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  2008، ) 1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

الخضر ي زراعلمةقییالزراعیة والتسو الممارساتبعضعلىوأثرهاقائمة الاألمنیةاألوضاع

  يفى قضاء الرماد

  

  عدنان إبراهیم خمیس

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

واثــره مزارعــي الخضــر فــي  قضــاء الرمــاديلــذي یواجــه اســتهدف البحــث تحدیــد مســتوى الوضــع االمنــي ا

ل الخضـــر وقـــد اختیـــرت عینـــه شـــادیة المتعلقـــة بزراعـــة محاصـــیر قیة واالالزراعیـــة والتســـویعلـــى بعـــض الممارســـات

مـوزعین , مزارعـا ) 520(البالغ عددهم و من مجموع مزارعي الخضر في قضاء الرمادي %) 10(عشوائیه بنسبة 

,مـنهم لعـدم دقـة وموضـوعیة اجابـاتهم)5(بعـد اسـتبعادمبحوثـا ) 47(مـع البحـث تمجواصـبح, مناطق ) 9(على 

مشـابهة لـه لكـل ومقـاییس اخـرى,الوضـع االمنـي مستوى سوال لقیاس )19(ثالثي مكون من متدرجواعد مقیاس

  .من الجانب الزراعي والتسویقي واالرشادي 

واسـتنتج مـن البحـث ان. ریقـة المقابلـة الشخصـیهاره استبیان لغرض جمع البیانـات وبطمدمت استخواست

اذ مثل مستوى الوضع االمني المـنخفض , الخضر كان منخفضأ جدا وامزارعالذي یعیشه مستوى الوضع االمني

مســتوى تنفیــذ مــنوكــان لــه دور بــارزا فــي انخفــاض كــل, مــن مجمــوع المبحــوثین )70,22(بمقــداراعلــى النســب

فاعلیــة ین وانخفــاض مــدىومســتوى تــوفیر المســتلزمات الزراعیــه للمــزارع) نــب الزراعــي الجا(ه ارســات الزارعیــمالم

وذلـك  مـن خـالل وجـود ,من قبل الجهات ذات العالقة العملیه التسویقیة وانخفاض في تنفیذ النشاطات االرشادیة 

اعیــة و الخدمیــة و تعلــق بالجوانــب الزر لمعالقــة ارتبــاط معنویــة بــین مســتوى الوضــع االمنــي مــن جهــة والمســتوى ا

معالجــة و ات و المقترحــات لغــرضصــید تضــمن البحــث بعــض التو قــو ,خــرى التســویقیة و االرشــادیة مــن جهــة ا

  .النهوض به الى المستوى الذي یفترض ان یكون علیه من هذا الواقع و انتشال الوضع الزراعي

  

The Influence of Security Conditions Present on Some Practices of 
Agriculture and Marketing for Already Vegetable Farmers
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Abstract
The aim of this study is to determine the security situation that faces the 

vegetable farmers in Al-Ramadi province and its influence of Agriculture, Marketing
and extension that are related to any specified vegetable.

A random sample of (10%) was chosen from the total group of farmers that 
account (520) farmers distributed to nine areas. A total sample became (47) after 
rejecting five of their inaccurate responses.

A standard measure of (19) questions that are related to security situation and 
other similar measures for agricultural, Marketing and Extension were taken in 
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consideration. A questionnaire sheets and interviews were used for gathering 
information's.

Results showed the security situation for farmers declined according to the 
information's obtained in that (70.22%) declared a decrease in their security situation. 
This research had agreed influence on the decline of agricultures, servicing, marketing 
and extension. This express the presence of a significant correlation between the 
security situation and other mentioned situations. 

Finally, the study gave some recommendations and objectives to take of cure 
and give rise to the resent condition that assumed to be better.

  المقدمة

, تــنعم االوطــان وتزدهــرفبــه , مـن نعــم اهللا ســبحانه وتعــالى علـى عبــاده ان مــن علــیهم بــاالمن واالسـتقرار

فـي ة نبینـا ابـراهیم علیـه السـالم كمـا وردالسـالم فتلـك دعـو الصـالة و وكانت من دعـوات االنبیـاء و المرسـلین علـیهم

وارزق اهله من الثمرات من امن منهم باهللا والیـوم االخـر واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا( قوله عز وجل 

و ضــرب اهللا مــثال قریــة كانــت امنــة مطمنــة یاتیهــا رزقهــا رغــدا مــن كــل مكــان فكفــرت ( وقولــه جــل عــاله ,) 1()

مـد فـي المضـمار نفسـه اذ یقـول النبـي محو , )2()بانعم اهللا فاذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما كـانوا یصـنعون 

) 3()هاالـدنیا بحـذافیر معافى في بدنه حیـزت لـهمن اصبح امنا في سربه عنده قوت یومه ( ى اهللا علیه وسلم صل

