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 ، القمح ، الري بالرذاذ : التبنيالكلمات الدالة

 

 الموجــز

 

)معدل هدف البحث إلى دراسة مؤشرات التبني 

لمزارعي لتقنية الري بالرذاذ التبني( التبني، ودرجة 

القمح الذين يعتمدون في ريهم على المياه محصول 

الجوفية )اآلبار( ودراسة بعض العوامل االقتصادية 

واالجتماعية وغيرها المؤثرة على قرار مزارعي 

القمح في تبني تقنية الري بالرذاذ، والتعرف على 

  المعيقات التي تحد من تبني هذه التقنية.

ولتحقيق أهداف البحث فقد جمعت البيانات من 

( مزارعاً من منطقتي 335عينة عشوائية بلغ حجمها )

االستقرار الزراعي األولى والثانية من المنطقة 

الشمالية )محافظتي حلب، ادلب( بواسطة استمارة 

استبيان بالمقابلة الشخصية خالل الربع الثالث والرابع 

ليل البيانات المقاييس ، واستخدم في تح2010من عام 

واالختبارات التالية: االرتباط، االنحدار الثنائي 

 المنطقي.   

أظهرت نتائج البحث أن معدل تبني المزارعين 

، وأن درجة تبنيهم لهذه %47.8لتقنية الري بالرذاذ 

، وأن معدل تبني هذه التقنية من %50.9التقنية 

 %77إلى  2007عام  %47.8المتوقع أن يرتفع من 

 1.27وذلك بمعدل سنوي وسطي مقداره  2030عام 

 تقريباً.

كما أظهرت النتائج من خالل دراسة العوامل 

المؤثرة في تبني هذه التقنية باستخدام االنحدار المنطقي 

الثنائي وجود عالقة معنوية عكسية بين المتغير التابع 

تبني مزارعي القمح لتقنية الري الحديث والمتغيرات 

لتالية )نسبة العاملين بالزراعة إلى إجمالي المستقلة ا

القوى العاملة في األسرة، توفر اليد العاملة، توفر 

بين  المياه(. في حين تبين وجود عالقة معنوية طردية

هذا المتغير التابع وبين المتغيرات المستقلة )مساحة 

المحصول، مشاركة األسرة في اتخاذ القرارات 

حو اإلرشاد الزراعي، نسبة الزراعية، اتجاه المزارع ن

العاملين بالزراعة الحاصلين على الشهادة االبتدائية 

أن العوامل المؤثرة وما فوق(. كما أوضحت النتائج 

في قرار مزارعي القمح لتبني الري بالرذاذ يختلف بين 

منطقتي االستقرار الزراعي األولى والثانية من حيث 

 .قيمة هذا التأثير ومعنويته

تائج أن أبرز المعيقات التي تحدد مدن تبندي وبينت الن

تقنيددة الددري بددالرذاذ كانددت ارتفدداع تكلفددة التقنيددة بنسددبة 

، والجهددددل بالتسددددهيالت والقدددددروض %38.1بلغددددت  

الحدديث بنسدبة  المقدمة مدن مشدروع التحدول إلدى الدري

14.2%. 

 

 ةــمقدمال
 

زال التقدم العلمي الذي يحققه اإلنسان ينتج ما

والوسائل التي تساهم في زيادة  المزيد من التقنيات

اإلنتاج وصيانة الموارد الطبيعية، إال أن هذه التقنيات 

الحديثة والمكتشفات العلمية الموجهة للزراعة تفقد 
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أهميتها وقيمتها في حال رفضها وعدم تبنيها من قبل 

المزارعين، ولذلك فإن عملية التبني للتقنيات الحديثة 

مية التقنية، ومقياساً لنجاحها تعد مؤشراً هاماً لقيمة وأه

أو فشلها من مختلف النواحي الفنية، واالقتصادية، 

واالجتماعية، وتعرف عملية التبني بأنها عملية تحدث 

ً وليست عملية مفاجئة أو خاطفة، وتمر بعدة  تدريجيا

مراحل مترابطة سببياً، أي تقوم كل مرحلة على 

ل المرحلة المرحلة التي تسبقها، وال تتم إال باكتما

بخمس مراحل، المعرفة، اإلقناع،  توقد صنف. السابقة

وأشار  (.Rogers, 1983)القرار، التطبيق، التأكيد 

(Shri, 2007) ل ـد صنفت من قبـأن عملية التبني ق

 Ryan and)  الباحثين بأكثر من طريقة، حيث صنفها

Gross, 1943)  ،بمراحل أربع، هي التنبه، اإلقناع

ة في التجريب، التبني، وصنفها التقبل والرغب

(Wilkening, 1953) هي ىبمراحل أربع أخر ،

التنبه، الحصول على المعلومات، اإلقناع، التجريب 

أن عملية التبني تمر  (Singh, 1965)والتبني، واعتبر 

عبر مراحل سبع، هي الحاجة، التنبه، االهتمام، التفكير 

ً يمكن والمحاكمة، التجريب، التقويم، التبني، وع موما

تعريف عملية التبني بأنها اتخاذ القرار باالستخدام 

الكامل لألفكار الجديدة على اعتبارها السبيل األفضل 

ومن المفترض أن يساهم تبني  (.Shri, 2007) المتاح

التقنيات الزراعية الحديثة  في زيادة دخل المزارعين 

من خالل زيادة الربحية من وحدة المساحة ويتحقق 

من خالل زيادة المردود مع ثبات المدخالت أو ذلك 

من خالل تخفيض تكاليف المدخالت مع ثبات اإلنتاجية 

وفي ظل محدودية الموارد المائية وازدياد أو بكليهما. 

