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المستوى المعرفي لمفالحين بأساليب ترشيد استهالك مياه الري
دراسة ميدانية في ناحية الطميعة  /محافظة بابل
باسم حميم كشاش
الخالصة

كمية الزراعة – جامعة بابل

تعد المياه من اىم محددات التوسع في المساحة المزروعة اضافة الى تاثيرىا في طبيعة وكمية االنتاج الزراعي  ,وتعتبر

الزراعة المستيمك االكبر لممياه  ,وتواجو الموارد المائية في الوطن العربي جممة مشاكل منيا شحتيا واالسراف في استيالك
مياه الري  ,وان كل الجيود تنصب لمعمل عمى ترشيد ىذا االستيالك باتباع اساليب متعدده .
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى المستوى المعرفي لمفالحين في ناحية الطميعة  /محافظة بابل بأساليب ترشيد

استيالك مياه الري من خالل دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية منيم  .وقد توصمت الدراسة الى انخفاض المستوى المعرفي
لممبحوثين بيذه األساليب .
Abstract
Water is the most important determinants of the expansion cultivated area, in addition to their
impact on the nature and quantity of agricultural production. Agriculture is the largest consumer
of water. Water resources in the Arab world facing many problems, including scarcity and
extravagant in the consumption of irrigation water. All efforts are focused to rationalization of
this consumption by following multiple methods.
This study aims to identify the knowledge level of farmers in the province of Babylon, by
methods of irrigation water conservation, through a field study on a random sample of them. The
study reached a low level of knowledge of respondents.
المقدمة وأهمية الدراسة

الز ار عة ىي النشاط الذي يشغل اكبر نصيب من األراضي المستأنسة في جميع البمدان  ,وىي مازالت تمثل القاعدة

المباشرة وغير المباشرة لسبل العيش االقتصادية ألكبر قطاع ممكن من السكان .وتسيم الزراعة بجممة من الوظائف الرئيسية
والتي تتمثل باألمن الغذائي  ,الوظيفة البيئية  ,الوظيفة االقتصادية والوظيفة االجتماعية (الفاو . ) 0111,
ويعد القطاع الزراعي من أىم األنشطة االقتصادية في معظم الدول العربية من حيث مساىمتو في تكوين الناتج اإلجمالي
واستيعابو لنحو  % 22من إجمالي القوى العاممة العربية  ,إضافة لكونو مصد ار رئيسيا لتوفير الغذاء ولمعيشة نسبة كبيرة من
السكان الريفيين والزراعيين الذين يشكمون حوالي  % 4444من إجمالي سكان الوطن العربي  .كما يعد ىذا القطاع المصدر
الرئيسي لتوفير المواد األولية لمعديد من الصناعات التحويمية مثل الصناعات الغذائية وصناعات النسيج ( المنظمة العربية

لمتنمية الزراعية  ,دراسة سياسات . ) 2222
ورغم األىمية الحيوية لمقطاع الزراعي العربي  ,إال انو يتسم بصفة عامة بالمحدودية في نطاقو  ,والندرة في موارده
األرضية والمائية  ,فضال عن نظمو وأساليبو اإلنتاجية التي يغمب عمييا األنماط التقميدية  (.المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ,
دراسة تحميمية . ) 2222
وتختمف نسبة األراضي الزراعية إلى المساحة الكمية بين الدول العربية تبعا لالعتبارات الجغرافية والبيئية خاصة مدى توفر
المياه الالزمة لمزراعة  ,وتبمغ النسبة في العراق  ( %0242المنظمة العربية لمتنمية الزراعية . ) 2222 ,
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يمعب القطاع المروي دو ار ىاما لمغاي ة في الزراعة العربية  ,حيث يعتمد إنتاج الحبوب عمى ىذا القطاع الرائد واليام  ,وان

 % 22من األراضي الزراعية العربية تعتمد عمى الري الصناعي (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  . ) 2222 ,وفي العراق
فان نسبة مساحة األراضي المروية من األراضي الزراعية تبمغ  ( %2446المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  . ) 2222 ,وىذا
يشير بوضوح إلى اعتماد اإلنتاج الزراعي في الدول العربية بصورة عامة والعراق خاصة عمى الزراعة االروائية التي تواجو
مشاكل عدة منيا ندرة الموارد المائية .
تعد المياه قوام الحياة فوق األرض وأساسيا الرئيسي ال ذي ال يمكن االستغناء عنو  ,فمع المياه قامت أولى الحضارات
البشرية وحيثما وجد الماء وجدت الحضارات  .ولممياه دور فعال في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والخطط التنموية
الزراعية  .وتعتبر الموارد المائية العامل األكثر تحديدا لإلنتاج الزراعي واحدى الدعامات الرئيسية لتحقيق األمن الغذائي  ,كما
إنيا من أىم محددات التوسع في المساحة المزروعة  ,إضافة إلى تأثيرىا عمى طبيعة وكمية اإلنتاج الزراعي  .ونظ ار لمزيادات

