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 في محافظة قناالزراعي  يراادال العاملين بنظر  من وجهة معهقات تظبيق االدارة المتكاملة للمهارد المائية
 

 3نجالء احمج عبج هللا سعيج و 2دمحم عبج العليم علي علي الرميلي، 1نااحمج مرظفى دمحم سرح

 
 ، قشا، مرخ، كمية الدراعة، جامعة جشػب الػادؼالدراعي رااداإلقدع االقتراد و 1                                              

 جامعة بشي سػيف ،االقتراد الدراعي، كمية الدراعة قدع2                                              
 مرخ ،قشا ،ادؼجامعة جشػب الػ  ،كمية الدراعة ،الدراعي رااداإلقدع االقتراد و 3                                              
 

 الملخص العربي
وقج تع إجخاء ىحه الجراسة في جسيع  ،تصبيق اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائيةمعػقات ىع أ برفة رئيدية التعخف عمى  استيجف ىحا البحث

ييغ رااداإلؼ مغ أخرائي السػاد رااداإلوتسثل السجال البذخؼ لمجراسة في ااممة العامميغ بالجياز  ،السخاكد اإلدارية بسحافطة قشا
ىحه  بياناتتع جسع  ،مبحػث (99وتع سحب عيشة عذػائية مشيع بمغ قػاميا ) ،يةرااداإلعمى مدتػػ اإلدارات والسخاكد يغ يوالسخاجيغ الدراع

بالسقابمة الذخرية مع الفئات السجروسة الدابقة التي استيجفتيا  ستبيانباستخجام أسمػب اال 2921لعام  (يػليػ واغدصذ)الجراسة خالل ايخؼ 
وتتمخز أىع الشتائج  .كأدوات لمتحميل اإلحرائي واستخالص نتائج الجراسة ،والػزن الشدبي، السئػية واستخجمت الجراسة التكخارات والشدب ،الجراسة

ى ىي قمة االستفادة مغ مياه الرخف الرحي السعالجة بػزن األولالسخاكد  السعػقات التي جاءت في أن -1التي اسفخت عشيا الجراسة فيسا يمى :
 %.74.81السائي بػزن ندبي  رااداإلتمتيا قمة عجد السخاجيغ خاصة العامميغ في  ،%75,19ندبي 

تمتيا  %،85بػزن ندبي  األولفي السخكد  السائي رااداإل: زيادة االجػر، وتػفيخ مخررات مالية مشاسبة لجور جاءت الحمػل التالية وىي -2
 %.83.89بػزن ندبي  بالسدتمدمات والبخامج السائيةية رااداإلتػفيخ دعع لمسخاكد 

 يغ، السعػقات، محافطة قشا.رااداإلاالدارة الستكاممة لمسػارد السائية، العامميغ  :الكلمات المفتاحية

 المقجمة والمذكلة البحثية  .1

يعج الساء عساد الحياة الخئيدي ومجخل اساسي مغ مجخالت  
ي جسيػرية مرخ العخبية مغ ناجتساعية، وتعقترادية واالالتشسية األ

باحتياجات الحاضخ عجم قجرة السػارد السائية الحالية عمى الػفاء 
اصا )، خاصة في ضل سعي الجولة لديادة الخقعة الدراعية. والسدتقبل
حيث تشاقز متػسط نريب الفخد مغ  (.575، ص2916وأخخون :

 لىإ 2999سشػيا في عام  3م  1999السياه عغ خط الفقخ السائي مغ 
 .(193، ص 2919ىااع : ) 2995سشػيا عام  3م  771حػالي 

سشػيا.  3م579ليرل لحػالي  2918ليتشاقز مخة أخخػ في عام 
 (2918)نرار: 
تاج نالسياه عشرخ ىام وضخورؼ ومحجد لأل نونطخا أل 

كبخ حرة مغ مياه الشيل والتي أقصاع الدراعة يدتيمظ  أنإذ  .الدراعي
البالد فقجت بعس أراضييا  أن%، وعمى الخغع مغ 85كثخ مغ أتسثل 

ذلظ قابمو تػسع في السشاشق الدراعية  أنالخربة بدبب التحزخ إال 
مميػن  3,8في الرحخاء، وقج قجر أجسالي األراضي السدروعة ب 

وبدبب نقز السياه اتخحت الحكػمة  .م2915/2916ليكتار في 
لسياه عة السحاصيل التي تدتيمظ ام لمحج مغ زرا 2918تجابيخ في يشايخ 

 .(2918مػقع فشظ لمسياه:)بكسيات كبيخة مثل األرز.  
ب ما سبق تػاجو مرخ عجيج مغ التحجيات السختبصة أنوبج 

السرخييغ بذكل رئيدي في  دكانتخكيد الكثافة الكمية لمفيشاك بالسياه 
في  وادؼ الشيل الزيق ىحا التخكيد العالي يخافقو حجع متدايج ومدتسخ

ونسػ القصاع الرشاعي، اإلسخاف فى إستخجامات السياه و ، دكانال
وزيادة استخجام السػاد الكيسيائية في الدراعة، وعجم وجػد سيصخة فعمية 

ب نقز الػعي لجػ الجسيػر. ناعمى التخمز مغ الشفايات الخصخة، بج
وجػد عبء حكيقي عمى مػارد السياه  إلىكميا تعتبخ عػامل تؤدؼ 

 (Elbedawy:2014)الصبيعية السرخية.
وتذيخ التقاريخ الخاصة بسعالجة الدياسات السائية في مرخ  

دارة ية األضخورة التصػيخ السؤسدي لقصاع السياه وتبشي نطخ  إلى
الستكاممة لمسػارد السائية، ورفع الػعي العام بقزايا السياه، وتحقيق 

مغ التشديق والتكامل والسذاركة بيغ القصاعات العامة  عمى مدتػػ أ 
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، ص 2912)شايع:  يات ذات الرمة باإلدارة السائية.والخاصة والج
4) 

ويعتبخ مجال السحافطة عمى السػارد السائية مغ السجاالت  
 الدراعي اىتساما خاصا، فيخػ عػاد رااداإلالسدتحجثة والتي يػلييا 

الدراعي يمعب دورا ىاما  رااداإل أن( 167-164، ص ص 2994)
في السحافطة عمى السياه مغ خالل العسل عمى كدب ثقة السدارعيغ، 