الطلب عليها فإن أي تطوير جدي بهدف التوسع 

بالمساحات المروية ال يمكن أن يتم بمعزل عن تطوير 

الستخدام المياه في الزراعة  الكفاءة الفنية واالقتصادية

وذلك بإدخال وتبني تقانات مرشدة الستخدام المياه 

 )الرذاذ، التنقيط(، 

حيث أكدت الكثير من الدراسات واألبحاث أهمية مثل 

ادة كفاءة استخدام المياه ـذه التقنيات من حيث زيـه

ذه التقنيات ـوإنتاجيتها، وبالتالي أصبح تبني مثل ه

ذ بها كإحدى األولويات ـاألخ ة يجبـضرورة ملح

ة المروية وتحسين ـي تطوير الزراعــة فـالرئيسي

 إنتاجيتها.
 

 مشكلة البحث
 

اكتسبت مسألة تبني تقنيات الري الحديث في 

القطاع الزراعي والتي تزيد من كفاءة استخدام المياه 

أهمية اقتصادية واجتماعية /ه( ³م 4500)توفر قرابة 

صيل المروية ذات االحتياجات السيما بالنسبة للمحا

المائية المرتفعة، إال أن تطبيق هذه التقنيات والذي 

يزال محدوداً  مايعمل على رفع كفاءة استخدام المياه 

من إجمالي  %22.76في سورية وال يغطي أكثر من 

المساحات المروية مما يدل على أن كميات كبيرة من 

يدية التي المياه تهدر عن طريق استخدام الطرق التقل

تنتشر بشكل واسع لدى المزارعين، حيث أنها ال 

تتطلب أية نفقات تأسيسية ألنها ال تقوم على نظم تقنية 

خاصة، ولكنها تحتاج إلى الكثير من األيدي العاملة، 

ومن هنا كان البد من معرفة العوامل التي تؤثر بشكل 

إيجابي في قرار المزارع في التبني لهذه التقنيات 

لعمل على تشجيعها من خالل اتخاذ السياسات بهدف ا

والقرارات المناسبة. وكذلك التعرف على المعيقات 

التي تعترض انتشار هذه التقنيات بهدف تذليلها وإيجاد 

الحلول المناسبة لها، وعلى اعتبار أن محصول القمح 

من المحاصيل الشتوية المستهلكة للمياه، حيث تبلغ 

مليون  1.44عة حوالي المساحة اإلجمالية المزرو

من األراضي المستثمرة، ويشكل  %25هكتاراً، تحتل 

ً منها حوالي  ً تكميليا مليون هكتاراً  0.81المروي ريا

مديرية من مساحة القمح اإلجمالية ) %46ويحتل 

لذلك كان البد من  (،2009اإلحصاء والتخطيط ،

تحديد مؤشرات التبني لتقنية الري بالرذاذ بالنسبة لهذا 

لمحصول، ومعرفة العوامل المؤثرة على تبني ا

مزارعي هذا المحصول لتقنية الري بالرذاذ وكذلك 

معرفة العراقيل التي تحد من انتشار هذه التقنية بالنسبة 

 لهذا المحصول.
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 أهداف البحث
 

تحديد مؤشرات التبني لتقنية الري بالرذاذ  -1

 لمحصول القمح المروي من اآلبار.

قصى للتبني الذي يمكن الوصول تحديد المعدل األ -2

 إليه في المستقبل.

تحديد العوامل المؤثرة في تبني تقنية الري بالرذاذ  -3

 بالنسبة لمزارعي القمح. 

تحديد معيقات استخدام تقنية الري بالرذاذ  -4

 لمحصول القمح.
 

 طريقة البحث
 

تم إجراء هذا البحث في منطقتدي االسدتقرار األولدى 

مالية )محدافظتي حلدب، ادلدب(، والثانية من المنطقة الش

ولتحقيق أهداف البحدث، فقدد جمعدت البياندات مدن عيندة 

عشددوائية تددم تحديددد حجمهددا باسددتخدام قددانون مورغددان 

بنداء علدى عددد اآلبدار فدي  (1بالمعادلة رقمم )الموضح 

المنطقددة المسددتهدفة بالدراسددة علددى اعتبددار أن الدراسددة 

 تستهدف محصول القمح المروي من اآلبار.

 

 

 

 

 

S  حجم العينة = 
2X  قيمة ثابتة لدرجة الحرية واحدة عند المستوى =

 3.841المرغوب تقدر بـ 

N  .حجم المجتمع = 

P  ( 0.5= نسبة المجتمع وهي قيمة ثابتة تقدر بـ) 

d  ( 0.05= درجة الدقة وهي قيمة ثابتة تقدر بـ) 

 

( مزارع يملكون 335فبلغ الحجم الكلي للعينة )

القمح المروي. وجمعت البيانات  آبار ويزرعون

باستخدام استمارة استبيان أعدت في ضوء أهداف 

ائص ـى بعض الخصـت علـالبحث، حيث اشتمل

الشخصية )عمر المزارع، درجة تعليم المزارع، مهنة 

أخرى للمزارع، نسبة العاملين في الزراعة إلى إجمالي 

 القوى العاملة في األسرة، نسبة العاملين في الزراعة

الحاصلين على الشهادة االبتدائية وما فوق إلى إجمالي 

العاملين في الزراعة(، واالجتماعية واالتصالية 

)مشاركة األسرة في اتخاذ القرارات الزراعية، انفتاح 

المزارع على العالم الخارجي، اتجاه المزارع نحو 

الجديد، اتجاه المزارع نحو وسائل االتصال 

رع نحو اإلرشاد الزراعي، الجماهيرية، اتجاه المزا

اتجاه اإلرشاد الزراعي نحو المزارع، االتجاه النفسي 

للمزارع( واالقتصادية )دخل المزارع الزراعي، 

إجمالي دخل المزارع( والمزرعية )مساحة المحصول 

المستهدف، توفر المياه، توفر اليد العاملة، توفر 

القروض الزراعية( التي افترض أنها تؤثر على تبني 

 المزارعين لتقنية الري بالرذاذ.

