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ستھدف ھذا البحث التعرف على بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين بمنطقة الفرافرة، ومستوى تبنى ا: الملخص
 ، والخدمات ا&رشادية المقدمة للزراع المبحوثين فى مجال تبنى نظام الرى بالتنقيط،ثين لنظام الري بالتنقيطالزراع المبحو

 والعوامل المؤثرة على درجة تبنى الزراع المبحوثين لنظام ،ومصادر معلومات الزراع المبحوثين عن نظام الرى بالتنقيط
 ،مبحوثين فى مجال تبنى نظام الرى بالتنقيط وأھم مقترحاتھم للتغلب عليھا والمشك1ت التى تواجه الزراع ال،الرى بالتنقيط

 بمنطقة الفرافرة على عينة عشوائية 2019 حتى فبراير 2018وقد تم إجراء ھذا البحث خ1ل الفترة من شھر ديسمبر 
النسب المئوية فى عرض  وقد تم تحليل البيانات باستخدام العرض الجدولى بالتكرار وً، مبحوثا49 منتظمة بلغ حجمھا

) ً مبحوثا49( ومن أھم النتائج أن جميع الزراع المبحوثين ، ومعامل إرتباط بيرسون والمتوسط الحسابى،البيانات الوصفية
منھم معرفتھم % 77.6 و، منھم معرفتھم لشروط الرى بالتنقيط متوسطة%63.3 و،قد سمعوا ونفذوا نظام الرى بالتنقيط

 تنفيذھم %53.1 وأن ، منھم تنفيذھم لشروط الرى بالتنقيط منخفضة%57.1رى بالتنقيط منخفضة ولخطوات تنفيذ نظام ال
جمالى الزراع المبحوثين � توجد إ من %59.2ً مبحوثا بنسبة 29لخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط منخفض وتبين أن 

: نھا تشملأتضح اسباب التوقف أ وبخصوص ،ن المراتًلديھم الرغبة فى استمرار التنفيذ وتوقفوا � إراديا بين مرة وعديد م
افر مستلزمات كثرة ا/عطال بشبكة الرى بسبب عدم توافر فنيين ذوى خبرة فى صيانة شبكة الرى بالمنطقة، وعدم تو

اع رشادية المقدمة للزرضعف الخدمات ا&:  وتبين أن أھم المشك1ت التى تواجھھم ھى،رتفاع أسعارھااالصيانة بالمنطقة و
 ضعف القدرة ،نشاء وصيانة شبكة الرى بالمنطقة وارتفاع أسعارھاإ عدم توافر مستلزمات ،فى مجال نظام الرى بالتنقيط

 ،نشاء وصيانة شبكة الرىإ عدم الوعى الكامل للزراع بتفاصيل ، ارتفاع تكاليف إنشاء شبكة الرى،المالية للزراع
 .ة عن خبرات سابقة سيئةا�تجاھات السلبية نحو تطوير نظم الري الناتج

 . الفرافرة، الزراع، الرى بالتنقيط، التبنى:ا[سترشاديةالكلمات 

 المقدمة والمشكلة البحثية

زمvات التvى  ا/يواجه العالم اليوم واحدة من أھvم اخطvر
� وھvvى أزمvvة الميvvاه والتvvى واجھتھvvا إأصvvبحت تھvvدد كيانvvه 

زال يvv بالفعvvل بعvvض الvvدول خاصvvة فvvى أفريقيvvا، والتvvى �
احتمال حدوثھا فى أمvاكن أخvرى أمvرا واردا، لvذا ا�ھتمvام 
واضحا بأھمية ترشيد المياه واسvتخدام ميvاه الvرى والتفكيvر 

 وجھvه نظvر فى وسائل تقليvل الفاقvد منھvا حيvث أن ذلvك مvن
مثvvvل لتلبيvvvة ا�حتياجvvvات المائيvvvة الكثيvvvرين ھvvvو الطريvvvق ا/

حvرك الرئيسvي المتزايدة لسكان العالم حيث تعتبvر الميvاه الم
لھvvذا العصvvب ا�قتصvvادى ويتوقvvف علvvى وجودھvvا الكائنvvات 

 ).1993سbم وحسين، ( الحية جميعا

وتبvvرز أھميvvة المvvوارد المائيvvة الصvvالحة ل1سvvتخدام فvvي 
 وتتعvvاظم ھvvذه ا/ھميvvة ،إحvvداث التنميvvة الزراعيvvة المنشvvودة

 ،عنvvد استص1vvح واسvvتزراع أراضvvى جديvvدة فvvي الصvvحراء
رد المائيvvة اليvvوم مكvvان الصvvدارة مvvن ومvvن ثvvم تحتvvل المvvوا

ا�ھتمامvvvات الدوليvvvة، ممvvvا جعvvvل دول العvvvالم المتقvvvدم منھvvvا 
 1vتھا أمvن سياسvرا مvا كبيvًوالنامي على السواء تعطيھا جانب ً ً
فvvي زيvvادة مواردھvvا أو المحافظvvة علvvى المتvvاح لvvديھا مvvن 
عوامل الھدر أو الفقد وتسعى إلى رفع كفاءة استخدامھا فvي 

طريvvvق تطبيvvvق نتvvvائج البحvvvوث والدراسvvvات الزراعvvvة عvvvن 
  ).(Soliman, 1992 العلمية والتكنولوجية الحديثة

تعيش العديد من الدول فى الوطن العربvى عصvر الفقvر 
المvvvائى ممvvvا يجعلنvvvا نعيvvvد التفكيvvvر فvvvى قطvvvرة الميvvvاه التvvvى 
نسvvتخدمھا خاصvvة فvvى الزراعvvة لمvvا يتvvيح لنvvا مvvن اسvvتخدام 

يvة وبمvا سvوف يتيحvة ذلvك مvن اقتصادى أكفأ لمواردنا المائ
 ).2017 ،غنيم(توفير لمواردنا المائية 
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لذلك أصبحت قضية ترشيد استخدام المياه بصفة عامة، 
وميvاه الvvري بصvvفة خاصvvة سvvواء فvvي ا/راضvvي القديمvvة أو 
ًالجديدة أمرا بvالغ ا/ھميvة لvذا كvان مvن الضvروري تطvوير 
نظvvم الvvري عvvن طريvvق وضvvع سياسvvة مائيvvة يvvتم بمقتضvvاھا 
تشجيع التوسع في استخدام أساليب الvري المتطvورة وتقنvين 

 حيvvvث ان ،)2000 ،سbwwwم(اسvvvتخدام الميvvvاه لتقليvvvل الفاقvvvد 
تكنولوجيvvvvا الvvvvري مثvvvvل الvvvvري السvvvvطحي با/نابيvvvvب ذات 

 والvvvvري بvvvvالرش والvvvvري ،)1989 ،الرفwwwwاعى(البوابvvvvات 
المحوري والري بالتنقيط واستخدام ا/سvمدة مvع مvاء الvري 

تاحvvت معvvد�ت إنتvاج عاليvvة وصvvلت إلvvى الحvvد بvالتنقيط قvvد أ
 وسvوف يكvون العنصvر ،الذى لم يكن يحلم بھا أحد مvن قبvل

 ).1998 ،المصيلحى(الفعال فى زراعة المناطق الجديدة 

سبق يتضvح أھميvة ا&رشvاد المvائي، ممvا يسvتوجب  مما
ًأن يكvvون ھنvvاك جھvvاز للتوجيvvه المvvائي، بvvدءا مvvن المعرفvvة 

vvل منطقvvروف كvvة لظvvه الدقيقvvة وتوجيvvا المائيvvة واحتياجاتھ
الvvزراع وإمvvدادھم بالخvvدمات التvvي تسvvھم فvvي حسvvن إدارة 

 وتvvvزداد أھميvvvة ترشvvvيد ،)1998 ،رزق(واسvvvتخدام الميvvvاه 
ا�ستھ1ك المائي خاصة إذا تبين أن الدراسات أشارت إلى 

من مياه الري تفقد في شبكة التوزيع علvى % 15أن حوالى 
 منھvvا فvvي شvvبكة الvvري، %25مسvvتوى المزرعvvة، ويvvتم فقvvد 

ًمنھا في الحقل وھذا يعنى أنه � يستفاد فع1 % 15ويتم فقد 
 ،الفيتwwانى(إ� مvvن نصvvف المvvوارد المائيvvة المتاحvvة للvvري 

2000.( 

وعلvvى الvvرغم مvvن النشvvاط المكثvvف للبvvاحثين الvvزراعيين 
واكتشvvافاتھم الجديvvدة والمبتكvvرة،  فقvvد لعvvب الvvنمط التقليvvدى 

  ،ا في اختvزال المسvتحدثات الزراعيvةل�نتاج الزراعي دور
لتصvvبح مجvvرد توصvvية إرشvvادية، حيvvث أن وجvvود ا/فكvvار 

 يعنvvvvvي بالضvvvvvرورة اسvvvvvتخدامھا، فمvvvvvازالالمسvvvvvتحدثة � 
ھنvvvاك كثيvvvر مvvvن المعوقvvvات التvvvي تواجvvvه انتشvvvار وتبنvvvي 

 وفvى ھvذا الصvدد فقvد ذكvر ،)1985 ،زھwران( المستحدثات
Rogers and Shoemaker (1971)زراعvvأن ال  � 

يتخvvذون قvvرارات قبvvول المسvvتحدثات بمجvvرد علمھvvم بھvvا، 
فض1 عن أنھم يتباينون في سرعة اتخاذھم لھذه القvرارات، 
ويرجvvvع التبvvvاين بvvvين الvvvزراع فvvvى قبvvvول وتبنvvvي ا/فكvvvار 
المسvvvتحدثة إلvvvى عvvvدة متغيvvvرات منھvvvا الصvvvفات المميvvvزة 
للمسvvvvتحدث، التكvvvvاليف، العائvvvvد ا�قتصvvvvادي، مvvvvدى تعقvvvvد 

 دث، إمكانيvvة تجزئتvvه والتوافvvق العvvام لvvهووضvvوح المسvvتح
)Lionbereger, 1961( اءةvvvى كفvvvع إلvvvد يرجvvvا قvvvكم ،

وفعالية ا/جھزة الموكل إليھvا عمليvة النشvر، ومvا تسvتخدمه 
مvvvvن معنيvvvvات وطvvvvرق إرشvvvvادية لحملھvvvvا إلvvvvى الجمھvvvvور 
ًا&رشvvvvvادي، كمvvvvvا قvvvvvد يرجvvvvvع أيضvvvvvا إلvvvvvى الخصvvvvvائص 

وقيمvvvه السvvvيكولوجية للvvvزراع إلvvvى جانvvvب نظvvvم المجتمvvvع 
 �قتصvvvادية والسياسvvvيةوظروفvvvه الثقافيvvvة وا�جتماعيvvvة وا

حيvvvث تحvvvتم الطبيعvvvة  ،1982 ،السwwwعود والشwwwبراوى بwwwوأ(
التعليميvvvة للعمvvvل ا&رشvvvادي الزراعvvvي أن يعكvvvس فلسvvvفة 

 .)1995 (عثمان المجتمع الذي ينتمي إليه

وباعتبvvvار أن منطقvvvة الفرافvvvرة مvvvن المنvvvاطق الواعvvvدة 
ة لوجvvvود مقومvvvات التنميvvvة مvvvن للتنميvvvة الزراعيvvvة الشvvvامل

ھvvا ميvvاه جوفيvvة بالمسvvاحات الشاسvvعة الصvvالحة للزراعvvة و
  فvvvدان صvvvالحة للزراعvvvة66000متvvvوفرة والتvvvى تقvvvدر بvvvـ 