والعــراق یعــد مــن بــین البلــدان ابتالهــا اهللا , فــي حیــاة الشــعوب واالمــاندالئــل تشــیر الــى اهمیــة االمــنكــل ذلــك, 

ورا طویلــة مــن حصــار ظــالم فرضــته قــوى ني دهــاذ عــانى وظــل یعــا, ســبحانه و تعــالى بفقــدان االمــن واالســتقرار 

, فیــه الحــرث والنســل جــثم علــى صــدره واهلــك بغــیضارجعتــه الــى مرحلــة القــرون الوســطى الــى احــتاللالظــالم 

و افرزت اوضاعا امنیة . الخ ....قطاعات الحیاة بجمیع مرافقها االجتماعیة واالقتصادیة والخدمیة تعطلت خالله 

ابــو ( و یــذكر الكاتـب , زراعـي مــن بـین تلــك الموسسـات التـي نالــت نصـیبها مــن الخـراب ویعـد القطــاع ال. متردیـة 

فــي مقالتــه ان الوضــع االمنــي الــراهن فــي العــراق ادى الــى طمــس معــالم الزراعــة فیــه و انعــاش كبــرى ) 4()الفتــوح

2004فـي عـام ان االحـتالل ) 5()ي سـمیثجیرمـ(فـي حـین اكـد الكاتـب , للحبوب الشركات االمریكیة المصدرة 

وفي دراسة عن تداعیات الفقر الناتجة عن , امر بتجمید عمل شركات البذور العراقیة لتحل محلها شركات امریكیة

ان نســـبة مســاهمة الزراعـــة فــي اجمـــالي النــاتج المحلـــي فــي عـــامي )6()ري صــالب(سیاســة الـــدعم الحكــومي اكـــد 

حـــتالل العـــراق ومـــا رافقـــه مـــن نشـــوب فـــتن ان ا)7()الطیـــب (و یضـــیف , % 16-15كانـــت ) 2004-2005(

الصعید نفسـه اذ تعـد و في. ا عن االمان و لقمة العیش داخلیة حدت بكثیر من المزارعین الى ترك اراضیهم بحث

الساحنة لكثرة العملیات العسكریة فیها اثرت بشكل كبیر على بنبار واحدة من المناطق التي تم وصفهاافظة االحم

فقلــة . نــار وصــلتهم شــظى هــذه الات االجتماعیــة التــي و یبــدو ان المــزارعین مــن بــین الفئــ, ة مجــرى الحیــاة الیومیــ

قلـة ارتیـاد ا فـي احیـان كثیـر  كمـا هـو مالحـظ وفي اسـواق المحافظـة و انعـدام تواجـدهمحاصیل الخضر المحلیه

خـالل الـزمالء المحتكـین فضـال عـن المشـاكل التـي یعانونهـا والتـي تصـلنا مـن, المزارعین علـى المكاتـب الزراعیـة 

هـذه الدراسـة لتـوفر بیانـات ومعلومـات واقعیـة عـن بناء على ما تقدم جـاءت فكـرة اجـراءعلى هذا االساس و , بهم 

ضــر فــي قضــاء التســویقي و االرشــادي لمزارعــي الخاالوضــاع االمنیــة واثارهــا علــى الواقــع الزراعــي و الخــدمي و

  .الرمادي 

  :ما یاتيیهدف الىمما تقدم فان البحث 

.الخضر في قضاء الرمادي التي یعیشها مزارعواةاألمنیعاوضاألالتعرف على-1

  :وعالقتها بالمتغیرات التالیةاألمنیةاألوضاعاثر تلك -2
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  .المتعلقة بزراعة محاصیل الخضرالزراعیة   لمماراساتمزارعي الخضر لمستوى تنفیذ  - أ

.ات ذات العالقة مستوى توفیر المستلزمات الزراعیة من قبل الجه  -ب

.لتسویقیة لمزارعي الخضر فاعلیة العملیة امدى-ج

.الرشادیة الموجهة لمزارعي الخضر من قبل الجهات ذات العالقةامستوى تنفیذ النشاطات-د

  

  البحثةقیمواد وطر ال

  مجتمع البحث: أوال

مزارعـا) 520(عـددهم غ المحافظـة االنبـار والبـ  -مزارعي الخضـر فـي قضـاء الرمـادي شملت الدراسة 

مـن مجمـوع %) 10(اختیرت عینـة عشـوائیة حجمهـا اذ ,وكما مبین في الجدول ادناه,مناطق) 9(موزعین على 

اســتمارات ) 5(مبحوثــا و بعــد جمــع البیانــات تــم اســتبعاد ) 52(و بــذلك یكــون مجمــوع مجتمــع البحــث ,المــزارعین

  .مبحوثا ) 47(تمع الدراسة الفتقارها الى الدقة و الموضوعیة لیصبح مجموع مج

  