اليائمة في أعداد السكان وارتفاع المستوى المعيشي ليم والتطور الصناعي والزراعي والتوسع العمراني فقد بدأت المجتمعات
تعاني من مشكالت في قطاع المياه منيا ندرة أو محدودية الموارد المائية .
وتعتبر الزراعة المستيمك األكبر لممياه عمى المستوى العالمي  ,حيث تستيمك  % 21من السحب الكمي لممياه بينما يشكل
االستخدام الحضري  %02والصناعة ( %20الفاو  .)2222 ,ويستخدم الوطن العربي  %6242من موارده المائية لإلغراض
الزراعية وترتفع ىذه النسبة في المشرق العربي لتصل إلى ( %2244المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  , )2226 ,وفي العراق
تصل إلى  ( %12المنظمة العربية لمتنمية الزراعية . )2222 ,
وتتسم الموارد المائية في المنطقة العربية ب الندرة النسبية مقارنة مع مناطق العالم األخرى  ,حيث تعتبر المنطقة العربية من
أكثر مناطق العالم جفافا وذلك لوقوع نسبة كبيرة من األراضي الزراعية فييا ضمن المناطق شبو الجافة ,يضاف إلى ذلك إن
 % 62من الموارد المائية العربية مشتركة مع دول أخرى متشاطئة غير عربية  ,وان  %62من ىذه الموارد تتدفق من خارج
الوطن العربي  ,وتصل ىذه النسبة مع مياه العراق إلى  ( %2244مجدالوي . )2222 ,

وتواجو الموا رد المائية في المنطقة العربية جممة مشاكل  ,إضافة إلى محدوديتيا أو عدم كفايتيا  ,منيا مشكمة تخمف طرق
الري ومنظوماتيا(حيث إن طرق الري التقميدية خاصة طرق الري بالغمر ىي السائدة في غالبية الدول العربية) وتتسم ىذه
الطرق بأنيا تستيمك كمياة كبيرة من المياه وانخفا ض كفاءة الري فييا وبالتالي ارتفاع نسبة الفاقد من المياه ( خدام . ) 2220 ,
مضافا إلييا تدني إنتاجية المتر المكعب من المياه المستخدمة في القطاع الزراعي وعدم استخدام طرق الري الحديثة أو عدم
اإللمام بيا .
وما دامت المياه تعد المحدد األساسي لمتنمية الزراع ية  ,وما دامت المنطقة تعاني من شحو في الموارد المائية  ,فان كل
الجيود تنصب لمعمل عمى الترشيد في استخدام مياه الري من خالل إتباع أو انتياج أساليب حديثة لمزراعة والري تعمل عمى
استغالل كميات قميمة من المياه كي تعود بمردود عالي أو بعبارة أخرى مضاعفة العائد من الوحدة المائية الزراعية  .وقد اتبعت
دول العالم المختمفة العديد من األساليب في ىذا المجال  ,وبما يؤدي إلى خفض معدالت استيالك المياه في القطاع الزراعي ,

منيا إتباع طرق وأساليب ري وزراعة حديثة وتشجيع زراعة المحاصيل ذات االستيالك المائي القميل  ,والتي تقود إلى رفع
كفاءة الري الحقمي وزيادة اإلنتاجية وتوفير الكثير من المياه لزيادة مساحة الرقعة الزراعية أو لالستعماالت األخرى .
وتأتي عممية ترشيد استخدام مياه الري كخطوة أساسية في مجال تحسين استخدامات المياه المتوفرة لألغراض الزراعية
باالعتماد عمى الوسائل الفنية والمؤسسية واالقتصادية معا  ,ىذا وتقوم إستراتيجية ترشيد استخدام الموارد المائية في الزراعة
عمى عناصر شاممة لكافة المستويات من تنمية وحماية وبحث وارشاد ووسائل مادية وحوافز وتداخالت قانونية وتكنولوجية وذلك
لمواجية الطمب المستقبمي عمييا (اليباب . ) 2222 ,
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وبالرغم من كل الجيود التي تبذل في ىذا المجال  ,إال إن الدور األساسي في ترشيد استيالك مياه الري في العراق يقع
عمى عاتق العنصر البشري العامل في الزراعة وباألخص الفالحين والمزارعين باعتبارىم المستخدم األول لممياه الزراعية .

