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 للزراع  إنتاجية محصول القمحعلى أثر بعض المتغيرات ا)رشادية علىستھدف البحث بصفة رئيسية التعرف ا :الملخص
ثFث:ة ق:ري بمرك:ز  منھ:ا البح:ث ف:ي خمس:ة ق:ري ىأج:ر، مش:روع ال:ري المط:ورف:ي  في روابط مس:تخدمي المي:اة ا8عضاء

 ت:م إختي:ار ,من مركز فاقوس ھما قريتي الروضه وبني عم:روحجر وقريتين  قرى المعظمية، منشية سعيد وأبوأبوحماد ھي 
ًمزارع:ا ) 80(المط:ور بھ:ا، ت:م إختي:ار  ھذه القرى 8ن بھا أكبر مساحة من ا8راضي الزراعية التي ت:م تنفي:ذ مش:روع ال:ري

 خمس:ة ت:م إس:تبعاد  م:زارع67بشكل عشوائي من القري المذكورة، وكان ع:دد زراع محص:ول القم:ح م:ن ب:ين زراع العين:ه 
ت::م إس::تخدام ، ) م::زارع62(ص::بح العين::ه لت،  الفداني::ة للقم::حا)نتاجي::ةم::زارعين م::نھم لوج::ود ق::يم ش::اذه ف::ي آرائھ::م الخاص::ة ب
وت::م إس::تخدام ، 2015خ::Fل الفت::ره م::ن ين::اير إل::ى م::ارس وذل::ك ، ا)س::تبيان بالمقابل::ة الشخص::ية لتجمي::ع بيان::ات الدراس::ة

،  ونم::وذج التغ::اير ذو المتغي::رات الص::وريةلبيرس::ونومعام::ل ا)رتب::اط ، ابيالتك::رارات والنس::ب المئوي::ة والمتوس::ط الحس::
  كان:ت المنخفض:ة م:ن القم:ح للف:دانا)نتاجي:ة نس:بة المبح:وثين ذوي أن نت:ائج الدراس:ة وأظھرت، كأدوات للتحليل ا)حصائي

نم:ا كان:ت نس:بة المبح:وثين ، بي%37.1 المتوس:طة م:ن القم:ح للف:دان ا)نتاجي:ة، في حين كانت نسبة المبحوثين ذوي 53.2%
ًموجب::ة ب::ين ك::F م::ن   النت::ائج أن ھن::اك عFق::ة إرتباطي::ةً، ويتض::ح أيض::ا م::ن%6 المرتفع::ه م::ن القم::ح للف::دان ا)نتاجي::ةذوي 

 ةالمس:افة ب:ين مص:در المي:اه وفتح:، ة الرابطإنتخاباتالمشاركه في ، مشاركة الزوجه في العمل المزرعي( المتغيرات التالية
طريق::ة تك::وين ( و0.05 معنوي::ة مس::توىعن::د ) أث::ر عض::وية الرابط::ة،  آداء الرابط::ة خ::Fل الع::ام الح::اليالرض::ا ع::ن، ال::ري

، رابط:ة خ:Fل الع:ام الح:الي الرض:ا ع:ن آداء ال، لوض:ع الح:ال مقارن:ة بالوض:ع الس:ابقالرضا عن ا،  الرضا الكلي،الرابطة
 فكان:ت العFق:ة ا)رتباطي:ة ةما بالنسبه لعدد أفراد ا8س:رأ، 0.01 معنوية مستوى عند )ةعن عدالة وكمية المياه المتاح الرضا

إنتاجي:ة محص:ول القم:ح للف:دان بالنس:بة لل:زراع ف:ي نط:اق رواب:ط  ودرج:ة 0.05  معنوي:ةمستوىًمعنوية سالبة إحصائيا عند 
نوية مع إنتاجية القم:ح ثبتت المعنوية احصائية للمعالم المقدرة لجميع المتغيرات ذات العFقة ا)رتباطية المع، الري المطور

جموع::ات الثFث::ة  ف::ي الما8ولوس::ائل ا)ع::Fم ف::ي الترتي::ب ، المرش::د الزراع::ي، مھن::دس التوجي::ة الم::ائيًوق::د ك::ان ك::F م::ن 
الترتي:ب   أخ:ذت،الب:رامج التليفزيوني:ة، العمل:يا)يض:اح ، ان:ت الزي:ارات الحقلي:ة والمنزلي:ةف:ي ح:ين ك، لمصادر المعلوم:ات

 وق:د ل طرق توصيل المعلومات عن مشروع ال:ري ومع:امFت محص:ول القم:حيلخاصة بتفضاالثFثة  في المجموعات ا8ول
 ا8ولالترتي::ب  ف::ي  الخاص::ة ب::التطويرردم الخل::يج الق::ديم تس::بب ف::ي مش::اكل كثي::رة بع::د س::رقة ماكين::ة ال::ري مش::كلة ج::اءت

ف:ي الترتي:ب ا8خي:ر للمش:كFت  راعة م:ع ال:زع:دم وج:ود ش:فافية م:ن الرابط:بينما ج:اءت مش:كلة ، %95.2للمشكFت بنسبة 
 ا8ول ف:ي الترتي:ب خفض عمق البياره بم:ا يتناس:ب م:ع عم:ق الترع:هأما بالنسبة للمقترحات فقد جاء مقترح  ،%19.4بنسبة 
 ف:ي الترتي::ب تعي:ين المش:غل وأم::ين الص:ندوق بعق:د مؤق::ت لتفعي:ل ال:دور المطل::وب منھم:ابينم:ا ج:اء مقت::رح ، %80.6بنس:بة 

 . %24.2اخير بنسبة 

ال:وعي ، لرض:ا الكل:يا، مشروع الري المط:ور، روابط مستخدمي مياه الري، إنتاجية محصول القمح :سترشاديةالكلمات ا]
 .بمشكFت الري

 لمقدمة والمشكلة البحثية ا

ًتعد مصر ثالث دولة عربية إستيرادا للقمح بما يمثل في 
ًحد ذاته تھديدا إقتصاديا وأمني اھله من   يمكن تجًا خطيرًاً

الدول المنتجه والمصدرة والمتحكمه في سوق الحبوب 
 يـر الضغط السياســـكأحد عناص، العالمي وبخاصة القمح

 عن الزيادة السنوية ًفضF، في القضايا الدولية وا)قليمية
لذا فF سبيل ، ًفي أسعار القمح عالميا لزيادة الطلب

يادة للخروج من ھذا الوضع الخطير وتداعياته سوي بز
سعده أبو ( وزيادة ا)نتاجية الفدانية المزروعةالمساحة 
 .)2010 ،وميخائيل
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 تحقيق ا)كتفاء 2030ية موستراتيجية التن أولت ا)لذ
 أھمية بحيث ةالذاتي من السلع الرئيسية الغذائية المستورد

يكون ھناك عناية خاصة بھذه السلع بما تضمنته من برامج 
 رأس علىو،  أوسياسات جديدةتنموية أو تعديFت مؤسسية

ھذه السلع القمح بحيث ترتفع نسبة ا)كتفاء الذاتي من القمح 
من خFل وذلك . 2030بحلول عام % 81 إلى% 54من 

 مليون فدان وزيادة 4.2 إلى المزروعةزيادة اراضي 
وزارة الزراعة واستصFح ( طن للفدان 3.6 إلى ا)نتاجية

 ). 2009ا8راضي، 

ى م:ن حي:ث ا8ول:ة الشرقية في المرتب:ة جاءت محافظو
 مس::::توى عل::::ى المس::::احة المزروع::::ة بمحص::::ول القم::::ح

ُ أل:ف ف:دان تمث:ل ح:والي 425.040والتي بلغت الجمھورية 

 بمحصول القمح المزروعةمن إجمالي المساحة % 13.45
 ا ھ:::و موض:::ح  كم:::2012ع:::ام   الجمھوري:::ةمس:::توى عل:::ى

 .)2012، ستصFح ا8راضىإوزارة الزراعـة و( 1شكل ب

وبل::غ متوس::ط ا)نتاجي::ة الفداني::ة لمحص::ول القم::ح عل::ى 
حي:ث حقق:ت ، ف:دان/ أردب18.55مستوى الجمھورية نح:و 

ة فداني:::ة لمحص:::ول القم:::ح محافظ:::ة المنوفي:::ة أعل:::ى إنتاجي:::
 / أردب21.38والت::::ي بلغ::::ت نح::::و   2012/ 2011موس::::م 

وج::اءت محافظ::ة الش::رقية ف::ي المرتب::ة ا8ول::ى م::ن . ف::دان
ي لمحص::ول القم::ح المف::رد عل::ى مس::توى حي:ث ا)نت::اج الكل::

 ملي::ون أردب 7.631الجمھوري::ة والت::ي بل::غ إنتاجھ::ا نح::و 
من إجمالي إنتاج الجمھوري:ة وذل:ك % 13.01يمثل حوالى 

وزارة الزراع::ـة وإستص::Fح . (2كم::ا ھ::و موض::ح بش::كل 
ًھذا ك:ان دافع:ا )ختي:ار عن:وان البح:ث ). 2012، ا8راضى

رش::ادية عل::ى إنتاجي::ة بحي::ث ي::تم قي::اس أث::ر المتغي::رات ا)
حيث أن مشروع الري المطور ، القمح في محافظة الشرقية

 .قد تم تنفيذه في محافظة الشرقية منذ فترة كبيرة

يمكن عرض إنتاجي:ة محص:ول القم:ح لمراك:ز محافظ:ة 
 1 ج::دول يوض::ح، 2012/ 2011الش::رقية للع::ام ا)نت::اجي 

حة تاجية باردب والمس:االمساحة لكل مركز ومعدت ا)ن
ا8راض:ي القديم:ة منفص:لة ع:ن  مع مراعاة ع:رض بالفدان

 .ا8راضي الجديدة وذلك لكل مركز على حده

لقد أصبح التنافس علي الموارد المائية شديد في العديد 
من المناطق في العالم وأدي عدم كفاءة إستخدام المياه في 
إنتاج المحاصيل إلي نضوب المياه الجوفية وإنخفاض 

بحيث لم تعد مياه ا8نھار كافية لتلبية ، رتدفقات ا8نھا
 مزيج من ىإحتياجات الزراعة لذا فھناك حاجه إل
منظمة ا8غذية (التكنولوجيات المقتصدة للمياه في الري 

لذا أنشأت الدولة مشروع ) 2016والزراعة ل�مم المتحدة، 
 .المطور لترشيد إستخدام مياه الريالري 

لمطور على ويمكن عرض أھداف مشروع الري ا
 . )1999، المنظمة العربية للتنمية الزراعية(النحو التالي 

 أھداف قومية

من % 10(توفير المياه المفقودة خFل شبكة المساقي  -1
 وا)ستفادة منھا في إستصFح وإستزراع )المياه المستخدمة
 .أراضي جديدة

زيادة مساحة ا8راضي المزروعة نتيجة )ستخدام  -2
 .لمساقي المرفوعة المبطنةمساقي المواسير أو ا

خلق كوادر جديدة من المھندسين والفنيين العاملين في  -3
مجال الري قادرين على مواكبة التقدم العلمي في مجال 

 .الري

إمداد المزارعين بالمعلومات الفنية الFزمة )دارة  -4
وتشغيل وصيانة نظم الري المتطور من خFل روابط 

 . التوجية المائيمستخدمي مياه قوية بمعاونة إدارة

 أھداف إقتصادية

زيادة ا)نتاج الزراعي وتوفير تكاليف الري والتشغيل  -1
 .والصيانة

توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه بإستخدام نقطة  -2
 .الرفع الواحدة

التوفير في الوقت والجھد المستخدم في عملية الري  -3
التقليدي نتيجة إستخدام نقطة الرفع الواحده والمساقي 

 .المطورة

 أھداف إجتماعية

مشاركة المنتفعين مع أجھزة الري من خFل التطوير  -1
في عمليات التخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة 
المشروع زيادة التعاون بين المنتفعين نتيجة توحيد 

 .الرفع من نقطة واحدة على رأس المسقي

الحد من تكالب المزارعين على تكرار الري خFل  -2
واحده وذلك لطمأنتھم لوجود المياه بصفة المناوبة ال

 .مستمرة في الترع التي يتم تطويرھا

 أھداف صحية وبيئية

عدم نمو الحشائش بالمساقي المبطنه يقلل من تكاثر  -1
 .الحشرات ونمو القواقع

 .إلخ...وقاية المواطنين من أمراض البلھارسيا والمFريا -2

 .اقFل من تلوث البيئة -3
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 م 2011 الشرقية عاممساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى مراكز محافظة. 1دول ج

 المراكز أراضى جديدة يمةأراضى قد

 /المساحة
 فدان

 ا]نتاجية
 فدان/أردب

 /ا]نتاج
 أردب

 

