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  وعالقته ببعض المتغیراتالري بالرشمحافظة االنبار بتقنیاتلمزارعيفي ر المستوى المع

  إبراهیم حماد حمد السعد 

  جامعة االنبار / كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

بخصائص تقنیات الري بالرش اضافة للمزارعینیستهدف البحث بشكل أساسي تحدید المستوى المعرفي 

واعتمــدت اســتمارة االســتبیان للمزارعـــینســتوى المعرفــي وبعــض المتغیــرات الشخصــیة الــى تحدیــد العالقــة بــین الم

مبحـوث تـم اخـذها مـن بعـض )120(بالمقابلة الشخصیة للحصول على بیانات البحث من عینة عشوائیة تعدادها 

  .القرى في محافظة االنبار

,المعیاریـــة الدرجـــة( بثلـــة فـــي تحلیـــل البیانـــات والمتماإلحصـــائیةاألســـالیبتـــم اســـتخدام مجموعـــة مـــن 

  :واظهرت نتائج البحث مایأتي )معامل االرتباط,النسب المئویة ,المتوسط الحسابي , التكرارات 

  المستوى المعرفي لجمیع المزارعین لتقنیة الري بالرش هو متوسط ویمیل لألنخفاض .1

ة الــري بــالرش وبعــض المتغیــرات وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین المســتوى المعرفــي للفالحــین بتقنیــ.2

الشخصیة والموضوعیة ویوصي الباحث بأهمیة التاكید على الطرق والوسائل االرشـادیة والنـدوات التـي 

  .من خاللها یتم ایصال المعلومات الخاصة بتقنیات الري بالرش الى الفالحین 

  

The knowledge level of Al-Anbar province Farmers sprinkler 
Irrigation techniques and its Relationship with some variables

I. H. H. AL-Saad
AL-Anbar Univ. / College of Agri.  

Abstract
Targeted research mainly determine the knowledge level of 

farmers characteristics of the techniques of spray irrigation in addition to determine 
the relationship between the level of knowledge and some of the variables personal to 
farmers and adopted the form of a questionnaire by personal interview to 
obtain research data from a random sample population (120) Researched been taken 
from some of the villages in the province of Anbar.

Been using a set of statistical methods in data analysis and of (b-class standard 
,duplicates, percentages, correlation coefficient) showed Mayati Search Results:

1. Low level of knowledge of the technical characteristics of the farmers spray 
irrigation.
2. There is a positive correlation between the level of knowledge of the 
farmers spray irrigation technology and some personal variables, objectivity, the 
researcher recommends the importance of emphasizing the ways and means 
of guidance and seminars through which to deliver information for sprinkler 
irrigation techniques to farmers.
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  المقدمة

ســد جــزء او كــل احتیاجــات البلــد مــن االنتــاج لان االرتقــاء باالنتــاج الزراعــي وتطــویره علــى اســس علمیــة 

رة واسـتخدامها فـي حقـول المـزارعین ومـن هـذه التقنیـات مـا یتعلـق الحدیثـة المتطـو لتقنیـاتیتطلب اختیـار ا,الزراعي

  .بالري الذي یعد مشكلة اساسیة تواجه االنتاج الزراعي في البلد

البلـدتعتبر شحة الموارد المائیة وزیادة الطلب علیها المشـكلة االساسـیة التـي تواجـة االنتـاج الزراعـي فـي 

ان االقتصــاد فــي .)1(المیــاهم المیــاه لتحقیــق اقصــى درجــات االســتفادة مــن وحــدة الترشــید فــي اســتخدایحــتم ممــا 

ــــاه یجعــــل باالمكــــان اســــتغالل مســــاحات اوســــع مــــن االراضــــي القابلــــة للزراعــــة وانتــــاج المحاصــــیل  اســــتعمال المی

الزراعیـة طرائـق ووسـائل ذات كفـاءة عالیـة فـي ایصـال وتـوفیر المیـاة الكافیـة للمحاصـیلاتبـاعلذا أصـبح ,الزراعیة

  .)2(اهمیة بالغة في عصرنا الحاضر لزیادة االنتاج وتوفیر الغذاء الكافي

ویعد استخدام نظـم الـري الحدیثـة ومنهـا نظـم الـري بـالرش احـد وسـائل الترشـید الكفـوءة لـدورها الفعـال فـي 

  .) 3(تقلیل الضائعات المائیة

فـي شـبكة انابیـب تنتهـي بفتحـات ثابتـة او یعرف الري بالرش بأنة طریقة الري التـي یـتم فیهـا ضـخ المیـاة

