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العوامللللللللة الملللللللل      اللللللللل  ا   : الكلمااااااااات الدالااااااااة

 ت شيد استخدام مياه ال ي

 
  زــالموج

 

استهدف البحل  الحلالت تحديلد د تلف ت ايلر الل  ا  

للتوصليا  الا يلف لت شليد اسلتخدام ميلاه الل ي بمحا  لف 

ين المتغيل ا  المسلتةلف الوادي التديد  وتحديد العالقف ب

المد وسلف وبللين د تللف ت ايللر دي للف الد اسللف للتوصلليا  

الا يف لت شيد اسلتخدام ميلاه الل ي  وتحديلد  سلبف  سلهام 

المتغيللل ا  المسلللتةلف  لللت تاسلللي  التبلللاين ال لللل  لت ايلللر 

 ال  ا  للتوصيا  الا يف لت شيد مياه ال ي.

ولتحةيللأ داللداف البحلل  تللم اختيللا  دي للف دشللوا يف 

 مف من ال  ا  ب ال  ق ي بمحا  ف الوادي التديد م ت

م يم للللون  حلللو  212بللللق  قوامهلللا   ملللن  %5م ا دلللا

 تملالت الل  ا  بللالة ث الل ال    وتللم تصلميم اسللتما   

اسللتبيان تمعلل  بالمةابلللف الشخصلليف خللالة شلله  مللايو 

2011 . 

وقللد دوتللح   تللا   م شلل  ت ايللر التوصلليا  الا يللف 

ملللن  % 13.7دن  حلللو لت شللليد اسلللتخدام ميلللاه الللل ي 

 تملللالت دي لللف الد اسلللف يةعلللون  لللت الا لللف الم خاتلللف 

للم شلللل   بي مللللا بلغلللل   سللللبف مللللن يةعللللون  للللت الا للللف 

   لت حلين بلغل   سلبف %49.8المتوسطف للم شل   حلو

ملن  %36.5من يةعون  ت الا ف الم تاعف للم ش   حو 

  تمالت دي ف الد اسف. 

وتبللللين ال تللللا   دن د تللللف ت ايللللر دي للللف الد اسللللف 

للتوصلليا  الا يللف المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي 

 ا   را  دالقلف مع ويلف  يتابيلف د لد مسلتوث مع لوي 

ل للة مللن المتغيلل ا  المسللتةلف المد وسللف التاليللف:  0.01

مسلللاحف الحيلللا   ال  اديلللف    ودلللدد سللل وا  الخبللل   

بال  ادللف  ود تللف اهتتللاه  حللو ار شللطف ا  شللاديف  

مستحد ا  ال  اديف  بي ملا  ا ل  ود تف اهتتاه  حو ال

ل لة ملن  0.05را  دالقف مع ويف د د مستوث مع لوي 

: د تف تعليم المبحلو   ود تلف المشلا  ف اهتتماديلف 

ال سميف  ود تف قياد  ال دي  ود تف اهتصاة بو الء 

 التغيي . 

وتشي  ال تا    ل  دن ا اك  ال ف متغي ا  مستةلف ي    

دي للف الد اسللف للتوصلليا    للة م هللا دلللت د تللف ت ايللر

الا يلللف المتعلةلللف بت شللليد اسلللتخدام ميلللاه الللل ي وتشللل   

من التباين ال للت لهلره الد تلف    % 51.3متتمعف  حو 

وقلللد  تبللل  الللره المتغيللل ا  و ةلللا راميتهلللا باسلللتخدام 

دسلللوا اه حللدا  المتعللدد المتللد ي  مللا يلللت: مسللاحف 

الحيللللا   ال  اديللللف  ود تللللف اهتتللللاه  حللللو ار شللللطف 

   شاديف   ود تف المشا  ف اهتتماديف ال سميف.ا

 

 المقدمة والمشكلة البحثية
 

تملللل  مصلللل  بم حلللللف مللللن داللللم م احللللة التحللللوة 

اهقتصادي وا  تاتت لتوا ا التغي ا  العالميف لتحةيأ 

الو    ا  تاتيف بإتبلا  دسلاليا وت  ولوتيلا  مسلتحد ف 

ون للوصوة ردل    تاتيف من الم تتا  ال  اديلف وي ل
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لها الةد   دل  الم ا سف  ت  لة التحلوه  اهقتصلاديف 

العالميللف  وهشللك دن ال  ادللف المصلل يف تتتلل   حللو مللا 

يتوا للللأ مللللر المتغيلللل ا  اهقتصللللاديف دللللل  المسللللتوث 

العللللالمت با لللل  يمهللللد الط يللللأ لتطبيللللأ العديللللد مللللن 

 الت  ولوتيا  المتطو  .

