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 4/4/4114تاريخ قبول النشر :   5/14/4112تاريخ استالم البحث : 

 

 الخالصة

أسباب عزوف  الرز في قضاء الشامية، والتعرف على مزارعيصف الخصائص التي يتمتع بها و

ووضرع بعرا المقترترال للمرد مرع  ، صرفف العفبرر الررز فري قضراء الشرامية عرع زراعرة الررز مزارعي

فري قضراء الشرامية،ارتير قضراء الشرامية فري  عفبرر الرز عع زراعة صفف الرز مزارعيظاهرة عزوف 

البمر  ننرم مرع االقضرية التري  تميرز بزراعرة هروا الممصردل،  و مردد  إلجرراءمفطقرة  ممافظة القادسرية،

 الرز المسجليع في شرعبة زراعرة الشرامية الرويع عزفردا عرع زراعرة صرفف العفبرر مزارعيالبم  بجميع 

 66%، وبداقررع  5، ارتيرررل مفهررا عيفررة عشرردائية ابقيررم  فاسرربيم بفسرربة مزارعرري 1211غ عررددهم والبررال

الرز صفف العفبر للمدة الداقعة بريع شرهري  مزارعيجمعت البيانال بطريقة المقابلة الشخصية مع ازارع

الرز عع زراعة الرز صفف العفبر،  مزارعي. أعد مقياس ثالثي لقياس أسباب عزوف 4112مايس وأب 

( درجرة  61- 1فقرة مدزعة على سبعة مماور،  و راوتت درجة المقيراس اللليرة بريع  21البم   ع ضم

صررفف العفبررر  تمثررخ فرري دررردل زراعررة  لعزوف عررعابرر  المتعلقررةبرر ن انسررباب  ةواظهرررل الفتررائخ الخاصرر

ة المختلفة، و قارب أسرعارها مرع صرفف العفبرر هرم أصفاف لها القدرة العالية لالنتاج،  ممخ الظروف البيئ

الرررز فرري قضرراء الشررامية الررى العررزوف عررع زراعررة هرروا الصررفف  مزارعرريمررع أكثررر االسررباب الترري دعررت 

 التراثي.

عع زراعة الرز صفف العفبر هم ذوي االعمرار اللبيررة  االكثر عزوفا عمزارعيالكما اظهرل الفتائخ ب ن 

المشاركة في الفشرااال االرشرادية وكانرت ولهم ربرة في زراعم الصفف و والويع يمتللدن تيازال كبيرة

أكثر المقترتال هي دعم شراء صفف العفبر مع قبخ الدولة وجعخ سعره أعلى مع بقية انصفاف لتشرجيع 

 على زراعتم.  عمزارعيال

 

 الرز ، صنف العنبر مزارعيالكلمات المفتاحية : عزوف ، 
 

 املقدمة
( مع مماصيخ .Oryza Sativa Lيعد الرز 

في العالم وي  ي بالمر بة الثانية  المهمةالمبدب 

بعد المفطة مع تي  المساتة المزروعة البالغة 

(، وهد غواء FAO،1998مليدن هلتار   151

نكثر مع نصف سلان العالم، فضال عع  رئيس

مهم للعمالل الصعبة ويلعب  انم يعد مصدر

دورا كبيرا في  جارة المبدب، إذ  فعلس أهميتم 

ثقافة و اريخ بعا في االقتصاد والغواء و

(، إذ بلغ إنتاجم العالمي 1141الدول  الطائي، 

مليدن اع، و فتشر زراعتم  618،53السفدي  

دولة في  193بلد مع أصخ  114في 

مليدن هلتار، وأن  154العالم،وبمساتة كلية 

% مع الرز يفتخ ويستهلك في قارة 90أكثر مع 

مليدن اع و بمعدل  561آسيا وبإنتاج سفدي 

و بلغ المساتة  اع/هلتار،4.14ية إنتاج

مليدن  126المزروعة في آسيا وتدها ب كثر مع 

المزروعة  ةهلتار، في تيع بلغ معدل المسات

 – 4112بالرز في الداع العربي لالعدام  

الف هلتار، وبمعدل أنتاج سفدي  441( 4111

كغم /  2611مليدن اع وب نتاجيم  قارب  6.4

للتفميم الزراعية، هلتار المفظمم العربية 

بالمر بة انولى بإنتاج  (، و   ي مصر4111

 4111 بلغ المساتة المزروعة لعام إذ ، الرز

 4241511وبإنتاج كلي بلغ  (هلتار 451545 

كغم /هلتار،  1441اع وبمتدسط تاصخ 

( إلف اع، وي  ي 2261وكمية استهالك  

على  العراق في المر بة الثانية في إنتاج الرز

 بلغ المساتة الداع العربي، إذ مستدى 
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، دونم (111215   4111المزروعة لعام 

اع وبمتدسط تاصخ  155241وبإنتاج كلي بلغ 

 122635كغم /هلتار، وكمية استهالك  2442.4

،ونظرا ( 4111ألف اع  وزارة التخطيط، 

مع قبخ  منهمية الممصدل وزيادة أستهالك

ثة المستهلك العراقي، فقد شهدل العقدد الثال

االريرة مع القرن الماضي اهتماما متزايدا مع 

قبخ الدولة لتطدير زراعة الرز في المفااق 

الشلبية على الصعيديع البمثي والتطبيقي، إذ  م 

استمداث مراكز بمثية متخصصة البماث الرز 

و اسيس   ( ، 4112في المشخاب  جدوع،

برنامخ ارشادي  خصصي بمثي في مجال 

قخ التقانال المديثة مع زراعم الرز يعفى بف

 عمزارعيالمراكز البمثية الى ال

(، فضال عع أهتمام الدولة 4114 العبددي،

و مسيع ارق  ةبالمفاظ على االصفاف المملي

أنتاجها وباالرص صفف الرز عفبر  الطائي 

الوي أدرخ إلى العراق مفو مئال  (،1141،

السفيع، ويزرع في ممافظال كثيرة، مفها 

ممافظة ذي قار وميسان والمثفى وديالى وواسط  

والفجف والقادسية، وذلك لتدفر مياه الري 

والظروف المفارية المالئمة لزراعتم، ويمتاز 

ب نم نبال مع نبا ال الفهار القصير، ولم نلهة 

اوح نسبة التصافي بعد راصة أثفاء الطبخ و تر

% ويمتدي على نسبة 65-61التهبيش بيع 

% مع البرو يع والزيت على 2.4% و4.45

وعلى الرغم مع صفا م الفدعية ف ن لم التدالي، 

الرز  مزارعيبعا الصفال غير الممبوة لدى 

مفها أنم صفف مت رر الفضخ،  إذ  تراوح مدة 

 يدم، وال يتممخ الت رر في 155-141نمده بيع 

المصاد وذلك التتمال انفراا البوور، صفف 

سم مما  151اديخ الساق إذ يصخ ار فاعم إلى 

يؤدي الى اضطجاعم، فضال عع ممدودية 

(، وزيادة  لاليف إنتاجم، 4111 تسع ، إنتاجم

سعريم  تفاسب مع  لاليف  وعدم وجدد سياسة

زراعتم، مقارنة مع بعا انصفاف انررى مع 

ع والفرال، أن جميع الرز مثخ صفف الياسمي

هوه السلبيال أدل الى  راجع المساتال 

الى  دونم 41415  المزروعة بالصفف عفبر مع

(   4114  – 4114   ( لألعدامدونم15151

 (. 1جدول   في وكما يدضح

 