. سـطح االرض والنبـات تشـابه المطـرمرشـات دوارة تخـرج منهـا المیـاه الـى الهـواء علـى هیئـة قطـرات تتسـاقط علـى

)4(  

وبهــذا یعــد الــري بــالرش مــن احــدث طرائــق الــري التــي اســتخدمت وانتشــرت فــي منــاطق عدیــدة مــن القطــر 

حیــث تـنخفض فــي هــذه . التــي تعـاني مــن شـحة المیــاه ومـن مشــاكل الـتملح تلـك ) فــي محافظـة األنبــار ( خاصـة

الطریقــة نســبة الفقــد بــالتبخر والتخلــل العمیــق والســیح الــى اقــل حــد ممكــن لــذلك فــان كفــاءة هــذه التقنیــه تكــون عالیــة 

  )5.(مقارنه بالطرائق االخرى 

ممـا یتـیح امكانیـة ,وكفاءة ري عالیین یوفر هذا النظام أمكانیة عالیة للتحكم بالمیاه وتحقیق تناسق وبهذا

توسیع الرقعة الزراعیة باستخدام نفس الكمیة من المیاه عالوة على امكانیة اسـتخدام وسـائل ادارة تزیـد مـن إنتاجیـة 

  )6(.النبات وانتاجیة وحدة المیاه

بــد ان وممــا ذكــر ســابقاً یتضــح االهمیــة بضــرورة توجیــة الفالحــین نحــو اســتخدام تقنیــات الــري بــالرش وال

ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث إلثــارة )7(اإللمــام الكــافي بطــرق اســتخدامها وتطبیقهــا فــي حقــولهم الزراعیــةیكــون لهــم 

  :التسأوالت االتیة

  .هو المستوى المعرفي للفالحین في محافظة االنبار بتقنیات الري بالرشما.1

الرش وبعــــض العوامــــل هــــي العالقــــة بــــین المســــتوى المعرفــــي للفالحــــین بتقنیــــة الــــري بــــمــــا.2

  .الشخصیة والموضوعیة المرتبطة بها

  :وتهدف الدراسة الحالیة الى

  .الري بالرش لتقنیة لمزارعینتحدید المستوى المعرفي ل.1

المسـتوى ,العمـر(تقنیات الري بالرش وبكل من المتغیـرات االتیـةلللمزارعینتحدید العالقة بین المستوى المعرفي .2

,تطبیـق التوصـیات العلمیـة الحدیثـةمـدى,مستوى المشاركة في النشـاطات اإلرشـادیة, لمعاشيالمستوى ا,التعلیمي

  ).االتصال بمصادر المعلومات الخاصة بتقنیات الري بالرش
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  المواد وطرائق العمل

  :جزأینصممت استمارة استبیان لتحدید المستوى المعرفي للفالحین وتضم 

المستوى ,العمر(متمثلة بلة لقیاس المتغیرات المستقلة والالجزء االول یتضمن مجموعة من االسئ

مستوى االتصال بمصادر المعلومات ,تطبیق التوصیات العلمیة الحدیثةمدى,المستوى ألمعاشي ,التعلیمي

  ).الخاصة بتقنیات الري بالرش

. ت الري بالرشالجزء الثاني من االستمارة فیتضمن فقرات لقیاس المستوى المعرفي للفالحین بتقنیاأما

  .لالجابة الخاطئة)صفر(درجة واحدة لإلجابة الصحیحة وأعطاءوتم 

بتقنیات الري عند تصمیم االستمارة وجمع البیانات بطریقة المقابلة والخبراء المختصین آراءوقد اخذت 

  .الشخصیة للدقة في الحصول على المعلومات

في القرى والنواحي واالقضیة لمزارعینحث اتم أجراء البحث في محافظة االنبار وشمل مجتمع الب

وذلك لوجود المراكز )عنه, زویة البو نمر , الدوار , الخالدیة , الصقالویة , الكرمة( ةالمحیطة بمركز المحافظ

  .مزارع)120(وتم اختیار عینة عشوائیة بواقعاالرشادیة فیها

مبحوثًا ) 30(على عینة مؤلفة من 15/2/2004لالستمارة في )Pre-test(وقد اجري اختبار اولي 

لفقرات االختبار ) I  Tem-analysis(تحلیل الفقرات أسلوبوتم استخدام .)من المناطق المشمولة بالبحث (