ية إراادالعسل عمى بشاء كػادر جريب وتأىيل السخاجيغ الدراعييغ، و وت
السائي في  رااداإلدخال إقادرة عمى تغييخ السسارسات الخاشئة، و 

ة السختمفة، ووضع يرااداإلاستخجام الصخق و السؤسدات التعميسية، 
 مع الػضع السائي الحالي. تتالءمسياسة زراعية 

الحج مغ اليجر  إلىوتيجف اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية 
السائي وتحقيق التػازن بيغ العخض والصمب عمى السياه، واعتساد وسائل 
فعالة مثل إعادة تجويخ السياه السدتعسمة وتشسية السػارد السائية، وبالخغع 
مغ ذلظ ىشاك العجيج مغ السعػقات التي تحػل دون تصبيقيا خاصة في 

ي مشيا ناكل والتي يعىشاك العجيج مغ السذا أنالشامية. كسا  أنالبمج
تؤثخ عمى دوره في  أنيا أنالدراعي والتي مغ ا رااداإلجياز 

ىسيا: عجم وجػد سياسات أ ولعل مغ السائية السحافطة عمى السػارد 
 داء السخاجيغأمدتقخة إلعجاد  وتأىيل السخاجيغ الدراعييغ، وتػاضع 

وسة، ذصة، وغياب البخامج السحمية السجر ن، وعجم تشػع األالدراعييغ

يات ومقار، ووسائل ناالسادية والبذخية، وميد  االمكانياتوقرػر في 
 خفاضأنالػاحج. و عجاد مغ يخجميع السخاج الدراعي إ مػاصالت، وزيادة 

الدراعي، وعجم االىتسام  رااداإلبمدتػيات الخضا الػضيفي لمعامميغ 
 (536، ص2917ب االقترادية والبيئية ليع. )عبج السقرػد:نابالجػ 

وبشاء عمى االستعخاض الدابق قامت الجراسة الحالية لمتعخف 
الدراعي في تصبيق نيج االدارة  رااداإلعمى السعػقات التي يػاجييا 

 الستكاممة لمسػارد السائية.

 االطار النظري واالستعراض المرجعي .2

  مفههم الدارة المتكاملة للمهارد المائية: . 1.2

( IWRM)مفيػم اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية  أن          
عاما، وأعاد البعس اكتذافو في التدعيشات  69مػجػد مغ حػالي 

(Asit: 2004 وتعجدت التعخيفات الخاصة بسفيػم اإلدارة .)
راء بعس آ (1الستكاممة لمسػارد السائية ولحلظ يعخض الججول رقع )

والكتاب لسفيػم اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية الباحثيغ والسؤلفيغ 
في حجود ما أتيح لمباحث مغ دراسات وبحػث امكشو االشالع 

عمييا:

 (IWRM)راء بعض الكتاب والباحثين فيما يتعلق بمفههم الدارة المتكاملة للمهارد المائية آ .1 ججول
 مفههم الدارة المتكاملة للمهارد المائية الدنة المرجر م

عسمية التشسية السشدقة وإدارة الساء، واألرض، والسػارد ذات الرمة، لتعطيع فػائج الخفالية  2991 السشطسة العخبية لمتشسية الدراعية 1
  االقترادية واالجتساعية دون السداس باستجامة الشطع البيئية

 2919 (14عبج، ص( 2
مغ خالل استخاتيجياتيا الستسثمة ىي عسمية إدارة السياه واألراضي بأسمػب متكامل ومشدق 

بإدارة الصمب عمى السياه، وبشاء القجرات السؤسدية، وتػفيخ نطع السعمػمات الستعمقة بالسياه، 
 .لغخض تحقيق اكبخ فائجة اقترادية واجتساعية

 2913 (582)يػسف، ص  3

مدتجامة  عسمية تذاركية مشطسة بيغ جسيع السدتخجميغ إلدارة مػارد السياه، مغ اجل تشسية
وتػزيع عادل ومخاقبة استخجام تمظ السػارد السائية لتحقيق األىجاف االقترادية والبيئية 
واالجتساعية، وأدواتيا الحػكسة وىي البيئة السسكشة مغ الدياسات واالستخاتيجيات السشاسبة 

 .ب االشار السؤسدي واألدوات اإلداريةأنبج

 2914 (19، ص )العشدؼ  4
وإدارة مشدقة لمسياه األراضي والسػارد السختبصة بيا، بغخض تعطيع السحرمة عسمية تشسية 

االقترادية والخخاء االجتساعي بصخيقة عادلة، دون التزحية بالشطام الحيػؼ مغ خالل 
 .إدارة الكسية السصمػبة والسعخوضة مغ السياه بصخيقة فعالة

 2915 (54السحسجؼ، ص ) 5
تمبية االحتياجات مغ السػارد السائية لجسيع االستخجامات يا أنىي االعسال التي مغ ا

البذخية، وتػازن كفتي العخض والصمب عمى تمظ السػارد مع مخاعاة حسايتيا بيئيا دون 
 .السداس باحتياجات األجيال القادمة
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 معهقات تظبيق الدارة المتكاملة للمهارد المائية .2.2

السػارد السائية والسحافطة عميو تقع مدئػلية ادارة 
غخاض عمى عاتق وزارة الخؼ، بيشسا وتخايجىا وتػفيخىا لسختمف األ

يقع عمى كاىل وزارة الدراعة استخجام ىحه السياه في رؼ الخقعة 
 رااداإلالدراعية وتخايج ىحا االستخجام، وذلظ مسثل في جياز 

 (.124، ص 1998 ،الدراعي )السرمحي
الدراعي  رااداإلقيام وزارة الدراعة وخاصة جياز  أنال إ

بجورىع في تخايج استخجام السياه يقابل بالعجيج مغ السذاكل 
( 485، 484، ص ص 2918خخون )آو  نا، فقدع سعفوالسعػقات

مذكالت خاصة بالخجمة  ثالث تبمػرت في إلىتمظ السذكالت 
ية، رااداإلقمة الحسالت و جػر، وىي: نقز الحػافد واأل يةراادال 
السائي،  رااداإلقمة عجد اخرائي و الكيادة الخيفية،  تجني دورو 
دجاد وتمف نإتتسثل في:  مذكالت فنيةنقز وسائل السػاصالت. و 

