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 الملخص 

يهدددا البحددى الددر التعددرا علددر اتجددا  زراع الخضددر المحميددة فددي محافظددة واسددط وتحديددد العالقددة بددي  معددد    

: العمر، التحصيل الدراسي، عدد سدووات اتجاهاتهم نحو ممارسة االساليب الزراعية الصديقة للبيئة وكل م  العوامل االتية 

و المساحة المستغلة، فضال ع  التعرا علر واقد  و المحمية العمل بالزراعة المحمية، مساحة حيازة االرض، عدد البيوت 

معوقات ممارسة االساليب الزراعية الصديقة للبيئة . نفد  البحدى فدي ال دعب الزراعيدة حسدب االقضدية والودواحي بمحافظدة 

و وتددم ارتيددار عيوددة بوسددبة   186شددعبة زراعيددة و بعدددد  31واقدد  واسددط ب  49% بصددورة ع ددواوية وبلددد العدددد 55مزارعددا

و م  مالكي البيوت المحمية.  %  64اظهرت الوتاوج ان اعلدر نسدبة للمبحدو ي  تقد  فدم  فئدة االتجدا  المحايدد بوسدبة مزارعا

فئة االتجا  السلبي ، كما لوحظ وجود عالقة ارتباط معوويدة بدي  % ل39، بيوما كانت اقل نسبة  69.45وبمعد  اتجا  مقدار  

التحصدديل الدراسددي، مسدداحة حيددازة االرض، عدددد البيددوت اتجاهددات الددزراع نحددو الممارسددة وكددل مدد  العوامددل المسددتقلة: 

المحميدة .  المحمية، المساحة المستغلة، في حي  لم يالحظ وجود ارتباط معووي مد   العمدر و عددد سدووات العمدل بالزراعدة

ان غالبيدة المبحدو ي  يمارسدون التعقديم ال مسدي للتربدة . كمدا ان المبحدو ي  يتدابعون أما واق  الممارسة فقد أظهرت الوتداوج 

. فدي حدي  ان اهدم المعوقدات التدي تحدد مد  الممارسدة كاندت عد  اإلرشادات والتعليمات الصادرة م  المختصي  الدزراعيي 

ذ أجدداا اغلددب المبحددو ي  بعددد  توفرهددا باالسددواق وندددرتها فضددالو عدد  قلددة وجددود الدددورات اسددتعما  المكافحددة الحيويددة ، ا

 الصديقة للبيئة.الزراعية التدريبة التي تمك  المزراعي  م  فهم آلية استخدا  المكافحة الحيوية كواحدة م  االساليب 

 ، البيوت المحمية، األساليب الزراعية الصديقة للبيئة   اتجاهات الزراعالكلمات المفتاحية:
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ATTITUDES OF PROTECTED VEGETABLE FARMERS IN WASIT 

PROVINCE TOWARDS PRACTICING OF ECO-FRIENDLY 

METHODS AND ITS RELATION TO SOME VARIABLES 
 

 

ALI HASHIM ABDULRAZZAQ 

 

ABSTRACT 

 This study aims to identify attitudes of greenhouse growers in wasit Province 

towards a relation between their attitudes towards the practice of eco-friendly farming 

methods and each of the following factors: age, educational level, Experience, land tenure, 

number of greenhouses, as well as to identify the reality and impediments to the practice of 

eco-friendly farming methods., In addition, it determines real situation and obstacles which 

are facing this attitude. This study has conducted at different places in wasit province about 

13 agricultural sections through 186 growers. A sample was randomly selected by 50% and 

94 growers were greenhouse owners. The results reveal that highest rate of the growers under 

the study is neutral attitude with rate about %69 and attitude average may be estimated 

62.95.The less rate is %14 for weakness attitudes. It is noticeable that there is linking relation 

morally between green house grower's attitudes for practice agricultural methods which is 

Agricultural methods of environmentally friendly and the factors such as their education 

level, tenure of land, and area of land exploited, but it hasn't observed linking morally with: 

age, experience, and number of greenhouse. The results of this study reveal that most of 

farmers under the study are practicing solar sterilization for soil. The growers under the study 

are caring with instructions of agricultural sector. The obstacle challenges those farmers is 

biological control. According to farmers' answers, the biological control is rare and it isn't 

available in the local market. as well as the training courses of  Less in that enable farmers to 

understand the mechanism of the use of biological control as one of the methods of agro-

friendly environment. 

 

Keywords: Growers Attitudes, Agricultural methods of environmentally friendly, 

Greenhouses 

 



 عبد الرزاق                   (                              1027) , 575   - 565:   4ملحق عدد /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

565                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 المقدمة: 
للومو السكاني السدري  والمكفدف فدي العدالم  او نظر