ويساىم اإلرشاد الزراعي بصورة فاعمة في نشر األساليب الزراعية الحديثة سواء كانت أساليب ري أو حراثة أو تخزين أو
تسويق أو مكافحة أو حصاد  ,وغيرىا من األساليب الزراعية الحديثة  .وال يقتصر دور اإلرشاد الزراعي عند ىذا الحد  ,بل
يتعداه إلى دراسة المستوى المعرفي لمفالحين والمزارعين بيذه األساليب  ,الن مثل ىكذا دراسات توضح مدى قدرة اإلرشاد
الزراعي عمى إيصال ىذه الخبرات والممارسات واألساليب الحديثة إلى مستخدمييا بصورة قابمة لمفيم والتطبيق من جية  ,كما
إن نتائج ىذه الدراسات تمثل القاعدة الصحيحة التي تبنى عمييا البرامج المستقبمية لإلرشاد الزراعي من جية أخرى .
وبناء عمى أىمية المياه واالستخدام األمثل ليا كعامل محدد وأساسي لإلنتاج والتنمية الزراعية وأىمية األساليب المتبعة
لترشيد استيالك مياه الري وأىمية المستوى المعرفي لمفالحين بمثل ىكذا أساليب  ,تأتي أىمية ىذه الدراسة .
أهداف الدراسة

تيدف الدراسة الى ما يمي :
أوال  :تحديد المستوى المعرفي لمفالحين ببعض من اساليب ترشيد استهالك مياه الري وهي :

-0تسوية االرض الزراعية .

 - 2اتباع طريقة الري بالتنقيط .

 -2اتباع طريقة الري تحت السطحي .

 - 4تبطين قنوات الري .

 -4اتباع طريقة الري بالرش .
 -2الصيانة الدورية لشبكات الري .
 -6التنظيف المستمر لشبكات الري .
 -2استبدال قنوات الري المكشوفة باستخدام االنابيب المدفونة لتقميل الفاقد.
 -1زراعة المحاصيل ذات االستيالك القميل والتي تتحمل المموحة والجفاف.
 -02التحديد العممي لمفترة الزمنية بين رية واخرى .
00معرفة االحتياجات المائية لكل محصول.

 -02تحسين خواص التربة من خالل الحراثة الجيدة.
 -02تحسين خواص التربة باستخدام المحسنات الصناعية.
 -04استخدام اجيزة قياس رطوبة التربة لتحديد مواعيد الري.
 -04اختيار وتحديد الوقت المناسب لمري .
 -02مكافحة االدغال في المزارع والحقول.
 -06استخدام مصدات الرياح .
 -02الزراعة في البيوت المحمية.
 -01تغطية سطح التربة بمادة تقمل التبخر من سطح التربة (مواد بالستيكية او االعشاب او بقايا النباتات ) .
 -22استخدام بدائل المياة العذبة في الري .
ثانيا  :دراسة المستوى المعرفي لممبحوثين باساليب ترشيد استيالك مياه الري في ضوء بعض من خصائصيم مثل العمر

والتحصيل الدراسي .
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المواد وطرائق العمل

لغرض تحقيق ىدف الدراسة فقد تم اعداد استمارة استبانة تضمنت جزئين  :االول قيس من خاللو بعض من خصائص

المبحوثين وىي العمر والتحصيل الدراسي  ,اما الجزء الثاني فقيس بو المستوى المعرفي لممبحوثين باساليب ترشيد استيالك