 4114-4114في مركز قضاء الشامية لألعدام :المساتال المزروعة بصفف العفبر ( 1  جدول
 (دونمالمساتة المزروعة بالصفف عفبر   السفة

4114 21451 

4112 21451 

4114 25561 

4115 22616 

4116 21611 

4114 41412 

4112 41415 

4111 22111 

4111 21111 

4111 42522 

4114 15151 

 المصدر : مديرية زراعة القادسية / شعبة زراعة الشامية

 

الررز  مزارعرييشير الجدول السابق الى عزوف 

عررع زراعررم صررفف العفبررر فرري المفررااق الشررلبيم 

علررى وجررم  القادسرريةفرري ممافظررم  الشرراميةلقضراء 

 عمزارعيالخصدص،  فقد ار فت نسبة عزوف ال

  شررربلة   % 21ف عفبرررر إلرررىعرررع زراعرررة صرررف

 net .www/   21164االنترنيرررت الدوليرررة

Alnajaf news   //http:    و  دصرررلت  ،)

 عمزارعيعزوف الأن سبب  الىأتدى الدراسال 

عررع بعررا المماصرريخ الزراعيررة ومفهررا صررفف 

العفبرررر هرررد عررردم وجررردد زراعرررال  عاقديرررة مرررع 

  نقص التدعية اإلرشرادية، فضال عع  عمزارعيال

 ت الدوليررررررررررررررررررررةيررررررررررررررررررررنترنالشرررررررررررررررررررربلة ا 

sri.ciifad.cornell.edu   ،) وعليرررررم يتطلرررررب

 االكتفررراء  مقيرررق إلرررى وصررردال زراعترررم  طررردير

  مقيقرا ميردان في أساسية رطدة أنتاجم مع الوا ي

(، والترري  14: 4111الغرروائي   أبرردغفيم،  نمررع

 ممليررا الرررز أنترراج برريع الفجرردة  قليررخ إلررى  ررؤدي

 (، أّن4111لالسررررتهالك  المشررررهداني، والمترررراح
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 هرري العفبررر صررفف الرررز زراعررة  طرردير عمليررة

 مؤسسررا ية  ة،اررراف عرردأ بهررا يشررترك مسررئدلية

ومصررررفية، وكرررولك  وردميرررة وبمثيرررة  شرررريعية

 .(1141  الطائي ،الرز مزارعي

و  سرريا علررى مررا  قرردم ونهميررة ممصرردل الرررز 

وزيادة نسبة اسرتهالكم بدصرفم الصرفف المفضرخ 

دراسررة  جرراء البمرر  ليرردفر لرردى العائلررة العراقيررة

 سررريما أنالميدانيرررة وواقعيرررة عرررع هررروا الجانرررب 

البررررامخ والمشررراريع االنمائيرررة  فتقرررر لمثرررخ هررروا 

 إلى:. الفدع مع الدراسال ويهدف البم 

 مزارعيوصف الخصائص التي يتمتع بها  -1

 الرز في قضاء الشامية.  

الرز  مزارعيالتعرف على اسباب عزوف  –4

 عع زراعة صفف العفبر في قضاء الشامية.

وضع بعا المقترتال للمد مع ظاهرة  –2

 الرز عع زراعة صفف الرز مزارعيعزوف 

 .عفبر في قضاء الشامية

 

 املواد وطرائق العمل
شمخ مجتمع البم  جميع  :ممجتمع البم  وعيفت

الرز في مركز قضاء الشامية في  مزارعي

زارعا م (1211 والبالغ عددهمممافظة الديدانية 

 مدزعيع على ثالث جمعيال فالتيم شلبية في

للدن  قادسيةممافظة المركز قضاء الشامية في 

هوه المفطقة  شتهر بزراعة ممصدل الرز 

وراصة صفف العفبر مفو القدم، إذ يعد قضاء 

الشامية مع المفااق الشلبية في الممافظة والتي 

ير بط اسمها باسم العفبر، لوا يلقب قضاء الشامية 

 العفبر، واسمها معروف على مستدى العراق أبد

%مع 5ية وبفسبة عيفة عشدائية  فاسب أرتيرل

المفتميع إلى الجمعيال الفالتة  عمزارعيال

الشلبية والمشمدلة بالدراسة والتابعة إلى شعبة 

زارعا،  وكما  66زراعة الشامية وبداقع 

 ( . 4مدضح في جدول  

 

 في قضاء الشامية :  دزيع أفراد عيفة البم  على وفق الجمعيال الفالتية الشلبية (4  جدول
 تجم العيفة% المزارعيععدد  اسم الجمعية ل

 24 624 الشامية 1

 41 444 انميع 4

 12 454 اللافي 2

 1211 المجمدع
66 

 

    الشامية/ شعبم زراعم  شعبة التخطيط والمتابعة  المصدر:

 

أستمارة  لغرض  مقيق أهداف البم ،  م إعدادو

 اشتملت راصة بمدضدع البم  أستبيان

 هما : عجزئياالستبانة على 

 ةالجزء انول : ضمفت عددا مرع انسرئلة المتعلقر

 ةبالعدامرررخ الشخصرررية واالجتماعيرررة ذال الصرررل

  م قياسم بالسفيعقد و المتمثلة بالعمر بالمزارعيع

و تجم الميرازة  رم قياسرم بالردونم و عردد سرفدال 

و  قياسررررم بالسررررفيع ررررم  ممارسررررة زراعررررة الرررررز

 ا رررم قياسررره ةالمشرراركة فررري الفشرررااال االرشررادي

ب سرررتخدام مقيررراس متررردرج ربررراعي ملررردن مرررع 

مشاركة بدرجة كبيرة،  مشاركة بدرجرة المستديا 

 اشرررارك متدسرررطة،  مشررراركة بدرجرررة قليلرررة، ال

(علررررررى  1،  1، 4، 2وزان  وأعطيررررررت لهررررررا اال

  .التدالي

مؤلفرررا مرررع ا مقياسررتضرررمع فأمررا الجرررزء الثرراني : 

