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    المستخمص
)نشاط االرشاد  ة االتية:المستصمحة والمحافظة عمى استدامتيا في محافظة بابل والمتمثمة باألنشطأستيدف البحث التعرف عمى واقع االنشطة الحكومية المقدمة لمفالحين في مجال االراضي 

في مجال  , والتعرف عمى مستوى تقديم االنشطة الحكوميةاالقراض الحكومي, ونشاط الموارد المائيةكة ما بين النيرين إلنتاج البذور, ونشاط ونشاط شر  ,الزراعي, ونشاط التجييزات الزراعية
االراضي المستصمحة  , وتحديد مستوى تطبيق الفالحين المستفيدين من االراضي المستصمحة لمتوصيات الزراعية الموصي بيا في كل محور من محاور ادارةادارة االراضي المستصمح

من مجتمع البحث  %12 ينة عشوائية طبقية تناسبية بنسبةجمعت البيانات بواسطة االستبانة وبطريقة المقابمة الشخصية من ع .بـ )ادارة الري, وادارة التسميد, وصيانة التربة(والمتمثمة 
( فقرة 66اقع االنشطة الحكومية المقدمة لزراع المنطقة والذي تكون من ). وتحقيقا ألغراض  البحث اعدت استيانو تحوي مقياس ثالثي لمستوى و فالح120 فالحا وبواقع   1000مكون من 

(, واعطيت ركة مابين النيرين النتاج البذور, ونشاط االقراض الحكومي, ونشاط الموارد المائية, ونشاط ش)نشاط االرشاد الزراعي, ونشاط التجييزات الزراعية :( مجاالت ىي5موزعة عمى )
مقياس ثالثي لمستوى تطبيق  ( درجة. كما اعده23.55( وانحراف معياري بمغ )(124.81وبمتوسط بمغ درجة , 179)  – 66,(عمى التوالي وتراوحت درجاتو مابين )3,2,1ادرجات المقياس )

, وبمغ معدل ( درجة105 -77) (, تراوحت درجاتو مابين  فقرة35 الفالحين لمتوصيات الزراعية الموصى بيا في مجال ادارة االراضي المستصمحة والمحافظة عمى استدامتيا )مكون من 
ستويات درجات التطبيق الى )منخفض, ( درجة وقد وزع المبحوثون عمى ثالث فئات ألغراض التحميل وفقا لم8.5( درجة, وانحراف معياري )48.3توى التطبيق لمتوصيات الزراعية )مس

وقد أظيرت نتائج البحث ان مستوى تطبيق الفالحين لمتوصيات الزراعية الموصى بيا في مجال ادارة االراضي المستصمحة  .الي( عمى التو 3,  2, 1, عال(, واعطيت االوزان )متوسط
بيا لكل محور من محاور ادارة االراضي المستصمحة  والمحافظة عمى استدامتيا في محافظة بابل بشكل عام يوصف بأنو منخفض أما مستوى تطبيق الفالحين لمتوصيات الزراعية الموصى

اما فيما يخص المشكالت التي تواجو  الفالحين المستفيدين من االراضي المستصمحة  فقد . ر صيانة التربة فيوصفان بالمنخفض, وادارة التسميد ومحو : أدارة الري يوصف بالوسطفكان كأالتي
ويوصي الباحث بضرورة االىتمام بتوعية الفالحين  .شادية ومشكالت تجييزيةواجييا المبحوثون فيي مشكالت تتعمق باإلنتاجية ومشكالت ار تنوع وتعدد المشكالت التي ي أظيرت النتائج

المحافظة في مجال ادارة االراضي المركز و المستفيدين من االراضي المستصمحة من خالل إعداد برامج وأنشطة إرشادية وتدريبية متخصصة يعنى بمسؤوليتيا الجياز اإلرشادي عمى مستوى 
                                                                                                              المستصمحة والمحافظة عمى استدامتيا. 

 .             مستصمحة, استدامة فالحين, ,كممات مفتاحية: انشطة 
 .رسمة ماجستير لمباحث الثانيل من *البحث مست
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ABSTRACT 

The research aims at recognizing the reality of government activities in field of farmer management for the reclaimed lands 

and maintaining  their  sustainability in Babylon Province, by the following:- (Agricultural extension activities, Agricultural 

outfits activities, the activity of Bien Al-Nahreen Company for seeds products, Government loan activity, Water resources 

activity) and determine the level of framers application recommendation from applying the agricultural developments  to the  

reclaimed lands,  represented by (Irrigation treatment , fertilization treatment , Soil Conservation) and to maintain problems 

that farmers face in the operation of reclaimed land and sustainability in Babil province. The sub-district of Abu Gharaq in 

