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  تطبیق مزارعي فستق الحقل للممارسات الزراعیة الموصى بها في قضاء هیتىمد

  

  عبد الجبار خیر اهللاأدیب

  كلیة الزراعة/جامعة االنبار

  

  الخالصة

محصـول فسـتق الحقـل وانتشـار زراعتـه بشـكل واسـع فـي قضـاء هیـت وانخفـاض انتاجیتـه ألهمیـةبالنظر 

ن المزارعین لذا استهدفت الدراسة التعرف على واقع زراعته ومدى تطبیق عن الحد المقرر وتباین هذه االنتاجیة بی

  .المزارعین للعملیات الزراعیة الموصى بها 

مــزارع للمحصـــول فــي قضـــاء هیــت تـــم اختیــارهم بصـــورة ) 168(مزارعـــا مــن بـــین ) 42(شــملت الدراســة 

  . عشوائیة وزعت علیهم استمارة االستبیان وتم جمع المعلومات منهم 

ت الدراسة الى وجود خلل في تطبیق المزارعین للتوصیات العلمیة في زراعة هذا المحصول وعدم توصل

وسـائل المعرفـة حـول في تبنيالذین تبین ان لدیهم االمكانیة وجود خطة مالئمة لتنمیة مهارات وخبرات المزارعین 

  .زراعته 

محصـول وحـددت الدراسـة العدیـد مـن الدراسة ضعف وسـائل االعـالم المختلفـة فـي االهتمـام بهـذا البینت

  .هم في تنمیة وتطویر مهارات مزارعي فستق الحقلسالتوصیات التي یرى الباحث انها ضروریة ویمكن ان ت

  

The Extent of Applying By Peanut Farmers To The Recommended 
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Abstract
Because of the importance of peanut crop and planted in large quantity in Heat 

city and reduction in its production to the allowed limit. As well  as the variation of 
this productivity among farmers. Therefore, this study was carried out to determine 
the conditions of its planting and to know how the farmers applied the recommended 
agricultural practices in planting of this crop .

This study involved 42 farmers among 168 farmers to this crop in Heet city. 
They are chosen randomly. A questionnaire was distributed among these farmers and 
data were collected .

The study showed a large failure in application of farmers to the scientific 
recommendations in planting this crop. Also, there was no suitable plan to develop 
skills and experiences of farmers whom they have the ability in adoption the 
knowledge devices about its planting . furthermore, this study showed weakness in 
different media devices to pay an attention to this Crop: This study determine many of 
recommendations in which the researcher found them to be fundamental and may be 
participating in developing the skills of peanut's farmers.
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  المقدمة 

یعتبر فستق الحقل من المحاصیل االقتصادیة المهمـة فـي العـالم وتكمـن اهمیتـه بكونـه محصـوًال ذا قیمـة 

 زیتیــا غنیــًا بــالبروتین ، وقــد احتــل هــذا المحصــول مرتبــة متقدمــة فــي االســتهالك محصــوالألنــه اقتصــادیة عالیــة 

  .الغذائي من خالل زیادة الطلب علیه عالمیًا 

یعتبــر قضــاء هیــت مــن اول اقضــیة محافظــة االنبــار فــي زراعــة وانتــاج هــذا المحصــول بســبب مالئمــة 

یجیـة المنتشـرة علـى كتفـي نهـر الفـرات فـي هـذا الظروف الـذي یحتاجهـا حیـث تجـود زراعتـه فـي التـرب الرملیـة المز 

  .القضاء 

وتتســـم منطقـــة الدراســـة بانتـــاج واســـع لهـــذا المحصـــول یغطـــي اســـتهالك المحافظـــة ویصـــدر الفـــائض منـــه 

للمحافظات االخرى ولكن انتاجیة المحصول في وحدة المساحة بقیت دون المسـتویات المطلوبـة اضـافة الـى تبـاین 

قـد یعـود السـبب فـي ذلـك الـى ضـعف اتبـاع المـزارعین لالسـالیب العلمیـة الموصـى بهـا انتاجه بین مزرعة واخـرى و 

  .في زراعته

ة عــن طریــق تنظــیم میــالــى تخطــیط انشــطة القطــاع الزراعــي بمعــدالت متناتســعى بلــدان العــالم المتقدمــة 

الركـائز التـي یعتمـد االقتصاد وفق خطط مركزیة تنمویة یكون للتنمیة البشریة فیها الـدور االكبـر كونهـا احـدى اهـم

