
 

 

دراسة تحليلية لتبنى مزارعي محصول البطاطس لتوصيات ترشيد استخدام مياه الري في منطقة البستان 
 بمحافظة البحيرة

 1إسماعيل عبد المالك محمد إسماعيل

 

 .قسم العلوم االقتصادية والتعاونية الزراعية بالمعهد العالي للتعاون الزراعي1

 2021ابريل  27 ى، الموافقة على النشر ف2021مارس  24 استالم البحث فى 

 الملخص العربى 
مزارعي  تبني  مستوى  على  التعرف  إلى  البحث  هذا  يهدف 

ان  البطاطس لتوصيات ترشيد استخدام مياه الري في منطقة البست 
التالية،  األهداف  مجموعة  خالل  من  وذلك  البحيرة،  بمحافظة 
تحديد مستوى معرفتهم بهذه التوصيات، والتعرف على اتجاهاتهم  
نحو ترشيد استخدام مياه الري، والتعرف على االرتباط بين درجة  
المتغيرات   وبعض  التوصيات  لهذه  البطاطس  مزارعي  تبني 

 المستقلة المدروسة. 

الدر  هذه  مزارعي  وتعتمد  تبنى  لمدى  وصفى  منهج  على  اسة 
مياه   استخدام  ترشيد  لتوصيات  البستان  منطقه  في  البطاطس 

تجميع   تم  وقد  مزارعي    168الري،  شاملة  يمثلون  مزارًعا 
اإلمام   قرية  في  الصيف  موسم  في  المنطقة  هذه  في  البطاطس 
البطاطس   لتصدير  الواعدة  القرى  من  تعتبر  والتي  رفعت  محمد 

البست طريق  بمنطقة  عن  البيانات  جمع  تم  وقد  مصر.  في  ان 
لهذا   اعدت  استبيان  استمارات  باستخدام  الشخصية  المقابلة 

ديسمبر  الغرض،   شهر  في  م،  2020خالل  النتائج  عرض  وتم 
تحليل   وتم  المئوية،  والنسب  التكراري  التوزيع  جداول  صورة 
لبيرسون، ومربع كأي   البسيط  باستخدام معامل االرتباط  البيانات 

 SPSSستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية با
 وقد تبلورت أهم النتائج فيما يلي. 

تبين أن ما يقرب من نصف عدد المبحوثين يمثلون مستوى  
بنسبة  وذلك  الري  مياه  استخدام  لترشيد  متوسط               تبنى 

٪(، كما ان أكثر من نصفهم  لهم اتجاهات محايده تجاه  48.8)
)  ترشيد بنسبة  وذلك  الري  مياه  تبين    52.4استخدام  بينما   ،)٪

بل حيث  الترشيد  بتوصيات  معرفتهم  مستوى  نسبتهم  غارتفاع  ت 
٪(، وقد يعزى ذلك الى ان هؤالء المزارعين لديهم   51.8حوالى )

من   كبيرة  مساحات  ويمتلكون  البطاطس  زراعة  في  كبيرة  خبرة 
ي تحول دون تبني  زراعتها إال أنهم يواجهون بعض المعوقات الت

للميكنة في   التوصيات، مثل عدم وجود خدمات جيده  بعض هذه 
القطاع   يلعبه  الذي  الكبير  الدور  النتائج  أظهرت  كما  المنطقة، 
الزراعية   المستلزمات  لبيع  التجارية  المحالت  في  ممثلة  الخاص 

 في نقل المعرفة الزراعية. 
موجب معنوية  ارتباط  النتائج وجود عالقة  اوضحت  بين  كما  ة 

وبين   الري  مياه  استخدام  ترشيد  لتوصيات  المزارعين  تبنى  درجة 
في   الخبرة  سنوات  عدد  السن،  وهي:  المستقلة  المتغيرات  بعض 
بمحصول   المزرعة  والمساحة  البطاطس،  محصول  زراعة 
يمكن   التي  التوصيات  من  مجموعة  البحث  قدم  وقد  البطاطس، 

   منطقة البحث. أخذها في االعتبار للعاملين في
مزارعو    -االتجاهات    -المعرفة    -التبني  الكلمات المفتاحية:  

 ترشيد مياه الري   -البطاطس 

 والمشكلة البحثية المقدمة

يعتبرررررر القطرررررام الزراعررررري مرررررال ا  رررررر القطاعرررررا  اسرررررتهال ا 
للميررررام، ممررررا زعررررل  عزيررررز ال هررررود المب ولررررة فرررري  رررر ا القطررررام 
للحفاظ على ميام الري امرا ضروريا، و شير الدراسرا  السرابقة 

خ إلرى ان العددرد مرال المرزارعيال اروا العرالم يعتمردون علرى ضر
الميررام مررال مصررادر الميررام ال وهيررة ولير ررا مررال المصررادر لررري 
محاصررريلهم باميرررا  ما ررردا مرررال الميرررام ممرررا يسرررب  العددرررد مرررال 
المشرررررا ل الزراعيرررررة، ايرررررث ان الرررررري المفرررررر  للمحاصررررريل قرررررد 
دتسرررب  فررري ميرررادا انتشرررار امفرررا  و لررر  المحاصررريل، ويررر دي 

،  رر ا ميررادا ار ررة الميررام الزا رردا علررى سررط  التراررة إلررى    لهررا
باإلضافة إلى فقدان ززء  بير منها بسب  التسرب اثنراء النقرل 
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مال المنبع إلى الحقوا، فيتم استخدام ززء منها فري الرري هيمرا 
ر واالر شررا  فرري التراررة  دررتم اسررارا ال ميررة البابيررة بسررب  التبخررف

www.watereducation.org         
قرررد اصرررب  نقرررر ميرررام الرررري المتررروفرا للزراعرررة ومحدوديرررة و 

