






تمهيد 

ارتبطت الزراعة منذ القدم باإلنسان وذلك من خالل عالقة عضوية ساهمت في تطوير األساليب الزراعية 

كحاجة ملحة لتحقيق األمن الغذائي للمجتمع ولمواكبة التقدم العلمي المستمر. حيث تطورت األساليب 

الزراعية وزاد استخدام اآلالت والتقانات في كافة العمليات الزراعية بدءًا من إنتاج وزراعة البذور والتسميد 

والري والمكافحة والتسويق والتخزين وتكنولوجيا تصنيع األغذية. كما أصبح االنتقال الى اشكال حديثة 

في الزراعة منها الزراعة المحمية في أنفاق أو بيوت بالستيكية أو زجاجيه اضافه للزراعة بدون تربة )المائية( 

ضرورة حيوية لزيادة اإلنتاج في وحدة المساحة وترشيد استخدام المياه والحفاظ على المصادر الطبيعية. 

يهدف مشروع سلسلة األدلة االرشادية ألهم المحاصيل الزراعية في سورية إلى توعية أفراد المجتمع 

لتغطية بعض  لألسرة  هاما  المنزلية مصدرا  المزرعة  تعد  بيت حيث  كل  الخضروات في  زراعة  بأهمية 

االحتياجات وذلك من خالل التنمية المستدامة في المجتمع وتطوره ماديا واجتماعيا, كما يساهم هذا 

الدليل في تمكين المزارعين والفنيين والمهندسين الزراعيين رفع قدراتهم لالستخدام االمثل لمستلزمات 

االنتاج الزراعي مما يؤدي الى انتاج وفير  كمًا ونوعًا دون إحداث أي خلل في التوازن الطبيعي والغذائي 

لصحة وصواًل إلى تكريس ثقافة األمن الغذائي وتحقيق فائض في اإلنتاج يساهم في عمليه التنمية 

بأسلوب مبسط  العلمية  المنهجية  الكتيب  اعداد هذا  .توخينا في  الوطني  االقتصاد  االجتماعية ونمو 

ومفيد في مفرداته وطرق عرض المعلومات فيه كدليل ارشادي لكافة العاملين في القطاع الزراعي في 

سورية مهد الحضارات اإلنسانية وسلتها الغذائية على مر العصور. 

اشتمل هذا الكتيب على عدة فصول بداية من الوصف النباتي للمحصول واالحتياجات البيئية اضافة 

للقيم الغذائية والصحية وعمليات الخدمة الزراعية وطرق الزراعة المتبعة واألمراض التي تصيب النباتات 

وطرق الوقاية والمكافحة وصوال الى الحصاد والتصنيع الغذائي واخيرًا اقتصاديات المحصول والتحديات 

التي تواجه المزارعين مما توجب علينا طرح التوصيات الفنية التي تعكس النتائج التي توصل اليها الباحثون 

في كافة التخصصات المرتبطة بهذا المحصول. ويعتمد الكتيب على الكلمة الواضحة والصور المعبرة 



والجداول سهلة الفهم وكذلك التقويم الزراعي اضافة الى صيغة التكامل التي تميز بها بحيث تساهم في 

اقناع المزارع باالنتقال الى تطبيق انماط حديثة في الزراعة إلنتاج وفير في وحدة المساحة وذلك ضمن 

إطار سياسة التكثيف الزراعي وترشيد الهدر في المياه والتربة واالسمدة والمبيدات وغيرها، اضافة إلى 

اقتراح الحلول المناسبة للمشكالت التي قد تؤدي الى تدهور االنتاج وتحقيق خسائر اقتصادية.

اعتمد فريق العمل منهجية متميزة في إعداد هذا الدليل إلنتاج دليل مفيدا ومتميز بكل ماجاء فيه من 

الزراعيين والمزارعين حيث تمت مراعاة المحتوى العلمي والتطبيقي.  إرشادات وتوصيات للمهندسين 

حيث تناول الكتيب الواقع الحالي للزراعة من خالل التواصل مع المزارعين السوريين واالطالع منهم على 

كافة المشكالت الفنية والتسويقية التي تعترضهم وبالتالي توجيههم لالستفادة من التقدم في مجال 

الزراعة لما فيه تحسين مستوياتهم المعيشية مما يساهم في احداث نهضة اجتماعية ريفية من خالل 

استغالل كافة الموارد الطبيعية المتاحة وتوعية المزارعين وتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم اضافة الى 

التنويه الى ضرورة تغيير بعض األساليب الزراعية الخاطئة وبذلك اتيحت لنا فرصة العمل بمنهجية متميزة 

المست واقع الزراعة المحلية آملين بذلك أن يكون هذا العمل كجزء من التزامنا في خدمة المجتمع .
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