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 الوعي المائي ألخصائي االرشاد الزراعي بمحافظة البحيرةمستوي 
 

 صالح الدين فكري الساعي
 

 جامعة أسوان –كمية تكنولوجيا المصايد واألسماك  –قسم االقتصاد والتنمية البشرية 
 
 العربي الممخص

 
البحث التعرف عمي مستوي الوعي المائي ألخصائي اإلرشاد الزراعي بمحافظة البحيرة، وقد تحقق ذلك من خالل عدة أىداف ىذا استيدف 

فرعية تمثمت في التعرف عمي بعض محددات ندرة المياه وتأثيراتيا المتوقعة ، أىم أدورأخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي 
ترشيد استخدام مياه الري ، أىم مشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام مياه الري ، أىم األدوار التي يقدميا لمزراع، أىم ممارسات 

وقد تم االرشاد الزراعي لمزراع في مجال ترشيد استخدام مياه الري، وأىم مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية من وجية نظرالمبحوثين. 
م ، وذلك لعينة عشوائية بسيطة 0202ميدانية باستخدام استمارة استبيان بالمقابمة الشخصية خالل شيري يوليو وأغسطس عام جمع البيانات ال

 ، وتم استخدام Cochranمبحوث، وذلك باستخدام معادلة  38% من إجمالي الشاممة البالغ عددىا 30.8مبحوث تمثل نسبة  02بمغ قواميا 
لتكرارات، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، الوسيط، االنحراف المعياري، الوزن النسبي، معامل ارتباط سبيرمان األساليب اإلحصائية كا بعض

اتضح أن ما يقرب من  فيما يمي:البحثية لتحميل البيانات وعرض النتائج. وتمخصت أىم النتائج ومعامل االرتباط الثنائي لمرتب بايسيلاير لمرتب، 
لدييم مستوي وعي مائي مرتفع فيما يتعمق بمحددات ندرة المياه وتأثيراتيا المتوقعة، ومعارف وممارسات ومشكالت  %0..2ثمثي المبحوثين

درة ترشيد استخدام المياه. ووجد أن أىم أدوار أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي لمزراع تتمثل في نشر المعارف المؤكدة عن ن
ياه الري وخاصة في االستخدامات الزراعية.وتمثمت أىم ممارسات ترشيد استخدام مياه الري في التسوية الجيدة لألرض المياه وترشيد استخدام م

الزراعية بالميزر.وكانت أىم مشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام مياه الري ىي انخفاض المستوي المعرفي والمياري لمزراع 
الري.واتضح أن أىم األدوار التي يقدميا االرشاد الزراعي لمزراع تتمثل في تقديم التوصيات الحديثة عن أنسب بممارسات ترشيد استخدام مياه 

استخدام  مواعيد الري لترشيد كمية المياه. وأخيرا كانت أىم مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية التي ذكرىا المبحوثين ىي تحسين كفاءة
ترشيد استخداميا وحمايتيا من التموث، وتفعيل التشريعات البيئية، وخاصة التي تيدف إلي حماية مصادر المياه من كل مياه الري بنشر ثقافة 

 أشكال التموث واإلىدار. 

 محافظة البحيرة. ؛أخصائي االرشاد الزراعي  ؛الوعي المائي  الكممات المفتاحية:

 المقدمة والمشكمة البحثية .1

قضية الوعي المائي من أىم التحديات التي تواجو مصر  تعتبر
في عالمنا المعاصر، فإذا كان خطر إقامة مشروعات عند منابع 

األراضي القابمة فريقيا، وزراعة أنيرالنيل كالسدود المائية لبعض دول 
لمزراعة بيا أصبح يشكل بؤرة توترتيدد مصالح مصر المائية، 
باإلضافة إلي تأثيرات التغيرات المناخية عمي الموارد المائية فكالىما 

تحديات  ية تيدد األمن المائي المصري فثمةتمثل تحديات خارج
ألزمة المياه المصرية تتمثل في محدودية  اأخري داخمية تشكل أبعاد

الموارد المائية، ونقص كميات المياه المتاحة والصالحة لالستعمال، 
وعدم ترشيد استيالكيا وزيادة الفواقد المائية، وسوء تنمية مواردىا 
سواء في الميدان الزراعي أوالصناعي أوعمي مستوي االستيالك 
الفردي، باإلضافة إلي الزيادة السكانية والتي تمثل تحدي لألمن 

كذلك التموث المائي الذي و ، ومن ثم األمن القومي، المائي في مصر
لتدىورنوعية المياه وصالحيتيا بفعل  أدتلو آثار بيئية ضارة  كان

 مصادر التموث المختمفة.
ويتضح جميا أن أىداف التنمية المستدامة السبعة عشرفي خطة 

مترابطة ومتضافرة، فمن دون اعتماد استراتيجيات  0282عام 
متكاممة لمعالجة قضايا الموارد المائية اليمكن تمبية احتياجات 
نتاج المواد الغذائية مع  مختمف المستيمكين في مجاالت الطاقة وا 

ية لألجيال القادمة، ويتضمن اليدف ضمان الحفاظ عمي النظم البيئ
السادس من أىداف التنمية المستدامة ضمان توافر المياه وخدمات 
الصرف الصحي لمجميع وتشتمل مقاصد ىذا اليدف عمي جميع 
جوانب النظم الصحية لتدويرالمياه، كما ييدف إلي تحقيق االستخدام 

يستفيد منو  العادل والمتوازن والمستدام لممياه في المستقبل، الذي
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 ،جميع شرائح المجتمع بما فييا األشد فقرا وتأثرا واألكثر تيميشا
مارس من كل عام  00وألىمية ىذا المورد اليام يحتفل العالم بتاريخ 

باليوم العالمي لممياه وذلك لجذب االنتباه إلي أىمية المياه العذبة 
 ،ألمم المتحدة)ا "والدعوة إلي اإلدارة المستدامة لموارد المياه العذبة

 (.38 .، ص0208
وتمثل مشكمة ندرة ومحدودية المياه لمزراعة المصرية أحد أىم 

حوالي  التحديات الحالية والمستقبمية حيث أن قطاع الزراعة يستيمك
% من موارد مصر المائية، ومع تزايد السكان والطمب المتزايد 38

الفرد  عمي االنتاج الزراعي لسد حاجات السكان مع تناقص نصيب
من األراضي الزراعية والمياه، خصوصا مع ثبات الموارد المائية، 
ومع ثبات حصة مصر من مياه نير النيل، ومع تناقص ومحدودية 
المياه في مصر، األمر الذي يؤكد عمي ضرورة ترشيد استخدام المياه 
المتاحة، واستخدام طرق الري الحديثة، والعمل عمي استنباط 

ممياه، وذلك عن طريق توعية الزراع باستخدام مياه األصناف الموفرة ل
سراف، ورغم المحدودية الشديدة لموارد المياه فإن  الري دون إىدارأوا 
كافو ما خطط من سياسات لم يسفر عن خمق بيئة زراعية تسعي 

 ،الخولي)فودة و  بوضوح إلي ترشيد ىذا المورد الزراعي النادر
 (.020ص. ، 0208، )محمد ومحمد، (0022ص.، 0200

المياه،  عمىوتعرف ندرة المياه بعدم التوازن بين العرض والطمب 
 Totalويتطمب الحد األدني من إجمالي الموارد المائية المتجددة 

Renewable Water Resources (TRWR)  لألنشطة الزراعية
مترمكعب /  0022والصناعية والمنزلية األساسية ما يقدر بحوالي 

/ السنة لمفرد أقل  TRWRالسنة لمفرد الواحد، وبالنسبة لمبمدان ذات 
وتقع تحت حزام الفقر  مترمكعب فيي تعاني من ندرة المياه0222من 

 822/السنة لمفرد أقل من TRWRوبالنسبة لمبمدان ذات ، المائي
)منظمة التعاون  "مطمقةالمائية الندرة ال تقع تحت حدمترمكعب فيي 

 (.3 .ص ،0202 ،سالمياال
يراد نير أن مصر تحصل عمي كامل حصتيا من ا وبالرغم من

النيل حتي اآلن فإنيا تعد من الدول المصنفة ضمن دول الفقر المائي 
حيث يبمغ نصيب الفرد والذي يقترب من حد الندرة المائية المطمقة، 

فكيف يكون وضع  متر مكعب سنويا، 222من المياه ألقل من 
حالة تقميل حصتيا من المياه نتيجة إلقامة مشروعات عند مصر في 

منابع نير النيل كالسدود المائية لبعض دول افريقيا، ورغم الفقرالمائي 
والذي يزداد حدتو عام بعد اآلخر إال أن مصر تعد من أكثر دول 
العالم اسرافا في استخدام المياه فكفاءة نقل وتوزيع المياه 

نظم الري الحقمي، كذلك وعي الزراع % من 82% ونحو02التتعدي
 .، ص0208 ،)أبوزيد بتقميل الفاقد من مياه الري يعتبر محدودا

 (.08ص.، 0202 ،(، )الشناوي..0

واالرشاد الزراعي بصفتو أحد أدوات وزارة الزراعة يعتبر حجر 
الزاوية في تنفيذ سياسة التنمية الزراعية بصفة عامة، وأىداف تنمية 

باالستخدام األمثل لموارد مياه  بصفة خاصة، والمتعمقة الموارد المائية
ليا، ل االسراف وسوء االستخدام واليدر الري المتاحة والممكنة، وتقمي

ويتم ذلك من خالل توعية مستخدمي المياه بتزويدىم بالمعارف 
الخاصة باالحتياجات المائية لممحاصيل المختمفة، ، وترشيد استيالك 

منيا، والحفاظ عمييا من كافة صور وأشكال  المياه، وتقميل الفاقد
التموث، من خالل احداث تغييرات معرفية واتجاىية وميارية مرغوبة 
لزيادة وعي الزراع بتمك األساليب من أجل رفع كفاءة استخدام مياه 
الري متعاونا مع مختمف الجيات المنوط بيا القيام بالعمميات الفنية 

(، 303 .، ص0208 ،وآخرون )زيدان لتنمية الموارد المائية
ومن ناحية أخري فإن "(. 802ص.، 0202 ،)عبدالمجيد وأخرون

ادخال أنشطة االرشاد المائي سيكون لو األثر الكبير في توضيح 
الصورة أمام الزراع واستيعاب التقنيات الحديثة لتوفير المياه والتعامل 

االدارة  مع المياه كمورد اقتصادي ميم وسمعة نادرة واستيعاب مبدأ
 .(0220،)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية "المستدامة لمموارد المائية

والشك أن نجاح الجياز اإلرشادي في القيام بدور فعال في "
مجال ترشيد استخدام مياه الري يعتمد في المقام األول عمي كفاءة 

حيث أن المرشدين  وخبرة العاممين فيو عمي كافة المستويات،
ومن ثم فإن  ،ىم أساس العمل اإلرشادي الزراعي الناجح الزراعيين

األمر يتطمب االستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة من العناصر 
رشاد الزراعي المائي البشرية المدربة، واستحداث مسمي أخصائي اال

االرشاد في مجال الري الحقمي يتعاون ويتكامل مع الموجو لتفعيل دور 
ية لحسم مشاكل الري والصرف وترشيد المائي عمي الترع الفرع

