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 الملخص العربى 
التعتتتره  لتتتى المشتتتكالت التتتتي تواجتتته استتتفده اتتلا ال حتت  

التتزراع الم حتتوفي  فتتي مجتتال ترشتتيد ميتتاه التتري بمحافظتتة كفتتر 
محافظتة كفتر وتم اختيتار مركتز الرضتان مت  متي  مرا تز   الشيخ،

الشيخ  شوائيًا، وكتلل  اختيتار يرضتة و متو رضتاس متطفي ال رض تة، 
م حوفتًا، وجمعتت الاياتتات  ت   رضت   186وبلغت  يطة ال ح  

االستتايا  بالم املتة الشخةتيةت وتم لتت  اتم الطتتائ  ليمتا  لتى  
   المشكالت التي  تعرن لفا الم حوفي  في مجال ترشيد ميتاه 

ازليًا وف ا لدرجة وجوداتا فاتا  فتي الترتيت  الري  مك  ترتيافا تط
األول المشتتتكالت الخابتتتة بتتتالطواةي الاي يتتتة، تالاتتتا المشتتتكالت 
الخابة متوفير مياه الريواألم  المائيس، فم المشتكالت الخابتة 
ب ايعتتتتة التربتتتتة الزراايتتتتة، فتتتتم المشتتتتكالت الخابتتتتة بتتتتالطواةي 

الطواةي المعرلية والو ى المائيس، وا  افا المشتكالت الخابتة بت
االيتةاديةت كمتا  شتات الطتتائ   لتى ت ليديتة مةتادر المعلومتات 
التتتتتي ي تتتتت ى مطفتتتتا الم حتتتتوفي  معلومتتتتاتفم الخابتتتتة مترشتتتتيد 

م ترةتتات التتزراع الم حتتوفي  للتغلتت  و اتتم استتتخدام ميتتاه التتريت 
 لى المشكالت التي ت املفم تتم ت  فتي تخضتيس م تاةة الزمتام 

ياتة الدورضتتتة والم تتتتمر  التتتتي تخدمتتته الم تتت ي الم تتتور ، والةتتت
لعتتتالل العيتتتوي الفطيتتتة فتتتي الت تتتوضر، واستتتتادال ما يطتتتات التتتري 

وتتتوفير ال ديمتة لتتدي التزراع واستتتخدامفا فتتي مشترو ات اختتري، 
وتوفير المايتدات للتتخلص ،  االالت التى ت ا د فى ت وضة التربة

متت  الحشتتائت التتتى ت تتتفل  كميتتات كايتتر  متت  الميتتاه، وتطظتتيم 
 مطاوبات الرىت

مشتتتكالت  -ميتتتاه التتترى  -الالمتتتات الدالتتتة  ترشتتتيد  ستتتتخدام
 تىترشيد مياه الر

 
 

 الم دمة والمشكلة ال ح ية 
تهدد   أصبحت  التي  المشاكل  أكثر  من  المياه  مشكلة  تعد 
المياه،  المجتمع وأمنه، والتي أطلق عليها البعض أزمة  كيان 
الشرق   في  القادمة  الحروب  أن  الراهن  الوقت  فى  يقال  كما 

تعد تصنف على    األوسط لم  فالمياه  المياه.  أجل  ستكون من 
أصبحت  بل  فحسب،  للحياة  ضروري  طبيعي  مورد  أنها 
ذات   اقتصادي  )استراتيجي(  حيوي  مورد  أنها  علي  تصنف 
بالغ  أمرا  باعتبارها  وأيضا  الندرة،  مرحلة  دخولها  بعد  قيمة 
األهمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجاالت،  

 (. 2، ص: 2015الوهاب،  )عبد
المخاطر   من  للعديد  مصر  تتعرض  األخيرة  اآلونة  وفى 
والتغيرات التى تؤثر على مياه نهر النيل أهمها بدء أثيوبيا فى  
بناء مجموعة من السدود تتمثل أهم أثارها السلبية على مصر  
المروية،   الزراعات  المياه فى  التخزينية وباستهالك  فى سعتها 

التخ السعة  أمام السد  إذ أن  المياه  زينية ستخصم من مخزون 
إلى   المائى  والعجز  الجفاف  ظاهرة  ستعود  وبالتالي  العالي، 

خصما   فستكون    للري  ستستخدم  التي  المياه  أما  الظهور، 
)رياض،   السنوية،  مصر  حصة  من  ،  2016مباشرا 

 (. 74-71ص:
ويعدددددد قلددددداف الزراعدددددة فدددددي مصدددددر مدددددن أكثدددددر القلاعدددددات 

مدن إجمدالي المدوارد  %85يث يستهلك نحدو المستهلكة للمياه ح
ونظرًا لمحدودية الموارد المائية بمصدر ونددرة األملدار   ،المائية

ولكونها دولة مصب لنهر النيل فعليهدا أن تبدادر برسدم الخلدط 
والسياسددددات الخاصددددة بددددادارة مواردهددددا المائيددددة ووسددددائل تنميتهددددا 

تددددي لتغلددددى االحتياجددددات المتزايدددددة فددددي مجدددداالت االسددددتفادة وال
تركدددزت علدددى محدددورين يتمثدددل األول منهدددا: فدددي وضدددع خلدددط 
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تعظددديم االسدددتخدام األمثدددل للمدددوارد المائيدددة المتاحدددة مدددن خدددالل 
تلبيق اسدتراتيجيات تقليدل مدن المداء ومشدروعات تلدوير الدري 
ووضع نظام عادل للمشاركة فدي تكداليت تقدديم خددمات الميداه 

ط تلددوير للمددزارعين، أمددا المحددور الثدداني يتمثددل فددي تنميددة خلدد
المددوارد المائيددة عددن طريددق اسددتراتيجيات زيددادة المددوارد المائيددة 
عندددددد أسدددددوان، وتحليدددددة ميددددداه البحدددددر، وحصددددداد ميددددداه األملدددددار 
والسددديول، فضددداًل عدددن الحفددداا علدددى نوعيدددة الميددداه، )ملددداوف، 

 (. 19، ص: 2007
وفددى ظددل الزيددادة السددكانية والتغيددرات المناخيددة و قامددة سددد 

يدة األخدرى المقامدة علدى النيدل األزرق النهضدة والسددود األثيوب
سددوف يددؤثر علددى كميددة الميدداه   -ممددا الشددك  يدده  -فددان ذلددك

المتاحة للزراعة مستقباًل واحتمال انخفداض الكميدة الدواردة الدي 
مصدددر مدددن ميددداه النيدددل وتضددداعف أزمدددة الميددداه، ويعدددد تنددداق  
متوسدددط نصددديب الفدددرد مدددن المدددوارد المائيدددة مدددن أهدددم التحدددديات 

مصر في بداية القرن الواحد والعشرين، حيدث يععدد التي تواجه  
ذلددك معوقددًا لبددرامم التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة المعتمدددة 
علددددى الميدددداه، كمددددا يددددؤثر علددددي احتياجددددات السددددكان مددددن ميدددداه 
الشدرب و نتددال الغد اء، نتيجددة للتزايدد المسددتمر فدي االحتياجددات 

فدان هنداك   المائية لإلنسان والزراعة والصدناعة وييرهدا، ولد لك
حتمية ملحة لتعظيم االستفادة من المياه المتاحة والحفاا على 
نوعيتها، وترشيد وتعظيم اسدتخداماتها والعمدل علدى رفدع كفداءة 

 إدارتها.
وتعتبدددر مشدددكلة هددددر ميددداه الدددري مدددن أهدددم المشددداكل التدددي 
تواجددده القلددداف الزراعدددي حيدددث تشدددير الدراسدددات الدددى أن طدددرق 

مددن الميدداه فدددالمزارف  %37.5دار الددري التقليديددة تددؤدى إلدددى إهدد
مددددن المدددداء لددددري الهكتددددار  3م12000يسددددتخدم فددددي المتوسددددط 

الواحددد،  فددى حددين أن الدراسددات العلميددة تدددل علددى أندده يكفددى 
، 2014مدددددن المياه،)شددددداهين،  3م 7500لدددددري هكتدددددار واحدددددد 

لدددد لك تعمددددل الدولددددة جاهدددددة علددددى تددددوفير الميدددداه مددددن ، (2ص:
ير مصدادر مائيدة اروائيده خالل السير في طريقين أحددهما تددب

جديددددة، أمدددا السدددبيل اآلخدددر فيتمثدددل فدددي محاولدددة الحفددداا علدددى 
 المياه وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة.

لددنق  الميدداه المسددتخدمة للددرى  ثددار السددلبيةاألتتمثددل أهددم و 
واإلضدرار بدالثروة السدمكية، وارتفدداف  ،ارتفداف أسدعار الغدد اء فدى

اعيدددة، واسدددتنزاف الميددداه الجو يدددة، تكددداليت رى المحاصددديل الزر 
ألرض الزراعيددددة، وتوقددددف زراعددددة لددددوتدددددنى ال يمددددة االجتماعيددددة 

بعددض األراضددى الصددحراوية، وصدددراف المددزارعين علددى الميددداه، 
 واستخدام مياه ملوثة لرى المحاصيل الزراعية.  

( أن االستخدام  520، ص:2018ويرى"كريم وآخرون" )
أ  المتاحة  المائية  للموارد  وأقلها  الرشيد  اللرق  وأقصر  فضل 

تكلفة لمواجهة العجز المتوقع فى المياه الع بة المتجددة خالل  
فى   تغيير  إحداث  األمر  يتللب  حيث  القادمة،  السنوات 
األفراد  سلوكيات  تغيير  مع  الحالية  المائية  السياسات 

له ه   الموارد    الموارد المستخدمين  استخدام  ترشيد  ويشمل 
قل أربعة  المتاحة  استخدام  المائية  ترشيد  هى:  رئيسية  اعات 

المياه فى القلاف الزراعى، وفى القلاف الصناعى، وفى قلاف  
قلاف   وفى  والحضرية،  المنزلية  لأليراض  المخص   المياه 

 المياه المخص  للنشاط السياحى والمصلحات المائية.     
وزارة  مشروعات  أحد  هو  الري  تلوير  مشروف  ويعتبر 

بم والري  المائية  وتلوير الموارد  تحديث  ويستهدف  صر 
شبكات   فيها  بما  مستوياتها  مختلف  على  الري  نظم  شبكات 
الري الرئيسية والفرعية والري الحقلي وتسهيل عمليات تشغيل 
الحديثة   التحكم  نظم  باستخدام  المياه  توزيع  عملية  و دارة 
السلحية  المياه  فيها  بما  المائية  المصادر  مختلف  واستخدام 

والمي الصرف  بين  ومياه  للتعاون  صيغة  و يجاد  الجو ية،  اه 
روابط  تكوين  طريق  عن  الري  مياه  ومستخدمي  الري  جهاز 

 مستخدمي المياه. 
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ونظرا  ألن العنصر البشرى)المزارف( يعتبر هو المسئول 
الشواهد   أن  وحيث  الحقل،  فى  المياه  استخدام  عن  الرئيسى 

أذه فى  تسود  زالت  ما  المائية  الوفرة  ثقافة  أن  إلى  ان  تشير 
الماء وكأنه مورد   المصرى، ومن ثم فانه يتعامل مع  المزارف 
المياه   ومشكالت  بقضايا  وتوعيته  إرشاده  فان  ينضب،  ال 
االجتماعية  لآلثار  و دراكه  المياه  نق   واحتماالت 
واالقتصادية التى قد تترتب على عدم ترشيد استخدام المياه، 

ال واألساليب  الممارسات  تنفي   على  وحثه  علمية و قناعه 
الموصى بها لتقليل الفاقد من مياه الرى والمحافظة عليها من  
أمرا   حقله  في  لها  استخدامه  كفاءة  ورفع  واإلسراف  اإلهدار 

 (. 617، ص:2020بالغ األهمية، )الدمنهوجى، ومروه، 
ومددن األهميددة أن تجابدده البددرامم التنمويددة مشدداكل وحاجددات 

األمددر التعددرف  المسددتهدفين الفعليددة، وحتددى يتسددنى ذلددك يسددتلزم
على المشكالت التي تعوق ممارسة الزراف لمهدامهم فدي مجدال 
إدارة الميدددداه والتربددددة، وذلددددك حتددددى يتسددددنى للقددددائمين والمهتمددددين 
بشئون إدارة المياه والتربة الحقليدة مجابهدة تلدك المشدكالت مدن 
خددددالل التخلدددديط المسددددتقبلي الددددواقعي ممددددا يددددؤدى إلددددى تحقيددددق 

 يادة اإلنتال الزراعي.أهداف التنمية الزراعية وز 
ويمكن تنمية الوعى المائي لدى الدزراف مدن خدالل تعدريفهم 
بمشددكالت الميددداه ومدددى خلورتهدددا، وكيفيددة معالجتهدددا، والددددور 
الواجب عليهم أن يقوموا به لمجابهة تلك المشكالت، وتشدجيع 
االقتراحددات البندداءة لمواجهتددا، واالهتمددام بددالبحوث العلميددة التددي 

علددددى المشدددكالت الواقايددددة ودوافددددع السددددلوك تسدددتهدف التعددددرف 
اإلنسدددددداني واالفتراضددددددات المناسددددددبة لحلهددددددا مددددددن وجهددددددة نظددددددر 
الجمهدددور المسدددتهدف، حيدددث يقتلدددع القلددداف الزراعدددي الحصدددة 
األكبر من المياه، مما يتللب بحث مختلف اللرق واألساليب 
مددن حيددث أنسددب سددبل اسددتخدام المددوارد المائيددة، لتددوفير القدددر 

ياجددددددات المائيددددددة االروائيدددددده والدددددد ى تتللبدددددده الددددددالزم مددددددن االحت
 المشروعات الراهنة والمستقبلية.

وفددى ضددوء مددا سددبق يتضدددل  احتمددال قلددة المددوارد المائيدددة 
وندرتها في المستقبل القريب مع زيادة الللب عليها، ل ا يجب 

الحددددرص عليهددددا وصدددديانتها مددددن التلددددوث والحفدددداا عليهددددا مددددن 
ه العناية بدراسة ترشديد اإلهدار واالستنزاف، مما يستوجب أهمي

الزراف الستخدام مياه الري في ظل توقع وجود نقد  كبيدر فدي 
 كميتها وللحد من اإلسراف فى استخدامها.