 وحيvvث ،)2016 ،القwwرار مركwwز المعلومwwات ودعwwم اتخwwاذ(
يvvvزرع فيھvvvا معظvvvم المحاصvvvيل التقليديvvvة وبعvvvض المvvvوالح 

لvى الميvاه والزيتون والنخيل ويعتمvد ري ھvذه المحاصvيل ع
الجوفيvة، وتvvدني نسvvب المسvvاحات المطبvق فيھvvا ھvvذا النظvvام 
للvvرى، وبنvvاء علvvى مvvا سvvبق تنvvاول البحvvث تحليvvل بعvvض 
المتغيرات المؤثرة على درجة تبني نظام الرى بالتنقيط بين 

وأجvvvرى البحvvvث فvvvى محاولvvvة . الvvvزراع بمنطقvvvة الفرافvvvرة
 :ل�جابة على التساؤ�ت التالية

مات الزراعية التى يعتمد عليھا ما ھى مصادر المعلو -1
 الزراع المبحوثين فى مجال نظام الرى بالتنقيط؟

 ما ھو مستوى تبنى المبحوثين لنظام الري بالتنقيط ؟ -2

 الزراعى ھى الخدمات ا&رشادية التى يقدمھا ا&رشاد ما -3
 للزراع فى مجال تبنى نظام الرى بالتنقيط ؟

 راع المبحوثينھى العوامل المؤثرة على درجة تبنى الز ما -4
 لنظام الرى بالتنقيط ؟ 

 ھى المشك1ت التى تواجه الزراع المبحوثين فى مجال ما -5
تبنى نظام الرى بالتنقيط بمنطقة الدراسة ومقترحاتھم 

 لحلھا؟

 أھداف البحث

من خ1ل العرض السابق لمقدمة ومشكلة البحث أمكن 
  :صياغة أھداف البحث التالية

 مميزة للزراع المبحوثينعلى بعض الخصائص ال التعرف -1
 .بمنطقة الدراسة

التعرف على مستوى تبنى الزراع المبحوثين لنظام  -2
 .الري بالتنقيط

التعرف على الخدمات ا&رشادية المقدمة للزراع  -3
 .المبحوثين فى مجال تبنى نظام الرى بالتنقيط

التعرف على مصادر معلومات الزراع المبحوثين عن  -4
 .نظام الرى بالتنقيط

ف على العوامل المؤثرة على درجة تبنى الزراع التعر -5
 .   المبحوثين لنظام الرى بالتنقيط

التعرف على المشك1ت التى تواجه الزراع المبحوثين  -6
 ،فى مجال تبنى نظام الرى بالتنقيط بمنطقة الفرافرة

 .ومقترحات حلھا

 الفروض النظرية

 الفرض ا�ول

ة الزراع توجد ع1قة إرتباطية معنوية بين درجة معرف
المبحوين بالشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 
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السن، عدد سنوات : (وبين كل المتغيرات المستقلة ا�تية
 ، عدد أفراد ا/سرة، مدة الخبرة فى العمل الزراعى،التعليم

الدخل الشھرى ل�سرة، مساحة الحيازة الزراعية، حيازة 
 درجة ،يةحيازة ا��ت الزراع ،الحيوانات المزرعية
 المشاركة ا&جتماعيةالرسمية، درجة  المشاركة ا&جتماعية

، درجة ا�تجاه نحو ا&رشاد الزراعي، درجة غير الرسمية
 ، درجة ا�ستعداد للمخاطرة، درجة التقليدية،الطموح

 ). درجة القدرية، درجة ا&عتقاد فى العلم،درجة التحفظية

 الفرض الثانى

ة بين درجة تنفيذ الزراع توجد ع1قة إرتباطية معنوي
المبحوين للشروط وخطوات تنفيذ نظم الرى الحديث وبين 

 .ذكرال ةسابقل المتغيرات المستقلة المدروسة ك

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 المجال الجغرافي

تم إجراء ھذا البحث فى محافظة الوادي الجديد  
ث  في مصر من حيعتبارھا أھم المحافظات الصحراويةبا

 ةا&نتاج الزراعي في كافة المحاصيل الزراعية وخاص
منطقة الفرافرة لكونھا منطقة واعدة للتنمية الزراعية 
الشاملة لوجود مقومات التنمية من المساحات الشاسعة 

 ھا مياه جوفية متوفرة والتى تقدربالصالحة للزراعة و
 . فدان صالحة للزراعة66000بـ 

 المجال البشرى

لبحث على الزراع اللذين يطبقون نظام إنطوت شاملة ا
الرى بالتنقيط فى حيازاتھم بمنطقة البحث والبالغ عددھم 

 تم إختيار عينة ، مزارع، ولتحديد حجم عينة البحث245
 ،عشوائية منتظمة من كشوف الزراع الحائزين بالمنطقة

من % 5 بنسبة ً) مبحوثا49(وبلغ حجم العينة المختارة 
 .اجمالى شاملة العينة

 المجال الزمني 

وتم تجميع البيانات خ1ل الفترة من شھر ديسمبر 
، وقد تمت ھذه المقاب1ت في 2019 حتى فبراير 2018

منازل وحقول الزراع، وأيضا فى المركز ا&رشادى 
 .والجمعية الزراعية

 قياس متغيرات البحث

 :ًتناول البحث عددا من المتغيرات تم قياسھا كالتالى

 ابعةمتغيرات التال 

 السماع عن نظام الرى بالتنقيط

بسvvvؤال المبحvvvوث عvvvن مvvvدى  وتvvvم قيvvvاس ھvvvذا المتغيvvvر
، 1 (وتvم إعطvاء الvدرجات، سماعه عن نظام الرى بالتنقيط

 وكذلك سؤال المبحوث عن سvنة ،)نعم، �(ل�ستجابات ) 2
 .ومصدر ھذا السماع) نعم(سماعه فى حالة ا/جابة بـ 

 تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

بسؤال المبحوث عن تنفيذه لنظvام  قياس ھذا المتغيروتم  - أ
) 2 ، 1(  وتvvم إعطvvاء الvvدرجات،الvvرى بvvالتنقيط بأرضvvه

 كما تم سؤال المبحوث عvن سvنة ،)نعم، �(ل�ستجابات 
 ).نعم(التنفيذ فى حالة ا/جابة بـ 

 قيvvvاس معvvvدل تنفيvvvذ الvvvزراع المبحvvvوثين لنظvvvام الvvvرى  - ب
 :بالتنقيط من خ1ل المعادلة التالية

إجمالى عدد المبحوثين الذين 
 طبقوا نظام الرى

 = معدل التنفيذ
إجمالي عدد المبحوثين الذين 

 سمعوا عن النظام 

X 100 

رف وتنفيذ الزراع لشروط وخطوات تنفيذ نظام امع
 الرى بالتنقيط

 معارف الزراع

وتvvم قيvvاس ھvvذا المتغيvvر بسvvؤال المبحvvوث عvvن الشvvروط 
نظvvvام الvvvرى بvvvالتنقيط وذلvvvك وخطvvvوات التنفيvvvذ المتعلقvvvة ب

 وتvم إعطvاء الvدرجات ،بإستخدام مقياس ا&ختيار من متعدد
علvvى الترتيvvب، تvvم ) يعvvرف، � يعvvرف(ل�جابvvات ) 2، 1(

 :   ًقياس ھذا المتغير وفقا لث1ثة محاور ھى كا/تى

 المحور ا�ول

 ويتvراوح ،المعرفة بشروط نظام الرى بvالتنقيط يتضمن
 26-13(لكليvvvvة للمعرفvvvvة بvvvvين المvvvvدى النظvvvvرى للدرجvvvvة ا

: ، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين إلvvى ث1ثvvة فئvvات كمvvا يلvvى)درجvvة
 21-17(، معرفة متوسvطة ) درجة26-22(معرفة مرتفعة 

 ). درجة16-13( معرفة منخفضة ،)درجة

 المحور الثانى

 ،المعرفvvة بخطvvوات تنفيvvذ نظvvام الvvرى بvvالتنقيط يتضvvمن
-10(عرفvة بvين ويتراوح المدى النظرى للدرجvة الكليvة للم

: ، وتم تقسيم المبحوثين إلى ث1ثة فئvات كمvا يلvى) درجة20
 -13(  معرفvvة متوسvvطة ،) درجvvة20 -17(معرفvvة مرتفعvvة 

 ).   درجة12 -10( معرفة منخفضة ،) درجة16

 :المحور الثالث

المعرفة بشvروط وخطvوات تنفيvذ نظvام  اجمالى يتضمن
 الكليvvة  ويتvvراوح المvvدى النظvvرى للدرجvvة،الvvرى بvvالتنقيط
، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين إلvvى ) درجvvة46-23(للمعرفvvة بvvين 

، ) درجvvة46 -39(معرفvvة مرتفعvvة : ث1ثvvة فئvvات كمvvا يلvvى
 -23( معرفvة منخفضvة ،) درجvة38 -31(معرفة متوسطة 

 وتvvم تجميvvع درجvvات كvvل مبحvvوث للتعبيvvر عvvن ،) درجvvة30
 .درجة معرفته الكلية

 تنفيذ الزراع

جvvvة تنفيvvvذه للشvvvروط كمvvvا تvvvم سvvvؤال المبحvvvوث عvvvن در
م الرى بvالتنقيط وذلvك بإسvتخدام مقيvاس اوخطوات تنفيذ نظ

) 4، 3، 2، 1 ( وتvvم إعطvvاء الvvدرجات،ا&ختيvvار مvvن متعvvدد
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ًدائمvvا، أحيانvvا، نvvادرا، �(ل�سvvتجابات  ً علvvى الترتيvvب، تvvم ) ً
 :   ًقياس ھذا المتغير وفقا لث1ثة محاور ھى كا/تى

 المحور ا�ول

 ويتvvراوح ،وط نظvام الvvرى بvالتنقيطالتنفيvذ لشvvر يتضvمن
، ) درجvة52-13(المدى النظرى للدرجة الكلية للتنفيvذ بvين 

تنفيvذ مرتفvع : وتم تقسيم المبحوثين إلى ث1ثة فئvات كمvا يلvى
 تنفيvvvذ ،) درجvvvة38-26(، تنفيvvvذ متوسvvvط ) درجvvvة39-52(

 ). درجة25-13(منخفض 

 المحور الثانى

 ، بvvالتنقيطالتنفيvvذ لخطvvوات تنفيvvذ نظvvام الvvرى يتضvvمن
 40-10(ويتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية للتنفيذ بvين 

تنفيذ : ، وتم تقسيم المبحوثين إلى ث1ثة فئات كما يلى)درجة
 ،) درجvة29 -20(، تنفيvذ متوسvط ) درجvة40 -30(مرتفع 

 ).  درجة19 -10(تنفيذ منخفض 

 المحور الثالث

نظvام التنفيذ للشروط وخطvوات التنفيvذ ل اجمالى يتضمن
 ويتvvراوح المvvدى النظvvرى للدرجvvة الكليvvة ،الvvرى بvvالتنقيط

، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين إلvvى ) درجvvة92-23(للتنفيvvذ بvvين 
، تنفيvذ ) درجvة92 -69(تنفيvذ مرتفvع : ث1ثة فئvات كمvا يلvى

 ،) درجvvة45 -23( تنفيvvذ مvvنخفض ،) درجvvة68 -46(متوسvvط 
وتvم تجميvع درجvات كvل مبحvوث للتعبيvر عvن درجvة تنفيvذه 