اخكة الكيخباء في  تأخيخو رض، مػاسيخ الخؼ السجفػنة تحت األ
كثخة و تمف الدراعات نتيجة اعسال التصػيخ، و عسل التػصيالت، 

اعصال الصمسبات وماكيشات التذغيل، نقز اآلالت رفع السياه 
وىي:  مدتخجمي المياه بروابطمذكالت تتعلق يخا أخ. و باألسػاق

عجم و عزاء روابط مدتخجمي السياه والدراع، أ ضعف الثقة بيغ 
عجم عخض تصػيخ تكاليف التصػيخ عمى مجمذ الخابصة، و تجريبيع، 

عجم و تػعية باقي السدارعيغ،  قرػر دور مدتخجمي السياه فيو 
 عزاء في تصػيخ السياه.مذاركة األ

سػء  أن( 278، ص 2921الداعي ) يحكخفي حيغ 
ىتسام بتبصيغ التخع وقشػات : عجم األإلىدارة السػارد السائية يخجع إ

عجم و  الخؼ وكحلظ زيادة اشػاليا مسا يعخضيا لمفقج بػاسصة البخخ،
غ الخاصة بحساية مرادر السياه، يينااالىتسام بتصػيخ وتفعيل القػ 

تذار الحذائر عمى شػل السجارؼ السائية، أنالفػاقج الشاتجة مغ و 
التجني الػاضح في كفاءة مشطػمة الخؼ الدصحي، وعجم وجػد و 

اىتسام اعالمي لمحث عمى تخايج استخجام السياه خاصة في مجال 
 الخؼ.

االدارة الستكاممة لمسػارد  ألىجافالػصػل  ناولزس
تكػن السؤسدات لجييا العشاصخ السؤىمة والسجربة  أنلسائية البج ا

 ، حيث يخؼ عبجعمى تصبيق الدياسات واالستخاتيجيات بكفاءة
ضعف السؤسدات في ادارة السػارد السائية  أن( 48، ص2919)

عة في ادارة خصأ الدياسات الستب ىسياأ سباب أعجة  إلىيخجع 
 السادية ونقز الكػادر البذخية، االمكانيات السػارد السائية، وضعف

عجم و العسل في ضخوف غيخ مذجعة ومحفدة لمعامميغ والسؤسدات، و 

عجم وجػد و اخاك السدتيمكيغ في وضع الخصط والدياسات السائية، إ
 ة لمعامميغ.يخصط تجريب

كسا أاار التقخيخ السعج بػاسصة اتحاد السياه العالسي 
(IWA)، اتخاك مع بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وباإل UNEP)) إلى 

مام تصبيق اإلدارة الستكاممة لمسػارد أالتي تقف اىع السعػقات و  أن
 ، ىي: (IWA/UNEP,2002)السائية 

 .ضعف السذاركة في تحقيق أىجاف اإلدارة الستكاممة لمسياه .أ 
 .السائيـــــةتعقـــج مفيــــــػم اإلدارة الستكاممــــة لمســػارد  .ب 
 .عجم كفاية الخبخات والسيـارات والػعـــى في ىحا السجــال .ج 
 .عجم كفاية السعمػمات الستػفخة والحكيكية السػثػق فييــــا .د 
 .الفجــــػات التكشػلػجيـــة والسعخفيــــة السػجــــــــــــػدة .ه 

العجيج مغ  اضيخت بعس الجراسات وجػد في حيغ 
دارة الستكاممة لمسػارد السائية السعػقات التي تحػل دون تصبيق اإل

 مػارد، دمحمالشامية وتمظ السعػقات كسا ذكخىا  ناخاصة في البمج
الفشية لتحجيج ندب  ضعف الخبخات ( ىي:192، ص 2917)

فذل سمصات و غياب الػعي السائي في السجتسع، و اليجر السائي، 
ارتفاع تكمفة تججيج ابكات و خبخات عاممييا، السياه في استثسار 

اصب الػضيفية لتحقيق مكاسب تذار الفداد واستغالل السشأنو السياه، 
م السػارد السائية غيخ التقميجية، قمة الخبخة في استخجاو اخرية، 

قمة الجعع السالي و تقشيات الخؼ الحجيثة في الدراعة،  عجم اعتسادو 
 اىتساما خاصا بالسػارد السائية.لسخاكد البحػث التي تػلي 

معػقات  نا( بعشػ 2918) وعبج الحفيعوفي دراسة خميفة، 
تصبيق اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية في مشصقة السخج فقج تػصمت 

ومعػقات مادية، ومعػقات  وجػد معػقات تشطيسية، إلىتمظ الجراسة 
االستفادة مغ قمة ىع السعػقات التشطيسية ىي: أ ت ناكو بذخية. 

قمة الدياسات و األبحاث في مجال السػارد السائية، الجراسات و 
ضعف تصبيق التذخيعات، و لجاعسة لإلدارة الستكاممة لمسياه، ا
 وكد البحث العمسي والجيات السعشية، ضعف التعاون بيغ مخاو 

مػمات الستعمقة بالسػارد السائية، والسع بياناتضعف تحجيث قػاعج ال
  لذجيجة في إدارة السػارد.السخكدية او 

ارتفاع الصمب عمى   ىع السعػقات السادية ىي:أ ت نابيشسا ك
ضعف استغالل مياه األمصار السياه سشػيا لسختمف االستخجامات، 

نقز و إعادة استخجام مياه الرخف الرحي،  وقمة االستفادة مغ
 تمػث السياه.و ة ابكات مياه الذخب، ناالالزمة لريالتغصية 

قمة تجريب العامميغ،  ىع السعػقات البذخية ىي:ت أ نافي حيغ ك
تجني مدتػػ السعخفة بسجال و ، لعامميغ اإلدارؼ ضعف مدتػػ أداء او 

 يغ.يالسػارد السائية لجػ العامم
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( مغ سخد تمظ السذكالت  وتحميميا  2916) ناولقج تسكغ سخح
 وذلظ وفقا لعجد مغ االعتبارات ىي :

ذ ومبادغ اإلدارة الستكاممة لمسػارد سأنجرة الجراسات التي تشاولت  -1
 .السائية

 .عادة صياغتيا بذكل بديط وواضحإ الترشيف الجقيق لمسذكالت و  -2
 .البحث عغ جحور السذكمة ومدبباتيا -3

 دوات تحميل السذكالت.أاستخجام  -4
 .التعخض لسشيج حل السذكالت -5
تشػع وتكامل السذكالت التي تع سخدىا لتسثل بجرجة عالية  -6

حيث تػصل  .السياه وتحجيات الحفاظ عمييا وتشسيتيامذكالت إدارة 
دارة الستكاممة شمق عميو تحميل اجخة مذكالت األأو لمذكل التالي 
 لمسػارد السائية.