وقد يؤدى إهمال تلك المشكالت أو عدم حلهدا إلدى إضدرار 
تهدددد القلدداف الزراعددي كأحددد أهددم قلاعددات التنميددة االقتصددادية 

التعدددددرف علدددددى واالجتماعيدددددة، ومدددددن ثدددددم أصدددددبل مدددددن األهميدددددة 
المشددددددكالت والصددددددعوبات التددددددي تواجدددددده الددددددزراف عنددددددد تلبيددددددق 
ممارسددات ترشدديد اسددتخدام ميدداه الددري والعمددل علددى عالجهددا أو 
تقليصددها، لدد ا فددان مشددكلة هدد ا البحددث تتمثددل فددي البحددث عددن 
إجابددات لألسددئلة التاليددة: مددا هددي المشددكالت التددي تواجدده الددزراف 

ة األهميدة النسدبية فى مجال ترشيد ميداه الدري    ومدا هدي درجد
األهميدة النسدبية لمصدادر معلومدات الدزراف لكل منها  وما هدي  

  ومدا هدي مقترحدات الدزراف  ترشيد ميداه الدري بأسس المبحوثين  
للتغلددب علددى المشددكالت التددي تددواجههم فددي مجددال ترشدديد ميدداه 

 الري .

  اداه ال ح  
فدددي ضدددوء مدددا تقددددم يسدددتهدف هددد ا البحدددث بصدددفة رئيسدددية 

مشددددكالت التددددي تواجدددده الددددزراف المبحددددوثين فددددي التعددددرف علددددى ال
مجال ترشيد مياه الري بمحافظة كفدر الشديخ، وذلدك مدن خدالل 

 دراسة األهداف الفرعية التالية:
التعددرف علدددى مسددتوى وجدددود مشدددكالت ترشدديد ميددداه الدددري  -1

 التي تواجه المبحوثين، وتحديد أهميتها النسبية. 

سة بادراك الوقوف على عالقة المتغيرات المستقلة المدرو  -2
 الزراف المبحوثين لدرجة وجود مشكالت ترشيد مياه الري.

التعددرف علددى األهميددة النسددبية لمصددادر معلومددات الددزراف  -3
 ترشيد مياه الري.بأسس  المبحوثين 

التعدددرف علدددى مقترحدددات الدددزراف المبحدددوثين للتغلدددب علدددى  -4
 مشكالت ترشيد مياه الري. 
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 االستعران المرجعي 
ة بدددين الوضدددع الدددراهن والوضدددع تعبدددر المشدددكلة عدددن "الفجدددو 

، وعلددى Leagans,1961, p.102))ليدده " ،إالمريددوب الوصددول 
أنهددا " شددديء يدددامض ييددر محددددد يسدددبب التددوتر و ثدددارة الددددافع 
لدى الفرد أو الجماعة لفض الغموض و زالة التدوتر، )عتمدان، 

 (. 1846، ص:2004
ويعددد ترشدديد و دارة ميدداه الددري عمليددة فنيددة اجتماعيددة تندددرل 

خاللهدددا العناصدددر البشدددرية مدددع العناصدددر الماديدددة لتحقيدددق مدددن 
الزراعدددة المنتجدددة، والتدددي يمكدددن التنبدددؤ بهدددا مسدددتقباًل وال يمكدددن 
تجاهددددل أن الجوانددددب االقتصددددادية والفنيددددة تمثددددل أحددددد األسددددس 
الهامدددة فدددي تنظددديم اسدددتخدام ميددداه الدددرى، وكددد لك فدددان الجواندددب 
االجتماعيدددددددددددة ال يمكدددددددددددن إيفالهدددددددددددا ضدددددددددددمن هددددددددددد ا التنظددددددددددديم، 

Sallam,1984, P:30).) 
وتعددددددت وتباينددددت التعدددداريت التددددي تناولددددت مفهددددوم ترشدددديد 
اسددتخدام ميدداه الددري، وهدد ا التبدداين راجددع إلددى اخددتالف التوجدده 

( ترشدددددديد 13، ص:1990للقدددددائمين عليهدددددا،  يعددددددرف "رمددددديل")
استخدام مياه الري بانه " تقليل الفاقد من المياه وضدبط عمليدة 

اه نحددددو ميكنددددة عمليددددات الددددري توزيددددع واسددددتخدام الميدددداه واالتجدددد
 Abuوسددرعة تنفيدد  برنددامم الصددرف العددام والحقلددي"، وعرفدده "

zaid(  "1992,P:209 على أنه "عملية إكساب الزراف لألسلوب)
االروائدددددي السدددددليم مدددددن خدددددالل مشددددداركتهم المسدددددتمرة والمباشدددددرة 
للقائمين علي تلوير الري بهدف توفير المياه والمحافظة علي 

راعية مما يساعد في زيادة اإلنتدال الزراعدي" خصوبة التربة الز 
( علدددي أنددده "تدددوفير 15، ص:1992، بينمدددا تعرفددده " توفيدددق" )

الزيادة في كمية مياه الري المستخدمة عن االحتياجات الفعلية 
عددن طريدددق تلددوير وزيدددادة وكفدداءة أسددداليب وطددرق نقدددل الميددداه 

" وتوزيعهددددددا"ر  وتعرفدددددده " المنظمددددددة العربيددددددة للتنميددددددة الزراعيددددددة 
( علددى أندده "االسددتخدام الرشدديد لميدداه الددري 314، ص:2000)

أي أنه االستخدام المناسب الحتياجدات النبدات بددون إقدالل أو 
( نقددددداًل عدددددن 8، ص:  2001إسدددددراف"،  .ويددددد كر "محمدددددود" )

"الحيدددددددري" تعريددددددت شددددددامل لعمليددددددة الترشدددددديد االروائددددددي وهددددددو 

ما يحقق "االستخدام المناسب للمورد المائي المتوفر بالمزرعة ب
كدداًل مددن تقليددل الفاقددد مددن الميدداه، والمحافظددة علددي نوعيددة جيدددة 
من المياه المستخدمة، والمحافظدة علدي اسدتمرارية وجدود الميداه 
بصددورة منتظمددة، والمشدداركة الفعالددة مددن جانددب المددزارعين فددي 
التنظدددديم االجتمدددداعي إلدارة ميدددداه الددددري بمددددا يتدددديل فددددي النهايددددة 

السدددهولة واليسدددر فدددي إجدددراء الوصدددول إلدددي درجدددة معقولدددة مدددن 
 العمليات االروائيه".

فاالسدتخدام األمثدل للميدداه المتاحدة يحقدق العديددد مدن الفوائددد 
          ، ص:1997كمدددددددا أوردتهدددددددا "وزارة المدددددددوارد المائيدددددددة والدددددددري" )

( مدددددن بينهدددددا: مجابهدددددة نقددددد  ومحدوديدددددة المدددددوارد المائيدددددة 71
كلة الزيدددددادة المتجدددددددة المتاحدددددة والثابتدددددة نسدددددبيًا، ومجابهدددددة مشددددد

السددكانية المضددلردة ومددا يتبعهددا مددن زيددادة االحتياجددات المائيددة 
فدددي كافدددة األيدددراض المنزليدددة والخددددمات، ومنددداطق التحضدددر، 
والمندددددداطق الصددددددناعية الحديثددددددة، وييرهددددددا مددددددن االسددددددتخدامات 
اإلنسددانية، ومجابهددة مشددكلة األمددن الغدد ائي عددن طريددق التوسددع 

بمدددا يدددؤدى إلدددى زيدددادة  األفقدددي والرأسدددي فدددي األراضدددي الزراعيدددة
المساحة المنزرعة وزيدادة اإلنتدال، وعددم الحاجدة إلدى اسدتخدام 
ميدددددداه ذات نوعيددددددة منخفضددددددة مثددددددل ميدددددداه الصددددددرف الزراعددددددي، 
والصددددرف الصددددحي وبالتددددالي تحسددددين نوعيددددة المنددددتم الزراعددددي 
وتقليددددل تكدددداليت اإلنتددددال، وعدالددددة توزيددددع المددددوارد المائيددددة بددددين 

حصددل الددزراف التددي تقددع أراضدديهم الددزراف المسددتخدمين للميدداه، وي
فددي نهايدددة التددرف أو المسددداقي علددى احتياجددداتهم مددن ميددداه الدددري 
مثددل الددزراف الدد ين تقددع أراضدديهم علددى بدايددة التددرف أو المسدداقي، 
وخفددددض تكدددداليت الددددري، والحفدددداا علددددى البيئددددة وعدددددم تدددددهور 

 خصوبة التربة، وعدم ارتفاف مستوى الماء األرضي.
( ان هنداك 278-271: ، ص ص2001وي كر "عدالم" )

عددددة وسدددائل يمكدددن أن يدددؤدي األخددد  بهدددا فدددي ترشددديد اسدددتخدام 
الميدداه فددي الزراعددة منهددا : تقليددل مسدداحات المحاصدديل الشددرهة 
للميدداه، وتلدددوير الددري السدددلحي وتقليددل فواقدددد الشددبكة المائيدددة، 

 استخدام طرق الري الحديثة، وتسعير خدمات مياه الرى.
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أن هندداك عددة وسددائل ( 50، ص:2018ويضديت "الفدره" )
لتحقيدددق السياسدددة المائيدددة والتدددي يجدددب النظدددر إليهدددا علدددي أنددده 
عوامددددل أساسددددية لتحقيددددق أهددددداف وزارة المددددوارد المائيددددة والددددري 
وليسدددت مجدددرد إعتبدددارات أو عوامدددل مسددداعدة للسياسدددة المائيدددة 
وذلددددك مددددن خددددالل وضددددع سياسددددة إعالميددددة لنشددددر الددددوعي بددددين 

الخدددددمات فددددي إتخدددداذ  األفددددراد واشددددتراك المسددددتفيدين مددددن هدددد ه
القرارات وتنفي ها بهدف تحقيدق المشداركة الشدعبية فدي مواجهدة 
مشدددداكل الميدددداه مددددن خددددالل: توعيددددة األفددددراد بمشددددكالت الميدددداه 
وخلورتهددا وكيفيددة معالجتهددا والدددور الواجددب علدديهم أن يقومددوا 
بدددده،  ونشددددر الددددوعي البيئددددي وتعريددددت األفددددراد بمشدددداكل البيئددددة 

ا عليهددددا، وتشددددجيع االقتراحددددات وكيفيددددة مسدددداهمتهم فددددي الحفددددا
البناءة لمواجهة مشكالت المياه من خالل توسيع دائدرة الحدوار 
مددددع مهندددددا الددددري والمددددزارعين، وتوعيددددة المددددزارعين بددددالقوانين 
الصددادرة لحمايددة المجدداري المائيددة، وربددط المشددكالت الصددحية 
مثددددددل مشددددددكلة البلهارسدددددديا بالسددددددلوكيات السدددددديئة للمددددددزارف تجدددددداه 

ة، واالهتمدددام بدددالبحوث العلميدددة التدددي تسدددتهدف المجددداري المائيددد
التعدددرف علدددي المشدددكالت الواقايدددة ودوافدددع السدددلوك االنسددداني 
واالقتراحددددات والحلددددول المناسددددبة مددددن وجهددددة نظددددر الجمهددددور، 

 واستخدام األساليب التكنولوجية المتلورة فى إدارة المياه.
وأكدددت الدراسددات التددى تناولددت المشددكالت اإلروائيددة "عبددد  
(، و"شرشددر" 2005(، و"الحيدددرى، وآخددرون" )2009ح" )الفتددا

(،  2002و"نصدددرت" ) (،2004"وعنتدددر، وعدددادل" ) (،2005)
أن المشدددكالت المتعلقدددة بدددالرى وتلدددوير الدددرى كاندددت كالتدددالى: 

، رعدددددم تددددوافر معلومددددات كا يددددة عددددن حاليددددة الميدددداه فددددى مصدددد
ومشددكلة إرتفدداف أسددعار ماكينددات الددرى، ومشددكلة عدددم المعرفددة 

ت المائيددددة للمحاصددديل، ومشددددكلة إرتفددداف أسددددعار قلددددع بالمقنندددا
غيددار ماكينددات الددرى، وعدددم وجددود ورة ذات كفدداءة إلصددالح 
ماكينددات الددرى، ومشددكلة عدددم تبلددين جسددور التددرف والمسدداقى، 
ومشددددكلة قلددددة الميدددداه بنهايددددات المسدددداقى، ومشددددكلة قلددددة الميدددداه 
بنهايدددددددات التدددددددرف، ومشدددددددكلة الدددددددوعى بضدددددددرورة الترشددددددديد عندددددددد 

ومشدددددكلة عددددددم إنتظدددددام مناوبدددددات الدددددرى، و رتفددددداف  المبحدددددوثين،
مسدتوى المدداء األرضددى، وعددم عدالددة توزيددع الميداه بددين الفئددات 

المختلفة، و نخفاض مساهمات بعض الدزراف فدى أنشدلة الدرى، 
وعددددددم مشددددداركتهم فدددددى الددددددورات التدريبيدددددة فدددددى مجدددددال الدددددرى، 
ومخدددالفتهم للقواعدددد المنظمدددة لعمليدددات الدددرى، ووجدددود خالفدددات 

ات حول الرى، و متناف بعدض المدزارعين عدن المشداركة ومنازع
فى اإلجتماعدات ييدر الرسدمية لتنظديم عميدة توزيدع ميداه الدرى، 
ومشددكلة عدددم إطددالق الميدداه بصددفة مسددتمرة فددى التددرف، وتلددوث 
التددددرف والمسدددداقى بالحشددددائن، وصددددعوبة إقندددداف الددددزراف بزراعددددة 
المسددددداحات المسدددددتهدف زراعتهدددددا بمحصدددددول األرز علدددددى كدددددل 

 .ترعة
-189  ر ص ص:2019واوضل "السيدر وكريمر وهاله" )

المداخل النظرية لتفسير أسباب السلوك السلبي للزراف 201  )
 المصرين فى استخدام مياه الرى: 

: تسير الحياه االجتماعية فى مدخ   دم التطظيم االجتما ى -
مراقبته  يتم  والجماعات  االفراد  فسلوك  منتظمةر  مجاميع 

االدوار والمعايير والتحكم  ية من خالل   كبيرة من  شبكة 
قبل   من  المقبوله  ويير  المقبوله  السلوكيات  توضل  والتى 
منهم   االخرون  يتوقع  كما  يفعلون  عادة  فالناا  المجتمعر 

ؤدى االدوار  تأن يفعلوار ولكنة ليس فى جميع الحاالت ما  
تأثير   فيها تحت  فأحيانا ما يحدث خلل  بفاعليةر  وظائفها 

االجتماعىر مع    التغير  التأقلم  االفراد  يحاول  وجينئ  
بدالً من   ولكن  جديدةر  طرق  بأتباف  الجديدة  الظروف 
السير   سعداءالن  يير  يصبحون  فانهم  الرضا  تحقيق 
النظامر   وعدم  االضلراب  محلة  حل  قد  للحياة  المنتظم 
التنظيم  عدم  عليها  يللق  التى  الحالة  هى  وه ة 

