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المستخلص
(مستوى تبني مزارعي القطن في محافظة ديالى لبعض األساليب الزراعية الحديثة
وعالقته ببعض المتغيرات)
ٌعتبر محصول القطن من المحاصٌل ذات األهمٌة الكبٌرة الستخدامه فً عملٌات تصنٌعٌة
عدٌدة وبالرغم من انتشار زراعة هذا المحصول فً بعض المحافظات بضمنها محافظة دٌالى اال
انه نجد إنتاجٌته منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة  ,وٌهدف هذا البحث الى معرفة مستوى تبنً
المزارعٌن لألسالٌب الحدٌثة بزراعة هذا المحصول ولهذا الغرض تم اخذ عٌنة عشوائٌة من
المزارعٌن بلغت (  ) 150مزارع وتبٌنت من النتائج ان هناك انخفاضا" بمستوى تبنً
المزارعٌن حٌث كان هناك نسبة (  )%52من ذوي التبنً المنخفض,فً حٌن كان هناك نسبة
( )%19(, )%29من ذوي التبنً المتوسط والعالً كما تبٌن من البحث انه توجد هناك عالقة
معنوٌة بٌن مستوى تبنً المزارعٌن ومستوى تعلٌمهم حٌث بلغت قٌمة معامل االرتباط ألرتبً
(سبٌرمان) ( ) 0.619بمستوى احتمال  , 0.05كما أظهرت نتائج البحث بؤنه ال توجد هناك
عالقة بٌن مستوى تبنً المزارعٌن ونوع ملكٌتهم لألرض الزراعٌة حٌث بلغت قٌمة معامل
االرتباط (سبٌرمان) ( ) 0.103بمستوى معنوٌة ( ) 0.05وأوضح البحث ان هناك عدة مشاكل
وصعوبات تعٌق تبنً مزارعى القطن لألسالٌب الزراعٌة الحدٌثة الخاصة بزراعة محصول
القطن منها صعوبة الحصول على المستلزمات الزراعٌة(األسمدة,البذور,المبٌدات) الرتفاع
أسعارها وجهل الفالح وعدم معرفته بؤسعار شراء القطن بالسوق  .وأوصى البحث بضرورة
االهتمام بمعالجة مواطن الخلل فً تبنً المزارعٌن وتكثٌف البرامج اإلرشادٌة تجاه المزارعٌن
بما ٌخص المحصول والعمل على مساعدتهم من خالل توفٌر المستلزمات الزراعٌة وبؤسعار
مدعومة من الدولة لغرض زٌادة التبنً وزٌادة اإلنتاج الزراع لهذا المحصول .
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(تبنً مزارعً القطن فً محافظة دٌالى لبعض األسالٌب
الزراعٌة الحدٌثة وعالقته ببعض المتغٌرات)

