
 المحاضرة الرابعت
 استخذام التكنولوجيا الزراعيت في البلذان الناميت  محذداث

 

ستخجام أل آويسثل ىحا العامل عشرخ محجد : محدودية الموارد الطبيعية لالنتاج الزراعي أوآل :
لمتػسع في استخجام  آرئيد آدافعنفدو نو يسثل في الػقت أ، كسا  العخاقالتكشػلػجيا الدراعية في 

ن السػرديغ متكامميغ أراضي والسياه بالسحجودية ، وفي ضل ألالتكشػلػجيا في ضل اتدام مػردي ا
فقي دون مخاعاة تػافخ السػرد السائي ، ان ألي خصط مدتقبمية لمتػسع اأيسكغ وضع  بالصبيعة وال

خارج قدسة فبػضػح  بو ةثخ العالقة الدكانية السػرديأ بيغكبخ قصاع يأالقصاع الدراعي ىػ 
نريب الفخد مغ كل مغ السػارد االرضية والسائية وكحلظ في استيالك الفخد مغ مختمف 

 .السجسػعات الغحائية يتأثخ بذجة بعجد الدكان 

ن السػرديغ الصبيعييغ أي اشكالية مخكبة تتسثل في عخاقوتػاجو تشسية القصاع الدراعي ال     
ة عخاقيرض والسياه ىسا مػرديغ رقيقيغ بصبيعتيسا في الحالة الألالدراعي وىسا ا نتاجؤلالخئيديغ ل

محجوديتيسا بسخور الػقت  ىنتيجة لمعجيج مغ العػامل ، ويدداد عبء العػامل الزاغصة عم
 .وبذكل متدارع وخصيخ خالل السخحمة الخاىشة 

ً قد نما ، السٌما خالل ٌمكن القول ان القطاع العقاري العراق محدودية المورد األرضي :

ويذيخ استقخاء التآريخ الى أن التػسع  النصف قرن الماضً على حساب القطاع الزراعً ،
الحزخي ونسػ السجن كان بذكل رئيذ عمى حداب األراضي الدراعية داخل الػادي ، وكانت 

 تػسعات السجن في األتجاه الرحخاوي محجودة لمغاية وال تكاد تحكخ. 
الجػانب البيئية الستعمقة بتجىػر صفات السػرد  يمغ تفاقع محجودية السػرد األرض ومسا يديج    

ثار آلعغ تصبيق نطام الجورة الدراعية ، وبعس ا يىسيا : التخمأ ، نتيجة عػامل عجيجة  ياألرض
والسسارسات البيئية  ، والسذكالت الستعمقة بالرخف الدراعى ، ودع الدجير االدمبية السراحبة لسذ

كسا أن بحيخاتيا ، بالشدبة لمسدارع الدسكية  ، السيسالدميسة ، وتػجج مذكالت بيئية عجيجة غيخ ا
البحيخات كسرائج شبيعية مغ صيج  وقج تعخضت لمتػسع العسخانى الذجيج ، فزال عسا تعاني

 جائخ وتمػث شجيج لمسرادر السائية .

وتعج مذكمتيا أكبخ لتدايج الزغػط الدياسية فى ىحا األشار  محدودية الموارد المائية : -1
فى  العخبيىسال الدياسى لمبعج ؤلدولة مرب ول العخاقخالل الفتخات الدابقة ولكػن 

 دجمة والفخات .مع دول حػض  ، السيساالخارجية  العخاقسياسة 

متخ مكعب لمفخد مشح  1111الحى يبمغ  قل مغ حج الفقخ السائىأالى  العخاقولقج دخل     
متخ مكعب لمفخد فى  531ن يبمغ ذلظ الستػسط أومغ الستػقع مغ القخن الساضي ، التدعيشات 

فقى السترالح واستدراع أخصة تػسع  أليعاماًل رئيدًا محجدًا  هالسيا جم وتع 0105عام 



سا يعخف بخصط يارد السائية فراضى ، ويجب تحقيق التشديق الكامل بيغ الدراعة والخى والسػ ألا
 السذخوعات القػمية الكبخى .