  توزیع عینة مزارعي الخضر في قضاء الرمادي) 1(الجدول رقم 

  العینه  عدد المزارعین  المنطقه  ت

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  الجزیرة

  حصیبه الشرقیة

  السجاریة

  الصوفیة

  الزویة

  السویب

  الطرابشه

  الخالدیة

  الحامضیة

210  
30  
48  
50  
52  
42  
38  
30  
20  

21  
3  
5  
5  
5  
4  
4  
3  
2  

  52  520  المجموع  

  

  قیاسمال: ثانیا

  یواجه مزارعوا الخضرالذيالوضع االمني-1

لة تــم قیــاس هــذا المتغیــر مــن خــالل بنــاء مقیــاس مكــون مــن ثــالث مســتویات تضــمن مجموعــة مــن االســئ

و اعطیـت االوزان ,فقـرة ) 22(مكونـة مـن , ه المـزارع وضع االمنـي الـذي یعیشـلایمكن ان یستدل من خاللها على 

ع االمنــي وبـذلك حـدد مسـتوى الوضـ, علـى التـوالي ) موافــق , نوعـا مـا , غیـر موافـق(للمسـتویات )   1,2,صـفر (

  .درجة) 44–صفر (ما بین ار الذي یعیشه المزارع مقد

كمــا حــدد مســتوى الوضــع االمنــي العــام للمــزارع و ذلــك مــن خــالل تحویــل مجمــوع درجــات الفقــرات الــى 

مرتفــع , ) 1-,1+بــین (متوســط , ) 1-اقــل مــن (مــنخفض :ویات ثــالث و هــي درجــة معیاریــة صــنفت الــى مســت

  ) .1+اكثر من (

  :التالیة عواملاثر االوضاع االمنیة وعالقتها بال-2
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  محاصیل الخضربزراعهلمماراسات الزراعیة المتعلقة لالمزارعینمستوى تنفیذ  -أ

) الباذنجـان, الخیـار , ماطـةالط(ة شملت الدراسة مزارعي الخضر الذین یمارسون زراعة المحاصیل االتی

الزراعیـة للتعـرف علـى الحـد االدنـى للمارسـاتاعد مقیاس بـذلكوقد , العملیات الزراعیة بینها تشابه وذلك لقرب و 

فــي ظـــل و المــزارع و المتعلقـــة بزراعــه محاصــیل الخضــردون التعمــق بتفاصـــیل التوصــیات العلمیــهالتــي یقــوم بهــا 

و سؤال شملت المحـاور االتیـة فقرة )19(قیاس ثالثة مستویات مكونة من مذ تضمن الا, الظروف االمنیة القائمة 

و التســـمید بانواعـــه و , اســـتخدام االصـــناف المحســـنة , موعـــد الزراعـــة ) تعـــدیل,تنعـــیم,حراثـــة(اعـــداد االرض : 

نیــة و دة الحیواواســتخدام االســم, و مكافحــة الحشــرات و االمــراض , عملیــات الخــف و الترقیــع , اضــافتهمواعیــد

علــى ) نعــم , نوعــا مــا , كــال (للمســتویات ) 1,2,صــفر(و اعطیــت الــدرجات ,عملیــة الســقي و جنــي الحاصــل 

و اســتخدمت الدرجــة المعیاریــة ایضــا لتصــنیف , درجــة) 38-صــفر (حــددت درجــة هــذا المتغیــر مــن و, التــوالي 

  .سلفا الى ثالث مستویات كما ورد المتغیر 

  من قبل الجهات ذات العالقةمستلزمات الزراعیة مستوى توفیر ال  -ب

فقــرات ) 10(ات ایضــا تضــمن تــم قیــاس هــذا المتغیــر مــن خــالل اعــداد مقیــاس مكــون مــن ثــالث مســتوی

, المبیـــدات , االســـمدة بانواعهـــا , ســـنة البـــذور المح(تـــوفیروالتعـــرف علـــى مســـتوى تجهیـــزیمكـــن مـــن خاللهـــا

للمسـتویات ) 1,2,صفر(و اعطیت االوزان ) الخ...النایلون , الزراعیة المضخات, الوقود , المعدات الزراعیة 

درجـة و تـم اسـتحدام الدرجـة المعیاریـة ایضـا ) 20-صـفر(و حـددت درجـة هـذا المتغیـر بـین )  نعـم, نوعا ما, كال(

  .لتصنف المتغیر الى ثالث مستویات 

  مستوى فاعلیة العملیة التسویقیة لمزارعي الخضر-ج

فقــرات  او اســئلة طرحــت علــى ) 8(ذا المتغیــر مــن خــالل بنــاء مقیــاس ثالثــي ایضــا تضــمن هــتــم قیــاس 

مســتوى دعــم ( ظــروف االحــتالل مثــل المــزارع فــي ظــل یعیشــهعلــى الواقــع التســویقي الــذي ویین للوقــوفجالمســت

