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الخالصة
استتتفد البحتتث دراستتة بعتتا العوامتتل المرتباتتة باتجااتتات زرا الحناتتة فتتي محاف تتة نينتتو نحتتو
الزراعة بدون حراثة إذ تم تحديد المستو العام التجااات المبحوثين نحو الزراعة بتدون حراثتة ثتم تحديتد التبتاين
في اذه االتجااات وفقا للخصائص الشخصية واإلنتاجيتة لتزرا الحناتة ايتيتة العمتر الترترل للعمتل الزراعتي
نو الملكية المساحة الزراعية المشاركة فتي اننشتاة اإلرشتادية الر بتة بالتجديتد شتمل مجتمتا البحتث جميتا
زرا الحناة في محاف ة نينو الذين ابقوا تقنية الزراعة بدون حراثة وعددام  36مزارعا ً كما تم اختيار عينتة
عشوائية بسياة من الزرا الذين لم يابقوا اذه التقنية ومن نرس المنااق وعتددام  42مزارعتا ً جمعتت البيانتات
بوسااة استمارة استتبيان تضتمنت جتزأين انول يحتتو علتا الخصتائص الشخصتية واإلنتاجيتة للتزرا والجتز
الثاني تضمن مقياس يتكون من  24فقرة لقيتاس اتجااتات التزرا نحتو الزراعتة بتدون حراثتة وتتم تحليتل وجمتا
البيانتتات باستتتخدام عتتدة وستتائل إحصتتائية اتتي النستتت المئويتتة المتوستتا الحستتابي المتتوزون  T-testاختبتتار
 Kurskal-Wallisأوضحت النتتائ إن حتوالي  %90متن التزرا ذو اتجااتات محايتدة تميتل إلتا االيجابيتة
وأوضحت النتائ أيضا ً إن اناك تباين في اتجااات الزرا نحو الزراعة بدون حراثة وفق العوامل نو الحيتازة
المزرعيتتة والر بتتة بالتجديتتد فتتي حتتين لتتم ي فتتر تبتتاين متتا العوامتتل العمتتر الترتترل للعمتتل الزراعتتي المستتاحة
الزراعية المشاركة باننشاة اإلرشادية كما أوضحت النتائ بوجود فروق معنوية عند مقارنة اتجااات التزرا
للمابقين و ير المابقين للزراعة دون حراثة
الكلمات الدالة الزراعة بدون حراثة اتجااات زرا الحناة
تاريخ تسلم البحث  ، 2012/5/2وقبوله2012/11/12 :