Babil Province had been chosen to conduct the research due to it has great area of reclaimed lands fully reclamation . The 

data were collected by survey and personal interview of haphazard class sample, proportionality of rate 12% of research 

population ,that comprise 1000 farmers with in fact of 120 of them  To achieve the research targets a triple standard was 

prepared for the level description of the type of governments services provided to the farmers in this area, which is 

comprising of (66)items distributed into (5) aspects: (Agricultural extension activities, Agricultural outfits activities, the 

activity of Bien Al-Nahreen Company for seeds products, Government loan activity, Water resources activity). The grades of 

the standard  ranges from (66-179) with average amounting  at (124.81) grade, with standard deviation amounted at (23.55) 

grade, research sample  were divided into three categories (low, Middle, high), the weights are (1, 2, 3) which were used 

respectively. A triple scale of the level of the farmers application and sustainability to recent technology was developed in the 

field of the reclaimed lands, consisting of (35) items, with grades ranging from (77-105)grade. Average of application recent 

technology is amounted at (48.3)grade, with deviation standard amounted at (8.5)grade. The results of the researcher reveal  

that the level of farmers' application for the recommended agricultural recent technology in the field of management and    

sustainability for the reclaimed lands in Babil Province, generally, described as weak, while the level of farmers' application 

for the recommended agricultural recent technology for each axis of management of reclaimed lands was as follows: 

Irrigation management described as middle, fertilization management and axis of soil conservation described  as few. As for 

difficulties that face beneficiary peasant of reclaimed lands, the results showed variation of difficulties that researched faced, 

it related to productivity, extensional problems, and appliances difficulties, the researcher recommends the exigency of 

edification for the beneficiary farmers of reclaimed lands through prepare extensional and training specialized programs and 

activities under the supervision of extension staff of the province and the center.  

Keywords: Activity, farmer, Recluimed, sustaining 
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 مقدمة البحث ومشكمتو
، ناصر االساس في االنتاج الزراعيتعد االرض أحدى الع

بشكل وان خصائص االنتاج الزراعي الكمية والنوعية تتأثر 
وان في مقدمة التحديات  ،كبير بخصائص االرض الزراعية

ور الموارد التي تواجو العالم ومنيا العراق يعود الى  تدى
، ألنيا تعد االقتصادية لألراضي الزراعيةالزراعية الطبيعية و 

ثروة وطنية ينبغي المحافظة عمييا لألجيال القادمة مما 
يتطمب االىتمام الواسع  لممحافظة عمى ىذه الثروة من خالل 
صيانة استصالح االراضي واستدامتيا ومعالجة ذلك وتييئة 

 والمحافظة عمييا من التدىور.نبات الظروف المناسبة لنمو ال
ويعد العراق من بين االقطار العربية التي اصبحت ذات خبرة 
مناسبة في استصالح االراضي الممحية، اذ تراكمت ىذه 
الخبرة نتيجة لتجارب االستصالح الحقمية التي جرت  في 
مشاريع عديدة في مجال استصالح االراضي الممحية، ومن 

صالح ليس فقط استصالح االراضي الجدير بالذكر فأن االست
الممحية والقموية وانما مفيومو اعم واشمل اذ يشمل استصالح 
جميع االراضي التي تحتاج الى معالجة احد او بعض 
العوامل االنتاجية فييا،  وان استصالح االراضي من االنشطة 
التي تؤدي الى زيادة المساحات الزراعية، اذ ورد في خطة 

الصادرة من  ((2010-2014 راعي لالعوامتنمية القطاع الز 
، دائرة التخطيط الزراعي -االنمائيوزارة التخطيط والتعاون 

عمى مستوى  2007ان مساحة االراضي المستصمحة لسنة 
، واالراضي غير المستصمحة مميون دونما (25القطر بمغت )

مميون دونما وىي مساحات واسعة اثرت عمى االنتاج  (101)
لمختمف المحاصيل في القطر. ان المحافظة عمى الزراعي 

االراضي المستصمحة واستدامتو يتطمب جيودا كبيره من قبل 
اصحاب االراضي من الفالحين او من الزراع الذين يجب ان 

يات يحسنوا ادارتيا واستخداميا بتباع افضل التوص
. وىذه مسولية اجيزة وموسسات والممارسات الزراعية الحديثة

الزراعية العاممة من موسسات استصالح التربو التنمية 
والبحث العممي واالرشاد الزراعي والتجييزات الزراعية 

كون  ،(5)ومصارف التمويل الزراعي والموارد الماليو وغيرىا 
ىذه الجيات تقدم خدمات ذات جوانب فنية ومعرفية ومياريو 
وتقانات وممارسات غير تقميدية ان كل مشروع من مشاريع 

صالح االراضي عبارة عن عممية متكاممو متشعبة االركان است
والعناصر ىي االرض موضوع المشكمة وكمية ونوعية المياه 

وتوافر الخدمات والخبرات العممية والفنية  االزمة لحياىا،
ية نفقات الالزمة الدارتيا واالستثمارات المطموبة لتغط

عتماد كما يمكن وضع برامج باال .(9الحصول عمى انتاجيا )
عمى المحاصيل المزروعو بطريقة مستدامو ويمكن فيم 
االستدامة عمى انيا نيج النظام البيئي في التعامل مع الزراعة 
بتباع الممارسات التي ال تسبب في الحاق الضرر طويل 