الرررز عررع  مزارعرريعررزوف  ( فقرررة  لتمديررد21 

ممررراور  4مدزعرررا علرررى  زراعرررة صرررفف العفبرررر

وقررد أسررتخدم مقيرراس ثالثرري ملرردن مررع  .رئيسررم

 مدافق بشدة، مدافق ، غيررثالث مستديال هي : 

مدافررق بشرردة، واعطيررت لهررا القرريم الرقميررة علررى 

( وبررررررولك تررررررددل درجررررررال  4،1،1الترررررردالي  

أما الجزء الثالر  درجة . ( 61- 1العزوف بيع   

:  ضمفت سؤال مفتدح عع المقترتال التي  مرد 

عرررع زراعرررة  عمرررزارعيمرررع ظررراهرة عرررزوف ال

وللت كد مرع صرالتية الفقررال صفف الرز عفبر .

فقد عرضت االستبانة على مجمدعة مع الخبراء 

( 2لعلمية واالرشادية بلغ عرددهم  في المجاالل ا

العلميررة و ( مررع االرتصاصررال 4ربيرررا، مررفهم  

الزراعري ويعرد هروا  ( مع ارتصراص االرشراد4 
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 مع الصيغ المفضلة للت كد مرع صردق أداة القيراس

%( إذ يعررررد المقيرررراس  21  بلغررررت عتبررررة القطررررع

مقبرردال اذا كانررت درجررم اال فرراق برريع المملمرريع 

أعتمردل  (.1115%(،  فرتح ،، 45ال قخ عرع  

اريقررة التجزئررة الفصررفية لقيرراس الثبررال، إذ بلررغ 

( فررررردا و ررررم  16عرررردد المشررررمدليع باالرتبررررار   

(  2 جرزئتهم الررى جرزئيع كررخ جرزء ملرردن مررع   

فررررد ررررارج عيفرررة البمررر ، وأسرررتخدمت معادلرررة 

الفاكرونبررررراا لقيررررراس ثبرررررال المقيررررراس، إذ بلرررررغ 

(  1.26للفشرررررررااال االرشرررررررادية الزراعيرررررررة   

الررررز عرررع زراعرررة  مزارعررريومقيررراس عرررزوف 

وهد مؤشرر  ( على التدالي 1.24صفف العفبر   

هررام لثبررال المقياس، مررت عمليررة جمررع البيانررال 

بالمقابلة الشخصية مع المبمدثيع واستغرقت مدة 

،  رم  4112مع شهر مايس الرى شرهر أب  جمعها

 مليخ البيانال بداسطة برنامخ االكسخ في  مليخ 

 الرز، كما مزارعيالعدامخ المستقلة مع عزوف 

لررررردرجال ل فسررررربالتلررررررارال وال رررررم تسررررراب 

المدروسررة للررخ فقرررة مررع فقرررال االسررتبانة لهرروا 

 .العزوف

 

 النتائج واملناقشة
وصف الخصائص التي يتمتع بها  -أوال:

 الشامية صفف العفبر في قضاء مزارعي

 -العمر: – 1

أظهرل نتائخ البم  أن أعلى عمر للمبمدثيع 

( سفة، 46( سفة، وأقخ عمر   45بلغ   

 ( سفم،41.4وبمتدسط تسابي مقداره  

(، وقد  م  صفيف 14.6وانمراف معياري بلغ  

( فئال عمرية ، كما  2أعمار المبمدثيع إلى   

 (. 2مدضح في جدول  

 

 :  دزيع المبمدثيع وفقا لفئال العمر( 2  جدول

 العدد فئال العمر
 الفسبة المئدية

)%  
 معدل العزوف

المتدسط 

 المسابي

االنمراف 

 المعياري

46  -  44 42 24.25 25.41 

41.4 14.6 42 -  51 44 26.26 51.54 

61  - 46 11 42.41 64.44 

  111 66 المجمدع

 

يشير الجدول أعاله الى أن أعلى نسبة للمبمدثيع 

( ضمع الفئة العمرية مع  %26.26بلغت   

المبمدثيع هي ( سفة، وأدنى نسبة مع 51- 42 

 - 61(،  قع ضمع الفئة العمرية  42.41% 

( سفة، إذ  شير هوه الفتيجة إلى أن التقدم في 46

العمر يصاتبم عزوف عع زراعة صفف 

كلما  عمزارعيالعفبر، وقد يعزى السبب الى أن ال

عة وقدرة اربرة بالزر اازدادو  قدم بهم العمر

اقخ على معرفة االصفاف الجيدة واالكثر فائدة و

جهدآ وافضخ انتاجآ واعلى سعرآ مما يدفعهم 

للبم  عع أصفاف ذال انتاجية عالية لرفع 

مدردال هم وسد اتتياجا هم الميا ية واالقتصادية 

 وزيادة عدد أفراد العائلة . التي  زداد بتقدم العمر

 -تجم الميازة : - 4

أظهررررل نترررائخ البمررر  أن أعلرررى تجرررم تيرررازة 

، وأقررخ تجررم تيررازة ( دونررم161للمبمرردثيع هرري  

( دونرررم، وبمتدسرررط تسرررابي 4للمبمررردثيع هررري  

( ، وانمرررررررررراف معيررررررررراري 24.11مقرررررررررداره  

( وقررد  ررم  صررفيف تجررم الميررازة إلررى 44.2بلررغ 

 (. 4ثالث فئال ، وكما مدضح في جدول  

 

 :  دزيع المبمدثيع وفقا لمجم الميازة( 4  جدول
فئال تجم  تدود

 الميازة
 العدد

 الفسبة المئدية

)%  

معدل 

 العزوف

المتدسط 

 المسابي

االنمراف 

 المعياري

4 -54 54 21.24 42.16 

24.11 44.2 52 -112 1 12.64 21.66 

111 -161 2 4.54 141 

 66 111  
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الى أن أعلى نسبة لمجم  يشير الجدول أعاله،

%( 21.24المبمدثيع هي الميازة التي يمتللها 

( دونم ، وبمعدل  54 -4والتي  قع ضمع فئة   

( درجة، وأدنى نسبة 42.16عزوف مقداره   

(  161-111   %(  قع ضمع فئة4.54هي   

جة، ( در141  دونم، وبمعدل عزوف مقداره

ويع يمتللدن و شير هوه الفتيجة الى أن ال

تيازال كبيرة هم انكثر عزوف عع زراعة 

عفبر، وقد يعزى السبب إلى أنم كلما صفف ال

زادل تياز هم الزراعية زادل  لاليف 

ومستلزمال اعداد االرض، إذ ال تماشى  لاليف 

مفم  المر قبةردمم الممصدل مع  لاليف االنتاج 

 عمزارعيرسارة لل ة، وبالتالي قد  عد هوه الفتيج

مع أجخ رفع  وال شجعهم على االستمرار

ذلك الى عزوفهم عع مستداهم المعاشي ف دى 

 هوا الصفف .