مياه الري والذي ضم ( ) 22عبارة تمثل كل واحدة منيا اسموبا من اساليب الترشيد  ,ووضعت امام كل منيا اربعة بدائل لالجابة
تمثل المستوى المعرفي لممبحوث وىي (معرفة جيدة  ,معرفة وسط  ,معرفة ضعيفة  ,ال اعرف ) .
وقد تم اختيار ناحية الطميعة في محافظة بابل مجاال الجراء الدراسة وىي من المناطق الزراعية في المحافظة  ,ويزرع فييا
مختمف انواع المحاصيل الشتوية والصيفية كالحنطة والشعير والذرة والباقالء والبامياء والبطيخ والرقي والخيار والجت  .وقد بمغ
عدد الفالحين في الناحية ( ) 222اخذت منيم عينة عشوائية قواميا ( ) 042فالحا وىي تمثل ( ) % 06من المجموع الكمي .
بعد االنتياء من اعداد االستمارة تم التحقق من الصدق الظاىري ليا من خالل اختبار اولي (  )pre-testعمى عينة
عشوائية مكونة من ( )24فالحا من نفس المنطقة ومن خارج العينة النيائية  ,وبوشر بعممية جمع البيانات بطريقة المقابمة
الشخصية مع المبحوثين خالل الفترة ( , ) 2202- 2/0 – 4/0بعدىا تم تبويب البيانات وتحميميا باستخدام التك اررات والنسب
المئوية والوسط الحسابي والوسط الحسابي الموزون .

وقد تم تصنيف المبحوثين وحسب العمر الى ثالث فئات ىي ( ) 24-42(, ) 41- 24( , )24-22سنة  ,فيما تم تصنيفيم
الى ثالث فئات تبعا لمتحصيل الدراسي وىي تحصيل دراسي ضعيف (دون المتوسطة )  ,تحصيل دراسي وسط (المتوسطة
واالعدادية ) وتحصيل دراسي عالي (بعد االعدادية)  .كما تم تصنيفيم وتبعا لممستوى المعرفي باساليب ترشيد استيالك مياه
الري الى ثالث فئات وىي مستوى معرفي ضعيف (صفر  )22-قيمة رقمية  ,مستوى معرفي وسط ( ) 42-20قيمة رقمية
ومستوى معرفي عالي ( ) 22- 40قيمة رقمية عمى اساس ان عدد العبارات الواردة في االستمارة ىي ( )22عبارة وان بدائل
االجابة الموضوعة امام كل عبارة كانت (معرفة جيدة  ,معرفة وسط  ,معرفة ضعيفة  ,ال اعرف ) والتي اعطيت القيم الرقمية
التالية ( , 0 , 2, 2صفر ) وعمى التوالي  ,مما يعني ان كل مبحوث سوف يحصل عمى مستوى قيم رقمية يتراوح بين
(صفر .) 22-كما سوف يتم تصنيف االساليب الواردة في االستمارة وحسب الوسط الحسابي الموزون لمستوى المعرفة بكل
منيا الى ثالث فئات وىي معرفة ضعيفة (صفر  )0-قيمة رقمية  ,معرفة وسط ( )2-040قيمة رقمية ومعرفة جيدة () 2-240

قيمة رقمية  ,عمما ان الوسط الحسابي الموزون يحسب عمى اساس [ (عدد المجيبن بمعرفة جيدة × + 2عدد المجيبين بمعرفة
وسط × + 2عدد المجيبين بمعرفة ضعيفة × + 0عدد المجيبين بال اعرف × صفر )  /عدد المبحوثين الكمي (. ] )042
النتائج والمناقشة

اوال  :المستوى المعرفي لممبحوثين باساليب ترشيد استهالك مياه الري

اظيرت نتائج الدراسة (جدول رقم  ) 0ان المستوى المعرفي لممبحوثين باساليب ترشيد استيالك مياه الري كان ضعيفا  ,فقد

وجد ان ( ) %62منيم كانوا بمستوى معرفي ضعيف مقابل ( )%02بمستوى معرفي وسط و( ) %02بمستوى معرفي عالي ,
وان متوسط القيم الرقمية المعبرة عن مستوى معرفة المبحوثين باجمالي االساليب كان ضعيفا حيث بمغ ( )0244قيمة ضمن
مدى قيم يتراوح بين (صفر )22-قيمة .
جدول رقم ( ) 1فئات المستوى المعرفي لممبحوثين باساليب ترشيد استهالك مياه الري
مستوى المعرفة

القيم الرقمية

ضعيف

صفر22-

عدد
024

%
62

وسط

42-20

26

02

عالي

22-40

02

02

042

022

المجموع

متوسط القيم الرقمية
0244
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أما فيما يتعمق بالمستوى المعرفي لممبحوثين بكل اسموب من اساليب ترشيد استيالك مياه الري والمعبر عنو بالوسط الحسابي

