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  شكر وعرفان
  
  

 رب العالمين الذي وفقني في هذا البحث، كما أنني أتقدم بجزيـل الـشكر   بدايةً كل الحمد والشكر هللا    
فترة الدراسـة،    لنا المساعدة طيلة     التنمية المستدامة الذين قدموا   معهد  ضاء الهيئة التدريسية في     ألع
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يجاء والمهندس حكم صـالح، والـشكر       ولن أنسى بالشكر المحكين لالستبيان الدكتور مراد أبو اله        

أيضاً لألستاذ أحمد أبو الهيجاء المحلل اإلحصائي، وكذلك كل الشكر للمزارعين الذين تعبـوا معـي    
  .في تعبئة االستبيان

  
كما أتقدم بكل الشكر والمحبة لوالدتي الغالية التي لم تحرمني من دعائها طيلة فترة الدراسـة ومـا                  

  .زالت
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ها مزارع معين نسبةً إلى عـدد الممارسـات     عدد الممارسات الزراعية التي يطبق      :

  .الموصى بها



 ه  

   الدراسةملخص
  

ساليب الزراعية الحديثـة فـي      هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام مزارعي الدفيئات لأل         
 لـذلك فقـد تـم       ،من خالل التعرف على مدى استخدم هذه األساليب       منطقة جنين وطولكرم، وذلك     
  . المراد معرفتهاجحث من أجل جمع البيانات والوصول إلى النتائتصميم استبانة خاصة بالب

  
 وكـذلك تـوفر     ،بسبب انتشار الدفيئات في تلك المنطقة      جنين وطولكرم    تم تنفيذ الدراسة في منطقة    

من مزارعي الدفيئات فـي منطقـة        ويتكون مجتمع الدراسة     ،الموارد الالزمة للزراعة المروية فيها    
) 230(من مجتمع البحث كعينة للدراسة      % 10تم أخذ   حيث   مزارع،   2300والبالغ عددهم   الدراسة  

عرضـها علـى   ار مالئمة االستبانة لموضوع البحث من خـالل   وتم اختب،مزارع بطريقة عشوائية 
فقـرات الخاصـة   اإلختصاصيين، كما تم التحقق من ثبات االستبانة حيث كانت قيمة معامل الثبات لل    

مع البيانات خضعت البيانات للتحليـل اإلحـصائي، ثـم تـم التحليـل      بعد ج و،0.85باالستبانة هو  
الوسـط الحـسابي واالنحـراف    و وتم حساب النـسب المئويـة      SPSSباستخدام الحزمة البرمجية    

 للعينـات   Ttestسـتخدم   االمعياري لجميع فقرات الدراسة، ومن أجل فحص فرضـيات الدراسـة            
  .التباين األحاديتحليل المستقلة واختبار 

  
ظهرت الدراسة عدم استخدام مزارعي الدفيئات لألساليب الزراعية الحديثة بنفس النـسبة لجميـع              أ

الممارسات كجملة واحدة، وإنما تختلف نسبة تطبيق كل ممارسة عن األخرى، حيث يطبـق بعـض       
المزارعين هذه األساليب أو جزء منها فور سماعهم لها، بينما قد ينتظـر الـبعض إلـى مالحظـة             

  .من مزارعين آخرين وبعد ذلك يطبقها، وقد ال يطبقها البعض إطالقاًنتائجها 
  

تشير نتائج الدراسة أن هناك عدة مصادر لألساليب الزراعية الحديثة، أعتبر اإلرشاد الرسمي هـو               
األقوى من بين هذه المصادر، وبالمقابل فإن المعارض الزراعية وزيارة المزارع لمحطات األبحاث             

  .ف لحصول المزارع على المعلومات الزراعية الحديثةهي المصادر األضع
أن جميع المزارعين يطبقون الممارسات التقليدية في الزراعة بنسب مختلفـة، حيـث             الدراسة  بينت  

مـن المـزارعين، وأقـل ممارسـة        % 96 الممارسات التقليدية بنسبة تطبيق وصلت       عضحظيت ب 
  .بين المزارعين% 66للتطبيق بلغت نسبة تطبيقها 

شارت الدراسة إلى وجود اختالف في تطبيق الممارسات الحديثة، حيث كانت أكثر ممارسة تحظى              أ
  . من المزارعين% 98 موثوقة بنسبة بالتطبيق هي شراء األشتال من مصادر

  



 و  

يؤيـدون فكـرة ترشـيد      % 90من المزارعين يقومون بإجراء التعقيم الشمـسي، وإن         % 84هناك  
  ،من المزارعين بوضع مصائد للحشرات داخل دفيئاتهم% 80وم استخدام الكيماويات، بينما يق

أثبتت الدراسة عدم وجود عالقة بين مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة ومتغيـرات العمـر،               
كمـا أشـارت نتـائج     ،عدد أفراد األسرة، المستوى التعليمي للمزارع وكذلك نوع الحيازة الزراعية    

ين مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة وبين التفرغ التام للعمل          الدراسة إلى عدم وجود عالقة ب     
  .الزراعي

  
 جميع المصادر التـي تـزود المـزارع بالمعلومـات واألسـاليب             عيلأوصت الدراسة بضرورة تف   

الزراعية الحديثة وخاصة اإلرشاد الرسمي باعتبـاره حلقـة الوصـل بـين محطـات األبحـاث                 
ة بضرورة تفعيل دور المزارعين الرياديين، وكذلك توعية المزارع         والمزارعين، كما توصي الدراس   

وإطالعه على أية معلومات زراعية جديدة سواء من خالل النـشرات الزراعيـة أو المحاضـرات                
  .والندوات أو أية برامج إرشادية مناسبة



 ز  

Application of new agricultural practices by greenhouses' farmers in 
Jenin and Tulkarem area  
 
Abstract  
 
The study aimed at measuring the status of applying new agricultural practices by 
farmers of greenhouses in Jenin and Tulkaram, through the identification of the factors 
that may impact their application, a questionnaire was designed for the purpose to 
collect data and reach the intended results.  
 
The study was conducted in Jenin and Tulkarem that  have the same farming 
characteristics, the research population consists of 2300 farmers of greenhouses, 10% 
of the population (230 farmer) was selected randomly as the target group of the study, 
the questionnaire was revised and investigated by specialists and the  reliability 
coefficient was 0,85.  
 
The data was statistically analyzed using the SPSS program. The percentage, mean, 
and standard deviation were calculated both ANOVA and T-test was conducted to 
compare means based on a normality test. 
 
Results exhibit that there was significant variation in farmer's application of the new 
agricultural practices. Some farmers tend to apply the new methods once they are 
identified , while others may bide to notice the results , or may not use them at all.  
 
The study indicated various sources of agricultural practices. The formal extention was 
considered as most effective while exhibition and visits to research stations were the 
less effective to obtain information about new farming methods, the research study also 
demonstrate a variation in farmer's application of the conventional farming practices. 
Some practices were applied by 96% of farmers while others were only used by 66% of 
them, the study reveals a noticeable difference in applying the new agricultural 
practices as well 98% of farmers prefer to buy seedlings from reliable sources , 44% 
may analyze the soil before applying fertilizers, 84 % use soil solarization, 90% 
emphasize the necessity of formal extension before applying agrichemicals, and 80% 
use insect traps in their greenhouses.  
 
The research study showed no significant between application of agricultural practices 
and independent variables such as, age, number of individuals in the family, level of 
farmer's education and type of farming ownership. The stud also indicates that there is 
no correlation between applying new practices and the farmer's dedication to farming.  
 
Finally, the study recommends to activate all sources which provide farmers with new 
farming methods particularly, the formal extension as it links the farmer with research 
stations. The study also reinforces the role of pilot farmers, and necessitates raising 
their awareness through periodicals, lectures, and relevant orientation programs.  
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  الفصل األول
______________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وخلفياتها
  

  المقدمة 1.1
  

امـةً وفـي منطقتـي جنـين     بالرغم من التوسع الحاصل في مجال الزراعة المحمية في فلسطين ع       
دونـم   3000وطولكرم بشكل خاص، حيث تبلغ مساحة البيوت المحمية في منطقة جنـين حـوالي               

 وفـي منطقـة طـولكرم       ،)2008وزارة الزراعة الفلسطينية،    (مزارع   1000مقسمة على حوالي    
 إال أن المزارعين ما زالـوا يعـانون مـن          ، مزارع 1300 دونم مقسمة على حوالي      5700حوالي  

 مدخالت اإلنتاج في هذا النمط الزراعي، كمـا أن        أسعار   ضعف اإلنتاج وقلة األرباح بسبب ارتفاع     
هناك العديد من العوامل األخرى التي سببت قلة األرباح لدى المزارعين منها على سـبيل المثـال                 

وعة من  مجمبعرف  تُضعف الخبرة لدى المزارعين وعدم تطبيق األساليب الزراعية الحديثة التي قد            
األساليب الزراعية الموصى بها من قبل أجهزة اإلرشاد الزراعي والتـي أصـبحت تأخـذ بعـين                 

الزيـر  (االعتبار مبدأ االستدامة من حيث التركيز على ديمومة المصادر وحفظها لألجيال القادمـة              
  ). 2007وآخرون، 

  
ارف من أجل اسـتخدامها فـي       يلعب اإلرشاد الزراعي دوراً رئيسياً في نقل األساليب الحديثة والمع         

  .)1995الريماوي وآخرين، (الزراعة 
  

آخر مكمل لوجود هذه األساليب وهو المزارع المتعاون الذي يأخذ على عاتقـه مبـدأ               وهناك عامل   
  ).1977الخولي، (التبني لهذه األساليب واستخدامها بشكل سليم من أجل االستفادة منها قدر اإلمكان 
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تدور حـول اسـتخدام   ال بد من وجود دراسات   في تطوير القطاع الزراعي     وألهمية هذا الموضوع    
األساليب الحديثة في الزراعة التي تؤدي إلى االستدامة، وبناء على ذلك فقد وقع االختيار على هـذا          
الموضوع للدراسة من حيث واقع استخدام المزارعين لهذه األساليب الزراعية الحديثة، وقد ركـزت      

مزارع باعتباره العنصر األساسي في العملية الزراعية الحديثة حيـث يـتم دراسـة            الدراسة على ال  
األساليب الزراعية الحديثة ومدى استخدامها من قبل المزارعين، وما هي العوامل التي تؤثر علـى               
هذا االستخدام، ولما كانت هذه األساليب هي أساليب حديثة فإن استخدامها ال يـتم مباشـرة بـشكل                  

نما قد يستخدمها قسم من المزارعين ويتركها القسم اآلخر الذي يلزمـه بعـض الوقـت               جماعي، وإ 
لمالحظة نتائجها قبل استخدامها مع بقاء بعض المزارعين دون األخذ بها ألسباب تخـص هـؤالء                

  .المزارعين أنفسهم
  

يـاً بمجـرد    تشير نتائج البحوث إلى أن تبني األساليب والتقنيات الحديثة في الزراعـة ال يـتم تلقائ               
المعرفة األولية بها، وإنما تمر عملية قبول وتبني هذه التقنيات في سلسلة من األحداث وتخضع لعدد                

  ).2007الزير وآخرون، (من المؤثرات 
  

 جنين وطولكرم تحظى بمساحات واسعة من األراضي الـسهلية وانتـشار كبيـر              ةولما كانت منطق  
ع االختيار عليها إلجراء الدراسة، وقد سـاهم        خرى فقد وق  للبيوت البالستيكية مقارنة بالمحافظات األ    

لى مجموعة مـن    ة إضافة إ  طقي تلك المن   أيضاً االنتشار لمحصول الخضار ف     ةطقفي اختيار تلك المن   
  :األسباب منها

  
  .اعتماد معظم مزارعي تلك المناطق على زراعة الخضار لتحسين مستوى معيشتهم •
باإلضافة إلى محطـة أبحـاث خاصـة بـوزارة          توفر مركز لألبحاث في منطقة جنين        •

 .ثلة في منطقة طولكرماالزراعة، كما تتوفر هناك محطة مم

هذا باإلضافة إلى معرفة الباحث جيداً بهذه المناطق وهذا يمكنه من توفير الوقت والجهـد         •
 .الكافيين إلنجاز هذه الدراسة

 
   مشكلة الدراسة 2.1

  
ية في مجال القطاع الزراعي وبين التطـوير الحاصـل فـي            هناك ارتباط وثيق ما بين عملية التنم      

األساليب الزراعية والمستحدثات الزراعية، وكذلك واقع استخدامها من قبـل المـزارعين أنفـسهم              
بهدف زيادة اإلنتاج وزيادة نسبة العائدات إلى التكاليف وبالتالي زيادة نسبة األرباح، إال أننا نالحـظ              
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المزارعين ال يتبنون تلك األساليب والمستحدثات فور سماعهم عنهـا أو  لمجال أن كثير من    افي هذا   
وصولها لهم، إذ ال بد هنا من مرورها بمراحل عدة من بداية سماع المزارعين عنها حتى تطبـيقهم                

 كل هذه المعلومات السابقة يجب جمعها وتحليلها والبحث عن أسبابها والحلول لها مـن خـالل                 .لها
  .تيجيات الخاصة من خالل أجهزة اإلرشاد الزراعيوضع الخطط واالسترا

  
ومن خالل العمل مع طاقم اإلرشاد الزراعي في مديرية زراعة جنين لوحظ تباين واضح في مـدى           
انتشار هذه األساليب بين مزارعي الدفيئات مما يشكل دافعاً الختيار هذا الموضوع للدراسة من أجل               

  : يليا خالل ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة كمدراسة واقع استخدام هذه األساليب، ومن
  

  . معرفة المزارعين باألساليب الزراعية الحديثةقياس •
 واقع استخدام هذه األساليب من قبل مزارعي الدفيئات في منطقة جنين وطـولكرم              قياس •

 .ومستوى التبني لها

  
   أهداف الدراسة 3.1
  

  :ف يمكن تلخيص أهمها كما يلييتشكل إطار هذه الدراسة من خالل مجموعة من األهدا
  

 .تحديد معرفة المزارع باألساليب الزراعية الحديثة من قبل أجهزة اإلرشاد الزراعي •

 .األساليب الزراعية الحديثة استخدام االجتماعية واالقتصادية علىلعوامل قياس أثر ا •
 

  أهمية الدراسة 4.1
  

 لتنمية، حيث أن هذه العوامل تـساهم فـي      تأتي أهمية الدراسة وفقاً ألهمية هذه األساليب في عملية ا         
، كما أن التعرف على مدى معرفـة المـزارعين    وتحسين جودتها إنتاجية المحاصيل الزراعية زيادة

باألساليب الحديثة ومدى تطبيق هذه األساليب من قبل المزارعين تعمل علـى الكـشف عـن أهـم             
المزارعين، وهذا بـدوه يعمـل علـى        العوامل التي تؤثر على مدى استخدام هذه األساليب من قبل           

المساهمة بشكل واضح في انتشار مثل هذه األساليب، وبالتالي المساهمة بإحداث التنميـة الزراعيـة     
من خالل مساعدة العاملين في مجال التخطيط للبرامج اإلرشادية والعاملين في مجـال تنفيـذ هـذه                

  .البرامج
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 تساعد العاملين في القطاع الزراعي في منطقـة         كما يساهم ذلك في توفير مؤشرات واضحة ومهمة       
شمال الضفة على رسم سياسة زراعية أكثر واقعية في هذا المجال، ويمكن أن تساهم هذه الدراسـة                 
في تحديد مؤشرات تلزم لدراسات أخرى متشابهة حول األساليب الزراعية الحديثـة، كمـا تالحـظ     

ستخدام لهذه األساليب من مزارع إلى آخر، ومـن         أهمية هذه الدراسة عند مالحظة الفروقات في اال       
  . انبثقت أهمية هذه الدراسةقخالل كل ما سب
  

  فرضيات الدراسة 5.1
  

استناداً إلى ما تم مراجعته في مجال التنمية الزراعية ونتائج للدراسات السابقة ومراعـاةً للظـروف         
لخاصة بالدراسـة فـإن هـذه       المحلية الخاصة في منطقة الدراسة، ومع المراعاة لألهداف البحثية ا         

  :سة تختبر الفروض البحثية التاليةالدرا
  

  .زم جميع مزارعي الدفيئات باستخدام كافة األساليب الزراعية الحديثة في مزارعهمتال يل •
اإلرشاد الزراعي الرسمي هو المصدر األساسي لمعرفة المزارعين باألساليب الزراعيـة            •

 .الحديثة

 من قبل   مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة    بين  ائية  وجد فروق ذات داللة إحص    ال ت  •
 عنـد   عزى لمتغير العمر، عدد أفراد األسرة والمستوى التعليمـي للمـزارع          المزارعين ت 

 . )α ≥ 0.05( مستوى الداللة اإلحصائية 

 من قبل   مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة    بين  وجد فروق ذات داللة إحصائية      ال ت  •
 ≤α(لمتغير نوع الحيازة الزراعية عند مـستوى الداللـة اإلحـصائية            عزى  ن ت المزارعي

0.05.( 

 من قبل   مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة    بين  وجد فروق ذات داللة إحصائية      تال   •
 لمتغير التفرغ للعمل الزراعـي عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائية              عزىالمزارعين ت 

)α≥0.05.( 
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  الفصل الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري
  

  مقدمة عن الزراعات المحمية 1.2
  

تعتبر الزراعة المحمية من التقنيات الحديثة التي تعتبر أسلوباً متطوراً لزيادة اإلنتاجية من محاصيل              
 ،)2007يـر وآخـرون،     الز(الخضراوات كماً ونوعاً للعمل على سد االحتياجات الغذائية المتزايدة          

حيث تمتاز الدفيئات بتوفير البيئة الطبيعية والظروف المناخية المالئمة لزراعة الخـضراوات فـي              
غير موعدها، حيث توفر لها الدفء في فصل الشتاء من خالل المحافظة علـى درجـة الحـرارة                  

 مثـل التيـارات     والرطوبة بالشكل المناسب لنمو النبات، وحماية النباتات من الظروف الخارجيـة          
  .الهوائية وغيرها

  
إقبال المزارعين على استخدامها من أجل النهـوض     في   هذه الميزات السابقة الذكر للدفيئات ساهمت     

بالزراعة المحمية وزيادة اإلنتاج كماً ونوعاً، كما سعى المزارعين إلى تطوير الدفيئات، حيـث تـم                
كية العالية، وبعد ذلك التطور إلى زراعتهـا عـدة           ومن ثم استخدام البيوت البالستي     نفاقألااستخدام  

  .مرات في السنة
  

ـ     ائل غيـر  من خالل ذلك يمكن تعريف الزراعة المحمية بأنها عملية إنتاج المحاصيل الزراعية بوس
رض حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة كالزراعة داخل األنفاق          تقليدية في منشآت خاصة بغ    

الزيـر  (العالية ذات المناخ الداخلي الخاضع للتحكم لـضمان التدفئـة شـتاء             أو البيوت البالستيكية    
  ).2007وآخرون، 
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 لحت تشكل مدخالً هاماً لالستثمار في المجال النباتي وخاصة مجا         ــكما أن الزراعة المحمية أصب    
الخضروات المنتجة في غير أوقاتها وذلك بفضل التقنيات الحديثة المتطـورة التـي تعتمـدها تلـك      
الزراعات وإلى المستوى الجيد في اإلنتاج من خالل التحكم بالظروف الجوية الخاصة بالزراعة من              
حيث الحرارة والرطوبة واإلضاءة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج وتحسين نوعية المنتجـات               

ل خاص  ورفع دخل المزارع بالرغم من أن ذلك ساعد على انتشار العديد من اآلفات الزراعية وبشك              
  ).FAO ،2006وزارة الزراعة و (األمراض الفطرية 

  
   اإلنتاج في البيوت المحميةعلىرة  العوامل المؤث2.2

  
توفر المعلومات  وخاصة بالنسبة ل  من المالحظ أن اإلنتاج في البيوت لمحمية يتأثر بكثير من العوامل            
موصى بها مـن قبـل أجهـزة        الزراعية عند المزارعين وباألخص المعلومات واألساليب الحديثة ال       

هناك عدة مصادر للمعلومات الزراعية يمكن للمزارعين االستفادة منهـا مثـل اإلرشـاد              ، ف اإلرشاد
الزراعي الحكومي أو غير الحكومي، النشرات الزراعية، البرامج التلفزيونية أو اإلذاعيـة، شـبكة              

ة، كما يمكن للمـزارع اللجـوء   اإلنترنت، الندوات والمؤتمرات الزراعية، محطات األبحاث الزراعي 
  .إلى مزارع آخر للحصول على المعلومة الزراعية

  
هناك بعض المشاكل التي يتعرض لها مزارعي البيـوت المحميـة وتـؤثر             أن  ) 2005(يرى أحمد   

  :بشكل واضح على اإلنتاج أهمها
   

مشاكل متعلقة بمدى وصول المعلومات الزراعية الحديثـة للمـزارعين ومـصادر تلـك               •
 .علومات، وما هي المصادر الفعالة في توصيل المعلومات الزراعية الحديثةالم

  .ر األسمدة وغياب كثير من األسمدة من السوقاارتفاع أسع •
قلة توفر مياه الري في األوقات الالزمة وتوفرها في أوقات معينة تبعـاً لبرنـامج البئـر                  •

 .االرتوازي

 بالتغير الواضح على المناخ في الـسنوات       مشكلة البرودة الشديدة أو الحر الشديد وبخاصة       •
األخيرة مما سبب في حدوث تغيرات مفاجئة في الطقس ففي بعض األحيان تشتد البـرودة          

 .أو الحرارة عن المعتاد

 .مشكلة اآلفات الزراعية •

 .مشكلة تسويق اإلنتاج •
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  منطقة الدراسة  3.2
  
بب ـ وطولكرم بـشكل خـاص بـس       ات بكثرة وتركيزها في مناطق جنين     ـار الدفيئ ـراً النتش ـنظ

تواجد المقومات األساسية للزراعة في تلك المناطق وهي األرض والمياه، فقد وقع االختيـار علـى              
وبسبب االلتقاء الجغرافي لتلك المنطقتين فقد تم اعتبـارهم منطقـة           . إجراء البحث في تلك المناطق    

بحر ارتفاعات مختلفة ابتداء مـن       فهي مناطق شبه ساحلية ترتفع عن سطح ال        ،واحدة إلجراء البحث  
 ملـم كمعـدل   600 متر فوق سطح البحر، وتسقط على تلك المناطق أمطار سنوية تقدر بــ           100

)2004,PHG (   
  

  : محافظة جنين .1.3.2
  

 ويبلغ عدد السكان حسب تقديرات جهـاز        2 كم 585. 6 تجمع سكاني ومساحتها     96تضم المحافظة   
 ،الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني  ( نسمة 261756والي  بح2006اإلحصاء الفلسطيني لعام   

 مزروعة بالخـضروات    35262م منها    دون 368721وتقدر المساحة المزروعة بالمحافظة     ) 2006
  .  )2005 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(
  

 الجهـاز المركـزي لإلحـصاء   ( دونم 3134أما الخضروات المحمية في المحافظة فبلغت مساحتها  
وحسب معدل الحيازة الزراعية في جنين فان عدد مزارعي الـدفيئات حـوالي    ،  )2007 ،الفلسطيني

  .  مزارع1000
  

  : محافظة طولكرم.2.3.2
  

، ويبلـغ عـدد   2 كـم 415 وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة ، تجمع سكاني  23تضم محافظة طولكرم    
احة المزروعة فـي المحافظـة       نسمة وتقدر المس   481280 بحوالي   2006السكان حسب إحصائية    