استخدام مياه الري وكذلك تنسيق الجيود والعمل الميداني بما يخدم 
مصمحة المزارعين ويحقق أىداف التنمية الزراعية وبالتالي يتم تعزيز 
الروابط بين الوزارات والجيات المختمفة ذات العالقة وبخاصة بين 

، 0200 ،)صالح وآخرون "يوزارتي الزراعة والموارد المائية والر 
 (. 08ص.
حمل الزراع مسؤولية استخدام المياه في الحقل، فإن إرشاده لت ونظرا

وتوعيتو بكيفية تقميل الفاقد من مياه الري وترشيد استخداميا أمر بالغ 
األىمية، وكذلك تغيير ثقافة الوفرة التي يتصرفون بيا واستبداليا 

المياه نادر ويجب الحرص عميو  بثقافة الندرة بحيث يدركون أن مورد
االستنزاف، ومن ىنا اإلىدار و وصيانتو من التموث والحفاظ عميو من 

سموك الزراع صائي االرشاد الزراعي الذي يعتبر يتضح أىمية دور أخ
من معارف وميارات واتجاىات  بكل ما ينطوي عميو ىذا السموك

تغييرات اىتمامو األساسي كعممية تعميمية تستيدف احداث محور 
ي الموارد سموكية مرغوبة ومحددة في سموكو ، حيث يعد الحفاظ عم

السموك اإلروائي لمزراع عمل لو األولوية إذا المائية من خالل تغيير 
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أريد التخفيف من حدة المشكالت الناجمة عن سوء استغالل المياه، 
ونظرا ألن المدخل المعرفي يعد أحد المداخل اليامة لمتعرف عمي أي 

مة وتحديد أبعادىا وجوانبيا المختمفة، لذا فقد استيدف ىذا البحث مشك
تحديد مستوي الوعي المائي لدي أخصائي اإلرشاد الزراعي بمحافظة 

 البحيرة.

 البحثأهداف  .2

أساسية تحديد مستوي الوعي المائي بصفة  البحثستيدف ا
خصائي اإلرشاد الزراعي بمحافظة البحيرة، ويتم ذلك من خالل أل

 األىداف الفرعية التالية: تحقيق
وتأثيراتيا محددات ندرة المياه ب تحديد مستوي معرفة المبحوثين-0

 . نظرىمالمتوقعة من وجية 
أدورأخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي و  ميامالتعرف عمي -0

 المائي لمزراع. 
ترشيد تحديد مستوى الوعى المعرفى لدى المبحوثين بممارسات  -8

 . ىممياه الري من وجية نظر استخدام 
ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام  تكالمش التعرف عمي-.

 مياه الري من وجية نظر المبحوثين.
التعرف عمي أىم األدوار التي يقدميا االرشاد الزراعي لمزراع في -8

 مجال ترشيد استخدام مياه الري من وجية نظر المبحوثين. 
دام الموارد استخالتعرف عمى مقترحات المبحوثين نحو رفع كفاءة  -2

 المبحوثين.المائية من وجية نظر 
المائي الكمية لممبحوثين  درجة مستوي الوعيتحديد العالقة بين -0

وبين كل من المتغيرات المستقمة المدروسة:السن، المؤىل الدراسي، 
رة الزراعة، عدد التخصص الدراسي، النشأة، عدد سنوات العمل بوزا

سنوات العمل باالرشاد الزراعي، الحصول عمي دورات تدريبية في 
 مجال الري، وعدد الدورات التدريبية في مجال الري.

ترجع أىمية البحث لتعرضو لقضية تشغل كثيرًا من 
اإلىتمام العالمى والمحمى حيث تواجو مصرًا نقصًا حادًا فى المياه 

ترتب عمييا من صناعات زراعية وغذائية الالزمة لحاجة اإلنسان وماي
نتاج زراعى .لذا كان من الضرورى تحديد مستوى الوعى المائى،  وا 
كما يستمد البحث أىميتو من أن تنمية الوعي المائي يعتبر الخطوة 
األولي الالزمة لمحصول عمي معمومات أكثرعمقا عن المشكالت 

تبني سياسات  المائية، وسبل ترشيد استخدام مياه الري من خالل
مناسبة تركزعمي إدارة الطمب عمي المياه، واالستفادة من الخبرات 
المكتسبة،  وبذل كل الطاقات لحسن استغالليا لتحقيق التوازن بين 
الموارد المائية المتاحة والطمب عمييا، كما أن تنمية الوعي المائي 

انب ىو جانب من جو  ألخصائي االرشاد الزراعي تجاه القضية المائية
 التنمية البشرية الشاممة.

 االستعراض المرجعي .3

إن تنمية الوعي بقضايا المياه يعد األسموب األمثل لتعديل "
أثناء تعامميم مع الموارد  الزراعالسموكيات السمبية التي يرتكبيا 

المائية في حياتيم اليومية والتي تسيم في نقص ىذا المورد الميم، 
أن الوعي المائي يعتمد عمي كم كبير من المعرفة عن التقنيات  حيث

الحديثة الستخدام المياه في الزراعة مما يجعمو يرشد استيالكو لممياه، 
كما أن نمو الوعي المائي عند االفراد بأبعاده المختمفة يتيح الفرصة 
لتحقيق أقصي استفادة من الموارد المائية مما يعود عمي المجتمع 

 "(.0220،)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية "والرخاء بالخير
ويعرف الوعي بأنو اإلدراك القائم عمي االحساس والمعرفة الذي 
يساعد عمي اتخاذ قرارات معينة تجاه قضية معينة، كما يعرف الوعي 
بإدراك الفرد لما يحيط بو إدراكا مباشرا وينطوي عمي وقوف الفرد 

اجة إلي مزيد من المعمومات عنيا")عبد عمي فكرة جديدة وشعوره بح
يعرف الوعي المائي بأنو "إدراك كما  (. 0008ص.، 0220،العال

الفرد لممشكمة المائية كإحدي المشكالت البيئية من حيث حجميا 
ثره بيا. أوأسبابيا وأبعادىا وكيفية مواجيتيا وتأثير االنسان فييا وت

مواجية ىذه المشكمة  ويعني أيضا الشعور العميق بالمسؤولية تجاه
والتصدي ليا، ولن يتحقق ذلك إال إذا اكتسب الفرد المعمومات 
والمفاىيم العممية الصحيحة التي تتعمق بالمشكمة، والتي تشكل وعيو 

مفيوم ترشيد استيالك المياه وعدم االسراف فييا -0المائي وىي: 
يوم مف-0عمي كافة المستويات، سواء في الحقل أوالمصنع أو المنزل.

المحافظة عمي المياه من التموث ومحاورتدىورىا وآثارىا عمي صحة 
وىذان ىما البعدان الرئيسيان لموعي المائي، وتنمية الوعي  ،االنسان

بيذين البعدين يحقق في النياية مبدأ الحفاظ عمي المياه الذي يعني 
تقميل الفاقد من المياه الناتج عن أشكال اإلىدار المختمفة خاصة 

ويعد الحفاظ عمي المياه عن  ،تج عن العادات السموكية السيئةالنا
طريق تقميل نسبة الفاقد من أىم وأسيل الطرق لتدبير االحتياجات من 
المياه، وىو من أىم الوسائل لتحقيق التوازن بين الموارد المحدودة من 

 (.32-33 .، ص ص0220،)رمضان "المياه واالحتياجات الفعمية
الزاوية لتحقيق األمن د مياه الري حجر ولذلك يمثل ترشي"

المائي، وىذا يتطمب خمق وعي جديد بأبعاد مشكمة المياه لدي الزراع 
ومشاركتيم في عممية إتخاذ القرار ذات الصمة بيذا المورد اليام يحدد 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والبيئية في األراضي القديمة، 

الممارسات المائية المتنوعة وجعميم قادرون بأنفسيم عمي تحديد 
لمواكبة احتماالت نقص اإلمداد بالمياه وضرورة رفع كفاءة استخداميم 
ليا حتي يكونوا قادرين عمي تحقيق التنمية المستدامة، والشك أن 
العبء األكبر في خمق ذلك الوعي وما يستتبعو بالضرورة من 

الح )ص "اجراءات عممية يقع عمي عاتق جياز االرشاد الزراعي
 (. 00ص.، 0200 ،وآخرون
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ويعرف مفيوم ترشيد مياه الري بأنو "عممية اكتساب الزراع لألسموب "
اإلروائي السميم من خالل تزويدىم بالمعمومات الجديدة وتنفيذىم 
لمممارسات المستحدثة في ىذا المجال، ومشاركتيم المستمرة والمباشرة 

المحافظة عمييا وعمي لمقائمين عمي تطوير الري بيدف توفير المياه و 
خواص التربة الزراعية، مما يساعد في إمكانية التوسع الزراعي 
 "الرأسي واألفقي بيدف زيادة االنتاج الزراعي وتحقيق االمن المائي

ويعرف ترشيد استخدام مياه الري بأنو " (.0.2 .، ص0208 ،)أبوزيد
أفضل السبل لتوزيع المياه وطرق ووسائل استخداميا في الري 
السطحي، وىوتقميل الفاقد من المياه وضبط عممية توزيع استخدامو، 
وىو الحد من االسراف والمبالغة في استخدام مياه الري عن طريق 
الطرق التكنولوجية الحديثة في نقل وتوزيع مياه الري، كما أن ترشيد 
استخدام مياه الري ىو تقميل الفاقد من مياه الري إلي أدني حد ممكن 

فظة عمي مستوي االنتاج الزراعي من أجل تحقيق أعمي مع المحا
-002ص.، ص 0208،)الطنطاوي "كفاءة استخدام لوحدة المياه

ويعرف ترشيد استخدام مياه الري من الوجية االقتصادية ىو "(.000
استخدام المورد المائي بما يحقق أعمي عائد اقتصادي ممكن من 

)أبو العطا  "اإلروائية المستخدمةاالستعماالت البديمة لموحدة المائية 
 (.02ص.، .020 ،وآخرون

 الطريقــة البحثيـة .4

والمنيج العممي المستخدم،  البحثتشتمل الطريقة البحثية عمى نوع 
، أداة جمع البيانات، البحثوالمفاىيم والتعاريف اإلجرائية، ومجاالت 

 وقياس المتغيرات البحثية، وأدوات التحميل االحصائي.
 والمنهج العممي المستخدم البحثنوع . 1.4

المنيج المستخدم ىو المنيج الوصفى و  ،يعتبر نوع البحث وصفي
التحميمى من خالل المسح االجتماعى الجزئى بالعينة، والذى ال يعتمد 
فقط عمى وصف المتغيرات المدروسة بل يمتد إلى تحميل وتفسير ىذه 

 بؤ بالمستقبل.من أجل التن المتغيرات ووضع أنسب الحمول ليا

 المفاهيم والتعاريف اإلجرائية . 2.4

لمامالوعي المائي : يقصد بو في ىذا البحث مدي  أخصائي  إدراك وا 
بالوضع الحالي والمستقبمي لمموارد المائية، االرشاد الزراعي 

عدد من المعارف والتحديات التي تواجييا، والحفاظ عمييا من خالل 
مصر، وبمحددات ندرة المياه، وبأساليب المتعمقة بالوضع المائى فى 

 رفع كفاءة وترشيد استخدام مياه الري.
أخصائي  ثحالب اأخصائيو االرشاد الزراعي: ويقصد بيم في ىذ

المواد االرشاديين الزراعيين العاممين بالجيازاالرشادي كأخصائي 
محصول عمي مستوي االدارات الزراعية، ومديرية الزراعة التابعين 

 فظة البحيرة. ليا بمحا

درجة في ىذا البحث ممارسات ترشيد استخدام مياه الري : يقصد بيا 
التي تؤدي إلى الحد من الزراع لعدد من الممارسات الزراعية موافقة 

متعمقة ممارسات اإلسراف في استخدام مياه الري ، سواء كانت 
ي الزراع ، أومتعمقة بالمجاري المائية متمثمة في تبطين تمك المجار ب

 أو تطييرىا من الحشائش .