 4.9و ال ي م  المتوق  ان يصدل عددد سدكان العدالم  الدر 

الكدافي أصبحت عملية انتاج الغ اء  9555مليار حتر عا 

و  ( ، ممدا أد  3له ا العدد السكاني الضدخم امدراو فدروريا

دة الر أن يسارع االنسان في تطوير اساليب الزراعة لزيا

االنتاج فدي وحددة المسداحة ، بدالتخلي عد  نظدا  الزراعدة 

القديم ال ي يعتمد نظدا  التبدوير لكدي تسدتعيد التربدة جدزءاو 

مد  ن دداطها ، االعتمدداد علدر االسددمدة الكيمياويددة المعدنيددة 

المضددددافة للتربددددة للحفدددداظ علددددر رصددددوبتها واسددددتخدا  

المبيدددات الح ددرية والفطريدددة والبكتيريددة لتالفددي ا  دددار 

(، و 6لضارة له   ا فات علر نوعية وكمية المحصدو  ا

ان مضاعفة االنتداج الزراعدي والزيدادة االنتاجيدة لدم تكد  

دون مقابل ، اذ برزت م داكل عديددة تمفدل معضدمها فدي 

تدهور الموارد الطبيعية مد  ارض زراعيدة وميدا  فضدالو 

(. ان البيددوت 35عدد  االفددرار بالبيئددة وصددحة االنسددان  

سددتيكية تعتبددر أحددد العواصددر الهامددة لالنتدداج المحميددة البال

الوبدداتي ، نظددراو لمددا تواجهدده الدددو  مدد  زيددادة فددي عدددد 

السكان مد  محدوديدة الرقعدة الزراعيدة وبالتدالي البدد مد  

االلتجدداء الددر التوسدد  الرأسددي فددي المجددا  الزراعددي عدد  

(.  و فددي البيددوت المحميددة 9طريددا البيددوت البالسددتيكية  

ألو  مددرة فددي أوربددا فددي القددرن بدددأت زراعددة الخضددر 

الخامس ع ر م  قبدل بعدض االغويداء ولكد  أنت دار هد   

الوددوع مدد  الزراعددة كددان فددي اوربددا نهايددة القددرن التاسدد  

ع ر وبداية القرن الع ري  وتمتلد  هولوددا أكبدر مسداحة 

الدف  13في العالم م  البيوت الزجاجية حيى تبلد حوالي 

ألددف  93حة أكفددر مدد  دونددم تليهددا أيطاليددا بامتالكهددا مسددا

 4آالا دونددم  ددم المانيددا  35دونددم  ددم بريطانيددا بمددا يقددرا 

( ، وقدد اددرلدت الدر العدراق فدي السدبعيوات 5آالا دونم  

تجربددة البيددوت المحميددة فددي الخددالش عدد  طريددا شددركة 

دددلمت 8دوندددم   55بلغاريدددة بمسددداحة  ( ، ولكوهدددا عوددددما سد

ت للعدددراقيي  ف دددلت . وكددد ل  مزرعدددة الوهدددروان للبيدددو

دونم م  قبل شركة فرنسية ولكوها  335المحمية بمساحة 

و وقددد تددم تخلددي الدولددة عدد  ادارتهددا وكدد ل   ف ددلت ايضددا

دونم علر  133, 933مزرعتي الراشدية وبيجي بمساحة 

( . وقددد ند ددرت هدد   4(   35التددوالي  وقددد تددم تركهمددا  

التجربددة بددي  الفالحددي  والمددزارعي  و كانددت هدد   البيددوت 

عي  بالدددايات وشددتالت الخضددر لت ددجيعهم تددزود المددزار

علر زراعتها وتوفير الخضر في غير مواسمها االصدلية 

(. ان السدلبيات 39لسد الطلب عليهدا فدي السدوق المحليدة  

المد كور  أعددال  والدتحكم غيددر الرشديد بددالموارد الطبيعيددة 

ال ي تجاوز الحد المسموح به حفز المعويدي  للحفداظ علدر 

لتدددهور، فقددد ظهددر مفهددو  التوميددة البيئددة مدد  التلددو  وا

الزراعية المستدامة وازداد تبودي سياسدات واسدتراتيجيات 

هدد ا الوددوع مدد  التوميددة واصددبحت اهدددافها اكفددر تقددبالو مدد  

( و في عدا  9قبل الدو  المتقدمة والوامية علر حد سواء  

وزارة الزراعة المركز الوطوي لدددارة  أستحد ت 9555

المتكاملددة لافددات الزراعيددة  و هددو أحددد ت ددكيالت الهيئددة 

(. وحيى ا ن مفهو  الزراعدة 1العامة للبحو  الزراعية  

المسدتدامة هددو مفهددو  مدرادا لمفهددو  االسدداليب الصددديقة 

للبيئة .فان التومية الزراعيدة والريفيدة المسدتدامة تسدتهدا 

التفكيددر لددد  االنسددان ليتحددو  الددر صددان  تغييددر اسدداليب 

حقيقددي لهددا ومسدداو  مباشددر عدد  حمايتهددا والدددفاع  عدد  

اسدددتمرارها وتواصدددلها المسدددتقبلي مددد  ردددال  م ددداركتة 

االيجابية الفعالة واذكاء االحساس بالمساولية االجتماعيدة 

( .كمددددا ان توقددددف 33حيددددا  البيئددددة التددددي يعددددي  بهددددا  

ب الضدرر للبيئدة انمدا المزارعي  ع  استخدا  كل ما يسدب

يتوقف علر التغيير في اتجاهاتهم للتحو  م  الومط القدديم 

الستخدا  المبيدات و االسمدة الكيمياوية الر الدومط البدديل 

في الزراعة بإستخدا  االسداليب الصدديقة للبيئدة . و حيدى 

أن اإلتجددا  هددو الميددل لةسددتجابة ب ددكل ايجددابي أو سددلبي 

اطفي للسدلو  نحدو ال ديء نحو شيء معي  ، وهو ميل عد

( ، وتمفدددل االتجاهدددات رد فعدددل مكتسدددب يدددوجم عددد  35 

المالحظدددددات السدددددابقة للفدددددرد أو ربراتددددده أو تعرفددددده 

التجاهدات ا رددري  ، واالتجاهدات تكددون دارليدة و يمكدد  

أن تكون بدرجة كبيرة كاموة لد  ال خش أو ربما تكدون 

 (.36وافحة لارري  م  رال  السلو  الظاهر 

  فددان االتجاهددات لهددا  ددال  مكونددات رويسددية وب ددكل عددا

 31. ) 

 معرفية : المعلومات واالعتقادات ع  شيء معي  . -3

عاطفيددة : الم دداعر االيجابيددة او السددلبية نحددو شدديء  -9

 معي .

سددلوكية : القددرار او الرغبددة للسددلو  بطريقددة معيودددة  -1

 تجا  شيء معي .

قديم التدي ان اتجاهات الفرد هي ناتجدة عد  االعتقدادات وال

( . واالعتقادات هدي الحقداوا أو المعدارا عد  5يحملها  

ال دديء التددي تددم اكتسددابها مدد  رددال  الخبددرة المباشددرة أو 

( نسدددتوتج ممدددا سدددبا أن تعامدددل 36المصدددادر الفانويدددة  

االنسددان مددد  مدددوارد  الطبيعيدددة ب ددكل مفدددرط دفعددده الدددر 

البحددى عدد  اسدداليب وبددداول تضددم  الحفدداظ علددر سددالمة 

رد  ويعد الك ف ع  ه   الجهدود البحفيدة امدراو بيئته وموا

و للغاية و جديراو بالبحى ل ل  جاء البحدى الحدالي  فروريا

 ليجيب علر التساؤالت ا تية: 

ما هي اتجاهات الزراع نحو ممارسة االساليب  .3

 الصديقة للبيئة.