 -عدد سفدال ممارسة زراعة الرز: – 2

أظهرل نتائخ البم ، أن أعلى عدد سفدال 

ممارسة المبمدثيع لزراعة الرز صفف العفبر 

( سفة، وأدنى سفدال ممارسة هي 61هي  

(، 21.24  وبمتدسط تسابي مقداره ( سفة،12 

(، وقد صفف  1.12وانمراف معياري بلغ  

وفقا لعدد سفدال ممارسة زراعة  ثدنمدالمب

الرز صفف العفبر إلى ثالث فئال ، وكما 

 (.5مدضح في جدول  

              

 :  دزيع المبمدثيع وفقا لعدد سفدال ممارسة زراعة صفف العفبر(5  جدول

تدود فئال سفدال 

ممارسة زراعة 

 صفف العفبر

 العدد
 المئديةالفسبة 

 

معدل 

 العزوف

المتدسط 

 المسابي

االنمراف 

 المعياري

12 -42 44 41.11 41.45 

21.24 
1.12 

 
41 -44 21 45.45 25.66 

45 -61 1 12.64 51.11 

 66 111  

 

يشير الجدول السابق، الى أن أعلى نسبة لعدد 

صفف سفدال ممارسة المبمدثيع زراعة الرز 

      %( والتي  قع ضمع فئة45.45العفبر هي   

              ( سفة، وبمعدل عزوف مقداره41-44 

( ، وأن أدنى نسبة لعدد سفدال ممارسم 25.66 

     % (  قع ضمع فئة 12.64المبمدثيع هي   

           ( سفة، وبمعدل عزوف مقداره61- 45 

بمدثيع ( ، و شير هوه الفتيجة الى أن الم51.11 

الويع يمارسدن زراعة الرز صفف العفبر لمدة 

اديلة هم الويع عزفدا عع زراعتم ، وقد يعزى 

الخبرة العالية في  يذو عمزارعيالسبب إلى أن ال

زراعة الرز يبمثدن عع انصفاف التي  عطي 

 .وهوا مع تقهم إنتاجيم اعلى مع صفف العفبر

 -المشاركة في الفشااال اإلرشادية: – 4

أظهرل نتائخ البم  أن أعلى قيمة رقمية معبرة 

عع درجة المشاركة في الفشااال اإلرشادية 

الزراعية ذال العالقة بزراعة صفف العفبر هي 

 (1 درجة، وأدنى درجة رقمية هي  (12 

 -1درجة، على مقياس رباعي بلغت درجا م  

( درجة، 4.42(، وبمتدسط تسابي مقداره  12

(، وقد صفف 4.42وأنمرف معياري بلغ  

المبمدثيع وفقا لدرجال المشاركة إلى ثالث 

 ( . 6فئال، كما مدضح في جدول  
 

 :  دزيع المبمدثيع وفقا للمشاركة في الفشااال اإلرشادية6جدول

فئال المشاركة في 

 الفشااال اإلرشادية
 العدد تدود الفئم

 الفسبة المئدية

)%  

معدل 

 العزوف

المتدسط 

 المسابي

االنمراف 

 المعياري

 4.41 42.14 41 6- 1 ضعيف

 1.42 21.21 46 14- 4 وسط 4.42 4.42

 15.54 16.64 11 12- 12 عالي

  111 66  المجمدع
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يشير الجدول أعاله، الى أن أعلى نسبة لمشراركة 

فررررري الفشرررررااال االرشرررررادية هررررري  المبمررررردثيع

لمشررراركة ( والتررري  قرررع ضرررمع فئرررة ا 42.14% 

(  4.41الضررررعيفة ، وبمعرررردل عررررزوف مقررررداره 

           المبمررردثيع هررري  درجرررة، وأدنرررى نسررربة لمشررراركة

التي  قع ضمع فئة المشاركة العليرا %( 16.64  

( 15.54   للمبمرردثيع ،وبمعرردل عررزوف مقررداره 

ن المشرراركة العاليررة درجررة، و شررير الفتيجررة الررى أ

 للمبمررردثيع فررري الفشرررااال االرشرررادية هرررم أكثرررر

عزوفررا عررع زراعرررة صررفف العفبرررر وقررد يعرررزى 

الويع لديهم  داصخ مع ع مزارعيالسبب إلى ان ال

االجهزة االرشادية المختلفرة اصربح لرديهم معرفرم 

عع أصفاف الررز التري  عطري إنتاجيرم أعلرى مرع 

عررع المشرراكخ الترري يعرراني  صررفف العفبررر، فضررآ

 مدسم نمده.  ةمفها الصفف ايل

 مزارعيالتعرف على أسباب عزوف -ثانيا :

 الرز صفف العفبر في قضاء الشامية

 ةمتعلق ( مماور 4الفتائخ ب ن هفاك   أظهرل

 الرز عع زراعة صفف العفبر مزارعيبعزوف 

، وقد  م  ر يب هوه المماور ةفي قضاء الشامي

للمبمدثيع ب ستخدام المعدل  ةفسبوفق أهميتها بال

 : هالمدزون، كما مدضح في الجدول أدنا

 

 :  ر يب مماو ر أسباب عزوف الزراع 4جدول 

 المماور
 المتدسط المسابي

X¯ 

االنمراف 

 S.D المعياري

المعدل 

 المدزون
 التر يب تسب االهميم

1 4.14 6.14 إنتاج صفف العفبر ممدودية 52.  5 

 2 1.68 1.45 5.14 أضطجاع صفف العفبر

 3 1.64 1.66 6.56 دورة تياه صفف العفبر

 6 1.53 4.44 1.12 زراعم صفف العفبر بيئة

1 4.24 4.62 لصفف العفبر ةاالدارة المزرعي 54.  7 

 4 1.62 1.61 6.5 دردل اصفاف اررى

 1 1.72 1.45 6.1  سديق صفف العفبر

 