المقذمة
يحتترث مع تتم المتتزارعين فتتي العتتالم أراضتتيفم استتتعدادا لبتتذر المحاصتتيل اذ إن ممارستتة قلتتت التربتتة قبتتل
الزراعتة تامتر بقايتتا المحصتول والستماد الحيتتواني وانعشتات إضتافة إلتتا تفويتة التربتة وتتتدفئتفا ولكتن تخريتتت
التربة بفذه الاريقة يجعلفا معرضة للتعريتة واالنجترا بوستااة الريتال والميتاه و اتعت اد الحراثتة ستببا أساستيا فتي
تتتداور انراضتتي الزراعيتتة اذا استتتخدمت بشتتكل متكررتـ واتتذه واحتتدة متتن أاتتم المشتتك ت البيئيتتة الخايتترة علتتا
امتداد العالم مما يفدد إنتاج الغذا والحياة الريرية وبخاصة في المنااق الرقيرة الكثيرتة الستكان فتي العتالم النتامي
وفي نفاية السبعينات من القرن الماضي كانت تعرية التربة قد أزاحت % 100متن التربتة الستاحية لتـ  %10متن
أراضي المحاصيل الزراعية في پالوس كولومبيا إضافة إلا ذلك فإن الحراثتة يمكتن أن ترتاقم انجترا الرواستت
وانسمدة والمبيدات إلتا اننفتار والبحيترات والمحياتات ( Hugginsو )2008 Reganoldأن التحتديات التتي
تواجه مستقبل الزراعتة فتي البلتدان الناميتة وخاصتة فتي تل العولمتة متن النشتاا االقتصتاد وأن اتد تقلتيص
الرجتتتوة الغذائيتتتة فتتتي المناقتتتة العربيتتتة يتالتتتت جفتتتدا مشتتتتركا متتتن جميتتتا اناتتترا ذات الصتتتلة واستتتتنادا إلتتتا
إستراتيجيتفا للسنوات  2012- 2002تبنت الفيئة العربية ل ستثمار الزراعي برام جديدة تفتد للمستاعدة فتي
زيادة اإلنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة الميزة النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية الغذائية فتي المناقتة العربيتة.
وان بتترام الفيئتتة وتشتتمل إدختتال ن تتم الزراعتتة الحديثتتة وتابيتتق الحتتزم التقنيتتة المتكاملتتة التتتي تناستتت ال تترو
المحلية واي تشمل أيضا برنام للتجريت واالختيار المناست لن م الزراعة الحديثة والبرنام التجريبي لتابيتق
المكننتتة الزراعيتتة الم ئمتتة فتتي المشتتروعات الزراعيتتة اتتذا باإلضتتافة إلتتا بتترام أختتر ) .نستتور )2003
ويضي كوريه وجورج ( )2010إن الزراعة باتت تشتفد ارترتا الالتت علتا المحاصتيل والتذ رافقتته ارترتا
النرقات انمر الذ تالت تاوير تقنيات جديدة تعمتل علتا تحستين انتتاج الحبتوت بشتكل كبيتر لتذلك تتم ابتكتار لتة
الزراعة بدون حراثة (كوريه وجورج )2010
ويمكن إيضال بعا مراايم الزراعة بدون حراثة اذ تعر بانفا وسيلة لحترث الحقتل بتدون اثتارة التربتة
وقضتتا القليتتل متتن الوقتتت فتتي اعتتداد االرا ( )2001 Anonymousوتعتتر ايضتتا بانفتتا تلتتك الحراثتتة التتتي
تتميز بعدم وصفا العميق فتي التربتة للحرتا علتا الراوبتة ( )2007 Elsevierكمتا وعرفتت الزراعتة بتدون
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حراثة بانفا ثقتت التربتة ووضتا البتذور بصتورة مباشترة متن خت ل شتق التربتة بواستاة ستكين ثتم تغايتة البتذور
بابقتة رقيقتة متن التربتة ( Rickardsو  )2010 Robertفتي حتين ذكتر  Christianواخترون ) (2002بتان
ن ام الزراعة بدون حراثة او زراعتة المحاصتيل متن خت ل فتتر التربتة بعمتق وعترا قليلتين جتدا بحيتث تكرتي
لتحقيق التغاية المناسبة للبذور( )2002 Christianان مكونات التربة والمواد العضوية تعاني بشكل كبيتر متن
التداور عند تعرضفا باستمرار لعمليات الحرث عنتد زراعتة انراضتي فتي العتالم واتذا متا ثبتتته بعتا التقتارير
والدراسات انمريكية مثل دراسة  lalواخرون ( )2003ودراسة  Gaonsonواخترون ( )2005وفتي أوربتا مثتل
دراستتة ( )1998 Smithجميتتا الدراستتات الستتابقة أجريتتت فتتي دول مختلرتتة أكتتدت بتتان الزراعتتة بتتدون حراثتتة
(الصررية) تحاف علا تركيت التربة باإلضافة إلا احترا فا بمخزون الكربون( Wilsonواخرون )2009
وتتبين أامية اذه الدراسة من خ ل ما أشار له العديتد متن البتاحثين بياميتة اتذه التقنيتة حيتث أكتد التدكتور
عمران يوس رئيس مركز البحوث العلمية في القامشلي سوريا بان اناك مؤشرات أ فرت تروق تقنيتة الزراعتة
بتتدون حراثتتة علتتا الاتترق الزراعتتة التقليديتتة كمتتا لتتوح أن المستتاحات المزروعتتة تقليتتديا فتتي ال تترو المناخيتتة
القاستتية متتن الجرتتا كانتتت متتتيثرة بصتتورة كبيتترة فتتي حتتين كتتان تحمتتل المحصتتول فتتي الحقتتول المزروعتتة بتقنيتتة
الزراعة بدون حراثة اكبر فض عن أنفا تحقق موسما جيدا فتي تل انماتار القليلتة وأثبتتت أاميتفتا فتي تحستين
