
 

 

 مشكالت الري التي تواجه أعضاء إتحادات مستخدمي المياه في بعض قرى النوبارية

  2مصطفى كامل محمد السيد ،1كريم رجب عبدالقادر أحمد

 

 asejaiqjsae.2021.213481/10.21608  معرف الوثيقة الرقمى:

  .حوث الصحراءمركز ب شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية، 1
 .قسم التنمية الريفية، كلية الزراعة، جامعة االسكندرية 2

 2021ديسمبر 30 ى، الموافقة على النشر ف2021نوفمبر 25 استالم البحث فى

 الملخص العربى
إستهدفت هذهه الدراسذة بةذرة رييسذية التعذرف علذي مشذكالت 
الذذريا التذذي تواجذذه أعضذذاء إتحذذادات مسذذتخدمي الميذذاه بمن قذذة 

األهذداف الررعيذة التاليذة: التعذرف علذى ن خذال  الدراسةا وهلذ  مذ
بعذذذض الخةذذذايص ايجتماعيذذذة وايقتةذذذادية ألعضذذذاء إتحذذذادات 
مسذذذذتخدمي الميذذذذاها والتعذذذذرف علذذذذى الوضذذذذ  الذذذذراهن يتحذذذذادات 
مستخدمي الميذاها والتعذرف علذى أهذك مشذكالت الذري التذي تواجذه 

التعذذذرف علذذذى مسذذذاهمة أعضذذذاء إتحذذذادات مسذذذتخدمي الميذذذاها و 
في أنش ة تتعلق بت وير إستخداك ميذاه الذريا وتحديذد  المبحوثين

إقتراحذذات تحسذذين إدارا ميذذاه الذذري والتربذذة وترتيذذ  أهميتهذذا مذذن 
مسذذتخدمي الميذذاه بمن قذذة الدراسذذةق ولتحقيذذق وجهذذة ن ذذر الذذ را  

أهذذداف البحذذت اسذذتخدك ايسذذتبيان بالمقابلذذة الشخةذذية لتجميذذ  
ةا واسذذتخدك فذذي مبحوثذذاب بذذبعض قذذرى النوباريذذ 340البيانذذات مذذن 

تحلي  البيانات بعض األسالي  ايحةايية الوةرية مثذ  مقذايي  
مشذكلة  15 عن تحديد الن عة المرك ية والتشتتق وأسررت النتايج

إروايية تواجه أعضاء إتحذادات مسذتخدمي الميذاه فذي بعذض قذرى 
النوباريذذذذذةا وتذذذذذرتيبهك وفقذذذذذاب ألولويذذذذذة التذذذذذدخ  لحلهذذذذذك كالتذذذذذالي: 

بذذادارا ميذذاه الذذري تليهذذا المشذذكالت الرنيذذة ثذذك  المشذذكالت المتعلقذذة
المشذكالت اججتماعيذة ثذذك المشذكالت اجقتةذذادية وأخيذراب مشذذكالت 

 نوعية مياه الريق

الكلمذذذذات الدليليذذذذة: مشذذذذكالت الذذذذري باألراضذذذذي المستةذذذذلحةا 
 إتحادات وراوب  مستخدمي المياها أقليك النوباريةق

 والمشكلة البحثية المقدمة
ض الزراعية في جمهورية مصرر العربيرة مساحة األر ظلت 

لفترررات زمنيررة طويلررة ترردور حررول سررتة ماليرريال مررال األفدنررة،  ال 

مليررروال فرررداال  8.5لنحرررو  2008أنهرررا قرررد وصرررلت حترررى نهايرررة 
مليرروال فررداال زمركررز البحرروث  15وبلغررت المسرراحة المحصررولية 

(. وفي نفس الوقت يتزايد عدد السكاال 63:  2010الزراعية، 
 25ريعة، حيررررث ارتفرررل عرررردد السرررركاال مررررال زيرررادض مدررررطردض سرررر

مليرروال نسررمة  105حتررى وصررل  1960مليرروال نسررمة فرري عررام 
زالجهرراز المركررز   %2.1بمعرردل نمررو سررنو   2020فرري عررام 

موقررررررررررررل  لكترونرررررررررررري  2020للتعبئررررررررررررة العامررررررررررررة واألحصرررررررررررراء، 
www.capmas.gov.eg مرررررررال  جمرررررررالي  %95(، حيرررررررث يتركرررررررز
فقط مال  جمالي مسراحة مصررزنور  %5السكاال علي مساحة 

 (.2:  2005الديال، 

وقرررررد أد  للررررر   لررررري  بررررروط نصررررريب الفررررررد مرررررال المسررررراحة 
المزروعرررررة والمحصرررررولية، حيرررررث تبررررريال أال نصررررريب الفررررررد مرررررال 

فررداال  0.22كرراال حرروالي  1960المسرراحة المزروعررة فرري عررام 
فرررداال فررري الوقرررت الررررا ال، ومرررال  0.1 نخفدرررت  لررري أقرررل مرررال 

متوقل أال يتناقص نصيب الفرد مال األرض الزراعية مستقباًل ال
عمررا  ررو عليررإ األال  لا لررم تتجررإ الدولررة نحررو استصررال  مزيررد 
مررررررال األرادرررررري القابلررررررة للزراعررررررة وتخفرررررريض معرررررردالت الزيررررررادض 
السرركانية السررنوية الحاليررة، وتلشررير البيانررات المترروافرض عررال حجررم 

 لرري  2016لعررام  اإليرررادات المائيررة وحجررم اإلحتياجررات المائيررة
مليررار  76.3أال  جمرالي اإليررراد السرنو  مررال الميراب يقرردر بنحرو 

، كمررا تقررردر جملررة اإلسرررتخدامات المائيرررة فرري الوقرررت الررررا ال 3م
لألغراض الزراعية فقط و لا أكبر مال  3مليار م 62.15بنحو 

 7جملرررة المرررورد الرئيسررري السرررنو  مرررال ميررراب النيرررل بعجرررز قررردرض 
تسرراا الفجرروض الغلائيررة والتوسررل  اال، ومررل تزايررد السررك3مليررار م وا 
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الزراعرري األفقرري فررجال العجررز فرري الميررزاال المررائي سيسررتمر فرري 
التزايرد مررالم يرتم ترشرريد  سرتخدام الميرراب وحسرال  دارتهررا زالجهرراز 

       موقرررل  لكترونررري 2018المركرررز  للتعبئرررة العامرررة واألحصررراء، 
ov.egwww.capmas.g،6: 2008 (. كمررا أودررحت زبررارنز )

أال اإلدارض المائية في مصر تواجإ العديد مرال التحرديات، التري 
أ. ثبررات المررورد المررائي مررل زيررادض  يمكررال تلخيصررها فيمررا يلرري:

اإلحتياجات، ب. ستئثار الزراعة بالنصريب األكبرر مرال الميراب، 
الرررررتحكم،  ررررررر.  ج. ثقافرررررة الررررروفرض المائيرررررة، د. ترررررد ور منشررررر ت

 إلعتماد الكامل علي الدولة.ا
ولهرررلا  تبعرررت الحكومرررة المصررررية فررري الفتررررض األخيررررض عررردض 
طرررل لترشرريد  سرررتخدام ميرراب الرررر ، حيررث قامرررت فرري المنررراطل 
القديمة بعمرل عردض مشرروعات لتطروير الرر  مرال خرالل تبطريال 
نشررراء روابرررط لمسرررتخدمي الميررراب علررري  رررلب  التررررا والمسررراقي وا 

لررر  بررالطرل التقليديررة زالغمررر( المسرراقي وتشررجيل التحررول مررال ا
 لري الررر  بررالطرل الحديثرة، كمررا قامررت بعردض محرراوالت لتطرروير 
الررررررر  فرررررري األرادرررررري الجديرررررردض مررررررال خررررررالل  قامررررررة  تحررررررادات 
مسررررتخدمي الميرررراب فرررري بعررررض المنرررراطل الترررري ترررررو  بررررالغمر، 
وتحويرررل بعرررض الطررررل القديمرررة فررري الرررر   لررري طررررل حديثرررة، 

فظررررة علررري كميررررة ونوعيررررة وزيرررادض الرررروعي لرررد  األ ررررالي بالمحا
الميرررررراب مرررررررال التلررررررروث حترررررررى ال يرررررر ثر سرررررررلبًا علررررررري اإلنتاجيرررررررة 

وعليرة يمكرال تلخريص المنطلقرات .  (FAO, 2006: 2)الزراعيرة
األساسرررية لمشررركلة الدراسرررة فررري دارسرررة الصرررعوبات والمعوقرررات 
الترري تواجررإ أعدرراء  تحررادات مسررتخدمي ميرراب الررر  وتحررد مررال 

ترشرررريد  سررررتخدام ميرررراب  اسررررتدامتها كاحررررد األدوات المهمررررة فرررري
الر ، سواء كانت تل  المشركالت فنيرة أو  داريرة أو  جتماعيرة 

 أو اقتصادية وغير ا.

 األهداف البحثية
 سررررررتهدفت  ررررررلب الدراسررررررة بصررررررفة رئيسررررررية التعررررررر  علرررررري 
مشكالت الر ، التي تواجإ أعداء  تحادات مستخدمي الميراب 

 الية:بمنطقة الدراسة، ولل  مال خالل األ دا  الفرعية الت

التعرررر  علرررى بعرررض الخصرررائص االجتماعيرررة االقتصرررادية  .1
 ألعداء  تحادات مستخدمي المياب.

 التعر  على الودل الرا ال إلتحادات مستخدمي المياب. .2

التعررررر  علررررى أ ررررم مشرررركالت الررررر  الترررري تواجررررإ أعدرررراء  .3
  تحادات مستخدمي المياب.

التعر  على مسا مة المبحوثيال في أنشطة تتعلل بتطوير  .4
 مياب الر .  ستخدام

تحديد  قتراحات تحسيال  دارض مياب الر  والتربة وترتيب  .5
 أ ميتها مال وجهة نظر الزراا.