  ) .1(علیها في تنمیة القطاع الزراعي 

ومن هنا تبرز اهمیة اختیار هذا البحث لمعرفـة مـدى تطبیـق مزارعـي فسـتق الحقـل للممارسـات الزراعیـة 

الموصــى بهــا وقــد عــالج الباحــث ذلــك مــن خــالل اســتمارة اســتبیان اعــدها لهــذا الغــرض تضــمنت ثــالث محــاور فــي 

على بعض صفات المـزارعین الشخصـیة التـي یعتقـد ان لهـا عالقـة بموضـوع بحثـه ، الباحث المحور االول تعرف 

وفي المحور الثاني تعرف على المصادر التي یعتمد علیها المزارعین في حصولهم على المعلومات الزراعیة التي 

ور الثالــث مجموعــة تضــمن المحــوفــي الوقــت الــذي .الســالیب الحدیثــة اتبنــیهملیحتاجونهــا ومــا یشــكله مــن عالقــة 

اســئلة للتعــرف علــى مــدى اعتمــاد المــزارعین علــى الممارســات الزراعیــة العلمیــة فــي زراعــة المحصــول مــن اختیــار 

والتســمید بنوعیــه الكیمیــاوي ن والعــزق یعــة والتحضــااالرض والحراثــة والتســویة والتنعــیم وموعــد الزراعــة وطریقــة الزر 

الدورات الزراعیة وقـد خلصـت الدراسـة الـى عـدة اسـتنتاجات وتوصـیات والعضوي ومكافحة االفات الزراعیة واتباع 

.  

  

  هدف البحث

یهــدف البحــث الــى التعــرف علــى مــدى تطبیــق مزارعــي فســتق الحقــل للتوصــیات العلمیــة فــي زراعــة هــذا 

  .المحصول واستخدام المهارات وتوظیف التقنیات الحدیثة من اجل النهوض بزراعته 

  

  اهمیة البحث

مــن خــالل اســتخدامهم لبحــث فــي الوصــول الــى مســتوى المهــارات التــي یمتلكهــا المــزارعین تكمــن اهمیــة ا

االخــرى فتعتبــر لالســالیب العلمیــة فــي زراعتــه باعتبــارهم المــورد االساســي المحــرك للعملیــة الزراعیــة وامــا العوامــل 

میـة المـوارد البشـریة ومـن هنـا تبـرز ضـرورة السـعي لرسـم خطـة مالئمـة لتن)2(عوامل مسـاعدة فـي احـداث التنمیـة 

مهـارات العـاملین فـي لتحسین كفـاءة االداء لغـرض تحسـین التنمیـة االقتصـادیة الزراعیـة والتـي مـن شـروطها تنمیـة 

  .هذا القطاع 
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  منهج البحث

اتبع الباحث المنهج الوصفي باستخدام اسلوب الدراسات المسحیة كونها تتناسب مع وظیفة هـذه الدراسـة 

  .وى تطبیق المزارعین لالسالیب العلمیة بهدف التعرف على مست

  

  مجتمع البحث والعینة

اســتخدمت اســتمارة اســتبیان لغــرض جمــع المعلومــات مــن مزارعــي فســتق الحقــل فــي قضــاء هیــت والبــالغ 

من مجمـوع المـزارعین وبـذلك اصـبح % 25اختار الباحث عینة عشوائیة منهم مثلت ) . 3(مزارعًا ) 168(عددهم 

مزارعــا شــملتهم الدراســة وزعــت علــیهم االســتمارة وتــم جمــع المعلومــات مــنهم والتــي اعتمــدها ) 42(عــدد المشــمولین 

  .الباحث في تفسیر وتحلیل النتائج 

  

  مناقشة النتائج 

  صفات المزارعین الشخصیة : اوالً 

بلغت بینماینیاألممن اجمالي المبحوثین هم من % 14.2ان ) 1(تبین من الجدول رقم : المستوى التعلیمي-1

فــي حــین كانــت % 16.7نســبة مــن یمتلكــون مهــارة القــراءة والكتابــة وبــدون اكمــال أي مــن المراحــل الدراســیة 

بینمــا % 21.5واالعدادیــة % 26.1ونســبة مــن اكمــل المتوســطة % 16.7نســبة مــن اكمــل الدراســة االبتدائیــة 

