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                   الصحراوية  اإلروائية المطبقة في األراضي لمتكنولوجياتية فدراسة إستكشا
 وأسيوط المنياببعض قرى غرب 

 جابر جاد          د/ عالء الدين عمي محمدر د/ معمحمدي محمد معوض الشريف       د/
 ةيفيمعيد بحوث اإلرشاد الزراعي الزراعي والتنمية الر 

  المستخمص 
التعرف عمى بعض الخصائص الزراعية بمنطقة البحث، وكذلك التعرف استيدف البحث 

عمى مصادر المعمومات عن التكنولوجيات اإلروائية المستحدثة، والتعرف عمى مستوى تطبيق 
المبحوثين لمتكنولوجيات اإلروائية المستحدثة والتعرف عمى أىم المشكالت التي تواجييم عند تطبيق 

 اإلروائية المستحدثة. التكنولوجيات
البحث عمى عينة من الزراع المبحوثين بمنطقة غرب المنيا واسيوط بمغ قواميا  ىذاوأجري 

من قرى من بين قرى الظيير الصحراوي لممحافظتين، وتم جمع البيانات  6مبحوثًا موزعة عمى  929
 Focus groupرية( )المناقشات الجماعية البؤ  أفراد العينة المبحوثين بالمقابمة الجماعية

discussion  م. 2199في شيري يونيو ويوليو عام وذلك 
: أن حوالي ثمث المبحوثين بمحافظة المنيا يقومون بزراعة وأظيرت أىم النتائج ما يمي

محاصيل الخضر، بينما حوالي نصف المبحوثين يقومون بزراعة المحاصيل التقميدية، في حين أن 
ن المحاصيل الطبية والعطرية، والقميل يزرع المحاصيل البستانية، في عشر المبحوثين تقريبًا يزرعو 

حين أورد المبحوثون بمحافظة أسيوط أن حوالي نصفيم تقريبًا يقومون بزراعة محاصيل الخضر، وما 
يقارب ثمثيم يقومون بزراعة المحاصيل التقميدية، والباقي يتنوع مابين زراعة محاصيل بستانية 

 ية.ومحاصيل طبية وعطر 
كما أظيرت النتائج أن الماء المستخدم في عمميات الري ىو مياه آبار ارتوازية بنسبة 
تجاوزت الثمثين وأن عدد أيام المناوبة في الترعة الرئيسية اليتعدى ثالثة أيام، كما أقر الزراع 

أن منسوب المياه في الترعة الرئيسية يكون في الغالب غير مناسب) ضعيف(، وأن اقل من  المبحوثين
ثمث الزراع يستخدمون الطاقة الكيربية في تشغيل ماكينات الري بينما اكثر من ثمثييم بقميل مازالوا 

في يستخدمون ماكينات الديزل، وأوضحت النتائج أن خمس المبحوثين يقومون بالري بطريقة الغمر 
 حين أن أربعة اخماسيم يستخدم الري بالرش أو الري بالتنقيط.

أن الغالبية العظمى من الزراع يمجأون إلى األىل والجيران كأىم مصدر من مصادر 
د الزراعي ، يمييا كبار الزراع بالقرية، واقميا المرشلتكنولوجيات اإلروائية المستحدثةالمعمومات عن ا
  المحمي.تنمية المجتمع  ، وجمعياتباالدارة الزراعية
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أن مستوى تطبيق الزراع المبحوثين لمتكنولوجيات اإلروائية المطبقة منخفض  تبين من نتائج
لتكنولوجيات تحسين التربة وتطبيق تكنولوجيا أساليب الزراعة وتكنولوجيا الري السطحي المحسن ونظم 

وجيا أساليب الري في المستوى الري الرشيد وتكنولوجيا المجاري المائية. في حين كانت تكنول
 المتوسط، كما تبين أن تكنولوجيا جدولة الري جاءت في المستوى المرتفع. 

تمثمت أىم المشكالت التي تواجو الزراع المبحوثين عند تطبيق التكنولوجيات اإلروائية 
نيات المادية بمنطقة الدراسة في غياب دور االرشاد الزراعي والتوجيو المائي بالمنطقة، وقمة اإلمكا

لممزارعين، واقميا عدم توافر االت التسوية بالميزر بالمنطقة وارتفاع اجورىا، وعدم امكانية التسوية 
 بالميزر لممساحات الصغيرة.

 والمشكمة البحثيةمقدمة ال
أصبح التقدم العممي والتكنولوجي ىدفًا حتميًا لجميع المجتمعات المتقدمة منيا والنامية عمى 

من ثم أصبح تطوير أي مجتمع وتوفير عوامل القوة والثروة لو معتمدًا إلى حٍد كبير عمى حد سواء، و 
نجاح المجتمع في تعبئة جيوده وتنظيميا لالستفادة من القدرات العممية والتكنولوجية المتاحة لو، 

وجيا ، فقد ونظرًا الىتمام جميع المجتمعات خاصة المتقدمة منيا بضرورة األخذ بأساليب العمم والتكنول
أصبح العالم اآلن يمر بمرحمة تحوالت عممية وتكنولوجية سريعة ينتظر أن تحدث تقدمًا ىائاًل في 

 .(3، ص2115جميع نواحي الحياة.) زيدان 
وقد تعددت وتنوعت تعاريف مفيوم التكنولوجيا تبعًا لتنوع مجاالت اىتمام الباحثين، فمن 

وانب الفنية العممية التكنولوجية، والبعض اآلخر يركز عمى ناحيٍة تركز بعض ىذه التعريفات عمى الج
الجوانب االقتصادية، بينما يركز البعض اآلخر عمى أىمية الجوانب االجتماعية عند تناول مفيوم 

 (93: 92، ص ص2115التكنولوجيا) زيدان 
أن التكنولوجيا عادة ما تتكون من جانب مادي  Rogers(1983.p.31)ويذكر روجرز

المادي بمعنى أن ليا شقان: احدىما المواد مثل المعدات أو المنتجات، والثاني البرمجيات وجانب 
 وتتكون من المعارف واإلجراءات أو المبادئ التي تمثل أساس المعمومات لمتكنولوجيا.