يتضح مع الجدول أعاله الى أن ممدر    سرديق 

صررفف العفبررر(( اتتررخ المر بررة االولررى مررع تيرر  

تصخ على معردل  أهميتها بالفسبة للمبمدثيع ، إذ

( درجرة، وقرد يعردد السربب 1.44مدزون قردره   

الررررى ان سررررفبلم صررررفف العفبررررر اديلررررم مقارنررررم 

المعتمررردة االرررررى، وقرررد يرررؤدي الرررى  باالصرررفاف

 فرررراول فرررري إمررررتالء المبرررردب، وعرررردم ترررردوث 

يفرتخ تبردب فارغرم  عرد  إرصاب بالسفيبالل مما

مرررع الشررردائب وفرررق المعرررايير الففيرررة فررري مراكرررز 

العفبر لبيع  مزارعياالستالم، مما يؤدي الى دفع 

ب قررخ بلثيرر مررع  الممليرةممصردلهم فري االسررداق 

سررلبا علرى مرردردال هم  ، ممررا يرؤثرالدولرة سرعيرة 

االدارة ، فرررري ترررريع جرررراء ممرررردر   االقتصررررادية

إذ  ،(( بالمر برة االريررةلصرفف العفبرر ةالمزرعي

( درجرة، 1.54تصخ على معدل مردزون قردره  

 ةوقد يعدد السبب الى ان مشللة االدارة المزرعير

يملع السيطرة عليها مع رالل  دفير مسرتلزمال 

لررى وفررق زراعررم الممصرردل كافررة وأسررتخدمها ع

 المدصى بها.  العلميةالمداعيد والمقادير 

 

 أسباب متعلقة بممدودية انتاج صفف العفبر:– 1

متعلقة  أظهرل الفتائخ ب ن هفاك مجمدعة اسباب

كما مدضح في  بممدودية انتاج صفف العفبر

 (  2جدول  
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 بممدودية انتاج صفف العفبر المتعلقةعلى وفق انسباب  :  دزيع المبمدثيع (2  جدول

 االسباب ل

 المدافقةدرجة 

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر يب 

تسب 

 االهمية
مدافق 

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 

الدراثية لصفف  القدرة

ممدودة العفبر 

 وبالتالي تاصلة قليخ

44 62.64 12 44.44 6 1.11 114 1.54 4 

4 
التفرعال التي يعطيها 

 نبال العفبر قليلة
24 51.54 44 41.11 5 4.54 15 1.44 4 

2 

هفاك  فاول في نضخ 

البوور ضمع الدالية 

 الداتدة

42 65.15 41 21.21 2 4.55 116 1.61 1 

4 
اتيانا انخفاض نسبة 

 البوور االرصاب في
21 51.11 42 24.25 4 6.16 111 1.52 2 

 

يتضررح مررع الجرردول السررابق برر ن فقرررة    هفرراك 

 فاول في نضرخ البروور ضرمع الداليرة الداتردة(( 

اتتلت المر بة االولرى مرع تير  أهميتهرا بالفسربة 

تصلت على معدل مردزون قردره  للمبمدثيع ، إذ

( درجة، وقد يعدد السربب الرى ان صرفف 1.61  

قررادر علررى دفررع  غيررر الفهائيررة أارردارهالعفبررر فرري 

الرررى اجرررزاء الفبرررال  التربرررةالغرررواء والمررراء مرررع 

لغرض مليء السفيبالل، بسربب المردل المبررمخ 

يرؤدي الرى  لخاليا الفبرال فري مرتلرم الفضرخ ممرا

التفراول فرري نضررخ البرروور ضررمع الداليررم الداترردة 

وقررد يررؤدي الررى رفررا كميررة االنترراج للرردونم، فرري 

تيع جاءل فقرة   التفرعرال التري يعطيهرا نبرال 

تصرلت علرى  إذ ،العفبر قليلة(( بالمر بة االريررة

( درجررة، وقررد يعرردد 1.44معرردل مرردزون قرردره  

ع ان مشرررللة التفرعرررال القليلرررة يملررر الرررى السررربب

السيطرة عليها عع اريق ازالة الفبا رال الغريبرة 

التي  فافس الممصردل علرى العفاصرر الغوائيرة و 

 زيادة الجرعة السمادية اليم. 

 أسباب متعلقة ب ضطجاع صفف العفبر: – 4

أظهررررل الفترررائخ بررر ن هفررراك مجمدعرررة اسرررباب  

ب ضطجاع صفف العفبر، كما مدضح فري  متعلقة

 (.1جدول  

 

 باضطجاع صفف العفبر المتعلقة:  دزيع المبمدثيع وفقا لالسباب (1ل  جدو

 االسباب ل

 المدافقةدرجة 

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر يب 

تسب 

 االهمية
مدافق 

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 
ضعف سيقانة مقارنة بسيقان 

 أصفاف الرز االررى
44 41.41 16 44.44 2 4.55 111 1.66 4 

4 
ار فاع الفبال اكثر مع 

 الالزم
54 21.21 1 12.64 2 4.55 114 1.44 1 

2 
ضعف الجوور وعدم قدر ها 

 على اسفاد الفبال
44 66.64 12 44.44 4 6.16 116 1.61 2 

 

برر ن فقرررة    ار فرراع  هيتضررح مررع الجرردول اعررال

الفبال اكثر مع الالزم (( اتتلرت المر برة االولرى 

مرع تير  أهميتهرا بالفسربة للمبمردثيع،إذ تصررلت 

( درجررة، وقررد 1.44علررى معرردل مرردزون قرردره 

يعدد السبب الى ان صفف العفبرر هرد ااردل مرع 

،  ياسميع فرال( االصفاف االررى مثخ صفف  

سررم ممررا يعرضررم 155إذ يبلررغ ار فاعررم اكثررر مررع 

الررى االضررطجاع عفررد  عرضررم للظررروف الجديررة 

يؤدي الى رفرا االنتراج ،  مثخ الرياح واالمطار

فقرة   ضعف الجوور وعدم قدر ها  في تيع جاء
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على اسفاد الفبال(( بالمر برة االريررة إذ تصرلت 

 على معدل مدزون 

د يعدد السبب بان ضرعف (درجة، وق 1.61قدره 

الجرروور لرريس لررم اهميررة كبيرررة، إذ يملررع زيررادة 

اليهرا واسرتخدام  قدر ها باضافة االسمدة الليماوية

المبيدال التي  قضي على االمراض التي  صيب 

يسراهم فري زيرادة  عمرق الجروور فري  ممرا الجوور

 وزيادة قدر ها على  ممخ الفبال. التربة

 صفف العفبر: أسباب متعلقة بدورة تياة - 2

أظهرل الفتائخ ب ن هفاك مجمدعة اسباب متعلقة 

كما مدضرح فري جردول  بدورة تياة صفف العفبر

 11.) 
 