  .من اجمالي المبحوثین % 4.8كانت نسبة من اكمل المعاهد الفنیة 

ن وان الغالبیـــة العظمـــى مـــن یانخفـــاض نســـبة المـــزارعین االمیـــ)1(رقـــم الجـــدول ادنـــاهیتضـــح مـــن 

مسـتویات مختلفـة بالمـزارعین هـم مـن یمتلكـون مهـارة القـراءة والكتابـة وممـن حصـلوا علـى الشـهادات الدراسـیة 

ثـة فـي زراعـة الحدیالمـزارعین لوسـائل المعرفـة والتعامـل مـع التقنیـات يوهذا یعطي انطباعا على امكانیـة تبنـ

الن المستوى التعلیمي للشخص له تـاثیر واضـح علـى مسـتوى تبنیـه لالفكـار الحدیثـة فكلمـا . هذا المحصول 

  .اكثر لما هو جدید من االفكار بلهتقارتفع المستوى التعلیمي للفرد اصبح 

  

  المستوى التعلیمي للمزارعین) 1(جدول 

  النسبة المئویة  العدد  المستوى التعلیمي

  %14.2  6  امي

  %16.7  7  یقرأ ویكتب

  %16.7  7  ابتدائیة

  %26.1  11  متوسطة 

  %21.5  9  اعدادیة

  %4.8  2  )معاهد فنیة(اخرى تذكر 

  %100  42  المجموع

  احتسبت النسب من قبل الباحث على ضوء استمارة االستبیان

  

ى مـــدى تبنــي المـــزارعین یعتبــر نمـــط الكمیــة مـــن احــد اهـــم العوامــل التــي تـــؤثر بشــكل بـــالغ علــ:نمــط الكمیـــة-2

وجــود ثالثــة ) 2(وتبــین مــن الجــدول رقــم ) 5(للتقنیــات الحدیثــة ولــه اهمیــة كبیــرة فــي رســم السیاســة الزراعیــة 
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مــن % 45.2انمــاط مــن الملكیــة فــي قضــاء هیــت اولهــا التعاقــد مــع الدولــة واشــارت الدراســة الــى ان نســبتهم 

بینمــا اشــارت الدراســة إلــى ان نســبة % 33.3ة نســبتهم والــنمط الثــاني هــو الملكیــة الفردیــاجمــالي المــزارعین

یـــة العظمـــى مـــن بالغوهـــذا یشـــیر الـــى ان ال% . 21.5) الفالحـــة ( بالمحاصصـــة الـــذین یعملـــون المـــزارعین

المــزارعین ملكیــتهم عقــود مــع الدولــة او ملــك صــرف وهــذا یعطــي للمــزارع الحریــة الكاملــة فــي اختیــار وتبنــي 

الحدیثــة حیــث ینتهــي مــع هــذین النمطــین تــاثیر المــالك علــى المــزارع فــي اتبــاع التقنیــات واالســالیب الزراعیــة

  .االسالیب الزراعیة 

  

  نمط الملكیة السائدة في قضاء هیت) 2(جدول 

  النسبة المئویة  العدد  نوع الحیازة 

  %45.2  19  عقد مع دولة

  %33.3  14  )ملك صرف( ملكیة فردیة 

  %21.5  9  )الفالحة(محاصصة 

  %100  42  المجموع

  .احتسبت من قبل الباحث على ضوء استمارة االستبیان 

  

  المصدر الذي یعتمد علیة المزارع في حصوله على المعلومات التي یحتاجها: ثانیًا 

تبین للباحث من خالل تحلیل النتائج ان المصدر االول لحصول المزارع على المعلومات التـي یحتاجهـا 

مـن المـزارعین % 35.7بینمـا اشـار . مـن المـزارعین علـى اعتمـادهم علیـه % 50هو المرشد الزراعـي حیـث اشـار 

ن فـي الـدوائر الزراعیـة حیـث ائییخصـاالستشاریة یلیه في ذلك االشـخاص االالى اعتمادهم على المكاتب الزراعیة 

مــن المــزارعین الــى اعتمــادهم علــى هــذا المصــدر بینمــا لــم یبــین أي مــن المــزارعین اعتمــاده علــى% 14.3اشــار 

والمســموعة –والمســموعة –المطبوعــة ( فــي الكلیــات والمعاهــد الزراعیــة ووســائل االعــالم الجمــاهیر نائییخصــاال

  .في حصولة على المعلومات الزراعیة التي یحتاج الیها ) والمرئیة 

  

