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  المستخلص
اهن والمستقبلي ومن المحـددات     يعد المورد المائي من أكثر الموارد االقتصادية أهمية في الوقت الر          

الرئيسية لإلنتاج الزراعي، وتُعد مشكلة نقص المياه من العوامل التي تدفع الدولة إلى ترشيد اسـتخدام الميـاه             
خاصة في قطاع الزراعة، ومن ثم توجهت الدولة إلى تطوير نظام الري بالغمر من خـالل إنـشاء روابـط                    

 المشاكالت التي تعيق عمل هذه الروابط وتقلل من كفاءتها في ترشيد            مستخدمي المياه، لكن يوجهها العديد من     
استخدام مياه الري، لذا استهدفت الدراسة قياس أثر المشكالت المزرعية المتعلقة بروابط مـستخدمي الميـاه                

.  الفدانية لكِل من محاصيل القمـح، واألرز، والبرسـيم والـذرة بمحافظـة الـشرقية               اإلنتاجيةعلى متوسط   
أظهـرت  وخدمت الدراسة أساليب التحليل لوصفي والكمي في تحليل البيانات وعرض نتـائج الدراسـة،    واست

 الخاصـة بـصيانة   المشاكل  ، و  كالتمويلية والمؤسسية والفنية   لمشكالت اإلدارية، والتنظيمة  لأن  نتائج الدراسة   
 الفدانية للمحاصيل   اإلنتاجيةلى  آثار سلبية ع  ،  ي، والمشاكل المتعلقة بالر   الماكينات والصمامات وخط المواسير   
علـى  حفيز أعضاء روابط مستخدمي الميـاه       توأوصت الدراسة إلى     .المزروعة وبالتالي على دخل المزارع    

 اإلنتاجيـة التي تواجههم وآلية التعامل السليم معها للعمل على زيـادة           المشاكل الرئيسية   حول   أرائهم   توضيح
ساليب الري المطور في الزراعات التقليدية، والتوسع في إنشاء روابط          الفدانية، كذلك العمل على التوسع في أ      

 .مستخدمي المياه على مستوى محافظة الشرقية
  .مشكالت مزرعية، محاصيل حقلية، روابط، مشكالت فنية، مياة الري: تاحيةالكلمات المف

  

   :مقدمة
لراهن والمستقبلي ومن المحـددات     يعد المورد المائي من أكثر الموارد االقتصادية أهمية في الوقت ا          

الرئيسية لإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني لكونه مورد اقتصادي يتسم بالندرة، وقد زاد الطلب علـى                
المورد المائي في مصر نتيجة العديد من العوامل منها الزيادة السكانية وفي الزراعة المصرية بشقيها األفقـي           

 مليار  ٥٥,٥المصدر الرئيسي للمياه    (واجهه ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل         والرأسي، وهو األمر الذي ي    
هذا باإلضافة إلى الطبيعة الجافة شبه الصحراوية للبيئة المصرية، كما أن مصر تعد من الـدول                ) متر مكعب 

الـسياسة  مر الذي دعـا واضـعي   األ الفقيره في مورد المياه، ويعتبر قطاع الزراعة المستهلك الرئيس للمياه،     
الزراعية في مصر إلى التوجة نحو زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير طرق الرى وتحقيق أقـصى                 

 من خالل تكوين العديد من روابط مـستخدمي الميـاه لترشـيد              بهدف تطوير وتعظيم استخدامها    هااستفادة من 
جي واالقتصادي المرجو منها، كذلك العمـل       الطلب على مياه الري وتقنين استخدامها بما يحقق المردود اإلنتا         

  .على تحقيق عدالة توزيع مياه الري بين مزراعي روابط مستخدي المياه
لذا قامت الدولة بوضع استراتيجية لتطوير وتعظيم استخدام مياه الرى بغرض الوفاء بخطـة التنميـة            

صلحة وغيرها مـن االحتياجـات      جتماعية وعلى األخص التوسع األفقى فى األراضى المست       اإلوواالقتصادية  
االستهالكية األخرى، وكان من بين ما تضمنته تلك االستراتيجية هى اإلهتمام بدور المزارع في مشاركته في                

المنظمة العربيـة   ( إدارة المياه واستخدامها على مستوى الحقل وذلك من خالل تكوين روابط مستخدمى المياه            
هم موعة من المزارعين على نفس المسقى الواحدة، وهؤالء الزراع           التي تضم مج   )١٩٩٩للتنمية الزراعية،   

يتولون عملية إدارة المسقى والتعاون على صيانتها وتطهيرها مع اقتصار دور وزارة الرى على توجيـه                من  
مـن  % ١٥ -١٠ مما يؤدى إلـى تـوفير    ،الزراع لحسن إدارة المسقى ومعالجة المشاكل الفنية لتلك الروابط        
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١٠٢٤ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
أسـماء  ( عما هى عليه اآلن% ٢٠-١٥ى مياه الرى باألراضى القديمة، مع زيادة إنتاجيتها بنسبة االستهالك ف 

  .)٢٠١٦طه، 
  مشكلة الدراسة

تُعد مشكلة نقص المياه من العوامل التي تدفع الدولة الى ترشيد استخدام المياه بصفه عامه وفي مجال                 
ومن ثم  . )٢٠١٤السيد،  (حصة مياه النيل،    من  % ٨٦الري في الزراعة بصفه خاصه، حيث تستهلك حوالي         

توجهت الدولة إلى تطوير نظام الري بالغمر من خالل إنشاء روابط مستخدمي المياه، لكن يوجد العديـد مـن     
المشاكل اإلدارية والتنظيمية والفنية واألمنيه والتمويليه والصيانه التي تعيق عمل روابـط مـستخدمي الميـاه         

  .يد استخدام مياه الريوتقلل من كفاءتها في ترش
  :الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة إلى قياس أثر المشكالت المزرعية المتعلقة بروابط مستخدمي الميـاه علـى متوسـط               
 الفدانية لكل من محاصيل القمح، واألرز، والبرسيم والذرة بمنطقة الدراسة، وذلك من خالل دراسـة                اإلنتاجية