وبناء على عدد المزارعين المتبنين وعلى المسداحة 

المطبقة لتقنية الري بالرذاذ بالنسبة لمحصدول القمدح تدم 

 حساب مؤشرات التبني 

= عدددد المددزارعين  Rate  Adoptionمعدددل التبنددي  -

  X 100المتبنين/عدد المزارعين الكلي

= المسدداحة التددي  Degree Adoptionدرجددة التبنددي  -

 X 100يددتم تطبيددق التقنيددة فيهددا / إجمددالي المسدداحة 

مددن ثددم دارس التطددور الزمنددي و(، 2008 ،مزيممد)

لتبني التقنيات الحديثة للري والمتمثلدة بدالري بدالرذاذ 

، حيدث أن انتقددال التقنيددة Logisticباسدتخدام النمددوذج 

بددين أفددراد المجتمددع يمثددل الشددكل التراكمددي لمعدددل 

عبر الزمن، والذي يبدأ من الصفر قبل حدوث التبني 

والتددي تعبددر عددن الحددد  100التبنددي، وحتددى القيمددة 

األعلددى للتبنددي أو سددقف التبنددي، وهددي الحالددة التددي 

تنتقل فيها التقنية بين كافة أفراد المجتمع المسدتهدف، 

و  0ولددددذلك مددددا دام التبنددددي محدددددود بددددين القيمتددددين 

مليدة التبندي من أفراد المجتمع، وما دامت ع 100%

هي عملية غير فجائية تحدث علدى مراحدل بمعددالت 

غيددر متسدداوية )غيددر خطيددة( تتمثددل بمنحددى روجددرز 

اد التبندي، وينتهدي  الذي يبددأ بفئدة المبتكدرين وهدم روا

بددالمتلكئين، وهددم آخددر المتبنددين، والددذين يسددتخدمون 

التقنيدددة بعدددد أن تكدددون قدددد أصدددبحت قديمدددة بالنسدددبة 

حقددة، ومددا دام هددذا المنحنددي للمبتكددرات الجديدددة الال

يقارب منحنى التوزيع الطبيعي بشكله الجرسي، فدإن 

الشكل التراكمي لهذا المنحني ينتج عنده منحندى علدى 

 S-shaped curveأو مدا يعدرف بدـ  Sشدـكل حدرف 

وهدددددددددو المنحندددددددددى الدددددددددذي يتمثدددددددددل بالنمدددددددددـوذج 

 .(2معادلة ) Logisticالمنطقـي






 




p)P(12X1)(N2d

P)NP(12X
S

 
(1) 
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(2) xtz
e1

K
tY




 

 

نموذج المنطقي من النمداذج الرياضدية التدي يعتبر ال

تسددتخدم فددي وصددف سددلوك انتشددار البيانددات فددي مجددال 

األعمال والعلدوم األخدرى، ويتديح هدذا النمدوذج وصدف 

معدددل النمددو النتشددار البيانددات المدروسددة تبعدداً لعوامددل 

محددددة، حيددث تنتقددل التقنيددات أو األفكددار الجديدددة بددين 

لى آخدذةً شدكل المنحندي أفراد المجتمع في المراحل األو

األسي، بعد ذلك يمر هدذا المنحندي بنقطدة انعطداف يبددأ 

المنحندي  عنددها معددل النمدو باالنخفداض حتدى وصدول

تمثل سقف التبندي، حيدث يثبدت بعددها   إلى قيمة عظمى

وبالمقارندة مدع  ،(Stephens, 2002عند هدذه النقطدة )

المنحنى الممثدل لمراحدل التبندي، وهدو منحندى روجدرز 

Rogers curve  ياالحددظ أن هددذا النمددوذج يمثددل الدالددة

التراكميددة لدده، وهددو المنحنددى التقنيددات الحديثددة مددن فددرد 

آلخر على أساس أنها ناتجة فقط عن التفاعل بين أفدراد 

المجتمع المستهدف بتبندي التقنيدة، حيدث ال يظهدر تدأثير 

 والتدي يمكدن إهمالهدا هندا العوامدل األخدرى الخارجيدة

(Lopez, 2005). 

إلى معادلة خطيدة بهددف  (2المعادلة )يمكن تبسيط 

  لصدغرىحلها بمعادلـة االنحـدار بطريقدـة المربعدات ا

OLS (Ordinary least squares) على الشكل اآلتي 
 


 

)xt-z-(1+etK= Y 


 

xt-z-et+YtK= Y 


 

xt-z-= et)/YtY-K) 


 

z+xt)= etY-/(ktY 

(3) XtZ
YK

Y
t

t 
 












ln 

 

باستخدام تحليل االنحدار يمكن  (3معادلة )البحل 

لتقنية الري بالرذاذ  Zو  Xتقدير كل من قيمتي الثابتين 

 المدروسة، حيث:

(عن المعدل التجميعي للتبني عبر الزمن tYتعبر)

(t( والذي يمثل العامل المستقل، وتمثل )K المعدل )

( z( و)xاألعلى للتبني أو ما يعرف بسقف التبني، أما )

ثابتان سيتم تقديرهما بمعادلة االنحدار، حيث تعبر فهما 

(xعن سرعة التبني، وتعكس  ) (z معدل التبني في )

 بداية الفترة المدروسة.

ولتحديد العوامل المؤثرة على تبني مزارعي القمح 

لتقنية الري بالرذاذ تم تشكيل تابع التبني حيث أعطي 

، في 1قيمة لمزارع القمح المتبني لتقنية الري بالرذاذ ال

باستخدام  0حين أعطي المزارع غير المتبني القيمة

 Binary Logisticاالنحدار المنطقي الثنائي 

Regression  وهو أحد أنوع االنحدار الذي يستخدم

ع ثنائي الشعب ــر التابــا يكون المتغيــعندم

(Dichotomy بينما يمكن أن تكون المتغيرات ،)

ئية، مصنفة، مستمرة، المستقلة بأشكال مختلفة )ثنا

رة وأخرى مصنفة( ــرات مستمــمزيج من متغي

(Pampel, 2000).  