 ما هي الخصاوش ال خصية للزراع . .9

 هل توجد عالقة بي  اتجاهات الزراع نحو ممارسة .1

 االساليب الصديقة للبيئة ورصاوصهم ال خصية؟

ما مد  ممارسة المزارعي  لالساليب الصديقة للبيئة  .9

 وما المعوقات التي تواجههم في ذل  ؟

ددت بالتالي :  اما اهداا البحى فقد حد
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التعرا علر اتجاهات المبحو ي  نحو ممارسة  .3

 االساليب الزراعية الصديقة للبيئة .

 ال خصية للزراع .التعرا علر الخصاوش  .9

التعرا علر العالقة بي  اتجاهات المبحو ي   نحو  .1

ممارسة االساليب الصديقة للبيئة ورصاوصهم 

 ال خصية.

التعرا علر مد  ممارسة المزارعي  الم مولي   .9

بالبحى للعمليات الزراعية الصديقة للبيئة 

 والمعوقات التي تواجههم .

 

 الفروض البحثية : 

ى مددد  اهدددداا البحدددى تدددم صدددياغة لتحقيدددا الهددددا الفالددد

 وي التالي :االفرض االحص

ال توجددددددد عالقددددددة معوويددددددة بددددددي  اتجاهددددددات الددددددزارع 

نحددددو اسددددتخدا  االسدددداليب الصددددديقة للبيئددددة  المبحددددو ي 

ورصاوصدددددهم ال خصدددددية والتدددددي ت دددددمل:   العمدددددر ،  

التحصدددديل الدراسددددي ، عدددددد سددددووات العمددددل بالزراعددددة 

المحميدددددة ، مسددددداحة حيدددددازة االرض ، عددددددد البيدددددوت ، 

 المساحة المستغلة( .

 

 الطريقة البحثية : 

شمل مجتم  البحى جمي  ال عب الزراعية التدي 

البيددوت البالسددتيكية فددي محافظددة واسددط و  تدسددتخد  فيهددا

شعبة و تم استبعاد ال عب الزراعية التدي  31البالد عددها

ال تحددوي علددر بيددوت بالسددتيكية. وقددد بلددد العدددد الكلددي 

و مدوزعي  علددر  955لمدالكي البيدوت البالسددتيكية  مزارعدا

 .3ال عب الزراعية الم كورة في جدو  رقم 

 

 

 (: الشعب الزراعية التي تشمل مالكي البيوت البالستيكية في محافظة واسط.1الجدول)

Table (1): Agricultural stations and owners of greenhouses in Wasit Governorate 

 ال عب الزراعية ت

Agricultural Stations 

 عدد مالكي البيوت

NO. of Owners of Greenhouses 

 11 الصويرة  

 15 العزيزية  

 59 تاج الدي  

 49 الدبوني 

 4 الزبيدية 

 8 ال حيمية 

 41 الوعمانية 

 35 االحرار 

 38 الحي 

 96 الب اور 

 51 الكوت 

 4 الدجيلة 

 99 شيخ سعد 

 Total    955المجموع 

وقد كانت الخطوة االولدر هدي سدحب عيودة ع دواوية مد  

% 55شدعبة بواقد   31ال عب الزراعية و البالغة عدددها 

مدد  هدد   ال ددعب الزراعيددة. و قددد شددملت العيوددة ال ددعب 

الزراعية التالية  الزبيدية ، شديخ سدعد، ال دحيمية ، الحدي 

، الوعمانية ، الب اور، االحرار( وقدد بلدد عددد المدزراعي  

  للبيددوت البالسددتيكية فددي هدد   ال ددعب الزراعيددة  المددالكي

و كما مبي  في الجدو  386  م سدحب عيودة مد   ،9مزارعا

% وبددد ل  55مزارعدددي تلددد  ال دددعب الزراعيدددة  بواقددد  

كمدا مبدي    49يكون عدد المزارعي  الم دمولي  بالبحدى 

 .9في الجدو  رقم
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المالكين للبيوت البالستيكية وحجم العينة من كل شعبة  الزراعالشعب الزراعية المشمولة بالبحث وعدد  (: 2)الجدول

 زراعية . 

Tabel(2): The agricultural stations covered by the research and the number of 

greenhouses onwers and the sample size 

 ال عب الزراعية ت

Agricultural Stations 

 المحمية عدد مالكي البيوت

NO. of greenhouses onwers 

 %55عيوة البحى 

Sample 50% 

 5 4 الزبيدية  .3

 9 8 ال حيمية  .9

 95 41 الوعمانية  .1

 5 35 االحرار  .9

 4 38 الحي  .5

 31 96 الب اور  .6

 33 99 شيخ سعد  .5

 Total    386 49المجموع 

البيانددات تددم تصددميم مدددرج رماسددي هددو ولغددرض جمدد  

 Likert Scale لغدددرض قيددداس مسدددتو  اتجاهدددات )

مددزارع البيددوت البالسددتيكية نحددو الممارسددات الزراعيددة 

عبدارة نصدفها  95الصديقة للبيئدة وقدد تكدون المددرج مد  

ايجدددابي ونصدددفها االردددر سدددلبي .  دددم صدددممت اسدددتمارة 

قيداس كدالو    Likertاستبيان تضدموت افدافة الدر مددرج 

مدددددد  المتغيددددددرات المسددددددتقلة ال خصددددددية واالجتماعيددددددة 

، التحصديل  العمدرللمبحو ي  والتي تضموت المتغيرات   

الدراسدددي ، عددددد سدددووات العمدددل بالزراعدددة المحميددددة ، 

مساحة حيازة االرض ، عدد البيوت ،المسداحة المسدتغلة( 

. افددافة الدددر ذلددد  فقدددد تضددموت االسدددتمارة سلسدددلة مددد  

عددددد  ممارسدددددةالمبحو ي  لالسددددداليب االسدددددئلة للك دددددف 

الزراعيدددددة الصدددددديقة للبيئدددددة ومددددداهي المعوقدددددات التدددددي 

 تعترفهم في ذل .