  : وتحليل األهداف الفرعية التالية
توصيف أهم المشاكل وطبيعتها التي تعيق وتقلل من كفاءة روابط مستخدمي المياه ومن ثم تعيـق ترشـيد                   .١

 .استخدام مياه الري
 .دراسة العالقة بين المشاكل بأنواعها التي تواجه الروابط من ناحية وإنتاجية المحاصيل موضوع الدراسة .٢
 .محاصيل الزراعيةتقدير آثر المشاكل منفردة أو مجتمعة على إنتاجية ال .٣
اقتراح بعض التوصيات الالزمة لرفع كفاءة الروابط ومن ثم تحسين ترشيد استخدام المياه فـي المنـاطق                  .٤

  . التي يتم تطويرها
  :تالبياناالطريقة البحثية ومصادر 

  : لبياناتمن ا نوعينعلى لتحقيق أهدافها  الدراسة تعتمدا
ستـصالح  ا منها وزارة الزراعـة و    متنوعةمنشورة من مصادر    المنشورة وغير   الثانوية  البيانات  ال أولهما

  . ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ووزارة الموارد المائية والري،يراضاأل
من خالل استمارة استبيان تم تصميمها لذلك وطبقت على عينة عشوائية           عينة ميدانية   لثانيهما بيانات أولية    

صيل القمح والبرسيم واألرز والذرة مستخدمي روابط مياه الـري          محا ي مزارع من  مزارع ٨٥طبقية قوامها   
  .٢٠١٧/٢٠١٨بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي 

  :الطريقة البحثية
تم استخدام أساليب التحليل االحصائي الوصفي والكمي لتحقيق أهدافها والتي تمثلت فـي المتوسـطات                 

حيث تم تقـدير المعادلـة     Dummy Variables Model والنسب المئوية، ونموذج المتغيرات الصورية
  :Heady,1956)(التالية 

Y¡=µ+ξ ¡α ĳ ………………..(1)  
  حيث

Y¡ = موضوع الدراسة)¡(إنتاجية المحصول .  
µ=المتوسط العام إلنتاجية المحصول موضوع الدراسة على مستوى عينة الدراسة الميدانية.  
ĳ α = انحرافات الممارسات المزرعية)ј ( في محصول)¡( عن المتوسط العام )µ.(  

 الفدانية بالوحدة، للمحاصـيل الحقليـة       اإلنتاجية المشكالت الزراعية على     ويستخدم النموذج في تقدير أثر    
  .موضوع الدراسة، وإذا ما كان هذا التأثير معنوي إحصائياً أم ال

  



١٠٢٥ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
  :ةالدراسحجم ومنطقة عينة 

في مقدمة محافظات الجمهورية ألهـم      احث وتأتي   وقع الكلية والب  تمثل م حيث   محافظة الشرقية    م اختيار ت
 رابطة تخـدم مـساحة   ٥٣٩ حواليوبلغ عدد روابط مستخدمي المياه بها    ،   والعلفية غذائيةالحبوب  المحاصيل  

من إجمالي عدد روابط مستخدمي الميـاه علـى    % ١٢,٤٧ ألف فدان، تمثل نحو      ٤١,٢زراعية بلغت حوالي    
اإلدارة العامة لتطـوير الـري،    (،٢٠١٥ رابطة في عام ٤١١٣بلغت مستوى جمهورية مصر العربية والتي      

 حيث بلغ حجم عينة الدراسة     ،)١٩٨٨الصياد،  (لتحديد حجم العينة    ) ٢(ولقد تم تطبيق المعادلة رقم      ،  )٢٠١٤
 مزارعاً من إجمالي عدد الزراع المنتفعين من مشروعات تطوير الري علـى ترعـة الـسعيدية      ٨٥الميدانية  
  .وس محافظة الشرقيةبمركز فاق

n = N / (N-1) B2 + 1 ……………………..…(2) 
  .حجم العينة الممثلة للمجتمع أو الحائزين= n : حيث

 N = جملة مجتمع الحائزين موضوع الدراسة.  
B  = ٠,١(خطأ التقدير.(  

ـ    تم اختيار محافظة الشرقية إلجراء الدراسة الميدانية، حيث تُعد ثاني أكبر محافظات            ن الجمهوريـة م
مـن اإلنتـاج    % ٢١حيث المساحة الزراعية بعد محافظة البحيرة، وتنتج محافظة الشرقية منفـردة حـوالي              

الزراعي المصري، ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تتميز محافظة الشرقية بزراعتها هي الـذرة الـشامية           
مساحة المزروعة بمحاصـيل   وبلغت الواألرز كمحاصيل صيفية، والقمح، البرسيم المستديم كمحاصيل شتوية،  

 ألـف فـدان علـى       ١٥١,٤،  ٨٢،  ٢٧٦,٧،  ٣٥٧القمح، األرز، الذرة، والبرسيم بمحافظة الشرقية حـوالي         
من المساحة المزروعة بهـذه المحاصـيل       % ١٠,٢،  %٩,٧٥،  %٢١,١٥،  %١٢,٢٤ تمثل حوالي    ،الترتيب

 ٤٧٩٩،  ٢٩٧،  ٩٠٢،  ١٠٣٢حـوالي   على مستوى الجمهورية، بينما قُدر اإلنتاج الكلي من هذه المحاصيل ب          
من اإلنتـاج الكلـي لهـذه       % ١٠,٥٦،  %١٠٥١،  %١٨,٢١،  %١٢,٢٦ تمثل نحو    ،ألف طن على الترتيب     

  ).٢٠١٧وزارة الزراعة، (، ٢٠١٦/٢٠١٧المحاصيل على مستوى الجمهورية للموسم الزراعي 
  النتائج والمناقشة

  : عينة الدراسة الميدانيةل وفقاًط مستخدمي المياه  مزارعي روابتواجهالمشكالت المزرعية التي أهم : أوالً
المشكالت المزرعية التي يعاني منهـا مزراعـي        أهم  لتحقيق الهدف من الدراسة المتعلق بالتعرف على        