  یبین مصدر المعلومات التي یعتمد علیها المزارعین في حصولهم على المعلومات) 3(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  علوماتمصدر الم

  %50  21  المرشد الزراعي

  %35.7  51  المكاتب الزراعیة االستشاریة

  %14.3  6  في الدوائر الزراعیةاألخصائیین

  صفر  صفر  والمعاهد الزراعیةكلیاتفي الاالخصائیین

  صفر  صفر  )المرئیة - المسموعة- المطبوعة( وسائل االعالم الجماهریة 

  %100  42  المجموع

  .احتسبت النسب من قبل الباحث على ضوء استمارة االستبیان

  

ان التــاثیر فــي االتصــال الشخصــي اكثــر ممــا هــو علیــه فــي االتصــال الجمــاهیري وان اعتمــاد المــزارعین 

المـزارعین يتبنـعـالي المسـتوى لـذا یمكـن یكـون للمرشـدین الـزراعیین دورا فـاعال ومـؤثر فـي على المرشـد الزراعـي 

  .یب العلمیة الحدیثة االسال
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  الممارسات الزراعیة : ثالثًا 

المزارعین یختارون االرض الرملیة المزیجیة المحاذیـة للنهـر كافةاوضحت الدراسة ان :طریقة اختیار االرض-1

فــي د زراعتــه و لزراعــة المحصــول كونــه مــن المحاصــیل التــي ینمــو الجــزء الثمــري منــه فــي التربــة ولــذلك تجــ

حیــث لــم یحــدد الباحــث مــن بــین المــزارعین مــن یقــوم بزراعــة المحصــول فــي التــرب . قیلــة التــرب الطینیــة الث

  .الطینیة 

فــي % 31ان نســبة المــزارعین الــذین یقومــون بتســویة االرض قبــل الزراعــة ) 4(یوضــح الجــدول رقــم :التســویة-2

.منهم بتسویة االرض % 69حین ال یقوم 

  

  املهم مع موضوع التسویةیوضح توزیع المزارعین حسب تع)  4(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  التعامل مع التسویة

  %31  13  یقوم بتسویة االرض

  %69  29  ال یقوم بتسویة االرض

  %100  42  المجموع

  .نظم الجدول والنسب على ضوء استمارة االستبیان

  

ان ) 5(ول رقــم وعنــد البحــث وراء اســباب عــدم قیــام غالبیــة المــزارعین بتســویة االرض اتضــح مــن الجــد

الــى عــدم قیامــه بالتســویة كونهــا مكلفــة واشــار % 17.3یــرى حاجــة للقیــام بالتســویة بینمــا اشــار ال مــنهم % 72.5

بعـد التنعـیم حیـث الكه معـداتها علـى الـرغم مـن اهمیـة اجـراء هـذه العملیـة الى عدم قیامه بالتسویة لعدم امت% 7.2

  ) .6(تكون متعامدة مع عملیة التنعیم او ایة الة اخرى بشرط ان) ختةالت(تجري بواسط 

  

  یبین توزیع المزارعین حسب اسباب عدم قیامهم بالتسویة) 5(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  اسباب عدم القیام بالتسویة

  %72.5  21  ال یرى حاجة للقیام بعملیة التسویة

  %17.3  5  ال یقوم بالتسویة النها تكلفه مبالغ اضافیة

  %7.2  3  ا لعدم امتالكه مستلزماتهاال یقوم به

  %100  29  المجموع

  .احتسبت من قبل الباحث على ضوء استمارة االستبیان 

  

مـن اجمـالي المـزارعین یقومـون بعملیـة الحراثـة المتعامـدة فـي حـین % 43اتضـح للباحـث ان :الحراثة والتنعیم-3

ارعین یقومون بالحراثة لمرة واحدة علمـا ان منهم باجرائها لمرة واحدة أي ان اكثر من نصف المز % 57یقوم 

المــزارعین مـن % 71كمـا اتضـح ان . التوصـیات العلمیـة تشـیر الـى ضـرورة حراثــة االرض بصـورة متعامـدة 

  .منهم بعملیة التنعیم رغم اهمیتها % 29یقومون بعملیة التنعیم بعد الحراثة في حین ال یقوم 

مـــنهم % 52المـــزارعین یقومـــون بالزراعـــة فـــي شـــهر آذار وان مـــن% 14تبـــین الدراســـة ان :موعـــد الزراعـــة-4