جاسم عبد العزٌز عباس
مدرس
المعهد التقنً /بعقوبة
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المقدمة
ٌعتبر محصول القطن من المحاصٌل المهمة ,حٌث ٌستخدم فً عملٌات تصنٌعٌة
عدٌدة ,وعلى الرغم من انتشار زراعة المحصول فً بعض المحافظات ومن ضمنها محافظة
دٌالى إال انه نجد ان إنتاجٌة الدونم الواحد على مستوى المحافظة ما زالت منخفضة ,حٌث بلغت
حوالً ( 2025كغم  /للدونم )( )1فً حٌن وصلت اإلنتاجٌة بالدول المتقدمة إلى أكثر من ( 325
كغم/للدونم ) ( )2ولغرض الوصول إلى اإلنتاجٌة العالٌة المطلوبة لهذا المحصول ٌجب إتباع
األسالٌب العلمٌة الحدٌثة التً منها( تهٌئة األرض للزراعة  ,عملٌة البذار  ,المكافحة لإلمراض
والزراعة والحصاد فً بالمواعٌد المناسبة وغٌرها من العملٌات الزراعٌة المرتبطة بزراعة هذا
المحصول .وفً هذا البحث الذي استهدف معرفة وتحدٌد مستوى تبنً المزارعٌن لتلك األسالٌب
الحدٌثة  ,كما أكد دٌسون ( )3ان اإلرشاد الزراعً ٌعمل لمساعدة المزارعٌن فً حقولهم وذلك
()4
بإتباعهم األسالٌب الحدٌثة بالزراعة لزٌادة إنتاجهم ودخلهم  ,وتعتبر عملٌة االتصال
 communicationضرورٌة فً نقل المعلومات والمعرفة واإلقناع والتؤثٌر فً السلوك من
 sourceإلى المستقبل , Receiverان ناتج هذه العملٌة هو عملٌة التبنً
المصدر
()5
 Adoption processوهً العملٌة العقلٌة التً ٌمر بها المزارع بمراحل
- 1مرحلة الوعً واالنتباه
 - 2مرحلة االهتمام
- 3مرحلة التقوٌم
- 4مرحلة التجربة
 - 5مرحلة التبنً
التكنولوجً الزراعٌة الحدٌثة إلى الفالحٌن ٌتم بواسطة استخدام
ا
وأضاف  )6( Roger'sان نشر
مختلف وسائل وقنوات االتصال اإلرشادي لغرض تحفٌزهم على استخدامها وتطبٌقها  ,وأشارت
نتائج بحث الحمدانً ( )7لعٌنة من مزارعً الخضر فً المسٌب ان هناك انخفاضا" ملحوظا" فً
مستوى تبنٌهم للمستجدات الزراعٌة  ,وفً هذا البحث الذي استهدف معرفة وتحدٌد مستوى تبنً
مزارعً القطن لبعض األسالٌب الحدٌثة المتعلقة بزراعة هذا المحصول ,كما التطرق إلى معرفة
عالقة هذا التبنً مع المتغٌرٌن (المستوى التعلٌمً للمزارعٌن  ,ونوع حٌازتهم لألرض ) كما
تسلٌط الضوء فً هذا البحث إلى معرفة المشاكل والصعوبات التً تعٌق تبنً المزارعٌن لتلك
( )1قسم انتخطُط .فرع انسراعت دَبنً 2006,
( )2انهُئت انعبمت نهتذرَب واإلرشبد انسراعٍ ,إرشبداث فٍ زراعت محصىل انقطه  , 1989ص9
( )3انخفبجٍ (عببش عبذ انمحسه),اإلرشبد انسراعٍ ,جبمعت انبصرة ,كهُت انسراعت , 1983,ص 22
( )4عهُبن ( َحًُ مصطفً )  ,سالمت ( عبذ انحبفظ ) ,إدارة مركس مصبدر انتعهم ,دار انُبزورٌ , 2002,ص 126-124
( )5حبُب ( مؤَذ ضُبء انذَه )  ,رضىان ( احمذ انهىُذٌ )  ,اإلرشبد انسراعٍ ,دار انكتب بىغبزٌ , 1995,ص59
( )6انرَمبوٌ (احمذ شكرٌ ) ,وحمبد ( حسه جمعت),و انصبُحٍ (خهذون عبذ انهطُف) ,مقذمت فٍ اإلرشبد انسراعٍ  ,عمبن ,دار حىُه
, 1995,ص 207
( )7انحمذاوٍ(تركٍ عجم حسىن),بحث مستىي تبىٍ مسارعٍ انخضر نبعض انمستجذاث انسراعُت فٍ مشروع انمسُب,مجهت انتقىٍ ,انعذد
انثبمه وانستىن , 2000 ,ص151

261

Diala , Jour , Volume , 32 , 2009
األسالٌب الحدٌثة لهذا المحصول ,ان معرفة مستوى المزارعٌن لتلك األسالٌب الزراعٌة الحدٌثة
ٌساعد المختصٌن والمسئولٌن على رسم السٌاسة الزراعٌة الناجحة وبها ٌإدي إلى زٌادة إنتاجٌته.

