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 كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 الخالصة :

في مقدمتها شحة المياه وسوء استخدام المتاح منها أن القطاع الزراعي في العراق يواجه تحديات خطيرة ، يأتي         

والذي يعد عامالً مهماً في تدني األنتاج الزراعي كماً ونوعاً وتدهور خصائص االراضي الزراعية.وان وزارة 

الزراعة عدت مواجهة هذا التحدي من اولويات خطتها ومنذ العقدين الماضيين ، وذلك من خالل نشر تقانات الري 

الف دونم اليتجاوز عدد تلك  500وعلى الرغم من ذلك فأن قضاء المحاويل الذي تبلغ مساحته الزراعية الحديثة ، 

% من المساحة الكلية .وهذه مشكلة خطيرة  0.02دونم وتشكل نسبة  5000تقانة تغطي مساحة  00التقانات فيه عن 

التعرف على واقع كل من خطة نشر التقانة في الزراعة وفي القضاء وفي نشر تلك التقانات . لذلك هدف البحث الى 

والنشاط االرشادي والتجهيزي بخصوصها ، ومعرفة فيما اذا كانت كل من تلك العوامل تعد اسباب ذات عالقة 

. المؤسسات الزراعية ذات العالقة في القضاء 5بضعف انتشار التقانة . وقد ُجمعت البيانات من مصدرين هما : 

فالحا من المنطقة  87. عينة مقدارها 2ء التقارير والخطط واللقاءات المباشرة مع المعنين والمحافظة ، وذلك في ضو

اختيروا عشوائيا بطريقة المعاينة الطبقية . وُجمعت بواسطة استبانة وبطريقة المقابلة . وقد خلص البحث إلى عدم 

من التنظيمات  2052ـــ2050ذ للسنوات وجود خطة نشر لتقانات الري الحديثة . وان مقدار النشاط االرشادي المنف

االرشادية كافة  في مجال نشرتلك التقانات قليل جداً ، وجرى في ظل غياب خطة ارشادية وغياب برنامج ارشادي 

متخصص .وان تجهيز الفالحين بتلك التقانات يعد قليل جداً وال يتناسب مع خطورة المشكلة ، فضال عن تعقيد آلية 

تلك اسباب مهمة ذات عالقة بضعف انتشار التقانة . واوصى الباحثان بوجوب اعداد خطة نشر التجهيز، وقد ُعدت 

فاعلة ومشجعة على توسيع وتسريع نطاق انتشار تلك التقانات في كل منطقة من مناطق الهدف ومنها قضاء 

لتقانة وتجهيزها بطريقة المحاويل، وان ترتقي المؤسسات االرشادية والتجهيزية بمستوى ادائها في مجال نشر هذه ا

 سهلة وميسرة إلى الفالحين .

 

 

SOME  REASONS  RELATED LIMITED  OF  THE  SPREAD  OF 

MODERN IRRIGATION TECHNOLOGIES IN THE DISTRICT OF 

MAHAWEEL /  BABYLON PROVINCE 

 

Hussain Kh. Al- Taaee                                    Khalid O. A. Al. Qaraqully            

                     

ABSTRACT :                                                                                              

     The agricultural sector faces serious challenges in Iraq. The scarcity of water comes in 

the forefront which affects agricultural production in quantity and quality. The Ministry 

of Agriculture considers this challenging one its goals since  
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  البحث مستل من رسالة الدبلوم العالي للباحث الثاني
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the last decade. This is to be done by spreading modern technologies. In spite of this, 

Mahaweel sub-district (500) thousands has no more than (90) technologies covering 

about (1000)  acres forming (0.02 %) of the total area. This is a serious problem in 

Mahaweel and in spreading  these technologies. Therefore the research aims at (1) 

identifying the spread plan, (2) the extension and processing, and identifying whether all 

these factors are considered reasons in weakening of spreading technologies. the data 

have been collected from two sources (1) the agricultural institutions in Mahaweel and 

Babylon in the light of the reports and the meeting with the people in charge, (2) a sample 

of 78 farmers randomly selected from the area. The data have been collected from the 

farmers by questionnaires.           The research concluded that there is no active spreading 

plan for modern agricultural technologies. The extension activity for (2010-2012) in 

spreading modern technologies was very few, which occurred under the absence of 

extension plan and the absence of extension program. The providing of farmers is very 

small and does not accord with the problem as well as a complex mechanism. These are 

reasons in relation with weakening spreading mechanism. The researcher recommended 

that there must be active spreading plan and encouraging on speeding spread in each area 

including Mahaweel. The extension and providing institution must uplift their 

performance in spreading this technology and giving them to the farmers in an easy way.                                                                              

 

 المقدمة  :

يواجه العراق مشكلة شحة المياه ، وقد عدته وزارة الزراعة من التحديات الخطيرة والرئيسة في القطاع          

كماً  -( ، والذي يؤثر سلباً في االنتاج الزراعي  2000؛ المبادرة الزراعية ،  2055الزراعي ) وزارة الزراعة ،