تفسير ظاهر  السياق يمكن  إسراف االجتماعىر وفى ه ا  ة 
من   نمط  سيادة  ضوء  فى  الرى  مياه  إستخدام  فى  الزراف 

ما تأخ  إعتبارات   الممارسات االروائية التقليدية التى نادرا ً 
التغيرات   أن  إال  الحسبان.  فى  وصيانتها  المياه  توفير 
المستصلحة   االرض  فى  للزراف  المصاحبة  االجتماعية 

افظة حيث يسود نمط إروائي أخر يتحكم معه ضرورة المح
على كل قلرة من مياه الرى لظروف ندرتها النسبيةر نجد 
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بالممارسات  االخالل  الى  أدت  قد  التغيرات  ه ة  أن 
الزراف  إتباف  ضرورة  يستدعى  مما  التقليديةر  االروائية 

 لممارسات إروائية أخرى أكثر رشدا وأقل إهدارًا للمياه. 
القيمى - الةراع  المتفق مدخ   واالهداف  الرغبات  وهى   :

التعلم والتنشئة  عل يها إجتماعيًار والتى تدخل فى عمليات 
االجتماعية وحيث ان المجتمع الحديث هو مجتمع معقد 
فى   المتباينة  الجماعات  من  كبيرة  اعداد  على  يشتمل 
إهتماماتها وقيمهارفانه من اللبيعى أن تتعارض ه ه ال يم  
وتتصارف مع بعضها البعض مما يؤدى الى ظهور بعض  

الجتماعية وعلية يمكن تفسير مشكلة إسراف  المشكالت ا
فى   الجديدة  االراض  فى  الرى  مياه  استخدام  فى  الزراف 
ضوء تصارف قيمتين أحداهما تفرضها ظروف ندره المياهر 
وهى تلك ال يمة المشجعة على إتباف طرق الرى الحديثة 
ال يمة  وصيانتهارأما  المياه  على  الحفاا  الى  الهادفة 

اعتقاد خاطئ مؤداه أن زيادة كمية    االخرى فهى تنبع من
قيمة   فهى  وب لك  االنتاجيةر  زيادة  الى  تؤدى  الرى  مياه 
متمسكة باتباف طرق الرى التقليدية والتى يمكن الحصول  
ذلك   وعلى  الرىر  مياه  من  أكبر  كمية  على  خاللها  من 
تبقى مشكلة االسراف فى إستخدام مياه الرى قائمة بالقدر  

 بين ال يمتين السابقتين قائمًا.ال ى يبقى  يه الصراف 
االتحرافى - ال لوك  يمكن  :  مداخ   المدخل  ه ا  باستخدام 

تفسير حدوث معدالت أكبر من االنحراف لدى جماعات  
معينة دون ييرها من الجماعات ركما يمكن تفسير أسباب  
من   ييرهم  دون  الواحدة  الجماعة  اعضاء  بعض  انحراف 

المدخل فأنه ينظر    باقى أعضاء نفس الجماعةر ووفقا له ا
الى المشكالت االجتماعية باعتباها سلوكيات منحرفة عن  
السلوكيات  ه ه  وتظهر  بالمجتمعر  المقبولة  المعايير 
أهدافهم  تحقيق  فى  االفراد  بعض  فشل  عند  المنحرفة 
باللرق المشروعة ر وفى ضوء ه ا المدخل يمكن تفسير  

ضو  فى  الرى  مياه  إستخدام  فى  الزراف  أسراف  ء  مشكلة 
وجود بعض القواعد واالعراف المنظمة لعملية توزيع مياه 

ال ين   والزراف  الترف  نهايات  )خاصة  الزراف  بين  الرى 
بستخدمون نظام الرى بالرة او التن يط( يعتقدون فى أن  
حقهم فى مياه الرى ال يمكن الحصول علية فى ظل ه ه  

منلقتهمر   فى  بها  المعمول  المشروعة  االروائية  القواعد 
متبعين مم القواعد  ه ه  عن  االنحراف  الى  يدفعهم  ا 

سلوكيات إروائية أخرى يير مشروعة)مثل االعتداء على  
المياهر   المياهر و ستخدام طلمبات لسحب  حق جيرانهم من 
وتخريب شبكة نظام الرى المتلور والعودة الى نظام الرى  

 بالغمر(. 
االرادى - االجتما ى  الفع   ان    :مدخ   النظرية  ه ة  تفترض 

االفراد يسعون الى تحقيق أهداف شخصية فى ظل مواقف  
وأوضاف معينةر يتوفر فيها وسائل بديلة لتحقيق االهدافر  
ولكنهم فى سعيهم لتحقيق أهدافهم يكونون محدودين بعديد  
االجتماعية  خصائصهم  مثل  الموقفية  الظروف  من 
اللبياية  بيئاتهم  وظروف  والبيلوجية  واالقتصادية 

يكون محدوداً   وااليكولوجيةر ك أيضا  االفراد  أن سلوك  ما 
السائدة   واالفكار  السلوكية  والمعايير  االجتماعية  بال يم 
التى يايشون  يهر وكل ه ه المحددات الموقفية والمايارية  
أن   يمكن  التى  الوسائل  إختيار  فى  قدراتهم  على  تؤثر 
تحقق أهدافهم من مختلف الوسائل البديلةر وعلى ذلك فان  

اإلر  من الفعل  مجموعة  يتضمن  بارسونز  لدى  ادى 
وأفعال   والوسائلر  واالهداف  الفاعلونر  هى:  العناصر 
وقرارات الفاعلين لتحقيق األهدافر من ه ا المنظور يمكن 
القول أن الزراف مستخدمى المياه يسعون الى زيادة إنتاجهم 
اإلنتال  لزيادة  سعيهم  وخالل  المنزرعةر  المحاصيل  من 

اضلة ما بين بدائل اروائية مختلفة  سوف يلحأون الى المف
استخدام   فى  اإلسراف  المائيةر  بالمقننات  اإللتزام  منها: 
إنشاء  التلوثر  من  المياه  نوعية  على  المحافظة  المياهر 
المياهر وعملية   لتنظيم عملية توزيع  تنظيمات يير رسمية 
ببعض   تتأثر  المختلفة  االروائية  البدائل  بين  المفاضلة 

والمايارية السائدة بالريت المصرى بصفة    العوامل الثقا ية
عامة مثل: الشعور المفرض باألمن المائى ر ثقافة الوفرة  
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إروائية   عادات  المائىر  الوعى  نق   المائيةر  الموارد  فى 
العمل   نحو  سلبية  إتجاهات  للمياهر  موالية  يير  تقليدية 
الرىر  إتجاهات سلبية نحو ترشيد استخدام مياه  الزراعىر 

التعو  تجربة  عدم  خالل  من  الجماعى  العمل  على  د 
المنظمة  بالقواعد  المياهر عدم االلتزام  اتحادات مستخدمى 
بعضهم  مع  الزراف  تعاون  درجة  إنخفاض  الرىر  لعملية 
على   القدرة  عدم  االروائيةر  باالمور  يتعلق  البعض  يما 
درجة   إنخفاض  بالرىر  المتعلقة  والخالفات  المواجهة 

اال االنشلة  فى  مستويات  المساهمة  إنخفاض  روائيةر 
 االستجابة التنفي ية للتوصيات الفنية االروائية. 

للثقافة جانبان إحداهما مادى وينمو :  مدخ  الفجوه ال  الية -
تراكمياً واالخر يير مادىر وال تنلبق ه ة الخاصية التى  
اذ ان   الماديةر  الثقافة يير  المادية على  الثقافة  تتسم بها 

ا المادية  يير  محلها  الثقافة  ويحل  تزول  تغييرها  لمراد 
الفجوه   نظرية  ومجمل  أخرىر  مادية  يير  ثقا ية  عناصر 
الثقا ية أن التغيير فى الجانب المادى من الثقا ية يحدث  
يير  جانبها  فى  يحدث  ال ى  التغيير  من  أسرف  بمعدل 
المادىر وتباين سرعة كل منهما يسبب فجوة ثقا ية يترتب  

ثقافة معليها   إتزان  الموائمة  إختالل  عينة من خالل عدم 
ذلك   وعلى  المادىر  ويير  المادى  جانبيها  من  كل  بين 
يمكن القول أن الجانب المادى للثقافة االروائية بالمناطق  
واالت  المتلورر  الرى  طرق  فى  )والمتمثل  المستصلحة 
ومعدات الرى الحديثة( يتغير بمعدل اسرف من ذلك التغير 

الماد يير  الجانب  فى  يحدث  الثقافة  ال ى  له ه  ى 
بأهمية   ووعيهم  للزراف  االروائية  العادات  فى  )والمتمثل 
الترشيد االروائىر واتجاهاتهم نحو إستخدام أساليب وطرق  
الجانب  من  كل  بين  الموائمة  أدى  وقد  المتلورة(ر  الرى 
للمناطق  االروائية  للثقافة  المادى  ويير  المادى 

وائى القائم  المستصلحة الى حدوث إختالل فى النظام االر 
مياه  أستخدام  فى  إسراف ملحوا  فى صورة  أنعكس  بهار 
التفسير  أدل على صدق ذلك  المناطقر وليس  الرى به ة 
من الظاهرة الملحوظة بمنلقة الدراسة والمتمثلة فى لجوء  

للمحلات  العمدى  التخريب  الى  بالرة  الرى  زراف  بعض 
ث ومن  االروائىر  النظام  ه ا  لتشغيل  الالزمة  م  المجمعة 

العودة مرة أخرى الى نظامهم االروائى التقليدى وهو نظام  
 الى بالغمر.  

 اإلجراءات ال ح ية وخةائص  يطة الدراسة 

  واًل  اإلجراءات ال ح ية 
التعارضف االجرائية والمعالجة الامية للمتغيرات المتضمطة   -1

 فى الدراسة  
المشكالت التي تواجه الزراع الم حوفي  في المتغير التابع   -أ

الري  مياه  ترشيد  الزراف  مجال  إدراك  بها  ويقصد   :
تواجههم  التي  والصعوبات  الموانع  وجود  لشدة  المبحوثين 
واألساليب  الفنية،  للتوصيات  تلبيقهم  دون  وتحول 
مثلي  بلريقة  الري  مياه  ترشيد  مجال  في  المستحدثة 

المبحوث بمزارعهم   سؤال  خالل  من  المتغير  ه ا  وقيس 
إلي    مشكلة  41عن درجة تواجد   سبع مجموعات قسمت 

في تمثلت  الري :)رئيسية  بتلوير  الخاصة  المشكالت 
و الحقلي أنفسهم،  بالزراف  الخاصة  و المشكالت  المشكالت ، 

االقتصادية  بالنواحي  و الخاصة  الخاصة  ،  المشكالت 
الزراعية التربة  بالنواحي  و   ،بلبيعة  الخاصة  المشكالت 
توافر مياه المشكالت الخاصة بو   (،المعر ية )الوعى المائي
المائي األمن  بحماية و   (،الري)  الخاصة  المشكالت 

من    (،البيئية مجموعة  علي  مجموعة  كل  إشتملت  حيث 
( الترتيب،6،  5،  5،  4،  5،  7،  9المشكالت  علي   )  

السابقة   السبع  بالمجموعات  الخاصة  المشكالت  وقيست 
من   مشكلة  كل  وجود  درجة  عن  المبحوث  بسؤال 

م  متدرل  فئات وهى:  المشكالت من خالل  أربع  كون من 
عالية، موجودة بدرجة متوسلة، موجودة  )موجودة بدرجة 
ذلك بدرجات   بدرجة محدودة، ويير موجودة(، وعبر عن 

 ( على الترتيب.0، 1،  2، 3حيث أعلى المبحوث )
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 المتغيرات الم ت لة   -ب
ويقصدددد بددده عددددد سدددنوات سدددن المبحدددوث  :ستتت  الم حتتتو  -

وتم قيداا  وعبر  سة،ألقرب سنة ميالدية وقت إجراء الدرا
هدددد ا المتغيددددر مددددن خددددالل الددددرقم الخددددام لعدددددد سددددنوات سددددن 

 المبحوث ألقرب سنه ميالدية وقت اجراء الدراسة.

ويقصدددد بددده حالدددة المبحدددوث  :الحالتتتة التعليميتتتة للم حتتتو  -
التعليميددة وقددت إجددراء الدراسددة، وقدديس هدد ا المتغيددر بددالرقم 

نجددداح الخدددام لعددددد سدددنوات التعلددديم التدددي أتمهدددا المبحدددوث ب
حتدددي وقدددت جمدددع البياندددات حيدددث حصدددل المبحدددوث األمدددي 

( درجدة ، 4علي )صفر( درجة، وال ي يقدرأ ويكتدب علدي )
( درجددة، بينمددا يأخدد  6والحاصددل علددي الشددهادة اإلبتدائيددة )
( درجدددة، والحاصدددل 9الحاصدددل علدددي الشدددهادة اإلعداديدددة )
( درجددة، والحاصددل 12علددي الثانويددة أو مددا يعادلهددا يأخدد  )

( درجة، والحاصدل علدي  16ة الجاماية يأخ  )علي الشهاد
 ( درجة.20مؤهل فوق جامعي)

ويقصدددد بددده عددددد سدددنوات  :متوستتتع تعلتتتيم  ستتتر  الم حتتتو  -
 6تعلدديم زوجددة المبحددوث وأبنائدده الدد ين يبلغددون مددن العمددر 

تددددم قيدددداا هدددد ا المتغيددددر عددددن طريددددق  سددددنوات فددددأكثر، وقددددد
حسدددداب متوسددددط تعلدددديم أفددددراد أسددددرة المبحددددوث مددددن خددددالل 

د سنوات تعلديم أبنداء المبحدوث فدوق سدن التعلديم حصر عد
اإللزامددددي، وكدددد ا الزوجددددة ثددددم القسددددمة علددددي عددددددهم )عدددددد 

سدنوات  الزوجدة(، وقدد قيسدت سدنوات   6األبناء فوق سدن  
التعليم بالددرجات الخدام التدي أتمهدا األبنداء والزوجدة بنجداح 

 وفقًا لما هو متبع بالنسبة لتعليم الزول )المبحوث(.
ويقصددد بهددا إجمددالي المسدداحة  :ضتتة المزرايتتةال تتعة الحياز  -

األرضددية التدددي فدددي حدددوزة المبحدددوث أو أسدددرته، وتدددم قيددداا 
هدددد ا المتغيددددر باسددددتخدام األرقددددام الخددددام لتعبددددر عددددن جملددددة 

التددددي بحددددوزة المبحددددوث وقددددت و الحيددددازة المزرعيددددة بددددالقيراط 
 إجراء الدراسة.

