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 دور اإلرشاد الزراعي في مجال تطوير الري الحقلي ببعض قري محافظة كفر الشيخ

 إبراهيم أبو خليل أمين سعفان*، أميرة محمود عبد المعطي رمضان* ، أحمد تاج متولي علي شتا**
 جامعة المنصورة، مصر. –كلية الزراعة  –* قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي 

 كفر الشيخ، مصر. –شروعات تحسين األراضي ** الجهاز التنفيذي لم
 

 الملخص
استتدفت الارتساستتحلارة رصتتحلئيتتةحلستصستتصحلاردرتتسرلادتتللتاسلافس تت تلاروسااتتلل تتللليتت علدقتتاصسلارتتسفلارة دتتللئتتئر ل تتسفللة   تتحل ةتتسل

يدصت سلاصةتحلالتصتحللتزلارتوسايلارتذصزلةةتذاالار صخ،لادملإيساءلارتساسحلئتالث ل تسفلئ رلة   تحل سصتخلاري تلصتح،لا سصتحلاريت رة ا،لا سصتحل ت ئح،ل لت لدتملإ
لتزل ت لدحلارتساستحالااستد سعليلتيلارئص ةت الالتث لص تفسللديتدحلئتتصاللتزلستئدلئسلل%9لتواسيلصلالدتازلةتاارللل053ة ملدقاصسلارتسفلارة دتللئد تال

ادةدصتتعلارئص ةت الدتتملانستدر ةحلئرتتتتللملالاردةيتتاعلادتللارئص ةتت الارلقدائتحلدتتملاستديتاملااستتدئص زلئ رل  ئدتحلار ييتتصح،لاررتس 7302ةدتللتصستلئسل
للزلانتااالافةي تصحل  رد ساساالاارةسبلارلتاصحل،لالر لعلافسدئ قلارئسصقلرئصسساز،لا تلصسةسالارةد تجلازلاندل:

دتت ل(لالستتدافلس تت لاتتزلد%ل4556يتت ءلارلداستتقلاررتت ملرلستتدافلد تتتصملاريتتتل الافس تت تصحلارلسةدصتتحل ئتتعلاصالةتت ءلائرتتتلاردقتتاصسلئةستتئحل  -1
ل(ا%ل4054اريتل الئدغل 

 (ا%ل6,56ئدغلارلداسقلارر ملرلسدافلاسدة تةلاروسايلارلئةاالصزللزلانة قحلااس  تصحل  -2
 (ا%ل59,,اد حلصزلةااصحلاريتل الاردللص تلف لاريف ولااس  تفلاروسااللاغدئف ليتل اللرس صحلئلداسقلئدغ  -3
 (ا%ل554,   حللستاتاالدقاصسلارسفلارة دل لي ءلارلداسقلارر ملرلسدافلاسدة تةلاروسايلارلئةاالصزللز -4
اتملاياتلاث حللرةاصحللئصزلللسدافلااسدة تةللزلاريتل الافس  تصحلئلسةدحلل ل ئعلاصالة ءلالدص الاردقاصسلاللتستاتاالدقتاصسلارتسفل -5

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارة دلالل
 ئصزلةااصحلاريتل الارل تلحللزل ئعلاريف ولافس  تفلالستاتاالاردقاصسلاا دي تصحلااردس صتصحلاارئصتصحااياتلاث حللرةاصحل -6
(،لئصةلتت ليتت ءللستتدافلارس تت لاتتزلارل دسةتت ال%ل2959ص فتتسالارةدتت تجلصزللستتدافلاةد تت سلل تت ثاللدقتتاصسلارتتسفلارة دتتلليتت ءالئةستتئح ل -7

 (ا%لل,45,ئلداسقلئدغل 

 عي المقدمة واالستعراض المرج
صرتتتتتتل قتتتتت يلاروسااتتتتتحلارتا لتتتتتحلارستصستتتتتصحلرس  فصتتتتتحلصفلليدلتتتتتيلاد تلتتتتتخ،لرتتتتتذال ايتتتتتاتل قتتتتت يلوسااتتتتتلل تتتتتافلصستتتتتات لاردةتتتتتتص لاتتتتتزلقسصتتتتتعل
ااستتتتتدة تةللتتتتتتزلإةيتتتتتت واالارردتتتتتتاملاروسااصتتتتتحلاانستتتتتت رصبلارد ةارايصتتتتتتحلارلر يتتتتتتسةلفتتتتتال تتتتتتساسةلالد ئتتتتتتعلارلة   تتتتتتحلردة صتتتتتعلص يتتتتتتللإةد يصتتتتتتحلوسااصتتتتتتحل

ل(. 0،ص0222)رشاد:لل ةحل
رلتتتت ل  ةتتتتتالارلتتتتتااستلارل تصتتتتتحلارر لتتتتتعلان التتتتسلدةتصتتتتتتالللتتتتتزلئتتتتتصزلارلتتتتتااستلارئصتصتتتتتحلاانس تتتتصحلرثةدتتتتت  لاروسااتتتتتللئليتتتتتسلردة صتتتتتعلصفتتتتتتارلالل

اآللتتتتتتتزلار تتتتتتتذاتللال  تتتتتتت زللتتتتتتتزلار تتتتتتتساسفلصزلدي تتتتتتتيلفتتتتتتتذ لارلتتتتتتتااستلررلدصتتتتتتت الاردةلصتتتتتتتحلاااستتتتتتتديتاملانلالتتتتتتتعلئدقئصتتتتتتتعلارد ةارايصتتتتتتت الافسااتصتتتتتتتحل
ل(.02، ص0222) زيدان :ارلسدةتالحل

ادردئتتتتتتسلليتتتتتتسللتتتتتتزلارتتتتتتتاعلذاالارلةتتتتتت علاريتتتتتت رلاردتتتتتتللدردلتتتتتتتلئ تتتتتت علصس ستتتتتتللادتتتتتتلللصتتتتتت  لةفتتتتتتسلارةصتتتتتتعل تتتتتتللاروسااتتتتتتحل،لااردتتتتتتللدئدتتتتتتغل
م،لفتتتتذالئ ا تتتت  حلإرتتتتللإاتتتت تةلاستتتتتديتامل0959لدصتتتت سللدتتتتسلل رتتتتبلستتتتةاص للئلايتتتتتبلاادة  صتتتتحلارتارصتتتتحلئتتتتصزلليتتتتسلاارستتتتاتازلاتتتتت ملل5555ةيتتتتدف ل

يتتتتسرلاريتتتتةللااروسااتتتتلل،لإ تتتت  حلإرتتتتللصزللرتتتتتعلارةلتتتتالارستتتت  ةلل تتتتللدواصتتتتتللستتتتدلسلرتتتتذر ل تتتت زللدصتتتت سللدتتتتسلل رتتتتبللتتتتزللصتتتت  لارل6352ةةتتتتال
لتتتتزلتاااتتتتللانفلصتتتتحلاررلتتتتعلادتتتتللدس تتتتصتلاستتتتديتاملارلصتتتت  لاي يتتتتحل تتتتلل قتتتت يلاروسااتتتتحلاذرتتتت للتتتتزليتتتتثعلس تتتتيل ةتتتت ءةلاستتتتديتامللصتتتت  لارتتتتسفلادتتتت ل

ل، بدون ترقيم(.0202)عامر:لسدافلارة عل
سغتتتتتمللتتتتت لدةتتتتتاو للتتتتتزللتتتتتااستلل تصتتتتتحلإالصةفتتتتت لدرتتتتتتلص التتتتتسللتتتتتااستلاروسااتتتتتحلةتتتتتتسةلرتسيتتتتتحلصةفتتتتت لصيتتتتتئةالاد تتتتتصسلارد تتتتتتصساالإرتتتتتللصزلليتتتتتسل

 تتتتللل%23لدتتتتسلل رتتتتبلستتتتةاص للاالددرتتتتتفل ةتتتت ءةلة تتتتعلاداوصتتتتيلارلصتتتت  لاتتتتزلل233 تتتتلزلتاعلارة تتتتسلارلتتتت تللإذلصئدتتتتغلةيتتتتصبلارةتتتتستلةةتتتتالص تتتتعللتتتتزل
) المنظمةةةةةة ردس تتتتتصتلاستتتتتديتاملارلصتتتتت  لرتتتتتملدة تتتتتعلارفتتتتتترلانستتتتتللللةفتتتتت للة تتتتتملارتتتتتسفلارة دتتتتتلل،لاادتتتتتللارتتتتتسغمللتتتتتزلذرتتتتت لل وارتتتتتالارسص ستتتتت الارتا رتتتتتح

ل(.20 -22، ص ص 0222العربية للتنمية الزراعية، 
اصرتتتتتتلافس تتتتت تلاروسااتتتتتللصةتتتتتتلصفتتتتتملصيفتتتتتوةلاردةلصتتتتتحلاروسااصتتتتتحلاردتتتتتللصل تتتتتزلصزلددرتتتتتبلتاساللةصاصتتتتت لل تتتتتللالدصتتتتتحلدس تتتتتصتلاستتتتتديتاملارلصتتتتت  ل

ثعلل صستتتتتتر لإرتتتتتتللاةتاالتتتتتتخللتتتتتتزلد صتتتتتتساالستتتتتتدا صحل تتتتتتلللرتتتتتت سرلالفتتتتتت ساالاادي فتتتتتت الاريلفتتتتتتاسلاارلة   تتتتتتحلادصفتتتتتت لاد دصتتتتتتعلارة  تتتتتتتللةفتتتتتت للتتتتتتزليتتتتتت



 ...الخ إبراهيم أبو خليل أمين سعفان         074

2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد   

افس تتتتت تفلةصتتتتت لالص ديتتتتتسلتاس لادتتتتتللليتتتتتستلس تتتتتيلار ةتتتتت ءةلافةد يصتتتتتحلاروسااصتتتتتحلئ ادئ سفتتتتت لارليتتتتت علارستصستتتتت لردرلتتتتتعلافس تتتتت تفلئتتتتتعلصدرتتتتتت لذرتتتتت ل
استتتتد ثعلارلتتتتااستلارقئصرصتتتتحلااردتتتتلللتتتتزلئصةفتتتت لدس تتتتصتلاستتتتديتامللارةقتتتت علرص تتتتلعلليتتتت االايتتتتسفللدرتتتتتتة،لررتتتتعللتتتتزلصفلفتتتت لدةلصتتتتحلايتتتتص ةحلاةستتتتز

ل(.23، ص 0222) حسب النبي، لص  لارسفل،لاارةتللزلااسسارل للاسديتالف لاد دصعلارة  تللةف 
ادتتتتتللصفلصتتتتتحلدةرصتتتتتعلتاسلارليدلتتتتتيلارلتتتتتتةلل تتتتتللةتتتتتعلل تتتتت ثالارلصتتتتت  ل تتتتتللليتتتتتسلل,733اصؤ تتتتتتلد سصتتتتتسلاردةلصتتتتتحلارئ تتتتتسصحلارليتتتتتسفل

تاسةلة تتتتتتتملدلاصدفتتتتتتت ل،لاد تتتتتتتيصيللستتتتتتت فلدف ل تتتتتتتللديتتتتتتتلصملللتتتتتتتزليتتتتتتتثعلدةلصتتتتتتتح  تتتتتتتتساالاق  تتتتتتت الان تتتتتتتساتلاارلة لتتتتتتت الانفدصتتتتتتتح،لادرئتتتتتتتتحلارلتتتتتتتااستلاا 
  تتتتتتحلارد ةصتتتتت الارلثتلتتتتتح،لااردتتتتتتسصبلادتتتتتتللانتااسلاريتصتتتتتتةل تتتتتللإقتتتتت سللئتتتتتتتصلافتاسةلارلد  لدتتتتتحلردلتتتتتااستلارل تصتتتتتحلا دستتتتتتةحلةا لتتتتتحلارلصتتتتت  لاد صتتتتتسلارال 

 (. 232-230، ص ص 0202)عنتر وآخرون:ارلص  ،لئي ةبلانتااسلارة الصحللار رئصحلارلدرد حلئ سديتام
اتيتتتتت علصستتتتت رصبلارد ةصتتتتتحلارةتصالتتتتتحلادرتتتتتتلة تتتتتملدقتتتتتاصسلارتتتتتسفلارة دتتتتتللصةتتتتتتلانة لتتتتتحلاردتتتتتللدستتتتتدفترلدس تتتتتصتلاستتتتتديتاملارلصتتتتت  للتتتتتزليتتتتتثعل

 تتتتتتتتملارس   تتتتتتتت الاريتتتتتتتت صسة ل تتتتتتتتللسفلاروسااتتتتتتتتحلارليتتتتتتتتسصحل تتتتتتتتة ملارتتتتتتتتسفلارلا تتتتتتتترللالةتتتتتتتتخلارتتتتتتتتسفلئتتتتتتتت ردة صقلارستتتتتتتتقةللادةتتتتتتتتالارستتتتتتتتقةل،لاة
 (.0،ص 0223)الجندي :ارلص سايصا(،لاة ملارئئدس ارة  ال(ل