 اي ار الن ري وايستعراض المرجعي

 أوجب اي ار الن ري: سوسيولوجيا إدارا إستخداك مياه الري:
( 31: 1985يلشير زمحمد، مرهوك التن يك ايجتماعي:  -1

 لى أال التنظيم اإلجتماعي  Parsonsنقاًل عال بارسونز 
عبارض عال وحدات  جتماعية تقام وفقًا لنمولج بنائي معيال 

: 1985لكي تحقل أ دافًا محددض، ويلكر زالحسيني، 
( أال التنظيم اإلجتماعي  و وحدات  جتماعية يرتبط 14

أعدائها فيما بينهم مال خالل شبكة عالقات تنظمها 
ر، ويل ب مجموعة مال القيم اإلجتماعية والمعايي

( في مودل آخر  لى أال التنظيم 15: 1985زالحسيني، 
اإلجتماعي  و مجموعة مال األساليب التي تدمال  نتظام 
السلو  بالشكل الل  يمكال مالحظتإ. كما يودح 

أال  Caplow( نقاًل عال كابلو 16: 1987زعبدالرحمال، 
التنظيم اإلجتماعي  و نسل  جتماعي مميز لإ طابل 

مال األعداء، وبرنامج مال األنشطة  جمعي، وفئة معينة
( 20: 1987زعبدالرحمال،  واإلجراءات، كلل  يودح
التنظيم  Hass and Drabekنقاًل عال  اس ودراب  

 اإلجتماعي  و نسل تفاعلي مميز ومعقد ومستمر نسبيًا.
مرهوك التن يك ايجتماعي يدارا إستخداك مياه الري:  -2

دراسات التي بالرغم مال وجود كم ليس بقليل مال ال
تعردت لمناقشة التنظيم اإلجتماعي إلدارض  ستخدام مياب 
الر ،  ال أال معظم  لب الدراسات قد أولت   تمامًا كبيرًا 

http://www.capmas.gov.eg/
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للجوانب العملية المتعلقة بهلب التنظيمات مثل أ دافها، 
 ستراتيجياتها،  يكلها التنظيمي، مصادر تمويلها، دوال أال 

ديح المفهوم العلمي يصاحب لل    تمامًا مماثاًل بتو 
لهلب التنظيمات،  ال أنإ بصفة عامة يمكننا تعري  
التنظيم اإلجتماعي إلدارض  ستخدام مياب الر  على النحو 
التالي:  و مجموعة األساليب التي تستعيال بها جماعة 
مال الزراا المترابطيال فيما بينهم مال خالل شبكة مال 

ي المستخدم العالقات، والمشتركيال في نفس المصدر المائ
في الر ، ولل  بهد  تمكينهم مال المسا مة في عمليات 
تخطيط وتشغيل وصيانة نظام الر  الخاص بهم، في 

جتماعية معينة زمحمود،  : 2001 طار ظرو  طبيعية وا 
وقد تختل  المسميات التي تطلل على تنظيمات  (.52

الزراا إلدارض  ستخدام مياب الر ،  ال أال جو ر ا واحد ال 
ر، فقد يستخدم البعض مصطلح جمعيات مستخدمي يتغي

المياب، في حيال قد يميل البعض اآلخر  لى  ستخدام 
مصطلحات أخرى مثل: روابط مستخدمي المياب زوالل  
يشير  لى التنظيمات المقامة على المساقي المطورض في 
األرادي القديمة(، ومصطلح  تحادات مستخدمي المياب 

ت المقامة على المساقي أو زوالل  يشير  لى التنظيما
اآلبار أو خطوط المواسير في األرادي الجديدض( أو 
منظمات مستخدمي المياب، وكلها مسميات تشير  لى 
المعنى الل  تتدمنإ تنظيمات الزراا المقامة إلدارض 

 (.34: 2019 ستخدام مياب الر  زأحمد، 
 ال السياسة نشأا من مات مستخدمي المياه في مةر:  -3

ية التي أعدتها وزارض الر  والموارد المائية حتى عام المائ
تعتمد على ثالثة أ دا  رئيسية  ي: اإلستخدام  2017
للموارد المائية المتاحة، وتنمية الموارد المائية،  األمثل

والحفاظ على نوعية المياب. ولتحقيل الهد  األول 
زاإلستخدام األمثل للموارد المائية المتاحة( ألقترحت عدض 
 ستراتيجيات كاال مال بينها تطوير نظام الر  الحالي حيث 
يمكال  حداث  لا التطوير مال خالل:  حالل وتجديد 
مرافل الر ، وتعميم المساقي المغطاض وخطوط المواسير 

لات الدغط المنخفض، والرفل عند نقطة واحدض والتحكم 
مال الخل ، وتسوية األرادي بالليزر، وتطوير بوابات 

م، وتبطيال قطاعات الترا والمساقي، وفور ومنش ت التحك
اإلنتهاء مال أعمال التطوير سالفة اللكر وتسليمها 
للمزارعيال فجال األمر يحتم  قامة تنظيم للمزارعيال يوكل  ليإ 
مهمة القيام بجدارض وتشغيل المساقي المطورض، وال يتم لل  
 ال بجتفال جميل الزراا على كل مسقي على أسلوب توزيل 

يما بينهم وكلل  كيفية  دارض وتحصيل تكالي  المياب ف
تشغيل وصيانة الطلمبات المركبة على رأس المسقاض وعند 

لا كاال  لا 2016بدايتها مال الترعة الفرعية ز ليل،  (. وا 
المشروا لتطوير الر  خاص باألرادي القديمة فجال نظام 
الر  في األرادي الجديدض قائم على  لا النظام المتطور 

ة  نشاءب مل وجود  ختال  بسيط و و أال منل بداي
منظمات ز تحادات( مستخدمي المياب في األردي الجديدض 
تقوم على مسقاض أو بئر أو خط مواسير وفقًا لنظام الر  

 المتبل.
ونظرًا لدخامة  لا المشروا لتطوير الر  فقد استحدثت 

دارض وزارض الر  والموارد المائية جهازًا فنيًا جديدًا يعر  بجسم اإل
العامة للتوجيإ المائي، حيث تتكوال  لب اإلدارض مال مهندسيال 
وفنييال متخصصيال ومدربيال على أعلى مستوى لنقل الخبرض 
الفنية في مجال التطوير  لى روابط مستخدمي المياب بعد 

وتقديم البرامج المساعدض على تكوينها وتعريفها بواجباتها 
عب في يونيو عام التدريبية ألعدائها. وقد أصدر مجلس الش

والخاص بتعديل بعض أحكام قانوال  213القانوال رقم  1994
، والل  ألعتمد مال رئيس 1984لسنة  12الر  والصر  رقم 

 14900الجمهورية، وصدرت الئحتإ التنفيلية بالقرار رقم 
، و لا القانوال أعطى لمنظمات مستخدمي المياب 1995لسنة 

لتزاماتها في كيفية الشخصية اإلعتبارية، وحدد واجباتها  وا 
 دارتها للمسقاض، وتعاملها مل أعمال مل أعمال التطوير، 

 2013وكيفية المشاركة في تكالي  تطوير المساقي زبيطح، 
 :13.) 
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ستراتيجية العم  م  من مات  -4 إدارا التوجيه المايي وا 
 ي تنظيم تابل لقطاا تطوير الر  مستخدمي المياه: 

ائية، وقد أنشئت خصيصًا للقيام بوزارض الر  والموارد الم
بعدض وظائ  أ مها  ي دعم ومساعدض منظمات 
مستخدمي المياب، ولل  بغرض تطوير أداء نظام الر ، 
مل مساعدض  لب المنظمات في المشاركة في عمليات 
التخطيط والتصميم والتنفيل المساقي المطورض وأيدًا 

 م.التشغيل والصيانة واإلدارض لنظم الر  الخاصة به
ويشتمل الهيكل التنظيمي لإلدارض العامة للتوجيإ المائي 
على مستوى اإلدارض المركزية بالقا رض على: مدير عام، 
مدير التشغيل، مدير التدريب والسجالت، مدير إلدارض 
المياب، مهندس مسئول عال اإلتصاالت. أما على مستوى 
ال اإلدارات فهنا  مدير  دارض التوجيإ المائي مل المهندسي

دارتها ومساعدض منظمات  المسئوليال عال توصيل المياب وا 
مستخدمي المياب في بناء التنظيمات، ويقوم مشرفو 
الحقول والمناطل بمساعدض المهندسيال في  لب األنشطة، 

 ويتم تحديد عدد المشرفيال طبقًا لزمام كل منطقة. 
حيث  مراح  العم  م  من مات مستخدمي المياه: -4-1

لتوجيإ المائي  ستراتيجية خاصة للعمل مل تنتهج  دارات ا
منظمات مستخدمي المياب ولل  مال خالل سبل مراحل 

( 2( مرحلة المدخل. 1(: 13 -11: 2013 ي زبيطح، 
( 5( مرحلة التنفيل. 4( مرحلة التصميم. 3مرحلة التنظيم. 

( مرحلة التصعيد التنظيمي. 6مرحلة التشغيل والصيانة. 
 ( المتابعة والتقييم. 7
يمكال  جمال أهداف من مات مستخدمي المياه:  -4-2

المياب أ دا  المشروا الحالي لتكويال منظمات مستخدمي 
( 1(: 8:  2010فيما يلي زوزارض والموارد المائية والر ، 

توفير المياب المستخدمة مال الر  عال طريل تقليل الفاقد 
( توفير مساحات مال 3( تقليل تكالي  الر . 2منها. 

( توفير 4التي كانت جزء مال المسقاض القديمة.  األرادي
( تقليل عدد ماكينات 5تكالي  صيانة المجار  المائية. 

( توفير جهد المزارعيال ووقتهم 6الر  المستخدمة. 
( حل مشاكل تملح التربة وتطبيلها. 7المبلول في الر . 

( 9( حل مشكلة مرور المساقي بالمناطل السكنية. 8
( تقليل فرص 10ض مال المحاصيل. زيادض  نتاجية األر 

 إلصابة باألمراض الطفيلية وخاصة البلهارسيا.ا
مسيولية ايتةا  المايي فى إختيار وت وير التكنولوجيا  -5

يتحدد دور اإلتصال المائي المستحدثة فى مجا  الري: 
فى نقل التكنولوجيا المستحدثة للزراا فى مجال الر  عبر 

تكنولوجيات  لى مستوى ثالثة مراحل حتى تصل تل  ال
التطبيل الصحيح بواسطة المستخدم النهائى زالمزارا(: 

تتمثل فى  ختيار التكنولوجيا المرحلة األولى:  -1
المستحدثة والتاكد مال صالحيتها تحت ظرو  البيئة 
المحلية ويتم التاكد مال صالحيتها عبر ثالثة أنواا مال 

ثوال، التجارب التاكيدية: تجارب يشر  عليها الباح
وتجارب يشر  عليها المرشدوال، وتجارب يجريها 

 المرحلة الثانية: -2المزارعوال بانفسهم فى أراديهم. 
تعنى بتطوير التكنولوجيا المستحدثة بيال المزارعيال 
قناعهم بجستخدامها وتطبيقها بمعنى أنها عملية تاكيدية  وا 
تستهد  فى النهاية تبني الزراا التكنولوجيا المستحدثة. 

وتتدمال نشر التكنولوجيا المستحدثة  الثالثة: لمرحلةا -3
قناعهم بجستخدامها وتطبيقها بمعنى أنها  بيال المزارعيال وا 
عملية تاكيدية تستهد  فى النهاية تبني الزراا التكنولوجيا 

  (.13:  2013المستحدثة زبيطح، 
المستخدمين للمياه: الةعوبات التي تواجه من مات  -6

التي أنشئت وتم  خدميال للميابالمستأثبتت منظمات 
تشغيلها بصورض سليمة، أنها كانت فعالة في تحسيال  دارض 
مشروعات الر  وأدائها، حيث قامت بدور الشري  
والمحاور مل المنظمات العامة، وتولت المس ولية عال 
تشغيل وصيانة مشروعاتها على نفقتها الخاصة، ومل 

تخدميال المسلل ، وكقاعدض عامة، فجال أغلب منظمات 
القائمة تواجإ صعوبات عديدض تنبل مال: عدم وجود  للمياب
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سياسات وادحة لالمركزية  دارض المياب، وسوء الفهم 
على جميل  المستخدميال للميابوالتعقيد في منظمات 

المستويات، والبيئة العامة إلدارض الموارد الطبيعية. ورغم 
جإ تفاوت المستويات، فجال الصعوبات المشتركة التي توا

يمكال   (FAO, 2006 : 6)المستخدميال للميابمنظمات 
 تلخيصها فيما يلي:

عدم وجود مبادئ توجيهية وادحة لتشجيل الالمركزية في  •
شرا  القطاا العام.   دارض المياب، وا 

اإلطار القانوني  ما غير موجود أوغير مكتمل، أو معقد،  •
 أو وجود قوانيال متداربة. 