 : ثانيا :المحددات المتعلقة بالجوانب المؤسدية

أشمق عميو  ن ماأ، و  عخاقييعج اإلشار السؤسدى مغ أىع محجدات تشسية القصاع الدراعى ال    
كبو ، يػا يسياسات اإلصالح االقترادى لمدراعة قج تست خصػاتو دون إحجاث تصػيخ مؤسد

يجابيات السحجودة لتمظ ألحداس بأثخ األونطخًا ألن لكل سياسة ايجابيات وسمبيات فانو لع يتع ا
 السشذػد .ي صالح السؤسدألالدياسات لعجم تحقيق ا

ة ىػ عجم تصػيخ السشطسات عخاقيعة الا السالزم لمدر ي ويعج الجانب الخئيذ مغ الخمل السؤسد    
 دءيتج جدءًا ال يالخمل التذخيعج ويع، تعبخ عغ مرالح السشتجيغ الدراعييغ وتجافع عشيع  يالت

 يجخاء إصالح جدئألمحاولة  ةيأأنو عمى سبيل السثال  لع تجخ  اذ،  يمغ ذلظ الخمل السؤسد
 لقانػن التعاون .

لدراعية فى ىع السعػقات التى تػاجو التعاونيات اأ ن أبحاث أو  عجيجة ولقج وججت دراسات    
ذاتو  يلمجسعية التعاونية ، وصعػبات تتعمق بالشذاط التعاون يىى مذكمة الحجع االقتراد العخاق

مغ مجمذ ادارة وجسعية عسػمية وادارة متخررة ،  يومعػقات تتعمق بالييكل التعاون، 
وصعػبات تتعمق بصبيعة دور الحكػمة ووصايتيا عمى الحخكة التعاونية ، وصعػبات تتعمق 

 عغ السعػقات الستعمقة بقرػر البيانات والسعمػمات . آلالخجمات التى تقجميا التعاونيات ، فزب

فيسا يعخف بالتعاون  يفتخة التجخل الحكػم يف العخاق يف يولقج القت تجخبة التعاون الدراع    
 يالخئيدة لمتعاون الت ئبسا يخالف السباد ، يبطالليا عمى مدار حخكة التعاون الدراع ي االجبار 

كبخ ألسرمحة السجسػع ، ثع تفاقست مذكالت الحخكة التعاونية بذكل  ي تقػم عمى الفعل االختيار 
ويختبط ، داء ىحا الجور أمع تخمى الجولة عغ دورىا دون ايجاد الكيانات البجيمة القادرة عمى 

 يتدع بيا اإلشار السؤسدية إشكالية أخخى يعخاقلمدراعة ال يشار السؤسدألبقزية عجم تصػر ا
 نتاجية والخجمية .ألالتشديق بيغ مختمف القصاعات ا  وىى ضعف العخاقفى 

ويػجج تاريخ شػيل لقزية ضعف التشديق بيغ مختمف قصاعات ووزارات الجولة فيسا يتعمق     
ه عجسبيل السثال محرػل القسح وكحلظ محرػل القصغ الحي يسكغ  ىبسحاصيل رئيدة مشيا عم

 لػ انخفزت مداحتو .  ىحت وأرئيدة متعجدة السحاور سػاء كانت مداحتو كبيخة  صشاعة

رشاد الدراعي بسثابة خط الجفاع األخيخ الحي يتعامل مع السشتجيغ الدراعييغ ألويعج جياز ا    
فيسا يتعمق بالتصبيقات الدراعية لمتكشػلػجيا مغ خالل نذخ تمظ التكشػلػجيات ومداعجة السدارعيغ 

تبشييا ومتابعة تصبيق تمظ التكشػلػجيات وتقييسيا ، ومع اىسية ىحا الجياز فانو يعج احج  ىعم
ي االمخ الحي يتزح مغ خالل بعس عخاقاضعف الحمقات السؤسدية في القصاع الدراعي ال