) 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطيني،      ( مزروعة بالخضروات    7275 دونم منها    85172
 دونـم وحـسب معـدل    5722 حـوالي  2006/2007بحيث تبلغ مساحة الخضروات المحمية عام       

   . مزارع1300الحيازة الزراعية في طولكرم فان عدد مزارعي الدفيئات حوالي 
  

  ليات الزراعية  العم4.2
  

   اإلرشاد الحديث على مجموعة من العمليات الزراعية التي يمر بها المحصول، فعلى المزارع ركز
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االلتزام باألساسيات الصحيحة لتلك العمليات من أجل تحقيق الربح المرجو والمحافظة على نوع من              
   : سيةالزراعة المستدامة، ويمكن تقسيم تلك العمليات إلى ثالثة عمليات رئي

  
  .تحضير األرض للزراعة   •
 .زراعة األشتال   •

 .العناية باألشتال ومتابعتها   •
 
  : تحضير األرض للزراعة.1.4.2

  
تبدأ عملية تحضير األرض للزراعة من إزالة مخلفات المحصول السابق حيث يتم جمـع مخلفـات                

 حـرق القـش وبقايـا    المحصول السابق وإخراجها خارج البيت البالستيكي وحرقها بعيداً، حيث أن     
النباتات داخل األرض هي عملية غير مرغوبة لذا يجب تنظيف األرض من القش وبقايا المحصول               

 سـنتمترات  10وبعد ذلك دفن الزبل العضوي أو أية مادة عضوية يراد إضافتها للتربة على عمـق      
للتربة لمعرفـة    كما يلزم هنا قبل إضافة الزبل العضوي إجراء فحص           ،)2007  ب، -زيدان(تقريباً  

  . ما هي األسمدة األساسية التي يجب إضافتها للتربة
  

حيث تتم إضافة األسمدة وفقاً لألساليب الزراعية الحديثة عن طريق اللجوء للتحليـل وهـذا يـؤثر                 
بشكل واضح في نجاح الزراعة وعدم إهدار األسمدة وكذلك عدم زيادة ملوحـة التربـة، ووضـع                 

  ).1999الدجوي، (المطلوبة وفقاً لتحليل التربة األسمدة الالزمة وبالكمية 
  

تتم بعد ذلك إضافة األسمدة العضوية للتربة وحراثة األرض حراثة عميقة ليتم خلط السماد العضوي               
مع التربة وحراثة األرض حراثة عميقة تمهيداً إلجراء التعقيم الذي أصبح ضرورياً للقـضاء علـى      

 وال يجـوز المبالغـة فـي        ،)1999حمايل،  (ودة في التربة    اآلفات  وبذور األعشاب الضارة الموج     
إضافة الزبل إذ أنه في ظروف بالدنا ال بد أن يضيع قسم ال بأس به من الزبل، حيث نـضيف فـي    

  .)2008، رودمان( لكل دونم ،3م8-6 أما في التربة الرملية يلزم من ،3م6-5التربة الثقيلة من 
  

  :ر األعشاب الحراثة العميقة لمكافحة بذو.2.4.2
  

  سم أو أكثر، وهذا يرغم النبات على اجتياز 40تعمل الحراثة العميقة على تقطيع الجذور على عمق 
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مرحلة طويلة حتى يصل إلى الضوء، ثم إن إنتاج الجذور الجديدة يتم على حساب المـواد الغذائيـة        
ن يتمكن النبات من الظهور     المخزنة في األجزاء الجذرية العميقة، وأحياناً تستنزف تلك المواد قبل أ          

فوق سطح األرض ورؤية النور، وعند إجراء الحراثة يجب أن تكون األرض جافة تماماً حيـث أن             
األراضي الرطبة ال تجف بها أجزاء الجذور المقطوعة والقريبة من سطح األرض بل تكون بمثابـة         

إلنباتها لذا فإن معظم بـذور      نقطة جديدة لنبات جديد، ويرجع ذلك إلى حاجتها إلى نسبة األوكسجين            
 سم، وتخف نسبة إنباتهـا     10األعشاب تكون قابلة لإلنبات عندما تكون قريبة من سطح التربة لغاية            

  . )2007، عواد(بازدياد العمق الذي يزيد به نسبة ثاني أكسيد الكربون 
  

  : التسميد األخضر.3.4.2
  

 عملية الحراثة، وهي باسـتخدام مـا يـسمى        وهناك وسيلة إلثراء التربة بالمادة العضوية من خالل       
بالتسميد األخضر، والمقصود به زراعة محصول معين بغرض حرثه في األرض عند بلوغه طور              
معين، وهذه العملية لها دور كبير في زيادة محتوى التربة من المادة العضوية والعناصـر الغذائيـة         

حياء الدقيقة عند توفير كافة العناصر الالزمة       وال سيما النيتروجين، وهذه الطريقة تزيد من نشاط األ        
  ).2007حمدي، (ذلك غالباً هي البقوليات للنشاطها وتغذيتها، والمحاصيل المستخدمة 

  
  : التعقيم.4.4.2

  
إن الزراعة المكثفة والمتتالية لنفس المحصول أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد مـسببات األمـراض                

قاومة هذه المسببات أمر ذو أهمية اقتصادية، وإن إيجاد طرق حديثـة  المتواجدة في التربة، لذا فإن م    
وجديدة لتعقيم التربة وتطوير الطرق الحالية أمر ضروري، كما أن تعقيم التربة له فوائـد أخـرى                 
إضافة إلى مقاومة مسببات األمراض في التربة كمقاومة األعشاب، تحسين جـودة المنـتج، زيـادة        

عدد النباتات في وحدة المـساحة وبالتـالي زيـادة اإلنتـاج بـشكل عـام         معدل نمو النبات، زيادة     
)Abdurrahman, 1996(،   لذا أصبح التعقيم عملية أساسية بالنسبة للزراعة في البيـوت المحميـة 

وخاصة بعد انتشار كثير من األمراض في التربة مثل النيماتودا، فقد استخدم المزارعون في البداية               
ا حديثاً فيستخدم المزارعون التعقيم الشمسي وخاصة أن هناك كثير من المـشاكل   التعقيم الكيماوي أم  

  :التي تصاحب الطرق الكيماوية في التعقيم مثل
  

  .مشاكل متعلقة بصحة العاملين •
 .مشاكل خاصة بسالمة النباتات المزروعة •

 .مشاكل بالنسبة للتطبيق والحاجة لخبرة خاصة •
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 .درمشاكل بيئية والخاصة بديمومة المصا •

 .مشكلة كلفة االستخدام •

 .مشكلة مدى توفر المواد الكيماوية الالزمة •
  

فقد كان االعتماد كبيراً على بروميد الميثايل لكفاءته العالية في مكافحة آفات التربة في جميع أنحـاء       
العالم وكذلك في البلدان النامية وباألخص في الزراعات المحمية، ولكن في الفترة األخيرة اكتـشفت              

ستخدام هذا الغاز ليس فقط على صحة اإلنسان ومـا يـستهلكه مـن منتجـات     ثير من السلبيات ال  ك
زراعية بل كذلك ما تسببه الغازات المنبعثة من تلف لطبقة األوزون في طبقة الـستراتوسفير بمـا                 

 من قبل المـوقعين علـى اتفاقيـة بروتوكـول           1993لذلك فقد وضع هذا الغاز عام       % 0.7نسبته  
 على قائمة المواد المتلفة لطبقة األوزون وقد تم االتفاق على أن تبتعد عن استعماله الـدول       مونتريال

 ومن خالل ذلك تم التوجه      ،2015استعماله الدول النامية عام     ، وأن تمتنع عن     2005الصناعية عام   
  .)Soil solarization(إلى البحث عن بدائل للتعقيم الكيماوي وكان من أهم البدائل التعقيم الشمسي 

  
  :Solarizationالتعقيم الحراري  .5.4.2

  
استخدمت هذه الطريقة قديماً دون أن يتم البحث عن التفسير لذلك عندما كان المزارعون يحرثـون                

 وهذه الطريقة تقلل من حدة األمراض وتعمـل  ،األرض ويتركوها عرضة للشمس في فصل الصيف     
 وهذه الطريقة تعرف    ،ال تكفي ألتباع الزراعة المكثفة     ولكن هذه الطريقة     ،على التقليل من األعشاب   

 ولكن عند ترطيب التربة وتغطيتها بستائر البالستيك الشفافة من نـوع   ،باسم التعقيم الحراري الجاف   
U.V.A   يمكن الحصول على نتائج جيدة في مقاومة الكثيـر   ) 2000العايدي،  ( ملليمتر   0.04 بسمك

 والمقصود به استغالل أشـعة      solarization بالتعقيم الشمسي    من اآلفات الزراعية وهذا ما يعرف     
، وهذه العمليـة تـتم فـي    Soil-borne pathogenالشمس وحرارتها في مقاومة أمراض الجذور 

فترات تكون فيها درجة الحرارة عالية بحيث تحقق الغرض مـن التعقـيم، وقـد لجـأت الوسـائل       
وزارة (ي التعقيم نظراً لسهولتها وأمانها علـى البيئـة          الزراعية الحديثة الستخدام الطاقة الشمسية ف     

 باعتبارها وسيلة غير كيماوية لمكافحة بذور األعشاب والبكتيريـا والفطريـات            ،)1999الزراعة،  
 إما من خالل مشاهدات المدارس الحقليـة التـي أجرتهـا وزارة    ،)Lindsay, 1999(والنيماتودا 

ن التعقيم الشمسي التي يستخدم من خالل استخدام الزبل          فإ 2007الزراعة في مديرية زراعة جنين      
فقد لوحظ لهذه المشاهدات نتائج ممتازة في التـأثير   ) التعقيم الحيوي الشمسي  (العضوي غير المخمر    

 بـشكل   بـوء على آفات التربة وخاصة النيماتودا، حيث تم إجراء المشاهدات في بيت بالستيكي مو            
عقيم الشمسي مع الزبل غير المخمر أعطى ذلك نتائج ممتازة حيـث            كامل بالنيماتودا وبعد إجراء الت    

لم تظهر اإلصابة على نباتات البندورة حتى فترة متأخرة من الموسم، حيث عمل الزبـل العـضوي             
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 التربة خالل فترة التعقيم وهذا يساعد على التخلص من مسببات األمـراض             ة درجة حرار  ععلى رف 
ألعشاب وتحسين جودة المنتج، وكذلك المساعدة في زيـادة معـدل           وتقليل أعدادها، ومقاومة بذور ا    

نمو النبات، وبذلك يتم التخلص من اآلثار السلبية للزراعة المكثفة والمتتالية لنفس المحصول والتـي             
جـودة،  (أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد مسببات األمراض الموجودة بالتربة وال سـيما النيمـاتودا              

2005(.  
  

  :وط الواجب توافرها في البيوت البالستيكية المعدة للزراعةالشر .6.4.2
  

أن البيوت الزراعية المعدة للزراعة يجب أن تتوافر فيها مجموعة مـن            ) 1999( ب   –يرى حمايل   
  : الشروط وهي

  
  .خلو البيت البالستيكي من األعشاب •
 .اتأن يكون البيت البالستيكي محكم اإلغالق بالمنخل الواقي لمنع دخول الحشر •

 .أن يكون هناك باب مزدوج للمدخل •

 .تعليق المصائد للحشرات •

 .وجود ميزان لقياس درجة الحرارة داخل البيت البالستيكي •

 .وجود أجهزة قياس الشد الرطوبي داخل البيت البالستيكي •

 .أن يتم اتباع طرق الدورة الزراعية •

 .أن يتم اختيار األصناف المحسنة المقاومة لآلفات •

 .ر األصناف المناسبة للعروة والمنطقةأن يتم اختيا •

  
  : زراعة األشتال.7.4.2

  
 للعروة والمنطقة حـسب اإلرشـادات الزراعيـة        ب يجب اختيار الصنف المناس    قبل زراعة األشتال  

 ويجب أن يكون الصنف من األصناف المحـسنة، كمـا يراعـى             ،)1999وزارة الزراعة،   (الحديثة
 كمـا يجـب     ،)1999الدجوي،  ( والحشرية   ةإلصابة المرضي اختيار تقاوي نظيفة سليمة خالية من ا      

استخدام األصناف المقاومة حيث أن الحفاظ على نبات قوي باستخدام األصناف المقاومة وباستخدام             
 الكيماوية  ةالوسائل الزراعية من نظافة األرض وإزالة األعشاب وحراثة األرض واستخدام المكافح          

كما يشار هنا إلى وجـوب      ) 1999مصطفى،( األعداد الحيوية    الموضعية يساعد على استمرار تزايد    
اختيار الشتلة ذات المواصفات الجيدة كالحجم وعدد أوراقها وسمك ساقها أو عنق جذرها أو كـذلك                
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هناك أهمية للتناسب بين أعضاء الشتلة ولون األوراق وسالمتها ونضارتها وشبكة الجـذور ووزن              
  .)2007 أ، –زيدان (ة المشتل الجذور ومقدار ما يحيط بها من ترب

  
وكوقاية من األمراض الفطرية التي تصيب األشتال والتي تكون موجودة في التربة يمكن اسـتخدام               

 أسابيع يمكن عمل محلول من هـذه المطهـرات أو           3-2أحد مطهرات التربة بعد الزراعة بحوالي       
 قبل الري بيوم أو يومين مع       )تجريع(المعقمات ووضع حوالي كوب شاي من المحلول بجوار النبتة          

  .الترديم حول النبات، حيث وجد أن ذلك يخلص النبتة من أي مرض فطري موجود بالتربة
  

  : زراعة الخضروات بواسطة البذور أو األشتال. 8.4.2
  

بالرغم من سهولة زراعة البذور رأساً في األرض والتكلفة القليلة لهذه الطريقة، إال أن هناك مزايـا              
فعند زراعة البذور يلزمنا كمية أكبر من ميـاه الـري وذلـك           ) أي زراعة االشتال  (لتشتيل  لطريقة ا 

لتأمين الرطوبة الالزمة للنبات ولمنع تشقق التربة، عدا عن زيادة في أيام العمل واأليـدي العاملـة                 
الالزمة وخاصة ألغراض التفريد والتعشيب وغيرها، إضافة إلى أن البذور المزروعة فـي الحقـل         

كذلك البادرات تكون عرضه أكثر لألمراض والحشرات، وتكون عرضـه لمهاجمـة الحـشرات              و
  . المختلفة اكثر مما تتعرض له األشتال

  
عند الزراعة بالبذور فإن البادرات عرضة ألضرار الطبيعة أكثر من االشـتال كتعرضـها للحـر                

النمـو وتخفـيض المنـتج    والجفاف أو تعرضها للبرد، مما يقلل من عدد النباتات وكـذلك عرقلـة    
والمساس بجودته، وخالل عملية الخف أو التفريد ممكن أن تكون نتيجة االختيار سلبية حيث تقتلـع                

  . النباتات الجيدة وتترك النباتات الضعيفة
  

كما أننا في حالة زراعة البذور مباشرة يلزمنا استخدام مقدار اكبر من البذور لوحدة المساحة بسبب                
ألقل جودة، وهذا يزيد من تكاليف بذور الخضروات، وبالمقابل فإن هنـاك بعـض         ظروف اإلنبات ا  

  : المزايا الستخدام أشتال الطوبارة
  

   .االشتال قوية ذات شبكة جذور كبيرة وقوية •
 . النمو الخضري لألشتال جيد، لذلك تكون مواصفات الشتلة مالحظة أمامنا •

 . استخدام االشتال يوفر في استخدام مياه الري •

 .  لألشتال القدرة العالية على مواصلة نموها عند زراعتها في الدفيئة •
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  : استعمال األصناف المهجنة في الزراعة الحديثة .9.4.2
  

تعتبر البذرة محور أية عملية زراعية حيث أن جميع العمليات الزراعية كتحضير األرض والـري               
دم للبذرة او الشتلة كـي تـوفر لهـا          والتسميد ومكافحة األمراض والحشرات ما هي إال خدمات تق        

  . الظروف المثلى وتساعدها في عمل منتوج مرتفع في فترة زمنية محددة
  

وكثيراً ما يحدث بأن يهتم المزارع بالخدمات والتعهد بشكل جيد إلى درجـة اإلفـراط فـي الـري            
قاوي المناسبة لـه  رش العالجات مما يكلفه مبالغ طائلة في حين أنه يستهين في إختيار الت          ووالتسميد  

ويشتريها من أي مصدر كان، ومع انتشار أصناف المحاصيل المهجنة وتوفرها في األسـواق فـإن             
الكثير من المزارعين ال يعرفون الفوارق بين األصناف المهجنة واألصناف العادية وما هو الهـدف             

   .من تطور وانتشار األصناف المهجنة
  

ناف العادية التي يمكن جمع بـذورها مـن اإلنتـاج الـذاتي             وللتوضيح نؤكد هنا أنه وخالفاً لألص     
وزراعتها مرة أخرى دون ان يفقد الصنف صفاته األساسية فإن ذلك غير ممكـن فـي األصـناف                  
المهجنة، حيث أن البذور التي تؤخذ من ثمار األصناف المهجنة ال يمكن استعمالها للزراعـة مـرة                 

راثة، وإذا حدث أن استعملت  فإن النتيجة هي مجموعـة  أخرى نظراً ألن إنتاجها يخضع لقوانين الو     
  . من النباتات الغير موحدة الصفات والجودة

  
وضح أن الغاية من إنتاج بذور وتقاوي جديدة هو زيادة دخل المزارع، وزيادة الدخل يمكـن                وهنا ن 

 التـي   تحقيقها عن طريق تخفيض تكاليف الزراعة وكذلك زيادة معدل المنتوج، ومن أهـم الفوائـد              
  : ها المزارع ما يليييجن
  

  . رفع االنتاجية المباشرة •
 . انتاج ثمار ذات نوعيات جيدة •

 . مالئمة انتاجية األصناف ألهداف الزراعة •

 . إنتاج أصناف تالئم الزراعة في المواسم غير االعتيادية •

 . إنتاج أصناف تجني ثمارها في فترة مبكرة •

 . األمراضإكساب المحصول مناعة أو مقاومة ضد بعض  •
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  : مسافات الزراعة . 10.4.2
  

 للدونم وذلك تبعاً لنوع النبات والغرض من        تتم الزراعة حسب مسافات محددة وكمية اشتال محددة         
 2200 إلـى  دونم بندورة يحتـاج  1 فعلى سبيل المثال  ،الزراعة وكذلك مواصفات البيت البالستيكي    

ون في الجملون الواحد أربع مـساطب أي ثمانيـة   بحيث تتم عملية الزراعة على أزواج أي يك    شتلة  
خطوط زراعية ويتم زراعة شتلة عند كل نقاط من نقاطات خطوط الري داخـل الخـط الزراعـي            

   .)1999وزارة الزراعة، (الواحد 
  

  :مواعيد الزراعة. 11.4.2
   

وة يختلف تاريخ الزراعة باختالف المنطقة وباختالف الصنف كذلك، فهناك أصناف خاصـة للعـر             
 للعروة الشتوية وكذلك للربيعية، فعند اختيار الصنف نختاره حسب العروة، وكذلك            ىالخريفية وأخر 

يتم تأخير الزراعة فيها أو تبكيرها حسب درجة حـرارة المنطقـة،            طق  بالنسبة للمنطقة فبعض المنا   
 اقتنـاء   ورد في الخطط الحديثة من وزارة الزراعة فانه يجب إرشاد المزارعين على ضرورة            وكما  

سجالت زراعية يتم تدوين المواعيد الزراعية وكذلك جميع العمليات الزراعيـة التـي يقـوم بهـا                 
المزارع، كما أوصت األساليب الزراعية الحديثة بأن يكون لكل مزارع ملفات خاصة لتسجيل جميع              

   .)2005المصري، (العمليات الزراعية ومواعيدها وملفات خاصة لألمراض وأخرى للتسويق 
  

  : اآلفات والتعامل معها. 12.4.2
  

 وتؤثر على كميـة المحـصول أو        اإلنتاجتشمل اآلفات كل الكائنات التي تعيق جهود اإلنسان في          
على نوعيته سواء كان ذلك في الحقل أو أنها تنـتج أضـرار فـي فتـرة مـا بعـد الحـصاد                       

 أعدادها إلى المستويات     هي أي نوع من الكائنات التي تصل       اآلفة ومن هنا فإن     ،)1997الزميتي،(
  :  نتيجة لعوامل أخرى مثل أوالضارة نتيجة لتأثير اإلنسان على البيئة 

  
 مناطق  إلىاستيراد بعض األصناف أو المحاصيل المصابة ببعض األنواع من اآلفات            •

   .جديدة ويساعد في ذلك خلوها من األعداد الطبيعية
   . على البيئةاإلنسانتدخالت  •
ص أنواع معينة لم تكن ضارة أو ذات ضرر محدد ومثـال علـى    التغيرات في خصائ   •

معينة لمبيد معين فهناك العديد من الدراسات التـي  فة تلك التغيرات هي صفة مقاومة آ 
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 ومن هنا يأتي منطق الـرش الموضـعي للمنطقـة     ،تشير الى تزايد مقاومة الحشرات    
  . المصابة فقط

ية ألنـواع  د عن ضبط الكثافة العدهسؤولغياب تأثيرات أحد قوى المقاومة الطبيعية الم    •
   .)1997الزميتي، (معينة عند مستوى منخفض 

  
  : المكافحة. 13.4.2

  
تشمل المكافحة عملية مراقبة اآلفة بحيث يعمل المزارع على مراقبة ظهور أي أعراض سواء على               

 ظهور أعراض على أعـشاب بجانـب النبـات وعنـد مالحظـة ذلـك يـتم التفكيـر                    أوالنبات  
   . )Agrios،ِ 1988(لمكافحةبا
  

  : المتكاملةالمكافحة 
  

 لآلفات بأنها نظام للتحكم والسيطرة في أعداد اآلفات وأضرارها عن            المتكاملة يمكن اعتبار المكافحة  
طريق استخدام المكافحة الزراعية الميكانيكية والحيوية وترشيد استخدام المكافحة الكيماويـة  بمـا              

كما يمكن تعريفها    .)2000 حسن،(احي االقتصادية واالجتماعية، والبيئية     يحقق أعلى نتيجة في النو    
بأنها الطريقة االقتصادية في مكافحة اآلفات وذلك بالجمع بين طـرق مكافحـة حيويـة وزراعيـة              

 يضمن خفض األضـرار االقتـصادية والـصحية والبيئـة           بأسلوبوميكانيكية وفيزيائية وكيميائية    
)2006FAO, (.تكـون الخيـار   أنلمكافحة المتكاملة فإن المبيدات الزراعية يجـب   ومن منطلق ا 

 ضرر،  واألقلرع، وأن كان ال بد من استعمالها فيجب البحث عن المبيدات األكثر أمناً              ااألخير للمز 
ويأتي ذلك بعد التعرف الدقيق على اآلفة التي نريد مكافحتها سواء بالمعرفة الشخصية للمـزارع او                

 عنـد اسـتعمال     إتباعها الواجب   تاالحتياطيازراعي، ومع كل ذلك فهناك بعض       االستعانة بمرشد   
  : أهمهاالمبيدات 

  
التأكد من فترة اآلمان للمبيد ويجب عدم جني الثمار قبل انتهاء فترة أمان المبيد الـذي          •

  . رشهتم 
  يجب استخدام المادة بالتركيز المطلوب وعدم الزيادة بالتركيز  •
ارج الدفيئة من أجل الحفاظ على سالمة العامـل الـذي           جب تحضير محلول الرش خ     •