ويقصد بها مدي مشداركة   :المشاركة اإلجتمااية الرسمية -
ث فددددددي عضددددددوية المنظمددددددات المحليددددددة الموجددددددودة المبحددددددو 

بالقريددة، وتددم قيدداا هدد ا المتغيددرعن طريددق سددؤال المبحددوث 

عن نوعية عضويته بأى مدن المنظمدات االجتماعيدة حيدث 
أعلدي "درجدة واحددة" فدي حالدة عضدو عدادي، و"ودرجتدان" 
فدي حالدة عضدويته بمجلدس اإلدارة، وبسدؤال المبحدوث عدن 

تراوحددت اإلجابددات بددين مواظبتدده فددي حضددور اإلجتماعددات 
، 1، 2، 3)دائمددددًا، أحيانددددًا، نددددادرًا، ال( وأعليددددت الدددددرجات)

(، علددددي الترتيددددب، وقددددد مثلددددت محصددددلة الدددددرجات التددددي 0
حصدددددددل عليهدددددددا المبحدددددددوث درجدددددددة تعبدددددددر عدددددددن مشددددددداركته 

 االجتماعية الرسمية.
: ويقصددد بهددا إسددتعداد، واسددب ية المبحددوث لتنفيدد  التجد ديتتة -

سداليب القديمدة، وقدد تدم قيداا أي فكرة مستحدثة، ونبد ه لأل
( عبدارات 14ه ا المتغير من خالل تعدريض المبحدوث لدد )

تعكددس التجديديددة فددى مجددال الددرى وكانددت اإلجابددات عنهددا 
تنحصدددر فدددي )موافدددق، سددديان، ييدددر موافدددق( وقدددد أعليدددت 

، 2، 3إجابدددة المبحدددوث عدددن الابدددارات االيجابيدددة درجدددات )
ث بالنسدددبة ( علدددى الترتيدددب، وقدددد أعليدددت إجابدددة المبحدددو 1

( علددددى الترتيدددب، ثددددم 3، 2، 1للابدددارات السددددلبية درجدددات )
جمعدددت الددددرجات التدددي حصددددل عليهدددا المبحدددوث لتعبددددرعن 

 درجة تجديديته.

: يقصددد بدده ميددل اإلتجتتاه تحتتو ترشتتيد  ستتتخدام ميتتاه التترى  -
وقد تم و ستعداد المبحوثين نحو ترشيد إستخدام مياه الرى، 

( 10بحددوث لددد )قيدداا هدد ا المتغيددر مددن خددالل تعددريض الم
تعبر عن اإلتجاه نحو ترشيد إستخدام ميداه الدرى،  عبارات  

والدد ى تددم اإلسددتناد إليهددا مددن دراسددة سددابقة لضددمان صدددق 
وكاندددددت اإلجابدددددات (، 2005وثبدددددات ال يددددداا، )البشبيشدددددي،

عنهدددددا تنحصدددددر فدددددي )موافدددددق، سددددديان، ييدددددر موافدددددق( وقدددددد 
أعليدددت إجابدددة المبحدددوث عدددن الابدددارات االيجابيدددة درجدددات 

( علدددى الترتيدددب، وقدددد أعليدددت إجابدددة المبحدددوث 1، 2، 3)
( علددددددددى 3، 2، 1بالنسددددددددبة للابددددددددارات السددددددددلبية درجددددددددات )

الترتيب، ثم جمعدت الددرجات التدي حصدل عليهدا المبحدوث 
 لتعبرعن درجة إتجاهه نحو ترشيد مياه الرى.

ويقصدددددد بهدددددا عددددددد  :مةادرالحةتتتتتول  لتتتتتى المعلومتتتتتات -
وث كمصدددددر المصددددادر المرجايددددة التددددي يلجددددأ إليهددددا المبحدددد
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مفضددل إلسددتيفاء مددا يحتاجدده مددن معلومددات أو معددارف أو 
و تددم قيدداا هدد ا المتغيددر مهددارات تتعلددق بالعمددل الزراعددى، 

من خالل إعلاء المبحوث "درجة واحدة" عن كل مصدر، 
ومعثلدددت محصدددلة الدددددرجات التدددي حصددددل عليهدددا المبحددددوث 

 .درجة تعبر عن عدد مصادر الحصول علي المعلومات

ويقصدد بهدا مشداركة :  تمااية غير الرسميةالمشاركة اإلج -
المبحددوث فددي أي مددن المشددداريع التنمويددة المنفدد ة بدددالجهود 
ال اتيدددة بالقريدددة، والتعددداون مدددع أهدددل القريدددة لحدددل مشددداكلها، 
ومسداعدة الجيدران ومدزاملتهم فدى أى اعمدال متعلقدة بددالرى، 
وفددض المنازعددات فدددى القريددة وخالفددده، وقددد تدددم قيدداا هددد ا 

 ( عبدددددارة 15تعدددددريض المبحدددددوث لدددددد ) المتغيدددددر مدددددن خدددددالل
تعكدددددددس المشددددددداركة االجتماعيدددددددة ييدددددددر الرسدددددددمية وكاندددددددت 
اإلجابات عنهدا تنحصدر فدي أشدارك )دائمدا، احياندا، ندادرا، 
ال اشددددارك( وقددددد أعليددددت إجابددددة المبحددددوث عددددن الابددددارات 

( علدددددى الترتيدددددب، ثدددددم تدددددم تجميدددددع 0، 1، 2، 3درجدددددات )
شداركتة الدرجات التي حصل عليها المبحدوث لتعبدر عدن م

 االجتماعية يير الرسمية.

ويقصدددد بددده مددددي تقدددددير  :الت تتتد ر التتتلاتي لقيتتتاد  التتتر ي -
المبحدددوث ل اتددده كقائدددد للدددرأي فدددي مجتمعددده المحلدددي والتدددي 
تؤهلدددددده لكدددددددي يكددددددون مصددددددددرًا مرجايدددددددًا لمددددددن حولددددددده مدددددددن 
المددددزارعين، وتددددم قيدددداا هدددد ا المتغيددددر عددددن طريددددق سددددؤال 

يستشدديروه  المبحددوث عمددا إذا كددان الددزراف يأخدد ون رأيدده أو
في بعض األمور أكثر من ييره في القرية، وكد ا محاولتده 
لفض النزاف بين أهالي القريدة وتراوحدت اإلجابدة بدين )نعدم، 

( علي الترتيب، وك ا عن رد 0، 1ال( وأعليت الدرجات )
فعله لو رأي جماعة من أهل البلد يتناقشوا في موضوف ما 

أقعدددد معددداهم وتراوحددت اإلجابدددة بددين )أسددديبهم فدددي حددالهم، و 
ومقدددولن رأيدددي، وأقعدددد معددداهم وأقدددول رأيدددي عنددددما يللدددب 
مني، وأقعد معاهم وأقول رأيي إلنه مهم في حل المشدكلة( 

( علي الترتيب، وكد ا 3،  2،  1وأعليت الدرجات )صفر،  
عدددن رد فعلددده فدددي حالدددة مشددداركة أهدددل القريدددة فدددي مناقشدددة 
موضددوف مددا فددي الزراعددة وكانددت اإلجابددة عليدده تتددراوح بددين 

أوافددددق علددددي رأي األيلبيددددة، وأتمسددددك برأيددددي مهمددددا كددددان، )
 1وأقنعهم برأيي ألني شايت إنه مهم( وأعليدت الددرجات )

( علددددي الترتيددددب، وجمعددددت الدددددرجات التددددي حصددددل 3، 2،
 عليها المبحوث لتعبر عن ه ا المتغير.

الحضاري  - باإلتفتاح  ويقصد  جغرا يًا    ة:  المبحوث  انفتاح 
من   البالد  خارل  سفره  خالل  علي  من  تردده  وك ا  عدمه 

وك ا   الزراعية،  البحوث  محلة  أو  المركز  أو  المحافظة 
انفتاحه ثقا يًا من خالل تعرض المبحوث لوسائل اإلعالم  
والتلفيزيون،   والمجالت،  في)الصحف،  المتمثلة  المختلفة 
سؤال   خالل  من  المتغير  ه ا  قياا  وتم  واإلنترنت(، 

فتاحه حضاريا  تعبر عن درجة إن  ( عبارات  9لد )المبحوث  
)دائما، احيانا، نادرا،    وكانت اإلجابات عنها تنحصر في

المبحوث درجات ) (  0،  1،  2،  3ال( وقد أعليت إجابة 
عليها   حصل  التي  الدرجات  جمعت  ثم  الترتيب،  على 

 المبحوث لتعبر عن درجة إنفتاحه حضاريًا. 

 :مط  ة وشاملة و يطة ال ح  -2
لكونهدددا مدددن أجدددري هددد ه البحدددث فدددي محافظدددة كفدددر الشددديخ 

المحافظددات التددي تقددع فددي نهايددات مصددبات التددرف والمصددارف، 
وتعتبدددر محافظدددة كفدددر الشددديخ مدددن أكبدددر المحافظدددات الزراعيدددة 
والتي تشتهر بزراعة محصول االرز وال ى يحتدال الدى كميدات 
كبيددرة مدددن الميدداه واعتمددداد بعددض المنددداطق علددى ميددداه الصدددرف 

بهدددا مشدددروف  الزراعدددي، وهدددى مدددن أوائدددل المحافظدددات التدددي نفددد 
تلدددددوير الدددددري الحقلدددددي، وتدددددم اختيدددددار مركدددددز مدددددن بدددددين مراكدددددز 
المحافظددددة عشدددددوائيًا، فأسدددددفر االختيددددار العشدددددوائي عدددددن مركدددددز 
الرياض، تلدى ذلدك اختيدار قريدة عشدوائيًا مدن بدين قدرى المركدز 
الددد ى نفددد  بهدددا مشدددروف تلدددوير الدددري الحقلدددي فأسدددفر االختيدددار 

املة البحددث مددن العشدوائي عددن قريدة )أبددو ريددا(، وقدد تحددددت شد
جميددع الحددائزين بهدد ه القريددة، وقددد كددان إجمددالي عدددد الحددائزين 

حائز، وقد تم إختيار عينة عشوائية منتظمة وفقًا لجدول   360
كرجسي ومورجان المصمم بناء على معادلة رابلة علم الدنفس 

(،  فبلددددغ قوامهددددا 121، ص:2013االمريكية،)عبددددد الددددرحمن، 
 . مبحوث مثلوا عينة الدراسة 186
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 :تجميع وتحلي  الاياتات -3 
تددم اسددتيفاء البيانددات الالزمددة لتحقيددق أهددداف البحددث خددالل 

باسددددتخدام اسددددتمارة اسددددتبيان بالمقابلددددة  2020شددددهر أيسددددلس
، وتددم الشخصددية، وذلددك بعددد إعددداد االسددتمارة واختبارهددا مبدددئياً 

اسدتخدام عددة أسداليب إحصدائية لمعالجدة البياندات تمثلدت فدي: 
نسددبة المئويددة، والمتوسددط المددرجل، كمددا اسددتخدم التكددرارات، وال

 ،معامددل االرتبدداط البسدديط، واالنحدددار الخلددى لتحليددل البيانددات
 .SPSSوتم التحليل اإلحصائي باستخدام برنامم 

 الفرون ال ح ية  -4
بندداًء علددى االسددتعراض المرجعدددي، ومددا كشددفت عندده نتدددائم 

م صددياية الدراسددات السددابقة، ووفقددا ألهددداف الدراسددة الحاليددة تدد
 :تاليالفرن ال ح ي ال

توجد عالقة بدين كدل متغيدر مدن المتغيدرات المسدتقلة محدل  -
الدراسدددة والمتمثلدددة فدددي: سدددن المبحدددوث، والحالدددة التعليميدددة 
للمبحوث، ومتوسط تعليم أسرة المبحدوث، والسدعة الحيازيده 

فدي المزرعية، والمشاركة االجتماعيدة الرسدمية، والتجديديدة 
مجدددال الدددري، واالتجددداه نحدددو ترشددديد ميددداه الدددري، ومصدددادر 
الحصدددول علدددى المعلومدددات فدددي مجدددال الدددري، والمشددداركة 
االجتماعية يير الرسمية، والتقدير ال اتي ل يادة الرأي فدي 
مجال الري، واالنفتاح الحضاري، و دراك الزراف المبحوثين 

 لدرجة وجود مشكالت ترشيد مياه الري.
 ةائص المميز  للزراع الم حوفي  فاتيًا  بعس الخ

مدن  %54( أن حدوالى 1توضل النتائم الواردة في جددول )
المبحوثين متوسلي العمر، ك لك أشارت النتائم إلى أن قرابة 

 %53المبحددوثين أميددين أو يقددرأون ويكتبددون، وأن حددوالى  54%
 %75وبيندددت النتدددائم أن حدددوالى مدددنهم تعلددديم أسدددرهم  متوسدددط، 

خفضدي السدعة الحيازيده المزرعيدة، وأن قرابدة من المبحوثين من

مدددددنهم منخفضدددددي المشددددداركة االجتماعيدددددة الرسدددددمية، وأن  98%
مدددنهم مرتفعدددي التجديديدددة فدددي مجدددال الدددري، وأن  %91حدددوالى 

منهم اتجاهاتهم محايدة نحو ترشيد ميداه الدري، وأن   %81قرابة  
مددنهم متوسددلي التعددرض للمصددادر المعلوماتيددة،  %69حددوالى 

مددددنهم متوسددددلي المشدددداركة االجتماعيددددة ييددددر  %74وأن قرابددددة 
مدن المبحدوثين كدان  %47الرسمية، كما تشير النتائم أن قرابدة 

مدددددنهم  %55ألنفسدددددهم كقدددددادة مدددددنخفض، وأن حدددددوالى تقدددددديرهم 
 .والحضاري  الثقافىمتوسلي االنفتاح  

 الطتائ  ال ح ية ومطايشتفا 
 واًل  م تتتوى وجتتود مشتتكالت ترشتتيد ميتتاه التتري التتتي تواجتته 

 الم حوفي  
المبحوثين  %34النتائم أن حوالى    أوضحت يرون    من الزراف 

المشكالت الكلية الخاصة بترشيد مياه الري متواجدة بدرجة   أن
المبحوثين  % 25قرابة  ، وأن  وعالية  متوسلة يرون   من الزراف 

بدرجة    أن متواجدة  الحقلي  الري  بتلوير  الخاصة  المشكالت 
يرون    ن الزراف المبحوثينم  %63حوالى  ، وأن  وعالية  متوسلة