ادفتتتتتترلة تتتتتملدقتتتتتاصسلارتتتتتس لئ نسا تتتتت لاروسااصتتتتتحلار تصلتتتتتحللرس تتتتتيل ةتتتتت ءةلاستتتتتديتامللصتتتتت  لارتتتتتس لادتتتتت لارلستتتتتدا لارة دتتتتت لادتتتتتا صسلارق  تتتتتحل
ص ستتتتتحلارل تصتتتتتحلادتتتتت لارستتتتتصسلئيقتتتتت لااستتتتترحل تتتتت لدقتتتتتاصسلارتتتتتس لاوصتتتتت تةلافةد يصتتتتتحلراةتتتتتتةلارلصتتتتت  ،لاارايتتتتتاعلارتتتتت لاتارتتتتتحلارداوصتتتتتيل،لا تتتتتتلئةصتتتتتالارس

لا(22-22،ص ص 0200)الشرقاوى :لدص سللدسلل ربللزللص  لارس لارة رصحل6ارة دللردا سلةاار ل
صزلردقئصتتتتتتتتتتعلة تتتتتتتتتتملارتتتتتتتتتتسفلل(63-62:ص ص 0200( و)الشةةةةةةةةةةرقاوى032-022ص ص0222) النجةةةةةةةةةةار :اذ تتتتتتتتتتسل تتتتتتتتتتعللتتتتتتتتتتزل

لارة دلل ااتتللدرتتةللةف :
 .ل%63إرللل%03علاداوصيللص  لارسفلئةسئحلس يل ة ءةلاة ل-ص

للدص سااللدسلل ربلسةاص لال5لزلإيل رللااةدص ي الارل تصحلصر تعلةةال%03دة صعلا سل لللرتاالااسدفث لارل تللئةةالل-ب
ليةصخلردةتازلردلةياعلارااةتال63تتل75ية لد  رصرليص ةحللقدلئ الارسفلئل لصدسااحلل لئصزلل- 
لال%ل43تتل53ارةتازلئةسئحلد دصعلولزلسفلل-ت
لد دصعلإدثرلارلس ة الارلي اسةلازلقسصعلارس حللزل ةااالارسفلال-فت
لية للةسابلارل ءلانس للال-ا

ادتتت لصفلصتتتحلارتتتتاسلافلس تتت ت ل تتتللدس تتتصتلاستتتديتامللصتتت  لارتتتسفلئوادئتتت س لاريفتتت ولارة  تتتعلردلردالتتت الل(Echols,1998,p.66)اصؤ تتتتل
 لتاس ل تللس تيلارتااللردةةت  لادت لارلتااستلارقئصرصتحلاتزلقسصتعلاافدلت ملئ رة يتحلااردتتسصبلروصت تةل ةت ءةلافتاسةلارلتولاارد ةص الارلستدةتالحلإ ت  حلإرت

ساصتتتخلاذرتتت لئ ررلتتتعللتتتيليل اتتت الارتتتوسايل لتتتتساهلارة تتتع،لاصل تتتزلدة صتتتعلفتتتذالارتتتتاسللتتتزليتتتثعلإاتتتتاتللتتت لصرتتتسرلئتتت ر ااتسلافس تتت تصحلااسااتصتتتحل
للاارتتتذصزلصيتتبلدتتففصدفمل ةصتتت لئااستتقحلارلديييتتتصزل تتللليتت علارتتتسفلارة دتتللئي ةتتبلإاتتتتاتفمل تتا ثءلردد صتتتسل،لارلديييتتحل تتللليتتت علارتتسفلارة دتت

يل ةت ءةلاصيئحلاريفتلارستصسللررلعلفذ لار ااتسلافس  تصحلفاللس اتةلارتوسايلادت لاديت ذلار تساساالارلة ستئحلاارستدصلحلرتسفللة يتصدفملئلت لصة تعلس ت
لاسديتاملارلااستلارل تصحالللللل

 
 مشكلة الدراسة

دردئتسللةتاتصتتحلارلتتااستلارل تصتتحل تتللليتتسلصةتتلارر ئتت الارستصستتصحل تتللدة صتتعلصفتتتارلاردةلصتتحلاروسااصتحلي يتتحلان  صتتحللةفتت ،لةصتت لئد تتال ةتت ءةل
ازل تتازللدصتل455لدصتازل تتاز،للةفت لل54, تللارا تالارتذفلئد تال صتخلإيلت رلللست ةحلانس لاروسااصتحلةةتالل%53اسديتامللص  لارتسفلارة دتللةةتال

ل(.02،ص 0222)الجندي:لدصازل تازل للانسا للارلسديدةحلل750 للارااتفلاارترد ل،لا
ا لل علالئ الةيحلليسللزللصت  لةفتسلارةصتعل،لالتيلاردواصتتلارلستدلسل تللاتتتلارست  زلاارسترللرددئصتحلااةدص يت الار ذاتصتحلردلتااقةصزل

لدصتازل تتازل،لل,رلست ةحلل%3,دةسزلاردتسصيللر ة ءةللة الحلارسفلارة دتللرديتعلإرتللدة صعلارل7303  تلاسدفت الاسدسادصيصحلاردةلصحلاروسااصحل
لدصت سللدتسلل رتبلستةاص ل،لاارداستيل تللاسديتثحللست ة اليتصتتةللتزلل0756اد دصعللس ة الوسااتحلانسولردتا صسل لصت اللتزلارلصت  لد تتسلئةتاارلل

، 0222)وزارة الزراعةة واستصة ا األراضةي،  صسفت لةدصيتحلردقتاصسلة تملارتسفلارة دتللانسا للاروسااصحللزليثعلاسديتاملاااتتلارلص  لاردللصدملدال
 (.46ص

التتزلفةتت لايتتئةاللة التتحلدقتتاصسلارتتسفلارة دتتلل تتساسةللدةتتحلردةةتت  لادتتلل لصتت الارلصتت  ،للتتزليتتثعلس تتيل ة ءدفتت لئتتئر لانستت رصبلل
ةثعلاديتصتل ئ  الارسفلادئقصزلاردسيلاا رلس  للاردسائصحلادقاصسلئاائت الارتدة مل تللداوصتيلارلصت  لتايتعلاردتسي،لادتا صسلاروسااصحل  ردساصحلئ ردصسولاا 

 تعلة ت قلس تتيلارلصتت  لاد تاصزلساائتتقلللستتديتلللارلصت  لئتتصزلارتتوساي،لاانفتمللتتزلذرتت لس تيلااتتللارتتوسايلئففلصتحلاردقتتاصسلاا  ةتت افملئتذر للتتزليتتثعلاستت
لحلئذر الافاثملاصيفوةلافس  تلاروسااللاغصسف للزلانيفوةلارلرةص
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ائة ءلادصخل  تلسرالفذ لارتساسحلإرلللرس تحلتاسلافس ت تلاروسااتلل تللدقتاصسلارتسفلارة دتللئتئر ل تسفللة   تحل ةتسلار تصخ،لاارسترلل
ةةتتالا تتيليقتتحلرتتتاس لارلستتد ئدلل تتللالدصتت الدقتتاصسلارتتسفلارة دتتللئ ادئتت س لاةتتتلصفتتملانيفتتوةلاردتتللرفتت لتاسل رتت علالدلتتاهل تتللالدصتت الاردقتتاصسل

لارة دلا
 

 أهداف الدراسة
ل:اةقث  لللزلل  دحلارتساسحل  تلدملدةتصتلصفتا ف ل للارة  قلارد رصح

لاردرسرلادللارا يلارسافزلرتاسلاريف ولافس  تفلاروساالل للدقاصسلارسفلارة دللالستاتاالاردقاصسلئلةق حلارتساسحال-0
ل ملئخلرس يل ة ءةلارسفلارة دللئلةق حلارتساسحااردرسرلادللارتاسلارلفلاعلاارلدا يلنيفوةلافس  تلاروسااللار صل-7
لدةتصتتتلاررث تتحلئتتصزلتاسلافس تت تلاروسااتتلل تتللدقتتاصسلارتتسفلارة دتتللائتتصزللستتدافلاستتدة تةلارتتوسايلارلئةتتاالصزللتتزلارلتتستاتاالارة ديتتحلاتتزلالدصتت ال-0

 اردقاصسلئلةق حلارتساسحا
لارتساسحالاردرسرلادللصفملل  ثالال دسة الدقاصسلارسفلارة دللئلةق حل-6
لا دساحليقحلردةسصزللتاسلافس  تلاروسااللل للدقاصسلة ملدقاصسلارسفلارة دللئلةق حلارتساسحال-5
ل

 الطريقة البحثية
 التعريفات اإلجرائية: -0

 نوعية الخدمات اإلرشادية المقدمة: -أ
 دتتللإلتت لصزلص دتتبلادصفتت لاري ةتتبلارلرس تتلل لص يتتتلئفتت ل تتللفتتذ لارتساستتحلاريتتتل الاردتتللص تتتلف لااس تت تلاروسااتتلل تتللليتت علدقتتاصسلارتتسفلارة
لد تصملارلردالحلليلا د  تلاري ةبلاررلدل(لاالاةخلصردلتلادللاري ةبلاردقئص لل لارلف سف(لئ  علص ئسا

 الدور المأمول للجهاز اإلرشادي الزراعي: -ب
لاصسلارسفلارة دلللس ئثللئ  علص ةفلاص يتلئخل للفذ لارتساسحلاريتل الارلدا يلصزلص تلف لاريف ولافس  تفلاروساالل لللي علدق

 رافي:غالمجال الج -0
دملإيساءلفذ لارتساسحلئالثالحللسا تولئلة   تحل ةتسلار تصخل،لةصت لدتملايدصت سلالتث ل تسفلد ئرتحلردلسا تولارست ئ حلافتلل سصتحلاري تلصتحلارد ئرتحل

رلس تتولتستتاعلةصتت لدرتتتلفتتذ لار تتسفللتتزلص ئتتسلار تتسفلارلةةتتذةللرلس تتول ةتتسلار تتصخ،لا سصتتحلاريتت رة الارد ئرتتحلرلس تتولستتصتفلستت رم،لا سصتتحل تت ئخلارد ئرتتح
لرل سايلدقاصسلارسفلارة دللئ رلة   حال

 المجال البشري: -2
لرلر ترحلسدصةزلال لصسازل لاررصةخلا   ل لدةتصتلةيم لدقاصسلارسفلارة دل،لةص لدم لايدص سلاصةحلالتصحللزلاروسايلارلةةذصزلرة م ) دم

للواسيلئ ر سفلارالث للةعلارتساسحلال6333لواسيللزلإيل رللل053صةخلائدغلةيملاررل(62، ص0203الجادري:

 
 

 (0.22: رقم ثابت وقيمته )Zو  حجم المجتمع                                                    : حيث 

d  :( 2022نسبة الخطأ المسموا وقيمته)   وp ( 2022: رقم ثابت وقيمته) 
ل
(ل%ل0552،لاصد تتحللتتزلاريتتتاعلصزل ااا ديتت تصح(لداوصتتيلارتتوسايلارلئةتتاالصزلا  تت للرتتئر لارييتت ت لار ييتتصحل0تاعل اصا تتحليتتلل

(لةصت ودفملاروسااصتحل%ل5455(للتةفملصلصتصزلالصيصتتازلار تساءةلاار د ئتح،لاةتاارلل %ل7950(لستةح،لاصزل 76-63ص رازل للارةتتحلاررلسصتحللتزلئتصزل 
لدقاصسلارسفلارة دللادلليلصيلانسا للارللدا حال(لصقئ ازلة م%ل2755لد لرفم،لا 
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لااا دي تصحلداوصيلاروسايلا   للرئر لاريي ت لار ييصح( 0جدول ) 
 % العدد   المتغيرات المدروسة

 السن
 ,055 075 63ال عللزل76 -
 0050 004 53ال عللزل63لزل -
 0ا00 039 23ا عللزل53 -

 الحالة التعليمية
 7950 037 ال  -
 ,705 0,  سصلاص دبلص -
 7,57 99 لداسق -
 255 74  اعللداسق -
 0056 63 ي لر لي لر  -

 نوع الحيازة
 5454 ,09 لد  -
 6056 057 اصي س -

 تطبيق نظم التطوير
 2754 026 اد ل علااس لارللدا ح -
 7256 22 يوءللةف  -

 %ل033 053 افيل رل
ليلرالاةسئاللزلاسدل ساالااسدئص زالمصدر: ل
 
 ال الزمنيالمج -6

 مال7302اسد سعليليلارئص ة الالثالحلص فسللديدحلئتصاللزلةف صحل فسلسئدلئسلةدلللقديلتصسلئسلرر مل
 منهج الدراسة -2

درتتتلفتتذ لارتساستتحللتتزلارةتتايلارايتتةللإذالاادلتتتالادتتللايتترلئرتت لارلد صتتساالاارلةتت فصملارلتساستتحل،ل لتت لدرتتتللتتزلارةتتايلارتتذ لصيدئتتسل
يدئ سلتاردف لافةي تصحلا سا َ لسئئصحلةص لإادلتالا لد للئتصلا يلارةسا لاا 

 أداة جمع البيانات -2
لردةياعلادللارئص ة الارلقدائحلدملديلصملاسدل سةلاسدئص زلردة صعلانفتارلارئةالصحل،لاا دلدالادللصسئيلصيواءلفل:

 ارئص ة الار ييصحلردوسايلارلئةاالصزل- -أ
 اروساالل للدقاصسلارسفلارة دللاارلستاتاالارة ديحلازلالدصحلاردقاصسائص ة اللدرد حلئ را يلارسافزلازلتاسلافس  تلل-ب
لئص ة الددردعلئ رتاسلارلدا يلاارلفلاعللزلاريف ولافس  تفلصزلص تلخلردقاصسلارسفلارة دلال- 
لئص ة الددردعلئل  ثالال دسة الدقاصسلارسفلارة دلال-ت

 االختبار المبدئي ل ستمارة -3
لتتزليتثةصدخلااستتدصة تخلنفتتتارلارئةتت ،لاذرتت لئدقئص تتخلادتتللردف تتتللرثستتدئص زل ئتتعلديلصتتيلارئص ةتت ال Pre- testللدتملإيتتساءلايدئتت سللئتتتت

ةدتللا سصزللئةا ،لةص لدملدرتصعليص غحلئرت لااستتدحلئلت لصتدثءملالت لصستةسلاةتخلةدت تجلاايدئت سلارلئتتتلل،لائةت ءاللادصتخلدتملدرتتصعلااستدل سةل
لللياسدف لارةف تصحلاصيئةالي رةحلريليلارئص ة ال 

 ثبات أداه الدراسة  -4
(لللتت لصتتتعلادتتلليتتثةصحلانتاةلرددقئصتتعل47,ا3رددة تتعللتتزلاادستت علارتتتايدللدتتملاستتديتامللر لتتعلارةتت ل ساةئتت ع،لةصتت لئدتتغللر لتتعلارالئتت ال 

لارلصتاةلا
 المعالجة الكمية للبيانات -2

لاسديث لارةد تجللاذر ل ل لصدلدلاللر ريحلاسدي ئ الارلئةاالصزل للدثتملدةدصدف لإةي تص لال
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 اواًل: الوضع الراهن للجهاز االرشادي الزراعي لتطوير الري الحقلي

 ئرت(لالدص الاردقاصسل-صالة ءلل-ئ رةسئحلرتاسلااس  تلاروسااللرد تصملاريتل الارلسةدصحل ل ئع -أ
س تت لارلئةتتاالصزلاتتزلد تتتصملددتت لاريتتتل الئ اقتت ءللدتتمل صتت هللستتدافلد تتتصملاريفتت ولااس تت تفلرديتتتل الارلسةدصتتحلارتتالث لارلتساستتحلالستتداف

(لادتتللاردسدصتتبلاذرتت لرثستتدي ئ الللل لاتت رل،للداستتق،ل تترصر(لادتتللاردسدصتتب،لالدتتمليلتتيلارتتتسي الاريتت ملردرئتتسلاتتزل05750ارلئةتتا لارتتتسي ال 
للسدافلاسدة تةلارلئةاالصزلازلاريتل الارل تلحلئ عللسةدحللتساسحا

 ياسلد تصملاريتل الافس  تصحل -ب
(لادتللاردسدصتبلاذرت لرثستتدي ئ ال ل05750 صت هللستدافلاستدة تةلارلئةتاالصزللتزلانة تقحلافس ت تصحلارل تلتحلئ اقت ءلارلئةتا لارتتسي ال لدتم

لا رل،للداسق،ل رصر(لادللاردسدصب،لالدمليليلارتسي الاري ملردرئسلازللسدافلاسدة تةلارلئةاالصزلازلدد لانة قحا
ل

 ي الحقليثانيًا: مردودات عملية تطوير الر 
(لادتتللاردسدصتتبلاذرتت ل05750دتتمل صتت هللستتدافلاستتدة تةلارتتوسايلارلئةتتاالصزللتتزللتتستاتاالدقتتاصسلارتتسفلارة دتتللئ اقتت ءلارلئةتتا لارتتتسي ال 

لرثسدي ئ ال لا رل،للداسق،ل رصر(لادللاردسدصب،لالدمليليلارتسي الاري ملردرئسلازللسدافلاسدة تةلارلئةاالصزللزللستاتاالاردقاصسا
 حتياجات اإلرشادية للخدمات المتوقعة والمأمول تقديمها من قبل أجهزة االرشاد الزراعيثالثًا: اال

(لادتتلل05750دتتمل صتت هلتسيتتحلااةدصتت  لااس تت تفلرديتتتل الارلدا تتيلد تتتصلف للتتزل ئتتعلصيفتتوةلافس تت تلاروسااتتللئ اقتت ءلارلئةتتا لارتتتسي ال 
لبااردسدصبلاذر لرثسدي ئ ال لا رل،للداسق،ل رصر(لادللاردسدص

 رابعًا: مشك ت ومقترحات تطوير الري الحقلي
(لادتتتللاردسدصتتتبلاذرتتتت ل05750دتتتمل صتتت هللستتتدافلاةد  سارل تتت ثالاردتتتللدرصتتتعللتتتزلدقتتتاصسة مللارتتتسفلارة دتتتللئ اقتتت ءلارلئةتتتا لارتتتتسي ال 

لرد حلئة ملدقاصسلارسفلارة دلارثسدي ئ ال لا رل،للداسق،ل رصر(لادللاردسدصب،لا ذر للسدافللاا  حلاروسايلارلئةاالصزلادللارل دسة الارلد
 ادملةس بلاراوزلارةسئللردئةاتلارس ئ حلللزليثعلارلر ترحلارد رصح:

لاراوزلارةسئللارل  ئعلر عل تح×لاتتلارلئةاالصزل لل عل تحل

ل033×للللللللللللل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لص ئسلاوز×لإيل رللاتتلارلئةاالصزل             

رة دتتللدتتملةستت بلارةستتئحلارلتاصتتحلئ ستتلحلاتتتتلااتااسلاردتتللص فتتسالاث تتحللرةاصتتحللتتيلار صتت هل ر رصتتحلارتتتاسلااس تت تفل تتللدقتتاصسلارتتسفلا
للستاتاالة ملدقاصسلارسفلارة دللادلللإيل رللااتااسلارةردصحلارلتساسحلرديف ولااس  تفلا

 الفروض النظريةل-03
 الفرض النظري األول:

اروسااللئد تتصملاريتتل الافس ت تصحل ئتعلاصالةت ءلائرتتلالدصتحلاردقتاصسلارة دتلل ص ملصيفوةلافس  تل دايتلاث حلذاالتارحلإةي تصحلئصزللسداف
لئلةق حلارتساسحلائصزللستاتاالدقاصسلارسفلارة دلا

 الفرض النظري الثاني:
ارة دتلللدايتللاث حلذاالتارحلإةي تصحلئصزللسدافلااسدة تةللزلانة قحلافس  تصحلاردللص تلف لاريفت ولافس ت تفلاروسااتللردقتاصسلارتسف

لئلةق حلارتساسحلائصزلارلستاتاالارة ديحلازلاردقاصسا
 الفرض النظري الثالث:

دايتتتلاث تتحلذاالتارتتحلإةيتت تصحللئتتصزلةااصتتحلاريتتتل الاردتتللص تتتلف ليفتت ولافس تت تلاروسااتتللئلةق تتحلارتساستتحلائتتصزللتتستاتاالدقتتاصسلارتتسفل
لارة دللارلتساسحا

لأدوات التحليل اإلحصائي: -00
لرد ساساالاارةسبلارلتاصح،لالر لعلااسدئ قلارئسصقلرئصسسازل فتااالرددةدصعلافةي تللااس لةد تجلارتساسحادملاسديتاملا
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 النتائج ومناقشتها
 اواًل: الوضع الراهن للجهاز االرشاد الزراعي في تطوير الري الحقلي .

 دور االرشاد الزراعى فى تطوير الرى الحقلى قبل وأثناء وبعد التطوير: -أ
(لصفملاريتل الارد لص املئف ليف ولافس  تلاروساا لردقاصسلة ملارس لارة د لاذر ل ئعلاصالة ءلائرتلالدص الاردقاصس،ل7صرس ليتاعل 

للزلةص للسدا لد تصملاريتلحلالسدا لس  لارلواساصزلارلئةاالصزلازلد تصملدد لاريتل الادللارةةالارد رل:

 . مستوى تقديم خدمات ما قبل التطوير :0-0

د صسارةد تجلإر لصزلاريتلحلاري يحلئ اتاتلارلتاسهلارة دصحلردقاصسلارلل سس ا،لاا تلةتااالدااصحلردوسايلئففلصحلدقاصسلارسفلارة دلل
(لادللاردسدصب،لئصةل لاةددالاريتلحلاري يحلئ  ة يلاروسايلئ رلل سس ال%ل4452الل%ل4,57ي ءال للاردسدئصزللاناعلاارال ةللئاوزلةسئللئدغل 

ل(للزلةص للسدافلد تصملااس  تلاروسااللردد لاريتل اا%ل4057دةتالحلاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغ لارلس
 . مستوى الرضا عن خدمات ماقبل التطوير :0-0

(لصزلارس  لازلاريتل الاري يحلئرلعللتاسهلة دصحلردقاصسلارلل سس الارلسدةتالح،لاد اصزلساائقل7دا حلارةد تجلارااستةلئيتاعل 
(،ل للةصزلي ءللسدافلارس  لازلاريتل الاري يحل%ل43اد للسدا لارلسا لااردسيلارةساصحلي ءال  لاردسدصبلاناعلئاوزلةسئللئدغل ارس ل

ل(ا%لل5,54ئو ة يلاروسايلئ رلل سس الارلسدةتالحل  لاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغل 
 . مستوى تقديم خدمات أثناء التطوير:0-0

صزلاريتل الاري يحلئدرسصرلاروسايلئدراص فملئد ررلاروسااحل،لاارلس اتةل  لإ سا لاروسايل  لإيساءلل(لار 7د صسلةد تجليتاعل 
ل4753الل%ل4557ال%ل4,54اردقاصس،لاةعلارل  ثالانارصحلارلدرد حلئة ملئةقاصسلارسفلي ءال  لاردسدصئ الارالثالحلانارللئاوزلةسئ للئدغل 

لتاتفملئ علل فاليتصتل  لاردسدصئصزلاايصسصزلئاوزلل(لاد لاردسدصب،لئصةل لاةددالاريتل ال% اري يحلئر تلةتااالاايدل ا الرلد ئرحلاروسايل،لاا 
ل(لاد لاردسدصبا%ل4350الل%لل,435ةسئ لئدغل 

 . مستوى الرضا عن خدمات أثناء التطوير :0-0
لتاتلاروسايلئ علل لفاليتصتلازلة ملارسفلي ءل عللزلارس  لازلاررلعلاد لةعلارل   علااارصحلارلدرد حلئة ملدقاصسلارس ،لاال

(ادللاردسدصب،لئصةل لاةدعلارس  لازل%ل4056الل%ل4759ارة دل،لادرسصةفملئدراص لارد ررللزلاروسااحلل  لاردسدصئ الانارللئاوزلةسئللئدغ ل
لرس  لازلئ  للاريتل الدسدصئ الاسقصحا(ل،ل للةصزلاةدعلا%ل5454اريتل الاري يحل للايدص س  تةلارلساافلاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغل 

 . مستوى تقديم خدمات مابعد عمليات التطوير :2-0
ال%ل2359اةددالاريتل الاري يحلئد تصمليتل الإس  تصحللدلصوة،لاد تصمللسددول الااةد  لئفسر سللدلصوةلاردسدصبلاناعلاارال ةللئاوزلةسئللئدغ 

ل(اللل%ل4454ئلس اتةلاروسايلادللدساصعللة يصدفمل للاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغل (لادللاردسدصب،لاي ءالاريتل الاري يحل%ل,4,5

 . مستوى الرضا عن خدمات مابعد التطوير :2-0
ي ءلارس  لازلاريتل الاري يحلئ عللزلدرسصرلاروسايلئ رلة   حلادللارلسااف،لالد تصمللسددول الااةد  ل للاردسدصبلاناعلاارال ةلل

لئدغ لاريئه،%ل4454الل%ل4,56 لئلسدافلس   لئ ردصسولاا    ح ل  ردساصح لارلدلصوة لي ءالاريتل الافس  تصح لئصةل  لادللاردسدصب، ادقفصسلل(
ل(ا%ل,405 للاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغل للاردسي،لالر ريحلارلداةحلار داصح

(لالسدافلس  ل%ل4556ساسحلي ءالئلداسقلئدغل لزلاررس لارس ئعلصدئصزلصزللسدا لد تصملاريتلحلافس  تصحلئ رلساةعلارالث لارلت
لئصةل لي ءللسدافلد تصمليتل ال ئعلالدص الاردقاصسلئلداسقل %ل4054ئدغل  (،ل للةصزلي ءللسدافل%ل5955(لالسدافلس  ل %ل4654(،

تلالدص الاردقاصسلئلداسقل(،لاي ءللسدافلد تصمليتل الل لئر%ل5952(لالسدافلس  لئدغل %ل4053د تصمليتل الصالة ءلالدصحلاردقاصسئلداسقل 
(،لل لسئعلصد حلصزلتاسلااس  تلاروساالل للدقاصسلارسفلارة دللصئتاليصتال،لاالاةخلل لواعلصةد  ل%ل,455(لالسدافلس  ل %ل4,52ئدغل 