  . يقوم بالرش
   .جنب الرش في أوقات الحر الشديد •
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  .يفضل رش المزروعات باكراً •
  . استخدام الرش الموضعي عند وجود المرض في أماكن محددة •
   ) FAO، 2006( حبوب اللقاح وإنتاجيجب تجنب الرش خالل فترة تفتح األزهار  •
 غير اقتصادي ومقارنتها مـع تكلفـة         أوي  دلمعرفة هل الرش اقتصا   تقدير األضرار    •

   ) Economic Threshold(الرش
وزارة الزراعة،  ( في عمليات المقاومة لزيادة الكفاءة من المقاومة         نالتنسيق مع الجيرا   •

  ) أ-2005
 الحفاظ على فكرة ترشيد استخدام المبيدات فمثالً عند استخدام المبيد الحشري فانه يقتل            •

 ) 1000 /1(كالً من المفترسات والمتطفالت عند المكافحة بالرغم من أن أقـل مـن              
   )  Segupta،1996(نوع من الحشرات ضارة 

  
  : مستوى الضرر االقتصادي . 14.4.2

  
 ما دون   إلىتعتمد استراتيجية المكافحة المتكاملة لألمراض على تحمل المرض بشرط السيطرة عليه            

 وأن مستوى الضرر االقتصادي قد يختلف من منطقة ألخرى ومن           ،تصادية تحت المستويات االق   أو
موسم آلخر، ويقصد بالضرر االقتصادي هنا هو كمية الضرر التي تبـرر تكلفـة اتخـاذ وسـائل                  

   .)1997 الزميتي،(المكافحة 
  

  :مصائد الحشرات. 15.4.2
  

وعيتهـا وأعـدادها،    يفضل وضع مصائد للحشرات التي تمكننا من الكشف عن وجود الحشرات ون           
 خاللهـا عـن     وهذه المصائد عبارة عن لوحات صفراء مطلية بمادة صمغية بحيث يتم الكشف من            

وكثافتها، وبناء على ذلك يتم القرار بـالرش أو عـدم   ) البيميزيا( التبغ وجود الحشرات وخاصة عثة 
ما كان ذلك أفـضل،      الزراعة، وكلما زاد عددها كل     ث يتم تعليق هذه المصائد فوق أسطر      الرش، بحي 

   .)ب– 2005وزارة الزراعة، (كما يفضل وضع مصيدة في المدخل المزدوج 
  

   ومتابعتها شتالالعناية باأل. 5.2
  

هناك مجموعة من العمليات الزراعية التي يقوم بها المزارعون خالل الموسم الزراعي، مـن هـذه             
  :  وكذلك مواجهة أية عوارضالعمليات الري والتسميد، عمليات التربية ومكافحة اآلفات،
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  : الري. 1.5.2
  

يتم تجهيز شبكة الري، ويتم تجربتها قبل موعد الزراعة وذلك من أجل التأكد من كفاءتها، وكـذلك                 
 أو فحث الرشاشات إن     ،فحص عيون التنقيط بالنسبة للزراعات التي تستخدم بها شبكة الري بالتنقيط          

عند وجود أي تسكير في شـبكة الـري يـتم اسـتخدام     كانت الرشاشات هي المستخدمة في الري، ف    
   .اء يدخل في الشبكة لمدة ربع ساعةمتر مكعب م/  لتر1. 5بمعدل % 33حامض كلورودريك 

  
 ريه خفيفة قبل الزراعة بأيام، وبعـد الزراعـة   إعطاءوعندما تكون األرض جاهزة للزراعة يفضل     

 كمية الري وطريقة الـري حـسب نـوع           خفيفة أخرى، وبعد ذلك تختلف     همباشرة يروي الحقل ري   
 الشهر، وأيضا حسب عمـر النبـات ومراحـل    أوالمحصول المزروع وكذلك تبعاً للوقت من السنة   

جهاز الـشد الرطـوبي،   (نموه، والنقطة المهمة التي يجب االنتباه لها هو استخدام جهاز التنشيوميتر      
   .)2003رة الزراعة، وزا(لتحديد الفترة التي نروي بها وكذلك تحديد كمية الري

  
من الطرق الحديثة الموصـى باسـتخدامها      ) استخدام جهاز الشد الرطوبي   (حيث تعتبر هذه الطريقة     

 مـن الحـائط   األقـل م علـى  3 بحيث يجب وضع األجهزة على بعد ،واالعتماد عليها لتحديد الري   
ة النبات كما ذكرنـا    حاج أنحيث  ) 2000،  إبراهيم( بالقرب من مستوى نمو النبات       الخارجي للدفيئة 

سابقاً تختلف باختالف نوع النبات وعمره وكذلك حسب الفترة من السنة ففي الدراسة التي قام بهـا                 
 أنعلى تأثير موعد الزراعة علـى االسـتهالك المـائي يـرى          ) 2007 (صهيجالل بن البدري با   

 أعلى منـه    5  شهر إلى 1متوسط االستهالك المائي للمحصول الذي يكون موعد زراعته من شهر           
 وقد زاد المعدل االستهالكي للمحصول كلما كان موعد         12-9للمحصول الذي يزرع في أشهر من       

   .زراعته قريب ألشهر الصيف، كما أن هناك اختالف أيضا تبعاً للمنطقة
  

  :تشغيل وصيانة شبكة الري بالتنقيط  .2.5.2
  

لى شبكة الري لوقت طويل، حيث بعـد        تعتبر هذه العملية هي الخطوة المثالية من اجل المحافظة ع         
أن تنتهي أعمال التمديد لشبكة الري في الحقل وقبل بداية المحصول الجديد ال بد من تنظيف شـبكة               
األنابيب من الشوائب التي تدخلها خالل عملية التمديد، حيث تتم هذه العملية بالغـسيل بالمـاء مـن             

ماء نقوم بسد أطراف األنابيب والخطـوط الفرعيـة   خالل تشغيل الماء لفترة بسيطة، وأثناء تمرير ال    
وذلك للتأكد من وصول الماء لجميع أجزاء الشبكة، ويفضل إجراء هذه العملية مباشرة بعـد تمديـد                 
األنابيب الفرعية في الحقل لكي تمنع تسرب الرمل والشوائب لألطراف المفتوحـة لألنابيـب، بعـد          
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اء وكيفية تساوي الضغط في جميع المناطق ويجـب   إغالق األنابيب المفتوحة يجب فحص ضغط الم      
ختالف ي الضغط بين منطقة ألخرى يتبعها ا      إعطاء هذا الموضوع األهمية الكافية حيث أن الفروق ف        

  . في توزيع المياه واألسمدة وبالتالي اختالف في نمو النباتات
  

اطـات المـسدودة أو      النق واكتشافتتم بعد ذلك عملية فحص النقاطات من خالل السير في األرض            
ضعيفة التزويد، وإذا كان هناك سيالن في الماء في منطقة ما يجب العمل على حل هـذه المـشكلة،      

ي والتأكد من أنها مطابقـة لتخطـيط        رمة ال ووفي نفس الوقت يتم فحص قدرة تزويد الماء في منظ         
  . شبكة الري

  
كما نفحص قدرة تزويد النقاطات     موسم عمليات فحص قدرة تزويد الماء في القطعة         النواصل خالل   

 قدرة تزويد المياه عن الوضـع العـادي نقـوم           اختالف التغيير في أوضاعها، وفي حالة       واكتشاف
بفحص سبب التغير من اجل البحث عن الحل المناسب حيث عند حدوث انخفاض في تزويد الميـاه                 

 إلتواء فـي الخـط أو       الًفي منطقة معينة نعمل على فحص جميع النقاطات والتحقق من األسباب مث           
 ببعض الشوائب فإذا كان هناك عدد كبير من النقاطات مغلقة بالشوائب هنا الواجـب               إغالق النقاطة 

 المصفاة الموجودة عند مالقاة األنبوب مع مصدر المياه،إضافة لذلك نجمع عدد من النقاطات              صفح
  ). 1994اتحاد المزارعين الفلسطينيين، (المسدودة ونفكها لمعرفة السبب 

  
ويفضل عادة تشغيل شبكة ري ذات نقاطات غير منظمة للضغط بأعلى ضغط ممكن بحيـث تكـون     

 النقاطـات ألن  انسداد رسرعة تدفق الماء في النقاطات أكبر، حيث يقلل التدفق السريع للماء من خط 
  .ملها تيار الماء إلى خارج النقاطة تترسب في األنبوب يحأنالجزيئات التي يمكن 

  
ذه اإلجراءات السابقة نقوم بها من أجل المحافظة على كفاءة في توزيع الماء الذي غالباً يحدث                كل ه 

عند وجود ضغط منخفض حيث ال يصل الماء إلى خطوط التنقيط الفرعية بصورة كافية، لذلك نلجأ                
هنا إلى استخدام حامض الكلوردريك من اجل إذابة رواسب أمالح الكالـسيوم والمـواد العـضوية،     
وهذه العملية نقوم بها مرتين في السنة في الحقول التي تستخدم بها مياه جيدة، مرة في بداية الموسم                  

   .)2003 وزارة الزراعة،(بعد تمديد شبكة الري ومرة في نهاية الموسم 
  

  : ص في الموارد المائيةقمواجهة الن. 3.5.2
  

  كل مياه الري أكثر ـياه الري، حيث تش نقص حاد في مانيواجه العالم وخاصة الدول النامية ومناطق
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من كمية المياه العامة المستهلكة في العالم، ولكن في البلدان النامية ترتفع النسبة أكثر من               % 75من  
 خطـراً كبيـراً    الخبراء أن نقص المياه سيشكل      وقد رأى  ،)2008،  رودمان% (90 نحو   ذلك لتصل 

حالية معرضة للتلوث المستمر، كمـا أن أصـحاب          مصادر المياه ال   أنفي السنوات القادمة وخاصة     
  . اآلبار الجوفية يقومون بعمليات ضخ جائرة تفوق قدرة البئر على التزويد بالمياه

  
ومن أجل معالجة والتصدي لهذا النقص في مياه الري يجب التركيز على تطوير واستخدام تقنيـات                

 كل وحدة من الغداء نقـوم       إنتاجنه   وضع يتسنى م   إلىحديثة في الري والزراعة من أجل الوصول        
  .  موارد المياه بشكل جيدإدارةبتناولها بالحد األدنى من استهالك المياه، ومن هنا يجب التركيز على 

  
  : سيأالتسميد الر .4.5.2

  
لقد مضى الوقت الذي كنا نعتبر فيه عملية التسميد وكأنها عملية بسيطة يتم خاللها توزيع األسـمدة                 

متنوعـة   ذلك دفنها، فإن التطور الحاصل في مجال األسمدة وطرق التسميد العلى سطح التربة وبعد   
لمزارعين اليوم من التوصل إلى المتطلبات تبعاً لظروف الحقل ونـوع           في السنوات األخيرة يمكن ا    

  . المحصول بشكل دقيق
  

ما يتسنى   يمكن نثرها في خطوط الزراعة بواسطة ناثرات سماد تعمل بدقه ك           الصلبةبالنسبة لألسمدة   
 في نفس الوقت مما يتيح للمـزارعين اسـتخدام أنـواع مـن              سمادبواسطتها استعمال نوعين من ال    

 فوسفورية مثل سـوبر فوسـفات،       وأسمدةمونياك،   نيتروجين مثل سلفات األ    كأسمدةاألسمدة الصلبة   
حيث يمكن  وأسمدة بوتاسية مثل كلوريد البوتاسيوم، وكذلك يمكن استخدام أسمدة مركبة من خاللها،             

خلط نوعين أو أكثر من األسمدة وفقاً للنسبة الالزمة، وتتم العملية السابقة قبل الزراعـة أي أثنـاء                  
      .التجهيز لزراعة الدفيئة

  
أما بالنسبة إلضافة األسمدة خالل موسم النمو فيمكن إجراء هذه العملية بواسطة جرة الـسماد مـن                 

ية إستكماالً لعملية التسميد األساسي، حيث أدعى تطـور         خالل عملية الري، حيث تستخدم هذه العمل      
 جانب أنواع األسمدة المختلفة إلى خلق طرق مثلـى للتـسميد بواسـطة        إلى الري في البالد     أساليب

الري وذلك ابتداءاً من األسمدة النيتروجينية وحتى األسمدة المركبة التي طورت من اجل إيجاد حـل     
 الري بالتنقيط كوسيلة للـري      استخدامرشاد الحديثة ركزت على     لكل طرف، ومن هنا فإن أجهزة اإل      

في البيوت البالستيكية من أجل سهولة التسميد من خالله بما لذلك من أثر ايجابي واضح وملحـوظ                 
في إنتاج الدونم الواحد من البيوت البالستيكية، فعلى سبيل المثال البندورة في البيـوت البالسـتيكية                
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دونم عند استخدام السماد من خالل طرق الري الحديثة، بينمـا           / طن 30ا إلى   يمكن أن يصل إنتاجه   
دونم عند التسميد والري بـالطرق التقليديـة، وكـذلك          / طن 12بالمقابل فإن اإلنتاج قد ينخفض إلى       

دونم عند االنتقال   / طن 28الحال بالنسبة لزراعة الخيار في البيوت البالستيكية فإن إنتاجه يرتفع إلى            
  .)2003طيباوي، (ميد رق التقليدية غلى الطرق الحديثة في الري والتسمن الط

  
  : ستخدام األسمدةالاألهمية االقتصادية  .5.5.2

  
تمثل نظم الري الحديثة بما فيها التسميد من خالل الري استثماراً هائالً للمزارعين، والتي تعود على                

  : المزارعين بالعديد من المزايا أهمها
  

ج، تحسين نوعية المنتوج، استخدام المدخالت بصورة تتسم بالكفاءة وتحقيـق التـوفير،             زيادة اإلنتا 
  . ولكن يشترط هنا استخدامها بالتراكيز والكميات المطلوبة والترشيد في ذلك

  
  : إضافة األسمدة الورقية .6.5.2

  
هـر بهـا    يمكن اللجوء إلى إضافة األسمدة عن طريق األوراق في بعض الحاالت الخاصة التي يظ             

النبـات  نقص لعنصر معين، حيث يتم استخدام السماد عن طريق األوراق كوسيلة سريعة لمساعدة              
  .راض النقص لهذا العنصرفي تخطي أع

  
 تكون حسب أجزاء من المليون في ماء الري وهنـا           أن الراسية الالزمة فيجب     األسمدةوبخصوص  

يات المياه المضافة، ويلـزم لتنظـيم       أيضاً يختلف حسب نوع النبات وحسب عمر النبات وحسب كم         
 أنه يجـب  إلىعملية التسميد مضخة تسميد لكي يتم التحكم في التركيز طوال فترة الري، ونشير هنا    

 تلزم  أساسيةتربة لمعرفة ما بها من أسمدة وعناصر وبشكل عام هناك ثالثة عناصر             إجراء فحص لل  
فمثالً في مرحلة زراعـة االشـتال يحتـاج          ،K والبوتاس   ،P الفوسفور ،Nالنبات وهي النيتروجين    

 وبعد هذه المرحلة لغاية العقد يحتـاج مـن   ،يوم/ غم من النيتروجين الصافي  150-100الدونم من   
 غم، وخـالل مرحلـة القطـف        400-300 يلزم   ر غم، وبعد مرحلة العقد وامتالء الثما      200-250

   .األسمدةعدة تراكيب من يوم وهذه النسبة نحصل عليها من / غم، دونم 500نضيف حوالي 
  

أما بالنسبة للفوسفور والبوتاس فيجب التسميد تبعاً لتحليل التربة قبـل وبعـد الزراعـة والتناسـب                 
   . )N:P:K(من ) 1 : 0.4 : 1.5(المطلوب بين العناصر الثالثة هو 
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لكيماويـة   مدى ذوبانه الذي تحلله بعض العوامـل ا        إلىنه بالنسبة للفوسفور يعود توفره      أويذكر هنا   
 وتقوم الكائنات المجهرية بدور أساسي في توفر هذا العنصر فهي تنـتج ثـاني               ،الطبيعية في التربة  

أكسيد الكربون والحوامض العضوية وبعض المواد المركبة التي تساعد في تفكيكه وجعلـه متـوفر             
   .)2006، غنايم(للنبات 

  
  : تحليل التربة .7.5.2

  
ياً هي الطريقة المثلى لمعرفة محتوى التربة من العناصـر الغذائيـة،            تعد عملية تحليل التربة كيماو    

وهي بذلك عملية هامة في تقدير خصوبة التربة وقدرتها على إمداد النباتـات بالعناصـر الغذائيـة                 
الالزمة، وتعتمد هذه الطريقة على استخالص التربة بمحلول ثم بعد ذلك تقـدر العناصـر الغذائيـة       

ر من العناصر طريقة خاصة بالتقدير، ولذلك فـإن المحاليـل المـستعملة              ولكل عنص  ،بالمستخلص
  . باالستخالص تختلف باختالف العنصر الغذائي وكذلك باختالف نوعية التربة

  
 أووعادة فان الوقت السليم الذي يتم فيه الفحص هو قبل الزراعة مباشرة من اجـل وضـع خطـة                   

   .)2003طيباوي، (برنامج تسميد معين 
  

  : تلقيح الخضار داخل الدفيئات. 8.5.2
  

 إلـى ودون الحاجة لقيح الخارجي ألنها تعقد بكرياً األنواع من الخضار ال توجد مشكلة بالتفي بعض   
 حبوب اللقـاح، وفـي بعـض        إلىالتلقيح مثل الخيار الهجين إذ أن األزهار تعقد ذاتياً دون الحاجة            

 فإنهـا ورة والفلفل والباذنجان والكوسـا وغيرهـا        التي تنمو في الدفيئات كالبند     ضارمن الخ األنواع  
 عملية تلقيح وإخصاب والذي قد يحدث ذاتياً دون تدخل خارجي كالفلفل والباذنجان أو قد               إلىتحتاج  
لقيح مثل النحل الطنان كما في الكوسا، وفي بعـض المحاصـيل            ت عامل خارجي ليقوم بال    إلىتحتاج  

حت الظروف االعتيادية ولكن عندما تـزرع تحـت ظـروف           مثل البندورة فان ثمارها تعقد ذاتياً ت      
 استطالة الميسم   إلى منخفضة وانخفاض درجات الحرارة وقصر طول النهار، فإن ذلك يؤدي            إضاءة

 حبوب اللقاح وهذا يصعب عملية التلقيح، ولذا ال بد من المـساعدة للتلقـيح مثـل               إنتاجعن مناطق   
أو يمكن ان يـتم   ) 2004مقدادي،  ( استخدام النحل الطنان     وأ هز العناقيد الزهرية     أواستخدام الهواء   

  . التلقيح بالهرمونات
  

  ولكن استخدام النحل الطنان بدال من الهرمونات الكيماوية الضارة بالصحة يعطي نتائج مميزة من 
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وتصل نـسبة    % 25 الثمرة الممتلئ، حيث يزيد وزنها حوالي         وشكل ، والرائحة والنكهةحيث الطعم   
وتكون الثمـار غيـر متناسـقة       % 75 إلىبينما نسبة التلقيح بالهرمونات تصل      % 100  إلى التلقيح

دونم في الموسـم    / طن 2. 7 البندورة حوالي    إنتاج كما أن استخدام النحل زاد       .ن بذور وفارغة وبدو 
2006.   

  
  : تلقيح أزهار البندورة داخل الدفيئات .9.5.2

  
وب اللقاح، وأعضاء أنثويـة وهـي       مل في أطرافها حب    ذكرية تح  ءأعضاتتكون أزهار البندورة من     

اب،  التي ستتحول إلى بذره بعـد اإلخـص        ةالبويضتحوي الميسم والمبيض، والمبيض يحتوي على       
غالباً والتلقيح في معظم الحاالت هو تلقيح ذاتي، ولكن يحدث أحياناً أن يكون التلقيح خلطي وهو يتم                 

ج في األزهار تتفتح أكياس اللقاح وتسقط حبيبـات اللقـاح            أوراق التوي  بواسطة الحشرات، بعد تفتح   
على الميسم وبعد ذلك تنمو هذه الحبيبات إلى أسفل حتى تصل البويضات الموجودة في المبيض لتتم                

  .عملية اإلخصاب، وتتحول البويضات المخصبة فيما بعد إلى بذور
  

 يتـأثران ئي وحجم الثمرة وشكلها      النها مبيض بالتطور إلى أن يصل إلى حجمه      بعد اإلخصاب يبدأ ال   
من مقدار البذور التي تتكون داخلها، إذا لقحت الزهرة بعدد جيد من حبوب اللقاح من شأنها أن تنتج                  
ثمرة ذات شكل وحجم مميز للصنف، في حين أن الزهرة التي لقحت بصورة جزئية تنتج ثمرة غير                 

  . داً قليالً من البذورمتناسقة الشكل وصغيرة الحجم نظراً ألن الثمرة تحوي عد
  

في النباتات المزروعة داخل الدفيئات تتم عملية التلقيح الذاتي بصورة جزئية وبالتـالي ال نتوصـل                
إلى منتوج، لذا فإننا نتخذ تدابير مختلفة لتحفيز عملية التلقيح، ومن الطرق التي يمكـن اسـتخدامها                 

  : ليلتحفيز التلقيح واإلخصاب في البيوت البالستيكية ما ي
  

هز العناقيد الزهرية لنباتات البندورة بواسطة جهاز هز كهربائي يدوي يعمل على البطارية              •
النحلـة  " من اجل تحرير حبيبات اللقاح ووصولها للمياسـم ويطلـق علـى هـذا الجهـاز               

  ". الكهربائية
استخدام تيارات هوائية حيث يستخدم مرش ظهر موتوري يطلق تيار هوائي على دفعـات                •

 . ب اهتزاز النباتاتمما يسب

دورة وهي ـ البنارـأزهث تنجذب النحلة نحو ـحي: حـتخدام نحل البومبوس في التلقيـاس •
 ل التي تنجذب فقط نحو ـمتخصصة في جمع حبوب اللقاح من األزهار، بخالف نحلة العس
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         .األزهار التي تحتوي الرحيق، وهذه الطريقة هي األكثر شيوعاً عند مزارعين منطقتنا

  
  :مزايا نحل البومبوس 

  
  : كسبها أفضلية مقارنه بحشرات ملقحة أخرىه النحلة ثالث ميزات بارزه التي تلهذ

  
 زهرة البندورة في الدفيئـة      أنالنحلة قادرة على هز الزهرة بواسطة جهازها الطنان، حيث           •

ـ               إلىبحاجة   ث أن   هز من أجل تلقيحها، وهذا يتم بصورة مثلى في حالة النحل الطنـان حي
لة على جميع البدائل األخرى كالنحلـة الكهربائيـة أو          ضعملية الهز التي تقوم بها النحلة مف      

  . ل الهرمونات أو الرش بالمواد المحفزة للنمو مثالتيار الهوائي
ة األخرى مثـل انخفـاض درجـة    حتتحمل ظروف الطقس القاسية أكثر من الحشرات الملق        •

 . ستمرينما تعرقل نشاطها وإيالحرارة من حيث ال 

نباتات مغلق  ة كبيرة في البقاء في بيت تربية        تبقى نحلة البومبوس داخل الدفيئة حيث لها قدر        •
 . كالدفيئة

  
  : في الدفيئات) النحل الطنان(مبادئ أساسية من استخدام نحل البومبوس 

  
تقدم خدمات التلقيح بواسة صناديق نحل البومبوس حيث يحتوي الـصندوق           : خدمات التلقيح  •

 2لى ملكة واحدة وعشرات العامالت، ويكفي صندوق واحد أو خلية واحدة لتلقيح حـوالي    ع
  .  أسابيع8-5دونم خالل من 

 : عمل نحل البومبوس على الزهرة •

في بعض المحاصيل مثل البندورة يمكن بسهولة مشاهدة زيارة النحلة للزهرة خالل ساعات              •
 حيث تبقى بقعة بارزة للعين ذات لون بني         معدودة على أنبوبة اللقاح الموجودة على الزهرة      

