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رشادي للزرإع يف جمال تشغيل وصيانة نظام إلري ابلتنقيط مبرشوع مبارك للخرجيني مركز مطوبس مبحافظة   ختطيط برانمج إ 

 كفرإلش يخ 

   2, محمد ش بارة يوسف مخيس  ,* 1محمود فوزي ساملان عبدإلسالم إلنجار  

متع إلريفى   1  لكية إلزرإعة جامعة إلأزهر بأأس يوط   –قسم إل رشاد إلزرإعى وإجمل

متع إلريفي   2  لكية إلزرإعة جامعة إلأزهر ابلقاهرة  -قسم إل رشاد إلزرإعى وإجمل

 Mahmoudelngar.4919@azhar.edu.eg :* إلربيد الاليكرتوىن للباحث إلرئيىس

 إلعرب   إمللخص 

رشادي للزرإع يف جمال تشغيل  وصيانة نظام إلري ابلتنقيط، وذكل من خالل حتديد مس توى معرفة إلزرإع  إس هتدف إلبحث ختطيط برانمج إ 

نظام إلري   ابملعلومات إلأساس ية حول نظام إلري ابلتنقيط، وحتديد مس توى معرفة وإقتناع وتنفيذ إلزرإع ابلتوصيات إل رشادية إخلاصة بتشغيل وصيانة

% من شامةل إلزرإع، وإس تخدم  25مزإرعًا ميثلون  125ن ابملقابةل إلشخصية عىل عينة قوإهما ابلتنقيط مبنطقة إلبحث، وإس تخدم يف مجع إلبياانت الاس تبيا

 يف حتليل إلبياانت إحصائيًا إلنسب وإلتكرإرإت، وإملتوسط إحلسايب إملرحج، ومعامل إرتباط إلرتب س بريمان. 

ىل  37عامرمه ما بني %( ترتإوح أأ 44,0أأن أأقل من نصف إلزرإع إملبحوثني )واكنت أأمه إلنتاجئ ما ييل:  س نة، وأأن أأقل من ثلث إملبحوثني   53س نة إ 

ىل أأقل من س تة %49,6%( يعرفون إلقرإءة وإلكتابة، كام أأن ما يقرب من نصف إملبحوثني )28,8) ( دلهيم مساحات زرإعية ترتإوح من ثالثة أأفدنة إ 

س نة، وأأن أأكرث من نصف إملبحوثني   16 – 2%( يرتإوح ما بني 60,8) أأفدنة، وأأن عدد س نوإت إخلربة يف إلزرإعة لأقل من ثليث إلزرإع إملبحوثني

  من  أأكرث أأن ( اكنت إس تفادهتم متوسطة من تكل إملصادر. %51,2%( إس تخدإهمم لتكل إملصادر متوسطًا، يف حني أأن أأكرث من نص إملبحوثني )55,2)

  متوسطة  معرفهتم( %64) إملبحوثني ثليث من يقرب ما أأن ابلتنقيط. لريإ نظام حول إلأساس ية ابملعلومات مرتفعة معرفهتم( %57,6) إملبحوثني نصف

  إخلاصة  إل رشادية  ابلتوصيات منخفضة معرفهتم ( %52,8) إملبحوثني نصف من  أأكرث ما  أأن . ابلتنقيط إلري  نظام  بتشغيل إخلاصة إل رشادية  ابلتوصيات

متغريإهتم   لك منمعرفة إملبحوثني بتوصيات تشغيل وصيانة نظام إلري ابلتنقيط وبني بني مس توى  موجبةعالقة إرتباطية وجود . ابلتنقيط إلري  نظام بصيانة

بني مس توى  موجبة، بيامن هناك عالقة إرتباطية 0,05معنوية  يعند مس تو إملعلومات إلزرإعية  مصادر إلزرإعية، وإس تخدإم إحليازة ومساحة: إلسن، إلتالية

وىف ضوء نتاجئ إلبحث   .0,01عند مس توى معنوية  متغري الاس تفادة من مصادر إملعلومات، وبني رإع بتوصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيطمعرفة إلز 

يل حسن وكفاءة إس تخدإم نظام إلري ابلتنقيط. رشادي للزرإع مبنطقة إلبحث يؤدي تطبيقها إ   إقرتحت خطة برانمج إ 

رشادي، مرشوع مبارك للخرجيني. إلري : الاسرتشادية إللكامت    ابلتنقيط، ختطيط برانمج إ 

 ومشلكة إلبحث: قدمة  إمل

  لس مترإر  إلأساس ية إلركزية فهو  إحلياة، يف إلأمه إلعنرص إملاء يشلك

 إلتمنية إلزرإعية لعجةل  إدلإفع إلرئيس  وإلعامل  وتطورها، إحلياة

 أأمه أأحد إملائية إملوإرد عىل إحملافظة أأصبحت فقد ذلكل والاقتصادية؛

:  2018)إجلبوري وإمجلييل، والاجامتعية  الاقتصادية إلتمنية برإمج 

ومن مث حتتل إملوإرد إملائية إليوم ماكن إلصدإرة من الاهامتمات   (،245

إدلولية، مما جعل دول إلعامل إملتقدم مهنا وإلنايم عىل إلسوإء تعطهيا جانباً  

كبريإً من س ياس هتا أأماًل يف زايدة موإردها أأو إحملافظة عىل إملتاح دلهيا  

ىل رفع كفاءة إس تخدإهما يف إلزرإعة  من عوإمل إلهدر أأو إل فقد وتسعى إ 

عن طريق تطبيق نتاجئ إلبحوث وإدلرإسات إلعلمية وإلتكنولوجية 

 (. Soliman et al, 1992: 2إحلديثة )

ويوإجه إلعامل إليوم وإحدة من أأمه وأأخطر إلأزمات إليت أأصبحت  

هتدد كيانه أأل ويه أأزمة إملياه وإليت وإهجهتا ابلفعل بعض إدلول خاصة  

يف أأفريقيا، وإليت ل يزإل إحامتل حدوهثا يف أأماكن أأخرى أأمرإً وإردإً، ذلإ  

فكري يف الاهامتم وإحضًا بأأمهية ترش يد إملياه وإس تخدإم مياه إلري وإلت 

وسائل تقليل إلفاقد مهنا حيث أأن ذكل من وهجة نظر إلكثريين هو  

إلطريق إلأمثل لتلبية الاحتياجات إملائية إملزتإيدة لساكن إلعامل حيث  

تعترب إملياه إحملرك إلرئيس لهذإ إلعصب الاقتصادي ويتوقف عىل  

 (. 1645:   2019وجودها إلاكئنات إحلية )محمود وأ خرون،  

إلعديد من إدلول يف إلوطن إلعريب عرص إلفقر إملايئ مما  وتعيش 

جيعلنا نعيد إلتفكري يف قطرة إملياه إليت نس تخدهما خاصة يف إلزرإعة ملا  

يتيح لنا من إس تخدإم إقتصادي أأكفأأ ملوإردان إملائية ومبا سوف يتيحه 

 (. 1645: 2019ذكل من توفري ملوإردان إملائية )محمود وأ خرون، 

  إلري ومشاريع إلزرإعي إلقطاع وأأولوايت ت إهامتماتتوهج  فقد ذلإ

يف   إقتصادية إلري إلأكرث  أأساليب تطبيق إىل  حديثًا  إلعريب إلوطن  يف

  إلزرإعي،  إملردود زايدة  عىل  إحلصول  ضامن  مع إلري  مياه إس تخدإم

  من إدلول  وحرصًا  إلغذإيئ، للأمن رديفًا  يعد  إلأمن إملايئ  أأن ولس مي 

  من خالل  إدلول  أأولت  للحفاظ علهيا فقد  إملائية إملوإرد إملرصية عىل 

 حول إملزإرعني لتوعية إملايئ إلوعي نرش يف خاصةً  عنايةً  وزإرة إلزرإعة

إدإرهتا )إجلبوري وإمجلييل،   وحسن إلري إس تخدإم مياه  ترش يد  أأمهية

2018 :245 .) 
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  إلنيل وإليت مياه من  إلعربية مرص  مجهورية حصة حمدودية  ظل  ويف