و لغرض قياس الصدق ادرد ت عيودة مد  المدزارعي  مد  

ردددارج عيودددة البحدددى االت انهدددم يمتلكدددون نفدددس رصددداوش 

مدزارعي  وقدد وجهدت لهدم اسدتمارة  35المبحو ي  بواق  

رات تقددديس مدددايراد اسددتبيان لغدددرض التاكددد مددد  ان العبددا

قياسددهد ، حيددى ادسددتخد  معامددل الفددا كرونبددا  لقيدداس  بددات 

مقيدداس االتجددا  لددد  المبحددو ي  نحددو ممارسددة االسدداليب 

الصديقة للبيئدة وقدد كاندت قيمدة الفبدات حسدب معادلدة الفدا 

 % .89كرونبا  

و كدل مد  معامدل  فيما  ادستخد  في تحليل البياندات احصداويا

وسدددددط الحسدددددابي ، االنحدددددراا االرتبددددداط البسددددديط ، المت

المعيدداري ، باالفددافة الددر التكددرارات والوسددب المئويددة 

 االحصاوي .  SPSSوذل  باستخدا  برنامج 

 النتائج والمناقشة 

اوالً: التعرف على اتجاهات زراع محاصيل الخضر 

 المحمية نحو ممارسة االساليب الصديقة للبيئة

 اظهدرت الوتداوج ان اعلدر قيمدة التجاهدات زراع

محاصددددديل الخضدددددرالمحمية نحدددددو ممارسدددددة االسددددداليب 

علدر  95وادندر قيمدة رقميدة هدي  89الصديقة للبيئدة هدي 

-95مقياس اتجاهات رماسي تراوحت قيمة الوظرية بدي  

وبددانحراا معيدداري  قدددر   69.55بمتوسددط قدددر   355

و لمسدتويات القديم  6.18 وتم توزيعه علر  دال  فئدات وقفدا

  ايجدابي واتجدا  محايدد و اتجدا  الرقمية التجاهاتهم   اتجا

 : 1سلبي ( كما موف  في جدو 
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 (:  االتجا  لد  المبحو ي  نحو ممارسة االساليب الصديقة للبيئة1الجدو  

Table(3): Attitudes of growers towards the practice of agricultural methods of eco-friendly 

methods. 

 فئات االتجا 

Categories of 

Attitudes 

 درجة الفئات

Degree 

categories 

 العدد

Frequenc

y 

%    
 المالحظات

Notes 

 اتجددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددددددددعيف

weakness attitudes  
96 – 58 13 39 56.30 

SD=6.38 

          

 *الكلي

Min=55 

Max=82 

N= 94 

 اتجددددددددددددددددددددا  متوسددددددددددددددددددددط

Neutral attitude 
54 – 53 65 64 62.95 

 اتجددددددددددددددددددددددا  عددددددددددددددددددددددالي

high attitude 
59 – 89 16 35 74.87 

  Total    49 355   المجموع 

*تم احتساا معد  المعد  لالتجاهات بواسطة حساا 

 المعد  الموزون   المعد  المرجح(

تقدد   الددر ان اعلددر نسددبة للمبحددو ي   3ي ددير الجدددو  رقددم

%  وبمعددد  اتجددا   64فددم  فئددة االتجددا  المحايددد بوسددبة 

% 35، تليها فئدة االتجدا  االيجدابي بوسدبة  62.95مقدار  

% لفئدة االتجدا  السدلبي  وبمعدد  39بيوما كانت اقل نسبة 

. وه ا يعودي ان اغلدب الدزراع لدديهم اتجدا  محايدد 56.30

نحدددو ممارسدددة االسددداليب الصدددديقة للبيئدددة ،  بيومدددا كدددان 

االتجددا  االيجددابي اقددل نحددو ممارسددة االسدداليب الصددديقة 

للبيئة  ويعز  السبب الر عد  وجدود محفدزات للممارسدة 

كمدددا انهدددم يحتددداجون الدددر تحفيدددز كدددالتعرا علدددر هددد   

االسدداليب والتقويددات الصددديقة للبيئددة مدد  رددال  الم دداركة 

فددي الو دداطات االرشددادية او الودددوات التعريفيددة الخاصددة 

 يب الصديقة للبيئة .بممارسة االسال
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ثانياً : تحديد العالقة االرتباطية بين درجة اتجاهات 

زراع محاصيل الخضر المحمية نحو ممارسة االساليب 

 الصديقة للبيئة والعوامل المستقلة االتية : 

 العمر -1

 55كان  اظهرت نتاوج البحى ان اعلر عمر للمبحو ي 

سددوة وبمتوسددط مقدددار   15سددوة بيومددا كددان اقددل عمددر 

، و تددم توزيدد   4.81سددوة وبددانحراا معيدداري  95.15

و له ا المتغير كما  المبحو ي  الر  ال  فئات عمرية وفقا

 يتضح بالجدو  التالي :

 تجاه (:  توزيع المبحوثين الى فئات عمرية و عالقته باال4الجدول) 

Table(4): Distribution of growers to categories of age and their relation to the attitudes 

 فئات العمر

Categories of 

Age 

 العدد

Frequency 
%    r tالمحسوبة 

 المالحظات

Notes 

94 - 99 32 19 65.46 

0.16 1.55 

SD = 9.83 

 69 94 46 56 – 91           الكلي

55 - 55 16 35 63.39 

  Total    49 355 المجموع

 9.16=  5.53الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة 

 3.66=  5.55الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة

 94الر ان اعلر نسبة اعمار الدزراع  4ي ير الجدو  رقم

 69سوة وبمعد  درجة اتجا   56 – 91% تق  فم  فئة 

سوة وبمعد  درجدة  55-55% فم  الفئة 35واقل نسبة 

ولمعرفدددة هدددل توجدددد عالقدددة ارتبددداط بدددي   63.39اتجدددا  

اتجاهدات الدزراع نحدو ممارسدة االسداليب الصدديقة للبيئددة 

المحسدوبة t وقيمدة  ، 0.16والعمر،  بلغت قيمة االرتباط 

وبعد  5.55و  5.53بمستو  معووية  t وبالمقارنة  1.55

المقارنة اتضح ان العالقدة االرتباطيدة ليسدت معوويدة بدي  

المتغيددري  لدد ا نددرفض الفرفددية التددي تددوش علددر وجددود 

عالقة ارتباط معووي بي  اتجاهات الدزراع نحدو ممارسدة 

لسدبب الدر االساليب الصديقة للبيئدة والعمدر، وقدد يعدز  ا

ان التقانددات الحديفددة وموهددا االسدداليب الصددديقة للبيئددة يددتم 

اكتسابها م  رال  الدورات والم اركات في االجتماعات 

االرشادية دون ان يكون للعمر دور كبير فيها وهد ا يتفدا 

 ( .39، 5م  ما توصل اليه  

 التحصيل الدراسي  -2

اظهدددرت الوتددداوج البحفيدددة ان التحصددديل الدراسدددي الفدددراد 

جامعي( وقد وزعت الدر  –عيوة البحى تراوح بي   أمي 

 ستة فئات وكما موفح في الجدو  االتي:

 (: توزيع البمحوثين الى فئات للتحصيل الدراسي وعالقته االتجاه5الجدول)

Table(5): Distribution of growers to categories of educational level and its relation to 

the attitudes 

 مستو  التعليم

Education level  

 العدد

Frequency 
%    r tالمحسوبة 

 المالحظات

Notes 

 65.16 12.8 39 أمي

0.24 2.37 

SD=1.51 

 66.16 19.1 38 يقرأ ويكتب الكلي   =64.05 

 60.78 34 19 ابتداوية

 62.87 8.5 8 متوسطة

 64.17 14.9 39 اعدادية

 69.40 10.6 35 جامعية

  Total    49 355 المجموع 

 9.16=  5.53الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة 

 3.66=  5.55الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة

%  34الر ان اعلر نسبة للمبحو ي   5ي يرالجدو  رقم

 60.78تق  فم  فئة االبتداوية وبمعد  اتجا  

% تقدد  فددم  فئددة المتوسددطة 8.5واقددل نسددبة للمبحددو ي  

، ولمعرفددة اذا كانددت هوددا   62.87وبمعددد  درجددة اتجددا  

عالقدة ارتبداط بددي  درجدة اتجددا  زراع محاصديل الخضددر 

المحميددددة نحددددو ممارسددددة االسدددداليب الصددددديقة للبيئددددة و 

مدل االرتبداط والد ي بلغدت التحصيل الدراسي استخد  معا

ممددا يددد  علددر وجددود عالقددة ارتبدداط طرديددة  0.24قيمتدده 



 عبد الرزاق                   (                              1027) , 575   - 565:   4ملحق عدد /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

559                                                                 ISSN 2072-3875 

 

بدددي  المتغيدددري  ، وللتاكدددد مددد  معوويدددة العالقدددة اسدددتخد  

أعلددر مدد   2.37المحسددوبة tحيددى كانددت قيمددة  tارتبددار 

 5.55و 5.5.3الجدوليددددة عوددددد مسددددتو  معوويددددة tقيمددددة 

علدددر التدددوالي وهددد ا يدددد  علدددر  3.66و  9.16والبالغدددة 

جددددود عالقددددة ارتبدددداط معوويددددة بددددي  درجددددة االتجددددا  و و

التحصدديل الدراسددي ، وعليدده يددتم قبددو  الفرفددية البحفيددة 

التي توش علر وجود عالقة ارتباطيدة معوويدة بدي  اتجدا  

زراع محاصيل الخضر المحميدة نحدو ممارسدة االسداليب 

 الصديقة للبيئة و التحصيل الدراسي .

 عدد سنوات العمل بالزراعة المحمية -3

اظهدددرت الوتددداوج البحفيدددة ان اعلدددر عددددد سدددووات العمدددل 

سوة واقل عدد كان سوة واحد   16بالزراعة المحمية كان 

 5.53وبانحراا معياري مقدار   5.55وبمتوسط مقدار  

، وقددد وزعددت الددر  ددال  فئددات حسددب هدد ا المتغيددر كمددا 

 6موفددددددددددددددددددددددددددددح بالجدددددددددددددددددددددددددددددو  رقددددددددددددددددددددددددددددم

: 

 ( يمثل توزيع عدد سنوات العمل بالزراعة المحمية للمبحوثين و عالقته باالتجاه6الجدول)

Table(6): Distribution of growers to experience and its relation to the attitudes 

 فئات سووات العمل

Categories of  Experience 

  

 العدد

Frequency 
%    r 

 t 

 المحسوبة

 المالحظات

Notes 

3-39 88 93.7 64.19 

0.14 1.35 

SD= 5.53 

     الكلي

64.05 
31-99 9 4.2 57.50 

95-16 9 2.1 71 

     Total     49 355  المجموع 

 9.16=  5.53الجدولية عود مستو  معووية  t* قيمة 

 3.66=  5.55الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة

 41.5الددر ان اعلددر نسددبة للمبحددو ي   6ي دديرالجدو  رقددم

سدددوة وبمعدددد  اتجدددا  مقددددار    39 -3% تقددد  فدددم  فئدددة 

 16 -95تقددد  فدددم  الفئدددة  %9.3، واقدددل نسدددبة  64.19

معوويدة  سوة ، ولمعرفة فيما اذا كدان هودا  عالقدة ارتبداط

  5.39استدخد  معامل االرتبداط البسديط حيدى بلغدت قيمتده 

الجدوليددة بمسددتو  tوبالمقارنددة   3.15المحسددوبة tوقيمددة 

يظهددر   3.66و 9.16التددي قيمهددا  5.55و  5.53معوويددة 

عدددد  وجدددود عالقدددة ارتبددداط معوويدددة بدددي  المتغيدددري  لددد ا 

تددرفض الفرفددية البحفيددة التددي تددوش علددر وجددود عالقددة 

ارتبددداط معودددوي بدددي  اتجاهدددات الدددزراع نحدددو ممارسدددة 

عددد سدووات العمدل بالزراعدة  االساليب الصدديقة للبيئدة و

المحميدددة ، وقدددد يعدددز  السدددبب الدددر ان التقاندددات الحديفدددة 

وموهددا االسدداليب الصددديقة للبيئددة يددتم اكتسددابها مدد  رددال  

الدددورات والم دداركات فددي االجتماعددات االرشددادية دون 

ان يكدددون لعددددد سدددووات العمدددل بالزراعدددة المحميدددة  دور 

 كبير فيها .
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 مساحة حيازة االرض 