 
 ( 2916) أنالسرجر : سخح    
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 أهجاف البحث .3

التعرف على  استهجف البحثفي ضهء العرض الدابق فقج 
 دارة المتكاملة للمهارد المائية من خالل:معهقات تظبيق األ

فئات التعخف عمى بعس الخرائز الذخريــــة والسيشيـــة لم  -1
 .السجروسة بالبحث

معػقات تصبيق اإلدارة الستكاممة لمسػارد  مدتػػ تػاجج التعخف عمى -2
 .مغ وجية نطخ السبحػثيغ السائية

معػقات  الحمػل والسقتخحات لمتغمب عمى ىعأ مدتػػ  التعخف عمى -3
 .تصبيق االدارة الستكاممة لمسػارد السائية مغ وجية نطخ السبحػثيغ

 الظريقة البحثية .4

 البحثتتشاول الصخيقة البحثية : السشيج السدتخجم، وإجخاءات   
ثع  ،والدمشى ،والسجال البذخػ  ،ية مغ حيث السجال الجغخافيناالسيج

وشخيقة جسع  ،البحثالخاصة ب ستبيانعخض مخترخ لبشػد استسارة اال
وفيسا يمى عخض لتمظ  .اوتحميميا احرائي ،ومعالجتيا كسيا بياناتال

 الشقاط :
 المنهج المدتخجم: -1

 البحث.تع استخجام السشيج الػصفي لسالئستو لصبيعة 
 المجال الجغرافي : -2

محافطة قشا حيث تشاولت جسيع في ىحا البحث تع إجخاء 
السػجػدة عمى مدتػػ التدع مخاكد بالسحافطة  الدراعيةاالدارات 

  والتابعة لسجيخية الدراعة.
 المجال البذرى : -3

والسخاجيغ  ،يغيرااداإل اخرائي السػادتسثل السجال البذخؼ في 
الدراعية السختمفة، حيث تع سحب عيشة  باإلداراتالدراعييغ العامميغ 

 % مغ ااممة البحث77.59مبحػث بشدبة  (99عذػائية بمغ قػاميا )
 .ناجػر وم جدييكخ وذلظ وفقا لسعادلة  مبحػث 116البالغ عجدىا 

 المجال الزمني  -4
 م 2921لعام  غدصذأ يػليػ و  خالل ايخؼ  البحث بياناتتع جسع 

 : بياناتأداة جمع ال  -5
 استبيانمغ خالل استسارة  ىحا البحث بياناتتع جسع  

وتع استخالص البشػد والعبارات  البحث ىجافأ صسست لتتسااى مع 
السختمفة مغ خالل الكتب والسخاجع والجراسات الدابقة التي تتعمق بيحا 

  السػضػع.
 جداء رئيدية ىي:أولقج ااتسمت االستسارة عمى ثالث 

 .الذخريــــــة والسيشيــــة لمسبحػثيــــــــــــغ بياناتال -أ
 .اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية بسعػقاتتتعمق  بيانات -ب

ارة اإلد بالحمػل السقتخحة لسػاجية معػقات تصبيقتتعمق  بيانات -جـ
 .الستكاممة لمسػارد السائية

 : بياناتالمعالجة الكمية لل -6
السبحػثيغ بسا يالئع تحميميا تست معالجة بعس استجابات   

وذلظ عمى  ،البحث إحرائيا واستخالص الشتائج الالزمة لتحقيق أىجاف
 الشحػ التالي :

 اوال: الخرائص الذخرية والمهنية للمبحهثين:

 متغيخ كسي، ويقاس بالخقع الخام. الدن: -1
 متغيخ كسي، يقاس بالخقع الخام. عجد سنهات الخبرة: -2
متغيخ رتبي تع قياسو مغ خالل اعصاء قيع رمدية  المؤهل الجراسي: -3

 ( لالستجابات )دبمػم، بكالػريػس(.2، 1)
السبحػثيغ قيع رمدية  بإعصاءمتغيخ اسسي، تع قياسو  التخرص: -4

( لالستجابات )بجون تخرز، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)
راضي، محاصيل، أ، حيػانىتاج أنزراعي،  إرااداعبة عامة، 

 ات(.مخاض نبأبداتيغ، 
 متغيخ كسي، تع قياسو بالخقع الخام.عجد الجورات التجريبية:  -5
متغيخ اسسي، تع  الحرهل على دورات تجريبة في مجال المياه: -6

ابة بال، والكيسة ج( في حالة األ9قياسو مغ خالل اعصاء الكيسة )
 جابة بشعع.( في حالة األ1)

  معهقات االدارة المتكاملة للمهارد المائية: ياأنث

اإلدارة الستكاممة لمسػارد  معػقات تػاججتع قياس مدتػػ 
والتي تتكػن  ،السائية السجروسة مغ وجية نطخ السبحػثيغ أفخاد العيشة

، 1 ،2 ،3( عبارة مغ خالل إعصاء السبحػثيغ الجرجات )16مغ )
ال  ،ضعيف ،متػسط ،عاليوذلظ لالستجابة ) ،عمى التختيب (صفخ

 يػجج( عمى التختيب.