إلى أن التكنولوجيات ماىي إال تطبيق  Swanson( نقاًل عن 8، ص2111ويشير رشاد)
نيا تستخدم عمومًا لتحسين الظروف اإلنسانية والبيئية والطبيعية أو لممعرفة من أجل غرض عمم ي، وا 

والتي  Material Technologyلتنفيذ أنشطة اقتصادية اجتماعية. ثم يقسميا إلى تكنولوجيا مادية 
تتكون المعمومات بيا داخل المنتج التكنولوجي مثل األدوات والمعدات والكيماويات الزراعية وأصناف 

مثل   Knowledge based Technologyل المحسنة، وتكنولوجيا قائمة عمى المعرفة المحاصي
 المعرفة الفنية وميارات اإلدارة األخرى التي يحتاجيا المزارع لزراعة محصول أو في اإلنتاج الحيواني. 
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عمى تنمية ومواءمة  ولما كانت الزراعة الحديثة تتطمب تكنولوجيا مبتكرة تعمل بإستمرار
( 89، ص9986وتقييم المعارف العممية مع المتطمبات الزراعية، فقد عرف يوجير وىيامي وآخرون ) 

التكنولوجيا الزراعية بأنيا الجيد المنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العممي في مجال التكنولوجيا 
لزراعي، وذلك بيدف تطوير الزراعة وزيادة الميكانيكية والبيولوجية والكيماوية خالل عممية اإلنتاج ا
 اإلنتاج الزراعي وتحسينو بما يخدم عممية التنمية الريفية.

أن التكنولوجيا الزراعية ال تقتصر عمى  Swanson(1984:Pp2-5)  ويرى سوانسون
مجرد الميكنة الزراعية بل ىي أكثر من ذلك فيي تتضمن تقديم مدخالت جديدة لمزراعة مثل األسمدة 

لمناسبة لطبيعة التربة، والمبيدات الحشرية، وأصناف نباتية جديدة مقاومة لألمراض، وتقديم ممارسات ا
 حديثة في الزراعة مثل تطوير طرق التخزين، واستخدام طرق الري الحديثة.   

أىمية التكنولوجيا في أنيا وسيمة لحل المشاكل الممحة التي تعاني منيا معظم  تكمنوعميو 
الدول النامية والمتمثمة في عدم كفاية الموارد مع التزايد السكاني المضطرد، حيث يؤدي التقدم 

يم التكنولوجي إلى اإلستغالل األمثل لمموارد الطبيعية المتاحة، ورفع مستوى الميارات البشرية ومعمومات
 (75، ص 9987الفنية. )بدران

وذكر زيدان نقاًل عن حبيش أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة مساىمة عنصر 
% من مجموع مساىمة كل العناصر 75التكنولوجيا وحده في اإلنتاجية بصفة عامة تصل إلى 

حل المشاكل الداخمة في عممية اإلنتاج، وىو ما يؤكد الدور الذي يمكن أن تمعبو التكنولوجيا في 
اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعاني منيا معظم المجتمعات وخاصة النامية منيا في الوقت الحاضر. 

 ( 3، ص2115)زيدان
ووفرة المياه من أىم الموضوعات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية  المائيةوتعتبر الموارد 

غير المالئم لمموارد المائية إلى نقص واضح اليامة في القرن الواحد والعشرين، حيث يؤدي اإلستخدام 
  ( 41، ص2193في المحصول بالنسبة لنظم الري التقميدية. ) نجم؛ وآخرون

ىي العامل األكثر تحديدًا من بين الموارد البيئية واألرضية لإلنتاج  المائيةولما كانت الموارد 
ذائي، حيث تحدد الكمية المتاحة من الزراعي بمصر وأحد الدعامات الرئيسية لتحقيق أىداف األمن الغ

الموارد المائية طبيعة وكمية اإلنتاج باألراضي القابمة لمزراعة، كما تحدد إمكانيات التوسع في 
ستصالح أراضي جديدة، فستبقى عممية تنميتيا واإلستغالل األمثل ليا بتطبيق  المساحة المنزرعة وا 

ت الرئيسية والفعالة في خطط التنمية الزراعية.) زيدان، التكنولوجيات اإلروائية المستحدثة من المرتكزا
 (.878، ص2195وآخرون

وبرغم ماتحوزة مصر من موارد مائية إال أن ىذه الموارد تبعًا لقياس تطورات السكان 
الطبيعية الزراعية ندرة، إلى درجة أن أصبحت مصر مصنفة  المواردواحتياجات الغذاء يعد أكثر 
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متر مكعب سنويًا، حيث تقدر الموارد المائية  811بنصيب لمفرد يبمغ نحو  ضمن دول الفقر المائي
مميار متر مكعب لري قرابة  58مميار متر مكعب، تستيمك الزراعة منيا حوالي  68المتاحة بحوالي 

متر مكعب لمفدان. )وزارة الزراعة واستصالح األراضي،  6911مميون فدان بمتوسط بمغ  8,4
 (.72، ص2119

(  نقاًل عن عبد الحافظ التوقعات المستقبمية 599،ص2196)وآخروند المجيد وذكر عب
لإلحتياجات المائية في مصر والذي يوضح أنيا تزيد بصورة مطردة مع الوقت بسبب الزيادة الكبيرة 

مميون نسمة  55كان عدد سكان مصر 9991، ففي عام 2125في عدد السكان وذلك حتى عام 
محققًا  3مميار م 61,9مميار متر مكعب بينما المتاح الفعمى  64,6لمائية وبمغ مجموع االحتياجات ا

بينما  3مميار م918,8بمغ مجموع االحتياجات المائية  2121% من األمن المائي، بينما في عام 93
أن يبمغ  2125% ومن المنتظر في عام 59محققًا األمن المائي بنسبة  3مميار م 64,9المتاح الفعمى 
محققًا األمن  3مميار م 64,9في حين أن المياه المتاحة  3مميار م 995,5تياجات المائية مجموع االح

%، ومن ىنا يتضح أن األمن المائي لمصر يتناقص بشدة بمرور الوقت مما يستمزم 55المائي بنسبة 
لعمل عمى العمل بكل السبل لمواجية ذلك الموقف باإلدارة الجيدة والرشيدة لمواردنا المائية المتاحة وا