مــنهم یزرعــون فــي شــهر مــایس وهــذا یشــیر الــى ان مــا یقــارب % 33یقومــون بالزراعــة فــي شــهر نیســان و 

نصف المزارعین ال یحسنون اختیـار الموعـد المناسـب لزراعـة المحصـول والمتمثـل فـي االسـبوع االول لشـهر 

) .7(ة الوسطى من العراق والتي تعتبر منطقة البحث من ضمنها نیسان وحتى نهایته في المنطق
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مــن المــزارعین یقومــون بزراعــة المحصــول فــي خطــوط منتظمــة % 75ان دراســةاوضــحت ال:طریقــة الزراعــة-5

الى قیامهم بزراعة بطریقة غیر منتظمة في الواح ولـم تبـین الدراسـة وجـود أي % 25داخل الواح بینما اشار 

وعند البحث وراء . تبع طریقة المروز في زراعة هذا المحصول وهي الطریقة االمثل لزراعته من الفالحین ی

من المـزارعین % 78.6ان ) 6(اسباب عدم اتباع المزارعین لطریقة المروز اتضح للباحث من الجدول رقم 

هـــذا مـــنهم الـــى انـــه لـــم یســـمع مـــن قبـــل ان % 11.9یـــرى ان طریقـــة االلـــواح هـــي االفضـــل فـــي حـــین اشـــار 

الـى كـون السـبب هـو عـدم قیـام احـد قبلـه % 9.5المحصول یزرع بطریقة المروز في الوقـت الـذي اشـار فیـه 

.بهذه الطریقة في منطقتهتهبزراع

  

  یبین االسباب الكامنة وراء عدم اتباع طریقة المروز في زراعة المحصول) 6(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  االسباب

  %78.6  33  هي االفضلیرى ان طریقة االلواح

  %11.9  5  لم یسمع ان المحصول یزرع على مروز

  %9.5  4  عدم قیام احد قبله بزراعة المحصول على مروز

  %100  42  المجموع

  .من قبل الباحث على ضوء استمارة االستبیان مضن

  

م قیـام أي مـن المـزارعین هو تجمیع التربة حول جانبي النبات وتقریبها منه ، وقد بینت الدراسة عد:التحضین-6

بهذه العملیة بصورة صحیحة بل اتضح ان بعض المزارعین یقوم باجراء عملیة اضافة كمیة من التراب فوق 

  .القمة النامیة للنبات معتقدا انها الطریقة االفضل وهذا من االخطاء الشائعة لدى المزارعین

في مزارعین یقومون بمكافحة االدغال مرة واحدة من ال% 85.7ان ) 7(یوضح الجدول رقم :مكافحة االدغال-7

مـنهم الـى المكافحـة % 4.8منهم باجراء عملیة المكافحة مرتین في الوقت الذي یلجـأ فیـه %  9.5حین یقوم 

كلما دعت الحاجة الى ذلك وهو االسلوب العلمي الصحیح فـي زراعـة المحصـول علـى الـرغم مـن قلـة نسـبة 

  .الفالحین القائمین به 

  

  یوضح توزیع المزارعین حسب عدد مرات مكافحة االدغال) 7(رقم جدول 

  النسبة المئویة  العدد  عدد مرات المكافحة

  %85.7  36  مكافحة مرة واحدةال

  %9.5  4  مكافحة مرتینال

  %4.8  2  هاالحاجة لدعتمكافحة كلما ال

  %100  42  المجموع

  .انظم من قبل الباحث على ضوء استمارة االستبیان 

  

اظهرت الدراسة ان كافة المـزارعین یقومـون باضـافة االسـمدة النتروجینیـة والفسـفوریة الـى المحصـول :تسمیدال-8

باضـافة السـماد الفسـفوري عنـد تهیئـة االرض یقـوم اغلـب نصـحولكن بطریقة غیر علمیـة ففـي الوقـت الـذي ی

دراســة ان كمیــات الســماد وكــذلك اتضــح مــن ال) ســم 15–10( المــزارعین باضــافته عنــد مــا یرتفــع النبــات 

دون المستوى الموصى به قد ترجع اسبابه الى ارتفاع اسعار السماد في السوق المحلیة اما السماد العضوي 
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فلــم تشــیر الدراســة الــى اســتخدامه مــن قبــل الفالحــین عنــد تحضــیر االرض وقــد یكــون الســبب وراء ذلــك هــو 