  :للجزء الثاني من االستمارة لغرض اختبار الفقرات النهائیة وتضمن اإلجراءات التالیة

  .تحلیل القوة التمیزیة للفقرة.1

  وبة تحدید دزجة الصع.2

تــم حســاب القــوة التمیزیــة لمعرفــة قــدرة الفقــرة علــى تمییــز المبحــوثین الجیــدین مــن غیــر الجیــدین بالنســبة 

لمستوى معلوماتهم واستخدمت المعادلة الخاصة لحساب القـوة التمیزیـة لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار واعتمـد علـى 

یل    الفقـــرات التـــي بلغـــت قوتهـــا التمیزیـــة بـــین كمعیـــار لمقارنـــة القـــوى التمیزیـــة للفقـــرات وتـــم تعـــد) Ebel(مقیـــاس

كحد اعلى لقبول الفقرات %)80-%20(اما بالنسبة لصعوبة الفقرات فقد تم اعتماد المدى مابین )0.29-0.39(

  .االختباریة 

من ان اجابات المبحوثین التأكدبعد االنتهاء من عملیة جمع البیانات ثم اجراء صدق االستجابة لغرض 

  :یة وقد تم قیاس صدق االستجابة وفقًا للفقرات االتیة غیر عشوائ

  

سقة صححت جمیع استمارات تلالجابة غیر الم) صفر (سقة وتالملإلجابةدرجة واحد أعطاء.1

لالجابة ) صفر (استمارة واعطیت درجة واحد لالجابة الصحیحة و) 120( المبحوثین والبالغ عددها 

  .الخاطئة 

حوثین حیث كان بواالنحراف المعیاري للدرجات التي حصل علیها المتم استخراج المتوسط الحسابي.2

وقد اضیف االنحراف المعیاري ) 2.3(درجة واالنحراف المعیاري ) 6.4( المتوسط الحسابي للدرجات 

وبعد هذا الرقم الحد االدنى لقبول صدق . درجة ) 8.7(الى المتوسط الحسابي وكانت النتیجة 

ویتم اهمال درجة المبحوث ولم یتم اهمال أي استمارة لكون درجاتها فوق الحد االستجابة فما دونها 

  .االدنى المقبول لصدق االستجابة 
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التجزئةوذلك من خالل طریقة صالحیتهاالمستخدمة في البحوث وبیان سالمقاییتم قیاس ثبات 

براون سیبرمانالنصفیة بایجاد معامل االرتباط بین العبارات الفردیة والزوجیة ثم صححت باستخدام معادلة 

  :وكانت على النحو التالي 

  معامل الصالحیة   معامل الثبات   نوع المقیاس   ت

  0.88  0.79  المستوى المعرفي للفالحین   1

  0.87  0.76  مستوى المشاركة بالنشاطات االرشادیة   2

  0.84  0.72  مستوى االتصال بمصادر المعلومات   3

  

في ) معامل االرتباط , الدرجة المعیاریة , التكرارات , النسب المئویة ( وتم استخدام الوسائل االحصائیة 

  .تحلیل بیانات البحث  إحصائیا

  

  النتائج والمناقشة

رت النتائج ان القیمة الرقمیة المعبرة لتقنیة الري بالرش اظهللمزارعینالمستوى المعرفيتحدید:اوًال 

) 6.57(درجة وبمتوسط مقداره ) 11.5-3.5(بتقنیة الري بالرش تراوحت بین للمزارعینعن المستوى المعرفي 

وعلى ) عالیة , متوسطة ,واطئة (حسب مستواهم المعرفي على ثالث فئات وهي المزارعیندرجة وتم توزیع 

وكما یوضح .معیاري واحدة للمتوسط الحسابي لدرجات المستوى المعرفي اساس اضافة وطرح درجة انحراف 

  :ذلك الجدول االتي

  

  وفقًا لمستواهم المعرفي لتقنیة الري بالرش للمزارعینوالنسب المئویة األعداد.1جدول 

  النسبة المئویة  العدد  الدرجة المعیاریة  الفئة

  %29.16  35  1- اقل من   واطئة

  %56.66  68  1+  - 1- من  متوسطة

  %14.16  17  1+اكثر من   عالیة

  120  المجموع

      

یتضــح مــن الجــدول الســابق ان اعلــى مســتوى مــن المبحــوثین وقــع ضــمن الفئــة المتوســطة حیــث بلغــت 

ضـمن %14.16وبلغـت ادنـى نسـبة للمجمـوعین , ضـمن الفئـة الواطئـة % 29.16تلیها نسـبة % 56.66النسبة 

ـــ. الفئـــة العالیـــة  لتقنیـــة الـــري بـــالرش هـــو متوســـط ویمیـــل المـــزارعینى ان المســـتوى المعرفـــي لجمیـــع وهـــذا یـــدل عل