لمشاركة المزارعيال في  دارض على الرغم مال العلر  السائد  •
المياب، فجال بعض المنتفعيال بالمياب يحجم عال قبول 
األشكال الجديدض لالمركزية التي ينظروال  ليها بجعتبار ا 
 نتقااًل للمشكالت مال األجهزض العامة  لى المستوى 

( 1ز  الالمركز . و لب النظرض حقيقية بدرجة ما، بسبب:
( 2زعدم شموليتها،  عدم ودو  السياسات والقواعد أو

تجا ل النسيج اإلجتماعي السائد دوال حوار ومشاورات 
رفض المزارعيال ( 3زمسبقة ألثارض حماس المزارعيال؛ 

تحمل المس ولية عال شبكات الر  القديمة التي أصبحت 
في حالة سيئة دوال دعم تقني ومالي كا  مال الدولة؛ 

وأال المزارعيال أصبحوا معتاديال على مستويات ( 4ز
 تفعة مال الدعم اإلقتصاد  مال الحكومات.مر 

والكثير مال  المستخدميال للمياب ال العالقات بيال منظمات  •
الم سسات العامة التي لها صلة بموارد المياب، تفتقر في 
 أغلب األحياال  لى ودو  المهام والمس وليات المتبادلة.

كثيرًا ما تكوال القدرات التقنية واإلدارية لمنظمات  •
متوادعة، باإلدافة  لى عدم كفاية  ميابالمستخدميال لل

 التدريب المتا  في  لب المجاالت أثناء عملية اإلنشاء.

 أهك المشاك  التى تحد من ترشيد إستخداك مياه الري:  -7
(  سرتخدام 2( تعديات المزارعيال على المجرارى المائيرة. 1

( عدم وجود عدالرة فرى توزيرل الميراب. 3الوسائل البدائية للر . 

دم  حكررام النهايررات سررواء بررالترا الرئيسررية أو الفرعيررة أو ( عرر4
( عرررردم قيررررام 6( فقررررد الميرررراب مررررال الترررررا والقنرررروات. 5المسرررراقي. 

( عرردم تسرروية 7المررزارعيال بتطهيررر وصرريانة المسررقى الخاصررة. 
( عدم وجود تحكم فى زمال الر ، وكمية 8األرادي الزراعية. 

( تعرررررردد 10( عرررررردم  حترررررررام التشررررررريعات والقرررررروانيال. 9الميرررررراب. 
( غيرراب 11الهياكررل الم سسررية، وغيرراب آليررات التنسرريل بينهررا. 

النظرررض الشرررمولية لرررإلدارض المتكاملررة للميررراب، وأ مرررال اإلعتبرررارات 
( قلررررررررررة م سسررررررررررات ومراكررررررررررز البحرررررررررروث 12والبعررررررررررد البيئررررررررررى. 

( غيرراب مشرراركة المسررتفيديال فررى 13المتخصصررة فررى الميرراب. 
نولوجيرررررررررررررة، ( بعرررررررررررررض المعوقرررررررررررررات الفنيرررررررررررررة، والتك14اإلدارض. 

( بعررررررررض المعوقررررررررات الفنيررررررررة 15واالقتصررررررررادية، والم سسررررررررية. 
والتكنولوجيرررة فرررى مجرررال تطبيرررل نظرررم الرررر  الحديثرررة، ودرررع  

( محدوديرررة 16كفررراءض نظرررم الرررر  التقليديرررة زالرررر  السرررطحى(. 
( 17مصرررررادر الميررررراب حاليرررررًا ومسرررررتقباًل، والتغيررررررات المناخيرررررة. 

يرررررة الزراعيرررررة، ترررررد ور نوعيرررررة الميررررراب. زالمنظمرررررة العربيرررررة للتنم
2000  :255 – 257.) 
( قامت 2010زأبواليزيد، في دراسة الدراسات السابقة:  ثانياب:

مستخدمي المياب في  الباحثة بدراسة كفاءض  ستخدام روابط
الزراعة المصرية في محافظة المنيا ممثلة عال الوجإ 

تدح أال ومحافظة كفر الشيخ عال الوجإ البحر  القبلي ، وا 
كدوال علي أال مياب الر  مليئة بالحشائش جميل الزراا ي  

 مال أعداء %94.76قبل تطوير المسقي، وأال نحو 

الرابطة ي كدوال علي أال مسقي الر  كانت ديقة قبل 
مال أعداء  %20أال نحو  التطوير، وتشير النتائج  لى

الرابطة ال توجد أ  منازعات فيما بينهم علي الدور قبل 
ا علي أال مياب الر  تطوير المسقي، كما أكد أغلب الزرا

بالمساقي، وأثرت أيدًا علي  نتظام  توفرت بعد التطوير
في تطوير  المناوبات، مما يدل علي نجا  سياسة الدولة

مساقي الر  مال أجل ترشيد  ستخدام المياب ومحاولة حل 
أستهدفت  (2011)محمدا ازمة المياب. وفي دراسة 

ستخدمي تقويم عينة مال تجربة مجالسزروابط( مالدراسة 
المياب في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في محافظة 
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الفيوم، والتي مّر على  نشائها ما يزيد عال عشر سنوات 
يجابًا على أ م عوامل نجا  التجربة  للوقو  سلبًا وا 
 ومحاولة الوصول  لى أ م المعوقات التي تواجههم،

يوجد قدر مال المشاركة بيال أنإ  وكانت أ م النتائج
المياب وبيال الر  ولكنها في حاجة  لى زيادض مجالس 

قصور في ، و صفة قانونية للروابطالبد مال وجود ، و تفعيل
عدم الشفافية ، و االعتمادات المالية المقررض للروابط

. والودو  فيما يتعلل بالنواحي المالية لكل مجلس مياب
  ستهدفت الدراسة:  لقاء( 2012وفي دراسة زالخولي، 

 المائية، الموارد  دارض وأساليب  ستراتيجيات واقل على الدوء

 مال خالل فيها والمامول مصر في تنفيل ا وجهات وآليات

، حيث 2017 عام حتى المائية للموارد الخطة القومية
 اإلدارض لتل  تقويم معايير أشارات النتائج  لى أ مية ودل

 تلبية قدرتها على عدم أسباب على للوقو  داخلية وخارجية

المياب، وكلل   مال والنوعية الكمية المحلية اجاتاإلحتي
 البناء تطوير خالل مال المائية الموارد  دارض دعم تحديد سبل

المستويات  على المياب مجال في الالزم الم سسي والقانوني
وفي  المائية. للموارد المتكاملة نظرية اإلدارض وتبني الوطنية

لتعر  ا  ستهد  البحث( 2013دراسة زالسيد وبيطح، 
على الدور، اللى تلعبإ النساء الريفيات عدوات اللجاال 

بروابط مستخدمى المياب فى بعض قرى محافظة  التمثيلية
وجود عالقة بيال كل وقد أسفرت نتائج الدراسة عال البحيرض، 

مال المستوى التعليمى والحالة الزواجية للنساء الريفيات 
كما تبيال  الروابط، وبيال الممارسات البيئية لهال،عدوات 

مستوى معنوية بيال وجود عالقة  رتباطية لات داللة 
، وبيال كل مال المعار  واإلتجا ات الممارسات البيئية لهال

المعار  البيئية، وقد بينت نتائج تحليل اإلنحدار المرحلى أال 
البيئية للمبحوثة تاتى فى المرتبة األولى مال حيث األ مية 

البيئية للنساء الريفيات النسبية فى التاثير على الممارسات 
حجم ، و البيئية ، ثم ياتى بعد لل  اإلتجا اتالمبحوثات

وفي دراسة زالسيد والحسيني وبيطح، . ، والسالاألسرض
فعالية روابط التعر  على  البحث (  ستهد 2013

، وكلل  مستخدمى المياب فى بعض قرى محافظة البحيرض
توى فعالية التعر  على العوامل المنظمية الم ثرض على مس

وقد بينت نتائج تحليل اإلنحدار روابط مستخدمى المياب، 
الرابطة  المرحلى أال المكانة اإلجتماعية واإلقتصادية لرئيس

حيث األ مية النسبية فى التاثير تاتى فى المرتبة األولى مال 
، ثم ياتى بعد لل  الميابعلى مستوى فعالية روابط مستخدمى 

تجاب رئيس الرابطة نحو ترشيد و  ةوالتجددي، التنسيل المنظمى ا 
 . ويليإ المعار  األروائية لرئيس الرابطة،  ستخدام مياب الر 

  ستهد  البحث( 2014وفي دراسة زالسيد وبيطح، 
ترشيد الزراا أعداء روابط مستخدمى التعر  على درجة 

وقد فى بعض قرى محافظة البحيرض، المياب إلستخدام مياب الر  
اسة عال وجود عالقة  رتباطية لات داللة أسفرت نتائج الدر 

، وبيال كل ترشيد الزراا إلستخدام مياب الر درجة معنوية بيال 
، واإلتجا ات، والممارسات األروائية للزراا المعار ، والسال مال

المبحوثيال، وقد بينت نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد أال 
 ابالممارسات األروائية للزراا أعداء روابط مستخدمى المي

تاتى فى المرتبة األولى مال حيث األ مية النسبية فى التاثير 
ترشيد  ستخدام مياب الر ، ثم ياتى بعد لل  المعار ، على 

( 2016. وفي دراسة ز ليل، اإلتجا ات األروائية، والسالو 
دراسة االدوار والممارسات االجتماعية والبيئية التي تقوم  أستهد 

د أودحت نتائج الدراسة: أال وق بها روابط مستخدمي المياب،
مال روابط مستخدمي المياب بالعينة مستوى ممارساتهم  40%

منهم مستوى ممارساتهم  %34البيئية منخفض، في حيال أال 
 %26البيئية متوسط، أما باقي العينة البحثية والبالغ نسبتهم 

مال  %30فجال مستوى ممارساتهم البيئية مرتفل ، كما أال 
بالعينة مستوى ممارساتهم االجتماعية  روابط مستخدمي المياب

منهم مستوى ممارساتهم  %42منخفض، في حيال أال 
نسبتهم االجتماعية متوسط، أما باقي العينة البحثية والبالغ 

وفي دراسة . فجال مستوى ممارساتهم االجتماعية مرتفل 28%
 دفت الدراسة  لى تقدير يكل التكالي  واإليرادات ( 2017زمحمد، 

تخدمى المياب بمحافظإ الشرقيإ وتقدير اقتصاديات لروابط مس
وكانت أ م نتائج الدراسة: أال السعإ لروابط مستخدمى المياب، 
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المزارا الواقعة فى بداية المسقى غالبا ما تلجا  لى االستخدام 
الزائد لمورد المياب نتيجة لوفرض مياب الرى عند بدايات المساقى. 