 السطاىخ التالية :



وتآكل جيازه الػضيفي ، وعجم تججيج الكػادر البذخية  يمحجودية امكانيات الجياز االرشاد -1
يتع تصبيق ابدط قػاعج ادارة السػارد البذخية في السشطسات والتي يشتج عشيا بشاء ال لجيو بحيث 

 خالل الدمع الػضيفي . ى القجرات وترعيج العامميغ مع االحالل الكفء لعشاصخ اخخ 

لدراعييغ بالقجر الحي يزعف مغ قياميع التجني الػاضح في مدتػيات دخػل السخشجيغ ا -0
 بالػضائف السشػشة بيع .

 في حالة مجاالت االرشاد االكثخ ، السيساضعف االوضاع السؤسدية لالرشاد الدراعي  -3
 تخررًا مثل االرشاد التدػيقي واالرشاد البيئي.

مغ  يالدراع يوالسدارع مغ ناحية والبحث العمس يضعف العالقة السختجة بيغ االرشاد الدراع -4
قج يعتخض التػصيات االرشادية بالشدبة لمسعامالت السدروعة  ناحية اخخى ، وبسعشى اخخ فان ما

تشتقل بالذكل الكامل السخغػب فيو الى  التصبيق ال يالسحدشة او لالصشاف السشتقاة مغ عكبات ف
 . يالجياز البحث

 جمالئسة ليتبشاىا السدارعػن يعشكل تػصيات مبدصة و  يان نقل نتائج البحػث الدراعية ف    
مجتسع ، وفى عقج الدبعيشات تع تخاكع كسية ضخسة مغ  يفى ا يحجخ الداوية لمتصػر الدراع

حقػل السدارعيغ بالسعجل  ينتائج االبحاث ولكغ لع يتع نذخ التػصيات السذتقة مغ تمظ الشتائج ف
اقل بكثيخ مغ  عخاقيتحت ضخوف السدارع ال ياالنتاج الدراع ي. فقج لػحظ ان الديادة ف يالسخض

عية ، ولعل الدبب الخئيذ وراء ذلظ ىػ الشقز ا الحى يتع التػصل اليو اثشاء اجخاء التجارب الدر 
فزال عغ عػامل اخخى مثل الحاجة الستحجاث ىيئة ارشادية ، التشديق بيغ البحث واالرشاد  يف

محرػل محجد ، والحاجة السمحة الى  يو فمجال تخرز محجد ا يزراعية مجربة تجريبا كافيا ف
غياب فمدفة  كحلظوجػد خصة عسل محجدة زمشيا يسكغ متابعتيا وتعجيل مدارىا اذا لدم االمخ، و 

، او عجم تػفخ مدتمدمات االنتاج او  يتعميسية واضحة تخجم البحث وعالقتو باالرشاد الدراع
انخفاض معجل نذخ ونقل  يمل فرع ، وقج ساىست كل تمظ العػااد سمرادر تسػيميا لجى ال

كيج عمى استسخار أ. االمخ الحى يذيخ الى ضخورة الت يالسجتسع الدراعالى وتػصيل السعمػمات 
 . بالسحافطات ي دور الباحث السخشج عمى مدتػى السخكد االدار 

ىػ محاوالت تخاكسية جادة يتختب عمى نتائجو اثارا انتذارية ،  يان البحث العمس -5
العمسية تخمق افكارا ججيجة وجػالت ججيجة مغ السدتحجثات او اضافات لمسخدون  فالسدتحجثات

 الستخاكع مغ السعخفة .