  إثيوبيا لسد  تنفيذ مع وتزإمناً  س نواًي، مكعب مرت مليار  55,5 ب درتق

حنو   يف إلتحرك إلعربية مرص مجهورية رشعت فقد إلهنضة(؛ )سد إلألفية

  وتعظي  إملائية؛  إملوإرد عىل  ابحلفاظ إخلاصة إملرشوعات  من  تنفيذ كثري

نشاء  من خالل مهنا، الاس تفادة    مياه  معاجلة حمطات كفاءة  ورفع إ 

نشاء وكذكل إلزرإعي، إلصحي وإلرصف إلرصف   مياه  لتحلية حمطات إ 

سامعيل،  )إلبحر   (. 205:  2020إ 

  جفوة  هناك  س يكون  إملناخية وإلتغريإت  إلساكن أأعدإد  تزإيد  ومع

ىل  إلساكن  عدد س يصل  ٢٠٢٥ عام  ففي  يف مرص،  متوقعة مائية   حنو  إ 

  ذكل  عىل س يرتتب إملائية مرص ثبـات موإرد ومع نسمة، مليون  ١١٦

  متوسط   أأن كام إلس نة، مكعـب يف مرت  مليار ٤٩ بنحو   تقدر مائية جفوة

ىل ينخفض  إملياه من  إلفرد  نصيب   وهو  مكعـب س نواًي، متـر  ٦٢٠ إ 

  س نة،/فرد مكعب مرت ١٠٠٠ بنحو إملقدر إملايئ إلفقر خط من  أأقل

  إملائية  إلفجوة سزتدإد ٢٠٥٠ عام  حبلول أأنه إدلرإسات  تؤكد  فـي حني 

ىل تصل أأن لها يتوقع إليت  إلساكن بزيـادة أأعدإد مرص يف   مليون  ١٧٤ إ 

  يف  مكعب  مرت مليار ٩٤ إ ىل إلعجز إملايئ س يصل مث  ومن  نسمة،

 (. 369-368:  2015إلس نة )حس نني وأ خرون، 

وتزدإد أأمهية ترش يد الاس هتالك إملايئ خاصة وأأن إدلرإسات  

ىل أأن حوإيل  % من مياه إلري تفقد يف قنوإت إلتوزيع عىل  15أأشارت إ 

% مهنا  15% مهنا يف إملسايق، ويمت فقد 25مس توى إملزرعة، ويمت فقد 

ل من نصف إملوإرد إملائية  يف إحلقل وهذإ يعىن أأنه ل يس تفاد فعاًل إ 

أأصبح الاهامتم  (، ذلإ 1646:  2019ي )محمود وأ خرون، إملتاحة للر 

يف لك من إلأرإيض إلقدمية  رضورايً  بقضية ترش يد إس هتالك إملياه أأمرإً 

ديثة مثل إلري  إحللري إوإجلديدة، وذلإ جيب أأن ميارس إلزرإع أأساليب 

ترش يد   عىل تعمل كوسائل تكنولوجية ابلرش وإلتنقيط هذه إلطرق 

يل ح  . ( 54:  2017: حشاتة)  د كبريإس تخدإم إملياه إ 

ويعد نظام إلري ابلتنقيط من وسائل إلري إملتطورة يف إلزرإعة،  

وهو من إلأنظمة إحلديثة يف إلري إلزرإعي تس تخدم فيه إل ل لزتيد من  

كفاءة إلري وتقلل من إلفاقد يف إملياه وحتقق مردودإً إقتصاداًي أأعىل؛  

ذإ م 55حيث توفر يف مكية إملياه مبقدإر  ا قورنت مع طريقة إلري  % إ 

% ابملقارنة مع إلري ابلرش، وتبلغ كفاءة إل روإء فيه 30إلسطحي، و

% للري إلسطحي وتزدإد إل نتاجية مبقدإر  77% ابملقارنة مع 151مبقدإر 

نتاجية وحدة إملساحة ابس تخدإم إلري  42 % عند إملقارنة مع إ 

نتاجي ل أأن إ  ة وحدة إملساحة إلسطحي، وابلرمغ مما ميتاز به من ممزيإت إ 

من إحلاصالت إلزرإعية إليت يمت إس تخدإم هذإ إلنظام يف رهيا لزإلت  

متدنية ل تكفي لسد إملتطلبات إلأساس ية لالس هتالك إحملىل، وأأن  

منا يف كفاءة   إلسبب إلرئيس يف ذكل ل يمكن يف كفاءة هذه إلتقنية وإ 

عدإد برإمج ت دريبية  إس تخدإهما من قبل إملزإرعني؛ وهذإ يتطلب إ 

للمزإرعني يف هذإ إجملال يس بقها حتديد مس توى معارف وتنفيذ مبجال  

 (. 202: 2010إلري ابلتنقيط )علكة، 

ذلإ مفن إلرضوري أأن توجه إلربإمج إل رشادية وإلتدريبية حنو إلوفاء  

هبذه إلفجوإت، كام أأنه من إلرضوري الاهامتم بتقدير الاحتياجات  

إمج إلفاعةل إليت يتطلهبا إلعمل  إل رشادية من أأجل بناء هذه إلرب 

إلزرإعى، وحيث أأن إلعمل إل رشادي هو معل ذو إجتاهني يقوم بنقل  

ىل إلزرإع نتاجئ   ىل مرإكز إلبحوث، وينقل إ  مشالك إلزرإع وإحتياجاهتم إ 

إلبحث إلعلمي إملمتثةل يف إلأصناف وإلتقنيات إحلديثة يف إلزرإعة 

برإهي  وكذكل إلتوصيات إليت تساعدمه عىل حل مش الكهم إلزرإعية )إ 

ذلإ اكن هذإ إلبحث حماول علمية للتحقق من  (، 31: 2017وبدوي، 

 إلأهدإف إلبحثية إلأتية:

رشادي لزرإع   ىل ختطيط برانمج إ  هيدف إلبحث بصفة أأساس ية إ 

مرشوع مبارك للخرجيني مبركز مطوبس حمافظة كفر إلش يخ وذكل من  

 خالل حتقيق إلأهدإف إلفرعية إلتالية:

ديد مس توى معرفة إلزرإع إملبحوثني ابملعلومات إلأساس ية حول  حت

 نظام إلري ابلتنقيط

 إخلاصة إلفنية ابلتوصيات إملبحوثني إلزرإع مس توى معرفة حتديد

 .بتشغيل وصيانة نظام إلري ابلتنقيط

حتديد مس توى إقتناع إلزرإع إملبحوثني بأأمهية إلتوصيات إلفنية 

 ري ابلتنقيط. إخلاصة بتشغيل وصيانة نظام إل

حتديد مس توى تنفيذ إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية إخلاصة  

 بتشغيل وصيانة نظام إلري ابلتنقيط

  عند إملبحوثني إلزرإع توإجه إليت إملشالكت عىل أأمه إلتعرف

 . ابلتنقيط، ومقرتحاهتم للتغلب علهيا  إلري نظام إس تخدإهمم

إملبحوثني ابلتوصيات  عإلزرإمس توى معرفة إلعالقة بني  حتديد

 إملدروسة إملتغريإت إملس تقةلوبني إلفنية لتشغيل نظام إلري ابلتنقيط 

إلتالية: إلسن، وإملس توى إلتعلميي، ومساحة إحليازة إلزرإعية، وعدد  

أأفرإد إلأرسة، وعدد س نوإت إخلربة يف إلزرإعة، وإلعضوية يف إملنظامت 

إجملمتعية غري إلرمسية، وإس تخدإم مصادر  الاجامتعية، وإملشاركة 

 . إملعلومات، والاس تفادة من مصادر إملعلومات

إملبحوثني ابلتوصيات  عإلزرإمس توى معرفة إلعالقة بني  حتديد

 إملدروسة.  إملتغريإت إملس تقةلوبني إلفنية لصيانة نظام إلري ابلتنقيط 

  وضع تصور خلطة معل برانمج إرشادي للزرإع يف جمال تشغيل 

 وصيانة نظام إلري ابلتنقيط مبنطقة إلبحث. 

 إلفروض إلبحثية: 

لتحقيق هدف إلبحث إلسادس وإلسابع مت وضع إلفروض إلبحثية 

 -إلتالية: 

توجد عالقة إرتباطية معنوية بني درجة معرفة إلزرإع إملبحوثني 

ابلتوصيات إلفنية إخلاصة بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط وبني إملتغريإت 

 إملس تقةل إملدروسة سالفة إذلكر. 

توجد عالقة إرتباطية معنوية بني درجة معرفة إلزرإع إملبحوثني 

ابلتوصيات إلفنية إخلاصة بصيانة نظام إلري ابلتنقيط وبني إملتغريإت  

 إملس تقةل إملدروسة سالفة إذلكر. 
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 إلطريقة إلبحثية 

مبرشوع  أأجري هذإ إلبحث مبركز مطوبس حمافظة كفر إلش يخ 

برإهي   ىل ثالث قري يه: قرية س يدي إ  مبارك للخرجيني إملقسم إ 

إدلسويق، وقرية إلس يد إلبدوي، وقرية س يدي طلحا، وقد مت حرص  

  488إلزرإع إذلين يس تخدمون ش باكت إلري ابلتنقيط فبلغ عددمه 

% مهنم  25مزإرعًا وىف إلقري إلثالث ميثلون شامةل إلبحث، مت إختيار 

مزإرعاً   125مزإرعًا، مت إس تكامل إلعدد إىل  122عددمه عشوإئية، فبلغ 

 (. 1كام هو موحض يف إجلدول )رمق 

م عن طريق  2021مجعت إلبياانت خالل شهري يناير وفربإير 

أأعدت خصيصًا لهذإ  إس امترة إس تبيان إملقابةل إلشخصية ابس تخدإم 

 -وإحتوت إس امترة الاس تبيان عىل ما ييل:  إلغرض،

 إملس تقةل   إملتغريإت أأوًل:  

 س نة لأقرب إملبحوث معر س نوإت بعدد قياسه ومت: إلسن 

  -20)  إلأوىل : فئات ثالث  إ ىل إملبحوثني  إلزرإع تقس ي  مت  مث  ميالدية،

 . (س نة 70 –  54) وإلثالثة ،(س نة  53 -37)  وإلثانية ،(س نة36

قياسه بسؤإل إملبحوث عن إملؤهل إدلرإيس هل،  مت : إحلال إلتعلميية 

ىل: لمؤهل إدلرإيس ل تقس ي إملبحوثني وفقاً ومت  ( يقرأأ ويكتب  1أأيم )إ 

  مؤهل جامعي فأأكرث (، 4) ( مؤهل متوسط3( أأقل من متوسط ) 2)

(5 ) . 

إليت ساحة بسؤإل إملبحوث عن إمل : مت قياسه جحم إحليازة إملزرعية

ىل  يزرعها، ومت تقس ي إملبحوثني إ   ىل ثالث فئات: إلأوىل )من فدإن إ 

لأقل من س تة   –أأقل من ثالثة أأفدنة(، وإلثانية )من ثالثة أأفدنة 

 .  أأفدنة(، وإلثالثة )س تة أأفدنة فأأكرث( 

أأفرإد أأرسته،  عدد بسؤإل إملبحوث عن: مت قياسه إلأرسة   أأفرإد   عدد 

ىل ثالث فئات: إلأوىل )من أأفرإد(،   5 – 3ومت تقس ي إملبحوثني إ 

 .  فرد(  11 –  9أأفرإد(، وإلثالثة ) 8 – 6وإلثانية )من  

 إملبحوث بسؤإل  قياسه مت: ي ع إ إلعمل إلزر عدد س نوإت إخلربة يف 

  تقس ي ومت إلبياانت، مجع وقت حىت إلزرإعة ىف معهل س نوإت عدد عن

ىل إملبحوثني   – 17) وإلثانية ،(س نة 16 – 2)  إلأوىل : فئات  ثالث إ 

 (. س نة 45 – 32) وإلثالثة  ،(س نة 31

: أأعطى للك مبحوث درجة تعرب  إلعضوية يف إملنظامت الاجامتعية 

طبقا   )تسع منظامت(  إخملتلفةإجملمتعية ىف إملنظامت  درجة عضويتهعن 

عضو جملس  (، 1)  عضو عادى)صفر(،  غري عضو: للمقياس إلتايل

دإرة  دإرة(، 2)إ  ومت تقس ي إملبحوثني وفقا لهذإ  ، ( 3) رئيس جملس إ 

ىل إلفئات إلتالية: منخفضة   – 6) ، متوسطة(درجات 5 – 1) إملتغري إ 

 . ( 13  –  10)  ، مرتفعة(درجات  9

: أأعطى للك مبحوث درجة تعرب عن  إجملمتعية غري إلرمسية إملشاركة 

طبقا   )عرش أأنشطة(  إخملتلفةإجملمتعية  إلأنشطة مس توى مشاركته ىف 

،  (3) دإمئاً (، 2)أأحيااًن (، 1) اندرإً : ل يشارك )صفر(، للمقياس إلتايل

ىل أأربع ،  (0) منعدمة :فئات ومت تقس ي إملبحوثني وفقا لهذإ إملتغري إ 

  ، ومرتفعة (درجة 14 – 8) ، ومتوسطة (درجات  7 – 1) منخفضة

 . (درجة  21  – 15)

بسؤإل إملبحوث  قياسه مت إلزرإعية:  إس تخدإم مصادر إملعلومات 

  11جمال إلري ابلتنقيط وعددها  ىف  إملعلومات ملصادر  هإس تخدإم عن

  وأأعطيت  ول، واندرإً، أأحيااًن،وأأعطيت الاس تجاابت: دإمئًا، و  ،مصدر

  إليت  إدلرجات  مجع ومت  إلرتتيب، عىل ( صفر  ، 1 ،2 ،3)إدلرجات 

إملبحوث لتعرب عن مس توى الاس تخدإم، وترإوح إملدي   علهيا حصل

ىل  إملبحوثني تقس ي  ومتدرجة  27 – 3إلفعيل للمبحوثني ما بني    ثالث إ 

  11)  ، إس تخدإم متوسط (درجات 10 – 3)  إس تخدإم منخفض  :فئات

 .  ( درجة 27 –  19)  ، إس تخدإم مرتفع(درجة 18 –

  درجة حسب  قياسه متدة من مصادر إملعلومات إلزرإعية: الاس تفا 

  عىل  إملرجعية إملعلومات  مصادر من مصدر  لك من  إملبحوث إس تفادة 

  ،3 إدلرجات وأأعطيت ومنعدمة ومنخفضة، ومتوسطة، عالية، إملقياس

  ما  للمبحوثني  إلفعيل  إملدى حإو تر  وبذكل إلرتتيب،  عىل صفر ،1 ،2

  3)  ة منخفض: فئات ثالث إ ىل إملبحوثني تقس ي  ومت  درجة، 25-3 بني

  25 – 19)  ةومرتفع درجة(، 18 – 11طة )ومتوس  ،(درجات 9 –

 . (درجة

 اثنيًا: إملتغريإت إلتابعة: 