 المتكاملة للمهارد المائية لإلدارةالحلهل المقترحة : الثاث

مػافقة السبحػثيغ عمى بعس الحمػل السقتخحة تع قياس مدتػػ 
مغ  خالل ( عبارة 13)والتي تكػنت مغ  لسػاجية تمظ السعػقات 

صفخ( وذلظ  ،1 ،2 ،3 ،4إعصاء السبحػثيغ الكيع الخقسية التالية : )
( محايج، غيخ مػافق، غيخ مػافق بذجةمػافق بذجة، مػافق، )لالستجابة 

 عمى التختيب.  
 أدوات التحليل الحرائي  -7
كأدوات لمتحميل والػزن الشدبي  ،دب السئػيةوالش ،تع استخجام التكخارات 

 .اإلحرائي وعخض نتائج الجراسة
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لمسجاالت السجروسة مغ خالل السعادلة  تع حداب الػزن الشدبيوقج 
 (Ganesh, etal., 2018) التالية:

 (%)الػزن السقابل لكل فئة الػزن الشدبي  xعجد السبحػثيغ في كل فئة 
 xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كبخ وزن أx عجد السبحػثيغ  إلىإجس

 النتائج ومناقذتها  .5

يعخض ىحا الجدء ألىع الشتائج التي تع التػصل الييا مغ خالل الجراسة  
 : إلىوذلظ عمى الشحػ الت ،يةأنالسيج

 أفراد العينة :الخرائص الذخرية والمهنية للمبحهثين . 1.5

(  والستعمقة 2أوضحت الشتائج الػاردة بالججول رقع )  
% 49 أن فخاد العيشةأالخرائز الذخرية والسيشية لمسبحػثيغ ب

تذيخ بيشسا  ،سشة 59 إلى 41عسارىع مغ أ مغ السبحػثيغ تتخاوح 
مغ  %69 أنو . سشة 59فئة العسخ األعمى مغ  إلى %31.1ندبة 

ؼ رااداإلالسبحػثيغ تتخاوح عجد سشػات خبخاتيع في مجال العسل 
رباع السبحػثيغ بشدبة أما يقخب مغ ثالث  أنو سشة.  29-11مغ 

تخرز % مشيع 36.7و % حاصميغ عمى بكالػريػس.74.4
 زراعي.  إرااد% تخرز 15.6و ،اعبة عامة

% مغ 43.3 أنالػاردة في نفذ الججول  بياناتتذيخ ال كسا
ؼ دورات تجريبية خالل العاميغ أفخاد العيشة لع يتمقػا أالسبحػثيغ 

دورات  3قل مغ أ% مشيع حرمػا عمى 34.4 أن كسا، الساضييغ
% لع يتمقػا دورات تجريبية متخررة في مجال 78.9 أنو تجريبية. 

 ه.السيا
. مدتهى تهاجج أهم معهقات تظبيق األدارة المتكاملة للمهارد 2.5

 من وجهة نظر المبحهثينالمائية 
( أىع الشتائج 3تحكيقا لميجف البحثي الثانى تشاول ججول )  

الستعمقة بجرجة تػاجج معػقات تصبيق األدارة الستكاممة لمسػارد السائية 
مغ وجية نطخ السبحػثيغ،  وبتختيب تمظ السعػقات وفقا لػجية نطخ 

السعالجة  السبحػثيغ نجج أن قمة االستفادة مغ مياه الرخف الرحي
%، تمتيا قمة عجد 75.19جاءت في السخكد األول بػزن ندبي 

%. 74.81السخاجيغ خاصة العامميغ في اإلرااد السائي بػزن ندبي 
وجاء كال مغ االعتساد عمى الصخق التقميجية في جسع السعمػمات عغ 
السياه والتخكيب السحرػلي، والسخكدية في أدارة السػارد السائية في 

 (.73.7، 74.97ثالث والخابع عمى التختيب بػزن ندبي )السخكد ال
كسا أضيخت الشتائج أن ضعف استغالل مياه األمصار  

(، وجاء 68.52السػسسية جاءت في التختيب الثالث عذخ بػزن ندبي )

في السخكد الخابع عذخ كال مغ ضعف التعاون بيغ السخاكد البحثية 
وتجني مدتػػ السعخفة بسجال وبيغ جياز اإلرااد الدراعي ووزارة الخؼ، 

 السياه ومجال اإلدارة الستكاممة لمسياه خاصة لجػ السخاجيغ الدراعييغ

أفراد العينة وفقا لبعض  العجدي والندبي للمبحهثينتهزيع  .2ججول 
  الخرائص الذخرية والمهنية المجروسة

  99ن= الخرائص
 % العجد

 الدن -1
 28.9 26 سشة41قل مغ أ

 49 36 سشة 59 -41
 31.1 28 سشة 59عمى مغ أ 

 عجد سنهات الخبرة  : -2
 17.8 16 سشة11قل مغ أ

 69 54 سشة 29 -11
 22.2 29 سشة29كثخ مغ أ

 المؤهل الجراسي -3
 25.6 23 دبمػم

 74.4 67 بكالػريػس
 التخرص  -4

 25.6 23 بجون تخرز )دبمػم(
 36.7 33 اعبة عامة 

 15.6 14 زراعي إرااد
 3.3 3 حيػانىتاج أن
 3.3 3 راضيأ

 5.6 5 محاصيل
 8.9 8 بداتيغ

 1.1 1 مخاض نباتأ
 عجد الجورات التجريبية خالل العامين الماضيين -5

 43.3 39 لع يحرل عمى دورات
 34.4 31 دورات 3قل مغ أ
 13.3 12 دورات 3-5
 8.9 8 دورات 5كثخ مغ أ

 مجال المياهالحرهل على دورات تجريبية في  -6
 21.1 19 نعع
 78.9 71 ال
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 ترتيب الهزن الندبي لتهاجج اهم معهقات تظبيق االدارة المتكاملة للمهارد المائية .3ججول 

 المعهقات
 

 (99تهاجج معهقات تظبيق الدارة المتكاملة للمياه )ن =
الهزن 
 ال يهجج ضعيف متهسط عالي الترتيب الندبي

 % عجد % عجد % عجد % عجد
 19 79.74 5.6 5 13.3 12 44.4 49 36.7 33 قمة الدياسات الجاعسة لإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية

 4 73.7 2.2 2 17.8 16 36.7 33 43.3 39 السخكدية في إدارة السػارد السائية
 5 73.3 5.6 5 14.4 13 34.4 31 45.6 41 الجيات السعشية بإدارة السياهتجاخل السدئػليات بيغ 

 م12 68.89 2.2 2 26.7 24 33.3 39 37.8 34 ضعف تحجيث قػاعج السعمػمات الستعمقة بالسػارد السائية
 م14 66.39 6.7 6 24.4 22 32.2 29 36.7 33 ضعف التعاون بيغ السخاكد البحثية وبيغ جياز اإلرااد الدراعي ووزارة الخؼ 