دون والوجود  االجل في التربة بالحراثة المفرطو بالري
لالراضي . ان مفيوم ادارة الفالح (21التصريف الكافي)

المستصمحة  يتطمب فيم االدارة التي ىي عممية تنسيق 
ة وكفاءة االنشطة واالعمال بطريقة تؤادي الى اتماميا بفاعمي

، واشار )الخطيب( بانيا (11من خالل او معا االخرين.)
مجموعو من االنشطة االقتصادية والفنية والتنظيمية المبنيو 

و المنتج المسؤول من عمى اسس عممية التي يقوم بو المزارع ا
(، وعرف 4نتاج ولغاية الحصاد والتسويق )اول خطوه من اال
العامري والغالبي ( بانيا عممية فكرية تنعكس االدارة كل من )

بالواقع العممي لممنظمات واالفراد بشكل ممارسات في مجال 
د البشرية والمادية التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة لمموار 

وتؤدي الى تحويل ىذه الموارد الى سمعة  ةوالمعموماتي
ىداف التي تم وخدمات تتنتج بكل قاعل وكفؤه محقق اال

، وعرفيا )السامرائي( بانيا العممية (1صياغتيا مسبقا )
االدارية التي تتمثل بصورة رئيسيو بتخاذ القرارات من قبل 
المدير وىي ما يطمق عمييا بالوظائف االدارية وىي التخطيط 

. ان االدارة العامة (6ابة )يم والتوجيو والتنسيق والرقوالتنظ
تشمل االدارة االرشادية بتاكيدىا عمى ادارة التنظيمات 

ىداف العامة الحكومية التي يتجسد من خالليا وضع اال
، اذا ان دائرة االرشاد تضع اىداف الدولة لمدولو موضع التنفيذ

حين موضع شادية لمفالوسياساتيا عند تقديم الخدمات االر 
. لذلك فان اارة االراضي المستصمحو تحتاج الى (2التنفيذ )

خبره عمميو وعمميو تتاتئ من التوصيات والممارسات العممية 
والاللمام بالجوانب الفنية لمعممية االنتاجية واتخاذ القرارات 

طبيق االفكار والممارسات السميمة من قبل الزراع في تبني الت
اتخاذ  الناجح ىو الذي لديو القدره عمى، وان المدير الجديدة

ان عممية ادارة الزراع )الفالح(  .(10وتنفيذ قراراتو بشانيا)
لالراضي المستصمحو تعني االستغالل االمثل لعناصر 
االنتاج الزراعي مع حسن االدارة لالراضي الزراعية واتباعيو 
افضل االساليب من خالل اختياره المحاصيل الحقميو وكميات 
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اعو سمده وتطبيق الدورات الزراعية المناسبة مع اتباال
 (التوصيات العممية الخاصو بيا. وقد اشارة دراسة )الحيدري

الى ضرورة اقامة المزيد من البرامج واالنشطة االرشادية 
في مجال ادارة الترب الممحيو والدورات التدريبية المتخصص 

ديو المقدمة . كما جرى التاكيد عمى تكثيف البرامج االرشا(3)
لمموظفين الزراعيين في مجال ادارة االراضي  الزراعية بشكل 
عام واالراضي الصحراوية بشكل مع استحداث وحدات فنية 
الدارة االراضي الصحراوية ومكافحة  التصحر لتقديم 

 .(7يين الستغالل ىذه االراضي )التوصيات المالئمو لممعن
نشطة الحكومية لمتعرف عمى مستوى تقديم االوجاء البحث 

، وتحديد مستوى تطبيق مجال ادارة االراضي المستصمحفي 
الفالحين المستفيدين من االراضي المستصمحة لمتوصيات 
الزراعية الموصى بيا في كل محور من محاور ادارة 

، تصمحة والمتمثمة بـ  )ادارة الري، وادارة التسميداالراضي المس
 وصيانة التربة(.
النشطة الحكومية مستوى عال من اوجود : فرضية البحث
، كذلك وجود مستوى عال من االنشطة المقدمة لمزراع

الحكومية مع مستوى عال لمتطبيق  التوصيات الزراعية  في 
و عمى استدامتيا مجال ادارة االراضي المستصمحو والمحافظ

 .في محافظة بابل
: االراضي التي ادارة االراضي المستصمحة: تعريفات اجرائية

اني من مشكالت في صفاتو الفيزيائية والكيميائية والحيويو تع
راضي والتي تم استصالحيا بيدف تحسينيا وتحويميا الى ا

 زراعية منتجو من قبل الفالح.
 المواد والطرائق
يأتي البحث الحالي في اطار البحوث  :منيجية البحث

المسحية التي تقع ضمن المنيج الوصفي الذي يعد مناسبًا في 
والحقائق عن الظاىرة موضوع ر البيانات والمعمومات يتوف