 بدورة تياة صفف العفبر المتعلقة لألسباب:  دزيع المبمدثيع وفقا (11  جدول

 االسباب ل

 المدافقةدرجة 

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر ي

ب 

تسب 

 االهمية

مدافق 

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 

 يتطلب صفف العفبر

 تيا مبسبب ادل دورة 

الى عمليال ردمة اكثر 

 مع بقية االصفاف االررى

21 51.11 11 42.41 2 14.14 14 1.44 4 

4 

ازدياد تاجة الفبال 

 مياهللميال كبيرة مع 

 الري

41 44.44 16 44.44 1 1.54 114 1.42 1 

2 

يت ثر كثيرا صفف العفبر 

لظروف البيئية السيئة اب

 تيا مبسبب ادل  دورة 

42 44.42 14 45.45 1 1.54 112 1.41 4 

4 
  رر عملية المصاد 

 الميلانيلي للممصدل
42 44.42 12 11.41 5 4.54 111 1.65 2 

 

يتضح مع الجدول السابق ب ن فقرة    ازدياد 

تاجة الفبال للميال كبيرة مع مياه 

الري((اتتلت المر بة االولى مع تي  أهميتها إذ 

( 1.42تصلت على معدل مدزون قدره   

درجة، وقد يعدد السبب الى ان بلدنا في الدقت 

 مع ، فضالالماضر يمر ب زمة شمة مياه 

انقطاع التيار اللهربائي بصدرة مستمرة 

وبالتالي يصعب  دفير كميال كبيرة مع المياه 

لسد تاجة الفبال مع الماء رالل فترة نمده ، في 

بسبب  تيع جاءل فقرة   يتطلب صفف العفبر

ادل دورة تيا م الى عمليال ردمة اكثر مع 

بقية االصفاف(( بالمر بة االريرة إذ تصلت 

( درجة، وقد 1.44معدل مدزون قدره على 

يعدد السبب الى ان صفف العفبر مع االصفاف 

الطديلة العمر إذ يمتد نمده مع بداية شهر 

كاندن االول، ويصخ  تزيران ولغاية شهر

سم مما يجعلم اكثر  155أر فاعم  اكثر مع 

مقاومة للفبا ال الغريبة كالدنان والرز 

صفاف المديزاوي وبقية االدغال علس اال

 االررى .  

 أسباب متعلقة ببيئة زراعة صفف العفبر: -4

أظهرررل الفتررائخ برر ن هفرراك مجمدعررة اسررباب 

كمررررا  ببيئررررة زراعرررة صررررفف العفبرررر متعلقرررة

 (. 11      جدول  مدضح في

 

 ببيئة زراعة صفف العفبر المتعلقة:  دزيع المبمدثيع على وفق انسباب ( 11  جدول

 االسباب ل

 المدافقةدرجم 

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر يب 

تسب 

 انهمية
 مدافق

 بشده

 الفسبة

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 

 عرض الممصدل 

لالمطار يؤدي الى زيادة 

 ضائعال البوور

42 44.42 14 41.41 4 6.16 111 1.66 1 
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4 
االصابة باالمراض  زيادة

 نتيجة زيادة الرادبة
45 62.12 14 45.45 4 6.16 114 1.64 2 

2 
 صفف العفبر تساس

 والمياهلملدتة التربة 
21 45.45 16 44.44 41 21.21 46 1.15 6 

4 
 عفع البوور بسبب ادل 

 و ارر المصاد تيا مدورة 
44 62.64 12 44.44 6 1.11 114 1.55 5 

5 

  لسر البوور عفد المصاد

والجرش نتيجة زيادة 

 الرادبة

45 62.12 12 44.44 2 4.55 112 1.64 4 

6 

 وبوب الظروف الجدية 

التي يتعرض لها 

 الممصدل

21 51.11 45 24.22 4 2.12 112 1.56 4 

 

يتضررح مررع الجرردول السررابق برر ن فقرررة    عرررض 

يررؤدي الررى زيررادة ضررائعال  الممصرردل لالمطررار

البوور(( اتتلت المر بة االولى مع تي  اهميتهرا 

بالفسبة للمبمدثيع،إذ تصلت على معدل مدزون 

( درجررة، وقررد يعرردد السرربب الررى ان 1.66قرردره   

فترررة تيرراة الممصرردل الطديلررة  ررؤدي الررى نضررخ 

هطردل  الماصخ وتصادة فري مدسرم الشرتاء عفرد

صررخ ورسررارة االمطررار وهرروا يسرربب قلررة فرري الما

كبيررررة فررري االنتررراج ممرررا يرررؤثر سرررلبا علرررى دررررخ 

، في تيع جاءل فقرة  صرفف العفبرر عمزارعيال

تساس لملدتة التربة والمياه(( بالمر بة االريررة 

( 1.15إذ تصرررلت علرررى معررردل مررردزون قررردره 

 درجررة، وقررد يعررزى السرربب الررى ان الررري الغزيررر

والمسررتمر الرروي يمتاجررم الممصرردل ارردل فترررة 

قد يسهم في غسخ التربة و قليخ نسبة  دمدسم الفم

االمالح وبالترالي قلرة  ر ثر الفبرال بملدترة التربرة 

 والمياه. 

أسباب متعلقة باالدارة المزرعية لصفف – 5

 العفبر:

أظهرل الفتائخ ب ن هفاك مجمدعة اسباب متعلقة 

المزرعية لصفف العفبر كما مدضح   باالدارة

 .( 14 لفي جدو

 

 المزرعية لصفف العفبر  باإلدارة متعلقةوفق انسباب  :  دزيع المبمدثيع على( 14  جدول

 االسباب ل

 درجة المدافق

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر يب 

تسب 

 االهمية
مدافق 

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 

عدم استخدام عملية ملافمة االدغال 

العلمية المطلدبة والعمر  بالمقادير

 المفاسب

51 45.46 14 12.12 4 6.16 114 1.41 1 

 1.55 114 15.15 11 15.15 11 61.41 46 عدم الزراعة في المدعد المفاسب 4
4 

 

2 
عدم استخدام بوور مصدقة ونظيفة 

 وراثياونقية 
44 41.41 12 11.41 6 1.11 114 1.64 4 

4 
عدم التسميد بالمقادير المدصى بها 

 وفي المداعيد الممددة
46 61.41 14 41.41 6 1.11 116 1.61 2 

5 

 ارر تصاد المفطة مما يؤرر 

عمليال المراثة واعداد التربة 

 لممصدل الرز الالتق

21 46.14 15 44.42 41 21.21 44 1.16 5 

 