أهداف البحث
اوآل -تحدٌد مستوى تبنً مزارعً القطن األسالٌب الزراعٌة الحدٌثة والتً تضم
األسالٌب العلمٌة الموصى بها بالنشرات اإلرشادٌة والمختصٌن بقسم اإلنتاج النباتً
بفرع زراعة دٌالى والتً تضم ما ٌلً
- 1الحراثة المتعامدة
- 2تنعٌم التربة
- 3تسوٌة التربة
- 4استخدام البذور المصدقة وبكمٌة ( 8-6كغم/دونم) ولصنف كوكر ()310
- 5الزراعة بمواعٌدها المتفق علٌها وهً ( من  10آذار إلى  15نٌسان)
- 6التسمٌد بواقع  33كغم/دونم سوبر فوسفات بعد الحراثة و  55كغم/للدونم تضاف على
دفعتٌن مع اإلنبات
- 7الري المنتظم حوالً (  )15رٌه بٌن رٌة وأخرى ( )10 -8أٌام
- 8مكافحة الحشرات التً تصٌب المحصول
- 1حشره دودة موز القطن الشوكٌة بمبٌد ( الدور سبان)
- 2حشره الذبابة البٌضاء و حشره المن بمبٌد (المالثٌون )
- 9القضاء على األدغال
 -10جنى القطن بمواعٌده المناسبة من النصف الثانً من آب إلى النصف األول من أٌلول
(جنٌة أولى) والجنٌة الثانٌة بعد مرور شهر
ثانٌآ -معرفة العالقة بٌن مستوى مزارعً القطن مع المتغٌرٌن اآلتٌٌن (مستوى
تعلٌمهم  ,نوع حٌازتهم لألرض)
ثاثآ -المشاكل والمعوقات التً تعٌق تطبٌق وتبنً مزارعً القطن لألسالٌب الحدٌثة.
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إجراءات البحث
تم حصر مجتمع البحث وهم المزارعون الذٌن ٌزرعون محصول القطن بمحافظة دٌالى لسنة
 2005وذلك باالستعانة بالعاملٌن بفرع زراعة دٌالى حٌث بلع عددهم حوالً (  )600مزارع,
بعد ذلك تم اخذ عٌنة عشوائٌة من المزارعٌن بمقدار(  )% 25من عٌنة البحث بواقع ( )150
مزارع موزعٌن على المناطق التالٌة }خانقٌن (  40مزارع),بعقوبة(  30مزارع),جلوالء( 30
مزارع),المقدادٌة( 40مزارع){ ,وذلك باالعتماد على سجالت المزارعٌن فً فرع زراعة دٌالى.
واعتمد الباحث على االستبٌان بالمقابلة الشخصٌة وذلك بواسطة استمارة االستبٌان التً تتكون
من مجموعة من األسئلة وهً مقسمة إلى قسمٌن  ,وتم إجراء اختبار لالستبٌان بشكل أولً
لضمان صدق وثبات المقٌاس.
الجزء األول من االستبٌان تضمن المتغٌر التابع وهو (مستوى تبنً مزارعً القطن لبعض
األسالٌب الحدٌثة الموصى بها بزراعة محصول القطن وبالرجوع إلى النشرات اإلرشادٌة
الصادرة بهذا المجال والدائرة الزراعٌة والمختصٌن فً قسم اإلنتاج النباتً بفرع زراعة دٌالى ,
وتم تحدٌد عشرة أسئلة خاصة بتلك األسالٌب ,بعدها تم إعطاء قٌم رقمٌة خاصة لكل سإالٌ.تطلب
اإلجابة علٌه من قبل الفالح بنعم ( درجة واحدة) و كال(صفر ).
إما الجزء الثانً من االستمارة فتضمن المتغٌرات المستقلة وهً :
أ -ا لمستوى التعلٌمً للمزارع فقد حدد (أمً ٌ ,قرأ وٌكتب  ,ابتدائً ,متوسط  ,إعدادٌة ,
جامعٌة ) وتحدٌد األرقام القٌاسٌة لها () 6, 5, 4, 3, 2 , 1بالتتابع.
ب -أما المتغٌر نوع الحٌازة لألرض ,فقد حدد(ملك,تعاقد,إٌجار)وضم المقٌاس القٌم الرقمٌة
التالٌة (.) 1 , 2, 3بالتتابع
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الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة بالبحث:
بعد إجراء جمع المعلومات وتبوٌبها تم استخدام الطرق اإلحصائٌة التالٌة:
انجسء  100كؤسلوب لتحلٌل اإلجابات عن األسئلة
أ  -النسبة المئوٌة x
انكم

ب  -معامل االرتباط ألرتبً سبٌرمان
()8
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R  1

حٌث ان
= Rمعامل االرتباط (سبٌرمان)
= ∑(ve) 2مجموع االنحرافات القٌم الرقمٌة عن الوسط الحسابً
 = Nمجموع وحدات التجربة
استخدم إلٌجاد العالقة بٌن مستوى التبنً والمتغٌرٌن

النتائج والمناقشة:
أوال" :مستوى تبنً المزارعٌن لألسالٌب الحدٌثة بزراعة محصول القطن
بعد إعطاء القٌم الرقمٌة لألسئلة المتعلقة باألسالٌب الحدٌثة الموصى بها حٌث بلغت أعلى
قٌمة رقمٌة لمستوى التبنً (  )8وأدنى قٌمة (  )2من مجموع عشرة وتم توزٌع المستجوبٌن إلى
ثالث فئات كما فً الجدول رقم (.)1
جدول رقم ()1
( توزٌع المزارعٌن المستجوبٌن حسب مستوٌات التبنً لألسالٌب الزراعٌة الحدٌثة بزراعة محصول القطن)