 تنميتيا.
مرونة المتاح من الموارد المائية ودخول مصر ضمن دول الفقر  وضآلةونظرًا لمحدودية 

المائي بمعدالت تتزايد سنة بعد أخرى، واإلنخفاض الشديد لكفاءة استخدام موارد المياه، كان تطوير 
)وزارة الزراعة  2131امة نظم الري وترشيد استخدام مياه الري من أىداف استراتيجية التنمية المستد

 (.72، ص2119واستصالح االراضي، 
والتى تمثل أىم دول منبع  –بعد شروع دولة أثيوبيا  المشكمةوازداد األمر صعوبة وتفاقمت 

، ووصول المشروع لمراحمو في السنوات األخيرة في بناء سد النيضة ألغراض تنموية –نير النيل 
، وقرب بداية التشغيل، ومع استمرار المفاوضات التى تتعمق بتخفيف اآلثار واألضرار المترتبة األخيرة

عمى تشغيمو والفترة الزمنية المناسبة لممئ السد، إال أنو في جميع الحاالت فيناك تناقص لحصة 
لسعي مصر في مياه النيل في الفترة القادمة، األمر الذي يتطمب الحفاظ عمى كل قطرة مياه، وا

لتطبيق نظم وأساليب ري حديثة لتوفير مياه الري، وتعظيم االستفادة من وحدة المياه في إنتاج 
 المحاصيل الزراعية المختمفة.

وىنا يبرز دور اإلرشاد الزراعي في أن يتحمل تبعاتو في ىذا الشأن، حيث يعتبر اإلرشاد 
ة في نقل التكنولوجيا الزراعية بأسموب ( الزراعية الضميعالنظمالزراعي من أىم وأشير األجيزة )أو 

ستيعابو وتطبيقو من خالل أساليب عممية واضحة  سيل إلى الزراع في الريف ومساعدتيم عمى فيمو وا 
 (.5، ص2193ومحددة. )قشطة
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( أن لإلرشاد الزراعي دور ىام في توعية وترشيد وتعميم 839،ص9998ويذكر الطنوبي)
مياه الري وترشيد إستخداميا حفاظًا عمييا من التموث واإلستنزاف الزراع بكيفية اإلستخدام الصحيح ل

وحفاظًا عمى التربة والنبات من التدىور، ويعد ىذا مدخاًل طبيعيًا لمقاومة التصحر، ومدخاًل لزيادة 
 اإلنتاجية الزراعية الفدانية.
( أن اإلرشاد الزراعي يمكن أن يساىم في عممية تحقيق 95، ص2111كما يرى نمير)

األمن واألمان المائي الزراعي باإلستخدام األمثل لموارد مياه الري المتاحة والممكنة وتقميل اإلسراف 
وسوء اإلستخدام واليدر ليا ويتم ذلك من خالل توعية مستخدمي المياه بتزويدىم بالمعارف الخاصة 

الري، وتقميل الفاقد  باإلحتياجات المائية لممحاصيل المختمفة، وترشيد إستيالك مختمف نوعيات مياه
منيا، والحفاظ عمييا من كافة صور وأشكال التموث، وحسن التصرف في الفائض منيا عن حاجة 

 المحاصيل المختمفة.

 مشكمة البحث
نظرًا لمحدودية الموارد المائية والتي تعد من أىم التحديات التي تواجو مصر مع بداية القرن 

نتيجة لإلمتداد العمراني وحتمية الخروج من الوادي إلى  الحادي والعشرين، لتزايد الطمب عمييا
الصحراء، باإلضافة إلى إحتياجات التوسع األفقي لمزيد من الموارد المائية، ولما كانت التكنولوجيات 
اإلروائية الحديثة ىي من أىم وأنجع الطرق لترشيد إستيالك المياه خاصة في األراضي الجديدة والتي 

ة من المياه، ولصعوبة زيادة حصة مصر من مياه النيل إلرتباطيا باتفاقيات تستيمك كميات كبير 
نظرًا لبناء سد  حصة مصر في مياه النيل لمتناقص في الفترة القادمةدولية، بل عمى العكس تتعرض 

النيضة عمى أعالي نير النيل في دولة أثيوبيا، وقرب تشغيمو، مع استمرار مفاوضات تخفيف اآلثار 
عمى ذلك، باإلضافة لخطورة إستنزاف موارد المياه الجوفية غير المتجددة، تتضح الصعوبات المترتبة 

التي تواجو واقعنا المائي مما يستوجب بالضرورة إعادة النظر في السموك المرتبط باإلستخدامات 
ف المختمفة لممياه بصفة عامة، والسموك اإلروائي الزراعي بصفة خاصة، لذا أنطمق البحث الستكشا

التكنولوجيات اإلروائية المطبقة في األراضي الصحراوية بمنطقة غرب المنيا والتي من شأنيا ترشيد 
 إستخدام المياه.  

 أىداف البحث
 وفقًا لمعرض السابق أمكن تحديد أىداف البحث فيما يمي:  
التعرف عمى بعض الخصائص الزراعية بمنطقة البحث والمتمثمو في مايمي: نوع المحاصيل  -9

لمنزرعة بالمنطقة، نوع ماء الري المستخدم، عدد أيام المناوبة في الترعة الرئيسية بالمنطقة، ا
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منسوب الماء في الترعة الرئيسية وقت المناوبة، نوع الطاقة المستخدمة آلالت الري، طرق الري 
 المتبعة بالمنطقة.

لمستحدثة بمنطقة التعرف عمى مصادر معمومات المبحوثين عن التكنولوجيات اإلروائية ا  -2
 البحث.

 التعرف عمى مستوى تطبيق المبحوثين لمتكنولوجيات اإلروائية المستحدثة بمنطقة البحث. -3
التعرف عمى أىم المشكالت التي تواجو المبحوثين عند تطبيق التكنولوجيات اإلروائية المستحدثة  -4

 من وجية نظرىم. 

 البحثيةالطريقة 
البحث المتمثمة في المجال الجغرافي والمجال البشري تتناول الطريقة البحثية مجاالت 

والتعريفات عمى أساليب وأداة جمع البيانات،  والمجال الزمنى الذي يتم فيو البحث، وكذلك التعرف
 االجرائية المستخدمة في البحث.