 البحثمجاالت  .3.4

 المجال الجغرافي. 1.3.4

 2302 تيامساح التي تبمغأجري البحث في محافظة البحيرة، 
داري، وتحاط  كيمومترمربع، وتنقسم إداريا إلي خمسة عشر مركزا 
محافظة البحيرة بعدد ست محافظات ىي كفر الشيخ، الغربية، 
المنوفية، الجيزة، مرسي مطروح، واالسكندرية، وتعتبرالمحافظة األولي 
بين محافظات جميورية مصر العربية من حيث مساحة األراضي 

لممحاصيل الحقمية نتاج الزراعي المتعدد الزراعية، وتشتير باال
، 0220،لفاكية والخضروتصدير الموالح )وزارة الدولة لشئون البيئةوا

(، وليذا تعتبرمحافظة البحيرة من أكثرالمحافظات استيالكًا 0 .ص
لمياه الري، حيث تبمغ  المساحة الكمية المنزرعة فعميا في الموسم 

راعة مساحة كبيرة منيا فدان(، يتم ز  288223م )0202الصيفي 
 ،)مديرية الزراعة بالبحيرة فدان(0200.0بمحصول األرز تبمغ )

(، إضافة إلى وجود العديد من المزارع السمكية الحكومية 0202
 ،فدان )الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية 08023واألىمية تبمغ 

( تستيمك كميات كبيرة من المياه ، كما 30 -32 .، ص ص0203
ي ارتفاع نسبة المموحة بأراضي المحافظة إلى إجراء عمميات الري يؤد

 والغسيل عمى فترات متقاربة. 

 المجال البشري. 2.3.4

من أخصائي اإلرشاد الزراعي في كل المراكز  البحثتم تحديد شاممة 
دارة االرشاد الزراعي  اإلدارية عمي مستوي اإلدارات الزراعية وا 

أخصائي، حيث  38بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة والبالغ عددىم 
(  (Cochran, 1997تم تحديد حجم العينة البحثية طبقًا لمعادلة 

)مديرية  لي الشاممة% من إجما 30.8مبحوثا تمثل  02وبمغت 
 (. 0202الزراعة بالبحيرة، 

 المجال الزمني. 3.3.4

أغسطس عام و يوليو  شيريخالل  لمبحثتم جمع البيانات الميدانية 
 م.0202

 أداة جمع البيانات .4.4

تم جمع البيانات الميدانية باستخدام استمارة استبيان بالمقابمة 
الشخصية مع المبحوثين، حيث تم تصميم االستمارة وفقًا ألىداف 
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عمى عينة عشوائية   pre-testجراء اختبار مبدئى ا، وتم البحث
مبحوث ، حيث تم عمل التعديالت الالزمة  08استطالعية بمغت 

رتيا النيائية، وبمغ عدد االستمارات ومعالجتيا حتى أصبحت فى صو 
ع يوبعد التأكد من استيفاء جم ،استمارة 02البحثية التي تم جمعيا  

البيانات الواردة باالستمارة ، تم تفريغ وجدولة ىذه البيانات بما 
  يتناسب ونوعية التحميل اإلحصائي المطموب.

  البحثيةقياس المتغيرات . 5.4

 المتغيرات المستقمة  . 1.5.4

متغير كمي،  تم قياسو بسؤال المبحوث عن سنو ألقرب  السن :. 1
 سنة ميالدية أثناء جمع البيانات، ويقاس بالرقم الخام.

متغير رتبي، تم قياسو من خالل إعطاء قيم  المؤهل الدراسي: .2
( لإلستجابات )دبموم، بكالوريوس، ماجستير، .، 8، 0، 0رمزية )

 دكتوراة(عمى الترتيب.
المبحوثين قيم  بإعطاء تم قياسو متغير اسمي،التخصص الدراسي: .3

لالستجابات )تخصص ارشاد زراعي ، تخصص  (0،0رمزية )
 آخر( عمي الترتيب.  

يقصد بيا في ىذا البحث الموطن األساسي لممبحوث من  : النشأة. 4
 تم قياسو حيث كونو ذي نشأة ريفية أوحضرية، وىومتغير اسمي

لالستجابات )ريفي، حضري(  (0،0المبحوثين قيم رمزية ) بإعطاء
 عمي الترتيب.     

متغير كمي، تم قياسو بعدد عدد سنوات العمل بوزارة الزراعة: . 5
السنوات التي قضاىا المبحوث فى مجال الزراعة مقربًا ألقرب سنة 

 ميالدية. 
متغير كمي، تم قياسو  عدد سنوات العمل في اإلرشاد الزراعي:. 6

بعدد السنوات التي قضاىا المبحوث في العمل اإلرشادي مقربًا 
 ألقرب سنة ميالدية. 

متغير كمي، تم قياسو  في مجال الري:عدد الدورات التدريبية . 7
بإعطاء المبحوث درجة واحدة عن كل دورة تدريبية حصل عمييا في 
ىذا المجال ومجموع الدرجات الكمية يعبرعن عدد الدورات التدريبية 

 لممبحوث. 

 المتغير التابع . 2.5.4

ويتمثل في مستوى الوعي المائي ألخصائي االرشاد الزراعي 
تم قياس ىذا المتغير بسؤال المبحوث عن معرفتو  حيثالمبحوثين 

عن الوضع المائى فى مصر ومدى إلمام المبحوث بمحددات ندرة 
 ستةالمياه، وبأساليب رفع كفاءة وترشيد استخدام مياه الري متمثال في 

بعض محددات ندرة  :بعدد من العبارات المعرفية لكل منبنود لمقياس 

، عبارة(88) المبحوثينوجية نظر  وتأثيراتيا المتوقعة منالمياه 
 دورأخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي لمزراع

، أىم ممارسات ترشيد استخدام مياه الري من وجية نظر عبارة(.8)
أىم مشاكل ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد ، عبارة(02) المبحوثين

األدوار  أىم، عبارات(2) من وجية نظرالمبحوثين استخدام مياه الري
التي يقدميا االرشاد الزراعي لمزراع في مجال ترشيد استخدام مياه 

، وأىم مقترحات تنمية ورفع كفاءة استخدام الموارد عبارة(08) الري
، وأعطيت استجابات )موافق، عبارة(00) المائية من وجية المبحوثين

ثم جمعت  ،( عمى الترتيب8،0،0محايد، غيرموافق( درجات )
الدرجات التي حصل عمييا المبحوث لتعبر الدرجة الكمية عن مستوى 
الوعي المائي ألخصائي االرشاد الزراعي، وفي ضوء ذلك فقد تراوح 

درجة، وحد أقصي  082بين حد أدني قدره  المدي النظري لممقياس
 .درجة23.

 أدوات التحميل اإلحصائى. 6.4

 البحثلتحميل وعرض نتائج  األساليب اإلحصائية بعضتم استخدام 
التكرارات، النسب المئوية، المتوسط الحسابى، االنحراف المعيارى، ك

، معامل ارتباط سبيرمان لمرتب، ومعامل الوزن النسبيالوسيط، 
فى عرض البيانات، كأدوات تناسب طبيعة  االرتباط الثنائي بايسيلاير

عن طريق برنامج الحزمة االحصائية في العموم االجتماعية  البحث
(SPSS. ) 

 النتائج ومناقشتها. 5

 الخصائص الشخصية والمهنية لممبحوثين. 1.5

تعمق ببعض الخصائص تى ت( وال0أظيرت النتائج الواردة )جدول 
، أن مبحوثين في محافظة البحيرةمالمدروسة لوالمينية الشخصية 

صغارالسن في الفئة العمرية ( %..0.) بنسبة المبحوثين ثمثمن أكثر 
بمتوسط حسابي إلجمالي المبحوثين بمغ سنة(، 82)أقل من 

 (%2...)ن أ، و (3.28) سنة تقريبا، وانحراف معياري قدره8.نحو
وأن أكثر من ثمث  ،الدراسي بكالوريوس ممؤىميمن المبحوثين 

من نصف أن أكثر كما .  المبحوثين تخصصو الدراسي ارشاد زراعي
وقد بمغ متوسط عدد ، (%88.0 ) المبحوثين ذوي نشأة ريفية بنسبة

سنة، ( 02)مبحوثينمسنوات العمل بوزارة الزراعة وباالرشاد الزراعي ل
 ) سنة عمي الترتيب، وأن أكثر من نصف المبحوثين بنسبة (08)و

حصل عمي دورات تدريبية في مجال الري، وأن المتوسط  (%..80
 لعدد الدورات التدريبية التي حصل عمييا المبحوثين بمغ الحسابي

 .(8.22)بانحراف معياري قدره  (0..0)
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 توزيع المبحوثين وفقا لبعض الخصائص الشخصية والمهنية المدروسة .1جدول 

 الخصائص والفئات )المتغير(
العدد 
 )المتغير(الخصائص والفئات  % (77)ن=

العدد 
 % (77)ن=

 السن )سنة(
 

 82أقل من 
82 – .2 
 فأكثر 82

 
 
02 
03 
08 

 
 

.0.. 
08.0 
80.2 

 المؤهل الدراسي )درجة(
 

 دبموم
 بكالوريوس
 ماجستير
 دكتوراة

 
 
2 

03 
3 

08 

 
 

00.2 
.2.2 
00.. 
 المتوسط الحسابي 88.0

 االنحراف المعياري
...23 
3.28 

 التخصص الدراسي )درجة(
 ارشاد زراعي
 تخصص آخر

 
02 
.. 

 
80.0 
20.2 

 النشأة  )درجة(
 ريفي

 حضري

 
82 
80 

 
88.0 
...8 

 عدد سنوات العمل بوزارة الزراعة
 )سنة(

 08أقل من 
08 – 08 
 فأكثر 02

 
 
82 
02 
08 

 
 

80.8 
00.0 
00.. 

 عدد سنوات العمل باالرشاد الزراعي )سنة(
 08أقل من 

08 – 0. 
 فأكثر 08

 
 
.8 
00 
08 

 
 

2..8 
00.0 
03.2 

 المتوسط الحسابي
 االنحراف المعياري

02.28 
02.3 

 المتوسط الحسابي
 االنحراف المعياري

08 
00..3 

 الحصول عمي دورات تدريبية )درجة(
 
 نعم
 ال

 
 
82 
8. 