  المشكالت الخاصة بالزراف أنفسهم متواجدة بدرجة متوسلة   أن
المبحوثين  %57.5أن  و   ، وعالية الزراف  أن   من    يرون 

بدرجة   متواجدة  االقتصادية  بالنواحي  الخاصة  المشكالت 
المبحوثين  % 77قرابة  ، وأن  وعالية  متوسلة يرون   من الزراف 

خاصة بلبيعة التربة الزراعية متواجدة بدرجة  المشكالت ال  أن
يرون    من الزراف المبحوثين  %89حوالى  ، وأن  وعالية  متوسلة

المائي(    أن المعر ية)الوعى  بالنواحي  الخاصة  المشكالت 
 من الزراف  %80حوالى ، وأن وعالية متواجدة بدرجة متوسلة
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 توزضع الم حوفي  وف ا ل عس الخةائص المميز  لفم  ت1جدول  
 %  العدد  الخةائص المميز  للم حوفي   %  العدد  الخةائص المميز  للم حوفي  

 التجد دية في مجال الري  -6 س  الم حو   -ا
 2.7 5 ( درجة 32 – 28منخفضة ) 22 41 ( سنة 40 – 26صغير )
 5.9 11 ( درجة 37 – 33متوسلة ) 54.3 101 ( سنة 56 – 41متوسط )

 91.4 170 ( درجة42 – 38مرتفعة ) 23.7 44 ( سنة71 – 57كبيدر )
 االتجاه تحو ترشيد مياه الرى  -7 الحالة التعليمية للم حو   -2

 14.5 27 ( درجة26 – 21سلبى ) 24.2 45 أمي)صفر( درجة 
 80.7 150 ( درجة34 – 27محايد ) 29.6 55 ( درجة 4يقرأ و يكتب)

 4.8 9 ( درجة40 – 35مؤيد ) 2.2 4 ( درجة 6حاصل على االبتدائية)
 مةادر الحةول  لى المعلومات فى   مجال الرى  -8 3.8 7 ( درجة 9حاصل على اإلعدادية)

 8.1 15 ( مصدر5 – 3منخفضة ) 19.9 37 ( درجة12ا يعادلها )حاصل على ثانوية عامه أو م
 69.3 129 ( مصدر12 – 6متوسلة ) 20.4 38 ( درجة 16حاصل على تعليم جامعي )

 22.6 42 ( مصدر15 – 13مرتفعة ) متوسع تعليم اسر  الم حوفي   -3
 المشاركة االجتمااية الغير رسمية -9 19.9 37 ( درجة6 – 2منخفض )

 7.5 14 ( درجة 27 – 19منخفضة ) 53.2 99 ( درجة11 – 7) متوسط
 73.7 137 ( درجة 36 – 28متوسلة ) 26.9 50 ( درجة 16 – 12مرتفع ) 

 18.8 35 ( درجة45 – 37مرتفعة ) ال عة الحيازضه الزرااية  -4
 الت د ر اللاتي للقياد  في مجال الري  -10 75.3 140 ( قيراط 48 – 7صغيرة )

 46.8 87 ( درجة3 – 2منخفض ) 19.3 36 ( قيراط 92 – 49متوسلة )
 51.6 96 ( درحة 6 – 4متوسط ) 5.4 10 ( قيراط134 – 93كبيدرة )

 1.6 3 ( درجة8 – 7مرتفع )  المشاركة االجتمااية الرسمية  -5
 االتفتاح الحضاري  -11 97.8 182 ( درجة2 – 1منخفض )
 33.3 62 جة( در 8 – 2منخفض ) 1.1 2 ( درجة 4 – 3متوسط )
 55.4 103 ( درجة17 – 9متوسط ) 1.1 2 ( درجة6 – 5مرتفع ) 

 11.3 21 ( درجة 24 – 18مرتفع )  
 

المشددددددددكالت الخاصددددددددة بتددددددددوافر ميدددددددداه  يددددددددرون أن المبحددددددددوثين
، وأن وعاليددددة المددددائي( متواجدددددة بدرجددددة متوسددددلة الددددري)األمن

المشددددددكالت  يددددددرون أن مددددددن الددددددزراف المبحددددددوثين %61حددددددوالى 
، وعاليددددة الخاصددددة بحمايددددة البيئيددددة متواجدددددة بدرجددددة متوسددددلة

 (.2جدول)
ومدددن العدددرض السدددابق يتضدددل أن هنددداك تبددداين فدددى وجدددود 
مشدددكالت ترشددديد ميددداه الدددرى محدددل الدراسدددة، وقدددد أمكدددن ترتيدددب 

كالت السددددبع محددددل الدراسددددة وفقددددًا للمتوسددددط مجموعددددات المشدددد
الحسابي المرجل لدرجة وجودها، حيدث توضدل النتدائم الدواردة 

( أن المشكالت الخاصدة بحمايدة البيئيدة فدي الترتيدب 3بجدول)
درجدة، وجداء فدي الترتيدب  1.67األول بدرجة مرجحة مقدارها 

ئي( )األمددن المددا  الثدداني المشددكالت الخاصددة بتددوافر ميدداه الددري 

درجددة، أمددا المشددكالت الخاصددة  1.49بدرجددة مرجحددة مقدددارها 
بلبيعددة التربددة الزراعيددة فقددد جدداءت فددى الترتيددب الثالددث بدرجددة 

درجددددددة، وجدددددداء فددددددي الترتيددددددب الرابددددددع  1.48مرجحددددددة مقدددددددارها 
المشكالت الخاصدة بدالنواحي المعر يدة )الدوعى المدائي( بدرجدة 

قتصددادية درجددة، وجداءت المشدكالت اال 1.47مرجحدة مقددارها 
درجدددة،  1.41فدددي الترتيدددب الخدددامس بدرجدددة مرجحدددة مقددددارها 

والمشدددددكالت الخاصدددددة بدددددالزراف أنفسدددددهم جددددداءت فدددددي الترتيدددددب 
درجددة، وجدداءت  1.34السددادا حيددث بلعددت الدرجددة المرجحددة 

المشددكالت الخاصددة بتلددوير الددري الحقلددي فددى الترتيددب السددابع 
 درجة. 1.23واألخير بدرجة مرجحة بلغت 
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يتتتتة الط تتتتاية لدرجتتتتة وجتتتتود كتتتت  مشتتتتكلة متتتت  فاتيتتتتًا  األام
المشتتتتكالت التتتتتي  تعتتتترن لفتتتتا الم حتتتتوفي  داختتتت  كتتتت  

 مجمو ة  
المشكالت   نوعية  على  وللوقوف  تفصياًل  أكثر  وبشيء 
التي تواجه الزراف المبحوثين واألهمية النسبية لدرجة وجود كل  

مشكلة من المشكالت التي تواجه الزراف في مجال ترشيد مياه 
ل مجموعة من المجموعات السبع محل الدراسة،  الري داخل ك

 فتوضل النتائم أن:  
 

 توزضع الم حوفي  وف ًا لم توى تواجد مشكالت ترشيد مياه الري ت 2جدول  
 %   دد  درجة تواجد مشكالت ترشيد مياه الري  %   دد  درجة تواجد مشكالت ترشيد مياه الري 

 المشكالت التي تتعل  ب ايعة التربة الزرااية  -5 المشكالت الالية الخابة مترشيد مياه الري  -1

 23.1 43 ( درجة 3-2بدرجة محدودة ) 65.6 122 ( درجة 58-51بدرجة محدودة )
 28.5 53 ( درجة 6-4بدرجة متوسلة ) 23.6 44 ( درجة68-59بدرجة متوسلة )

 48.4 90 ( درجة 8-7بدرجة عالية ) 10.7 20 ( درجة 76-69بدرجة عالية )
 المشكالت التي تتعل  بالطواةي المعرلية والو ى المائيس  -6 التي تتعل  مت وضر الري الح لي  المشكالت -2

 10.7 20 ( درجة 7-6بدرجة محدودة ) 75.3 140 ( درجة 11-7بدرجة محدودة )
 86.1 160 ( درجة 10-8بدرجة متوسلة ) 14 26 ( درجة16-12بدرجة متوسلة )

 3.2 6 ( درجة 12-11بدرجة عالية ) 10.7 20 ( درجة 21-17بدرجة عالية )
 المشكالت التي تتعل  متوافر مياه الريو األم  المائيس  -7 المشكالت التي تتعل  بالزراع  تف فم  -3

 19.9 37 ( درجة 5-3بدرجة محدودة ) 36.6 68 ( درجة 7-5بدرجة محدودة )
 58.6 109 ( درجة 8-6بدرجة متوسلة ) 26.3 49 ( درجة 10-8بدرجة متوسلة )

 21.5 40 ( درجة 11-9بدرجة عالية ) 37.1 69 ( درجة 13-11بدرجة عالية )
 المشكالت التي تتعل  بحماية الاي ية  -8 المشكالت التي تتعل  بالطواةي االيتةادية  -4

 38.7 72 ( درجة 8-6بدرجة محدودة ) 42.5 79 ( درجة 5-3بدرجة محدودة )
 26.3 49 ( درجة 12-9ة متوسلة )بدرج 16.7 31 ( درجة 8-6بدرجة متوسلة )

 35 65 ( درجة15-13بدرجة عالية ) 40.8 76 ( درجة11-9بدرجة عالية )

األامية الط اية لمجمو ات مشكالت ترشيد مياه الري التي تواجه الم حوفي    ت3جدول   
 الترتي   المتوسع المرجح  دد المشكالت داخ  ك  مجمو ة المتوسع الح امي  المشكالت الخابة 

 7 1.23 9 11.02 بتلوير الري الحقلي  -1

 6 1.34 7 9.44 بالزراف أنفسهم -2

 5 1.41 5 7.09 بالنواحي االقتصادية -3

 3 1.48 4 5.94 بلبيعة التربة الزراعية  -4

 4 1.47 5 7.35 بالنواحي المعر ية )الوعى المائي( -5

 2 1.49 5 7.12 بتوافر مياه الري )األمن المائي(  -6

 1 1.67 6 10.04  ماية البيئيةبح -7
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الطتتتتتائ  المتعل تتتتة بالمشتتتتكالت الخابتتتتة مت تتتتوضر التتتتري  -1

 الح لى                                               
( أن المشدكلة المتمثلدة فدي  4توضل النتائم الدواردة بجددول)

تلدددف المحدددابس وسدددرقتها وعددددم صددديانتها جددداءت فدددي الترتيدددب 
درجة،  وجاء فى الترتيب   1.74مقدارها األول بدرجة مرجحة 

الثدداني مشددكلة وجددود خلددل فددي تبلددين المددراوي بدرجددة مرجحددة 
درجة، وجاءت مشكلة صغر وعدم مالئمدة آلدة   1.50مقدارها  

الدددري الثابتدددة لدددري أراضدددي الزمدددام علدددي المسدددقي الملدددورة فدددى 
درجة، بينما جاء  1.47الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدراها 

الرابع مشكلة عدم معرفدة المدزارعين بلريقدة إجدراء   فى الترتيب
الصددديانة الدوريدددة للمسددداقي والماكيندددات بدرجدددة مرجحدددة بلغدددت 

درجة، وجاءت مشكلة تعرض ماكينات الري بالمشدروف   1.19

 1.10للسددددرقة فددددي الترتيددددب الخدددددامس بدرجددددة مرجحددددة قددددددرها 
وجدددددداءت مشددددددكلة عدددددددم االهتمددددددام بالصدددددديانة الدوريددددددة درجددددددة، 

تشغيل في الترتيب السدادا بدرجدة مرجحدة مقددارها لماكينات ال
درجدددة، فدددى حدددين جددداءت مشدددكلة وجدددود بعدددض العيدددوب  1.09

الفنية في تنفي  التلوير كوجود خلل في المواسير المغلداة فدى 
درجددة، وجدداءت  1.02الترتيددب السددابع بدرجددة مرجحددة مقدددارها 

مشدكلة قلددة كفدداءة نظددام الددري الجديدد بعددد التلددوير فددى الترتيددب 
درجددددة، بينمددددا جدددداءت  1.01ثددددامن بدرجددددة مرجحددددة مقدددددارها ال

مشكلة ضعف معرفة الدزراف بأعمدال إدارة المسدقي فدى الترتيدب 
 درجة. 0.96التاسع واألخير بدرجة مرجحة مقدارها 

 

 األامية الط اية للمشكالت الخابة مت وضر الرى الح لىت ت4 جدول

المتوسع   الترتي  
 المرجح

 مدى وجود المشكلة 

مدرجة  مدرجة محدود   ال توجد  ت  المشكال 
 مدرجة  الية  متوس ة 

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
3 1.47 24.7 46 21.5 40 34.9 65 18.8 35 

الثابتة   -1 الري  آلة  مالئمة  وعدم  صغر 
 لري أراضي الزمام علي المسقي الملورة                    

7 1.02 43.5 81 21 39 24.7 46 1.8 20 
تنفي     -2 في  الفنية  العيوب  بعض  وجود 

المواسير  في  خلل  كوجود  التلوير 
 المغلاة                     

 وجود خلل في تبلين المراوي                                 -3 53 28.5 37 19.9 46 24.7 50 26.9 1.50 2

الري   -4 6 3.2 28 15.1 114 61.3 38 20.4 1.01 8 نظام  كفاءة  بعد    قلة  الجديد 
 التلوير                                                                  

الدورية -5 20 10.8 31 16.7 82 44.1 53 28.5 1.09 6 بالصيانة  االهتمام  عدم 
 لماكينات التشغيل                                                                                 

إدارة    -6 3 1.6 52 28 66 35.5 65 34.9 0.96 9 بأعمال  الزراف  معرفة  ضعف 
 المسقي الملورة                                                                           

                                                                      تلف المحابس وسرقتها وعدم صيانتها                           -7 37 19.9 71 38.2 72 38.7 6 3.2 1.74 1

بالمشروف   -8 20 10.8 32 17.2 82 44.1 52 28 1.10 5 الري  ماكينات  تعرض 
 للسرقة                                                                                             

إجراء    -9 6 3.2 65 34.9 74 39.8 41 22 1.19 4 بلريقة  المزارعين  معرفة  عدم 
 الصيانة الدورية للمساقي والماكينات 
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 الطتائ  المتعل ة بالمشكالت الخابة بالزارع  تف فم   -2

( أن المشددكلة المتمثلددة فددي  عدددم 5توضددل النتددائم بجدددول)
االلتدزام بالمسداحات المحددددة لزراعدة األرز جدداءت فدي الترتيددب 

درجدة، وجداء فدي الترتيدب  1.62رجة مرجحة مقدارها األول بد
الثاني مشدكلة عددم تهيئدة الدزراف للمشدروف وعددم مشداركتهم فدي 