 مجاالت البحث
 المجال الجغرافي -1

وجود مساحة كبيرة من أجري ىذا البحث في محافظتي المنيا وأسيوط حيث أنيما يتميزا ب
األراضي الصحراوية )أراضي خارج الزمام ( في المنطقة الغربية لممحافظتين وتمثل شاممة البحث 

، 6، 5، 4، 3القرى الواقعة في الظيير الصحراوي الغربي لمحافظتي المنيا وأسيوط حيث كانت القرى 
مير، باويط، عرب التتالية،  في محافظة المنيا، وقرى عرب أبوكريم، دشموط، الرياض، نجع 8، 7

ودير الجنادلة بمحافظة أسيوط، وقد تم اختيار قرى البحث بطريقة عشوائية من بين القرى سالفة 
بمحافظة المنيا، وقرى دشموط، باويط، دير الجنادلة  8، 5، 3الذكر، فكانت عينة البحث ىي قرى 

 بمحافظة أسيوط.

  المجال البشري -2
عمى عينة من زراع المناطق الصحراوية بالقرى المختارة، بمغ  إشتمل المجال البشري لمبحث

، بينما بمغ عدد 8مبحوثًا بقرية  98، 5مبحوثًا بقرية  29، 3مبحوثًا بقرية  29عددىم بمحافظة المنيا 
مبحوثًا بقرية دير  22مبحوثًا بقرية باويط،  23مبحوثًا بقرية دشموط،  24المبحوثين بمحافظة أسيوط 

 الجنادلة.
 م.2199تم جمع البيانات من الزراع المبحوثين في شيري يونيو ويوليو عام  لمجال الزمني:ا -3
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 أسموب جمع البيانات
المناقشات الجماعية ) تم جمع البيانات من أفراد العينة المبحوثين بالمقابمة الجماعية 
والتي تعتبر مقابمة متعمقة لمجموعة محددة من المبحوثين  Focus group discussionالبؤرية( 

تم إعداده مسبقًا ليذا  Scheduleفرد وذلك باستخدام دليل مقابمة  92 -8يتراوح عددىم من 
الغرض، وروعي أن يكون اإلجتماع في مكان معروف يسيل ليم الوصول إليو، ويتوافر بو وسائل 

 المزارعينناقشة، وىؤالء األفراد يتم اختيارىم عشوائيًا من بين الراحة الضرورية والمناسبة إلجراء الم
جمسة، وبمغ إجمالي  92بتمك القرى وعمى ىذا األساس تم إجراء جمستي مناقشة بكل قرية بإجمالي 

 (9مبحوثًا من بين الزراع بجميع قرى الدراسة. )جدول 929عدد المبحوثين 
وقد شارك في جمع البيانات في كل مجموعة من المجموعات النقاشية فريق من ثالثة 
باحثين من معيد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية أحدىم رئيسًا يدير المناقشة، وأثنين لتدوين 
 إستجابات المجموعة أثناء المناقشة، عمى أن يتم تسجيل اإلستجابات عقب طرح كل سؤال في الدليل
المعد سمفًا، وفي نياية كل سؤال يقوم المناقش بالتأكيد عمى اإلستجابات المذكورة حتى يتأكد من 

 .الموافقة عمييا ولضمان دقة التسجيل
تم تحميل البيانات باألسموب الوصفي الذي يعتمد عمى المراجعة اليومية لممعمومات التي تم و 

ستنباط حصيمت يا لموصول إلى المعمومات المرتبطة الحصول عمييا وتمخيصيا وتصنيفيا وا 
بالممارسات التي يسعى إلييا البحث، حيث أنو بعد اإلنتياء من الحمقة النقاشية تم مراجعة إستجابات 
المبحوثين بين األثنين الذين قاما بالتسجيل، ثم التأكد من تسجيل جميع اإلستجابات وتجميعيا في 

  .تقرير واحد
تجابات الزراع المبحوثين عمى األسئمة المطروحة عمييم من البيانات من خالل إس جمعوتم 

 خالل دليل المقابمة السابق ذكره كمايمي:
نوع المحاصيل المنزرعة بالمنطقة: محاصيل تقميدية أو خضر أو فاكية أو محاصيل طبية  -9

 وعطرية.
بار ارتوازية مع نيل أو مياه آبار ارتوازية أو مياه خميط آالمياه  ويقصد بيانوع الماء المستخدم:  -2

 صرف زراعي، أو مياه خميط مياه نيمية مع صرف زراعي.
 .عدد أيام المناوبة في الترعة الفرعية بالمنطقة -3
 .منسوب المياه في الترعة الموجودة بالمنطقة -4
نوع الطاقة المستخدمة آلالت الري: من حيث كونيا طاقة كيربية أم بإستخدام السوالر أم طاقة   -5

  .ضوئية
 المستخدمة بالمنطقة: ري بالغمر أو بالتنقيط أو بالرش. طرق الري -6
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. ميندس الري 9مصادر المعمومات عن التكنولوجيات اإلروائية المستحدثة: متمثمة في :  -7
. المرشد الزراعي 4. اإلدارة الزراعية بالمنطقة، 3. الجمعية التعاونية الزراعية، 2بالمنطقة، 

. جياز 6رشد الزراعي باإلدارة الزراعية أو بالمديرية، . الم5بالقرية أو بالمركز اإلرشادي، 
. البرامج 9. البرامج الزراعية بالتميفزيون، 8. محطة الميكنة الزراعية، 7تحسين األراضي، 
. جمعيات تنمية 92.األىل والجيران، 99. كبار المزارعين بالقرية، 91الزراعية باالذاعة، 
.باحثين من 95.دكاترة من الجامعة، 94مان الزراعي،  .بنك التنمية واإلت93المجتمع المحمي، 

 . اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي.96مراكز بحثية، 
ستة تكنولوجيات إروائية مختمفة وتمثمت تمك وتتمثل في التكنولوجيات اإلروائية المطبقة:  -8

 التكنولوجيات في 
وقد اشتممت عمى الحرث تحت التربة، التسوية الدقيقة بالميزر،  أواًل: تكنولوجيات تحسين التربة :