 13 68.52 6.7 6 24.4 22 25.6 23 43.3 39 ضعف استغالل مياه األمصار السػسسية
 8 71.48 1.1 1 27.8 25 26.7 24 44.4 49 زراعة محاصيل تدتيمظ كسيات كبيخة مغ السياه

 1 75.19 2.2 2 17.8 16 32.2 29 47.8 43 قمة االستفادة مغ إعادة استخجام مياه الرخف الرحي السعالجة
 7 72.59 - - 25.6 23 31.1 28 43.3 39 ارتفاع ندبة التمػث في السياه

 12 68.89 3.3 3 21.1 19 41.1 37 34.4 31 ضعف تأىيل السخاجيغ الدراعييغ في مجال السياه
 2 74.81 5.6 5 13.3 12 32.2 29 48.9 44 قمة عجد السخاجيغ وخاصة العامميغ في اإلرااد السائي

مدتػػ السعخفة بسجال السياه  ومجال اإلدارة الستكاممة خاصة لجػ السخاجيغ تجني 
 14 66.3 1.1 1 27.8 25 42.2 38 28.9 26 الدراعييغ

 9 71.11 5.5 5 18.9 17 32.2 29 43.3 39 تجني مدتػػ السعخفة بسجال السياه ومجال اإلدارة الستكاممة لجػ سكان الخيف
 6 72.96 3.1 3 15.6 14 49 36 41.1 37 السائي التابعة لجياز اإلرااد الدراعي في أداء ميامياضعف دور إدارة اإلرااد 

 11 69.26 1.1 1 22.2 29 44.4 49 32.2 29 عجم إقامة روابط لسدتخجمي السياه  بذكل عسمي مشطع

 3 74.97 2.2 2 15.6 14 49 36 42.2 38 االعتساد عمى الصخق التقميجية في جسع السعمػمات عغ السياه والتخكيب السحرػلي

 السرجر: استسارات االستبيان
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(. وأمكغ ترشيف تمظ السعػقات تشازليا حدب 66.39بػزن ندبي )
درجة تػاججىا لسعػقات ذات تػاجج عالي وتسثمت في قمة االستفادة مغ 

السخاجيغ  إعادة استخجام مياه الرخف الرحي السعالج، وقمة عجد
وخاصة العامميغ في اإلرااد السائي، واإلعتساد عمى الصخق التقميجية 
في جسع السعمػمات عغ السياه والتخكيب السحرػلي، والسخكدية في 
إدارة السػارد السائية، وتجاخل السدئػليات بيغ الجيات السعشية بإدارة 

 السياه.
اد السائي ومعػقات ذات تػاجج متػسط وىي ضعف دور إدارة اإلرا

التابعة لجياز اإلرااد الدراعي في أداء ميامو، وإرتفاع ندبة التمػث في 
السياه، وزراعة محاصيل تدتيمظ كسيات كبيخة مغ السياه، وتجني مدتػػ 

السعخفة بسجال السياه ومجال اإلدارة الستكاممة لجػ سكان الخيف، وقمة 
ية. وأخيخا معػقات ذات الدياسات الجاعسة لإلدارة الستكاممة لمسػارد السائ

تػاجج ضعيف وىي عجم إقامة روابط لسدتخجمي السياه  بذكل عسمي 
مشطع، وضعف تأىيل السخاجيغ الدراعييغ في مجال السياه، وضعف 
تحجيث قػاعج السعمػمات الستعمقة بالسػارد السائية، وضعف استغالل 

مجال مياه األمصار السػسسية، وتجني مدتػػ السعخفة بسجال السياه و 
اإلدارة الستكاممة خاصة لجػ السخاجيغ الدراعييغ، وضعف التعاون بيغ 
السخاكد البحثية وبيغ جياز اإلرااد الدراعي ووزارة الخؼ  كسا ىػ 

 (.2مػضح بالذكل رقع )

 
 معهقات االدارة المتكاملة للمهارد المائيةوطبيعة تهاجج اتجاه  .2اكل 
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 يهضح متهسط ندب تهاجج معهقات االدارة المتكاملة للمهارد المائية بيانىرسم  .3اكل 

 

هم الحلهل والمقترحات للتغلب على معهقات تظبيق دتهى أ. م3.5
 االدارة المتكاملة للمهارد المائية من وجهة نظر المبحهثين

 لإلدارةىع الحمػل والسقتخحات أ ( 4الججول رقع ) بخزأ  
جػر زيادة األ أن الستكاممة لمسػارد السائية مغ وجية نطخ السبحػثيغ

وتػفيخ  ،والحػافد والسكافئات بسا يتشاسب مع حجع العسل السصمػب
في  اجاءكالىسا  السائي  رااداإلمخررات مالية مشاسبة لجور 

ية رااداإل%. تالىا تػفيخ دعع لمسخاكد 85ي بػزن ندبي األولالسختبة 
جاءت ضخورة  و%. 83.89دتمدمات والبخامج السائية بػزن ندبي بالس

التشديق وتبادل السعمػمات الخاصة بالسياه بيغ وزارة الدراعة ووزارة الخؼ 
 (.83.61في السخكد الثالث بػزن ندبي )

دوار الػزارات السختمفة أاالىتسام بتػضيح  أنضيخت الشتائج أكسا     
في مجال ادارة السياه جاءت في التختيب العااخ بػزن ندبي 

عذخ مغ حيث  الثانىجاء في السخكد الحادؼ عذخ و و (، 77.22)
محاسبة القائسيغ بتمػث السياه، والتخكيد  قانػن تفعيل السػافقة كال مغ 

% عمى 67.78% و 76.11دبي عادة استخجام السياه بػزن نإ عمى 

تسثمت في: حمػل عاجمة  إلىمكغ ترشيف تمظ الحمػل وأ التختيب.
زيادة األجػر والحػافد والسكافآت بسا يتشاسب مع حجع العسل 

ية بالسدتمدمات والبخامج السائية، رااداإلوتػفيخ دعع لمسخاكد  ،السصمػب
وضخورة التشديق وتبادل السعمػمات الخاصة بالسياه بيغ وزارة الدراعة 

السائي.  رااداإلؼ، وتػفيخ مخررات مالية مشاسبة لجور ووزارة الخ 
وىي تعديد الذخاكة مع مؤسدات السجتسع وحمػل عمى السجػ الستػسط 