 ).�( كما تم سؤال المبحوث عن سبب إجابته بــ ،كليةال

 ستمرار تنفيذ نظام الرى بالتنقيطالرغبة فى إ

يقصvvvvد بvvvvه رغبvvvvة المvvvvزارع فvvvvى اسvvvvتمرار تطبيvvvvق 
 ،التكنولوجيا المستحدثة لحvين ظھvور بvديل لھvا أكثvر حداثvة

وتvvم قيvvاس ھvvذا المتغيvvر بسvvؤال المبحvvوث عvvن رغبتvvه فvvى 
  وتم إعطvاء الvدرجات،ى أرضهإستمرار تنفيذ نظام الرى ف

 كما تم سؤال المبحvوث عvن ،)نعم، �(ل�ستجابات ) 2، 1(
 ). نعم(سبب إجابته بـ 

التوقwwwف الbwwwإرادى عwwwن إسwwwتمرار تنفيwwwذ نظwwwام الwwwرى 
 بالتنقيط

بسؤال المبحوث عن التوقف  وتم قياس ھذا المتغير
 ، فى أرضه بالتنقيطال1إرادى فى إستمرار تنفيذ نظام الرى

 ،)نعم، �(ل�ستجابات ) 2، 1(  إعطاء الدرجاتوتم
وكذلك تم سؤال المبحوث عن عدد مرات التوقف وسبب 

 ).نعم(التوقف عند إجابته بــ 

 المتغيرات المستقلة

 :تم قياس المتغيرات المستقلة والمعالجة الكمية لھا كالتالى

 السن

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره /قرب 
وإستخدام عدد السنوات  دية أثناء جمع البياناتسنة مي1

الممثلة لسن المزارع كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير، 
 51: (وتم تقسيم المبحوثين وفقا للسن إلى ث1ث فئات ھي

 ).  سنة42 - 26(، ) سنة50 -43(، )سنة فأكثر

 عدد سنوات التعليم

ث تم تقسيم المبحوثين وفقا لعدد سنوات التعليم إلى ث1
 6أقل من (، ) سنة12 - 6(، )سنة18 - 13: (فئات ھي

 ).سنوات

 مدة الخبرة في العمل الزراعى

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
التي قضاھا فى العمل الزراعى حتى وقت إجراء الدراسة، 
وتم إستخدام عدد السنوات كمؤشر رقمى لقياس ھذا 

خبرة : ين إلى ث1ثة فئات ھىالمتغير، وتم تقسيم المبحوث
 20-14(، خبرة ) سنة27-21(، خبرة ) سنة فأكثر28(

 ).سنة

 عدد أفراد ا�سرة

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد أفراد 
أسرته المقيمين معه فى معيشة واحدة وإستخدام عدد 
ا/فراد كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم 

دد أفراد ا/سرة إلى ث1ث فئات كما المبحوثين من حيث ع
 ). أفراد6(، ) أفرد8-7(، ) أفراد فأكثر9: (يلى

 الدخل الشھري ل�سرة

يحصل عليه المبحوث من دخل  ويقصد به إجمالى ما
 وتم تقسيم المبحوثين من حيث الدخل ،شھرى بالجنيه

، ) فأكثر5300(دخل : الشھرى إلى ث1ث فئات كما يلى
 ). 3500- 1900( دخل ،)5200 – 3600(دخل 

 مساحة الحيازة الزراعية

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مساحة 
حيازته الزراعية، وإستخدمت مساحة الحيازة كمؤشر 
رقمى لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحوثين من حيث 

حيازة : مساحة ا/رض الزراعية إلى ث1ث فئات كما يلى
 2.5(، حيازة )فدان 14.1 -8.3(، حيازة ) فدان فأكثر14(
 ). فدان8.2 –

 حيازة الحيوانات المزرعية

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن حجم حيازته 
للحيوانات المزرعية، وتم إعطاء أوزان ترجيحية لكل نوع 
طبقا لنموذج البنك الدولى للوحدات الحيوانية بحيث يعطى 

ل التسمين أقل  وحدة، عجو1  وحدة، ا/بقار1.5 للجمال
وحدة، الماشية بخ1ف ا/بقار المنتجة ) 0.3(من سنة 

 وحدة، النعاج والماعز 1)  سنوات3(والط1ئق أكبر من 
 وحدة، ثم جمعت درجات كل مبحوث 0.17المنتجة 

للتعبير عن حجم حيازته للوحدات الحيوانية المزرعية، 
وبعد تحليل البيانات إحصائيا تم تقسيم المبحوثين على 
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 وحدة 14(حيازة : أساس المدى الفعلى إلى ث1ثة فئات ھى
 7.7-2.7(، حيازة ) وحدة13.7 – 8.7(، حيازة )فأكثر
  ).وحدة

 حيازة ا��ت الزراعية

بسؤال المبحوث عن حجم حيازته المتغير تم قياس ھذا 
ل��ت الزراعية وتم تحويل الدرجات الخام لكل آلة إلى 

 :قةدرجات معيارية عن طريق الع1

x-µ 
 z= ــــــــــــــــــــــــ 

δ 
 :حيث أن 

 z = الدرجة المعيارية. 

x = الدرجة الخام      . 

µ = المتوسط الحسابى . 

δ =ا�نحراف المعيارى . 

ثم تحويل الvدرجات المعياريvة إلvى درجvات تائيvة عvن و
 وبعvvvvvد تحليvvvvvل البيانvvvvvات ،T=50+10zطريvvvvvق الع1قvvvvvة 

ًإحصائيا، تم تقسيم المبحوثين على أساس المدى الفعلى إلى 
، ) درجvة649 -450(، ) درجvة850 -650: (ث1ث فئات ھvى

 ). درجة449 -250(

 درجة المشاركة ا[جتماعية الرسمية

: تvvvم تحديvvvد ھvvvذا المتغيvvvر رقميvvvا وفقvvvا لمحvvvورين ھمvvvا
ات المختلفvة يتضمن عضوية المبحوث فvي المنظمv) ا/ول(

 والثvvvانى يتضvvvمن حضvvvور إجتماعvvvات ھvvvذه ،فvvvى القريvvvة
 منظمvvvات بحيvvvث أعطvvvى 6المنظمvvvات والتvvvي بلvvvغ عvvvددھا 

المبحوث درجة واحده فى حالة إشتراكه، وصvفر فvى حالvة 
 عvvدم ا&شvvتراك وذلvvك لكvvل منظمvvة علvvى حvvده، أمvvا المحvvور

سvvتخدم لتvvرجيح ھvvذه العضvvوية بالضvvرب فvvى االثvvانى فقvvد 
فvى حالvة ) 2( حالة العضوية العاديvة، القيمvة في) 1(القيمة 

فvvvى حالvvvة عضvvvوية مجلvvvس ) 3(عضvvvوية اللجvvvان، القيمvvvة 
ًسvvvتخدم أيضvvvا لتvvvرجيح حضvvvور المبحvvvوث اا&دارة، وقvvvد 

فvvى ) 1(&جتماعvvات ھvvذه المنظمvvات بالضvvرب فvvى القيمvvة 
ًفى حالة نادرا، ) 2(حالة عدم حضور ا&جتماعات ، القيمة 

ًفvvى حالvvة دائمvvا، ) 4(ًنvvا، القيمvvة فvvى حالvvة أحيا) 3(القيمvvة 
ومجمvvvوع درجvvvات المvvvزارع فvvvى جميvvvع المنظمvvvات وفقvvvا 

صvفر (والتى تتراوح قيمتھا نظريا بvين للمحورين السابقين 
درجvvة تعبvvر عvvن عضvvوية المبحvvوث فvvى المنظمvvات ) 24 -

ًالريفية، وبعد تحليل البيانvات إحصvائيا تvم تقسvيم المبحvوثين 
، متوسvvطة ) درجvvة25-20(مرتفعvvة : إلvvى ث1vvث فئvvات ھvvى

 ).  درجة13- 8(، منخفضة ) درجة14-19(

 الرسمية درجة المشاركة ا[جتماعية غير

تvvم قيvvاس ھvvذا المتغيvvر بمقيvvاس يتكvvون مvvن أربعvvة عشvvر 
عبvvارة تعكvvس درجvvة المشvvاركة ا&جتماعيvvة غيvvر الرسvvمية 

ًللمvvزارع مvvع جيرانvvة وتتضvvمن كvvل عبvvارة إختيvvارا مvvا بvvين 
)vًدائما، أحيانا، ن ) 4،3،2،1(بحيvث أعطيvت القvيم ) � ًادرا،ً

على الترتيب، ومجموع الدرجات فى ا/ربعة عشvر عبvارة 
تعبvvvر عvvvن درجvvvة المشvvvاركة ا&جتماعيvvvة غيvvvر الرسvvvمية 

 56-14(للمبحvvvvوث والتvvvvي تتvvvvراوح قيمتھvvvvا نظريvvvvا بvvvvين 
ً، وبعد تحليل البيانات إحصvائيا تvم تقسvيم المبحvوثين )درجة

، متوسvvطة ) درجvvة51-42 (مرتفعvvة: إلvvى ث1vvث فئvvات ھvvى
 ).  درجة31-22(، منخفضة ) درجة41 -32(

 درجة ا[تجاه نحو ا[رشاد الزراعى

يقصvvvد بvvvvه فvvvvى ھvvvvذه الدراسvvvة مvvvvدى ميvvvvل المبحvvvvوث 
وإسvvvvvتعدادته &سvvvvvتخدام ا/فكvvvvvار وممارسvvvvvات ا&رشvvvvvاد 

  قيvvvvاس ھvvvvذا المتغيvvvvر بسvvvvؤال المبحvvvvوثالزراعvvvvى، وتvvvvم
اس ليكvvرت رأيvvه فvvى بعvvض العبvvارات بإسvvتخدام مقيvv عvvن

Likert Method عبارات 7 عبارة منھم 13  المكون من 
وأعطيvvvت ) 12 ،9 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1(إيجابيvvvة وھvvvى أرقvvvام 

، 2، 1(درجvvات ) موافvق غيvvر موافvvق، محايvد،(إسvتجاباتھا 
 ،7 ،3( عبvvارات سvvلبية وھvvى أرقvvام 6علvvى الترتيvvب، و) 3
موافvvق، محايvvvد، (وأعطيvvت إسvvvتجاباتھا ) 13 ،11 ،10 ،8

على الترتيب، وتvم تجميvع ) 3 ،2 ،1(درجات ) موافقغير 
درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة إتجاھه نحو ا&رشاد 
الزراعvvى، وتvvراوح المvvدى النظvvرى للدرجvvة الكليvvة ل�تجvvاه 

، وتvvم تقسvvيم ) درجvvة39-13(نحvvو ا&رشvvاد الزراعvvى بvvين 
 37-32(إتجvاه مرتفvع : المبحوثين إلى ث1ث فئات كمvا يلvى

، إتجvvاه مvvنخفض ) درجvvة31-27(جvvاه متوسvvط ، إت)درجvvة
 ). درجة22-26(

 درجة ا[تجاه نحو التقنيات الزراعية

ويقصvvvد بvvvه فvvvى ھvvvذه الدراسvvvة مvvvدى ميvvvل المبحvvvوث 
وإسvvتعداده &سvvتخدام ا/فكvvار والممارسvvات والمسvvتحدثات 

  قيvvvvاس ھvvvvذا المتغيvvvvر بسvvvvؤال المبحvvvvوثالزراعيvvvvة، وتvvvvم
vvتخدام مقيvvارات بإسvvض العبvvى بعvvه فvvن رأيvvرت عvvاس ليك

Likert Method  نھم 13المكون منvارات  8 عبارة مvعب
) 12 ،11، 10، 9، 6، 5، 4 ،2(إيجابيvvvvvة وھvvvvvvى أرقvvvvvvام 