 
 

80.. 
.3.2 

 عدد الدورات التدريبية )درجة(
 .أقل من 

. – 0 
 فأكثر 3

 
80 
08 
2 

 
00.3 
03.2 
3.2 

 الحسابيالمتوسط 
 االنحراف المعياري

0..0 
8.22 

 

 .جمعت وحسبت من بيانات البحث المصدر:
 ممبحوثين لالمائي العام وعي الالدرجة الكمية لمستوي . 2.5

 الوعي المائيمستوي درجة تراوحت القيم الرقمية النظرية المعبرة عن 
درجة كحد  23.درجة كحد أدنى، و 082لممبحوثين بين الكمية 
إال أن القيم المشاىدة المعبرة عن ىذا المستوى وفقا لممدي . أقصى

 88. الوسيطوبمغت قيمة  درجة، (23.-888الفعمي تراوحت بين )
وقد أمكن تصنيف ىؤالء المبحوثين وفقا لقيميم الرقمية المعبرة  ،درجة
)جدول  معرفية، إلى ثالث مستويات وعييم المائيمستوي درجة عن 
 0..2 المرتفعوقد تراوحت القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي  ،(0

 %. 0.2 منخفض%، بينما ال 80.2%، والمتوسط 

 

محددات ندرة المياه وتأثيراتها المتوقعة من وجهة نظر . 3.5
  المبحوثين

بدرجة مستوي الوعي ( والمتعمقة 0أشارت النتائج الواردة )جدول 
وتأثيراتيا المتوقعة أن القيم  العام الكمية  لمحددات ندرة المياهالمائي 

 00.0%، والمتوسط  23.2الرقمية ألفراد المستوى المعرفي المرتفع 
%. كما تم ترتيب محددات ندرة المياه  8..%، بينما المنخفض 

وتأثيراتيا المتوقعة من وجية نظر المبحوثين ترتيبا تنازليا وفقا لدرجة 
 نسبي، لكل بند كالتالي:الوزن ال
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 توزيع المبحوثين وفقا لمستوي الوعي المائي العام .2جدول 

 بنود مستوي الوعي المائي العام
 تكرار

 بنود مستوي الوعي المائي العام الوسيط
 تكرار

 الوسيط
 % عدد % عدد

 وتأثيراتها المتوقعةمحددات ندرة المياه -1
 أوال: العوامل الخارجية

)أ( إقامة مشروعات عند منابع نهر النيل كالسدود، وزراعة االراضى القابمة 
 )درجة(لمزراعة 

 )درجة( )ب( التغيرات المناخية 

 00.2 02 (02منخفض  )أقل من
00 

 3.2 2 (02منخفض  )أقل من
 2.2. 03 (00 -02متوسط   )  8.0. 80 (00 -02متوسط   )  00

 ..80 82 فأكثر( 00مرتفع    )  ..80 00 فأكثر( 00مرتفع    ) 
 ثانيا: العوامل الداخمية
 )درجة(  )ب( التموث المائي )درجة()أ( الزيادة السكانية 
 8..0 02 ( 08منخفض  )أقل من

08 
 0.2 0 (08منخفض  )أقل من

 ..00 3 (02 -08متوسط   )  0.0 8 (.0 -08متوسط   )  03
 38.0 22 فأكثر( 00مرتفع    )  03.2 88 فأكثر( 08مرتفع    ) 

 الوعي المائي العام لمحددات ندرة المياه )درجة(-د )درجة()ج( سوء إدارة الموارد المائية 
 8.. 8 (02منخفض  )أقل من

08 
 8.. 8 (32منخفض  )أقل من

 00.0 02 (28 -32متوسط   )  8..0 02 (00 -02متوسط   )  20
 23.2 3. فأكثر( 22مرتفع    )  ..30 80 فأكثر( 08مرتفع    ) 

 أهم ممارسات ترشيد استخدام مياه الري )درجة(-3 أدوار أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي )درجة(-2
 00.0 00 (32منخفض  )أقل من

22.8 
 3.2 2 (.0منخفض  )أقل من

 82.2 00 (30 -.0متوسط   )  02.2 .0 (20 -32متوسط   )  38
 ..20 8. فأكثر(  30مرتفع    )  20.2 .. فأكثر( 20مرتفع    ) 

أهم مشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام مياه الري  -4
 )درجة(

 أهم األدوار التي يقدمها االرشاد الزراعي لمزراع )درجة(-5

 02.2 0 (00منخفض  )أقل من
00 

 00.2 02 (82منخفض  )أقل من
 00.2 02 (20 -82متوسط   )  8..0 02 (.0 -00متوسط   )   02

 0..8 83 فأكثر( 23مرتفع    )  08.0 88 فأكثر(  08مرتفع    ) 
 اجمالي الوعي المائي العام لممبحوثين )درجة(-7 أهم مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية )درجة(-6

 0.2 0 (22)أقل منمنخفض  
03 

 0.2 0 (802منخفض ) أقل من 
 80.2 08 (.0. - 802متوسط ) 0.0 8 (.0 -22متوسط   )  88.

 0..2 8. فأكثر( 08.مرتفع ) 22.2 28 فأكثر( 08مرتفع    ) 
 جمعت وحسبت من بيانات البحث. المصدر: 

 الخارجية وهي تشمل مايميالعوامل . 1.3.5

إقامة مشروعات عند منابع نهر النيل كالسدود، . 1.1.3.5
 وزراعة االراضى القابمة لمزراعة

( والمترتبة عمي إقامة مشروعات عند 8النتائج الواردة )جدول  تشير
منابع نيرالنيل كالسدود، وزراعة االراضى القابمة لمزراعة أن استغالل 

لحصة أكبرمن المياه سيؤدى مستقبال لنقص دول منابع نير النيل 

الحصة المائية التاريخية السنوية لمصر، وتصاعد العجز المائي 
(، بينما تمثل زيادة 2.20تدريجيا جاء في الترتيب األول بوزن نسبي )

مشروعات تحمية مياه البحر واالستمطار الصناعى مستقبال الترتيب 
تبين من النتائج الواردة وقد  (.2.83الثامن واألخيربوزن نسبي )

القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي المرتفع  أن( 0)جدول رقم 
 .% 00.2%، بينما المنخفض  8.0.%، والمتوسط  ..80
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 التغيرات المناخية. 2.1.3.5

( والمترتبة عمي التغيرات المناخية أن 8تظير النتائج الواردة )جدول 
االحتياج واالستيالك المائي وبالتالي  ارتفاع درجة الحرارة تسبب زيادة

زيادة المقننات المائية لممحاصيل الزراعية جاء في الترتيب األول 
(، بينما تمثل حدوث تغيرات في خصائص مياه 2.28بوزن نسبي )

وقد تبين من  ( ..2.0الشرب الترتيب الثامن واألخير بوزن نسبي )
مية ألفراد المستوى المعرفي ( أن القيم الرق0النتائج الواردة )جدول رقم 

 %.  3.2%، بينما المنخفض  2.2.%، والمتوسط  ..80المرتفع 

 العوامل الداخمية وهي تشمل مايمي. 2.3.5

 الزيادة السكانية. 1.2.3.5

( والمترتبة عمي الزيادة السكانية أن 8تبين النتائج الواردة )جدول 
طردة في عدد تناقص نصيب الفرد من المياه نتيجة الزيادة المض

(، بينما تؤدي 2.23السكان جاء في الترتيب األول بوزن نسبي )
الزيادة السكانية إلي تنامي الحاجات االنسانية والتنموية لممياه الترتيب 

وقد تبين من النتائج الواردة  (.2.38الخامس واألخير بوزن نسبي )
رتفع ( أن القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي الم0)جدول رقم 

 %.  8..0%، بينما المنخفض  0.0%، والمتوسط  03.2

 التموث المائي. 2.2.3.5

( والمترتبة عن التموث المائي أن 8توضح النتائج الواردة )جدول 
التموث المائي لمياه الري يؤدي لتموث الغذاء جاء في الترتيب األول 

المائى (، بينما جاء إرتفاع تكمفة مواجية التموث 2.22بوزن نسبي ) 
عالية حيث يترتب عمييا تكمفة باىظة عمي صحة االنسان الترتيب 

وقد تبين من النتائج الواردة  (.2.28السادس واألخير بوزن نسبي ) 
( أن القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي المرتفع 0)جدول رقم 

 %. 0.2%، بينما المنخفض  ..00%، والمتوسط  38.0

 وارد المائيةسوء إدارة الم. 3.2.3.5

( النتائج المترتبة عمي سوء إدارة الموارد المائية 8يعرض )جدول 
حيث يتضح أن زيادة أطوال ترع وقنوات الري المكشوفة )المجاري 
المائية( يعرضيا لمفقد بواسطة البخر جاء في الترتيب األول بوزن 

(، بينما جاء عدم وجود اىتمام اعالمي لمحث عمي 2.22نسبي )
تخدام مياه الري الترتيب الثامن واألخير بوزن نسبي ترشيد اس

( أن القيم الرقمية 0وقد تبين من النتائج الواردة )جدول  (.2.30)
%،  8..0%، والمتوسط  ..30ألفراد المستوى المعرفي المرتفع 

 %. 8..بينما المنخفض 

 مرتبة ترتيبا تنازليا بي لمحددات ندرة المياه وتأثيراتها المتوقعة من وجهة نظر المبحوثينالتوزيع العددي والنس .3جدول 

 محددات ندرة المياه وتأثيراتها المتوقعة  م
 درجة الموافقة

الوزن 
 غير موافق محايد موافق النسبي

 % عدد % عدد % عدد
 أوال: العوامل الخارجية

 )أ( إقامة مشروعات عند منابع نهر النيل كالسدود ، وزراعة االراضى القابمة لمزراعة 

استغالل دول منابع نير النيل لحصة أكبرمن المياه سيؤدى مستقبال لنقص الحصة  0
 2.20 8.0 . 8..0 02 32.2 82 وتصاعد العجز المائي تدريجيا.  المائية التاريخية السنوية لمصر،

0 
ستتوقف مستقبال زراعة بعض المحاصيل الشرىة لممياه مثل االرز وقصب السكر 

 2.22 3.2 2 8..0 02 00.0 .8 والموز. 

عدم كفاية الموارد المائية الحالية يحد من التوسع الزراعي األفقي، وبوارمساحة أكبرمن  8
 2.32 ..00 3 02.2 0 03.2 88 األراضى. 

 2.32 0.0 8 03.2 08 8..0 80 نتيجة قمة وتدىورنوعية المياه، وتغيير الخريطة السمكية.اإلضراربالثروة السمكية  .
 2.32 8.0 . 00.2 02 ..00 82 انخفاض منسوب المياه سيؤثرعمي منسوب المياه الجوفية. 8

انخفاض منسوب مياه بحيرة ناصر سيؤدي إلي ضعف إنتاجية األسماك وخاصة  2
 2.30 8.0 . 03.2 02 28.0 2. األنواع الشاطئية.

 2.30 - - 83.2 00 ..20 8. نقص توافرمياه الشرب النقية نتيجة زيادة مموحة مياه نير النيل. 0
 2.83 0.0. 88 80.2 08 02.2 .0 زيادة مشروعات تحمية مياه البحر واالستمطار الصناعى مستقبال.  3

 )ب( التغيرات المناخية

0 
ارتفاع درجة الحرارة تسبب زيادة االحتياج واالستيالك المائي وبالتالي زيادة المقننات 

 2.28 - - 8..0 02 38.0 22 المائية لممحاصيل الزراعية. 
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 التوزيع العددي والنسبي لمحددات ندرة المياه وتأثيراتها المتوقعة من وجهة نظر المبحوثين مرتبة ترتيبا تنازليا .3تابع جدول 

 محددات ندرة المياه وتأثيراتها المتوقعة  م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
  % عدد % عدد % عدد

ارتفاع درجة الحرارة اليؤدي فقط الي زيادة الضغط عمي مصادر المياه في الزراعة فقط  0
 2.20 8.. 8 03.2 08 00.0 .8 بل في االغراض الصناعية والمنزلية أيضا. 