ارلص  لاد دصعلارة  تلللارلللوصتللزلدةسصزلتاس لرصيعلارللارفترلارلقدابللزلالدص الدقاصسلارسفلارة دللاردللدسدفترل للليلدف لدس صتلاسديتام
ليياي لل لل علة رحلارة سلارل تللاردللدفتتلارر رمليثعلفذ لارةدسةلايثعلارةدساالارثة حا

ل
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2102(  2)  65وم الزراعية بمشتهر مجلد مجلة حوليات العل  

 ( توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمستوي تقديم الخدمات اإلرشادية المرحلية لتطوير الري الحقلي ومستوي رضاهم عن تلك الخدمات0جدول )

 الخدمات المقدمة
 222مستوي تقديم الخدمة ن=

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

يب 
ترت
ال

 

 222مستوي الرضا عن الخدمة ن=

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

يب 
ترت
ال

 

  رصر لداسق ا رل  رصر لداسق ا رل
 % اتت % اتت % اتت % اتت % اتت % اتت

 خدمات ما قبل عمليات التطوير  -أ
ا تتتتتلةتتتتتااالردااصتتتتحلارتتتتوسايلئففلصتتتتحلدقتتتتاصسل-0

 ة دلاارسفلار
 ارال ر  5952 0657 073 5757 0,0 0056 62 ارال ةل 4452 7950 037 6056 065 7956 030

د تتتاصزلساائتتتقلارتتتتسفلادتتتلللستتتدافلارلتتتتسافلل-7
 ااردسيلارةساصحا

 4353 0755 006 ,565 097 0755 66 ارال ر  4756 0550 070 6757 ,06 7755 29
اناعل
  م(

التتتتعللتتتتتاسهلة دصتتتتحلردقتتتتاصسلارلل سستتتت الل-0
 سدةتالحاارل

 اناع 4353 0950 002 6056 065 0956 ,4 اااع 4,57 7050 0, ,6,5 020 7,53 ,9

ارلستتتتت اتةل تتتتتللإ ةتتتتت يلارتتتتتوسايلئ رلل سستتتتت الل-6
 ارلسدةتالحا

 ارسائي 5,54 6052 064 6355 067 0252 47 ارسائي 4057 0056 002 6956 020 0250 43

  %2202 % 2602 المتوسط العام
 سبت من استمارات االستبيانالمصدر: جمعت وح   

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد   

 ( توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمستوي تقديم الخدمات اإلرشادية المرحلية لتطوير الري الحقلي ومستوي رضاهم عن تلك الخدمات0تابع جدول )  

 الخدمات المقدمة
 222مستوي تقديم الخدمة ن=

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

يب 
ترت
ال

 

 222مستوي الرضا عن الخدمة ن=

ن 
وز
ال سالن

يب بي
ترت
ال

 

  رصر لداسق ا رل  رصر لداسق ا رل
 % اتت % اتت % اتت % اتت % اتت % اتت

 خدمات أثناء عمليات التطويرل-ب
ارلستتت اتةل تتتللايدصتتت سل تتت تةلارلتتتساافلل-5

 اارلي رها
22 040

2 030 640
4 002 220

260 042 402 04 ارسائي 2002 0
2 022 240

 ارس ته 2202 2

ارلستتتتت اتةل تتتتتللا تتتتتسا لارتتتتتوسايل تتتتتللل-4
 إيساءاالاردقاصسا

36 000
0 

043 220
6 

42 020
6 

000 60 ارال ةل 2200
3 

034 220
4 

020 230
6 

 ارسائي 2402

درسصتتتتتتترلارتتتتتتتتوسايلئ صةصتتتتتتتتحلدراص تتتتتتتتفمل-2
 22 ئد ررلاروسااحا

020
3 020 

260
2 22 

020
 64 اناع 2402 3

020
3 022 

220
4 022 

020
 ارال ةل م( 2006 6

يدل اتتتتتتت الرلد ئرتتتتتتتحلارتتتتتتتوسايلا تتتتتتتتلال-,
 ااردرسرلادللارل   عا

22 
030
0 022 

640
0 000 

260
 60 اري له 2204 2

000
3 034 

220
4 020 

230
 ارسائي م( 2402 6

ةتتعلارل تت  علانارصتتحلارلدرد تتحلئتتة ملل-9
 دقاصسلارسفا

24 020
6 022 630

0 003 220
030 20 ارال ر  2002 6

3 034 220
4 002 200

 اناع 2002 6

ملئ علل لفاليتصتلالستدةت لإلتاف-03
 ازلارة  ما

20 060
2 

040 200
2 

003 220
6 

000 60 ارس ته 2202
3 

002 220
4 

22 030
6 

 ارال ةل 2006

 % 2203 % 22022 المتوسط العام
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيانلل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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2102(  2)  65وم الزراعية بمشتهر مجلد مجلة حوليات العل  

 اإلرشادية المرحلية لتطوير الري الحقلي ومستوي رضاهم عن تلك الخدمات ( توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمستوي تقديم الخدمات0تابع جدول)  

 الخدمات المقدمة
 222مستوي تقديم الخدمة ن=

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

يب 
ترت
ال

 

 222مستوي الرضا عن الخدمة ن=

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

يب 
ترت
ال

 

  رصر لداسق ا رل  رصر لداسق ا رل
 % اتت % اتت % اتت % اتت % اتت % اتت

 خدمات ما بعد عمليات التطويرل-ب
درسصتتتتترلارتتتتتوسايلئ رلة   تتتتتحلادتتتتتللل-00

 ارلساافلا صةصحليص ةدف ا
62 060

2 032 340
2 04 202

020 63 الثالث 2402 4
6 032 340

 األول 2406 402 04 2

د تتتتتصمللستتتتددول الااةدتتتت  لئفستتتتر سلل-07
 لة سئحا

40 020
6 

022 220
3 

22 020
4 

000 32 الثاني 2404
6 

022 230
0 

32 000
6 

 الثاني 2202

لستتتتتتتت اتةلارتتتتتتتتوسايلادتتتتتتتتللدستتتتتتتتاصعلل-00
 24 لة يصدفما

040
2 026 

660
2 24 

040
 40 الرابع 2202 2

020
6 022 

600
4 004 

220
3 

 الثالث 2603

د تتتتصمليتتتتل الإس تتت تصحلللصتتتوةللالتتتعل-06
اردستتتتتتتتتتتاصحلئتتتتتتتتتتت ردصوس،لإ تتتتتتتتتتت  حلاريتتتتتتتتتتتئهل
اروسااتتل،لدقفصتتسلاردتتسي،للر ريتتحلارلداةتتحل

 ار داصحا

020 
230
6 022 

240
2 42 

060
 22 األول 3202 2

020
3 022 

600
4 002 

200
6 

 الرابع 2204

 % 2204 % 2403 المتوسط العام
 2002  2206 متوسط تقديم الخدمات المرحلية

 جمعت وحسبت من استمارات االستبيانلالمصدر:  
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2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد   

لصور تقديم الخدمات اإلرشادية -ب
يفت ولااس ت تلاروساات لرد تتصملاريتتل الااس ت تصحل ت لليت علدقتاصسلارتس لارة دت لئلةق تحلل(لانة تقحلاردت لصستدرصزلئفت 0صرس ليتتاعل 

لارتساسحلاذر للزلةص لتسيحلانسدة تةللزلد تصملدد لاريتل الال
ستتبل لصا تتةالارةدتت تجلصزلاروصتت ساالارة دصتتح،لااايدل اتت الافس تت تصح،لاارة تتساالافس تت تصحلليتت ءال تت لاردسدصئتت الارالثالتتحلانارتتللئة ةصتت 

ل0557الل%ل0,57ال%ل63(لادتتللاردسدصتتب،لئصةلتت لاةددتتالارئتتسالجلافذااصتتح،لارئتتسالجلارددصةوصاةصتتحل،اص تتثملارةصتتتصال %ل5256ال%ل,475الل%ل4059
لاةدصيحلر ررل ة ءةلارلس تصزلاروسااصصزل للدةاصيللاسديتاملارقسعلافس  تصحل(لاردسدصئ الارالث لانيصسةللزلةص لتسيحلااسدة تةل%

اانة تقحلافس ت تصحلاذرت للتزليتثعلاردةتايل ت لانة تقحلارل تلتحلاتزلقسصتعلددت لااذااصتحللسارذ لصدقدبلوص تةلال حلاروسايل  لارئسالجلان
ارلفتت س لارئتتسالجللتتيللسااتت ةلصزلد قتت لددتت لارئتتسالجلانةدص يتت الارةردصتتحلردلستتدفت صزل،لرلتت لرفتتذ لارئتتسالجللتتزلدتتفالصسلاتت ر ل تت لس تتيلارلستتدا لارلرس تت لال

لسايلارلسدةتصزللزلدقاصسلارس لارة د لاردول

 (: توزيع الزراع المبحوثين وفقا للتعرض ل نشطة األرشادية ومستوي األستفادة منها2جدول )

 األنشطة اإلرشادية
 222مستوي األستفادة ن =

 ضعيف متوسط عالي الترتيب الوزن النسبي
 % عدد % عدد % عدد

 األول 2202 04022 22 3000 022 203 26 زيارات حقلية
 الثانى 2004 0600 42 2004 002 0004 62 اجتماعات ارشادية
 الثالث 2306 6400 022 2200 022 0202 30 نشرات ارشادية
 السادس 60022 42022 042 06022 62 2022 00 إيضاحات عملية
 الثامن 2400 4303 223 203 26 002 2 برامج إذاعية
 السابع 62022 4004 022 0600 22 004 02 برامج تليفزيونية
 الرابع 2002 24022 022 0204 26 0200 22 برامج ارشادية
 الخامس 6202 3303 030 0004 62 206 22 أيام حقل وحصاد
 التاسع 2200 2600 222 203 02 - - اف م الفيديو
 % 6406 المتوسط العام

ليلرالاةسئاللزلاسدل ساالااسدئص زلارليتس:للللللللللل
ل
 نوعية الخدمات االرشادية المقدمة ل-ج

لئيتاع   لارةد تجلارااستة لصزلغ رئصحل6د صس لاصد حللزلاريتاع لاريف ولافس  تفلاروسااللردوسايلا لاريتل الاردللص تلف  (إرللةااصح
ارلداسقلارر ملرلسدافلد تصملل(،ل للةصزلي ء%ل59,,اريتل الاردللص تلف لاريف ولافس  تفلفلليتل اللرس صحلةص لي ءلارلداسقلارر ملرف ل 

ل(لا%ل0050اريتل الارلف سصحل 
لردي ةبل لاا د  ت  ل  ق، لارلردالح لة ع ل لادل لدردلت لافس  تفليتل اللرس صح لاريف و لص تلف  لاردل لاريتل ا لغ رئصح لصز لصد ح لسئع لل 

ادللاريف ولااس  تفلاردةاصيل للد تصملاريتل الاردقئص للارذفلصس اتلادللاردذ سلاسساحلاف ة يلئقسص حلص  علاصسسي،لانلسلارذفلصسدايبل
صي ئصحلادللانتاءلارسدا لا لادللصزلص لعلاري ةبلاردقئص للل لارلف سفل(لارةيصبلان ئسلرل لرخللزلدفالصساالاا ةحلاا 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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2102(  2)  65وم الزراعية بمشتهر مجلد مجلة حوليات العل  

ل( توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لنوعية الخدمات التي يقدمها جهاز اإلرشاد الزراعي6جدول)

 لمقدمة الخدمات ا
 222نوعيه الخدمات المقدمة ن =

 مهارية ) الجانب التطبيقي( معرفية ) الجانب المعرفي(
 % عدد % عدد

 0006 62 4402 202 يتل الل ل ئعلاردقاصسال- -
 0000 62 4303 223 يتل الصالة ءلاردقاصسال- -
 0002 66 4306 222 يتل الل ئرتلاردقاصسلال- -

لتتتتتتتتتعليتل الإس  تصحلللصوةللالتتل-
 *اردساصحلئ ردصتتتتتتتتتتتتوسا

220 42022 62 06022 

 0003 60 4400 222 *ا   حلاريئهلاروساالا
 200 20 2204 204 *دقفصسلاردتتتتتتتتتتتتتتتتتسيا

 200 00 2203 204 *لر ريحلارلداةحلار داصحا
 % 00002 % 4402 المتوسط العام

 ستبيانجمعت وحسبت من استمارات االلالمصدر: 
 

 ثانيًا: مردودات تطوير الري الحقلي
ل  لئيتاع لارااستة لارةد تج لارلستاتاال (5دا ح لي ءا لةص  ل، لارة دل لارسف لدقاصس للستاتاا للز لارلئةاالصز لاروساي لاسدة تة تسيح

صتلاردسدصبلارال ةللئلداسقلئدغل(للزلةص لتسيحلااسدة تةل،لئصةل لاةدداللستاتاالاردس %ل9752اا دي تصحل للاردسدصبلاناعلئلداسقلا ملئدغل 
(لاايصساللاةددالارلستاتاالافةد يصحلاردسدصبلانيصسلئلداسقلئدغل%ل555,(،لاي ءالارلستاتاالارئصتصحل للاردسدصبلارال ر لئلداسقل ل%ل450, 
ل.(%ل2,50 