 إضافة الجبس الزراعي ) كبريتات الكالسيوم المائية(.
وقد اشتممت عمى الزراعة الجافة لمبرسيم، الزراعة عمى خطوط  ثانيًا: تكنولوجيا أساليب الزراعة : 

زراعة األصناف  أو مصاطب، تحميل المحاصيل المناسبة مع بعضيا البعض، طويمة
 المناسبة عالية اإلنتاج.
وتمثمت في ترك جزء من األرض لتصفية باقي الحقل فيو، الري  ثالثًا: تكنولوجيا األداء اإلروائي:

الميمي لتقميل عممية البخر نتح، تقميل فواقد النيايات، عمل تجميعات زراعية لكل محصول 
مال الشرائح الطويمة عند الري بمستوى لتنظيم عممية الري خالل فترة اقصى إحتياج، إستع

 ميل مناسب.
وتمثمت في تحديد فترات الري حيث يتم الري في األوقات المناسبة   رابعًا: تكنولوجيا جدولة الري: 

دون تعطيش لمنباتات أو إسراف في مياه الري، تحديد زمن عممية الري، تحديد كمية مياه 
ة + كمية مياه إضافية لمغسيل. )الري + الري المضافة أي كمية مياه الري الالزم

اإلحتياجات الغسيمية(، تحديد ميعاد إيقاف عمميات الري عند ظيور عالمات نضج 
 المحصول )التصويم(.

وتمثمت في استخدام الري بالرش أو  خامسًا: تكنولوجيات الري السطحي المحسن ونظم الري الرشيد:
 الري بالتنقيط، الري التبادلي، الري النبضي، الري المطور. 

وقد اشتممت عمى أسموب تبطين المجاري المائية، تبطين  سادسًا: تكنولوجيا المجاري المائية :
 المساقي والمراوي والمصارف.
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 التعريفات اإلجرائية
يقصد بيا في ىذا البحث مجموعة الممارسات اإلروائية والتي من  التكنولوجيات اإلروائية: -1

شأنيا تحقيق أقصى إستفادة من مياه الري مع تقميل الفاقد منيا إلى أقصى حد ممكن وترشيد 
 أو بالنمو الطبيعي لمنباتات. اإلستخدام ليا دون اإلضرار بمستوى اإلنتاج الزراعي

 . ي خط وترك الخط اآلخر والعكس في الرية التاليةيقصد بو في ىذا البحث ر الري التبادلي:  -2
ويقصد بو في ىذا البحث الري لفترة زمنية معينة ثم التبطيل ثم الري مرة أخرى  الري النبضي: -3

 ثم التبطيل لفترة قصيرة وىكذا حتى تتم عممية الري. 
المساحة بو تجميع نقاط الري في نقطة واحدة وتوزيع مياه الري عمى  ويقصد الري المطور: -4

 المطورة وبيذا يتم المحافظة عمى مياه الري من اإلىدار.
 

 ومناقشتيا يةنتائج البحث 

  ض الخصائص الزراعية بمنطقة البحثالتعرف عمى بع -أوالً 
يتناول ىذا الجزء من البحث عرضًا ألىم النتائج التي تم التوصل إلييا فيما يخص بعض 

ذات العالقة بموضوع البحث بمحافظتي المنيا وأسيوط، حيث أوردت  الخصائص الزراعية لممبحوثين
النتائج أن حوالي ثمث المبحوثين بمحافظة المنيا يقوموا بزراعة محاصيل الخضر، بينما حوالي نصف 
المبحوثين يقوموا بزراعة المحاصيل التقميدية، في حين أن عشر المبحوثين تقريبًا يقوموا بزراعة 

 والعطرية، والقميل يزرع المحاصيل البستانية.المحاصيل الطبية 
ومن ناحية أخرى فأورد الزراع المبحوثين بمحافظة أسيوط أن حوالي نصفيم تقريبًا يقومون 

" محاصيل الخضر ىيو أفضل حاجو تتزرع في األرض وأجاب أغمبيم بقولو بزراعة محاصيل الخضر
يقارب  في حين أن ما، ر دخل سريع"" كما أجاب البعض بقوليم "محاصيل الخضر تدالصحراوية

ثمثيم يقومون بزراعة المحاصيل التقميدية، والباقي يتنوع مابين محاصيل بستانية ومحاصيل طبية 
 وعطرية.

كما أشاروا أن الماء المستخدم في عمميات الري ىو مياه آبار إرتوازية بما يتجاوز ثمثي 
سبب  "، وأجاب آخرون  في أي ترعة من الترع"" مفيش ميو بتوصل ىنا واجابوا بقوليم  المبحوثين

" مياه اآلبار نسبة ، وأجاب آخرون كل المشاكل المي عندنا في الزراعة ىيو نتيجة عدم وجود مياه"
في حين أشار أقل من ثمث الزراع المبحوثين أنيم يقومون "، المموحة فييا عالية ودا بيتعب الزرع

وأجاب  مية الترعة بتوصل عندنا بالعافية"،ة أحيانًا، حيث قالوا " بعمميات الري من خالل مياه النيم
 .ة الترعة لو جت مرتين وال تالتو في الموسم يبقى خير وبركو"ميآخرون "
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وأوضح  وأظيرت النتائج البحثية أن عدد أيام المناوبة في الترعة الرئيسية اليتعدى ثالثة أيام
، كما أقر الزراع المبحوثين أن منسوب المياه في الترعة درًا"أغمبيم بقوليم "وما بتوصمشي لينا إال نا

"منسوب أيو يا استاذ دي وعمى حد قوليم  (جداً  الرئيسية يكون في الغالب غير مناسب) ضعيف
، وأظيرت نتائج االبحث ويقصد بتمك الجممة كناية عن شدة جفاف قاع الترعة بالمنطقة الترعو تتحرت"

الكيربا واجابوا عن ذلك" دمون الطاقة الكيربية في تشغيل ماكينات الريأن حوالي ثمث الزراع يستخ
التركيب وثمن التوصيالت " وأجاب آخرون أن مصاريف سيمة عمينا عمميات الري بشكل كبير

 بينما ثمثييم اآلخرين مازالوا يستخدمون ماكينات الديزل والمحول بقى مكمف جدًا في الفترة األخيرة"
الدولة تدينا  بإن المفروض"ورد البعض منيم  ،وا إحنا قادرين نجيب جاز لممكن"ىوأجابوا بقوليم "