( ، وان مواجهة هذا  5000اعية  )تملح ، تغدق...الخ ( )حسن ، وعلى صفات وخصائص االراضي الزر -ونوعاً 

( . اذ انه من غير  2000التحدي هو من اولويات اهداف الوزارة في المرحلة الحالية والمستقبلية ) وزارة الزراعة ، 

للسكان ) الوزان ،  الممكن ايجاد مصادر مائية جديدة ، يقابل ذلك ازدياد الطلب على الغذاء لتلبية الحاجات المتزايدة

( . وعليه ينصب االهتمام حول انتاج كمية اكبر من الناتج بما متاح من موارد مائية او استخدام كمية اقل من  5007

% من  80( ، اذ ان القطاع الزراعي يستهلك اكثر من  2005المياه النتاج نفس مستويات االنتاج المتحققة ) القيسي ،

وان أي ترشيد وتوفير للمياه البد وان ياتي من هذا القطاع وهذا يتطلب باالساس زيادة كفائة  المياه المتاحة في العالم 

استخدام المياه . وتلعب تقانات الري الحديثة دوراً فاعالً في تحقيق ذلك الهدف ، فضالعن زيادة االنتاجية على 

 (. World Bank ،2052نحومستدام ومستقر) 

ن وجود نهرين كبيرين فيه ) دجلة والفرات ( ، فان مؤشرات حصول سنوات جفاف مع ان العراق وعلى الرغم م     

شحة في الموارد المائية أصبحت حقيقة . اذ ان البلد ومنذ عقود يواجه مشكالت متنوعة ومختلفة في مجال توفير مياه 

اكل مع دول المنبع ، أذ الري . وان بعض هذه المشكالت طبيعية )أنحباس االمطار( والبعض اآلخر ناجم عن المش

سداً مائياً وانه سيحجزالمياه لري  22قامت الجارة تركيا بانشاء مشروع الغاب في اوائل الثمانينات ويتضمن انشاء 

(، لذلك يستلزم التفكير الجدي في البحث 2000مليون دونم على نهري دجلة والفرات)وزارة التخطيط ، 7,6حوالي 

في مواجهة تحدي شحة المياه .وهو مهمة وطنية ، تشترك في مسؤوليتها جميع  عن أساليب وصيغ كفوءة وفاعلة

االطراف والمؤسسات الحكومية ذات العالقة من خالل اعداد البرامج والوسائل المناسبة . وعليه فأن وزارة الزراعة 

، يقوم  5000في بداية عام ومنذ اكثر من عقدين من الزمن  شرعت بتنفيذ برنامجا انمائياً ذا طبيعة بحثية وارشادية 

على نشر تقانات الري الحديثة ) الثابتة والمحورية والتنقيط ( كوسيلة لمعالجة مشكلة شحة المياه وكذلك استخدامها في 

عمليات زراعية اخرى ) تسميد ، مكافحة ... الخ ( فضالً عن زيادة انتاجية وحدة المساحة وزيادة االنتاج العام من 
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اه للمساحات الواسعة في المحافظات التي سميت محافظات الهدف ) نينوى ، صالح الدين ، االنبار ، خالل توفير المي

( . وقد شهد البرنامج فترة 2005؛ البدري ،  2002ديالى ، واسط ، بغداد ، النجف ، كربالء ، بابل ( ) القيسي ،

شرعت وزارة الزراعة بتنفيذ  2050 ولعدد من السنوات ، وفي العام 2005توقف وانحسار في نشاطه بعد عام 

( سنة ، 7 -6مليون دونم خالل ) 5مشروعاً وطنياً الستخدام تقانات الري الحديثة والذي يهدف إلى تغطية مساحة 

 ( . 2052فضال عن نشر الحزمة االرشادية المتكاملة ) وزارة الزراعة ، 

ن ثالثة نشاطات رئيسة مترابطة ومتكاملة هي ) ان نشر التقانات الزراعية هي عملية مخططة ومنظمة ، تتكون م

البحث العلمي ، االرشاد ، التجهيز ( ، وتشتمل على سلسة من الفعاليات ) اختيار التقانة المالئمة للنظم الزراعية ، 

م بها وتعريف الفالحين بها وبمزاياها ، واقناعهم بتبنيها ، واكسابهم المعارف والمهارات الالزمة لتطبيقها ، وتجهيزه

( وصوال إلى تحقيق انتشار التقانة في النظم الزراعية المستهدفة وتحقيق االهداف المنشودة مع المحافظة على البيئة 

 (  2000. ) الطائي ، 5ومواردها ، كما مبين في الشكل 

 

 

 

 

 : اختيار التقانة المالئمة

المتحققة من تطبيقها تتأثر بعوامل عديدة ومتداخلة  ان سرعة وفاعلية انتشارالتقانات الزراعية ، ومستوى النتائج    