 .البحث
شمل البحث جميع الفالحين : مجتمع البحث وعينتو

المستفيدين من عمميات االستصالح ألراضييم في محافظة 
 فالح( 1000شعبة زراعة ابي غرق والبالغ عددىم ) -بابل

الكص، مقاطعة  12مقاطعات ىي )مقاطعة  4موزعين عمى 
، أختيرت محيزم(  7، مقاطعةأم اليوى 5، مقاطعة خواص 6

% وبذلك اصبح العدد 12عينة عشوائية طبقية تناسبية بنسبة 
واختيرت شعبة زراعة ابي  فالحا( 120الكمي لعينة البحث )

غرق لكونيا تضم اكبر مساحة مستصمحة استصالحا كامال 
 .(2وكما في جدول)

ستفيدين من االراضي توزيع عينة البحث لمفالحين الم . 1جدول 
 (.33غرق في محافظة بابل .) شعبة زراعة ابي -المستصمحة

 انمقبطعت ث
عذد انفالحُن فٍ 

 انمقبطعت

انعُنت 

12% 

 48 400 انكض     12 .1

 36 300 خىاص       6 .2

 24 200 أو انهىي       5 .3

 12 100 محُشو      7 .4

 120 1000 انمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــىع

نة في جمع استخدمت استمارة االستبا :اداة جمع البيانات
، اذ تعد االستبانة احدى الوسائل البيانات من المبحوثين

الجيدة التي يمكن من خالليا الحصول عمى البيانات 
كونيا تعطي  والمعمومات والحقائق عن المجتمع والمبحوثين

، من غيرىا من طرائق جمع البيانات تفاصيال أكثر موضوعية
وقد تضمنت اعداد مقياس االنشطة الحكومية المقدمة 
لمفالحين في مجال ادارة االراضي المستصمحة ومقياس 
مستوى تطبيق المستجدات الزراعية الموصى بيا ومقياس 

االراضي ردود افعال الفالحين المطبقين ليا في مجال ادارة 
مى استدامتيا لممحاور)ادارة الري، المستصمحة والمحافظة ع

ية بسمسمة ( وقد مرت ىذه العمموادارة التسميد، وصيانة التربة
 :من المراحل وىي كاالتي

اعداد المقاييس بصورتيا االولية في ضوء  المرحمة االولى:
لمتعرف : االدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع

اقع االنشطة الحكومية المقدمة  في مجال ادارة عمى و 
نشاطا موزعا عمى  24االراضي المستصمحة  الذي تكون من 

كة ، شر مجاالت ىي )االرشاد الزراعي، التجييزات الزراعية 5
، الموارد ما بين النيرين إلنتاج البذور، االقراض الحكومي

ياس ثالثي مكون من ثالث عبارات (، وفق مقمائيةال
لمستوى التطبيق لمتوصيات الزراعية ، وسط، جيد( و )ضعيف

ة فقرة موزع 27في مجال ادارة االراضي المستصمحة حددت 
، ادارة التسميد، صيانة عمى ثالث محاور ىي )ادارة الري

التربة( وفق مقياس ثالثي مكون من )منخفض، متوسطة، 
 عال(.

االستبانة تي تضمنتيا : تطوير المقاييس الالمرحمة الثانية
 15ية عمىعرضت المقاييس بصورتيا االول: ()فحص الصدق

خبيرمن االكاديميين والباحثين في كمية الزراعة ، خمسة  
منيم في مجال )االرشاد الزراعي ( وعشرة في مجال )التربة 
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والموارد المائية( لغرض بيان موافقتيم عمى كل فقرة من 
وى وذلك ق المحتفقراتيا لقياس الصدق الظاىري وصد

اذ يعد الصدق الظاىري وصدق المحتوى  ،باستخدام استبانة
من اكثر انواع الصدق صالحية لالستعمال وان الصدق 

. ناصر الميمة في موضوعية المقاييسبأنواعو يعد من الع
مقياس ثالثي متكون من )غير موافق، موافق مع اجراء وضع 

ستبانة وتم ( لقيمس المقاييس التي تضمنتيا االالتعديل، موافق
( وعمى التوالي وطمب من الخبراء 3، 2، 1تحديد االوزان )

 نوا يقترحون اضافة مجال او فقرات.فيما اذا كا
حساب متوسطات درجة موافقة الخبراء عمى  :المرحمة الثالثة

تم تحديد قيمة : مكونات المقاييس المذكورة في االستبانة

عمى مكونات  رقمية لكل عبارة في مقاييس موافقة الخبراء
 3انة وعمى النحو االتي )تضمنتيا االستب المقاييس التي

 .غير موافق( 1، موافق مع اجراء التعديل 2، لمموافق
حددت : : تحديد معيار موافقة عتبة القطعالمرحمة الرابعة

( معيارا لبقاء اي من المجاالت 80عتبة قطع تبمغ نسبتيا )%
، ويقصد بذلك يبقي تبانةوالفقرات التي تضمنتيا االسوالمحاور 