التلف , وصول الحاصل لال سواقهسهولمدى,اجور نقل الحاصل , وجود اسواق الستقبال الحاصل ,االسعار 

العائـــد , منتجـــات المحاصـــیل المســـتوردة و اثرهـــا علـــى تســـویق ال, اثنـــاء عملیـــه التســـویقالـــذي یصـــیب الحاصـــل

علـى ) موافـق, نوعـا مـا , ال اوافـق (للمستویات ) 1,2,صفر(و اعطیت االوزان ) الخ... االقتصادي للمحصول

  .درجة ) 16-صفر (و حددت درجة هذا المتغیر بین, التوالي 

  من قبل الجهات ذات العالقةیناالرشادیة الموجهة للمزارعى تنفیذ الفعالیات و النشاطاتمستو -د

بـنفس الطرائـق السـابقة تـم قیـاس هـذا المتغیـر مـن خـالل بنـاء مقیـاس مكـون مـن ثـالث مسـتویات تضــمن 

حقـــــول , رشـــــادیةنـــــدوات ا, دورات تدریبیـــــة(فقــــرات تبـــــین مســـــتوى تعـــــرض المـــــزارعین للنشــــاطات االرشـــــادیة ) 10(

مـوتمرات , بـرامج تلفازیـة و اذاعیـة , ایـام حقـل , نشـرات ارشـادیة, معارض زراعیـة, اجتماعات ارشادیة , ایضاحیة

و اسـتخدمت الدرجـة المعیاریـة لتصـنف المتغیـر ) 20-0(حددت درجة هـذا المتغیـر مـابین وقد) الخ... زراعیة 

  .الى ثالث مستویات 

و المسـتویات من جهةالذي یعیشه المزارعونل من مستوى الوضع االمنيكما تم قیاس العالقة بین ك

معامـل و ذلك مـن خـالل اسـتخدام, شادیة من جهة اخرى ر المتعلقة بالجوانب الزراعیة و الخدمیة و التسویقیة واال

  .ومعنویة العالقة بین المتغیرات قوة االرتباطللتعرف على االرتباط البسیط 

  البیاناتجمع أداة: ثالثا

استخدمت استمارة االستبیان لغرض جمع البیانات من المـزارعین المبحـوثین وبطریقـة المقابلـة الشخصـیة 

اســـطتها معرفـــة التـــي نســـتطیع بو ةتضـــمن الجـــزء االول مجموعـــة مـــن االســـئل, اذ تكونـــت االســـتمارة مـــن جـــزئین , 
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صـل مــن مجموعـة مــن االسـئلة یمكــن التو فـي حــین تضـمن الجـزء الثــاني , ونعیشـة المزارعــالوضـع االمنـي الــذي ی

وقـد تـم جمـع ,فـي ظـل ظـروف االحـتالل خاللها الى معرفة الواقع الزراعي والخدمي التسویقي واالرشادي للمزارع

)5(تم اسـتبعاد , ها وتبویبها غریفبعد جمع البیانات وت.2007البیانات خالل شهري كانون الثاني وشباط من عام 

الخــــاص بـــــالعلوم spss)(واســــتخدام برنــــامج التحلیــــل االحصــــائي , وضــــوعیة االجابــــةاســــتمارات لعــــدم دقــــة وم

اســتخدمت فیــه التكــرارات والنســب المئویــة والدرجــة المعباریــة ومعامــل اذ , اعیــة لغــرض تحلیــل تلــك البیانــات االجتم

  .االرتباط تمهیدا االظهار النتائج ومناقشتها 

  

  المناقشةالنتائج و 

  .حتالل العراقضر في قضاء الرمادي خالل فترة االخمزارعواالتي یعیشهاع االمنیةالتعرف على االوضا-1

قضـاء الرمـادي تقـدر مـا بـین فـيالخضـراظهر ان درجات مستوى الوضع االمني  الذي یعیشه مزارعـو 

م الدرجـه المعیاریــهاویاســتخد, درجـه ) 44-0(درجــه علـى مقیــاس یتكـون مــن ) 8-68(وبمتوسـط مقـداره )0-30(

یلیـــه مســـتوى الوضـــع االمنـــي ,%)70.22(مثـــل اعلـــى نســـب منـــي المـــنخفض قـــد ظهـــر ان مســـتوى الوضـــع اال

لـــذا یوصـــف مســـتوى الوضـــع االمنـــي الـــذي یعیشـــه مزارعـــوا الخضـــر فـــي قضـــاء , %) 17.03(المتوســـط بمقـــدار 

  .)2(الرمادي بانه منخفض جدا و كما مبین في الجدول رقم 

  

  المني لمزارعي الخضر في قضاء الرماديمستوى الوضع ا) 2(الجدول رقم 

  النسبه المئویه  عدد المزارعین  الدرجه المعیاریه  مستو الوضع االمني
  متوسط درجه

  األمنيالوضع 

  0.5  70.22  33  1- اقل من   منخفض

  6.2  17.02  8  )1-,1(+بین   متوسط

  20.1  12.75  6  1+من أكثر  مرتفع

  x  8,86  47  100  Sd  11.4¯  المجموع

  