الموزون فقد اظيرت النتائج (جدول رقم  ) 2ان التنظيف المستمر لشبكات الري كاسموب من اساليب الترشيد قد جاء في المرتبة
االولى وبوسط حسابي موزون بمغ ( ) 2420وىو يقع ضمن فئة المستوى المعرفي العالي  ,حل بعده تبطين قنوات الري (0462
) ثم الصيانة الدورية لشبكات الري ( , ) 0464اختيار وتحديد الوقت المناسب لمري ( , ) 0422تحسين خواص التربة من خالل
الحراثة الجيدة ( , ) 0422تسوية االرض الزراعية ( , ) 0424مكافحة االدغال في المزارع والحقول ( , ) 0422استخدام
مصدات الرياح ( , ) 0406استخدام بدائل المياه العذبة في الري ( ) 0406وىي اساليب تقع ضمن فئة المستوى المعرفي الوسط
 .وان كل االساليب المشار الييا اعاله يقوم بيا الفالحون المبحوثون ليس عمى اساس كونيا اساليب ترشيد ولكن عمى اساس
كونيا عمميات زراعية دورية يقومون بيا أما لغرض سيولة توصيل المياه الى حقوليم واراضييم الزراعية كتنظيف وصيانة
شبكات الري والحراثة الجيدة وتسوية االرض  ,أو مكافحة االدغال بقصد تحسين وزيادة الحاصل  ,أو استخدام مصدات الرياح

لمتخمص من الرياح الباردة ف ي الشتاء والحارة في وقت الصيف خاصة مع محاصيل الخضر  ,أو انيم يمجئون الييا اضط ار ار
كاستخدام مياه البزل او المياه الجوفية لمتعويض عن نقص المياه  ,عمما انو التوجد قنوات مبطنة في منطقة البحث لكن
المبحوثين قد شاىدوا وسمعوا عن ىذا االسموب  ,أما بالنسبة لتحديد ال وقت المناسب لمري فان المعرفة المكتسبة والخبرة
المتوارثة لدى المبحوثين تشير الى ان الصباح المبكر ىو انسب وقت لمري لكن نظام المناوبة في الري (المراشنة ) ال يسمح
باستخدامة عمى الدوام  .أما بقية االساليب فقد كان المستوى المعرفي لممبحوثين فييا ضعيفا حيث ان قسم منيا غير مالوف
ليم او ان القسم االخر يحتاج معرفة وخبرة عممية وامكانية مالية ومساحات زراعية اوسع في استخدامو .
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جدول رقم ( ) 2الوسط الحسابي الموزون لمستوى معرفة المبحوثين بكل اسموب من اساليب ترشيد مياه الري
اساليب ترشيد مياه الري

الوسط الموزون
0424

ت
0
2

اتباع طريقة الري تحت السطحي

2402

2

اتباع طريقة الري بالتنقيط

2424

4

اتباع طريقة الري بالرش

2444

4

تبطين قنوات الري

0462

2

الصيانة الدورية لشبكات الري

0464

6

التنظيف المستمر لشبكات الري

2420

2

استبدال قنوات الري المكشوفة باستخدام االنابيب المدفونة لتقميل الفاقد

2424

1

تسوية االرض الزراعية

زراعة المحاصيل ذات االستيالك القميل والتي تتحمل المموحة والجفاف

241

02

التحديد العممي لمفترة الزمنية بين رية واخرى

2422

00

معرفة االحتياجات المائية لكل محصول

0426

02

تحسين خواص التربة من خالل الحراثة الجيدة

0422

02

تحسين خواص التربة باستخدام المحسنات الصناعية

2402

04

استخدام اجيزة قياس رطوبة التربة لتحديد مواعيد الري

2402

04

اختيار وتحديد الوقت المناسب لمري

0422

02

مكافحة االدغال في المزارع والحقول

0422

06

استخدام مصدات الرياح

0406

02

الزراعة في البيوت المحمية

2462

01

تغطية سطح التربة بمادة تقمل التبخر من سطح التربة (مواد بالستيكية او االعشاب 2422
او بقايا النباتات )