( ، وخصائص الفالحين ونظمهم  2050؛ المعماري ، Rogers)   ،2005يأتي في مقدمتها خصائص التقانة 

الزراعية وخطة النشر، والتنظيم القائم بالنشر ،  والنشاط االرشادي والنشاط التجهيزي والمتابعة والتقويم ) الطائي 

 .2كما مبين في الشكل  (  2007،
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 خصائص                                      خصائص                                    

 

 

 

 

 

 

 . العوامل المؤثرة في مستوى فاعلية نشر التقانات الزراعية2شكل

 

دة من استخدام التقانة في مجال ترشيد لذلك فأن تحقيق انتشار فاعل ) سريع وواسع النطاق ( وتحقيق االهداف المنشو

االستهالك المائي واستدامة عملية النشر لها ، يتطلب ان تكون هناك عملية نشر للتقانات فاعلة وبأفضل مايمكن وذلك 

 .5( كما في الشكل  2050من خالل جودة وتكامل نشاطاتها البحثية واالرشادية والتجهيزية . ) الطائي ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         . تكامل الفعاليات البحثية والتجهيزية واالرشادية في برنامج تلبية حاجات المنتجين    3شكل                   

 الزراعيين من مستلزمات االنتاج .                           

 

 

لبحثية واالرشادية ان واقع نشر التقانات الزراعية في العراق وتحدياتها ، تشير إلى ان جميع النشاطات ا    

والتجهيزية والخدمية التي تتكون منها عملية النشر، تعنى بمسؤوليتها منظمات حكومية وذلك بسبب محدودية نشاط 

 خطة النشر     

 االرشاد الزراعي 

خصائص 

 التقانة 

سرعة وسعة 

نطاق انتشار 

التقانة 

 الزراعية

 الحكومي الدعم

 االقراض   

 التنظيم القائم بالنشر

 االسواق    

ير التقانة وتجهيز توف

 الزراع بها 

 خصائص الزراع ونظمهم الزراعية       المتابعة والتقويم 

 فعاليات 

 ارشادية

 فعاليات                               

 تجهيزية               

 وتسليفية                 

 فعاليات     

 بحثية     

 

     

 مستلزمات

 اإلنتاج
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القطاع الخاص . فالتنظيم القائم بعملية النشر هو تنظيم مؤسسي حكومي يتوزع وفقاً الرتباطه االداري على عدد من 

ات الزراعية تواجه تحديات عديدة يأتي في مقدمتها ان معظم الزراع فقراء ) وزارة الوزارات . وان عملية نشر التقان

(. وضعف مستوى  2000( وذلك بسبب تدني انتاجيتهم الزراعية وعلى نحو مستمر) الطائي، 2000التخطيط ، 

وضعف مستوى شراكة المؤسسات الحكومية ذات العالقة بعملية النشر وضعف مستوى ادائها لمهامها ونشاطاتها ، 

الترابط والتكامل وادارة عملية النشر وغياب نظام المتابعة والتقويم الفاعل في تنفيذ النشاطات . ويعد ذلك من اهم 

وان التطورات الجارية في     ( .    2007اسباب ضعف فاعلية نظام نشر التقانات الزراعية في البلد )الطائي ، 

شر التقانات على النطاق العالمي وحاجات الفالحين في العراق ، تشكل جميعا الميادين الزراعية وبضمنه االرشاد ون

تحديات خارجية وداخلية للزراعة العراقية ومؤسساتها وتعد وسيلة للضغط بأتجاه تفعيل تلك المؤسسات ونشاطاتها 

النتاجية والتقنية لمواكبة تلك التطورات وتلبية الحاجات بهدف تحسين قطاع الزراعة في البلد وتقليص الفجوة ا

الزراعية مقارنة مع ما هي عليه في بلدان المنطقة كحد ادنى . وفي ضوء ذلك فأن تحسين جودة عمليات نشر التقانات 

الزراعية في العراق هي مهمة وطنية ، تدعمها الحكومة وتشترك بمسؤوليتها جميع المؤسسات واالطراف ذات 

انية عناصر مترابطة ومتكاملة لغرض تحقيق زيادة مستمرة في االنتاجية العالقة . وهي عملية مستمرة تقوم على ثم

 يبين ذلك . 4وتحسين النوعية ومعالجة مشكالت القطاع الزراعي والشكل 

 
 

 . عناصر عملية تحسين جودة نشر التقانات الزراعية في العراق4شكل 

 ( . 2055) الطائي ،  

 

المياه ، اال ان الواقع يشير إلى ان عملية نشر تقانات الري الحديثة في وعلى الرغم من خطورة واهمية مشكلة شحة   

البلد ال تعد بالمستوى المطلوب الذي يتناسب مع هذا التحدي الكبير، على الرغم من مرور اكثر من عقدين من الزمن 

 . 