 /المساحة
 فدان

 ا]نتاجية
 فدان/أردب

 /ا]نتاج
 أردب

إجمالي  
 /المساحة
 فدان

متوسط 
 ا]نتاجية

 فدان/أردب

إجمالي 
 /ا]نتاج
 أردب

 404181 17.72 22811 10584 18 588 393597 17.71 22223 ابو حماد

 387188 15.94 24290   0   387188 15.94 24290 بيرابو ك

 559963 17.44 32116 49277 18.15 2715 510686 17.37 29401 بلبيس

 553625 17.83 31057   0   553625 17.83 31057 الحسينية

 422267 16.76 25190   0   422267 16.76 25190 ديرب نجم

 574319 17.16 33465   0   574319 17.16 33465 الزقازيق

 160837 17.49 9198   0   160837 17.49 9198 القنايات

 597019 16.04 37223   0   597019 16.04 37223 فاقوس

 406263 17.95 22634   0   406263 17.95 22634 كفر صقر

 185503 14.52 12773   0   185503 14.52 12773 او"د صقر

 594593 17.6 33788   0   594593 17.6 33788 منيا القمح

 211717 17.57 12050   0   211717 17.57 12050 ھھيا

 181999 16.98 10721   0   181999 16.98 10721 مشتول السوق

 154544 17.63 8768   0   154544 17.63 8768 ا"براھيمية

 118252 16.89 7000   0   118252 16.89 7000 قصاصين ا"زھار

 73824 14.17 5210 59701 14.21 4200 14123 13.98 1010 رققصاصين الش

 472974 15.86 29815 301184 16 18824 171790 15.63 10991 صان الحجر

 39837 15.45 2578   0   39837 15.45 2578 القرين

 46142 15.33 3010   0   46142 15.33 3010 تلراك

 97821 19.56 5000   0   97821 19.56 5000 كفر ا"شقم

 96465 18.25 5286   0   96465 18.25 5286 منشأة ابو عمر

 524338 17.48 30000 216667 17.23 12578 307671 17.66 17422 الصالحية

 6863671 16.99 403983 637413 16.38 38905 6226258 17.05 365078 جملة الشرقية

 .2011، بيانات غير منشورة، صاءقسم ا)ح،  مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية:المصدر

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (1) 2017 351

 أھمية البحث

يستمد البحث أھميته من أھمية محصول القمح والذي 
يعتبر من المحاصيل ا)ستراتيجية بالنسبة لمصر 
والمرتبطة با8من الغذائي المصري فإن توفير ھذا 
ًالمحصول بالكم والجودة المطلوبة ليعد ھدفا حيويا نسعي  ً

ًنطFقا من ھذا التقديم يسعي البحث وإ، ًجميعا إلي تحقيقة
إلي التعرف على محددات زيادة إنتاجية محصول القمح 
في نطاق ا8راضي ذات المساقي المطورة ومعرفة تأثير 
بعض المتغيرات ا)رشادية على إنتاجية الفدان والعFقات 

 .ا)رتباطية بين تلك المتغيرات وا)نتاجية

 أھداف البحث

 :كالتاليا البحث ة أھداف ھذيمكن صياغ

 وبعض  بعض الخصائص العامةعلىالتعرف  -1
 .للزراع المبحوثينالخصائص المرتبطة بمشروع الري 

روابط في نطاق زراع القمح لل إنتاجية علىالتعرف  -2
 .المياهمستخدمي 

بين متغيرات البحث  هرتباطيالعFقة ا) علىالتعرف  -3
 ادأفرعدد ، السن(ًتأثير كF من المتغيرات التالية و

طريقة ، مشاركة الزوجه في العمل المزرعي، ا8سرة
، ة الرابطإنتخاباتالمشاركه في ، تكوين الرابطة
المعرفة بأھداف ودور ،  الرابطهإدارةالعضوية في 

المسافة بين مصدر المياه ، لمياهرابطة مستخدمي ا
الرضا عن الوضع الحال مقارنة بالوضع ،  الريةوفتح

، لرابطة خFل العام الحالي آداء االرضا عن، السابق
الرضا عن ، ا عن عدالة وكمية المياه المتاحهالرض

الرضا ، دمات المقدمه من خFل مشروع الريالخ
 الدوافع، ًالوعي بمشكFت المياه مستقبF، الكلي

، كفاءة وحدة الري، ا)يجابية )ستخدام الري المطور
ل القمح في و محصإنتاجيةعلى ) أثر عضوية الرابطة

 .روابط مستخدمي المياهطاق ن

 مصادر معلومات المبحوثين عن مشروع على التعرف -4
 .الري ودرجة تفضيل الطرق ارشادية لھم 

 مشكFت الري المطور من وجھة نظر علىالتعرف  -5
 تلك علىزراع القمح المبحوثين ومقترحاتھم للتغلب 

 .المشكFت

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

  ئيةالتعريفات ا"جرا

 روابط مستخدمي المياه

ھي منظمة إجتماعية خاصة ملكيتھا وتشغيلھا والتحكم 
فيھا يكون من خFل أعضائھا لتطوير وتحسين وصول 
مياه الري وذلك لزيادة انتاج الزراعي وبالتالي رفع 

 . الدخلىمستو

 درجة الرضا

ويقصد به مدي رضا الزراع أعضاء الجمعية 
 الرابطه إدارة أعضاء مجلس العمومية للرابطه عن آداء

الرضا ، ًمتمثF في مقارنة الوضع الحالي بالوضع السابق
عن آداء الرابطه في ھذا العام في مجات محدده مثل 

، زالة المخالفات وفض النزاعات وتوصيل الشكاويإ
، الرضا بصفه عامه عن كمية المياه وعدالة توزيعھا

 .ةطوالرضا عن الخدمات الداعمه �داء الراب

 الوعي بمشك�ت المياه

ويقصد به في ھذا البحث مدي محصلة معرفة الزراع 
ببعض القضايا المتعلقة بالمياه مثل ان الريف اكثر 

توجد مشكلة مياه في ، إستھFك للمياه من الحضر
 عدم استفاده إلىإلقاء المخلفات في المياه يؤدي ، المستقبل

 من أغلي اشياء المياه بعد فتره معينه سوف تكون، منھا
 ً.سعرا

 الدوافع ا"يجابيه ]ستخدام الري المطور

ن أ ھذا البحث محصلة رأي الزراع في ويقصد به في
ر ياستخدام الري المطور يؤدي الي تجنب نقص المياه وتوف

وكونة يرشد ، الوقت والجھد وكونه وسيلة حضارية
 .إستخدام مياه الري

 كفاءة وحدة الري المطور

ي ھذا البحث محصلة رأي الزراع في ويقصد به ف
مدي كفاءة كمية المياه التي تخرج من وحدة الري وجودة 

 .المحابس والمواسير وماكينة الري

 أثر العضوية

ويقصد به في ھذا البحث محصلة رأي الزراع في 
مدي زيادة انتاجية في المحاصيل الشتوية والصيفية 

 .ة مع الجيرانوالصحه العامة وعدد ساعات العمل والعFق

 مصادر المعلومات عن مشروع الري المطور

ماكن التي يحصل ويقصد بھا في ھذا البحث الجھات وا8
 . اتھم عن مشروع الري المطورمزراع القمح منھا معلو

 درجة تفضيل الطرق ا"رشادية

فضل زراع ويقصد بھا في ھذا البحث الطرق التي ي
رسالة ا)رشادية القمح في مناطق الري المطور أن تصل ال

 .اليھم من خFلھا

 المجال الجغرافي

تم إجراء البحث في محافظة الشرقية حيث تم إختيار 
مركزين ھما أبوحماد وفاقوس بصورة عمدية من أصل 

 أبو(ثFث مراكز تم تنفيذ مشروع الري المطور بھم وھم 
  توجدحيث أن غالبية الروابط) ديرب نجم، فاقوس، حماد

تم إختيار ثFثة قري بمركز أبوحماد ، ينفي ھذين المركز
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 ومن مركز )أبوحجر، المعظمية، منشية سعيد(وھي 
حيث تم إختيار ھذه ، )بني عمرو، الروضة(فاقوس قريتي 

القري 8ن بھا أكبر مساحة من ا8راضي الزراعية التي تم 
 .اتنفيذ مشروع التطوير بھ

 المجال البشري

 إنشائھا في تم عمل حصر لجميع الروابط التي تم
المراكز الثFثة فكان إجمالي عدد الروابط المستھدف 

 وحدة ري 400 رابطه تم تنفيذ وتفعيل 625إنشائھا ھو 
مطور تتبع كل وحدة رابطة ومجلس إداره اي أن ھناك 

حيث تم تطبيق المعادلة التالية ،  وحده غير عامله225
 .)1988، الصياد(لتحديد حجم العينه 

                  N  
n = ــــــــــــــــــــــــــــــ             
        (N -1) B2 +

 1
 

 :حيث ان 

n =حجم العينه الممثلة للمجتمع أو الحائزين. 

N = دين م:ن مش:روع ال:ري المط:ور يجملة مجتم:ع المس:تف
 .موضوع الدراسة

B = 0.1(خطأ التقدير(. 

 مزارع من إجمالي عدد 80ومن ثم كان حجم العينه 
حيث تم اختيارھم ، لزراع المنتفعين من مشروع التطويرا

وكان ، ًبشكل عشوائي من الخمسة قري المشار اليھم سلفا
 مزارع تم 67عدد زراع محصول القمح داخل العينه 

 في آرائھم عن ةذإستبعاد خمسة زراع منھم لوجود قيم شا
 .إنتاج القمح

 المجال الزمني للدراسة

الي  ث خFل الفتره من ينايرتم تجميع بيانات ھذا البح
 .2015مارس 

 أدوات جمع البيانات

 على إستمارت إستبيان للحصول علىتم ا)عتماد 
 البيانات التي علىبيانات الدراسه الراھنه حيث إشتملت 

 ً.تخدم أھداف الدراسة المذكوره سلفا

  الكمية لبيانات البحثالمعالجة

تحليلھا  المبحوثين بما يFئم باتإستجاتم معالجة 
ًإحصائيا وإستخFص النتائج الFزمة لتحقيق أھداف البحث 

 :2المذكور في جدول  النحو علىوذلك 

تم تحديد السن من خFل الرقم الخام الذي ذكره : السن  -1
 .المبحوث 

الرقم الخام الذي تم قياسه من خFل : ا8سرة أفرادعدد  -2
 ا)ستجابات إلي ثFثة فئات ذكره المبحوث وتم تقسيم

 . ا8فرادساس عددأ على

تم قياسه من : مشاركة الزوجه في العمل المزرعي -3
   .)صفر (،  )درجة (نعمخFل إعطاء 

ه من خFل إعطاء تم قياس: ةطريقة تكوين الرابط -4
 .)درجتين (نتخاباتبا)، )درجة(بالتعيين 

تم قياسه من خFل : ة الرابطإنتخاباتالمشاركه في  -5
 ).رصف( ، )درجةإعطاء نعم 

تم قياسه من خFل إعطاء : ة الرابطإدارةالعضوية في  -6
 ).صفر( ، )درجة(نعم 

تم قياس : معرفة أھداف ودور رابطة مستخدمي المياه -7
توعية ، )صفر(غير من خFل أعطاء  يعرف المت ھذا

تنظيم مناوبات الري ، )درجة واحده(المزارعين 
ثة ثF(المشاركه في صيانة وتطھير الترع ، )درجتين(

توزيع المياه ، )أربعة درجات(حل المشكFت ، )درجات
 .)خمسة درجات(بطريقه منتظمة وعادلة 

تم قياسه من :  المسافة بين مصدر المياه وفتحت الري  -8
خFل الرقم الخام الذي ذكره المبحوث وتم تقسيم 

 .ةساس طول المسافأ علىا)ستجابات إلي ثFثة فئات 

 :من خF أربعة محاور ھيتم قياس درجة الرضا الكلية  -9

 ھو الرضا بالوضع الحالي مقارنة بالوضع ا8ول -أ 
 .  عبارات) 5(السابق ومكون من 

الثاني ھو درجة الرضا عن آداء الرابطة خFل العام  -ب 
  .عبارات) 9(الحالي ومكون من 

الثالث ھو الرضا عن عدالة وكمية المياه المتاحه  -ج 
 .عبارات) 4(ومكون من 

عن الخدمات المقدمه من خFل الرابع ھو الرضا  -د 
  .عبارات) 6(مشروع الري ومكون من 

ًم قياس درجة الوعي بمشكFت المياه مستقبF من ت -10
 . عبارات) 6(خFل 

تم قياس درجة الدافعية ا)يجابية )ستخدام الري  -11
 . عبارات) 7(المطور من خFل 

 . عبارات) 7(تم قياس كفاءة وحدة الري من خFل  -12

 . عبارات) 5(وية الرابطة من خFل تم قياس أثرعض -13

 المعلومات عن مشروع الري المطور  مصادر قياستم -14
تم تقسيم ھذه المصادر من  ،عباره) 12(من خFل 

 ،وجھة نظر الباحث إلي ثFثة أنواع من المصادر
مصادر مرتبطة  ،مصادر مرتبطة بمؤسسات الري

تم ، مصادر عامه وبا)رشاد الزراعي بشكل مباشر
 حسب ا8ھمية النسبية لىللمصادر عتيب عام عمل تر

ثم ترتيب عام للمجموعات ثم ترتيب لكل مصدر 
 .داخل كل مجموعة
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 المعالجة الكمية لمتغيرات الدراسة. 2جدول 