22

استخدام بدائل المياة العذبة في الري

0406

وعموما يمكن القول ان المستوى المعرفي لممبحوثين باساليب ترشيد استيالك مياه الري كان ضعيفا في ( ) %44من االساليب
المشمولة بالدراسة ومتوسطا في ( ) %42وجيدا في ( ) %4منيا  ,وكما موضح في الجدول رقم (. )2
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جدول رقم ( ) 3توزيع اساليب ترشيد مياه الري تبعا لمستوى معرفة المبحوثين بها
مستوى المعرفة

القيم الرقمية

ضعيف

صفر0-

عدد
00

%
44

وسط

2 - 040

2

42

جيد

2 - 240

0

4

22

022

المجموع
ثانيا  :المستوى المعرفي لممبحوثين وبعض خصائصهم

يوضح الجدول رقم ( ) 4توزيع المبحوثين تبعا لمستوى المعرفة باساليب ترشيد مياه الري وفئاتيم ضمن خاصيتي العمر

والتحصيل الدراسي اضافة لمتوسط القيم الرقمية لمعرفة كل فئة  .وتظير النتائج ان المبحوثين في الفئة العمرية االولى (-22
 ) 24سنة ىم االفضل من حيث المستوى المعرفي حيث كانت نسبتيم االقل ضمن مستوى المعرفة الضعيف واالعمى ضمن
مستوى المعرفة العالي مقارنة مع الفئتين الباقيتين وان متوسط القيم الرقمية لمستوى معرفة افراد ىذه الفئة ىو االعمى وقد بمغ
( ) 2044قيمة رقمية ضمن مدى قيم يتراوح بين (صفر , ) 22 -وان متوسط قيم مستوى المعرفة ىذا ينخفض بتقدم عمر
المبحوثين  .أما فيما يتعمق بمستوى معرفة المبحوثين تبعا لتحصيميم الدراسي فقد تبين ان المبحوثين ضمن فئة التحصيل
الدراسي العالي ىم االفضل من حيث مستوى المعرفة  ,فقد كانت نسبتيم االقل ضمن مستوى المعرفة الضعيف واالعمى ضمن
مستوى المعرفة العالي مقارنة مع الفئتين الباقيتين وان متوسط القيم الرقمية المعبر عن مستوى معرفة افراد ىذه الفئة قد بمغ
( ) 2644قيمة رقمية وىو االعمى  ,مع مالحظة ان المبحوثين ضمن فئة التحصيل الدراسي الضعيف افضل من اقرانيم ضمن
فئة التحصيل الدراسي الوسط من حيث مستوى المعرفة معب ار عنو بمتوسط القيم الرقمية .
جدول رقم ( )4توزيع المبحوثين تبعا لخصائصهم ومستوى المعرفة
مستوى
الخصائص

العمر

(سنة)

التحصيل
الدراسي

المعرفة

ضعيف

وسط

عالي

صفر22 -

42 -20

22 -40

متوسط

المجموع

القيم

الرقمية

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

24 -22

02

246

04

142

06

0042

44

2142

2044

41 -24

42

2242

02

246

0

246

21

42

0444

24 -42

26

2446

-

-

-

-

26

2446

0042

المجموع

024

62

26

02

02

02

042

022

0244

ضعيف

6

446

2

2

0

246

00

642

0142

وسط

14

2242

2

442

2

042

024

62

0442

عالي

2

2

02

0246

04

02

24

2246

2644

المجموع
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26

02

02

02

042

022

0244
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االستنتاجات
 -0انخفاض المستوى المعرفي لمفالحين المبحوثين باساليب ترشيد استيالك مياه الري .

 -2ان اكثر االساليب معرفة من قبل المبحوثين ىي التنظيف المستمر لشبكات الري  ,تبطين قنوات الري  ,الصيانة
الدورية لشبكات الري .
 -2ان الفالحين من ذوي االعمار الصغيرة افضل من غيرىم من حيث المستوى المعرفي باساليب الترشيد .
 -4ان الفالحين من ذوي التحصيل الدراسي بعد االع دادية افضل من غيرىم من حيث المستوى المعرفي باساليب الترشيد
.
التوصيات