 ميتهرررا المتاارررة للتنميرررة الزراعيرررة مرررال ناايرررة، باإلضرررافة إلرررى 
اقيقرررة ان معهرررم  ررر م المررروارد مرررال ارررار  اررردودنا مرررال ناايرررة 
ااررررم، مرررال التحرررديا  التررري  وازررري صرررنام القررررار فررري مصرررر 

 www.watereducation.orgلوضع سياسا  استخدام الميام، 

يعتبررر مررال ا ررم المشررا ل فرري الزراعررة فرري مصررر  ررو  مررا 
االسررتخدام المفررر  لميررام الررري، ايررث يقرروم المزارعررون ب عطرراء 
عدد  بير مال الريا   فوق اازة النبا ا  وذلك نتي ة ال برام 

 . MWRE 2017)اسالي  قديمة في الزراعة والري بالغمر )
ام وقد اشرار المصريلحي ان  نراق فقردا  بيررا فري  ميري مير     

الري التي يستخدمها المزارعون في رم محاصيلهم، وانخفاض 
 فاءا عملية الري م ل اإلسراف الشددد في  ميا  ميام الرري، 
والفرررواق الما يرررة فررري شرررباا  الرررري، ونقرررر وسرررا ل الصررريانة، 
وعدم ااترام القوانيال والتشريعا  الما ية، وا ماا م اري الرري 

  .م(1997والصرف الخاصة. )المصيلحي، 
ا فررري االسرررتهالق السرررنوي        مرررا اتهرررر  البيانرررا  انخفاضرررك

مترركا  650مال الميام الع بة المحددا للفرد المصري، ايث بلغ 
ا سرررنويكا، و رررو اقرررل با يرررر مرررال اررر  الفقرررر المرررا ي البرررالغ  ماعبرررك

مترررر ماعررر  للفررررد سرررنويكا. )ال هرررام المر رررزي للتعب رررة  1000
 .(2015العامة واإلاصاء، 

ر النيررل المصرردر الر يسرري للميررام المت ررددا فرري ويعتبررر نهرر     
مصر إلى زان  بعض المصادر األارم م رل الميرام ال وهيرة 
العميقررة فرري الوااررا  و ميررا  قليلررة مررال األمطررار علررى شررري  
ضري  مرال السراال الشرمالي، وايمرا  ميرا  محردودا مرال ميررام 

 (.2018البحر المحالا )شرا ي، 
يديررررة ميررررام الصرررررف  مررررا  تمررررمال مرررروارد الميررررام ليررررر التقل

الزراعري، والميرام ال وهيرة قليلررة الملوارة المحرالا، وميرام البحررر 
المحالا، وميام الصرف الصحي بعد معال تها، والتي  ستخدم 

فرري ري المسررطحا  الخمررراء، وفرري بغررض الررراض الصررناعة 
 (.2030)استرا ي ية التنمية المستدامة، مصر 

ميررام فرري زمهوريررة ووفقرراك لتقريررر منهمررة الفرراو فرر ن  حليررة ال
مصر العراية ُ مرارس علرى نطراق ضري  فري الوقرض الحاضرر، 

 (unwater.orgواشاٍل اساسي على ساال البحر األامر. )
ويعتبرررررررر  ررررررروفير الميرررررررام لقطرررررررام الزراعرررررررة اارررررررد األ رررررررداف 
االسرترا ي ية الترري  سررتهدفها مصررر لترركميال مررا يافرري مررال الميررام 

عررداد م سررنويا مررع لسررد اازررا  السرراان الما يررة الرر دال  تزادررد ا 
بقررراء المررروارد الما يرررة محرررردودا، ولررر لك قامرررض اإلدارا المر زيررررة 
للبسا يال والمحاصيل الزراعية بومارا الزراعة المصرية ب صردار 
ا مرررال التوصررريا  واإلرشرررادا  الفنيرررة لمحاصررريل الخمرررر  عرررددك
ضمال برنام ها "التوصيا  الفنية الشرهرية" وذلرك بهردف ميرادا 

ض وامفرررررا  الزراعيرررررة التررررري  صررررري  اإلنترررررا  و  نررررر  األمررررررا
محاصرررررريل الخمررررررر، وموازهررررررة التغيرررررررا  المناايررررررة، )اإلدارا 

 (.2020المر زية للبسا يال والمحاصيل الزراعية، دنادر 
واالرلم مال  ل ال هود المب ولة في م اا  رشيد استهالق 
الميرررام و طررروير مصرررادر ا المختلفرررة إال ان  نررراق اازرررة ماسرررة 

لرردعم دور اإلرشرراد الزراعرري فرري  بنرري  لبرر ا المزيررد مررال ال هررود
مفهررررروم  رشررررريد اسرررررتخدام ميرررررام الرررررري ونشررررررم بررررريال المرررررزارعيال، 
باعتبار م المس وليال عال ميادا اإلنتا  الزراعي والتنمية الريفيرة 
وذلررررك مررررال اررررالا  نفيرررر  البرررررام  االرشررررادية الترررري  رررر دم الررررى 
التغييررر فرري معررارف ومهررارا  وا  ا ررا  المررزارعيال مررال اررالا 

(، Abdo et al ،2018ا   البحرو  واالبت رارا  إلريهم. )نقرل نتر
  لك ب ا مزيد مال ال هرود لتنميرة الشرعور بالمسر ولية البي يرة، 
ألن غياب م رل  ر ا الشرعور  رو سرب  ر يسري النتشرار ترا را 

 االستهالق المفر  للميام. 
وقررررد ر ررررز  الدراسررررة علررررى  حددررررد مسررررتوم  بنرررري مزارعرررري 

رشرررريد اسررررتخدام ميررررام الررررري البطررررالت للتوصرررريا  الخاصررررة بت
والعوامررررل التررررري  رررر ثر عليهرررررا، والتعررررررف علررررى معررررررفتهم بهررررر م 

 التوصيا  وا  ا ا هم نحو ا.

http://www.watereducation.org/
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وقرررد  بلرررور  مشرررالة الدراسرررة فررري اإلزابرررة عرررال التسرررا ال  
 التالية؟