مس توى معرفة إلزرإع إملبحوثني ابملعلومات إلأساس ية حول نظام  

ه من خالل مقياس يتضمن ثالث عرشة عبارة  قياسمت  :إلري ابلنقيط 

معرفة إملبحوث ابملعلومات إلأساس ية حول نظام إلري  تعرب عن 

ابلتنقيط، عىل مقياس متدرج من إس تجابتني هام: يعرف، ول يعرف،  

ولقياس إدلرجة   ،، صفر( عىل إلرتتيب1وأأعطيت درجات للمبحوث )

إللكية للمعرفة مت مجع إدلرجات إليت حصل علهيا إملبحوث ىف إلثالث  

درجة   13، و 7فعيل لدلرجات يب عرشة توصية، وقد بلغ إملدى إل

وعليه؛ مت تقس ي إملبحوثني إىل ثالث فئات يه: مس توى معريف  

  10- 9درجات(، ومس توي معريف متوسط ) 8 – 7منخفض )

 درجة فأأكرث(.   11درجات(، ومس توي معريف مرتفع )

معرفة إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية لتشغيل نظام إلري  

الل سؤإل إملبحوث عن معرفته ابلعرشون  : مت قياسه من خابلتنقيط

رشادية إملتعلقة بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط، عىل مقياس   توصية إ 

،  1مكون من إس تجابتني )يعرف ول يعرف( وإعطيت إدلرجات 

وصفر عىل إلرتتيب، ولتحديد مس توى إملعرفة إل جاميل مت جع إدلرجات  

 درجة، 20 – 5 من  إلفعيل  إملدي إليت حصل علهيا إملبحوثني، وترإوح 

ىل إملبحوثني إلزرإع تقس ي  مت وعليه   معريف  مس توي: يه  فئات ثالث إ 

  – 10 من) متوسط معريف ومس توي ،(درجة 9 – 5 من)  منخفض

 . ( درجة 20 - 15  من)  مرتفع معريف ومس توي(,  درجة  14

قتناع إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية لتشغيل نظام إلري  إ 

: مت قياسه من خالل سؤإل إملبحوث عن إقتناعه بأأمهية تطبيق  ابلتنقيط

توصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط، عىل مقياس مكون من ثالث  

ىل حد ما، وغري مقتنع( وإعطيت إدلرجات  ،  1، 2إس تجاابت )مقتنع، إ 

وصفر عىل إلرتتيب، ولتحديد مس توى الاقتناع إل جاميل مت جع  
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  حوثني يف إلعرشون توصية، وترإوح إدلرجات إليت حصل علهيا إملب 

ىل  إملبحوثني إلزرإع تقس ي مت وعليه درجة، 40 – 7 بني إلفعيل إملدي   إ 

  – 7 من ) منخفض إقتناع غري مقتنع )صفر(، ومس توي: يه  فئات أأربع

  ، (درجة 28 – 18 من)  متوسط  إقتناع ومس توي  ،(درجة 17

 .(درجة 40 - 29 من) مرتفع إقتناع ومس توي

إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية لتشغيل نظام إلري  تنفيذ 

: مت قياسه من خالل سؤإل إملبحوث عن تنفيذه لتوصيات  ابلتنقيط

تشغيل نظام إلري ابلتنقيط، عىل مقياس مكون من إس تجابتني )ينفذ  

، وصفر عىل إلرتتيب، ولتحديد  1ول ينفذ( وإعطيت إدلرجات 

جات إليت حصل علهيا إملبحوثني يف  مس توى إلتنفيذ إل جاميل مت جع إدلر 

  مت  وعليه درجة، 20 و  3 بني إلفعيل  إملدي إلعرشون توصية، وترإوح 

ىل إملبحوثني إلزرإع تقس ي   منخفض  تنفيذ مس توي: يه فئات ثالث إ 

  ، (درجة 14 – 9 من ) متوسط تنفيذ ومس توي ،(درجة 8 – 3 من )

 . (درجة  20  - 15 من )  مرتفع تنفيذ ومس توي

مس توي إملعرفة إل جاميل للزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية  

مت قياسه من خالل مجع إدلرجات إليت  لتشغيل نظام إلري ابلتنقيط: 

حصل علهيا إملبحوث ىف لك توصية عىل حدة يف إجلوإنب إلثالثة  

درجات   4-)إملعرفة، الاقتناع، إلتنفيذ( حيث ترتإوح إدلرجة بني صفر 

ىل أأربع فئات كام  للك توصية، ومت تق  س ي درجة إملعرفة للك توصية إ 

  -2(، ومعرفة متوسطة )1ييل: معرفة منعدمة )صفر(، معرفة منخفضة )

 (. 4(، ومعرفة مرتفعة ) 3

مث مجعت إدلرجات إملتحصل علهيا من إخلطوة إلأوىل للعرشين  

درجة، ومن مث تقس ي   80و 1توصية فبلغ إملدى إلفعيل للمقياس بني 

ىل ثالث فئات: معرفة منخفضة )إملبحوثني و    – 1فقا للمدي إلفعيل إ 

  55درجة(، ومعرفة مرتفعة )  54 – 28درجة(، ومعرفة متوسطة ) 27

 درجة فأأكرث(. 

معرفة إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية لصيانة نظام إلري  

توصية   26: مت قياسه من خالل سؤإل إملبحوث عن معرفته بـ ابلتنقيط

رشادية تتعلق بص  يانة نظام إلري ابلتنقيط، عىل مقياس مكون من  إ 

، وصفر عىل  1إس تجابتني )يعرف ول يعرف( وإعطيت إدلرجات 

إلرتتيب، ولتحديد مس توى إملعرفة إل جاميل مت جع إدلرجات إليت حصل  

  درجة،  26و 9 بني إلفعيل إملدي توصية، وترإوح 26علهيا إملبحوثني يف 

ىل إملبحوثني إلزرإع تقس ي  مت وعليه   معريف  مس توي: يه  فئات ثالث إ 

  – 15 من ) متوسط  معريف  ومس توي ،(درجة 14 – 9 من) منخفض

 . ( درجة 26 - 21  من )  مرتفع  معريف ومس توي درجة(،  20

إقتناع إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية لتشغيل نظام إلري  

: مت قياسه من خالل سؤإل إملبحوث عن إقتناعه بأأمهية تطبيق  ابلتنقيط

رشادية تتعلق بصيانة نظام إلري ابلتنقيط، عىل مقياس   26 توصية إ 

ىل حد ما، وغري مقتنع( وإعطيت   مكون من ثالث إس تجاابت )مقتنع، إ 

، وصفر عىل إلرتتيب، ولتحديد مس توى الاقتناع  1، 2إدلرجات 

توصية،   26إل جاميل مت جع إدلرجات إليت حصل علهيا إملبحوثني يف 

  إلزرإع  تقس ي مت وعليه درجة، 52و  2 بني إلفعيل إملدي وترإوح

ىل إملبحوثني   إقتناع  غري مقتنع )صفر(، ومس توي: يه فئات أأربع إ 

  – 19 من)  متوسط إقتناع ومس توي ،(درجة 18 – 2 من)  منخفض

 . ( درجة 52 - 36  من )  مرتفع  إقتناع ومس توي ،(درجة  35

تنفيذ إلزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية لتشغيل نظام إلري  

توصية   26: مت حسابه من خالل سؤإل إملبحوث عن تنفيذه لـ ابلتنقيط

رشادية تتعلق بصيانة نظام إلري ابلتنقيط، عىل مقياس مكون من   إ 

، وصفر عىل إلرتتيب،  1إس تجابتني )ينفذ ول ينفذ( وإعطيت إدلرجات 

ولتحديد مس توى إلتنفيذ إل جاميل مت جع إدلرجات إليت حصل علهيا  

  26و 1 بني إلفعيل إملدي إلعرشون توصية، وترإوح إملبحوثني يف 

  مس توي: يه  فئات ثالث إ ىل إملبحوثني إلزرإع تقس ي  مت وعليه درجة،

  10 من)  متوسط  تنفيذ ومس توي ،(درجة 9 – 1 من ) منخفض تنفيذ

 ،(درجة  26 -  19 من )  مرتفع تنفيذ ومس توي(, درجة 18 –

إملس توي إملعرفة إل جاميل للزرإع إملبحوثني ابلتوصيات إلفنية  

مت قياسه من خالل مجع إدلرجات  إخلاصة بصيانة نظام إلري ابلتنقيط: 

إليت حصل علهيا إملبحوث ىف لك توصية عىل حدة يف إجلوإنب إلثالثة  

درجات للك توصية، ومت   4إملذكورة حيث ترتإوح إدلرجة بني صفر و

ىل أأربع فئات كام ييل: ل يعرف  تقس ي درجة إمل عرفة للك توصية إ 

(، ومعرفة  3 -2(، ومعرفة متوسطة )1)صفر(، معرفة منخفضة )

 (. 4مرتفعة )

مث مجعت إدلرجات إملتحصل علهيا من إخلطوة إلأوىل للتوصيات  

  104 – 19إلست وإلعرشون، فبلغ إملدى إلفعيل للمقياس )من 

ىل ثالث فئات:  درجة(، ومن مث تقس ي إملبحوثني وفق ا للمدي إلفعيل إ 

  76 – 48درجة(، ومعرفة متوسطة ) 47 – 19معرفة منخفضة ) 

 درجة فأأكرث(.   77درجة(، ومعرفة مرتفعة )

 : أأدوإت إلتحليل إل حصايئ 

إلعرض إجلدويل،   :إس تخدم لوصف وحتليل إلبياانت لك من 

ومعامل  وإملتوسط إحلسايب إملرحج،  ،وإلنسب إملئوية ،إلتكرإرإتو 

 .SPSSابس تخدإم مجموعة إلربإمج الاحصائية  إرتباط إلرتب س بريمان

 ومناقش هتا   إلنتاجئ 

 وصف عينة إلبحث 

( أأن إلزرإع إملبحوثني يتوزعون طبقًا  2)تشري إلنتاجئ ابجلدول 

 ملتغريإهتم إملس تقةل إملدروسة عىل إلوجه إلتايل: 

( ترتإوح أأعامرمه ما بني  %44أأن أأقل من نصف إلزرإع إملبحوثني )

ىل  37 يقرأأون ويكتبون، وأأن ما يقرب من   28,8س نة، وأأن  53س نة إ 

( دلهيم حيازة زرإعية ترتإوح ما بني ثالثة  %49,6نصف إملبحوثني )

ىل أأقل من س تة أأفدنة، كام أأن أأكرث من نصف إملبحوثني   أأفدنة إ 

أأفرإد، وأأن عدد   5 – 3فرإد أأرسمه من %( يرتإوح عدد أأ 53,6)

(  %60,8س نوإت إخلربة يف إلزرإعة لأقل من ثليث إلزرإع إملبحوثني )

س نة، كام أأن إلغالبية إلعظمى من إملبحوثني  16 – 2يرتإوح ما بني 

%( اكنت مشاركهتم إجملمتعية إلرمسية منخفضة، يف حني اكن أأكرث  98,4)
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مشاركهتم إجملمتعية غري إلرمسية  ( %39,2من مخس إلزرإع إملبحوثني ) 

 مرتفعة. 