:ثر االوضاع االمنیة وعالقتها بالعوامل التالیة ا-2

  بزراعه محاصیل الخضرالزراعیة المتعلقة اراسات مملالمزارعین لتنفیذمستوى-أ

مـــن المـــزارعین المبحـــوثین هـــم عـــازفون عـــن %) 21.27(ان هنـــاك ,)3(تبــین مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

و لكــن بشــكل متقطــع وغیــر م یمارســون الزراعــة المبحــوثین هــمــن المــزارعین %) 52.19(فــي حــین ان ,الزراعــة

  .مستمرون على الزراعة من المزارعین المبحوثین هم %) 25.53(بینما ,مستمر

  تهم للزراعهدرجة استمراریحسبتوزیع المزارعین المبحوثین ) 3(الجدول رقم 

  النسبه المئویه  عدد المزارعین  الفئات  ت

  25.53  12  یمارسون الزراعه  بصوره مستمره  1

  53.20  25  یمارسون الزراعه  بصوره متقطعه  2

  21.27  10  عازفون عن الزراعه  3

  

المتعلقــة بزراعــه محاصــیل الخضــرتنفیــذ المــزارعین للمماراســات الزراعیــةكمــا ظهــر ان درجــات مســتوى

مثــل و ظهــر ان مســتوى التنفیــذ المــنخفض قــد. درجــة ) 13.35(درجــة و بمتوســط مقــداره ) 31-2(تقــدر مــا بــین 
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لـذلك یوصـف مسـتوى تنفیـذ , %) 40.54(یلیـه مسـتوى التنفیـذ المتوسـط بواقـع ,%)45.94(اعلى النسب بمقـدار 

العالقــة بــین و لتحدیــد ,بانــه مــنخفضة بزراعــه  محاصــیل الخضــرمزارعــي الخضــر للمماراســات الزراعیــة المتعلقــ

اسـتخدم معامـل زارعین للمماراسـات الزراعیـة الخضر ومستوى تنفیذ الممستوى الوضع االمني الذي یعیشه مزارعوا

و الجـل , و الـذي یشـیر الـى وجـود عالقـة موجبـة بـین المتغیـرین ) 0.79(الـذي بلغـت قیمتـه  pearsonاالرتبـاط 

و الذي اشار الى معنویة العالقة و على ) 7.581(اذ بلغت قیمته , )t(التاكد من معنویة العالقة استخدم اختبار 

منطقیة فانعدام االمن وانتشار الخـوف ادى و هذه النتیجة.)4(كما مبین في الجدول %) 1(لي المستوى االحتما

النتیجـة مـع و تتوافـق هـذه . الـذي ینبغـي بالشـكل الى اربـاك العملیـة الزراعیـة و عـدم ممارسـة المـزارعین العمـالهم 

ف وراءه دوال بان االحتالل و نواتجه خل)9)(نظام الدین(راي كثیر من الكتاب والمراقبین الوضاع العراق اذ یوكد 

المزارعـــون تراجـــع االنتـــاج و هجر الـــى الخـــراب الزراعـــي فوحولـــوا قـــوانین االصـــالح الزراعـــيبـــال مـــوارد او مقـــدرات

  .عم الفقر و انتشار البطالة و ازدیاد موجة الهجرة بحثا عن لقمة عیش او لحظة امان االراضي الزراعیة و 

  

  محاصیل الخضرتنفیذ المزارعین المبحوثین للممارسات الزراعیه المتعلقه بزراعه مستوى ) 4(الجدول رقم 

  %  عدد المزارعین  المستوى
متوسط 

  مستوى التنفیذ

متوسط الوضع 

  االمني

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

مستوى 

  المعنویه

  0.7  2.1  45.94  17  )1-اقل من (منخفض 

  6.1  9.3  40.54  15  )1-,1(+متوسط بین   0.01  7.58  **0.79

  19.6  29.2  13.52  5  )1+اكثر من (مرتفع 

  X¯13.35       sd  9.32      100  37  المجموع

  

بزراعــهان متوســط درجــات تنفیــذ محــاور العملیــات الزراعیــة المتعلقــة ) 5(مــن خــالل الجــدول رقــم تبــینو 

بـــالرغم ان مســـتوى التنفیـــذ و ,درجـــة) 2(درجـــة علـــى مقیـــاس یتكـــون مـــن ) 1.29: 0.20(ل تقـــدر مـــا بـــین اصـــیالمح

اال ان محــاور عملیــة اعــداد االرض جــاءت بالتسلســل االول بمتوســط مقــداره ,للمماراســات الزراعیــة كــان منحفضــا

اد فــي حــین كانــت متوســطات عملیــات المكافحــة و اســتخدام الســم,یلیهــا فــي ذلــك موعــد الزراعــة, درجــة ) 1.29(