مررا  رري اصررا ر مزارعرري البطررالت فرري منطقررة البسررتان 
 بمحافهة البحيرا؟

 رشريد اسرتخدام ما  و مسرتوم معرفرة المرزارعيال بتوصريا  
 ميام الري؟

 ما  ي ا  ا ا  المزارعيال نحو  رشيد استخدام ميام الري؟
مرررا  رررو مسرررتوم  بنررري المرررزارعيال لتطبيررر   وصررريا   رشررريد 

 استخدام ميام الري؟ 
مررا  رري المتغيرررا  الترري  رر ثر علررى درزررة  بنرري المررزارعيال 
لتوصرررريا   رشرررريد اسرررررتخدام ميررررام الررررري فررررري منطقررررة البسرررررتان 

 يرا؟بمحافهة البح

 أهداف البحث 
 حددرررد الخصرررا ر الشخصرررية واالزتماعيرررة واالقتصرررادية  -1

لمزارعرري البطررالت فرري قريررة االمررام محمررد رفعررض بمنطقررة 
 البستان.

 حددرررررد مسرررررتوم معرفرررررة مزارعررررري البطرررررالت بالتوصررررريا   -2
 الخاصة بترشيد استخدام ميام الري.

 حددررد ا  ا ررا  مزارعرري البطررالت نحررو  رشرريد اسررتخدام  -3
 الري.  ميام

 حددرررد مسرررتوم  بنررري المرررزارعيال لتطبيررر   وصررريا   رشررريد  -4
 استخدام ميام الري.

التعرررررررف علررررررى العالقررررررة االر باليررررررة برررررريال درزررررررا   بنرررررري  -5
المرررزارعيال لتوصررريا   رشررريد اسررررتخدام ميرررام الرررري  متغيررررر 
 ابع وايال بعض متغيرا هم المستقلة المدروسة م ل: السال، 

فررررري مراعرررررة محصررررروا  الحالرررررة التعليميرررررة، سرررررنوا  الخبررررررا
البطرررررالت، ا رررررم ايررررراما األرض الزراعيرررررة، ا رررررم ايررررراما 
األرض المزروعرررررة بمحصررررروا البطرررررالت،  عررررردد مصرررررادر 
الحصرررررروا علررررررى معلومررررررا هم بشرررررركن التوصرررررريا  الخاصررررررة 

 بترشيد استخدام ميام الري.

 الفرض البحثي 
 وزررد عالقررة معنويررة برريال درزررة  بنرري المررزارعيال لتوصرريا  

ي  عامل  ابع، وايال  ل مال المتغيرا   رشيد استخدام ميام الر 
 المستقلة المدروسة.

 طريقة البحث 
 سرررتند الدراسرررة علرررى  قيررريم ال هرررود المب ولرررة مرررال قبرررل إدارا 
اإلرشاد البستاني ب دارا البستنة بومارا الزراعرة وال هرود األاررم 
المب ولة في م اا  رشيد استخدام ميام الري ااصة في مراعرة 

شراف اصررا ر منت ري البطررالت محصروا البطررالت، واست 
فرري منطقرري البسررتان الواعرردا للتصررددر، والتعرررف علررى مسررتوم 
معررارفهم وا  ا ررا هم نحررو  رشرريد اسررتخدام ميررام الررري. وقررد  ررم 
ااتيررار قريررة اإلمررام محمررد رفعررض إارردم قرررم منطقررة البسررتان 
بمحافهرررررة البحيررررررا إلزرررررراء  ررررر ا البحرررررث لمرررررا  شرررررتهر بررررري مرررررال 

بمحصرروا البطررالت للتصررددر فرري  المسررااة ال بيرررا المزروعررة
مررزارم يم لررون  168 رر م المنطقررة. وقررد  ررم إزررراء البحررث علررى 

م مررروم مزارعرررري البطررررالت فرررري موسررررم الزراعررررة الصرررريفي فرررري 
 القرية.

وقرررررد  رررررم زمرررررع البيانرررررا  عرررررال لريررررر  المقابلرررررة الشخصرررررية 
ديسرررمبر  رارررالا شررره باسرررتخدام اسرررتبيان معرررد لهررر ا الغررررض،

داوا التوميررررع الت ررررراري و ررررم عرررررض النتررررا   فرررري زرررر م،2020
والنس  الم وية، و م  حليل البيانا  باستخدام معامرل االر برا  
البسرررررري  لبيرسرررررررون، ومراررررررع  ررررررركي باسررررررتخدام برنرررررررام  الحرررررررزم 

 .SPSSاإلاصا ية إلاصاءا  العلوم االزتماعية 
 التقدير الكمي للمتغيرات المدروسة
 أواًل: المتغيرات المستقلة المدروسة

س السرررال بسررر اا المبحرررو  عرررال سرررني معبرررراك السرررال:  رررم بيرررا -1
 عني باألرقام الخام، مقراة ألقرب سنة ميالدية. 

الحالررررررة التعليميررررررة: قسررررررم المبحرررررروثيال مررررررال ايررررررث الحالررررررة  -2
التعليميررة إلررى اراعرررة ف ررا   رررم: امرري، يقررررا وياترر ، م  رررل 
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متوسررر ، م  رررل عرررالي، واعطيرررض درزرررا .  ترررراو  مرررا بررريال 
 درزا  على التوالي 3صفر اتى 

مسررااة الحيرراما األرضررية الزراعيررة:  ررم بيرراس  رر ا المتغيررر  –3
عرررال لريررر  سررر اا المبحرررو  عرررال المسرررااة التررري يحوم ررررا 

 مقدرا بالفدان.
عدد سنوا  الخبرا في م راا مراعرة البطرالت:  رم بيراس   -4

 رر ا المتغيررر مررال اررالا سرر اا المبحررو  عررال عرردد سررنوا  
ام ابر ررري فررري م ررراا مراعرررة البطرررالت معبرررراك عنهرررا باألرقررر