 الطائي والقرهغولي                                                        (2055) , 555-525(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

526 
ISSN 2072-3875 

ون دونم ويقدر عدد الفالحين ملي 5.667وتعد محافظة بابل من المحافظات المهمة زراعياً اذ تبلغ مساحتها الكلية    

الف فالحاً وتشتهر بزراعة مختلف المحاصيل وهي تعاني من مشكلة شحة المياه ) قسم التخطيط  50فيها باكثر من 

(، وان قضاء المحاويل وهو من المناطق الزراعية المهمة في المحافظة  2052واالحصاء ، مديرية زراعة بابل ، 

% من 50بالمحاصيل المختلفة وتبلغ اكثر من  نصف مليون دونم وتشكل نسبة ويوصف بسعة المساحة المزروعة 

االف فالحاً) قسم التخطيط واالحصاء ، مديرية  0المساحة الزراعية للمحافظة ، وان عدد الفالحين فيه اكثر من 

يميز منطقة قضاء (. وعلى الرغم من ان العمل مستمرفي نشر تقانات الري الحديثة  اال انه ما 2052زراعة بابل ، 

ان عدد الفالحين الذين  2052المحاويل هو محدودية انتشار تلك التقانات على مدى السنوات الطويلة . اذ بلغ في العام 

فالحاً بما فيهم مستخدمي منظومات الري بالتنقيط في الزراعة المحمية ، وهي تشكل  00يستخدمون تقانات الري 

ين في القضاء وهذا يعني استمرار مشكلة شحة المياه وعدم الترشيد باستخدامها % من المجموع الكلي للفالح5نسبة 

واستمرارتدهور االراضي الزراعية وتدني انتاجيتها ، وهذا اليتناسب مع ما يجب ان تكون عليه عملية نشر تقانات 

تقانات يستوجب ان الري الحديثة  وحجم وخطورة هذه المشكلة.لذلك فان الوقوف على مشكلة ضعف انتشار هذه ال

تكون هناك وقفة جادة لمعالجة المشكلة خدمة للفالحين وعوائلهم في القضاء والمحافظة والبلد عامة ، وهذه المشكلة 

تثير تساؤالت عديدة وفي مقدمتها :ماهي األسباب التي تقف وراء ضعف انتشار تقانات الري الحديثة في قضاء 

 المحاويل وتحديداً :

. النشاط التجهيزي في مجال نشر تقانة الري الحديثة في 5. النشاط االرشادي 2. خطة النشر 5 ماهو واقع كل من

 المنطقة ؟

 وهل يعد كل من خطة النشر ، النشاط االرشادي ، النشاط التجهيزي اسبابا ً ذات عالقة بضعف انتشار تلك التقانة ؟ 

  

 اهداف البحث  :

 شر تقانة الري الحديثة في قضاء المحاويل  التعرف على واقع كل من االتي في مجال ن .5

 خطة النشر ب. النشاط االرشادي  ج.  النشاط التجهيزي . . أ

تشخيص اثر كل من خطة النشر ، الخدمة االرشادية ، الخدمة التجهيزية كأسباب ذات عالقة بضعف انتشار تقانة  .2

 الري الحديثة في قضاء المحاويل / بابل .

 

 : المواد وطرائق العمل

 يأتي البحث الحالي في اطارالبحوث المسحية التشخيصية التي تقع ضمن المنهج الوصفي والذيالبحث :  منهجية. أوالا            

 ( . 555:  2000مناسباً في توفير البيانات والمعلومات والحقائق عن الظاهرة موضوع البحث ) ملحم ،  يعد

فالحاً موزعين على شعبهُ  0000 محاويل البالغ مجموعهم جميع الفالحين في قضاء ال :مجتمع البحث  ثانيا.

 الزراعية  ) المحاويل ، اإلمام ، المشروع ، النيل ( .

 اختيرت عينة عشوائية تناسبية طبقية بنسبة :عينة البحث :   ثالثا.

المحاويل ، ( شعبة زراعية هما :)  2بلغ عددها ) االربعة في قضاء المحاويل% من عدد الشعب الزراعية  50. 5

 االمام ( .

بلغ مجموعهما اربع قطاعات تحددت باالتي )  % من عدد القطاعات الثمانية في كل من الشعبتين عينة البحث 50. 2

 بابل ، الثار العربي ، النصر ، المكاسب ( .

 ت.مقاطعا   10البحث بلغ مجموعها  % من المقاطعات العشرون في كل من القطاعات االربعة لعينة 50. 5

مبحوثاً ، اختيروا  78فالحاً  موزعين على المقاطعات العشر وبواقع 5500% من مجموع الفالحين البالغ  6.  4

 .5عشوائياً من كل من المقاطعات المذكورة وكما مبين في الجدول  
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 مراحل وتوزيع عينة البحث .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رابعاا  .  جمع وتحليل البيانات 

( ، وكذلك جمعت  2010أستخدمت إستبانة في جمع البيانات من المبحوثين وبطريقة المقابلة الشخصية )النجار، .1

 9/ 15من تاريخ  يوما 60بيانات من المؤسسات ذات العالقة من خالل التقاريروالمقابالت والنشرات. وقد استغرقت 