ولمللا  للان المللاء دسللا  الحيللا  واللو المللو د الللري 

ن تعمة البش يف للحاا  دلي  وت ميت . ولهلرا  لإن يتا د

 دا ت  تصبح را  داميف خاصف بمص  ر هلا بللد تلاف 

حي  يعتب  الماء دحد دام العوامة المحلدد   لمتهلودا  

الت ميف  وتةوم الح ومف المص يف بت ميف و دا   الموا د 

)وزارة الما يف للو اء ب ا ف اهحتياتا  الما يف المختلالف 

 (.2010رد المائية،الموا

وتعا   مص  من محدوديف الموا د الما يف حي  دن 

 ه  ال ية او المصد  ال  يست لمياه مص   يم لة د  ل  

مليللللا  متلللل   55.5مللللن مصللللاد  الميللللاه   %95مللللن 

   %5م علللاب  بي ملللا تم لللة ارمطلللا  والميلللاه التو يلللف 

دللللل  ارقللللة مللللن  %70وتسللللتهلك ال  ادللللف حللللوالت 

تسلللتهلك الصللل ادف واهسلللتخدام مصلللاد  الميلللاه بي ملللا 

. وتعتب  ال  ادف المص يف را  حساسيف %30اآلدمت 

خاصللف لتغيللل ا  الم لللاو حيللل  تتواتلللد  لللت بي لللف شلللب  

قاحلللف  وتتللا   ال  ادللف بتغيلل ا  الم للاو المتوقعللف مللن 

خالة:  ياد  د تا  الح ا   وتغيل  تل ددا  ومواديلد 

الموتلللللا  الح ا يلللللف والبلللللا د   تللللل خا  ا  تاتيلللللف 

  اديللف لللبع  المحاصللية  وا للاك تللا ي ا  سلللبيف ال

دلللل  الم لللاطأ ال  اديلللف الهامشللليف   يلللاد  د تللللا  

الحللل ا   سللللوف تلللل دث  للللل   يللللاد  اسللللتهالك الميللللاه 

 (.    285، ص 2001)مصطفى،

ولةد ساام التطو   ت ال  ادف اللري يعتبل  دصلا 

اهقتصللاد الةللومت مللر اهسللتغالة ييلل  ال شلليد للمللوا د 

ا  آ ا ه دل  ا  سان ولرلك يتا الحاا  الما يف وا ع 

م لد تلف  دل  موا داا الما يف التت تتغي   ما و ياا طبةلا

تطو  احتياتا  الال د ودسللوا المما سلا  وار شلطف 

التت يةوم ا  سان   لت اسلتغالل  للملوا د الما يلف. وملن 

الحةلا أ ال ابتلف  لت الوقل  الحاتل  دن الملوا د الما يلف 

ف بالمحدوديلللف مةا  لللف بتعلللداد المتاحلللف لمصللل  تتصللل

س ا ها الحالت ومعدة  موه المت ايد  ت المستةبة  والو 

مللا يشللا   ليلل  بللاختالة معادلللف التللوا ن بللين المللوا د 

الما يف المتاحف والطلا المتعا م دل  الماء  تيتف لل مو 

 (.World Bank, 1994, P.15)الس ا ت المتط د 

   وديلف الره بة  ن ارم  يتعدث رلك ده واو تداو

م  لللل  د تلللف تاةلللد د لللداا  الملللوا د والتلللت تصلللة دحيا لللا

المللوا د المتاحللف خصا صللها ارساسلليف  مللوا د ما يللف 

)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صالحف لالستعماة 

 (. 40، ص 1997

م  ولما  ا   محا  لف اللوادي التديلد تح ل  بااتماملا

لما تتمتر بل   بي ام من الةا مين بتهود الت ميف والتصح  

من موا د و م ا يا  قد ه تتو    ت م اطأ صح اويف 

دخ ث  ودامهلا تلوا   الميلاه التو يلف  حيل  تعلد الميلاه 

التو يلللف المصلللد  الوحيلللد للميللللاه  يهلللا  وملللر  يللللاد  

ا س اف  ت استخدام ميلاه الل ي ددث رللك  لل  ا تالا  

م سوا المياه  ت ب ك الص ف ارمل  اللري تسلبا  لت 

 اتللللت ال  اديللللف المتاخمللللف لهللللره البلللل ك  تآ للللة ار

با تللا ف  للل  سللوء حالللف المصللا ف وا تاللا  مسللتوث 

الميللاه التو يللف  واللرا ددث  للل  اخللتالة التللوا ن المللا ت 

الطبيعت بها حيل  معلده  الصل ف ملن الميلاه ال ا لد  

 ل  الم اطأ الم خاتف داخة  البل كب   با تلا ف  لل  

وث الميلاه التو يلف سوء حالف المصلا ف  وا تالا  مسلت

 ت  طاق الت بف وما يعةب  من  ةص ا  تاتيف ال  اديف 

، ص 2010)مركااز المعلوماااات ودعاام اتراااا  القااارار، 

28.) 

وحتلل  يعللود التللوا ن البي للت  للل  حالتلل  ي بغللت ده 

ي ة ار  اد دل   س ا هم  ت اسلتخدام الملوا د الما يلف 

الغايللف  وتلوي هللا والعبلل  بةوا ي هللا ار ليللف مهمللا  ا لل 

، ص 2001)حنااان عبااد الحلاايم، اسللت ما ام دو اسللتغالهم 

257.) 

لرا  إن ارم  يتطلا ت ويد م ا د  الوادي التديد 

بالتوصلللليا  الا يللللف الخاصللللف با تللللة السللللبة لت شلللليد 

استخدام الموا د الما يف  و يايف ت ايرام لتلك التوصيا  

بهللدف ت للوين اتتااللا   يتابيللف تلل دث  للل  اسللتعدادام 

ولهم لت ايلر تلللك التوصليا  التلت سللبأ معل  تهم بهللا وقبل

والللو دن  بشللل ة د  للل   عاليلللف يحةلللأ الهلللدف ال هلللا ت 

يستشع   ة م هم بااميف قط ا  الميلاه التلت يسلتخدمها 

 ومس وليت  تتاه الحاا  دليها والعمة دل  ت ميتها.

ولما  ان ا  شاد ال  ادت يعد من د تة الملداخة 

 للت تعللليم تمللااي  اللل  ا   التللت يم للن اهدتمللاد دليهللا

بادتبللللا ه التهللللا  ال اقللللة للمعلومللللا  دللللن التة يللللا  

المستحد ف والري يعمة دل  ت ميف ود  ال  ا  بااميلف 

ت شلليد اسللتخدام الميللاه وحلل هم دللل  ت ايللر المما سللا  



 ترشيد استردام الزراع لمياه الرى بمحافظة الوادى الجديد العوامل المؤثرة فى 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 19(2), 2011 

299 

الم اسبف للمحا  ف دليها من ا الدا  ورللك دلن ط يلأ 

 حلللدا  تغييللل   لللت السللللوك دو تغييللل   لللت المعلللا ف 

م الطللل ق التعليميلللف و المهلللا ا  واهتتاالللا  مسلللتخدما

الم اسلللبف  والعملللة دلللل   ق لللادهم وتبصلللي ام بةتلللايا 

ومش ال  المياه حي  دن ا اك احتماه  ل ةص الميلاه  

لرا يتا   ر  ااء  استخدامهم لها  و ش  دساليا ال ي 

الحةلللللت المسللللتحد ف. ومللللن ا للللا يبلللل   دو  ا  شللللاد 

ميلاه الل ي وتتحلدد دبعلاد  ال  ادت  لت ت شليد اسلتخدام

ارا الدو   ت التوديف والتوتي  ر بعف متاه    ديلف 

ات: الحاا  دل  الموا د الما يف  وتطوي    ام الل ي  

وتحسللين   للام الصلل ف ال  ادللت  وتطللوي  الصلل ف 

البيولللوتت  وي مللن اللرا التحللدي  للت مللدث ريللو    لل   

يلد ت شيد استخدام مياه ال ي بين م ا د   الوادي التد

و ق ادهم بمما سف ارسلاليا العلميلف الموصل  بإتبادهلا 

والعمة دل  تطوي  اتتاااتهم  حو ت شيد استخدام ميلاه 

  (.5،ص 2009)صالح،  ال ي

واو ما دد   ل   تل اء الرا البحل  للتعل ف دلل  

د تللف ت ايللر اللل  ا  للتوصلليا  الا يللف لت شلليد اسللتخدام 

ا  المسللتةلف ميللاه اللل ي  وتحديللد العالقللف بللين  المتغيلل 

المد وسللف وبللين د تللف ت ايللر اللل  ا  لتلللك التوصلليا  

الا يللف  وتحديلللد  سلللبف  سلللهام المتغيللل ا  المسلللتةلف  لللت 

تاسللي  التبللاين ال للل  لت ايللر اللل  ا  للتوصلليا  الا يللف 

 لت شيد استخدام مياه ال ي.