( 75المجال او الفقرة في المقياس اذا حصل عمى موافقة )%
فأكثر من الخبراء وفقا لتصنيف دبموم ان االداة تكون صادقة 

، وقد فأكثر من اراء المحكمين 75في حالة حصوليا عمى %
كما مبين في  91حصمت جميع المقاييس عمى %

 (.2الجدول)
 . موافقة الخبراء عمى مقياس االنشطة الحكومية2جدول 

    

 بذائم انمىافقت   

 

  االنشطت انحكىمُت                                       

 

 ٌ           اننشبط االرشبد

 

 اننشبط انتجهُشٌ

 

 اننشبط االقزاضٍ

نشبط شزكت مببُن 

 اننهزَن

نشبط انمىارد 

 انمبئُت

عذد  

 انخبزاء

 

  % 

عذد 

 انخبزاء

 

 % 

عذد 

 انخبزاء

 

 % 

عذد    

 انخبزاء

 

 % 

عذد 

 انخبزاء

 

% 

 100 15 100 15  86   13 87  13   73    11 مىافق

 _ _  _  _     7   1 13    2     7     1 غُز مىافق

 _ _  _  _     7   1 _  _     20    3 مىافق مع انتعذَم   

 100  15 100   15 100   15 100  15  100   15 انمجمـــــــــــــــــىع

 مقياس مستوى التطبيق عمىموافقة الخبراء  . 3جدول 

 يــــــــــف: المرحمة الخامسة: اعداد االستبانة بصورتيا النيائية

ضوء نتائج المرحمة الثانية تم اضافة بعض الفقرات في 
البذور ومحور الموارد  محوري شركة مابين النيرين النتاج
 5( فقرة موزعة عمى 66المائية وبذلك اصبح عدد الفقرات )

 35فقرات لمتطبيق ليصبح عدد فقراتو  8محاور وتم اضافة 
فقرة توزعت عل ثالث محاور ىي )ادارة الري ، ادارة التسميد 

 .4، صيانة التربة (، كما مبين في جدول 

 بصورتو النيائية . توزيع مجاالت ومحاور وفقرات ادارة الفالح لالراضي المستصمحة والمحافظة عمى استدامتيا4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بذائم انمىافقت    

 مقُبص مستىي انتطبُق       

 %      عذد انخبزاء

     93      14 مىافق

      7      1 غُز مىافق

 _     _     مىافق مع انتعذَم

    100     15 انمجمـــــــــــــىع

 اننسبت انمئىَت عذد انفقزاث انمحبور ث انمجبل   

 

 

اوال.مستىي واقع 

 االنشطت  انحكىمُت

    30.30        20 اننشبط االرشبدٌ 1

    16.66       11 اننشبط انتجهُشٌ 2

    15.15       10 نشبط شزكت مببُن اننهزَن النتبج انبذور 3

    15.15 10      نشبط االقزاض انحكىمٍ 4

    22.74       15 نشبط انمىارد انمبئُت 5

 %   100       66 انمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع                                  

 

 ثبنُب.مستىي انتطبُق

 

1 

 

      34      12 ادارة انزٌ انمىطٍ بهب

      34      12 ادارة انتسمُذ انمىطً بهب 2

       32         11     طُبنت انتزبت انمىطٍ بهب 3

 %    100     35 انمجمـــــــــــــــــــــىع
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( Pre- testجرى اختبار اولي ): قياس الثبات والصالحية
فالح من  16لمقياس التطبيق عمى عينة عشوائية مؤلفة 

المستفيدين من االراضي المستصمحة من خارج عينة البحث 
وان اليدف من  ،10   3   2015في محافظة بابل بتاريخ 

 االولي التحقق من وضوح الفقرات واالسئمةاجراء االختبار 
 ، والزمن الذي يستغرقووتشخيص مواقع الصعوبة ومعالجتيا

معامل ألفا . وتم استخدام المبحوث في االجابة عمى الفقرات
، ويعد اختبار ألفا كرونباخ واحد من كرونباخ لقياس الثبات

، فأذا الحصائية الميمة لتحميل البياناتاختبارات الثبات ا
مقبولة  ( أو أكثر تعد0.80بمغت قيمة معامل الفاكرونباخ )

، اذ بمغ معامل الثبات لكل من وتدل عمى ثبات االستمارة
( وعمى التوالي  0 91.، (0.85التطبيق واالنشطة الحكومية 

 .وتعد ىذه المقادير مؤشرا جيدا عمى اتساق فقرات المقاييس
المبحوثين من خالل جمع البيانات من  :عممية جمع البيانات

استمارة االستبانة بطريقة المقابمة الشخصية واستغرقت عممية 

3  2015جمع البيانات شيرين من تاريخ    5 
 .5   5  2015ولغاية

بعد االنتياء من عممية جمع البيانات  :عممية تحميل البيانات
تم تفريغ االستبانات في جداول وتم تحميميا يدويا لكي يتم 