، وأوضحت نتائج البحث أيضًا أن حوالي خمس "الجاز ببالش أو مدعم عمى األقل ألننا شقيانين
يقومون بالري بطريقة الغمر في حين أن أربعة أخماسيم يستخدم الري بالرش أو  الزراع المبحوثين

كما ورد في إستجاباتيم "رغم إن الري بالتنقيط أو بالرش مكمف بس مريح جدًا بالنسبة  الري بالتنقيط
 . لينا" 

 ثانيًا: مصادر المعمومات عن التكنولوجيات اإلروائية المستحدثة بمنطقة البحث
تائج النقاشية أن الغالبية العظمى والتي تقترب من العالمة الكاممة من الزراع أوضحت الن
يمجئون إلى األىل والجيران كأىم مصدر من مصادر المعمومات عن في منطقتي الدراسة 

، ""إحنا بنتعمم من بعضينا ألن مفيش حد بيسأل فينا :حيث أجابوا لتكنولوجيات اإلروائية المستحدثةا
بة الثانية من مصادر المعمومات كبار الزراع بالقرية بما يزيد عن ثالثة أرباع وجاء في المرت

إحنا بنشوف الناس المقتدرة في منطقتنا ونحاول نقمدىم عمشان نجيب "  :حيث أجابوا المبحوثين
، يمييا البرامج الزراعية بالتميفزيون بما يقارب نصف المبحوثين، في حين جاءت أقل "محصول زييم

كل من المرشد الزراعي باإلدارة الزراعية،  ات متدنية لمغاية تقترب من الصفروفي مستوي المصادر
"الناس دي مش فاضيو لينا دول : ا النحو بقوليمذفي ى عربواحيث أ وجمعيات تنمية المجتمع المحمى
 . بيدوروا عمى المي فييا فموس"

 المستحدثة متكنولوجيات اإلروائيةثالثًا: مستوى تطبيق المبحوثين ل
. اظيرت النتائج أن ىناك تباين في تطبيق الزراع المبحوثين لمتكنولوجيات اإلروائية المطبقة 9

أسيوط حيث أن مستوى التطبيق لتكنولوجيات تحسين التربة والتي غرب بمنطقتي غرب المنيا و 
ضافة تشتمل عمى الحرث تحت التربة بالجرارات عالية القدرة، والتسوية الدقيقة بالميزر ، وا 

وى تطبيق منخفض، وقد يعزي ذلك تالجبس الزراعي)كبريتات الكالسيوم المائية( كانت ذات مس
مفيش ": حيث أورد جمعيم الرتفاع أجور تمك اآلالت وعدم توفرىا بالمناطق الصحراوية
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فغالبيتيم  ولو فيو في مناطق تانيو محطات ميكنو زراعية قريبو من األراضي الصحراوية
أن تكمفة الحرث تحت التربة والتسوية بالميزر غالبًا بتبقى وأوردوا أيضًا "" يعتبر شغل خاص

وأجابوا  ىذا باإلضافة إلى أنيا التعمل في المساحات الصغيرة ،غاليو وأحنا ظروفنا عمى قدنا"
، عالوة "لصغيرهبتوع تحسين األراضي دايمًا بيرفضوا يطمعوا يشتغموا في المساحات ا": بقوليم 

 عمى تكمفة المزارعين وأجور ساعات اإلنتقال من محطات الميكنة الزراعية إلى مواقع الحقول
"بتوع تحسين االراضي عايزين يحاسبونا عمى الساعات المي بيقضييا : حيث قالوا بالنص

حيث  باإلضافة إلى عدم توفر الجبس الزراعي "، الجرار في الطريق لغاية مايوصل الغيط
كان بيتوفر الجبس الزراعي من األول ودلوقتي جياز تحسين " : أجاب أكثر من النصف

  األراضي ماعدشي بيجيب".
المدروسة بمستوى  . كما جاء تطبيق تكنولوجيا أساليب الزراعة كأحد التكنولوجيات اإلروائية2

منخفض وكان يشتمل عمى الزراعة الجافة لمبرسيم، الزراعة عمى خطوط أو مصاطب، تحميل 
المحاصيل المناسبة مع بعضيا البعض، زراعة األصناف المبكرة عالية اإلنتاج، وقد يعزي ذلك 

يخص الزراعة حيث أوردوا فيما إلى عدم توعية الزراع بتمك المناطق بفوائد البنود سالفة الذكر، 
ويقصد بيا  "أن زراعة البرسيم بالطريقة دي بتخمي البرسيم بيطمع خفيف" :الجافة لمبرسيم

ىذا باإلضافة إلى عدم توافر األنواع الجيدة عدم كثافة المحصول في بعض المناطق بالحقل، 
، "ىا" احنا بنجيب التقاوي من التجار وما بنعرفشي مصدر  : حيث أجابوا من التقاوي والبذور

مش كل " : وفيما يخص الزراعة عمى المصاطب أو الخطوط أجاب غالبية المزارعين 
" أغمب  :، كما ذكر غالبية المبحوثين أنالمحاصيل ىتنفع تتزرع مصاطب أو عمى خطوط"

ر عمى بعضيو في انتشار األمراض ثعمميات التحميل بتفشل عندنا عمشان الزرع بيأ
صناف المبكره فقد ذكروا جميعًا" األصناف المبكره من ، وفيما يخص زراعة األوالحشرات"

إلى قصور الجياز  النتائج السابقةرجع توقد المحاصيل إنتاجيتيا قميمو ومش بتغطي تكاليفيا"، 
اإلرشادي التطبيقي في تمك المناطق نتيجة نقص الكوادر واتساع النطاق الجغرافي لتمك 

 المناطق.
روائي كانت في المستوى المتوسط، وىي التي تشتمل إلداء اآلوضحت النتائج أن تكنولوجيا اأ. و 3

 : أكثر من نصف المبحوثينحيث ذكر  عمى ترك جزء من األرض لتصفية باقي الحقل فيو
أن لما بصفي  :"وذكروا أيضا "لما بصفي الميو الفايضة في باقي الغيط بيوفر جيد ومال"