 المعالجة ا"ستجابة المتغيرات المعالجة ا"ستجابة المتغيرات

 .السن  -1
عدد سنوات 

 العمر
ربعة يتكون من أ الرضا الكلي  -9 رقم مطلق

 متغيرات فرعية

 2 أفضل

 . اyسره أفرادعدد  -2 1 لم تتغير

عدد ا)بناء 
 ذكور وإناث

رقم 
 مطلق

 مقارنة يالرضا عن الوضع الحال. أ
 بالوضع السابق

 صفر أسوء

مشاركة الزوجة في العمل  -3 1 راضي  صفر 
 1 نعم . المزرعي

درجة الرضا عن آداء الرابطة .ب
 صفر غير راضي خ�ل العام الحالي

 1 راضي  1 بالتعيين
 لرابطة اتكوين طريقة  -4

 2 با)نتخاب

الرضا عن عدالة وكمية المياه . ج 
 صفر غير راضي .المتاحه

 1 راضي  صفر 
  الرابطةإنتخاباتالمشاركة في  -5

 1 نعم 

الرضا عن الخدمات المقدمه من . د
 صفر غير راضي خ�ل مشروع الري

 صفر  صفر 
  الرابطةرةإداالعضوية في  -6

 1 نعم 

درجة الوعي بمشك�ت المياه -10
 1 نعم  ًمستقب�

الدافعية ا]يجابية  درجة -11 صفر  يعرف  2 موافق
 1 محايد  ]ستخدام الري المطور

 رصف غير موافق

 2 موافق

توعية 
 المزارعين

1 

 1 محايد 

 2تنظيم المناوبات 

 

 كفاءة وحدة الري -12

 صفر غير موافق

المشاركة في  2 أفضل 
 الصيانة 

3 

 1 لم تتغير

 4 حل المشاكل

 . أثر عضوية الرابطة-13

 صفر أسوء

داف ودور رابطة معرفة أھ -7
 مستخدمي المياه

  توزيعلةادع
 لمياها

 عن  مصادر المعلومات-14 1 نعم 5
 مشروع الري المطور

 صفر 

 1 نعم
 ةاه وفتحافة بين مصدر الميالمس-8

 الري

رقم  رقم خام 
 درجة تفضيل الطرق -15 مطلق 

 صفر  ا]رشادية

 .2015 جمعت وحسبت من إستمارت ا)ستبيان :المصدر
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 من خFل درجة تفضيل الطرق ارشاديةتم قياس  -15
 الطرق إلي ثFثة أنواع عبارات وتم تقسيم ھذه) 9(

 .طار النظري ل�رشاد الزراعيمن الطرق بناء على ا)
 . طرق ا)تصال بالمجموعات.طرق ا)تصال الفردي

تم عمل ترتيب عام  ،طرق ا)تصال بالجماھير
م ترتيب ت حسب ا8ھمية النسبية لى8فضلية الطرق ع

عام للمجموعات ثم ترتيب لكل طريقة داخل كل 
 .مجموعة

 أدوات التحليل ا]حصائي

  ومعامل ا)رتباطسب المئويةتم إستخدام التكرارات والن
ذو " Covariance model"سبيرمان ونموذج التغاير 

 في تحليل   Dummy variableالمتغيرات الصورية
   .بيانات ھذا البحث

 والمناقشةالنتائج 

 الخصائص على للبحث وھو التعرف ا8وللتحقيق الھدف 
يوضح المرتبطة بمشروع الري للزراع المبحوثين العامة 
  : النتائج التالية3 جدول

 السن

من إجمالي % 87أظھرت نتائج البحث أن حوالي 
وأن حوالي ، ً عاما62مبحوثين أعمارھم أقل من الزراع ال

 سنه 63بحوثين أعمارھم ملي الزراع الامن إجم% 13
ن غالبية الزراع المبحوثين أ يهعل الذي يترتب ا8مرفأكثر 

زراع مالتطيع يس ھذا السن وفي سنه 60أعمارھم أقل من 
العمل في المزرعة ويمارس حياتة الزراعية بشكل كامل 

 .ا)نتاجية علىً إيجابيا الذي ينعكس ا8مروطبيعي 

  اyسرة أفرادعدد 

من الزراع % 58تشير نتائج البحث أن حوالي 
 وان حوالي  فأكثرأفراد 6 ا8سرة أفرادالمبحوثين عدد 

وي عدد ذ  اع ومن ثم يتجھه الزر) فأقلأفراد 5 (% 42
 الكبير الي اشتغال بأعمال أخري بجانب ا8سرة أفراد

 علىًالزراعه لتغطية تكاليف المعيشة وھذا قد ينعكس سلبا 
 .ا)نتاجية

  في العمل المزرعيةمشاركة الزوج

من الزراع % 74أوضحت نتائج البحث أن حوالي 
وأن ، في العمل المزرعيالمبحوثين تشارك زوجاتھم 

فقط من إجمالي الزراع المبحوثين  تشارك % 26حوالي 
النسبة الكبيرة في  وھذه، زوجاتھم في العمل المزرعي

عينة الدراسة من مشاركة الزوجات في العمل المزراعي 
 .ا)نتاجية علىً إيجابياقد ينعكس 

 طريقة تكوين الرابطة

من إجمالي % 52تبين من نتائج البحث أن حوالي 
 تم تكوين الرابطة أنهأيھم الزراع المبحوثين كان ر

من إجمالي الزراع البحوثين % 48وأن حوالي ، بالتعيين
 وھذا مؤشر نتخابات تم تكوين الرابطة با)أنهكان رأيھم 

يعكس عدم رغبة مايزيد عن نصف المنتفعين من مشروع 
الري المطور في العمل التطوعي وقد يرجع ذلك الي 

ود وقت كافي  الخاصه وعدم وجأعمالھمإنشغالھم في 
 .للعمل التطوعي 

 ة الرابطإنتخاباتالمشاركه في 

من الزراع % 65أوضحت نتائج البحث أن حوالي 
وأن ، ة تكوين الرابطإنتخابات في االمبحوثين لم يشاركو

 افقط من إجمالي الزراع المبحوثين شاركو% 35حوالي 
قد يرجع ذلك الي عدم إدارك ،  الرابطةإدارة إنتخاباتفي 

ع الدور المھم الذي من الممكن ان يقوم به مجلس الزرا
 .دارةا)

 العضوية في مجالس إدارات الروابط

من الزراع % 66تشير نتائج البحث أن حوالي 
المبحوثين لم يكونو أعضاء في مجالس الروابط وان 

 . أعضاء في مجالس الروابط كانوا% 34حوالي 

 معرفة أھداف ودور روابط مستخدمي المياه

من الزراع % 26 نتائج البحث أن حوالي ظھرتأ
أھداف ودور روابط المبحوثين يعرفون شيئ عن 

فقط من إجمالي % 24وأن حوالي ، مستخدمي المياه
 وھو توعية ا8ولالزراع المبحوثين يعرفون الھدف 

 المبحوثين وباقي،  مياه الريعلىالزراع بأھمية الحفاظ 
 .فقد تباينوا في إستجاباتھم

 ري الةبين مصدر المياه وفتحالمسافة 

من الزراع % 74أظھرت نتائج البحث أن حوالي 
الري تتراوح المبحوثين المسافة بين مصدر المياه وفتحت 

فقط من % 26وأن حوالي ، ً تقريبام500م و 40ما بين 
 530لك المسافة ما بين إجمالي الزراع المبحوثين تتراوح ت

 المطور ساعد ن الريأ الذي يعكس ا8مر، م1500الي 
تقليل المسافة بين مصدر الري بشكل مباشر في 

 كمية على ًإيجابيا وھذا ينعس عيةازرراضي الوا8
 .المستخدم والوقت والجھد والتكلفةالسور 

 الرضا الكلي

من الزراع % 76أوضحت نتائج البحث أن حوالي
 مشروع الري ما بين مرتفع المبحوثين الرضا الكلي عن

الرضا من الزراع المبحوثين % 24والي وان ح، ومتوسط
وقد يرجع ذلك الي ان ، الكلي عن مشروع الري منخفض

مشروع الري المطور بصفة عامه ودون الدخول في 
 . يوفر الوقت والجھد والمالنهالتفاصيل مفيد للزراع 8
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  المبحوثينوا"رشادية للزراع الخصائص العامة.  3جدول 

 م النسبة الخصائص النسبة الخصائص
 *)%(    إجمالي عدد المبحوثين

 62= ن

 م
 *)%( إجمالي عدد المبحوثين

 62= ن
 السن -1

  سنة) 44-27(ي ا8ولالفئة 
  سنة) 62-45(الفئة الثانية 
  سنة) 80 -63( الفئة الثالثة

 
32.3 
54.8 
12.9 

  مقارنة بالوضع السابقيوضع الحالالرضا عن ال .أ
 درجة) 5-0(رضا منخفض 

 درجة) 10-6(توسط رضا م
 درجة) 15-11(رضا مرتفع 

 
45.2 
53.2 
1.6 

2- 
 

 اyسرة أفرادعدد 
 ًفردا )5-2 (ا8ولىالفئة 

 ًفردا  )8-6(الفئة الثانية 
  ًفردا )11-9(الفئة الثالثة 

 
41.9 
46.8 
11.3 

 آداء الرابطة خ�ل العام الحاليالرضا عن  .ب
  درجة) 3-0(رضا منخفض 
 جةدر )6-4(رضا متوسط 
  درجة )9-7(رضا مرتفع 

 
33.9 
35.5 
30.6 

3- 
 
 

 مشاركة الزوجة في العمل المزرعي 
 

 نعم

 
25.8 
74.2 

  عن عدالة وكمية المياه المتاحهالرضا .ج
 درجة) 2-0(رضا منخفض 

  درجة )4-3(رضا مرتفع 

 
41.9 
58.1 

4- 
 

 لرابطةاطريقة تكوين 
 بالتعيين 

  بانتخاب

 
51.6 
48.4 
 

دم��ه م��ن خ���ل مش��روع ض��ا ع��ن الخ��دمات المقالر .د
 الري

  درجة) 2-0(رضا منخفض 
 درجة ) 4-3( رضا متوسط 
  درجة )6-5(رضا مرتفع 

 
 

51.6 
38.7 
9.7 

 ة الرابطإنتخاباتالمشاركه في   -5
 

  نعم

 
64.5 
35.5 

 ًالوعي بمشك�ت المياه مستقب� -10
 درجة) 2-1( وعي منخفض 
  درجة) 5-3( وعي متوسط 
  درجة) 8-6( وعي مرتفع 

 
12.9 
46.8 
40.3 

 ة الرابطإدارةالعضوية في  -6
 

  نعم

 
66.1 
33.9 

 ا]يجابية ]ستخدام الري المطورالدافعية  -11
 درجة ) 6-2( دافعية منخفضة 
 درجة ) 14-7( دافعية متوسطة 
 درجة ) 14-12(دافعية مرتفعة 

 
12.9 
37.1 
50.0 

 ابطة مستخدمي المياه رمعرفة أھداف ودور -7
 يعرف  

  توعية المزارعين
  تنظيم مناوبات الري

 المشاركة فى صيانة وتطھير الترعة
  حل المشاكل

 توزيع المياه بطريقة منتظمة وعادلة

 
25.8 
24.2 
16.1 
4.8 
19.4 
9.7 

 كفاءة وحدة الري -12
 درجة  ) 4-0( كفاءة منخفضة  

 درجة ) 10-5( كفاءة متوسطة 
  درجة) 14-11( تفعة كفاءة مر

 
51.6 
40.3 
8.1 

  الريةالمسافة بين مصدر المياه وفتح -8
 3م )527 -40(مسافة صغيرة   
 3م) 1013-528( مسافة متوسطة 

 3م)1500-1014(مسافة كبيرة 

 
74.2 
19.4 
6.5 

 أثر عضوية الرابطة -13
  درجة) 3-0( اثر منخفض 
 درجة  )7-4(أثر متوسط 
  رجةد )10-8( أثر مرتفع 

 
1.6 
37.1 
61.3 

 الرضا الكلي  -9
 درجة ) 9-0( رضا منخفض 
 درجة ) 19-10(رضا متوسط 
  درجة ) 29 -20( رضا مرتفع 

 
24.2 
35.5 
40.3 
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  مقارنة بالوضع السابقيالرضا عن الوضع الحال

من الزراع % 98البحث أن حوالي تشير نتائج 
 مقارنة بالوضع يالمبحوثين الرضا عن الوضع الحال

من % 2وأن حوالي ، السابق ما بين منخفض ومتوسط
 مقارنة يالزراع المبحوثين الرضا عن الوضع الحال

 عدم رغبة إلىبالوضع السابق مرتفع وقد يرجع ذلك 
يرغب أن كل مزارع ، الزراع العمل المشترك فيما بينھم

 .في أن يكون له ماكينة ري مستقلة عن باقي الزراع 

 الرضا عن آداء الرابطة خ�ل العام الحالي

من الزراع % 66 أوضحت نتائج البحث أن حوالي
المبحوثين الرضا عن آداء الرابطة خFل العام الحالي ما 

من الزراع % 34وان حوالي ، بين مرتفع ومتوسط
ابطة خFل العام الحالي  المبحوثين الرضا عن آداء الر

منخفض وقد يرجع ذلك الي عدم إجراء إنتخابات الرابطة 
منذ ان تم إنشائھا وأن عدد كبير من الروابط تمت بدون 