الفئة
 -1مستوى تبنً منخفض ( 2أو اقل )
 -2مستوى تبنً متوسط () 5 – 3
()8

العدد
78
44

النسبة المئوٌة
% 52
% 29

محمذ صبحٍ ,انمىجس فٍ انطرق اإلحصبئُت ,دار انُبزورٌ نهطببعت وانىشر , 2002,ص 183
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 -3مستوى تبنً مرتفع ( 6فؤكثر )
المجموع

28
150

%19
% 100

تبٌن من الجدول رقم (  )1ان أكثر من نصفً المزارعٌن المستجوبٌن (  )% 52من فئة التبنً
المنخفض ,فً حٌن كان هناك نسبة (  ) % 19من التبنً المرتفع  ,كما ان هناك نسبة ( )% 29
ذوي التبنً المنخفض ,وهذا ٌدل على ان هناك انخفاض ملحوظ فً مستوى تبنً المزارعٌن
لألسالٌب الحدٌثة بزراعة هذا المحصول.
جدول رقم ()2
(توزٌع المستجوبٌن حسب تبنٌهم األسالٌب الحدٌثة بزراعة محصول القطن)

األسلوب (العملٌة الزراعٌة )
 -1الحراثة المتعامدة
 -2تنعٌم التربة
 -3تسوٌة التربة
 -4الزراعة بالمواعٌد المناسبة
 -5استخدام البذور المصدقة
 -6القضاء على األدغال
 -7إجراء عملٌة التسمٌد
 -8الحصاد بمواعٌده المناسبة
 -9عدد الرٌات المناسبة
 -10مكافحة الحشرات

العدد
112
90
83
75
71
70
62
61
58
55

النسبة المئوٌة
% 75
%60
%55
%50
%47
%46
%41
%40
%38
%36

ومن التوزٌع التكراري للمزارعٌن المستجوبٌن لألسالٌب الحدٌثة كما من الجدول رقم (  )2ان
استخدام المزارع للحراثة المتعامدة احتلت المرتبة األولى بٌن تلك األسالٌب حٌث بلغت نسبتهم
( )% 75ذلك ان عملٌة الحرائة أصبحت شائعة ومنتشرة بٌن المزارعٌن وٌمارسونها فً بداٌة
زراعة أي محصول  ,فً حٌن ان عملٌات زراعٌة أخرى تباٌنت فً نسب تطبٌقها لدى
المزارعٌن المستجوبٌن وكان أدنى نسبة حصلت علٌها هً مكافحة الحشرات حٌث بلغت نسبة
المطبقٌن لهذا األسلوب (, )% 36بالرغم من أهمٌة المكافحة لمحصول القطن لتؤثٌرها المباشر
على إنتاجٌة وجودة المحصول.
ثانٌا":المستوى التعلٌمً للمزارعٌن
من الجدول رقم ( ٌ )3تضح ان نسبة عالٌة من المزارعٌن ال زالوا أمٌٌن حٌث بلغت نسبتهم
حوالً ( ) % 39فً حٌن كان هناك نسب متباٌنة من المتعلمٌن حٌث كانت هناك نسبة ( )% 25
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ممن ٌحملون الشهادة االبتدائٌة وهنالك نسبة (  )% 9( , )% 17ممن ٌحملون شهادة متوسطة
وإعدادٌة بالتتابع  ,أما الذٌن ٌحملون شهادة جامعٌة فكانت نسبتهم قلٌلة حٌث بلغت (.)% 3

جدول رقم ()3
توزٌع المزارعٌن حسب مستوٌاتهم التعلٌمٌه

المستوى التعلٌمً
 -1أمً
ٌ -2قرا وٌكتب
 -3ابتدائً
 -4متوسطة
 -5إعدادٌة
 -6جامعٌة
المجموع

العدد
59
38
25
13
10
5
150

النسبة المئوٌة
%39
%25
%17
%9
%7
%3
% 100

ثالثا :نوع الحٌازة لألرض
من الجدول رقم (  )4نالحظ ان نسبة المزارعٌن المالكٌن لألرض الزراعٌة بلغت (  )% 29أما
المتعاقدٌن والمستؤجرٌن فكانت نسبتهم على التوالً ( )% 32(,)% 39وهذا ٌعنً قلة فً عدد
المالكٌن لألرض الزراعٌة.
جدول رقم ()4
التوزٌع التكراري للمستجوبٌن حسب نوع حٌازتهم لالرض