عدن احتمدال حددوث  (Yحيث يعبدر المتغيدر التدابع )

( قيمتددين فقددط همددا: Yحادثددة معينددة، وتبعدداً لددذلك تأخددذ )

( عند حدوثها )اإليجاب( وفي هذا البحث هو حدوث 1)

وهدو حالدة  ( في حالة عددم حددوثها )النفدي(0التبني، و)

 .(4)المعادلة ويتخذ النموذج  عدم التبني.

 

(4) ze1

1
P


 

 xn+ ... b2 x2+ b 1x1+ b 0Z= b 

 

P :( احتمال حدوث الحادثة أي احتمالY=1) 

n,…X2X ,1X .العوامل المستقلة المستخدمة في التنبؤ :

(nb 2…b 1,b 0,:(b .هي ثوابت العوامل المستقلة 

ذه المعادلة بالشكل ـادة ترتيب هـكما يمكن إع

ى لوغاريتم ـة إلـل االحتماليـي وذلك بتحويـالخط

 ( كما يليLog oddsاألرجحية )

 

Log odds (Y=1) = b0 + b1x1 + b2x2 + ... bnxn 

 

ة بوحدات ـل المستقلـنا ثوابت العوامـتظهر ه

ادة أو النقصان في ـدار الزيـة تفسر مقـلوغاريتمي

ادة أو نقصان ـحدوث التابع مع زي لوغاريتم أرجحية
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دار وحدة واحدة وإبقاء جميع ـر المستقل بمقـالمتغي

 العوامل المستقلة األخرى ثابتة.

ويفضل بعض الباحثين فك اللوغاريتم وتحويله إلدى 

تددددددابع أسددددددي وبالتددددددالي تفسدددددديره كنسددددددبة أرجحيددددددة 

(OddsRatioعلى الشكل التالي ،) 

 

 

 

 
 دوث       احتمال حدوثاحتمال ح                   
 الحادثة             الحادثة                       

 ــــــــ      =  ــــــــ     =(Odds)االرجحية
 احتمال حدوث -1احتمال عدم                              
 الحادثة               حدوثها                      

 

Pالعامددل المسددتقل  : احتمددال حدددوث التددابع عنددد تغيددر

بمقددددار وحددددة واحددددة، وبقددداء بقيدددة العوامدددل المسدددتقلة 

 األخرى ثابتة. 
b = EXP(b)=e(Y=1)Odds Ratio  

b.ثابت المتغير المستقل المراد تفسيره : 

وتعبدددر نسدددبة األرجحيدددة عدددن التغيدددر المتوقدددع فدددي 

أرجحية حدوث التدابع مدع كدل زيدادة أو نقصدان بمقددار 

المسدددتقل وإبقددداء العوامدددل وحددددة واحددددة فدددي المتغيدددر 

 األخرى ثابتة.

 pع علددى أسدداس االحتمددال ـر التابددـا يمكددن تفسيددـكمدد

(Probability) :بدالً من األرجحية على النحو التالي 
 

 

 

يدتم اسدتخدام اختبدار معنوية النمدوذج ودقتده ولتقدير 

(Hosmer-Lemshow الددددذي يقددددوم علددددى اسددددتخدام )

حددص الفرضددية ( لفChi-Squareاالختبددار اإلحصددائي )

العدمية التي تقول بعدم وجدود فدروق معنويدة بدين القديم 

المشاهدة والقيم المتنبئ بها للمتغيدر التدابع، حيدث تدزداد 

دقددة النمددوذج كلمددا كانددت هددذه الفددروق صددغيرة وغيددر 

 .معنوية

( مددددن أهددددم االختبددددارات Waldويعتبددددر اختبددددار )

المسددتخدمة لقيدداس معنويددة الثوابددت، مددن خددالل تربيددع 

 (:Z=B/SE) صائيةاإلح

B.الثابت اللوغاريتمي غير المعياري للعامل المستقل : 

SE.الخطأ المعياري للعامل المستقل الموافق : 

( بواسدطة مربدع كداي ضدمن Zومن ثم يتم اختبدار )

 (Vani, 2002 &Borooah ) (%1و %5مجدال الثقدة )

. 
 

 نتائج البحث
 

ي بلغ معدل تبني المدزارعين لتقنيدة الدري بدالرذاذ فد

منطقة الدراسة )منطقتي االستقرار األولدى والثانيدة مدن 

، %47.8ادلددب( -محددافظتي حلددب  -المنطقددة الشددمالية

في حين بلغت درجة تبني مزارعدي القمدح لتقنيدة الدري 

، كمددا أظهددرت النتددائج تفددوق منطقددة %50.9بددالرذاذ 

االسددتقرار الزراعددي األولددى فددي معدددل ودرجددة تبنددي 

لرذاذ على منطقة االستقرار المزارعين لطريقة الري با

الزراعددي الثانيددة ، فكددان معدددل ودرجددة التبنددي لطريقددة 

الددري بددالرذاذ فددي منطقددة االسددتقرار الزراعددي الثانيددة 

علددى التددوالي، فددي حددين ارتفددع معدددل  34.9،38.6%

ودرجددددة التبنددددي لطريقددددة الددددري بددددالرذاذ فددددي منطقددددة 

 %63.7و 60.8االسددتقرار الزراعددي األولددى ليصددل 

،  1الجمدولين رقمم )ح في ـي، كما هو موضـالعلى التو

2.) 
 