 .إنتخابات بل بالتعيين 

 الرضا عن عدالة وكمية المياه المتاحة

من الزراع % 42 أوضحت نتائج البحث أن حوالي
المياه المتاحه المبحوثين الرضا عن عدالة وكمية 

من الزراع المبحوثين الرضا % 58وان حوالي ، منخفضة
 أن نسبة المبحوثين 4 يتبين من نتائج جدول عن عدالة وك

، في %53.2ذوي ا)نتاجية المنخفضة من القمح للفدان 
حين كانت نسبة المبحوثين ذوي ا)نتاجية المتوسطة من 

ثين ذوي ، بينما كانت نسبة المبحو%37.1القمح للفدان 
، ويتضح من ذلك %6ا)نتاجية المرتفعه من القمح للفدان 

من المبحوثين يقعون في فئة ذوي % 90أن اكثر من 
ا)نتاجية المنخفضة والمتوسطة وقد يرجع ذلك الي أن 
محصول القمح محصول شتوي ومن ثم إحتياجاته من مياه 

 ا8مر الذي ترتب علية عدم تأثر ا)نتاجية منخفضةالري 
 . ملية تطوير الريبع

 الرضا عن الخدمات المقدمه من خ�ل مشروع الري

من الزراع % 90أوضحت نتائج البحث أن حوالي
المبحوثين الرضا عن الخدمات المقدمه من خFل مشروع 

من % 10وان حوالي ، الري ما بين منخفضة ومتوسطة
الزراع المبحوثين الرضا عن الخدمات المقدمه من خFل 

 . مرتفع مشروع الري

 ًالوعي بمشك�ت المياه مستقب� 

من الزراع % 87أوضحت نتائج البحث أن حوالي
ًاه مستقبF ما بين مرتفع المبحوثين الوعي بمشكFت المي

ي من الزراع المبحوثين الوع% 13وان حوالي ، ومتوسط
وقد يرجع ذلك الي ، ًبمشكFت المياه مستقبF منخفض
عFم لمشكFت المياه  ا)الظروف المحيطة وتناول وسائل

 .في المستقبل

 الدوافع ا]يجابية ]ستخدام الري المطور

من الزراع % 87 أوضحت نتائج البحث أن حوالي
المبحوثين الدوافع ا)يجابية )ستخدام الري المطور ما بين 

من الزراع المبحوثين % 13ن حوالي أو، مرتفع ومتوسط
 .طور منخفضةية )ستخدام الري المالدوافع ا)يجاب

 كفاءة وحدة الري

من الزراع % 92 أوضحت نتائج البحث أن حوالي
، المبحوثين كفاءة وحدة الري ما بين منخفضة ومتوسط

من الزراع المبحوثين كانت آرائھم % 8وان حوالي 
 الدورية ةناجراء الصيإوقد يكون السبب عدم ، مرتفعة

ض وفي بع، سرقة المحابس الخاصة بھالتلك الوحدات و
 . الوحدات تم سرقة ماكينة الري نفسھا

 أثر عضوية الرابطة

من الزراع % 61 أوضحت نتائج البحث أن حوالي
، المبحوثين كانت آرائھم عن أثر العضوية بأنھا مرتفعه

من الزراع المبحوثين كانت آرائھم % 37وان حوالي 
من الزراع كانت آرائھم % 2متوسطة وأن حوالي 

 .منخفضة

ف الثاني والثالث وھما التعرف على إنتاجية ًتحقيقا للھد
القمح للزراع في نطاق روابط مستخدمي المياه والعFقة 
ًا)رتباطية وتأثير كF من المتغيرات المستقلة المدروسة 

 .ةعلى ا)نتاجي

إنتاجية القمح للزراع في نطاق روابط مستخدمي 
 المياه

 أن نسبة المبحوثين ذوي 4 يتبين من نتائج جدول
، في حين %53.2)نتاجية المنخفضة من القمح للفدان ا

كانت نسبة المبحوثين ذوي ا)نتاجية المتوسطة من القمح 
، بينما كانت نسبة المبحوثين ذوي ا)نتاجية %37.1للفدان 

، ويتضح من ذلك أن اكثر %9.7المرتفعه من القمح للفدان 
من المبحوثين يقعون في فئة ذوي ا)نتاجية % 90من 

نخفضة والمتوسطة وقد يرجع ذلك الي أن محصول الم
القمح محصول شتوي ومن ثم إحتياجاته من مياه الري 
منخفضة ا8مر الذي ترتب علية عدم تأثر ا)نتاجية بعملية 

 . تطوير الري

الع�قة ا]رتباطية بين إنتاجية محصول القمح 
 )5جدول (والمتغيرات المستقلة المدروسة 

العضوية في مجلس إدارة ، نالس(من  يتبين أن كل
الرضا عن ، درجة المعرفة بأھداف الرابطة، الرابطة

الوعي ، الخدمات التي يقوم بھا المشروع والداعمة له
Fدرجة الدافعية ا)يجابية )ستخدام ، ًبمشكلة المياه مستقب

لم يكن لھم عFقة ، )كفاءة وحدة الري، الري المطور
ة محصول القمح للفدان  مع درجة إنتاجيةإرتباطية معنوي

 .بالنسبة للزراع في نطاق روابط الري المطور
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 ًتوزيع زراع القمح وفقا ]نتاجية الفدان. 4جدول 

 (%)النسبة  العدد )فدان/أردب( ا]نتاجية

 53.2 33 أردب ) 12-8 (ة منخفضيةإنتاج

 37.1 23  أردب) 18– 13 (ة متوسطيةإنتاج

 9.7 6 أردب)  24 -19 (ة مرتفعيةإنتاج

 100 62 جمـــــالـــــــــيا]

 ).2015( جمعت وحسبت من إستمارت ا)ستبيان :المصدر

 

 

 المستقلة المدروسةالمتغيرات و ،نتاجية محصول القمح للفدانبين إ سبيرماننتائج إختبار معامل ا]رتباط البسيط  .5جدول 

قيمة معامل ا]رتباط ]نتاجية  المتغيرات المستقلة م
  القمح للفدانمحصول

 0.186-  السن 1

 *0.25- اyسرة أفرادعدد  2

 *0.277 مشاركة الزوجة في العمل المزرعي 3

 **0.372 طريقة تكوين الرابطة 4

 *0.307  تكوين ھذه الرابطةإنتخاباتالمشاركة في  5

 0.191  الرابطةإدارةالعضوية في مجلس  6

 0.110 ة درجة المعرفة بأھداف الرابط 7

 *0.262 الري الخاصة با"رض ة وفتحة المسافة بين المضخ 8

 **0.344 ضع الحالي مقارنة بالوضع السابقالوالرضا عن  9

 *0.283 آداء الرابطة خ�ل العام الحاليالرضا عن  10

 **0.485 الرضا عن عدالة وكمية المياه المتاحة 11

 0.162 المقدمة من خ�ل المشروعالخدمات الرضا عن  12

 **0.421 الرضا الكلي 13

 0.096 ًالوعي بمشكلة المياه مستقب� 14

 0.047 درجة الدافعية ا]يجابية ]ستخدام الري المطور 15

 0.076 كفاءة وحدة الري 16

 *0.268 أثر عضوية الرابطة 17

 )0.05( مستوىمعنوية عند )                 * 0.01 (مستوىمعنوية عند ** 
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 من  أن ھناك عFقة إرتباطية بين كلكما يتضح
مشاركة الزوجه في ، عدد أفراد ا8سرة(المتغيرات التالية 
 المشاركه في – تكوين الرابطة طريقة –العمل المزرعي
، لري االمسافة بين مصدر المياه وفتحة، ةإنتخابات الرابط

الرضا ، لوضع الحال مقارنة بالوضع السابقالرضا عن ا
الرضا عن عدالة ،  آداء الرابطة خFل العام الحاليعن

) أثر عضوية الرابطة،  الكليالرضا، وكمية المياه المتاحه
إنتاجية محصول القمح للفدان بالنسبة للزراع في ودرجة 

بلغت أن قيمة معامل ا)رتباط نطاق روابط الري المطور و
)0.277  ،0.372  ،0.307  ،0.262  ،0.344 ،  0.283،  

حيث أن ، وذلك على الترتيب) 0.268 ، 0.421 ، 0.485
المشاركه في ، مشاركة الزوجه في العمل المزرعي(

، المسافة بين مصدر المياه وفتحت الري، إنتخابات الرابطه
أثر عضوية ، الرضا عن آداء الرابطة خFل العام الحالي

ً إحصائيا عند مستوى ارتباط معنويدرجة ) ابطةالر
، الرضا الكلي، طريقة تكوين الرابطة(وأن ، 0.05معنوية 

الرضا ، لوضع الحال مقارنة بالوضع السابقالرضا عن ا
الرضا عن عدالة ، يعن آداء الرابطة خFل العام الحال

ً إحصائيا عند  درجة ارتباط معنوي)وكمية المياه المتاحه
لغت  بةأما بالنسبه لعدد أفراد ا8سر، 0.01 معنوية مستوى

ھي سالبة ومعنوية ، )0.25-(قيمة معامل ا)رتباط 
وقد يرجع ذلك الي ، 0.05ًإحصائيا عند مستوى معنوية  

أن الزيادة في عدد أفراد أسر الزراع يدفع بھم الي القيام 
بأعمال أخري بجانب العمل الزراعي لعدم كفايتة لتكاليف 

 المزرعي ًيشة ا8مر الذي ينعكس سلبا على العملالمع
سبة لباقي المتغيرات أما بالن. ومن ثم إنتاجية المزرعة

ل إنتاجية محصوبين بينھا وإرتباطية موجبة  توجد عFقة
 .القمح للفدان

أم::::ا بالنس::::به لب::::اقي المتغي::::رات التس::::عة ذات العFق::::ة 
لنح::و  اعل::ى ا)رتباطي::ة الموجب::ة يمك::ن تفس::ير تل::ك العFق::ة

التالي بالنسبة لمشاركة الزوجة في العمل تعتبر ھذه العFقه 
ن مش:اركة الزوج:ه ف:ي العم:ل منطقية ومتفق:ة م:ع الواق:ع 8

المزراعي بصفه عامه ي:وفر كثي:ر م:ن الوق:ت والم:ال ل:دي 
 ا)ھتم::::ام يس::::تغله ف::::ي  أنالم::::زارع وال::::ذي م::::ن الممك::::ن

 بالنس:::بة، ا)نتاجي:::ةبمحص::وله م:::ن القم:::ح وم:::ن ث::م زي:::ادة 
 وق:::د نتخاب:::اتلمش::اركه ف:::ي ا)وا لطري::ق تك:::وين الرابط:::ة

 ال::روابط إ إنتخاب::ات  يش::ارك ف::ي أن::هيرج::ع ذل::ك ال::ي 
ًال::زراع ا)يج::ابيين وغالب::ا م::ا يتص::ف الم::زارع ا)يج::ابي 

 ال::ذي ا8م::ر ك::ل م::ا ھ::و جدي::د عل::ىبا)نفت::اح وا)ط::Fع 
 خبرتة بصفه عامة ومن ث:م خبرت:ه ف:ي علىينعكس بالفائده 

اع القمح بصفه خاصة يتبع تلك الخبره زي:اده ف:ي مجال زر
 وق:د  ال:ريةبالنس:بة المس:افة ب:ين المض:خه وفتح:، ا)نتاجية

ن البع:د ع:ن مض:خة المي:اه يعك:س أترجع تل:ك العFق:ة ال:ي 
ًوالت:ي تتس:بب غالب:ا ف:ي ، َايضا البعد ع:ن الط:رق العمومي:ة

الكثي:::ر م:::ن المش:::اكل للمحاص:::يل الزراعي:::ة مث:::ل ا8ترب:::ة 
وغيرھ::ا م::ن المش::كFت الت::ي تتس::بب بش::كل مباش::ر الكثيف::ة 

أم::ا بالنس::به ، وغي::ر مباش::ر ق::ي تقلي::ل إنتاجي::ة المحص::ول

للقرب أو البعد ع:ن مض:خة المي:اه ف:الجميع متس:اوي س:واء 
ًكان قريبا أو بعيدا 8ن المياه غالبا ما تكون  ً ف:ي " حاضرة "ً

أما بالنسبة للرضا الكلي ، الخاصة بالمشروعمواسير الري 
الرض:ا ع:ن مش:روع التط:وير يعك:س ف:ي طيات:ه زي:ادة فأن 

 الكلي::ة لمحص::ول القم::ح وبالت::الي العFق::ة تبادلي::ة ا)نتاجي::ة
وض::ع الح::الي أم::ا بالنس::به للرض::ا ع::ن ال.  موجب::ةإرتباطي::ة

 فالمش::روع س::اھم بش::كل كبي::ر ف::ي مقارن::ة بالوض::ع الس::ابق
توفير الوقت والجھد والمال وارض ومن ثم م:ن الطبيع:ي 

أم:ا ، نتاجية الفدان إذا م:ا قورن:ت بالوض:ع الس:ابقأن تزيد إ
فعن:::دما تق:::وم الرابط:::ة لرض:::ا ع:::ن آداء الرابط:::ة بالنس:::بة ل