أأما فمي يتعلق مبصادر إملعلومات إلزرإعية فتوحض إلنتاجئ ابجلدول  

( اكن إس تخدإهمم لتكل  %55,2( أأن أأكرث من نصف إملبحوثني )2)

ىل أأن أأكرث  3إملصادر متوسطًا، كام تشري إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )  ( إ 

ني للحصول عىل إملعلومات عن نظام  إملصادر إليت يعمتد علهيا إملبحوث

إلري ابلتنقيط اكنت عىل إلتوإيل: إخلربة إلشخصية، واتجر إملبيدإت 

إلزرإعية وإلتقاوي ابلقرية، وكبار إلزرإع، وإلأهل وإجلريإن، بدرجة 

 عىل إلرتتيب.  1,9، 1,95، 2,21، 2,8متوسطة بلغت 

إلنتاجئ  أأما فمي يتعلق ابلس تفادة من مصادر إملعلومات فتوحض 

( اكنت إس تفادهتم  %51,2( أأن أأكرث من ثلث إملبحوثني )2ابجلدول )

ىل أأن أأكرث  4متوسطة من تكل إملصادر، كام تشري إلنتاجئ ابجلدول ) ( إ 

إملصادر إليت يس تفيد مهنا إملبحوثني يف إحلصول عىل إملعلومات عن  

نظام إلري ابلتنقيط اكنت عىل إلتوإيل: إخلربة إلشخصية، واتجر  

بيدإت إلزرإعية وإلتقاوي ابلقرية، وكبار إلزرإع، وإلأهل وإجلريإن،  إمل 

 عىل إلرتتيب.  1,75،  1,9، 2,2، 2,6بدرجة متوسطة بلغت  

 . ابلتنقيط   إلري   نظام   حول   إلأساس ية   ابملعلومات   إملبحوثني   معرفة 

إلزرإع إملبحوثني معرفهتم   أأن (5أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )

  إلري  نظام حول إلأساس ية إخلاصة ابملعلومات  مرتفعة بلك إلعبارإت

% كحد أأقىص يف إلتوصية  79,6بنسب ترإوحت بني  ابلتنقيط

ىل ابلتنقيط إلري نظام  إخلاصة حباجة" خاصة"، ونس بة   ش بكة إ 

  إلرئيس ية % كحد أأدىن يف إلتوصية إخلاصة بتساوي قطر إملوإسري53,6

( أأن أأكرث من نصف  6) ابجلدول  إلوإردة  إلنتاجئ إلش بكة، كام أأظهرت  يف

( معرفهتم مرتفعة ابملعلومات إلأساس ية حول نظام  %57,6إملبحوثني )

% معرفهتم متوسطة بتكل إملعلومات،  35,2إلري ابلتنقيط، يف حني أأن 

يشري   % فقط مهنم معرفهتم منخفضة بتكل إملعلومات، مما7,2بيامن اكن 

ىل  علومات إلأساس ية حول  قصور معريف يف بعض إملدلهيم  إلزرإع ن أأ إ 

إلزرإعى   إل رشاديعىل إجلهاز نظام إلري ابلتنقيط إلأمر إذلى يس تلزم 

 .تمنية معارفهم بتكل إلتوصياتأأن يكثف جمهودإته يف 

 معرفة إلزرإع بتوصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط: 

( أأن غالبية إلزرإع إملبحوثني  7أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )

ة من إلتوصيات إلفنية إخلاصة بتشغيل نظام إلري  توصي  11يعرفون 

% كحد أأقيص يف توصية إلتأأكد  99,2ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

% كحد  52,8من إل ذإبة إلاكمةل للأمسدة قبل خضها يف إخلرإطي، و

أأدين يف توصية مرإعاة ملء إلش بكة ابملاء تدرجييًا، يف حني أأهنم ل  

نية إخلاصة بتشغيل نظام إلري  توصيات من إلتوصيات إلف  9يعرفون 

% كحد أأقيص يف توصية إس تخدإم  73,6ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

% كحد أأدين يف  50,4فرتة، وبني  150 – 100خرإطي فرعية بطول 

 توصية تركب مضخة حقن إلأمسدة عىل إخلط إلرئيس. 

وبتحديد مس توى معرفة إلزرإع إملبحوثني بتوصيات تشغيل نظام  

جامًل )جدول رمق  ( أأوحضت إلنتاجئ أأن ما يقرب من  8إلري ابلتنقيط إ 

( مس توى معرفهتم بتكل إلتوصيات اكن %38,4مخس إملبحوثني )

( مس توى  %38,4تفعًا، وأأيضًا ما يقرب من مخس إملبحوثني ) مر 

معرفهتم بتكل إلتوصيات اكن متوسطًا، يف حني اكن أأكرث من مخس  

( مس توى معرفهتم منخفضًا بتكل إلتوصيات، إلأمر  %23,2إملبحوثني )

إذلي حيمت عىل إجلهاز إل رشادي تكثيف هجوده لتمنية معارف إلزرإع  

 يعرفوهنا.  بتكل إلتوصيات إليت ل

 إقتناع إلزرإع بتوصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط: 

( أأن غالبية إلزرإع إملبحوثني  7أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )

مقتنعون بأأمهية تطبيق عرش توصيات من إلتوصيات إلفنية إخلاصة 

% كحد أأقيص  81,6بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

إل ذإبة إلاكمةل للأمسدة قبل خضها يف إخلرإطي،  يف توصية إلتأأكد من 

% كحد أأدين يف توصية عدم حقن إلأمسدة وإملبيدإت قبل  50,4و

مرورها عىل إملرحشات، يف حني أأهنم ل يقتنعون بعرش توصيات أأخري  

% كحد أأقيص يف توصية فتح إحملابس وقفلها  70,4بنسب ترإوحت بني 

توصية مرإعاة ملء إلش بكة   % كحد أأدين يف 48,0أأتوماتيكيًا، وبني 

 ابملاء تدرجييًا. 

وبتحديد مس توى إقتناع إلزرإع إملبحوثني بأأمهية توصيات تشغيل  

جامًل )جدول رمق  ( أأوحضت إلنتاجئ أأن ما يقرب  9نظام إلري ابلتنقيط إ 

( مس توى إقتناعهم بتكل إلتوصيات اكن  %24,0من ربع إملبحوثني )

( مس توى  %47,2إملبحوثني ) مرتفعًا، يف حني أأن ما يقرب من نصف

إقتناعهم بتكل إلتوصيات اكن متوسطاً، بيامن اكن مخس إملبحوثني  

%( مس توى إقتناعهم منخفضًا بتكل إلتوصيات، إلأمر إذلي  20,0)

حيمت عىل إجلهاز إل رشادي إس تخدم أأساليب جديدة ل قناع إلزرإع بتكل 

ق زايدة يف  إلتوصيات وتوضيح مدي فائدة تطبيقها يف إلزرإعة لتحقي

نتاج وترش يد إس هتالك إملياه.   إل 

 تنفيذ إلزرإع بتوصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط: 

فمي يتعلق بتنفيذ إلزرإع إملبحوثني أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول  

( أأن غالبية إلزرإع إملبحوثني ذكروإ أأهنم ينفذون عرش توصيات من  7)

ابلتنقيط بنسب ترإوحت   إلتوصيات إلفنية إخلاصة بتشغيل نظام إلري

% كحد أأقيص يف توصية إلتأأكد من إل ذإبة إلاكمةل للأمسدة  95,2بني 

% كحد أأدين يف توصية عدم حقن  59,2قبل خضها يف إخلرإطي، و

إلأمسدة وإملبيدإت قبل مرورها عىل إملرحشات، يف حني أأهنم ل ينفذون  

م إلري  عرش توصيات أأخري من إلتوصيات إلفنية إخلاصة بتشغيل نظا

% كحد أأقيص يف توصية إس تخدإم  88,0ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

% كحد أأدين يف  52,8فرتة، وبني  150 – 100خرإطي فرعية بطول 

 توصية مرإعاة ملء إلش بكة ابملاء تدرجييًا. 

وبتحديد مس توى تنفيذ إلزرإع إملبحوثني بتوصيات تشغيل نظام  

جامًل )جدول رمق  حضت إلنتاجئ أأن حوإىل مخس  ( أأو 10إلري ابلتنقيط إ 

( مس توى تنفيذمه مرتفعًا بتكل إلتوصيات، يف حني %20,0إملبحوثني )

( مس توى تنفيذمه لتكل %58,4أأن أأكرث من نصف إملبحوثني )

إلتوصيات اكن متوسطًا، بيامن اكن أأكرث من مخس إملبحوثني بقليل  

  %( مس توى تنفيذمه منخفضًا بتكل إلتوصيات، وهذإ يدل عىل 21,6)
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أأن إلزرإع ل يقومون بتنفيذ معظم توصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط 

إلأمر إذلي حيمت عىل إجلهاز إل رشادي تدريب إلزرإع إملهارإت إلالزمة 

لتطيق تكل إلتوصيات من خالل الارشاد ابملامرسة حتت إل رشإف  

وتوضيح مدي فائدة تكل إلتوصيات يف إلزرإعة لتحقيق زايدة يف  

نتاج وتر   . ش يد إس هتالك إملياهإل 

 معرفة إلزرإع بتوصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيط: 

( أأن غالبية إلزرإع إملبحوثني 11أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )

توصية من إلتوصيات إلفنية إخلاصة بصيانة نظام   25ذكروإ أأهنم يعرفون 

% كحد أأقيص يف توصية 97,6إلري ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

% كحد أأدين يف  56,0ن أأن مجيع إلأهجزة تعمل بشلك جيد، إلتأأكد م

جرإء معلية غس يل لش بكة إلري مرة لك شهر عىل إلأقل، يف   توصية إ 

( أأهنم ل يعرفون  %5,4حني أأقر أأكرث من نصف إملبحوثني بقليل )

توصية وإحدة ويه توصية دفع إملياه يف الاجتاه إلعكس يف إلفالتر عند  

 غس يلها.  

معرفة إلزرإع إملبحوثني بتوصيات صيانة نظام   وبتحديد مس توى

جامًل )جدول رمق  ( أأوحضت إلنتاجئ أأن أأكرث من  12إلري ابلتنقيط إ 

( مس توى معرفهتم بتكل إلتوصيات اكن %52,8نصف إملبحوثني )

% من إملبحوثني مس توى معرفهتم بتكل إلتوصيات  43,2مرتفعًا، وأأن 

ني اكن مس توى معرفهتم  % من إملبحوث4,0اكن متوسطًا، يف حني أأن 

منخفضًا بتكل إلتوصيات، إلأمر إذلي حيمت عىل إجلهاز إل رشادي  

 تكثيف هجوده لتمنية معارف إلزرإع بتكل إلتوصيات إليت ل يعرفوهنا. 

 إقتناع إلزرإع بتوصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيط: 

( أأن غالبية إلزرإع إملبحوثني 11أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )

توصية من إلتوصيات إلفنية إخلاصة بصيانة نظام   21روإ أأهنم مقتنعني ذك

% كحد أأقيص يف توصييت  80,8إلري ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

فتح مجيع إحملابس وإلتأأكد من نظافهتا ، وحفص وغس يل معدإت  

% كحد أأدين يف توصية تنظيف  46,4إلتسميد غس ياًل جيدإً، و

ىل ذكل، يف    5حني أأفادوإ بأأهنم ل يقتنعون  إلش بكة وقت إحلاجة إ 

توصيات أأخري من إلتوصيات إلفنية إخلاصة بتشغيل نظام إلري  

% كحد أأقيص يف توصية إملعاجلة  61,6ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

حدى طرق إلتحمك يف إلنشاط إجلرثويم، وبني  % كحد  45,6ابللكور إ 

إلبرئ قبل  أأدين يف توصية إلتأأكد من وجود مكية اكفية من إملياه يف 

 تشغيل إملضخة.