الوتاوج البحفيدة ان اكبدر مسداحة لحيدازة االرض  اظهرت

دوندم  5دونم واقل مساحة لحيازة االرض بلدد  355كان 

وبددانحراا معيدداري مقدددار   69.35وبمتوسددط مقدددار  

وقددد وزعددت الددر  ددال  فئددات حسددب هدد ا المتغيددر  3.15

 .5كما موفح بالجدو  رقم 

 ين حسب مساحة حيازة االرض و عالقته باالتجاه(: توزيع المبحوث7الجدول)

Table(7): Distribution of growers to tenure of land and its relation to the attitudes 

   حدود فئة حيازة االرض

Categories of  Tenure of 

Land   

 العدد

Frequenc

y 

%    r tالمحسوبة 
 المالحظات

Notes 

5 – 16 22 99 66.54 

0.38 3.94 

SD= 1.30 

Min= 5 

Max=100 

     الكلي

64.05 

15- 68 61 69.5 63.72 

64 – 355 11 33.5 63.09 

  355 49 المجموع 

 9.16=  5.53الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة

 3.66=  5.55الجدولية عود مستو  معووية   t* قيم

 

% 64.5الر ان اعلر نسبة للمبحو ي   7رقم ي يرالجدو 

، 63.72وبمعددد  اتجددا  مقدددار    68 -15تقدد  فددم  فئددة 

، 355 - 64% تقددد  فدددم  الفئدددة  11.5واقدددل نسدددبة 

ولمعرفة فيما اذا كان هوا  عالقة ارتباط معووية اسدتدخد  

ممدا يدد   0.38معامل االرتباط البسيط حيى بلغدت قيمتده 

ية بي  المتغيري ، اذ كانت علر وجود عالقة معووية طرد

الجدوليددة عوددد  tأعلددر مدد  قيمددة  3.94المحسددوبة  tقيمددة 

 3.66و  9.16والبالغدددة  5.55و 5.5.3مسدددتو  معوويدددة 

علر التوالي وعليه يتم قبو  الفرفية البحفيدة التدي تدوش 

علدددر وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة معوويدددة بدددي  اتجدددا  زراع 

ليب محاصدددديل الخضددددر المحميددددة نحددددو ممارسددددة االسددددا

الصدددديقة للبيئدددة و مسددداحة حيدددازة االرض ، وقدددد يعدددود 

السددبب فددي ان اصددحاا المسدداحات الكبيددرة لددديهم اندددفاع 

لتبوددددي واسددددتخدا  التقانددددات الحديفددددة مقارنددددة باصددددحاا 

المسدداحات الصددغيرة وذلدد  الن التقانددات الحديفددة وموهددا 

االسددداليب الصددددديقة للبيئددددة تقلددددل مدددد  التكدددداليف العاليددددة 

ا مددد  العمليدددات الزراعيدددة التدددي تدددزداد للمبيددددات وغيرهددد

بزيادة المساحة كما انها تسدهم فدي زيدادة االنتداج وبالتدالي 

زيدددادة الددددرل للدددزراع لددد ا يكدددون اتجددداههم ايجدددابي نحدددو 

 ممارسة االساليب الصديقة للبيئة.

 

 عدد البيوت البالستيكية لدى كل مبحوث -4

ة  اظهرت الوتداوج البحفيدة ان اكبدر عددد للبيدوت البالسدتيكي

بيددت بالسددتيكي واقددل عدددد كددان بيددت بالسددتيكي   39كددان 

وبانحراا معيداري مقددار   9.55واحد وبمتوسط مقدار  

و وزعت الر  دال  فئدات حسدب هد ا المتغيدر كمدا  9.59

 . 8موفح بالجدو  رقم
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 ته باالتجاه(: يمثل توزيع عدد البيوت البالستيكية لدى كل مبحوث وعالق8الجدول)

Table(8): Distribution of growers to categories of greenhouse  and its relation to the 

attitudes 

 فئات عدد البيوت المحمية

Categories of No. of 

Greenhouse   

 العدد

Frequency 
%    r t    المحسوبة 

 المالحظات

Notes 

3 – 9 94 52.2 64.61 

0.54 6.15 

SD= 2.52 

Min= 1 

Max= 12 

N= 94 

     الكلي

64.05 

5 – 8 95 42.5 62.50 

4 – 39 5 5.3 69 

  Total    49 355المجموع  

 9.16=  5.53الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة 

 3.66=  5.55الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة

 59.9الددر ان أعلددر نسددبة للمبحددو ي   8ي دديرالجدو  رقددم

بيددت بالسددتيكي  وبمعددد  اتجددا   9 -3% تقدد  فددم  فئددة 

 -4% تقد  فدم  الفئدة  5.1، واقدل نسدبة  69.63مقدار  

بيدت بالسدتيكي ، ولمعرفدة فيمدا اذا كدان هودا  عالقدة  39

ارتبدداط  معوويددة اسددتدخد  معامددل االرتبدداط البسدديط حيددى 

جدود عالقدة ارتباطيدة ممدا يدد  علدر و  5.59بلغت قيمته 

المحسدوبة  tمعووية طردية بي  المتغيدري ، و كاندت قيمدة 

الجدوليدددة عودددد مسدددتو  معوويدددة tأعلدددر مددد  قيمدددة  6.35

علددددر التددددوالي ،  3.66و  9.16والبالغددددة  5.55و 5.5.3

وعليه يتم قبو  الفرفدية البحفيدة التدي تدوش علدر وجدود 

صديل عالقة ارتباطية معووية بدي  معدد  اتجدا  زراع محا

الخضر المحمية نحو ممارسة االساليب الصدديقة للبيئدة و 

عدددد البيددوت البالسددتيكية لددد  كددل مبحددو  ، وقددد يعددود 

السبب ان مالكي اكبر عدد م  البيدوت البالسدتيكية  لدديهم 

اندفاع لتبوي واستخدا  التقاندات الحديفدة مقارندة باصدحاا 

د اعداد العدد االقل م  البيوت البالستيكية وذل  الن ازديا

البيددوت البالسددتيكية يقلددل مدد  التكدداليف الفابتددة  كمددا انهددا 

تسهم في زيادة االنتداج وبالتدالي زيدادة الددرل للدزراع لد ا 

يكددون اتجدداههم ايجددابي نحددو ممارسددة االسدداليب الصددديقة 

  للبيئة .