 إنتاجي:ة عل:ىً إيجابي:ابالدور المطلوب منھا فإن ذلك ينعكس 
ونفس الشئ بالنسبة للرضا عن توافر مياه ، محصول القمح

ق::د  الرابط::ة  8ث::ر عض::ويةأم بالنس::بة، ال::ري بص::فه عام::ه
العFق:::ة ارتباطي:::ة الموجب:::ة ال:::ي ممي:::زات العم:::ل ترج:::ع 

الجماعي عن العمل الفردي ف:إن العم:ل م:ن خ:Fل الرابط:ة 
ًيعتبر عمF جماعي:ا ب:ين العدي:د م:ن ال:زراع وم:ن ث:م ھن:ا  كً

ن أ وغي:ر ذل:ك حي:ث  للخب:رات ومزامل:ه ف:ي ا8عم:اللتباد
م::ور تص::ب ف::ي مص::لحة المحص::ول وم::ن ث::م ك::ل ھ::ذه ا8

    .ا)نتاجية

ح ف���ي نط���اق ات زي���ادة إنتاجي���ة محص���ول القم���مح���دد
 روابط مستخدمي المياة

 إنتاجية محصول علىقياس تأثير المتغيرات المستقلة 
روابط مستخدمي المياه  في ا8عضاءللزراع القمح 

   .للمساقي المطورة

ھن:::اك متغي:::رات ذات أن يتض:::ح م:::ن الع:::رض الس:::ابق 
ن::اك وأن ھموجب::ة وأخ::ري س::البة معنوي::ة عFق::ة إرتباطي::ة 

م:::ع إنتاجي:::ة  ا)رتباطي:::ة غي:::ر معنوي:::ة تھ:::اعFقمتغي:::رات 
 رواب:ط مس:تخدمي المي:اه ف:ي ا8عضاءمحصول القمح للزراع 

 قي:اس  سوف يتم في ھذا الجزءأنه حيث ،للمساقي المطورة
إنتاجي::ة محص::ول القم::ح  عل::ىت::أثير المتغي::رات المعنوي::ة 

" "Covariance model وذل:ك باس:تخدام نم::وذج التغ:اير
غي::رات المت ،Dummy variable  متغي:رات الص::وريةذو ال

 ،ا8س:::رةع:::دد أف:::راد ( :المعنوي:::ة موض:::وع الدراس:::ة ھ:::ي
طريق:::ة تك:::وين ، مش:::اركة الزوج:::ه ف:::ي العم:::ل المزرع:::ي

س::افة ب::ين الم، ة الرابط::إنتخاب::اتالمش::اركه ف::ي ، الرابط::ة
الرض::ا ع::ن ، الرض::ا الكل::ي، مص::در المي::اه وفتح::ت ال::ري

 آداء الرض::ا ع::ن، الس::ابقالوض::ع الح::ال مقارن::ة بالوض::ع 
ا عن عدالة وكمية المي:اه الرض، الرابطة خFل العام الحالي

انتاجي::ة محص::ول أث::ر عض::وية الرابط::ة ودرج::ة ، المتاح::ه
      . وذلك من خFل المعادت التاليةالقمح للفدان بالنسبة

 نعرض ما يلي الثالثمن الھدف الثاني ًتحقيقا للجزء 
 ىالمتغيرات المستقلة علبعض من النتائج عن تأثير 

 .محصول القمحنتاجية إ

 :حيث أن
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q Pro   =الكمية المنتجة من محصول القمح. 

 .المحسوبة" ت"ا8رقام بين القوسين قيمة 

 R2التحديدمعامل    . 

 ، 0.05معنوية عند مستوى  *

 0.01 مستوىمعنوية عند ** 

  اyسرةعدد أفراد 

 عل::ى القم::ح  لمزارع::يا8س::رةلقي::اس ت::أثير ع::دد أف::راد 
وذل:ك ف:ي ) 1(تم تقدير نموذج المعادلة رقم ، إنتاجية الفدان

 :الشكل الرياضي التالي

q Pro = 16.2  - 1.4 num -3.3 num1  (1) 

         (24.2)**  (-1.5)      (-2.3)* 

F= 3               R2 = 9.3         

 :حيث أن

num) = ( المتوسط ا8سرةفراد أعدد. 

num1)( = الكبيرا8سرةد أفراد عد . 

) 1(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
عن المتوسط العام )نتاجية محصول القمح للزراع 

حيث بلغ " صغير " الذين كان عدد أفراد أسرھم 
، فدان/ أردب16.2متوسط إنتاجية الفدان لھذه الفئة 

ويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثير معنوي 
 حيث بلغت قيمة ، إنتاجية محصول القمحعلىًائيا إحص

ً وھي معنوية إحصائيا عند 24.2المحسوبة " ت"
 .0.01 معنوية مستوى

ذين كان أن متوسط إنتاجية محصول القمح للزراع ال -ب 
يقل عن المتوسط العام " متوسط"عدد أفراد أسرھم 

أي ، فدان/ أردب1.4ية محصول القمح بحوالي )نتاج
ويتبين ، فدان/ أردب14.8 تلك الفئة بلغ  أن معدل إنتاج

ًأن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثيرا غير معنوي إحصائيا  ً
 "ت" إنتاجية محصول القمح حيث بلغت قيمة على

-1.5.  

أن متوسط إنتاجية محصول القمح للزراع الذين كان  -ج 
يقل عن المتوسط العام " كبير"عدد أفراد أسرھم 

أي ، فدان/ أردب3.3الي ية محصول القمح بحو)نتاج
ويتبين ، فدان/أردب12.9ل إنتاج تلك الفئة بلغ أن معد

ًأن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثيرا معنوي إحصائيا  ً
 –" ت" إنتاجية محصول القمح حيث بلغت قيمة على
 .0.05 معنوية مستوىً وھي معنوية إحصائيا عند 2.3

قدرة وذلك ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه الم -د 
 يةكما ثبتت المعنويه احصائ، 0.05معنويه  مستوىعند 

 .3  المحسوبه  F للنموذج المقدر حيث بلغت قيمة

أي أن التغيرات ،  R2 (9.3(بلغت قيمة معامل التحديد  -ه 
، %9.3 من عدمه يفسر عدد أفراد اسرهفي متغير 

فقط من التغيرات في إنتاجية محصول القمح أي أن 
صول القمح لتغيرات في إنتاجية محمن ا% 90.7

 .يرجع إلى متغيرات أخرى

 مشاركة الزوجة في العمل المزرعي 

 عل:ىلقياس تأثير مشاركة الزوجة في العمل المزرع:ي 
وذل:ك ف:ي ) 2(تم تقدير نموذج المعادلة رقم ، إنتاجية الفدان

 :الشكل الرياضي التالي

q Pro = 13.5 + 2.2 Part    (2) 

            (15.7)**     (2.2)*       

F= 4.9                          R2 = 7.7        

 حيث أن

part) = (الفئة التي قالت )الزوجة شاركت في العمل )نعم 
 .المزرعي

عن ) 2(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
المتوسط العام )نتاجية محصول القمح للزراع الذين 

الزوجة لم تشارك في العمل ) (كانت إختيارھم 
 لھذه الفئة حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان، المزرعي

ويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا ، فدان/ أردب13.5
.  إنتاجية محصول القمحعلىًتأثير معنوي إحصائيا 

 وھي معنوية 15.7المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة 
 .0.01 معنوية مستوىًإحصائيا عند 

ط إنتاجية محصول القمح للزراع الذين كانت  أن متوس -ب 
 المزرعيالزوجة تشارك في العمل ) نعم (إختيارھم

القمح يزيد عن المتوسط العام )نتاجية محصول 
ل إنتاج تلك الفئة أي أن معد، فدان/ أردب2.2بحوالي 

ويتبين أن ھذه الفئة من الزراع ، فدان/أردب17.7بلغ 
ًلھا تأثيرا معنويا إحصائيا  ً  إنتاجية محصول القمح لىعً

 وھي معنوية  إحصائيا عند 2.2" ت"حيث بلغت قيمة 
 .0.05 معنوية مستوى

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -ج 
 كما ثبتت المعنويه احصائية، 0.05 معنويه مستوىعند 

 .4.9  المحسوبه  F  حيث بلغت قيمةللنموذج المقدر

أي أن التغيرات ،  R2 (7.7(لتحديد بلغت قيمة معامل ا -د 
 من  الزوجة في العمل المزرعيةفي متغير مشارك

نتاجية فقط من التغيرات في إ، %7.7عدمه يفسر 
من التغيرات في % 92.3 أي أن محصول القمح

 .صول القمح يرجع إلى متغيرات أخرىإنتاجية مح
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 طريقة تكوين الرابطة

،  إنتاجية الف:دانىعل طريقة تكوين الرابطةلقياس تأثير 
وذل:::ك ف:::ي الش:::كل ) 3(ت:::م تق:::دير نم:::وذج المعادل:::ة رق:::م 

  :الرياضي التالي

q Pro = 14.3 + 1.7  elec    (3) 

            (23.7)**     (2)*       

F= 3.6                          R2 = 5.8        

 :حيث أن

elec) = ( نتخاباتن التكوين تم با)أالفئة التي قالت. 

) 3(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
ية محصول القمح للزراع عن المتوسط العام )نتاج

حيث " ا)ختيارب"  إختيارھم أن التكوين تم الذين كان
، فدان/ أردب14.3 لھذه الفئة بلغ متوسط إنتاجية الفدان

ويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثير معنوي 
حيث بلغت قيمة . تاجية محصول القمح إنعلىًإحصائيا 

ً وھي معنوية إحصائيا عند 23.7المحسوبة " ت"
 .0.01 معنوية مستوى

أن متوسط إنتاجية محصول القمح للزراع الذين كانت  -ب 
يزيد عن " نتخاباتبا) " أن التكوين تمإختيارھم

 1.7 بحوالي  القمحالمتوسط العام )نتاجية محصول
/ ردب 16تاج تلك الفئة بلغ أي أن معدل أن، فدان/أردب
ًاع لھا تأثيرا معنويا ويتبين أن ھذه الفئة من الزر، فدان ً

 إنتاجية محصول القمح حيث بلغت قيمة على ًإحصائيا
  معنويةمستوى إحصائيا عند  وھي معنوية2" ت"

0.05. 

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -ج 
 ية ثبتت المعنويه احصائكما، 0.05 معنويه مستوىعند 

 .3.6  المحسوبه  F للنموذج المقدر حيث بلغت قيمة

أي أن التغيرات ، R2 (5.8(بلغت قيمة معامل التحديد  -د 
 من عدمه يفسر طريقة تكوين الرابطةفي متغير 

فقط من التغيرات في إنتاجية محصول القمح ، 5.8%
صول من التغيرات في إنتاجية مح% 94.2أي أن 
 .رجع إلى متغيرات أخرىالقمح ي

  تكوين ھذه الرابطةإنتخاباتالمشاركة في 

  تكوين ھ:ذه الرابط:ةإنتخاباتالمشاركة في لقياس تأثير 
) 4(ت::م تق::دير نم::وذج المعادل::ة رق::م ،  إنتاجي::ة الف::دانعل::ى

 :وذلك في الشكل الرياضي التالي
q Pro = 14.5 + 1.8 Part     (4) 

            (27)** (0.9)  

F= 4                          R2 = 6.3        

 :حيث أن

Part) = (الفئة التي قالت )إنتخاباتا شاركت في أنھ) نعم 
 .الرابطة

) 4(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
ية محصول القمح للزراع عن المتوسط العام )نتاج

 إنتخابات في الم يشاركو) ( إختيارھم الذين كان
 لھذه الفئة حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان، ةبطالرا

ويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا ، فدان/ أردب14.5
.  إنتاجية محصول القمحعلىًتأثير معنوي إحصائيا 

 وھي معنوية 27المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة 
 .0.01 معنوية مستوىًإحصائيا عند 

كانت أن متوسط إنتاجية محصول القمح للزراع الذين  -ب 
 يزيد  الرابطةإنتخاباتا في م شاركوأنھ) نعم(إختيارھم 

 1.8عن المتوسط العام )نتاجية محصول بحوالي 
 16.3أي أن معدل إنتاج تلك الفئة بلغ ، فدان/أردب
لھا  ليس أن ھذه الفئة من الزراعويتبين ، فدان /أردب

ًتأثيرا معنويا إحصائيا  ً  إنتاجية محصول القمح علىً
 .معنوية إحصائياغير  وھي 0.9" ت"يمة حيث بلغت ق

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -ج 
 يةكما ثبتت المعنويه احصائ، 0.05 معنويه مستوىعند 

 .4  المحسوبه  F للنموذج المقدر حيث بلغت قيمة

أي أن التغيرات  ، R2 (6.3(بلغت قيمة معامل التحديد  -د 
من عدمه  نتخاباتع في ا)مشاركة الزرافي متغير 

فقط من التغيرات في إنتاجية محصول ، %6.3يفسر 
من التغيرات في إنتاجية % 93.7القمح أي أن 

 .رات أخرىمحصول القمح يرجع إلى متغ

 درجة الرضا الكلي

ت:م ،  إنتاجية الفدانعلىلقياس تأثير درجة الرضا الكلي 
لرياض:ي وذل:ك ف:ي الش:كل ا) 5(تقدير نموذج المعادلة رق:م 

 :التالي

q Pro = 9.8 + 0.53 sat (5) 

              (4.2)** (4)** 

F= 16.2              R2 = 21   

 :حيث أن

sat) = (راضي. 