 

 أهداف البحث

 

التع ف دل  د تلف ت ايلر الل  ا  للتوصليا  الا يلف  -1

 ام مياه ال ي بمحا  ف الوادي التديد.لت شيد استخد

تحديللد العالقللف بللين  المتغيلل ا  المسللتةلف المد وسللف  -2

وبين د تف ت ايلر الل  ا  للتوصليا  الا يلف لت شليد 

 استخدام مياه ال ي.

تحديد  سبف  سهام المتغي ا  المستةلف المد وسف  ت  -3

تاسي  التباين ال ل  لت اير الل  ا  للتوصليا  الا يلف 

 يد استخدام مياه ال ي.لت ش
 

 الدراسات السابقة
 

أباو  [دشا   الد اسا  التلت دتليح ا طلال  دليهلا :

 1996حاماد،  [ ،] 1989أحماد،   [ ، ] 2008الرير، 

محماااود،  [، ] 2003عاااامر،  [، ] 2007زاهااار،  [، ]

 لللت دن ا للاك دديللد مللن  ] 1998يوسااف،  [، ] 2001

ت اير الل  ا   المتغي ا  التت يم ن دن ت    دلت د تف

للتوصيا  الا يلف المتعلةلف بت شليد اسلتخدام ميلاه الل ي  

وان اختلاللللل  الللللره الد اسلللللا  بشلللللان مع ويلللللف الللللره 

المتغيلل ا . لللرلك تلل ي الد اسللف ال اا للف تلل و   دخللر 

اللره المتغيلل ا  التاليللف  للت اهدتبللا  بادتبا اللا ملل     

دللت د تلف ت ايلر الل  ا  للتوصليا  الا يلف والت: سلن 

ود تللف تعللليم المبحللو    ومسللاحف الحيللا   المبحللو   

ال  اديللف  ودللدد سلل وا  الخبلل   بال  ادللف  ود تللف 

  ود تللف تمسللاامف د لل اد ارسلل    للت العمللة الم  دلل

اهتصاة بو الء التغيي   ود تف المشلا  ف اهتتماديلف 

ال سلللميف  ود تلللف اهتتلللاه  حلللو ار شلللطف ا  شلللاديف  

يللف  ودخيلل ا ود تللف اهتتللاه  حللو المسللتحد ا  ال  اد

 د تف قياد  ال دي. 
 

 فروض البحث
 

ت تبط   و  البح  الحالت بتحةيأ الهد ين ال لا ت 

وال اللل  مللن دادا لل  السللابأ ا شللا    ليهللا  و للت تللوء 

تحديللد داللم العوامللة الملل     دلللت د تللف ت ايللر اللل  ا  

للتوصلليا  الا يللف المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي 

م دم للن اشللتةاق  لل   دللام و احللد و دحللد دشلل    تللا

  حصا يا.
 

 الفرض العام الرئيسي 
 

" تتللللا   د تللللف ت ايللللر اللللل  ا  للتوصلللليا  الا يللللف 

المتعلةف بت شليد اسلتخدام ميلاه الل ي   المتغيل  التلابر ب 

بتا ي  المتغي ا  المستةلف المد وسف ". من ارا الا   

العام تم اشتةاق احلد دشل    تلا  حصلا يا دللت ال حلو 

 التالت: 

 

 ( 10 -1لفروض اإلحصائية )ا

 

تخلللتص الللره الاللل و  باختبلللا  د للل  المتغيللل ا  

المستةلف  ة دلت حلده دللت د تلف ت ايلر دي لف الد اسلف 

للتوصلليا  الا يللف المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي 

وتشت ك تميعهلا  لت مةوللف واحلد  م داالا : " ه تتلا   

لةللف د تللف ت ايللر دي للف الد اسللف للتوصلليا  الا يللف المتع

بت شليد اسللتخدام ميللاه الل ي بتللا ي  المتغيلل ا  المسللتةلف 

المد وسلللف التاليلللف : السلللن  ود تلللف تعلللليم المبحلللو   
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ومسللللاحف الحيللللا   ال  اديللللف  دللللدد سلللل وا  الخبلللل   

بال  ادللف   ود تللف مسللاامف د لل اد ارسلل    للت العمللة 

الم  دللت  د تللف اهتصللاة بللو الء التغييلل   و د تللف 

 سللميف  و د تللف اهتتللاه  حللو المشللا  ف اهتتماديللف ال

ار شلطف ا  شللاديف  ود تللف اهتتلاه  حللو المسللتحد ا  

 ال  اديف  ودخي ام د تف قياد  ال دي.

 

 الفرض اإلحصائي الحادي عشر 

 

ويختص باختبا  ار   المتملر للمتغيل ا  المسلتةلف 

المد وسللف دلللت د تللف ت ايللر دي للف الد اسللف للتوصلليا  

تخدام مياه ال ي و م طوق  : " الا يف المتعلةف بت شيد اس

ه تتللا   د تللف ت ايللر دي للف الد اسللف للتوصلليا  الا يللف 

المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي بالتللا ي  المتتمللر 

 للمتغي ا  المستةلف المد وسف. 

 

 الطريقة البحثية
 

  منهج البحث -أ
 

ادتمد البح  دلت م ه  المسح اهتتملادت بالعي لف      

تللف ت ايللر اللل  ا  للتوصلليا  الا يللف للتعلل ف دلللت د 

المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي  مللدخة لوتللر 

متمودلللف ملللن البللل ام  ا  شلللاديف المت امللللف  دملللاي 

الل  ا   للت تهلود الت ميللف المسلتدامف ومن  للم الحلد مللن 

اآل ا  السلبيف المت تبف دلت ا س اف  لت اسلتخدام ميلاه 

 ال ي.