قعة فى نهاية المسقى غالبًا وعلى العكس مال لل  فالمزارا الوا
ما تعانى مال نقص وادح فى  مدادات مياب الرى وبصفة 
خاصة فى الموسم الصيفى. وفى كال الحالتيال ي دى 
االستخدام الزائد للمياب أو النقص الوادح فى  مدادات المياب 
 لى تناقص اإلنتاجيإ الفعلية عال اإلنتاجية المتوسطة على 

(  ستهد  2017زالسيد وبيطح، وفي دراسة . مستوى المسقى
اإلجتماعي لترشيد  -دراسة أبعاد التكامل المعرفى التقني  البحث

 ستخدام مياب الر  للمزارعيال أعداء روابط مستخدمى المياب 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عال وجود بري  محافظة البحيرض، 

عالقة  رتباطية لات داللة معنوية بيال بعض الجوانب الفنيإ 
قة ب ليات تنفيل مشروا الر  المطور والمكانة اإلجتماعية المتعل

. وفي دراسة درجة اإلتجا ات األروائية لهمو واإلقتصادية  للزراا
 ستهد  البحث التعر  علي  (2019زأحمد والسيد ويسر ، 

درجة كفاءض وفعالية  تحادات مستخدمي المياب في األرادي 
سفرت نتائج التحليل وأ الجديدض في  ستخدام الموارد المائية،

عال تحديد  اإلرتباطي واإلنحدار  المتعدد المتدرج الصاعد
األ مية النسبية للمتغيرات الم ثرض على درجة فعالية  تحادات 
مستخدمي المياب، حيث أال متغير درجة ترشيد  ستخدام مياب 

في تفسير التبايال في  %34.4الر  قد سا م منفردًا بحوالي 
مستخدمي المياب في ظل  ستبعاد  درجة فعالية  تحادات

المتغيرات األخرى، ويليإ متغير درجة التجددية للمبحوث 
، يليإ متغير درجة التدريب على ترشيد %6.4بحوالي 

درجة القيادية ، يليإ متغير %5.9 ستخدام مياب الر  بحوالي 
درجة  نتماء المبحوث ، يليإ متغير  %2.7بحوالي  للمبحوث

في تفسير التبايال في درجة  %2.2الي بحو للمجتمل المحلي 
وفي دراسة زأحمد،   . فعالية  تحادات مستخدمي المياب

 ستهدفت الدراسة التعر  على درجة نجا   تحادات ( 2019
وأسفرت  مستخدمي المياب بمنطقة الدراسة في تحقيل أ دافها،

 نتائج التحليل اإلرتباطي واإلنحدار  المتعدد المتدرج الصاعد

Step-wise  لتحديد األ مية النسبية للمتغيرات الم ثرض على

درجة فعالية  تحادات مستخدمي المياب عال أال المتغير األول 
الل  تم تدمينإ في معادلة اإلنحدار  و متغير درجة ترشيد 

 2R ستخدام مياب الر  حيث بلغت قيمة 
ويعني لل   0.344 

فردًا أال متغير درجة ترشيد  ستخدام مياب الر  قد سا م من
في تفسير التبايال في درجة فعالية  تحادات  %34.4بحوالي 

مستخدمي المياب في ظل  ستبعاد المتغيرات األخرى، ويليإ 
متغير درجة التجديدية للمبحوث حيث يسا م منفرداً  بحوالي 

في تفسير التبايال في درجة فعالية  تحادات مستخدمي  6.4%
د ير التدريب على ترشيالمياب. وياتي في المرتبة الثالثة متغ

في  %5.9 ستخدام مياب الر  حيث يسا م منفردًا بحوالي 
تفسير التبايال في درجة فعالية  تحادات مستخدمي المياب، 
وجاء في المرتبة الرابعة متغير درجة القيادية، حيث يسا م 

في تفسير التبايال في درجة فعالية  %2.7منفرداً  بحوالي 
وفي المرتبة الخامسة جاء متغير   تحادات مستخدمي المياب.

درجة  نتماء المبحوث للمجتمل المحلي، حيث يسا م منفرداً  
في تفسير التبايال في درجة فعالية  تحادات  %2.2بحوالي 

مستخدمي المياب. وياتي متغير الخبرض الزراعية في المرتبة 
في  %1.3السادسة واألخيرض، حيث يسا م منفرداً  بحوالي 

يال في درجة فعالية  تحادات مستخدمي المياب. كما تفسير التبا
يتدح أيدًا وجود عالقة معنوية بيال درجة فعالية  تحادات 
مستخدمي المياب وبيال كل مال درجة ترشيد  ستخدام مياب 
الر ، ودرجة التجديدية للمبحوث، ودرجة القيادية، حيث بلغت 

 0.203، و0.204و   ، 0.314قيم معامل اإلرتباط الجزئي 
. ويمكال 0.05على الترتيب و ي معنوية عند مستو  معنوية 

تفسير  لب العالقات،  لى أنإ كلما زاد ممارسة وتطبيل 
المبحوث للممارسات اإلروائية المرشدض وتطبيل التوصيات 
الفنية بهد  زيادض اإلنتاج وزراعة أصنا  محصولية مرشدض 

تباا األساليب اإلروائية الحديثة وقب ول كل ما  و لمياب الر  وا 
جديد ومستحدث ويساعد علي اإلستخدام الرشيد لمياب الر  
وأيدًا وجود بعض السمات القيادية مال التعاوال والمعار  
والخبرات المختلفة كلما زادت درجة فعالية  تحادات مستخدمي 

( استهدفت الدراسة قياس أثر 2020. وفي دراسة زحسال، المياب
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على  وابط مرستخدمي الميرابالمشكالت المزرعية المتعلقة بر 
متوسط اإلنتاجية الفدانية لكل مال محاصيل القمرح، واألرز، 

واستخدمت الدراسة أساليب  .والبرسريم والرلرض بمحافظرة الرشرقية
التحليل الوصفي والكمي في تحليل البيانات وعرض نترائج 

ة نتائج الدراسة أال للمشكالت اإلدارية، والتنظيم الدراسرة، وأظهررت
 كالتمويلية والم سسية والفنية، والمشاكل الخاصرة برصيانة
الماكينات والصمامات وخط المواسير، والمشاكل المتعلقة بالر ، 

المزروعة وبالتالي  آثار سلبية على اإلنتاجية الفدانية للمحاصيل
 على دخل المزارا.

 ستهد  البحث ( 2020وفي دراسة زالسيد ويسر  وأحمد، 
رشيد  ستخدام مياب الر  للزراا أعداء  تحادات تحديد مستوى ت

مستخدمي المياب، والتعر  على أ م العوامل الم ثرض علي ترشيد م 
وأسفرت النتائج عال تحديد األ مية  إلستخدام مياب الر ،

المعار  اإلروائية النسبية للمتغيرات الم ثرض، حيث أال متغير 
ر التبايال في في تفسي %34قد سا م منفردًا بحوالي  للمبحوث

درجة ترشيد  ستخدام مياب الر  للزراا أعداء  تحادات 
درجة فعالية  تحادات مستخدمي مستخدمي المياب، ويليإ 

المشاركة بالمنظمات تقريبًا، يليإ  %11بحوالي  المياب
المسا مة في أنشطة تقريبًا، يليإ  %5بحوالي  اإلجتماعية

درجة معرفة يليإ تقريبًا،  %2.2بحوالي  تحسيال عمليات الر 
 .%2بحوالي  أعداء اإلتحاد بالقواعد المنظمة لعملية الر 

 األسلو  البحثي
تم  ختيار مراقبتي اإلنطالل وطيبة علي وجإ الخصوص 
إلجراء الدراسة الميدانية حيث تم بهما مشروا التنمية الريفية 
بغرب النوبارية بهد  رفل المستو  المعيشي وتنمية الدخل 

نشاء وتفعيل للمستوطنيال  وأيدًا لتطوير النظم اإلروائية وا 
وحتى  2002 تحادات مستخدمي المياب في الفترض مال 

، كما يبلغ  جمالي الحيازض الزراعية بمنطقتي اإلنطالل 2012
و و ما يمثل تقريبًا خمسي المساحة مال  %37.5وطيبة 

 جمالي الحيازض الزراعية بجقليم النوبارية، حيث أال نسبة 
، وفي منطقة %19.6لحيازض في منطقة اإلنطالل  جمالي ا

، ويبلغ  جمالي عدد الحائزيال زالخريجيال %17.9طيبة 
والمنتفعيال والمداريال والحاالت األخر ( بمنطقتي اإلنطالل 

و و ما يمثل تقريبًا أكثر مال خمسي عدد  %44.05وطيبة 
الحائزيال زالخريجيال والمنتفعيال والمداريال والحاالت األخر ( 

جمالي عدد الحائزيال بجقليم النوبارية، حيث أال نسبة مال  
، وفي %24.25 جمالي الحائزيال في منطقة اإلنطالل 

. وتنطو  شاملة الدراسة على جميل %19.8منطقة طيبة 
 تحادات مستخدمي المياب بمنطقتي اإلنطالل وطيبة، والتي 

 تحادًا،  80 تحادًا، ويبلغ نصيب منطقة اإلنطالل  117تبلغ 
 تحادًا. كما يبلغ  جمالي  37يال أال نصيب منطقة طيبة في ح

عدوًا نصيب منطقة  5712عدد أعداء تل  اإلتحادات 
 2091عدوًا ونصيب منطقة طيبة  3673اإلنطالل 

عدوًا. وقد تم تحليل الشاملة تحلياًل دقيقًا ولل  بتقسيمها  لي 
القرى، التي توجد  فئات أو طبقات رئيسية، حيث تم حّصر

حادات مستخدمي المياب وحّصر عدد اإلتحادات بها  ت
قرى بطريقة  6بكل قرية وبكل  تحاد وتم  ختيار وأعدائها 

مال  جمالي عدد قرى مراقبة اإلنطالل،  %50عشوائية تمثل 
التي بها  تحادات لمستخدمي المياب و ي: علي مبار  
والشهداء واإلسراء والمعراج وصال  العبد والطبراني وعبد 

 تحادًا تمثل  40ا ر، ومجموا عدد اإلتحادات بهم العظيم ز 
مال  جمالي عدد  تحادات مستخدمي المياب بمراقبة  50%

قرى بها  6اإلنطالل. وفيما يتعلل بمنطقة طيبة، والتي بها 
قرى بطريقة  3 تحادًا لمستخدمي المياب، فقد تم  ختيار  37

ي مال  جمالي عدد قرى مراقبة طيبة، الت %50عشوائية تمثل 
بها  تحادات لمستخدمي المياب و ي: حسيال أبواليسر وسيدنا 

 تحادًا  18سليماال وسيدنا آدم، ومجموا عدد اإلتحادات بهم 
مال  جمالي عدد  تحادات مستخدمي المياب  %50تمثل تقريبًا 

بمراقبة طيبة. وبلل  فقد بلغ  جمالي عدد أعداء  تحادات 
عدو زبنسبة  2916مستخدمي المياب زالشاملة الحالية( 

مال شاملة عدد األعداء األصلية بجميل قرى  50%
مال شاملة عدد  %50 تحاد زبنسبة  58المراقبتيال(، يمثلوال 

اإلتحادات( و و  جمالي عدد  تحادات مستخدمي المياب بعينة 
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قرى زبنسبة  9القرى المختارض بمراقبتي اإلنطالل وطيبة و ي 
تيال التي بها مال شاملة عدد القرى الكلية بالمراقب 50%

 تحادات(. وتم تحديد حجم عينة األعداء ولل   ستنادًا  لى 
-Kerjcie &Morgan, 1970: 607)معادلة كيرجسي ومورجال

، وبلغ  جمالي حجم العينة العشوائية مال أعداء (610
مبحوثًا  245مبحوثًا بواقل  340 تحادات مستخدمي المياب 

ال  جمالي عينة تقريبًا م %72بمراقبة اإلنطالل حيث تمثل 
األعداء و ي نسبة ممثلة مال شاملة األعداء بالمراقبة، 

 %28مبحوثًا بمراقبة طيبة حيث تمثل  95وأيدًا بواقل 
تقريبًا مال  جمالي عينة األعداء و ي عينة ممثلة مال شاملة 

وتم استخدام مصادر البيانات الثانوية األعداء بالمراقبة. 
تصميم صحيفة  ستبياال  المتاحة مال المصادر الرسمية، وتم

 تحادات مستخدمي المياب في منطقة  خاصة بعينة أعداء
الدراسة، واستخدم في تحليل البيانات بعض األساليب 

 اإلحصائية الوصفية مثل مقاييس النزعة المركزية والتشتت.