 2.22 8.. 8 00.2 02 00.3 80 التغيرات المناخية تؤدي إلي زيادة معدالت الجفاف.  8
 2.22 - - 03.2 02 ..00 82 حدوث تغير في كميات وأماكن سقوط األمطار ومواسميا.  .

ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي إلي زيادة معدالت البخر وبالتالي انخفاض كمية مياه نير  8
 2.32 3.2 2 08.0 00 08.0 88 النيل. 

 .2.3 02.2 0 03.2 02 ..20 8. تسبب التغيرات المناخية نقص اإلمدادات المستمرة لممياه. 2
 2.00 00.2 2 8... 80 0.2. 82 التغيرات المناخية.حدوث تراجع في معدل تدفق المياه في نير النيل بسبب  0
 .2.0 ..00 08 88.0 08 0.2. 82 حدوث تغيرات في خصائص مياه الشرب.  3

 ثانيا: العوامل الداخمية
 )أ( الزيادة السكانية

 2.23 - - 0.0 8 20.2 28 تناقص نصيب الفرد من المياه نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.  0
 2.28 0.2 0 02.2 0 30.0 20 الزيادة السكانية سبب استيالك المياه بشكل متزايد.  0
 .2.2 0.0 8 0.2 0 22.2 28 زيادة الدخل لمسكان تؤدي إلي ارتفاع الطمب عمي نصيب الفرد من الغذاء والماء  8
 2.22 ..0 0 03.2 02 02.2 2. تتطمب الزيادة السكانية الحاجة إلي موارد مائية إضافية.  .
 2.38 02.2 0 8..0 00 28.0 2. تؤدي الزيادة السكانية إلي تنامي الحاجات االنسانية والتنموية كالمياه.  8

 )ب( التموث المائي
 2.22 ..0 0 ..0 0 20.0 23 التموث المائي لمياه الري يؤدي لتموث الغذاء. 0

التموث المائي بمخمفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي يسبب تدىورنوعية وجودة  0
 المياة. 

20 28.0 0 0.. 0 0.2 2.23 

التموث المائي يقضي عمي الكائنات النباتية والحيوانية ويؤثر بشكل واضح عمي السمسمة  8
 2.23 - - 0.0 8 20.2 28 الغذائية.  

تموث التربة باألسمدة والمبيدات يؤثر عمي نوعية المياه نتيجة حدوث رشح نحو الخزانات  .
 الجوفية. 

28 20.2 . 8.0 0 0.. 2.20 

 2.20 - - 3.2 2 ..20 .2 يقمل التموث المياه المتاحة لالستخدام ويزيد من تكمفة معالجة المياه.  8

2 
ارتفاع تكمفة مواجية التموث المائي عالية حيث يترتب عمييا تكمفة باىظة عمي صحة 

 2.28 0.2 0 02.2 0 30.0 20 االنسان. 

 )ج( سوء إدارة الموارد المائية

0 
زيادة أطوال ترع وقنوات الري المكشوفة )المجاري المائية( مما يعرضيا لمفقد بواسطة 

 2.22 ..0 0 - - 23.2 22 البخر. 

 2.22 ..0 0 ..0 0 20.0 23 عدم االىتمام بتبطين ترع وقنوات الري. 0
 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 عدم االىتمام بتطويروتفعيل التشريعات والقوانين بشأن حماية مصادر المياه. 8
 2.23 - - 8.0 . 8..2 22 الفواقد الناتجة من انتشار الحشائش عمي طول المجاري المائية.  .
 2.20 0.2 0 0.2 0 8..2 22 التدني الواضح في كفاءة منظومات الري الحقمي السطحي.  8
 2.22 - - 00.2 2 30.0 20 كثرة فتحات الري عمي المسقاة الواحدة.  2
 2.22 ..0 0 03.2 02 02.2 2. ارتفاع الفاقد في المياه بسبب الزراعة مما يؤدي لزيادة نسبة اليدر المائي.  0
 2.30 8..0 02 00.0 02 83.2 0. اىتمام اعالمي لمحث عمي ترشيد استخدام مياه الري. عدم وجود 3

  جمعت وحسبت من بيانات البحث. المصدر:
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أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي  أدوار. 4.5
 لمزراع

االرشاد الزراعي في  أخصائيأن أىم أدوار  (.)جدول تشير نتائج 
تنمية الوعي المائي لمزراع يتمثل في نشر المعارف المؤكدة عن ندرة 
، المياه وترشيد استخدام مياه الري وخاصة في االستخدامات الزراعية

وتوعية الزراع بزراعة محاصيل قصيرة العمر وأقل استيالكا لممياه 

(، بينما 2.22في الترتيب األول بوزن نسبي )ومبكرة النضج كاألرز 
جاءت توعية الزراع نحو زراعة األصناف المقاومة لممموحة والجفاف 

وقد تبين من النتائج الواردة  .(2.83) الترتيب االخير بوزن نسبي في
 2..2القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي المرتفع ( أن 0)جدول 

 %.00.0%، بينما المنخفض  02.2%، والمتوسط 

 التوزيع العددي والنسبي ألدوار أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي لمزراع مرتبة ترتيبا تنازليا .4جدول 

 أدوار أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المعرفي المائي لمزراع م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
 % عدد % عدد % عدد

0 
نشر المعارف المؤكدة عن ندرة المياه وترشيد استخدام مياه الري وخاصة في 

 االستخدامات الزراعية.
22 23.2 - - 0 0.. 2.22 

توعية الزراع بزراعة محاصيل قصيرة العمر وأقل استيالكا لممياه ومبكرة النضج  0
 كاألرز. 

23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

8 
توعية الزراع بالحد من زراعة المحاصيل شرىة المياه مثل االرز طويل العمر 

 وقصب السكر والموز وااللتزام بالمساحات المحددة فقط. 
23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

. 
بناء برامج ارشادية متعمقة بالمحاصيل المختمفة تتضمن أىدافا تعميمية خاصة 

 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 باستخدام طرق الري المتطورة وتدريب الزراع عمي استخداميا. 

8 
تزويد الزراع بالمعمومات الجديدة بخصوص االحتياجات والمقننات المائية، وطرق 

 الري، ومواعيد الري المناسبة، وعدد الريات لكل محصول. 
23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

2 
تعريف الزراع بجدولة وتنظيم مناوبات الري حتى ال تحدث نزاعات بين 

 2.23 - - 0.0 8 20.2 28 المزارعين.

 2.23 - - 0.0 8 20.2 28 تشجيع الزراع عمي التعاون مع بعضيم البعض عند وضع الدورة الزراعية. 0
 2.20 0.2 0 0.2 0 8..2 22 حث الزراع عمي احترام وتنفيذ القوانين والسياسات الزراعية الخاصة بالري. 3

2 
قناعيم بتطبيق تطوير الرى الحقمى فى حقوليم لتوفير  المياة توعية الزراع وا 

 2.20 - - 3.2 2 ..20 .2 والطاقة وزمن الرى.

02 
تشجيع الزراع عمي تطيير المساقى و المراوى الخاصة من الحشائش وغيرىا 

 لضمان وصول المياه إلي نيايات المراوي. 
28 22.2 0 02.2 - - 2.20 

 2.20 - - 02.2 0 22.2 28 توعية الزراع بالفاقد المادى نتيجو لزيادة ساعات الرى.  00

00 
توعية وشرح األزمة المائية لمزراع نتيجة التغيرات المحتممة المتوقعة لحصة مصر 

 من المياه . 
28 22.2 8 0.0 0 0.2 2.22 

 2.22 - - ..00 3 33.2 20 تشجيع الزراع عمي تبطين المراوي و استخدام المواسير في نقل المياه لمحقول. 08
 2.28 0.2 0 02.2 0 30.0 20 العضوية في احتفاظ التربة بالماء. تعريف الزراع بأىمية األسمدة .0

توعية الزراع بأىمية تناسب ميعاد الري مع درجة حرارة الجو خاصة في فصل  08
 الصيف.

22 38.0 02 0..8 - - 2.28 

 2.28 - - 08.0 00 8..3 82 توعية الزراع بأىمية الري عمي الحامي بالحوال. 02

00 
المشاركة الشعبية لمقيادات الريفية في نشر الوعي المائي وتبني تأكيد دور 

 الممارسات المائية المرغوبة.
88 03.2 08 00.. - - 2.28 

03 
تدريب الزراع عمي كيفية تقدير المياه المستعممة في الري سواء بآلة الري أو 

 تصرف الفتحات.
88 03.2 08 00.. - - 2.28 

 2.20 02.2 0 0.2 0 30.0 20 تشجيع الزراع عمي القيام بالري الميمي.  02
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 التوزيع العددي والنسبي ألدوار أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المائي لمزراع مرتبة ترتيبا تنازليا  .4تابع جدول 

 أدوار أخصائي االرشاد الزراعي في تنمية الوعي المعرفي المائي لمزراع م
 الموافقةدرجة 

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
 % عدد % عدد % عدد

 2.20 - - 8..0 00 08.0 88 .توعية الزراع باىمية ترشيد استخدام المياه في منازليم 02

00 
رفع مستوي الوعي المائي بأساليب ترشيد استخدامات المياه، وترسيخ وتاىيل 

 والمتوازن ليذا المورد الشحيح.مفاىيم االستغالل الرشيد 
88 08.0 00 0..8 - - 2.20 

00 
شرح االضرار الناجمة والمترتبة عمي تغريق األراضي بالمياه وأثارىا عمي 

 المحصول. 
88 08.0 08 00.. 0 0.2 2.20 

 2.20 - - 08.0 03 8..0 80 المساىمة بإيجاد الحمول الالزمة لمتخفيف من أزمة المياه. 08
 2.22 02.2 0 3.2 2 ..30 80 توعية الزراع بعدم ترك المياه تغطي سطح الخطوط. .0

08 
تعريف الزراع بمنظمات مستخدمي المياه و أنشطتيا وتشجيعيم عمي المشاركة 

 في تكوينيا.
82 00.. 02 00.2 . 8.0 2.32 

 2.32 8.0 . 00.2 02 ..00 82 توعية الزراع بأىمية الري طبقا الحتياجات النبات العمرية و مراحل نموه. 02

00 
التوعية بحماية الموارد المائية من التموث وتدىور نوعيتيا بعدم القاء المخمفات 

 األدمية وعبوات المبيدات والحيوانات النافقة في المياه.
.2 28.0 0. 8..8 - - 2.32 

 2.30 8.0 . 03.2 02 28.0 2. م(. 022-082تدريب الزراع عمي استخدام الخطوط من الشرائح الطويمة ) 03
 2.30 8.0 . 03.2 02 28.0 2. توعية الزراع بأىمية عمل مدخل واحد لممياه في الحقل. 02
 2.30 - - 83.2 00 ..20 8. تعميم الزراع كيفية التعامل مع المياه المختمطة  ونسبة خمطيا. 82

80 
توعية الزراع باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فقط في ري األراضي 

 الزراعية. 
.0 20.0 0 0.2 00 82.2 2.02 

في تقدير العائد النقدي من المحاصيل  8تعميم الزراع استخدام وحدة المياه م 80
 المزروعة.