 الخام بالسنة.
مسااة الحيراما األرضرية المزروعرة بمحصروا البطرالت:   –5

 رررم بيررراس  ررر ا المتغيرررر عرررال لريررر  سررر اا المبحرررو  عرررال 
مسرررااة الحيررراما األرضرررية المزروعرررة بمحصررروا البطرررالت 

 مقدرا بالفدان.
 عررردد مصررررادر الحصرررروا علررررى معلومررررا  عررررال  وصرررريا   –6

غيرررر عررررال  رشررريد اسرررتخدام ميررررام الرررري:  رررم بيرررراس  ررر ا المت
لريرررر  عرررررض سررررتة مصررررادر للمعلومررررا  و رررري: المرشررررد 
الزراعي، والملصرقا ، والنشررا  اإلرشرادية، ومرزارعيال مرال 
ذوي الخبرا، مندواي، و  ار المستلزما  الزراعية، البرام  
اإلرشررررررادية فرررررري اإلذاعررررررة والتليفزيررررررون، االنترنررررررض ومواقررررررع 

 التواصل االزتماعي. 
 :ةالتابع اتثانًيا: المتغير 

مستتتوي معرفتتة التتزراع بتوصتتيات ترشتتيد استتتخدام ميتتاه  (1)
 الري: 

عبررارا، وذلررك  16 ررم بياسرري عررال لريرر  اسررت ابا هم لعرردد 
، 2علررى مقيرراس ثنررا ي يعرررف وال يعرررف، واعطيررض الرردرزا  

 ، على التر ي . 1
 : تحديد اتجاه الزراع نحو ترشيد استخدام مياه الري  (2)

، او عردم الموافقرة، ويقصد بي االستعداد السلو ي بالموافقة
او الحياد نحو م موعة مال العبارا  المعبرا عال ا  ا ي نحرو 
 رشررريد اسرررتخدام ميرررام الرررري، و رررم بياسررري مرررال ارررالا اسرررت ابة 

عبرررارا ، وذلرررك علرررى مقيررراس ثالثررري موافررر ،  10الرررزرام لعررردد 
، للعبررارا  1، 2، 3وسرريان، وليررر موافرر ، واعطيررض الرردرزا  

، ل رررل بنرررد علرررى 1،2،3لسرررلبية اإلي ابيرررة، والعارررت للعبرررارا  ا
التر ي ، وا مع الدرزا  التي اصل عليها المبحو  فري  رل 
عبررارا علررى العبررارا  األارررم،  ررم الحصرروا علررى درزررة  ليررة 

  عبر عال ا  ا ي نحو  رشيد استخدام ميام الري 
            ا ررررررررم ري الرررررررزرم بميرررررررام ميرررررررادا، -1عبرررررررارا  المقيررررررراس: 

عنرررردما  ترررروفر الميررررام  -3 ال افمررررل لرررررق الررررري الحدد ررررة –2
بكفمرل اروي األرض لريال   -4اسقى المحصوا باميا  ا برر  

يمايقني مال يقروا لري  –5اتى  ستهلك  مية اقل مال الميام، 
ال افمررل مراعررة األصررناف المترركارا  -6قلررل مررال ميررام الررري، 

 ل ما اسقى الزرم ا تر بياون المحصوا ا ترر،   -7النم ،  
 سرررتهلك  ميرررا  اقرررل مرررال  افمرررل مراعرررة األصرررناف التررري -8

لمررا اعطرري المزيررد مررال ميررام الررري اشررعر بمزيررد مررال  -9المرراء، 
را  ااسررررر  وقرررررض الرررررري  –10االلم نررررران علرررررى المحصررررروا، 

 المناس  زيدا وا تم ب لك.
درجة تبني الزراع لتوصيات وممارسات ترشتيد استتخدام   (3)

 مياه الري: 
ممارسررررة، و ررررم  16بياسررررها عررررال لريرررر   نفيرررر  م لعرررردد  ررررم 

ع مقياسررا لتنفيررر  التوصرريا  مترردرزا دا مرررا، اايانررا، نرررادرا، وضرر
 درزة على التوالي. 1، 2، 3واعطيض درزا  

وقرررد  رررم  حددرررد التوصررريا  الخاصرررة بترشررريد اسرررتخدام ميرررام 
 الري على النحو التالي:

إضرافة ال ربت الزراعري فري الترارة   -الحر   حرض الترارة.  
لليررررزر قبررررل  سرررروية األرض باسررررتخدام ا -فرررري بدايررررة الموسررررم. 

   يرر   -الزراعررة علررى اطررو  لويلررة مسررتقيمة.  -الزراعررة. 
مراعة األصرناف عاليرة   -المحاصيل بتحميل المحاصيل معا.  

وقر  الرري  -ااتيار الوقض المناس  لعملية الرري   -اإلنتازية  
مراعررة  - بطرريال قنرروا  الررري  -عنررد تهررور عالمررا  النمرر . 

األرض اثنررراء الحرررع علررى ري  -األصررناف المبارررا النمرر  
 -االلتررررزام بالتر يرررر  المحصررررولي الخرررراع بررررالحوض -الليررررل 
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 حددرررد فتررررا  الرررري المناسررربة  -التطهيرررر الررردوري لقنررروا  الرررري 
 حددرد  ميرة الميرام المناسربة لعمرر   -للمحصوا اس  المنرا   

 إمالة الحشا ش وورد النيل مال ميام الري. -المحصوا 

 نتائج الدراسة 
قتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة أواًل: وصتتتتف بعتتتتض الخصتتتتائص اال

 للزراع المبحوثين:
 ( ما دلي:1اتهر  النتا   الواردا في ال دوا )

سرنة( السرمة أل  رر مرال  52-46 م ل الف ة العمرية مرال )  -1
 ٪. 52.4نص  عدد المبحوثيال وانسبة 

 بيال ان عدد سنوا  ابرا المبحوثيال في مراعة البطالت   -2
ال نصر  عردد سنوا (  ري السرمة أل  رر مر  9-6في ف ة )