  .خوفهم من انتشار االدغال 

من المزارعین یقومون باجراء عملیة مكافحـة لالمـراض واالصـابات فـي % 93دراسة ان تبین من ال:المكافحة-9

مــنهم بعملیـة المكافحــة والتــي قـد یكــون مــن اسـبابها ارتفــاع اســعار المبیـدات او عــدم تــوفر % 7حـین ال یقــوم 

  .اجهزة الرش 

زراعیـة والسـبب هـو عـدم معـرفتهم تبین ان جمیع الفالحین ال یتبعون نظـام الـدورة ال:اتباع الدورات الزراعیة-10

  .باهمیة هذا النظام وفائدته في المحافظة على صفات التربة وعناصرها 

1000–800ممـــــن المبحـــــوثین بلغـــــت انتـــــاجیته% 57.2اوضـــــحت الدراســـــة ان :انتاجیـــــة المحصـــــول-11

  .دونم/كغم

  دونم/ كغم800–700ممن المبحوثین بلغت انتاجیته% 23.9و 

  دونم/ كغم700–500ممبحوثین بلغت انتاجیتهمن ال% 14.2و 

  دونم/ كغم500اقل من ممن المبحوثین بلغت انتاجیته% 4.7و 

المحصــول دون المســتوى المطلــوب والــذي قــد یكــون مــن اســبابه هــو عــدم وهــذا یشــیر الــى ان انتــاجیتهم

  .اتباع المزارعین لالسالیب العلمیة في زراعته 

  

  االستنتاجات

  :انبینت الدراسة

  .لدى المزارعین لتبني وسائل المعرفة والتعامل مع التقنیة الحدیثة إمكانیةهنالك -1

  .الحدیثة لألفكارالملكیة السائدة في منطقة الدراسة یساعد على تبني المزارعین نمطاتضح ان-2

  .المعلومات ان المرشد الزراعي هو المصدر الرئیسي الذي یعتمد علیه المزارعین في حصولهم على -3

  .كبیر لدى المزارعین في اتباع التوصیات الزراعیة العلمیة لهذا المحصول إخفاقد و وج-4

  .عدم وجود خطة مالئمة لتنمیة مهارات وخبرات العاملین -5

في ایصال المعلومات )) المطبوعة او المسموعة او المسموعة والمرئیة (( ضعف وسائل االعالم الجماهیریة -6

  .زارعین الى الم

  .بینت الدراسة وقوع بعض المزارعین باخطاء علمیة في عملیة تحضین النبات وعملیة تسمیده -7

  

  التوصیات

قیام الدولة بدعم زراعة المحصـول وتقـدیم المشـورة للمـزارعین بمـا یـؤمن لهـم اعـادة النظـر فـي اسـلوب الزراعـة -1

والتحضــین واختیــار الموعــد المناســب لزراعتــه واســتخدام واســتخدام المــوارد االنتاجیــة المختلفــة ومنهــا التســمید 

  .طریقة المروز بدال من االلواح 

  .تشكیل جمعیة تعاونیة لمزارعي فستق الحقل على غرار الجمعیات المتخصصة -2

توصــي الدراســة بضــرورة تكثیــف الجهــود والبــرامج االرشــادیة والتطویریــة واقامــة الحقــول االیضــاحیة مــن اجــل -3

لمــزارعین للمعــارف والخبــرات الزراعیــة واالهتمـام بــالبرامج االذاعیــة والتلفزیونیــة والمطبوعــات لیكــون اكتسـاب ا

  .المزارعین بالمعلومات التي یحتاجونها تزویدلها دور في عملیة 

  .المزید من الوفرات ولزیادة الطلب علیه حقیقالتوسع في زراعة هذا المحصول لت-4
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التنفیــذ حیــزســابقا منهــاالمتعلقــة بتطــویر زراعــة هــذا المحصــول ووضــع مــا انجــزاجــراء المزیــد مــن البحــوث-5

  .باعتبارها ركیزة اساسیة لتنمیة مهارات مزارعي محصول فستق الحقل 

  .توجیه المرشدین الزراعیین لتفعیل دورهم في عملیة ارشاد الفالحین وتبنیهم االسالیب العلمیة في الزراعة-6

للفالحـــین بصـــورة دوریـــة لتـــوعیتهم علـــى ضـــرورة اســـتخدام االســـالیب العلمیـــة فـــي زراعـــة عقـــد دورات تدریبیـــة-7

  .المحصول 
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