 اإلطار الجغرافي للبحث  -ب
 

ت ث ارا البح  بمحا  ف الوادي التديد وا  تةلر د

ت للوا يلل ا مصلل   ويحللداا شللماه محا  للا  الم يللا 

ومط و   ومن الش ق محا  ا  دسيوط وسوااي وق ا 

وارقصلل  ودسللوان  ومللن الغلل ا الحللدود الدوليللف مللر 

م  ليبيا  وملن الت لوا السلودان  وت ةسلم المحا  لف  دا يلا

ا    اديلللف مللدن  وسللل   دا  4م ا للل  تتلللم  4 للل  

مو دلللللف دلللللل  المحا  لللللف  التلللللالت:  دا   الخا تلللللف 

ال  اديللللف  و دا   بللللا ي  ال  اديللللف  و دا   بلللللالط 

ال  اديللللف  و دا   ملللللوط ال  اديلللللف  و دا   الةصللللل  

وحلد   37ال  اديف  و دا   الا ا    ال  اديف  وتتلم 

دللف  سلمف   195ق يف تابعف يةط ها  حلو  164محليف و

ال اا  من  دا   الا ا    ال  اديف  وقد تم اختيا  ق يف 

وق يللف يلل ا المواللوا مللن  دا   الةصلل  ال  اديللف  

)مركز المعلومات وق يف موط من  دا   موط ال  اديف 

 (.2010ودعم اترا  القرار بالوادي الجديد، 
 

 المجال البشري للبحث  -ج
 

لتحةيللأ داللداف البحلل  تللم  تبللا  دسلللوا المعاي للف 

ارا الشان حي  تم اختيا  دي ف  ا حصا يف الم اسا  ت

م ملن بلين  تملالت 212دشوا يف م ت مف بلغ    ب مبحو ا

ب م ا     4232  ا  الة ث المختا   والبالق دددام  

مللن  تمللالت اللل  ا  ب للة ق يللف مللن  %5ورلللك ب سللبف 

م بة يف ال اا  من 73الة ث المختا     بواقر   ب م ا دا

م   1458م  تمالت ددد ال  ا  بها والبالق دددا م ا دا

م بة يف ي ا المواوا من  تمالت دلدد 62و  ب م ا دا

م  و 1235اللل  ا  بهللا والبللالق دللددام   ب 77ب م ا دللا

م من ق يف موط والبالق دددام   م 1539م ا دا ب م ا دا

 ( 2010)مديرية الزراعة بالرارجة، 

وتمعلللل  بيا للللا  البحلللل  دللللن ط يللللأ المةابلللللف 

ا   اسللتبيان سللبأ الشخصلليف للمبحللو ين بواسللطف اسللتم

م دلللل  دي لللف قلللد اا   ب 30 دلللداداا واختبا الللا مبلللد يا

م خلللالة شللله  ملللا      وقلللد تلللم  تللل اء 2011م ا دلللا

التعللللديال  الال مللللف  للللت اسللللتما   اهسللللتبيان بحيلللل  

دصللبح  صللالحف للةيللام بتمللر البيا للا  الميدا يللف  وتللم 

 .2011رلك خالة شه  مايو 

 المعالجة الكمية للمتغيرات 
 

 متغيرات المستقلةأوال:ً ال
 

تللللم قيللللا  السللللن بسلللل اة المبحللللو  دللللن  الساااان: -1

 رق ا س ف ميالديف  معب ام د   بار قام الخام. س  

تم قيا  الرا المتغيل  بسل اة  درجة تعليم المبحوث: -2

المبحللو  دللن حالتلل  التعليميلللف ودللدد سلل وا  تعليمللل  

ال سمت  وقسم المبحو ين من حيل  تعلليمهم  لل   لال  

دمللت  ويةلل د وي تللا بللدون شللهاد   ومللتعلم    للا  اللت:

م  وقللد ددطيلل  د تللف الصللا  للشللخص  تعليمللام  سللميا

ارمت  وقد ددتب  من ية د وي تا بدون شلهاد  د اسليف 

معلللادهم لملللن دتلللم الصلللف ال ابلللر اهبتلللدا ت  دملللا بةيلللف 

المبحو ين  ةد ددط  ل ة مبحلو  د تلف دلن  لة سل ف 

ت  وبلرلك دم لن للس وا  التت قتااا  ت التعليم ال سلم

 الحصوة دل  د تف تدة دل  تعليم المبحو .
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يةصد بها  ت الرا البحل  مساحة الحيازة الزراعية: -3

مللا يمل لل  الملل ا   مللن د د للف   اديللف   وقللد قللي  اللرا 

المتغيلل  مللن خللالة سلل اة المبحللو  دللن دللدد ار د للف 

 ال  اديف التت يحو اا  معب ام د   بار قام الخام.

يةصلد بهلا  لت الرا  ربارة بالزراعاة:عدد سانوات ال -4

البح  دلدد السل وا  التلت قتلااا المل ا    لت العملة 

الم  دت رق ا س ف حتل  وقل  تملر بيا لا  البحل   

وقلد قلي  اللرا المتغيل  مللن خلالة سلل اة المبحلو  دللن 

دلللدد سللل وا  خب تللل  بالعملللة الم  دلللت معبللل ام د هلللا 

 بار قام الخام.

 لعمال المزرعاي:درجة مساهمة أفراد األسارة فاي ا -5

تم قيلا  الرا المتغيل  دلن ط يلأ  دطلاء د تتلين لملن 

يساام  ة الوقل  ود تلف واحلد  لملن يسلاام تل ء ملن 

الوقلل  ود تللف الصللا  لمللن ه يسللاام  وبتلل ا اللره 

الد تف  لت دلدد ار ل اد المسلاامين تلم الحصلوة دلل  

 .تد تف مساامف ار  اد  ت العمة الم   د

تم قيا  ارا المتغي   غيير:درجة االتصال بوكالء الت -6

مللن خللالة دللدد ملل ا  اتصللاة الملل ا دين المبحللو ين 

بالمسللللل ولين ا  شلللللاديين ال سلللللميين خلللللالة الموسلللللم 

الماتت  وادتبل   الد اسلف حاصلة تملر دلدد مل ا  

اهتصلللاة ب لللة المسللل ولين م شللل ا  قميلللا لةيلللا  الللرا 

 المتغي .