يتضرررح مرررع الجررردول أعررراله بررر ن فقررررة   عررردم 

العلميرة  استخدام عملية ملافمة االدغال بالمقرادير

المطلدبررة والعمررر المفاسرررب(( ، اتتلررت المر برررة 

للمبمرردثيع، إذ  االولررى مررع تيرر  أهميتهررا بالفسرربة
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( 1.41    تصرررلت علرررى معررردل مررردزون قررردره

ان الت رير في مدعد  درجة، وقد يعدد السبب الى

ملافمة االدغال يؤدي الرى قلرة  ر ثير المبيرد علرى 

االدغرررال وعررردم فعاليترررم وبالترررالي زيرررادة  فرررافس 

على العفاصر المغوية  االدغال مع ممصدل الرز

مما يؤدي الى قلة نمرد الفبرال وهروا يرفعلس سرلبا 

على االنتاج مع تي  اللمية والفدعية ، في تيع 

لمفطررة ممررا يررؤرر اد ارر تصررجرراءل فقرررة    رر 

عمليررال المراثررة واعررداد التربررة لممصرردل الرررز 

الالترررق(( جررراءل بالمر برررة االريررررة إذ تصرررلت 

وقررد  ( درجررة،1.16علررى معرردل مرردزون قرردره 

يملررع  صررفف العفبررر ان الرررز يعررزى السرربب الررى

الت رير في مدعد زراعتم لروا يعرد مرع االصرفاف 

راء ب ج مزارعياديلم العمر مما يفسح المجال لل

التربرررم لزراعترررم بعرررد  عمليرررال اعرررداد و  هيررر ة 

 تصاد ممصدل المفطم . 

 أسباب متعلقة بدردل أصفاف اررى: – 6

أظهرل الفتائخ ب ن هفاك مجمدعة اسباب 

 بدردل أصفاف اررى كما مدضح في متعلقةال

 (.12جدول  

 

 بدردل أصفاف اررى على وفق انسباب متعلقم : دزيع المبمدثيع(12  جدول

 االسباب ل

 درجة المدافقم

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر يب 

تسب 

 االهمية
مدافق 

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 

صفف العفبر اقخ انتاجية 

مع االصفاف االررى 

 فرال –ياسميع 

55 22.22 2 14.14 2 4.55 112 1.41 1 

4 

قلة ار فاع االصفاف 

فرال  –االررى ياسميع 

 مقارنة بصفف العفبر

41 44.44 15 44.42 4 2.12 112 1.41 4 

2 

قصر دورة تياة االصفاف 

االررى مقارنة بصفف 

 العفبر

44 62.64 41 21.21 4 6.16 114 1.52 2 

4 

 نسبة الشدائب اقخ في

االصفاف االررى ياسميع 

فرال مقارنة بصفف  –

 العفبر

25 52.12 44 26.26 4 11.61 14 1.44 4 

 

يتضررح مررع الجرردول السررابق برر ن فقرررة   صررفف 

العفبر اقخ انتاجية مع االصفاف االررى ياسرميع 

فررررال((  اتتلرررت المر برررة االولرررى مرررع تيررر   –

للمبمدثيع، إذ تصلت على معدل  أهميتها بالفسبة

 ( درجة، وقد يعرزى السربب1.41مدزون قدره   

زيررادة درلررم  عالررى ان المررزارع يبمرر  دائمررا عرر

المعاشي وهوا يت  ى مع رالل زراعرة االصرفاف 

ذال االنتاجيررررة العاليررررة مثررررخ صررررفف الياسررررميع 

والفرررال الترري يزيررد انتاجهررا عررع انترراج صررفف 

 إذ يبلغ متدسط أنتاجهما العفبر

كغم للدونم، في تيع جراءل فقررة   نسربة  1411

 –الشرردائب اقررخ فرري االصررفاف االررررى ياسررميع 

فرال مقارنرة بصرفف العفبرر(( بالمر برة االريررة 

( درجرة، وقرد يعرزى 1.44وبمعدل مدزون قدره 

السبب الرى ان أسرتخدام الملففرة فري  فقيرة البروور 

اسررهمت بالتقليررخ مررع أهميررة نسرربة الشرردائب مررع 

 اف الرز االررى وعلى تد سداء.جميع اصف

 أسباب متعلقة بتسديق صفف العفبر: – 4

أظهرل الفتائخ ب ن هفاك مجمدعة اسباب متعلقة 

كما مدضح في جدول      بتسديق صفف العفبر

 14 .) 
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 بتسديق صفف العفبر المتعلقة: دزيع المبمدثيع على وفق انسباب (14  جدول

 االسباب ل

 المدافقةدرجة 

مجمدع 

 االستجابال

المعدل 

 المدزون

التر يب 

تسب 

 االهمية
مدافق 

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

 مدافق

الفسبة 

 المئدية

)%  

غير 

 مدافق

 بشدة

الفسبة 

 المئدية

)%  

1 

 سعيرة صفف العفبر غير 

مجزية للفالتيع تتى وان 

 سعيرة زادل قليال عع 

 االصفاف االررى

61 11.11 6 1.11 1 1 146 1.11 1 

4 

ار فاع نسبة الرادبة 

للممصدل المسدق بسبب 

 لالمطار  عرضم

45 62.12 11 42.41 4 2.12 111 1.65 2 

2 
ار فاع نسبة البوور الغريبة 

 االررى بانصفافقياسا 
41 61.61 41 21.21 6 1.11 111 1.51 4 

4 

 المسدقممصدل عدم استالم ال

مع مراكز التسديق في الدقت 

 المفاسب

54 26.26 4 11.61 4 2.12 141 1.22 4 

 
 يتضح مع الجدول السابق ب ن فقرة    سعيرة

صفف العفبر غير مجزية للفالتيع تتى وان 

زادل قليال عع  سعيرة االصفاف االررى(( 

اتتلت المر بة االولى مع تي  أهميتها بالفسبة 

للمبمدثيع ، إذ تصلت على معدل مدزون قدره 

( درجة، وقد يعزى السبب الى قلة دعم 1.11  

الدولة السعار صفف العفبر مقارنة باالصفاف 

ممدودية إنتاجم مما ادى الى  االررى فضال عع

الى زراعة االصفاف البديلة  عمزارعيا جاه ال

عفم مثخ صفف الياسميع والفرال، تتى وإن 

هوه االصفاف،  كان سعر العفبر يزيد على اسعار

بيفما جاءل  فقرة   ار فاع نسبة البوور الغريبة 

قياسا باالصفاف االررى(( بالمر بة االريرة إذ 

( درجة، 1.51مدزون قدره تصلت على معدل 

وقد يعزى السبب الى ان استخدام المبيدال 

الليماوية بشلخ مفتظم ووفق االسس العلمية 

الصميمة يساهم في قلة   ثير الفبا ال الغريبة 

 على صفف العفبر.