وتفسيرىا ومن ثم الخروج بنتائج وتوصيات  عرض النتائج
 .النتائج التي توصل الييا الباحث تبرز اىم

 النتائج والمناقشة
تحديد مستوى االنشطة الحكومية المقدمة في مجال  .أوال

: ادارة االراضي المستصمحة والمحافظة عمى استدامتيا
أظيرت النتائج ان مستوى االنشطة الحكومية المقدمة في 

، ( درجة179 -66ادارة االراضي المستصمحة تتراوح )مجال 
( 23.55( وانحراف معياري بمغ )(124.81وبمتوسط بمغ 

ى واقع الحال الى ثالث . وقد جرى توزيع معدالت مستو درجة
 .5، كما في جدول فئات)ضعيف، وسط، جيد(

 وفقا لواقع االنشطة الحكومية في مجال ادارة االراضي المستصمحة . توزيع المبحوثين5جدول 
  تىسَع انمبحىثُن وفق االنشطت انحكىمُت             انفئبث   

االرشبد   

 انشراعٍ

انتجهُشاث 

 انشراعُت

شزكت مببُن 

 اننهزَن

 انمىارد انمبئُت االقزاض انحكىمٍ

 % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد

  2.5 3 5 6 4.1 5 28.3 34 62.5 75 (103 – 66ضعُف )

 14.1 17 78.4 94 33.3 40 55.8 67 23.3 28 (141 -104متىسط )

 83.3 100 16.6 20 62.6 75 15.9 19 14.2 17 ( 179 -142جُــــذ )

معذل مستىي واقع 

 االنشطت

28.21  21.25    21.21    17.78    36.36     124.81 

S.D       8.40 4.70 3.51 2.26 4.68    23.55 

N          120   

، ان اعمى معدل مستوى لواقع يستنتج من الجدول أعاله
درجة وىو يقع ضمن فئة  28.21االنشطة االرشادية بمغ 

 17.78الضعيف وأقل معدل مستوى لالقراض الحكومي بمغ 
. وبذلك نرفض الفرضية ن فئة الضعيفدرجة وىو يقع ضم

خالل البحثية التي تنص عمى وجود خدمات حكومية  مقدمة 
، ونقبل الفرضية البديمة بوجود الفترة السابقة وبمستوى عال

خدمات ضعيفة لألنشطة الحكومية المقدمة في مجال ادارة 
 االراضي المستصمحة.

حين لمتوصيات الزراعية ثانيا. تحديد مستوى تطبيق الفال
الموصى بيا في مجال ادارة االراضي المستصمحة 

أظيرت نتائج : ة عمى استدامتيا  في محافظة بابلوالمحافظ
( 79البحث ان اعمى قيمة رقمية حصل عمييا الفالحين ىي )

، وأوطأ قيمة رقمية (105درجة من أعمى قيمة رقمية ىي )
 ،( درجة35( درجة  من أوطأ قيمة وىي )35كانت )

( 8.5، وانحراف معياري بمغ )( درجة48.3وبمتوسط  بمغ )
، وقد وزع الفالحين عمى ثالث فئات ألغراض التحميل درجة

قا لمستويات درجات التطبيق الى )منخفض، متوسط، وف
، ان 6يستنتج من الجدول  .6. كما موضح في جدول عال(

ي اعمى نسبة تطبيق لمفالحين لممستجدات الموصى بيا ف
حافظة عمى استدامتيا  ادارة االراضي المستصمحة والم

%( تقع ضمن الفئة الفميمة ومعدل مستوى 47.5والبالغة )
، تمييا الفئة المتوسطة اذ بمغت ( درجة37.72تطبيق بمغ )

( 54.31%( وبمعدل مستوى تطبيق بمغ ) 43.4نسبتيا )
%( وبمعدل 9.1، ثم الفئة العالية اذ بمغت نسبتيا )درجة
، ويعني ذلك ان أقل من ( درجة68.95توى تطبيق بمغ)مس

نصف الفالحين بقميل كان مستوى تطبيقيم لمتوصيات 
الراضي المستصمحة يوصف الزراعية الموصى بيا في ادارة ا

، وربما يعزى ذلك الى انخفاض االنشطة االرشادية بأنو قميل
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يدين من االراضي المستصمحة المقدمة الى الفالحين المستف
، )االشتراك  بالدورات التدريبية، النشرات االرشادية مثل

لتي تخص والمشاىدات الحقمية والبرامج التمفازية واالذاعية ا

فضال عن تطبيق التوصيات  ،ادارة االراضي المستصمحة(
العممية الموصى بيا من قبل الباحثين المختصين وقمة 

 اج.ادراكيم الىمية تمك التوصيات العممية في زيادة االنت
ظة عمى . توزيع الفالحين وفقا لمستوى تطبيق التوصيات الزراعية الموصى بيا في ادارة االراضي المستصمحة والمحاف6جدول 