المحصتتول والمحاف تتة علتتا المتتوارد وزيتتادة دختتل الر ت ل وكنتيجتتة لماميتتة أع ت ه فقتتد شتتجعت المتتزارعين علتتا
تابيق اذه التقنية وإلغا عمليات الحراثة االعتيادية التي تكسر الابقة الصتما ونرتوذ ميتاه انماتار إلتا انعمتاق
دون استرادة النبات منه (اقايني  )2009ونتيجة لمتا ستبق ذكتره فقتد تزايتد أعتداد المتزارعين فتي تابيتق التقنيتة
بمختل ت أنحتتا العتتالم متتن المنتتااق االستتتوائية الرابتتة إلتتا التتدائرة القابيتتة وتقتتدر احتتدث الدراستتات أن الزراعتتة
الزراعة بدون حراثة (الحاف ة) تمارس علا نحو  58مليون اكتار متن انراضتي الزراعيتة فتي أمريكتا الشتمالية
والجنوبيتتة وإفريقيتتا وجنتتوت أستتيا(معتترو  )2004ومتتن ناحيتتة اإلنتتتاج فقتتد أ فتترت دراستتة رشتتيد و ختترون
( )2004بتتان الزراعتتة دون حراثتتة حققتتت إنتاجيتتة عاليتتة وزيتتادة فتتي المحصتتول بمقتتدار  5-3متترات فتتي إنتاجيتتة
المحاصيل مثل القان الذرة الرفيعتة السمستم زاترة الشتمس والحناتة(رشتيد  )2004فتي حتين زادت إنتاجيتة
الحبوت في الواليات المتحدة بمقدار  4.6أضعا مقارنة بالارق الزراعية(  Christianواخرون  )2002وقتد
أكدت من مة ان ذية والزراعة الدولية  FAOإن اناك مجموعة من المبتاد التتي تقتوم عليفتا الزراعتة الحاف تة
واي
 1التحريك المنخرا للتربة ا عدم اثارة التربة وحراثتفا بعمق كبير
 2توفير اا دائم للتربة بالمحاصيل لحمايتفا من التعرية
 3زراعتتتة المحاصتتتيل المختلرتتتة متتتا يزيتتتد متتتن الكائنتتتات الحيتتتة المريتتتدة للتربتتتة ويعيتتتق فتتتور انمتتتراا
()2001 Anonymous
وفي اذا الصدد ذكتر  Reganoldو  )2008( Hugginsبينفتا تقلتل متن استتخدام واستتف ك الوقتود واتذا
يؤد إلا التقليل من انبعاث الكربون وبالتالي تقليل التلوث البيئي إضافة إلتا االستتقرار التداخلي لفيكتل التربتة أو
تحسين ختواص بنائفتا والمحاف تة علتا المتواد العضتوية والكائنتات الحيتة (  Hugginsو)2008 Reganold
فتتتي حتتتين أشتتتار  Christianو ختتترون ( )2002بتتتان الزراعتتتة بتتتدون حراثتتتة تجنتتتت تتتتداور انراضتتتي بشتتتكل
كبيتتر( Christianو ختترون  )2002وفتتي اتتذا الصتتدد أكتتد  )2007( Elsevierبتتان اتتذه الاريقتتة تتتوفر كميتتات
كبيرة من البذور علا الر ل ناايك عن دقة العمل ( )2007 Elsevierوبالر م من المميزات أعت ه فتان انتاك
بعا المعوقات التي تواجه المزارعين خاصة عند االنتقال من الزراعة التقليدية إلتا الزراعتة بتدون حراثتة منفتا
ايفات التي تحملفا التربة عند حدوث التغير في التوازن البيولتوجي كمتا إنفتا تحتتاج إلتا دعتم ستوا كتان فنيتا أم
ماديا فاقل ما يحتاجه المزار لتابيق التقنية او لة الزراعة دون حراثة واي قد ال تتوفر بشكل كبيتر وان شترا
اتذه ايلتتة دون معرفتة كيريتتة تابيقفتا تناتتو علتتا بعتا المختتاار(معترو  )2004كمتتا إن أاتم العقبتتات اتتذا
الن ام او الحاجة إلا دعم ماد لشرا ايلة والحاجة إلا كتوادر متخصصتة لتزويتد الر حيتين بالمعلومتات حتول
اذه التقنية ( )2008 Reganold & Hugginsفض عن الحاجة إلا التاتوير والبحتث والخبترات المتراكمتة
ليحقق الر ل االستتقرار باإلنتاجيتة متن خت ل تابيقته عتدة تجتارت فتي حقله(رشتيد و خترون  )2004ومتن خت ل
العرا السابق فيصبر من الضرور تعري زرا الحناة اجرائيا ً بتينفم االفتراد التذين يمتلكتون حقتول الحناتة
والذين يابقون تقنية الزراعتة بتدون حناتة وبمتا ان الزراعتة دون حراثتة متن التقنيتات الحديثتة لتذا يتوجتت علتا
اإلرشاد الزراعي وكوادره العمل علا نشراا إلا اكبر عدد ممكن من الزرا وخصوصا في محاف ة نينتو الن
اذه الاريقة م ئمة للمنااق الديمية وقليلة انماار وقتد دخلتت اتذه الركترة إلتا محاف تة نينتو منتذ العتام 2007
ولكن ا لت زرا المحاف ة لم يقوموا بتابيق واستخدام الزراعة دون حراثتة إ إنفتا لتم تنتشتر بشتكل واستا وقتد
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أشارت إحصائيات مديرية زراعة نينتو بينته تتم تابيقفتا بيحتد عشتر قريتة بالمحاف تة وبناتاق ضتيق لتذا توجتت
علا الباحث أن يقوم بالتعر علا اتجااات المزارعين بالمحاف ة والكش عن أسبات ضع نشر وتابيتق اتذه
التقنية ويفد البحث الحالي إلا ما يلي
 1تحديتتد مستتتو اتجااتتات زرا الحناتتة المابقتتين والغيتتر مابقتتين للزراعتتة دون حراثتتة فتتي محاف تتة نينتتو
بشكل عام
 2ترتيت فقرات فوائد ومعوقات استخدام الزراعة بدون حراثة وفقا ناميتفا النسبية للمبحوثين
 3التعر علا الخصائص الشخصية واإلنتاجية للمزارعين في محاف ة نينتو وتشتمل العمتر الترترل للعمتل