الحصللوة  درجااة المشاااركة االجتماعيااة الرساامية: -7

 تف المشلا  ف اهتتماديلف ال سلميف دلن ط يلأ دل  د

تخصلليص الللد تا  التاليللف لا للا  المشللا  ف ال سللميف 

بتلللك الم  مللا  التللت قللد يشللا ك  يهللا الملل ا دين  مللا 

 يلت:

 .  د بر د تا ب   ي  متل   دا         -

 ب.   ال  د تا  دتو متل   دا         -

 انب.ـ د تتــ      دتو لت ف          -

  د تف واحـد ب. دتو دادي              -

 للم ددطللت للملل ا   الم للت م  للت حتللو  التلسللا  

د تتلللين  وييللل  الم لللت م د تلللف واحلللد   وادتبللل   

الد اسللف حاصللة تلل ا مسللتوي العتللويف  للت د تللف 

حتو  التلسا  م ش ا  قميا لةيلا  د تلف المشلا  ف 

 اهتتماديف ال سميف.

ادتمللد  للت قيللا  اللرا المتغيلل   درجااة ايااادة الاارأي: -8

دل  ط يةف التةلدي  اللراتت  دي  د اك المبحلو  ل اسل  

 مصلللد  للمعلوملللا  د  للل  ملللن ييللل ه  حيللل  اسلللتخدم 

دبللللا   تع لللل   د اك  13تصلللل يف   عللللم د هب لعللللدد 

المبحللو  ل اسلل  لمصللد  للمعلومللا    حيلل  ددطيلل  

ب دلللت الت تيللا. وادتبلل   الد اسللف 1ب   2الللد تا   

سللتتابا  دي للف الد اسللف دلللت العبللا ا  حاصللة تمللر ا

 ال ال ف دش  م ش ا  قميا لةيا  ارا المتغي .

اسللتخدم   درجااة االتجاااه نحااو األنشااطة اإلرشااادية: -9

تصللل يف  موا لللأ د سللليان د ييللل  موا لللأب لعلللدد سلللبر 

دبلللا ا  تع للل  اتتلللاه دي لللف الد اسلللف  حلللو ار شلللطف 

ب  3ا  شاديف وقد ددطيل  لهلره اهسلتتابا  د تلا   

ب  للت حالللف العبللا ا  ا يتابيللف  والع لل   للت 1ب   2 

حالف العبا ا  السلبيف  وادتب   الد اسف حاصة تملر 

دي لف الد اسللف دللت العبللا ا  السلبر م شلل ا   اسلتتابا

 قميللا لةيللا  اللرا المتغيلل . وبحسللاا قيمللف معامللة دلاللا 

والره الةيملف تشلي   للت معاملة  0.74وتد د هلا تسلاوث 

  با  مةبوة.

 ة االتجاااااه نحااااو المسااااتحدثات الزراعيااااة:درجاااا -10

استخدم  تصل يف  موا لأ د سليان د ييل  موا لأب لعلدد 

 مللللان دبللللا ا  تع لللل  اتتللللاه دي للللف الد اسللللف  حللللو 

المسللتحد ا  ال  اديللف وقللد ددطيلل  لهللره اهسللتتابا  

ب  ت حاللف العبلا ا  ا يتابيلف  1ب   2ب    3د تا   

الد اسلف  والع    ت حالف العبا ا  السللبيف  وادتبل  

دي للف الد اسللف دلللت العبللا ا    حاصللة تمللر اسللتتابا

ال ما ت م ش ا  قميا لةيا  ارا المتغي . وبحساا قيمف 

واللره الةيملف تشللي   0.76معاملة دلالا وتللد د هلا تسلاوث 

  لت معامة  با  مةبوة.

 

( نتاااائج التحليااال اإلحصاااائي 1ويوضاااح جااادول راااام )

  .لمتغيرات الدراسة المستقلة
 

 متغير التابعثانياً: ال
 

د تلللف ت ايلللر الللل  ا  للتوصللليا  الا يلللف المتعلةلللف 

 بت شيد استخدام مياه ال ي

اسللتخدم تصلل يف   عللم د هب لعللدد خمسللف دشلل         

دبا   تع   د تف ت اير دي ف الد اسف لب ود التوصيا  

الا يف المتعلةلف بت شليد اسلتخدام ميلاه الل ي وتتم لة تللك 

احف ارحوا   و يلاد  التوصيا   يما يلت: تصغي  مس

 تحللف اللل ي لتال لل  حللدو  ا تلل اف الت بللف  تةصللي  

الشللل ا ح والخطلللوط  و اسلللتخدام ط يةلللف الللل ي دلللل  

الحلللامت   لللت الت بلللف ال مليلللف  و تةصلللي  الاتللل   بلللين 
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ال يللا   وتحديللد  ميللف ميللاه اللل ي حسللا دملل  ال بللا  

وا تشللا  تللرو ه  واللل ي الليلللت و لل  الصللبا  البللا    

ال ي المطو   وت  يم  وابط مستخدمت واستخدام   م 

الللل ي  وتحسلللين شلللب ا  الللل ي  و تبطلللين المسلللاق  

والمللللل اوي والة لللللوا  الحةليلللللف  وصللللليا ف المسلللللاق  

والملللل اوي والة للللوا  الحةليللللف  واسللللتخدام المواسللللي  

البالسللتي يف  للت   للام اللل ي المطللو   وتحديللد المة  للا  

ف الما يف للحاصال  الم   دلف  واسلتخدام ميلاه الصل 

ال  ادلللت المخلوطلللف بميلللاه اآلبلللا   لللت ال  ادلللف. وتلللم 

 دطلاء المبحلو  د تتللين  لت حاللف  تابتلل  الداللف دللل  

ت ايلللر التوصللليف الا يلللف المتعلةلللف بت شللليد اسلللتخدام ميلللاه 

اللل ي  ود تللف واحللد   للت حالللف دللدم الت ايللر وادتبلل   

الد اسللف حاصللة تمللر اسللتتابا  دي للف الد اسللف دلللت 

  قميا لةيا  ارا المتغي . التوصيا  الا يف م ش ا 
 

 التحليـل اإلحصـائيأدوات 
 

اسللللتخدم  للللت تحليللللة البيا للللا  العلللل   التللللدولت 

بللالت  ا ا  وال سللا الم ويللف   و للرلك اسللتخدم معامللة 

هختبلا  مع ويلف العالقلف بلين  ناه تباط البسيط لبي سلو

المتغيلل  التلللابر والمتغيللل ا  المسللتةلف المد وسلللف   ملللا 

لية اه تبلاطت واه حلدا ي المتعلدد استخدم  موري التح

لتةلللدي   سلللا مسلللاامف  لللة ملللن  والمتلللد ي الصلللادد

المتغي ا  المستةلف المد وسف را  العالقف بد تف ت ايلر 

التوصيا  الا يف الماسل   للتبلاين ال للت  وقلد تلم تحليلة 

بيا للا  اللره الد اسللف بواسللطف الحاسللا اآللللت باسللتخدام 

 ب. Spssب  ام   

 