اال ان كــل مــن عملیــة الســقي , جنــي الحاصــل متقاربــة بشــكل كبیــر الن و الــري والحیــواني و اســتخدام مبیــد التــرف

و قـد یعـزى حلـول عملیـة , علـى التـوالي ) 0.20(و )0.23(و بمتوسـط یـر وجني الحاصل جاءت بالتسلسل االخ

ال اي محصـولزراعـةمثـل جـوهر العملیـة الزراعیـة وان اعداد االرض و موعـد الزراعـة بالتسلسـل المتقـدم كونهـا ت

عـن التنفیـذ فـي مواعیـدها فهنـاك اثـر اما سبب تراجـع عملیـة الـري و الجنـي , بهما رغم التلكؤ الحاصل فیهاتتم اال

ي المــزارعین و عــدم امــتالكهم حریــة التنقــل ادى الــى فــالخوف الــذي یعتــر واضــح للوضــع االمنــي المــنخفض علیهــا 

  في المواعید المناسبة سقي الحقول و جني الحاصل اجراءعملیهعدم

  

  مستوى تنفیذ المزارعین المبحوثین للفقرات المتعلقه بالممارسات الزراعیه) 5(جدول رقم ال

  لمحاصیل الخضر

  ت
الممارسه 

  الزراعیه
  الفقرات

متوسط درجه 

  التنفیذ
  الترتیب

  1  1.29  التسویه والتعدیل, تنعیم االرض , حراثه متعامده   اعداد االرض  1



339

  2  1.13  في منتصف شهر اذار  موعد الزراعه  2

  3  0.91  استخدام االصناف المحسنه الموصى بها  االصناف  3

  4  0.65  .موعد االضافه , الكمیه , استخدام سماد الیوریا والمركب او الداب   التسمید  4

  5  0.62  التتریب, العزق , الترقیع , عملیه خف الشتالت   الخدمه  5

  6  0.56  رفالن قبل الزراعهاستخدام مبید الت,االمراض, مكافحه الحشرات   المكافحه  6

  7  0.25  استخدام السماد العضوي وموعد اضافته  السماد الحیواني  7

  8  0.23  سقي المحصول باالوقات المناسبه  الري  8

  9  0.20  جني لحاصل بالتوقیت المناسب  الجني  9

  

  ) .یر المستلزمات الزراعیه للمزارعینمستوى توف-ب

, درجـه)14-صـفر(بـین قـدر مـالخضر تالزمات الزراعیه لمزارعي ظهر ان درجات مستوى توفیر المست

وباســتخدام الدرجــه المعیاریــه لــدرجات ,درجــه) 5.93(وبمتوســط مقــداره , درجــه) 20صفرـــ(علــى مقیــاس یتكــون مــن 

یلیــــه المســــتوى , )%51,07(نخفض قــــد مثــــل اعلــــى النســــب مــــالمبحــــوثین تبــــین ان مســــتوى تــــوفیر المســــتلومات ال

لذا یوصف الجانب الخدمي المقدم من قبل الجهات الزراعیه لمزارعي الخضر بانـه , )%38,29(المتوسط بمقدار 

ولمعرفـــه فیمـــا اذا كانـــت هنــاك عالقـــه بـــین مســـتوى الوضـــع االمنــي والجانـــب الخـــدمي اســـتخدم معامـــل ,مــنخفض 

وللتاكـد , المتغیـرین اذ یشیر الى وجود عالقـه موجبـه بـین ) 0.75(والذي بلغت قیمته  pearsonاالرتباط البسیط 

موكــدا معنویــه العالقــه وعلــى المســتوى االحتمــالي )7.58(فكانــت قیمتــه ) t(مــن معنویــه العالقــه اســتخدم اختبــار 

یتضــح بشــكل كبیــر هنــا اثــر الوضــع االمنــي علــى هــذا الجانــب فكثــره ) . 6(كمــا مبــین فــي الجــدول رقــم , ) 0.01(

فــي اغلـب الموسسـات الحكومیــه رق وتوقـف حركــه الـدوام الرسـمي االضـطرابات االمنیـه ومــا رافقهـا مـن اغــالق للطـ

لعبت دورا كبیرا في شل حركه وتقویض هذا الجانب والذي ساهم بدوره بانخفاض مستوى تنفیذالممارسات الزراعیه 

  .لمزارعي الخضر 

  

  

  

  

  

  

  

  القائمةةاألمنیعاوضباأل مستوى توفیر المستلومات الزراعیه وعالقته ) 6(الجدول رقم 

  %  عدد المزارعین  المستوى

متوسط 

مستوى 

  التجهیز

متوسط الوضع 

  االمني

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

مستوى 

  المعنویه

  0.4  0.6  51.07  24  )1-اقل من (منخفض 

  5.6  5.8  38.29  18  )1-,1(+متوسط بین   0.01  7.584  **0.75

  20.9  11.3  10.64  5  )1+اكثر من (مرتفع 

  x5.93       sd  5.37¯      100  47  المجموع
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  مدى فاعلیه العملیه التسویقیهـ ج 