 ثالثًا : المحددات المتعلقة بالدياسات الزراعية :

السحجدات الستعمقة بالدياسات الدراعية اشارا خارجيا حاكسا لتصبيق التكشػلػجيا الدراعية  جتع    
ة في صمان الديادات الكبيخة الحا ىفاعال لمجولة ، وتذيخ غالبية الذػاىج الذلظ يتصمب دورا و ، 

التغيخ التكشػلػجي وإلى دور متسيد  ىاالنتاج الدراعي خالل العقػد الساضية تخجع بذكل كبيخ ال



وان الدياسات الدراعية لع تكع داعسة ليحا التقجم التكشػلػجى  لسؤسدات البحث العمسى الدراعى ،
غ معيقة لفاعميتو في بعس السخاحل ، ولقج تست التشسية الدراعية سػاء في الجول ان لع تك

ة مغ خالل سياسات داعسة لالنتاج الدراعي ومذجعة لمتغيخ التكشػلػجي شاميالستقجمة او الجول ال
تحديغ ادارة القصاع الدراعي بسا يحقق  ى، ويدتمدم االمخ ان تعسل الدياسات الدراعية عم

 ىي العام مع تعديد مرالح السدارعيغ في اشار ىحا الرالح مغ خالل التأكيج عمالرالح القػم
، ع لشسػ القصاع الدراعي مع دور فاعل لمقصاع الخاص ومؤسدات السجتسع السجنى اعالجور الج

ي ليذ بو اشكالية التذابظ بيغ القصاعيغ الحكػمي والخاص ، عخاقوان القصاع الدراعي ال السيسا
ىي لمقصاع الخاص ، ولمدياسات االستثسارية  العخاقالخئيدة لالنتاج الدراعي في اذ ان القاعجة 

نذخ التصبيقات  ىوالدياسات االئتسانية والتسػيمية والدياسات الدعخية دور حاكع في السداعجة عم
 التكشػلػجية الدراعية .

بذكل واضح يتأثخ استخجام التكشػلػجيا الدراعية  : الريففي الخرائص الدكانية  رابعا:
التشسية البذخية الحي تع  ى بخرائز السػرد البذخي السدتخجم لػسائل تمظ التكشػلػجيا وبسدتػ 

تعميسي وتجريبي يكفل تػافخ السعارف والسيارات التي  ى تحكيقو ، بسا يتزسشو ذلظ مغ مدتػ 
دياق يكتدبيا قاششي الخيف لتصبيق تمظ االساليب التكشػلػجية ، ومغ اوضح االمػر في ىحا ال

 في قصاعو الخيفي . ، السيساي عخاقارتفاع ندبة االمية في السجتسع ال

 : خامدًا : مدتوي التعليم الزراعي

واىسيا التعميع اىساال واضحا خالل العقػد الساضية  ،لقج القت مختمف ابعاد التشسية البذخية     
لخخيجيو وبالتالي تػفيخ  ةالسيار  ى ويعج تحديغ جػدة التعميع الدراعي مغ خالل رفع مدتػ  ،

التعامل مع اساليب  ىخخيجيغ ذوي ميارات تتػافق مع متصمبات سػق العسل وقادريغ عم
 نذخىا بيغ السدارعيغ مغ خالل جياز االرشاد الدراعي  ىوالعسل عم تياالتكشػلػجيا الدراعية وادار 

كاليتيغ يتعمق االول مشيسا ي باشمسبذكية الفشي والعالعخاق وتختبط اوضاع التعميع الدراعي في     
باحجام الصالب عغ االلتحاق سػاء بالتعميع الفشي الدراعي او الجامعي وذلظ لعػامل تتعمق بعجم 

 ىوضػح البعج التشسػي الدراعي في تػجو الجولة اصال خالل العقػد الساضية ، أي ان الصمب عم
احجع الصالب عغ دخػل كميات التشسية الدراعية ذاتيا كان مشخفزًا مغ ناحية متخح القخار ف

ويسثل ذلظ الجانب االكثخ عسقا مغ قزية التعميع الدراعي ، وتتعمق  ، الدراعة والسعاىج الدراعية
سػق العسل في حالة  تػافقيا مع متصمبات ىاالشكالية الثانية بسخخجات التعميع الدراعي ومج