السحمي لتحقيق االستخجام األمثل لمسياه، وتخريز بخامج تجريبية 
الدراعي في مجال السياه، وتذجيع الدراع عمى  رااداإللمعامميغ في 

ذاء ابكة معمػمات متصػرة لمسياه. نإثة، و اتباع أساليب الخؼ الحجي
وىي استحجاث وضيفة أخرائي مائي حمػل عمى السجػ البعيج خيخا أو 

باإلدارات الدراعية السختمفة، واالىتسام بتػضيح أدوار الػزارات السختمفة 
في مجال إدارة السياه، والتخكيد عمى بخامج التػعية والتعميع لمسدارعيغ 

محاسبة القائسيغ بتمػث السياه، والتخكيد  قانػن  لسشع اإلسخاف، وتفعيل
كسا مػضح عمى إعادة استخجام السياه السعالجة ألغخاض الدراعة 

 .(4بالذكل رقع )
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 وفقا آلراء المبحهثينبعض الحلهل والمقترحات لإلدارة المتكاملة للمهارد المائية ترتيب الهزن الندبي ل. 4ججول 

 الحلهل
 

 (99)ن= مدتهى المهافقة 
 وزن 
 مهافق ترتيب ندبي

 محايج مهافق بذجة
 مهافق غير مهافق 

 بذجة
 % ع % ع % ع % ع % ع

 6 82.22 2.2 2 6.7 6 7.8 7 26.7 24 56.7 51 تذجيع الدراع عمى اتباع أساليب الخؼ الحجيثة
 5 82.5 9 9 3.3 3 14.4 13 31.1 28 51.1 46 الدراعي في مجال السياه رااداإلتخريز بخامج تجريبية لمعامميغ في 

 1 85 9 9 4.4 4 19 9 26.7 24 58.9 53 زيادة األجػر والحػافد والسكافآت بسا يتشاسب مع حجع العسل السصمػب
 11 76.11 2.2 2 7.8 7 16.7 15 39 27 43.3 39 محاسبة القائسيغ بتمػث السياه قانػن تفعيل 

 12 67.78 9 9 6.7 6 19 9 31.1 28 37.8 34 التخكيد عمى إعادة استخجام السياه السعالجة ألغخاض الدراعة
 9 89.83 9 9 6.7 6 19 9 36.7 33 46.7 42 التخكيد عمى بخامج التػعية والتعميع لمسدارعيغ لسشع اإلسخاف

السجتسع السحمي لتحقيق االستخجام األمثل تعديد الذخاكة مع مؤسدات 
 4 83.33 9 9 5.6 5 19 9 39 27 54.4 49 لمسياه

ضخورة التشديق وتبادل السعمػمات الخاصة بالسياه بيغ وزارة الدراعة 
 3 83.61 2.2 2 2.2 2 12.2 11 25.6 23 57.8 52 ووزارة الخؼ 

 7 81.94 2.2 2 3.3 3 12.2 11 28.9 26 53.3 48 إلدارة مػارد السياه  ذاء ابكة معمػمات متصػرأن
 19 77.22 5.6 5 2.2 2 12.2 11 37.8 34 42.2 38 االىتسام بتػضيح أدوار الػزارات السختمفة في مجال إدارة السياه

 م1 85 2.2 2 5.6 5 5.6 5 23.3 21 63.3 57 السائي رااداإلتػفيخ مخررات مالية مشاسبة لجور 
 2 83.89 2.2 2 1.1 1 12.2 11 27.8 25 56.7 51 ية بالسدتمدمات والبخامج السائيةرااداإلتػفيخ دعع لمسخاكد 

 8 81.67 2.2 2 7.8 7 8.9 8 23.3 21 57.8 52 استحجاث وضيفة أخرائي مائي باإلدارات الدراعية السختمفة
 ستبيانالسرجر: استسارات اال
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 ستنتاجات الرئيدة والتهصياتاال .6

مكغ التػصل أفي ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج   
لعجد مغ االستشتاجات والتػصيات الستعمقة باإلدارة الستكاممة لمسػارد 

 عمى الشحػ التالي :السائية وذلظ 
البذخية لعسل السخاكد  االمكانياتضخورة العسل عمى تػفيخ  .1

السائي، وذلظ بتعييغ خخيجي كميات  رااداإلوخاصة ية رااداإل
 الدراعي. رااداإلالدراعة وبخاصة تخرز 

تػفيخ شخق حجيثة تتشاسب مع الػضع الحالي لجسع معمػمات عغ  .2
 السياه وذلظ برفة دورية.

 يةإراادية السخونة الكافية لتخصيط بخامج رااداإلمشح السخاكد  .3
دارة الستكاممة لمسػارد دارة السياه وكحلظ مجال اإلإفي مجال  زراعية

 السائية بسا يتشاسب مع ضخوف واحتياجات كل مشصقة.
 رااداإلالدراعي بػجو عام و  راادلإلتػفيخ الجعع السالي السشاسب  .4

جػر والسكافئات والحػافد بسا زيادة األالسائي بػجو خاص، وكحلظ 
 يتشاسب مع حجع العسل السصمػب.

تػفيخ دعع بالسدتمدمات والبخامج السائية، والتشديق بيغ وزارة  .5
 الدراعة والخؼ في عسمية تبادل السعمػمات.

عارفيع ية مع ثقل مرااداإلضخورة االىتسام بالعامميغ في السخاكد  .6
دارة السياه برفة عامة، ومجال األدارة وتشسية مياراتيع في مجال إ

لمسػارد السائية وذلظ عغ شخيق تجريبيع وامجادىع الستكاممة 
 .ية برفة دوريةرااداإلبالسصبػعات والشذخات 

 المراجع  .7

متصمبات ومعػقات  .(2914العنزي، دمحم بن هالل بن فزاع بن كدار )
تصبيق اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية لتحقيق األمغ السائي " كسا يخاىا 
العاممػن في وزارة السياه والكيخباء بالسسمكة العخبية الدعػدية"، رسالة 

جامعة نايف العخبية لمعمػم األمشية، كمية العمػم االجتساعية  ،دكتػراة 
 ..الخياض واإلدارية، قدع العمػم اإلدارية،

- http://repository.nauss.edu.sa/haudle  
مدتػػ الػعي السائي  (.2921الداعي، صالح الجين فكري )