الزراعي نو الملكية المساحة الزراعية المشاركة في اننشاة اإلرشادية الر بة بالتجديد
 4تحديد التباين بين الخصائص الشخصية واإلنتاجية لمزارعي الحناة واتجاااتفم نحو الزراعة دون حراثة
 5مقارنة بين اتجااات زرا الحناة المابقين والغير مابقين للزراعة دون حراثة في محاف ة نينو
مواد البحث وطرائقه
تكون مجتما البحث من قسمين القسم انول تمثل فتي جميتا زرا الحناتة التذين ابقتوا التقنيتة وعتددام
 36مزارعتا ً التتذين ابقتتوا تقنيتتة الزراعتتة بتتدون حراثتتة متتوزعين علتتا المنتتااق االتيتتة القتتوش شتتيخان نمتترود
حمدانية ربيعة تلكي محلبية حميدات حضر بعاج تل عباة بواقتا  30دونتم لكتل مناقتة امتا القستم الثتاني
فقد تم اختيار عينة عشوائية بسياة من زرا الحناة فتي نرتس المنتااق وعتددام  42مزارعتا ً والتذين ال يابقتون
الزراعة بدون حراثة وتم إامتال ستتة استتمارات استتبيان لعتدم اكتمتال بياناتفتا ولغترا جمتا البيانتات الخاصتة
بالبحث تم إعداد استمارة استبيان تتيل من جزأين انول للتعر علا بعا خصائص الزرا واي العمتر وتتم
قياسه بعتدد ستنوات المبحتوثين الترترل للعمتل الزراعتي وتتم قياسته متن خت ل تخصتيص المستتويات ترترل كامتل
للعمل بالزراعة تررل جزئي للعمل بالزراعة ير متررل للعمل بالزراعة وخصصت القيم الرقمية 3, 2, 1علا
التوالي نو الحيازة المزرعية حيث خصصت المستويات ملك إيجار عقد مشاركة ضمن القيم الرقميتة ايتيتة
 1 2 3 4علا التوالي المساحة الزراعية المزروعة بالحناة وقيست بالدونم المشاركة في النشتااات اإلرشتادية
قيست من خ ل تحديد ستة فقترات للمستتويات دائمتا أحيانتا ال أشتارك وفقتا للقتيم الرقميتة 1, 2, 3علتا التتوالي
الر بة بالتجديد وتم قياسفا من خ ل تحديد ستتة فقترات أيضتا للمستتويات دائمتا احيانتا نتادرا وفقتا للقتيم الرقميتة
 1, 2, 3علا التوالي أما الجتز الثتاني فقتد تضتمنت مقيتاس لقيتاس اتجااتات زرا محصتول الحناتة نحتو تقنيتة
الزراعة بدون حراثة من وجفتة ن ترام وتضتمن  24فقترة وقتد حتددت ثت ث بتدائل أمتام الرقترات واتي موافتق
محايتتد يتتر موافتتق وأعايتتت لفتتا انوزان ايتيتتة 1 2 3علتتا التتتوالي للرقتترات االيجابيتتة و  3, 2, 1للرقتترات
السلبية أما ما يخص فوائد تابيق الزراعة بتدون حراثتة تتم وضتا مقيتاس ذو تستعة فقترات وتتم تخصتيص  9قتيم
رقمية للرقرة التي اشيرت بالترتيت انول و 8قيمة رقمية للرقرة التي اختيرت بالمرتبة الثامنة واكذا لبقية الرقترات
بعداا جمعت درجات كل فقرة واستخرج متوسافا الحسابي الموزون بالقسمة علتا عتدد المبحتوثين فتي حتين تتم
وضا مقيتاس ذو خمتس فقترات تمثتل معوقتات تابيتق تقنيتة الزراعتة بتدون حراثتة وتتم تخصتيص  5قيمتة رقميتة
للرقرة التي اشيرت بالترتيت انول و 4قيمة رقمية بالرقرة التي اشيرت بالمرتبة الثانيتة بعتداا جمعتت درجتات كتل
فقترة واستتخرج متوستافا الحستتابي المتوزون بالقستمة علتتا عتدد المبحتوثين ولتم يتتتم االستتعانة ببحتوث إرشتتادية
سابقة بتالر م متن وجتود دراستات متعلقتة باالتجااتات ولكتن كونفتا الدراستة انولتا متن اتذا النتو علتا مستتو
المحاف ة والقار (حست علم الباحث) فيما يتعلق بالزراعة بدون حراثة ولقد تكون المقياس بصيغته انوليتة متن
27فقتترة وللتعتتر علتتا صتتدق الرقتترات ااريتتا كوضتتول الرقتترات وأستتلوت كتابتفتتا واتترق قياستتفا تتتم عتترا
الرقرات علا مجموعة من الخبترا فتي قستم اإلرشتاد الزراعتي والمحاصتيل الحقليتة والمكننتة الزراعيتة وبفتذا تتم
حذ  3فقرات من المقياس لعدم موافقة  %75من الخبرا علا إبقا اا كما تم إيجاد الثبات باريقتة الراكرونبتا
حيث بلغت معامل الثبات  0.914أما أام الوسائل اإلحصائية التي استخدمت في تحليتل بيانتات اتذا البحتث ففتي
المتوسا الحسابي االنحرا المعيار والوسيا واختبار ( )t-testواختبار Kruskal-Wallis
النتائج والمناقشة
 .1تحديد مستوى اتجاهاا راا اححطةاا احمةينايا واح ياا مةينايا حةرااواا يادوا حااحاا ةان محاة اا طيطاوى
يشكل وام .لتحديد مستو اتجااات زرا الحناة نحو الزراعة بتدون حراثتة تتم تقستيم القتيم المعبترة عتن االتجتاه
إلا ث ث فئات باستخدام المد الن ر كما موضر في الجدول ()1
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الجدول ( )1مستو اتجااات الزرا نحو الزراعة بدون حراثة بشكل عام
Table (1): Level of attitude of farmers to zero tillage in a general
مستو االتجاه
Level of Attitude