(للل لصر هل%ل554,ءالئةسئحل ل(لصزلتسيحلاسدة تةلاروسايلارلئةاالصزللزللستاتاالاردقاصسلي 5ئيةحلا لحلصدئصزللزلةد تجليتاعل 
الدس صتصحلةسئحلاسدة تةلا رصحلافذاللؤ سليصتلصتعلادللصفلصحلة ملدقاصسلارسفلارة دللااال س لافصي ئصحلارلدةااحلسااءلص  ةالا دي تصحلصالئصتصحلص

خلاس يل ة ءدخللزليثعلارديتصتلارلسدلسلصالإةد يصح،لانلسلارذفلصدقدبلارلة   حلادللفذالارلسدافللزلاسدة تةلاروسايل،لئعلااررلعلادللوص تد
لاددئصحلقدئ الاروسايلل تسلارلسدق يا

ل
 ( توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمستوي االستفادة من مردودات تطوير الري الحقلي2جدول)

 مردودات تطوير الري الحقلي
 مستوي االستفادة

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

يب
ترت
ال

 

 ضعيف متوسط عالي
 % دعد % عدد % عدد

 مردودات اقتصادية -أ
 0 9655 ,75 03 0355 02 455, 030 وص تةلتيعلارلواسيال-
س يل صلحلااس لاروسااصحال-  7,9 ,755 50 0655 03 75, 9057 0 
 7 96 052 4 0657 53 653, 796 دا صسلد  رصرلارسفلالارد  صعلالاريص ةحال-
,352 720 ايدي سلارا الالاريفاتل للالدصحلارسفال-  4, 0956 9 755 905, 6 
 4 9057 ,75 03 7355 27 2455 ,74 ية لد  رصرلااةد  ال-
 5 9054 052 00 0252 47 2,55 725 وص تةللس ةحلارس رحلاروسااصحال-

 األول % 2003 ارلداسقل
 مردودات ترشيدية -ب
 6 6, - - 6252 042 5757 0,0 ارد دصعللزلارة تل لللص  لارسفال-
 5 057, 755 9 6550 ,05 5757 0,0  رصبلارةتصالحل للارسفادئةللااسل-
 0 ,45, 550 ,0 7950 037 4552 703 وسااحللصية رل دصدحلاسدفث لارلص  ال-
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 0 ,5,, 052 4 0353 035 4,57 709 لس اتةلادللاة  ءلساائقللسديتلللارلص  اارل-
 7 259, 056 07 7956 030 4250 705 درسصرلاروسايلئ سدابلاتاسةلارلساافلارلقاسةال-

 الثاني % 42006 ارلداسقل
 مردودات بيئية -ج
 0 550, 056 5 6050 066 5256 730 ارةتللزلارددا لاارلة   حلادللاريةحلارر لحال-
 7 ,55, 050 00 0457 072 4355 707 دس صتلاسديتاملانسلتةلالارلئصتااال-
 0 54,, 755 9 ,7,5 030 4,55 763 لةيلةلالارة  تشل للارلساافلارلقاسةال-
 6 650, 550 ,0 0250 003 5252 737 اسديتاملااسلتةلارر اصحال-
 5 059, 550 ,0 0,53 000 ,545 099 اررلعلادللاةد  ساروسااحلارر اصحلاارة صةحال-

 لثالث ا % 4202 ارلداسقل
 مردودات انتاجية -د
 6 2,50 ,45 76 5050 029 6753 062 اسديتامللةسة الاردسئحال-
  م(6 2,50 57, 79 6,57 049 6056 057 وسااحلاية رلغصسلد دصتصحال-
 0 357, 950 07 ,635 060 5353 025 وسااحلاية رل يصسةلاررلسال-
 7 2955 952 06 6753 062 6,57 049 وسااحللة يصعلددثتملليلارد صساالارلة يصحال-
 0 2,56 0657 53 0453 074 6952 026 وسااحلصية رلل  الحلردلداةحال-
 4 2554 0556 56 6757 ,06 6757 ,06 وسااحلصية رلددةلعلاررقشال-

 الرابع % 3402 ارلداسقل
 %  4202 ارلداسقلارر م

 جمعت وحسبت من استمارات االستبيانالمصدر: 
 

 ثالثًا: الدور المتوقع والمأمول ألجهزة اإلرشاد الزراعي القيام به لرفع كفاءة الري الحقلي
(لإرللارتاسلارلدا يللزلصيفوةلافس  تلاروسااللصزلص تلخلرس يل ة ءةلة ملارسفلارة دلللزلةص للتسيحل4د صسلارةد تجلارااستةلئيتاعل للللللللل

لااةدص  لافس  تفلردلي االارلفلارحل،لااريف الارلة علصزلد املئد تصملاريتلحل،لاةااصخلاريتل الارل تلحا
 درجة االحتياج االرشادي للمجاالت المأمول قيام أجهزة اإلرشاد الزراعي بها: -أ
لاللللللللللل لادتسصبلصئة ءلارلواساصزلادللاريص ةح، لئدراص لارد ررللزلارلة يصعلاالة ءلاردقاصس، ل  لئت لاري يح ص فسالارةد تجلصزلاريتل ال

(ل%ل,975الل%ل9050ال%ل9,55ال للاردسدصئ الارالثالحلانارللئفاوازلةسئصحلئد ال إ   حلاةتةلل  صةحلتصوعلة علاة ق يلاردص سلار فسئل(لي ء
  ،لادللاردسدصبللزلةص لتسيحلااةدص  لافس  تف،لئصةل لاةددالاريتل الاري يحلئتت لسدرلرواسيلاردقاصس،لاارداسيل للدا صسللسددول الااةد

ل(لادللاردسدصبا%ل752,الل%لل456,ال%لل9757ةسئصحلئد ال للارلس اتةل للدساصعلارلة يصع(للاردسدصئ الانيصسةلئفاواز
 الجهات المفضل أن تقوم بتقديم خدمات الري الحقلي:  -ب

(لإرللصزلغ رئصحلاروسايلارلئةاالصزلصة دازلصزلد املاريف الافس  تصحلئلةستف لئد تصملدد لاريتل الةص ل4د صسلارةد تجلارااستةلئيتاعل 
(لادللاردسدصبل،لئصةل لاةددال عل%لل0050الل%ل0453التصسصحلاروسااحل للاردسدصئصزلاناعلاارال ةللئلداسقلئدغل لي ءل عللزلارلس ولافس  تف

ل356الل%ل04533الل%ل0450لزلساائقللسديتلللارلص  ،لالئة لاردةلصحلاااتدل ز،لااواسةلارسفلاردسدصئ الارالثالحلانيصسةلئلداسق الئد ال 
ل.(لادللاردسدصبل%

 لخدمات المقدمة:نوعيه ا -ج
ل  لةد تجليتاع ل4دا ح ل  لةاارل لصز ل %ل4455( لاصز ليتل اللرس صح، لصسغئازل للارةياعلادللاريتل ال للياسة ل (ل%ل0050(

لصة دازلصزلد ازلاريتل الارل تلحل للياسةلدقئص صحل لاري ةبلارلف سف(ا
ارلئةاالصزلصزلص تلف لصيفوةلانس  تلاروسااللرفمللئدغللل لسئعلصد حلصزللداسقلتسيحلااةدص  لااس  تفلرديتل الاردللصفلعلاروسايل

(لانلسلارذفلصر هلصفلصحلدد لاريتل الئ رةسئحلرفملائ رد رللسص ازلرف لدفالصسللدةا لادللس يل ة ءةلة ملدقاصسلارسفلارة دللافذال%ل9359 
يتل الئلةستف لانلسلارذفلصر هلصفلصحلدد لانيفوةلئ رةسئحلفالارلقدابل،ل ل لدئصزللصةفملصسغئازلصزلد املصيفوةلافس  تلاروسااللئد تصملدد لار

لردد لانيفوةلئ رةسئحلرد تصملاريتل الارلذ اسةالةسئلرفملاااصل زلئتاسف لارةصافلاارلدلاهل لللي علدقاصسلارسفلارة دللإالصةخلفة  لا د  تل
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 الت المأمول قيام أجهزة اإلرشاد بها والجهات التي تقوم بالخدمة ونوعيه الخدمات ( توزيع الزراع المبحوثين وفقًأ لدرجة االحتياج االرشادي للمجا2جدول)

الخدمات 

المامول 

 تقديمها

 061درجة االحتياج ن=

ي
سب
لن
 ا
ن
وز
ال

 

ب
تي
تر
ال

 

 نوعيه الخدمات المقدمة الجهات القائمة بتقديم الخدمة

 جهات مساندة لالرشاد الزراعي جهات إرشادية فقط 

 ضعيف طمتوس عالي
مديرية 

 الزراعة

المركز 

 األرشادى

روابط 

مستخدمي 

 المياه

بنك التنمية 

 واالئتمان
 خدمات مهارية خدمات معرفية وزارة الري

 % عدد % عدد % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % عدد % عدد % عدد

سللف للزار   -

 التطوير.
0,02 47 الرابع 4212 412 15 1445 51 8111 284  21 6,4 05 7,6 202 52,11 2 1,6 288 8212 62 1717 

تلدريب ابنللا   -

المللللللللزارعي  

 علي الصيانة.

 6117 216 3812 134 2,11 4 2,6 3 5,2 22 42,1 240 00,0 03 الثاني 4343 412 15 1144 44 8412 245

التوسللع  فللي  -

تللللللللللللللللوفير 

مسللللللللتلزمات 

 االنتاج.

152 الخامس 8644 1415 37 1444 68 7414 245  62,2 010 22,2 06 7,2 22 2,11 - - 346 8714 44 1215 

تعلللللللللويض  -

التللللالف ملللل  

المحاصلللللللللي  

 اثنا  التطوير.

 8411 312 1418 38 - - 4,7 25 01,6 04 02,1 002 61,1 046 األول 4845 114 5 144 5 4741 344

حدة  - ضافة و إ

ماكينلللة ديلللزل 

حلللال انقطلللا  

التيللللللللللللللللار 

 الكهربي.

344 8547 25 741 25 117  1412 36 8417 314 - - 7,2 06 57,1 227 04,7 50 07,2 61 الثالث 4248 

المساعدة في  -

تسلللللللللللللوي  

 المحاصي  .

 411 32 4418 318 - - 5,2 22 4,4 24 67,7 030 00,7 001 السادس 8247 818 31 3414 114 5741 244

 % 00,0 % 55.6 % 1,7 % 05,11 % 05,0 % 05,1 % 00,0 % 31,3 المتوسط 

  الخامس الرابع الثالث األول الثاني  لترتيبا

 المصدر:جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
ل
ل
ل
ل
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الري رابعًا: الع قات بين دور اإلرشاد الزراعي في تطوير الري الحقلي ومستوي استفادة الزراع المبحوثين من المردودات  الناتجة عن تطوير ل
 الحقلي.

 هزة اإلرشاد الزراعي بتقديم الخدمات اإلرشادية قبل وأثناء وبعد عملية التطوير الحقلي ومردودات التطوير .الع قة بين مستوي قيام أج-أ
لايدئ سليةحلارةس لارة سفلاناعلدمليص غحلارةس لافةي تللارد رل:

حل ئعلاصالة ءلائرتلالدصحلاردقاصسلارة دللالدايتلاث حلذاالتارحلإةي تصحلئصزللسدافل ص ملصيفوةلافس  تلاروسااللئد تصملاريتل الافس  تص
تصتلائصزللستاتاالدقاصسلارسفلارة دللئلةق حلارتساسحل،لارددف تللزليةحللفذالارةس لدملاسديتاملايدئ سللر لعلااسدئ قلارئسصقلرئصسسازلردة

 (لاياتلاث حلإسدئ قصحلئصز2اررث حلادئصزللزلةد تجليتاعل 
 (ا3530ردقاصسلائصزلارلستاتاالافةد يصحلاةتل اريتل الارلسةدصحلصالة ءلالدصحلال-
افالصلسللةق للصزلد فسليتل الل(3530اريتل الارلسةدصحلرل لئرتلالدصحلاردقاصسلائصزل عللزلارلستاتاالاا دي تصحلااردس صتصحلاارئصتصحلاةت ل-

الائة ءلسيلالصل زلصزلص ئعلئف لاالئرتلاةدف ءلالدصحلاردقاصس  رلوال لئرتلاردقاصسلدفالصسااللدةا حلادللارلستاتاالاا دي تصحلااردس صتصحلاارئصتصحل
دصحلادصخلدملس  لارةس لااةي تللئ رةسئحلرلسةددصزلارس ئ دصزلا ئاعلارةس لارة سفلارئتصعل للةصزلرملةدل زللزلس  خلئ رةسئحلرديتل الارلسة

ذر لاريتل الارلسةدصحلصالة ءلالدصحلاردقاصسلائصزلارلستاتاالاا دي تصحلرل ل ئعلالدصحلاردقاصسلااث دف لئلستاتاالاردقاصسلانسئرحلارلتساسح،لا 
لااردس صتصحلاارئصتصح،لانلسلارذفلصسدتاللد الصرلتاسلافس  تلاروسااللئلسةددللل ل ئعلاصالة ءلدقاصسلارسفلارة دلا