82 .0.2 80 ...8 2 00.2 2.00 

 2.83 0.0. 88 80.2 08 02.2 .0 لتتابع الزراع في المناوبة.تدريب الزراع عمي عمل جدول منتظم  88
 2.83 0.0. 88 80.2 08 02.2 .0 توعية الزراع نحو زراعة األصناف المقاومة لممموحة والجفاف.  .8

 جمعت وحسبت من بيانات البحث. المصدر:
من وجهة نظر أهم ممارسات ترشيد استخدام مياه الري . 5.5

 المبحوثين

ترشيد استخدام مياه ممارسات أن أىم ( 8)جدول تظير نتائج 
ستة توصيات تحتل الري من وجية نظر المبحوثين تتمثل في 

تتمثل في التسوية الجيدة  (2.22بوزن نسبي )الترتيب األول 
لألرض الزراعية بالميزر، االلتزام بالري وفقا لحاجة النبات وعدم 

بالمياه عند الري، قفل فتحة الصرف قبل اجراء  تشبيع األرض
الري والتحكم في قفميا بعد االنتياء منو، تحويل المساقي 
والمراوي الترابية إلي قنوات ري مبطنة، ضرورة العمل عمي 
اتباع الري الميمي لمحد من التبخر في ساعات النيار، والحد من 

وى والمصارف رعية والمساقي والمراانتشار الحشائش بالترع الف
ممس القنوات الحقمية ممارسة بينما جاءت بصفة دورية منتظمة، 

 والمراوي لتقميل الفاقد من مياه الري بالتسرب إلي باطن األرض
وقد تبين من النتائج  (..2.0) في الترتيب االخير بوزن نسبي

القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي ( أن 0الواردة )جدول 
 3.2%، بينما المنخفض  82.2والمتوسط  %، ..20المرتفع 

.% 

أهم مشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام . 6.5
 مياه الري من وجهة نظر المبحوثين 

( أن أىم مشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات 2تظير نتائج )جدول 
ترشيد استخدام مياه الري من وجية نظر المبحوثين تتمثل في 

ي والمياري لمزراع بممارسات ترشيد استخدام انخفاض المستوي المعرف
ندرة  (، بينما جاء2.23مياه الري في الترتيب األول بوزن نسبي )

توفير المطبوعات االرشادية الخاصة بترشيد استخدام مياه الري في 
(. وقد تبين من النتائج الواردة 2.00الترتيب األخير بوزن نسبي )

 08.0المستوى المعرفي المرتفع ( أن القيم الرقمية ألفراد 0)جدول 
 %. 02.2%، بينما المنخفض  8..0%، والمتوسط 
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 التوزيع العددي والنسبي لممارسات ترشيد استخدام مياه الري من وجهة نظر المبحوثين مرتبة ترتيبا تنازليا. 5جدول 

 ممارسات ترشيد استخدام مياه الري م
 قةدرجة المواف

الوزن 
 غير موافق محايد موافق النسبي

 % عدد % عدد % عدد
 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 التسوية الجيدة لألرض الزراعية بالميزر. 0
 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 االلتزام بالري وفقا لحاجة النبات وعدم تشبيع األرض بالمياه عند الري. 0
 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 والتحكم في قفميا بعد االنتياء منو.قفل فتحة الصرف قبل اجراء الري  8
 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 تحويل المساقي والمراوي الترابية إلي قنوات ري مبطنة.  .
 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 ضرورة العمل عمي اتباع الري الميمي لمحد من التبخر في ساعات النيار. 8

بالترع الفرعية والمساقي والمراوى والمصارف بصفة الحد من انتشار الحشائش  2
 دورية منتظمة.

23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

 2.23 0.2 0 ..0 0 28.0 20 زراعة أصناف األرز قصيرة العمر.  0
 2.23 - - 8.0 . 8..2 22 ترك جزء في نياية األرض بدون ري لمتصافي.  3

تطوير أنظمة الري التقميدي السطحي واتباع طرق الري بالرش والتنقيط  2
 لممحاصيل المناسبة. 

22 2..8 . 8.0 - - 2.23 

 2.23 - - 0.0 8 20.2 28 الزراعة المنتظمة لألرز)بالشتل اآللي او بالحبل(.  02
 2.23 - - 0.0 8 20.2 28 استخدام التكثيف المحصولي )التحميل(.  00
 2.20 - - 3.2 2 ..20 .2 تقدير االحتياجات المائية لمختمف المحاصيل المنزرعة طول الموسم.  00
 2.20 - - 02.2 0 22.2 28 ايقاف الري عند ظيور عالمات نضج المحصول. 08
 2.20 - - 02.2 0 22.2 28 توحيد مواعيد الزراعة والري ونوع المحصول عمي المسقي الواحدة. .0
 2.22 - - ..00 3 33.2 20 زراعة األصناف عالية االنتاج المبكرة النضج قصيرة العمر.  08
 2.28 0.2 0 3.2 2 33.2 20 التوسع في الزراعة عمي خطوط مع اتباع الري التبادلي )ري خط وترك خط(.  02

م إلحكام 08م و عرض 022الري بالحوال وتقسيم الحقول إلي حواالت بطول  00
 الري.عممية 

82 3..8 00 08.0 - - 2.28 

 2.28 - - 08.0 00 8..3 82 زراعة البرسيم عمي الشراقي )الزراعة الجافة(.  03
 2.28 0.0 8 8.0 . 30.0 20 زراعة القمح عمي مصاطب وفي سطور)بالسطارة( والري بالنشع.  02
 2.28 - - 02.2 .0 32.2 82 زراعة القطن عمي مصاطب. 02
 2.28 - - ..00 08 03.2 88 الزراعة الرطبة لمقطن )الدمس(.  00
 2.28 0.2 0 8..0 02 30.2 83 الحد من زراعة المحاصيل الشرىة لمياه الري كاألرز وقصب السكر والموز.  00
 2.20 ..0 0 02.2 .0 03.2 88 تطبيق دورة زراعية عمى مستوى األحواض طبقا لحق المياه.  08
 2.20 ..0 0 00.2 02 08.0 88 الحامى لكل الريات عدا رية الزراعة.الرى عمى  .0
 2.22 02.2 0 3.2 2 ..30 80 الري عمي الحامي ابتداء من نياية الحقل إلي قمتو. 08
 2.32 8.0 . 00.2 02 ..00 82 استخدام نظام الشرائح الطويمة في ري األذرة. 02
 2.30 8.0 . 03.2 02 28.0 2. المبوبة الري السريع.تبني استخدام الري النبضي، واألنابيب  00

تمويط حقول االرز قبل الشتل لعمل دمج جيد لحبيبات التربة مما يقمل  03
 2.38 - - 8... 80 88.0 82 التسرب.

02 
ممس القنوات الحقمية المراوي لتقميل الفاقد من مياه الري بالتسرب إلي باطن 

 .2.0 ..00 08 88.0 08 0.2. 82 األرض. 

  جمعت وحسبت من بيانات البحث. المصدر:
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التوزيع العددي والنسبي لمشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام مياه الري من وجهة نظر المبحوثين مرتبة ترتيبا  .6جدول 
 تنازليا

 مشكالت ومعوقات تنفيذ ممارسات ترشيد استخدام مياه الري م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
 % عدد % عدد % عدد

 2.23 0.2 0 ..0 0 28.0 20 انخفاض المستوي المعرفي والمياري لمزراع بممارسات ترشيد استخدام مياه الري. 0
 2.32 ..00 3 02.2 0 03.2 88 ارتفاع تكمفة تسوية األرض بالميزر. 0
 2.20 ..0 0 00.2 02 08.0 88 ارتفاع تكاليف تبطين المراوي. 8
 2.30 - - 83.2 00 ..20 8. ارتفاع تكاليف صيانة وتطيير الترع والمساقي والمراوي من الحشائش. .
 .2.3 02.2 0 03.2 02 ..20 8. ندرة عقد ندوات واجتماعات ارشادية لمتوعية بترشيد استخدام مياه الري. 8
 2.00 00.2 2 8... 80 0.2. 82 ندرة توفير المطبوعات االرشادية الخاصة بترشيد استخدام مياه الري.  2

  جمعت وحسبت من بيانات البحث. المصدر:
 أهم األدوار التي يقدمها االرشاد الزراعي لمزراع. 7.5

التي يقدميا االرشاد الزراعي األدوار أن أىم  (0)جدول تبين نتائج 
لمزراع تتمثل في تقديم التوصيات الحديثة عن أنسب مواعيد الري 
لترشيد كمية المياه، وتنظيم ندوات واجتماعات ارشادية لمناقشة 

(، 2.22مشاكل المياه لدي المزارعين في الترتيب األول بوزن نسبي )

حقول ارشادية لنشر فكر ادارة المياة بالتعاون مع بينما جاء عمل 
وقد تبين  (.2.83بوزن نسبي )في الترتيب األخير البحوث الزراعية 

القيم الرقمية ألفراد المستوى المعرفي ( أن 0من النتائج الواردة )جدول 
%. 00.2%، بينما المنخفض  00.2%، والمتوسط  0..8المرتفع 

 التوزيع العددي والنسبي لألدوار التي يقدمها االرشاد الزراعي لمزراع مرتبة ترتيبا تنازليا .7جدول 

 األدوار التي يقدمها االرشاد الزراعي لمزراع م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
 % عدد % عدد % عدد

 2.22 ..0 0 - - 23.2 22 لترشيد كمية المياه.تقديم التوصيات الحديثة عن أنسب مواعيد الري  0

0 
تنظيم ندوات واجتماعات ارشادية لمناقشة مشاكل المياه لدي 

 2.22 ..0 0 - - 23.2 22 المزارعين. 

 2.23 0.2 0 ..0 0 28.0 20 توفير تقاوى قصيرة العمراقل حاجة الى المياة وتبنى زراعتيا  8
 2.20 0.2 0 0.2 0 8..2 22 والمكشوفةتطيير المصارف المغطاة   .

8 
تنفيذ حقول ارشادية وحقول مقارنو لتوضيح الفرق فى ترشيد الرى من 

 2.20 ..0 0 8.0 . 20.2 28 عدمو

2 
التوسع في انشاء منظمات مستخدمي المياه إلدارة أنظمة الري لرفع 

 االستفادة من وحدة الري وتجنب اىدار المياه. 
2. 20.. 2 3.2 - - 2.20 

0 
عقد إجتماعات تنسيقية بالتعاون مع وزارة الري لتنظيم و حل 

 2.20 - - 3.2 2 ..20 .2 المشكالت المتعمقة بالري الحقمي

 2.22 8.. 8 8.. 8 ..20 .2 تنظيم وعمل المدارس الحقمية في مجال ترشيد استخدام مياه الري. 3

2 
الزراعية التي توفرمن تقديم التوصيات المختمفة عن عمميات الخدمة 

 المياه.
2. 20.. 8 ..8 8 ..8 2.22 

 2.28 0.2 0 02.2 0 30.0 20 عمل تجارب وحقول إرشادية تطبق بيا أساليب ترشيد مياه الري 02
 2.28 - - 8..0 02 38.0 22 تشجيع الزراع عمي تطيير الترع لوصول المياه إلي نيايات المراوي. 00

00 
من المرشدين الزراعيين لتوعية الزراع  العمل عمي تدريب كوادر

 بأىمية ترشيد المياه وكيفية المحافظة عمييا.
88 03.2 0. 02.2 0 0.. 2.20 

 2.20 ..0 0 02.2 .0 03.2 88 توفيرالمطبوعات االرشادية الخاصة بترشيد استخدام مياه الري.  08
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 التوزيع العددي والنسبي لألدوار التي يقدمها االرشاد الزراعي مرتبة ترتيبا تنازليا .7تابع جدول 

 األدوار التي يقدمها االرشاد الزراعي لمزراع م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
  % عدد % عدد % عدد

 2.20 ..0 0 00.2 02 08.0 88 توفير األصناف التي تستيمك كميات مياه اقل. .0
 2.20 ..0 0 00.2 02 08.0 88 مساعدة الزراع عمي حل مشاكل الري و الصرف. 08

02 
التعاون مع ادارة التوجية المائى بوزارة الرى فى تدريب أفراد منظمات 

 روابط الترع الفرعية (. -مستخدمى المياة ) روابط المساقى 
88 08.0 02 00.2 0 0.. 2.20 

 2.20 ..0 0 00.2 02 08.0 88 المرأة فى البرامج التدريبة الدارة المياة من خالل المرشدات.اشراك  00

03 
االتصال المستمر بالمراكز البحثية لمعمل عمي انتاج اصناف قصيرة 

 2.22 02.2 0 3.2 2 ..30 80 العمر تتمتع بانتاج عالي.