 المساحة المستغلة  من قبل المبحوثين -5

كانددت اظهددرت الوتدداوج البحفيددة ان اكبددر مسدداحة م ددتغلة  

1615  
9
  355واقل مساحة مستغلة بلغدت  

9
وبمتوسدط   

وقددد  6.41وبددانحراا معيدداري مقدددار    80.95مقدددار  

وزعت الدر  دال  فئدات حسدب هد ا المتغيدر كمدا موفدح 

 :  4بالجدو  رقم

 باالتجاه (: يمثل توزيع المساحة المستغلة لالرض من قبل المبحوثين و عالقته9الجدول)

Table(9): Distribution of land exploited from growers its relation to the attitudes 

فئات المساحة المستغلة /  
9  

Categories of  land 

exploited/m
2
 

 العدد

Frequenc

y 

%    r 
t   

 المحسوبة

 المالحظات

Notes 

355 – 3956 59 
78

.7 
59.04 

0.58 6.82 

SD= 6.41 

Min= 100 

Max= 3630 

N= 94 

     الكلي

64.05 

3955 – 9951 36 17 62.50 

9959 – 1615 9 
4.

3 
61.75 

 Total 49المجموع 
35

5 
 

 9.16=  5.53الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة 

 3.66=  5.55الجدولية عود مستو  معووية   t* قيمة

  58.5الددر ان اعلددر نسددبة للمبحددو ي   9ي دديرالجدو  رقددم

  3956 -355% تق  فم  فئدة 
9 

وبمعدد  اتجدا  مقددار   

 – 9959%  تقدد  فددم  الفئددة 9.1، واقددل نسددبة 59.04

1615  
9 

، ولمعرفددة فيمددا اذا كددان هوددا  عالقددة ارتبدداط 

معووية استدخد  معامل االرتباط البسيط حيى بلغدت قيمتده 

طردية بي  المتغيدري ، مما يد  علر وجود عالقة   5.58
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اذ كاندت  tوللتاكد م  معووية ه   العالقة أدسدتخد  ارتبدار 

الجدوليددة عوددد tأعلددر مدد  قيمددة  6.89المحسددوبة  tقيمددة 

 3.66و  9.16والبالغدددة  5.55و 5.5.3مسدددتو  معوويدددة 

علر التوالي وه ا يد  علر وجدود عالقدة ارتبداط معوويدة 

م  قبدل الدزراع ،  بي  معد  االتجا  و المساحة المستغلة 

وعليه يتم قبو  الفرفدية البحفيدة التدي تدوش علدر وجدود 

عالقة ارتباطية معووية بدي  معدد  اتجدا  زراع محاصديل 

الخضر المحمية نحو ممارسة االساليب الصدديقة للبيئدة و 

المساحة المستغلة  م  قبل المبحو ي  ، وقدد يفسدر السدبب 

البالسدتيكية   بان مالكي اكبدر مسداحة مسدتغلة  مد  البيدوت

لددديهم اندددفاع لتبوددي وممارسددة التقانددات الحديفددة مقارنددة 

باصحاا المساحات االقدل مد  البيدوت البالسدتيكية وذلد  

الن ازدياد مساحة البيدوت البالسدتيكية يقلدل مد  التكداليف 

الفابتددة  كمددا انهددا تسددهم فددي زيددادة االنتدداج وبالتددالي زيددادة 

لمسدتغلة لد ا يكدون المردود االقتصادي م  كبر السدماحة ا

  اتجاههم ايجابي نحو ممارسة االساليب الصديقة للبيئة  .

 

واقاع اساتخداا االسااليب الصاديقة للبيئاة والمعوقااات ثالثااً : 

 من قبل المبحوثين

الصدديقة  اظهرت نتاوج البحى وجود ممارسات لالساليب

للبيئة مد  قبدل زراع الخضدر المحميدة كمدا اظهدر البحدى 

وجود معوقات لممارسة تل  االساليب الصديقة للبيئة مد  

 .  35قبل المبحو ي  كما موفح بالجدو  رقم
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 ن(: يمثل  واقع ممارسة االساليب الصديقة للبيئة والمعوقات من قبل المبحوثي11جدول)ال

Table(10): Reality and challenges of the practice of agricultural methods of environmentally 

friendly methods  by growers 

 

ان غالبية المبحو ي  يسدتخدمون  10يتبي  م  الجدو  رقم

التعقديم ال مسددي للتربدة رددال  موسدم الصدديف اذا حصددلت 

% داومددا و  89% موزعددة علددر 355علددر اعلددر نسددبة  

والسبب في ذلد  يعدود لسدهولة  االسدلوا % احيانا،   36

التقليدددي المتبدد  وكددون ال ددمس مدد  المصددادر الطبيعيددة 

لتعقددديم التربدددة فضدددالو عددد  عدددد  تكليدددف المدددزارعي  اي 

وأيضا فقدرة  اتبداع الفدالح االرشدادات والتعليمدات جهود. 

الصددادرة مدد  المختصددي  الددزراعيي   اسددتخدمت بوسددبة 

%  91.6و نسدبة %  داومدا  56.9% موزعة بوسبة 355

احيانا و يعود السبب الدر ان المبحدو ي  الزالدوا يعتمددون 

االسدداليب المتاحددة فددي اعمددالهم الحقليددة لسددهولة الحصددو  

عليهدددا وعدددد  اشدددتراكهم بالددددورات الخاصدددة بالتقاندددات 

 الفقرات ت

  n= 94  الفئات  (nاطالقا=  المعوقات   

استخد  

 داوما

استخد   

 احيانا

ال استخد  

 اطالقا
 االسباا

 غير موافا موافا

عد

 د
% 

عد

 د
% 

عد

 د
% 

عد

 د
 % عدد %

3.  
استخدا  االسمدة 

العضوية في 

 الزراعة المحمية

18 19.1 61 64.9 15 16.0 

 26.7 4 73.3 11 ارتفاع اســــعارها

 20.0 3 80.0 12 ندرتها في الموطقة

عد  قواعتي 

 باستخدامها
11 73.3 4 26.7 

9.  
استخدا  المكافحة 

الحيوية  بدون 

 كيمياوية(مبيدات 

5 5.3 34 36.2 56 58.5 

ارتفاع اسعار المبيدات 

 الحيوية
24 42.9 32 57.1 

عد  فاعلية المبيدات 

الحيوية مقارنة 

 بالمبيدات الكيمياوية
24 42.9 32 57.1 

 12.5 7 87.5 49 عد  توفرها باالسواق

عد  قواعتي باستخدا  

 المبيدات الحيوية
28 50.0 28 50.0 

عد  معرفتي وعد  

اطالعي علر مفهو  

 المكافحة الحيوية
29 51.8 27 48.2 

1.  