 
المراحل الث ث المدروسة  قبل، واثناء، وبعد عملية ( نتائج الع قة االرتباطية بين مستوي األستفادة من تقديم الخدمات اإلرشادية ب3جدول )

 التطوير و مردودات تطوير الري الحقلي

 مراحل الخدمات اإلرشادية المدروسة
 مردودات تطوير الري الحقلي

 انتاجية بيئية ترشيدية اقتصادية
 35356 35306 35373 ,3533 مرحلة ما قبل عملية التطوير.
 **35060 35339 ,3533 35305 .مرحلة أثناء عملية التطوير

 35037 **35760 **35060 **35755 مرحلة ما بعد عملية التطوير.
للل3530لرةافلاةتلل←**للللللللللللالمصدر : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

ل
 حقلي وبين مردوداته. الع قة بين مستوي االستفادة من األنشطة اإلرشادية التي يقدمها الجهاز اإلرشادي لتطوير الري ال-ب

لايدئ سليةحلارةس لارة سفلارال ةللدمليص غحلارةس لافةي تللارد رلل
دللائصزلالدايتلاث حلذاالتارحلإةي تصحلئصزللسدافلااسدة تةللزلانة قحلافس  تصحلاردللص تلف لاريف ولافس  تفلاروسااللردقاصسلارسفلارة 

ل(ل,ةااصحلاررث حلدملاسديتاملايدئ سلر لعلااسدئ قلارئسصقلرئصسسازلاصد حللزلةد تجليتاعل ارلستاتاالارة ديحلازلاردقاصس،لاردةتصتل
 (ا3535اياتلاث حللرةاصحلئصزللسدافلإسدة تةلاروسايلارلئةاالصزللزلافيدل ا الافس  تصحلاارلستاتاالاردس صتصحلردقاصسلارسفلارة دللاةتل لل-
 (ا3535اروسايلارلئةاالصزللزلارة ساالافس  تصحلاارلستاتاالارئصتصحلردقاصسلارسفلارة دللاةتل اياتلاث حللرةاصحلئصزللسدافلاسدة تةلل-
 (ا3530اياتلاث حللرةاصحلئصزللسدافلإسدة تةلاروسايلارلئةاالصزللزلارئسالجلافذااصحلاارلستاتاالاف دي تصحلردقاصسلارسفلارة دللاةتل ل-
وسايلارلئةاالصزللزلارئسالجلارددصةوصاةصحلاافس  تصحلائصزلارلستاتاالافةد يصحلردقاصسلارسفلارة دللاةتلاياتلاث حللرةاصحلئصزللسدافلإسدة تةلارل-
(لادللاردسدصبالائة ءلادصخلدملس  لارةس لافةي تللئ رةسئحلردة االارس ئ ح،ل للةصزلرملةدل زللزلس  لارةس لافةي تلل3530ال3535 

ل(لةص لص فسالارةد تجلاتملاياتلاث حللرةاصحلئصةف لائصزللستاتاالدقاصسلارسفلارة دلا,اعل لئ رةسئحلرألة قحلانيسفلاارلئصةصحلئيت
لل لسئعلصد حلصفلصحلدتسصبلارلس تصزلاروسااصصزلادللاسديتاملدد لانة قحلئ ة ءةلي يحلارئسالجلااس  تصحلاصص ملارة علاااص  ة ا،ل

دد لانة قحلاللستاتاالاردقاصسلارلتساسح،لادللارسغملصزلدد لانة قحلدرتلااس هلارذفلااروص ساا،ل  تلا فسالارةد تجلاتملاياتلاث حلئصزل
لصردلتلادصخلاريف ولااس  تفلاروساالل للدايصعلسس تدخلريلفاسلاروسايا

ل
ل
ل
ل
ل
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لزراعي و ( نتائج الع قة االرتباطية بين مستوي االستفادة من األنشطة اإلرشادية التي يقدمها الجهاز اإلرشادي ا4جدول )
 مردودات  تطوير الري الحقلي

 األنشطة اإلرشادية المدروسة
 مردودات تطوير الري الحقلي

 انتاجية بيئية ترشيدية اقتصادية
 35303 35354 35365 ,3533 زيارات حقلية.

 ,353 3532 *35007 35309 إجتماعات إرشادية.
 35370 *35034 35377 ,3530 نشرات إرشادية.
 35399 35363- 35306 35302 ية.ايضاحات عمل
 35360- 35394- 35345- **350,5 برامج إذاعية.

 **35040 35335- 35307 35360 برامج تليفزيونية.
 *35070 35300 35332 35396 برامج إرشادية.

 ,3537 35377- 35300 35307 أيام حقل وحصاد.
 35300 35305 3530- 35307- أف م فيديو.
 *,3503 35304 35364 35300 االجمالي

ل3530لرةافلاةتلل←**لل3535لرةافلاةتلل←*لالمصدر : جمعت وحسبت من استمارات االستبيانل
ل

 الع قة بين نوعيه الخدمات التي يقدمها الجهاز اإلرشادي الزراعي لتطوير الري الحقلي وبين مردودات التطوير. -ج
لافةي تللارد رللايدئ سليةحلارةس لارة سفلارال ر لدمليص غحلارةس ل

لارة دلل لارسف للستاتاالدقاصس لائصز لاروساال لافس  ت ليف و لص تلف  لاريتل الاردل لةااصح لئصز ل لإةي تصح لذاالتارح لاث ح لدايت ا
ياتل(لال9ارلتساسحل،لارددف تللزليةحلفذالارةس لدملاسديتاملايدئ سلر لعلااسدئ قلارئسصقلرئصسسازللردةتصتلاررث حلااد حللزلةد تجليتاعل 

صتصحلاث حلإسدئ قصحلئصزلةااصحلاريتل الاردللص تلف لاريف ولافس  تفلاروساال للرس صحل،للف سصخ(لائصزل عللزلارلستاتاالاف دي تصحلااردس 
لئصزلةااصحلاريتل الارل تلحلائصزلارلستاتاالافةد يصحل،لائة ءلادصخل3530اارئصتصحلاةتل  صل زل(ل،ل للةصزلص فسالارةد تجلاتملاياتلاث ح

لااردس صتصحل لارلستاتاالاف دي تصح للز ل ع لائصز لاروساال لافس  تف لاريف و لص تلف  لاريتل الاردل لةااصح لئرث ح لصدردع ل صل  س  لافةي تل
لاارئصتصح،ل للةصزلرزلةدل زللزلس  خلئ رةسئحلردرث حلئصزلةااصخلاريتل الائصزلارلستاتاالافةد يصحا

ل
 ة بين نوعيه الخدمات التي يقدمها الجهاز اإلرشادي الزراعي وبين مردودات تطوير الري الحقلي( نتائج الع قة االرتباطي2جدول )

نوعية الخدمات التي يقدمها الجهاز 
 اإلرشادي الزراعي ) معرفية ، مهارية(

 مردودات تطوير الري الحقلي
 انتاجية بيئية ترشيدية اقتصادية

35755** 35060** 35760** 35037 

ل3530لرةافلاةتلل←**لللللللللللللللللللجمعت وحسبت من استمارات االستبيان المصدر :
 فاعلية الدور اإلرشادي الزراعي  علي مردودات تطوير الري الحقلي -د

،ل(لصزل  ادصحلارتاسلارذفلص تلخلاريف ولافس  تفلاروسااللادلللسدافلاريتل الااس  تصحلارلسةدصح03ص فسالارةد تجلارااستةلئيتاعل 
لاا لااردس صتصح لادلللستاتاالدقاصسارسفلارة دللاا دي تصح لاارلف سصح( لاريتل ال ارلرس صح لاةااصح لئف ، لصسدرصز لاردل لافس  تصح رئصتصحلاانة قح

(ل%ل70ي ءاليلرصف لئةسبل رصةحلئلداسقلئدغل رملد فسلاال لليااةبللةتتة،لةص لاااةد يصحلا   للرةد تجلاررث  الااسدئ قصحل لئصسساز(ل
لل وارال للاةدص  لرددةسصزل لاريتل الاردللص تلف  لارتاسلافس  تفلادلللستاتاالاردقاصسلارلتساسحلاصزل ،لانلسلارذفلصر هل ررل ة ءة

ل،لاد الصرلارتاسي يحلارقسعلافس  تصحلاردللدرتلصس هلاريف ولافس  تفلاروسااللادتسصئفملادلل صةصحلاسديتالف لئعلااردةاصيل صف لللااردقاصس
لارلا علرس يل ة ءةلة ملارسفلارة دلل،لادةتصتلة  قلار ررلاردللد رلا ت  للصل ملتاس ا

ل
ل
ل
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 ( فاعلية الدور اإلرشادي الزراعي علي مردودات  تطوير الري الحقلي02جدول )

 الدور اإلرشادي
 مردودات تطوير الري الحقلي

 االنتاجية البيئية الترشيدية االقتصادية
 ية المرحليةالخدمات اإلرشاد-أ

     لسةدحلل ل ئعلالدصحلاردقاصسال-0
 (0*     لسةدحلصالة ءلالدصتتتحلاردقاصسال-7
  (0*  (0*  (0*ل  لسةدحلل لئرتلالدصحلاردقاصسال-0

 صور تقديم األنشطة اإلرشادية -ب
     وص ساالة دصتتتتتتحال-6
   (0*   إيدل ا الإس  تصحال-5
  (0*    ة ساالإس  تصتتتتحال-4
     اص  ة الالدصتتتحال-2
    (0*ل  ئسالجلإذااصتتتتتتتتحال-,
 (0*     ئسالجلددصةوصاةصتتتحا-9

 (0*     ئسالجلإس  تصتتتتتتحال-03
     صص ملة علاةيتتتت تال-00
     ص ثمل صتصتتتتتتتتتتتتتتاال-07

 نوعية الخدمات اإلرشادية -ج
  (0*  (0 * (0*   للرس صحل،لللف سصح(ال-00

 2 2 2 2 مجموع الخدمات التي أظهرت ع قة معنوية مع المردودات
 02 اجمالي األدوار اإلرشادية المدروسة
 %70533 %70533 %70533 %70533 النسب المئوية لألدوار اإلرشادية

 %70533 المتوسط
لا   للرةد تجلااسدئ قلارئسصقلرئصسسازل←*ا
 

 ر الري الحقلي خامسًا: مشك ت ومقترحات تطوي
 مشك ت تطوير الري الحقلي  -أ

ل(لصفملارل  ثالارلدرد حلئة ملدقاصسلارسفلارة دللااد حللزلاريتاعلاادل00صرس ليتاعل 
 بالنسبة للمشك ت المتعلقة بالخدمة اإلرشادية: - 0ل

تاسلار ت تةلارلةدصتصزل تللاردسدصئت الارالثالتحلي ءل تعللتزلارل ت ثالارلدرد تحللئتة  لارةتاا و،لال دتحلارةلتثالااس ت تصحلارداااصتح،لادتتةلل
(لادتتللاردسدصتب،لئصةلتت لاةدتتعل تعللتتزل دتحلصاتتتاتلصييتت تللارلت تل،للالة تت لدتتا صسل%ل2955الل%ل3533,الل%ل350,انارتللئتتفاوازلةستئصحلئد تتال 

ل(لادللاردسدصبا%ل2,53الل%2,57اس تعلااةد  علاردسدصئ الانيصسةلئاوزلةسئللئدغل 
ل

 ية:المشك ت الفن -0
اةدعل عللزلارل ت ثالارلدرد تحلئ ةستتاتلارلااستصس،لادتفيصسل تس  الار فسئت ءل تللالتعلار ت ئثالاردسدصتبلاناعلاارالت ةللئتاوزلةستئللئدتغل

ل(ا%ل2459(لادللاردسدصب،لئصةل لي ءلة  لاآلالس يلارلص  ل للاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغل %ل757,الل%ل756, 
 مستخدمي المياه:المشك ت المتعلقة بروابط  -2

ارال تتحلئتتصزلصا ت ءلساائتتقلللستديتللللصتت  لارتتسفلالارتوسايل تتللالدصت الارد تت صعلااريتتص ةحلاردسدصتبلاناعلئتتاوزلةستتئللاةددتالارل تت دحلارلدرد تتحلئ تررل
 ل  س حلصا  ء(لئصةل لي ءالارل  دحلارلدرد حلئرتمل%ل757,ئدغل 

ل(ا%ل2455انيصسلئاوزلةسئللئدغل ساائقللسديتللللص  لارسفل للصال علاردقاصسل للاردسدصبل
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(،لةصتت ليتت ءالارل تت ثال%ل2959للتت لستتئعلصد تتحلصزلتسيتتحلاةد تت سلارل تت ثالارلدرد تتحلئتتة ملدقتتاصسلارتتسفلارة دتتلليتت ءالئةستتئحل 
اردسدصتتبلارالتت ةللل(،لئصةلتت لاةددتتالارل تت ثالارلدرد تتحلئتت رةااةللارةةصتتحل تتل%ل356,ارلدرد تتحلئتتساائقللستتديتلللارلصتت  ل تتللاردسدصتتبلاناعلئلداستتقلئدتتغل 