وبتحديد مس توى إقتناع إلزرإع إملبحوثني بتوصيات صيانة نظام  

جامًل )جدول رمق  ( أأوحضت إلنتاجئ أأن ما يقرب من  13إلري ابلتنقيط إ 

( مس توى إقتناعهم بتكل إلتوصيات اكن مرتفعًا،  %64ثليث إملبحوثني )

% من إملبحوثني مس توى إقتناعهم بتكل  24,8يف حني أأن ما حوإيل 

% مهنم مس توى إقتناعهم  4,0توسطًا، بيامن اكن إلتوصيات اكن م

% من إملبحوثني غري  7,2منخفضًا بتكل إلتوصيات، يف حني اكن 

مقتنعني ابملرة بتكل إلتوصيات، وهذإ يدل عىل أأن إلزرإع غري مقتنعني  

جبزء ل يس هتان به من توصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيط إلأمر إذلي  

خدم أأساليب جديدة ل قناع إلزرإع بتكل حيمت عىل إجلهاز إل رشادي إس ت 

نتاج   إلتوصيات وتوضيح مدي فائدهتا يف إلزرإعة لتحقيق زايدة يف إل 

 وترش يد إس هتالك إملياه. 

 تنفيذ إلزرإع لتوصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيط: 

( أأن غالبية إلزرإع إملبحوثني 11أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة ابجلدول )

ة من إلتوصيات إلفنية إخلاصة بصيانة نظام  توصي  23ذكروإ أأهنم ينفذون 

% كحد أأقيص يف توصية 93,6إلري ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

% كحد أأدين يف  51,2إلتأأكد من أأن مجيع إلأهجزة تعمل بشلك جيد، و

توصية حفص إلأانبيب إملعدنية وإلتأأكد من عدم وجود صدأأ، يف حني  

توصيات إلفنية إخلاصة توصيات أأخري من إل  3أأفادوإ بأأهنم ل ينفذون 

% كحد أأقيص يف  20بصيانة نظام إلري ابلتنقيط بنسب ترإوحت بني 

حدى طرق إلتحمك يف إلنشاط إجلرثويم، وبني   توصية إملعاجلة ابللكور إ 

لهيا. 53,6  % كحد أأدين يف توصية تنظيف إلش بكة وقت إحلاجة إ 

وبتحديد مس توى تنفيذ إلزرإع إملبحوثني بتوصيات صيانة نظام  

جامًل )جدول رمق إل ( أأوحضت إلنتاجئ أأن أأقل من ثليث  14ري ابلتنقيط إ 

( مس توى تنفيذمه مرتفعًا بتكل إلتوصيات، يف حني %63,2إملبحوثني )

% من إملبحوثني مس توى تنفيذمه لتكل إلتوصيات اكن 31,2أأن 

% من إملبحوثني مس توى تنفيذمه منخفضًا بتكل  5,6متوسطًا، بيامن اكن 

إ يدل عىل أأن إلزرإع ينفذون معظم توصيات صيانة  إلتوصيات، وهذ

نظام إلري ابلتنقيط إلأمر إذلي حيمت عىل إجلهاز إل رشادي تدعي تكل  

إلتوصيات وترس يخها دلى إلزرإع من خالل إس تخدإم أأساليب جديدة  

ل قناع إلزرإع بتكل إلتوصيات وتوضيح مدي فائدهتا يف إلزرإعة لتحقيق 

نتاج وترش يد   إس هتالك إملياه.  زايدة يف إل 

ابلتوصيات إل رشادية إخلاصة   إملس توى إملعريف إل جاميل للمبحوثني 

 . ابلتنقيط   إلري   نظام   بتشغيل 

( أأن ما يقرب من ثليث  16رمق  )جبدول إلوإردة إلنتاجئ تشري

( معرفهتم متوسطة ابلتوصيات إل رشادية إخلاصة  %64إملبحوثني )

أأوحضت إلنتاجئ إلوإردة )جبدول رمق  بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط، كام 

إلزرإع إملبحوثني معرفهتم مرتفعة بتسع توصيات من إلتوصيات   أأن (15

بنسب ترتإوح ما بني   إل رشادية إخلاصة بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط

ىل 80,8   من  % وىه مرتبة ترتيبًا تنازليًا كام يىل: إلتأأكد55,2% إ 

(، وتوصييت  %80,8إلأانبيب ) يف  خضها  قبل  للأمسدة  إلاكمةل  إل ذإبة

  مناسب، ورضورة  بعمق ابلرتبة وإلرئيس ية إلفرعية إملوإسري تغطية

  (، وتركيب %76إلتسميد ) معلية  يف  إذلوابن اكمةل  أأمسدة إس تعامل

  (، وإس تخدإم %74,4وإلفرعية ) إلرئيس ية إملوإسري ش بكة عىل حمابس

  (، ورضورة %70,4)سامد  ومكصدر إملاء ملعاجلة إلفوسفوريك حامض

(،  %60,0إلأس نان ) ذإت للوصالت تيفلون  رشيط إس تخدإم

إلأقل   عىل ساعة بربع إلتسميد إنهتاء بعد إلري معلية وإس مترإر

  معق  عىل  إلرتبة  سطح  حتت  إلرئيس إخلط %(، وتوصييت يدفن 58,4)

إلترسب  ضد إلش بكة إختبار عند  مضاعف  ضغط مس، وإس تخدإم50

(55,2 .)% 
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ابلتوصيات إل رشادية إخلاصة   إل جاميل للمبحوثني  إملس توي إملعريف 

 . ابلتنقيط   إلري   نظام   بصيانة 

( أأن ما أأكرث من نصف  18رمق  )جبدول  إلوإردة  إلنتاجئ تشري

( معرفهتم منخفضة ابلتوصيات إل رشادية إخلاصة  %52,8إملبحوثني )

  ( 17إلوإردة )جبدول رمق بصيانة نظام إلري ابلتنقيط، كام أأوحضت إلنتاجئ 

إلزرإع إملبحوثني معرفهتم مرتفعة بعرش توصيات من توصيات صيانة   أأن

ىل 80بنسب ترإوحت بني  نظام إلري ابلتنقيط وىه  % 59,2% إ 

نظافهتا   من  وإلتأأكد  إحملابس  مجيع مرتبة ترتيبًا تنازليًا كام يىل: فتح

(،  %77,6جيد ) بشلك  تعمل إلأهجزة مجيع أأن  من  %(، وإلتأأكد 80)

إلرئيس ية   %(، وغسل إلأانبيب 76,8إلفرعية ) إلأانبيب  وغسل

  سالمة من  إلنقاطات، وإلتأأكد  فتحات  %(، وتوصيات تنظيف76)

  إخلطوط  (، وتسليك%73,6إملضخات، وحفص إملوإسري بصفة دورية ) 

  (، وإلتأأكد %72,8إلكربيتيك) حامض أأو  إلنيرتيك حامض ابس تخدإم

جرإء%59,2ابلفلرت ) صدأأ  أأو  تلف  أأي وجود  عدم  من   ض  معلية (، وإ 

 (. %57,6إلفرعية ) إخلطوط  يف  للامء مضاعف شديد

 . ابلتنقيط   إلري   أأثناء تشغيل وصيانة نظام   توإجه إلزرإع   إليت   إملشالكت 

ىل ( 19)جبدول رمق  إلوإردة إلنتاجئ تشري إليت توإجه  إملشالكت أأن  إ 

  وهجة من إدلرإسة مبنطقة ابلتنقيط إلري نظام إلزرإع يف تشغيل وصيانة

 جاء حيث إلتايل، إلنحو عىل تنازلياً  ترتيباً  مرتبة إملبحوثني جاءت نظر

  يتحمل ل إلنبات جيعل مما حمدود  إجلذور  مشلكة منو مقدمهتا يف

وإلقوإرض   للحشائش  إملقاومة تاكليف %(، وإرتفاع 94,4إلعطش ) 

مياه،   فهيا يزنل  ل  إليت إملسافات  يف  أأمالح  طبقة %(، وتكون93,2)

  (، إرتفاع %88,8للشمس ) تعرضها  نتيجة للتلف إخلرإطي وتعرض

نشاء  تلكيف   (، مث مشلكيت تعرض %81,6ابلتنقيط )  إلري  ش بكة إ 

  (، وإختالف %77,6علهيا)  إملعدإت سري بوإسطة للتلف إلش بكة

ىل يؤدى  إملاء ضغط    جفاف إلوإحد،  للنبات إملياه توزيع  إنتظام  عدم إ 

  توفر  قةل (، %76,8وإلتقصيب ) إحلرث  أأثناء كثيف غبار  وتكوين  إلرتبة

  حيمى  ل  ابلتنقيط (، إلري%73,6ابلتنقيط ) إلري ىف  إملتخصص  إلفين

 (. %75,6إلصيانة ) تاكليف (، إرتفاع %65,6إلصقيع ) من إلنبات

مقرتحات إلزرإع حلل إملشالكت إليت توإهجهم يف تشعيل وصيانة نظام  

 -إلري ابلتنقيط:  

  مقرتحات إملبحوثني أأن ( إ ىل20رمق  )جبدول  إلوإردة إلنتاجئ تشري

ابلتنقيط   إلري نظام تشغيل وصيانة توإجه إىل إملشالكت عىل للتغلب

 جاء  حيث  إلتايل، إلنحو عىل تنازلياً  ترتيباً  مرتبة جاءت إلبحث مبنطقة

  حتمك وعدم  ابلأسوإق إلش بكة غيار قطع توفري مقرتح مقدمهتا يف

  هذإ  يف إل رشادية  إلنرشإت إلزرإع (، يلهيا مقرتح مد%96هبا ) إلتجار

  إل عالم  وسائل خالل من  إلزرإع (، مث مقرتيح توعية%95,2إجملال ) 

قامة وإمه ابلتنقيط إلري بنظام    لش باب تدريبية دورإت ممزيإته، وإ 

رشادية  برإمج (، مث معل %93,6ابلتنقيط ) إلري جمال  يف  إخلرجيني   إ 

  (، مث زايدة %92ابلتنقيط ) إلري  نظام وصيانة تشغيل بكيفية تتعلق

ابلتنقيط   إلري بنظام  إلزرإع لتوعية إلزرإعيني إملرشدين عدد 

إحملطات   لتشغيل إلالزمة إلكهرابء توصيل  %(، مث تسهيل91,2)

  إلري ش باكت ل نشاء ميرسة بقروض  إلزرإع %(، ومساعدة88,8)

 (. %85,6ابلتنقيط )