الدراعي بسحافطة البحيخة، السجمة العمسية لمعمػم  رااداإلألخرائي 
 ، بشي سػيف.1، العجد3الدراعية، مجمج

اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية  .(2915المحمجي، مناور عبج حمج )
  ت كمسشتذ.أنجامعة س ،بار، رسالة دكتػراه نفي محافطة األ

http://stdements.edu 
تحجيات وآليات تخايج اإلرواء السائي  .(1998أحمج فؤاد ) ،المرلحي

دور  ،السؤتسخ الثالث ،فى أراضي الػادؼ القجيع بجسيػرية مرخ العخبية

الدراعي في تخايج استخجام مياه الخؼ في أراضي الػادؼ القجيع  رااداإل
 القاىخة ،الدراعي راادالجسعية العمسية لإل ،بجسيػرية مرخ العخبية

دراسة تقػيع مشاىج إدارة  (.2991زراعية )العربية للتنمية الالمنظمة 
واستخجام السػارد السائية في الدراعة العخبية، جامعة الجول العخبية، 

  app.org-http://aoodالخخشػم.
الحفيظ، عبج الرحمن خليفة، جبريل عبج المظلهب صالح، وعبج 

معػقات تصبيق اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية في  .(2918مهسى، )
مشصقة السخج، السؤتسخ العمسي الخامذ لمبيئة والتشسية السدتجامة في 

 .، ليبيا(ICESD)السشاشق الجافة وابو الجافة
https://www.researchgate.net  

االدارة الستكاممة لمسػارد  (.2916)احمج مرظفى دمحم ، أنسرح
مجمة االقتراد  ،مرخ –السائية: دراسة حالة عمى محافطة قشا 

، 5(، العجد 7الدراعي والعمػم االجتساعية، جامعة السشرػرة، مجمج )
 السشرػرة.

 رااداإلدور  (.2918يم أبه خليل امين، واخرون )، إبراهأنسعف
الدراعي في مجال تصػيخ الخؼ الحقمي ببعس قخػ محافطة كفخ 

، 2، العجد56الذيخ، مجمة حػليات العمػم الدراعية بسذتيخ، السجمج 
 مذتيخ.

الكفاءة االقترادية آلثخ استخجام  (.2916اظا، دمحم علي، وآخرون )
تاج محرػل األرز في محافطة أننػعيات مغ السياه االروائية عمى 

كفخ الذيخ، مجمة االقتراد الدراعي والعمػم االجتساعية، جامعة 
 ، السشرػرة.5العجد ، 7السجمج السشرػرة، 
ادارة السػارد السائية في جسيػرية مرخ العخبية  (.2912ة )طايع، هب

، دكتػراه ، دراسة تقػيسية، رسالة 2917 إلى 2992خالل الفتخة مغ 
قدع االدارة العامة، جامعة القاىخة،  ،تراد والعمػم الدياسيةكمية االق
 القاىخة.

مسارسة استخاتيجيات تحقيق اإلدارة  (.2919عبج، حدام جبار )
الستكاممة لمسػارد السائية كسا يخاىا العاممػن في وزارة السػارد السائية في 
العخاق، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػك، كمية االقتراد والعمػم 

 .  األردن ،اإلدارية
http://search.mandumah.com/record/734206 

 رااداإلرؤية لتحجيث نطام  (.2917)عبج المقرهد، بهجت دمحم 
(، مجمج 48الدراعي في مرخ، مجمة اسيػط لمعمػم الدراعية العجد)

 (، كمية الدراعة جامعة اسيػط، اسيػط.1)
الدراعي في مجال  رااداإلدور  (.2994عهاد، دمحم صالح يهسف )

استخجام وتخايج السياه الدراعية في قصاع غدة، رسالة ماجدتيخ، جامعة 
القجس. 

http://repository.nauss.edu.sa/haudle
http://stdements.edu/
http://stdements.edu/
http://aood-app.org/
https://www.researchgate.net/
http://search.mandumah.com/record/734206
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https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/116
9 

دور اإلدارة الستكاممة  (.2917ي )أن، ودمحم، اسليمأنمهارد، تهت
لمسػارد السائية في تحقيق األمغ السائي، مجمة ججيج االقتراد، 

   [on line. ]12عجد
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle 

  استيالك السياه في مرخ .ديدمبر( 29، 2918مهقع فنك للمياه )
www.water.fanack.com  

وزيخ الخؼ: نريب الفخد مغ السياه في  (.2918نرار، أسماء )
 .، جخيجة اليػم الدابع2918خالل  3م 579خفس لأنمرخ 

www.youm7.com 
البجائل السقتخحة لعالج أزمة السياه في  (.2919احمج ) أنهاام، إيم

السؤتسخ الدشػؼ الخامذ عذخ" إدارة  ،مرخ مغ مشطػر اقترادؼ، 
أزمات السياه والسػارد السائية، الديشاريػىات السحتسمة واالستخاتيجيات 

   مرخ"، كمية التجارة، جامعة عيغ اسذ، القاىخة. -الستػازنة البشاءة
/111444https://search.mandumah.com/record 

اإلدارة الستكاممة لمسياه  (.2913 الحديني )يهسف، أسامة دمحم
 العخبية، السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية، القاىخة.
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ABSTRACT 

 
This study aimed mainly at identifying the obstacles to the application of integrated water resources management from the 

viewpoint of The Agricultural Extension personnel, The study was conducted in all administrative centers governorates of 

Qena. The population of the study consisted of extension material specialist and agricultural extension agents, and a random 

sample of (90) respondents was drawn from them. The data of this study were collected during the months (July and 
August) of 2021 using the personal interview questionnaire method. frequencies, and percentages, and the arithmetic mean, 

standard deviation were used for data presentation and analysis. 

The most important results of the study are : 1- The obstacles that came in the first centers are the lack of utilization of 

treated sewage water with a relative weight of 75.19%, followed by the lack of counselors, especially those working in 

water extension, with a relative weight of 74.81%. 2- The following solutions came: increasing wages, providing 

appropriate financial allocations for the role of water extension came in the first centers with a relative weight of 85%, 

followed by providing support for extension centers with water supplies and programs in second place with a relative 

weight of 83,89%. 

KEYWORDS: Integrated management of water resources, Extension workers, The Obstacles, Qena 
governorate. 
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