استخدا  الدورات 

الزراعية  التعاقب 

في زراعة 

 محاصيل الخضر(

59 62.8 23 24.5 12 12.8 

 41.7 5 58.3 7 محدودية المساحة

عد  معرفتي بوظا  

 الدورة الزراعية
6 50.0 6 50.0 

9.  

استخدا  التعقيم 

ال مسي للتربة 

رال  موسم 

 الصيف

79 84.0 15 16.0 0 0      

5.  
استخدا  االصواا 

المقاومة 

 لالمراض
77 81.9 14 14.9 3 3.2 

عد  معرفتي 

باالصواا المقاومة 

 لالمراض
0 0 3 100 

التكلفة العالية له   

 االصواا
3 100 0 0 

عد  قواعتي به   

 االصواا
3 100 0 0 
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الحديفة وعليه يتوجدب اطالعهدم علدر االسداليب الصدديقة 

و  ال قابلددة للبيئددة االرددر  مدد  التقانددات الحديفددة رصوصددا

اسددتخدا  فددي حددي  حصددلت فقددرة للتطبيددا فددي مودداطقهم . 

المكافحة الحيوية  بدون مبيدات كيمياوية( علر اقل نسدبة 

% مدد  حيددى اسددتخدا  المبحددو ي  للمكافحددة الحيويددة 5.1

% مدد  المبحددو ي  58.5ومددا يعددزز ذلدد  حصددولها علددر 

اجددابوا بعددد  توفرهددا باالسددواق وندددرتها فضددالو عدد  قلددة 

التدريبدة التدي تمكد  المدزراعي  مد  فهدم  وجود الددورات

 آلية استخدا  المكافحة الحيوية .

 

 االستنتاجات 

ان اغلددب العوامددل المسددتقلة التددي تواولهددا البحددى  -3

كددان لهددا عالقددة علددر اتجاهددات زراع الخضددر 

المحمية عدا عاملي العمر و عدد سدووات العمدل 

 بالزراعة المحمية .

عالقدددة هودددا  ماشدددر بسددديط يدددد  علدددر وجدددود  -9

فدددعيفة بدددي  التحصددديل الدراسدددي و االتجاهدددات 

 نحو الممارسات الصديقة للبيئة.

صدغر مسدداحة المسدتغلة  مدد  قبدل مدداكي البيددوت  -1

البالسدددتيكية مقدددارة بمسددداحة الحيدددازة الزراعيدددة 

 لديهم .

ان ارتفددداع اسدددعار االسدددمدة العضدددوية ونددددرتها  -9

يعتبدددر عددداوا يحدددو  دون اسدددتخدامها كمدددا فدددي 

 . 35جدو  رقم 

 

 لتوصيات ا
بمدددا ان الطددداب  العدددا  لدرجدددة اتجدددا  المبحدددو ي   .3

نحواسددتخدا  االسدداليب الصددديقة للبيئددة يوصددف 

بالمحايدددد واحياندددا االيجدددابي ولدددديهم رغبدددة فدددي 

ممارسددة االسدداليب الصددديقة للبيئددة لدد ا يوصددي 

الباحدددى بضدددرورة الحاجدددة الدددر تحفيدددز اكفدددر 

الزراع للتعرا علر ه   الممارسات مد  ردال  

فددي الو دداطات والودددوات والفعاليددات  الم دداركة

 االرشادية الزراعية.

يجدددب التركيدددز علدددر الدددزراع الددد ي  اصدددحاا  .9

االتجا  السلبي والمحايد وفئة التحصيل الدراسدي 

االبتددداوي ودون ذلدد  ، واشددراكهم فددي   دورات 

تدريبية ارشادية و الوددوات و غيرهدا(  مد  عدد  

اهمدددا  بددداقي الدددزراع وذلددد  بتكفيدددف الجهدددود 

رشادية نحو ممارسة االساليب الصديقة للبيئدة اال

. 

فدددرورة تحفيدددز الدددزراع علدددر اسدددتغال  اكبدددر  .1

 مساحة لزراعتها بالبيوت البالستيكية .

فرورة قيا  مديرية الزراعة في المحافظدة مد   .9

رددددددال  وزارة الزراعددددددة / ال ددددددركة العامددددددة 

للتجهيددزات الزراعيددة بتددوفير العدددد الكددافي مدد  

عدددة المحميدددة باسددداليب متطلبدددات العمدددل بالزرا

 صديقة للبيئة .

فددرورة تددوفير كددوادر متابعددة للمسددتفيدي  مدد   .5

الزراع  مد  الددعم الحكدومي لضدمان اسدتغاللها 

 بال كل االمفل .

فدددرورة تدددوفير وتسدددهيل االقدددراض الحكدددومي  .6

للزراع م  مستخدمي  االسداليب الصدديقة للبيئدة 

 في المحافظة .

 فدددرورة اجدددراء دراسدددات مما لدددة فدددي موددداطا .5

ارددر  تتضددم  عوامددل لددم يتطددرق لهددا البحددى 

لمعرفة العوامدل ذات العالقدة باتجاهدات الدزراع 

نحو الممارسدات الصدديقة للبيئدة والتعدرا علدر 

 الم كالت التي تواجه الزراع.
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  المصادر

(.  9536االحصدددددداوية الحديفددددددة لالمددددددم المتحدددددددة   .3
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