درجات ) موافق، محايد، غير موافق( وأعطيت إستجاباتھا 
عبvvارات سvvلبية وھvvى أرقvvام  5علvvى الترتيvvب، و) 3، 2، 1(
موافvvق، محايvvد، (وأعطيvvت إسvvتجاباتھا ) 13 ،8 ،7 ،3 ،1(

على الترتيب، وتvم تجميvع ) 3، 2، 1(درجات ) موافقغير 
درجvvvات كvvvل مبحvvvوث للتعبيvvvر عvvvن درجvvvة إتجاھvvvه نحvvvو 
المسvvتحدثات الزراعيvvة، وتvvراوح المvvدى النظvvرى للدرجvvة 

 39-13(الكليvvة ل�تجvvاه نحvvو المسvvتحدثات الزراعيvvة بvvين 
: ، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين إلvvى ث1ثvvة فئvvات كمvvا يلvvى)درجvvة

 32-29(، إتجvvvاه متوسvvvط )درجvvvة 36-33(إتجvvvاه مرتفvvvع 
 ). درجة28-26( إتجاه منخفض ،)درجة

 الطموح

يقصvvvد بvvvه تطلvvvع المبحvvvوث إلvvvى غايvvvات عاليvvvة يvvvؤدى 
تحقيقھvvا إلvvى تحسvvين حياتvvه فvvى المسvvتقبل، ويتvvراوح المvvدى 
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، وتvvم ) درجvvة18-6(النظvvرى للدرجvvة الكليvvة للطمvvوح بvvين 
قيvvاس ھvvذا المتغيvvر عvvن طريvvق اسvvتجابة المبحvvوث لvvبعض 

 6عبvvvارات المعبvvvرة عvvvن درجvvvة طموحvvvة البvvvالغ عvvvددھا ال
) 6 ،4 ،2( عبvvvvvارات سvvvvvلبية أرقامھvvvvvا 3عبvvvvvارات مvvvvvنھم 

، 2، 1(بvدرجات )  غيvر موافvق- محايد-موافق(باستجابات 
 - محايvvد-موافvvق(و بvvاقي العبvvارات إيجابيvvة باسvvتجابات ) 3

علvى الترتيvب، وتvم تقسvيم ) 3، 2، 1(بدرجات ) غيرموافق
 18-17(طموح مرتفvع : 1ثة فئات كما يلىالمبحوثين إلى ث

 طمvوح مvنخفض ،) درجvة16-15(، طموح متوسط )درجة
  ).  درجة13-14(

 ا�ستعداد للمخاطرة

يقصد به قبول المبحوث المخاطرة وتنفيذ ما يوصvى بvه 
الجھاز ا&رشادي، بصرف النظر عن العواقب سلبية كانت 

vvق اسvvن طريvvر عvvذا المتغيvvاس ھvvم قيvvة، وتvvتجابة أم إيجابي
المبحوث لبعض العبارات المعبرة عن اسvتعداده للمخvاطرة 

، 8( عبvارة سvلبية أرقامھvا 2عبvارات مvنھم  5البالغ عددھا 
بvvدرجات )  غيvvر موافvvق- محايvvد-موافvvق(باسvvتجابات ) 10

 -موافvvق(وبvvاقي العبvvارات إيجابيvvة باسvvتجابات ) 3، 2، 1(
تم على الترتيب، و) 3، 2، 1(بدرجات )  غيرموافق-محايد

تقسيم المبحوثين وفقا �ستعدادھم للمخاطرة إلى ث1ث فئات 
، اسvvتعداد متوسvvط ) درجvvة14 – 11(اسvvتعداد مرتفvvع : ھvvي

   ). درجة7 - 5(، استعداد منخفض ) درجة10 - 8(

 التقليدية

يقصد بھا تمسك المبحوث بماورثه من أسلوب حياة بمvا 
جvvة يعيقvvه عvvن تقبvvل الجديvvد، ويتvvراوح المvvدى النظvvرى للدر

، وتvvم قيvvاس ھvvذا المتغيvvر ) درجvvة9-3(الكليvvة للتقليديvvة بvvين 
عن طريق استجابة المبحوث لبعض العبارات المعبvرة عvن 

عبvارة ) 2(عبvارات مvنھم ) 3(درجة التقليدية البالغ عvددھا 
 غيvر - محايvد-موافق(باستجابات ) 14، 12(سلبية أرقامھا 

ابة وعبvvvارة إيجابيvvvة باسvvvتج) 3، 2، 1(بvvvدرجات ) موافvvvق
علvvvى ) 3، 2، 1(بvvvدرجات )  غيرموافvvvق- محايvvvد-موافvvvق(

: الترتيvvب، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين إلvvى ث1ثvvة فئvvات كمvvا يلvvى
 منخفضvvة ،) درجvvة7-6(، متوسvvطة ) درجvvة9-8(مرتفعvvة 

  ). درجة4-5(

 ةالتحفظي

يقصد بھا تمسك المبحوث با�حتيvاط والحvذر بمvا يعيقvه 
للدرجvvة الكليvvة عvvن تقبvvل الجديvvد، ويتvvراوح المvvدى النظvvرى 

، وتvم قيvاس ھvذا المتغيvر عvن ) درجvة15-5(للتحفظية بvين 
طريvvق اسvvتجابة المبحvvوث لvvبعض العبvvارات المعبvvرة عvvن 

 عبvارات مvنھم عبvارة واحvدة 5درجة تحفظvه البvالغ عvددھا 
)  غيvvر موافvvق- محايvvد-موافvvق( باسvvتجابات 19سvvلبية رقvvم 

بات و بvvاقي العبvvارات إيجابيvvة باسvvتجا) 3، 2، 1(بvvدرجات 
علvvى ) 3، 2، 1(بvvدرجات ) موافvvق  غيvvر- محايvvد-موافvvق(

: الترتيvvب، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين إلvvى ث1ثvvة فئvvات كمvvا يلvvى

 ،) درجvvvvة13-12(، متوسvvvvطة ) درجvvvvة15-14(مرتفعvvvvة 
  ).درجة 11-10(منخفضة 

 ا�عتقاد فى العلم

يقصد به إيمان المبحوث بأھمية العلم فى حvل مشvك1ت 
النظرى للدرجة الكلية ل�عتقvاد فvى الحياة، ويتراوح المدى 

، وتم قياس ھذا المتغير عن طريق ) درجة12-4(العلم بين 
اسvvتجابة المبحvvوث لvvبعض العبvvارات المعبvvرة عvvن درجvvة 

 سvvvلبية ة عبvvvار2عبvvvارات مvvvنھم  4إعتقvvvاده البvvvالغ عvvvددھا 
 غيvvvvر - محايvvvvد-موافvvvvق(باسvvvvتجابات ) 23، 21(أرقامھvvvvا 

العبvvvvارات إيجابيvvvvة وبvvvvاقي ) 3، 2، 1(بvvvvدرجات ) موافvvvvق
، 2، 1(بvvدرجات )  غيرموافvvق- محايvvد-موافvvق(باسvتجابات 

على الترتيب، وتم تقسيم المبحوثين إلى ث1ثة فئvات كمvا ) 3
 10-9(، اعتقاد متوسط ) درجة12-11(اعتقاد مرتفع : يلى

  ). درجة8( اعتقاد منخفض ،)درجة

 القدرية

 فvى يقصد بھا عدم ا/خذ با/سباب وقلة التحvرك النشvط
ًالحيvvاة اعتمvvادا علvvى أن كvvل شvvئ مكتvvوب، ويتvvراوح المvvدى 

، وتvvم ) درجvvة15-5(النظvvرى للدرجvvة الكليvvة للقدريvvة بvvين 
قيvvاس ھvvذا المتغيvvر عvvن طريvvق اسvvتجابة المبحvvوث لvvبعض 

 5العبvvvارات المعبvvvرة عvvvن درجvvvة القدريvvvة البvvvالغ عvvvددھا 
 باسvvvتجابات 25عبvvvارات مvvvنھم عبvvvارة واحvvvدة سvvvلبية رقvvvم 

وبvاقي ) 3، 2، 1(بvدرجات )  غيvر موافvق-يvد محا-موافvق(
) موافvق  غيvر- محايvد-موافق(العبارات إيجابية باستجابات 

علvvى الترتيvvب، وتvvم تقسvvيم المبحvvوثين ) 3، 2، 1(بvvدرجات 
، ) درجvvvvة13-11(مرتفعvvvة : إلvvvى ث1ثvvvة فئvvvات كمvvvvا يلvvvى

 ). درجة7-6( منخفضة ،) درجة10-8(متوسطة 

 ع المبحwwوثين فwwىالخwwدمات ا[رشwwادية المقدمwwة للwwزرا
 مجال نظام الرى بالتنقيط

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عvن درجvة قيvام 
ا&رشvvاد الزراعvvى بالخvvدمات ا&رشvvادية فvvى مجvvال نظvvام 

) 4، 3، 2، 1(الvvvvvvرى بvvvvvvالتنقيط، وأعطيvvvvvvت الvvvvvvدرجات 
ًدائما، أحيانا، نادرا، �(ل�ستجابات  ً على الترتيvب، وذلvك ) ً
جمvvوع درجvvات المبحvvوث والتvvي  عبvvارات، وم9مvvن خ1vvل 

تعبvvر عvvن )  درجvvة36-9(ًتراوحvvت قيمتھvvا نظريvvا مvvا بvvين 
إجمالى درجة قيام ا&رشاد بالخدمات ا&رشادية، وتم تقسيم 

 36-27( خvدمات مرتفعvة : المبحوثين إلى ث1ث فئvات ھvى
، خvvvvدمات ) درجvvvvة26-18(، خvvvvدمات متوسvvvvطة )درجvvvvة

 ). درجة17-9(منخفضة 

 الwwزراع المبحwwوثين فwwى مجwwال المشwwكbت التwwى تواجwwه
  الرى بالتنقيط ومقترحاتھم لحلھاتبنى نظام

تجميvvvvvع المشvvvvvك1ت والمقترحvvvvvات التvvvvvى ذكرھvvvvvا تvvvvvم 
ًالمبحوثين وترتيبھا تنازليvا حسvب ا/ھميvة لكvل منھvا وذلvك 

 .بإستخدام التكرارات والنسب المئوية
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 التحليل ا[حصائى

 تم إستخدام عدد من ا/ساليب ا&حصائية لتحليل
سيط وعرض نتائج الدراسة ھى معامل ا�رتباط الب

 با&ضافة إلى العرض الجدولى بالتكرار ،"بيرسون"
 .والنسب المئوية

 الفروض ا[حصائية

 الفرض ا�ول

 توجد ع1قة إرتباطية معنوية بين درجة معرفة الزراع �
المبحوين بالشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 

السن، عدد سنوات : (لمستقلة ا�تيةوبين كل المتغيرات ا
 ، عدد أفراد ا/سرة، مدة الخبرة فى العمل الزراعى،التعليم

الدخل الشھرى ل�سرة، مساحة الحيازة الزراعية، حيازة 
 درجة ، حيازة ا��ت الزراعية،الحيوانات المزرعية

المشاركة ا&جتماعية  ا&جتماعية الرسمية، درجة المشاركة
رجة ا�تجاه نحو ا&رشاد الزراعي، درجة ، دغير الرسمية

 ، درجة ا�ستعداد للمخاطرة، درجة التقليدية،الطموح
 ). درجة القدرية، درجة ا&عتقاد فى العلم،درجة التحفظية

 الفرض الثانى

 توجد ع1قة إرتباطية معنوية بين درجة تنفيذ الزراع �
المبحوين للشروط وخطوات تنفيذ نظم الرى الحديث وبين 