 

للمد مع ظاهرة  ثالثا :. وضع بعا المقترتال

 الرز عع زراعة صفف العفبر مزارعيعزوف 

هفاك مجمدعة مع ،  في قضاء الشامية

 مزارعيالمقترتال للمد مع ظاهرة عزوف 

الرز عع زراعة الرز صفف العفبر كما مدضح 

 ( .15في جدول  

 

 :  ر يب المقترتال للمد مع ظاهرة العزوف عع زراعة صفف العفبر (15 جدول 
 سلسخ 

تسب 

 االستمارة

 العدد المقترح

الفسبة 

 المئدية

)%  

التر يب 

تسب 

 انهمية

 6 62.12 45  مسيع الصفال الدراثية مع تي  الصفال االنتاجية والمظهرية 1

 12.14 64 دعم زراعة صفف العفبر مع قبخ الدولة 4
1 

 

 24.25 56 االسراع في استالم الممصدل مع الفالتيع 2
2 

 

 4 26.26 54 التسديق .عدم   رير مبالغ الفالتيع ودفع مستمقا هم مباشرة بعد  4

5 
 هيئة المستلزمال والظروف المالئمة لزراعة الممصدل في 

 المدعد المفاسب.
44 41.41 5 

6 
 فعيخ دور االعالم الهمية صفف العفبر وكدنم مدروث يجب 

 الممافظة علية .
41 44.44 4 
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دعرررم يشرررير الجررردول السرررابق إلرررى أن مقتررررح    

مع قبرررخ الدولررررة(( جرررراء زراعرررة صررررفف العفبررررر

بالمر برررة انولرررى مرررع بررريع مقترترررال للمرررد مرررع 

الرز عع زراعة صفف  مزارعيظاهرة عزوف 

% (، وقررد يعررزى السرربب 12.12العفبررر وبفسرربة  

لرفرررع  عمرررزارعيالرررى إن هفررراك تاجرررة ماسرررة لل

مسررتدى الرردعم المررادي لشررراء صررفف العفبررر مررع 

ندعية جيدة عفد  لما يمتللم مع صفال الدولةقبخ 

الطبخ يختلف عرع براقي أصرفاف الررز فري العرالم 

عليرم مرع االنقرراض للدنرم  الممافظرةفضال عرع 

      اصررربح مدروثرررا شرررعبيا، فررري تررريع جررراء مقتررررح 

    مسرريع الصررفال الدراثيررة لصررفف العفبررر مررع 

تي  اإلنتاجيرة والصرفال المظهريرم (( بالمر برة 

السربب %(، وقرد يعرزى 62.21انريرة وبفسبة  

الررى أن  مسرريع الصررفال المظهريررة  مترراج الررى 

وقت اديخ وبرامخ  ربيرة ملثفرة للمصردل علرى 

علرى الصرفال  صفف عفبر جديرد وقرد يرؤثر سرلبا  

الفدعية كالعطرية والطبخية التي يتصف بها هروا 

 الصفف. 

 

 االستنتاجات
أن عملية  طدير زراعة الرز صفف العفبر  .1

هي مسؤولية يشترك بها أاراف عدة 

الرز أنفسهم،  مزارعيمؤسسا ية فضال عع 

للع الداقع يشير الى ضعف الخدمال البمثية 

بزراعة صفف الرز واالرشادية المتعلقة 

عع  عمزارعيعفبر مما يؤدي الى عزوف ال

 في العقدد االريرة. مزراعت

د مع ظاهرة عزوف أن مع سبخ الم .4

عع زراعة صفف العفبر هي  عمزارعيال

دعم الدولة لزراعة صفف العفبر وعدم 

  رير مبالغ الفالتيع ودفع مستمقا هم بعد 

التسديق مباشرة واالسراع في أستالم 

 الممصدل .

 تبايع انسباب التي  ؤدي الى عزوف  .2

صفف العفبر فمفها مايتعلق  مزارعي

علق بالظروف بصفال الصفف، ومفها مايت

 وأدارة الصفف. البيئية

 

 التوصيات
 الدراسة. هيدصي البات  بتبفي هو -1

 صفف لتمسيع التربية ببرنامخ العمخ  لثيف -4

 بففس جديد صفف واستفباا العفبر

 عالية إنتاجية وذو الطبخية العفبر مداصفال

 ليلدن نمده مدة و قصير لالضطجاع ومقاوم

 اإلمطار.  سقدا قبخ تصاده

 الدولة قبخ مع العفبر صفف شراء دعم -2

 انصفاف بقية مع أعلى سعره وجعخ

 زراعتم . على عمزارعيال لتشجيع انررى

فتح مراكز  سديق جديدة بمداصفال جيدة  -4

في المفااق الشلبية لتقليخ الزرم على 

السايلدال و جفب  لف المبدب إثفاء 

 التسديق بسبب التعرض لإلمطار المفاجئة .

شراء مجففال لمبدب الرز صغيرة المجم   -5

الرز لتجفيف  مزارعيو دزيعها على 

المبدب بعد تصادها في مفتصف شهر 

 شريع الثاني وبداية كاندن انول والتي 

 لدن الرادبة عالية في هوه انشهر الباردة 

. 

المستلزمال الزراعية المالئمة كافة   دفير  -6

في الدقت المفاسب قبخ بداية زراعم 

مايس، وراصة البوور  ممصدل في شهرال

الفظيفة المصدقة، واللهرباء، والدقدد، 

 والمصة المائية، وانسمدة والمبيدال . 

 

 املصادر
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Abstract 

The research aims at describing the properties of rice growers in  Al-

Shamia district  and to explore the reasons of abstaining of those farmers from 

growing Anbar rice species giving some suggestions to stop that abstention .The 

study includes All rice growers ( 1310) and the sample is (66) growers (%5) of 

the society .Date have been collected by a questionnaire during May- 

August 4112 .،  .A triple scale has been designed to measure the reasons of 

growers abstaining from growing Anbar species. The scale includes (30) items 

on (7) axis. 

The results show that the reason behind diminishing growing of Anbar 

rice species is growing other species of high productivity with same price.  

The results show that the more abstention growers of the who are elder 

and the owners of big holders and have more experience in rice planting. The 

researcher recommended that to increase the efforts of gurney system and 

research has centers to produce better rice species of the same cooking 

properties and having a good resistance to recumbence. The researcher also has 

recommended to create extensional program to keep growing of Anbar rice 

species. 
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