 تطور معدل تبني الري بالرذاذ لمحصول القمح
 

تم دراسة تطور معدل التبني لتقنية الري بالرذاذ 

الل حساب النسبة المئوية ـن خـلمحصول القمح م

ً للحصول  التجميعية أو التراكمية لنسب المتبنين سنويا

 منحني التبني الحالي.على معدل التبني الحالي، وعلى 
 

الحمممد اىقصمممى لتبنمممي تقنيمممة المممري بمممالرذاذ بالنسمممبة 

 لمحصول القمح
 

النموذج ( في Z,X) coefficientsتم تقدير 

Logistic ( 2رقم)  الذي تم ذكره في منهجية البحث

باستخدام معادلة االرتباط الخطي البسيط والتي تم 

سقف  والذي يمثل Kتكرارها لعدة قيم مفترضة للثابت 

ار القيمة ـم اختيـ( وتAdoption Ceilingي )ـالتبن

األفضل لهذا الثابت اعتماداً على القيمة األعلى لمعامل 

بين العامل المستقل والعامل التابع للمعادلة  (r)االرتباط 

( حيث أن أعلى قيمة يتم الحصول عليها تحدد قيمة 2)

(K المقابلة لها والتي تمثل أقصى معدل تبني يمكن )

 الوصول إليه.

 

p1

p
   Odds


 

 

Odds1

0dds
P
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 تبني مزارعي القمح لتقنية الري الرذاذ معدل .1 جدول
 

 طريقة الري
 كامل العينة (2منطقة استقرار ) (1منطقة استقرار )

 % عدد % عدد % عدد

 52.2 175 65.1 110 39.2 65 سطحي

 47.8 160 34.9 59 60.8 101 رذاذ

 100 335 100 169 100 166 المجموع

 المصدر: حسبت وحللت من عينة البحث.

 

 تبني مزارعي القمح لتقنية الري الرذاذدرجة  .2 جدول
 

 طريقة الري
 كامل العينة (2منطقة استقرار ) (1منطقة استقرار )

 % المساحة هـ % المساحة هـ % المساحة هـ

 49.1 6656 61.4 4232 36.3 2424 سطحي

 50.9 6913 38.6 2659 63.7 4254 رذاذ

 100 13569 100 6891 100 6678 المجموع

 .المصدر: حسبت وحللت من عينة البحث

 
 

وبالتالي أمكن التعبير عن نموذج تطور تبندي الدري 

بالرذاذ على مسدتوى عيندة مزارعدي القمدح المدروسدة، 

 على النحو التالي
 

)0.283*t-567.362=K/(1+etY 
 

بالشممكل ثيددل انتقددال تقنيددة الددري بددالرذاذ ويمكددن تم

والذي يشير إلدى أن معددل تبندي الدري  (1البياني رقم )

وهو معدل  %47.8بالرذاذ يتوقع أن يرتفع من حوالي 

في  %77إلى  2007التبني الحقيقي )الحالي( في عام 

، وذلددك بمعدددل سددنوي وسددطي للتبنددي يبلددغ 2030عددام 

 تقريباً. 1.27%

 

 تبنيمعدل التغير في ال

 

 إن مشتق التابع من الناحية الرياضية يعبر عن قيمة

التغيدر فددي التددابع نتيجدة لتغيددر قيمددة المتحدول فددي نقطددة 

 معينة.

وبالتالي يمكن حساب قيمدة التغيدر فدي معددل التبندي 

للري بالرذاذ بالنسبة لمحصول القمح  نتيجة التغيدر فدي 

 تالية( ال5( لتنتج المعادلة )2الزمن، باشتقاق النموذج )

 

 

 

 

( إلى المعدل التجميعي للتبني، وتعبر Yحيث تشير)

(t( عن زمن التبني بالسنوات، وتمثل )K)  سقف

إلى نسبة المتبنين الجدد إلى  X/Kالتبني، وتشير النسبة 

، وهي نسبة التغير tالذين تبنوا الري بالرذاذ في السنة 

 في التبني عبر الزمن، على اعتبار أن الزمن هنا يتمثل

بفاصل قدره سنة واحدة، وعلى اعتبار أن سقف التبني 

77K =  ( 77وبالتالي فإنX /K= 0.283/) 

K  تعبر عن نسبة المزارعين غير المتبنين سابقاً والذين

تحددت تددأثير عوامددل  tسدديتبنون هددذه التقنيددة فددي اللحظددة 

نشر التقنيدات المختلفدة، وتددل دراسدة معددل التغيدر فدي 

ن معددل التبندي ارتفدع فدي الفتدرة انتشار الدري بدالرذاذ أ

رقممم  البيمماني الشممكل) 2000-1994الواقعددة بددين عددام 

ليبددأ بعددها  2005واستمر هذا االرتفاع حتى عدام  (2

 باالنخفاض تدريجياً.

 

 

 YK*Y*
K

X

t

Y





 (5) 
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 معدل التبني الحالي والمتوقع لتقنية الري بالرذاذ بالنسبة لمحصول القمح .1 شكل
 

 
 حثالب المصدر: حسبت وحللت من عينة

 

 

 

 معدل التغير في التبني  لتقنية الري بالرذاذ بالنسبة لمحصول القمح .2 شكل
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 المصدر: حسبت وحللت من عينة البحث
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العواممممل المممممىثرة علممممى تبنمممي تقنيممممة الممممري بممممالرذاذ 

 لمزارعي القمح
 

لدراسدددة العوامدددل المدددؤثرة فدددي تبندددي تقنيدددة الدددري 

لتدالي: حيدث بالرذاذ تم تشدكيل تدابع التبندي علدى النحدو ا

أعطي لمزارع القمح المتبني لتقنية الري بالرذاذ القيمدة 

Y=1 فدددي حدددين أعطدددي المدددزارع غيدددر المتبندددي لهدددذه ،

ويمكن التعبير عن توزع تابع التبندي .Y=0التقنية القيمة 

 .(3رقم ) الجدولكما هو موضح في 

ولتقدددير مدددى كفدداءة النمددوذج تددم اسددتخدام اختبددار  

(Hosmer and Lemeshow)  وجدود عددم الذي أظهدر

( Y) فددروق معنويددة بددين القدديم المتنبددأ بهددا لتددابع التبنددي

والقددديم المشددداهدة، حيدددث تددددنت قيمدددة مربدددع كددداي إلدددى 

( أي إلدددى حدددد =0.328Sig( بمسدددتوى داللدددة )9.169)

غير مقبول معنوياً، وبالتالي كان الموديل الناتج متناسباً 

الدة التبنددي بح ؤبددنمدع البياندات المشدداهدة وقدادراً علدى الت

 في العينة.