 .ذكرال ةسابقرات المستقلة المدروسة كل المتغي

 والمناقشةنتائج ال

الخصائص العامة المميزة للزراع المبحوثين بمنطقة 
 الدراسة 

 أھم النتائج التى تم التوصل إليھا فى 1يوضح جدول 
 من إجمالى الزراع %42.8أن  ويتضح منه ،ھذا الصدد

 منھم %44.9 أن ،) سنة50-43(المبحوثين فى فئة السن 
 من إجمالى الزراع %49 أن ،حاصلين على مؤھل عالى

 27-21(المبحوثين لديھم خبرة فى العمل الزراعى من 
 من إجمالى الزراع المبحوثين ينتمون %81.6  أن،)سنة

من إجمالى الزراع % 61.2 أن ،) فرد8-7( إلى أسر
 3500-1900(المبحوثين ينتمون إلى أسر دخلھا من 

لى الزراع المبحوثين لديھم ن إجمام% 53.1، أن )جنية
 أن ،) فدان8.2 – 2.5( من ا/رض الزراعية مساحة
من إجمالى الزراع المبحوثين حيازتھم الحيوانية % 42.9

  من إجمالى الزراع%49 أن ،) وحدة13.7-8.7( متوسطة
 649 -450(المبحوثين لديھم حيازة صغيرة من ا��ت 

 المبحوثين ذوى من إجمالى الزراع% 67.3، أن )درجة
من  %63.3 أن ،) درجة13-8( مشاركة رسمية منخفضة

 رسمية متوسطةالغير مالى الزراع المبحوثين مشاركتھم إج
من إجمالى الزراع % 59.2، أن )درجة 32-41(

-32(رشاد الزراعى ا& المبحوثين لديھم إتجاه مرتفع نحو
من إجمالى الزراع المبحوثين %) 38.8(، أن ) درجة37
 36-33(ھھم مرتفع نحو التقنيات الحديثة فى الرى إتجا

من إجمالى الزراع المبحوثين لديھم % 55.1، أن )درجة
من اجمالى % 75.5 أن ،) درجة18-17(طموح مرتفع 

 14-11(المبحوثين ذوى استعداد مرتفع نحو المخاطرة 
جمالى الزراع المبحوثين ذوى إ من %51، أن )درجة

من اجمالى %) 75.5( أن ،) درجة7-6(تقليدية متوسطة 
 13 -12(متوسطة الزراع المبحوثين ذوى تحفظية 

جمالى الزراع المبحوثين ذوى إمن % 73.5 أن ،)درجة
من % 40.9 أن ،) درجة12 -11(إعتقاد مرتفع نحو العلم 

 .) درجة10-8( المبحوثين ذوى قدرية متوسطة جمالى الزراعإ

 تنقيطالمبحوثين عن نظام الرى بالالزراع  سماع

 السماع عن نظام الزراع المبحوثين وفقا لسنةجمالى إ
 الرى بالتنقيط

 49( أن جميع الزراع المبحوثين 2 من جدول تبين
قد سمعوا عن نظام الرى بالتنقيط، وفيما يتعلق ) ًمبحوثا

ً مبحوثا 18بتاريخ سماعھم عن ھذا النظام فقد تبين أن 
 سمعوا عن من اجمالى الزراع المبحوثين% 36.7يمثلون 

ً مبحوثا 31، فى حين أن 2005نظام الرى التنقيط فى سنة 
، وبعبارة 2006سمعوا عنھما فى سنة % 63.3يمثلون 

أخرى فإن مرحلة انتشار ھذا النظام قد استغرق عامين 
 .كاملين فى منطقة البحث

مصادر السماع عن الزراع المبحوثين وفقا لجمالى إ
 نظام الرى بالتنقيط

 أن ھناك ث1ثة مؤسسات 3ئج بجدول أوضحت النتا
زراعية حكومية وغير حكومية تتوزع على سبعة مصادر 

  المؤسساتللسماع عن نظام الرى بالتنقيط تترتب داخل
ًتنازليا وفقا للنسبة المئوية لعدد المبحوثين ھى كما يأتى ً: 

 المرتبة ا�ولى

المؤسسات الزراعية الحكومية وفيھا يأتى مھندس 
، ثم ا�رشاد %95.1رتبة ا/ولى بنسبة الرى فى الم

ً، وأخيرا %79.6الزراعي والمراقبة العامة للتنمية بنسبة 
 %. 67.3المھندس الزراعى بنسبة 

 المرتبة الثانية

شبكة  مصادر المعلومات الجماھيرية وفيھا يأتى
ثم ، %28.6 فى المرتبة ا/ولى بنسبة المعلومات الدولية

 %.22.4الراديو بنسبة 

 تبة الثالثةالمر

وفيھا يأتى تجار  مؤسسات زراعية غير حكومية
 %.79.6مستلزمات انشاء النظام بنسبة 

 تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

  أن اجمالى الزراع المبحوثين4بينت النتائج بجدول 
 قد نفذوا ھذا النظام وإن اختلفت سنوات ً)امبحوث 49(

لتنفيذ فى بدأوا ا% 18.4مبحوثين بنسبة  9التنفيذ، فبينما 
بدأوا التنفيذ % 81.6ً مبحوثا بنسبة 40، وعدد 2007سنة 

 .2008فى سنة 
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 وفقا للخصائص العامة التى تميزھم توزيع الزراع المبحوثين .1جدول 

 )%( العدد الخصائص العامة للزراع المبحوثين )%( العدد الخصائص العامة للزراع المبحوثين
   تماعية غير الرسميةدرجة المشاركة ا[ج   نـــــــالس

 16.3 8 )  درجة51- 42( مشاركة مرتفعة  24.5 12 )  سنة فأكثر51 (
 63.3 31 ) درجة41- 32(  مشاركة متوسطة 42.8 21 ) سنة50 – 43 (
 20.4 10 )  درجة31- 22( مشاركة منخفضة  32.7 16 ) سنة42 – 36 (

   راعىرجة ا[تجاه نحو ا[رشاد الزد   عدد سنوات التعليم
 59.2 29 )  درجة37- 32( إتجاه مرتفع  40.8 20 )  سنة18 – 12 (
 22.4 11 ) درجة31- 27( إتجاه متوسط  44.9 22 ) سنة11 – 6 (
 18.4 9 ) درجة26- 22( إتجاه منخفض  14.3 7 ) سنوات6أقل من  (

   اه نحو التقنيات الحديثة فى الرىا[تج   مدة الخبرة في العمل الزراعي
 38.8 19 ) درجة36-33(إتجاه مرتفع  20.4 10 )  سنة فأكثر28( خبرة 
 24.5 12 ) درجة32-29(إتجاه متوسط  49 24 )  سنة27 – 21( خبرة 
 36.7 18 ) درجة28-26(إتجاه منخفض  30.6 15 ) سنة20 – 14( خبرة 

   وحــــــــــالطم   عدد أفراد ا�سرة
 55.1 27 ) درجة18- 17(طموح مرتفع  14.3 7 ) أفراد فأكثر9( أسرة 
 32.7 16 ) درجة16- 15(طموح متوسط  81.6 40 ) أفراد8 – 7( أسرة 
 12.2 6 ) درجة14- 13(طموح منخفض  4.1 2 ) أفراد6( أسرة 

   ا�ستعداد للمخاطرة   بالجنية الدخل الشھري ل�سرة
 75.5 37 ) ة درج14- 11( اسنعداد مرتفع  20.4 10 )  فأكثر5300( دخل 
 14.3 7 ) درجة10- 8(اسنعداد متوسط  18.4 9 )  جنية5200 – 3600( دخل 
 10.2 5 ) درجة7- 5(اسنعداد منخفض  61.2 30 ) جنية3500 – 1900( دخل 

    ةـــديـــالتقلي   مساحة الحيازة الزراعية
 34.7 17 )  درجة9- 8( تقليدية مرتفعة  42.8 21 )  فدان فأكثر14( مساحة 
 51 25 )  درجة7- 6( تقليدية متوسطة  4.1 2 ) فدان14.1 – 8.3( مساحة 
 14.3 7 ) درجة5- 4( تقليدية منخفضة  53.1 26 ) فدان8.2 – 2.5( مساحة 

   التحفظية   حجم حيازة الحيوانات المزرعية
 16.3 8 )  درجة15- 14( تحفظية مرتفعة  30.6 15 ) وحدة فأكثر14( حيازة 

 75.5 37 )  درجة13- 12( تحفظية متوسطة  42.9 21 ) وحدة13.7–8.7(زة  حيا
 8.2 4 ) درجة11- 10( تحفظية منخفضة  26.5 13 )وحدة7.7 – 2.7( حيازة 

   ا�عتقاد في العلم   حجم حيازة ا��ت الزراعية
 73.5 36 )  درجة12- 11( اعتقاد مرتفع  16.3 8 ) درجة850 – 650( حيازة 

 24.5 12 ) درجة10- 9( اعتقاد متوسط  49 24 )  درجة649 – 450(ة  حياز
 2 1 ) درجة8(اعتقاد منخفض 34.7 17 ) درجة449 – 250( حيازة 

   دريةـــــالق   درجة المشاركة ا[جتماعية الرسمية
 22.4 11 )  درجة13- 11( قدرية مرتفعة  6.1 3 )  درجة25- 20( مشاركة مرتفعة 

 40.9 20 ) درجة10- 8( متوسطة قدرية  26.6 13 ) درجة19- 14( طة مشاركة متوس
 36.7 18 )    درجة7- 6( منخفضة قدرية  67.3 33) درجة13- 8( مشاركة منخفضة 

 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام :المصدر
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  السماع عن نظام الرى بالتنقيط توزيع الزراع المبحوثين وفقا لسنة.2جدول 

 )%( عدد سنة السماع م

1 2005 18 36.7 

2 2006 31 63.3 

 100 49 المجموع

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر

 

  

 

 

 مصادر السماع عن نظام الرى بالتنقيطلتوزيع الزراع المبحوثين وفقا . 3جدول 

 )%( تكرار مصدر السماع المؤسسات

 95.1 47 مھندس الرى

 مؤسسات زراعية حكومية 79.6 39 لزراعي والمراقبة العامة للتنميةا�رشاد ا

 67.3 33 المھندس الزراعى

 34.7 17 التليفزيون

 مصادر معلومات جماھيرية 28.6 14 شبكة ا�نترنت

 22.4 11 راديوال

 79.6 39 تجار المستلزمات مؤسسات زراعية غير حكومية

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر

 

 

 

 

  تنفيذ نظام الرى بالتنقيط توزيع الزراع المبحوثين وفقا لسنة.4جدول 

 )%( عدد   سنة التنفيذ

2007 9 18.4 

2008 40 81.6 

 100 49 المجموع

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر
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 للشروط وخطوات معارف وتنفيذ الزراع المبحوثين
 تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

  للشروط وخطواتالمستوى المعرفى للزراع المبحوثين
 تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

  أن المستوى المعرفى للزراع5جدول حت النتائج بأوض
 ا/ول يتضمن المستوى: للمبحوثين يتضمن شقين ھما كالتالى

 المعرفى للزراع المبحوثين لشروط الرى بالتنقيط وتبين أن
 من إجمالى الزراع المبحوثين معرفتھم لشروط 36.7%

 من %63.3، أن ) درجة16-13(لتنقيط منخفضة الرى با
زراع المبحوثين معرفتھم لشروط الرى بالتنقيط إجمالى ال
، في حين لم يظھر أى أفراد فى ) درجة21-17(متوسطة 

، الثانى يتضمن ) درجة26-22(فئة المعرفة المرتفعة 
المستوى المعرفى لخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط وتبين 