( )24 - 38اتجاه سلبي
Negative Attitude
( )39 - 53اتجاه متوسا
Medium Attitude
( )54 - 68اتجاه ايجابي
Positive Attitude
المجمو Total

عدد المبحوثين
المابقين

النسبة المئوية %
Percentage

عدد المبحوثين الغير
مابقين

النسبة المئوية %

No. of Don’t
Apply Responders

Percentage

0

%0

0

%0

11

% 30.55

27

%64.28

25

% 69.45

15

% 35.72

36

% 100

42

% 100

No. of Apply
Responders

ومن الجدول اع ه يتضر ان نسبة االتجااات المحايدة للزرا الغير المابقين للتقنية اتي اعلتا %64.28
من المابقين لفا والذين نسبتفم  %30.55في حين نسبة االتجااتات االيجابيتة للتزرا المابقتين لفتذه التقنيتة اتي
اعلا  %69.45متن يتر المابقتين لفتا ونستبتفم  %35.72وقتد يعتود ستبت ذلتك ان اتذه التقنيتة تمتتاز بمميتزات
جيدة تدفا المبحوثين المابقين لفا الا تكوين اتجااات ايجابية
 . 2تاتيب ةنااا ةواداد ومقوتاا اسات دام احرااواا يادوا حااحاا وةناا اهميتياا احطساييا حةميحاوحيا .ولترتيتت
فوائتتد فقتترات تابيتتق تقنيتتة الزراعتتة بتتدون حراثتتة فيوضتتر الجتتدول ( )2ترتيتتت اتتذه الروائتتد تنازليتتا وفقتتا ناميتفتتا
النسبية للمبحوثين ون ح ان فائدة التبكير بالزراعة قبتل ستقوا البلتة (الماتره االولتا) بالمرتبتة االولتا بمتوستا
حسابي موزون قدره  6.653وقد يعود سبت ذلك الا ان اريقة الزراعة بدون حراثة من الارق االقتصتادية جتدا
باستخدام المياه واالسترادة من المحتو الراوبي للتربة باقل ما يمكن وقد جا ت فقرة التقليل من مشتاكل الايتور
والحشرات بالمرتبة انخيرة بمتوسا حسابي موزون قتدره  3.269وقتد يعتود الستبت إلتا أن البتذور تكتون قريبتة
متتن ستتار التربتتة عنتتد استتتخدام اتتذه الاريقتتة ممتتا يزيتتد متتن خاتتورة خستتارة البتتذور مقارنتتة بتتالارق الزراعيتتة
انخر كما يوضتر الجتدول ( )3ترتيتت فقترات معوقتات تابيتق تقنيتة الزراعتة بتدون حراثتة تنازليتا متن وجفتة
ن ر المبحوثين وكما في الجدول ادناه بان مشتكلة تتوفير المستتلزمات الزراعيتة المالوبتة جتا ت بالمرتبتة االولتا
بمتوسا حسابي متوزون قتدره  3.358وقتد يعتود ستبت ذلتك التا ان االلتة يتر متتوفرة بشتكل كبيتر فتي االستواق
المحليتتة كمتتا وان الدولتتة ال تجفتتز جميتتا المتتزارعين فتتي المحاف تتة بالمستتتلزمات الضتترورية لبتتد عمليتتة زراعتتة
الحناة بفذه الاريقة في حين احتلت فقرة متابعة الحقل ما بعد الحصاد المرتبة انخيرة بمتوسا حستابي متوزون
قدره  2.115وقد يعود السبت إلا إن الحقل ال يحتاج إلا أعمال زراعية إضافية عند نفاية الموسم الزراعي
 .3احتقاف وةى اح صادص احش صيا واإلطتاجيا حمرااويا اححطةا ةن محاة ا طيطوى وكما يةن :يشير الجتدول
( )4توزيا انفراد المبحوثين حست خصائصفم الشخصتية واإلنتاجيتة ايتيتة تشتير نتتائ اتذه الدراستة بتان نستبة
مع تتم المبحتتوثين متتن متوستتاي انعمتتار  % 56.410تلتتيفم نستتبة ذو انعمتتار الصتتغيرة  %23.076ثتتم ذو
انعمار الكبيرة  %20.514وان أكثر نسبة متن المبحتوثين اتم مترتر ين بشتكل كامتل  %55.128كمتا ان نستبة
المبحتتتوثين المترتتتر ين بشتتتكل جزئتتتي كانتتتت  %41.025فتتتي حتتتين ان المبحتتتوثين الغيتتتر مترتتتر ين اتتتم اقتتتل
نستتبة %3.847فقتتا نتتو الحيتتازة المتتز رعيتتة ن ح ت ان المبحتتوثين المتتالكين نراضتتيفم الزراعيتتة والمبحتتوثين
المتعاقدين لفم نرس النسبة  %33.333وان المبحوثين المستيجرين نراضيفم الزراعية لفم نسبة  %23.076فتي
حين كان اقتل نستبة متن المبحتوثين اتم المشتاركين فتي حيتازاتفم المتز رعيتة  %10.258فقتا أمتا عتن المستاحة
الزراعيتتتة المزروعتتتة بالحناتتتة تشتتتير النتتتتائ ان حتتتوالي ثلثتتتي المبحتتتوثين يمتلكتتتون مستتتاحات صتتتغيرة بنستتتبة
 %65.384بينمتا نستبة  %23.078متن المبحتوثين كتانو ذو المستاحات الزراعيتة متوستاة فتي حتين اقتل نستتبة
للمبحوثين قيد الدراسة كانوا يمتلكون مساحات زراعية كبيرة  %11.538فقا المشاركة فتي اننشتاة اإلرشتادية
ن ح من الجدول بان اكبر نسبة من المبحتوثين كتانوا ذو مشتاركة عاليتة باننشتاة اإلرشتادية  %55.129فتي
حتتين ان  %34.615كتتانوا ذو مشتتاركة متوستتاة امتتا المبحتتوثين ذو المشتتاركة الضتتعيرة فقتتد كانتتت نستتبتفم
 %10.256فقا وأخيراً الر بة بالتجديد في فر الجدول ان اكبر نسبة المبحتوثين التذين يمتلكتون ر بتة متوستاة
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 %47.435كما ان نسبة المبحوثين الذين يمتلكون ر بة عالية في التجديتد  %42.309فتي حتين نستبة المبحتوثين
ذو الر بة القليلة للتجديد  %10.256مبحوثين فقا
الجدول ( )2ترتيت فقرات فوائد استخدام الزراعة بدون حراثة وفقا ناميتفا النسبية للمبحوثين
Table(2): Arrangement items of the benefits of using zero tillage, according
importance to respondents
المتوسا الحسابي
الروائد Benefits
الموزون
ت
Medium weight
التبكير بالزراعة قبل سقوا البله
6.653
1
Possibility of early cultivated before the first rain
5.820
Reducing the fuel
 2اختزال الكثير من الوقود
5.576
 3قلة استف ك المكائن والساحبات lack of consumption of the machines
5.320
Ideal storing of raining water
 4حصاد مثالي لمياه االماار
سرعة إنبات البذور مقارنة بالارق انخر
5.064
5
Speed in the seed growing compared to other methods.
4.628
Lack growth of the bush
 6قلة نمو اند ال
4.346
Increase soil organic matter
 7زيادة المادة العضوية بالتربة
4.217
Reduce soil erosion
 8تقليل تعرية التربة
التقليل من مشاكل الايور والحشرات
3.269
9
Reduce problems of birds and bugs
الجدول ( )3ترتيت فقرات معوقات تابيق الزراعة بدون حراثة من وجفة ن ر المبحوثين
Table(3): Arrangement items of the of obstacles using zero tillage according
importance to respondents
المتوسا الحسابي
المعوقات Obstacles
الموزون
ت
Medium weight
ضرورة توفير المستلزمات الزراعية
3.358
1
Provide agricultural requirements
3.217
Need for extension courses
 2الحاجة إلا دورات إرشادية مكثرة
استخدام مبيدات اند ال في الموسم انول
3.102
3
Use of pesticides in the first season.
الحاجة إلا دورات ميكنة في الصيانة والتشغيل
3.064
4
Need for courses in machinery maintenance and operation
2.115
following up the field after harvest
 5متابعة الحقل بعد الحصاد
 .4تحديد احتيايا ةن اتجاها احراا طحو احرااوا يدوا حااحا وةنا ً ح صادصيم احش صايا واإلطتاجياا .يوضتر
الجدول ( )5التباين في اتجااات زرا الحناة وفقا لبعا خصائص زرا الحناة الشخصية واإلنتاجية
ولتحديد التباين بين اتجااات زرا الحناة فقد تم استتخدام اختبتار  Kruskal-Wallisوذلتك الن بيانتات
البحتتث توزعتتتت توزيعتتتا ً يتتتر ابيعيتتتا ولتحديتتتد التبتتتاين فتتي اتجااتتتات التتتزرا نحتتتو الزراعتتتة دون حراثتتتة وفقتتتا ً
لخصائصفم الشخصية واإلنتاجية ايتية
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) توزيا انفراد المبحوثين حست خصائصفم الشخصية واإلنتاجية4( الجدول
Table (4): Distribution of individuals according to their personal and productional
characteristics.
الوسيا
العدد النسبة المئوية
خصائص المبحوثين
categories الرئات
Median Percentage No.
Responders charestrestic
34.0
18
%23.076
year ) سنة38–24(
40.5
44
%56.410
year ) سنة53-39(
Age  العمر1
42.8
16
%20.514
year ) سنة68-54(
56.00
43
%55.128
full time تررل كامل
 التررل للعمل الزراعي2
50.00
32
%41.025
part time تررل جزئي
Full time agricultural work
55.00
%3.847
3
none time ير متررل
57.00
48.50
55.50

%33.333
%23.076
%33.333

26
18
26

owned ملك
rent إيجار
contract عقد

55.50

%10.258

8

54.00

%65.384

51

56.00

%23.078

18

52.00

%11.538

9

51.00

%10.256

8

participle مشاركة
) دونم مساحة853-30(
Small صغيرة
) دونم مساحة1677-854(
Mediumمتوساة
) دونم مساحة2500-1678(
Large كبيرة
low )مشاركة ضعيرة9-6(

52.00
55.50
46.50
52.00
57.00

%34.615
%55.129
%10.256
%47.435
%42.309

27
43
8
37
33

 نو الحيازة المزرعية3
Type of ownership agricultural

 المساحة الزراعية4
Area of cultivation

 المشاركة في اننشاةاإلرشادية5
Participation in extension
activities

medium ) متوساة13-10(
high  فيكثر) عالية-14(
low ) واائة11-9(
 الر بة بالتجديد6
medium ) متوساة14-12( Desire for renewal
high Desire ) عالية17-15(