 . لدراعيةتعجيمو بسا يتػاءم مع متصمبات الخؤية السدتقبمية لمتشسية ا

 : تبني التكنولوجيا ىسادسًا :العوامل االجتماعية المؤثرة عل

يدتخجميا البذخ  ىان التكشػلػجيات اليتع انتاجيا واشالقيا لمفخاغ وانسا يتع ذلظ حت    
لمعػامل االجتساعية دور  يبقىويدتفيج مشيا ، وما دمشا نتحجث عغ السػرد البذخي ف  ويصػروىا



، الن البذخ تحكسيع دوافع لمدمػك ويحسمػن قيسا قج تكػن ايجابية دافعة كبيخ في ىحا الدياق 
لمتقجم وقج تكػن سمبية معيقة لو ، وتدداد اىسية تمظ العػامل االجتساعية في حالة التكشػلػجيا 

ي الثخ تمظ العػامل عخاقو العػامل االجتساعية في الخيف الؤديالدراعية وذلظ لمجور السؤثخ الحي ت
تبشييع  ىقبػل السشتجيغ الدراعييغ لالساليب التكشػلػجية الحجيثة ومج ىمج ىة عماالجتساعي

الجػانب الكيسية والثقافية  ىرع لتمظ التكشػلػجيات يتػقف بجرجة كبيخة عماد لسلتصبيقيا ، فان تبشى ا
، فان السدارعيغ الحيغ يتيح ليع مجتسعيع السحمي حخية الحخاك االجتساعي ويتػفخ بو قجر اكبخ 

السدتحجثات التكشػلػجية الدراعية الحجيثة ، كسا ان  يمغ الكيع الصسػحة يكػنػن اكثخ تكباًل لتبش
درجة تبشي السدارعيغ لمتكشػلػجيات الدراعية ،  ىالعػامل الذخرية الستعمقة بالسدارعيغ تؤثخ عم

جيو استعجاد اكبخ واتجاىات اكثخ ايجابية نحػ الججيج والسعاصخ يكػن ل يفالسدارع الحي لجية وع
 ذىشي مالئع لتقبل الججيج ثع تبشيو .

 

 : العراقالرؤيت المستقبليت لتطبيق التكنولوجيا الزراعيت في 

الخغع  ىالخغع مغ شبيعة السحجدات التي تع تشاوليا بالشدبة لتشسية القصاع الدراعي ، وعم ىعم   
الجور  ااىساال خالل فتخة شػية تقمز فيي ىمغ أن استقخاء التاريخ يػضح ان القصاع الدراعي الق

الخغع مغ تخاجع  ىشسػي لمجولة كسحفد لتذجيع الشذاط االقترادي االنتاجي بػجو عام ، وعمتال
القصاع الدراعي في قائسة االولػيات عشج متخح القخار الدياسي مغ الشاحية الػاقعية خالل العقػد 

التى  العخاقتخجام التكشػلػجيا الدراعية فى الساضية وفى ضل ماسبق استعخاضو مغ محجدات اس
ندتخمز مشيا ان االغمب االعع مغ ىحه السحجدات يتعمق بعػامل مؤسدية واجتساعية وعػامل 
تتعمق بالدياسات، فان الشقاط التالية يسكغ ان تسثل جدءا مغ اشار الخؤية السدتقبمية لتصبيق 

 :  العخاقالتكشػلػجيا الدراعية في 

لقج أصبح ىحا التػجو ضخورة ممحة سػاء :  االستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى أوال : زيادة
اذا ما عمسشا ان العجيج مغ الجراسات قج  ، السيسامغ جانب القصاع الخاص او الحكػمة 
بل ، مكسال لالستثسار الخاص بيا وليذ مشافدا لو  جأوضحت ان االستثسار العام في الدراعة يع

االمام ويحفده وذلظ في ضل ارتفاع ندبة االستثسارات السصمػبة في  ىجفعو اليعكذ فانو ال ىعم
مجال البشية االساسية والتدػيكية الدراعية وارتفاع ندبة التكاليف الثابتة في الشذاط الدراعي 