عن ) 5(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
 الذين نتاجية محصول القمح للزراع)المتوسط العام 

 محاورربعة عن ا8" غير راضي "إختيارھم كان
نتاجية الخاصة بمتغير الرضا الكلي حيث بلغ متوسط إ

ويتبين أن ھذه الفئة ، فدان/ أردب9.8الفدان لھذه الفئة 
إنتاجية  علىًمن الزراع لھا تأثير معنوي إحصائيا 

 4.2المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة . محصول القمح 
 .0.01 معنوية مستوىًوھي معنوية إحصائيا عند 
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ية محصول القمح للزراع الذين كانت أن متوسط إنتاج -ب 
 الخاصة بمتغير عن اربعة محاور" راضي"إختيارھم 

 محصول القمحال)نتاجية الرضا يزيد عن المتوسط العام 
أنتاج تلك الفئة أي أن معدل ، فدان/ أردب0.53 بحوالي

ويتبين أن ھذه الفئة من ، فدان/ أردب 10.33بلغ 
ًالزراع لھا تأثيرا معنويا إحص  إنتاجية على علىًائيا ً

 وھي معنوية  4" ت" حيث بلغت قيمة محصول القمح
 .0.01 معنوية مستوىإحصائيا عند 

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -ج 
 كما ثبتت المعنويه احصائية، 0.01 معنويه مستوىعند 

 .16.2  المحسوبه  Fللنموذج المقدر حيث بلغت قيمة  

أي أن التغيرات ، R2 (21(يمة معامل التحديد بلغت ق -د 
فقط من ، %21غير الرضا الكلي من عدمه يفسر في مت

من % 79أي أن إنتاجية محصول القمح التغيرات في 
 محصول القمح يرجع إلى نتاجيةالتغيرات في إ
 .متغيرات أخرى

اربعة  عن المحاور ىا8ولقد يرجع عدم رضا الفئة  -ه 
 . ا)نتاجية إنخفاض إلىلي والتي تعكس الرضا الك

 درجة الرضا عن الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق

يمك::ن قي::اس ت::أثير درج::ة الرض::ا ع::ن الوض::ع الح::الي 
مقارنة بالوضع السابق لمزارعي القمح عن كميات انت:اج 

 :)6(من خFل المعادلة رقم 

q Pro= 10.4 +1.2 sat (6) 

       ** (5)    **(4.4) 

F = 19.6      R2 = 24 

 :حيث أن

 .راضي = sat -ب 

عن ) 2(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
 الذين المتوسط العام )نتاجية محصول القمح للزراع

للرضا عن الوضع " غير راضي"كانت إختيارھم 
الحالي مقارنة بالوضع السابق حيث بلغ متوسط إنتاجية 

 ويتبين أن ھذه الفئة ،فدان/ أردب10.4الفدان لھذه الفئة 
 إنتاجية علىًمن الزراع لھا تأثير معنوي إحصائيا 

 5المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة . محصول القمح
 .0.01 معنوية مستوىًوھي معنوية إحصائيا عند 

 ية محصول القمح للزراع الذين كانأن متوسط إنتاج -ب 
للرضا عن الوضع الحالي مقارنة " راضي"إختيارھم 

ق يزيد عن المتوسط العام )نتاجية بالوضع الساب
 / أردب1.2محصول القمح للفئة التي تسبقھا بحوالي 

 / أردب11.6اجية تلك الفئة بلغ أي أن معدل إنت، فدان
ًويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثيرا معنويا ، فدان ً

بلغت قيمة  إنتاجية محصول القمح حيث علىًإحصائيا 

 معنوية مستوىئيا عند  إحصا وھي معنوية4.4" ت"
0.01. 

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -ج 
 كما ثبتت المعنويه احصائية، 0.01 معنويه مستوىعند 

 .19.6  المحسوبه  F للنموذج المقدر حيث بلغت قيمة

أي أن التغيرات ، R2 (24(بلغت قيمة معامل التحديد  -د 
ة بالوضع ي مقارنفي متغير الرضا عن الوضع الحال

فقط من التغيرات في ، %24السابق من عدمه يفسر 
من التغيرات في % 76إنتاجية محصول القمح أي أن 

 .إنتاجية محصول القمح يرجع إلى متغيرات أخرى

 درجة الرضا عن أداء الرابطة خ�ل العام الحالي

درجة الرضا عن أداء الرابطة خFل تأثير قياس يمكن 
زارعي القمح عن كميات انتاج من خFل لم العام الحالي

 :)7(المعادلة رقم 

q Pro = 13.1 +1.1 sat   (7) 

          **(5.9)  **(2.7) 

F = 7.4      R2 = 11 

 :حيث أن

 .راضي = sat -ب 

) 7(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
 عن المتوسط العام )نتاجية محصول القمح للزراع

درجة الرضا عن " غير راضي" إختيارھم الذين كان
حيث بلغ متوسط عن أداء الرابطة خFل العام الحالي 

ويتبين أن ، فدان / أردب13.1 لھذه الفئة إنتاجية الفدان
 علىًھذه الفئة من الزراع لھا تأثير معنوي إحصائيا 

" ت"حيث بلغت قيمة . ول القمحإنتاجية محص
 مستوى عند ً وھي معنوية إحصائيا5.9المحسوبة 

 .0.01معنوية 

 ية محصول القمح للزراع الذين كانأن متوسط إنتاج -ب 
درجة الرضا عن أداء الرابطة عن " راضي"إختيارھم 

يزيد عن المتوسط العام )نتاجية خFل العام الحالي 
أي أن معدل ، فدان/ أردب1.1محصول القمح بحوالي 

ن ھذه ويتبين أ، فدان/ أردب14.2إنتاجية تلك الفئة بلغ 
ًالفئة من الزراع لھا تأثيرا معنويا إحصائيا  ً  إنتاجية علىً

 وھي 2.7" ت"محصول القمح حيث بلغت قيمة 
 .0.01 معنوية مستوىمعنوية  إحصائيا عند 

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -ج 
كما ثبتت المعنويه ، 0.01ة معنوي مستوىعند 

  F در حيث بلغت قيمةية للنموذج المقاحصائ
 .7.4  ةالمحسوب

أي أن التغيرات ، R2 (11(بلغت قيمة معامل التحديد  -د 
درجة الرضا عن أداء الرابطة خFل العام في متغير 
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فقط من التغيرات في ، %11 من عدمه يفسر الحالي
من التغيرات في % 89إنتاجية محصول القمح أي أن 

 .أخرىصول القمح يرجع إلى متغيرات إنتاجية مح

  عن توافر المياه بصفة عامةالرضادرجة 

 عن توافر المياه بصفة الرضادرجة تأثير قياس يمكن 
 كميات انتاج من خFل علىلمزارعي القمح  عامة

  ):8(المعادلة رقم 

q Pro = 10.7+ 3.1 sat (8) 

        **(5.7)   **(4.9) 

F = 24.3        R2 = 29 

 :حيث أن

 sat = راضي. 

) 8(في المعادلة رقم ) الثابت(الجزء المقطوع يعبر  - أ
ية محصول القمح للزراع عن المتوسط العام )نتاج

درجة الرضا عن " غير راضي" إختيارھم الذين كان
حيث بلغ متوسط إنتاجية توافر المياه بصفة عامة 

ويتبين أن ھذه ، فدان / أردب10.7الفدان لھذه الفئة 
 إنتاجية علىًي إحصائيا الفئة من الزراع لھا تأثير معنو

 5.7المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة . محصول القمح
 .0.01 معنوية مستوىًوھي معنوية إحصائيا عند 

أن متوسط إنتاجية محصول القمح للزراع الذين كانت  - ب
درجة الرضا عن توافر المياه عن " راضي"إختيارھم 

يزيد عن المتوسط العام )نتاجية محصول بصفة عامة 
أي أن معدل إنتاجية ، فدان/ أردب3.1بحوالي القمح 

ويتبين أن ھذه الفئة ، فدان/ أردب13.8تلك الفئة بلغ 
ًمن الزراع لھا تأثيرا معنويا إحصائيا  ً  إنتاجية على علىً
 وھي 4.9" ت"محصول القمح حيث بلغت قيمة 

 .0.01 معنوية مستوىمعنوية  إحصائيا عند 

لسابقه المقدرة وذلك ثبتت المعنوية احصائية للمعالم ا - ت
 يةكما ثبتت المعنويه احصائ، 0.01 معنويه مستوىعند 

 .24.3  المحسوبه  F للنموذج المقدر حيث بلغت قيمة

أي أن التغيرات ، R2 (29(بلغت قيمة معامل التحديد  - ث
 درجة الرضا عن توافر المياه بصفة عامةفي متغير 

ة فقط من التغيرات في إنتاجي، %29من عدمه يفسر 
من التغيرات في إنتاجية % 71محصول القمح أي أن 

 .صول القمح يرجع إلى متغيرات أخرىمح

 تي يقوم بھا المشروع والداعمه لهالرضا عن الخدمات ال

درجة الرضا عن الخدمات التي يقوم تأثير قياس يمكن 
 كميات علىلمزارعي القمح بھا المشروع والداعمه له 
 :)9(م انتاج من خFل المعادلة رق

q Pro = 17.1+ 0.43 sat (9) 

        **(7)       (0.52) 

F = 0.24      R2 = 0.004 

 :حيث أن

 sat = راضي 

) 9(في المعادلة رقم ) الثابت(يعبر الجزء المقطوع  -أ 
 عن المتوسط العام )نتاجية محصول القمح للزراع

درجة الرضا عن " غير راضي" إختيارھم الذين كان
 حيث بلغ قوم بھا المشروع والداعمه لهالخدمات التي ي

، فدان/ أردب17.1متوسط إنتاجية الفدان لھذه الفئة 
ويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثير معنوي 

حيث بلغت قيمة .  إنتاجية محصول القمحعلىًإحصائيا 
 مستوىً وھي معنوية إحصائيا عند 7المحسوبة " ت"

 .0.01معنوية 

ول القمح للزراع الذين كانت أن متوسط إنتاجية محص -ب 
عن درجة الرضا عن الخدمات " راضي"إختيارھم 

 يزيد عن المتوسط التي يقوم بھا المشروع والداعمه له
العام )نتاجية محصول القمح للفئة التي تسبقھا بحوالي 

أي أن معدل إنتاجية تلك الفئة بلغ ، فدان/  أردب0.52
ة من الزراع ويتبين أن ھذه الفئ، فدان/  أردب17.62

ًلھا تأثيرا معنويا إحصائيا ليس  ً  إنتاجية محصول علىً
معنوية غير  وھي 0.5" ت"القمح حيث بلغت قيمة 

 .إحصائيا

لم تثبت المعنوية احصائيه للمعادلة )جمالي العبارات  -ج 
 مستخدمي روابط الري المطوررضا التي تعكس 

خFل العام الحالي عن الخدمات التي يقوم بھا 
وقد يرجع ذلك الي أن الزياده ، والداعمه لهوع المشر

في إنتاجية المحصول لم يكن سببھا الخدمات التي 
 اصناف الجديده إلىيقدمھا المشروع ولكن قد ترجع 

 .يات الزراعية المستحدثة وغير ذلكمن القمح والعمل

 أثر عضوية الرابطة

،  إنتاجية الفدانعلى  تأثير أثر عضوية الرابطةلقياس
وذلك في الشكل ) 10(تقدير نموذج المعادلة رقم تم 

 :الرياضي التالي

 

q Pro = 12.7 + 4.1imp + 2.6 imp1   (10) 

        (18)**    (3)**   (2.8)** 

F= 6.2                          R2 = 17.6        

  :حيث أن 

imp) = ( لم يغير"الفئة التي قالت أن تأثير العضوية." 
(imp1) = أفضل"تي قالت أن تأثير العضوية لفئة الا". 

) 10(في المعادلة رقم ) الثابت(الجزء المقطوع يعبر  -أ 
ية محصول القمح للزراع عن المتوسط العام )نتاج

 إختيارھم أن عضوية الرابطة لھا تأثير الذين كان
 لھذه الفئة حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان" أسوء"
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 الفئة من الزراع لھا ويتبين أن ھذه، فدان/ أردب12.7
.  إنتاجية محصول القمحعلىًتأثير معنوي إحصائيا 

 وھي معنوية 18المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة 
 .0.01 معنوية مستوىًإحصائيا عند 

أن متوسط إنتاجية محصول القمح للزراع الذين كانت  -ب 
يزيد عن " لم يغير شئ "إختيارھم أن عضوية الرابطة

 4.1 بحوالي  القمح محصولالمتوسط العام )نتاجية
 16.8أي أن معدل إنتاج تلك الفئة بلغ ، فدان/ أردب
ًويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثيرا ، فدان/ أردب

ًمعنويا إحصائيا   إنتاجية محصول القمح حيث بلغت علىً
 معنوية مستوى وھي معنوية إحصائيا عند 3" ت"قيمة 
0.01. 