لارل ت ثالارلدرد تحلئد تتصملاريتتل الافس ت تصحل تللاردسدصتبلارال رت للتزلةصت لتسيتحلااةد ت س%ل350,ئلداسقلئدغل ل ل2950ئلداستقلئدتغل ل(،لاايصتسالل
سل ئصتسلا رت علادتلل(لانلسلارذفلصسددوملاررلعلادللةعلفذ لارل ت ثالي يتحلارل ت ثالارلدرد تحلئ ريفت ولافس ت تفلرلت ل تتلص تازلرفت للتزلدتفالص%

لس يل ة ءةلارسفلارة دلا
 

 (  توزيع المشك ت المتعلقة بتطوير الري الحقلي وفقًا لدرجة انتشارها00جدول )

تي
تر
ال

ب
 

ن 
وز
ال

ي
سب
لن
061درجة إنتشار المشكالت ن= ا  

 عالي متوسط ضعيف المشكالت المدروسة

 عدد % عدد % عدد %

 دمة اإلرشاديةالمشكالت المتعلقة بتقديم الخ -أ

 قلة أعداد اخصائي المائي4- 001 04,0 202 51,6 2 2,2 42,2 4

 تدني دور القادة المحليين4 - 051 76,4 056 74,0 26 4,0 43,6 3

1 21,0 07.6 60 01,2 015 66,0 030 
نقصصا الحصص ا ا و ا لصص ر لممصصي المررصصدين الصصاراعيين  صصي  -

 مجال تط ير الري الحقلي4

 نقا ت  ير وسائي ا نتقال4 - 060 70,0 054 74.4 02 3,0 42,1 5

2 21,1 4,7 25 76,0 062 74,7 055 
قلصصة الحمصصالر ا ررصصادية المتملقصصة بتطصص ير الصصري  -

 الحقلي4

 المتوسط العام 43,05 الثالث

 المشكالت الفنية -ب

4 43,3 2,2 2 66,4 036 72,1 074 
كثصصصرة أعطصصصال ماكيتصصصار التحصصص يي والمحصصصابس و  -

 مبار4الطل

 تأخير رركة الكهرباء  ي عمي الت صيالر4 - 043 60,0 065 77,6 06 7,2 22,2 2

 انسداد و تلف م اسير الري المد  نة تحت ا رض4 - 035 65,1 027 06,7 01 2,6 22,7 1

 نقا آ ر ر ع المياه با س اق )الحفاطار(4 - 000 04,7 035 65,1 20 5,6 45,3 5

 تلف الاراعار المجاورة نتيجة  عمال التط ير4 - 050 75,6 055 74,7 20 5,11 21,0 3

 المتوسط العام 21,0 الثاني

 المشكالت المتعلقة بروابط مستخدمي المياه      -ج

5 45,6 5,6 20 64,0 211 05,2 024 
عدم محاركة أعضاء روابط مستخدمي مياه الري  -

  ي أعمال التط ير4

2 22,1 6,4 21 72,6 073 60,4 020 
عدم تدريب أعضاء رابطة مستخدمي مياه الري  -

 علي عمليار التدريب و الصيانة4

1 22,2 2,2 00 06,7 027 66,4 036 
ضمف الثقة بين أعضاءروابط  مستخدمي مياه الري و  -

 الاراع  ي عمليار التح يي و الصيانة4

3 20,2 4,0 26 72,1 074 61,2 042 
مجلس رابطة  عدم عرض تكاليف التط ير علي -

 مستخدمي مياه الري4

4 21,0 5,6 20 75,2 052 74,0 056 
قص ر دور مستخدمي المياه  ي ت عية باقي  -

 الماارعيين بأهمية التط ير4

 المتوسط العام 21,7 األول

 متوسط انتشار المشكالت 43,3

 المصدر : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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 لحقليمقترحات تطوير الري ا -ب

ل(لإرللصفملارل دسة الاردللدس اتلادللدقاصسلارسفلارة دللاص فسالارةد تجلاادل:ل07ص صسليتاعل 

 المقترحات المتعلقة بتحسين الخدمة االرشادية :  -0

لل للةدصصز ل  تة اتات لاا  لارة دل، لارسف لردقاصس لاروسااصصز لارلس تصز لررلع لاانياس لارةاا و لئدا صس  لللي علاةددالارل دسة الارلدرد ح
(لادللاردسدصب،لئصةل لي ءالارل دسة الاري يحل%ل50,,الل%ل957,دقاصسلارسفلارة دلل للاردسدصبلاناعلاارال ةللئاوزلةسئللئدغلللللللللللل 

ةلئاوزلةسئللئ رداسيل للارةلثالااس  تصحلرد لعل علاروسايلارلسدةصتصزللزلدقاصسلارسف،لادا صسلاس تعلااةد  علارلة سئحل للاردسدصئ الانيصسل
ل(لادللاردسدصبا%ل759,الل%ل6533,ئدغل ل

 المقترحات المتعلقة بالنواحي الفنية:ل-7

د صسلارلاادصسللزلتصوعلارلللردةسصعلئصزلاواسدللاروسااحلاارسفلادللارلسداص الااتاسصحل لللي علدقاصسلارسف،لاي ءالارل دسة الاري يحلئ 
ايثحللرتاالارسفلاة  ءلاسشليص ةحلال(لادللاردسدصب،ل للةصزلاةدعل%ل,935الل%ل9056للئدغل  فسئ ءل للاردسدئصزلاناعلاارال ةللئاوزلةسئ

ل(،لئصةل لاةددالئ  للارل دسة الدسدصئ الاسقصحا%ل656,ر عللس ولاتاسفلاردسدصبلانيصسلئاوزلةسئللئدغل 

 المقترحات المتعلقة بروابط مستخدمي المياه : -0

  ءلارسائقحلادللالدص الارد  صعلااريص ةح،لال  س حلصا  ءلارسائقحل لليلصيلصال علدقاصسلي ءالارل دسة الاري يحلئدتسصبلصا
(لادللاردسدصب،لئصةل لاةدعلدةةصولصا  ءلارسائقحلئ دللاراس تعل%ل952,ال%ل,95,ارسفلارة دلل للاردسدئصزلاناعلاارال ةللئاوزلةسئللئدغل ل

 (ل،ل للةصزلاةددالئ  للارل دسة الدسدصئ الاسقصحا%ل052,سلئاوزلةسئللئدغ لردفتصحلاتااسفمل ل لصةئ للصزلص ازلاردسدصبلانيص

(،لةص لاةددالارل دسة الارلدرد حل%ل,45,لل لسئعلصد حلصزللسدافلارلاا  حلادللل دسة الدقاصسلارسفلارة دللي ءلئلداسقلئدغل 
ل457,رد حلئساائقللسديتلللارلص  ل للاردسدصبلارال ةللئلداسقلئدغل (،لاي ءالارل دسة الارلد%ل54,,ئ رةااةللارةةصحلاردسدصبلاناعلئلداسقلئدغل 

(،لانلسلارذفلصسدتاللا يل%ل5526,(ل،ل للةصزلي ءالارل دسة الارلدرد حلئدةسصزلاريتلحلافس  تصحل للاردسدصبلاارال ر لئلداسقلئدغل ل%
الدسدصئف لةدللصدسةللالدص الدقاصسلارسفلارة دل،لئعلااررلعلادللفذ لارل دسة ال للةصولافدل ملارلستارصزلااررلعلادللدةةصذف لا   للناراص 

صيلدةةصولاروسايلغصسلارلقئ صزلرة ملاردقاصسلادللدقئصعلة ملاردقاصسلائ رد رللديئحلارديسئحللرللحللل لسص ازلرف للستاتاالإصي ئصحلادلليل
لار ق ا اا

 علقة بتطوير الري  الحقلي( توزيع الزراع المبحوثين وفقا ألهم المقترحات المت00جدول )

يب
ترت
 ال

ن 
وز
ال

بي
نس
222درجة الموافقة ن= ال  

 عالي متوسط ضعيف المقترحات المدروسة
 عدد % عدد % عدد %

 المقترحات المتعلقة بتحسين الخدمة االرشادية       -أ
 دا صسلإيي تصصزلااس  تلارل تلال- 020 2604 026 6602 6 000 4602 0

 ااتاتل  تةللةدصصزل لللي علدقاصسلارسفلارة دلال- 022 2203 002 2200 6 000 4400 7

دتتتا صسلارةتتتاا ولالاايتتتاسلررلتتتعلارلس تتتتصزلارتتتوسااصصزل تتتللل- 062 2206 020 0404 2 003 4200 0
 لي علدقاصسلارسفلارة دلا

 دا صسلالس تعلااةد  علارلة سئحال- 020 2604 023 2200 00 2022 4002 5

ارداستتيل تتللارةلتتثالااس تت تصحلرد تتلعل تتعلارتتوسايلل- 023 2200 024 2206 02 6.0 4602 6
 ارلسدةصتصزللزلدقاصسلارسفا

 المتوسط العام 42036 الثالث
 المقترحات المتعلقة بالنواحي الفنية      -ب

للرتاالارسفلر علل- 044 2203 020 6202 0 200 4606 5 لايثح لا لاسشليص ةح اة  ء
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 لس ولاتاسفا

6 3042 دتتتتذرصعلارر  ئتتتت الالتتتت ملارل تتتت ارصزلايتتتتسرلة تتتتا فملل- 006 2000 022 2402 2 204 
 ارل رصحلصاعلئفاعا

د قصتتتحل ةتتتاااللارتتتسفلالاستتتدئتارف لئلااستتتصسللت اةتتتحلل- 022 2202 022 2200 00 200 4304 0
 تايعلارة اعا

 د صسلارلاادصسللزلتصوعلارلل فسئ ءال- 023 3206 22 0203 2 204 2204 7

اردةستتتتصعلئتتتتصزلاواسدتتتتللاروسااتتتتتحلالارتتتتسفلادتتتتللارلستتتتتداص الل- 042 4003 22 0204 2 006 2206 0
 ااتاسصحل لللي علدقاصسلارسفا

 المتوسط العام 4402 األول
 المقترحات المتعلقة بروابط مستخدمي المياه         -ج

ل تت س حلصا تت ءلارسائقتتحل تتلليلصتتيلصالتت علدقتتاصسلل- 060 2200 024 2204 - - 4203 7
 سفلارة دلاار

دتتتتتتسصبلصا تتتتت ءلارسائقتتتتتحلادتتتتتللالدصتتتتت الارد تتتتت صعلل- 062 2206 023 0203 - - 4204 0
 ااريص ةحا

 د اصحلارال حلئصزلصا  ءلارسائقحلالاروسايال- 002 2203 003 2200 - - 4302 0
 دااصحلصا  ءلارسائقحلئد  رصرلاردقاصسال- 022 6400 032 2202 2 003 4000 6

5 4003 200 00 6402 320 دةةصتتتتتتولصا تتتتتت ءلارسائقتتتتتتحلئ تتتتتتدللاراستتتتتت تعلردفتصتتتتتتحلل- 022 6400 
 اتااسفمل ل لصةئ للصزلص ازا

 المتوسط العام 4200 الثاني
 متوسط الرضا عن المقترحات 42.4

  جمعت وحسبت من استمارات االستبيانالمصدر : 

ي وجهات تقديم الخدمة واالجراءات التحسينية بمحافظة كفر خامسًا: الخطة المقترحة لتحسين دور اإلرشاد الزراعي في تطوير نظم الري الحقل
 الشيخ.

لردوسايلل لارسفلارة دل لدقاصس لاروساالل لللي ع لافس  ت لئ ردرسرلادللتاس لاارلدرد ح لارتساسح لفذ  لاردللدايدالارصف  لادللارةد تج ئة ء
لارسفلارة دلللسدئخلا   للناراصحلاةدص ي الارلواساصزاارلئةاالصز،لدملا دساحليقحلردةسصزلتاسلافس  تلاروسااللرس يل ة ءةلة ملدقاصسل
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 حافظة كفر الشيخ.خامسًا: الخطة المقترحة لتحسين دور اإلرشاد الزراعي في تطوير نظم الري الحقلي ومواعيد وجهات تقديم الخدمة واالجراءات التحسينية بم

خةةةةةةدمات التطةةةةةةوير 
ا المطلةةةةوب تغطيتهةةةة

مةةةةةةن قبةةةةةةل أجهةةةةةةزة 
د الزراعي.االرشا مة 

خد
م ال

قدي
د ت
اعي
مو

 الجهات المقدمة للخدمة نوعية الخدمة 

 إجراءات التحسين

 مردودات التحسين المتوقعة

فية
معر

 

رية
مها

 إرشادية فقط 
ئمديريةةةةة الزراعةةةةة 

 المركزاإلرشادي

جهات أخري  
 مساعدة

للدقتتاصسلئدةستتصزلارتتتاسلااس تت تفلرد قصتتحلددتت لاريتتتل الااردتتللدستت اتل تت
ريااةب دللسصةر هلئتاس لادللدةسصزلل الرلادلل عللزلاارسفلارة  
 االقتصادية

(0)  
 االنتاجية

(0)  
 البيئية

(2)  
 الترشيدية

(6)  

تعةةةويض التةةةالف  -
 من المحاصيل. 