درجـه ومتوسـط ) 10صفرــ(العملیه التسویقیه لمزارعي الخضرتقدر مـا بـین ظهر ان درجات مدى فاعلیه

اعلـى النسـبالمـنخفض للعملیـه التسـویقیهوقـد مثـل المـدى  ,درجـه) 16صفرــ(ن وفق مقیـاس مكـو ) 5.2(مقداره 

العملیــه التســویقیه لمزارعــي الخضــر بانــه فاعلیــهویوصــف مــدى, %) 27.66(المــدى المتوســط یلیــه%) 61.70(

اذ بلغـت ,وللكشف عن العالقه بین الوضع االمنـي والعملیـه التسـویقیه اسـتخدم معامـل االرتبـاط البسـیط , منخفض

,ى معنویـــه هــذه العالقـــهوللتاكـــد مــن مســتو , مشــیرا الـــى وجــود عالقـــه بــین طردیــه بـــین المتغیــریین ) 0.75(قیمتــه 

) . 7(كمــا مبــین فــي الجــدول رقــم , موكــدا معنویــه تلــك العالقــه ) 7.58(قیمتــه والــذي بلغــت) t(اســتخدم اختبــار 

بـل شـمل, فتـدهور الوضـع االمنـي لـم یتـرك جانـب دون اخـر , شـه وجاءت هذه النتیجـه متفقـه مـع الواقـع الـذي نعی

ان ,) 10()البصــــري(ویــــذكر , ه بمــــا فــــي ذلــــك العملیــــه الزراعیــــه جمیــــع جوانــــب الحیــــاة االجتماعیــــه واالقتصــــادی

اذ امست تلك الموسسات عباره , بها التدهور بشكل مریب بعد  احتالل العراقموسسات القطاع الزراعي  قد اصا

  .كما ان مساهمه الزراعه في اجمالي الناتج قد تناقص الى ارقام ال تكاد تذكر , عن هیاكل فارغه

  

  القائمةةع األمنیاوضباأل مدى فاعلیه العملیه التسویقیه وعالقتها ) 7(الجدول رقم

  %  عدد المزارعین  المدى
متوسط مدى 

  الفاعلیه

متوسط الوضع 

  االمني

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

مستوى 

  المعنویه

  06  1.2  61.70  29  )1-اقل من (منخفض 

  5.3  6.3  27.66  13  )1-,1(+متوسط بین   0.01  7.58  **0.75

  19.9  9.4  10.64  5  )1+اكثر من (مرتفع 

  x¯5.2       sd  4.19      100  47  المجموع

  

  .للمزارعین المبحوثینیة الموجهةاالرشاداتطانشمستوى تنفیذ الفعالیات والـ د

) 7صفرــ(كانـت مـا بـین االرشـادیه لهـم وثین لمسـتوى تعرضـهم و تنفیـذ النشـاطاتتبین ان درجـات المبحـ

وجـاء المسـتوى المـنخفض بالتسلسـل االول ,درجـه ) 20صـفر ـ (درجـه وعلـى مقیـاس مكـون مـن ) 2.29(بمتوسـط 

تعـرض ءا علـى ذلـك یوصـف مسـتوى بنـا, %) 23.40(تاله المسـتوى المتوسـط , %) 68.09(لنسب اممثال اعلى 

البسـیط لكشـف العالقـه وباسـتخدام معامـل االرتبـاط , بانـه مـنخفض جـداالمزارعین وتنفیذ النشاطات االرشادیه لهـم 

یـرین اذ بلغـت قیمـه معامـل االرتبـاطتبین ان هناك عالقه طردیه بین المتغ,بین الوضع االمني والجانب االرشادي 

موكـدا معنویـه العالقـه وعلـى ) 5.72(للتاكد مـن معنویـه هـذه العالقـه فكانـت قیمتـه ) t(واستخدم اختبار , ) 0.65(

فالــــدوائر االرشــــادیه شــــانها شــــان الموسســــات ) . 8(بــــین فــــي الجــــدول رقــــم كمــــا م, ) 0.01(المســــتوى االحتمــــالي 

الحكومیــه قـــد تـــاثرت بشــكل كبیـــر كمـــا ذكــر ســـابقا بالوضـــع االمنــي القـــائم وحـــال دون القیــام بمهامهـــا علـــى الوجـــه 

  .اثر بالسلب على العملیه الزراعیة مماالصحیح 

  