02 
الحقمى سواء المشاركة فى المشاريع القومية الخاصة بتطوير الرى 

 مراوي أو محطات
.8 20.. 00 83.2 - - 2.30 

 2.38 - - 8... 80 88.0 82 نشر فكراالرشاد المائي وتفعيل نشاطو.  02

00 
نشر فكر تبطين الترع والمراوي.تطوير المراوي بدفن المواسير أو 

 البناء بالطوب واالسمنت.
82 88.0 80 ...8 - - 2.38 

00 
اإلرشادية المتخصصة في ترشيد استخدام مياه زيادة عدد النشرات 

 الري والمقننات المائية لممحاصيل  وطرق الري المثمي
82 80.. 02 80.0 3 00.. 2.32 

 2.32 ..00 3 80.0 02 ..80 82 عمل نماذج ارشاديو لمرى الحقمى لممحاصيل المختمفو )حقول لمرى ( 08

0. 
ميمتو حث الزراع استحداث وجود مسمي اخصائي االرشاد المائي 

 عمي ترشيد استخدام مياه الري.
83 8..8 0. 02.2 03 08.0 2.02 

08 
عمل حقول ارشادية لنشر فكر ادارة المياة بالتعاون مع البحوث 

 الزراعية
0. 02.2 08 80.2 88 .0.0 2.83 

  جمعت وحسبت من بيانات البحث. :المصدر

مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية من أهم . 8.5
 وجهة نظرالمبحوثين

أن أىم مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد  (3)جدول توضح نتائج 
المائية من وجية نظر المبحوثين تتمثل في سبعة توصيات تحتل 

ن كفاءة استخدام تحسي( تتمثل في 2.22الترتيب األول بوزن نسبي )
مياه الري بنشر ثقافة ترشيد استخداميا وحمايتيا من التموث،  تفعيل 
التشريعات البيئية، وخاصة التي تيدف إلي حماية مصادر المياه من 
كل أشكال التموث واإلىدار، إعادة تخصيص االمداد المائي من 
محاصيل ذات قيمة اقتصادية أقل إلي محاصيل ذات قيمة اقتصادية 

عمي لتحسين مستويات دخل المزارعين، ترشيد استخدام مصادر أ

المياه الجوفية وتطوير االستثمارفييا وحفر اآلبار، تدعيم العمل 
االرشادي المائي في المناىج والمقررات الدراسية في المؤسسات 
التعميمية الزراعية، االستفادة من مياه االمطار ويتم ذلك بالتوسع في 

زانات، وتفعيل دوراالعالم لمتوعية بأىمية المياة اقامة السدود والخ
امكانية فرض رسوم عمي االنتفاع  جاء مقترح، بينما والمحافظة عمييا

في  بمياه الري لتعزيز كفاءة استخداميا باعتبارىا موردا اقتصاديا
وقد تبين من النتائج الواردة  (..2.8خير بوزن نسبي )الترتيب األ

 22.2الرقمية ألفراد المستوى المعرفي المرتفع القيم ( أن 0)جدول 
%. 0.2%، بينما المنخفض  0.0%، والمتوسط 
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التوزيع العددى والنسبى لمقترحات المبحوثين ألساليب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية من وجهة نظر المبحوثين مرتبة ترتيبا  .8جدول 
 تنازليا

 مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية  م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
 % عدد % عدد % عدد

 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 تحسين كفاءة استخدام مياه الري بنشر ثقافة ترشيد استخداميا وحمايتيا من التموث.  0

0 
تفعيل التشريعات البيئية، وخاصة التي تيدف إلي حماية مصادر المياه من كل 

 أشكال التموث واإلىدار. 
23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

8 
إعادة تخصيص االمداد المائي من محاصيل ذات قيمة اقتصادية أقل إلي محاصيل 

 ذات قيمة اقتصادية أعمي لتحسين مستويات دخل المزارعين. 
23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

 2.22 - - 0.2 0 20.0 23 ترشيد استخدام مصادر المياه الجوفية وتطوير االستثمار فييا وحفر اآلبار.  .

8 
تدعيم العمل االرشادي المائي في المناىج والمقررات الدراسية في المؤسسات 

 التعميمية الزراعية.
23 20.0 0 0.2 - - 2.22 

 2.22 ..0 0 ..0 0 20.0 23 االستفادة من مياه االمطار ويتم ذلك بالتوسع في اقامة السدود والخزانات.  2
 2.22 - - 8.. 8 28.0 20 تفعيل دوراالعالم لمتوعية بأىمية المياة والمحافظة عمييا 0
 2.23 0.2 0 - - 20.0 23 اجراء دورات تدريبية لمزراع عن التقنيات الحديثة لمياه الري.  3

2 
التوعية لمتأثير عمي السموك اإلروائي لممزارعين لضمان أعمي كفاءة ممكنة الستخدام 

 مياه الري. 
22 2..8 8 ..8 0 0.. 2.23 

02 
استنباط أصناف جديدة من النباتات والمحاصيل تتحمل العطش، والجفاف، 

 والمموحة. 
22 2..8 . 8.0 - - 2.23 

00 
المحصولي بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة من إعادة النظر في التركيب 

 حيث كميتيا ونوعيتيا.
22 2..8 . 8.0 - - 2.23 

00 
استنباط سالالت زراعية جديدة أقل استيالكا لممياه وتعطي االنتاجية نفسيا أو 

 إنتاجية أكثر بالمقنن المائي نفسو.
22 2..8 . 8.0 - - 2.23 

08 
تحديث بيانات وقيم االستيالك المائي لممحاصيل المختمفة تحت نظم الزراعة 

 وعالقة ذلك بالمناخ وخواص التربة. 
23 20.0 0 0.2 - - 2.23 

0. 
ضرورة التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري لنشر طرق الري 

 الحديثة لمحفاظ عمي مياه الري من التدىور. 
20 28.0 0 0.2 0 0.. 2.23 

08 
ضرورة االىتمام بتطوير التشريعات والقوانين بشأن حماية مصادر المياه وكيفية 

 االستفادة منيا.
22 2..8 . 8.0 - - 2.23 

02 
التوسع في تأسيس وتفعيل دور روابط مستخدمي مياه الري لضمان حسن إدارة 

 وحدة الري.المتاح منيا وتحسين نظم الري لرفع كفاءة االستفادة من 
22 2..8 . 8.0 - - 2.23 

 2.20 0.2 0 0.2 0 8..2 22 تقوية الروابط بين الوزارات المعنية والمؤسسات األكاديمية.  00

03 
اشراك الزراع مع الجياز االرشادي الزراعي عند النظر في اي نظام مقترح 

دارة وتوزيع المياه لضمان التشغيل الكفء والصيانة الدورية  . لتطوير وا 
22 2..8 0 0.2 0 0.2 2.20 

 2.22 - - ..00 3 33.2 20 التراجع عن زراعة المحاصيل الشرىة الستخدام المياه.  02
 2.22 0.2 0 8.0 . ..20 .2 التركيز عمي التوسع الرأسي في الزراعة.  02

00 
التوسع في انظمة الذكاء االصطناعي إلدارة المحاصيل الزراعية مع ىدر كميات 

 اقل من المياه. 
22 38.0 02 0..8 - - 2.28 

00 
استعداد الزراع لتحمل تكاليف تحويل الري التقميدي السطحي إلي انظمة الري 

 الحديثة.
.0 83.2 00 83.2 0 0.2 2.38 
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والنسبى لمقترحات المبحوثين ألساليب رفع كفاءة إاستخدام الموارد المائية من وجهة نظر المبحوثين مرتبة التوزيع العددى  .8تابع جدول 
 ترتيبا تنازليا

 مقترحات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية  م
 درجة الموافقة

الوزن 
 النسبي

 غير موافق محايد موافق
  % عدد % عدد % عدد

 2.38 0.2 0 83.2 00 83.2 0. وتنقية مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي.التوسع في معالجة  08

توعية المجتمع بأىمية المياة والمحافظة عمييا من خالل القادة الريفيين من  .0
 الجمعيات الزراعية واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني

.0 83.2 00 83.2 0 0.2 2.38 

 2.32 ..00 3 80.0 02 ..80 82 لمحفاظ عمي المياه من الرشح وعدم اىدار المياه.تبطين الترع الرئيسية والفرعية  08

02 
المياه االفتراضية تعتبرأحد الحمول المثمي لمواجية الفقر المائي )ندرة المياه(، وأنيا 

 السبيل لتحقيق اليدف السادس من اىداف التنمية المستدامة.
02 03.2 82 00.. - - 2.02 

00 
رسوم عمي االنتفاع بمياه الري لتعزيز كفاءة استخداميا باعتبارىا  امكانية فرض

 موردا اقتصاديا.
02 0..8 08 80.2 80 80.3 2.8. 

 جمعت وحسبت من بيانات البحث. المصدر:
طبيعة العالقة بين مستوي الوعي المائي الكمية . 9.5

 الشخصية والمهنية المدروسة.لممبحوثين وبعض المتغيرات 

الوعي المائي الكمية لممبحوثين مستوي لتحديد العالقة بين درجة 
كمتغير تابع وبعض المتغيرات الشخصية والمينية المدروسة )المؤىل 
الدراسي، وعدد سنوات العمل بوزارة الزراعة، وعدد سنوات العمل 

ل الري، باالرشاد الزراعي، الحصول عمي دورات تدريبية في مجا
وعدد الدورات التدريبية في مجال الري( ذات مستوي القياس الرتبي 

استخدم معامل ارتباط الرتب لسبيرمان  ب والكمي كمتغيرات مستقمة 
Spearman's rank correlation coefficient .تضح من ا

وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة عند ( 2البيانات الواردة )جدول 
المائي الكمي  درجة مستوي الوعيبين  2.20مستوي معنوية 

لممبحوثين ذات مستوي القياس الرتبي كمتغير تابع  والمؤىل الدراسي، 
وعدد سنوات العمل بوزارة الزراعة، وعدد سنوات العمل باالرشاد 

ري، وعدد الزراعي، الحصول عمي دورات تدريبية في مجال ال

الدورات التدريبية في مجال الري ذات مستوي القياس الرتبي والكمي 
كمتغيرات مستقمة، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوي 

المائي الكمي لممبحوثين  درجة مستوي الوعيبين  2.28معنوية 
 كمتغير تابع ومتغير السن كمتغير مستقل.