 ٪.51.2المبحوثيال وانسبي  

وا مرر  ان نمرر  ايرراما األراضرري الزراعيررة للمبحرروثيال فرري  -3
فدان(  ي السرمة لحروالي نصرفهم ايرث بلغرض   10-5ف ة )

 ٪.54.8نسبتهم  
 برررريال ان ا  ررررر مررررال نصرررر  عرررردد المبحرررروثيال لررررددهم ا ررررم  -4

فررررردان(  6-3األرض المزرعررررة بالبطررررالت فرررري ف ررررة مررررال )
 ٪.58.9ايث بلغض نسبتهم  

ا مرر  ان مررا يقرررب مررال نصرر  عرردد المبحرروثيال ي يرردون  -5
القررراءا وال تابررة دون الحصرروا علررى مرر  ال  ايررث بلغررض 

 ٪.48.8نسبتهم  
٪، علرررررى 33.9اصررررل ارررروالي ثلررررث المبحرررروثيال وانسرررربي  -6

معلومرررررررا هم الزراعيررررررررة مرررررررال   ررررررررار دبيعرررررررون المسررررررررتلزما  
 الزراعية.

 بطاطس المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصية واالجتماعية واالقتصادية . التوزيع التكراري والنسبي لزراع ال1جدول 

 %  العدد  المتغيرات  %  العدد  المتغيرات 
 عدد سنوات الخبرة في زراعة البطاطس )سنة( السن )سنة( 

40-46 56 33.3 3 – 6   56 33.3 
46-52 88 52.4 6 – 9   86 51.2 
 15.5 26 فك  ر 9 14.3 24 فك  ر 52

 100 168 اإلزمالي  100 168 اإلزمالي 
 الحيازة األرضية المزروعة بالبطاطس )فدان(  الحيازة األرضية الزراعية )فدان( 

 28.6 48 (3– 1صغيرا ) 37.5 63 ( 5-1) صغيرا
 58.9 99 ( 6– 3متوسطة ) 54.8 92 (10-5) متوسطة
 12.5 21 فك  ر(  6 بيرا ) 7.7 13 ( فك  ر 10 بيرا )

 100 168 مالي اإلز 100 168 اإلزمالي 

 الحالة التعليمية 
 المصدر األساسي للحصول على المعلومات 

 33.9 57 مندواي و  ار المستلزما  الزراعية
 23.8 40 مزارعيال ذو ابرا 

 20.3 34 االنترنض وارام  التواصل االزتماعي 10.7 18 امي
 10.2 17 الملصقا  والنشرا  اإلرشادية  48.8 82 يقرا ويات 
 5.9 10 المرشد الزراعي 27.4 46 س م  ل متو 

 5.9 10 البرام  اإلرشادية في اإلذاعة والتلفزيون  13.1 22 م  ل عالي
 100 168 اإلزمالي  100 168 اإلزمالي 

 مزارعا في المنطقة   168إزمالي عدد منت ي محصوا البطالت  
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ونسرررتخر  مرررال العررررض السررراب  ان ار فرررام متوسررر  العمرررر 
لي دور في سررعة  بيرنهم لتوصريا   رشريد للمبحوثيال قد ياون  

اسررتخدام ميررام الررري لمررا مررروا برري مررال ابرررا  اررالا  رر م الفترررا 
العمريرة ال بيرررا،  مرا ان  ررون مرا دزيررد علرى نصرر  المبحرروثيال 

فرردان، و رر م مسررااة  بيرررا  10 – 5يحررومن مررا متوسررطة مررال 
بالنسرربة لمتوسرر  الحيرراما ، و رر ا قررد يسرراعد ايمررا علررى ميررادا 

لمبحوثيال على التعرف على التوصيا ، و  لك  بنيهم ا تمام ا
لها، واايراك فان امتالق ما يقرب مرال نصر  المبحروثيال لمهرارا 
القرررراءا وال تابرررة رلرررم عررردم اصرررولهم علرررى مررر  ال  فررران  ررر ا 
يمرررع علرررى عرررا   القرررا ميال علرررى الخدمرررة اإلرشرررادية مسررر ولية 
مسررراعد هم فررري التعررررف علرررى  وصررريا   رشررريد اسرررتخدام ميرررام 

 ري و بنيهم له م التوصيا .ال
 
 

أ بتوصيات   -ثانيًا:  البطاطس  مزارعي  معرفة  درجة  تحديد 
 ترشيد استخدام مياه الري 

( إلى ان درزة معرفة  2 شير النتا   الواردا في ال دوا )
لتر يبها   وفقا  الري  ميام  استخدام  بتوصيا   رشيد  المزارعيال 

بيال قد  راواض  المعرفة،  نسبة  اس   ٪  حد  96.4   ناملياك 
و   التوصيا   83.3اقصى  ا  ر  ان  وزد  وقد  ادنى  ٪  حد 

ي ضرورا التي  اوال  البطالت  ي  محصوا  منت ي  عرفها 
نسبتهم   بلغض  ايث  األرض،  مال  96.4الحر   حض   ٪

م موم المست يبيال، ثم ثانيا  ل مال  إضافة ال بت الزراعي  
لألرض   زيدا  عمل  سوية  الموسم،  بداية  في  التراة  في 
لولية   اطو   على  والزراعة  الزراعة،  قبل  الليزر  باستخدام 

م بنسبة   ل  ال الث  ل 94نها  مستقيمة  التر ي   في  ثم   ،٪
المحاصيل   بتحميل  المحاصيل  التالية،    ي   المعارف  مال 

 معكا، ومراعة األصناف عالية اإلنتازية، 

 التوزيع العددي والنسبي للمزارعين المبحوثين حسب معرفتهم بتوصيات ترشيد استخدام مياه الري  .2جدول 
 الترتيب  رفة زراع البطاطس المبحوثين بها مع التوصيات الخاصة بترشيد مياه الري  م