درجة، وجاءت  1.55تخليله وتنفي ه بدرجة مرجحة مقدارها  
مشددكلة صددعوبة تنظدديم مواعيددد الددري بددين الددزراف علددي المسددقي 

 1.51الملددددورة فددددي الترتيددددب الثالددددث بدرجددددة مرجحددددة مقدددددراها 
رجدددة، بينمدددا جددداء فدددي الترتيدددب الرابدددع مشدددكلة كثدددرة النزاعدددات د

والخالفدددات بدددين الدددزراف  يمدددا يتعلدددق بتشدددغيل آلدددة الدددري الثابتدددة 
درجة، وجاءت مشدكلة عددم التدزام   1.50بدرجة مرجحة بلغت  

المددزارعين بالدددور المحدددد لهددم فددي الددري فددي الترتيددب الخددامس 
عف درجدددة، وجددداءت مشدددكلة ضددد 1.18بدرجدددة مرجحدددة قددددرها 

الثقة بين الزراف وبين المسدؤولين  يمدا يخد  تلدوير الدري فدي 
درجدددة، فدددي  1.14الترتيدددب السدددادا بدرجدددة مرجحدددة مقددددارها 

حين جاءت مشكلة عدم تددريب أعضداء مجدالس الدروابط علدي 
المهام الموكلة إليهم وعدم تفعيلهدا فدي الترتيدب السدابع واألخيدر 

 درجة. 0.91بدرجة مرجحة مقدارها 
  المتعل تتتتتتة بالمشتتتتتتكالت الخابتتتتتتة بتتتتتتالطواةي الطتتتتتتتائ -3

 االيتةادية                                               
( أن المشددددكلة المتمثلددددة فددددي  6توضددددل النتددددائم بجدددددول )

ارتفدددداف تكددددداليت التسدددددوية بددددالليزر جددددداءت فدددددى الترتيدددددب األول 
درجة، وجداء فدي الترتيدب الثداني   1.66بدرجة مرجحة مقدارها  

تفدددداف تكدددداليت تشددددغيل "وقودددددد زيددددت" ماكينددددات الددددري مشددددكلة ار 
درجددة، وجدداءت مشددكلة ارتفدداف  1.58بدرجددة مرجحددة مقدددارها 

سدعر قلدع غيددار الماكيندات وعدددم توافرهدا  فددي الترتيدب الثالددث 
درجددة، بينمددا جدداء فددى الترتيددب  1.48بدرجددة مرجحددة مقدددراها 

الرابدددع ارتفددداف تكددداليت تبلدددين المدددراوي  بدرجدددة مرجحدددة بلغدددت 
 درجة،  1.26

 األامية الط اية للمشكالت الخابة بالزارع  تف فمت ت5جدول 

المتوسع   الترتي  
 المرجح

 مدى وجود المشكلة 
 مدرجة  الية  مدرجة متوس ة  مدرجة محدود   ال توجد  المشكالت 

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
4 1.50 19.9 37 37.6 70 17.7 33 24.7 46 

ت والخالفات بين الزراف كثرة النزاعا  -1
  يما يتعلق بتشغيل آلة الري الثابتة                            

3 1.51 30.1 56 19.4 36 16.7 31 33.9 63 
صددددعوبة تنظدددديم مواعيددددد الددددري بددددين  -2

 الزراف علي المسقي الملورة                                      

2 1.55 19.4 36 30.1 56 25.8 48 724. عدددددم تهيئددددة الددددزراف للمشددددروف وعدددددم  -3 46 
 مشاركتهم في تخليله وتنفي ه 

7 0.91 33.3 62 52.7 98 3.2 6 10.8 20 
عددددددددددم تددددددددددريب أعضددددددددداء مجدددددددددالس  -4

الروابط علي المهام الموكلددة إلدديهم وعدددم 
 تفعيلها                                                 

ضددددددعف الثقددددددة بددددددين الددددددزراف وبددددددين  -5 19 10.2 37 19.9 82 44.1 48 25.8 1.14 6
 المسؤولين  يما يخ  تلوير الري                                                                      

عددددددم االلتدددددزام بالمسددددداحات المحدددددددة -6 53 28.5 47 25.3 49 26.3 37 19.9 1.62 1
 لزراعة األرز.

عدم التزام المزارعين بالدور المحدددد   -7 19 10.2 49 26.3 65 34.9 53 28.5 1.18 5
 لهم في الري.
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 األامية الط اية للمشكالت الخابة بالطواةي االيتةادية   ت6جدول 

المتوسع   الترتي  
 المرجح

 مدى وجود المشكلة 
 مدرجة  الية  مدرجة متوس ة  مدرجة محدود   ال توجد  المشكالت  

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

5 1.09 44.1 82 19.4 36 19.9 37 16.7 31 
ارتفدداف تكدداليت المنصددرف علددي  -1

مشدددددروف التلددددددوير مقابددددددل خفددددددض 
 العائد منة                     

  تكاليت تبلين المراوي   ارتفاف -2 37 19.9 39 21 47 25.3 63 33.9 1.26 4

ار ارتفددددددددداف سدددددددددعر قلدددددددددع غيددددددددد  -3 19 10.2 77 41.4 65 34.9 25 13.4 1.48 3
 الماكينات وعدم توافرها  

 ارتفاف تكاليت التسوية بالليزر  -4 36 19.4 82 44.1 37 19.9 31 16.7 1.66 1

ارتفدددداف تكدددداليت تشددددغيل "وقودددددد  -5 57 30.6 31 16.7 62 33.3 36 19.4 1.58 2
 زيت" ماكينات الري 

 
وجددددداءت مشدددددكلة أرتفددددداف تكددددداليت المنصدددددرف علدددددي مشدددددروف 

العائد منة فى الترتيب الخامس واألخير التلوير مقابل خفض 
 درجة. 1.09بدرجة مرجحة قدرها 

الطتتتتائ  المتعل تتتة بالمشتتتكالت الخابتتتة ب ايعتتتة التربتتتة  -4
 الزرااية                                               

( أن المشددددكلة المتمثلددددة فددددي  7أوضددددحت النتددددائم بجدددددول )
الترتيدب األول بدرجدة  تدهور نوعية التربة الزراعيدة جداءت فدي

درجة، وجاء في الترتيب الثداني مشدكلة   1.63مرجحة مقدارها  
ارتفدداف مسددتوي المدداء األرضددي بالتربددة الزراعيددة بدرجددة مرجحددة 

درجدددة، وجددداءت مشدددكلة ظهدددور األمدددالح علدددي  1.62مقددددارها 
سلل التربة نتيجة قلة المياه المستخدمة فدي الدري فدي الترتيدب 

درجدددة، بينمدددا جددداء فدددي  1.42دراها الثالدددث بدرجدددة مرجحدددة مقددد
الترتيب الرابع واألخير مشكلة انهيار جسور بعض الترف سدواء 

 درجة. 1.26الرئيسية أو الفرعية بدرجة مرجحة بلغت 

 الخابة ب ايعة التربة الزراايةاألامية الط اية للمشكالت  ت7جدول 

المتوسع   الترتي  
 المرجح

 مدى وجود المشكلة 
 المشكالت 

مدرجة  مدرجة محدود   جد ال تو  
 متوس ة 

 مدرجة  الية 
 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

3 1.42 34.9 65 16.7 31 19.4 36 29 54 
ظهددور األمددالح علددي سددلل التربددة  -1

نتيجدددددة قلدددددة الميددددداه المسدددددتخدمة فدددددي 
 الري                                                         

انهيدددار جسدددور بعدددض التدددرف سدددواء  -2 19 10.2 48 25.8 82 44.1 37 29.9 1.26 4
 الرئيسية أو الفرعية                                                                           

 تدهور نوعية التربة الزراعية -3 37 19.9 64 34.4 65 34.9 20 10.8 1.63 1
ارتفدددددداف مسددددددتوي المدددددداء األرضددددددي  -4 53 28.5 56 30.1 31 16.7 46 24.7 1.62 2

 بالتربة الزراعية 
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الطتائ  المتعل ة بالمشكالت الخابتة بتالطواةي المعرليتة   -5

 والو ى المائيس                                           

( أن المشددددكلة المتمثلددددة فددددي  8أوضددددحت النتددددائم بجدددددول )
دار ميددداه نقددد  المعلومدددات عدددن األسدددباب التدددي تدددؤدى إلدددى إهددد

 1.77الري جداءت فدي الترتيدب األول بدرجدة مرجحدة مقددارها 
درجة، وجاء فى الترتيب الثداني مشدكلة عددم تدوافر المعلومدات 
عددن أضددرار اإلسدددراف فددي ميددداه الددري بدرجدددة مرجحددة مقددددارها 

درجة، وجاءت مشكلة عددم تدوافر معلومدات كا يدة عدن   1.76
جددددة مرجحددددة حالددددة الميدددداه فددددي مصددددر فددددي الترتيددددب الثالددددث بدر 

درجدددة، بينمدددا جددداء فدددي الترتيدددب الرابدددع مشدددكلة  1.41مقددددراها 
ضدددعف معرفدددة الدددزراف بممارسدددات ترشددديد اسدددتخدام ميددداه الدددري، 
بينمدا جدداء فددي الترتيددب الخددامس واألخيددر مشددكلة عدددم المعرفددة 

 1.13بالمقننددددات المائيددددة للمحاصدددديل  بدرجددددة مرجحددددة قدددددرها 
 درجة.

خابتة  متتوافر ميتاه التري الطتائ  المتعل ة بالمشكالت ال  -6
 واألم  المائيس                                      

( أن المشكلة المتمثلة فدي  9توضل النتائم الواردة بجدول )
تأخر المناوبات عن ميعادهدا جداءت فدي الترتيدب األول بدرجدة 

درجة، وجاء في الترتيب الثداني مشدكلة   1.79مرجحة مقدارها  
ري بددالترف علددي مدددار العددام وانخفاضددها فددي عدددم تددوفير ميدداه الدد

درجدة، وجداءت مشدكلة  1.75الصيت بدرجدة مرجحدة مقددارها 
مددددة المناوبدددة )الملارفددده( قصددديرة فدددي الترتيدددب الثالدددث بدرجدددة 

درجدددة، بينمدددا جددداء فدددي الترتيدددب الرابدددع  1.46مرجحدددة مقددددراها 
مشكلة عدم وجود عدالة في توزيع حص  المياه علي الترعة 

درجدددددة، وجددددداءت مشدددددكلة عددددددم  1.31ة بلغدددددت بدرجدددددة مرجحددددد
وصددول الميدداه إلددي نهايددة التددرف فددي الترتيددب الخددامس واألخيددر 

 درجة. 1.15بدرجة مرجحة قدرها 
 الطتائ  المتعل ة بالمشكالت الخابة بحماية الاي ية                                                 -7

ة المتمثلدددة ( أن المشدددكل10توضدددل النتدددائم الدددواردة بجددددول)
فددددي  عدددددم االهتمددددام بتلهيددددر المصددددارف جدددداءت فددددي الترتيددددب 

درجدة، وجداء فدي الترتيدب   2.04األول بدرجة مرجحة مقددارها  
الثدددداني مشددددكلة سددددوء حالددددة الصددددرف الزراعددددي بدرجددددة مرجحددددة 

 درجة،  1.97مقدارها 

 المعرلية والو ى المائيساألامية الط اية للمشكالت الخابة بالطواةي  ت8جدول 

المتوسع   ترتي  ال
 المرجح

 المشكالت مدى وجود المشكلة 
 مدرجة  الية  مدرجة متوس ة  مدرجة محدود   ال توجد  

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
ضدددعف معرفدددة الدددزراف بممارسدددات  -1 8 4.3 64 34.4 83 44.6 31 16.7 1.26 4

                                                                   .ترشيد استخدام مياه الري 

نقدددد  المعلومددددات عددددن األسددددباب  -2 40 21.5 90 48.4 31 16.7 25 13.4 1.77 1
 التي تؤدى إلى إهدار مياه الري.

عدم توافر المعلومات عن أضددرار   -3 54 29 65 34.9 36 19.4 31 16.7 1.76 2
 اإلسراف في مياه الري. 

عددددم تدددوافر معلومدددات كا يدددة عدددن  -4 27 14.5 63 33.9 56 30.1 40 21.5 1.41 3
 حالة المياه في مصر.

عددددددم المعرفدددددة بالمقنندددددات المائيدددددة  -5 31 16.7 39 21 40 21.5 76 40.9 1.13 5
  .للمحاصيل
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   الخابة متوافر مياه الرى واألم  المائىساألامية الط اية للمشكالت  ت9جدول 

المتوسع   الترتي  
 المرجح

 ة مدى وجود المشكل
مدرجة  مدرجة محدود   ال توجد  المشكالت  

 مدرجة  الية  متوس ة 
 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

2 1.75 10.2 19 29 54 36 67 24.7 46 
بالترف   -1 الري  مياه  توفير  عدم 

في   وانخفاضها  العام  مدار  علي 
 الصيت                                                          

 مدة المناوبة)الملارفه( قصيرة  -2 48 25.8 36 19.4 56 30.1 46 24.7 1.46 3

توزيع   -3 19 10.2 67 36 54 29 46 24.7 1.31 4 في  عدالة  وجود  عدم 
 علي الترعة   حص  المياه

إ  -4 7 3.8 79 42.5 36 19.4 64 34.4 1.15 5 المياه  وصول  نهاية عدم  لي 
 الترف 

 تأخر المناوبات عن ميعادها  -5 53 16.7 74 39.8 27 14.5 54 29 1.79 1

 الاي ية األامية الط اية للمشكالت الخابة بحماية  ت10جدول  

المتوسع   الترتي  
 المرجح

 المشكالت  مدى وجود المشكلة 
 مدرجة  الية  مدرجة متوس ة  مدرجة محدود   ال توجد  

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

3 1.88 5.9 11 419.  36 54.8 102 19.9 37 
نقدددددد  المعلومددددددات عددددددن طددددددرق  -1

الدددتخل  األمدددن للمخلفدددات المزرعيدددة 
 والمنزلية

 سوء حالة الصرف الزراعي  -2 54 29 77 41.4 52 28 3 1.6 1.97 2

 عدم االهتمام بتلهير المصارف -3 69 37.1 63 33.9 47 25.3 7 3.7 2.04 1

لقدداء مخلفددات الصددرف الصددحي إ -4 40 21.5 31 16.7 63 33.9 52 28 1.31 5
 بالمصارف 

تلدددوث ميددداه الدددري بميددداه الصدددرف  -5 37 19.9 39 21 47 25.3 63 33.9 1.26 6
 الصحي

إلقدددددداء المخلفددددددات علددددددي جوانددددددب  -6 55 29.6 46 24.7 31 16.7 54 29 1.50 4
 المجاري المائية 