 .  15/11/2012ولغاية 

 . استخدمت النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية في تحليل البيانات .       2

                                                                       

   :النتائج ومناقشتها  

 :نشر تقانات الري الحديثة  اوالا. خطة

خطة نشر لتقانات الري الحديثة في منطقة قضاء المحاويل . تشتمل على اهداف محددة ومؤشرات  ظهر عدم وجود   

(. وهذا يمكن ان يعد 2052رقمية عن اعداد المنظومات التي يجري نشرها ومواقعها في كل عام) وزارة الزراعة ، 

لفعاليات النشر، واالساس الذي تبنى  عامالً مؤثراً في ضعف انتشارتلك التقانات ، وذلك الن خطة النشر هي الموجه

( . اذ ان نشر التقانات  2055عليه الخطط الفرعية لفعاليات النشر)خطة االرشاد، خطة تجهيز...الخ ( ) الطائي ، 

الزراعية هي عملية مخططة . والخطة هي كشف باالهداف المنشود تحقيقها مع تخصيص الموارد الالزمة لها 

( .وان خطة النشر هي واحداً من العناصر االساس التي  2055تنفيذ ) العامري والغالبي ، وتحديد الجدول الزمني لل

يتكون منها برنامج النشروتؤثر إلى حد كبير في سرعة وسعة نطاق انتشار التقانة وذلك النها مؤشر كمي يحدد مقدار 

نات المتاحة و تعد مؤشر رئيس في عمليات االنتشار المنشود تحقيقه ، وتوجه نحو تحقيقها جميع الجهود واالمكا

 المتابعة والتقويم .

 ان عملية تنفيذ برنامج النشر ما هو اال عملية وضع خطة النشر موضع التطبيق الميداني .

الزراعية ذات خصائص ت ض وجوب ان تكون خطط نشر التقاناوان التحديات التي تواجه الزراعة العراقية تفر

 ومواصفات اساسية .

 

 

 

الشعبة 

 الزراعية

القطاع 

 الزراعي

المقاطعة 

 الزراعية

الفالحين في مجموع 

 مقاطعات عينة البحث

عينة 

 الفالحين

 

 

 

 

 المحاويل

 

 بابل

  الفندية

362 

 

 

 الخاتونية 22

 ابوسديرة

 

 الثائرالعربي

 200 البدع

 

12 

 عميةعاصي

 

 النصر

  الطاهرية

324 

 

 المنصوري 19

 دليمي

 

 االمام

 

 المكاسب

 25 414 الحيدري

 العمية

 78 1300  مجموعال
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  : ثانياا . النشاط االرشادي

 :الخطة االرشادية في موضوع نشرتقانات الري الحديثة  .1

 2052ظهر عدم وجود خطة عمل ارشادية لدى كل من التنظيمات االرشادية في منطقة قضاء المحاويل للعام      

ية زراعة بابل (، وهذا يعد وما قبله فيما يتعلق بموضوع نشر تقانات الري الحديثة ) قسم االرشاد الزراعي ، مدير

عامل مؤثر في تنفيذ النشاطات االرشادية ويؤثر في تنسيقها مع نشاطات الوحدات ذات الصلة بعملية النشرالعاملة في 

القضاء او المحافظة . وقد تعزى اسباب غياب الخطة االرشادية الخاصة بتقانات الري الحديثة في القضاء إلى غياب 

نات ومركزية التخطيط االرشادي والتدريبي وغياب الالمركزية في ادارة العمل االرشادي في خطة النشر لتلك التقا

(  2052 – 2050عموم البلد .وان مجموع النشاطات التي نفذت في موضوع تقانات الري الحديثة للسنوات الثالث ) 

 تمت في غياب خطة ارشادية . 

 

 :ري الحديثة في قضاء المحاويل . النشاط االرشادي المنفذ في موضوع تقانات ال2

ان مجموع النشاطات االرشادية المنفذة للفالحين في قضاء المحاويل في موضوع تقانات الري الحديثة    

نشاطاً منفذة  26نشاط / سنة ، تتوزع بواقع  52نشاطاً بمتوسط قدره  56بلغ   2052 – 2050للسنوات الثالث 

نشاطات  50نشاط / سنة ، و 7.8رشادية التابعة له بمتوسط مقداره من قبل المركز االرشادي والمزارع اال

ارشادية منفذة من قسم االرشاد في المحافظة والوحدات االرشادية التابعة له في الشعب الزراعية بمتوسط مقداره 

 . 4و 5نشاط/سنة . وان معظم النشاطات االرشادية المنفذة ذات طبيعة نظرية ، وكما مبين في الجدولين  5.5

 

قضاء المحاويل نات الري الحديثة في . مقدار ونوع النشاط االرشادي المنفذ للفالحين في موضوع تقا3جدول 

 من قبل المركز االرشادي والمزارع التابعة له 2212ــــ  2212للسنوات 

 