صالةتتتتتتتتت ءلالدصتتتتتتتتتحل
 اردقاصس

* * * 
ساائقللسديتللل

 ارلص  

د قصتتتحل ةتتتااالارتتتسفلالاستتتدئتارف لئلااستتتصسلل-
 تت دحلاردتت ررللت اةتتحلتايتتعلارة تتاعلردةتت تفلل

 لزلارلة يصعا

 
 
 
 
 

يةتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لل-
د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رصرل
 افةد  ا
 
 

وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تةلل-
لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةحل
ارس رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحل
 اروسااصحا
 
 
 

 
 

وسااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحل-
لصيتتة رلغصتتس
 د دصتصحا
 
 
 

وسااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحلل-
صيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة رل
ل  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحل
 ردلداةحا

 
 
 
 

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتاملل-
انستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتةل
 ارر اصح
 
 

اةد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سلل-
اروسااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحل
ارر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاصحل
 اارة صةحا

 
 
 
 
 

وسااتتتتتتتحلصيتتتتتتتة رلل-
 دصدتتتتتتتتتتتتتتحلاستتتتتتتتتتتتتتدفث ل
 ارلص  ا
 
 

 تتتتلارد دصتتتعللتتتزلارةل-
  لللص  لارسفا

تةةةةةدريب الةةةةةةزراع  -
وأبنةةةةةةةةةائهم علةةةةةةةةةي 

 صيانة المراوي.

 ئتتتتتتتتتتتتعلاصالةتتتتتتتتتتتت ءل
 الدصحلاردقاصس

* * * 
لساائقللسديتلل

 ارلص  

دتتتتتتا صسلااة تتتتتتت ءلاسشليتتتتتتص ةحلالايتتتتتتتثحلل-
لرتتتتتاالسفلئ تتتتعللس تتتتولاتاسفلةدتتتتللصستتتتتفعل

لدتسصبلاروسايلادصخا
دتتتتتتتسصبلصا تتتتتت ءلارسائقتتتتتتحلادتتتتتتللالدصتتتتتت الل-

علااريتتص ةحلةدتتللص اةتتاالاتتازلريفتت ولارد تت ص
لااس  تلاروساالل للالدص الاردتسصبا

س تتيلارال تتتحلئتتصزلصا تتت ءلساائتتقلللستتتديتللللصتتت  لل-
 ارسفلالاروسايل للالدص الارد  صعلالاريص ةحا
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 مة واالجراءات التحسينية بمحافظة كفر الشيخ.لتحسين دور اإلرشاد الزراعي في تطوير نظم الري الحقلي ومواعيد وجهات تقديم الخدتابع الخطة المقترحة 

خةةةةةةةةةةةةةدمات التطةةةةةةةةةةةةةوير 
المطلةةةوب تغطيتهةةةا مةةةن 
قبةةةةةةل أجهةةةةةةزة االرشةةةةةةاد 

مة الزراعي.
خد
م ال

قدي
د ت
اعي
مو

 

نوعية 
 الخدمة

 الجهات المقدمة للخدمة

 إجراءات التحسين

 مردودات التحسين المتوقعة

فية
معر

رية 
مها

 

 إرشادية فقط
ئمديريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
دالمركزاإلرشةةةةةةةا

 ي

جهات أخري  
 مساعدة

ئدةستتصزلارتتتاسلااس تت تفلرد قصتتحلددتت لاريتتتل الااردتتللدستت اتل تتلل
دقاصسلارتسفلارة دتللستصةر هلئتتاس لادتللدةستصزلل الترلادتلل تعل

 لزلاريااةب
 االقتصادية

(0) 
 االنتاجية

(0) 
 البيئية

(2) 
 الترشيدية

(6) 

إضةةافة وحةةدة ماكينةةة  -
ديةةةةةةةزل حةةةةةةةال انقطةةةةةةةاع 

 .التيار الكهربي

صالةتتتتتتتتتتتتتت ءلالدصتتتتتتتتتتتتتتحل
 اردقاصس

*  * 
ساائقل

لسديتللل
 ارلص  

اردةستتتتصعلئتتتتصزلاواسدتتتتللاروسااتتتتحلاارتتتتسفلردل تتتتصزلدتتتتا صسلاةتتتتتةلل  صةتتتتحل-
لتصوعا

اردةستتتتتتتصعللتتتتتتتيل تتتتتتتس حلار فسئتتتتتتت ءلرثستتتتتتتدري علررلتتتتتتتعلاردايتتتتتتتصثالل-
 ارلقدائحلرد دصعللزلل  دحلاة ق يلار فسئ ءا

ايديتتتتتتتتتتتت سلل-
ارا تتالااريفتتتل
 تتتتتتتتتتللالدصتتتتتتتتتتحلل

 اردقاصس

 
 
 
 
 
 
 
 

وسااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحلل-
صيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة رل
ددةلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعل

 اررقشا

ارةتتتتتتتتللتتتتتتتزلل-
ارددتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ل
اارلة   تتتتتتتتتتتتتتتتتحل
ادتتتتللاريتتتتةحل

 ارر لحا

ل
ل
ل
ل
ل
دئةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتللل-

انستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رصبل
ارةتصالتتتتتتتحل تتتتتتتلل

 ارسفا

 ئتتتتتتتتتتتتتتتتعلالدصتتتتتتتتتتتتتتتتحل توفير سلف للزراع. -
 اردقاصس

لئة لاردةلصح *  *
 اااتدل ز

اردةسصعلليلارئةا لاروسااصحلردسفصعلارةياعلادللار تسا ل-
ل.ااصزارلقدائحلئ ل ة الدة سبلارلوسل

دتتذرصعلارر  ئتت الالتت ملارل تت ارصزلايتتسرلة تتا فملارل رصتتحلصاعلل-
 ئفاعا

تةةةةةةةوفير مسةةةةةةةتلزمات  -
 االنتاج .

 ئتتعلاصالةتت ءلالدصتتحل
 اردقاصس

*  * 
ئة لااتدل زل

 ااردةلصح

اردةستتصعللتتيليفتت السااصتتحلرلستتددول الااةدتت  لدل تتزلارتتوسايل-
لتتتتتزلارةيتتتتتاعلادصفتتتتت لئد تتتتت رصرلص تتتتتعلا تتتتتللارا تتتتتالارلة ستتتتتبل

 اتةلارلقدائحاائ ري
المسةةةاعدة فةةةي تسةةةويق 

 المحاصيل.
 ئتتتتعلاصالةتتتت ءلائرتتتتتل

 اردقاصس
 يف الدساص صحل *  *

لستت اتةلارتتوسايلادتتللائتتساملدر  تتتااللتتيلاريفتت الاردستتاص صحلل-
 ردسفصعلدساصعلارلة يصعلاروسااصحا

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية
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  الفوائد التطبيقية 
اردتتللدستت فمل تتللدةستتصزلتاسلااس تت تلاروسااتتللردقتتاصسلحللتتزلةدتت تجلصل تتزلاردايتتعلررتتتتللتتزلااستتدةد ي الرصتتخلارتساستت تتلل تتاءللتت لدايتتدالا

لارسفلارة دللاذر لادللارةةالارد رل:
رتساستحللتزلصزلد الصرلاافدل ملئ ريتل الافس  تصحلاردللص تلف لاريف ولافس  تفلئيلصيللساةعلدقاصسلارسفلارة دلل،لة تساللرلت لص فسدتخلةدت تجلال-0

 يتحل تللوص تةلاافدل ملئدد لارلساةعلسصةر هلئتاس لادللدةسصزل ة ءةلالدص الاردقاصسلاردللدستدفترلدس تصتلاستديتاملارلصت  لاد دصتعلارة  تتللةفت لي
ل علارة سلارل تللارذفلصفتتلارر رما

ردقاصسل،لرل لرف للتزلدت الصسلات ر ل ت لس تيلارلستدا لارلرس ت لدةاصيلانة قحلافس  تصحلاردللصسديتلف لاريف ولااس  تفلاروساالل للالدص الالل-7
 اارلف س لردوسايلارلسدةصتصزللزلدقاصسلارس لارة د ا

ستاتاالإصي ئصتتحل ر رتتتحلادتتللاري ةتتتبلارلفتتت سفللتتتللتتزل تتتتصملاريتتتل الااس تتت تصحلرلتت لرتتتخاافدلتت ملئ ري ةتتتبلاردقئص تتلللتتتيلاري ةتتبلارلرس تتتللاةتتتلدل-0
 اارسدا للردوسايا

ردةستتتتصعلئتتتتصزلاريفتتتت الافس تتتت تصحلااريفتتتت الانيتتتتسفلارلرةصتتتتحلئتتتتة ملدقتتتتاصسلارتتتتسفلارة دتتتتلل تتتتاواسةلارتتتتسفلردة صتتتتعلصادتتتتللاستتتتدة تةللل ةتتتتحللصفلصتتتتحلال-6
 ردلسدةصتصز،لا   حلإرللدةةصولان ي  لغصسلارلقئ صزلرة ملاردقاصسا

دتتتللصل تتتزلاتتتزلقسص فتتت لدةستتتصزلتاسلاريفتتت ولااس تتت تفلا تتيلاريقتتتحلارل دسةتتتحلل صتتتتلافدلتتت ملااتاسةلارلس وصتتتحلرثس تتت تلاروسااتتتلل  ةتتتتلارستتتئعلارل-5
لاروساالل للالدص الدقاصسلارة دلا

 
 المراجع

لااةي ءلاردةدصدلل للاررداملاردسئاصحلاااةس ةصح،لارقئرحلانارل،للؤسسحلاراساعلردة سلاارداوصي،لال زال(: 0203الجادري، عدنان حسين )
لرس لارة د ل،لل سملارفةتسحلاروسااصحل،ل دصحلاروسااحل،ي لرحلاصزل لهلاة ملاد ةص الال(:0223الجندى ،عبد الغنى محمد )

لدقاصسلارسفلارة دللردا صسلارلص  لاارداسيل للانسا للارلسديدةح،لارليدحلاروسااصح،للؤسسحلانفسامل،لار  فسةا(: 0222الجندي، عبد العزيز )

 اصحلرل سايلدقاصسلارس لارة د لئصزلاروسايلئلة   حل ةسلار صخل،لسس رحلت داساةلااال سلاردردصلصحلااايدلل(:0200الشرقاوى، مؤمن السيد نعيم )
ل،ل دصحلاروسااحل،لي لرحلقةق ا

لارلص  لااروسااحل  لليسلئصزلار سارلارتارصحلادةلصحلارلااستلارلةدصحل،لس وارتساس الارسص سصحلاااسدساديصحلار  فسةلال( :0222النجار،أحمد السيد )
:لتساستتحل تت لدحلرداالصتتعلارسص ستت الاروسااصتتحل تتللارتتتاعلاررسئصتتحللتتزليتتثعلارر تتتلانارلتتزلانرةصتتحلارال رالتتح،ل(0222ة للتنميةةة الزراعيةةة )المنظمةةة العربيةة

لاريسقام،لارساتازا
حلتساستتحلدةدصدصتتحلرلرتت سرلالل سستت الاادي فتت الارتتوسايلةةتتالصستت رصبلدس تتصتلاستتديتامللصتت  لارتتسفل تتلللة   تتل(:0222حسةةب النبةةي، محمةةد حبيةةب )

ل،لاررتتتلاناعا06ار دصائصحللااث دف لئئر لارلد صساا،لةارص الاررداملاروسااصحلئل دفس،لليدتل
ة تعلاة تسلارد ةارايصت الاروسااصتحل،لئةت للسيرتللل تتملرديةتحلارردلصتحلارتاتلتح،ل دصتحلاروسااتحلئل تدفس،لي لرتحلل(:0222رشاد، سعيد عبةاس محمةد )

 ئةف ا
دئةتللارد ةارايصت الافسااتصتحلاروسااصتحلارلستدةتالحلئتصزللواساتلللة   تحل ةتسلار تصخل،لسست رحلت دتاسا ،ل دصتحلل(:0222عماد أنور عبد المجيةد )زيدان، 

لاروسااحلئل دفسل،لي لرحلئةف ا
لسص س الإتاسةلارلص  ،لليدحلليسلاريتصتةل،لار  فسةلال(:0202عامر، حامد )
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  Abstract 

The study aimed to identify the role of agricultural extension in the Field Irrigation Development. The 

study was carried out at three village in  Kafr- El Sheikh Governorate. 

Data were collected from the 350 on a purposive sample from farmer’s who Applicants for field 

irrigation systems during the period from September to December 2017 through questionnaire by personal 

interview with farmer’s. 

Frequency, percentage and person correlation coefficient were used as statistical tools and for presenting 

the results. 

The most important results of the study could be summarized as follow: 

1-  the general average of presentation and satisfy level for Progressive extension services (65.4% and 61.6%) 

with a respectively. 

2- the general average of Benefit level for Extension activities (48.4%). 

3- The quality of services provided by the agricultural extension system, mostly knowledge services with an 

average of (88.9%). 

4- The general average of the level of benefit from all returns of field irrigation development (85.6%). 

5- There were no significant correlations between Benefit level of extension 

Service by pre and during development process and Field irrigation development returns. 

6- There were significant correlation between the Quality of extension services and Field irrigation 

development returns (Economical-Environmental-Rationalize  ( . 

7- The level spread of problems of field irrigation development came at (79.9 %) while the level of satisfaction 

with the proposals was average (86.8%). 

 