 من إجمالى الزراع المبحوثين معرفتھم %77.6النتائج أن 
 12-10(ذ نظام الرى بالتنقيط منخفضة لخطوات تنفي

 ، في حين لم يظھر أى أفراد فى فئة المعرفة المتوسطة)درجة
  من إجمالى الزراع المبحوثين%22.4 أن ،) درجة16 -13(

-17(معرفتھم لخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط مرتفعة 
 ويتضح مماسبق أن أغلب الزراع المبحوثين ،) درجة20

 لشروط النظام ومعرفة منخفضة ذوى معرفة متوسطة
 ويمكن تفسير ذلك ،لخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

وجود قصور من قبل الجھاز ا&رشادى في توعية الزراع ب
 .بالمنطقة بشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

 العوامل المرتبطة بدرجة معرفة الزراع المبحوثين
 قيطلشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنل

للتعرف على العوامل المرتبطة بدرجة معرفة الزراع 
المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط تم 

صحة الفرض ا&حصائى  إستخدام معامل ا&رتباط &ختبار
� توجد ع1قة إرتباطية : ا/ول والذى ينص على أنه

معنوية بين درجة معرفة الزراع المبحوين لشروط 
 نظم الرى بالتنقيط وبين كل المتغيرات وخطوات تنفيذ

السن، عدد سنوات التعليم، مدة (: المستقلة المدروسة التالية
الخبرة فى العمل الزراعى، عدد أفراد ا/سرة، الدخل 

 الحيازة الزراعية، حيازة مساحةالشھرى ل�سرة، 
الحيوانات المزرعية، حيازة ا��ت الزراعية، درجة 

الرسمية، درجة المشاركة المشاركة ا&جتماعية 
ا&جتماعية غير الرسمية، درجة ا�تجاه نحو ا&رشاد 
الزراعي، درجة الطموح، درجة ا�ستعداد للمخاطرة، 
درجة التقليدية، درجة التحفظية، درجة ا&عتقاد فى العلم، 

 6، حيث أوضحت النتائج الواردة بجدول )درجة القدرية
 الزراع المبحوثين أن العوامل المؤثرة على درجة معرفة

 :لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط كانت كما يلي

 مدة الخبرة فى العمل الزراعي

 0314 -أوضحت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت 
، )0.05( وھى ع1قة إرتباطية عكسية عند مستوى معنوية

ويمكن تفسير ذلك بأنه توجد ع1قة بين درجة معرفة 

وثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى الزراع المبح
بالتنقيط ومدة الخبرة فى العمل الزراعى، وعلى ذلك فإنه 

� توجد ع1قة : يمكن رفض الفرض ا&حصائى القائل
إرتباطية بين درجة معرفة الزراع المبحوثين لشروط 
وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط ومدة الخبرة في العمل 

 . ل الفرض البديلالزراعى، بينما يمكن قبو

  الحيازة الزراعيةمساحة

 )0.331-(أوضحت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت 
 0.05 وھى ع1قة إرتباطية عكسية عند مستوى معنوية

مما يشير إلى وجود ع1قة موجبة بين معرفة الزراع 
المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 

، ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة  الحيازة الزراعيةمساحةو
 حيازة المزارع من ا/رض الزراعية تدفعه إلى مساحة

زيادة ا&ھتمام بالنواحى الزراعية والرغبة في التحسين 
والتطوير لذلك فھو يحاول دائما الحصول على المزيد من 
المعارف والتوصيات الجديدة التي تزيد من إنتاجه حيث 

طر بتبنى التقنيات المستحدثة تزداد لديه القدرة على المخا
الحيازة الصغيرة الذى يخشى  بعكس المزارع صاحب

ًدائما المخاطرة بإستخدام التقنيات المستحدثة نظرا لصغر 
حيازته وبالتالى فإن أى خسارة يصعب تعويضھا، وعلى 

� توجد ع1قة : ذلك يمكن رفض الفرض ا&حصائى القائل
لمبحوثين لشروط إرتباطية بين درجة معرفة الزراع ا

وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط وحجم الحيازة 
 .الزراعية، ويمكن قبول الفرض البديل

 درجة التقليدية

 0.466 -أوضحت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت 
مما  0.01وھو ع1قة ارتباطية عكسية عند مستوى معنوية 

 لزراعيشير إلى وجود ع1قة إرتباطية بين درجة معرفة ا
المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 
 ودرجة التقليدية، وعلى ذلك يمكن رفض الفرض ا&حصائى

� توجد ع1قة إرتباطية بين معرفة الزراع : القائل
المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 

 .ودرجة التقليدية، بينما يمكن قبول الفرض البديل

 تقاد فى العلمدرجة ا�ع

 0.354 -أوضحت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت 
 0.05 وھو إرتباط غير معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية

مما يشير إلى عدم وجود ع1قة إرتباطية بين درجة معرفة 
الزراع المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى 

ر ذلك بأن بالتنقيط درجة ا�عتقاد فى العلم، ويمكن تفسي
ًالمزارع كلما ارتفع اعتقاده فى العلم يكون أكثر حرصا 
على ا�ستزادة من المعارف الزراعية، وعلى ذلك يمكن 

� توجد ع1قة إرتباطية : قبول الفرض ا&حصائى القائل
بين درجة معرفة الزراع المبحوثين لشروط وخطوات 

 بينما درجة ا�عتقاد فى العلم،وتنفيذ نظام الرى بالتنقيط 
 .يمكن قبول الفرض البديل
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 المستوى المعرفى للزراع المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام بالتنقيط .5جدول 

 )%( العدد ينثمستوى معرفة الزراع المبحو

   بشروط الرى بالتنقيط

 36.7 18 ) درجة16-13(معرفة منخفضة 

 63.3 31 ) درجة21-17(معرفة متوسطة 

 صفر صفر ) درجة26-22(معرفة مرتفعة 

   بخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

 77.6 38 ) درجة12-10(معرفة منخفضة 

 صفر صفر ) درجة16-13(معرفة متوسطة 

 22.4 11 ) درجة20-17(معرفة مرتفعة 

 100.0 49 ا[جمالى

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر

 

   

 

 

ين بشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط ثنتائج إختبار العbقة ا[رتباطية بين درجة معرفة الزراع المبحو .6جدول 
 بين المتغيرات المستقلة المدروسةو

 معامل ا[رتباط المتغيرات المستقلة معامل ا[رتباط المتغيرات المستقلة

 0.065 جتماعية غير الرسميةالمشاركة ا[درجة  0.259 - نــــالسـ

 0.139 رجة ا[تجاه نحو ا[رشاد الزراعيد 0.099- عدد سنوات التعليم

 0.187 - ة فى نظم الرىثدرجة ا[تجاه نحو التقنيات الحدي *0.314 - مدة الخبرة في العمل الزراعي

 0.219 - درجة الطموح 0.158 عدد أفراد ا�سرة

 0.139 - جة ا�ستعداد للمخاطرةدر 0.109 الدخل الشھري ل�سرة

 **0.466 - درجة التقليدية *0.331 -  الحيازة الزراعيةمساحة

 0.038 درجة التحفظية 0.152 - حجم حيازة الحيوانات المزرعية

 *0.354 - درجة ا�عتقاد في العلم 0.100 حجم حيازة ا��ت الزراعية

 0.147 القدريةدرجة  0.205 جة المشاركة ا[جتماعية الرسميةدر

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر

 .49= ن )  0.01(معنوية عند مستوى).                   ** 0.05(معنوية عند مستوى* 
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لم نتمكن من رفض الفرض  ًوبناءا على النتائج السابقة
 وجود ع1قة إرتباطية بعدم: ا&حصائى ا/ول القائل

معنوية بين درجة معرفة الزراع المبحوثين لشروط 
، السن(وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط وبين كل من 

عدد سنوات التعليم، عدد أفراد ا/سرة، الدخل الشھرى 
ل�سرة، حجم حيازة الحيوانات المزرعية، حجم حيازة 

الرسمية،  درجة المشاركة ا&جتماعية ،ا��ت الزراعية
ا&تجاه نحو التقنيات الحدية فى نظم الرى، درجة الطموح، 
درجة ا�ستعداد للمخاطرة، درجة المشاركة ا&جتماعية 
غير الرسمية، درجة ا�تجاه نحو ا&رشاد الزراعي درجة 

كما يمكن رفض الفرض ، )التحفظية، درجة القدرية
1قة توجد ع: ا&حصائى ا/ول وقبول الفرض البديل القائل

إرتباطية معنوية بين درجة معرفة الزراع المبحوثين 
المتغيرات لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط وبقية 

الحيازة الزراعية،  مساحةمدة الخبرة فى العمل الزراعى، (
 .)درجة التقليدية، درجة ا&عتقاد فى العلم

  لشروط وخطواتالمستوى التنفيذى للزراع المبحوثين
  نظام الرى بالتنقيطالتنفيذ

 أن المستوى التنفيذى للزراع 7 أوضحت النتائج بجدول
ا/ول يتضمن : لمبحوثين يتضمن شقين ھما كالتالىا

المستوى التنفيذى للزراع المبحوثين لشروط الرى بالتنقيط 
من إجمالى الزراع المبحوثين تنفيذھم % 57.1وتبين أن 

، أن )ة درج25-13(لشروط الرى بالتنقيط منخفضة 
من إجمالى المبحوثين تنفيذھم لشروط الرى % 42.9

، في حين لم يظھر أى ) درجة38-26(بالتنقيط متوسط 
، الثانى ) درجة52-39(أفراد فى فئة التنفيذ المرتفع 

يتضمن المستوى التنفيذى لخطوات تنفيذ نظام الرى 
 من إجمالى الزراع %53.1بالتنقيط وتبين من النتائج أن 

 تنفيذھم لخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط المبحوثين
من إجمالى الزراع % 46.9، أن ) درجة19-10(منخفض 

المبحوثين تنفيذھم لخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 
 في حين لم يظھر أى أفراد فى ،) درجة29-20(متوسط 

 وقد يرجع ذلك إلى ،) درجة40 – 30( فئة التنفيذ المرتفع
لعاملين بالجھاز ا&رشادى وجود قصور من جانب ا

الزراعى من حيث عدم توعية الزراع المبحوثين بشروط 
 .وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

 العوامل المرتبطة بدرجة تنفيذ الزراع المبحوثين
 لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيطل

للتعرف على العوامل المرتبطة بدرجة تنفيذ الزراع 
طوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط تم المبحوثين لشروط وخ

إستخدام معامل ا&رتباط &ختبار صحة الفرض ا&حصائى 
� توجد ع1قة إرتباطية : الثانى والذى ينص على أنه

معنوية بين درجة تنفيذ الزراع المبحوثين لشروط 
وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط وبين كل من المتغيرات 

السن، عدد سنوات التعليم، مدة (المستقلة المدروسة التالية 
الخبرة فى العمل الزراعى، عدد أفراد ا/سرة، الدخل 

 الحيوانات  الحيازة الزراعية، حيازةمساحةالشھرى ل�سرة، 

المزرعية، حيازة ا��ت الزراعية، درجة المشاركة 
ا&جتماعية الرسمية، درجة المشاركة ا&جتماعية غير 

ا&رشاد الزراعي، درجة الرسمية، درجة ا�تجاه نحو 
الطموح، درجة ا�ستعداد للمخاطرة، درجة التقليدية، 

، )درجة التحفظية، درجة ا&عتقاد فى العلم، درجة القدرية
 أن العوامل 8حيث أوضحت النتائج الواردة بجدول 

المؤثرة على درجة تنفيذ الزراع المبحوثين لشروط 
 :لىوخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط ھى كما ي