 تهاالنتائج ومنااش
 

يت اوة ارا الت ء د تام رام ال تلا   التلت توصلة 

 ليهللا البحلل   يمللا يتعلللأ بتحديللد د تللف ت ايللر اللل  ا  

لتوصلليا  ت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي  والتعلل ف دللل  

العالقلللف بلللين  المتغيللل ا  المسلللتةلف المد وسلللف واللل  : 

السللللن  ود تللللف تعللللليم المبحللللو   ومسللللاحف الحيللللا   

بللل   بال  ادلللف   ود تلللف ال  اديلللف  دلللدد سللل وا  الخ

مسللاامف د لل اد ارسللل    للت العملللة الم  دللت  د تلللف 

اهتصاة بو الء التغيي   و د تف المشا  ف اهتتماديف 

ال سللميف  و د تللف اهتتللاه  حللو ار شللطف ا  شللاديف  

ود تللف اهتتللاه  حللو المسللتحد ا  ال  اديللف  ود تللف 

يلف قياد  ال دي  وبين د تف ت اير ال  ا  للتوصليا  الا 

لت شللليد اسلللتخدام ميلللاه الللل ي  وتحديلللد  سلللبف  سلللهام 

المتغيللل ا  المسلللتةلف  لللت تاسلللي  التبلللاين ال لللل  لت ايلللر 

 ال  ا  للتوصيا  الا يف لت شيد استخدام مياه ال ي. 
 

: درجااة تنفياا  الاازراع للتوصاايات الفنيااة  الهاادف األول

 لترشيد استردام مياه الري
 

د تللف اخللتص الهللدف اروة للبحلل  بللالتع ف دلللت 

ت ايللر اللل  ا  للتوصلليا  الا يللف لت شلليد اسللتخدام ميللاه 

الللل ي بمحا  لللف اللللوادي التديد.وقلللد د هللل    تللللا   

دن الملدث  (2بالجدول راام )التحلية ا حصا ت الوا د  

الاعللللت لللللد تا  المعبللل   دلللن ت ايلللر دي لللف الد اسلللف 

للتوصيا  الا يف المتعلةف بت شيد استخدام مياه الل ي قلد 

د تللللف بمتوسللللط حسللللابت قللللد    28-12تلللل او  بللللين 

د تللللف.  7.062د تللللف وا حلللل اف معيللللا ي  23.65

وبتةسلليم المللدث الاعلللت لهللرا الم شلل   لللت  للال    للا  

متد تف تصلادديام ردللت وتو يلر دي لف الد اسلف دليهلا 

ملن  تملالت  % 13.7و ةام هستتاباتهم اتتلح دن  حلو 

دي لللف الد اسلللف يةعلللون  لللت الا لللف را  د تلللف الت ايلللر 

د تللللفب  دمللللا الا للللف المتوسللللطف 18-12 خا   الملللل
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 نتائج التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة المستقلة  .1جدول رام 

 

 المتغيــرات

 المـدى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الفئــــات

الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

 منرفض

 %عــدد        

 متوســـط

عــدد             

% 

 مرتفــع

د                عــد

% 

 الجملــة

عــدد                 

% 

 100 212 25.5 54 31.6 67 42.9 91 11.33 36.15 70 25 المبحوث  سن -1

 لمبحوثدرجة تعليم ا -2

    
 يقرأ ويكتب أمي

متعلم تعليم 

 100 212 رسمي

64 30.2 112 52.8 36 17 

 100 212 25.9 55 43.9 93 30.2 64 17.59 12.21 27 5 مساحة الحيازة الزراعية  -3

 100 212 25.4 54 40.6 86 34 72 7.17 19.14 37 9 عدد سنوات الربرة بالزراعة -4

درجة مساهمة أفراد األسرة فاي  -5

 العمل المزرعي 
0 16 3.23 3.26 91 42.9 86 40.6 35 16.5 212 100 

 100 212 37.7 80 37.3 79 25 53 7.18 7.43 32 0 االتصال بوكالء التغير درجة  -6

درجاااااة المشااااااركة االجتماعياااااة  -7

  الرسمية 
1 12 2 2.38 87 41 57 26.9 68 32.1 212 100 

 100 212 21.7 46 43.4 92 34.9 74 2.17 20.89 26 13 درجة ايادة الرأي  -8

درجااااة االتجاااااه نحااااو األنشااااطة  -9

 اإلرشادية 
7 21 13.42 3.15 48 22.7 112 52.8 52 24.5 212 100 

االتجااااااااااااه نحاااااااااااو درجاااااااااااة  -10

 المستحدثات الزراعية
8 24 14.99 3.96 38 17.9 125 59 49 23.1 212 100 

 المصدر: عينة الدراسة الميدانية

 

. نتااائج التحلياال اإلحصااائي لدرجااة تنفياا  2جاادول رااام 

عينة الدراسة للتوصيات الفنياة المتعلقاة 

بترشااايد اساااتردام ميااااه الاااري بمحافظاااة 

 لوادي الجديدا

 

 فئات تنفي  توصيات ترشيد استردام

 مياه الري 

 %  عدد 

 13.7   29 بد تف 18 -12 م خاتف د تف ت اير  

 49.8 106 فبد ت 24- 18   متوسطف د تف ت اير

 36.5 77 د تفب 28- 24   م تاعف  د تف ت اير

 100 212  المتمو  
 

 المصدر: عينة الدراسة الميدانية

ملللن  % 49.8د تلللفب  تم لللة  حلللو  24-18للم شللل   

 تمللالت العي للف  بي مللا يةللر  للت الا للف را  د تللف الت ايللر 

مللن  تمللالت  % 36.5د تللفب  حللو  28-24الم تاللر  

دي للف الد اسللف. واللو مللا قللد يشللي   للل  تلل و   بللرة 

التهللللود ا  شللللاديف مللللن خللللالة  الللللدو ا  التد يبيللللف 

 والمحات ا  والتد يا با يتا  العمللت حتل  يسلاام

 للت ت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي  واللرا يع لل  دن ا للاك 

م لر شلاد ال  ادلت  لت العملة دلل   يلاد   متاهم متسلعا

ت اير ال  ا  للتوصيا  الا يف المتعلةلف بت شليد اسلتخدام 

ميلللاه الللل ي التلللت د هللل    تلللا   الد اسلللف دن الللل  ا   

قللللاموا بت ايللللر ملللل خا  دو متوسللللط لهللللا  ودن يتللللر  

د ال  ادللت  للت اهدتبللا  د للد المسلل ولين دللن ا  شللا

تخطليط البلل ام  دن تهللدف اللره البلل ام   للت متللمو ها 

 الحاا  دل   ة قط   ماء.  
 