يشبه الصدأ، إذا لم تشاهد أعراض كهذه، فهذا يعني توقف نشاط النحلة و تقليص نـشاطها،                
  . وفي هذه الحالة يجب تغيير خلية البومبوس

  : تزويد الخلية بمحلول سكري •
حيث أن هـذا    زهرة البندورة،   لية كبديل للرحيق الذي تخلو منه       يزود المحلول السكري للخ    •

المحلول مهم جداً لألداء الوظيفي لطائفة النحل الموجودة في الخلية طيلة فترة البقـاء فـي                
  .الدفيئة
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توضع الخلية في مكان بارز في الدفيئة تتوفر فيه التهوية في الشتاء والصيف             : مكان الخلية  •
ق ومظلل في فترة الحر، وكذلك ال تصل اشعة الشمس للصندوق، كـذلك يوضـع صـندو               

بمادة الصقة من اجل منع وصول      الخلية على عامود مرتفع عن التربة ويجب طالء العامود          
ل الذي يسبب ازعاجاً لطائفة النحل، كما يجب أن تكون المنطقـة المحيطـة بـصندوق                النم

 . الخلية نظيفة من النباتات

لمخـرج   المجال لطائفة النحل للراحة، بعد دقـائق نفـتح ا           نفسح ،بعد وضع صندوق الخلية    •
بحذر حيث يبدأ النحل بالخروج من الصندوق ويبدأ بالعمل، وإذا تـم وضـع الخليـة فـي                  

 . الغروب ال يجوز فتحها إال في صباح اليوم التالي

 . ال يجوز تغيير الموضع األصلي لصندوق الخلية داخل الدفيئة •

ة غير مألوفة في    في األيام األولى ولغاية ممارسة النحل كامل نشاطه يلزم إتباع مفاهيم جديد            •
مجال المكافحة، من ناحية مبدئية يجب إتباع ما أمكن من البدائل غير الكيماويـة لمكافحـة                

 كما أن هناك بعض المبيـدات ال  ،اآلفات المختلفة في الدفيئة مثل استخدام المبيدات الطبيعية       
ء هـذه  تؤثر على نحل البومبوس او عادة يزود المنتجون للنحل المزارعون بقائمـة بأسـما    

 .    المبيدات، حيث تقسم القائمة إلى مجموعات تبعاً لشدة تأثير المواد على النحل

  
  : التهوية. 10.5.2

  
 التهوية األهمية الكبيرة لما لها من دور مهم في الزراعة داخل الدفيئات حيث تعتبر لها                إعطاءيجب  

عن طريـق الـتحكم بنـسبة       دور كبير في الحد من كثير من األمراض كالبياض الدقيقي والزغبي            
فإن ذلك يعتبر مشجع لألمراض الفطرية بشكل عام، وتـتم   % 80الرطوبة، فعند زيادة الرطوبة عن      

التهوية ليس فقط للتخلص من الرطوبة التي تتكاثف ليالً وتتساقط على النبات على شـكل قطـرات                 
درجة الحرارة عـن الدرجـة    ارتفعت إذامياه، وإنما أيضا للتخلص من الهواء الساخن داخل الدفيئة    

 م فـان ذلـك   12 م أو انخفضت عـن  30 تجاوزت درجة الحرارة إذا فمثالً في البندورة  ،المطلوبة
وزارة الزراعة في الجمهورية العربية الـسورية  (يحدث مشكلة في التلقيح بسبب موت حبوب اللقاح      

   .)FAO، 2007و 
  

 انخفـاض   أنن  ي الفسيولوجي أثبتل الرطوبة حيث    لذا يجب فتح شبابيك التهوية العلوية من أجل تقلي        
 وارتفـاع  الحـرارة    انخفاض درجة الحرارة يزيد اإلنتاج على العكس من         الرطوبة النسبية وارتفاع  

   .)1999، حمايل ب(ي يشجع كثير من األمراض نسبة الرطوبة الذ
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شرات الضارة التـي     تكون مغطاة بالشبك لمنع دخول الح      أن شبابيك التهوية يجب     أن إلىوهنا يشار   
تهاجم النباتات في البيوت البالستيكية مثل حشرة عثة التبغ التي تنقل الفيروسات القاتلة وكذلك ذبابة               

 آفة والمن الورقي، والعناكب والتربس، وبالنسبة للبندورة المزروعة في الدفيئات فان أخطر              اإلنفاق
 Tomato yellow leaf( القمم النامية ي تسبب مرض اصفرارتهدد سالمة النبات هي عثة التبغ الت

Cur ( 80 تلوث هذه الحشرة النباتات بالفيروس خالل أربع ساعات بنسبة أنمكن يو%.   
  

األمور الواجب مراعاتها في البيت البالستيكي قبل وبعد زراعة المحصول بهدف الوقاية             .11.5.2
  :  من اإلصابة باآلفات

  
ماً سواء المدخل أو فتحات التهوية الجانبية، حيث يـتم           محك إغالقاإغالق البيت البالستيكي     •

  .  المنخلأواإلغالق بالشبك 
 . عمل باب مزدوج للدفيئة •

التركيز على خلو البيت البالستيكي وما حوله من اإلعشاب بشكل خـاص، وذلـك لكونهـا           •
 . تعتبر عائالً لكثير من اآلفات

 . ولى لإلصابة وإعدامهاجمع األوراق والثمار المصابة باليد في البدايات األ •

لمكافحة في المنطقة المصابة فقط في حالة ظهور اإلصابة في موقع محدد أو             اإجراء عملية    •
 ).  العالج الموضعي للمنطقة المصابة(أكثر من موقع بحيث تكون اإلصابة محدودة

يد االستعانة بالمرشد الزراعي بخصوص معرفة المرض أو المبيد الالزم للرش ومالئمة المب            •
 . لموعد الرش، وعالقة ذلك بموعد اإلزهار والقطف

 .  وسائل الوقاية أثناء استخدام المبيدات خوفاً من حدوث األضراراتخاذ •

التأكد من وضع المرش المراد استعماله ومعرفة نوع المبيد الذي كان موجود بالمرش فـي                •
  .السابق ومدى تأثيره على المحصول

 . ، ويفضل قراءة كافة التعليمات الموجودة على العبوةاستعمال تركيز المبيد المناسب •

تنظيف أدوات الحراثة المستعملة في تحضير األرض جيداً ألننا ال نعـرف وضـع األرض         •
  . التي كانت قد استعملت بها األدوات ومدى خلوها من األمراض

م مهمـا   إلى بيت بالستيكي سـلي بوءمراعاة عدم نقل اآلفة أو العدوى من بيت بالستيكي مو      •
 . كانت وسيلة النقل

تعليق مصائد صفراء بهدف المكافحة وبهدف الكشف عـن األنـواع واإلعـداد الخاصـة                •
  .بالحشرات الموجودة في البيت البالستيكي
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 وفي حالة استخدام الخيوط القديمة يجب غـسلها         ،استعمال خيوط للتعليق جيدة في كل سنه       •
  ).   2003وزارة الزراعة، (وتعقيمها أوالً 

  
  : طرق الوقاية من الصقيع في الشتاء .12.5.2

  
 مـا دون درجـة الـصفر        إلى الهواء المحيط بالنباتات     أوالصقيع هو انخفاض درجة حرارة التربة       

ويؤثر هذا االنخفاض بدرجة الحـرارة علـى جميـع العمليـات      ) 2005،  83جذور العدد   (المئوي  
  . موت النباتات بالكاملإلىبالنبات وقد يؤدي 

   
  :اية من الصقيع في الدفيئات كما يلي ويمكن الوق

   
في البداية عند اختيار موقع المزرعة يجب اختيارها في األماكن التـي ال تتعـرض     •

   .لخطر الصقيع
   .تجنب األصناف الحساسة للصقيع في المناطق التي تتعرض ألثر الصقيع •
   .عن طريق مصدات الرياح التي تمنع تسرب الهواء البارد للمزرعة •
  .ت قوي قادر على مقاومة الصقيع عن طريق التسميد والري المناسبينخلق نبا •
   .إجراء العمليات الزراعية المناسبة للحد من ضرر الصقيع مثل إزالة األعشاب •
   .أمكن أنري النباتات قبل حدوث الصقيع وعند حدوث الصقيع بالرشاشات  •
   .استخدام المراوح •
   التدخين أواستخدام التدفئة  •
طريق تغطية النباتات بقطع من البالستيك بعد تنزيلها على سطح التربة           وأخيراً عن    •

مشاهدة في منطقـة    ك الصقيع، فقد أجريت هذه الطريقة       ثفي الليلة التي يتوقع حدو    
وزارة الزراعـة،  % (80 تحد من أثر الصقيع بحدود أنها ضعيف فقد لوحظ  أبودير  

2008( .   
  

  : الزراعة العضوية في الخضروات .13.5.2
  

 ففـي الزراعـات     ،كبير عن الزراعة كالمعتـاد    تختلف زراعة الخضروات بطريقة عضوية بشكل       
 في حين أنه في معظم العمليات       ،جموعة من العمليات التي يمكن للمزارع توجيهها      العضوية هناك م  

  . على المزارع أن يفهم العالقة المتبادلة بين القوى العاملة في الحقل
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ماء وللمواد الغذائية ومتطلبات بالنسبة ألنواع األتربة المختلفة، وكذلك هناك          هناك متطلبات مختلفة لل   
اختالفاً في مدى حساسية الخضروات لألمراض والحشرات وقدرة إنتاج منتوج جيد بـين طريقـة               
زراعية وأخرى، ومن اجل تحقيق النجاح في زراعة الخضروات ال بد من توفير جميع الظـروف                

  . اج باإلضافة إلى ذلك هناك متطلبات أخرى حتى يكون الحقل عضوياًوالشروط الالزمة لإلنت
  

بالنسبة للحراثة في الزراعة العضوية تكون الحراثة سطحية وال يجري قلب طبقات التربة، ولكـن                
 حرق القش وبقايا النباتات في الحقـل هـي عمليـة غيـر           أنيلزم دفن الزبل وبقايا النباتات، حيث       

 الحقل من بقايا النباتات والقش ودفن ما تبقى فـي التربـة، ويـتم دفـن                 مرغوبة، لذا يجب تنظيف   
  .  سنتميتر تقريبا10ًالكومبوست أو كل زبل عضوي آخر على عمق 

  
ف الرطبة من أجل المحافظة على بناء التربة ومنع ربـص التربـة وتكـون               ووفي األوقات والظر  

لحراثـة أو   كاإجراء العمليات الزراعيـة     الطبقة الصماء وإتالف نسيج التربة يجب االهتمام بتجنب         
  . حتى جمع المحصول بل ان تتم هذه العمليات في الظروف الغير رطبه

  
 مـواد غذائيـة للتربـة كالزبـل         إضافةومن أجل إثراء التربة بالعناصر الغذائية الالزمة ال بد من           

حيث أن قسم كبيـر  العضوي، ولكن يجب عدم المبالغة في كميات زبل الكومبوست المضافة للتربة،     
من األسمدة العضوية المضافة تكون فوق حاجة النبات وتذهب هدراً، ففي السنوات األولى من اتباع               

 متر مكعب من الكومبوسب للدونم، كذلك يمكـن إضـافة           6 حوالي   إضافةالزراعة العضوية يمكن    
 سـم   20غايـة    كغم من مسحوق الريش الذي يتم دفنه مع الكومبوست إلى عمق قليل ل             150حوالي  

  ). 2007،  ب-زيدان (
  

  :يمكن معالجة األعشاب بعدة طرق  :مكافحة األعشاب الضارة 
   

   .إنبات األعشاب قبل الزراعة ومن ثم نحرثها حراثة سطحية •
 . تحديد نظام للمحاصيل في الحقل يؤدي إلى تقليل األعشاب •

   .المحافظة على نظافة الحقل، التخلص من األعشاب النامية يدوياً •
  

   عمليات نشر وتبني المستحدثات واالبتكارات6.2
  

  ول على التكنولوجيا الجديدة والتي تصب في ـداف الرئيسية لإلرشاد الزراعي هو الحصـمن األه
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أربحية المزارع وتساهم في تنمية المجتمع الريفي، عـن فهـم آليـات القبـول واالنتـشار لهـذه                   
  .ز أهدافهاالمستحدثات تساعد المرشد الزراعي على إنجا

  
غ عنها من خالل قنوات معينة، وهـي نـوع   ياالنتشار لهذه المستحدثات هي العملية التي يتم بها التبل 

خاص من االتصال حيث أن الرسائل متعلقة بأفكار جديدة أو ابتكارات جديدة التي هـي فكـرة  أو                   
  .ممارسة أو شيء  ينظر إليه على أنه جديد من قبل الفرد أو المجموعة

  
  :عملية  التبني للمستحدثات الجديدة. 1.6.2

  
الطريقة التي يقبل بها الفرد االبتكار هي بحد ذاتها عملية كما يراها معظم الباحثين أو هـي سلـسلة           
من النشاطات مرتبطة األحداث بتسلسل زمني ومشابهة لعملية صنع القـرار، وهـي تـشمل عـدة               

  .مراحل تبدأ من اإلقناع
  

  :مراحل التاليةوتمر عملية اإلقناع بال
  

  .حيث أن الفرد يعلم بوجود فكرة جديدة أو ابتكار ولكن تنقصه المعلومة عنها: الوعي •
يقوم الفرد بعمل تطبيق ذهني للفكرة الجديدة على الوضع الحاضـر والمـستقبل            : التقييم •

 .المتوقع ويقرر إذا ما كان سيجريها أم ال

 صغير ليتأكد مـن الفائـدة علـى         يطبق الشخص الفكرة الجديدة على مستوى     : التجربة •
 .حالته

 .يستخدم الشخص الفكرة الجديدة باستمرار على المستوى اإلجمالي: التبني •

  
هي عملية يمر الفـرد مـن خاللهـا         فأما عملية اتخاذ القرار ومراحل عملية التبني لالبتكارات         

  :بالمراحل التالية
 على بعض الفهم عن كيفية      وهي عندما يتعرض الفرد البتكار ويحصل     : معرفة االبتكار  •

  .عمله
 .أي تكوين موقف مع أو ضد هذا المستحدث:تكوين موقف تجاه االبتكار •

 .قرار القبول أو الرفض •

 .وهو عندما يضع الفرد القرار موضع التنفيذ: توظيف واستخدام االبتكار •

 .تأكيد هذا القرار •
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  : صفات التبني للمستحدثات واالبتكارات الجديدة.2.6.2
  

لتبني ونقصد به السرعة التي من خاللها يتم تبني االبتكار من قبل أفراد أي نظام اجتمـاعي                 معدل ا 
  .إعادة تقاس بعدد األفراد الذين تبنوا الفكرة الجديدة في فترة محدودة

  
في بعض األحيان يستمر األفراد بتبني االبتكار بقوة بينما يشعر الخبـراء            : القبول الزائد  •

  . وهذا يسمى بالقبول الزائدأن هذا يجب أن ال يحدث
كل األفراد في النظام االجتماعي ال يتبنون االبتكارات في نفس الوقـت            : فئات المتبنون  •

بل يتبنونه بتسلسل زمني وبالتأكيد يقسموا إلى فئات تسمى فئات المتبنون اعتماداً علـى              
 .سرعة قبولهم لهذه الفكرة الجديدة

  
  : سجالت المزرعة. 3.6.2

  
م والنجاح في األعمال التجارية هي الخبرة، وبدون سجالت مناسبة وتفسيرات دقيقة لهـا            أساس التقد 

 تحفـظ  أنسوف يضعف من قيمة التجربة، لتكون الفائدة حقيقية في إدارة المزرعة التجارية يجـب            
السجالت بمنهجية وتصنف حسب األصول بحيث يمكن أن تلخص بإعطاء صورة مـوجزة ودقيقـة      

  .على مدار السنةلعمليات المزرعة 
  

  : فهيمزايا سجالت المزرعةأما 
  

للحصول على دخل أعلى يجب علـى المزارعـون أن يحفظـوا            : وسيلة لزيادة الدخل   •
المعرفة الدقيقة لإليرادات اإلجمالية الحالية والمحتملة وتكاليف التشغيل، وأفضل طريقة          

ابات لعمليـة   للحصول على معلومات عن النتائج الحالية هي حفظ الـسجالت والحـس           
  .المزرعة

هي تساعد على اكتساب العادات التجاريـة        و وسيلة لتحسين القدرة اإلدارية للمزارعين     •
التي يمكن أن تستخدم  للحصول علـى الفائـدة إذا حـدث أي تغييـرات فـي البيئـة               

  .االقتصادية
الحفظ السليم للسجالت والحسابات يمكن أن توثـق        : أساس الكتساب القروض واإلدارة    •

  .نتاج والدخل وتسهيل الحصول على القروض للمزارعيناإل
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 عن اقتصاد   تحيث توفر السجالت والحسابات المعلوما    : دليل اإلدارة المنزلية المطورة    •
 . المزرعة، وخاصة أن المزرعة وملف اإلدارة متكاملين بشكل وثيق-األسرة

 
   تجربة الجلوبال في فلسطين7.2

  
 وحـصلت أول مجموعـة مـن        2004لسطين في أواخر العام     بدأ تطبيق نظام الجلوبال جاب في ف      

 مزارع وغالبيتهم من    29 حيث بلغ عددهم     2005المزارعين على شهادات الجلوبال جاب في العام        
مزارعي التوت األرضي في غزة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المحاصيل الحاصـلة علـى شـهادة                

 تحصل على أفـضلية مـن قبـل         تجاالجلوبال جاب تحصل على أسعار مميزة، كما أصبحت المنت        
  .شركات  التصدير

  
 انطلق مشروع لدعم المقدرة التسويقية للمنتجات الزراعية في فلسطين من خـالل             2007وفي سنة   

تطبيق معايير الجلوبال جاب تنفيذه اإلغاثة الزراعية بالتعاون مع جمعيـة المهندسـين الـزراعيين               
 مزارع  113 في فلسطين، حيث حصل خالل هذا العام         العرب وبتمويل من مكتب الممثلية الهولندية     

في الضفة الغربية وقطاع غزة على شهادات الجلوبال جاب لمنتجـين، حيـث شـملت الـشهادات                 
 دونم مزروعة بالفراولة، والفلفل الملون، البندورة الكرزية، جميـع          500مساحات زراعية تقدر ب     

 فـي األسـواق     نلمالئمتها لرغبات المـستهلكي   هذه المحاصيل تم اختيارها كأصناف قابلة للتصدير        
  .الخارجية

  
  : متطلبات نظام جلوبال جاب.1.7.2

  
يتطلب تطبيق نظام الجلوبال جاب توفر متطلبات معينة لدى المزارع لمطاقة المعـايير والحـصول               

  :على شهادة الجلوبال جاب حيث تتلخص هذه المتطلبات في
  

  .األمور الفنية التي تساعد في تطبيقهالخبرة والمعرفة بنظام الجلوبال جاب و •
 .المستلزمات المادية الالزمة لتأهيل المزرعة لمطابقة معايير الجلوبال جاب •

  :لخبرة والمعرفة أن يكون عند المزارع معرفة أساسية بالمواضيع التاليةوتتطلب ا
  

  .أسس ومبادئ نظام الجلوبال جاب •
 .أسس ومبادئ صحة الغذاء •



 31 

 .منتجات من األسواق إلى المزرعة وبالعكسبرامج وأنظمة تتبع ال •

 .إدارة الري والتسميد •

 .المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية •

 .التوثيق وحفظ السجالت للمزرعة •

  
 تطلب الحصول على شهادة الجلوبال جاب توفر احتياجات ومرافق معينـة          أما المستلزمات المادية فت   

جلوبال جاب بالشكل المطلـوب، ويمكـن تلخـيص         داخل المزرعة تمكن المزارع من إدارة نظام ال       
  :االحتياجات األساسية لتأهيل المزرعة فنياً وإدارياً لمطابقة معايير الجلوبال جاب في

  .نظام التوثيق وحفظ السجالت •
متطلبات ومرافق لضمان المنتجات والعاملين والحد من تأثير العمليات الزراعية علـى             •

 .البيئة المحيطة

 .ل لألسمدة الكيميائية مع توفير معايير النظافة المطلوبةتوفير مخزن مستق •

 .ألبسة واقية لرش المبيدات •

 .ألبسة واقية للعمال •

 .وحدة إسعاف أولي •

 .حاويات خاصة للنفايات •

 .تعليمات خاصة للزائرين لمعرفة كيفية التصرف وقت الزيارة •

 .مواد منظفة ومعقمة •

 .أدوات مخصصة فقط لحصاد المحصول •

 . وضبط كميات المبيدات واألسمدة المستخدمةأدوات لقياس •

 .أمور متعلقة بالوضع الفني للمزرعة •

  
تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية الحاصلة على شهادة الجلوبال جاب هو أمر أساسي لـضمان              وإن  

  .تسويق هذه المنتجات بأسعار جيدة وقبولها من قبل المستهلك
  

د من أن المـزارع يطبـق أنظمـة ومعـايير           ئيسية للتأك سجالت هي الطريقة الر   الوثائق وال كما أن   
الجلوبال جاب داخل المزرعة ويلتزم بكافة اإلجراءات التصحيحية في حال وجود أية نقـاط عـدم                

  .  الداخلي أو الخارجيشمطابقة أثناء التفتي
  

  :هناك ثالثة أنواع من الوثائق في المزرعة التي تطبق نظام الجلوبال جاب
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وثائق في المزرعة حالة المزرعة وتثق كافة العمليات داخل المزرعـة           وهي ال : السجالت •
سجالت المكافحـة، التـسميد،     (بناء على متطلبات النظام بالمعلومات والتفاصيل المطلوبة        

  ).دورة المخزون، تحليل المخاطر
وهي وثائق من خارج المزرعة يتم توفيرها الستيفاء متطلبـات وشـروط            : وثائق داعمة  •

هالت والخبرة لدى المزارع، أو لضمان جودة منتجـات معينـة ومطابقتهـا             خاصة بالمؤ 
 ).الفواتير، الشهادات الصحية، شهادات التدريب(للمعايير 

مجموعة من تعليمات وخطط العمل التي توفر مرجعاً للتعامل مع          : التعليمات واإلجراءات  •
إجـراءات  (يـق   إجراءات العمل وحاالت الطوارئ وتوفر كذلك مرجعـاً لعمليـات التوث          

 ).الحصاد

  
ضمان سالمة المنتجات والعاملين والحد من تأثير العمليات الزراعيـة علـى            أما متطلبات ومرافق    

  : فهي البيئة
  

  )حمام، مغسلة، مصدر مياه نظيف(مرافق صحية مناسبة الستخدام العمال  •
  .توفير مخزن مستقل لمواد مكافحة المحصول مقفل بإحكام •
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  الثالفصل الث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دراسات سابقة
    

   دراسات األساليب الزراعية الحديثة1.3
  

تم مراجعة مجموعة من الدراسات السابقة التي تدور حول هذا المجال وكانت جميعها تدور حـول                
فـي البحـث     ) 1993(دة  مبدأ تبني مزارعي الدفيئات لألساليب الزراعية الحديثة فمثالً يرى الشداي         

الذي قام به في منطقة وادي األردن بعنوان اثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والذاتية على تبني               
 هنـاك بعـض     أنمزارعي الخضار لبعض األفكار الزراعية الحديثة في منطقة وادي األردن يرى            

لـى تجـارتهم وخبـراتهم       اعتماد المزارعين ع   أنالمعوقات لتطبيق الممارسات الموصى بها حيث       
 زراعـة   فـي الشخصية هو المبرر الرئيسي الذي يحول دون تبنيهم للممارسـات الموصـى بهـا               