) التباين في اتجااات زرا محصول الحناة وفقا لخصائص المبحوثين الشخصية والو يرية5( الجدول
Table (5): difference between Attitudes of wheat farmers according to their personal
and productional characteristics.
 المحسوبةH قيمة
المعنوية
Variable المتغير
ت
Significant
H Value
1.52
N.Sير معنوية
Age
 العمر1
2.45
N.Sير معنوية
Full time agricultural work  التررل للعمل الزراعي2
نو الحيازة المزرعية
9.91*
S.معنوية
3
Type of agricultural ownership
0.65
N.Sير معنوية
Area of cultivation
 المساحة الزراعية4
1.95
المشاركة في اننشاة اإلرشادية
N.Sير معنوية
5
Participation in extension activities
9.27*
S.معنوية
Desire for renewal
 الر بة بالتجديد6
* level of significant= 0.05

0.05 = * معنوية عند مستو
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 1احقما وبلغت قيمة  Hالمحسوبة  1.52درجة واي اقل من القيمتة الجدوليتة عنتد مستتو معنويتة  0.05ويتدل
ذلك علا عدم وجود تباين ا ان عمر المبحوث ال يؤثر سلبا ً او ايجابيا ً باتجاااته نحو استخدام اذه التقنية
 2احتفاا حةقمال احرااوان وبلغتت قيمتة  Hالمحستوبة  2.45درجتة واتي اقتل متن القيمتة الجدوليتة عنتد مستتو
معنوية  0.05ويدل ذلك علا عدم وجود تباين وقتد يعتود ستبت ذلتك بتان مميتزات اتذه التقنيتة جيتدة جتدا لتذلك
اتجااات البية المبحوثين ايجابية سوا كانوا مترر ين م ير مترر ين ام مترر ين جزئيا
 3طو اححيارة احمراويا فقد بلغت قيمة  Hالمحسوبة  9.91درجة واي اكبر من القيمتة الجدوليتة عنتد مستتو
معنويتتة  0.05ويتتدل ذلتتك علتتا وجتتود تبتتاين وقتتد يعتتود ستتبت ذلتتك إلتتا إن المتتالكين لمراضتتي الزراعيتتة ذو
إمكانية مادية عالية يمكنفم ذلك من شرا لة الزراعة دون حراثة بالر م من ارترا ثمنفا
 4احمساااحا احرااويااا احمراووااا ياححطةااا فقتتد بلغتتت قيمتتة  Hالمحستتوبة  0.65درجتتة واتتي اقتتل متتن القيمتتة
الجدولية عند مستو معنوية  0.05ويدل ذلك علا عدم وجود تبتاين بتين وقتد يعتود ستبت ذلتك المبحتوثين لفتم
اندفا جيد لتابيق اذه التقنية بغا الن ر عن مساحاتفم المزرعية
 5ماادى احمشااااكا ةاان ااطشااةا اإلاشاااديا حيتتث بلغتتت قيمتتة  Hالمحستتوبة  1.95درجتتة واتتي اقتتل متتن القيمتتة
الجدولية عند مستو معنوية  0.05ويتدل ذلتك علتا عتدم وجتود تبتاين وقتد يعتود ستبت ذلتك أن المبحتوثين قتد
سمعوا وابقوا الركرة الزراعية من مصادر ليست إرشادية لذا أن مشتاركتفم فتي اننشتاة اإلرشتادية لتيس لفتا
ع قة بتبلور اتجاااتفم نحو التقنية
 6احاغيا ياحتجديد فقد بلغت قيمة  Hالمحسوبة  9.27درجة واي اكبر من القيمة الجدولية عنتد مستتو معنويتة
 0.05ويدل ذلك علا وجود تباين وقد يعود سبت ذلك الر بة العالية بالتجديد والبحتث عتن انفكتار المستتحدثة
تدفا المبحوثين الا تكوين اتجااات ايجابية نحو اذه التقنية
 .5منااطا اتجاها راا اححطةا احذيا يةينوا احرااوا دوا حااحا واحمرااويا احذيا ال يةينوها ةن محاة اا
طيطااوى .أوضتتحت النتتتائ أن المتوستتا الحستتابي التجااتتات زرا الحناتتة المابقتتين للزراعتتة بتتدون حراثتتة كتتان
 57.83بينما بلغ المتوسا الحسابي التجااات زرا الحناة يتر المابقتين اتذه التقنيتة  50.64والختبتار الرتروق
بتتين المتوستتاين تتتم استتتخدام االختبتتار التتتائي حيتتث بلغتتت قيمتتة  tالمحستتوبة  4.66درجتتة واتتي أعلتتا متتن القيمتتة
الجدولية لذا توجتد فتروق معنويتة عنتد مستتو  0.05وقتد يعتود ستبت ذلتك إلتا إن اتجااتات المبحتوثين المابقتين
لتقنية الزراعة دون حراثة اكثر ايجابية كونفم ابقوا واقعيا ً عمليتات الحترث بيراضتيفم لتذا اتم علتا درايتة كاملتة
في كرا ة اذه التقنية بالحراثة كما موضر في الجدول ()6
الجدول ( )6مقارنة اتجااات زرا الحناة الذين يابقون الزراعة دون حراثة والمزارعين الذين ال يابقواا
Table(6): Comparison of farmers towards attitudes who applying Z.T cultivation and
whose don’t applying this technology.
 tقيمة
 tقيمة
المتوسا االنحرا
الجدولية
المحسوبة
العدد
الرئات
الحسابي المعيار
ت
t table t calculate
Number
Categories
S.d
Mean
value
value
زرا الحناتتة المابقتتين لتقنيتتة الزراعتتة
دون حراثة
7.29
57.83
36
1
Wheat farmers who applying
Z.T
2.660
*4.66
زرا الحناتتتتتة الغيتتتتتر مابقتتتتتين لتقنيتتتتتة
الزراعة دون حراثة
6.35
50.64
42
2
Wheat farmers who don’t
applying Z.T
* معنوية عند مستو

* level of significant= 0.01

=0.05
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مما تقدم نستنت ما يلي
 1إن اتجااات الزرا