 %  التكرار 

 1 ٪ 96،4 162 ضرورا الحر   حض األرض  1

 2 ٪ 94 158 إضافة ال بت الزراعي في التراة في بداية الموسم 2

 2 ٪ 94 158 عمل  سوية زيدا لألرض باستخدام الليزر قبل الزراعة  3

 2 ٪ 94 158 الزراعة على اطو  لولية مستقيمة  4

 3 ٪ 92 155    ي  المحاصيل بتحميل المحاصيل معكا 5

 3 ٪ 92 155 مراعة األصناف عالية اإلنتازية  6

 3 ٪ 92 155 ااتيار التوقيض المناس  في عملية الري  7

 3 ٪ 92 155 منع الري عند تهور عالما  النم  8

 4 ٪ 91.1 153  بطيال قنوا  الري  9

 5 ٪ 89.9 151 مراعة األصناف المبارا النم   10

 6 ٪ 89.3 150 الحرع على رم األرض ليال 11

 6 ٪ 89.3 150 االلتزام بالتر ي  المحصولي للحوض 12

 6 ٪ 89.3 150 التطهير الدوري لقنوا  الري  13

 7 ٪ 88.7 149 لحالي الطقت   حددد فترا  الري المناسبة ل ل محصوا وفقا 14

 8 ٪ 85.1 143  حددد  ميي ميام الري لتناس  عمر النبا  15

 9 ٪ 83.3 140 امالي الحشا ش وورد النيل مال الم اري الما ية 16

  ٪ 90.9 153 المتوس  الحسابي  
 168ازمالي عدد المبحوثيال 
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الري،   عملية  في  المناس   التوقيض  عند وااتيار  الري  ومنع 
٪، وفي التر ي  92.3تهور عالما  النم  بنسبة  ل منها 

بنسب الري،  قنوا   م موم 91.1ة  الرابع  بطيال  مال   ٪
مراعة   معرفي  زاء  الخامت  التر ي   وفي  المست يبيال، 

بنسبة   النم ،  المبارا  في  89.9األصناف  زاء  ثم   ،٪
ليالك،   األرض  بري  اال تمام  مال  معرفي  ل  السادس  التر ي  
الدوري  والتطهير  للحوض،  المحصولي  بالتر ي   وااللتزام 

 ٪. 89.3لقنوا  الري، بنسبي  ل منها  
بلغ المزارعيال  المتوس     وقد  لمعارف  ال لي  الحسابي 

٪، و و ما يعات  90.9بتوصيا   رشيد استخدام ميام الري  
 درزة عالية مال المعرفة. 

ب المبحوثين   -ثانيًا:  البطاطس  زراع  معرفة  مستوى 
 بالتوصيات الخاصة بترشيد استخدام مياه الري 

  4درزة  حد اقصى و  14 راو  مدم المعرفة الفعلي بيال  
ف ا ،  درز ثال   على  المزارعيال  و م  وميع  ادنى،  ا   حد 

( ال دوا  في  الواردا  النتا    اتهر   مال  3وقد  ا  ر  ان   .)
المبحوثيال وانسبي  صل الى ) ٪(  قع في ف ة    51.8نص  

مستوم المعرفة العالي، واقل مال نصفهم  قع في ف ة المستوم  

 ( الى  وانسبي  صل  المتوس   و   42.8المعرفي  فق   ٪9(،   ٪
م يقعون في ف ة مستوم المعرفة المنخفض، و  ا يعني ان  منه

معرفتهم  مستوم  المبحوثيال  المزارعيال  مال  العهمي  الغالبية 
فوق متوسطة بتوصيا   رشيد استخدام ميام الري بنسبة  صل  

( في  ٪   94.6إلى  يساعد م  المعرفة  مال  المستوم  و  ا   ،)
  بني  سيد استخدام ميام الري.

زراع البطاطس المبحوثين نحو ترشيد ثالثا: تحديد اتجاهات  
 استخدام مياه الري 

اوضحض النتا    راو  المدم الفعلي ال  ا ا  الزرام نحو 
بيال   الري  ميام  استخدام  و  26 رشيد  اقصى    10درزة  حد 

درزة  حد ادنى. وقد  م  قسيم المبحوثيال إلى ثالثة ف ا   ما 
( زدوا  في  عدد  4موض   نص   مال  ا  ر  ان  و بيال   )

ميام  المب استخدام  نحو  رشيد  محاددم  ا  ا ا   لددهم  حوثيال 
( نسبتهم  بلغض  وقد  مال   52.4الري  ا  ر  ان  ٪(،  ما  بيال 

( ونسبتهم  سالبة  ا  ا ا   لهم  و بيال   35.7ثل هم   ،)٪
ميام  نحو  رشيد  اي ابية  ا  ا ا   لددهم  مال  نسبي  انخفاض 

 (.  ٪ 11.9الري والغض نسبتهم )

 والنسبى للزراع المبحوثين حسب مستوى معرفتهم بتوصيات ترشيد استخدام مياه الري التوزيع التكراري  .3جدول 
 %  التكرارات  مستوى معارف زراع البطاطس بتوصيات ترشيد استخدام مياه الري  م

 5.4 9 درزا (  7 – 4مستوم معرفي منخفض ) 1

 42.8 72 درزة(  11 –درزا    7مستوم معرفي متوس  ) 2

 51.8 87 درزة فك  ر( 11)  مستوم معرفي مر فع 3

   100 168 اإلزمالي  

 التوزيع التكراري والنسبي لزراع البطاطس وفقا التجاهاتهم نحو ترشيد استخدام مياه الري. .4جدول 
 %  التكرارات  مستويات اتجاهات زراع البطاطس نحو ترشيد استخدام مياه الري  م

 35.7 60 درزة( 15 - 10ا  ا ا  سالبي ) 1

 52.4 88 درزة(   20 –درزة  15 ا  محاددم )ا  ا 2

 11.9 20 درزة فك  ر(  20ا  ا ا  اي ابية ) 3

 100 168 اإلزمالي  
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رابعًا: مستوى تبني مزارعي البطاطس لترشيد استخدام مياه  
 الري 