قي الغيط بحافظ عمى النباتات من الغرق المي بيخمي الجدور بتاعت الميو الزايده في با
 النباتات بتعفن وتموت".
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"الري بالميل  :أورد نصف المبحوثين تقريبًا فيما يخص ىذا البند الري الميمي لتقميل النتح 
وقت زي الري  " أحنا بنحس أن الري بالميل مابياخدشي :أورد بعضيمكما بيخمي النبات مايدبمشي" 

" ماعدشي فيو مزارع : أورد نصف المبحوثين فيما يخص ذلك البند ، تقميل فواقد النيايات"بالنيار
" معدشي حد ميمل االيام دي كمو : ً وأورد بعضيم أيضا صغير بيترك فواقد في الميو وال في غيطو"

مية الري خالل فترة ، عمل تجميعات زراعية لكل محصول لتنظيم عم"بيحاول يحاف عمى قد مايقدر
استعمال الشرائج الطويمة عند الري  ،"الزرع بالجيره"أورد المبحوثين في ىذا الشأن أقصى إحتياج

"الزم أعمل درجة ميل في أرضي عمشان تريحني في  :مبحوثينحيث أورد ال بمستوى ميل مناسب
حتت الميو تعمل فييا بركو وتموت  الميل في األرض مايخميش: كما أوردوا أيضا" عمميات الري
في المستوى المتوسط لكونيا إجراءات  ىذه التكنولوجيات سالفة الذكر ، وقد يعزي وقوعالزرع مني"

 يسيل عمى المزارع إتخاذىا أو تنسيقيا مع المزارعين اآلخرين في نفس القطعة.

رتفع، وىي تشتمل عمى تحديد . كما تبين النتائج أن تكنولوجيا جدولة الري جاءت في المستوى الم4
فترات الري )حيث يتم الري في األوقات المناسبة دون تعطيش لمنباتات أو إسراف في مياه 

"مفيش مزارع مش ىيعرف أرضو عايزه تشرب وال لسو : حيث أورد غالبية المبحوثين الري(
"، يد والمصاريف"إن أي زياده في مياه الري يقابميا زياده في الج: كما أوردوا أيضًا  شويو"

"أحنا عارفين الغيط بتاخد كام ساعة في  :تحديد زمن عممية الري أجاب الغالبية من المبحوثين
، تحديد كمية الرية الواحده بس أحنا بنظبطيا كويس ألنيا بتختمف حسب عمر المحصول"

المبحوثين  وأورد ية لمغسيل(فمياه الري المضافة )أي كمية المياه الالزمة لمري+ كمية مياه إضا
"كل واحد عارف طبيعة أرضة واألرض المالحة دايمًا بنحاول نزودليا  : فيما يخص ذلك البند

. ويفسر ذلك حرص الزراع عمى تقميل نفقات عمميات الميو شوية عمشان نسبة المموحو" 
 الري خاصة في ظل إرتفاع نفقات الري من عمالة أو وقود أو طاقة كيربية.

ن تكنولوجيا الري السطحي المحسن ونظم الري الرشيد كانت ذات مستوى تطبيقي . وتبين النتائج أ5
منخفض وىي التي تشتمل عمى استخدام الري بالرش أو الري بالتنقيط، الري التبادلي، الري 
النبضي، الري المطور، وقد يعزي ذلك لضعف القدرات المادية ألغمب المزارعين بمناطق 

توفر جيات تمويمية لممزارعين وتعقيد إجراءات الحصول عمى  الدراسة، ىذا باإلضافة لعدم
"أدونا فموس  : حيث أجاب المبحوثين السمف الزراعية مما يعيق استخداميم لتمك التكنولوجيات

كما أن الكثير من المزارعين بمنطقة الدراسة لديو فقر معرفي بالري  ،وأحنا نعمل الكالم دا"
التبادلي والري النبضي، ىذا باإلضافة لعدم وجود أي إرشادات من إدارات التوجيو المائي أو 

 وزارتي الزراعة والري لممزارعين بتمك المناطق.
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جاء في  لمراوي والمصارفتبطين المساقي واو  تبطين المجاري المائيةكما تبين النتائج أن . 6
المستوى التطبيقي المنخفض حيث أجاب المبحوثين "التبطين مكمف بالنسبة لينا خصوصًا في 

ماحدش بيقدر يبطن المراوي غير كبار " :الترع والمصارف والمجاري الكبيره" وأوردوا أيضاً 
يؤالء المزارعون وعدم ، وقد يعزي ذلك لقمة الموارد المالية ل المزارعين أو المستثمرين الكبار"

قدرتيم عمى تحمل مصاريف التبطين، وقد يرى البعض أن مثل ىذه األعمال ىي من صميم 
 إختصاص الجيات الحكومية المسؤلة عن تنمية المناطق الزراعية الحديثة.      

روائية وجيات اإل رابعًا: أىم المشكالت التي تواجو المبحوثين بغرب المنيا وأسيوط عند تطبيق التكنول
 من وجية نظرىم

أظيرت النتائج أن أىم المشكالت التي تواجو الزراع المبحوثين عند تطبيق التكنولوجيات 
بمنطقة غرب المنيا وأسيوط جاءت وفقًا لمترتيب التنازلي كما يمي: غياب دور االرشاد  اإلروائية

الزراعي والتوجيو المائي بالمنطقة(، ثم قمة اإلمكانيات المادية لممزارعين ويعاني منيا جميع الزراع 
لري الحديثة، تقريبا، بينما أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين يعانون من ارتفاع تكاليف إنشاء شبكات ا

وعدم توفر مياه الري بالترعة الرئيسية، وزراعة األرض كحق إنتفاع فقط وصعوبة تقنين األوضاع 
لمتممك، وقمة الوعي لدى الزراع فيما يخص ترشيد استخدام مياه الري، وعدم توفر جيات ممولة 

لتقاليد في اإلسراف في لممزارعين لتيسير استخدام طرق الري الحديثة، والموروث الثقافي والعادات وا
استخدام مياه الري عمى الترتيب، في حين يعاني حوالي ثمثي المبحوثين من مشكمة عدم وجود 
متخصصين في صيانة شبكات الري الحديثة بالمنطقة، وعدم توفر الجبس الزراعي بالكميات 