ير المابقين للزراعة بدون حراثة ير متبلورة

 2إن اذه الاريقة تختصر جفد المزارعين وتقلل من التكالي
المالي الكبير

كما إن المبحوثين يميلون إلا انفكتار ذات العائتد

 3يستتتنت الباحتتث ان زرا الحناتتة كبتتار الستتن ام الصتتغار يميلتتون التتا استتتخدام اتتذه التقنيتتة فضتت عتتن إن
المبحتتوثين المتتالكين لمراضتتي الزراعيتتة وذو المستتاحات الكبيتترة اتتم االكثتتر تابيق تا ً للزراعتتة دون حراثتتة
باإلضتتافة إلتتا إن انتتاك ضتتع فتتي دور اإلرشتتاد الزراعتتي بنشتتر اتتذه التقنيتتة علتتا مستتتو المحاف تتة وان
المبحوثين ذو ر بة عالية الستخدام اذه التقنية
 4وجتود اخت فتات فتي اتجااتات زرا الحناتتة المابقتين و يتر المابقتي لتقنيتتة الزراعتة بتدون حراثتة حيتتث ان
اتجااات الزرا المابقين اكثر ايجابية بسبت الروائد التي تتميز بفا اذه التقنية
وفي ضو االستنتاجات السابقة نوصي بما يلي
 1زيادة جفود الكوادر اإلرشادية لتعديل اتجااات الزرا نحو الزراعة بدون حراثة
 2العمل علا نشر وتابيق اذه التقنية إلا جميا زرا الحبوت علا مستو المحاف ة
 3علتتا وزارة الزراعتتة ومديريتتة زراعتتة نينتتو تزويتتد جميتتا زرا الحبتتوت بشتتكل عتتام وزرا الحناتتة بشتتكل
خاص بالة الزراعة بدون حراثة أو توفيراا بيسعار مناسبة
 4تشجيا الزرا ألمستخدمين لفذه الاريقة علا االستمرار بفا فضت عتن االستتعانة بتالزرا التذين لتديفم خبترة
في اذا المجال ليكونوا وك لنشر وتابيتق اتذه التقنيتة لبقيتة المتزارعين فتي المحاف تة كمتا يوصتي الباحتث
بان تقوم مديرية الزراعة بزيادة جفوداتا متن خت ل أجفتزة اإلرشتاد الزراعتي واالستتعانة بتالزرا التذين لفتم
دور بالمساامة باننشاة اإلرشادية ولفم الر بة للعمل بفذه التقنية
احمةحق  /استمااة استيياا Questioners
الجز االول  /معلومات عامة First Part / General Information
Please tick (√) in front of suitable choice.
 1العمر ( ) سنة

) years

 2الترترل للعمتل الزراعتي

( 1. Age:

2. Full time agricultural work:
) ( full time to work in agriculture
) ( part time to work in agriculture
) ( none time to work in agriculture

 3نو الملكية

3. Type of Ownership:
Rent ( ).

owned ( ).

Participle ( ).

Contract ( ).

 4المساحة الزراعية

).

 5المشاركة في النشااات اإلرشادية
ت
1

( 4. Area of cultivation:

5. Participle in extension activities

الرقرات
Items
احضر االجتماعات اإلرشادية في المناقة
Attend extension meetings in my region.
8

دائما ا

أحيانا

Always

Sometimes

ال أشارك
None
Participle
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2
اتصل بالمرشد الزراعي عند سماعي فكرة جديدة
Contact with change agent when I heard a new
idea.
3
Participate in Field Day.
أشارك في يوم الحقل
4
أشارك في الدورات التدريبية التي يقيمفا المركز اإلرشاد
Participate in training courses by the extension
center.
5
أتعاون ما المرشد الزراعي بالمناقة
Cooperate with the change agent region.
6
أشارك في اإليضاحات الحقلية
Participate in the field manifestation
 -6الر بة بالتجديد
ت
1
2
3
4
5

6

6. Renewal desire

الرقرات

دائما

احيانا

نادرا

Items

Always

Sometimes

Seldom

أسعا للبحث عن انفكار الجديدة في عملي
I am trying to search for new ideas in my work.
التغيير قد ييتي بنتائ ير جيدة
The change may be come not good results.
ال اجرت انشيا الجديدة في الزراعة
I don’t try new things in agriculture.
أابق الركرة الجديدة دون تردد
I apply the new idea without hesitation
تابيق انفكار الجديدة يعرضني لنقد ايخرين
Application of new ideas, places me to criticize
others.
أحاول حل مشك ت العمل بارق زراعية جديدة
I try to solve problems work by new
agricultural methods

الجز الثاني  /اتجااات الزرا نحو الزراعة دون حراثة
Second Part / Farmers attitudes towards Zero tillage.
الرقرات االتجاه نحو الزراعة بدون حراثة
ت
Item's Attitude of zero tillage
 1يمكن استخدام لة الزراعة بدون حراثة لعدة عمليات حقلية مثل(البذار والتسميد) في ن واحد
Used Z.T machine for several field operations such as seed and fertilizer at the
same time.
Z.T keep soil moisture.
 2تحاف الزراعة بدون حراثة علا المحتو الراوبة للتربة
Z.T reduces oil erosion.
 3الزراعة بدون حراثة تقلل من تعرية التربة وانجراففا
 4اشعر إن الزراعة بدون حراثة تقلل الوقت والجفد
I feel that Z.T farming reduces the time and effort.
 5الزراعة بدون حراثة تقلل من استخدام انسمدة ومواد المكافحة
Z.T reduce to used fertilizers and pesticides
 6الزراعة بدون حراثة تقلل من كمية البذور المستخدمة للبذار
9

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )1

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (1) 2017

Z.T reduce amount of seeds in area.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الزراعة بدون حراثة تحاف علا الكائنات المريدة للتربة
Z.T farming keeps the beneficial organisms of the soil.
I think that Z.T improving the soil stricture
اعتقد إن الزراعة بدون حراثة تحسن التربة
Z.T produces fast-growing plants
الزراعة بدون حراثة تنت نباتات سريعة النمو
Z.T needed a lot of expenses.
الزراعة بدون حراثة تحتاج إلا الكثير من النرقات
Z.T increased the environmental pollution
تزيد الزراعة بدون حراثة من التلوث البيئي
أميل للزراعة بدون حراثة ننفا تزيد كمية اإلنتاج
I tend to Z.T because it increases the quantity of production.
ال تحاف الزراعة بدون حراثة علا العناصر الغذائية للتربة
Z.TDon't maintain the nutrients of the soil.
I don’t know use Z.T machine
اجفل استخدام لة الزراعة بدون حراثة
اعتقد انه يمكن التغلت علا انعشات الضارة في الزراعة بدون حراثة
I think it can be vanish worse weeds in Z.T
I don’t prefer Z.T method
ال أفضل أسلوت الزراعة بدون حراثة