 المتمثلـه فـي    الفدانية ألهم المحاصيل الحقليـة اإلنتاجيةروابط مستخدمي المياه واختبار آثارها على متوسط  
 إقتراح بعض الحلول المناسبة للتغلب علـى آثـار تلـك       يتسنى، وذلك حتى    رسيم، والذرة القمح، واآلرز، والب  

المشكالت المزرعية والنهوض بزراعة وإنتاج المحاصيل موضوع الدراسة وتعظيم اإلستفادة منها، ومن ثـم              
صحاب  أ خاصة تهممعيشمستوى   رفعوالمزارعين   مما ينعكس ذلك على تحسن دخول        اإلنتاجية تحقيق الكفاءة 

  ).٢٠١٦، أسماء طه(الحيازات الصغيرة 
 هذه المشكالت إلى سـبع  قسيمتم تتعدد المشاكل التي تواجه مزارعي روابط مستخدمي المياه، لذا        ونظراً ل 

الخاصـة  المـشاكل    و ،والتمويلية، والمؤسسية والفنية،  مجموعات رئيسه هي المشكالت اإلدارية، والتنظيمة،       
، والمشاكل المتعلقة بالرى والفنية، وفيما يلى عـرض تفـصيلى    وخط المواسير الماكينات والصمامات  بصيانة

  :لهذه المشكالت
  المشكالت اإلدارية التي تواجه زراع عينة الدراسة: المجموعة األولى

روابط مستخدمى المياه مـن وجهـة نظـر         التي تواجه   أهم المشاكل اإلدارية    ) ١( الجدول رقم     من بينتي
من إجمالى العينة يرون أن أهـم مـشكلة         % ٤٤,٧ حوالي من الرابطة، ومنه يتضح أن       المزارعين المنتفعين 

 المنزرعة بالمحاصـيل المخالفـة   راضىتحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن مساحات األتمثلت في إدارية  
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١٠٢٦ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
الرابطـة  عضاء أ كثرة الخالفات بين    يرونمن إجمالى العينة    % ٢٣,٥ حواليبينما  ،  )خاصة محصول األرز  (

من إجمـالى    % ١٢,٩ حوالي أكد، فى حين     من أهم المشكالت االدارية    المسائل المالية  النواحي و  بخصوص
من مزراعـي   % ١٢,٩ في حين    ، الخاصة باالصالح وصيانة المعدات    العينة عدم الجدية فى تحصيل الرسوم     

عدم يرون  العينة  من إجمالى     %٨,٢،  %٨,٢،   %١٠,٦ حواليو الرابطة يرون أن تهالك المواسير وقدمها،     
، وعدم توصـيل شـكاوى أعـضاء الرابطـة الـى      ، ورفع سعر ساعة الرى  بالبنوك لرابطةاوضوح حساب   

  .أهم المشاكل اإلدارية من  على الترتيب لكل نسبة من النسب السابقةالمسئولين
  المشكالت التنظيمية التي تواجه زراع عينة الدراسة: المجموعة الثانية

روابط مستخدمى المياه من وجهـة نظـر        التي تواجه   أهم المشاكل التنظيمية    ) ١(الجدول رقم   من   تضحي
الدراسة الميدانيـة  من إجمالى عينة  % ٤٥,٩ حوالييرى  ،حيث، تلك الروابط وفقاً ألهميتها النسبية    مزارعي  

تـي يعـاني    السنوية الخاصة بالتطوير من قبل وزارة الري من أهم المشكالت التنظيمية ال           قساط  األرتفاع  إ أن
ممـا  فراد حراسة للرابطـة     أعدم توفر   ؤكدون  يالدراسة  من إجمالى عينة    % ٣٨,٨ حواليمنها المزارعين، و  

 ١٠,٦ حـوالي  و ، والصمامات كما يتم سرقة األقفال المزوده بالمحابس       ر والمواسير يتاسرقة المو يترتب عليه   
توفر معلومات كافية عن حالـة الميـاه         عدم   هيالمشاكل التنظيمية    أنالدراسة  من إجمالى عينة    % ٨,٢،  %

  .والمزارعينالتوجيه المائي تصال بين مهندس اإل  وضعفمناسيب المياه، وعدم قياس بالترعونظام المناوبه 
   التي تواجه زراع عينة الدراسةةالمشكالت الفني: ةالمجموعة الثالث

ابط مستخدمى المياه من وجهة نظـر       أهم المشاكل الفنية الناتجة عن إقامة رو      ) ١(الجدول رقم   من  بين  تي
 الدراسة الميدانية يؤكدون  من عينة   % ٣١,٨ حوالي، أن    وفقاً لألهمية النسبية   المزارعين المنتفعين من الرابطة   

لعدم مراعاة منسوب المياه اثناء التـصميم       خط المواسير   وجود عيوب فنية في     فنية هى   الكل  امشالأهم  من  أن  
أن مـشكلة  الدراسـة  من إجمالى عينة  % ١٤,١ ي، وحوال ى طول خط المواسير   مما يعطل من تدفق المياه عل     

 المشاكل الفنيـة  أهمتوفر فنيين بالمناطق المطورة لصيانة المسقى الطلمبه والبوابات والصمامات تعد من         عدم  
العينـة أن  مزارعي من إجمالى  % ١٠,٦ حواليفى حين يرى التي تواجه مزارعي روابط مستخدمي المياه،       

 %٤,٧واخيراً يؤكد حوالي    ،  م مطابقة مواسير شبكة الري للمواصفات القياسية      مشاكل الفنية هى عد   الأهم  ن  م
الدراسة أن تراكم الطين بالمواسير وترسبة في المسقى المطور تعد من المشكالت            عينة  مزارعي  إجمالى  من  

  .الفنية التي تواجههم
   التي تواجه زراع عينة الدراسةةالمشكالت المتعلقة بالصيان: المجموعة الرابعة

المياه من  روابط مستخدمي   صيانة  المتعلقة ب مشاكل  الأهم   إلى   )١(الجدول رقم   بتتضح من النتائج الواردة     
من إجمالى العينة يرون أن أهـم مـشكلة         % ٦٣,٥ حواليأن  تمثلت في   ،  عينة الدراسة وجهة نظر مزارعي    