 استئجار اآلالت الزراعية الالزمـة لتنفيـذ         عدم القدرة على   أوالخضروات إضافة إلى عدم امتالك      
اسة في مجموعـة     إضافة إلى وجود المشاكل في التسويق الزراعي، فقد بحثت الدر          األفكار الحديثة 

من العوامل البحثية المستقلة مثل المشاركة في النشاطات اإلرشادية، االنفتاح الحـضري، التفـرغ              
 توفر المستلزمات الزراعية، المستوى التعليمي للمزارع، وعدد أفراد أسرته، نـوع            ،لمهنة الزراعة 

مجموعـة مـن األفكـار       ومصادر المعلومات الزراعية، وقد بحثت الدراسة في         ،الحيازة الزراعية 
ليب  ولكن لم تتطرق الدراسة لألفكار واألسـا ،الحديثة الموصى بها من قبل أجهزة اإلرشاد الزراعي     

، وما مدى استخدامها بين المزارعين مقارنة باألفكار الحديثة، لذا تـم       الزراعية التي أصبحت تقليدية   
الحديثة الموصى بها من قبـل أجهـزة        اختيار دراستنا اليوم والتطرق لألفكار واألساليب الزراعية        

اإلرشاد للمحافظة على الموارد الزراعية لألجيال القادمة باستخدام نظم المكافحة المتكاملة والزراعة            
   .المستدامة
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 مـثالً فـي     ،وهناك دراسات أخرى بحثت في جوانب محددة من جملة األساليب الزراعية الحديثـة            
 ومعوقات التـسويق الزراعـي مـن الـساحل          ،اعات المحمية دراسة حول الفعالية االقتصادية للزر    

 حيث تناولت في البداية القطاع الزراعي بشكل عام فـي           ،السوري بحثت الدراسة في أربعة جوانب     
 ومن جانب أخر بحثت في الزراعات المحميـة فـي الـساحل الـسوري               ،منطقة الساحل السوري  

ت المحمية، وتناولـت الدراسـة الجـدوى        وركزت على العوامل التي ساعدت على انتشار الزراعا       
   .)2006صالح،  (2003/2004ي مزروع بالبندورة في أعوام االقتصادية لمشروع بيت بالستيك

  
وهناك بعض الباحثين الذين تناولوا في دراساتهم ممارسة واحدة من بين الممارسات الحديثـة مـثالً      

في دراسته حول تأثير    ) 1998(رى سالم   التوفير في مياه الري عن طريق الري بمياه مالحة حيث ي          
الري من محلول مياه البحر على نمو إنتاجية محصول الخيار المحمي أن أي تركيز ملحـي بميـاه                  

 حيث أجريت الدراسة في منطقـة       ،الري يقابله انخفاض في معدالت النمو واإلنتاج لجميع األصناف        
  .  لجميع األصنافجدة وأكدت أن الري بالمياه العادية أعطت أفضل النتائج

  
من اجل مالحظة أثر التعقيم بالطاقة الشمـسية علـى          ) 1986(أما في الدراسة التي أجراها الدليمي       

فطر االندومايكورايزا النافع، وفطر الفيوزاديوم، فقد استخدام الباحث بالستيك بـولي ايثليـين وتـم            
 لتعقـيم التربـة فـي البيـوت         استخدام ثالثة ألوان مختلفة وهي الشفاف واألخضر واألسود، وذلك        

، فقد تمت عدوى البيت صناعياً في العام السابق باالندومايكورايزا          1986البالستيكية في صيف عام     
يط خـالل فتـرة التغطيـة، حيـث أدى          ق أسابيع واستعمل الري بالتن    ستةوقد استمرت فترة التعقيم     

 سم، في حـين أدى البالسـتيك        20-10البالستيك الشفاف إلى اختفاء الفطريات النافعة على عمق         
 سم فقط، بينما كان البالستيك األسود أقل ألغطية تأثيراً علـى      10ختفائها على عمق    ااألخضر على   
  . كثافة الفطر

  
 ،بالنسبة للفطريات الضارة في التربة قد تأثرت في جميع المعامالت وقلت أعدادها بصور متفاوتـة              

، 87 ،90خضر واألسود إلى تقليل أعـداد الفطـر بنـسبة           فقد أدت التغطية بالبالستيك الشفاف واأل     
  .  سم على التوالي20على عمق % 30 ،66، 60 و،سم10وهذا على عمق % 80
  

فتناولت دراسته اتجاهات المزارعين نحو الزراعة المستدامة في مركـز الـدلم            ) 2007(أما الحاج   
تجاهـات المـزارعين فـي منطقـة         استهدف من خاللها التعرف على ا      ،ةسعوديبالمملكة العربية ال  

الدراسة نحو الزراعة المستدامة، وعلى بعض خصائصهم الشخـصية واالقتـصادية واالجتماعيـة             
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 وهذه الدراسة تبحث نوعاً مـا باألسـاليب الزراعيـة           ،وعالقتها باتجاههم نحو الزراعة المستدامة    
  . الحديثة التي تقودنا إلى الزراعة المستدامة والمكافحة المتكاملة

  
هناك مجموعة من الجهات أو المصادر التي يعتمد عليها مزارعـي الـدفيئات لكـسب الخبـرات                 
والحصول على معلومات حديثة عن الطرق واألساليب الزراعية، أهم تلك المصادر هـي أجهـزة               
اإلرشاد الزراعي سواء الرسمي أو غير الرسمي، محطات األبحاث، اإلنترنت، البـرامج اإلذاعيـة              

نية كما أن البعض يعتمد فقط على خبرته التي ورثهـا أو خبـرة مكتـسبة مـن تجـارب            والتلفزيو
أظهرت أن لوسائل اإلعالم ومكاتـب  ) Mele, etal, 2003(مزارعين آخرين، وفي دراسة أجراها 

المتعلمـين  على استخدام المبيدات الزراعية، كما أن المزارعين        اإلرشاد دور في تشجيع المزارعين      
  .شاد بشكل أسرع ممن هم غير متعلمينيستقبلون اإلر

  
من مزارعي محافظة أريحـا أن نـصيب مرشـدي          % 85فيرى  ) Shahen,2003(أما في دراسة    
لمرشـدي اإلغاثـة الزراعيـة،      % 13.3 و ،%85.5 من الزيارات اإلرشادية هـو       وزارة الزراعة 

  .للمرشدين اآلخرين% 1.2و
  

ة اإلصابة باألمراض الفطرية فيرى حمايـل أن         أمور الرطوبة والحرارة وتقليل نسب     أما فيما يخص  
فتح شبابيك التهوية العلوية هو أمر ضروري من أجل تقليل نسبة اإلصـابة بـاألمراض الفطريـة،           
وذلك من خالل تقليل الرطوبة النسبية وارتفاع درجة الحرارة الذي يزيد اإلنتاج على العكـس مـن              

  ). 1999حمايل، (ع كثير من األمراض انخفاض الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الذي يشج
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  الفصل الرابع
 ______________________________________________________

  منهجية الدراسة
  

  منهجية الدراسة  1.4
  

رعي الـدفيئات لألسـاليب الزراعيـة الحديثـة     اهدفت الدراسة التي التعرف على واقع استخدام مز  
 استخدام األسـاليب الزراعيـة التـي يعتبرهـا          إلىوتطرقت الدراسة   والعوامل المؤثرة على ذلك،     

   .اإلرشاد أجهزة ومقارنتها باألساليب الزراعية الحديثة التي توصي بها ، الحديث تقليديةاإلرشاد
  

   منطقة إجراء الدراسة 2.4
  

 المناطق،  تم اختيار منطقة جنين وطولكرم إلجراء الدراسة، حيث تنتشر البيوت البالستيكية في تلك            
وتم التعامل مع المنطقتين على اعتبارها منطقة واحدة إلجـراء الدراسـة وذلـك بـسبب االلتقـاء               
الجغرافي للمنطقتين، وكذلك توفر المقومات األساسية للزراعة المروية المحمية في تلـك المنطقـة،           

 الحيازة   مزارع حسب معدل   2300 دونم موزعة على     8856حيث بلغت مساحة البيوت البالستيكية      
  ). 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (
  

   مجتمع الدراسة 3.4
   

 مـزارع،  2300رعي الدفيئات في منطقة طولكرم وجنين وعددهم حـوالي         امجتمع الدراسة هو مز   
حيـث كـان عـدد مزارعـي      ،  2008عام   قامت بها وزارة الزراعة خالل       إلحصائياتوذلك وفقاً   
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 في طولكرم فكان عدد مزارعي الـدفيئات هـو          أما مزارع،   1000هو  الدفيئات في محافظة جنين     
   . مزارع1300

  
  حدود مجتمع الدراسة   4.4

  
 اقتصرت الدراسة على مزارعي الدفيئات في منطقة جنين وطولكرم فقط من خـالل اخـذ القـرى                

 جنـين   برقين، قباطية، الجلمة، وكفـرذان فـي      (األكثر حيازة للدفيئات الزراعية، وهذه القرى هي        
   ). وكذلك عتيل، دير الغصون، وضواحي طولكرم في منطقة طولكرم 

  
  عينة الدراسة   5.4

  
رعي الدفيئات الموجودين في منطقة جنين وطولكرم حيث تم أخـذ       ا مزارع من مز   230حجم العينة   

   . مزارع بشكل عشوائي2300من مجتمع الدراسة البالغ % 10
  

  مة المستخدواألداةجمع البيانات   6.4
   

 تم تصميم استبيان بعد     الذ ، الدراسة تم اختيار طريقة االستبيان لجمع البيانات       أهدافمن أجل تحقيق    
مراجعة األدبيات والتعرف على أهم األساليب الزراعية الحديثة الموصى بهـا مـن قبـل أجهـزة                 

م عرضه على   الستبيان ت  بعد تصميم ا   ،اإلرشاد الزراعي وكما وردت في النشرات الزراعية الحديثة       
 من قبل مجموعـة مـن       ه تحكيم تمالمختصين في مجال اإلرشاد الزراعي، وبعد ذلك        مجموعة من   
 تـم عمـل عينـة     االستبانة شكلها النهـائي  أخذت أن وبعد   ، المختصين واآلخذ بآرائهم   اإلحصائيين

   .تجريبية وتوزيعها على عدد من أفراد عينة البحث من أجل االستفادة من آرائهم
  

 سبعة قرى وهي القرى التي تتركز منهـا      إلىالبحث   االستبانة جاهزة قسمت منطقة      أصبحتن  بعد أ 
 كفرذان، الجلمة، وثالثة قرى مـن       ، أربعة قرى منها في منطقة جنين وهي قباطية، برقين         ،الدفيئات

 دير الغصون ضواحي طولكرم، وتم تحديد عدد من االسـتبانات لكـل             ،منطقة طولكرم وهي عتيل   
 اسـتبانة  130 استبانة لقرى جنين و100ها حيث تم تحديد ك وفقاً لعدد مزارعي الدفيئات في   لقرية وذ 

 ،عدد االستبانات المحدد لكل قريـة      وتم تعبئة االستبانة عشوائياً من كل قرية حسب          ،لقرى طولكرم 
ا مـن   حيث تم تعبئة االستبيانات بحضور الباحث الذي يقوم بقراءة وتفسير جميع األسئلة قبل تعبئته             

   .أفراد العينة
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 من  اإلحصائي التحليل   إلىعندما اكتمل جمع االستبانات من جميع القرى التي تم تحديدها تم اللجوء             
   .SPSS للعلوم االجتماعية اإلحصائي قام باستخدام البرنامج اإلحصائيخالل مختص في التحليل 

  
ا استنتج الباحـث مجموعـة مـن        تحليل تم الحصول على مجموعة من النتائج وبناء عليه        للنتيجة  و

   .االستنتاجات ووضع مجموعة من االفتراضات والتوصيات
  

  صدق األداة  7.4
   

 فـي   األخصائيينعرضها على مجموع من     تم إختبار مالئمة االستبانة لموضوع الدراسة من خالل         
، وكذلك عرضت    متخصصين في الجامعات الفلسطينية    اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة وكذلك     

 بجميـع   األخـذ  وبعـد ذلـك تـم        اإلحصائي والتحليل   اإلحصاءاالستبانة على مختصين في مجال      
  . )1ملحق (ستبانة بشكلها النهائي  االأخرجتالمالحظات التي وضعت عليها حيث 

  
   األداةثبات   8.4

  
حيـث تـم   )  Cronbach-Alpha(لمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل كرونباخ الفـا    

 ألفا لجميـع مجـاالت      - وذلك ألن قيمة معامل الثبات حسب مقياس كرونباخ        األداةالتحقق من ثبات    
 وكانت قيمة معامل الثبات الفقرات الخاصة بمـدى اسـتخدام           0. 85وفقرات الدراسة المختلفة هو     

   .0. 86 الزراعية الحديثة هو األساليب
  

     الدراسةأداةتطبيق   9.4
  

 أداةواختيارها بشكل عشوائي قام الباحث بتطبيق       ) من مجتمع البحث    % 10(جم العينة   بعد تحديد ح  
 العينة المختارة حيث كانت االستبانة تعبأ من قبـل المـزارع            أفرادعلى جميع   ) االستبيان(الدراسة  

نفسه إال في الحاالت التي يكون بها المزارع أمي او ال يجيد القراءة كانت تعبأ مـن قبـل الباحـث            
  . بحيث يقرأ الفقرة للمزارع ويعبئ االستبانة وفقا آلراء المزارع

  
   تحليل البيانات 10. 4
   

   حيث أدخلت بيانات الدراسة وتم تحليلها اإلحصائيتم تحليل البيانات من قبل مختص في التحليل 
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،  الحاسـوب  إلـى  وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المدخلـة          SPSSباستخدام الحزمة البرمجية    
 التحليل فقد تم استخراج النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع            أسلوبوحول  

   . استخراج معامالت الثبات لمجاالت الدراسةإلىالفقرات الخاصة بالدراسة، باإلضافة 
  

لتعـرف علـى   ل)  Kolmogorov simirnov ( ومن أجل فحص فرضيات الدراسة تم اسـتخدام 
فـي  للعينات المستقلة    ) T.Test(ر للتوزيع الطبيعي، وذلك من أجل تحديد استخدام           مقاربة المحاو 

حالة التوزيعات الطبيعية أو استخدام مان وتني في حالة التوزيعات الغير طبيعية، أمـا مـن أجـل                  
 ) One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي الحكم على صحة الفرضيات فيتم استخدام اختبار 

من أجل الحكم على    وزيع الطبيعي أو استخدام كروسكال في حالة التوزيع الغير  طبيعي            في حالة الت  
  . صحة الفرضيات فقبولها أو رفضها

  
ل قسمنا النسبة المئوية الكاملة إلـى       تتضمنها الجداو لمعرفة التقدير العام لكل فقرة من الفقرات التي         

ويكون غالباً عنـدما  % 100 إلى 80نسبة من خمسة معايير بحيث يكون التقدير دائماً عندما تكون ال        
وعندما تكون النسبة مـن     % 60-40ويكون أحياناً عند النسبة من       % 80إلى   60تكون النسبة من    

 حيث   . يكون التقدير العام إطالقاً    20 وعلى ذلك إذا كان أقل من        ، يكون التقدير العام نادراً    20-40
) 5(االستبانة حيث العالمة العظمى لكـل فقـرة هـي        تم استخدام معيار موحد لإلجابة على فقرات        

  . )1(والعالمة الدنيا لكل فقرة هي 



 40 

  
  
  
  
  
  

   خامس الفصل ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النتائج والمناقشة 
  
    خصائص العينة 1. 5
   

اسة، التي قد تلعـب دوراً      يتضمن هذا الجزء وصفاً للعوامل التي تتعلق بأفراد العينة في منطقة الدر           
 أو قد يكون لها األثر السلبي، بحيـث         ، الزراعية الحديثة  األساليب استخدام   إلىإيجابياً تدفع المزارع    

  : اولها على النحو اآلتي نتن و،تجعل المزارع مرتبط باألساليب التقليدية التي تعود عليها وال يغيرها
  

  : عمر المزارع. 1.1.5
  

وذلك ألن هذه الفئة هي     )  سنه   50 إلى 30من  (غالبية العينة من الفئة العمرية      بشكل عام فقد كانت     
 سنه يكـون  30التي تحتل عادة الفئة األكبر في مجتمع المزارعين وذلك كون الشباب بعمر أقل من              

 وكانت  ، كما أن هناك عدد قليل من المزارعين كبار السن         ،لهم مشاغل أخرى غير الزراعة كالتعليم     
  )1.5(شكل ا في الالنسب كم

   
التوزیع النسبي للمزارعین حسب فئات العمر
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   ر التوزيع النسبي للمزارعين حسب فئات العم:1. 5شكل
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  : عدد أفراد األسرة. 2.1.5
  

 األمـر  ، أفراد20 إلى 5من الفئة التي عدد أفراد األسرة لها هو من         %) 63. 5(كانت غالبية العينة    
الذي يعني أن أكثر من نصف عدد أفراد العينة هم من ذوي العائالت المرتفعة الحجـم فـي عـدد                    

 غالبية أسر مجتمعنا الفلسطيني لهم عـدد األفـراد مرتفـع    أن وخاصة   ، وهذا األمر طبيعي   ،أسرهم
   .نسبياً

   

التوزیع النسبي للمزارعین حسب عدد افراد االس رة 

27.8

63.5

8.7

100

0

20

40

60

80

100

120

أقل من   ٥ أفراد من  ٥ إلى ١٠ أفراد أكثر من ١٠ أفراد المجموع   

عدد افراد االسرة

سبة 
الن

  
  

   التوزيع النسبي للمزارعين حسب عدد أفراد األسرة :2. 5شكل
  

  : المستوى التعليمي للمزارع. 3.1.5
  

) 3.1 (اهم التعليمي كما هو موضح في جـدول رقـم         عند توزيع المزارعين أفراد العينة وفقاً لمستو      
 أمـا عـدد     ،من العدد الكلي لمجتمـع الدراسـة      % 2. 6 ويمثلون نسبة    6تبين أن عدد األميين هو      

. 2 مزارع ويمثلـون مـا نـسبته    28المزارعين الذين كانون يجيدون القراءة والكتابة فكان عددهم         
مـن  % 23. 5 مزارع تعليم أساسي بنـسبة       54من العدد الكلي لمجتمع الدراسة وكان هناك        % 12

 102 وكانت أكبر فئة للمزارعين هم ممن تلقى تعليم ثانوي حيـث كـان عـددهم                 ،مجتمع الدراسة 
م ممن تلقى تعليم جـامعي،      من مجتمع الدراسة ه    % 17. 4وكان  % 44. 3مزارع ويمثلون نسبة    

  : )3.5(شكل حظ ذلك في الال
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التوزیع النسبي للمزارعین حسب المستوى التعلیمي 
للمزارع
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والكتابة

تعلیم أساسي تعلیم ثانوي تعلیم جامعي المجموع

ي تعلیم المستوى ال

سبة
الن

  
  

   .التوزيع النسبي للمزارعين حسب المستوى التعليمي للمزارع: 3. 5شكل
  

  :نوع الحيازة .4.1.5
  

من مجتمع الدراسة أي ما يقارب النصف هم من المالكين كمـا          % 47. 8أن   1.4.4يوضح الجدول   
هم مالكين ومستأجرين في نفس الوقت، أي هنـاك   % 17. 4 نسبة إليها هذه النسبة فعلياً مضاف    أن

 وهـذه البيانـات     ،من مجتمع الدراسة يملكون بيوت بالستيكية ويقومون بزراعتها        % 65. 2نسبة  
  ). 4. 5( شكلموضحة في ال

  
التوزیع النسبي للمزارعین حسب نوع الحیازة الزراعیة
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سبة    
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   التوزيع النسبي للمزارعين حسب نوع الحيازة الزراعية :4. 5شكل
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    : التفرغ للعمل الزراعي. 5.1.5
  

عينة وفقاً لتفرغهم للعمل الزراعي تبين أنه أكثر مـن ثلثـي العينـة        ال أفرادبعد تصنيف المزارعين    
هم من المزارعين المتفرغين للعمل الزراعي بشكل رئيسي في حين كانت النـسبة            % 72. 2(بنسبة  

  . هم من غير المتفرغين للعمل في الزراعة والجدول التالي يبين ذلك%) 27. 8(المتبقية 
  

التوزیع النسبي للمزارعین حسب التفرغ للعمل الزراعي
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  التوزيع النسبي للمزارعين حسب التفرغ للعمل الزراعي : 5.5شكل
  

  مصادر المعلومات الزراعية . 2.5
 على جميـع    اإلجابةبخصوص المعلومات الزراعية من حيث مصادرها ومدى تطبيقها كانت نتائج           

   .1. 5 أسئلة هذه الفقرة كما هو مبين في الجدول
  

   المعياري لفقرات مجال مصادر المعلوماتالوسط الحسابي واإلنحراف: أ-1.5 جدول
   

الفقرات الخاصة بمصادر المعلومات    
  الزراعية

الوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  العامة

  التقرير العام

يقوم المرشدون الزراعيون بزيـارة     
  دورية لبيتك البالستيكي 

  غالباً  68%  1. 1  3. 4  230

  المرشـد الزراعـي فـي     تعتمد على 
  مواجهة أي مشكلة زراعية  

  غاليا  68%  1. 1  3. 4  230

تعتمد على الخبـرة الشخـصية فـي      
  مواجهة أي مشكلة زراعية 

  غالباً  74%  0. 9  3. 7  230
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  الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لفقرات مجال مصادر المعلومات: ب-1.5 جدول
   

الفقرات الخاصة بمصادر المعلومات    
  الزراعية

 الوسط  العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  العامة

  التقرير العام

تعتمد على المزارعين اآلخرين فـي      
  االستشارات الزراعية 

  غالباً  68%  0. 9  3. 4  230

عندما تتلقى معلومات زراعيـة مـن     
  المهندس الزراعي تقوم بتنفيذها بدقة  

  دائماً  84%  0. 9  4. 2  230

 المعلومات التـي يقـدمها المهنـدس      
  الزراعي غالباً معروفة لديك

  أحياناً  56%  1. 0  2. 8  230

يقدم المرشد الزراعي معلومات فنيـة   
  مفيدة 

  دائماً   % 86  0. 9  4. 3  230

يــتم الحــصول علــى المعلومــات 
واألساليب الزراعية الحديثة من خالل     

  أجهزة اإلرشاد الحكومي 

  غالباً  68%  1. 2  3. 4  230

 يــتم الحــصول علــى المعلومــات
ــن خــالل  ــة م ــاليب الحديث واألس
  المهندسين ووكالء الشركات الخاصة 

  غالياً   72%  0. 8  3. 6  230

ــة    ــصية أو تجرب ــة الشخ التجرب
  مزارعين آخرين 

  غالباً   % 72   1. 0  3. 6  230

  
  : ترتيب مصادر المعلومات واألساليب الزراعية الحديثة.1.2.5

  
ين حول أكثر الجهات اعتباراً كمـصدر للمعلومـات         يستعان بهذا الجزء للتعرف على آراء المبحوث      

واألساليب الزراعية الحديثة بالنسبة لهم، ومدى ترتيب هذه الجهات من وجهة نظرهم حول أهميتهـا        
  . ثة الزراعية الحديواألساليبفي جلب المعلومات 

  
يث منها  حيث يوجد عدة مصادر للمعلومات الزراعية يمكن للمزارعين الصول على المعلومات الحد           