 حجم حيازة ا��ت الزراعية

 0.282أوضحت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت 
، 0.05 وھو إرتباط معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية

ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة حجم حيازة المزارع من 
الزراعية تدفعه إلى زيادة ا&ھتمام بالنواحى  ا��ت

وير لذلك فھو يحاول الزراعية والرغبة في التحسين والتط
دائما الحصول على المزيد من التوصيات الجديدة التي 
تزيد من إنتاجه حيث تزداد لديه القدرة على المخاطر بتبنى 
التقنيات المستحدثة فى الرى بعكس المزارع صاحب 
الحيازة الصغيرة الذى يخشى دائما المخاطرة بإستخدام 

فإن أى خسارة ًالمستحدثات نظرا لصغر حيازته وبالتالى 
يصعب تعويضھا، وعلى ذلك فإنه يمكن رفض الفرض 

� توجد ع1قة إرتباطية بين درجة تنفيذ : ا&حصائى القائل
الزراع المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى 
بالتنقيط وحجم حيازة ا��ت الزراعية، ويمكن قبول 

 .الفرض البديل

 درجة المشاركة ا[جتماعية الرسمية

 0.362ت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت أظھر
 0.05وھو إرتباط معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود ع1قة أرتباطية بين درجة تنفيذ 
المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 
والمشاركة ا&جتماعية الرسمية، ويمكن تفسير ذلك أن 

ظمات يرفع من روح المشاركة ا&شتراك فى تلك المن
الرسمية ا&يجابية فى خدمة المجتمع لخدمة الريفيين 

: أنفسھم، وعلى ذلك يمكن رفض الفرض ا&حصائى القائل
� توجد ع1قة إرتباطية بين درجة تنفيذ الزراع المبحوثين 

لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط والمشاركة ل
 . ول الفرض البديلا&جتماعية الرسمية، ويمكن قب

 درجة ا[تجاه نحو ا[رشاد الزراعى

 0.289أظھرت النتائج أن قيمة معامل ا&رتباط بلغت 
، 0.05وھو ارتباط معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 

أى أنه كلما زاد ا&تجاه ا&يجابى للمزارع نحو ا&رشاد 
الزراعى زادت درجة تنفيذ توصياته، ويمكن تفسير ذلك 

خص ذو ا&تجاه ا&يجابى نحو ا&رشاد الزراعى بأن الش
يكون أكثر إقتناعا بأھميته وأكثر إستعدادا لتنفيذ توصياته، 

� توجد : وعلى ذلك يمكن رفض الفرض ا&حصائى القائل
ع1قة إرتباطية بين درجة تنفيذ الزراع المبحوثين لشروط 
وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط ودرجة ا&تجاه نحو 

 .شاد الزراعى، ويمكن قبول الفرض البديلا&ر
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 المستوى التنفيذى للزراع المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط. 7جدول 

 )%( العدد مستوى تنفيذ الزراع المبحوين  

   شروط الرى بالتنقيط

 57.1 28 ) درجة25-13(تنفيذ منخفض 

 42.9 21 ) درجة38-26(تنفيذ متوسط 

 صفر صفر ) درجة52-39(مرتفع تنفيذ 

   خطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط

 53.1 26 )درجة19-10(تنفيذ منخفض 

 46.9 23 ) درجة29-20(تنفيذ متوسط 

 صفر صفر ) درجة40-30(تنفيذ مرتفع 

 100.0 49 ا[جمالى

 .2019م جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عا: المصدر

  

 

 

 

 

 

نتائج إختبار العbقة ا[رتباطية بين درجة تنفيذ الزراع المبحوين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى بالتنقيط  .8جدول 
 بين المتغيرات المستقلة المدروسةو

 معامل ا[رتباط المتغيرات المستقلة معامل ا[رتباط المتغيرات المستقلة

 0.048 ة ا&جتماعية غير الرسميةالمشاركدرجة  0.183 - نــــالسـ

 *0.289 رجة ا&تجاه نحو ا&رشاد الزراعيد 0.102 - عدد سنوات التعليم

 0.029 درجة ا&تجاه نحو التقنيات الحدية فى نظم الرى 0.267 - مدة الخبرة في العمل الزراعي

 0.040 - درجة الطموح 0.147 - عدد أفراد ا/سرة

 0.245 - درجة ا�ستعداد للمخاطرة 0.055 الدخل الشھري ل�سرة

 0.239 - درجة التقليدية 0.151 - الحيازة الزراعيةمساحة 

 0.177 درجة التحفظية 0.004 حجم حيازة الحيوانات المزرعية

 0.148- درجة ا�عتقاد في العلم *0.282 حجم حيازة ا��ت الزراعية

 0.167 القدريةدرجة  *0.362 رجة المشاركة ا&جتماعية الرسميةد

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر

 .49= ن )  0.01( معنوية عند مستوى).                        ** 0.05( معنوية عند مستوى* 
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 يمكن رفض الفرض ا&حصائى ًوبناءا على النتائج السابقة
بوجود ع1قة إرتباطية : البديل القائلالثانى وقبول الفرض 

 معنوية بين درجة تنفيذ الزراع المبحوثين لشروط وخطوات
السن، عدد سنوات ( تنفيذ نظام الرى بالتنقيط وبين كل من

 ، عدد أفراد ا/سرة، مدة الخبرة فى العمل الزراعى،التعليم
 الدخل الشھرى ل�سرة، حيازة ، الحيازة الزراعيةمساحة
 درجة المشاركة ا&جتماعية غير ،ت المزرعيةالحيوانا

  درجة ا�ستعداد للمخاطرة، درجة،الرسمية، درجة الطموح
 درجة ، درجة التحفظية، درجة ا&عتقاد فى العلم،التقليدية
  كما لم نتمكن من رفض الفرض ا&حصائى الثانى،)القدرية
بوجود ع1قة إرتباطية معنوية بين درجة تنفيذ : القائل
ع المبحوثين لشروط وخطوات تنفيذ نظام الرى الزرا

 درجة ،حيازة ا��ت الزراعية(بالتنقيط وبقية المتغيرات 
المشاركة ا&جتماعية الرسمية، درجة ا�تجاه نحو ا&رشاد 

    ).الزراعي

ثين فى تنفيذ نظام الرغبة فى استمرار الزراع المبحو
 الرى بالتنقيط

 %40.8ًوثا بنسبة  مبح20 أن 9جدول أظھرت النتائج ب
من اجمالى الزراع المبحوثين لديھم الرغبة باستمرار تنفيذ 

% 59.2 ً مبحوثا بنسبة29، بينما وجد أن نظام الرى بالتنقيط
من اجمالى الزراع المبحوثين � توجد لديھم الرغبة فى 

 فى  ويتضح من ذلك إرتفاع نسبة من � يرغب،استمرار التنفيذ
 فإن ھناك حاجة لمزيد من الجھد استمرار التنفيذ، لذلك

 ًلتوعية ھؤ�ء المبحوثين بأھمية ھذا النظام ضمانا �ستمرار
 .تنفيذھم له

وأما عن ا/سباب التى ذكرھا الزراع المبحوثون ذوى 
الرغبة فى استمرار فى تنفيذ نظام الرى بالتنقيط فقد بينت 

من  %100ًمبحوثا بنسبة  20 أن 10النتائج بجدول 
زراع المبحوثين قد برروا رغبتھم فى استمرار اجمالى ال

لتقليل كمية المياه المخصصة تنفيذ نظام الرى بالتنقيط 
ً مبحوثا بنسبة 17أن  ،للري، توفير تكاليف الطاقة والعمالة

من اجمالى الزراع المبحوثين أرجعوا ذلك إلى % 85
سھولة اجراء عملية التسميد من خ1ل شبكة الرى وارتفاع 

% 65ً مبحوثا بنسبة 13ا، أن فادة المحاصيل منھنسبة إست
 زيادة من اجمالى الزراع المبحوثين أرجعوا ذلك إلى

% 45 مبحوثين بنسبة 9، أن المزروعةإنتاجية المحاصيل 
 توفير من اجمالى الزراع المبحوثين أرجعوا ذلك إلى

 مبحوثين 7، فى حين أن الجھد المبذول أثناء عملية الرى
جمالى الزراع المبحوثين أرجعوا من ا% 35بنسبة 

 ، و�تخفيف الضغط عن المصارفاستمرار الرغبة إلى 
ريب فى أن منطقية ا/سباب التى أوردھا المبحوثون 
للرغبة فى استمرار التنفيذ تعكس جھود المعنيين بنشر تلك 
التقنية فيما يتعلق بتوضيح المزايا المترتبة على أھميتھا، 

ًدرسا فى آلية نشر التقنيات الحديثة وھذا فى حد ذاته يعتبر 
فى منطقة الفرافرة من ناحية، كما يعكس أھمية العمل على 

يضاح أو التأكيد على تلك المزايا فى أوساط مزيد من ا&

زراع الفرافرة وذلك ل�رتقاء بمستوى تبنى تلك التقنية من 
 .ناحية أخرى

ى للزراع المبحوثين عن استمرار يالتوقف ال�راد
 ذ نظام الرى بالتنقيطتنفي

ً مبحوثا بنسبة 29 أن 11أظھرت النتائج بجدول 
 ً،من إجمالى الزراع المبحوثين قد توقفوا � إراديا% 59.2

جمالى الزراع إمن % 10.2 مبحوثين منھم بنسبة 5أن 
ً مبحوثا بنسبة 11المبحوثين توقفو مرة واحدة، أن 

تين، أن  مرامن اجمالى الزراع المبحوثين توقفو% 22.45
من اجمالى الزراع المبحوثين % 26.5ً مبحوثا بنسبة 13

 ث1ثة مرات فأكثر عن تنفيذ ھذا النظام، فى حين أن اتوقفو
 من اجمالى الزراع المبحوثين% 40.8ً مبحوثا بنسبة 20

 . عن تنفيذ ھذا النظامً� إرادياا لم يتوقفو

التى ذكرھا الزراع المبحوثون  وبخصوص ا/سباب
ًب توقفھم �إراديا على ا&ستمرار فى تنفيذ نظام أسبا عن

من % 90 أن 12 فقد بينت النتائج بجدول الرى بالتنقيط
كثرة إجمالى الزراع المبحوثين أرجعوا توقفھم ھذا إلى 

ا/عطال بشبكة الرى وعدم توافر فنيين ذوى خبرة فى 
من إجمالى % 75، فى حين أن صيانة شبكة الرى بالمنطقة

 عدم توافر بحوثين أرجعوا توقفھم إلىالزراع الم
 مستلزمات صيانة شبكة الرى بالمنطقة وإرتفاع أسعارھا

 .فى نفس العام الذى توقفوا فيه عن ا�ستمرار فى التنفيذ

الخدمات ا[رشادية المقدمة للزراع المبحوثين فى 
 مجال الرى بالتنقيط

 أنه لم يأتى أى أفراد فى فئة 13بينت النتائج بجدول 
من % 6.1ًمبحوثا بنسبة  3داء المرتفع للخدمات، أن ا�

إجمالى الزراع المبحوثين المنفذين النظام يرون أنه يقوم 
، )درجة26-18(بأداء الخدمة ا&رشادية بدرجة متوسطة 

 من إجمالى الزراع المبحوثين% 93.9ً مبحوثا بنسبة 46أن 
ت المنفذين للنظام يرون أن ا&رشاد الزراعى يؤدى الخدما

 ). درجة17-9(ا&رشادية بدرجة منخفضة 

مشكbت تبنى نظام الرى بالتنقيط من وجھه نظر 
 الزراع المبحوثين

أن أھم مشك1ت ھى عدم  14بينت النتائج بجدول 
توافر جھاز فنى وارشادى متخصص على درجة عالية من 
الكفاءة والخبرة فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة 