 الدراسة الميدانية أن مـن    من إجمالى عينة      %٢٨,٢ حواليولترع،  السنوي ل تطهير  في ال خر  التأصيانة هى   
 حـوالي  ، كمـا أن   وحاجتها الى التطهير المستمر   النافقة   تلوث مياه الترع بالحيوانات      هيأهم مشاكل الصيانة    

مـن    تُعدهمال الصيانة الدورية لقنوات الرى ومنشات التحكمالدراسة وأن مشكلة إ عينة   يمن إجمال  % ٢٧,١
  .صيانةال تأهم مشكال

  المشكالت التمويلية التي تواجه زراع عينة الدراسة: المجموعة الخامسة
روابط مـستخدمى  التي تواجه مزارعي  التمويلية لهم المشاكاألهمية النسبية أل) ١(الجدول رقم  يتبين من 

يـرون  سة الدرامن إجمالى عينة  % ٦٣,٥ حواليتبين أن   ي حيثابط،  و الر  هذه المياه من وجهة نظر مزارعي    
 % ٤٣,٥ نحو كما يؤكد حكومية،  مالية من قبل الجهات ال    توجد مساندة     ال تمثلت في أنه  أن أهم مشكلة تمويلية     

ـ  من قبل الحكومة للمـساهمة        للرابطة يدارعدم توفر الدعم اإل   الدراسة  من إجمالى عينة      حـل مـشاكل     يف
  .الرابطة



١٠٢٧ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
  عينة الدراسة الميدانيةلوفقاً  المياه يمستخدم روابط يرعازممشكالت التي تواجه أهم ال) ١(جدول رقم 

                                                         المنتفعين  المزارعين
  )١(%  عدد  المشكالت

 المشكالت اإلدارية: أوالً
بصفه خاصة (ي المنزرعة بالمحاصيل المخالفة راضتحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن مساحات األ

 ٤٤,٧ ٣٨ )ول األرزمحص
  ١٠,٦  ٩    بالبنوكعدم وضوح حساب الرابطة

  ٨,٢  ٧  يرفع سعر ساعة الر
  ١٢,٩  ١١   وقدامهاريتهالك المواس

  ٢٣,٥  ٢٠  بخصوص المسائل الماليةالرابطة عضاء أكثرة الخالفات بين 
  ٨,٢  ٧  المسئولينأعضاء الرابطة الى توصيل شكاوى عدم 

  ١٢,٩  ١١  الخاصة باإلصالح وصيانة المعدات   تحصيل الرسوميعدم الجدية ف
   المشكالت التنظيمية: ثانياً

تم ي، كما والصماماتسرقة الموتور وكذلك المواسير مما يترتب عليه عدم توفر افراد حراسة للرابطة 
  ٣٨,٨  ٣٣ سرقة االقفال المزودة بالمحابس

  ٤٥,٩  ٣٩   يمن قبل وزارة الرالسنوية الخاصة بالتطوير قساط األارتفاع 
  ١٠,٦  ٩  س مناسيب المياها يتم قيبالترع  والونظام المناوبة عدم توفر معلومات كافية عن حالة المياه 

التي تواجه اعضاء مشاكل الوالمزارعين فيما يخص التوجيه المائي تصال بين مهندس اال ضعف
  ٨,٢  ٧  الرابطة

   ةالمشكالت الفني: ثالثاً
المياه من تدفق يعطل مما  اثناء التصميم ياهمنسوب الم سير لعدم مراعاةخط المواوجود عيوب فنيه في 

  ٣١,٨  ٢٧ على طول خط المواسير
  ١٤,١  ١٢  ة والبوابات والصماماتلصيانة المسقى والطلمببالمناطق المطورة عدم توفر فنيين 

  ١٠,٦  ٩   للمواصفات القياسيةيشبكة الرمواسير عدم مطابقة 
  ٤,٧  ٤   المسقى المطوري فهوترسببالمواسير تركم الطين 

   المشكالت المتعلقة بالصيانةرابعاً 
  ٦٣,٥  ٥٤ لترعالسنوي لتطهير  في الخرأتال

  ٢٧,١  ٢٣  ت التحكمأ ومنشياهمال الصيانة الدورية لقنوات الر
  ٢٨,٢  ٢٤  وحاجتها الى التطهير المستمرالنافقة والمخلفات المزرعية تلوث مياه الترع بالحيوانات 

   امساً المشكالت التمويليةخ
  ٦٣,٥  ٥٤  ألعضاء الرابطة حكوميةمالية من قبل الجهات التوجد مساندة  ال

  ٤٣,٥  ٣٧   من قبل الحكومة للرابطةيدارعدم توفر الدعم اإل
   سادساً مشكالت تنظيم جدولة المياه

  ٦٨,٢  ٥٨ بها المائية الموصيوكذلك المقننات من قبل المشغل  ي بمواعيد الرااللتزامعدم 
  ١٦,٥  ١٤  ح الصحييوالسلوك االروائ نقص التوعية من قبل المرشدين عن االستخدام الصحيح للرابطة

  ١٤,١  ١٢  ي تصميم جدولة ثابتة للريدارة غير متعاون فمجلس اإل
  ٩,٤  ٨  همية الرابطةأ بداية المسقى بي فينعدم اقتناع المزارع

   المشكالت المؤسسيةسابعاً 
  ٦٩,٤  ٥٩ بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليهاواضحة عالقة عدم وجود 

  ٣٧,٦  ٣٢  يالربوزارة كز البحثية اغياب التنسيق بين الرابطة والمر
  ٧,١  ٦   بين مجلس ادارة الرابطة ختصاصات وتضارب العملعدم تحديد اال

  ١٠٠ ×)  عدد مفردات العينة الميدانية÷عدد التكرارات % = ( )١(
  ٢٠١٧/٢٠١٨ روابط مستخدمي المياه للموسم الزراعي يرعا مز استبيانستمارةاسبت من بيانات جمعت وح :المصدر

  

  مشكالت تنظيم جدولة المياه التي تواجه زراع عينة الدراسة: المجموعة السادسة
التـي  الرى   مواعيد   الخاصة بجدولة الرئيسية  المشاكل   بعض   )١(الجدول رقم   تتضح من النتائج الواردة ب    