  .لالنخفاض 

التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین المســـتوى المعرفـــي للفالحـــین بتقنیـــة الـــري بـــالرش وكـــال مـــن المتغیـــرات :ثانیـــًا 

  :اآلتیة المستقلة 

  :والعمر للمزارعینالعالقة بین المستوى المعرفي .1

سالبة بین المستوى المعرفي للفالحین والعمـر وكانـت ارتباطیهالبحث ان هناك عالقة نتائجأظهرت    

وهذا یعني انه كلما كان الفالح ) 0.72(وقد بلغت قیمة معامل االرتباط ) 0.01(هذه العالقة معنویة على مستوى 

  .)2(رقم ن الجدول ویتضح ذلك م.عمرًا كلما كان اكثر قابلیة التباع التوصیات العلمیة الحدیثة اصغر
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  :والمستوى التعلیمي للمزارعینالعالقة بین المستوى المعرفي .2

والمستوى التعلیمـي للمزارعیناظهرت نتائج البحث ان هناك عالقة معنویة موجبة بین المستوى المعرفي

ح المــتعلم وهــذا یعنــي ان الفــال) 0.66(حیــث بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط ) 0.01(وكانــت معنویــة علــى مســتوى 

  .یوضح ذلك ) 2(اكثر تقبًال للتوصیات واالرشادات المتعلقة بتقنیة الري بالرش والجدول رقم 

  

  :والمستوى المعاشي للمزارعینالعالقة بین المستوى المعرفي.3

نتـائج البحـث ان هنـاك عالقـة معنویـة موجبـة بـین المسـتوى المعرفـي والمسـتوى المعاشـي وكانـت اظهرت

ألمعاشـيوهـذا یعنـي ان المـزارع ذو المسـتوى ) 0.75(حیث بلغت قیمة معامل االرتبـاط 0.01ستوى معنویة على م

  .المرتفع اكثر تقبًال لالفكار والممارسات الزراعیة المستخدمة مقارنة بالمزارع ذو المستوى المعاشي المنخفض 

  

:االرشادیة ومستوى المشاركة في النشاطاتللمزارعینالعالقة بین المستوى المعرفي.4

نتائج البحث ان هناك عالقة معنویة موجبة بـین المسـتوى المعرفـي للفالحـین ومسـتوى المشـاركة أظهرت

) 0.67(وقـد بلغــت قیمـة معامــل االرتبــاط ) 0.01(فـي النشــاطات االرشـادیة وكانــت عالقـة معنویــة علـى مســتوى 

المــزارع لتلــك التقنیــات وزیــادة معارفــه ومهارتــه وهــذا یعنــي ان المشــاركة فــي النشــاطات االرشــادیة تزیــد مــن تعــرض 

  .تعزیز االتجاهات االیجابیة نحوها وتسهم في 

  

  :وتطبیق التوصیات العلمیة الحدیثة للمزارعینالعالقة بین المستوى المعرفي .5

موجبـــة بـــین المســـتوى المعرفـــي للفالحـــین وتطبـــیقهم للتوصـــیات ارتباطیـــهنتـــائج البحـــث عالقـــة أظهـــرت

وهــذا یعنــي مــن ) 0.76(وقــد بلغــت قــیم معامــل االرتبــاط ) 0.01(الحدیثــة وكانــت معنویــة علــى مســتوى العلمیــة 

والتوصـــیات العلمیـــة الحدیثـــة مـــن خـــالل البـــرامج اإلرشـــاداتالضـــروري ان یـــتم توجیـــه الفالحـــین للمتابعـــة وتطبیـــق 

  .المتعلقة بتقنیة الري بالرش اإلرشادیةواألنشطة

  

  :المعرفي للفالحین ومستوى االتصال بمصادر المعلومات الخاصة بتقنیة الري بالرش العالقة بین المستوى.6

أظهــرت نتــائج البحــث وجــود عالقــة معنویــة موجبــة بــین المســتوى المعرفــي للفالحــین ومســتوى االتصــال 

اط    حیـث بلغـت قـیم معامـل االرتبـ)  0.01(بمصادر االتصال للمعلومات الخاصة بتقنیة الري بالرش علـى مسـتوى 

وهـــذا یعنـــي ان تنـــوع مصـــادر المعلومـــات التـــي یتعـــرض لهـــا المـــزارع یـــنعكس علـــى زیـــادة فـــرص تعلمهـــم ) 0.73(

  .ومعرفتهم بالممارسات الحدیثة 
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