  القائمةةع األمنیاوضباأل قته مستوى التنفیذ للنشاطات االرشادیه وعال) 8(الجدول رقم 

  %  عدد المزارعین  المستوى
متوسط 

  مستوى التنفیذ

متوسط الوضع 

  االمني

معامل 

  االرتباط

T

  هبالمحسو 

مستوى 

  المعنویه

  0.01  5.72  **0.65  0.7  0.2  68.09  32  )1-اقل من (منخفض 
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  5.2  2.3  23.40  11  )1-,1(+متوسط بین 

  19.7  6.3  8.51  4  )1+من أكثر(مرتفع 

  X¯   2.29       sd  4.05      100  47  المجموع

  

  الستنتاجاتا

ان مستوى الوضع االمني الذي یواجه مزارعي الخضرفي قضاء الرمادي قد سجل انخفاظـا حـادا ینـذر بحالـه -1

وهـو نـاتج عـن الظـروف التـي یمـر من المزارعین یعیشون اوضاعا امنیـه متردیـه %) 70.22(ان اذ,الخطر 

  .طر العزیز بسبب حاله االحتالل بها الق

اال ان , تبـاین مزارعـوا الخضــر فـي مسـتوى تنفیــذهم للممارسـات الزراعیـه المتعلقــه بزراعـه محاصـیل الخضــر -2

والســبب الــرئیس لهــذا االنخفــاض اتــى مــن الوضــع , الطــابع العــام لهــذا المســتوى یوصــف بانــه مــنخفض جــدا 

, %) 21(لــغ نسـبه المـزارعین المبحـوثین الـذین تركـوا الزراعــه اذ ب, االمنـي المتـردي الـذي یعیشـه المزارعـون 

. من المزارعین یمارسون الزراعه ولكن بشكل متقطع وغیر مستمر %) 53(في حین ان 

:ني اثره الكبیر على كل مما یاتيكان النخفاض مستوى الوضع االم-3

المبیــدات , االســمده (كبیرمثــل الــى حــد للمــزارعینانخفــاض مســتوى تــوفیر وتجهیــز المســتلزمات الزراعیــه-أ

  ) .المعدات الزراعیه , الوقود , البذور الزراعیه ,

وارتفــاع , اثـر علــى فاعلیـه العملیــه التسـویقیه بشــكل واسـع مــن خـالل انعــدام او انخفـاض دعــم االسـعار -ب 

ع وكثــره البضــائ, وقلــه االســواق المفتوحــه الســتقبال الحاصــل علــى مــدى النهــار , اجــور نقــل الحاصــل 

فضــال عــن التلــف الكبیــر فــي الحاصــل ائنــاء عملیــه , الزراعیــه المســتورده والمنافســه للمنتــوج المحلــي 

.التسویق بسبب التاخیر وقله الطرق السالكه الى االسواق 

كــان النخفــاض مســتوى الوضــع االمنــي االثــر البــالغ ایضــا علــى الجانــب االرشــادي اذ انخفــض مســتوى -ج

ه الى ارقام التكاد تذكر من اجتماعـات او نـدوات ارشـادیه او حقـول ایضـاحیه القیام باالعمال االرشادی

ویات هــذه الجوانــب المهمــه عــامال تنتیجــه لــذلك شــكل انخفــاض مســ. او البــرامج االذاعیــه او التلفازیــه 

  .  مساعدا النخفاض مستوى تنفیذ الممارسات الزراعیه المتعلقه بزراعه محاصیل الخضر 

  التوصیات

وما رافقـه مـن اثـار سـلبیه علـى الجوانـب الزراعیـه والتسـویقیه والخدمیـه واالرشـادیه ةاألمنیعاوضاألان تردي -1

اال نقعـد مكتـوفي لكـن بـالرغم مـن ذلـك یجـب, للمزارعین هي حاله مقرونه بالمحتل وان زوالها مرتبط بزوالـه 

بالعملیـه الزراعیـه لتغییـر هـذا ان تكون هناك محـاوالت مـن قبـل الجهـات المعنیـهاذ یستدعي االمر, االیدي 

  :مایاتي للعملیه الزراعیه من خالاالواقع والنهوض ب

ضـروره االســتمرار لحـث المـزارعین علــى المســتویات الصـعد و وعلـى جمیــعلجهـوداافر كــل ظـتتان ینبغـي-أ

  .بالزراعه وعدم ترك االراضي 

اعــــه او مبیــــدات وباســــعار مدعومــــه بــــذور زر تــــوفیر المســــتلزمات الزراعیــــه للمــــزارعین مــــن اســــمده او-ب

  .وتشجیعیه 

دعم اسعار المحاصیل الزراعیه ووضـع سیاسـه تسـعیریه لحمایـه المـزارع والحـد مـن االسـتیراد العشـوائي –ج 

  .للمنتجات الزراعیه المنافسه للمحاصیل المحلیه 
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مخلفـات علـىوفللوقـاالخـرىالزراعیـهجوانب الیوصي الباحث ضروره اجراء دراسات مشابهه وعلى –د 

  .االحتالل واثاره على العملیه الزراعیه في قطرنا العزیز 
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