لوعي المائي الكمية لممبحوثين امستوي العالقة بين درجة ولتحديد 
)النشأة، والتخصص  وبعض المتغيرات الشخصية والمينية المدروسة

 الدراسي( ذات مستوي القياس االسمي كمتغيرات مستقمة باستخدام
 Rank Biserial  ومعامل االرتباط الثنائي لمرتب بايسيلاير

Correlation  معنوية تبين وجود عالقة معنوية سالبة عند مستوي
بين درجة مستوي الوعي المائي الكمي لممبحوثين كمتغير تابع  2.20

والنشأة كمتغير مستقل، في حين لم يثبت وجود عالقة ارتباطية 
معنوية بين درجة مستوي الوعي المائي الكمي لممبحوثين كمتغير تابع 

 .(02الدراسي كمتغير مستقل )جدول  والتخصص

 معامل االرتباط ) سبيرمان ( بين درجة مستوي الوعي المائي الكمية لممبحوثين وبعض المتغيرات الشخصية والمهنية المدروسة .9جدول
 مستوي المعنوية قيمة معامل االرتباط سبيرمان خصائص المبحوثين/المتغيرات المستقمة

 2.200 *2.022 السن
 2.222 ** .2.80- المؤىل الدراسي

 2.220 **2.838 عدد سنوات العمل بوزارة الزراعة
 2.222 **.0..2 عدد سنوات العمل باالرشاد الزراعي

 2.220 **29822 الحصول عمي دورات تدريبية في مجال الري
 2.220 **29823 عدد الدورات التدريبية

 2.28،  * ارتباط معنوي عند مستوي   2.20مالحظة: ** ارتباط معنوي عند مستوي 
 جمعت وحسبت من بيانات البحث.المصدر: 
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معامل االرتباط الثنائي لمرتب ) بايسيلاير( لمعالقة بين درجة مستوي الوعي المائي الكمية لممبحوثين وبعض المتغيرات الشخصية  .17جدول 
 والمهنية المدروسة

 مستوي المعنوية  معامل االرتباط الثنائي لمرتب بايسيلاير  قيمة  خصائص المبحوثين/المتغيرات المستقمة
 2.222 **29022- النشأة

 2.000 2.030 التخصص الدراسي
 2.28،  * ارتباط معنوي عند مستوي   2.20مالحظة: ** ارتباط معنوي عند مستوي 

  جمعت وحسبت من بيانات البحث.  المصدر:
 التوصيات .5

يمانا البحثفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج   الحالية، وا 
في تنمية الوعي المائي، والبحث عن كل  اإلرشاد الزراعيبدور 

األساليب لترشيد استخدام مياه الري والحد من القاقد وزيادة انتاجية 
 Moreوحدة المياه الزراعية، أي مزيد من االنتاج لكل قطرة ماء

Crop Per More Drop  يمي: ، كانت أىم التوصيات البحثية كما 
ضروة اشراك الزراع مع الجياز االرشادي الزراعي عند النظر في -0

دارة وتوزيع المياه.  أي نظام مقترح لتطوير وا 
 التوعية بحماية الموارد المائية من التموث وتدىور نوعيتيا.-0
استنباط أصناف من المحاصيل تتحمل العطش والمموحة وقصيرة -8

 العمر بالتربة.
تفعيل دور روابط مستخدمي مياه الري لضمان حسن إدارة المتاح -.

 منيا.
تشجيع البحوث العممية لتحديث بيانات وقيم االستيالك المائي -8

لممحاصيل المختمفة تحت نظم الزراعة وعالقة ذلك بالمناخ وخواص 
 التربة.

موارد اعاده النظر في التركيب المحصولي بما يتناسب مع ال-2
 المائية المتاحة من حيث كميتيا ونوعيتيا.

ضرورة التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة والموارد المائية والري -0
لنشر طرق الري الحديثة و/أو الري السطحي المطور لمحفاظ عمي 

 المياه من التدىور.
االىتمام بتنمية الموارد المائية غير التقميدية وعمي رأسيا االمطار -3
 باع تقنية حصد المياه.بات
ضرورة االىتمام بتطوير التشريعات والقوانين بشأن حماية مصادر -2

 المياه وكيفية االستفادة منيا.
توفير المطبوعات االرشادية الخاصة بترشيد استخدام مياه الري -02

 والمقننات المائية لكل محصول.
كفاءة عممية في تحسين ىمية دور االرشاد الزراعي أكيد عمي أالت-00

الري بعقد دورات تدريبية وندوات ارشادية لتعريفيم بنظم الري المطورة 
ىمية استخداميا، وممارسات ترشيد استخدام مياه الري والحد من أو 

 الفاقد.
 

 المراجع .6

أبوالعطا، طاهر محمد ; وسعد، أمل اسماعيل; وجمعة، أمل محمد 
بأساليب ترشيد الجوانب السموكية لمزراع المرتبطة  (.2714)

مجمة الفيوم لمبحوث والتنمية  .استخدام مياه الري في محافظة قنا
 .82-00 (.0)00الزراعية، 

ترشيد استخدام مياه الري  (.2715أبوزيد، رضا حسن عبدالغفار)
بين القادة واألتباع من الزراع ببعض قري مركز كفر الشيخ في 

لإلرشاد الزراعي، .مجمة الجمعية العممية محافظة كفر الشيخ
2(0.)0.8-008. 
مواجية تداعيات ندرة المياه عمي السكان  (.2715األمم المتحدة ) 

، المجنة العدد السابعفي المنطقة العربية.تقرير السكان والتنمية، 
 .ESCWA.0-22االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا، االسكوا 

المائي:  التربية وتنمية الوعي (.2771رمضان، صالح السيد )
دراسة تحميمية لدور بعض المؤسسات التربوية في مصر.المركز 

  .082-38. 00، العدد العربي لمتعميم والتنمية
زيدان، عماد أنور; ونعيم، مؤمن السيد; وعبداهلل، حمزة حامد 

مستوي الوعي اإلروائي لدي زراع محافظة كفر  (.2715)
كمية  (.2) 2اعية،.مجمة االقتصاد الزراعي والعموم االجتمالشيخ

 . 320-300الزراعة. جامعة المنصورة. 
االرشاد الزراعي ومستقبل األمن  (.2719الشناوي، ليمي محمد )

مؤتمر الجمعية التحديات واالختيارات من أجل االستدامة.-الغذائي
 ديسمبر. .0-08العممية لإلرشاد الزراعي السادس عشر. 

سنين، مجدي صالح، هشام محمد; ومازن، محمد حسين; وح
األنشطة المرتبطة بميام أخصائي االرشاد الزراعي  (.2712أنور)

في مجال الري الحقمي لمعاممين بالمشروع المصري األلماني إلدارة 
ة.مجمة الجمعية العممية لإلرشاد المياه في الزراعة المصري

 .002-23(.0)02الزراعي،
ع سموك الزرا (.2713الطنطاوي، شادي عبد السالم محمد )

المتعمق بممارسات ترشيد مياه الري في بعض قري محافظة كفر 
-002(.0)00مجمة الجمعية العممية لإلرشاد الزراعي، الشيخ.
080. 
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مستوي وعي  (.2715عبد العال، حسام الدين إبراهيم أحمد)
المزارعين في مجال التأقمم مع ظاىرة التغيرات المناخية والحد من 

.مجمة االقتصاد الزراعي والعموم مخاطرىا بقري بنجر السكر
 -0820. (.كمية الزراعة. جامعة المنصورة00)2االجتماعية، 

080. 
عبدالمجيد، محمد عبدالمجيد محمد; وغزي، رباب وديع; وطمحة، 

دور االرشاد  (.2716ناصر إبراهيم; وعطوة، هدي عادل أحمد)
خ: الزراعي في مجال ترشيد استخدام مياه الري بمحافظة كفر الشي

دراسة مقارنة بين الزراع المشاركين وغير المشاركين في مشروعات 
 (.8)0.مجمة االقتصاد الزراعي والعموم االجتماعية، تطوير الري

 . 802- 802كمية الزراعة.جامعة المنصورة. 
فودة،حسنة محمد إبراهيم; والخولي، محمد إبراهيم عبدالحميد 

عمي معارف الزراع دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة  (.2712)
.مجمة لممارسات ترشيد استخدام مياه الري في محافظة الشرقية

كمية الزراعة.جامعة (.00)8االقتصاد الزراعي والعموم االجتماعية،
 ..000 – 0082المنصورة. 

إدارة االرشاد الزراعي.بيانات  (.2727مديرية الزراعة بالبحيرة )
 غير منشورة.

الشئون الزراعية.بيانات غير  (.2727مديرية الزراعة بالبحيرة )
 منشورة.

الموارد  .(2713محمد، منار عزت; ومحمد، وفاء عبد الكريم )
االقتصادية المتاحة لمتنمية االقتصادية في دول حوض النيل ومدي 

.مجمة االسكندرية لمعموم الزراعية، إمكانية التعاون المشترك بينيم
83(0.)020-000. 

عالم  (.2777لمتنمية الزراعية )المنظمة العربية  لقاء خبراء وا 
إلعداد حمالت توعية مائية لدول إقميم شبو الجزيرة العربية. مسقط، 

 .820-0سمطنة عمان. جامعة الدول العربية.
الزراعة واألمن الغذائي في  (.2716منظمة التعاون االسالمي )

الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي.مركزاألبحاث 
حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لمدول اال

 .080-0تركيا لمطباعة والنشر.  SESRICمركز انقرةاالسالمية.
كتاب االحصاءات  (.2718الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية )

 . 002-0السمكية السنوي.االصدار الثامن والعشرون.
ي لمحافظة التوصيف البيئ (.2777وزارة الدولة لشئون البيئة )

 .0.2-0.جياز شؤون البيئة.البحيرة
Cochran, W.G (1997). Sampling Techniques, 

Third Edition. john Wiley and Sons. New York. 
Santa Barbara. London. 
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ABSTRACT 

  

This research aimed to identify the level of water awareness for agricultural extension specialist in Beheira 

Governorate. Field research data were collected using a personal interview questionnaire during July and 

August 2020, for a simple random sample of 70 respondents (82%) out of a total of population (85) 
according to Cochran's equation. Spearman's coefficient of ranks correlation, and Rank Biserial Correlation, 

were used in data analysis. The most important of research results were as follows: It was found that nearly 

two-thirds of respondents (64.2%) have a high-water awareness regarding determinants of water scarcity and 

their expected impacts, as well as knowledge, practices, and problems of rationalization of irrigation water 

use. It was found that the most important roles of agricultural extension specialist in developing water 

awareness of farmers are to disseminate proven knowledge about water scarcity and rationalize use of 
irrigation water, especially in agricultural uses, Extension meetings to discuss water problems among 

farmers. The most important practice in rationalizing use of irrigation water from the viewpoint of the 

respondents was soil levelling by laser. The results showed that the most important problems and obstacles to 

implementing irrigation water rationalization practices are low level of knowledge and skills of the farmers 

with rationalization of irrigation water use and high cost of soil levelling by laser. The most important 
proposals to develop and raise water efficiency application mentioned by respondents was to improve 

efficiency of using irrigation water by spreading the culture of rationalizing, its use and protecting it from 

pollution. 
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