 النتايج ومناقشتها
الهذذذذذذذذدف األو : الخةذذذذذذذذايص ايجتماعيذذذذذذذذة وايقتةذذذذذذذذادية 

 :1للمبحوثين أن ر جدو  
 تدح أال نحو أربعة أخماس عينة المبحوثيال  السن: ق1

مال  جمالي المبحوثيال لو  أعمار أكبر  %79.4بنسبة 
سنة، في حيال أال خلمس العينة تقريبًا بنسبة  50مال 
مال  جمالي المبحوثيال تتراو  أعمار م ما بيال  20.6%
سنة. ويرجل لل   لي أال  50 لي أقل مال  44

وطيبة غالبيتهم مال فئة المستوطنيال بمراقبتي اإلنطالل 
الخريجيال ونسبة قليلة مال فئة المنتفعيال، حيث قامت 
الدولة بتوزيل أرادي  اتاال المراقبتاال عليهم منل أكثر مال 
ربل قرال، وأنعكس لل  علي  رتفاا مستوى التوزيل السني 

 للمستوطنيال.
تبيال أال نحو ثالثة أخماس العينة  المستوى التعليمي: ق2

المبحوثيال لو  م  ل متوسط،  مال  جمالي %60بنسبة 
مال  %13.2بينما نحو أكثر مال علشر العينة بنسبة 

 جمالي المبحوثيال لو  م  ل جامعي، حيث يمكال القول 
مال  جمالي  %75أال تقريبًا ثالثة أرباا العينة بنسبة 

المبحوثيال لو  م  ل متوسط وجامعي، ويرد لل   لى أال 
وطيبة مال  غالبية المستوطنيال في مراقبتي األنطالل

الخريجيال ونسبة قليلة مال المنتفعيال. في حيال أال نسبة 
مال  جمالي  %5.3األمية بالعينة البحثية لم تتعدى 

يتوزا  %21.5المبحوثيال، بينما قرابة خلمس العينة بنسبة 
مستوا م التعليمي كالتالي نصفهم يقرأ فقط والنص  الثاني 

ئية يقرأ ويكتب وبعدهم حاصل علي الشهادض اإلبتدا
 قواإلعدادية

تبيال أال نحو معظم العينة في فئة  الحالة ال واجية: ق3
مال  جمالي المبحوثيال. بينما  %96.5المتزوجوال بنسبة 

. في %3.5نسبة دئيلة مال العينة في فئة أرمل بنسبة 
حيال أال العينة البحثية تخلّو مال فئة المطلقوال. يرجل لل  

سي بمنطقة ألسباب عدض منها أال النشاط اإلقتصاد  الرئي
الدراسة  و الزراعة والتي تتص  بانها نشاط يعتمد على 
أيد  عاملة كثيرض ويتدح لل  منطقة الدراسة في نسبة 
الزواج المرتفعة وكبر حجم األلسر، باإلدافة  لي الخلفية 
الثقافية السائدض باال الطالل شيء غير محبوب بل تصل 

  ال بعض األ الي يعتبرونإ في مرتبة العيب.

مال  %24.1تبيال أال نحو ربل العينة بنسبة  األسرا: حجك ق4
أفراد فاقل، بينما  5 جمالي المبحوثيال لو  أسرض صغيرض 

مال  %75.9نحو أكثر مال ثالثة أرباا العينة بنسبة 
 6 جمالي المبحوثيال لو  ألسر متوسطة وكبيرض أكثر مال 

أفراد، ويرجل لل   لى أال العمل الزراعي يعتمد علي عدد 
يد  العاملة مما يدل علي  ستقرار المواطنيال األ كبير مال

 بمنطقة الدراسة.

مال  %65.0تبيال أال نحو ثللثي العينة بنسبة  المهنة: ق5
 جمالي المبحوثيال يمتهنوال الزراعة فقط، بينما نحو ثللث 

مال  جمالي المبحوثيال يمتهنوال  %35.0العينة بنسبة 
يدًا الزراعة باإلدافة  لى مهال أخرى تتعلل بالزراعة أ

كالتجارض في المستلزمات الزراعية واألسمدض والمبيدات 
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وأيدًا التجارض وتسويل المحاصيل ولل  يرد  لى عدض 
أسباب منها أال النشاط اإلقتصاد  الرئيسي بالمنطقة  و 
الزراعة وأيدًا  رتفاا المستوى التعليمي للمبحوثيال يجعلهم 
قادريال علي تحقيل  كتفاء لاتي مال المهال األخرى 
المتعلقة بالزراعة وغير ا مال التي يصعب علي غير م 
 متهانها نظرًا ألنهم المستوطنيال األوائل والحائزيال 

 لألرادي الزراعية بالمنطقة.

تبيال أال نحو علشر  الحيا ا األرضية ال راعية للمبحوت: ق6
مال  جمالي المبحوثيال في فئة أقل  %12.1العينة بنسبة 

ميعًا مال المستوطنيال فداال ولل  يرجل  لي أنهم ج 5مال 
المنتفعيال، بينما حوالي أربعة أخماس العينة بنسبة 

فداال ولل  يرد  5مال  جمالي المبحوثيال في فئة  77.4%
 لي أنهم جميعًا مال المستوطنيال الخريجيال. في حيال أال 

مال  جمالي المبحوثيال  %10.5علشر العينة تقريبًا بنسبة 
بعض  فداال ومرد لل   لي أال 5في فئة أكثر مال 

المستوطنيال يستاجروال أو يشاركوال في أراٍض زراعية 
 أخرى.

تبيال أال نحو خلمسي  الدخ  ال راعي السنوي للمبحوت: ق7
مال  جمالي المبحوثيال لو  دخول  %39.1العينة بنسبة 

أل  جنية سنويًا، بينما نحو أكثر مال ثالثة  58أقل مال 
منهم لو  دخول كبيرض،  %60.9أخماس العينة بنسبة  

ل لل   لى أال قد مّر علي  ستصال  المستوطنيال ويرج
ألراديهم أكثر مال ربل قرال وبالتالي  م حاليًا يجنوال 
ثمار لل ، باإلدافة  لى  ستقرار م وتكيفهم بالمنطقة 
وأيدًا زياض حجم ألسر م يدل علي لل  اإلستقرار 

 اإلجتماعي واإلقتصاد  وظهور الجيل الثاني لهم.

تبيال أال نحو علشر العينة  :الخبرا ال راعية للمبحوت ق8
مال  جمالي المبحوثيال لو  خبرض  %12.4تقريبًا بنسبة 

زراعية قليلة، حيث أال بعض الخريجيال ليسوا لو  نشاض 

 %70.6ريفية، بينما نحو أكثر مال ثللثي العينة بنسبة  
منهم لو  خبرض زراعية متوسطة، في حيال أال ما يقرب 

لي العينة لو  مال  جما %17.0مال خلمس العينة بنسبة 
درجة ريفية كبيرض نظرًا ألنهم مال المنتفعيال الليال يتوارثوال 

 مهنة الزراعة مال األجداد واألباء.

: تبيال أال نحو أكثر مال أربعة مدا عضوية ايتحاد ق9
مال  جمالي المبحوثيال  %81.7أخماس العينة بنسبة 

سنة،  12 لى  8أندموا لإلتحادات مدض زمنية ما بيال 
مال العينة أندموا لإلتحادات مدض  %14.1بينما نحو 

سنة، بينما ما يقرب مال  14 لى  13زمنية ما بيال 
مال  جمالي العينة أندموا لإلتحادات مدض زمنية  4.2%

سنة. ويرجل لل  للحداثة النسبية إلنشاء  7 لى  6ما بيال 
تل  اإلتحادات وأيدًا عدم  قتناا بعدهم بجدوى تل  

 اإلتحادات.

من مات ايجتماعية )الرسمية وغير درجة المشاركة بال ق10
تبيال أال أكثر مال أربعة اخماس العينة بنسبة الرسمية(: 

مال  جمالي المبحوثيال لو  مشاركة بالمنظمات  82.6%
اإلجتماعية متوسطة، وأكثر مال علشر العينة بنسبة 

لو  مشاركة بالمنظمات اإلجتماعية مرتفعة،  14.2%
مال المجتمعات  ولل  راجل باألساس أال منطقة الدراسة

الزراعية الجديدض وبالتالي تلشبل المنظمات اإلجتماعية 
سة  حتياجاتهم ومساعدتهم مثل الموجودض بمنطقة الدرا

تحادات مستخدمي المياب ومراقبة  التعاونيات الزراعية وا 
.الالتعاو 
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 لمتغيرات الدراسةالعددي والنسبي ألفراد عينة الدراسة وفقاب ق التو ي  1دو  ج

 % 340ن= الخةايص ايجتماعية وايقتةادية  % 340ن= ةايص ايجتماعية وايقتةاديةالخ

 المهنة  تو ي  سن المبحوثين

 65.0 221 الزراعة فقط  20.6 70 سنة 51 - 44

 35.0 119 الزراعة وأخرى  58.5 199 سنة 60 - 51

 الحيا ا ال راعية للمبحوت  20.9 71 سنة 60كبر مال أ

 12.1 41 فداال 5أقل مال   ليمي المستوى التع

 77.4 263 فداال 5  5.3 18 أمي

 10.5 36 فداال 5أكثر مال   10.0 34 يقرأ فقط

 الدخ  ال راعي السنوي للمبحوت  7.1 24 يقرأ ويكتب

 39.1 133 فاقل 58000صغير   3.8 13 حاصل على الشهادض اإلبتدائية

 55.6 189 118000 - 59000متوسط   0.6 2 حاصل علي الشهادض اإلعدادية

 5.3 18 فاكبر 118000كبير   60.0 204 الثانوية العامة أو م  ل متوسط

 الخبرا ال راعية للمبحوت  13.2 45 حاصل علي م  ل جامعي

 12.4 42 25 - 15قليلة   الحالة ال واجية 

 70.6 240 44 - 25سطة متو   - - أعزب

 17.0 58 فاكبر 44كبيرض   96.5 328 متزوج

 مدا عضوية ايتحاد  1.75 6 أرمل

 4.2 14 8 - 6صغيرض   1.75 6 مطلل

 81.7 278 13 - 8متوسطة   حجك األسرا

 14.1 48 فاكبر 13كبيرض   24.1 82 أفراد فاقل 5أسرض صغيرض 

 رجة المشاركة بالمن مات ايجتماعيةد  52.6 179 أفراد 7أو  6أسرض متوسطة 

 3.2 11 42 - 33منخفدة   23.3 79 أفراد 7أسرض كبيرض أكثر مال 

 82.6 281 51 - 42متوسطة   

 14.2 48 فاكثر 51مرتفعة     

 
الهدف الثاني: حجك إتحادات مستخدمي المياه بمن قة 

 الدراسة:

 أوج: مراقبة اين الق بالنوبارية:
تةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة   -1

يتدح مال جدول  اد:اين الق وفقاب لعدد أعضاء ك  إتح
أال أكثر مال ثللثي  تحادات مستخدمي المياب بقرى  -2

 %67.5عدو فاقل بنسبة  50مراقبة اإلنطالل في فئة 

مثل  تحادات مستخدمي المياب بقرى اإلسراء والمعراج 
وعلي مبار  وسيدنا عزير وعبدالعظيم زا ر وسيدنا  لياس 

بينما أكثر مال والهدى والتقوى وأخيرًا قرية الصفا والمروض، 
 100 – 51تقل في فئة  %26.2ربل اإلتحادات بنسبة 

عدو مثل  تحادات مستخدمي المياب بقرى صال  العبد 
 واإلمام مال  والطبراني، 

 التو ي  العددي والنسبي لتةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة اين الق وفقاب لعدد أعضاء ك  إتحاد ق2جدو  

 المعالك ايحةايية النسبة الميوية العدد قاب لعدد األعضاء بك  إتحاد )عضو(فيات التةنيف وف

   67.5 54 فاقل 50

 45.9 المتوسط 26.2 21  101 – 51

 27.7 اإلنحرا  المعيار  6.3 5 فاكثر 101

 126 المد  %100 80 الجملة
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وقرابة أقل مال علشر عدد اإلتحادات بمراقبة اإلنطالل 

عدو و م  100في فئة أكثر مال  لتق %6.3بنسبة 
خمسة  تحادات  ي  تحاديال بقرية الطبراني وثالثة 
 تحادات بقرية اإلمام مال . ويرجل لل   لى أال الحيازات 

 5فداال و  2.5الزراعية بمراقبة اإلنطالل تتراو  ما بيال 
فداال، وبالتالي يكوال عدد األعداء بكل  تحاد مقيد بعدد 

 الحيازات التي يخدمها. 

تةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة   -2
 اين الق وفقاب لمساحة ال ماك الهي يخدمه ك  إتحاد:

أال أكثر مال نص   تحادات  -3يتدح مال جدول 
 –30مستخدمي المياب بقرى مراقبة اإلنطالل في فئة 

مثل  تحادات مستخدمي المياب  %51.2فداال بنسبة  133
وسيدنا  لياس والهدى  ربقرى سيدنا عزير وعبدالعظيم زا 

والتقوى وأخيرًا قرية الصفا والمروض، بينما قرابة خلمسي 
فداال  237 –134تقل في فئة  %37.5اإلتحادات بنسبة 

مثل  تحادات مستخدمي المياب بقرية صال  العبد وثالثة 
 تحادات بقرية اإلمام مال  وستة  تحادات بقرية الطبراني 

وتقريبًا  أكثر مال علشر  ،وأربعة  تحادات بقرية الشهداء
تقل في  %11.3عدد اإلتحادات بمراقبة اإلنطالل بنسبة 

فداال و م تسعة  تحادات كالتالي  340 –238فئة 
 تحاديال بقرية الطبراني وثالثة  تحادات بقرية اإلمام مال  

 وأربعة  تحادات بقرية الشهداء.

 
 
 

تةذذذذذنيف إتحذذذذذادات مسذذذذذتخدمي الميذذذذذاه بقذذذذذرى مراقبذذذذذة  -3
ق وفقاب لعدد السنوات منه إشهار كذ  إتحذاد وحتذى ال اين 

قرابرررة  أال  -4أودرررحت النترررائج البحثيرررة بجررردول  :2018
سررنة بنسرربة  12نصرر   تحررادات مسررتخدمي الميرراب فرري فئررة 

. بينمررررررا 2006، أ  أال سررررررنة  شررررررهار م كرررررراال فرررررري 45%
 13خلمسرري  تحررادات مسررتخدمي الميرراب برراإلنطالل فرري فئررة 

راوحررررت سررررنة  شررررهار م ت ، أ %43.7سررررنة بنسرررربة  14 –
. فرررري حرررريال أال اكثررررر مررررال 2005و  2004كرررراال مررررا برررريال 

، أ  أال %11.2سنة بنسربة  15اإلتحادات في فئة علشر 
 .2003سنة  شهار م كاال في 

 ثانياب: مراقبة  يبة بالنوبارية:
تةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة  يبة  -1

 أال -5يتدح مال جدول  وفقاب لعدد أعضاء ك  إتحاد:
قرابة أربعة أخماس  تحادات مستخدمي المياب بقرى مراقبة 

مثل  %78.4عدو بنسبة  62 -24طيبة في فئة 
 تحادات مستخدمي المياب بقرى سيدنا سليماال وحسيال 
أواليسر وسيدنا آدم وستة  تحادات بقرية سيدنا  ليشل 
وثالثة  تحادات بقرية بالل بال ربا  وأخيرًا  تحاديال في 

الو اب، بينما علشر اإلتحادات تقريبًا بنسبة بدقرية محمد ع
عدو،  تحاديال بقرية  101 – 63تقل في فئة  10.8%

تحاديال بقرية سيدنا  ليشل، وتقريبًا علشر  بالل بال ربا  وا 
تقل في فئة  %10.8عدد اإلتحادات بمراقبة طيبة بنسبة 

عدو،  ي  تحاديال بقرية بالل بال ربا   140 - 102
تحاديال بقرية م د عبدالو اب. حموا 

ق التو ي  العددي والنسبي لتةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة اين الق وفقاب لمساحة ال ماك الهي يخدمه 3جدو  
 ك  إتحاد

 المعالك ايحةايية النسبة الميوية العدد فيات التةنيف وفقاب لمساحة ال ماك الهي يخدمه ك  إتحاد )فدان(

30 - 134  41 51.2   

 142.8 المتوسط 37.5 30  238 - 134

 67.2 اإلنحرا  المعيار  11.3 9 فاكثر 238

 310 المد  %100 80 الجملة
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ق التو ي  العددي والنسبي لتةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقذرى مراقبذة اين ذالق وفقذاب لعذدد السذنوات منذه إشذهار 4جدو  
 2018ك  إتحاد وحتى 

السذذنوات منذذه إشذذهار كذذ  إتحذذاد وحتذذى د فيذذات التةذذنيف وفقذذاب لعذذد
 )سنة( 2018

 المعالك ايحةايية النسبة الميوية العدد

   45.0 36 فاقل 12

 12.9 المتوسط 43.7 35  15 - 13

 1.03 اإلنحرا  المعيار  11.2 9 فاكثر 15

 3 المد  %100 80 الجملة

 ه بقرى مراقبة  يبة وفقاب لعدد أعضاء ك  إتحادياق التو ي  العددي والنسبي لتةنيف إتحادات مستخدمي الم5جدو  

 المعالك ايحةايية النسبة الميوية العدد فيات التةنيف وفقاب لعدد األعضاء بك  إتحاد )عضو(

24 - 63  29 78.4   

 56.5 المتوسط 10.8 4  102 - 63

 27.6 اإلنحرا  المعيار  10.8 4 فاكثر 102

 116 المد  %100 37 الجملة

 
جل لل   لى أال الحيازات الزراعية بمراقبة طيبة تتراو  ما ير و 

فداال، وبالتالي يكوال عدد األعداء بكل  5فداال و 2.5بيال 
  تحاد مقيد بعدد الحيازات التي يخدمها.

تةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة  يبة  -2
يتدح مال  وفقاب لمساحة ال ماك الهي يخدمه ك  إتحاد:

مال خلمس  تحادات مستخدمي المياب ر أال أكث -6جدول 
فداال بنسبة  173 – 80بقرى مراقبة طيبة في فئة 

تحاديال  21.6% ، أربعة  تحادات بقرية سيدنا سليماال وا 
تحاد واحد بكل مال قرية حسيال  بقرية محمد عبدالو اب وا 
أبواليلسر وقرية سيدنا  ليشل، بينما قرابة ثللثي اإلتحادات 

فداال مثل  267 – 174 تقل في فئة %62.2بنسبة 
 تحادات مستخدمي المياب بقرية سيدنا سليماال وقرية سيدنا 

آدم خمسة  تحادات بقرية سيدنا  ليشل وثالثة  تحادات 
تحاديال بقرية بالل بال ربا ،  بقرية حسيال أبواليلسر وا 

طيبة بنسبة وتقريبًا  خلمس عدد اإلتحادات بمراقبة 
كالتالي   مفداال، و  360 – 268تقل في فئة  16.2%

تحاديال بقرية محمد   تحاديال بقرية سيدنا  ليشل وا 
تحاد واحد بكل مال قرية بالل بال ربا  وقرية  عبدالو اب وا 

 حسيال أبواليلسر.

تةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة  يبة  -3
: 2018وفقاب لعدد السنوات منه إشهار ك  إتحاد وحتى 

مسي  تحادات خل أال   -7أودحت النتائج البحثية بجدول 
، %40.5سنة بنسبة  12مستخدمي المياب تقريبًا في فئة 

. 2006كان في أ  أال سنة  شهار م 

ق التو ي  العددي والنسبي لتةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقرى مراقبة  يبة وفقاب لمساحة ال ماك الهي يخدمه ك  6جدو  
 إتحاد

 المعالك ايحةايية النسبة الميوية العدد يخدمه ك  إتحاد)فدان(ي فيات التةنيف وفقاب وفقاب لمساحة ال ماك اله

80 - 174  8 21.6   

 223 المتوسط 62.2 23  268 - 174

 67 اإلنحرا  المعيار  16.2 6 فاكثر 268

 280 المد  %100 37 الجملة
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وفقذاب لعذدد السذنوات منذه إشذهار كذ  ة ق التو ي  العددي والنسبي لتةنيف إتحادات مستخدمي المياه بقذرى مراقبذة  يبذ7جدو  
 2018إتحاد وحتى 

 2018فيات التةنيف وفقاب لعدد السنوات منه إشهار ك  إتحذاد وحتذى 
 )سنة(

 المعالك ايحةايية النسبة الميوية العدد

   40.5 15 فاقل 12

 13.1 المتوسط 43.2 16  15 - 13

 1.14 اإلنحرا  المعيار  16.3 6 فاكثر 15

 3 المد  %100 37 الجملة

 
بينما أكثر مال خلمسي  تحادات مستخدمي المياب باإلنطالل 

، أ  تراوحت سنة %43.2سنة بنسبة  14 – 13في فئة 
. في حيال أال قلرابة 2005و 2004 شهار م كاال ما بيال 