معرفة إلزرإع بتوصيات تشغيل وصيانة نظام إلري  إلعالقة بني مس توى 

 وبني إملتغريإت إملس تقةل إملدروسة:   ابلتنقيط 

 موجبة( أأن هناك عالقة إرتباطية 21أأوحضت إلنتاجئ )جدول رمق 

  إلري  نظام  وصيانة تشغيل بتوصيات إلزرإع معرفة مس توىبني 

إلسن، ومساحة إحليازة إلزرإعية، وإس تخدإم  وبني لك من:  ابلتنقيط

، بيامن اكنت هناك عالقة  0,05عند مس توى معنوية  مصادر إملعلومات

  وصيانة  تشغيل  بتوصيات إلزرإع معرفة  مس توىبني  موجبةإرتباطية 

الاس تفادة من مصادر  متغري وإحد فقط وهو  وبني ابلتنقيط إلري  نظام

 . 0,01إملعلومات عند مس توى معنوية 

وبناًء عىل ما بينته إلنتاجئ سالفة إذلكر ميكن رفض إلفرض إل حصايئ  

  إلزرإع  معرفة مس توىإلقائةل: "ل توجد عالقة إرتباطية معنوية بني 

ريإت  ، وبني لك من إملتغابلتنقيط إلري نظام وصيانة تشغيل بتوصيات

ومساحة إحليازة إلزرإعية، وإس تخدإم مصادر  ، إلسنإملس تقةل إلتالية: 

"؛ حيث ثبت وجود  إملعلومات، والاس تفادة من مصادر إملعلومات

يف حني ل ميكن رفض أأجزإء   ،عالقة إرتباطية معنوية هلم ابملتغري إلتابع

توجد عالقة إرتباطية معنوية بني   إلفرض إل حصايئ إلقائةل: " ل 

، ابلتنقيط إلري نظام وصيانة تشغيل  بتوصيات إلزرإع معرفة وىمس ت 

وعدد أأفرإد  ، إملس توى إلتعلمييوبني لك من إملتغريإت إملس تقةل إلتالية: 

وإلعضوية يف إملنظامت ، وعدد س نوإت إخلربة يف إلزرإعة، إلأرسة

"؛ حيث مل يثبت وجود عالقة  وإملشاركة إجملمتعية غري إلرمسية، إجملمتعية

 إرتباطية معنوية هلم ابملتغري إلتابع.

ويتضح من إلنتاجئ إلسابقة أأمهية تكل إملتغريإت ىف مس توى معرفة  

إلزرإع بتوصيات تشغيل وصيانة نظام إلري ابلتنقيط، حيث ميكن  

إلقول بأأن إلزرإع كبار إلسن وإملس تخدمني ملصادر إملعلومات بشلك  

ن مس توى معرفهتم مرتفع  كبري والاس تفادة مهنا أأكرث إحامتلية أأن يكو

ابلتوصيات إل رشادية إخلاصة بتشغيل وصيانة نظام إلري ابلتنقيط 

 مبنطقة إلبحث.

رشادي يف جمال تشغيل وصيانة نظام   وضع تصور خلطة معل لربانمج إ 

 إلري ابلتنقيط. 

( أأن هناك قصور يف معارف إلزرإع  22أأوحضت إلنتاجئ يف )جدول  

تنقيط وإليت سوف يمت تضميهنا يف  ببعض توصيات تشغيل نظام إلري إل 

%  80,8خطة إلعمل ووضع أأهدإف تعلميية لها، ترإوحت نسبهتا بني 

  150ــ 100 بطول  فرعية خرإطي إس تخدإمكحد أأقىص يف توصية "

  إلرايت بني  إلفرتة  تقليل % كحد أأدىن يف توصية "51,2، وبني فرته"

وىه مرتبة ترتيبًا تنازليًا كام    "ابخلرإطي وإلبكرتاي إلطحالب تمنو  ل حىت

  (، وفتح %80,8فرته ) 150ــ100 بطول فرعية خرإطي يىل: إس تخدإم 

  إلسامد  حقن  مضخة (، وتعمل %71,2أأوتوماتيكيًا ) وقفلها  إحملابس

  عىل  إلأمسدة حقن مضخة (، وتركب%68إملاء )  بضغط  هيدروليكياً 

  زايدة  عند إلضغط ختفيف صامم  (، وفتح %61,6إلرئيس ) إخلط

-90 من  سعهتا  ترتإوح  إلأمسدة (، خزانت%60إلطبيعي )  عن  إلضغط
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  من  أأقطارها ترتإوح فرعية خطوط (، إس تخدإم %58,4لرت ) 120

  عن  تزيد ل زمنيه لفرتة  إلأمسدة (، إضافة%52,8ملىل )20ــــــــ1.5

جاميل من % 70-80 (،  %52إلوإحدة ) للرية إملطلوبة إلزمنية إلفرتة إ 

ابخلرإطي   وإلبكرتاي إلطحالب تمنو  ل  حىت إلرايت بني إلفرتة تقليل

(51,2  .)% 

( أأن هناك قصور يف معارف  9كام أأوحضت إلنتاجئ يف )جدول 

إلزرإع ببعض توصيات صيانة نظام إلري إلتنقيط وإليت سوف يمت  

تضميهنا يف خطة إلعمل ووضع أأهدإف تعلميية لها، ترإوحت نسبهتا بني  

  إلتسميد معدإت وغس يل حفص  توصية " % كحد أأقىص يف92,0

  ابللكور  إملعاجلة % كحد أأدىن يف توصية " 65,3، وبني جيدإً" غسال

حدى وىه مرتبة ترتيبًا تنازليًا كام    "إجلرثويم  إلنشاط  يف  إلتحمك  طرق إ 

  %(، قبل 92,0) جيدإً  غسال إلتسميد معدإت وغس يل  حفصيىل: 

  (، تغيري %91,2لكها )  إلش بكة بنغسل  إلهنائية إلنقاطات تركيب

  إملوإد  من إملياه لتنقية إملرحشات (، إس تخدإم%90,4إلتالفة ) إجلوإانت

  إلأانبيب  (، حفص%88,8وإلفوهات ) إلنقاطات إنسدإد لعدم إلعالقة

  (، قياس %81,6إلتشغيل ) أأثناء ترسب وجود  عدم من وإلتأأكد

(،  %78,4مس مترة )  بصفة وإلفرعي إلرئيس  إخلط  هناية يف  إلضغط 

إلأقل   عىل  شهر  لك  مره إلري لش بكة دوري  غس يل  معلية إجرإء  جيب 

جرإء78,0) إلفرعية   إخلطوط  يف  للامء  مضاعف شديد  ض  معلية  %(، إ 

  عىل  (، إملرور %73,6دورية )  بصفة إلفالتر تنظيف  %(،73,6)

  (، إلتأأكد %68,8تشغيلها ) سالمة من للتأأكد ريه لك عند إلنقاطات

(،  %68,0إلبرئ ) يف إمليا من اكفية مكية وجود من  إملضخة تشغيل قبل

  تنظيف (،%68,0صدأأ) وجود  عدم من وإلتأأكد  إملعدنية إلأانبيب حفص

 إلري لش بكة غس يل معلية (، إ جرإء %66,4دورية )  بصفة إلفالتر

  إحلاجة وقت إلش بكة (، تنظيف%66,4شهر ) لك مرة دورية بصفة

ىل حدى ابللكور  إملعاجلة (، %65,6ذكل ) إ    إلنشاط  يف  إلتحمك طرق  إ 

 (. %65,3إجلرثويم )

وتتضمن خطة إلعمل إلعنارص إلتالية: بيان ابلتوصيات إليت  

ينخفض فهيا مس توى معرفة إلزرإع مرتبة حسب أأولوايهتا، ووضع  

أأولوايت إحللول )إلأهدإف إلتعلميية( إليت تقابل تكل إملشالكت وإليت 

رإد تغيريه وإمجلهور إملس هتدف، حتديد إلطرق  تتضمن نوع إلسلوك إمل

وإملعينات إل رشادية إملقرتح إس تخدإهما، إلتوقيت، حتديد إلقامئ بعملية 

 (. 22ىف جدول )  إلتعلي، ومت وضع خطة إلعمل 

 توصيات إلبحث 

لهيا إلبحث ميكن إلتوصية مبا ييل بناًء عىل إلنتاجئ إليت  : توصل إ 

ني إذلين ميتلكون أأنظمة إلري  تكثيف إجلهود إل رشادية للمزإرع

 ابلتنقيط وذكل لرفع مس توى معارفهم وهمارإهتم يف إس تخدإهما وصيانهتا. 

توعية إملزإرعني بأأمهية أأنظمة إلري ابلتنقيط ومدى فائدهتا  

 وتشجيعهم عىل إس تخدإهما يف مزإرعهم. 

جرإء درإسات أأخرى يف مناطق أأخرى بقصد وضع إحللول   إ 

نتاجية وحدة إملساحة. للمشالك إليت تقف   عائق أأمام زايدة إ 

نرش وتبين طرق إلري   عىل للعمل  إلربإمج إل رشاديةتكثيف 

 .  ابلأرإيض إجلديدة ابلتنقيط

إلري ابلتنقيط من قبل إلتجهزيإت إلزرإعية بتاكليف  أأهجزةتوفري 

 إلزرإع لتعمميها بدل من طرق إلري إلتقليدية.  ل ماكنياتمناس بة 

وبرشوط   إلأجل متويل إلزرإع ابلقروض قصرية ومتوسطة وطويةل 

نظم إلري إحلديثة بدل من   ل حاللإلري إحلديثة  أأهجزةميرسة لرشإء 

 إملياه. نظم إلري إلتقليدية لتقليل إلفقد يف 

 إملرإجع 
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 شامةل وعينة إلزرإع إملبحوثني  : 1جدول  

جاميل إلقرى *عدد إلزرإع إملس تخدمني لش باكت   إحلائزين ابلقرى )إلشامةل(  *إ 
 ابلتنقيط يإلر 

عدد إملبحوثني  
 )إلعينة(

جاميل عدد   % من إ 
 إلزرإع

 15,4 19 75 748 إبرإهي إدلسويق  يس يدقرية 
 18,4 23 90 601 إلبدوي إلس يد قرية

 66,2 83 323 924 طلحا  س يدي قرية
 25,6 125 488 2273 إل جاميل

 *إملصدر: إل دإرة إلزرإعية مبرشوع مبارك للخرجيني 

 ( 125)ن =   إملدروسة خصيةخلصائصهم إلش   وفقا إملبحوثنيتوزيع   : 2  جدول 
 % إلعدد  إخلصائص  % إلعدد  إخلصائص 

 إلسن
 س نة  36 – 20من  -
ىل   37من  -  س نة  53إ 
 س نة  70 - 54من  -

 
52 
55 
18 

 
41,6 
44,0 
14,4 

 إجملمتعيةإلعضوية يف إملنظامت 
 درجات(   5-1منخفضة ) -
 درجات(   9- 6متوسطة ) -

 درجة(  13-  10مرتفعة )  -

 
123 

1 
1 

 
98,4 

0,8 
0,8 

 مس توى إلتعلي
 أأيم -
 يقرأأ ويكتب  -
 أأقل من متوسط  -
 مؤهل متوسط  -
 مؤهل جامعي  -

 
20 
36 
23 
31 
15 

 
16,0 
28,8 
18,4 
24,8 
12,0 

 إملشاركة إجملمتعية غري إلرمسية 
 ( 0ل يشارك )  -

 درجات(   6  – 1منخفضة ) -
 درجة(   13  – 7متوسطة ) -
 درجة(   21 –  14مرتفعة )  -

 
7 

23 
46 
49 

 
5,6 

18,4 
36,8 
39,2 

 مساحة إحليازة إلزرإعية
 أأقل من ثالثة أأفدنة.  –من فدإن  -
 أأقل من س تة أأفدنة  –ثالث أأفدنة  -

 س تة أأفدنة فأأكرث  -

 
52 
62 
11 

 
41,6 
49,6 

8,8 

 إملعلومات إس تخدإم مصادر 
 درجات(  10 – 3منخفض )  -

 درجة(   18  – 11متوسط ) -
 درجة(  27 – 19مرتفع ) -

 
45 
69 
11 

 
36,0 
55,2 

8,8 
 عدد أأفرإد إلأرسة: 

 أأفرإد  5 – 3من  -
 أأفرإد  8 – 6من  -
 فرد  11 – 9من  -

 
67 
53 

5 

 
53,6 
42,4 

4,0 

 الاس تفادة من مصادر إملعلومات 
 درجات(   10  – 3منخفضة ) -

 درجة(   18  – 11متوسط ) -
 درجة(  25 – 19مرتفع ) -

 
54 
64 

7 

 
43,2 
51,2 

5,6 
 عدد س نوإت إخلربة يف إلزرإعة

 س نة  16 – 2 -
 س نة  31 – 17 -
 س نة 45- 32 -

 
76 
43 

6 

 
60,8 
34,4 

4,8 

   

 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان. 