مبحوثين من المطموبة، وعدم وجود محطة ميكنة زراعية بالمنطقة، كما يعاني أكثر من نصف ال
مشكمة عدم توفر آالت الحرث تحت التربة في المنطقة وارتفاع اجورىا، وعدم توفر آالت التسوية 

 .بالميزر بالمنطقة وارتفاع اجورىا، وعدم إمكانية التسوية بالميزر لممساحات الصغيرة عمى الترتيب 

عن التكنولوجيات  وقد يعزي ىذا إلى قصور في الناحية المعرفية لدى الزراع المبحوثين
اإلروائية الحديثة ناتج عن قصور الجياز اإلرشادي الزراعي واألجيزة المعاونة في تمك المناطق، 
مصحوبًا ذلك بقمة اإلمكانيات المادية لمزراع المبحوثين بتمك المناطق، ىذا باإلضافة إلى عدم 

 اإلستقرار االجتماعي نتيجة عدم تممك تمك األراضي.

 قية لمبحثاألىمية التطبي
تتمثل األىمية التطبيقية لمبحث إلى أن نتائج ىذا البحث يمكن أن تفيد في تحديد نقاط القوة 
ونقاط الضعف فيما يخص استخدام وتطبيق التكنولوجيات اإلروائية المستحدثة في منطقة غرب المنيا 

برامج إرشادية  رشادي التطبيقي اإلىتداء بيا عند وضعوذلك بغرض وضع مؤشرات يمكن لمجياز اإل
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لتحفيز الزراع الستخدام تمك التكنولوجيات وتحديد المناسب لظروفيم اإلقتصادية واالجتماعية، كما 
يمكن أن تستخدميا األجيزة التنفيذية بالتعاون مع أجيزة البحث العممي لوضع الحمول المناسبة ليا، 

بحث مجرد بداية لمزيد من بحوث أخرى وفيما يتعمق باألىمية األكاديمية ليذا البحث فقد يكون ىذا ال
بالمنطقة والمناطق المشابية ذات الطبيعة الصحراوية واألراضي الجديدة، والتى تعبر عن التوسع 
األفقى وتعتبر من ضروريات التنمية بوجو عام، باإلضافة الرتباط البحث بمجال تناقص مياه الري 

ات اإلروائية وىو ما يعتبر ضرورة تطبيقية في الفترة ستغالل األمثل لممياه عبر التكنولوجيوأساليب اإل
األخيرة لما تعانيو مصر من تناقص وندره في المياه تتطمب المزيد من البحوث والدراسات لمواجية 

 تمك المشكالت 
 لبؤرية وعدد المزارعين المشاركينيبين أماكن عقد المجموعات ا: 1 دول رقمج

 عدد المزارعين المكان المجموعات البؤرية المحافظة
 النسبة المئوية المشاركين

منيا
ال

 

 %6,9 9 3قرية  األولى
 %9,3 92 3قرية  الثانية
 %8,5 99 5قرية  الثالثة

 %7,8 91 5قرية الرابعة 
 %6,2 8 8قرية  الخامسة
 %7,8 91 8قرية  السادسة

وط
أسي

 
 %9,3 92 قرية دشموط السابعة
 %9,3 92 قرية دشموط الثامنة
 %8,5 99 قرية باويط التاسعة
 %9,3 92 قرية باويط العاشرة

 %9,3 92 قرية دير الجنادلة الحادية عشرة
 %7,8 91 قرية دير الجنادلة الثانية عشرة

 %911 929 ----- االجمالي
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Abstract 
The study aimed to recognize some characteristics in the area of the 

study, to identify the respondent information sources of modern irrigation 
technology, and their level of implementation of modern irrigation technology 
in the area of the study and the problems which face them during 
implementation of modern irrigation technology. 

The study was conducted in Minya and Assuit governorates in some 
villages were chosen randomly among the Desert back villages in the two 
governorates, villages 3, 5 and 8 in Minya and Dashlout, Bawit and Deer 
alganadila in Assuit governorate  .  

The data was collected in June and July  2019  from the sample 
through focus group discussion, the total number of the respondents  was 
129, the descriptive system was used in analyzing data. 

The main results were as follows: 
First: some agricultural characteristics in the area of the study ; 
About a third of the respondents in Minya grow vegetables, half of  them 
grow traditional crops and few grow medical and garden crops . 

In Assuit about half of the respondents grow vegetables, about a 
third of them grow traditional crops and the few that remain grow garden 
and medical crops. 

The results show that the water used in irrigation is from wells by 
two thirds and the number of days for irrigation shift in the main canal does 
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not exceed 3 days, the level of water in the main canal is mostly weak, 
about one third of the growers use electric energy in operating irrigation 
machine, two thirds of them use diesel machines, the discussions results 
showed that one fifth of the growers irrigate by Immersion style while Four-
fifths of theme use dripping or spraying style  .  

Second: The results of the discussion showed that the high majority of 
growers resort to relatives and neighbors as the most important source 
of information about modern irrigation technology in the study area, the 
second source of information was Senior farmers in the village and this 
was reported by half of the respondents, then agriculture programs TV 
by third of the respondents while the rest of the sources were of a very 
low level  .  

Third: level of implementation of modern irrigation technology in the area of 
the study: the level of applying improving soil technologies, growing 
system, technologies of surface irrigation and systems of rational 
irrigation were low, while it was average concerning the technology of 
irrigation systems and it was high level in the technology of irrigation 
Scheduling  .  

Fourth: The problems which face the growers in applying irrigation 
technology: The absence of agriculture extension and water guidance 
in the area, the growers' little financial ability, the high cost of building 
modern irrigation nets, the unavailability of water in the main canal, 
growing land as a usufruct only and the difficulty in rationing the 
possession case, the growers little awareness concerning the rational 
use of irrigation water, not having finance to Facilitate  using modern 
irrigation system, traditions in the over use of water , not having 
specialized persons in maintaining the modern irrigation nets in the 
area,  the unavailability of needed quantities of agriculture gypsum, not 
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having agriculture machinery station in the areas , unavailability of 
under soil machines in the areas and it is high cost, the unavailability 
laser machine in the areas and its high cost , the impossible laser 
flattening in small areas . 