، فزال عغ العامل الستعمق بسا سبق التعخض لو مغ تشاقز جاد في  االنتاجي بػجو عام
الخغع  ىعم البحػث الدراعية ىلسػجية لمدراعة بػجو عام وتشاقز االنفاق عماالستثسارات العامة ا

خالل العقػد الساضية شبقا لسختمف  العخاقالخكيدة الخئيدة لمتشسية الخأسية في  جمغ انيا كانت تع
السؤشخات ، وشبقا لحلظ فانو مغ االىسية بسكان اعصاء القصاع الدراعي االولػية السجتسعية التي 

مع اعصاء كافة الحػافد السسكشة ، استثسارات عامة مسكشة لو  ىمع تػجيو اقر يدتحقيا



انتاجيا مع تخريز قصاعآ الخاص في مجال الدراعة كبخ حجسو ام صغخ مادام  لالستثسار
 االنذصة البحثية الدراعية . ىة لالنفاق عمعاماكبخ قجر متاح في السػازنة ال

، اذ  تسثل جدءا مغ القزية الذاممة لتسػيل التشسية ان مدالة تػفيخ تسػيل كاف لالبحاث    
لعل مغ بيشيا الدياسات والسسارسات الالزمة لتجسيع عجيجة يتصمب تسػيل االبحاث عػامل 

ى الدياسات والسسارسات ( فان السكتذفات أالسدتحجثات وزيادة الحريمة السعخفية ، وبجونيسا ) 
السسكغ الػصػل الييا يسكغ ان تفقج مغ الدجل  غيخ والبيانات غيخ السػثقة بذكل سميع او

األمخ الحى قج  ي ،التاريخى السػثق حيشسا يتقاعج الباحثػن ، او نتيجة لعجم االستقخار السؤسد
يحجث بفعل عجم كفاية وعجم انتطام تسػيل االبحاث ، وىحه الخدائخ مػجػدة برفة خاصة 

او غيخه مغ دول العالع  العخاقفي  ءالية سػامغ قيػد السػارد الس يبالسؤسدات البحثية التى تعان
الشامى ويتختب عمى عجم كفاية وعجم انتطام حجع التسػيل عجدا فى تذغيل السكتبات وبشػك 

 رفع كفاءتيا .و السعمػمات وبشػك الجيشات وبصئا فى تججيج الييئات البحثية وتجريبيا 

ستثسارات البحثية في القصاع يسة السختبصة بسا سبق ان يجخي تػزيع االسومغ السقػمات ال
 الدراعي بذكل يخاعي االولػيات حدب االىجاف السصمػب تحكيقيا .

القيػد الييكمية الدابقة فيشاك بعس السذاكل السالية ونقز في وسائل االنتقال  وفزآل عغ    
والسعجات والسداعجات االرشادية كشتيجة النخفاض السيدانيات السخررة ليحه االغخاض في 

الجوافع او السحفدات ضخورية لتشذيط نطام االرشاد الدراعي والتدػيقي  جوتع، االحيان بعس 
 ىلكي يؤدي كل مشيسا وضيفتو مغ ناحيتيغ : مغ البحث لمسدارع ورجػعا بسذاكل الفالح ال

 الباحثيغ الستخرريغ .

كل فعال اذا ان البحث والتصػيخ في مجال الدراعة يػاجيان اشكالية عجم سيػلة تجييدىسا بذ    
، فيشاك صعػبة تأسيذ حقػق السمكية في اشكال عجيجة مغ السدتحجثات ، تخكا لمقصاع الخاص 

االنذصة البحثية  ىاذا لع تتجدج في صػرة رأسسال ، كسا ان الشتائج الشاجحة الستختبة عم السيسا
باب يججر دائسا ىي في حج ذاتيا محفػفة بعجم التأكج مع شػل الػقت الالزم لتحكيقيا وليحه االس

تسػيل االنذصة البحثية الدراعية وتشفيحىا بذكل فعال بػاسصة الحكػمات وىحا االتجاه تؤكجه مخة 
 اعتبارات استخاتيجية . ى اخخ 

 تحقيق االهداف التالية : ىوذلك بالعمل عل:  ثانيا : تطوير جهاز االرشاد الزراعي

مؤسديا وتصػيخ اختراصاتو وتشسية قجراتو * تجعيع جياز االرشاد الدراعي الحكػمي واصالحو 
 الفشية واالدارية .