المزارعيال  لتبني  الفعلي  المدم  ان  النتا    اوضحض 
بيال   الري  راو  ما  درزة    38لتوصيا   رشيد استخدام ميام 

 درزة  حد ادنى.    16 حد اقصى و
اشار    ايث  ف ا ،  ثال   إلى  المبحوثيال  وقد  م  قسيم 

 ( ال دوا  في  الواردا  ان ما يقرب مال نص   5النتا    إلى   )
( بنسبي  المتوس    48.8المبحوثيال  المستوم  ف ة  في   )٪

)للتبني،   المبحوثيال  المستوم    33.3وثلث  في  ٪(  انوا 
التبني،   ف ة  فق  منهم  انوا في ٪  17.9و)المنخفض مال   )

انخفاض   إلى  التبني. و و ما يشير  العالي مال  المستوم  ف ة 
الري،  ميام  استخدام  لتوصيا   رشيد  الزرام  مستوم  بني 
وامقارنة ذلك بار فام مستوم المعرفة ف ن   ا يعني اني ليت  
إلى   اتماك  د دي  ما  بكمر  المعرفة  مستوم  ار فام  ان  شرلاك 

  بني   ا األمر.
في  الممارسا    رارا  ا  ر  ان  النتا    اوضحض  وقد    ا 
ومراعة   لوليي،  مستقيمة  اطو   على  الزراعة  التبني  ي 
اصناف عالية اإلنتازية، و انض ثاني الممارسا  المت ررا في  
التبني  ي  سوية األرض بالليزر قبل الزراعة، والحر   حض  

فة ال بت  التراة، ثم  انض ثالث الممارسا  المت ررا  ي إضا
الزراعي. في بداية الموسم، إيقاف الري عند تهور عالما  
ومراعة   الري،  لعملية  المناس   الوقض  وااتيار  النم ، 

 اصناف مبارا النم .

الدوري   التطهير  التبني  في  الممارسا   اقل  بينما  انض 
وإمالة   للحوض،  المحصولي  بالتر ي   االلتزام  الري،  لقنوا  

 الم اري الما ية.الحشا ش وورد النيل مال 
تبني   درجة  بين  االرتباطية  العالقة  معنوية  تحديد  خامسًا: 
الري   مياه  استخدام  ترشيد  لتوصيات  البطاطس  مزارعي 

 كمتغير تابع وبعض المتغيرات المستقلة.
عالقة   "ال  وزد  التالي:  اإلاصا ي  الفرض  ااتبار   م 
لتوصيا   رشيد  المزارعيال  درزة  بني  بيال  معنوية  إاصا ية 
م ل:   المستقلة  المتغيرا   بعض  وايال  الري،  ميام  استخدام 
محاصيل   مراعة  في  الخبرا  سنوا   التعليمية،  الحالة  السال، 
اياما    ا م  الزراعية،  األرض  اياما  ا م  البطالت، 
اصوا   ومصادر  البطالت،  بمحصوا  المزروعة  األرض 
بترشيد  الخاصة  التوصيا   بشكن  معلوما هم  على  الزرام 

 الري.استخدام ميام 
االر با   معامل  اساب  الفرض،  م  صحة   ا  الاتبار 
اساب  و م  ال مية،  بالمتغيرا   دتعل   هيما  لبيرسون  البسي  

 . مراع  كي لمعرفة معنوية الفروق للمتغيرا  االسمية
 ( ما يلي: 6أوضحت النتائج الواردة في الجدول )

معنوية   - مستوم  عند  موزبة  معنوية  إاصا ية  عالقة   وزد 
بيال درزة  بنى المزارعيال لتوصيا   رشيد استخدام    0.01

ميام الري، و ل مال المتغيرا  التالية: عدد سنوا  الخبرا 
المزروعة   الحياما   ا م  البطالت،  محصوا  مراعة  في 
االر با   معامل  بيم  بلغض  ايث  البطالت  بمحصوا 

 على التوالي.  0.134و 0.257البسي  لبيرسون 

 والنسبي للزراع المبحوثين حسب مستوى تبنيهم لتوصيات ترشيد استخدام مياه الري التوزيع التكراري  .5جدول 
 %  التكرارات  ترشيد استخدام مياه الري  مستويات تبنى زراع البطاطس لتوصيات م

   33.3 56 درزة(  24 – 16مستوم  بنى منخفض ) 1

   48.8 82 درزة(  30 – 24مستوم  بنى متوس  ) 2

   17.9 30 درزة فك  ر( 30مستوم  بنى مر فع ) 3

   100 168 اإلزمالي        
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قيم معامل االرتباط البسيط للعالقة بين درجة تبنى زراع البطاطس لتوصيات ترشيد استتخدام ميتاه التري وبتين بعتض   .6جدول  
 المتغيرات الكمية المستقلة

 قيم معامل االرتباط لبيرسون  المتغيرات الكمية المستقلة  م

 * 0.096 السال 1

 ** 0.257 عدد سنوا  الخبرا في مراعة محصوا البطالت  2

 0.081 ا م اياما االرض الزراعية  3

 ** 0.134 ا م اياما االرض المزروعة بطالت  4
 

استتخدام ميتاه التري وبتين بعتض المتغيترات االستمية  قيم مربع كأي بين درجة تبنى زراع البطاطس لتوصتيات ترشتيد  .7جدول  
 المستقلة المدروسة

 قيم مربع كأي  المتغيرات االسمية المستقلة المدروسة م

 1.15 الحالة التعليمية 1
 1.06 و عدد مصادر الحصوا على المعلوما  الزراعية  2

 

 وزد عالقة إاصا ية معنوية موزبة عند مستوم معنويي   -
بيال درزة  بني المزارعيال لتوصيا   رشيد استخدام  0.05

السال، ومتغير  الري،  معامل    ميام  بيمة  بلغض  ايث 
 0.096االر با  البسي  لبيرسون 

مزارعي    - درزة  بني  بيال  إاصا يا  معنويي  عالقة  ال  وزد 
ومتغير   الري،  ميام  استخدام  لتوصيا   رشيد  البطالت 
معامل  بيمة  بلغض  ايث  الزراعية  األرض  اياما  ا م 

 0.081االر با  البسي  لبيرسون 
ال دو  في  الواردا  النتا    )اشار   وزود  7ا  عدم  إلى   )

البطالت   مرام  درزة  بني  بيال  معنويي  إاصا ية  فروق 
متغير   مال  وايال  ل  الري،  ميام  استخدام  لتوصيا   رشيد 
المعلوما   على  الحصوا  مصادر  و عدد  التعليمية،  الحالة 

مراع  كي   بيم  بلغض  ايث  على    1.06و  1.15الزراعية. 
 التوالي.  

