
 
University of Baghdad 

Extension Service Fact of Protected 
Vegetable Farmers in HolyAI-najaf      

and Karbala Governorates   
 

A Thesis 

Submitted to the Council of the College of Agriculture 
University of Baghdad as a Partial Fulfillment of the 

Requirements for Master degree of Sciences in Agriculture 

(Agricultural Extension and Education) 

 

By 

Sana' Thabit Najib 

Supervisor 

Dr. Hussain Khdair Al- Taa'ee 
 

  

2008 AM  1429 HM 
 



 أ 

لمزارعي الخضروات المحمیة في محافظتي النجف وكربالء واقع الخدمة االرشادیة 
  المقدستین 
  المستخلص

  
فــــي میـــدان الزراعـــة المحمیـــة وتطویرهــــا،  اإلرشـــادیةتشــــخیص واقـــع الخدمـــة  إلـــى  البحـــث هـــدف

  المقدمة في هذا المیدان. اإلرشادیةالزراع حیال الخدمة  أفعالومعرفة ردود 
 32خارطــة بحثیــة للخدمــة االرشــادیة الزراعیــة اشــتملت علــى  أعــدتالبحــث  هــدافألوتحقیقــا     

شـــمل و  التقـــویمو المتابعـــة و التنفیـــذ و التخطـــیط و التنظـــیم  فقـــرة موزعـــة علـــى خمســـة مجـــاالت هـــي :
نطــــاق عمــــل و العــــاملین (كمــــا ونوعــــا) وواجباتــــه  و مهــــام التنظــــیم  ، التنظــــیم: مســــتویات التنظــــیم
شـــمل التخطـــیط :مـــدى وجـــود برنـــامج و للمســـاحة الزراعیـــة وعـــدد الـــزراع المرشــدین الـــزراعیین وفقـــا 

 تمویـــل الخطـــةو  الخطـــة وٕاعـــدادوجـــود خطـــة لتنفیـــذ البرنـــامج و خـــاص بالزراعـــة المحمیـــة  إرشـــادي
مقـدار تلـك النشـاطات التـي لـم تنفـذ و  ةوالتدریبیـة المنفـذمقـدار ونـوع النشـاطات االرشـادیة  وزمنها و

 متابعة موجود تنظی الریفي،شملت المتابعة: ئوالنشبیة للنساء الریفیات النشاطات االرشادیة والتدری
ونتائجــــــه  ونــــــوع التقــــــویم عي للنشــــــاطات االرشــــــادیةو وشــــــمل التقویم:وجــــــود تقــــــویم موضــــــوالیتهــــــا 

البحث،وجمعــت البیانــات عــن واقــع الخدمــة  إلجــراءواختیــرت محافظتــا كــربالء والنجــف منطقــة .منــه
قسـم  الخضروات المحمیة من العاملین باالرشاد الزراعي في كل مـن:زراع  إلىاالرشادیة المقدمة 

والمزرعـــة  والوحـــدة االرشـــادیة فـــي الشـــعبة الزراعیـــة التـــدریبي اإلرشـــاديالرشـــاد الزراعـــي والمركـــز ا
عینـــة عشـــوائیة مـــن زراع ،ومـــن عینـــة عشـــوائیة مـــن  موظفـــا ارشـــادیاُ  31االرشـــادیة البـــالغ عـــددهم 

المــــذكورتین وكمــــا تــــم دراســــة فــــي المحــــافظتین مزارعــــا  165ددهم عــــ البــــالغالخضــــروات المحمیــــة 
 - 2005د والتعــاون الزراعــي لألعــوام الخطــط االرشــادیة والتدریبیــة الزراعیــة للهیئــة العامــة لالرشــا

ـــة ، 2007- 2006 ـــاریر الخاصـــة بالنشـــاطات االرشـــادیة والتدریبی ـــائق والتق ـــ والوث ك الهیئـــة فـــي تل
عـدم وجـود  إلـىللبسـتنة والغابـات وخلـص البحـث راعي والشركة العامة العامة لالرشاد والتعاون الز 