وهي اإلرشاد الحكومي والخاص، والمعارف المتوارثة والمكتسبة والوسائل اإلعالميـة، ومحطـات       
   .األبحاث
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قرات مجـال ترتيـب مـصادر المعلومـات         الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لف    : 2.5 جدول
   .واألساليب الزراعية الحديثة

  

الوسط   العدد  الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار

  التقدير العام  النسبة العامة

 زراعي من أجهزة اإلرشـاد      إرشاد
  الحكومي

  غالباً  62%  1. 3  3. 1  230

 زراعـي مـن المؤسـسات       إرشاد
  والشركات الخاصة 

  غالباً  64%  1. 0  3. 2  230

  غالباً  %64  0. 9  3. 2  230  من مزارعين آخرين 
  غالباً  %62  1. 0  3. 1  230  معارف متوارثة من اآلباء 

  غالباً  %66  1. 2  3.3  230  النشرات الزراعية 
  نادراً  %36  1. 0  1. 8  230  األبحاثزيارة محطات 

  نادراً  %36  1. 0  1. 8  230  المعارض الزراعية 
  أحياناً  %52  1. 0  2. 6  230   إذاعية أوبرامج تلفزيونية 

  احياناً  %44  1.1  2.2  230  الندوات والمؤتمرات
  أحياناً  %54  1. 6  2. 7  230  متابعة االنترنت 

  
ما ورد في الجدول السابق فهناك خمسة مصادر للمعلومات واألساليب الزراعية الحديثـة             من خالل   

 مصدر قوي وذلك من خالل التقدير العام لها حيـث كانـت             إجاباتهمرعين من خالل    ااعتبرها المز 
ين، مـزارعين آخـر   الخـاص، مـن      واإلرشاد الحكومي   اإلرشاد غالباً وهذه المصادر هي      اإلجابة

، أما بالنـسبة للمـصادر األخـرى فقـد          باء، وكذلك من النشرات الزراعية    عارف متوارثة من اآل   م
 مصادر ضعيفة ونادرة وخاصة زيـارة محطـات األبحـاث،      بأنهااعتبرها المزارعون أفراد العينة     

 زيـارة   والمعارض الزراعية، وهذه نتيجة منطقية حيث لم يعتاد أي من مزارعين منطقتنـا علـى              
   . وكذلك قلة حدوث معارض زراعية وخاصة في منطقتنااألبحاثمحطات 

  
  استخدام األساليب الزراعية التقليدية  3.5

  
 وكانـت   ،بالنسبة لفقرات الممارسات التقليدية استعرضت الدراسة مجموعة من الممارسات التقليدية         

سـات حيـث كانـت النـسبة العامـة           المبحوثين الموافقة باإلجماع على قيامهم بهذه الممار       إجابات
  .)3.5 (واالنحراف المعياري والوسط الحسابي كل نشاط منها كما هو مبين في الجدول
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             الزراعيـة األسـاليب استخدام مدى الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال      : 3.5جدول
  التقليدية 

  
ــط   العدد  الممارسات الزراعية التقليدية  الوس

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  العامة

ــدير  التقـ
  العام 

  موافق بشدة   % 92  0. 6  4. 6  230  تقوم بتعقيم األرض قبل الزراعة
  موافق   %66  1. 3  3.3  230   كيماوياًاألرضيتم تعقيم 

 المحسنة بـسبب ارتفـاع      األصنافال تقوم بزراعة    
  أسعارها

  موافق ض  72%  1. 2  3. 6  230

  موافق بشدة   % 92  0. 7  4. 6  230  لصنف وفقا للمنطقة يتم اختيار ا
بـسبب التركيـز     طرق الدورة الزراعية     إتباعال يتم   

   جدوىاألكثرعلى المحصول 
  موافق   76%  1. 0  3. 8  230

  موافق   %72  1.1  3. 6  230   داخل البيت البالستيكي كيماوياًاألعشابيتم مكافحة 
  موافق بشدة   %90  0. 7  4. 5  230   العضوية المخمرة األسمدةتستخدم 
  موافق بشدة   % 86  0. 7  4. 3  230   الكيماوية األسمدةتستخدم 

  موافق بشدة   %80  0. 8  4. 0  230  تستخدم أحياناً هرمون من اجل التلقيح 
يتم تعبئة المنتوج وتغليفه بشكل منظم حسب متطلبات        

  السوق
  موافق بشدة   90%  0. 6  4. 5  230

ا على صنف محدد بسبب مواصفات      يتم التركيز دائم  
  البيت البالستيكي 

  موافق بشدة   % 86  0. 8  4. 3  230

  موافق بشدة   % 96  0. 4   4. 8  230   الدفيئة بشكل محكم يمنع دخول الحشراتإغالقيتم 
  

   الزراعية الحديثة األساليب استخدام 4.5
  

 أو أسـلوب مـن األسـاليب    من خالل نتائج الدراسة لوحظ تباين واضح في استخدام كل ممارسـة      
  . ، وقد تم أخذ كل أسلوب على حدة)4.5(في الجدول الحديثة كما هو مبين 

  
  :  المحسنةاألصنافوزراعة شتال من مصادر موثوقة  األشراء 1.4.5

  
 أكثر الممارسات الزراعية الحديثة تطبيقا بين المزارعين هي شراء االشـتال            أنبينت نتائج الدراسة    
 األصـناف ويليها بعد ذلك زراعة     % 98ة حيث كانت النسبة العامة لتطبيقها هي        من مصادر موثوق  
  . على التوالي% 94و% 96نة بنسبة  المحساألصنافرة االمقاومة لآلفات وز
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  : فحص التربة . 2.4.5
  

 إجـراء كانت أقل الممارسات تطبيقاً بين المزارعين من بين جميع الممارسات على اإلطالق هـي               
 أية بإجراء مزارعي الدفيئات عدم قيامهم      غالبية أكد حيث   ،حديد حاجتها من األسمدة   فحص التربة لت  

 معين سواء   د برنامج تسمي  بإتباعفحص للتربة لتحديد حاجتها من األسمدة، وعلى ذلك فإنهم يقومون           
 المهندس الزراعي أو وفقا لرأيهم وخبرتهم الشخصية بغض النظر عن حاجة التربـة   إلرشاداتوفقاً  
   .نهاضيفوعلية لهذه األسمدة التي يالف
  

  : الزراعة المختلطة داخل البيت البالستيكي 3.4.5
   

كان من بين الممارسات ضعيفة التطبيق هي الزراعة المختلطة داخل البيت البالستيكي ألكثر مـن                
 مواصفات البيت البالستيكي تكون مصممة لصنف واحـد فقـط   أن إلىصنف، وقد يعود السبب هنا     

 كل محصول يحتاج لعمليـات  أن البندورة أو قد تكون عمليات الخدمة هي السبب في ذلك حيث      مثالً
 عمليات خدمة مختلفة في نفس الوقت ألكثـر         أجراء، وهنا يصعب    اآلخرخدمة تختلف عن الصنف     

 وهذه المعيقات جعلت حوالي ثلثي المزارعين يلتزمون بصنف واحد فقط داخـل البيـت          ،من صنف 
   .%44لك كانت النسبة لتطبيق الزراعة المختلطة داخل البيت البالستيكي الواحد هي البالستيكي لذ

  
  :  استخدام التعقيم الشمسي.4.4.5

  
 التعقيم الشمسي قبل الزراعـة حيـث        بإجراء غالبية المزارعين يقومون     أن إلىتشير نتائج الدراسة    

من هنـا   ، و 4.2 هحسابي مقدار  ووسط   1.1بانحراف معياري مقداره    % 84بلغت النسبة لالستخدام    
 قد يكون   أو والبيئة   اإلنساننستدل على أن غالبية المزارعين يعرفون مخاطر التعقيم الكيماوي على           

 METHYLEيـد المثيايـل   مالسبب الستخدام التعقيم الشمسي هـو ارتفـاع أسـعار غـاز برو    

BROMIDE للتعقيم الكيماوي وكذلك قلة وجوده في األسواق   الالزم  .  
  

  : الدورة الزراعية  .5.4.5
  

 حوالي   الزراعية بنسبة  ورة الد بإتباعرعين يقومون   ا حوالي ثلثي المز   أن إلىأوضحت نتائج الدراسة    
مـن  % 70 حـوالي    أكـد  كمـا    ،1.1 وانحراف معياري مقداره     3.3ووسط حسابي مقداره    % 66

ـ           إلىالمزارعين   تيكية هـو أن البيـوت       أن المعيقات لتطبيق الدورة الزراعية فـي البيـوت البالس
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 البالسـتيكية يمكـن زراعـة    اإلنفاقالبالستيكية تكون مصممة وفقا لنوع معين من المحاصيل مثالً      
 أما المحاصيل التـي     ، تسليق إلىمحاصيل الملوخية والسبانخ والباذنجان والمحاصيل التي ال تحتاج         

، لذلك يقوم المزارعون بزراعـة      يلزمها بيوت بالستيكية عالية    األسالك تعليق على    أويلزمها تسليق   
   . الخيار في البيوت البالستيكية العاليةأوالبندورة 

  
  : مكافحة األعشاب  .6.4.5

  
 يدوياً بنـسبة    األعشابمن خالل نتائج الدراسة فان غالبية المزارعين أفراد العينة يقومون بمكافحة            

ال يكـافحون   % 8ك فقـط    وأن هنا  0.8وانحراف معياري    6.4ووسط حسابي % 92عامة مقدارها   
   . بطرق يدويةاألعشاب

  
  : األسمدةاستخدام  . 7.4.5

  
 العضوية المخمرة، وان بعـض      األسمدة هناك نسبة من المزارعين يستخدمون       أن إلىبينت الدراسة   

،  يستخدم البعض أسمدة عضوية مخمرة      العضوية غير المخمرة، وقد    األسمدةالمزارعون يستخدمون   
 يـستخدمها فـي   األول قسمين فالقـسم  إلى ينقسم المزارعون باستخدامها  يث ح وكذلك غير مخمرة،  

  .  على البناتاألضرارالزراعة مباشرة وهذه قد تكون لها بعض 
  

أما القسم اآلخر وهم ممن شارك ببرنامج المدارس الحقلية الذي طبقته وزارة الزراعـة حيـث تـم            
 في زيادة فعاليـة  أثرهابل الزراعة حيث لوحظ  العضوية غير المخمرة في التعقيم ق      األسمدةاستخدام  

 عملية التعقـيم وكانـت نـسبة اسـتخدام       أثناءالتعقيم الشمسي عن طريق رفع درجة حرارة التربة         
واالنحـراف   3.5وكان الوسط الحسابي    % 70 العضوية غير المخمرة في التعقيم الشمسي        األسمدة

   .1.2المعياري 
  

يقومـون  % 90 أن غالبية المزارعين بنـسبة       إلىينت نتائج الدراسة    أما بالنسبة لألسمدة الكيماوية ب    
 وفقا لبرنـامج    K والبوتاس   ،P الفوسفور   ،N النيتروجين   األساسية كمية مناسبة من األسمدة      بإعطاء

                  وكـان الوسـط الحـسابي    ،0.8ول حيث كان االنحراف المعياري      حسب المرحلة من عمر المحص    
 واالنحـراف  0.3والوسـط الحـسابي   % 60ألسمدة الورقية كانت نسبة استخدامها      وبالنسبة ل  ،4.5

   .1.2المعياري 
  



 49 

  : مكافحة األمراض . 8.4.5
  

 إلرشـادات   كيماوياً وفقـاً      األمراضأوضحت الدراسة إلى أن غالبية المزارعين يقومون بمكافحة         
 أن كما تبين من النتائج      ،4.3 ووسط حسابي    1.0وانحراف معياري   % 86لزراعي بنسبة   المهندس ا 

 يقومون بمعالجة بعض األمراض بطـرق غيـر كيماويـة مثـل             %60هناك نسبة من المزارعين     
 أو قد يكون عن طريق التحكم بالعوامل البيئـة مثـل الحـرارة والرطوبـة                ،استخدام مبيد طبيعي  

   .والتهوية
  

يتقيدون بفترة األمـان    % 90دارها   المبيد فكان غالبية المزارعين بنسبة عامة مق       أمانوبالنسبة لفترة   
  . 1.0 و االنحراف المعياري 4.5 وكان الوسط الحسابي ،للمبيد المستعمل

  
  :  لتلقيح داخل البيت البالستيكيا. 9.4.5

  
 غالبية المزارعين يستخدمون خاليا النحل مـن اجـل التلقـيح بالنـسبة           أن إلىبينت نتائج الدراسة    

والوسط الحـسابي  % 90تلقيح فكانت النسبة العامة لالستخدام هي       وسيلة   إلىللمحاصيل التي تحتاج    
 طيلة الموسـم ألن     اإلطالقولكن هذه النسبة ال تستخدم النحل على         0.7  واالنحراف المعياري  4.5

 يلجأ المزارعون الستخدام الهرمون للتلقيح وذلك لعدم كفـاءة النحـل            السنة من   األوقاتفي بعض   
   .بسبب درجة الحرارة

  
  : زراعة المناطق المحيطة بالدفيئة والتنويع بالمحاصيل الزراعية . 10.4.5

  
ن بزراعة الممرات والمناطق المحيطـة      و حوالي ثلثي المزارعين يقوم    أن إلى نتائج الدراسة    أشارت

وانحراف  3.5ووسط حسابي مقداره    % 70 بنسبة عامة مقدارها     أخرىبالبيت البالستيكي بمحاصيل    
 التنويع بالمحاصـيل الزراعيـة وعـدم        األفضلمن المزارعين انه من     % 92 ويرى   ،1.4معياري  

 نفس النسبة من المزارعون يرون انه يجب البحث عن محاصـيل            أنالتركيز على صنف واحد كما      
 نسبة من المزارعين من خالل تجربتهم       إدراك إلى ولعل ذلك يعود     ة عند الزراع  ةجديدة غير منتشر  

  . خضروات وخاصة من وجهة نظر اقتصاديةألهمية التنويع في زراعة ال
  

  : المدخل المزدوج  . 11.4.5
  

  تخدمون الباب المزدوج للبيت ـة يسـة المزارعين في منطقة الدراسـغالبي أن إلىة ـتبين الدراس
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لمـا لهـذه      0.9 وانحـراف معيـاري      4.5ووسط حسابي   % 90ة عامة مقدارها    البالستيكي بنسب 
 البيت البالستيكي وبالتالي التقليـل مـن        إلى في منع دخول الحشرات      الممارسة من ايجابية واضحة   

 هناك الكثير من األمراض التي تسببها الحشرات للمحاصيل المحمية وال سيما            أن وخاصة   اضراألم
  .  منها خطرة بالمحصول مثل فايروس القمة الذي تنقله حشرة عثة التبغاألمراض هناك بعض أن
  

   :مصائد الحشرات. 12.4.5
  

الستخدام مصائد الحشرات داخل البيـت  % 80تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك نسبة عامة مقدراها  
 ولكن قسم كبير من هـؤالء       ،0.9 وإنحراف معياري مقداره     4.0البالستيكي ووسط حسابي مقداره     

المزارعون يستخدمون المصائد لصيد الحشرات دون االكتراث للكشف عن الحـشرات الموجـودة             
 هناك تقريباً نصف المزارعون حسب نتائج الدراسة        أن ال يلزم، حيث     أو ومتى يلزم الرش     دهاوإعدا

 وقـد يكـون ذلـك مـن بـاب        الحشرات الموجودة على المصيدةوأعداد أنواعهم فقط من يالحظ    
  . الفضول فقط

  
  : التخلص من بقايا المحصول السابق.13.4.5

   
لمزارعون في منطقة الدراسة يقومون بالتخلص من بقايـا          غالبية ا  أنمن خالل نتائج الدراسة تبين      

 خارج البيت البالستيكي وحرقها بعيداً وتتم هذه العملية خـالل عمليـة             وإخراجهاالمحصول السابق   
 4.5والوسط الحـسابي    % 90 وكانت النسبة العامة الستخدام هذه الممارسة هي         ،التحضير للزراعة 

   .0.9واالنحراف المعياري 
  

  : التخلص من النباتات المصابة .14.4.5
  

 النباتات المصابة التي ال يمكن      بإخراجيقومون  % 90 غالبية المزارعين بنسبة     أن إلىتشير الدراسة   
   .مكافحتها كمرض فيروس اصفرار القمة، والتخلص من هذه النباتات خارج البيت البالستيكي

  
  : ترشيد استخدام المبيدات  .15.4.5

  
واد الكيماوية ـتخدام المـن هم من مؤيدون فكرة ترشيد اسـمن المزارعي% 90بينت الدراسة أن 

  فقط من المزارعين يستخدمون الرش الموضعي أي % 60 نسبة أن إالواستخدامها بمقدار معقول، 



 51 

   .يقومون برش النباتات المصابة فقط
  

النـسبة التـي    هي  % 56 حوالي   أن أوضحتلكن عند السؤال عن الزراعة العضوية فان الدراسة         
 الزراعـة  إلىال ينصحون بالتوجه % 44 الزراعة العضوية، أي أن هناك نسبة   إلى هنصحت بالتوج 

 طبيعي في بالدنا وذلك بسبب أذواق المستهلكين وتوجهاتهم وثقافتهم وتوجهـات  أمرالعضوية، وهذا   
  . السوق

  
 المطلوب حيث بلغت النـسبة  لكن يرى األغلب انه يجب استخدام المواد الكيماوية لكن ضمن المقدار  

   .4.5ووسط حسابي % 90العامة لذلك 
  

  : استخدام السجالت الزراعية  .16.4.5
  

 الـسجالت اسـتخدام بـين    أكثر أن إلىبحثت الدراسة في عدة أنواع من السجالت وأشارت النتائج     
ـ     واإلنتاجيةالمزارعين هي السجالت المالية لحساب التكاليف        ة السـتخدمها    حيث بلغت النسبة العام

 ومن خالل النتـائج يـأتي بالمرتبـة         1.1 وانحراف معياري    3.9ووسط حسابي مقداره    % 78هي  
الثانية لالستخدام التزام المزارعين بتاريخ محدد للزراعة، وكانت أقل السجالت استخداماً هي عملـة     

لعامة لالستخدام  تدوين األمراض التي أصابت المحصول وتاريخها والعالج المستخدم فكانت النسبة ا          
   .%58هي 

  
  :الجدوى االقتصادية.  17.4.5

  
من المزارعون يقومون في بداية زراعـة أي محـصول          % 76تشير نتائج الدراسة إلى أن حوالي       

وكان االنحراف المعياري    3.8بعمل جدوى اقتصادية له، حيث كان الوسط الحسابي لهذه الممارسة           
1.0.   

نحراف المعياري والنسبة العامة الخاصـة بمـدى اسـتخدام          الوسط الحسابي واال  : أ-4.5جدول  
  .لألساليب الحديثة في الزراعة المزارعين

  
التقدير 
  العام

النسبة 
  العامة

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  الفقرات  العدد

  تستخدم التعقيم الشمسي أو الحراري   230   4.2  1.1  %84  دائماً 
  زراعة األصناف المحسنة تقوم ب  230  4.7  0.5  %94  دائماً 
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    الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة العامة الخاصة بمـدى اسـتخدام            : ب-4.5جدول  
  .المزارعين لألساليب الحديثة في الزراعة

 
التقدير 
  العام

النسبة 
  العامة

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  الفقرات  العدد

  راعة المحصول وفقاً للدورة الزراعية تقوم بز  230  3.3  1.1  % 66  غالباً 
ال يتم إتباع طرق الدورة الزراعيـة ألن مواصـفات            230  3.5  0.9  % 70  غالباً 

  . البيت البالستيكي وفقاً لمحصول معين
  . داخل البيت البالستيكي يدوياًيتم مكافحة األعشاب   230  4.6  0.8  %92  دائماً 
  .  األسمدة العضوية غير المتخمرةيتم استخدام  230  3.1  1.0  % 62  غالباً 
  تستخدم األسمدة الورقية  230  3.0  1.2  %60  غالباً 
  . يتم إتباع برنامج تسميد معين  230  4.4  0.7  %88  دائماً 
تقوم بإجراء فحص للتربـة  لتحديـد حاجتهـا مـن              230  2.2  1.2  %44  أحياناً 

  . األسمدة
  األسمدة  .N. P. Kبة من وفقاً يتم إعطاء كمية مناس  230  4.5  0.8  %90  دائماً 

  .  األساسية لبرنامج حسب مرحلة المحصول
تتم مكافحة األمراض كيماوياً وفقاً إلشارات المهندس         230  4.3  1.0  %86  دائماً 

  . الزراعي
   .يتم التقيد بفترة األمان للمبيد المستعمل  230  4.5  1.0  %90  دائماً

   .ض تعالجها بطرق غير كيماويةبعض األمرا  230  3.0  1.0  % 60  غالباً 
تستخدم خاليا النحل داخل البيت البالستيكي من أجـل          230  4.5  0.7  %90  دائماً 

  . التلقيح
طـة بالبيـت   يتقوم بزراعة الممرات والمنـاطق المح      230  3.5  1.4  % 70  غالباً 

  . البالستيكي
  

اعيـة وعـدم    من األفضل التنويع بالمحاصـيل الزر       230  4.6  0.6  % 92  دائماً  
  . التركيز على صنف واحد

  . يجب البحث عن محاصيل جديدة غير منتشرة  230  4.6  1.5  %92  دائماً 
تنصح بالتوجه إلى الزراعة العضوية التي ال تـستخدم     230  2.8  0.6  %56  أحياناً 

  فيها الكيماويات 
كـن  يجب استخدام المواد الكيماوية في الزراعـة  ول          230  4.5  1.2  %90  دائماً 

  ضمن المقدار المطلوب 
تقوم بوضع سجل للمزرعة وتدوين العمليات الزراعية        230  3.5  1.1  %70  غالباً 

  . وتاريخها
  يوجد لديك سجل مالي لحساب التكاليف  واإلنتاجية  230  3.9  1.0  %78  غالباً
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ام نسبة العامة الخاصـة بمـدى اسـتخد       الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وال    :  ج -4.5جدول  
  .المزارعين لألساليب الحديثة في الزراعة

 
التقدير 
  العام

النسبة 
  العامة

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الفقرات  العدد  الحسابي

تقوم في بداية زراعة محصول جديد بعمـل جـدوى            230  3.8  1.0  %76  غالباً 
  اقتصادية له 

حصول مـن   تقوم بتدوين األمراض التي تصيب  الم        230  2.9  1.2  %58  أحياناً 
  تاريخها والعالج الذي استعملته

تقوم بزراعة مختلطة داخل البيت البالستيكي الواحـد          230  2.2  1.1  %44  أحياناً 
  ألكثر من صنف

 البيت البالستيكي في بدايـة      أجزاءتقوم بتعقيم جميع      230  4.2  0.8  %84  دائماً 
  الموسم 

   للبيت البالستيكي  برأيك يجب وضع مدخل مزدوج  230  4.7  0.7  %94  دائماً 
  تقوم بزراعة األصناف المقاومة لآلفات  230  4.8  0.5  %96  دائماً 
تزام بتـاريخ محـدد     لتقوم من خالل سـجالت بـاال        230  3.6  1.1  %72  غالباً 

  للزراعة 
تقوم باختيار الصنف الموصى به من حيث مناسـبته           230   4.7  0.5  %94  دائماً 

  . للعروة والمنطقة
  تقوم بتجهيز مدخل مزدوج للدفيئة   230  4.5  0.9  %90  دائماً 
  تقوم بإتباع طرق الدورة الزراعية   230  3.3  1.0  %66  غالباً 
  شتال من المصادر الموثوقة تقوم بشراء األ  230  4.9  0.4  %98  دائماً 
تقوم باستخدام السماد العضوي غير المخمر من خالل          230  3.5  1.2  %70  غالباً

  التعقيم الشمسي 
  استخدام التعقيم الشمسي خالل أشهر الصيف  230  4.2  1.1  %84  دائماً  

التخلص من بقايا المحصول السابق وحرقها بعيداً عن          230  4.5  0.9  %90  دائماً 
  البيت البالستيكي

   استخدام المصائد داخل البيت البالستيكي   230  4.0  0.9  %80  دائماً 
  حل للتلقيح وليس الهرمون استخدام الن  230  4.2  0.7  %84  دائماً 

  
خراجهـا خـارج    إ التخلص من أي نباتات مصابة و       230  4.5  0.6  %90  دائماً 

  . الدفيئة
  التخلص من األعشاب داخل الدفيئة يدوياً   230  4.7  .6  %94  دائماً 
  تعقيم المقصات المستعملة للتقليم باستمرار   230  4.0  1.0  %80  دائماً 
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سابي واالنحراف المعياري والنسبة العامـة الخاصـة بمـدى اسـتخدام         الوسط الح :  د -4.5جدول  
  .المزارعين لألساليب الحديثة في الزراعة

 
التقدير 
  العام

النسبة 
  العامة

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الفقرات  العدد  الحسابي

تقوم بوضع مصائد الحشرات وقراءتها وعد الحشرات        230  2.6  1.4  %52  أحياناً 
  باستمرار 

            
ترشيد استخدام المواد الكيماوية واستخدامها بمقـدار         230  4.5  0.6  %90  دائماً 

  معقول 
  تستخدم الرش الوضعي برش النباتات المصابة فقط   230  3.0  1.1  %60  غالباً 

  
  عالقة مدى قيام المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة بالعوامل البحثية المستقلة 5.5

   
 -Kolmogorov(اختبـار تـم اسـتخدام   ، حيـث   كل علـى حـدة  اإلحصائيةروض  الفتم إختبار

Simirnov(                وتبين أن التوزيع طبيعي لجميع فقرات الدراسة ومبين ذلـك فـي المالحـق جـدول               
)4.5(.  
  