 تبين  ه الرابطة، ومن   تلك روابط مستخدمى المياه من وجهة نظر المزارعين المنتفعين من        نها مزارعي   يعاني م 
 هى  يالرمياه  كل خاصة بجدولة    امشالأهم  من  يرون أن   الدراسة الميدانية   من إجمالى عينة    % ٦٨,٢حواليأن  

يرى في حين   الموصى بها،   مائيه  الالمقننات  عدم االلتزام ب  وكذلك  من قبل المشغل     يعدم االلتزام بمواعيد الر   
 عـن االسـتخدام الـصحيح    نقص التوعية من قبل المرشدينالدراسة مشكلة   من إجمالى عينة     % ١٦,٥ نحو
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١٠٢٨ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
الدراسة الميدانية يـرون    من إجمالى عينة     % ١٤,١ حواليفي حين أن    ،  للرابطة والسلوك اإلروائي الصحيح   

ميـاه  خاصـة بجدولـة   ال تمشكالالأهم  تعد من  تة للرى مجلس االدارة غير متعاون فى تصميم جدولة ثاب        أن
عدم اقتناع المزارع فى بداية     مشكلة   أن    الدراسة الميدانية  عينةمزارعي   ي من إجمال  %٩,٤ويرى نحو   الرى،  

  .المسقى باهمية الرابطة
  المشكالت المؤسسية التي تواجه زراع عينة الدراسة: المجموعة السابعة

 مـن  الناتجة عن إقامة روابـط مـستخدمى الميـاه   التي يعاني منها المزراعين و المشاكل المؤسسية تعد  
من إجمـالى  % ٦٩,٤ حواليأن ) ١(رقم من الجدول   يتبين  ، و المشكالت الرئيسية التي يعاني منها المزراعين     

 المـشرفة  والمؤسسات الرابطة بين واضحة   عالقة وجود يرون أن أهم مشكلة مؤسسية هى عدم      الزراع  عينة  
التي أهم المشاكل المؤسسية    من  أن  الزراع  من إجمالى عينة     % ٧,١،   %٣٧,٦ حواليفى حين يرى    ،  يهاعل

 تحديـد  عـدم ي، و والـر  البحثيـة  كـز اوالمر الرابطة بين التنسيق هى غياب يعاني منها مزراعي الرابطة     
أن يؤكـدون   مستخدمي الميـاه    ابط  ومعظم مزارعي ر  كما أن   .  على الترتيب  العمل وتضارب االختصاصات

  من أهم المـشاكل التـى تواجـه        تعد كثيفة استخدام المياه  لتزام بالدورة الزراعية وزراعة المحاصيل      عدم اإل 
  .هؤالء المزراعين
  : الفدانية للمحاصيل الرئيسية وأهم مشكالت روابط مستخدمي المياهاإلنتاجيةثانياً العالقة بين 

 الفدانية للمحاصـيل الزراعيـة   اإلنتاجيةتوضيح العالقة بين البسيط لرتباط  اإلتمعامالتم تقدير مصفوفة    
موضوع الدراسة واألكثر انتشاراً بين مزارعي الرابطة والمتمثله في القمح، واألرز، والبرسيم، والذرة، وأهم              

  .ة البسيطة فى الصوره الخطيمشكالت روابط مستخدمي المياه المؤثرة عليها
  : الفدانيةاإلنتاجيةتي تواجه الزراع والعالقة بين المشكالت اإلدارية ال

 الفدانية للمحاصـيل الزراعيـة      اإلنتاجيةالبسيط للعالقة بين    رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٢(يبين جدول   
عكسي بين  د ارتباط   و فى الصوره الخطيه حيث تبين وج      بعينة الدراسة وأهم المشكالت اإلدارية المؤثرة عليها      

 الفدانية لألرز والذرة، حيث بلـغ   اإلنتاجية و راضىمزارعين عن مساحات األ   تحرير محاضر مخالفة لل   مشكلة  
 على الترتيب ولقد تأكدت معنوية العالقة االرتباطية بـين هـذه            ٠,٠٨٦-،  ٠,٢١١-معامل االرتباط حوالي    

 كما تبين وجود عالقـة عكـسية   المشكلة مع إنتاجية محصول األرز بينما لم تتأكد مع إنتاجية محصول الذرة، 
 الفدانية لألرز حيث بلغ معامل اإلرتبـاط البـسيط بينهمـا     اإلنتاجية و عدم وضوح حساب الرابطة   بين مشكلة   

 الفدانيـة لـألرز،   اإلنتاجية، في حين تبين وجود عالقة عكسية بين تهالك المواسير وقدمها و  ٠,٠٣٢-حوالي  
 وقـد تأكـدت     ٠,٢٥٢-،  ٠,٠٦٢-،  ٠,٠٢٦-والبرسيم، والذرة حيث بلغ معامل اإلرتباط البـسيط حـوالي           

الرابطـه  عـضاء   أكثرة الخالفات بين    أما مشكلة   . المعنوية االحصائية للعالقة االرتباطية مع محصول الذرة      
 الفدانية للمحاصيل الزراعيـة القمـح،       اإلنتاجية فتربطها عالقة عكسية مع كل من        بخصوص المسائل المالية  

-،  ٠,٠٦٤-،  ٠,٠٤٧-،  ٠,٢٩٢-تبـاط البـسيط حـوالي       واألرز، والبرسيم، والذرة حيث بلغ معامل االر      
 على الترتيب، وقد تأكدت المعنوية االحصائية للعالقة االرتباطية مع محصول القمح، وأخيراً مشكلتي              ٠,٠٤٤

 الخاصـة باالصـالح      تحصيل الرسوم  يعدم الجدية ف  ، و المسئولينأعضاء الرابطة إلى    توصيل شكاوى   عدم  
  . عكسية بينهما وبين إنتاجية محصول البرسيموصيانة المعدات فتوجد عالقة