 -0وضع وتنفيذ البرامج اإلرشادية المكثفة المتعمقة بالتوعية المائية من خالل نشر ثقافة ترشيد استيالك المياه في
الزراعة وتوضيح انسب السبل المتبعة  ,وتشجيع تشكيل جمعيات مستخدمي المياه لممساىمة في ىذا المجال .
 -2العمل عمى تحسين كفاءة استخدام مياه الري من خالل تطوير طرق ونظم واساليب الري الحالية والتوجو نحو
اساليب وطرق الري الحديثة .
 -2ضرشرس لندررذ يرا صسلػررا لنًداتررإلم رلك للمرئى ا لنًرراوإ لنًشلهرغ ررمررئ ذلنىا لررذس إإلا الًداترإلم ررم رمررئى ا
نهًإلاه ررلك إلًا ػانإلا  ,يغ رمئخذلو لنىنذما لنوسلثإلرا لتئراا لنًداترإلم رلك ليائإلا راك لنًاوإلرا لن هإلهرا  ,رلؼرذ م
لنئش إلب لنًدصونإ م فئش صينإلا ينام ا الًا ئ وى يغ يولسدتا لنًاوإلا لنًئوفش .
 -4رضغ لنسإلاماك رلنئشش ؼاك لنئي يا شراتىا لنًسراػذ فري لششرإلذ لمرئى ا يإلراه لنرشا رلنًئاالؼرا فري لنهإلرز ا رينىرا
رضغ لنئسؼإلش لنًنام ا نًإلاه لنشا رلل اع تظاو لندصص لنًاوإلا نكم ا م لر يضسػا .

المصادر
خذلو  ,ينزس ( : ) 2220لييا لنًاوي لنؼشالي  ,يش ض دسلماك لنواذ لنؼشالإلا  ,الإلشرك .
لنهار  ,ينظًا ليغز ا رلنضسلػا ن يى لنًئدذ ( : ) 0111لنطاالغ يئؼذد لنوظاوف نهضسلػا رليسلضي  ,سريا .
لنهار  ,ينظًا ليغز ا رلنضسلػا ن يى لنًئدذ ( : )2222ا اك ر طشلك  ,تدو لد إلق لفضم لمئخذلو نهًاء في لنضسلػا  ,سريا
.
يإذيرا  ,يدًذ ػإلسإ ( : ) 2222لطوسلك لنؼشض رلنطهب لنًاوي في لنوطا لنؼشالي رلنئصوسلك لنًسئ هإلا لنًئو ؼا  ,الدث
ينشوس ضًا رسشا ػًم اول لطو ش لمانإلب لمئشدلد لكهها للااا يإلاه لنشا ػهرإ ضروء لنئطروسلك لنًدهإلرا رلنذرنإلرا ,
لنًنظًا لنؼشالإلا نهئنًإلا لنضسلػإلا  ,لنخشطوو .
لنًنظًا لنؼشالإلا نهئنًإلا لنضسلػإلا ( : ) 2222دسلما م م لطو ش لنشا لنسطدي رلنصشف في لنذرل لنؼشالإلا  ,لنخشطوو .
لنًنظًرا لنؼشالإلرا نهئنًإلررا لنضسلػإلرا ( : ) 2222دسلمررا مإلامراك رتظررى لوص رغ لنيررزلء فري لنرروطا لنؼشالري رلتؼكامررالىا ػهرإ لييررا
لنيزلوي  ,لنخشطوو .
لنًنظًا لنؼشالإلا نهئنًإلا لنضسلػإلا ( : ) 2222دسلما لدهإلهإلا يلإا اك لنضسلػا رلنئإاس لنضسلػإلا لنؼشالإلا  ,لنخشطوو .
لنًنظًا لنؼشالإلا نهئنًإلا لنضسلػإلا ( : ) 2226دسلما يشا م ريؼو اك سفغ هاء لمئخذلو ليسلضي في لنذرل لنؼشالإلا  ,لنخشطوو
.
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لنًنظًا لنؼشالإلا نهئنًإلا لنضسلػإلا ( : ) 2222لنئ ش ش لنسنوا نهئنًإلا لنضسلػإلا في لنوطا لنؼشالي نؼاو  , 2226لنخشطوو .
لنى ررا , ,يدًررذ مررًإلش ( : ) 2222ينررا و رلمررانإلب لمررئشدلد لكههررا يإلرراه لنررشا رمإلامرراك لسررؼإلش لنًإلرراه رل ًإلئىررا لي ئصرراد ا
رلي ئًاػإلا  ,الدث ينشوس ضًا رسشا ػًم اول لطو ش لمانإلب لمئشدلد لكهها للااا يإلاه لنشا ػهإ ضوء لنئطوسلك
لنًدهإلا رلنذرنإلا  ,لنًنظًا لنؼشالإلا نهئنًإلا لنضسلػإلا  ,لنخشطوو .
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