( %94.9وقددد اسددتطاع هددذا النمددوذج التنبددؤ بنسددبة )

، باالعتماد على متغيراتده من القيم المشاهدة لتابع التبني

 (.4الجدول رقم )كما هو موضح في  التنبئية

( 18ومن خالل إدخال المتغيرات المستقلة وعددها) 

متغير، والتي افتدرض أن يكدون لهدا تدأثير علدى العامدل 

(، في نموذج االنحددار المنطقدي الثندائي Yلتابع )التبني ا

 Stepwise-Backوباسددتخدام طريقددة )Y لتددابع التبنددي

WALD ًالتي تقدوم علدى إدخدال جميدع المتغيدرات معدا )

في الخطدوة األولدى، ومدن ثدم اسدتبعاد متغيدر واحدد فدي 

كددل خطددوة وفددق ترتيددب معددين يرتكددز علددى التقددديرات 

رحلة، توصلنا إلدى النتدائج القصوى لألرجحية في كل م

 .(5بالجدول رقم )الموضحة 

أن كددل مددن مسدداحة  (5الجممدول رقممم )يتضددح مددن  

المحصددددول، مشدددداركة األسددددرة فددددي اتخدددداذ القددددرارات 

الزراعيددة، واتجدداه المددزارع نحددو اإلرشدداد الزراعددي، 

نسددبة العدداملين بالزراعددة المتعلمددين )الحاصددلين علددى 

قدوة العاملدة فدي أسدرة الشهادة االبتدائيدة( إلدى إجمدالي ال

تأثير معنوي إيجدابي علدى أرجحيدة المزارع كانت ذات 

حددددوث التبندددي، حيدددث أنس زيدددادة مسددداحة المحصدددول 

( دونددم يدؤدي إلددى زيددادة 1المسدتهدف )القمددح( بمقددار )

( مددرة، وبالتددالي 1.114أرجحيددة حدددوث التبنددي إلددى )

( أي بزيدادة ضدئيلة %52.7زيادة احتمال التبني إلدى )

( فقددط عددن احتمددال عدددم التبنددي، وذلددك %2.7قدددرها )

، أمدا بالنسددبة عندد بقداء العوامدل المسددتقلة األخدرى ثابتدة

لمتغيدر مشدداركة األسدرة فددي اتخداذ القددرارات الزراعيددة 

يدؤدي إلددى زيددادة فدإن زيددادة هدذا المتغيددر درجدة واحدددة 

( مددرة وبالتددالي 1.513أرجحيددة حدددوث التبنددي إلددى )

( أي بزيدادة ضدئيلة %60.2زيادة احتمال التبني إلدى )

( فقط عن احتمدال عددم التبندي، وذلدك %10.2قدرها )

وكدذلك األمدر عند بقاء العوامل المستقلة األخرى ثابتة، 

الزراعي حيث أنس بالنسبة التجاه المزارع نحو اإلرشاد 

زيددادة اتجدداه المددزارع بمقدددار درجددة واحدددة يددؤدي إلددى 

، ( مدددرة2.185زيدددادة أرجحيدددة حددددوث التبندددي إلدددى )

( أي بزيددادة 68.6وبالتددالي زيددادة احتمددال التبنددي إلددى )

( عن احتمال عدم التبني ، وذلدك عندد %18.6قدرها )

تة، في حدين أن زيدادة بقاء العوامل المستقلة األخرى ثاب

المتغير نسبة العاملين بالزراعة والمتعلمين إلى إجمدالي 

نسددبة مئويددة القددوة العاملددة فددي أسددرة المددزارع بمقدددار 

سددددوف يزيددددد أرجحيددددة حدددددوث التبنددددي إلددددى  واحدددددة

( مرة، وبالتدالي زيدادة احتمدال التبندي إلدى 144.018)

( عن %49.3(، أي بزيادة كبيرة جداً تبلغ )99.3%)

احتمال عدم التبني، وذلك شريطة بقاء العوامل المدؤثرة 

 األخرى ثابتة.

ن كل المتغيرات المستقلة نسدبة العداملين بالزراعدة إ

توفر اليد العاملدة، ، العاملة في األسرة إلى إجمالي القوة

تددأثير كانددت مددن المتغيددرات التنبئيددة ذات التددوفر الميدداه، 

المعنوي السدلبي علدى أرجحيدة حددوث التبندي حيدث أن 

زيادة المتغير نسبة العاملين بالزراعة إلى إجمالي القدوة 

العاملة في األسرة بمقدار نسبة مئوية واحدة تدؤدي إلدى 

( مدددرة 0.004وث التبندددي إلدددى )إنقددداص أرجحيدددة حدددد

وبالتدددالي إنقددداص كبيدددر جدددداً فدددي احتمدددال التبندددي إلدددى 

( شريطة بقاء العوامل المدؤثرة األخدرى ثابتدة. 0.4%)

أمدا بالنسدبة للمتغيدر تدوفر اليددد العاملدة والتدي تعندي مددن 

حيدددث تدددنخفض وجهدددة نظدددر المدددزارع متدددوفرة أم ال، 

فر أرجحيددة حدددوث التبنددي لدددى المددزارعين الددذين تتددوا

( مدددددرة مقارندددددة 0.118لدددددديهم اليدددددد العاملدددددة إلدددددى )

بددالمزارعين الددذين ال تتددوافر لددديهم اليددد العاملددة بشددكل 

وبالتددالي إنقدداص احتمددال التبنددي بشددكل كبيددر إلددى  كددافي

( شدددريطة بقددداء العوامدددل المدددؤثرة األخدددرى 10.6%)