 استدامتيا في محافظة بابل

تحديد مستوى تطبيق الفالحين المستفيدين من : ثالثا
ي ادارة بيا ف االراضي المستصمحة لممستجدات الموصى

 : المحاور الرئيسة التالية
اظيرت نتائج البحث ان اعمى قيمة رقمية : . ادارة الري3

لمستوى تطبيق المستجدات الزراعية الموصى بيا في ادارة 
( درجة من اعمى قيمة 26الري حصل عمييا الفالحين ىي )

( 12، وأوطأ قيمة رقمية كانت )(36رقمية ممكنة وىي )
( درجة ، وبمتوسط بمغ 12قيمة ممكنة وىي )درجة من أوطأ 

( درجة، وقد وزع 2.9( درجة ، وانحراف معياري بمغ )17.7)
الفالحين الى ثالث فئات الغراض التحميل وفقا لمستويات 
درجات التطبيق الى )منخفض ، متوسط ، عال(، واعطيت 

 .7)( كما موضح في ا لجدول رقم ) 3,2,1االوزان )
 . توزيع الفالحين وفقا لمستوى تطبيق المستجدات الزراعية الموصى بيا في ادارة الري7جدول رقم 

 
 
 
 
 

، ان اعمى نسبة تطبيق لمفالحين يستنتج من الجدول اعاله
لممستجدات الزراعية الموصى بيا  في ادارة الري كانت 

%( وبمعدل مستوى 61.7ضمن الفئة المتوسطة بنسبة )
، ثم الفئة القميمة بنسبة ة( درج17.7مقداره )تطبيق 

( درجة،  12.54%( وبمعدل مستوى تطبيق مقداره )29.1)
وبمعدل مستوى تطبيق مقداره  (%9.2ثم الفئة العالية بنسبة )

، ويعني ذلك ان اكثر من نصف المبحوثين ( درجة 23.09)
كان مستوى تطبيقيم لممستجدات الزراعية الموصي بيا في 

، وربما يعزى ذلك الى جيود وصف بأنو متوسطلري يادارة ا
المستفيدين من  موارد المائية في تشجيع الفالحينادارة ال

االراضي المستصمحة عمى استخدام منظومات الري الحديثة 
 .جة شحة المياه وتقميل ىدر المياهلمعال

اظيرت نتائج البحث ان اعمى قيمة رقمية : ادارة التسميد . 2
لمستوى تطبيق المستجدات الزراعية الموصى بيا في مجال 

 ( درجة من 26ادارة التسميد حصل عمييا الفالحين ىي )

 
 
 
 

، وأوطأ قيمة رقمية كانت (36اعمى قيمة رقمية ممكنة وىي )
، ( درجة12( درجة من أوطأ قيمة ممكنة وىي )12)

( 2.3، وانحراف معياري بمغ )( درجة17.37وبمتوسط بمغ )
، وقد وزع الفالحين الى ثالث فئات الغراض التحميل درجة

ستويات درجات التطبيق الى )منخفض، متوسط، وفقا لم
(  كما موضح في الجدول 3,2,1، واعطيت االوزان )عال(
، ان اعمى نسبة تطبيق 8الجدول  يستنتج من (.8رقم )

لمفالحين لممستجدات الزراعية الموصى بيا في ادارة التسميد 
( وبمعدل %46.6كانت ضمن الفئة المنخفضة وبنسبة)

، ثم الفئة المتوسطة ( درجة14.83مستوى تطبيق مقداره )
( 18.18%( وبمعدل مستوى تطبيق مقداره )40.9بنسبة )

وبمعدل مستوى  (%12.5درجة، ثم الفئة العالية بنسبة)
، ويعني ذلك ان غالبية ( درجة24.26يق مقداره )تطب

الفالحين كان مستوى تطبيقيم لممستجدات الزراعية الموصى 
، وربما يعزى ذلك ي ادارة التسميد يوصف بأنو  ضعيفبيا ف

 معذل مستىي انتطبُق % انعذد درجبث مستىي انتطبُق انفئبث
_ 

X 

 

SD 

 37.72 47.5 57 49 -      35 منخفض

 

48.3 

 

8.5 

 54.31 43.3 52 64  -50 متىسط

 68.95 9.2 11 79 -    65 عبل

  100 120 انمجمـــــــــــــــــــــــــــــــىع

 انفئبث

 
 درجبث مستىي انتطبُق

 انعذد

 

% 

 
ستىي انتطبُقمعذل م  

_       

X 

 

SD 

 

 12.54 29.1 35 12 - 16 منخفض

 

7.17 

 

 

2.9 

 

 18.81 61.7 74 17 -21 متىسط

 23.09 9.2 11 22 - 26 عبل

  100 120 انمجمىع
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، وعدم رتفاع تكاليف االسمدة الكيمياويةالى عدة اسباب منيا ا
التجييزات  ن قبل فرع  شركةكفاية الكمية المجيزة  لالسمدة م