 
وجدداءت مشددكلة نقدد  المعلومددات عددن طددرق الددتخل  األمددن 

ة والمنزليدددددة فدددددي الترتيدددددب الثالدددددث بدرجدددددة للمخلفدددددات المزرعيددددد
درجدددة، بينمدددا جددداء فدددي الترتيدددب الرابدددع  1.88مرجحددة مقددددراها 

مشددكلة إلقدداء المخلفددات علددي جوانددب المجدداري المائيددة بدرجددة 
درجدددة، وجددداءت مشدددكلة ألقددداء مخلفدددات  1.50مرجحدددة بلغدددت 

الصددددرف الصددددحي بالمصددددارف فددددي الترتيددددب الخددددامس بدرجددددة 
وجدداءت مشددكلة تلددوث ميدداه الددري  درجددة، 1.31مرجحددة قدددرها 

بميداه الصددرف الصددحي فددي الترتيدب السددادا  واألخيددر بدرجددة 
 درجة. 1.26مرجحة مقدارها 

ممدددددا سدددددبق يتضدددددل وجدددددود مشدددددكالت ذات أهميدددددة قصدددددوى 
تسدتدعى وضددعها فددي االعتبددار والعمددل علددى حلهددا حتددى يمكددن 
العمدددل علدددى ترشددديد ميددداه الدددري والحفددداا علدددى الميددداه فدددي ظدددل 

 ندرتها.
  العاليتتتة متتتي  المتغيتتترات الم تتتت له المدروستتتة و دراك ال تتتاً ف

 الزراع الم حوفي  لدرجة وجود مشكالت ترشيد مياه الرى 

لتوضدددديل تلددددك العالقددددة فقددددد تددددم اسددددتخدام اسددددلوب االرتبدددداط 
البسددددديط واالنحددددددار الخلدددددى بدددددين المتغيدددددرات المسدددددتقلة محدددددل 

  الدراسة ودرجة إدراكهم له ه المشكالت كما يلى:
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يتتتتات االرت ا يتتتتة متتتتي  المتغيتتتترات الم تتتتت لة محتتتت  العال -1
الدراستة و دراك التتزراع الم حتوفي  لدرجتتة وجتود مشتتكالت 

 ترشيد مياه الري 
ين  الفرض البحثي األول على أنه "توجد عالقة بين كل  
في:   والمتمثلة  الدراسة  محل  المستقلة  المتغيرات  من  متغير 

ومت للمبحوث،  التعليمية  والحالة  المبحوث،  تعليم  سن  وسط 
والمشاركة   المزرعية،  الحيازيه  والسعة  المبحوث،  أسرة 
واالتجاه  الري،  مجال  في  والتجديدية  الرسمية،  االجتماعية 
المعلومات  على  الحصول  ومصادر  الري،  مياه  ترشيد  نحو 
فى مجال الري، والمشاركة االجتماعية يير الرسمية، والتقدير  

وا الري،  مجال  في  الرأي  ل يادة  الحضاري،  ال اتي  النفتاح 
مياه   ترشيد  مشكالت  وجود  لدرجة  المبحوثين  الزراف  و دراك 

 الري.

البسيط   االرتباط  معامالت  حسبت  الفرض  ه ا  والختبار 
وبين   الدراسة  محل  المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل  بين 
مياه   ترشيد  مشكالت  وجود  لدرجة  المبحوثين  الزراف  إدراك 

( عن وجود عالقة ارتباطية  11الري، فأسفرت النتائم بجددول)
االحتمالي   المستوى  عند  ومعنوية  بين كل من    0.01طردية 

المعلومات  الحصول على  المزرعية، مصادر  الحيازيه  السعة 
وبين  الرسمية  يير  االجتماعية  المشاركة  الري،  مجال  في 
مياه   ترشيد  مشكالت  وجود  لدرجة  المبحوثين  الزراف  إدراك 

النتائم  الرى، أوضحت  طردية    وجود  كما  ارتباطية  عالقة 
االحتمالي   المستوى  عند  من    0.05ومعنوية  كل  الحالة  بين 

للمبحوث و التعليمية  مياه ،  ترشيد  الرى  مجال  فى  التجديدية 
مشكالت   الري  وجود  لدرجة  المبحوثين  الزراف  إدراك  وبين 

 .  ترشيد مياه الري 

مجتتال مشتتكالت الم تتت لة و دراك التتزراع الم حتتوفي  لدرجتتة وجتتود االرت ا يتتة واالتحدارضتته متتي  المتغيتترات  العاليتتاتت 11جتتدول 
 ترشيد مياه الري 

 قيمة "ت"  معامالت االتحدار الجزئي  معامالت االرت اط ال  يع  المتغيرات الم ت لة 
سن المبحوث -1  0.008 0.014 0.232 

الحالة التعليمية للمبحوث -2  0.101 *  0.123 1.805 *  

تعليم أسرة المبحوث  متوسط-3  0.008 0.082 1.161 

السعة الحيازيه المزرعية  -4  0.266 **  0.127 2.308 *  

المشاركة االجتماعية الرسمية-5  0.028 0.105 1.995 *  

* 0.133 ترشيد مياه الري التجديدية في مجال  -5  0.075 1.375 

االتجاه نحو ترشيد مياه الرى  -7  0.042 0.009 0.171 

ل على المعلومات في مجال الري مصادر الحصو  -8  0.233 **  0.098 1.815 *  

المشاركة االجتماعية يير الرسمية -9  0.366 **  0.689 7.965 **  

التقدير ال اتي ل يادة الرأي في مجال الري  -10  0.053 0.491 5.656 **  
االنفتاح الثقافي والحضاري  -11  0.27 0.95 1.635 

 

 0.01**  معنوية عند المستوى اإلحتمالى   0.557(=   Rمعامل االرتباط المتعدد) 

 0.05* معنوية عند المستوى اإلحتمالى   0.310(=  2Rمعامل التحديد ) 

  ** 10.887"ف" =  
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النتائم بجدول) ( عدم وجود عالقة معنوية 11ه ا وبينت 

بين إدراك الزراف المبحوثين لدرجة وجود مشكالت ترشيد مياه  
ا باقي  وبين  تابع  كمتغير  محل  الري  المستقلة  لمتغيرات 

 . الدراسة، وه ه النتائم تدعم الفرض البحثي

العاليتتتتات اإلتحدارضتتتتة متتتتي  المتغيتتتترات الم تتتتت لة محتتتت   -2
الدراسة و دراك الزراع الم حوفي  لدرجتة وجتود المشتكالت 

 التي تواجففم فى مجال ترشيد مياه الري 
 ( العالقدددات االنحداريدددة بدددين المتغيدددرات11جددددول)يوضدددل 

المسددددددتقلة وادراكهددددددم لمشددددددكالت ترشدددددديد ميدددددداه الددددددرى تبددددددين أن 
المتغيدرات المسددتقلة المتضدمنة فددى الدراسدة مجتمعددة تدرتبط مددع 
إدراك الددددزراف المبحددددوثين لدرجددددة وجددددود مشددددكالت ترشدددديد ميدددداه 

وقددد ثبددت معنويددة  0.557الددري بمعامددل ارتبدداط متعدددد مقددداره 
دا ل يمدددة ، اسدددتنا0.01المسدددتوى االحتمدددالي تلدددك العالقدددة عندددد 

، كمدا تشدير النتدائم إلدى 10.887"ف" المحسوبة حيث بلغدت  
مدددن التبددداين فدددي  %31أن المتغيدددرات المسدددتقلة مجتمعدددة تفسدددر 

(، ممدددا يعندددى أن هنددداك 2Rالمتغيدددر التدددابع اسدددتنادا إلدددى قيمدددة )
متغيرات أخرى ذات تأثير على المتغير التابع لدم تتلدرق إليهدا 

المتب يدددة مدددن التبددداين فدددي الدراسدددة يرجدددع إليهدددا تفسدددير النسدددبة 
المتغيددر التددابع محددل الدراسددة والتددي يجددب أخدد ها فددي االعتبددار 

 .عند إجراء دراسات مستقبلية أخرى في ه ا المجال
المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل  إسهام  على  وللوقوف 

لدرج المبحوثين  الزراف  إدراك  درجة  في  التباين  تفسير  ة  في 
النتائم  وجود مشكالت ترشيد مياه الري كمتغير تابع، فتشير 

( إلى أن هناك خمسة متغيرات فقط تسهم إسهامًا 11بجدول)
التعليمية  الحالة  في:  تمثلت  التباين  تفسير  في  معنويًا 
االجتماعية  والمشاركة  المزرعية،  الحيازيه  والسعة  للمبحوث، 

مجال الري،   الرسمية، ومصادر الحصول على المعلومات في
ل يادة   ال اتي  التقدير  الرسمية،  يير  االجتماعية  والمشاركة 
معامالت  معنوية  يثبت  لم  حين  في  الري،  مجال  في  الرأي 
محل  األخرى  المستقلة  المتغيرات  لب ية  الجزئي  االنحدار 

، وربما يرجع  0.05الدراسة إحصائيًا عند المستوى االحتمالي  
تأثيرا   منها  كل  تأثير  لعدم  التابع، ذلك  المتغير  على  مباشرًا 

األمر ال ى يتللب تصميم نموذل سببي يتم  يه ترتيب أولوية 
ه ه المتغيرات المستقلة فى التأثير على المتغير التابع، وبناءًا 

 جزئيًا.على ه ه النتائم يمكن قبول الفرض البحثي 
رابعًا  األاميتة الط تاية لمةتادر معلومتات التزراع الم حتوفي  

 ترشيد مياه الري أسي ب

للددددددددزراف وللتعددددددددرف علددددددددى نوعيددددددددة المصددددددددادر المعلوماتيددددددددة 
ترشدددديد اسددددتخدام ميدددداه الددددري مرتبددددة حسددددب المبحددددوثين بأسددددس 

أهميتهدا النسددبيةر تبددين أن هندداك تبدداين  يمددا بددين هدد ه المصددادر 
مدن  %96تبين أن حدوالى حيث  )كوسائل يعتمد عليها الزراف(ر  

م هددو خبدددراتهم الشخصدددية، الددزراف المبحدددوثين مصدددر معلومددداته
(ر فدي حدين 12حيث مثل ه ا المصدر المرتبة األولىر جددول)

% مددددددددنهم أن مصدددددددددر معلومدددددددداتهم هددددددددو الجيددددددددران  50ذكددددددددر 
 %22واألصددددقاء ومثدددل هددد ا المصددددر المركدددز الثدددانير وذكدددر 

أنهددم يحصددلون علدددى معلومدداتهم مددن البدددرامم التلفزيونيددة حيدددث 
ث األهميددة النسددبيةر مثددل هدد ا المصدددر المرتبددة الثالثددة مددن حيدد

مدددددددن المبحدددددددوثين أنهدددددددم يحصدددددددلون علدددددددى  %19وذكدددددددر قرابدددددددة 
معلومدددداتهم مددددن البدددداحثون بمحلددددات البحددددوث الزراعيددددة حيددددث 

مددددددن  %14.5أحتددددددل هدددددد ا المصدددددددر الترتيددددددب الرابددددددعر وذكددددددر 
المبحوثين أنهم يحصدلون علدى معلومداتهم مدن أسدات ة الجامعدة 

وذكدددر حدددوالى  )كليدددة الزراعدددة( الددد ين مثلدددوا بالمرتبدددة الخامسدددةر
منهم أنهم يحصلون علدى معلومداتهم عدن طريدق البدرامم   11%

مدنهم  %11اإلذاعية والتي مثلت المرتبة السادسة، وذكدر قرابدة 
أنهم يحصلون على معلومداتهم مدن كدل مدن  المرشدد الزراعدي، 
والملبوعات اإلرشادية التي تتضمن معلومات خاصدة بتلدوير 

لتدددددي احتلدددددت المرتبدددددة الدددددري، ومهنددددددا الدددددري بمديريدددددة الدددددري ا
 السابعةر 
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 تالمةادر المعلوماتية للم حوفي  في مجال ترشيد  ستخدام مياه الري  ت12جدول  

 الترتي   %  العدد  المةدر  م
 2 50 93 الجيران واالقارب    1

 7 10.8 20 المرشد الزراعي    2

 7 10.8 20 الملبوعات اإلرشادية التي تتضمن معلومات خاصة بتلوير الري  3

 7 10.8 20 مهندا الري بمديرية الري                                                                        4

 3 22 41 البرامم التلفزيونية   5

 6 11.3 21 البرامم اإلذاعية   6

 4 18.8 35 الباحثون بمحلات البحوث الزراعية  7

.18 15 شبكات المعلومات على اإلنترنت   8  9 

 1 96.2 179 الخبرة الشخصية   9

 8 10.2 19 مهندا التوجيه المائي  10

 5 14.5 27 أسات ة الجامعة )كلية الزراعة(   11

 
مددنهم أنهددم يحصددلون علددى معلومدداتهم  %10وذكددر حددوالى 

مددن مهندددا التوجيدده المددائي حيددث مثددل هدد ا المصدددر المرتبددة 
  %8حددوالى  الثامنددة مددن حيددث األهميددة النسددبية، فددى حددين ذكددر

مدددن المبحدددوثين أنهدددم يحصدددلون علدددى معلومددداتهم مدددن شدددبكات 
المعلومدددات علدددى اإلنترندددت حيدددث مثدددل هددد ا المصددددر المرتبدددة 

 التاسعة من حيث األهمية النسبية.
التي   المعلومات  مصادر  تقليدية  إلى  النتائم  ه ه  وتشير 
المعلومات  على  للحصول  المبحوثين  الزراف  لها  يتعرض 

اس بترشيد  الري الخاصة  مياه  على تخدام  العمل  من  فالبد   ،  
بتزويد والمعارفهم  مياه    المعلومات  ترشيد  بأسس  الخاصة 
جانب    الرى  ذات  فيها  موثوق  متنوعة  مصادر  خالل  من 

 علمي.           
خام تتا  م ترةتتات الم حتتوفي  للتغلتت   لتتى مشتتكالت التتتتى 

 ت املفم في مجال ترشيد استخدام مياه الري 
( أن هنداك مجموعدة مدن 13ردة بجددول )تشير النتائم الدوا
الزراف المبحوثين والتي يمكن عن طريقهدا   االمقترحات قد ذكره

التغلددددب والددددتخل  مددددن المشددددكالت التددددي تقددددابلهم، وقددددد أمكددددن 
ترتيددب تلددك المقترحددات تنازليددًا وفقددًا لنسددب تكرارهددا مددن جانددب 