 اإلنتاجيـة وجود عالقة ارتباطية طردية بين رفع سعر سـاعة الـري و           ) ٢(كما تبين نتائج الجدول رقم      
، ٠,١٠٣،  ٠,٢٧٤الفدانية للمحاصيل الثالثة القمح، واألرز، والذرة حيث بلغ معامل االرتباط البسيط حـوالي              

 للمحصول، مما يولـد     اإلنتاجية إلى أن رفع سعر ساعة الري يزيد التكاليف           وتعزى العالقة الطردية   ٠,١٧٣
 . للمحصولاإلنتاجية الفدانية لتغطية الزيادة في التكاليف اإلنتاجيةلدى المزارع رغبة في العمل على زيادة 



١٠٢٩ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
  عية الفدانية للمحاصيل الزرااإلنتاجيةالمشكالت اإلدارية و االرتباط بين تمعامال) ٢( جدول رقم

 الذرة  البرسيم  رزاأل  القمح  المشكالت اإلدارية
ي المنزرعة راضتحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن مساحات األ

  ٠,٠٨٦-  -  **٠,٢١-  - )بصفه خاصة محصول االرز(بالمحاصيل المخالفة 
  -  -  ٠,٠٣٢-  -   بالبنوكعدم وضوح حساب الرابطة
  ٠,١٧٣  -  ٠,١٠٣  **٠,٢٧٤  يرفع سعر ساعة الر

  **٠,٢٥٢-  ٠,٠٦٢-  ٠,٠٢٦-  -   وقدامهاريلك المواستها
  ٠,٠٤٤-  ٠,٠٦٤-  ٠,٠٤٧-  **٠,٢٩٢-  بخصوص المسائل الماليةالرابطة عضاء أكثرة الخالفات بين 

  -  *٠,١٨٥-  -  -  المسئولينأعضاء الرابطة الى يتم توصيل شكاوى  ال
  -  ٠,٠١٧-  -  -   الخاصة باإلصالح وصيانة المعدات تحصيل الرسوميعدم الجدية ف

 .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر
  

  :  الفدانيةاإلنتاجيةوالعالقة بين المشكالت التنظيمية التي تواجه الزراع 
 الفدانية للمحاصـيل الزراعيـة      اإلنتاجيةالبسيط للعالقة بين    رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٣(يبين جدول   

عدم توفر  عكسي بين مشكلة    د ارتباط   و حيث تبين وج   دراسة وأهم المشكالت التنظيمية المؤثرة عليها،     بعينة ال 
قفـال  تم سـرقة األ   ي، كما   والصماماتسرقة الموتور وكذلك المواسير     مما يترتب عليه    فراد حراسة للرابطة    أ

- اإلرتبـاط البـسيط حـوالي         الفدانية للقمح واألرز والذرة، حيث بلغ معامـل        اإلنتاجية و المزودة بالمحابس 
 على الترتيب وقد تأكدت المعنوية االحصائية للعالقة االرتباطية مع محصولي           ٠,٠٨٩-،  ٠,٢٤٩-،  ٠,٢٩٩

التوجيـه المـائي    تـصال بـين مهنـدس       اال ضعفكما تبين وجود عالقة عكسية بين مشكلة         القمح واألرز، 
 الفدانية للـذرة حيـث بلـغ معامـل          اإلنتاجيةو التي تواجه أعضاء الرابطة   مشاكل  الوالمزارعين فيما يخص    
 يمن قبل وزارة الـر    السنوية الخاصة بالتطوير    قساط  األرتفاع  ا، أما مشكلة    ٠,٠٤٣-اإلرتباط البسيط بينهما    

 لذا فتوجد عالقـة     اإلنتاجيةسوف تكون دافعا لحث المزارع على زيادة انتاجيته لتعويض الزيادة في التكاليف             
 على  ٠,١٩٦،  ٠,٢٣٦ محصول القمح واالرز حيث بلغ معامل االرتباط البسيط حوالي           طردية بينهما لكل من   

 .الترتيب
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةالمشكالت التنظيمية و االرتباط بين تمعامال) ٣( جدول رقم

 الذرة  البرسيم  رزاأل  القمح  المشكالت التنظيمية
سرقة الموتور وكذلك ب عليه مما يترتفراد حراسة للرابطة أعدم توفر 
 ٠,٠٨٩-  -  ٠,٢٤٩-  ٠,٢٩٩- قفال المزودة بالمحابستم سرقة األي، كما والصماماتالمواسير 

 -  -  ٠,١٩٦  ٠,٢٣٦  ي من قبل وزارة الرالسنوية الخاصة بالتطوير قساط االارتفاع 
والمزارعين فيما يخص التوجيه المائي تصال بين مهندس اال ضعف

  ٠,٠٤٣-  -  -  -  جه أعضاء الرابطةالتي توامشاكل ال

  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر
  

  : الفدانيةاإلنتاجیةالعالقة بين المشكالت الفنية التي تواجه الزراع و
ة موضوع   الفدانية للمحاصيل الزراعي   اإلنتاجيةالبسيط بين   رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٤( جدول   وضحي

عكسي بين مشكلة وجود عيوب فنيـه       د ارتباط   و حيث تبين وج   الدراسة وأهم المشكالت الفنية المؤثرة عليها،     
علـى طـول خـط    الميـاه  من تـدفق  يعطل مما ثناء التصميم أ ياهمنسوب الم خط المواسير لعدم مراعاة  في  

-،  ٠,٠٨- معامـل االرتبـاط حـوالي         الفدانية لكل من القمح واألرز والذرة، حيث بلغ        اإلنتاجيةالمواسير و 
كمـا    على الترتيب وقد تأكدت المعنوية االحصائية للعالقة االرتباطية مع محـصول األرز،  ٠,٠٩-،  ٠,١٩٩

 والبوابـات   لصيانة المسقى والطلمبة  بالمناطق المطورة   عدم توفر فنيين    تبين وجود عالقة عكسية بين مشكلة       
 علـى   ٠,٠٩٢-،  ٠,٠٩٣-والبرسيم حيث بلغ معامل اإلرتباط بينهمـا         الفدانية للقمح    اإلنتاجيةو والصمامات