عنددديثابتدددة.أما بالنسدددبة للمتغيدددر تدددوفر الميددداه والدددذي ي
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 راري لتابع التبني في العينةالتوزيع التك. 3 جدول
 

 (Yتابع التبني )
 إجمالي العينة (2منطقة االستقرار ) ( 1منطقة االستقرار )

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 101 60.8 59 36.9 160 47.8 (Y=1متبني ) -

 65 39.2 110 68.1 175 52.2 (Y=0غير متبني ) -

 100 335 100 169 100 166 المجموع

 المصدر: حسبت وحللت من عينة البحث

 

 (Yللتابع ) والموافققياس المقدرة التنبئية للنموذج المستخدم  .4 جدول
 

 الحاالت )التكرارات(
   التكرارات التنبئية

 نسبة الصحة )%( اإلجمالي
 غير متبني متبني

التكرارات 

 المشاهدة

 96 175 7 168 متبني 

 93.8 160 150 10 غير متبني

 94.9 335 157 178 اإلجمالي

 لمصدر: حسبت وحللت من عينة البحثا
 

 ( Yالعوامل المستقلة المىثرة على تابع التبني ) .5جدول
 

 الرمز العامل المؤثر )المتغير المستقل(
 قيمة المعامل

 β)الثابت( 

 

(β )EXP  =e
B 

)أرجحية حدوث 
 التبني(

احتمال 
بني حدوث الت
(%) 

 المتغيرات المؤثرة سلبياً على التبني
نسبة العاملين بالزراعدة إلدى إجمدالي القدوى 

 العاملة في األسرة
4X **5.589- 0.004 0.4 

 17X توفر اليد العاملة
**2.135- 0.118 10.6 

 16X **1.676- 0.187 15.7 توفر المياه 

 المتغيرات المؤثرة ايجابيا على التبني
 19X **0.108 1.114 52.7 صول المستهدفمساحة المح

مشددددداركة األسدددددرة فدددددي اتخددددداذ القدددددرارات 
 الزراعية

6X **0.414 1.513 60.2 

 10X **0.782 2.185 68.6 اتجاه المزارع نحو اإلرشاد الزراعي

نسدددبة العددداملين بالزراعدددة الحاصدددلين علدددى 
الشدددهادة االبتدائيدددة ومدددا فدددوق إلدددى إجمدددالي 

 العاملين بالزراعة

5X **9704. 144.018 99.3 

 β0 -10.327 (Constantالثابت )

 (%1: معنوي عند مستوى **)                          عينة البحث  حسبت وحللت من المصدر:
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اعتباره متوفر في المزرعة من وجهة نظر المزارع أم 

ال، حيدددددث تدددددنخفض أرجحيدددددة حددددددوث التبندددددي لددددددى 

( 0.187ه إلددى )المددزارعين الددذين تتددوافر لددديهم الميددا

مددرة مقارنددة بددالمزارعين الددذين ال تتددوافر لددديهم الميدداه 

وبالتالي إنقاص احتمدال التبندي بشدكل كبيدر  بشكل كافي

( شريطة بقاء العوامدل المدؤثرة األخدرى %15.7إلى )

 ثابتة. 

وباالعتماد على ثوابت العوامل المستقلة الداخلة في 

الجمدول النموذج المؤثرة بشكل معنوي والموضدحة فدي 

، يمكددن كتابددة معادلددة االنحدددار اللوغدداريتمي (5رقممم )

لتبندددي مزارعدددي القمدددح لتقنيدددات الدددري بدددالرذاذ علدددى 

 على الشكل التالي:مستوى العينة 

 

Log (Y/1- Y) = -10.327- 5.589X1 - 2.135X17   

-1.676X16 + 0.108X15 + 0.414X6 

+ 0.782X10 + 4.970 

 

لري بالرذاذ لمحصول أثر منطقة االستقرار في تبني ا

 القمح

 

بينددت دراسددة العوامددل المددؤثرة فددي قددرار المددزارع 

لتبندددي الدددري بدددالرذاذ علدددى محصدددول القمدددح باسدددتخدام 

أن تأثيرهدددددا يختلدددددف بدددددين منطقتدددددي  Logitالنمدددددوذج 

االستقرار الزراعي األولى والثانية من حيدث قيمدة هدذا 

بالجممدول رقممم  علددى النحددو الموضددح التددأثير ومعنويتدده

(6). 

ن كدددل مدددن المتغيدددرات إ (6) الجمممدوليتضدددح مدددن 

مساحة المحصول المستهدف )القمح(، مشداركة األسدرة 

فددي اتخدداذ القددرارات الزراعيددة، اتجدداه المددزارع نحددو 

اإلرشدداد الزراعددي، اتجدداه المددزارع إلددى الجديددد، أثددرت 

علددى قددرار %1بشددكل إيجددابي ومعنددوي عنددد مسددتوى 

تقرار المددزارع فددي التبنددي علددى مسددتوى منطقددة االسدد

الزراعي األولى، في حين اثر كل من المتغيرات انفتاح 

المددددزارع علددددى العددددالم الخددددارجي، االتجدددداه النفسددددي 

 للمزارع، مساحة المحصول المستهدف )القمح(، بشكل 

على قدرار المدزارع  %1إيجابي ومعنوي عند مستوى 

فددي التبنددي علددى مسددتوى منطقددة االسددتقرار الزراعددي 

 الثانية.

رات دخل الزراعي للمزارع، إجمالي أثرت المتغي 

دخل المزارع، مهنة المزارع بشكل إيجابي ومعنوي 

على قرار المزارع في التبني على  %5عند مستوى 

 مستوى منطقة االستقرار الزراعي األولى.

أثر المتغير نسبة العاملين بالزراعة إلى إجمالي 

القوى العاملة في األسرة بشكل سلبي ومعنوي عند 

على قرار المزارع في التبني على  %1مستوى 

مستوى منطقة االستقرار األولى، في حين اثر المتغير 

 %1توفر المياه بشكل سلبي ومعنوي عند مستوى 

على قرار المزارع في التبني على مستوى منطقة 

 االستقرار الزراعي الثانية.