-
1

0
9

-
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 الهدف الثاني 

 
اخلللتص الهلللـدف ال لللا ت للبحللل  باختبلللا ا  صلللحف 

الالل و  ا حصللـا يف للبيللان د لل  المتغيلل ا  المسللتةلف 

 م اللل د ب دللللت المتغيللل  التلللابر  د تلللف ت ايلللر الللل  ا  

الا يف المتعلةف بت شليد اسلتخدام ميلاه الل يب. للتوصيا  

بالجدول وقد دوتح   تا   التحلية ا حصا ت الوا د  

مع ويلللف العالقلللف بلللين د تلللف ت ايلللر الللل  ا   (3راااام )

للتوصلليا  الا يللف المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي 

والمتغي ا  المستةلف المد وسف التاليلف: مسلاحف الحيلا   

الخبللل   دلللدد سللل وا  ب  و3قلللم  الاللل     ال  اديلللف

ب  ود تلللف اهتتلللاه  حلللو 4بال  ادلللف  الاللل    قلللم 

ب  ود تللف اهتتللاه 8ار شللطف ا  شللاديف  الالل    قللم 

ب حي   بت  9 حو المستحد ا  ال  اديف  الا    قم 

دملللا  0.01مع ويلللف معلللامال  ا تباطهلللا دللللت مسلللتوي 

ب  2المتغيلل ا : د تللف تعللليم المبحللو   الالل    قللم 

ب  6هتصلللاة بلللو الء التغييللل   الاللل    قلللم ود تلللف ا

ود تللف المشللا  ف اهتتماديللف ال سللميف  الالل    قللم 

ب  ةللد  بتلل  10ب  ود تللف قيللاد  اللل دي  الالل    قللم 7

مع ويللللللللف معللللللللامال  ا تباطهللللللللا دلللللللللت مسللللللللتوي 

واللو مللا يع للت دللدم قبللوة الالل و  ا حصللا يف  0.05

 السابةف وقبوة الا   ال   ي المتعلأ بها.
 

بعض المتغيارات المساتقلة  ات  : إسهامالث الهدف الث

المبحاااااوثين معرفاااااة االرتباطاااااات المعنوياااااة بدرجاااااة 

بالتوصيات الفنية المتعلقة بترشيد استردام مياه الاري 

 في تفسير التباين الكلى للمتغير التابع 
 

اخللللتص الهللللدف ال اللللل  للد اسللللف بتحديللللد  سللللهام 

بلاط المتغي ا  المسلتةلف المد وسلف را  معلامال  اه ت

المع ويف مر د تف ت اير دي ف الد اسف للتوصيا  الا يلف 

المتعلةللف بت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي  المتغيلل  التللابرب. 

حيلل  اخللتص الالل   ا حصللا ت الحللادي دشلل  ببيللان 

د   المتغي ا  المستةلف المد وسف متتمعف دلت المتغي  

التابر  وقد دوتلح   تلا   التحليلة ا حصلا ت اللوا د  

دد ـلـباسلتخدام دسللوا اه حلدا  المتع (4راام ) بالجدول

المتللد ي الصللادد مع ويللف ال مللوري د للد الخطللو  ال ال للف 

ب واللللت 48.1حيلللل  بلغلللل   سللللبف " ف " المحسللللوبف  

   مللا بلغلل  قيمللف معامللة 0.01مع ويللف دلللت مسللتوي 

متغيل ا     ويع لت رللك دن ا لاك  ال لف 0.513التحديد 

 ةلللللللط ملللللللن تمللللللللف المتغيللللللل ا  العشللللللل  تشللللللل   

 

. متغياارات الدراسااة المسااتقلة وعالاتهااا بااالمتغير التااابع )درجااة تنفياا  عينااة الدراسااة 3جاادول رااام 

 للتوصيات الفنية المتعلقة  بترشيد استردام مياه الري( 
 

 المتغيرات المستقلة م
معامل االرتباط 

 البسيط

 0.046 السن 1

 *0.158 درجة تعليم المبحوث 2

 **0.214 مساحة الحيازة الزراعية 3

 **0.225 عدد سنوات الربرة بالزراعة 4

 0.018 درجة مساهمة أفراد األسرة في العمل المزرعي 5

 *0.149 درجة االتصال بوكالء التغيير 6

 *0.159 درجة المشاركة االجتماعية الرسمية 7

 **0.094 درجة االتجاه نحو األنشطة اإلرشادية 8

 **0.037 راعيةدرجة االتجاه نحو المستحدثات الز 9

 *0.0147 درجة ايادة الرأي 10

 0.05* معنوي عند مستوي     ، 0.01** معنوي عند مستوي 

 المصدر : عينة الدراسة الميدانية      
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. التحليل االرتباطي واالنحاداري المتعادد المتادرج الصااعد لعالااة المتغيارات المساتقلة بدرجاة تنفيا  4جدول رام 

 ت الفنية المتعلقة بترشيد استردام مياه الريعينة الدراسة للتوصيا

 

 المتغيرات الدارلة في التحليل رطوات التحليل

معامل 

االرتباط 

 المتعدد

التراكمية  %

 للتباين المفسر

لمئوية االنسبة 

 المفسر للتباين 

معامل 

 االنحدار
 نسبة ف

 **32.32 0.562 0.329 0.329 0.574 مساحة الحيازة الزراعية الرطوة األولى

 **21.61 0.517 0.107 0.436 0.660 درجة االتجاه نحو األنشطة اإلرشادية الرطوة الثانية

 **48.1 0.481 0.077 0.513 0.716 درجة المشاركة االجتماعية الرسمية الرطوة الثالثة
 

 0.01** معنوى عند مستوى معنوية    0.716معامل االرتباط المتعدد =    0.513معامل التحديد = 

 المصدر : عينة الدراسة الميدانية

 

من التبلاين ال للت لد تلف ت ايلر دي لف  % 51.3 حو 

الد اسف للتوصيا  الا يف المتعلةف بت شيد اسلتخدام ميلاه 

الللل ي والللت : مسلللاحف الحيلللا   ال  اديلللف  و د تلللف 

اهتتلللاه  حلللو ار شلللطف ا  شلللاديف  ود تلللف المشلللا  ف 

 48.7قيللف وقللد اا اهتتماديللف ال سللميف. دمللا ال سللبف البا

  تش حها متغي ا  دخ ي لم تشملها الد اسف.   %

 ت توء ما سلبأ يم لن الةلوة بعلدم قبلوة الال   

ا حصا ت الحادي دش  بال سبف للمتغي ا  ال ال ف التلت 

تتتم ها ال ملوري    لت حلين تلم قبلوة الال   بال سلبف 

 للمتغي ا  السبعف التت لم يتتم ها ال موري التحليلت. 