 عدد النشاطات

 نوع النشاط

المتوسط  المجموع السنوات

 2212 2211 2212 نشاط/سنة

 3.4 12 2 8 2 اديةندوة ارش

 2.3 7 2 4 3 دورة تدريبية

 3 9 4 5 2 مشاهدة حقلية

  8.7 22 4 17 5 المجموع

 

في قضاء المحاويل  الحديثة . مقدار ونوع النشاط االرشادي المنفذ للفالحين في موضوع تقانات الري4جدول 

 ة لهمن قبل قسم االرشاد الزراعي والوحدات التابع 2212ــــ  2212للسنوات 

 

 عدد النشاطات

 نوع النشاط

 السنوات
 المجموع

 المتوسط

 2212 2211 2212 نشاط/سنة

 ندوة ارشادية

 دورة تدريبية

 مشاهدة حقلية

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

7 

2 

1 

2.3 

2 

 =   3.3x 12 2 4 4 المجموع

 

 . يتبين االتي :  4و   3ومن الجدولين

مجال نشر تقانات ) منظومات ( الري الحديثة لفالحي قضاء المحاويل قليلة  ا . ان النشاطات االرشادية المنفذة  في

المياه والعدد غير القليل للتنظيمات اإلرشادية  والتتناسب مع حاجة القضاء إلى نشر هذه التقانة لمواجهة خطرشحة
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وزارة الزراعة وسعيها في آالف فالحاً وال يتناسب مع توجهات  0عن  والعدد الكبير للفالحين في القضاء والذي يزيد

 نشر تلك التقانات .      توسيع وتسريع قاعدة

 ب . ان النشاطات االرشادية المنفذة جاء تنفيذها في غياب خطة ارشادية . 

 

                                                                  .مشاركة الفالحين بالنشاطات االرشادية3   

% من 72% من المبحوثين لم يحصلوا على تدريب في موضوع تقانات الري الحديثة ، وان 07585ظهر ان     

 . 5المبحوثين ال يعرفون الجهه التي يقدم اليها طلب الحصول على تقانة الري الحديثة وكما مبين في الجدول 

 

 بل المبحوثين. االسباب االرشادية ذات العالقة بعدم استخدام تقانات الري الحديثة من ق5جدول 

 

 % العدد األسباب                   المجال        

 

 

 االرشاد الزراعي

        

 42 34 عدم المعرفة بالتقانة ومزاياها 

 73 55 لم اشاهد تطبيقها في المنطقة

 82 22 ال اعرف الجهة التي يقدم اليها طالب التجهيز 

 98.75 75 عدم توفر التدريب والتعليم

 82 22 معدلال

 

ا.ان معظم الفالحين المبحوثين لم يشاركوا في نشاطات ارشادية خاصة بموضوع تقانات الري الحديثة . وهذا 

 يؤكد نتيجة قلة النشاط االرشادي المنفذ .

% من المبحوثين اليعرفون بجميع  54ب .ضعف تأثير وفاعلية النشاط االرشادي ، وبهذا الخصوص ظهر ان 

 ديث .مزايا الري الح

ت.إن الخدمة اإلرشادية تحتل مكانةً ضعيفةً او متدنية في تسلسل الوظائف والخدمات الزراعية المسؤولة عنها 

الشعب الزراعية في القضاء على الرغم من إن في مقدمة مهام وزارة الزراعة هو اإلرشاد الزراعي .وهذه هي 

ظة ، بل هي مشكلة في عموم البلد ، وفي معظم مشكلة التقتصر على الشعب الزراعية في القضاء او  المحاف

 ( .FAO  ،2050البلدان النامية )

 

 :ثالثاا . النشاط التجهيزي 

 : .خطة التجهيز بتقانات الري الحديثة1

وما قبله وان   2052بتقانات الري الحديثة للعام  ظهر عدم وجود خطة تجهيز للفالحين في قضاء االمحاويل

( ، ويعد ذلك عامالً مهماً وجوهرياً في ضعف انتشارتلك 2052ها ) وزارة الزراعة ، التجهيز حسب المتوفر من

 التقانات . وان غياب خطة نشر تلك التقانات يمكن ان يعد عامالً اساساً في غياب خطة تجهيز .

 

 : .إجراءات )آلية ( عملية التجهيز2

ة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ،  ظهران عملية تجهيزفالحي قضاء المحاويل بمنظومات الري الحديث

تتكون من تسع مراحل ، تبدأ من الفالح ، وتتعدد فيها الجهات ذات العالقة باجراءات التجهيز وتعدد مصادر ارتباطها 

االداري وكثرة اإلجراءات وتكرار بعضها والذي يترتب عليه زمن اضافي وعمل روتيني وهي إجراءات معقدة ،  

 . 5في موعد إستالم التقانة ،  وقد تتسبب في عزوف بعض الفالحين عن االستالم ، وكما مبين في الشكل وربما تؤثر 
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        .مخطط سير اجراءات عملية تجهيز الزارع بمنظومة ري حديثة من الشركة           5شكل                       

 العامة للتجهيزات الزراعية فرع بابل

 

 جهيز لتقانات الري الحديثة. مصادر الت3

وجد ان هناك اكثرمن مصدر للتجهيز وهي الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة ) القطاع 

الحكومي ( ويعد المصدر الرئيس للتجهيز، والشركات الزراعية الخاصة )القطاع الخاص( ويعد المصدر الثانوي 

ر مساهمتها في خدمة الريف العراقي وهي جهات غير رسمية وتجهيزها وكذلك وجود منظمات تنموية دولية في اطا

 غير ثابت  ومحدود .