 اإلنتاجية فتربطها عالقة عكسية مع       للمواصفات القياسية  يشبكة الر مواسير  عدم مطابقة   الترتيب، أما مشكلة    
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١٠٣٠ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
تـركم الطـين    ، وأخيراً تبين وجود عالقة عكسية بـين         ٠,٠١-الفدانية للبرسيم وبلغ معامل االرتباط حوالي       

 الفدانية لكل من القمح واألرز، والبرسيم، والذرة حيث بلـغ           اإلنتاجية و  المسقى المطور  ي ف هوترسبواسير  بالم
وقـد تأكـدت المعنويـة       على الترتيـب     ٠,٣٢٦-،  ٠,٠٥٣-،  ٠,٢٤٦-،  ٠,٠٨٥-معامل االرتباط حوالي    

  .االحصائية للعالقة االرتباطية مع محصولي األرز والذرة
  الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةالمشكالت الفنية ورتباط بين  االتمعامال) ٤( جدول رقم

 الذرة  البرسيم  رزاأل  القمح  المشكالت الفنية
 اثناء ياهمنسوب الم خط المواسير لعدم مراعاةوجود عيوب فنيه في 

٠,٠٩- -  ٠,١٩٩-  ٠,٠٨- على طول خط المواسيرالمياه من تدفق يعطل مما التصميم   

 لصيانة المسقى والطلمبةبالمناطق المطورة  عدم توفر فنيين
٠,٠٩٢-  -  ٠,٠٩٣-  والبوابات والصمامات  - 

٠,٠١-  -  -   للمواصفات القياسيةيشبكة الرمواسير عدم مطابقة   - 
٠,٠٥٣-  ٠,٢٤٦-  ٠,٠٨٥-   المسقى المطوري فهوترسببالمواسير تركم الطين   -٠,٣٢٦  

  .٢٠١٧/٢٠١٨انية للموسم الزراعي جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميد :المصدر
  

   الفدانيةاإلنتاجيةالعالقة بين مشكالت الصيانة التي تواجه الزراع و
 الفدانية للمحاصيل الزراعيـة     اإلنتاجيةالخطي البسيط بين    رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٥( جدول   وضحي

عكـسي بـين    د ارتبـاط    وين وج  حيث تب  موضوع الدراسة وأهم المشكالت المتعلقة بالصيانه المؤثرة عليها،       
 الفدانية لكل من القمح، واألرز والبرسيم، والـذرة، حيـث   اإلنتاجية ولترعالسنوي لتطهير  في ال خرأتالمشكلة  

 على الترتيب وقد تأكدت المعنويـة       ٠,١٥٦-،  ٠,٢١-،  ٠,٢٧٦-بلغ معامل االرتباط الخطي البسيط حوالي       
اهمـال  كما تبين وجود عالقة عكسية بين مـشكلة          مح واألرز، االحصائية للعالقة االرتباطية مع محصول الق     

 الفدانية للبرسيم والذرة حيث بلغ معامـل اإلرتبـاط          اإلنتاجية و ت التحكم أ ومنش يالصيانة الدورية لقنوات الر   
 . على الترتيب٠,٠٢٨-، ٠,٠٧٦-بينهما حوالي 

  فدانية للمحاصيل الزراعية الاإلنتاجيةمشكالت الصيانة و االرتباط بين تمعامال) ٥( جدول رقم
 الذرة  البرسيم  رزاأل  القمح  مشكالت الصيانة

٠,١٥٦- -  ٠,٢١٠-  ٠,٢٧٦- لترعالسنوي لتطهير  في الخرأتال  
٠,٠٧٦-  -  -  ت التحكمأ ومنشياهمال الصيانة الدورية لقنوات الر  -٠,٠٢٨  

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر
  

   الفدانيةاإلنتاجيةالعالقة بين المشكالت التمويلية التي تواجه الزراع و
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضوع     اإلنتاجيةالبسيط بين   رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٦( جدول   وضحي

جـود  و عكسي بين مـشكلة عـدم     د ارتباط   و حيث تبين وج   الدراسة وأهم المشكالت التمويلية المؤثرة عليها،     
 الفدانية لكل من القمح، واألرز والذرة حيـث بلـغ   اإلنتاجية و ألعضاء الرابطةحكوميةمالية من قبل ال مساندة  

على الترتيب وقد تأكدت المعنويـة االحـصائية   ٠,١١٨-، ٠,٢٢٣-، ٠,٢٥٨-معامل االرتباط البسيط حوالي   
عدم تـوفر الـدعم      عكسية بين مشكلة     كما تبين وجود عالقة    للعالقة االرتباطية مع محصولي القمح واألرز،     

 .٠,٠٢٢- الفدانية للبرسيم حيث بلغ معامل اإلرتباط حوالي اإلنتاجيةو من قبل الحكومة  للرابطةاإلداري
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةالمشكالت التمويلية و االرتباط بين تمعامال) ٦( جدول رقم

 الذرة  مالبرسي  رزاأل  القمح  المشكالت التمويلية
  ٠,١١٨-  -  **٠,٢٢٣-  **٠,٢٨٥-  ألعضاء الرابطة حكوميةمالية من قبل التوجد مساندة  ال

  -  ٠,٠٢٢-  -  -   من قبل الحكومة للرابطةاإلداريعدم توفر الدعم 
  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

   الفدانية اإلنتاجية التي تواجه الزراع ومياهتنظيم جدولة الالعالقة بين مشكالت 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضوع     اإلنتاجيةالبسيط بين   رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٧( جدول   وضحي

عكـسي بـين   رتبـاط  إد و حيث تبين وج   الدراسة وأهم المشكالت المتعلقة بتنظيم جدولة المياه المؤثرة عليها،        



١٠٣١ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
 الفدانية لكل   اإلنتاجية و الموصى بها المائية  وكذلك المقننات   من قبل المشغل     ييد الر عدم االلتزام بمواع  مشكلة  

على الترتيـب   ٠,١٦-،  ٠,٢٧٣-،  ٠,٣٩-من القمح، واألرز والذرة حيث بلغ معامل االرتباط البسيط حوالي         
 عالقة طردية   كما تبين وجود   وقد تأكدت المعنوية االحصائية للعالقة االرتباطية مع محصولي القمح واألرز،         