 لقياس أثر عمر المزارع على اتجاهات المزارعين نحو مدى          األحادي التباين   لذا تم استخدام تحليل     
   .المستوى التعليمي للمزارعوأثر  األسرة أفراد الزراعية الحديثة وكذلك اثر عدد األساليبام استخد

  
 من وجهة نظر مزارعي الـدفيئات نحـو مـدى           إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة      : أوالً   •

عنـد مـستوى الداللـة       الزراعية الحديثة يعزى لمتغير عمر المـزارع         األساليباستخدام  
    .α=05. 0  اإلحصائية

  
 انه ال   األحادي نتائج اختبار تحليل التباين      أشارتأثبتت الدراسة صحة الفرضية اعالة حيث       

 الزراعية الحديثة يعزى لمتغير     األساليب نحو مدى استخدام     إحصائيةيوجد فروق ذات داللة     
                      حيـث كانـت مـستوى الداللـة       ،  α=05 .0 اإلحصائيةعمر المزارع عند مستوى الداللة      

α=071 .0 5.5(  كما في الجدول( .  
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ارع على اتجاهات المزارعين نحـو       نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألثر عمر المز        :5.5 جدول
   . الزراعية الحديثةاألساليبمدى استخدام 

  
مجموع   

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0. 071  2. 704  0. 33  2  0. 659  مجموعاتبين ال
      0. 122  112  13. 655  داخل المجموعات 

        114  14. 314  المجموع
  

 نحـو مـدى اسـتخدام       إحـصائية  ال يوجد فروق ذات داللة       بأنهافترضت الدراسة    : ثانياً •
ـ       أفراد الزراعية الحديثة يعزى لمتغير عدد       األساليب ة  األسرة للمزارع عند مـستوى الدالل

α=05 .0     
  

 الدراسة صحة الفرضية حيث تبين انه ال يوجد         أثبتت األحاديمن خالل نتائج تحليل التباين      
 نحو مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة يعزى لمتغير عدد          إحصائيةفروق ذات داللة    

                         حيـث كانـت مـستوى الداللـة         ،α=05 .0 اإلحصائية عند مستوى الداللة     األسرة أفراد
  ). 6.5(كما في الجدول  0.663

  
ألثر عدد أفراد األسرة على اتجاهـات المـزارعين   ) تحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار    :6.5جدول  

   . الزراعية الحديثةاألساليبنحو مدى استخدام 
  

مجموع   
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  ةمستوى الدالل

  0. 663  0. 413  0. 052  2  0. 105  بين المجموعات
      0. 127  112  14. 210  داخل المجموعات 

        114  14. 314  المجموع
  

 األسـاليب  نحو مدى استخدام     إحصائية ال يوجد فروق ذات داللة       بأنهكانت الفرضية   : ثالثاً   •
  α=05 .0ى الداللة  الزراعية الحديثة يعزى لمتغير المستوى التعليمي للمزارع عند مستو

  
   محو مدى ةـإحصائية ـ انه ال يوجد فروق ذات داللاألحاديهرت نتائج اختبار تحليل التباين ـأظ
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 الزراعية الحديثة يعزى لمتغير المستوى التعليمي للمزارع عند مـستوى الداللـة             األساليباستخدام  
α=05 .0   كمـا فـي     0. 05  اكبر من   الدراسة صحة الفرضية الن مستوى الداللة كان       أثبتت حيث

  .)7.5(الجدول 
  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألثر المستوى التعليمي للمـزارع علـى اتجاهـات              : 5.7جدول
   . الزراعية الحديثةاألساليبالمزارعين نحو مدى استخدام 

  
مجموع   

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

  0. 267  1. 320  0. 164  4  0. 655   المجموعاتبين
      0. 124  110  13. 659  داخل المجموعات 

        114  14. 314  المجموع
  

 من وجهة نظر مزارعي الدفيئات نحـو        إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة      : رابعاً الفرضية  •
ند مـستوى    الزراعية الحديثة يعزى لمتغير نوع الحيازة الزراعية ع        األساليبمدى استخدام   

  .α=  05 .0 اإلحصائيةالداللة 
  

أثبتت الدراسة صحة الفرضية حيث بينت نتائج تحليل التباين األحادي انه ال يوجـد فـروق       
 الزراعية  األساليب من وجهة نظر مزارعي الدفيئات نحو مدى استخدام          إحصائيةذات داللة   

 ، α=  05 .0 اإلحـصائية ة  الحديثة يعزى لمتغير نوع الحيازة الزراعية عند مستوى الدالل        
  .)8.5(مبين ذلك في الجدول 

  
 ألثر نـوع الحيـازة الزارعيـة علـى اتجاهـات            األحادي نتائج اختبار تحليل التباين      :8.5 جدول

  المزارعين نحو مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة  
  

درجات   مجموع المربعات  
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  لداللةا

  0. 078  2. 164  0. 261  4  1. 044  بين المجموعات
      0. 121  110  13. 270  داخل المجموعات 

        114  14. 314  المجموع
  



 57 

رعي الـدفيئات  ا من وجهة نظر مز   إحصائيةافترضت الدراسة بعدم وجود فورق ذات داللة        : خامسا
فرغ التام للعمل الزراعي عند مستوى       الزراعية الحديثة يعزى لمتغير الت     األساليبنحو مدى استخدام    

 للعينات المستقلة انه ال يوجد فـورق   T-Test تشير نتائج اختبار ت.α=  05 .0 اإلحصائيةالداللة 
 الزراعية الحديثة   األساليب من وجهة نظر مزارعي الدفيئات نحو مدى استخدام          إحصائيةذات داللة   

تم التأكد من صحة الفرضية الـسابقة مـن خـالل     حيث ،يعزى لمتغير التفرغ التام للعمل الزراعي    
  ). 9.5(المدرجة في الجدول البيانات 

  
اعي على اتجاهات مزارعـي الـدفيئات       ألثر التفرغ التام للعمل الزر    ) ت( نتائج اختبار    :9.5 جدول

  نحو مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة 
  

التفرغ للعمل   المجال
  الزراعي

الوسط 
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

درجات 
  الحرية

) ت(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

ــة   ــرغ لمهن متف
  الزراعة بشكل تام 

مدى اسـتخدام     0. 35284  3. 9414
ــاليب  األســ
ــة  الزراعيــ

  الحديثة 
غير متفرغ لمهنة   
  الزراعة بشكل تام 

87 .3  35868 .0  

113  966 .0  336 .0  

  
 األول الرسمي هـو المـصدر       أواعي الحكومي    الزر اإلرشاد أنافترضت الدراسة   :سادساً   •

   . الزراعية الحديثةباألساليب لمعرفة المزارعين واألساسي
  

من خالل نتائج الدراسة تم ترتيب مصادر المعلومات الزراعية الحديثة لمزارعي الـدفيئات             
 أو الحكومي، وكان المصدر األخيـر  اإلرشادحسب قوتها فكان المصدر األول واألقوى هو        

أعاله وتبين ذلـك     الدراسة صحة الفرضية     أثبتتضعف هو المعارض الزراعية، وبذلك      األ
  ). 10.5(في الجدول 

  
  ترتيب مصادر المعلومات الزراعية الحديثة لمزارعي الدفيئات: أ -10.5 جدول

  
  الترتيب  الوسط الحسابي  مصادر المعلومات الزراعية الحديثة

  االول   3. 43    الحكومياإلرشاد أجهزة زراعي من إرشاد
  الثاني   3. 46   زراعي من المؤسسات والشركات الخاصة إرشاد
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  ترتيب مصادر المعلومات الزراعية الحديثة لمزارعي الدفيئات: ب-10. 5 جدول
  

  الترتيب  الوسط الحسابي  مصادر المعلومات الزراعية الحديثة
  الثالث  4. 21  من مزارعين آخرين 

  الخامس  4. 71  معارف متوارثة عن اآلباء
  الرابع  4. 30  النشرات الزراعية 

  التاسع  7. 79   األبحاثزيارة محطات 
  العاشر  8. 14  المعارض الزراعية 
  السادس  5. 68   إذاعيةبرامج تلفزيونية او 

  الثامن  7. 48  الندوات الزراعية والمؤتمرات 
  السابع  5. 80  متابعة االنترنت 
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  سادسالفصل ال
______________________________________________________  

  خالصة النتائج والتوصيات 
  
   خالصة النتائج واالستنتاجات1. 6
   

 التعرف على واقع استخدام مزارعي الدفيئات لألساليب الزراعية الحديثـة فـي             إلىهدفت الدراسة   
  : منطقة الدراسة، حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية

  
م مزارعي الدفيئات لألساليب الزراعية الحديثة جميعها بنفس النسبة، حيث يوجد           عدم استخدا  •

 جزء منها حال سماعهم بها، ويوجد قسم آخر         أوقسم من المزارعين يطبقون هذه األساليب       
لعـدم  طالقـاً  إ بعد تطبيقها من مزارعين آخرين، والقسم األخير ال يطبقهـا     إالال يطبقونها   

   .ض المزارعين ببعض الممارسات دون غيرهانع بعقناعته بها، أو قد يقت
  

 هناك عدة مصادر لمعرفة المزارع باألساليب الزراعية الحديثة وان هـذه            أنبينت الدراسة    •
 الرسمي هو المصدر األقـوى بالنـسبة   اإلرشادالمصادر تختلف حسب قوتها كمصدر فكان   

 المعـارض الزراعيـة هـي     الزراعية الحديثة بينما كانت   األساليبللمزارع للحصول على    
 واضـحة   أنـشطة األضعف من بين المصادر، وهذا أمر طبيعي في منطقتنا حيث توجـد             

 نـشاطات  أية الرسمي وخاصة بالنسبة لمزارعي الدفيئات في الوقت الذي تنعدم فيه      لإلرشاد
   . معارض زراعيةإلجراء

  
ممارسـتهم لألسـاليب     موافقة والتزام مزارعي الدفيئات على قيامهم و       إلى الدراسة   أشارت •

وبعـض  % 66الزراعية التقليدية بنسبة اختلفت بين أداء كل نشاط عن اآلخر كحـد أدنـي     
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 الدفيئة بشكل محكم يمنع دخول الحـشرات        إغالقوهو  % 96ة لنسبة   ياألنشطة وصل تطبيق  
  . ن هذه الممارسةمن المزارعي% 96حيث التزم 

  
الزراعية الحديثة حيث كان األكثر تطبيقـاً   األساليببينت الدراسة وجود اختالف في تطبيق      •

ـ       ، هو شراء االشتال من مصادر موثوقة      األساليبمن بين هذه      ة حيث بلغـت النـسبة العام
 وقـد   ، غالبية المزارعين يشترون أشتالهم من مصادر موثوقـة        أن أي   .%98للتطبيق هي   
شـتال مـن    لألرعين من جراء شرائهم     ا المخاطر التي يعرفها جميع المز     إلىيعزى السبب   

   .األصلي ظهر عدم مطابقة مواصفات الصنف المزروع للصنف إذامصادر غير معروفة 
  

لمعرفـة حاجتهـا   للتربة  فحص  إجراء أن اقل الممارسات تطبيقاً هي       إلى الدراسة   أوضحت •
وقد يكون السبب في عدم تطبيـق       % 44، حيث بلغت النسبة العامة للتطبيق هنا        األسمدةمن  

 أو الفحص واكتفائهم بمعرفتهم الشخصية      إجراء بأهميةمزارعين ومعرفتهم   هو عدم ثقافة ال   
  . بسؤالهم لمزارعين آخرين

  
 التعميم الشمسي، وهنا قد     إجراءمن المزارعين يعملون على     % 84 أن لىإ الدراسة   أشارت •

  .  الغاز الالزم للتعقيم الكيماوي وكذلك قلة تواجده في األسواقأسعار ارتفاع إلىيعود السبب 
  

 أن طـرق الـدورة الزراعيـة، أي         بإتباعمن مزارعي الدفيئات يقومون     % 66هناك نسبة    •
الدورة الزراعية في دفيئاتهم، وقد يعـزى الـسبب لعـدم معرفـة             ال يتبعون   % 34حوالي  

  . الدورة الزراعية ودورها في مكافحة اآلفاتالمزارعين بأهمية 
  

 يدوياً بسبب صـعوبة     األعشابلتخلص من   با%) 92(بينت الدراسة قيام غالبية المزارعين       •
  .  الرش الكيماوي وتعرض المحصول للخطر في حالة الرشإجراء

  
 كمية مناسبة من األسمدة     بإعطاءمن المزارعين يقومون    % 90 حوالي   أنأوضحت الدراسة    •

لى ادارك المزارعين من خـالل تجـاربهم الخاصـة          إ وقد يعزى السبب     N,P,K األساسية
 .  الزراعي ومساهمتها المباشرة في زيادة دخلهماإلنتاجالكيماوية في ألهمية األسمدة 

  
من المزارعين يعتمدون على خاليـا النحـل فـي    % 90ن نسبة حوالي أبينت الدراسة إلى     •

 استخدام الهرمون للتلقيح بـسبب قلـة   األوقات يلزمهم في بعض     أنهم إال ،وعاتهمرتلقيح مز 
   .رجة الحرارة بسبب داألوقاتكفاءة النحل في جميع 
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 ،يستخدمون مصائد الحشرات داخل دفيئاتهم    % 80من خالل النتائج كان هناك نسبة حوالي         •
ولكن هؤالء المزارعين اعتمدوا على المصائد للتخفيف من ضرر الحشرات وليس للكـشف         

   . الحشراتوأنواع أعدادعن 
  

 هنـاك  أن إال ،اوياتمن المزارعين لفكرة ترشيد استخدام الكيم  % 90أظهرت الدراسة تأييد     •
 ثقافـة المـزارعين   إلـى  وهنا يعود الـسبب  ،فقط يستخدمون الرش الموضعي% 60نسبة  

   .إصابة أيةوقناعتهم بفعالية الرش لجميع البيت كوقاية في حالة ظهور 
  

رعين ال ينصحون بالزراعة العضوية والـسبب       امن المز % 44 أن   إلىبينت نتائج الدراسة     •
   .ر التسويقية وعدم قناعة المستهلكين بالمنتجات العضويةهنا بالتأكيد هي األمو

  
 الزراعية الحديثـة ومتغيـرات   األساليبوجود عالقة بين مدى استخدام أثبتت الدراسة عدم     •

   . وكذلك نوع الحيازة الزراعية، المستوى التعليمي للمزارع،األسرةالعمر، عدد أفراد 
  

 الزراعية الحديثـة    األساليبين مدى استخدام     عدم وجود عالقة ب    إلىأشارت نتائج الدراسة     •
   .والتفرغ التام للعمل الزراعي

  
  التوصيات  2.6

   
 تم صياغتها من استبيان حول واقـع      األسئلةبعد التعرف على نتائج الدراسة من خالل مجموعة من          

لتـزام   ومن أجل الحفاظ على تطور قطاع الزراعة المحمية وا         ، الزراعية الحديثة  ألساليبااستخدام  
 تم   من أجل إستدامة الموارد     الزراعية الحديثة الموصى بها    األساليبالمزارعين قدر اإلمكان بتطبيق     

  :وضع التوصيات التالية 
   

 المعلومات الزراعية الحديثة للمزارعين     إيصالزيادة فاعلية جميع المصادر التي تعمل على         •
  :  الزراعي وذلك عن طريق اإلرشادوال سيما 

  
  . باستمرار وتوصيلها للمزارعيناألبحاثخرجات محطات متابعة م §
 والبحـث عـن     التعرف على أهم المشاكل التي يعاني منها مزارعي هذا القطـاع           §

   .الحلول لها
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معرفة المعيقات الخاصة بتبني األساليب الزراعية الحديثة ومحاولة وضـع حلـول             §
  .لهذه المعيقات

 
  . الزراعية الحديثةواألساليبوصيل المعلومات تفعيل دور المزارعين الرياديين في نقل وت •
 
عقد دورات تدريبية للمزارعين وزيادة معرفتهم بكل أسلوب من األساليب الزراعية الحديثة             •

  : ومن أهمها  ،وال سيما التي يوجد خلل في تطبيقها
  

 فحص للتربـة مـن اجـل معرفـة         إجراءعقد محاضرات للمزارعين حول أهمية       §
   . الالزمةاألسمدة إضافة ومن ثم محتواها من العناصر

بهـا   الزراعة العـضوية وكيفيـة القيـام         أهمية نشرات حول    أوعمل محاضرات    §
   .وأهميتها في الحد من اآلفات والمحافظة  على صحة اإلنسان والبيئة

توعية المزارعين حول أهمية استخدام السجالت الزراعية فـي جميـع العمليـات              §
سواء من خالل وسائل النشرات أو وسـائل         المالية   الزراعية وليس فقط في األمور    

   . غيرهاأواإلعالم أو الندوات 
 إجـراء  وكيفيـة    بأهميـة عمل نشرات أو محاضرات من أجل تعريف المزارعين          §

      .التعقيم الشمسي وسالمته للبيئة
 الكيماوية واستخدام الرش    األسمدة ترشيد استخدام    أهميةالقيام بحمالت توعية حول      §

   . للمبيد المستعمل األماني وااللتزام بفترة الموضع
 أنواعتوعية المزارعين بالغرض الرئيس من المصائد الحشرية، وهو التعرف على            §

  . الحشرات الموجودة وأعدادها، وتوعيتهم بموضوع الحد االقتصادي للرش
عمل نشرات للعامة حول مدى سالمة الغذاء العضوي لإلنـسان والبيئـة كوسـيلة               §

   .من أذواق المستهلكينللتغيير 
  

االهتمام دائماً بالمزارعين الجدد، والمناطق الجديدة في الزراعة المحمية ومحاولـة تطبيـق     •
 الزراعية الحديثة بها حيث يتميز هؤالء المزارعون بسرعة تطبيق أي مـستجدات             األساليب

   . من غيرهم ممن اعتاد على أساليب معينةأكثرعلى الزراعة 
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  : اجع العربية المر
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   . بغداد،النافع، وفطر الفيوزاريوم

-10، ص 98ور وبراعم، العـدد     ذج. زراعة الخضروات العضوية  ): 2008 (. ر رودمان، •
11.  
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  .  مصر، دار الفجر للنشر والتوزيع،عين شمس
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  االستبانة  1.4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة القدس المفتوحة 
 كلية الدراسات العليا 

  المستدامة معهد  التنمية 
  
  

  : إعداد هذا االستبيان من أجل القيام ببحث بعنواناألخ المزارع الكريم، قام الباحث ب
  

  الزراعية الحديثة في محافظتي جنين وطولكرماليب واقع استخدام مزارعي الدفيئات لألس
  

وذلك استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في برنامج التنمية الريفية المـستدامة، لـذا نرجـو مـن      
بيان بصدق حيث ان المعلومات المقدمة من قبلكم هي         حضرتكم اإلجابة على جميع فقرات هذا االست      

  . من اجل البحث فقط
  

  
  شكراً لتعاونكم

                                 
  الباحث                                                                                      

  جواد زكارنه
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  : القسم األول
  : المزارعمعلومات أساسية خاصة ب

  : عمر المزارع-1
  . سنه30أقل من -1
  .  سنة50 إلى 30من -2
  .  سنة50أكثر من -3
  
  : عدد أفراد األسرة-2
  .  أفراد5أقل من -1
  .  أفراد10 إلى 5من -2
  .  أفراد10أكثر من -3
  
  : المستوى التعليمي للمزارع-3
   .أمي-1
  . يجيد القراءة والكتابة-2
  . تعليم أساسي-3
  .ثانوي تعليم -4
  . تعليم جامعي-5
  
  : نوع الحيازة الزراعية-4
  ال  نعم  

      ملك 
      استئجار
      مشاركه

   
  :التفرغ للعمل الزراعي-5
  . متفرغ لمهنة الزراعة-1
  . غير متفرغ لمهنة الزراعة-2
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  : القسم الثاني*
  : أسئلة تخص مصادر المعلومات الزراعية

  
  : اسبفي المكان المن× الرجاء وضع إشارة -أ
  

  اطالقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرة  الرقم
يقوم المرشدون الزراعيون بزيـارة دوريـة        .1

  .لبيتك البالستيكي
          

تعتمد على المرشد الزراعي في مواجهـة أي         .2
  .مشكلة زراعية

          

تعتمد على الخبرة الشخصية في مواجهـة أي         .3
  . مشكلة زراعية

          

آلخــرين فــي تعتمــد علــى المــزارعين ا .4
   .االستشارات الزراعية

          

عندما تتلقى معلومات زراعية من المهنـدس        .5
  . الزراعي تقوم بتنفيذها بدقة

          

المعلومات التي يقدمها المهنـدس الزراعـي        .6
  .غالباً معروفه لديك

          

            .يقدم المرشد الزراعي معلومات فنية مفيدة .7
ليب يتم الحصول علـى المعلومـات واألسـا        .8

الزراعية الحديثة من خالل أجهـزة اإلرشـاد    
  .الحكومي

          

يتم الحصول علـى المعلومـات واألسـاليب         .9
الزراعية الحديثة من خالل المهندسين وكالء      

  .الشركات الخاصة أو المحالت الزارعية

          

يتم معرفة األساليب الزراعية الحديثـة مـن         .10
خالل التجربة الشخصية أو تجربة مـزارعين       

  . خرينآ
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  :الرجاء ترتيب مصادر المعلومات واألساليب الزراعية الحديثة كما هو مناسب لكم -ب
  
  

مصادر المعلومات   الرقم
  واألساليب الزراعية الحديثة 

الترتيب   إطالقا  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً
  10-1من 

إرشاد زراعي من أجهـزة       1
  . اإلرشاد الحكومي

            

ــاد ز  2 ــن  إرش ــي م راع
ــشركات   ــسات وال المؤس

  .الخاصة

            