 .أنواع وكميات المنظومات المجهزة 4

ان مجموع منظومات الري المجهزة إلى الفالحين في قضاء المحاويل من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية       

%  من مجموع منظومات الري المجهزة إلى 52.85ة ، تشكل نسبة منظوم20( بلغ 2052-  2050للسنوات الثالث) 

دونم  42دونم ومنظومات ري بالرش الثابت /  5فالحي المحافظة والتي تتوزع مابين منظومات ري بالتنقيط / 

بل / دونم )قسم االرشاد / شعبة تقانات الري الحديثة ، مديرية زراعة با 520، و 70بالمناقلة وري بالرش المحوري/ 

 . 6( وكما مبين  في الجدول 
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 2212-2212للسنوات .المنظومات المجهزة للزراع في الشعب الزراعية ضمن قضاء المحاويل  6جدول 

 

العدد  نوع المنظومة ت

الكلي 

 للمحافظة

حصة 

 القضاء

الشعبة 

 الزراعية

 % العدد

 5 2 النيل 3 22 دونم 122منظومة ري بالرش المحوري/  1

 1 المشروع

 41.2 4 االمام 5 12 دونم 82منظومة ري بالرش المحوري /  2

 1 المشروع

 25 5 االمام 5 22 دونم بالمناقلة 42منظومة ري ثابت 3

 5.7 1 االمام 7 122 دونم 5منظومة ري بالتنقيط /  4

 4 المحاويل 

 2 النيل

 2 2 2 2 41 دونم 12منظومة ري بالتنقيط / 5

 12.75 22 المجوع 22 255 المجموع

 

 .يتبين اآلتي: 6من الجدول 

على وجه الخصوص  أ. ان عدد منظومات الري المجهزة لفالحي محافظة بابل بشكل عام ولفالحي قضاء المحاويل

عدتها وزارة يعد قليل جدا وال يتناسب مع خطورة مشكلة شحة المياه وتفاقمها ، والتي  2052-2050للسنوات الثالثة 

 الزراعة ووزارة التخطيط في مقدمة تحديات القطاع الزراعي . 

ب . ان القلة القليلة جدا من المنظومات المجهزة إلى الفالحين  يمكن ان يعد عامالً رئيساً في ضعف انتشار تقانات 

راعية التي تغطيها تلك الري الحديثة في قضاء المحاويل .وان معظمها من النوع محدود المساحة وان المساحة الز

التقانات سواءاً على مستوى المحافظة او القضاء  قليلة جداً ، فعلى سبيل الذكر ال الحصر ان اجمالي المساحة التي 

%من المساحة الزراعية الكلية  0554دونم وتشكل نسبة  5000تستخدم فيها  تلك التقانات في القضاء تزيد قليالً عن 

 الف دونم .    500 للقضاء والبالغة اكثرمن

 

 : . اإلقراض )التسليف (5

 أ. مصدر اإلقراض

ان المصدر الوحيد لألقراض هي المصارف الحكومية المعتمدة المتمثلة بالمصرف الزراعي في المحافظة والفروع   

 التابعة له في االقضية .

 

 : ب. آلية االقراض والتسديد

بابل بأخذ الضمانات المصرفية )المالية( من الفالح الذي يروم استالم تقوم الدائرة القانونية في مديرية زراعة     

منظومة الري الحديثة ويتم ذلك بأخذ وصل امانة )كمبيالة( منه بما يعادل مبلغ المنظومة ، وجلب موظف من دائرة 

المنظومة الكلي  الزراعة كشخص تعريف يتعهد امام الدائرة القانونية بأن الفالح معروف من قبله . ثم يحتسب مبلغ

 سنوات وهي مدة التسديد لألقساط السنوية.50ويقسط على فترة 

 

 : . نصب التقانة 2

الفالح بمنظومة الري بالرش المحوري تضمن له الشركة عملية النصب حيث يتم من قبل مالك فني  بعد تجهيز 

رش الثابت فأن الفالح يقوم بعملية متخصص تابع إلى الشركة المنتجة للمنظومة .اما بالنسبة لمنظومات الري بال
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النصب على نفقته الخاصة وهذا يكلف مبالغ اضافية قد تصل إلى مليون دينار. اما بالنسبة لمنظومات الري بالتنقيط 

 المختلفة فهي تنصب من قبل الفالح نفسه وان الجهة المجهزة له تقوم بالمتابعة واالشراف فقط.