مستوم  بن ان  النتا    اتهر   البطالت  و ا ا  مرام  ي 
الري بوزي عام  ان متوسطا  ميام  استخدام  لتوصيا   رشيد 
وان ا  ا ا هم نحو  وزي  رشيد استخدام ميام الري بوزي عام  
 انض محاددا على الرلم مال وزود وعي  بير لدم المزارعيال  
الى   ذلك  درزع  وقد  التوصيا .  ا مية   م  ومعرفة  بالترشيد 

ابرم   وزود  مال  الرلم  على  مراعة  اني  في  الزرام  لدم   بيرم 

البطالت وامتال هم مسااا   بيرا لزراعتها إال انهم دوازهون 
دون  بني بعض   م   التي  حوا  والمعوقا   المشا ل  بعض 
ونقر  المنطقة  في  الميانة  ادما   نقر  م ل  التوصيا ، 

 اعداد المرشددال الزراعييال.  

القطام  دلعبي  ال ي  ال بير  الدور  النتا    اتهر   وقد 
الخاع م ل المحال  الت ارية لبيع المستلزما  الزراعية في  
مال   انها  الدراسة  بينض  ايث  التوصيا ،  و بنى  المعرفة  نقل 
ا  ر مصادر المعلوما  الزراعية شيوعكا بيال المزارعيال، ايث 
المرشددال   عدد  عدم  فاية  تل  في  الزرام  عليها  يعتمد 

 الزراعييال المو ل إليهم اداء   ا الدور. 

 اجات الدراسة والتوصياتاستنت 
بتوصيا   رشيد  المبحوثيال  معرفة  ار فام  مال  بالرلم 
استخدام ميام الري إال ان  بنيهم له م التوصيا  لم ياال على  
نفت المستوي ل لك  قع مس ولية على المس وليال عال اإلرشاد  

 الزراعي بالمنطقة على: 
الرسا ل    –1 لتوصيل  اإلرشادية  األنشطة  مال  مزيدا  ب ا 

 شادية التالية: اإلر 
  حددد فترا  الري المناسبة للمحصوا اس  المنا .  -1-2
  حددد  مية الميام المناسبة لعمر المحصوا.  -1-3
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بالتر ي     -2 الزرام  التزام  عدم  اسباب  على  التعرف 
 المحصولي للحوض. 

المنطقة ااصة التي    -3  وفير ادما  الميانة الزراعية في 
 الري م ل:  ساعد في  رشيد استخدام ميام 

  وفير محرا  للحر   حض التراة. -3-1
  وفير معدا  التطهير الدوري لقنوا  الري. -3-2 
إلمالة    -4-1 المحلية  لإلدارا   الالمم  والتمويل  الدعم   قديم 

 الحشا ش مال ميام الري 
  بطيال قنوا  الري.  -4-2
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ABSTRACT 

Analytical Study for the Adoption of Potato Growers of Recommendations for 

Rationalizing the Use of Irrigation Water Buhaira Governorate Al Bustan 

Region 
Ismail Abdul Malik Muhammad Ismail 

This research aims to identify the level of potato 

farmers' adoption of recommendations for the 

rationalization of irrigation water use in the Al Bustan 

area of Buhaira Governorate, through the following set 

of objectives, to determine their level of knowledge of 

these recommendations, to identify their trends towards 

rationalizing the use of irrigation water, and to identify 

the link between the degree of adoption by farmers 

Potatoes for these recommendations and some studied 

independent variants. 
This study is based on a descriptive approach to the 

extent to which potato farmers in the Al Bustan area 

have adopted the recommendations of rationalizing the 

use of irrigation water. 168 farmers representing all 

potato growers in this region were gathered in the 

summer season in the village of Imam Muhammad 

Rifat, which is considered one of the promising potato 

export villages in the Al Bustan region in Egypt. . Data 

were collected through a personal interview using 

questionnaire forms prepared for this purpose, and the 

results were presented in the form of frequency 

distribution tables and percentages, and the data were 

analyzed using the simple correlation coefficient of 

Pearson, and the KI square using SPSS. 

The most important results are as follows: 

It was found that nearly half of the respondents 

represented an average level of adoption to rationalize 

the use of irrigation water by (48.8%), and more than 

half of them had neutral tendencies towards 

rationalizing the use of irrigation water by (52.4%), 

while their level of knowledge of rationalization 

recommendations was high. Where they swallowed 

about (51.8%), and this may be attributed to the fact that 

these farmers have great experience in growing potatoes 

and own large areas of cultivation, but they face some 

obstacles that prevent the adoption of some of these 

recommendations, such as the lack of good 

mechanization services in the region, as well. The 

results showed the great role that the private sector 

plays, represented by the shops that sell agricultural 

inputs, in transferring agricultural knowledge . 
The results also showed the existence of a positive 

significant correlation between the degree of farmers' 

adoption of recommendations for rationalizing the use 

of irrigation water and some independent variables, 

which are: age, number of years of experience in 

planting potato crops, and the cultivated area of potato 

crop. The research presented a set of recommendations 

that can be taken into consideration for workers. In the 

search area. 

 
 