 ( 125إملعلومات إلزرإعية )ن=توزيع إملبحوثني فمي يتعلق ابس تخدإهمم ملصادر :  3جدول  

 مصادر إملعلومات  م 
إملتوسط  دإمئًا  أأحياانً  اندرإً  ل

 إلرتتيب  إملرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 8 0,61 9,6 12 12,8 16 6,4 8 71,2 89 ملرشد إلزرإعي ابلقرية. إ . 1
 7 0,63 8,8 11 16,8 21 3,2 4 71,2 89 مدير إمجلعية إلزرإعية.  . 2
 10 0,56 5,6 7 16,0 20 7,2 9 71,2 89 إلندوإت إل رشادية.  . 3
 5 0,096 0 0 1,6 2 6,4 8 92,0 115 حمطة إلبحوث إلزرإعية. . 4
 6 0,064 0 0 1,6 2 3,2 4 95,2 119 ابحملافظة. إلزرإعةلكية  . 5
 4 1,9 28,8 36 52,0 65 2,4 3 16,8 21 إلأهل وإجلريإن.  . 6
 3 1,95 31,2 39 50,4 63 0,8 1 17,6 22 كبار إلزرإع.  . 7
 2 2,21 48,8 61 36,0 45 2,4 3 12,8 16 اتجر إملبيدإت وإلتقاوي ابلقرية. . 8
 9 0,58 8,0 10 12,8 16 8,0 10 71,2 89 وإلنرشإت إل رشادية. إجملالت  . 9

 5 0,96 12,8 16 24,0 30 9,6 12 53,6 67 إلربإمج إلتليفزيونية إلزرإعية. . 10
 1 2,8 86,4 108 9,6 12 1,6 2 2,4 3 إخلربة إلشخصية  . 11

  1,2 إملتوسط إملرحج إلعام 
 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان. 
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 ( 125توزيع إملبحوثني فمي يتعلق ابس تفادهتم من مصادر إملعلومات إلزرإعية )ن=:  4جدول  

 مصادر إملعلومات  م 
إملتوسط  عالية متوسطة منخفضة منعدمة 

 إلرتتيب  إملرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 6 0,63 8,8 11 16,0 20 4,8 6 70,4 88 ملرشد إلزرإعي ابلقرية. إ . 1
 8 0,58 7,2 9 15,2 19 5,6 7 72,0 90 مدير إمجلعية إلزرإعية.  . 2
 7 0,59 6,4 8 16,8 21 6,4 8 70,4 88 إلندوإت إل رشادية.  . 3
 10 0,13 0,8 1 3,2 4 5,6 7 90,4 113 حمطة إلبحوث إلزرإعية. . 4
 10 0,13 2,4 3 1,6 2 2,4 3 93,6 117 ابحملافظة. إلزرإعةلكية  . 5
 4 1,75 20,8 26 52,8 66 7,2 9 19,2 24 إلأهل وإجلريإن.  . 6
 3 1,9 25,6 32 51,2 64 4,8 6 18,4 23 كبار إلزرإع.  . 7
 2 2,2 44,0 55 40,8 51 2,4 3 12,8 16 اتجر إملبيدإت وإلتقاوي ابلقرية. . 8
 9 0,5 8,0 10 8,0 10 8,0 10 76,0 95 وإلنرشإت إل رشادية. إجملالت  . 9

 5 0,83 10,4 13 21,6 27 8,8 11 59,2 74 إلربإمج إلتليفزيونية إلزرإعية. . 10
 1 2,6 79,2 99 12,8 16 4,0 5 4,0 5 إخلربة إلشخصية  . 11

  1,1 إملتوسط إملرحج إلعام 
 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان. 

 ( 125=توزيع إملبحوثني وفقًا ملعرفهتم ابملعلومات إلأساس ية حول نظام إلري ابلتنقيط )ن  : 5جدول  

 إملعلومات  م 
 ل يعرف  يعرف 

 % عدد  % عدد 
ىل ش بكة خاصة 1  2,4 3 97,6 122 حيتاج نظام إلري ابلتنقيط إ 
 3,2 4 96,8 121 متساوية وبمكيات متتابعة نقاط هيئة عىل إلنقاطات من  إملياه تنساب 2
ىل وحدة لضخ إملياه دإخل إلش بكة 3  15,2 19 84,8 106 حيتاج نظام إلري ابلتنقيط إ 
 23,2 29 76,8 96 يتطلب نظام إلري ابلتنقيط تركيب فالتر  4
 36,8 46 63,2 79 ابلتنقيط إلري نظام يف إملس تخدمة إلفالتر من  نوع  من أأكرث يوجد 5
 46,4 58 53,6 67 إلش بكة لكها متساوية إلقطرإملوإسري إلرئيس ية يف  6
 20,0 25 80,0 100 للموإسري إحلادة إملنحنيات إس تخدإم  عدم يرإعى  7
 21,6 27 78,4 98 لأخرى مزرعة  من  ابلتنقيط إلري نظام خيتلف 8
 33,6 42 66,4 83 إملزروعة إحملاصيل  ابختالف  إلنقاطات بني  إملسافات ختتلف 9

ىل ابلتنقيط إلري نظام  حيتاج 10  7,2 9 92,8 116 إلري فرتإت تنظي إ 
 7,2 9 92,8 116 توجد وحدة خاصة للتسميد يف نظام إلري ابلتنقيط 11
 4,0 5 96,0 120 إلش بكة تنظيف معلية يف إخملتلفة إلأحامض إس تخدإم 12
 3,2 4 96,8 121 للمحابس إلفرعية أأمهية كبرية يف معلية إلغس يل إدلوري للش بكة 13

 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 

 ( 125)ن= ابلتنقيط إلري نظام  إلأساس ية حول إل جاميل ابملعلومات معرفهتم ملس توى وفقا إملبحوثني توزيع  : 6جدول  
 % عدد  إملس توى إملعريف إل جاميل

 7,2 9 ( درجات 7-8مس توى معريف منخفض ) 
 35,2 44 ( درجات  9-10مس توى معريف متوسط )

 57,6 72 درجة فأأكرث(  11معريف مرتفع )مس توي 
 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان. 

 ( 125توزيع إملبحوثني وفقًا ملس توى معرفهتم ابلتوصيات الارشادية إخلاصة بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط)ن=  : 8جدول  
 % عدد  إملس توى إملعريف بتوصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط

 23,2 29 (درجات 9 – 5مس توى معريف منخفض ) 
 38,4 48 (درجة  14  – 10مس توى معريف متوسط )
 38,4 48 ( درجة فأأكرث  15مس توي معريف مرتفع )

 . إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 

 ( 125توزيع إملبحوثني وفقًا ملس توى إقتناعهم ابلتوصيات الارشادية إخلاصة بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط)ن=  : 9جدول  
 % عدد  الاقتناع بتوصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيطمس توى 

 8,8 11 مس توي منعدم )صفر درجة( 
 20,0 25 ( درجة 17 – 7مس توى منخفض )

 47,2 59 (درجة  28 –  18مس توى متوسط )
 24,0 30 ( درجة فأأكرث  29مس توي مرتفع )

 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 
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 ( 125توزيع إملبحوثني وفقا ملعرفهتم وإقتناعهم وتنفيذمه للتوصيات إل رشادية إخلاصة بتشغيل نظام إلري ابلتنقيط )ن=   : 7جدول  

 إلتوصيات م 
 إلتنفيذ الاقتناع إملعرفة

 ل ينفذ ينفذ غري مقتنع إىل حد ما  مقتنع ل يعرف  يعرف 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد   

 80,8 101 19,2 24 70,4 88 6,4 8 23,2 29 69,6 87 30,4 38 إحملابس وقفلها أأوتوماتيكيًا. فتح  1
 64,8 81 35,2 44 58,4 73 10,4 13 31,2 39 52,0 65 48,0 60 . إلطبيعي  فتح صامم ختفيف إلضغط عند زايدة إلضغط عن 2
 12,0 15 88,0 110 16,0 20 8,8 11 75,2 94 6,4 8 93,6 117 تركيب حمابس عىل ش بكة إملوإسري إلرئيس ية وإلفرعية 3
 12,8 16 87,2 109 15,2 19 4,8 6 80,0 100 7,2 9 92,8 116 عمق مناسب ب   ابلرتبةتغطية إملوإسري إلفرعية وإلرئيس ية  4
 33,6 42 66,4 83 33,6 42 4,8 6 61,6 77 23,2 29 76,8 96 مس 50عىل معق   ةحتت سطح إلرتب يدفن إخلط إلرئيس 5
ــ 1.5إس تخدإم خطوط فرعية ترتإوح أأقطارها من  6  58,4 73 41,6 52 52,8 66 4,8 6 42,4 53 56,8 71 43,2 54 ملىل 20ــــــ
 88,0 110 12,0 15 80,8 101 2,4 3 16,8 21 73,6 92 26,4 33 فرته  150ــ100إس تخدإم خرإطي فرعية بطول  7
 32,8 41 67,2 84 29,6 37 8,0 10 62,4 78 25,6 32 74,4 93 إلش بكة ضد إلترسبإس تخدإم ضغط مضاعف عند إختبار  8
 52,8 66 47,2 59 48,0 60 9,6 12 42,4 53 47,2 59 52,8 66 مرإعاة ملء إلش بكة ابملاء تدرجييًا  9