              . من مزارعين آخرين  3
              .معارف متوارثة عن اآلباء  4
              .النشرات الزراعية  5
              . زيادة محطات األبحاث  6
              .المعارض الزراعية  7
              .برامج تلفزيونية أو إذاعية  8
النـــدوات الزراعيـــة    9

  .والمؤتمرات
            

              . متابعة اإلنترنت  10
  

  : أسئلة حول مدى استخدام األساليب الزراعية التقليدية : القسم الثالث 
  

  : في المكان المناسب× الرجاء وضع إشارة  •
  
موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
ال رأي   موافق

  لي
معارض   معارض

  بشدة
            .تقوم بتعقيم األرض قبل الزراعة  .1
            .ألرض كيماوياًيتم تعقيم ا  .2
ال تقوم بزراعة األصناف المحـسنة        .3

  . بسبب ارتفاع أسعارها
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            .يتم اختيار الصنف وفقاً للمنطقة  .4
ال يتم إتباع طرق الدورة الزراعيـة         .5

بسبب التركيز على المحصول األكثر     
  . جدوى اقتصادياً

          

يتم مكافحة األعشاب داخـل البـت         .6
  . ي كيماوياًالبالستيك

          

            . تستخدم األسمدة العضوية المتخمرة  .7
            . تستخدم األسمدة الكيماوية  .8
تستخدم أحياناً هرمـون مـن أجـل          .9

  . التلقيح
          

يتم تعبئة المنتوج وتغليفه بشكل منظم        .10
  .حسب متطلبات السوق

          

يتم التركيز دائماً على صنف محـدد         .11
  . ات البيت البالستيكيبسبب مواصف

          

يتم إغالق الدفيئة بشبك محكم يمنـع         .12
  . دخول الحشرات
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  : أسئلة حول مدى استخدام األساليب الزراعية الحديثة : القسم الرابع 
  

  : في المكان المناسب× الرجاء وضع إشارة  •
  

  اطالقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرة  الرقم
            م الشمسي أو الحراري تستخدم التعقي  .1
            .تقوم بزراعة األصناف المحسنة  .2
تقوم بزراعة المحصول وفقـاً  للـدورة          .3

  . الزراعية
          

ال يتم إتباع طرق الدورة الزراعيـة ألن     .4
مواصــفات البيــت البالســتيكي وفقــاً 

  .لمحصول معين

          

يتم مكافحـة األعـشاب داخـل البيـت       .5
  . وياًًالبالستيكي يد

          

يتم استخدام األسـمدة العـضوية غيـر          .6
  . المتخمرة

          

            . تستخدم األسمدة الورقية  .7
            . يتم إتباع برنامج تسميد معين  .8
تقوم بإجراء فحص للتربة لتحديد حاجتها        .9

  . من األسمدة
          

يتم إعطاء كمية مناسبة مـن األسـمدة          .10
لبرنامج حـسب    وفقاً   N.P.Kاألساسية  

  . مرحلة المحصول

          

تتم مكافحة األمـراض كيماويـاً وفقـاً          .11
  . إلشارات المهندس الزراعي

          

            .يتم التقيد بفترة األمان للمبيد المستعمل  .12
بعض األمراض تعالجها بطـرق غيـر         .13

  .كيماوية
          

تستخدم خاليـا النحـل داخـل البيـت           .14
  . لتلقيحالبالستيكي من أجل ا
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تقــوم بزراعــة الممــرات والمنــاطق   .15
  . المحيطة بالبيت البالستيكي

          

ــع بالمحاصــيل   .16 ــضل التنوي ــن األف م
الزراعية وعدم التركيز علـى  صـنف        

  .واحد

          

يجب البحث عن محاصيل جديدة غيـر         .17
  . منتشرة

          

تنصح بالتوجه إلى الزراعة العـضوية        .18
  . م فيها الكيماوياتالتي ال تستخد

          

يجب استخدام المـواد الكيماويـة فـي          .19
  . الزراعة ولكن ضمن المقدار المطلوب

          

تقوم بوضع سجل للمزرعـة وتـدوين         .20
  . العمليات الزراعية وتاريخها

          

يوجد لديك سجل مالي لحساب التكاليف        .21
  . واإلنتاجية

          

ل جديـد   تقوم في بداية زراعة محـصو       .22
  . بعمل جدوى اقتصادية له

          

تقوم بتدوين األمـراض التـي تـصيب          .23
المحصول من تاريخها  والعالج الـذي       

  .استعملته

          

تقوم بزراعة مختلطـة داخـل البيـت          .24
  . البالستيكي الواحد ألكثر من صنف

          

تقــوم بتعقــيم جميــع أجــزاء البيــت   .25
  . البالستيكي في بداية الموسم

          

برأيك يجب وضع مدخل مزدوج للبيـت     .26
  . البالستيكي

          

            .تقوم بزراعة األصناف المقاومة لآلفات  .27
تقوم من خالل سـجالت بـااللتزام         .28

  .بتاريخ محدد للزراعة
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تقوم باختيار الصنف الموصى بـه        .29
  . من حيث مناسبته للعروة  والمنطقة

          

             .مدخل مزدوج للدفيئةتقوم بتجهيز   .30
            . تقوم بإتباع طرق الدورة الزراعية  .31
تقوم بشراء االشتال من المـصادر        .32

  . الموثوقة
          

تقوم باستخدام السماد العضوي غير       .33
  .المخمر من خالل التعقيم الشمسي

          

استخدام التعقيم الشمسي خالل أشهر       .34
  . الصيف

          

 من بقايا المحصول السابق     التخلص  .35
  . وحرقها بعيداً عن البيت البالستيكي

          

استخدام المـصائد داخـل البيـت         .36
  .البالستيكي

          

اســتخدام النحــل للتلقــيح ولــيس   .37
  . الهرمون

          

التخلص مـن أي نباتـات مـصابة          .38
  . وإخراجها خارج الدفيئة

          

ة التخلص من األعشاب داخل الدفيئ      .39
  . يدوياً

          

تعقيم المقصات المـستعملة للتقلـيم        .40
  . باستمرار

          

تقوم بوضـع مـصائد الحـشرات         .41
  . وقراءتها وعد الحشرات باستمرار

          

ترشيد استخدام المـواد الكيماويـة        .42
  .واستخدامها بمقدار معقول

          

تستخدم الـرش الموضـعي بـرش         .43
  .  النباتات لمصابة فقط

          

استخدام المبيـدات األقـل سـمية         .44
  .  وااللتزام بفترة األمان
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استخدام السجالت لجميع العمليـات       .45
ــعار   ــا وأس ــة وتواريخه الزراعي

  . المنتاجات على مدار الموسم

          

  
  انتهى االستبيان
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جدول التوزيع النسبي إلجابات فقرات مجال مصادر المعلومات الزراعية: 1.5ملحق   

  
 

 المحموع دائما غالبا أحيانا نادرا اطالقا 

  
 % العدد

 النسبة
 % العدد

 النسبة
 % العدد

 النسبة
 % العدد

 النسبة
 % العدد

 النسبة
 % العدد

 النسبة

 الزراعيـون  المرشدون يقوم
 البالستيكي لبيتك دورية بزيارة

6 2.6 52 22.6  62 27.0 72 32.2 36 15.7 230 100.0 

 الزراعـي  المرشد على تعتمد
 زراعية مشكلة أي مواجهة في

10 4.3 44 19.1 56 24.3 86 37.4 34 14.8 230 100.0 

 الشخـصية  الخبرة على تعتمد
 زراعية مشكلة أي مواجهة في

0 .0 24 10.4 80 34.8 76 33.0 50 21.7 230 100.0 

 اآلخرين المزارعين على تعتمد
 الزراعية االستشارات في

4 1.7 30 13.0 82 35.7 88 38.3 26 11.3 230 100.0 

 زراعية معلومات تتلقى عندما
 تقـوم  الزراعي المهندس من

 بدقة بتنفيذها
2 .9 18 7.8 8 3.5 102 44.3 100 43.5 230 100.0 

ــات ــي المعلوم ــدمها الت  يق
ــاً الزراعــي المهنــدس  غالب
 لديك معروفه

22 9.6 72 32.2 72 32.2 52 23.5 6 2.6 230 100.0 

ــدم ــد يق ــي المرش  الزراع
 مفيدة فنية معلومات

2 .9 16 7.0 10 4.3 94 40.9 108 47.0 230 100.0 

 المعلومات على الحصول يتم
 الحديثـة  الزراعية واألساليب

 اإلرشـاد  أجهـزة  خالل من
 الحكومي

18 7.8 46 20.0 36 15.7 96 41.7 34 14.8 230 100.0 

 المعلومات على الحصول يتم
ـ  الزراعية واألساليب  ةالحديث

 وكـالء  المهندسين خالل من
 المحالت أو الخاصة الشركات
 الزراعية

2 .9 16 7.0 88 38.3 94 40.9 30 13.0 230 100.0 

 الزراعية األساليب معرفة يتم
 التجربـة  خـالل  من الحديثة
 مزارعين تجربة أو الشخصية
 آخرين

0 .0 44 19.1 54 23.5 90 39.1 42 18.3 230 100.0 
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   التوزيع النسبي إلجابات فقرات مجال مدى استخدام األساليب الزراعية جدول  : 2.5 ملحق
  التقليدية                

 
 المحموع بشدة موافق موافق لي رأي ال معارض بشدة معارض  

 % العدد  
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 النسبة % العدد

 رضاأل بتعقـيم  تقوم
 100.0 230 63.5 146 33.9 78 0. 0 2.6  6 0. 0 الزراعة قبل

ــتم ــيم ي  األرض تعق
 كيماوياً

36 15.7 38 16.5 4 1.7 120 52.2 32 13.9 230 100.0 

 بزراعــة تقــوم ال
 المحــسنة األصــناف

 أسعارها ارتفاع بسبب
26 11.3 16 7.0 18 7.8 134 58.3 36 15.7 230 100.0 

 وفقاً الصنف اختيار يتم
 للمنطقة

2 .9 4 1.7 6 2.6 70 30.4 148 64.3 230 100.0 

 طـرق  إتبـاع  يتم ال
 بسبب الزراعية الدورة

ــز ــى التركيـ  علـ
ــصول ــر المح  األكث

 اقتصادياً جدوى

8 3.5 26 11.3 20 8.7 134 58.3 42 18.3 230 100.0 

 األعـشاب  مكافحة يتم
 البالستيكي البت داخل
 كيماوياً

14 6.1 28 12.2 26 11.3 126 54.8 36 15.7 230 100.0 

 األســمدة تــستخدم
 100.0 230 58.3 134 38.3 88 9. 2 1.7 2 9. 2 المتخمرة العضوية

 األســمدة تــستخدم
 الكيماوية

2 .9 6 2.6 6 2.6 132 57.4 84 36.5 230 100.0 

 هرمون أحياناً تستخدم
 100.0 230 18.3 42 67.0 154 8.7 20 4.3 10 1.7 4 التلقيح أجل من

 المنتــوج تعبئـة  يـتم 
 مـنظم  بشكل وتغليفه
 السوق متطلبات حسب

0 .0 2 .9 8 3.5 92 40.0 128 55.7 230 100.0 

 على دائماً التركيز يتم
 بـسبب  محـدد  صنف

ــفات ــت مواص  البي
 البالستيكي

0 .0 18 7.8 4 1.7 102 44.3 106 46.1 230 100.0 

 بشبك الدفيئة إغالق يتم
 دخـول  يمنـع  محكم

 الحشرات
0 .0 0 .0 4 1.7 38 16.5 188 81.7 230 100.0 
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  جدول التوزيع النسبي إلجابات فقرات مجال مدى استخدام األساليب الزراعية : 3.5 ملحق
   .الحديثة            

 
 المحموع دائما غالبا أحيانا نادرا اطالقا   

 % العدد  
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 % دالعد
 النسبة

 % العدد
 النسبة

 التعقــيم تــستخدم
 100.0 230 49.6 114 38.3 88 2.6 6 4.3 10 5.2 6 الحراري أو الشمسي

ــوم ــة تقـ  بزراعـ
 المحسنة األصناف

0 .0 0 .0 4 1.7 62 27.0 164 71.3 230 100.0 

ــوم ــة تقـ  بزراعـ
ــصول ــاً المح   وفق

 الزراعية للدورة
6 5.2 36 15.7 94 40.9 42 18.3 46 20.0 230 100.0 

 طـرق  إتبـاع  يتم ال
 ألن الزراعية الدورة

ــفات ــت مواص  البي
ــتيكي ــاً البالس  وفق
 معين لمحصول

5 4.3 14 6.1 78 33.9 106 46.1 22 9.6 230 100.0 

 األعشاب مكافحة يتم
ــل ــت داخـ  البيـ
 يدوياًً البالستيكي

6 2.6 4 1.7 0 .0 66 28.7 154 67.0 230 100.0 

 األسـمدة  استخدام يتم
 غيــر  العــضوية 
 المتخمرة

42 3.5 62 27.0 78 33.9 62 27.0 20 8.7 230 100.0 

ــستخدم ــمدة ت  األس
 الورقية

22 9.6 70 30.4 58 25.2 52 22.6 28 12.2 230 100.0 

 برنـامج  إتبـاع  يتم
 معين تسميد

0 .0 2 .9 18 7.8 96 41.7 114 49.6 230 100.0 

 فحـص  بإجراء تقوم
 حاجتها لتحديد للتربة
 األسمدة من

90 39.1 70 30.4 28 12.2 28 12.2 14 6.1 230 100.0 

 كميــة إعطــاء يــتم
 األسـمدة  من مناسبة

 N.P.K األساسـية 
 حـسب  لبرنامج وفقاً

 المحصول مرحلة

0 .0 10 4.3 8  3.5 80 34.8 132  57.4 230 100.0 

 األمراض مكافحة تتم
 إلشارات وفقاً كيماوياً
 الزراعي المهندس

6 2.6 12 5.2 18 7.8 76 33.0 118 51.3 230 100.0 
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 األمان بفترة التقيد يتم
 100.0 230 68.7 158 20.0 46 1.7 4 7.0 16 2.6 6 المستعمل للمبيد

ــض ــراض بع  األم
 غيـر  بطرق تعالجها
 كيماوية

10 4.3 64 27.8 92 40.0 42 18.3 22 9.6 230 100.0 

 النحـل  خاليا تستخدم
ــل ــت داخـ  البيـ
 أجـل  من البالستيكي
 التلقيح

0 .0 4 1.7 8 3.5 96 41.7 132 53.0 230 100.0 

 الممرات بزراعة تقوم
 المحيطـة  والمناطق
 البالستيكي بالبيت

14 6.1 58 25.2 28 12.2 50 21.7 80 34.8 230 100.0  

 التنويـع  األفضل من
 الزراعية بالمحاصيل

  علـى  التركيز وعدم
 واحد صنف

0 .0 12 .9 2 .9 84 36.5 142 61.7 230 100.0 

 عـن  البحـث  يجب
 غير جديدة محاصيل
 منتشرة

0 .0 2 .9 6 2.6 74 32.2 142 64.3 230 100.0 

 إلـى  بالتوجه تنصح
 العـضوية  الزراعـة 

 فيهـا  تستخدم ال التي
 الكيماويات

60 26.1 52  22.6 38 16.5 32 13.9 48 20.9 230 100.0 

 المواد استخدام يجب
 الزراعة في الكيماوية
 لمقـدار ا ضمن ولكن

 المطلوب

0 .0 2 .9 2 .9 108 47.0 118 51.3 230 100.0 

 سـجل  بوضـع  تقوم
ــة ــدوين للمزرع  وت
 الزراعيـة  العمليات
 وتاريخها

8 3.5 46 20.0 46 20.0 76 33.0 54 23.5 230 100.0 

 مالي سجل لديك يوجد
ــساب ــاليف لح  التك
 واإلنتاجية

6 2.6 28 12.2 22 9.6 90 39.1 84 36.5 230 100.0 

 زراعة بداية في تقوم
 بعمل جديد محصول
 له اقتصادية جدوى

12 .9 28 12.2 42 18.3 90 39.1 68 29.6 230 100.0 
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 األمراض بتدوين تقوم

ــي ــصيب التـ  تـ
 مــن المحــصول
 والعــالج  تاريخهــا

 استعملته الذي

28 12.2 78 33.9 48 20.9 46 20.0 30 13.0 230 100.0 

 مختلطة بزراعة تقوم
ــل ــ داخـ  تالبيـ
 الواحــد البالســتيكي

 صنف من ألكثر

78 33.9 78 33.9 38 16.5 28 12.2 8 3.5 230 100.0 

 جميـع  بتعقـيم  تقوم
ــزاء ــت أجـ  البيـ
 بدايـة  في البالستيكي
 الموسم

0 .0 10 4.3 24 10.4 98 42.6 98 42.6 230 100.0 

 وضـع  يجب برأيك
 للبيت مزدوج مدخل

 البالستيكي
2 .9 4 1.7 4 1.7 52 22.6 168 73.0 230 100.0 

ــوم ــة تقـ  بزراعـ
 المقاومـة  األصناف
 لآلفات

0 .0 0 .0 4 1.7 46 20.0 180 78.3 230 100.0 

ــوم ــن تق ــالل م  خ
ــجالت ــااللتزام س  ب
 للزراعة محدد بتاريخ

12 5.2 24 10.4 58 25.2 86 37.4 50 21.7 230 100.0 

 الصنف باختيار تقوم
 حيث من به الموصى
ــبته ــروة مناس   للع
 والمنطقة

0 .0 0 .0 6 2.6 68 29.6 156 67.8 230 100.0 

 مـدخل  بتجهيز تقوم
 100.0 230 69.6 160 22.6 52 3.5 8 1.7 4 2.6 6 للدفيئة مزدوج

 طـرق  بإتبـاع  تقوم
 100.0 230 16.5 38 19.1 44 41.7 96 20.0 46 2.6 6 الزراعية الدورة

 شـتال األ بشراء تقوم
 100.0 230 88.7 204 9.6 22 1.7 4 0. 0 0. 0 الموثوقة المصادر من

 السماد باستخدام تقوم
 المخمر غير العضوي

 التعقـيم  خـالل  من
 الشمسي

12 5.2 40 17.4 60  26.1 60 26.1 58 25.2 230 100.0 

ــتخدام ــيم اس  التعق
 أشهر خالل الشمسي
 الصيف

8  3.5 14 6.1 2 .9 38 16.5 168 73.0 

  
  

230 100.0 
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 بقايـا  مـن  التخلص
 قالــساب المحــصول
 عـن  بعيـداً  وحرقها
 البالستيكي البيت

6 2.6 6 2.6 6 2.6 70 30.4 142 61.7 230 100.0 

ــتخدام ــصائد اس  الم
ــل ــت داخـ  البيـ
 البالستيكي

2 .9 14 6.1 48 20.9 92 40.0 74 32.2 230 100.0 

 للتلقيح النحل استخدام
 100.0 230 35.7 82 53.0 122 8.7 20 2.6 6 0. 0 الهرمون وليس

ــتخلص ــ ال  أي نم
 مــصابة  نباتــات
ــا ــارج وإخراجه  خ

 الدفيئة

0 .0 0 .0 6 2.6 102 44.3 122 53.0 230 100.0 

 األعشاب من التخلص
 100.0 230 72.2 166 24.3 56 1.7 4 1.7 4 0. 0 يدوياً الدفيئة داخل

ــيم ــصات تعق  المق
ــستعملة ــيم الم  للتقل
 باستمرار

8 3.5 16 7.0 24 10.4 96 41.7 86 37.4 230 100.0 

 مـصائد  بوضع تقوم
 وقراءتهـا  الحشرات
الحــشرات وعــد 
 باستمرار

50 21.7 90 39.1 26 11.3 28 12.2 36 15.7 230 100.0 

 المواد استخدام ترشيد
 واستخدامها الكيماوية
 معقول بمقدار

0 .0 4 1.7 2 .9 104 45.2 120 52.2 230 100.0 

 الـــرش تـــستخدم
ــعي ــرش الموض  ب

 فقط لمصابة النباتات
12 5.2 62 27.0 94 40.9 34 14.8 28 12.2 230 100.0 

ــتخدام ــدات اس  المبي
 وااللتزام سمية األقل
 األمان بفترة

2 .9 8 3.5 8 3.5 98 42.6 114 49.6 230 100.0 

 الــسجالت اســتخدام
ــع ــات لجمي  العملي
 وتواريخها الزراعية
 المنتجــات وأســعار

 الموسم مدار على

6  2.6 34 14.8 60 26.1 72 31.3 58 25.2 230 100.0 
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    لفقرات الدراسة Kolmogorov-Smirnovجدول نتائج اختبار  أ - 4.5ملحق
 

 

   عمر المزارع

مجال مدى استخدام 
االساليب الزراعية 

 الحديثة
N 34 

 4.0915 الوسط الحسابي
 

 38896. االنحراف المعياري
  سنه30أقل من 

 528. نتائج االختبار

N 140 

 3.9105 الوسط الحسابي
 

 33612. االنحراف المعياري
نة س50 إلى 30من   

 673. االختبار

N 56 

 3.8460 الوسط الحسابي
 

 35689. االنحراف المعياري
  سنة50أكثر من 

 494. االختبار
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    لفقرات الدراسة Kolmogorov-Smirnovجدول نتائج اختبار ب - 4.5ملحق
 

سرةعدد أفراد األ    

مجال مدى استخدام 
االساليب الزراعية 

 الحديثة
N 64 

 3.9347 الوسط الحسابي
 

 33512. االنحراف المعياري
  أفراد5أقل من 

 521. االختبار

N 146 

 3.9038 الوسط الحسابي
 

 36569. االنحراف المعياري
  أفراد10 إلى 5من 

 665. االختبار

N 20 

 4.0089 الوسط الحسابي
 

 34952. االنحراف المعياري
  أفراد10أكثر من 

 711. االختبار
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    لفقرات الدراسة Kolmogorov-Smirnovجدول نتائج اختبار  ج – 4.5ملحق
  

 

   المستوى التعليمي للمزارع

مجال مدى استخدام 
االساليب الزراعية 

 الحديثة
N 6 

 3.5704 الوسط الحسابي
 

 46631. االنحراف المعياري
 أمي

 525. االختبار

N 28 

 3.8952 الوسط الحسابي
 

 41596. االنحراف المعياري
 يجيد القراءة والكتابة

 873. االختبار

N 54 

 3.9786  الوسط الحسابي 
 

 29741. االنحراف المعياري
 تعليم أساسي

 609. االختبار

N 102 

 3.9521  الوسط الحسابي 
 

 34943.  االنحراف المعياري 
 تعليم ثانوي

 670. االختبار

N 40 

 3.8378 الوسط الحسابي 
 

 36778. االنحراف المعياري 
 تعليم جامعي

 543. االختبار
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    لفقرات الدراسة Kolmogorov-Smirnovجدول نتائج اختبار  د - 4.5ملحق
  

 

   نوع الحيازة الزراعية

مجال مدى استخدام 
االساليب الزراعية 

 الحديثة
N 110 

 3.8416 الوسط الحسابي 
 

 34670. االنحراف المعياري
 ملك

 691. االختبار

N 46 

 4.0493 الوسط الحسابي 
 

 42587. االنحراف المعياري
 استئجار

 623. االختبار

N 26 

 3.8581 الوسط الحسابي 
 

 25411. االنحراف المعياري
 مشاركة

 454. االختبار

N 40 

 4.0367 الوسط الحسابي 
 

 31330. االنحراف المعياري
 ملك واستئجار

 788. االختبار

N 8 

 3.9167 الوسط الحسابي 
 

 22324. االنحراف المعياري
 استئجار ومشاركة

 362. االختبار
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