* تػثيق روابط التعاون والتشديق بيغ جيازي البحث العمسي واالرشاد الدراعي سػاء في تحجيج 
 التصبيق السيجاني لشتائج البحػث .، أو السػضػعات البحثية لخجمة قزايا التشسية الدراعية 



في مجال السعمػمات  ، السيسااالشادية بسا يتفق مع تصػرات العرخ * تحجيث الػسائل والشطع 
واالتراالت وبسا يعطع مغ الخبخات االرشادية الستاحة ، ويسكغ في ىحا االشار وضع بعس 

مية الصالحو ياعادة ليكمة جياز االرشاد الدراعي ووضع خصة تفر ىاالليات التي تداعج عم
 مؤسديا شاممة العشاصخ التالية :

 مة بسيدانية مالئسة .ػ ضع خصة تشفيحية سشػية مجع* و 

الجياز االرشادي مغ خالل تشفيح بخامج مكثفة لتجريب في رفع قجرات العامميغ  ى* التخكيد عم

 . واعجاد السخشجيغ الدراعييغ شبقا لمتخررات السصمػبة

لتشديق يتع مخاجعة نطع واجخاءات العسل لتصػيخىا واحكام عسميات ا، في نصاق التشفيح *و 

 . سى داخل السؤسدة االرشادية وفيسا بيشيا وبيغ اجيدة البحث الدراعيأوالتفاعل االفقي والخ 

 *ربط الحػافد السادية لمسخشجيغ باالنجازات السحققة في مشاشق عسميع .

االرشاد التدػيقي واالرشاد مثل يسة س*تصػيخ انذصة االرشاد الستخرز في بعس السجاالت ال

 البيئي .

 *تجعيع الجيػد االرشادية باستخجام وسائل االترال االكثخ حجاثة واالقػي فاعمية واالوسع انتذارا 

فى اشار اى رؤية مدتقبمية فان التعميع الدراعى يسثل احج  : تطوير التعليم الزراعى ثالثا :

ان الجور الخئيذ  الستصمبات الخئيدة لتحقيق احج ابعاد التشسية البذخية وكحلظ التشسية الدراعية ، اذ

السيام السؤسدات التعميسية فى تصػيخ ونقل التكشػلػجيا الدراعية يتسثل فى كػنيا الجيات التى 

تختز باعجاد الكػادر البذخية بسختمف مدتػياتيا ، ويدتمدم االمخ تصػيخ البخامج التى تحقق 

التعامل مع اساليب  اكداب الخخيجيغ السيارات الالزمة لتأىيل اخرائييغ زراعييغ قادريغ عمى

مػاصفات مالئسة لستصمبات سػق  ي الدراعية الحجيثة ، وبحيث يكػن الخخجيغ ذو  االتكشػاوجي

 العسل بعج ان يتع اعصاء القصاع الدراعى االولػية السجتسعية التى يدتحقيا .