 

 : مايلي  بحث يستنتجفي ضوء نتائج ال:   االستنتاجات

لمنظومات الري   . ضعف مستوى انتشارتقانات الري الحديثة في قضاء المحاويل ، بسبب غياب خطة نشر فاعلة5  

 الحديثة وضعف النشاط االرشادي وقلة ) او ضعف ( النشاط التجهيزي .

عمليات نشر تقانات  ى تسريع. ان الزراعة بشكل عام والفالحين بشكل خاص في قضاء المحاويل بامس الحاجة إل 2

القادمة ، اذ انها تعد حلوالً جذرية لمعالجة مشكالت  الري الحديثة وبنطاق واسع خالل المرحلة الحالية والسنوات

 المياه وتدهور االراضي الزراعية في المنطقة .

 

 : التوصيات

 يوصي الباحث بما يلي :  

لمياه وسوء ادارة ة واستخدام المتاح منها في كل منطقة من . اعداد خطة نشرمالئمة في مواجهة مشكلة شحة ا5 

 المحاويل .  مناطق الهدف ومنها قضاء

جميع االطراف ذات  وذلك بمشاركة. ضرورة تحقيق شراكة مؤسسية فاعلة في عملية نشر تقانات الري الحديثة ، 2

ريد وتصنيع وتجهيز التقانات ( وضرورة العالقة ) االجهزة البحثية واالرشادية والتجهيزية والخدمية ومؤسسات تو

 تكامل نشاطاتها وفعالياتها ، وان تؤدي كل من تلك المؤسسات دورها على نحو فاعل .

تقانات الري الحديثة  . اهمية اعطاء اولوية للفالحين اصحاب الحيازات الصغيرة ) الفالحين الفقراء ( في عملة نشر5

 زراعية  .وتجهيزها ، والمالئمة لخصائص نظمهم ال

الحكومية  واتاحة فرص اوسع للشركات الزراعية  غير الحكومية والقطاع  . االهتمام بتطوير القدرات الوطنية4 

 الخاص في تصنيع المنظومات وتجهيزها وبما يلبي تلك الحاجة الكبيرة فضال عن فرص االستيراد .

عية كاداة ادارية لتحسين جودة العمل ، ويشمل النظام . انشاء نظام متابعة وتقويم فاعل لعملية نشر التقانات الزرا5

 متابعة وتقويم اداء المؤسسات المعنية او المشاركة بعملية النشر .

. االهتمام بموضوع المياه ومصادرها الغراض الزراعة على نحو الخصوص وتقليل الهدر وذلك بمنع التجاوزات 6

 تسعيرة لوحدة المياه.  ة ايجاداالنهار والقنوات والتفكير بدراس وتبطين مجاري 

 

 المصادر  : 

الناتجة عن البرنامج لتغيرات االقتصادية واالجتماعية ، تقويم بعض ا  2005البدري ، أشواق عبد الرزاق ناجي ، 

الوطني لتطويرتقانة الري بالرش في محافظة بغداد ، اطروحة دكتوراه، قسم االرشاد الزراعي ، كلية الزراعة 

 اد .جامعة بغد –

 موصل ، العراق .  ، دار الحكمة للطباعة والنشر  ، 1. العالقات المائية للنبات ،  ط  1990حسن ، قتيبة محمد ،.

،  دار وائل  3  ط  .  األدارة واألعمال ،  2011العامري ، صالح مهدي محسن ، طاهر محسن منصور الغالبي ،   

 للنشر ، عمان . 

 545: 7الفكر، العدد  حوار مجلة  ين نظام نشر التقانات الزراعية في العراق ،.  تحس 2007الطائي، حسين خضير.

588 . 

الفرات للعلوم الزراعية  . تحسين إدارة برامج نشر التقانات الزراعية في العراق مجلة 2009الطائي، حسين خضير. 

 . 2، العدد1، المجلد

من مستلزمات االنتاج،  لبرامج تلبية حاجات المنتجين، انموذج االدارة المتكاملة  2010الطائي ، حسين خضير . 

 . 20:  1، العدد  10مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، المجلد 
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مقبول للنشر في  ، بحث  العراق  . مدخل في تحسين جودة نشر التقانات الزرعية في2013الطائي ، حسين خضير.  

 حزيران .  25مجلة حوار الفكر العدد 

 ، وزارة الزراعة العراقية .   . البرنامج الوطني لتطويرتقانات الري، ندوة 2002بد الوهاب عبد الرزاق . القيسي ، ع

للنشروالتوزيع والطباعة ،  ، دار المسيرة  1  . مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ط2000 سامي محمد ،  ملحم ،

 عمان  .  

حامد للنشر والتوزيع  والتقويم منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية ،دار . القياس  2050النجار ، نبيل جمعة صالح ، 
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