ح للزراع الذين كانت أن متوسط إنتاجية محصول القم -ج 
يزيد عن " أفضل" إختيارھم أن عضوية الرابطة 

 2.6بحوالي القمح المتوسط العام )نتاجية محصول 
 15.3أي أن معدل إنتاج تلك الفئة بلغ ، فدان/ أردب
ًويتبين أن ھذه الفئة من الزراع لھا تأثيرا ، فدان/ أردب

ًمعنويا إحصائيا  لغت ب إنتاجية محصول القمح حيث علىً
 مستوى إحصائيا عند  وھي معنوية2.8" ت"قيمة 

 .0.01معنوية 

ثبتت المعنوية احصائية للمعالم السابقه المقدرة وذلك  -د 
 كما ثبتت المعنويه احصائية، 0.01 ة معنويمستوىعند 

 .6.2 المحسوبه  Fللنموذج المقدر حيث بلغت قيمة 

ات أي أن التغير، R2 (17.6(بلغت قيمة معامل التحديد  -ه 
في متغير تأثير عضوية الرابطة من عدمه يفسر 

فقط من التغيرات في إنتاجية محصول القمح ، 17.6%
من التغيرات في إنتاجية محصول القمح % 82.4أي أن 

 .يرجع إلى متغيرات أخرى

 يمكن عرض النت�ائج ةدراسًتحقيقا للھدف الرابع من ال
 التالية

 مص::ادر  م::ن الھ::دف الراب::ع ع::نا8ولًتحقيق::ا للج::زء 
ت:::م أخ:::ذ رأي  المعلوم:::ات ع:::ن مش:::روع ال:::ري المط:::ور

 الري المطور كل  مصدر للمعلومات عن12المبحوثين في 
 م::ن الممك::ن أن ي::تم أن::ه ح::ده وي::ري الباح::ث عل::ىمص::در 

م::ن المص::ادر يمك::ن تقس::يم ھ::ذه المص::ادر إل::ي ثFث::ة أن::واع 
: ادر مرتبط:ة بمؤسس:ات ال:ري وھ:يمص: عرضھا كالتالي

ھندس:ة ، مھن:دس التوجي:ه الم:ائي، التوجيه التطوير وإدارة(
مص::::ادر مرتبط::::ة . ) المركزي::::ة لل::::ريدارةا)، الص::::رف

الجمعي::::ات ( : وھ::::يبا)رش::::اد الزراع::::ي بش::::كل مباش::::ر
، دوات ارش:::اديةجتماع:::ات والن:::ا)، التعاوني:::ة الزراعي:::ة

ادر عام:ه مص:). المطبوع:ات ارش:ادية، المرشد الزراعي
كلي::::ات ، ع::::Fموس::::ائل ا، مراك::::ز البح::::وث الزراعي::::ة(

ت:م ع::رض و) جھ:از تحس:ين وص::يانة اراض:ي،  ع:ةالزرا
 .حو التالي النعلىالبيانات في ثFثة أشكال 

 الترتيب العام لجميع مصادر معلومات الزراع المبحوثين -1
ھمية حسب ا8 علىأعضاء روابط مستخدمي المياه 

 حيث كان.  بالنسبة لزراع القمحالنسبية لكل مصدر
 ثم المرشد ا8ولمائي في الترتيب مھندس التوجية ال

إدارات التطوير ثم الزراعي في الترتيب الثاني 
باقي والتوجيه المائي في الترتيب الثالث وھكذا 

 . 6 جدولوذلك كما ھو موضح بالمصادر 

ي والمرتبطة ا8ول المجموعةيتضح من الجدول أن  -2
 كمصدر ا8ولبمؤسسات الري كانت في المركز 

 94(ثين عن الري المطور بعدد للمعلومات للمبحو
با)رشاد يليھا في الترتيب المصادر المرتبطة ، )رجةد

، )رجة د93(كانت في المركز الثاني بعدد  الزراعي
 الثالثة وھي المصادر العامه المجموعةيليھا في الترتيب 

للمعلومات عن الري المطور للمبحوثين حيث كانت في 
 .)رجة د62(كز الثالث وا8خير بعدد المر

وتم بعد ذلك ترتيب المكونات الداخلية لتلك المجموعات  -3
 :6جدول  وكما ھو موضح ب النحو التاليعلى

وسائل ، المرشد الزراعي، مھندس التوجية المائي -أ 
 . في المجموعات الثFثةا8ولا)عFم أخذت الترتيب 

، الجمعيات التعاونية الزراعية، إدارت تطوير الري -ب 
أخذت الترتيب الثاني في . ةمراكز البحوث الزراعي

 .المجموعات الثFثة

ا)جتماعات والندوات ، ا)داره المركزية للري -ج 
أخذت الترتيب الثالث في . كليات الزراعة، ارشادية

 .المجموعات الثFثة

جھاز تحسين ، رشاديةالمطبوعات ا، ھندسة الصرف -د 
 راضي أخذت الترتيب الرابع في المجموعاتوصيانة ا8

 .الثFثة

ًتحقيق��ا للج��زء الث��اني م��ن الھ��دف الراب��ع ع��ن درج��ة 
تفضيل بعض الطرق ا"رشادية في توصيل المعلومات 

  زراع القمح عن مشروع الري المطورإلى

 طرق إرشادية تستخدم 9تم أخذ رأي المبحوثين في 
في توصيل المعلومات عن مشروع الري المطور لزراع 

 نواع من الطرق الطرق إلي ثFثة أالقمح وتم تقسيم ھذه
بناء على ا)طار النظري ل�رشاد الزراعي ويمكن 

الزيارات : (طرق ا)تصال الفردي وھي: اليعرضھا كالت
 .)تصال الشخصيا، الزيارات المكتبية، الحقلية والمنزلية

اجتماعات ( :طرق ا)تصال بالمجموعات وھي
 طرق .) المعارض ارشادية،ا)يضاح العملي، ارشادية

البرامج ، البرامج ا)ذاعية(تصال بالجماھير ا)
وبعد ذلك تم عرض ) المطبوعات ا)رشادية، التليفزيونية

 .البيانات في ثFثة أشكال على النحو التالي
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 دمي المياه عن مشروع الري المطورزراع القمح المبحوثين أعضاء روابط مستخمصادر معلومات  .6جدول 

 المصدر " نعم

 )%( عدد )%( عدد

 علىالترتيب 
ب ا"ھمية حس

 كل مصدر منفرد

 علىالترتيب 
حسب أھمية 
 المجموعات

كل  ترتيب
 داخل مصدر

 مجموعتة
    مصادر مرتبطة بمؤسسات الري

 1 1 0.37 23 0.63 39 مھندس التوجيه المائي

 2 3 0.56 35 0.44 27 إدارات التطوير والتوجيه المائي

 3 5 0.61 38 0.39 24 ريا)داره المركزية لل

 12 0.94 58 0.06 4 دسة الصرفھن

 
94)1( 

4 

    مصادر مرتبطة با]رشاد الزراعي بشكل مباشر

 1 2 0.48 30 0.52 32 المرشد الزراعي 

 2 6 0.63 39 0.37 23 الجمعيات التعاونية الزراعية 

 3 7 0.65 40 0.35 22 اجتماعات والندوات ارشادية

 9 0.74 46 0.26 16 وعات ارشاديةالمطب

 
93)2( 

4 

   مصادر عامه

 1 4 0.60 37 0.40 25 وسائل اعFم

 2 8 0.68 42 0.32 20 مراكز البحوث الزراعية

 3 10 0.81 50 0.19 12 كليات الزراعة

 11 0.92 57 0.08 5 جھاز تحسين وصيانة ا8راضي

 
62)3( 

4 

 ).2015(تبيان جمعت وحسبت من إستمارت اس: المصدر

 

 أساس ا8ھمية النسبيه لدرجة تفضيل علىالترتيب العام  -1
حيث جاء الزيارات ،  حدهعلىكل طريقة إرشادية 

البرامج و ا8ولالحقلية والمنزلية في الترتيب 
في العملي  في الترتيب الثاني ا)يضاح التليفزيونية

ح الثالث وھكذا باقي الطرق وكما ھو موضالترتيب 
  .7جدول ب

ي وھي طرق ا8ول المجموعة أن 7 يتضح من جدول -2
 من حيث ا8ولا)تصال با8فراد كانت في المركز 

تفضيل المبحوثين كطريقة لنقل المعلومات عن الري 
يليھا ، )درجة120( بعدد درجاتالمطور لزراع القمح 
تصال بالجماھير حيث كانت في في الترتيب طرق ا)

يليھا في ، ) درجة110 ( درجاتالمركز الثاني بعدد
 الثالثة وھي طرق ا)تصال المجموعةالترتيب 

بالمجموعات حيث كانت في المركز الثالث وا8خير 
 ). درجة 99 ( درجاتبعدد

وتم بعد ذلك ترتيب المكونات الداخلية لتلك المجموعات  -3
 :7  التالي وكما ھو موضح بجدول النحوعلى

البرامج ، ليا)يضاح العم، الزيارات الحقلية والمنزلية -أ 
 في المجموعات ا8ولأخذت الترتيب . التليفزيونية

 .الثFثة

البرامج ، اجتماعات ارشادية، اتصال الشخصي -ب 
 .أخذت الترتيب الثاني في المجموعات الثFثة. ا)ذاعية

المطبوعات ، المعارض ارشادية، الزيارات المكتبية -ج 
 أخذت الترتيب الثالث في المجموعات، ا)رشادية

 .الثFثة

ًتحقيق��ا للھ��دف الخ��امس م��ن الدراس��ه يمك��ن ع��رض 
 :النتائج التالية

 م:ن الھ:دف الخ:امس ع:ن مش:كFت ا8ولًتحقيقا للج:زء 
مش:::روع ال:::ري المط:::ور م:::ن وجھ:::ة نظ:::ر زراع القم:::ح 

 .هأعضاء روابط مستخدمي المياالمبحوثين 

 أن ھن::اك ن::وعين م::ن المش::كFت 8ج::دول يتض::ح م::ن 
لمش::::روع وأدوات::::ه وطريق::::ة  باا8ول مش::::كFت مرتبط::::ة

 مث:::ل ردم الخلج:::ان القديم:::ة والت:::ي ج:::اءت ف:::ي تص:::ميمة
م::::ن جمل::::ة زراع القم::::ح % 95.2الترتي::::ب ا8ول بنس::::بة 

يليھ::ا موض::وع الجدول::ة والت::ي تتع::ارض م::ع ، المبح::وثين
ا ن::وع م::ن ثقاف::ة بع::ض ال::زراع المبح::وثين والت::ي يعتبرونھ::

 إدارةيليھ::::ا ت::::دخل ، %74.2 ال::::تحكم ف::::يھم وذل::::ك بنس::::بة
مشروع التطوير في تعيين بعض مج:الس ا)دارات ل:بعض 

 من إجمالي زراع القمح المبحوثين % 54.8الروابط بنسبة 
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درجة تفضيل الطرق ا"رشادية لزراع القمح المبحوثين أعضاء روابط مستخدمي المياه والتي من الممكن  .7جدول 
 إستخدامھا في توصيل المعلومات عن مشروع الري المطور

 يقة ا"رشاديةالطر م " نعم
 )%( عدد )%( عدد

الترتيب على 
حسب اyھمية كل 

 مصدر منفرد

الترتيب على 
حسب أھمية 
 المجموعات

 كل  ترتيب
 داخل طريقة

 مجموعتھا
 1 1 0.02 1 0.98 61 الزيارات الحقلية والمنزلية 1
 3 8 0.68 42 0.32 20 الزيارات المكتبية 2
 5 0.37 23 0.63 39 صيا"تصال الشخ 3

120)1( 
2 

 2 4 0.32 20 0.68 42 ا"جتماعات ا"رشادية 4
 1 3 0.31 19 0.69 43 ا]يضاح العملي 5
 9 0.77 48 0.23 14 المعارض ا"رشادية 6

99)3( 
3 

 2 6 0.50 31 0.50 31 البرامج ا]ذاعية 7
 1 2 0.15 9 0.85 53 .البرامج التليفزيونية 8
 7 0.58 36 0.42 26 عات ا]رشاديةالمطبو 9

110)2( 
3 

 ).2015(جمعت وحسبت من إستمارت استبيان : المصدر

 

 

 وثين أعضاء روابط مستخدمي المياهزراع القمح المبح مشاكل مشروع الري المطور من وجھة نظر .8جدول 

 62=ن )%( التكرارت المشك�ت م

 95.2 59  الخاصة بالتطوير ماكينة الريردم الخليج القديم تسبب في مشاكل كثيرة بعد سرقة 1