المبحدددوثين حيدددث جددداء  مقتدددرح تخفددديض مسددداحة الزمدددام التدددي 
بلغدت  مئويدة ي الملورة فدى المرتبدة األولدى بنسدبةتخدمه المسق

، ثددددم جدددداء مقتددددرح الصدددديانة الدوريددددة والمسددددتمرة لعددددالل 100%
 مئويدددةالعيدددوب الفنيدددة فدددي التلدددوير فدددي المرتبدددة الثانيدددة بنسدددبة 

 مئويدددة ، ثدددم جددداء فدددي المرتبدددة الثالثدددة بنسدددبة%88بلغدددت قرابدددة 
زراف ماكينددات الددري القديمددة لدددي الدد اسددتبدال %81بلغددت قرابددة 

واسددتخدامها فدددي مشدددروعات اخدددري، وجددداء فدددي المرتبدددة الرابعدددة 
تددوفير االالت التدددى كددل مددن  %74بلغددت حدددوالى  مئويددة بنسددبة

وتدددددوفير المبيددددددات للدددددتخل  مدددددن ، تسددددداعد فدددددى تسدددددوية التربدددددة
الحشددددائن التددددى تسددددتهلك كميددددات كبيددددرة مددددن الميدددداهر و تنظدددديم 

امم كدددل مدددن توجيددده بدددر الخامسدددة ، وفدددى المرتبدددة مناوبدددات الدددرى 
، ترشددديد اسدددتخدام ميددداه الدددرى إرشدددادية للدددزراف لتدددوعيتهم بأهميدددة 

 بنسدبة وقيام المزارعين بتلهيدر وصديانة المسداقى الخاصدة بهدم
 مئويدة بنسدبةالسادسدة ،  وفى المرتبة %67بلغت حوالى    مئوية

مسددداهمة الحكومدددة فدددى تلهيدددر جددداء مقتدددرح  %61بلغدددت قرابدددة 
بلغدددت  مئويدددة نسدددبةب السدددابعة، وفدددى المرتبدددة التدددرف والمصدددارف

جدداء كددل مددن تددوفير ميدداه الددري بددالترف علددي مدددار  %54قرابددة 
إحتددددرام التشددددريعات والقددددوانين التددددى تحكددددم التعامددددل مددددع العددددام، 

 ، الموارد المائية
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 م ترةات الم حوفي  للتغل   لى المشكالت التى ت املفم فى مجال ترشيد  ستخدام مياه الرى  ت13جدول 

 العدد  %  ةاتالم تر  مواف  الترتي  
 تخفيض مساحة الزمام التي تخدمه المسقي الملورة   -1 186 100 1

  تنظيم مناوبات الرى   -2 138 74.2 4
 الصيانة الدورية والمستمرة لعالل العيوب الفنية في التلوير      -3 163 87.6 2
 م مياه الرى ترشيد استخداتوجيه برامم إرشادية للزراف لتوعيتهم بأهمية   -4 125 67.2 5
 المتابعة المستمرة من الجهات اإلشرا يه لزيادة كفاءة الري الملور   -5 63 33.9 9

 الصيانة الدورية للتربة لتقليل نسبة األمالح بها     -6 50 26.9 10
 ماكينات الري القديمة لدي الزراف واستخدامها في مشروعات أخري  إستبدال  -7 150 80.6 3
              همة الحكومة فى تلهير الترف والمصارفمسا  -8 113 60.7 6
  توفير االالت التى تساعد فى تسوية التربة -9 138 74.2 4
 تبلين جسور الترف المنهارة        -10 100 53.8 7

 الدعم من قبل الحكومة لتخفيض تكاليت تبلين المراوي   -11 38 20.4 11
 اه علي أعمال الصيانة واإلدارة والتشغيل تدريب أعضاء روابط المي   -12 88 47.3 8
 إحترام التشريعات والقوانين التى تحكم التعامل مع الموارد المائية  -13 100 53.8 7

9 33.9 36   مساهمة الحكومة فى تحسين الصرف الزراعى المغلى  -14 

 المياه توفير المبيدات للتخل  من الحشائن التى تستهلك كميات كبيرة من  -15 138 74.2 4
 توفير مياه الري بالترف علي مدار العام    -16 100 53.8 7

 قيام المزارعين بتلهير وصيانة المساقى الخاصة بهم  -17 125 67.2 5
 

تبلدددين جسددددور التددددرف المنهددددارة، وجدددداء مقتددددرح تدددددريب أعضدددداء 
روابدددددط الميددددداه علدددددي أعمدددددال الصددددديانة واإلدارة والتشدددددغيل فدددددي 

، وفدى المرتبددة %47بلغدت حددوالى  ئويدةم بنسددبة الثامندةالمرتبدة 
كددل مددن مسدداهمة الحكومددة فددى تحسددين الصددرف  جدداء التاسددعة

المتابعدددة المسددتمرة مدددن الجهدددات اإلشدددرا يه الزراعددى المغلدددىر و 
، %34بلغدددت قرابدددة  مئويدددة لزيدددادة كفددداءة الدددري الملدددور بنسدددبة

جاء مقتدرح الصديانة الدوريدة للتربدة لتقليدل   العاشرةوفى المرتبة  
، والددعم مدن %27بلغت قرابة  مئويةمالح بها  بنسبة نسبة األ

قبدددل الحكومدددة لتخفددديض تكددداليت تبلدددين المدددراوي جددداءت فدددي 
بلغددددت حددددوالى  مئويددددة واألخيددددرة بنسددددبة الحاديددددة عشددددرالمرتبددددة 

20%. 

 االستطتاجات والتوبيات 
البحث من وجود  مجموعه من     -1 نتائم  بينته  ما  بناء على 

الم  )الوعى  المعر ية  بأساليب    ائي( المشكالت  يتعلق   يما 

مما يؤدى إلى اإلسراف الشديد في    وطرق ترشيد مياه الري 
توعية   بحملة  ال يام  يجب  ه ا  ومن  النادر،  المورد  ه ا 
بين   والكافي  الجيد  المؤسسي  التنسيق  خالل  من  شاملة 
اآلثار   لتوضيل  والري  المائية  والموارد  الزراعة  وزارتي 

الراجعة لإلسراف فى عمل أثره  السلبية  الري وخصوصًا  ية 
على تدهور خصوبة التربة الزراعية، باإلضافة إلى إنماء 
الوعى الجماعي لدى األفراد من خالل األبعاد االقتصادية  
والحفاا  الري  مياه  استخدام  لترشيد  والثقا ية  واالجتماعية 

 على الموارد المائية. 

من الزراف    % 95أن حوالى  بناء على ما بينته نتائم البحث     -2
مياه   ترشيد  نحو  محايد  أو  سلبى  باتجاه  يتسمون    المبحوثين 

القائمين بجهاز   ل ا يجب على  العمل    المائى  التوجيهالرى، 
على تعديل االتجاهات السلبية وخلق اتجاهات إيجابية لديهم  

 نحو ترشيد مياه الرى.  
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التي     -3 المعرفة  لمصادر  النسبية  األهمية  دراسة  خالل  من 
معارفهم في مجال ترشيد مياه الري،    يستقى منها المبحوثين 

أشارت النتائم إلى اعتماد المبحوثين على المصادر التقليدية  
في الحصول على المعلومات، ل ا توصى الدراسة بضرورة  
مصادر   خالل  من  والمعارف  بالمعلومات  المبحوثين  تزويد 

 متنوعة موثوق فيها ذات جانب علمي.           

 الدري  لمحلدات المسدتمرة الدورية ةبالصيان االهتمام  ضرورة  -4

 لعددالل الدري  لددوزارة تدابع صدديانة مركدز بانشدداء وذلدك الملدورة

 الدددروابط أعضددداء قددددرات وتنميدددة وقتهدددا، فدددي الفنيدددة العيدددوب

 طريددق عددن الصدديانة مهددارات و كسددابهم المحلددات ومشددغلي

 األعلدددال علدددى التغلدددب فدددي ومسددداعدتهم التدريبيدددة الددددورات

 توقدددف فدددي تتسدددبب ال حتدددى لصددديانةا بأعمدددال وال يدددام الفنيدددة

 علددددى المددددزارعين بمصددددالل واإلضددددرار العمددددل عددددن المحلددددة

 المسقى.

 والجمايددددات المددددائى التوجيدددده جهدددداز بددددين التنسدددديق ضددددرورة  -5

 وقددادة جهددة، مددن معدداً  اإلرشددادية والمراكددز الزراعيددة التعاونيددة

 وذلدك أخدرى  جهة  من  الزراف  من  الرى   مياه  مستخدمى  روابط

 إلشددباف المددائى المددورد علددى للحفدداا ادىال يدد الدددور لتفعيددل

 حقدددوق  علددى والحفدداا الحاليدددة الزراعيددة المائيددة اإلحتياجددات

   المقبلة. األجيال
المقترحات   -6 من  الكثير  وجود  من  النتائم  أوضحته  لما  نظرًا 

تنفي ها   طريق  عن  يمكن  والتي  المبحوثين  اقترحها  التي 
د مياه  التغلب على المشكالت التي تواجههم في مجال ترشي 

المقترحات   تلك  عرض  بضرورة  التوصية  يمكن  ل ا  الري، 
على المسئوولين بوزارة الزراعة والرى لوضعها موضع التنفي   

 الفعلي. 

 إضا ية  متغيرات  تتضمن  تحليلية  مستقبلية  دراسات  إجراء  -7

  نتائم  كشفت  حيث  للدراسة  الحالية  المتغيرات  تلوير  أو

 النموذل  في  نةالمتضم  المتغيرات   أن   الحالية   الدراسة

الزراف   في  التباين  من  %31  فسرت  التحليلى إدراك  درجة 
الري   مياه  ترشيد  مشكالت  وجود  لدرجة    في المبحوثين 

 الدراسة  تتضمنها  لم  أخرى   عوامل  إلى  يرجع  %69  أن  حين

          الحالية.

 المراجع
(: اآلثدددددار المعر يدددددة واإلجتماعيدددددة 2005البشبيشدددددى، أمدددددل سدددددمير )

شددددروف إدارة الميدددداه والتربددددة الحقلددددى علددددى الددددزراف واإلقتصددددادية لم
بددبعض قددرى محافظددة كفرالشدديخ، رسددالة دكتددوراة، كليددة الزراعددة، 

 جامعة طنلا.
الحيدددرى، عبددد الددرحيم عبددد الدددرحيم، وأحمددد فددوزى ملوخيددة، وسدددوزان 

(: مشددداكل الدددرى فدددى منلقدددة النوباريدددة 2005إبدددرا يم الشدددربتلى )
ى المددائى فددى مواجهتهددا، مجلددة واألدوار المرت بددة لإلرشدداد الزراعدد 

 (.31(، مجلد )3البحوث الزراعية، جامعة طنلا، العدد )
  (:2020هددددداني محمدددددود ، ومدددددروة عبدددددد المدددددنعم الفقدددددى) الددددددمهوجى،

اآلثدددددار االجتماعيدددددة واالقتصدددددادية المترتبدددددة علدددددى عددددددم ترشددددديد 
استخدام مياه الري لددزراف األرز بمركددز بسدديون محافظددة الغربيددة، 

الزراعددددى والعلددددوم االجتماعيددددة، كليددددة الزراعددددة،  مجلددددة االقتصدددداد
 (.10(، العدد )11جامعة المنصورة، مجلد )

السدديد، مللفددى كامددل محمددد، وكددريم رجددب عبددد القادرأحمددد، وهالددة 
(:دور إتحددادالت مسددتخدمى الميدداه فددى زيددادة 2019أحمد يسرى)

كفاءة وفعالية إستخدام الموارد المائية فددى بعددض قددرى النوباريددة، 
العلددوم الزراعيددة والبيئيددة، جامعددة دمنهددور، ل.م.ف، مجلددد مجلددة 

 (.1(، العدد)18)
(: إدخددال مفددا يم اإلرشدداد 2000المنظمددة العربيددة للتنميددة الزراعيددة )

المدددائى ضدددمن منددداهم التعلددديم الزراعدددي، جامعدددة الددددول العربيدددة، 
 سبتمبر.    19-17جمهورية مصر العربية، القاهرة، 

دراسددددة مقارنددددة التجاهددددات الددددزراف  (:1992توفيددددق، سددددهير لددددويس )
المتعلقددددة نحددددو أسدددداليب ترشدددديد اسددددتخدام ميدددداه الددددرى فددددى بعددددض 

، 93المنددداطق التقليديدددة واألخدددرى المستصدددلحة، نشدددرة فنيدددة رقدددم 
معهددد بحددوث اإلرشدداد الزراعددي والتنميددة الريفيددة، مركددز البحددوث 
الزراعيددة، وزارة الزراعددة واستصددالح األراضددي، جمهوريددة مصددر 

 العربية.  
(: بعددض العوامددل االجتماعيددة فددي 1990رميل، يسرى عبد المولى )

تنظدددديم اسددددتخدام الددددزراف لميدددداه الددددرى فددددى إحدددددى قددددرى محافظددددة 
 الشرقية، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة القاهرة.
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(: بعمصددر وأزمددة سددد النهضددة االثيوب مدلددة 2016رياض، محمددود )
 ، يناير.203السياسة الدولية، العدد
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ABSTRACT 

The Problems that Facing Farmers in the of Irrigation Water Rationalization 

Field in Kafr El Sheikh Governorate 

Asmaa Fawzy Abdel Azeez Amer 

This research aimed to identify the problems facing 

farmers who were researched in the field of irrigation 

water rationing in kafr el sheikh governorate, and the 

riyadh district was randomly selected from among the 

districts of kafr el eheikh governorate, as well as 

choosing the village of Abu Raya in the same way. The 

research sample reached 186 respondents, and data were 

collected on Questionnaire by personal interview. The 

most important results were as follows: The problems 

faced by the respondents in the field of irrigation water 

rationing could be arranged in descending order 

according to the degree of their existence. The problems 

related to the environmental aspects were in the first 

order, followed by the problems related to the provision 

of irrigation water (water security), then the problems 

related to the nature of agricultural soil. Then problems 

related to the cognitive aspects (water awareness), 

followed by problems related to the economic aspects. 

The results also pointed to the traditional sources of 

information from which the respondents derive their 

information on rationalizing the use of irrigation water. 

The most important proposals of the farmers researched 

to overcome the problems that confront them are to 

reduce the area of the reins served by the developed 

waterer, and the periodic and continuous maintenance to 

treat technical defects in development, and to replace 

the old irrigation machines that the farmers have and use 

it in other projects, and to provide machines that help in 

leveling the soil, and providing pesticides. To get rid of 

weeds that consume large amounts of water, and to 

organize irrigation shifts. 

Key words: rationalization of use - irrigation water - 

problems of rationalizing irrigation water 
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