، وكذلك ضعف النشاط االرشادي الزراعية في المحافظة

 ،من خالل اقامة الدورات التدربية بخصوص ادارة التسميد
وقمة النشرات االرشادية واالجتماعات والندوات  ويوم الحقل،

 ي ينعكس سمبا عمى تحسن االنتاجية.والذ
الموصى بيا في ادارة التسميد في مجال ادارة االراضي . توزيع الفالحين وفقا لمستوى تطبيق المستجدات الزراعية 8جدول رقم 

 المستصمحة
 
 
 
 
 
أظيرت النتائج ان أعمى قيمة  رقمية : . صيانة التربة3

لمستوى تطبيق المستجدات الزراعية الموصى بيا في صيانة 
( درجة من اعمى قيمة 25التربة حصل عمييا الفالحين ىي )

 ، وأوطأ قيمة رقمية كانت ( درجة33رقمية ممكنة وىي )
 

 
، ( درجة11( درجة من أوطأ قيمة ممكنة وىي )11)

( 2.2، وانحراف معياري بمغ )( درجة12.76وبمتوسط بمغ )
، وقد وزع الفالحين الى ثالث فئات الغراض التحميل درجة

 متوسط، عال( ستويات درجات التطبيق الى )منخفض،وفقا لم
 .(9( كما موضح في الجدول رقم )3,2,1واعطيت االوزان )

في مجال ادارة االراضي  صيانة التربة. توزيع الفالحين وفقا لمستوى تطبيق المستجدات الزراعية الموصى بيا في 9جدول رقم 
 المستصمحة

 
 
 
 
 

، ان اعمى نسبة تطبيق لمفالحين يستنتج من الجدول اعاله
بيا في صيانة التربة كانت  لممستجدات الزراعية الموصى

وبمعدل مستوى  (%67.5ضمن الفئة منخفضة بنسبة )
، ثم الفئة المتوسطة بنسبة ( درجة 10.35تطبيق مقداره )

( درجة، 17.23وبمعدل مستوى تطبيق مقداره )( 28.3%)
%( وبمعدل مستوى تطبيق مقداره 4.2ثم الفئة العالية بنسبة)

، ويعني ذلك ان غالبية الفالحين كان مستوى ( درجة 21.6)
 صيانة التربةتطبيقيم لممستجدات الزراعية الموصى بيا في 

، وىذا يؤثر سمبا في االنتاجية المتحققة يوصف بأنو  ضعيف
. وربما قدار االنتاج وعوائده االقتصاديةلمفالحين ويؤثر عمى م

بأىمية يعزى ذلك الى عدة عوامل منيا عدم معرفة المبحوثين 
، وقمة ج واالنتاجيةصيانة التربة ودورىا في زيادة االنتا

، وقمة الزراعية المالئمة لصيانة التربةالمعرفة بالمستجدات 
 ز ــــــــالدعم من قيل الدوائر الحكومية والتجييزات الزراعية بتجيي

 
 
 
 

الفالحين بمختمف انواع اآلالت والمكائن والمعدات الحديثة 
، فضال عن االستخدام في عمميات خدمة التربةتي تستخدم ال

االخذ بتوجييات االرشاد  المفرط لألسمدة الكيمياوية دون
مدة العضوية والورقية ، وكذلك قمة استخدام االسالزراعي

تقميدية في  عمميات . والتمسك بالممارسات الالموصى بيا
كذلك قد توصل الباحث الى وجود عالقة غير  خدمة التربة.

بين مستوى تطبيق الفالحين الى المستجدات الزراعية  معنوية
ومحور نشاط االرشاد الزراعي الحكومي اذ بمغت 

، كما اظيرت النتائج تنوع وتعدد المشكالت (R3.2.0(قيمة
الراضي التي يواجيا الفالحي في مجال صيانة واستدامة ا

. ويوصي الباحث بظرورة المستصمحة في محافظة بابل
الفالحين المستفيدين من االراضي  االىتمام بتوعية

المستصمحة من خالل اعداد برامج وانشطة ارشادية وتدريبية 
متخصصة ومكثفة يعنى بمسؤليتيا الجياز االرشادي عمى 

 انفئبث

 

 درجبث مستىي انتطبُق

 

 انعذد

 

% 

 

مستىي معذل 

 انتطبُق

_ 

X 

SD 

 

  14.83 46.6 56 12 – 16 منخفض

 

17.37 

 

 

2.3 

 18.18 40.9 49 17 – 21 متىسط

 24.26 12.5 15 22 – 26 عبل

  100 120 انمجمىع

 انفئبث

 
 درجبث مستىي انتطبُق

 انعذد

 

% 

 
ستىي انتطبُقمعذل م  

_ 

X 

 

SD 

 

 10.35 67.5 81 11 -15 منخفض

 

12.76 

 

 

2.2 

 17.23 28.3 34 16- 20 متىسط

 21.6 4.2 5 21 – 25 عبل

  100 120 انمجمىع
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