 17الزراعة بدون حراثة صعبة التابيق من قبل المزارعين
18
19
20
21
22
23
24

Z.T default to apply by farmers

أفضل العمل بالزراعة التقليدية علا الزراعة بدون حراثة
I Prefer to work on traditional cultivation agriculture to zero tillage.
اشعر إن زراعة الحناة ال تنجر دون حراثة
I feel that the cultivation of wheat don’t successes without tillage
اعتقد إن الزراعة بدون حراثة ال تحتاج إلا مستو عالي من اإلعداد والتدريت
I think Z.T does not need a high level of preparation and training.
أر إن عملية حراثة انرا وإعداداا اامة جدا
I see that the tillage process of the soil and preparation are very important.
High prices the machine of the Z.T
ارترا أسعار ايلة الخاصة بالزراعة بدون حراثة
الزراعة بدون حراثة تقلل من عدد النباتات المزروعة بوحدة المساحة
No-till farming reduces the number of plants cultivated unit area.
أفضل الزراعة بدون حراثة حتا وان كان العائد منفا قليل
I prefer Z.T even gave a few return.

اذا كانت تقنية الزراعة بدون حراثة تخدم العملية الزراعية فتي حقلتك بتين اولوياتتك فتي فوائتد اتذه التقنيتة
بد من رقم ()1
If Zero Tillage service your field please show priority of benefit
ت

الروائد Benefits

1

باإلمكان التبكير بالزراعة قبل سقوا البله
Possible of early cultivated before the first rain
Reducing in the fuel
اختزال الكثير من الوقود

3
4

Ideal storing of the rain water
حصاد مياه أماار مثالي
سرعة إنبات البذور مقارنة بالارق انخر
Speed in the seed growing compared to other methods

2

10

التسلسل حست االولوية
Rank by priority
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تقليل تعرية التربة

5

زيادة المادة العضوية بالتربة

6

قلة نمو اند ال

7

التقليل من مشاكل الايور والحشرات
Reduce problems of birds and bugs
قلة استف ك المكائن الساحبة
lack of consumption of the machines
mention to another Benefits
فوائد أخر تذكر

8

Reduce soil erosion
Increase soil organic matter
Lack growth of the bush

9
10

إذا كانت اناك معوقات لتابيق تقنيات الزراعة بتدون حراثتة حتدد اتذه المعوقتات حستت انولويتة بتد متن
If there are obstacles to apply Z.T please determine by priority begin number (1) )1( رقم
التسلسل حست االولوية
Rank by priority

Obstacles المشك ت

ت

استخدام مبيدات اند ال في الموسم انول
Use of pesticides in the first season the bush
ضرورة توفير المستلزمات الزراعية
Provide agricultural accessories
Need to extensional courses
الحاجة إلا دورات إرشادية مكثرة
الحاجة إلا دورات ميكنة في الصيانة والتشغيل
Need a courses in machinery maintenance and operation
Controlling the field after harvest
متابعة الحقل بعد الحصاد
Mention another problems
مشك ت أخر تذكر

1
2
3
4
5
6

SOME FACTORS RELATED TO ATTITUDES OF WHEAT FARMERS IN
NINEVEH PROVINCE ABOUT ZERO TILLAGE FARMING
Bassam Harith Azeez AL-Naqash
Extension Agricultural And Technology Transfer Dept., College of Agriculture and Forestry,
Mosul University. Iraq
E-mail: Edu.iq_azeez@ymail.com

ABSTRACT
The objectives of this research were: studying of some factors related with
attitudes of wheat farmers in the province of Nineveh, determining the general levels
of respondents attitudes towards the zero tillage farming, Then to appoint the
differences between attitudes according to personal and productivity characteristics of
the farmers: age, full time of agricultural work, type of ownership, agricultural area,
participation in extension agricultural activities, desire for renewal. The population of
the study Included all farmers applying the technique of zero tillage and their numbers
are 36 farmers, A random sample of 42 farmer who are not applying this technique
where taken from the same area. Data was collected by questionnaire included two
parts, the first contain the personal and productivity activities characteristics of the
farmers the second part included a scale consisting 24 items to measure farmers'
attitudes toward zero-tillage farming. The data were analyzed by using several
11
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statistical methods: percentages, the weighted mean, T-test, Kurskal-Wallis test. The
results showed that about 90% attitudes of respondents with neutral tend to positive,
The results also showed that there are differences between the attitudes of respondents
towards zero tillage (no till) with factors: ownership type and desire for renewal,
while there are no differences with the factors: age, full time of agricultural work,
agricultural area, participation in extension agricultural. Result showed that there were
significant differences between farmers who are applying this technique and who are
not applying it. Keywords: zero tillage, Farmers Attitudes
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المصادر
) تقنيتتة الزراعتتة دون حراثتتة فتتي زراعتتة الحبتتوت وزارة اإلع ت م الجمفوريتتة العربيتتة2009( اقاينتتي خليتتل
السورية
) تجربة الفيئة العربية في إدختال2004( رشيد نوفل حميد وحامد براان اياد عبد الواحد ايتي عمر مرزوق
ن تتام الزراعتتة بتتدون حراثتتة كبتتديل للتتن م الزراعيتتة التقليديتتة الستتائدة فتتي القاتتا الماتتر فتتي الستتودان
والتوجفتتات المستتتقبلة الفيئتتة العربيتتة ل ستتتثمار واالنمتتا الزراعتتي مجلتتة االستتتثمار الزراعتتي العتتدد
الثاني السودان

) ابتكار لة الر حة دون حراثة الحستكة مجلتة االستتثمار2010(

كورية كبرييل شمعون جورج لحدو يوس

العربي
) الزراعتتة المحاف تتة علتتا المتتوارد والزراعتتة بتتدون حراثتتة للتربتتة مجلتتة2004( معتترو أحمتتد محمتتد ستتالم
)2( 4 االستثمار العربي
) برنتام نقتل التكنولوجيتا بتدون حترث إلتا المتزارعين الفيئتة العربيتة ل ستتثمار2003( سلمي حاف
)1( 2 واالنما الزراعي المجلة التكنلوجية
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