 59,2 74 40,8 51 50,4 63 7,2 9 42,4 53 56,0 70 44,0 55 ابخلرإطي. وبكرتاي حىت ل تمنو طحالب  إلرايتتقليل إلفرتة بني  10
 24,8 31 75,2 94 24,8 31 8,8 11 66,4 83 20,0 25 80,0 100 رضورة إس تخدإم رشيط تيفلون للوصالت ذإت إلأس نان  11
 69,6 87 30,4 38 64,0 80 8,0 10 28,0 35 50,4 63 49,6 62 تركب مضخة حقن إلأمسدة عىل إخلط إلرئيس.  12
 72,8 91 27,2 34 68,8 86 5,6 7 25,6 32 60,0 75 40,0 50 إلسامد هيدروليكيًا بضغط إملاءتعمل مضخة حقن  13
 60,0 75 40,0 50 53,6 67 6,4 8 40,0 50 52,0 65 48,0 60 %من إ جاميل إلفرتة إلزمنية إملطلوبة للرية إلوإحدة. 80-70إضافة إلأمسدة لفرتة زمنيه ل تزيد عن  14
 68,0 85 32,0 40 59,2 74 5,6 7 35,2 44 57,6 72 42,4 53 لرت 120-90إلأمسدة ترتإوح سعهتا من خزانت  15
 28,0 35 72,0 90 28,8 36 10,4 13 60,8 76 21,6 27 78,4 98 إس مترإر معلية إلري بعد إنهتاء إلتسميد بربع ساعة عىل إلأقل  16
 4,8 6 95,2 119 10,4 13 8,0 10 81,6 102 0,8 1 99,2 124 خضها يف إلأانبيب إلتأأكد من إل ذإبة إلاكمةل للأمسدة قبل  17
 9,6 12 90,4 113 12,8 16 9,6 12 77,6 97 6,4 8 93,6 117 رضورة إس تعامل أأمسدة اكمةل إذلوابن يف معلية إلتسميد 18
 18,4 23 81,6 102 20,8 26 7,2 9 72,0 90 15,2 19 84,8 106 إس تخدإم حامض إلفوسفوريك ملعاجلة إملاء ومكصدر سامد  19
 40,8 51 59,2 74 41,6 52 8,0 10 50,4 63 33,6 42 66,4 83 حقن إلأمسدة وإملبيدإت قبل مرورها عىل إملرحشات.  عدم 20

 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 
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 ( 125وإقتناعهم وتنفيذمه للتوصيات إل رشادية إخلاصة بصيانة نظام إلري ابلتنقيط )ن=توزيع إملبحوثني وفقا ملعرفهتم    : 11جدول  

 إلتوصيات م 
 إلتنفيذ الاقتناع إملعرفة

 ل ينفذ ينفذ غري مقتنع إىل حد ما  مقتنع ل يعرف  يعرف 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 6,4 8 93,6 117 11,2 14 11,2 14 77,6 97 2,4 3 97,6 122 جيد  بشلك تعمل إلأهجزة مجيع  أأن من  إلتأأكد 1
جرإء 2  36,8 46 93,2 79 30,4 38 12,0 15 57,6 72 20,8 26 79,2 99 شهر  لك  مرة دورية  بصفة إلري لش بكة غس يل معلية إ 
 8,0 10 92,0 115 11,2 14 9,6 12 79,2 99 3,2 4 96,8 121 إلتشغيل أأثناء ترسب وجود  عدم من  وإلتأأكد  إلأانبيب  حفص 3
 48,8 61 51,2 64 46,4 58 10,4 13 43,2 54 35,2 44 64,8 81 صدأأ   وجود عدم من  وإلتأأكد  إملعدنية إلأانبيب  حفص 4
 10,4 13 89,6 112 11,2 14 9,6 12 79,2 99 5,6 7 94,4 118 إلفرعية إلأانبيب غسل 5
 12,0 15 88,0 110 12,8 16 9,6 12 77,6 97 7,2 9 92,8 116 إلرئيس ية إلأانبيب غسل 6
 28,0 35 72,0 90 30,4 38 8,8 11 60,8 76 20,8 26 79,2 99 ابلفلرت صدأأ   أأو تلف  أأي وجود  عدم من  إلتأأكد 7
 29,6 37 70,4 88 29,6 37 10,4 13 60,0 75 20,8 26 79,2 99 إلفالتر بصفة دورية  تنظيف 8
 55,2 69 44,8 56 48,8 61 8,8 11 42,4 53 50,4 63 49,6 62 . غس يلها عند  إلفالتر يف  إلعكس الاجتاه يف  إملياه دفع 9

 15,2 19 84,8 106 14,4 18 8,8 11 76,8 96 8,8 11 91,2 114 تنظيف فتحات إلنقاطات 10
 40,0 50 60,0 75 35,2 44 14,4 18 50,4 63 27,2 34 72,8 91 تشغيلها.  سالمة من  للتأأكد  ريه لك عند إلنقاطات عىل  إملرور 11
 10,4 13 89,6 112 13,6 17 9,6 12 76,8 96 6,4 8 93,6 117 . لكها إلش بكة بنغسل إلهنائية إلنقاطات تركيب  قبل 12
 13,6 17 86,4 108 16,8 21 8,8 11 74,4 93 8,0 10 92,0 115 إلتأأكد من سالمة إملضخات  13
 8,0 10 92,0 115 11,2 14 8,0 10 80,8 101 4,8 6 95,2 119 نظافهتا   من  وإلتأأكد إحملابس مجيع فتح 14
 11,2 14 88,8 111 11,2 14 8,0 10 80,8 101 5,6 7 94,4 118 جيدإً  غسال  إلتسميد معدإت  وغس يل حفص 15
 44,8 56 55,2 69 45,6 57 10,4 13 44,0 55 34,4 43 65,6 82 إمليا يف إلبرئ من  اكفية مكية  وجود   من إملضخة تشغيل  قبل  إلتأأكد 16
جرإء 17  15,2 19 84,8 106 16,8 21 9,6 12 73,6 92 6,4 8 93,6 117 إلفرعية إخلطوط  يف للامء مضاعف  شديد  ض  معلية إ 
ىل  إحلاجة وقت إلش بكة تنظيف 18  53,6 67 46,4 58 43,2 54 10,4 13 46,4 58 42,4 53 57,6 72 ذكل  إ 
 14,4 18 85,6 107 13,6 17 9,6 12 76,8 96 10,4 13 89,6 112 مس مترة   بصفة وإلفرعي   إلرئيس إخلط  هناية يف  إلضغط قياس 19
جرإء معلية ض شديد مضاعف للامء يف إخلطوط إلفرعية 20  31,2 39 68,8 86 28,0 35 7,2 9 64,8 81 29,6 37 70,4 88 إ 
 11,2 14 88,8 111 10,4 13 14,4 18 75,2 94 6,4 8 93,6 117 . إلكربيتيك حامض  أأو إلنيرتيك حامض  ابس تخدإم  إخلطوط  تسليك 21
 47,2 59 52,8 66 46,4 58 10,4 13 43,2 54 44,0 55 56,0 70 . إلأقل  عىل  شهر  لك  مره إلري لش بكة دوري  غس يل معلية إجرإء 22
 9,6 12 90,4 113 11,2 14 12,8 16 76,0 95 7,2 9 92,8 116 حفص إملوإسري بصفة دورية 23
 10,4 13 89,6 112 12,0 15 12,0 15 76,0 95 7,2 9 92,8 116 تغيري إجلوإانت إلتالفة 24
حدى ابللكور  إملعاجلة 25  71,2 89 28,8 36 61,6 77 10,4 13 28,0 35 64,8 81 35,2 44 إجلرثويم  إلنشاط يف إلتحمك طرق إ 
 40,8 51 59,2 74 40,8 51 8,8 11 50,4 63 38,4 48 61,6 77 وإلفوهات. لعدم إنسدإد إلنقاطات إلعالقة  إملوإد من  إملياه لتنقية إملرحشات إس تخدإم 26

 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 
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 ( 125ابلتنقيط)ن=توزيع إملبحوثني وفقًا ملس توى تنفيذمه ابلتوصيات الارشادية إخلاصة بصيانة نظام إلري   : 10جدول  
 % عدد  إملس توى إلتنفيذي لتوصيات تشغيل نظام إلري ابلتنقيط

 21,6 27 ( درجات  8  – 3منخفض ) تنفيذمس توى 
 58,4 73 ( درجة 14 – 9متوسط ) تنفيذمس توى 

 20,0 25 ( درجة  20 –  15مرتفع )  تنفيذمس توي 
 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 

 ( 125إملبحوثني وفقًا ملس توى معرفهتم ابلتوصيات الارشادية إخلاصة بصيانة نظام إلري ابلتنقيط)ن=توزيع   : 12جدول  
 % عدد  إملس توى إملعريف بتوصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيط

 4,0 5 ( درجة  14 – 9مس توى معريف منخفض ) 
 43,2 54 (درجة  20  – 15مس توى معريف متوسط )

 52,8 66 ( درجة 26 - 21مس توي معريف مرتفع )
 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 

 ( 125توزيع إملبحوثني وفقًا ملس توى إقتناعهم ابلتوصيات الارشادية إخلاصة بصيانة نظام إلري ابلتنقيط)ن=  : 13جدول  
 % عدد  مس توى الاقتناع بتوصيات صيانة نظام إلري ابلتنقيط

 7,2 9 مس توي منعدم )صفر درجة( 
 4,0 5 ( درجة 18 – 2مس توى منخفض )

 24,8 31 (درجة  35 –  19مس توى متوسط )
 64,0 80 ( درجة  52  - 36مس توي مرتفع )

 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 

 ( 125توزيع إملبحوثني وفقًا ملس توى تنفيذمه ابلتوصيات الارشادية إخلاصة بصيانة نظام إلري ابلتنقيط)ن=  : 14جدول  
 % عدد  صيانة نظام إلري ابلتنقيطإملس توى إلتنفيذي لتوصيات 

 5,6 7 ( درجات  9  – 1منخفض ) تنفيذمس توى 
 31,2 39 ( درجة  18 – 10متوسط ) تنفيذمس توى 

 63,2 79 ( درجة  26 –  19مرتفع )  تنفيذمس توي 
 إملصدر: إس امترإت الاس تبيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 334-347 Elnagar and Khamees 

347 
 

Planning an extension program for farmers in the field of operating and 
maintaining the drip irrigation system in the Mubarak Project for graduates, 

Motobas city, Kafr El Sheikh Governorate 

M. F. Elnagar 1,*, and M. S. Khamees 2  

1 Agricultural Extension and Rural Sociology Department, Faculty of Agricultural, Al-Azhar University, assuit 

2 Agricultural Extension and Rural Sociology Department, Faculty of Agricultural, Al-Azhar University, Egypt 

* Corresponding author E-mail: Mahmoudelngar.4919@azhar.edu.eg (M. Elnagar) 

ABSTRACT 

The main objectives of this research were: planning an extension program for farmers in the field of 
operation and maintenance of the drip irrigation system, by determining the level of farmers 
’knowledge, conviction, and implementaion of the extension recommendations for the operation and 
maintenance of the drip irrigation system. It also aimed to determine the level of farmers’ knowledge 
of the basic information about the drip irrigation system. Data Were Collected Using a Personal 
Interview Method by Questionnaire Prepared for this Purpose, for a Sample of 125 farmers, 
Frequencies, Percentage, and Spearman Rank Order Correlation Coefficient, were Used for Data 
Presentation and Analysis Using SPSS Program. 

The main findings can be summarized as follows: 44.0% of the farmers are between 37 and 53 years 
of age. 49.6% of the surveyed farmers are farm size between 3 - › 6 acre. 60.8% of the farmers have a 
number of years of experience in extension work ranging from 2 to 16 years. 55.2% of the farmers use 
the information resources as an average. 57.6% of farmers their knowledge level are ahigh basic 
information about the drip irrigation system. 64.0% of farmers their knowledge level are a medium of 
extension recommendations for the operation of the drip irrigation system. 52.8% of farmers their 
knowledge level are a low of extension recommendations for the maintenance of the drip irrigation 
system. There is a positive correlation between the of farmers knowledge level of extension 
recommendations for the operation and maintenance of the drip irrigation system., and between age, 
farm size, and use of sources of information, at a significant level of 0.05. while a level of 0.01 
significance, with the benefit of information sources 

Keywords: drip irrigation system, Planning an extension program, Mubarak Project. 