نوع الحٌازة
ملك
تعاقد
مستؤجرة
المجموع

العدد
44
58
48
150

النسبة المئوٌة
%29
%39
%32
% 100

رابعا":عالقة مستوى تبنً مزارعً القطن مع العاملٌٌن المستقلٌن التالٌٌن:
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أ -المستوى التعلٌمً للمزارعٌن
اتضح ان هناك عالقة معنوٌة عند مستوى احتمال (  ) 0.05بٌن مستوى تبنً مزارعً القطن
ومستوٌات تعلٌمهم حٌث بلغت قٌمة معامل االرتباط ألرتبً (سبٌرمان ) ( ) 0.619مما ٌإكد ان
تعلٌم المزارع واكتسابه المعارف ٌساعده وٌشجعه بتطبٌق األسالٌب الزراعٌة الحدٌثة.

ب -نوع الحٌازة لألرض
عند استخدام معامل االرتباط الرتبً (سبٌرمان ) كانت قٌمته ( ) 0.103وهً غٌر معنوٌة عند
مستوى المعنوٌة (  ) 0.05مما ٌعنً عدم وجود عالقة بٌن المتغٌرٌن وذلك قد ٌرجع إلى ان
غالبٌة من المزارعٌن أرضهم أما مستؤجرة أو متعاقدة علٌها كما فً الجدول رقم (  )4السابق
الذكر  ,األمر الذي قد ٌجعلهم مترددٌن فً استخدام األسالٌب الحدٌثة فً حقولهم .
خامسا":المشاكل والصعوبات التً تعٌق تطبٌق مزارعً القطن لألسالٌب الزراعٌة الحدٌثة.
من الجدول رقم ( )5نجد إن هناك عدة مشاكل واجهت المزارعٌن,كان فً مقدمتها مشكلة الكلفة
العالٌة لشراء البذور حٌث حصلت على نسبة (  )% 56تلتها مشكلة عدم توفر المٌاه والمبٌدات
وحصلت على نسب ( ,(,, )% 50(,)% 53وأخٌرا" جاءت مشكلة صعوبة الحصول على
االسمده و ملوحة األرض وعــدم المعرفة بؤسعار شراء القطن وحصـــلت على نســـــب
()% 34(, )% 35( )% 36بالتتابع.
جدول رقم ()5
التوزٌع التكراري للمشاكل والصعوبات التً واجهت المزارعٌن والتً تعٌق تبنٌهم لألسالٌب الزراعٌة
الحدٌثة لمحصول القطن.

العدد

نوع المشكلة
 -1الكلفة العالٌة لشراء البذور
 -2عدم توفر المٌاه
 -3عد توفر المبٌدات وارتفاع أسعارها بالسوق
 -4صعوبة الحصول على األسمدة بسبب ارتفاع أسعارها
 -5ملوحة التربه
 -6عدم المعرفة بؤسعار شراء القطن فً السوق
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االستنتاجات والتوصٌات
- 1برزت من نتائج البحث ان هناك قصور فً تبنً المزارعٌن لألسالٌب الحدٌثة
بزراعة محصول القطن  ,مما ٌتطلب معالجة نقاط الضعف فً تبنٌهم لتلك
األسالٌب الحدٌثة من خالل العمل على تكثٌف البرامج اإلرشادٌة التعلٌمٌة
للمزارعٌن فٌما ٌخص محصول محصول القطن وخاصة المتابعة المٌدانٌة
للمرشدٌن الزراعٌٌن وبمساعدة األخصائٌٌن من قسم اإلنتاج النباتً بفرع الزراعة
لحقول المزارعٌن.
- 2لوحظ من البحث إن نسبة عالٌة من المزارعٌن ال زالوا أمٌٌن وألهمٌة دور التعلٌم
فً زٌادة تبنٌهم لألسالٌب الزراعٌة ٌوصى الباحث باالهتمام بتعلٌم هإالء
المزارعٌن من خالل التنسٌق مع الجهات التربوٌة للقٌام بذلك.
- 3ظهر من البحث صعوبة حصول المزارعٌن على المبٌدات واألسمدة الرتفاع
أسعارها فً السوق ,مما ٌوجب مساعدة المزارعٌن بتوفٌرها لهم وبؤسعار مدعومة
من قبل الدولة للنهوض بالزراعة.كما تبٌن من البحث عدم معرفة المزارعٌن
بؤسعار القطن بالسوق وهذا ٌتطلب قٌام اإلرشاد الزراعً بالمحافظة بإرشاد
المزارعٌن بؤسعار وأماكن شراء القطن.
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