 88.7 55 جود "ئحة تبين ص�حيات الرابطهعدم و 2

 80.6 50 "يوجد مقر للرابطه  لعقد ا]جتماعات الندوات 3

 79 49 عدم وجود نظام لمحاسبة مسؤلي الرابطه 4

 74.2 46 المزارع بسبب انتظار الدورالجدوله بتضيع  وقت  5

 72.6 45 غلقلة نشاط المش 6

 64.5 40 إرتفاع تكاليف الري بسبب زيادة أسعار السو"ر 7

 61.3 38 ة عمق الترعمستوى من على عمق البياره أمستوى 8

 56.5 35 ة الرابطعدم تعاون بعض الزراع مع أعضاء 9

 54.8 34 ً المشروع وفقا للعصبياتإدارةتعيين مجلس ا"داره من قبل  10

 51.6 32 ي للعمل بالرابطه"يوجد مقابل ماد 11

 48.4 30 ا والرقابهعلٮ بين الرابطه وا"داره الضعف التواصل 12

 45.2 28 الرئيسھو  الرابطه أدوارفرد واحد فقط ھو الذي يقوم بجميع  13

14 y 45.2 28 ا تبريد ھواء وتستخدم في الخ�طاتنھسرقة ماكينات الري 

 43.5 27 نذ إنشائھاابات في الرابطه معدم إجراء إنتخ 15

16 y 41.9 26 من الحديد الزھرا مصنوعه نھسرقة المحابس 

 32.3 20 ة الدوريه للخط والماكينأنهعدم إجراء الصي 17

 29 18  للمشروع yنشطة الرابطةإدارة" يوجد تمويل من  18

 19.4 12  مع الزراعالرابطأعضاء عدم وجود شفافية من  19

    .) 2015(من إستمارت ا)ستبيان  جمعت وحسبت :المصدر
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وھذا قد يعكس عدم رضا الزراع عن تلك المجالس المعينة 
وھن::اك مش::اكل ، والتط::وير الم::ائيم::ن قب::ل إدارة التوجي::ة 

أخ::::ري مرتبط::::ة ب::::النوع ا8ول مث::::ل ض::::عف التواص::::ل 
وس:رقة ، يوالتمويل من قب:ل إدارة التوجي:ة والتط:وير الم:ائ

 عمق البيارة ع:ن فاع مستوىإرت، ماكينات الري والمحابس
 .ةعمق الترع

مش:كFت تح:د م:ن أما النوع الثاني م:ن المش:كFت فھ:و 
عدم وج:ود ئح:ة تب:ين  مثل قيام الرابطة بالدور المنوط بھا

من إجمالي زراع % 88.7 وذلك بنسبة صFحيات الرابطه
 لعق:::د ة مق:::ر للرابط:::يليھ:::ا ع:::دم وج:::ود، القم:::ح المبح:::وثين

م::ن إجم::الي % 80.6وذل::ك بنس::بة الن::دوات وا)جتماع::ات 
يليھ::ا ع::دم وج::ود نظ::ام لمحاس::بة ، زراع القم::ح المبح::وثين

زراع القمح من إجمالي % 79مسؤلي الرابطه وذلك بنسبة 
وھن::اك مش::اكل أخ::ري مرتبط::ة ب::النوع الث::اني ، المبح::وثين

، عدم الشفافية، إرتفاع تكاليف الري، اط المشغلقلة نشمثل 
ج:ود مقاب:ل م:ادي ع:دم و، ط:ةعدم تع:اون ال:زراع م:ع الراب

 ف:رد واح:د عل:ىار نشاط الرابط:ة إقتص، للعمل في الرابطة
 .عدم إجراء إنتخابات منذ إنشاء الرابطة، فقط

ًتحقيق����ا للج����زء الث����اني م����ن الھ����دف الخ����امس ع����ن 
مقترحات حل مشاكل مشروع الري المطور من وجھة 
نظر زراع القمح المبحوثين أعضاء روابط مس�تخدمي 

 المياه

 أن أھ::م المقترح::ات ھ::ي خف::ض 9ج::دول ح م::ن يتض::
عمق البيارة بما يتناسب مع عمق الترعه والذي جاء بنس:بة 

ث::م يليھ::ا ف::ي الترتي::ب الص::يانه الدوري::ة لماكين::ة ، % 80.6
ث:::م يليھ::ا مقت:::رح ، %75.8ال::ري والمس::اقي وذل:::ك بنس::بة 

الحدي::د ًبص::ناعة المح::ابس م::ن البFس::تيك المق::وي ب::د م::ن 
ًببا في سرقة غالبة تلك المحابس بنس:بة  والذي كان سالزھر

بمقت::رح بوج::ود مقاب::ل  وتنتھ::ي تل::ك المقترح::ات، 67.7%
م::ادي رم::زي كب::دل لجلس::ات مج::الس إدارة ال::روابط وذل::ك 

ليص::بح أخ::ر المقترح::ات ھ::و تعي::ين أم::ين ، %32.3بنس::بة 
الص:::ندوق والمش:::غل بعق:::د مؤق:::ت لض:::مان تفعي:::ل ال:::دور 

 %.24.2المطلوب منھم وذلك بنسبة 
 

 

زراع القم�ح المبح�وثين أعض�اء رواب�ط مس�تخدمي مقترحات حل مشاكل مشروع الري المطور م�ن وجھ�ة نظ�ر  .9جدول 
 اهالمي

 62=ن (%) التكرارات المقترحات م

 80.6 50 ةلبياره بما يتناسب مع عمق الترعخفض عمق ا 1

 75.8 47  ةنانشاء وحدات صيإ الدوريه لماكينة الري والمساقي ونهاالصي 2

 67.7 42 ن الب�ستيك المقوي لتجنب سرقتھاصناعة محابس م 3

 64.5 40 بناء مقرات للرابطه لعقد الللقاءت وا]جتماعات 4

 56.5 35  كيلو " يتم ردمة ولكن يتم تبطينه3الخليج الذي طوله اكبر من  5

  54.8 34  التطوير للرابطه وأعمالھاإدارةالمتابعه والتواصل المستمر الدوري من  6

 53.2 33 إستبدال ماكينات تبريد الھواء بالماء وذلك لتجنيب سرقتھا 7

 45.2 28 لري yن ذلك سوف يقلل من تكلفة ايفضل إستخدام مواتير كھرباء 8

 40.3 25 زراع بأھمية الري المطور ومزاياهعمل ندوات لتوعيه ال 9

 37 23 به لتفعيل دور الروابط عناصر شاإجراء إنتخابات تجديدية yعضاء الرابطه وضم 10

 32.3 20  الروابطإدارة"بد من مقابل مادي رمزي لجلسات أعضاء مجالس  11

 24.2 15 مؤقت لتفعيل الدور المطلوب منھماتعيين المشغل وأمين الصندوق بعقد  12

 .)2015 ( جمعت وحسبت من إستمارت ا)ستبيان:المصدر
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 أھم ا]ستنتاجات والتوصيات

 أن  النتائج أن الزراع الذين كانت آرائھم يجبأظھرت -1
 إنتاجھم يزيد عن الزراع يتم تكوين الرابطة با)نتخاب

ا)ختيار لذلك باللذين كانت آرائھم أن التكوين يتم 
 التوجية المائي بسرعة عمل إدارةتوصي الدراسة 

 نتخابات الروابط 8ن تلك ا)إدارة لمجالس إنتخابات
ء جديدة تساعد في النھوض ھا دمايعلسوف يترتب 

 .ثم زيادة في إنتاجية محصول القمحبدور الروابط ومن 

 ثFثة علىأظھرت النتائج أن زراع القمح يعتمدون  -2
مصادر للمعلومات عن مشروع الري وھي والتي 

مھندس ( لكل مجموعة ا8ولجاءت في الترتيب 
) وسائل ا)عFم، المرشد الزراعي، التوجية المائي

 التوجية والتطوير المائي إدارة الدراسة لذلك توصي
بتنفيذ دورات تدريبية لمھندسي التوجية والمرشدين 
ًالزراعيين كF منھم مع ا�خر لتزويدھم بالجديد في ھذا 

ورفع توصية الي وسائل ا)عFم المختصة ، المجال
وذلك ، بزيادة مساحة التعرض لمشروع الري المطور

ئل ا)عFم بدرجة ًنظرا لتعرض زراع القمح لوسا
 ا8ول في الترتيب جاءتكبيرة وكون وسائل ا)عFم 

 للمعلومات عن مشروع الري في المصادر العامه
 . المطور

توصي الدراسة بتفعيل طرق ا)تصال الفردي وطرق  -3
ا)تصال الجماعي في التواصل مع زراع القمح في 

 .لومات الخاصة بمشروع الري المطورالمع

 التوجية المائي بإستكمال بعض رةإداتوصي الدراسة  -4
ماكينات الري والتي فقدت وبعض المحابس الخاصة 
بمشروع الري المطور وإصFح التالف منھا ومحاولة 
تعديل وضع المواسير التي تنقل من الترعة الي البير 

 سطح مستوى علىالخاص بماكينة الرفع بحيث تكون 
 .ةلترع الماء بامستوىالترعة حتي  تتأثر بإنخفاض 

أن ھناك رضا عام عن مشروع الري المطور لدي  -5
زراع القمح في نطاق المشروع لذا توصي الدراسة 
وزارة الري بمزيد من التوسع في مشروع الري 
المطور في مناطق أخري بمحافظة الشرقية حيث أنة 

 ثFثة مراكز فقط بالمحافظة وذلك يوفر علىمقتصر 
 ا)نتاجيةثم زيادة ومن ، والمالالجھد وا8رض والوقت 

 .لغالبية المحاصيل الزراعية

 عـــالمراج

 .)2010(إميل صبحي ميخائيل و علىمحمد ، أبوسعده
العوامل المرتبطة والمحددة لتحديث زراعة القمح في 

تصاد  مجلة ا)ق،مركز أبو حمص محافظة البحيرة
 .6 : 1  ،جامعة المنصورة، الزراعي والعلوم ا)جتماعية

 ا)حصاء اجتماعي، قسم). 1988(فى مصط، الصياد
، جامعة عين شمس، كلية الزراعة، ا)قتصاد الزراعي

 .مصر

 تعزيز دور ).1999 (المنظمة العربية للتنمية الزراعية
جامعة ، تنظيمات مستخدمي المياه في الزراعه العربية

 .الخرطوم، الدول العربية

 جيةإستراتي). 2009( وزارة الزراعة وإستصFح ا8راضي
التنمية الزراعية المستدامة لجمھورية مصر العربية 

 . مصر، القاھره، 2030حتي العام 

، قسم ا)حصاء ).2011(مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية 
 .بيانات غير منشورة

 الحفظ .)2016(منظمة ا8غذية والزراعة ل�مم المتحده 
 والتوسع من الناحية العملية الذرة وارز والقمح دليل

 .  روما،)نتاج الحبوب بشكل مستدام

تقرير عن  .)2012(وزارة الزراعة وإستصFح ا8راضي 
إنتاج محصول القمح بجمھورية مصر العربية موسم 

 . قطاع الشئون ا)قتصادية،2012 / 2011
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IMPACT OF SOME EXTENSION VARIABLES ON PRODUCTIVITY 
OF WHEAT CROP WITHIN WATER USER ASSOCIATIONS  

USED DEVELOPED MASQA IN SHARKIA GOVERNORATE 

Ibrahim A.M.M. Omar 

Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The study mainly aimed to identify the impacts of some Extension variables 
on productivity of wheat crop for growers who were members in Water User Associations  
WUAs within developed irrigation project. The study has been done in five villages: three 
villages in Abouhmad District i.e., Almazemih, Manshiet Saeid and Abo-hagr and two 
villages in Faqous District i.e., Alrawda and Beni-Amr. These villages were selected because 
they have the largest cultivated area that have been brovieded by implemented Developed 
irrigation project. 62 farmers were selected randomly from these villages. Questionnaire was 
used by personal interviews to collect data of the study, during study period from January to 
March 2015. Frequencies, percentages, arithmetic mean, Pearson correlation coefficient and 
covariance model were used as tools for statistical analysis. The most important results of 
the study included that the percentage of respondents with low productivity of wheat per 
faddan was about 53.2%, while the percentage of respondents with medium productivity of 
wheat per faddan was about 37.1%, but the percentage of respondents with high productivity 
of wheat per faddan was about 6%. The results indicated that there was a positive 
correlation relationship  between the following variables  (wife sharing in farm work, sharing 
in the association elections, distance between water source and the irrigation gate, 
satisfaction with association performance during study year and the impact of association 
membership) at a significant level  0.05 and the following variables (formation method of the 
association, overall satisfaction, satisfaction on the present situation compared by the previous 
one, satisfaction with association performance during study year, Satisfaction of justice 
and availability  in water) at a significant level  0.01. Also it was found that there is a negative 
correlation relationship between number of family members and the wheat productivity per 
faddan for farmers within developed irrigation associations at level of significance 0.05. So 
the statistical significance has been proved for all estimated parameters to all variables that 
related to wheat productivity. It is showed that water guidance engineer, the extension agents  
and media took the first rank within the three groups of information sources, but field and 
home visits, scientific clarification and TV programs took the first rank among three methods 
in delivering information about irrigation project  and transactions of wheat crop. The old 
Gulf bridge caused many problems after the theft of the irrigation machine which came in the 
first rank of the problems by 95.2%, while the problem of the lack of transparency of the 
association with the farmers came in the last rank by 19.4% of the proposal to lower the depth 
of Bayyara with the depth of the canal in the first place, 80.6%, while the proposal for 
appointment of the operator and cashier with temporary contract to activate the role required 
of them came in the final rank by 24.2%. 

Key words: Wheat crop productivity, irrigation water users associations, developed irrigation 
project, overall satisfaction, awareness of irrigation problems.  
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