، أ  أال %16.3سنة بنسبة  15خلمس اإلتحادات في فئة 
 . 2003سنة  شهار م كاال في 
الري التي تواجه أعضاء إتحادات  تالهدف الثالت: مشكال
 مستخدمي المياه:

يتبيال مال نتائج المشكالت المتعلقة بادارا المورد المايي:  ق1
أال أكثر مال تسعة أعشار العينة ونسبتهم  -8جدول 

مال  جمالي المبحوثيال أشاروا  لى وجود نقص في  94%
مال  جمالي عينة  %80مياب الر  أحيانًا، كما أكد 

شكلة عدم  نتظام مناوبات الر  ونقص م المبحوثيال وجود
وجود  %20عدد ساعاتها، وأكد باقي العينة بنسبة 

المشكلة أحيانًا. ويعاني ما يقرب مال ثالثة أرباا العينة 
مال وجود مشكلة قلة المياب في النهايات،  %75بنسبة 

يعاني منها أحيانًا. في حيال أال  %25وباقي العينة بنسبة 
يعانوال أحيانًا طول  %25بًا بنسبة ريتقريبا ربل العينة تق

فترض السدض الشتوية، بينما ثللثي العينة ال يعانوال مال  لب 
المشكلة. ولل  يرجل لعدم وجود نظام وادح إلدارض 

 المورد المائي بمنطقة الدراسة. 
يتدح مال نتائج المشكالت ايقتةادية المتعلقة بالري:  ق2

الي جممال   %40أال خلمسي العينة بنسبة  -8جدول 
المبحوثيال تقريبًا لديهم مشكلة نقص في قطل غيار مواتير 
الر ، باإلدافة  لى أال أكثر مال تسعة أعشار العينة 

مال  جمالي المبحوثيال يعانوا مال مشكلة  %93بنسبة 
 رتفاا تكلفة صيانة نظام الر  بصورض مبالغ فيها بسبب 
جشل التجار، عالوض علي لل  فمشكلة كثرض  نقطاا التيار 

مال  جمالي المبحوثيال  %95كهربي، والتي يعاني منها ال
 والتي يترتب عليها خسائر مادية للمزارعيال.

يتبيال مال نتائج المشكالت ايجتماعية المتعلقة بالري:  ق3
أال مشكلة كثرض النزاعات بيال المزارعيال بسبب  -8جدول 

عدم عدالة توزيل مياب الر ، قد صر  بوجود ا أكثر مال 
مال  جمالي  %63بينما  %36ة سبثللث العينة بن

وبالنسبة لمشكلة  المبحوثيال أشاروا  لى وجود ا أحيانًا.
صعوبات التعامل مل مسئول حراسة بوابات الر  

فقد أكد وجود ا أكثر مال ًثلثي العينة بنسبة  زالخفراء(
أكدوا وجود ا  %32، بينما قرابة ًثلث العينة بنسبة 68%

جود مشكلة تكسير بوابات و  احيانًا، األمر الل  ترتب عليإ
مال  جمالي المبحوثيال  %26الر  أحيانًا ولل  بنسبة 

مال  جمالي المبحوثيال. وتحدث  لب  %68وأحيانًا بنسبة 
المشكالت في األساس بسبب عدم وجود آلية وادحة 
للقداء على تل  النزاعات خاصة مال  تحادات مستخدمي 

 م.المياب حيث أال قراراتهم ليس لها صفة اإللزا

 -8يتدح مال نتائج جدول مشكالت نوعية مياه الري:  ق4
مال  جمالي المبحوثيال  %12.4أال علشر العينة بنسبة 

أشاروا  لى وجود مشكلة تلوث مياب الر ، في حيال أال 
مال  جمالي  %87.6قلرابة تسعة أعشار العينة بنسبة 

 المبحوثيال صرحوا بعدم وجود تلوث في مياب الر .
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 لمشكالت الري التي تواجه أعضاء إتحادات مستخدمي المياه بمن قة الدراسةددي والنسبي ق التو ي  الع8دو  ج

 مشكالت الري
المتوس   ج توجد أحيانا توجد

 المرجح
ترتي  
 % العدد % العدد % العدد المشكلة

         الماييبادارا المورد قالمشكالت المتعلقة 1

 1 166.5 - - 6.2 21 93.8 319 نقص مياب الر  أحياناً 

 2 158.5 - - 20.3 69 79.7 271 عدم انتظام مناوبات الر  ونقص عدد ساعاتها

 3 154.3 0.9 3 25.9 88 73.2 249 قلة المياب في النهايات

 13 80.6 66.8 227 24.1 82 9.1 31 طول فترض السدض الشتوية

         ايقتةادية المتعلقة بالريالت قالمشك2

 12 83.6 60.3 205 31.8 108 7.9 27 مواتير الر نقص قطل غيار 

 11 113.8 7.1 24 85.0 289 7.9 27  رتفاا تكلفة صيانة نظام الر  بصورض مبالغ فيها

 10 117.5 5.0 17 82.6 281 12.4 42 كثرض  نقطاا التيار الكهربي 

         اعية المتعلقة بالريقالمشكالت ايجتم3

رعيال بسبب عدم عدالة كثرض النزاعات بيال المزا
 توزيل مياب الر 

122 35.9 216 63.5 2 0.6 
133.3 9 

صعوبات في التعامل مل مسئول حراسة بوابات 
 الر  زالخفراء(

230 67.6 108 31.8 2 0.6 
151.3 4 

 8 125.5 5.0 17 68.5 233 26.5 90 تكسير بوابات الر  أحياناً 

         نوعية مياه الريقمشكالت 4

 14 64.6 87.6 298 10.6 36 1.8 6 ياب الر تلوث م

 15 60.8 93.2 317 6.2 21 0.6 2  رتفاا ملوحة مياب الر 

         المتعلقة بالريالرنية قالمشكالت 5

 5 144.8 3.8 13 36.8 125 59.4 202 عيوب فنية على طول المسقى مثل الميول العكسية

 6 144.5 1.5 5 42.1 143 56.5 192 عدم انتظام عمل الهدارات

 7 139.6 1.8 6 50.0 170 48.2 164 عيوب في تبطيال المساقى

 

جمالي المبحوثيال  لى عدم مال   %93أكثر مال وأشار 
 وجود مشكلة  رتفاا ملوحة مياب الر .

يتدح مال نتائج جدول المشكالت الرنية المتعلقة بالري:  ق5
 مال  جمالي %60أال قلرابة ثالثة أخماس العينة بنسبة  -8

المبحوثيال أشاروا  لى وجود مشكلة العيوب الفنية على طول 
أال أكثر مال المسقى مثل الميول العكسية، باإلدافة  لى 

مال  جمالي المبحوثيال يعانوا مال  %56نص  العينة بنسبة 
مشكلة عدم انتظام عمل الهدارات، عالوض علي لل   قلرابة 

 مال  جمالي المبحوثيال صرحوا %48نص  العينة بنسبة 
بوجود عيوب في تبطيال المساقي. ومرّد لل  نتيجة جشل 

هندسية أثناء المقاوليال وأيدّا عدم وجود المراقبة الفنية وال
 مراحل عمل المشروا.

الهدف الراب : مساهمة المبحوثين في أنش ة تتعلق بت وير 
  إستخداك مياه الري:

التو ي  العددي والنسبي لدرجة مساهمة المبحوثين في  -1
يالحظ مال خالل : تتعلق بت وير إستخداك مياه الرية أنش 

أال  نا  أربعة أنشطة تبيال أال مسا مة  -9جدول 
عمل شبكات  المبحوثيال فيها  ى: تطهير المجار  المائية،

ر  مطور، صيانة نظام الر ، تبطيال المساقي بالخرسانة، 
، %92، %90، %99ولقد بلغت النسب المئوية كما يلى: 

مال  جمالي المبحوثيال، ومرد لل   لى ب على الترتي 87%
أال  لب األنشطة أساسية و امة للزراا أعداء اإلتحادات 
وترتبط  رتباطًا وثيقًا بالعملية اإلروائية. في حيال أال درجة 
المسا مة في تل  األنشطة تراوحت ما بيال كثيرًا وأحيانًا، وقد 

 بلغت النسب المئوية كما يلي: 
رتيب مال  جمالي التعلى  87%، 88%، 89%، 98%

المبحوثيال. بينما كانت أقل أنشطة تبيال  نخفاض مسا مة 
عمل صر   المبحوثيال فيها  ى: توصيل الكهرباء لآلبار،
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مغطي، الر  مال مواسير بدل القنوات ولقد بلغت النسب 
على الترتيب مال  %81، %78، %93المئوية كما يلى: 

لية لما جمالي المبحوثيال، ويرجل لل  لدع  الموارد ا
لألعداء وكلل  رأسمال اإلتحادات. في حيال أال درجة 

 المسا مة في تل  األنشطة تراوحت ما بيال نادرًا ومنعدمإ.
مسذذاهمة المبحذذوثين فذذي لنذذو  التو يذذ  العذذددي والنسذذبي  -2

يالحظ مال خالل : أنش ة تتعلق بت وير إستخداك مياه الري
لثانيررة ة اأال بالنسرربة للمسررا مة بررالرأ  فرري المرتبرر -10جرردول 

وأ م األنشطة التي سا م فيها الزراا المبحروثيال  ري: تطهيرر 
المجررار  المائيرررة، وعمرررل شررربكات ر  مطرررور، وصررريانة نظرررام 

، %41، %71الرررأ ، ولقررد بلغررت النسررب المئويررة كمررا يلرري: 

علرررى الترتيرررب مرررال  جمرررالي المبحررروثيال. أمرررا المسرررا مة  35%
التررررالي: ة كبالمررررال فكانررررت فرررري المرتبررررة األولررررى وأ ررررم األنشررررط

تطهيررررررر المجررررررار  المائيررررررة، وتبطرررررريال المسرررررراقي بالخرسررررررانة، 
وصرريانة نظرررام الرررر ، وعمرررل شررربكات ر  مطرررور، ولقرررد بلغرررت 

علري  %54، %55، %57، %80النسب المئوية كما يلي: 
الترتيررب مررال  جمررالي المبحرروثيال. وترراتي المسررا مة باإلتصررال 

: ليلترررابالمسرررئوليال فررري المرتبرررة الثالثرررة وكررراال أ رررم األنشرررطة كا
تطهيررر المجرررار  المائيرررة، وتبطررريال المسررراقي بالخرسرررانة، ولقرررد 

مرررال  جمرررالي  %28، %40بلغرررت النسرررب المئويرررة كمرررا يلررري: 
المبحوثيال. 