اللره ال تيتللف د لل  مللن الم طةللت دن يت اسللا  وتع لل 

مساحف الحيا   ال  اديف مر ملا يل اد ت ايلره ملن ت شليد 

ميللللاه اللللل ي  وتع لللل  ديتللللا اتتللللااهم  حللللو ار شللللطف 

ا  شاديف وا دماتهم اهتتملادت  لت متلتمعهم المحلل  

بمللا ي  للد التماسللك اهتتمللادت وسللياد  مشللاد  المللود  

ت اير ما ي تو   من واهتصاة و بما  ان رلك ميس ام ل

 دساليا ت شيد مياه ال ي.
 

 المراجـــع
 

 أوالً: المراجع العربية
 

ت شليد  (،2008أبو الرير، منيار يوساف سايد أحماد، )

اسللللتخدام ميللللاه اللللل ي : د اسللللف حالللللف للللل وابط 

مسلللتخدمت الميلللاه بمحا  لللف  اللل  الشلللي    سلللالف 

ماتسللتي   ييلل  م شللو     ليللف ال  ادللف  تامعللف 

  . الم صو    مص

د اسللف (، 1989أحمااد،  جمااال برياات حساان عااامر، )

تحليليللف لمعللا ف واتتااللا  ومما سللا  اللل  ا  

الم تبطلللف باسلللاليا ت شللليد اسلللتخدام ميلللاه الللل ي 

بمحا  ف البحي     سالف د تلو اه  ييل  م شلو    

  ليف ال  ادف  تامعف ا س  د يف. 

د اسللف  (،1997المنظمااة العربيااة للتنميااة الزراعيااة، )

حسلللين  الللاء  الللل ي الحةللللت  لللت اللللدوة حلللوة ت

 الع بيف  تامعف الدوة الع بيف  الخ طوم.

المعلوملللللللا  (،  1996حاماااااااد،  نفيساااااااة أحماااااااد، )

واهتتااا  والمما سلا  الم تبطلف بطل ق ت شليد 

اسللللتخدام ميللللاه اللللل ي بمحا  للللف الايللللوم   سللللالف 

د تللو اه  ييلل  م شللو ه   ليللف ال  ادللف  تامعللف 

 ا س  د يف. 

حاتلللف الم  ملللف  (،2001باااد الحلااايم، )حناااان كماااال ع

ا  شللللللاديف ال  اديللللللف لمتللللللاة  دا   ار مللللللا  

وال لللوا    لللت البي لللف ال  اديلللف  مللل تم  آ للللاق 

وتحلللديا  ا  شلللاد ال  ادلللت  لللت متلللاة البي لللف  

التمعيللللف العلميللللف لر شللللاد ال  ادللللت  الم  لللل  

 المص ي الدولت لل  ادف  التي    مص .

 اسللف لللبع  د(، 2007زاهاار، حساان هااالل حساان، )

العوامللة الملل     دلللت مع  للف وتب للت التوصلليا  

ا  شللاديف لت شلليد اسللتخدام ميللاه اللل ي  للت بعلل  

قلللل ي محا  للللف الم يللللا   سللللالف ماتسللللتي   ييلللل  

 م شو     ليف ال  ادف   تامعف الم يا  مص . 

  التغيللل ا  الم اخيلللف (2009صاااالح، حسااان محماااد، )

ا يف  ودو  ا  شاد ال  ادت  ت متاة الموا د الم
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 دو  ا  شاد ال  ادت وتحديا  ارمن الغرا ت  ت 

 لة التغيل ا  الم اخيلف الم تةبلف  التمعيلف العلميلف 

 لر شاد ال  ادت  التي    مص .

دو  ا  شللاد   (،2003عااامر، صااالم محمااد محمااد، )

ال  ادت  ت ت شيد استخدام مياه الل ي تحل    لم 

 ي مختلاف  ت  يف محا  لف  ال  الشلي    سلالف 

د تللو اه  ييلل  م شللو     ليللف ال  ادللف  تامعللف 

 دين شم   الةاا  . 

بعلللل   (،2001محمااااود، أسااااامة متااااولي محمااااد، )

العوامة المحدد  لد تف ت شيد ال  ا   ت استخدام 

مياه ال ي بم طةف ال وبا يف   سالف د تلو اه  ييل  

 م شو     ليف ال  ادف  تامعف ا س  د يف. 

يا لللا  ييللل  م شلللو    ب (،2010مديرياااة الزراعاااة، )

 الخا تف  الوادث التديد  مص .

بيا لا   (،2010مركز المعلومات ودعم اترا  القرار، )

 يي  م شو    الخا تف  الوادث التديد  مص .

 (،2001) ور(،ــدحت )دكتــد مـمصطفى محم

  يف شاملف  دا    - اقتصاديا  الموا د الما يف

الا يف   ف ا شعا ــف ومطبعــاه  م تبــالمي

 ا س  د يف.

ا دا   المت املللللف  (،2010وزارة المااااوارد المائيااااة، )

للمللوا د الما يللف  ملل تم  البحلل  العلمللت  لل  متللاة 

 ال ي وموا د المياه  الةاا  .

اهحتياتلللا   (،1998يوساااف، كااارم يوساااف عاااا ر، )

ا  شللللاديف لصللللغا  اللللل  ا   للللت متللللاة ت شلللليد 

 سللالف اسللتخدام ميللاه اللل ي  للت محا  للف الايللوم  

ماتسللتي   ييلل  م شللو     ليللف ال  ادللف  تامعللف 

 الةاا  . 
 

 ثانياً : المراجع اإلنجليزية
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