ان الخدمــة المقدمــة فــي هــذا  ، تنظــیم ارشــادي متخصــص بالزراعــة المحمیــة (وحــدات ومرشــدین)
. وغیــاب البرنــامج أخــریقومــون بنشــاطات ارشــادیة فــي مجــال زراعــي و المجــال یقــوم بهــا المرشــدین 

االرشادي المتخصص في مجال الزراعة المحمیة وان ما ینفذ من خدمـة ارشـادیة فـي هـذا المجـال 
هــي عبــارة عــن نشــاطات ارشــادیة وتدریبیــة ضــمن الخطــة العامــة للهیئــة العامــة لالرشــاد والتعــاون 

لزراعـــة المحمیـــة ال اجـــالزراعــي ، وان مقـــدار نســـبة النشــاطات االرشـــادیة والتدریبیـــة المقـــررة فــي م
بلغــت  إذالتطــویر  إلــىهــذا النــوع مــن الزراعــة وســعته وحاجاتــه  أهمیــةتتناســب مــع  قلیلــة جــدا وال

ـــــابع للســـــنوات  %9 ، %2 ، %3 نســـــبها مـــــن مجمـــــوع نشـــــاطات  2007- 2006 – 2005بالتت



 ب 

ة الخطة السنویة للهیئة العامة لالرشـاد والتعـاون الزراعـي ، وان معظـم تلـك النشـاطات ذوات طبیعـ
    .نظریة وقلة منها یقوم على المشاهدة العملیة

% ، 25بلغــت نســبة التنفیــذ  إذوعلــى الــرغم مــن ذلــك فــان معظــم تلــك النشــاطات المقــررة لــم تنفــذ 
ــــابع للســــنوات %42 ، 32 ــــذلك فــــان النشــــاطات االرشــــادیة  2007- 2006- 2005% بالتت ، وب

جــــال الزراعــــة المحمیــــة علــــى فــــي م 2007 – 2006 – 2005والتدریبیــــة التــــي نفــــذت للســــنوات 
مســـتوى القطـــر بشـــكل عـــام وفـــي محـــافظتي كـــربالء والنجـــف بشـــكل خـــاص هـــي قلیلـــة جـــدا . وان 

مــع غیــاب التقــویم الموضــوعي والشــامل لهــذه ه النشــاطات االرشــادیة ضــعیفة جــدا متابعــة تنفیــذ هــذ
  .تجمیعيأو  سواء كانت تقویم بنائيالخدمة االرشادیة 

 يالتنفیـذلخدمـة االرشـادیة للزراعـة المحمیـة والسـیما علـى المسـتوى وجـوب تنظـیم ایوصي البحث ب
االرشـادي بالكادر (المیداني) من خالل تشـكیل وحـدة ارشـادیة متخصصـة بالزراعـة المحمیـة ورفـدها 

برنـــامج  إعـــدادالبـــرامج االرشـــادیة وذلـــك مـــن خـــالل  بأســـلوبالمتخصـــص الـــالزم ووجـــوب العمـــل 
هــذا النــوع فــي ى مســتوى كــل منطقــة زراعیــة متخصصــة ارشــادي متخصــص بالزراعــة المحمیــة علــ

ى التنفیـــذي (الشـــعبة مـــن الزراعـــة علـــى مســـتوى (المحافظـــة والقضـــاء) ویعـــد البرنـــامج مـــن المســـتو 
ل كامل في ما یقرر من برامج ارشادیة ونشاطات ارشادیة بشك الزراعیة صعودًا) ، مع وجود تنفیذ

خــالل وســائل متنوعــة میدانیــة وغیــر میدانیــة  تكــون متابعــة میدانیــة مــن هــذا المجــال وضــرورة إن
فــي مجــال الزراعــة المحمیــة ووجــوب إجــراء التقــویم الموضــوعي الشــامل  ةلتنفیــذ البــرامج االرشــادی

بالخدمة االرشادیة في هذا المجال وهذه التوصیات جمیعًا تقع ضمن مهام الهیئـة العامـة بالتنسـیق 
 ات.مع وزارة الزراعة ومدیریات الزراعة بالمحافظ
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