بسا ان تصبيق التكشػلػجيات يختبط الى درجة كبيخة :  عيةارابعا : تطوير الدياسات الزر 

مة والسدانجة ، فانو مغ االىسية بسكان تصػيخ الدياسات الدراعية فى اشار ػ لدياسات السجعبا

دور فاعل ومؤثخ لمجولة ، يدتيجف رفع االنتاج الدراعى ومعجالت نسػه ، وتحديغ مدتػى معيذة 



الدكان الخيفييغ ، مع االىتسام بجعع السشتج الدراعى ورفع قيسة ىحا الجعع كمسا تحدشت اوضاع 

اليخادات بالسػازنة العامة لمجولة ، واالستفادة مغ البشػد الػاردة باتفاقية مشطسة التجارة العالسية ا

والتى تدسح بجعع السدارع فى السجاالت السختبصة بتصبيق التكشػلػجيات الدراعية سػاء فيسا يتعمق 

يكية ، ودعع الشذاط بجعع البحػث الدراعية ، او دعع البشية االساسية الدراعية ، والبشية التدػ 

االرشادى ، ودعع التشسية الخيفية ، ويسكششا االستفادة مغ تجخبة الجعع السذخوط التى ىى احج 

اليات الجعع فى اشار الدياسة الدراعية االوروبية والتى تقجم الجعع لمسشتج الدراعى فى احػال 

 ًا لتصبيق حدمة تكشػلػجية معيشة .ياختيار  وشخيصة قبػل ةمحجد

 ا : ربط التكنولوجيات الزراعية المطبقة باعتبارات التميز االقليمى :خامد

وذلظ نطخا  لحدبانمخ اخح السدايا الشدبية لسختمف السشتجات الدراعية فى األيدتمدم ا     

لالختالفات الجغخافية بيغ مختمف السحافطات التى تؤدى الى تبايشات مشاخية واختالف فى 

مسا يجب ان يشعكذ عمى سياسات تػشيغ ، دراعية وسساتيا شبيعة السػارد الصبيعية ال

التكشػلػجيا الدراعية ويدتمدم االمخ عسل خخيصة استثسارية لسختمف السحافطات فى اشار االقاليع 

، فعمى سبيل السثال يسكغ حدبان الجغخافية مع وضع الرشاعات الرغيخة ومتشالية الرغخ فى ال

نذخ معاصخ لمديتػن بتكشػلػجيا محمية بديصة فى الغخبية و زراعة أشجار الديتػن  في الرحخاء 

 مسا يداعج عمى سج الفجػة الديتية وزيادة تذغيل الذباب .، بعج انذاء مخاكد تجسيع لو  السشصقة

 مع اىسية نقل التكشػلػجيا السدتػردة مغ الخارج فى:  سادسا : التركيز على التكنولوجيا المحلية

معيغ  جالتحقيق التشسية وذلظ باالستفادة مغ التجارب الشاجحة لسختمف الجول والتى سبقتشا فى م

، يطل لمعػامل الستعمقة بالقجرات السحمية الغمبة فى تحقيق التشسية السعتسجة عمى الحات ، وفى 

ى فشا قجما ىحا الدياق فان زيادة االعتساد عمى الحات يديج مغ ىامر استقاللية القخار كمسا مزي

شخيق التشسية ، ان مجال التصبيقات الدراعية لمتكشػلػجيا يتيح نصاقًا كبيخا لتصػيخ تكشػلػجيات 

 مالئسة لمطخوف السحمية وبتكاليف مشاسبة .



 : وضع ونذر التكنولوجيات الزراعية عند حدبانسابعا : اخذ التغيرات المناخية فى ال

ت عمى أعات التى تتأثخ سمبا بالتغيخات السشاخية التى شخ يعج القصاع الدراعى مغ اكثخ القصا     

ىسية بسكان تييئة القصاع الدراعى لمتػاؤم مع تمظ ألنو مغ اأونة االخيخة ، و آلالعالع فى ا

ومياه ،  يراضأثارىا الحالية والسحتسمة عمى السػارد الصبيعية الدراعية مغ آل آالستغيخات ، نطخ 

صشاف مقاومة أع اساليب التكشػلػجيا الحيػية واليشجسة الػراثية فى استشباط اىسية اتبأ وزيادة 

صشاف ذات أالحخارة ، ومقاومة لمجفاف ، واستشباط  اتلمطخوف البيئية القاسية مغ ارتفاع درج

  قل .أفتخة نسػ قريخة واحتياجات مائية 
 