، ضعف القدرة المالية للزراع %85.7 الرى بالتنقيط بنسبة
، ارتفاع تكاليف إنشاء شبكة الرى بنسبة %79.6بنسبة 
، كثرة أعطال شبكة الرى نتيجة ارتفاع أكاسيد 77.6%

، عدم الوعى الكامل %53.1الحديد بمياه الرى بنسبة 
نشاء وصيانة شبكة الرى بنسبة إللزراع بتفاصيل 

دمة للزراع فى ، ضعف الخدمات ا�رشادية المق65.3%
، سرعة تآكل %62.2مجال نظم الرى بالتنقيط بنسبة 

 %.42.8خراطيم الرى بسبب ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 
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 ذ نظام الرى بالتنقيطجمالى رغبة الزراع المبحوثين فى استمرار تنفيإ .9جدول 

 )%( العدد الرغبة

 40.8 20  يرغب

 59.2 29  � يرغب

 100.0 49 ا[جمالى

  .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : مصدرال

 

 ثين فى تنفيذ نظام الرى بالتنقيط أسباب الرغبة فى استمرار الزراع المبحو.10جدول 

 )%( العدد ا�سباب

 100 20 تقليل كمية المياه المخصصة للري

 100 20 توفير تكاليف الطاقة والعمالة

 85 17 ھولة اجراء عملية التسميد من خbل شبكة الرى وارتفاع نسبة إستفادة المحاصيل منھاس

 65 13 لمزروعةزيادة إنتاجية المحاصيل ا

 45 9 توفير الجھد المبذول أثناء عملية الرى

 35 7 تخفيف الضغط عن المصارف

 .2019ى الجديد فى عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الواد: المصدر

 

 رار فى تنفيذ نظام الرى بالتنقيط التوقف الbإرادى للزراع المبحوثين عن ا[ستم.11جدول 

 )%( العدد التوقف الbإرادى

 59.2 29 ًتوقف �إراديا

 10.2 5 مرة توقف  

 22.45 11 توقف مرتين 

 26.5 13  ث1ثة فأكثرتوقف 

 40.8 20 ًلم يتوقف [إراديا

 100 49 /جمالىا

  .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر

 

 ستمرار تنفيذ نظام الرى بالتنقيط أسباب التوقف الbإرادى عن إ.12جدول 

 )%( العدد السبب

 90 18 لمنطقة كثرة ا�عطال بشبكة الرى وعدم توافر فنيين ذوى خبرة فى صيانة شبكة الرى با

 75 15 عدم توافر مستلزمات صيانة شبكة الرى بالمنطقة وإرتفاع أسعارھا

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام : المصدر
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 نظام الرى بالتنقيطادية فى مجال توزيع الزراع المبحوثين وفقا لدرجة قيام ا[رشاد الزراعى بالخدمات ا[رش. 13جدول 

 )%( العدد درجة قيام ا[رشاد الزراعى بالخدمات ا[رشادية

 صفر صفر ) درجة36-27( خدمات مرتفعة 

 6.1 3 )درجة26-18( خدمات متوسطة 

 93.9 46 )  درجة17-9( خدمات منخفضة 

 22.3 49 جمالى العينةإ

 .2019ة الوادى الجديد فى عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظ: المصدر

 

 مشكbت تبنى نظام الرى بالتنقيط من وجھه نظر الزراع المبحوثين .14جدول 

 )%( تكرار المشكbت

عدم توافر جھاز فنى وارشادى متخصص على درجة عالية من الكفاءة والخبرة فى مجال إنشاء 
 .وتشغيل وصيانة شبكة الرى بالتنقيط

42 85.7 

 79.6 39 .مالية للزراعضعف القدرة ال

 77.6 38 . ارتفاع تكاليف إنشاء شبكة الرى

 53.1 26 . كثرة أعطال شبكة الرى نتيجة ارتفاع أكاسيد الحديد بمياه الرى

 65.3 32 .عدم الوعى الكامل للزراع بتفاصيل انشاء وصيانة شبكة الرى

 62.2 30 . تنقيطضعف الخدمات ا�رشادية المقدمة للزراع فى مجال نظم الرى بال

 42.8 21 . سرعة تآكل خراطيم الرى بسبب ارتفاع درجة الحرارة

 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام :المصدر

 

مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على المشاكل 
 التى تعوق تبنى نظام الرى بالتنقيط

توفير :  أن أھم المقترحات ھى15بينت النتائج بجدول 
جھاز فنى وإرشادى على درجة عالية من الكفاءة والخبرة 

، %85.7فى انشاء وتشغيل وصيانة شبكة الرى بنسبة 
تقديم حوافز ائتمانية للزراع &نشاء شبكة الرى بنسبة 

، تدريب الزراع على انشاء وصيانة شبكة الرى 79.6%
نشاء إزراع فى مجال ، عقد ندوات توعية لل%67.3بنسبة 

، استخدام النقاط %63.3وصيانة شبكة الرى بنسبة 
ملى لتقليل انسداد النقاطات 18الخارجى مع خراطيم تنقيط 

 250نشاء بركة لتخزين المياه فى حدود إ، %12.2بنسبة 
 30 – 20م تكفى لرى مساحة من 5 – 4 بعمق 3م300 –

:  البركة ھى، كما بينت النتائج أن فوائد%12.2فدان بنسبة 
توفير مصدر مياه مستمر أثناء فترات أعطال ماكينة سحب 
المياه،  ترسيب أكاسيد الحديد الموجودة بمياه الرى،  تقليل 

، كما بينت النتائج أن %12.2نسبة انسداد النقاطات بنسبة 
فقد جزء من المياه بسبب تسربة بباطن : عيوب البركة ھى

 %.12.2ا�رض بنسبة 

 التوصيات

ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج فإنه يمكن فى 
 :إقتراح التوصيات التالية

 إزاء ما أوضحه نتائج البحث الحالي فيما يتعلق بطول -1
الفترة الزمنية بين السماع عن نظام الرى بالتنقيط 
واتخاذ الزراع لقرار تنفيذه وا�ستمرار فى التنفيذ فإنه 

ين مزارعى يوصى بأھمية تنشيط آليات نشر النظام ب
واحة الفرافرة وحثھم على تبنيه من قبل الجھات 

 . المعنية

 أوضحت النتائج إنخفاض المستوى المعرفى والتنفيذى -2
/كثر من نصف الزراع المبحوثين المنفذين لنظام الرى 
بالتنقيط لشروط وخطوات تنفيذ النظام، لذلك يتطلب من 

 بتوفير القائمين على العمل ا&رشادى ضرورة ا�ھتمام
أكبر قدر من المعارف والمھارات التي تتعلق بنظام 
الرى، ويتطلب ذلك زيادة حلقة الوصل بين الجھاز 

 .ا&رشادى والزراع
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 مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على المشاكل التى تعوق تبنى نظام الرى بالتنقيط .15جدول 

 )%( تكرار المقترحات            

 85.7 42 .رشادى على درجة عالية من الكفاءة والخبرة فى مجال انشاء وتشغيل وصيانة شبكة الرىتوفير جھاز فنى وإ

 79.6 39  .تقديم حوافز ائتمانية للزراع &نشاء شبكة الرى

 67.3 33 .تدريب الزراع على انشاء وصيانة شبكة الرى

 63.3 31 .عقد ندوات توعية للزراع فى مجال انشاء وصيانة شبكة الرى

 12.2 6 . ملى لتقليل انسداد النقاطات18استخدام النقاط الخارجى مع خراطيم تنقيط 

 12.2 6 . فدان30 - 20م تكفى لرى مساحة من 5 - 4 بعمق 3م300-250انشاء بركة لتخزين المياه فى حدود 

 . توفير مصدر مياه مستمر أثناء فترات أعطال ماكينة سحب المياه- أ :فوائد البركة

 .  ترسيب أكاسيد الحديد الموجودة بمياه الرى- ب 

 . تقليل نسبة انسداد النقاطات- جـ 

 . فقد المياه عن طريق الرشح:عيوب البركة

6 12.2 

  .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد فى عام :المصدر

 

 

الذين  أوضحت النتائج إرتفاع نسب الزراع المبحوثين -3 
ًتوقفوا � إراديا عن تنفيذ نظام الرى بالتنقيط فإنه 

يوصى بضمان توفير كافة مستلزمات تنفيذه حتى � 
 . ًيضطر المزارع للتوقف � إراديا عن التنفيذ

 أوضحت النتائج ضعف الدور ا&رشادى فى أداء -4
الخدمات ا&رشادية، لذا يوصى البحث القائمين على 

ره أن يكون ل�رشاد الزراعي العمل ا&رشادى بضرو
دورا أكثر فاعلية في نشر وتبنى ھذه التكنولوجيا عن 
طريق تقديم خدمات إرشادية ملموسة للزراع في ھذا 
المجال من خ1ل إقامة وعقد ا�جتماعات والندوات 
 ا&رشادية بصفة مستمرة لتزويدھم بالخبرات والمعلومات

 ا&رشادية ال1زمة عن ھذه التقنيه وتوزيع النشرات
الموضحة لمميزاته، با/ضافة الى تنفيذ برامج تدريبية 
متخصصة مبنية على الحاجات الحقيقية للزراع فى 
مجال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة نظام الرى 
بالتنقيط لضمان ارتفاع لنسب تبنى ھذا النظام وتوسيع 

 . قاعدة الزراع المتبنين له

من وجود بعض ًنظرا لما أظھره نتائج البحث  -5
المشك1ت التى تحد من انتشار وتبنى الزراع المبحوثين 
لنظام الرى بالتنقيط لذا يوصى البحث القائمين على 
العمل ا&رشادى بضروره اتخاذ قرارات حازمة لحل 
تلك المشك1ت مع ا/خذ فى ا�عتبار آراء ومقترحات 
الزراع المبحوثين وذلك ل�رتقاء بمستوى تبنى ھذا 
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ABSTRACT: The aim of this research was to identify some characteristics of farmers in 
the Farafra area, to determine the level of adoption of drip irrigation systems by farmers, and 
to identify the extension services provided to farmers in the field of adopting drip irrigation 
system, identifying the sources of information of the farmers concerned about drip irrigation 
system. Affecting the degree of adoption of the farmers concerned with the system of drip 
irrigation, and identify the problems faced by farmers in the field of adopting the system of 
drip irrigation and the most important proposals to overcome them and conducted this 
research was conducted during the period from December 2018 to February 2019. The data 
were analyzed by using frequency display with frequency and percentages in the presentation 
of descriptive data. Pearson correlation coefficient, and arithmetic mean. The most important 
results are that all the surveyed farmers (49 respondents) have heard and implemented the drip 
irrigation system, (63.3%) of the total farmers surveyed knew about the conditions of drip 
irrigation in the middle. (77.6%) of the total farmers were aware of the steps of implementing 
the drip irrigation system and 57.1% of the total farmers interviewed (59%) of the total 
number of farmers surveyed did not have a desire to continue implementation, 29 (59.2%) of 
the total number of farmers surveyed had stopped involuntarily and for reasons, the most 
important problems were: weak extension services provided to farmers in the field of drip 
irrigation system, lack of requirements for the establishment and maintenance of the irrigation 
network, and the lack of irrigation services in the area. In the region and the high prices, weak 
financial capacity of the Zara. The high cost of establishing a network of irrigation, lack of 
full awareness of farmers with details of the establishment and maintenance of irrigation 
network, negative trends towards the development of irrigation resulting from previous bad 
experiences systems. 

Key words: Adoption, drip irrigation, farmers, farafra. 
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