 ق التو ي  العددي والنسبي لدرجة مساهمة المبحوثين في أنش ة تتعلق بت وير إستخداك مياه الري9جدو  

 األنش ة

 درجة المساهمة المساهمة

 نادراب  أحياناب  يراب كث ج نعك

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 0.6 2 20.3 69 78.2 266 0.9 3 99.1 337 تطهير المجار  المائية

 0.6 2 35.6 121 53.5 182 10.3 35 89.7 305 عمل شبكات ر  مطور

 2.9 10 44.7 152 44.4 151 7.9 27 92.1 313 صيانة نظام الر 

 - - 4.4 15 2.1 7 93.5 318 6.5 22 بارلآل توصيل الكهرباء

 0.3 1 47.1 160 40.3 137 12.4 42 87.6 298 تبطيال المساقي بالخرسانة

 0.6 2 14.7 50 6.2 21 78.5 267 21.5 73 عمل صر  مغطي

 0.6 2 15.3 52 2.9 10 81.2 276 18.8 64 الر  مال مواسير بدل القنوات
 

 لنو  مساهمة المبحوثين في أنش ة تتعلق بت وير إستخداك مياه الريبي ق التو ي  العددي والنس10جدو  

 األنش ة

 نو  المساهمة

 بالعم  بالدعاية بالتخ ي  بالما  بالرأي
بايتةا  
 بالمسيولين

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تطهيررررررررررررررر المجررررررررررررررار  
 المائية

242 71.2 273 80.3 57 16.8 40 11.8 56 16.5 138 40.6 

عمررررررررررررل شرررررررررررربكات ر  
 مطور

139 40.9 184 54.1 14 4.1 42 12.4 55 16.2 12 3.5 

 5.3 18 17.6 60 12.6 43 5.6 19 55.0 187 35.3 120 صيانة نظام الر 
توصررررررررررررريل الكهربررررررررررررراء 

 لآلبار
7 2.1 41 12.1 3 0.9 3 0.9 7 2.1 12 3.5 

تبطررررررررررررررريال المسررررررررررررررراقي 
 بالخرسانة

72 21.2 195 57.4 8 2.4 - - 7 2.1 96 28.2 

 0.9 3 0.3 1 - - - - 16.2 55 9.7 33 عمل صر  مغطي
الررر  مررال مواسررير برردل 

 القنوات
21 6.2 30 8.8 12 3.5 - - 21 6.2 - - 
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ثررررم رابعررررًا المسررررا مة بالعمررررل وكانررررت أ ررررم األنشررررطة كالتررررالي: 
صرريانة نظررام الررر ، وتطهيررر المجررار  المائيررة، وعمررل شرربكات 

، %17.6النسرررب المئويرررة كمرررا يلررري: غرررت ر  مطرررور، ولقرررد بل
وأخيرًا سادسًا  . وخامسًا المسا مة بالدعاية16.2%، 16.5%

 المسا مة بالتخطيط.
الهدف الخام : إقتراحات تحسين إدارا مياه الري والتربة 
وترتي  أهميتها من وجهة ن ر ال را  المبحوثين: 

أال  قتراحات تحسيال  -11و 10يالحظ مال خالل جدولي 
اب الر  والتربة  نحصرت في ستة  قتراحات فقط مي  دارض

في الفترض الحالية مال وجهة نظر المبحوثيال بمنطقة 
زراعة أصنا  محاصيل الدراسة و لب اإلقتراحات  ي: 

زيادض مدض مناوبة الر ،  شرا  المزارعيال ، تتحمل العطش
في توزيل حصص المياب مل مسئول الر ، صيانة 

للتربة لإلحتفاظ  ناتالصر  المغطي،  دافة محس
بالرطوبة، عمل قياسات دورية لقياس المحتو  الرطوبي 

 للتربة.

وقد تم ودل تصور لترتيب األ مية لهلب اإلقتراحات، 
و و مال وجهة نظر الزراا المبحوثيال و و كالتالي كما في 

: األول  و زيادض مدض مناوبة الر ، والثاني  و 12جدول 

لمياب مل مسئول الر ، ص ا شرا  المزارعيال في توزيل حص
والثالث  و زراعة أصنا  محاصيل تتحمل العطش، والرابل 
 و  دافة محسنات للتربة لإلحتفاظ بالرطوبة، والخامس  و 
صيانة الصر  المغطي، وأخيرًا السادس  و عمل قياسات 
دورية لقياس المحتو  الرطوبي للتربة، ولقد بلغت النسب 

، %30، %32، %37، %77، %87المئوية كما يلي: 
 علي الترتيب مال  جمالي المبحوثيال. 29%

 توةيات الدراسة
في دوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكال استخالص بعض 

ولل  بالتعاوال بيال كل  التوصيات التالية وفقًا ألولوية التدخل
مال وزارات الزراعة والر  والبيئة والتدامال االجتماعي 

منظمات المجتمل ال و واإلعالم وأيدًا منظمات المزراعي
 :المدني بالمنطقة

توفير كميات المياب المناسبة لنوا التربة أوجب: مدخ  إداري: 
والمحاصيل الزراعية المزروعة بالزمام بناًء على الدراسة 
والبحث ومراعاض وجود جدول زمني محدد لمواعيد 

 المناوبات واإلدوار للمزارعيال.

 ي  األهمية يقتراحات تحسين إدارا مياه الري والتربة للمبحوثينرتق التو ي  العددي والنسبي لت11جدو  

 األقتراحات

 ترتي  األهمية

 الساد  الخام  الراب  الثالت الثاني األو 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

زراعررررررررررررررررررررررة أصررررررررررررررررررررررنا  
محاصرررررررررررررررررريل تتحمررررررررررررررررررل 

 العطش

- - 27 7.9 71 20.9 25 7.4 89 26.2 128 37.6 

 0.3 1 0.3 1 0.3 1 - - 12.1 41 87.1 296 يادض مدض مناوبة الر ز 

 شررررررررا  المرررررررزارعيال فررررررري 
توزيررررررل حصررررررص الميرررررراب 

 مل مسئول الر 

41 12.1 264 77.6 26 7.6 3 0.9 2 0.6 4 1.2 

 26.5 90 30.3 103 26.5 90 14.7 50 2.1 7 - - صيانة الصر  المغطي

 دررررافة محسررررنات للتربررررة 
 لإلحتفاظ بالرطوبة

3 0.9 2 0.6 93 27.4 109 32.1 85 25.0 48 14.1 

عمررررررررل قياسررررررررات دوريررررررررة 
لقياس المحتو  الرطروبي 

 للتربة

2 0.6 4 1.2 99 29.1 105 30.9 63 18.5 67 19.7 
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 التو ي  العددي والنسبي يقتراحات تحسين إدارا مياه الري والتربة من وجهة ن ر المبحوثين ق12جدو  

 % العدد تايقتراحا ترتي  األهمية

 87.1 296 زيادض مدض مناوبة الر  األول

 77.6 264  شرا  المزارعيال في توزيل حصص المياب مل مسئول الر  الثاني

 37.6 128 زراعة أصنا  محاصيل تتحمل العطش الثالث

 32.1 109  دافة محسنات للتربة لإلحتفاظ بالرطوبة الرابل

 30.3 103 صيانة الصر  المغطي الخامس

 29.1 99 عمل قياسات دورية لقياس المحتو  الرطوبي للتربة ادسلسا

 
تنفيل خطط تطوير الر  بناًء على  ثانياب: مدخ  فني:

الدراسات الفنية والهندسية المتخصصة مل اإل تمام 
باإلشرا  الهندسي على عمليات التبطيال للترا والمجار  

 المائية ومناسيب البوابات والهدارات. 
العمل على التا يل والتدريب   اجتماعي: دخثالثاب: م

للمزارعيال لتنمية قدراتهم في االستخدام الرشيد للمورد 
المائي بكفاءض وفعالية مل الحفاظ على البيئة، باإلدافة 

  لى توفير حوافز للتميز في  لا المجال.
توفير المستلزمات اإلروائية المناسبة  رابعاب: مدخ  اقتةادي:
مل توفير قطل الغيار لها باسعار  ر لبرامج تطوير ال

تناسب المزارعيال مل ودل برامج تمويلية تالئم دخول 
 المزراعيال.

العمل على  صدار قوانيال وتشريعات خامساب: مدخ  قانوني: 
لها صفة اإللزام مل تغليظ العقوبات للحفاظ على المورد 

 المائي.

 المراج 
ستخدمي مياب مأثر روابط  -( 2010أبواليزيد، مرفت سليماال ز

الر  علي الكفاءض اإلقتصادية إلستخدام الموارد المائية في 
الزراعة المصرية، رسالة دكتوراب غير منشورض، قسم اإلقتصاد 

 .الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عيال شمس
دور  تحادات مستخدمي  -( 2019أحمد، كريم رجب عبدالقادر ز

موارد المائية في لالمياب في زيادض كفاءض وفعالية  ستخدام ا
األرادي الجديدض، رسالة دكتوراب، قسم التنمية الريفية، كلية 

 الزراعة، جامعة االسكندرية.

أحمد، كريم رجب عبدالقادر ومصطفى كامل محمد السيد و الة 
دور  تحادات مستخدمي المياب في  –( 2019أحمد يسر  ز

قرى  زيادض كفاءض وفعالية استخدام الموارد المائية في بعض
النوبارية، مجلة العلوم الزراعية والبيئية، جامعة دمنهور، عدد 

 .227:  192(، ص ص 18(، مجلد ز1ز

دراسة اجتماعية لبعض  –( 2013بيطح، عالء الديال أميال ز
العوامل المحددض لدرجة ترشيد الزراا في استخدام مياب الر  
لبعض قرى محافظة البحيرض، رسالة دكتوراب، قسم االقتصاد 

 لزراعي، كلية الزراعة بسابا باشا، جامعة االسكندرية.ا
نشرض الموارد  -( 2018الجهاز المركز  للتعبئة العامة واألحصاء ز

مكانية التوسل الزراعي في مصر  .المائية وا 
نشرض البيئة،  -( 2020الجهاز المركز  للتعبئة العامة واألحصاء ز

 www.capmas.gov.eg موقل  لكتروني 
آثر مشكالت روابط  -( 2020حسال، مها صفوت أحمد محمد ز

مستخدمي المياب على  نتاجية المحاصيل الحقليةبمحافظة 
(، مجلد 3الشرقية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، عدد ز

 .1042:  1023(، ص ص 30ز

راسة التنظيم، دالنظرية اإلجتماعية و  -( 1985الحسيني، السيد ز
 ، دار المعار ، القا رض.5ط 

 دارض الموارد المائية في  -( 2012الخولي،  بإ طايل أحمد ز
 2017 لي  2012جمهورية مصر العربية: خالل الفترض مال 

دراسة تقويمية، رسالة دكتوراب غير منشورض غير منشورض، قسم 
 .القا رض ةاإلدارض العامة، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامع

 
 
 

http://www.capmas.gov.eg/
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ABSTRACT 

Irrigation Problems Confronting WUAs Members', in Some Nubaria Villages 

Kareem R. A. Ahmed, Mostafa K. M. Elsayed 
The research mainly aimed to identify the irrigation 

problems confronting water user associations members', 

and characterize the current status of water user 

associations, as well as their contribution and 

suggestions in improving irrigation water management 

in the study area, and identify some of the social and 

economic characteristics of water user associations 

members'. In order to achieve the research objectives, a 

personal interview questionnaire was used to collect 

data from 340 respondents in some Nubaria villages. 

Some descriptive statistical methods were used in the 

data analysis, such as measures of central tendency and 

dispersion. 

The results concluded in identifying 15 irrigation 

problems confronting WUAs members', in some 

Nubaria villages, and arranging them according to the 

priority of intervention to solve them as follows: 

Administrative problems related to irrigation water, 

followed by technical problems, social problems, 

economic problems, and finally, problems of irrigation 

water quality. 

Keywords: Irrigation problems in reclaimed lands – 

WUAs - Nubaria region 

 