أثر مساحة المحصول كما أوضحت النتائج أن 

ً في منطقتي االستقرار المستهدف )القمح( كان م تقاربا

 الزراعي األولى والثانية. 
 

 المعوقات التي تحد من تبني تقنيات الري الحديث 
 

أنده ال  (1الجدول رقمم )أظهرت النتائج الواردة في 

تددزال نسددبة عاليددة مددن مزارعددي القمددح وال سدديما علددى 

مسددتوى منطقددة االسددتقرار الثانيددة ال تتبنددى تقنيددة الددري 

ازالوا يعتمدون طريقة الري التقليدية )الري بالرذاذ إذ م

السطحي( وبالطبع هناك ثمدة أسدباب تحدول دون تبنديهم 

مددن خددالل سددؤال  (7الجممدول رقممم )لهددذه التقنيددة ويبددين 

المزارعين بشكل مباشر عن األسدباب التدي تحدول دون 

تبنيهم لهذه التقنية، أن ارتفاع تكلفة التقنية تشكل العدائق 

من مزارعدي القمدح، يليهدا عددم  %38.1األكبر بنسبة 

توفر المال الالزم والجهل بالتسهيالت المقدمدة مدن قبدل 

، إضدافةً %14.2مشروع الري الحدديث والتدي شدكلت 

إلى عوامل أخرى كعدم القناعدة بتبندي التقنيدات الحديثدة 

وتوفيرها للمياه، واعتبارها ال تؤمن االحتياجات الكافية 

ه )وجود الرمدال، ميداه للمحصول، أو بسبب نوعية الميا

 .كبريتية(
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 على مستوى منطقتي االستقرار الزراعي اىولى والثانية (Y)العوامل المىثرة على تابع التبني .6 جدول
 

 العامل المؤثر 

 )المتغير المستقل(
 الرمز

 (2منطقة استقرار ) (1منطقة استقرار )

 قيمة المعامل

 β)الثابت( 

(β)EXP  =e
B 

)أرجحية حدوث 

 التبني(

احتمال 

حدوث 

التبني 

(%) 

قيمة 

 المعامل

 β)الثابت( 

(β )XP  =e
B 

)أرجحية حدوث 

 التبني(

احتمال 

حدوث 

التبني 

(%) 

 المتغيرات المؤثرة سلبياً على التبني

نسبة العاملين بالزراعــة 

إلددددددى إجمددددددالي القددددددوى 

 العاملة في األسرة
4X 10.293-** 0 0 ------ ----- --- 

 16X ------ ----- ----- -3.030** 1.200 54.5 توفر المياه 

 المتغيرات المؤثرة ايجابيا على التبني

 15X 0.181** 1.198 54.5 0.183** 1.200 54.5 مساحة المحصول

مشددددداركة األسدددددرة فدددددي 

اتخدددددددددددداذ القددددددددددددرارات 

 الزراعية

6X 0.836** 2.308 69.8 ----- ----- --- 

اتجددددداه المدددددزارع نحدددددو 

 --- ----- ----- 10X 0.911** 2.488 71.3 اإلرشاد الزراعي

االنفتددددداح علدددددى العدددددالم 

 7X ----- ---- ----- 1.155** 3.175 76 الخارجي

اتجددددداه المدددددزارع نحدددددو 

 الجديد
8X 1.393** 4.488 81.8 ----- ----- --- 

 12X ----- ---- ----- 1.509** 4.520 81.9 االتجاه النفسي

 --- ----- ----- 3X 2.751* 15.660 94 مهنة المزارع

 β0 -34.014 -26.530 (Constantالثابت )

 عينة البحثحسبت وحللت من المصدر: 

 (%1: معنوي عند مستوى **)         (%5: معنوي عند مستوى *)

 

 

 المعوقات التي تحد من تبني تقنيات الري الرذاذ .7 جدول
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 البند
 إجمالي العينة  2منطقة االستقرار  1ستقرارمنطقة اال

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 38.1 67 34.2 38 44.6 29 ارتفاع كلفة التقنية

 4 7 4.5 5 3.1 2 نقص الخبرة في تطبيق التقنية

 1.7 3 1.8 2 1.5 1 نوعية المياه

 6.3 11 6.3 7 6.2 4 عدم االقتناع بالتقنية

المدددال الدددالزم والجهدددل  عددددم توفدددـر

بالتسددهيالت والقددروض المقدمددة مددن 

 المشـروع الوطني للري الحديث

9 13.8 16 14.4 25 14.2 

 المصدر: حسبت وحللت من عينة البحث
 

 التوصيات والمقترحات
 

العمل على إيجاد المحفزات لزيادة معدالت تبني  -1

المزارعين لتقنيات الري الحديثة، وتذليل كافة 

ت التي تعترض المزارعين للحصول على العقبا

 قروض الري الحديث. 

العمل على تنفيذ البرامج اإلرشادية التثقيفية الهادفة  -2

إلى زيادة توعية المزارعين حول مسألة ندرة 

المياه لما لها من أثر على قرار المزارع بالتبني 

بالنسبة للري الحديث، باإلضافة إلى توعيته حول 

يات الري الحديثة، وإظهار فوائدها أهمية تطبيق تقن

على توفير المياه، وزيادة اإلنتاجية والدخل 

 الصافي، باستخدام كافة وسائل االتصال المتوفرة. 

التركيز علدى ضدرورة االلتحداق بدالتعليم اإللزامدي.  -3

لمددا لدده أثددر علددى قددرار المددزارع فددي عمليددة تبنددي 

مليدة تقنيات الري الحديث، وتنفيذ برامج تثقيفيدة وع

تتمثددل باأليددام الحقليددة التددي تهدددف إلددى زيددادة وعددي 

 المزارعين حول فوائد الري الحديث.
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