 الفدانية للقمح واألرز حيث     اإلنتاجية و مجلس االدارة غير متعاون فى تصميم جدولة ثابتة للرى        بين مشكلة أن    
 . على الترتيب٠,١٢٨، ٠,٢٤٩بلغ معامل اإلرتباط البسيط حوالي 

  صيل الزراعية الفدانية للمحااإلنتاجيةمشكالت تنظيم جدولة المياه و االرتباط بين تمعامال) ٧( جدول رقم
 الذرة  البرسيم  رزاأل  القمح  المشكالت المتعلقة بتنظيم جدولة المياه

وكذلك المقننات من قبل المشغل  يعدم االلتزام بمواعيد الر
٠,١٦- -  **٠,٢٧٣-  **٠,٣٩٠-  بهايالموصالمائية   

 - -  ٠,١٢٨  ٠,٢٤٩  ي تصميم جدولة ثابتة للريمجلس االدارة غير متعاون ف
 - -  -  -  همية الرابطةأ بداية المسقى بي فين المزارععدم اقتناع
  .٢٠١٧/٢٠١٨ جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر

  

   الفدانية اإلنتاجيةالعالقة بين المشكالت المؤسسية التي تواجه الزراع و
دانية للمحاصيل الزراعية موضوع     الف اإلنتاجيةالبسيط بين   رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٨( جدول   وضحي

عـدم وجـود    عكسي بين مشكلة    د ارتباط   و حيث تبين وج   الدراسة، وأهم المشكالت المؤسسية المؤثرة عليها،     
 الفدانية لكل من القمح، واألرز والذرة حيث        اإلنتاجية و بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليها    واضحة  عالقة  

 على الترتيب وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية       ٠,١٣-،  ٠,٢١٧-،  ٠,٢٩٦-بلغ معامل االرتباط البسيط حوالي    
غياب التنسيق بين الرابطة    كما تبين وجود عالقة عكسية بين        للعالقة االرتباطية مع محصولي القمح واألرز،     

، ٠,٠١٦- الفدانية للبرسيم حيث بلغ معامل اإلرتباط البسيط حـوالي         اإلنتاجية و الرىبوزارة  والمركز البحثية   
 بين مجلس ادارة الرابطـة حيـث بلـغ     عدم تحديد االختصاصات وتضارب العمل    ووجود عالقة عكسية بين     

 .٠,٠٦٩-معامل االرتباط البسيط حوالي 
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةالمشكالت المؤسسية و االرتباط بين تقيم معامال) ٨( جدول رقم

 الذرة  البرسيم  االرز  القمح  المشكالت المؤسسية
  ٠,١٣-  -  **٠,٢١٧-  **٠,٢٩٦- بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليهاواضحة عدم وجود عالقة 

  -  ٠,٠١٦-  -  -  يالربوزارة غياب التنسيق بين الرابطة والمركز البحثية 
  -  ٠,٠٦٩-  -  -   بين مجلس ادارة الرابطةعدم تحديد االختصاصات وتضارب العمل

  .٢٠١٧/٢٠١٨ات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي جمعت وحسبت من بيان :المصدر
  

  العالقة بين المشكالت التي تواجه زراع عينة الدراسة وبعضها  
البسيط بين بعض المشكالت المزرعية المتعلقـة بـروابط      رتباط   اإل تمعامال مصفوفة   )٩( جدول   وضحي

 طردي بـين كـل مـن        د ارتباط و وج  حيث تبين  مستخدمي المياه بمنطقة الدراسة الميدانية وبعضها البعض،      
معنوي عكسي بين    مشكلة رفع سعر ساعة الري ومشكلة عدم وضوح حساب للرابطة، كما تبين وجود ارتباط             

وكل من  س مناسيب المياه    ا يتم قي  بالترع  وال  ونظام المنوابه   عدم توفر معلومات كافية عن حالة المياه        مشكلة  
ي قساط من قبـل وزارة الـر      أرتفاع  إ ، ومشكلة ة وسرقة الموتور  فراد حراسة للرابط  أعدم توفر   مشكلة عدم   

كما تبين وجود عالقة عكسية معنوية        على الترتيب،  ٠,٢٨-،  ٠,٢٣-حيث بلغ معامل االرتباط البسيط حوالي     
 الرابطةالتي تواجه أعضاء    مشاكل  الوالمزارعين فيما يخص    التوجيه المائي   تصال بين مهندس    اإل بين ضعف 

، ووجـود عالقـة     ٠,٢٤-اط من قبل وزارة الزراعة حيث بلغ معامل اإلرتباط البسيط حوالي            وإرتفاع اإلقس 
 ومشكلة تأخر تطهير الترع حيث بلغ       ت التحكم أهمال الصيانة الدورية لقنوات الرى ومنش     عكسية معنوية بين إ   

تخدام الـصحيح   نقص التوعية من قبل المرشدين عن االس      أما مشكلة   . ٠,٧٤-معامل اإلرتباط البسيط حوالي     
ح فيربطها عالقة عكسية معنوية مع مشكلة عدم االلتزام بمواعيـد الـري             روائى الصحي واالسلوك اإل  للرابطة
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١٠٣٢ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
، نتيجة عدم وعي المزارعين بالمقننات المائية والـسلوك االروائـي      ٠,٥٥-حيث بلغ معامل االرتباط حوالي      

 .الصحيح فيؤدي الى استخدامات زائدة من مياه الري
  المشكالت التي تواجه الزراع االرتباط بين تقيم معامال) ٩( قمجدول ر

عدم وضوح   المشكالت المؤسسية
  حساب الرابطة

عدم توفر 
افراد حراسة 

  للرابطة

رتفاع ا
اقساط من 
قبل وزارة 

  يالر

تطهير  خرأت
 الترع
 

عدم االلتزام 
  يبمواعيد الر

عدم وجود عالقة بين 
الرابطة والمؤسسات 

  المشرفة عليها
  -  -  -  -  -  **٠,٧١ فع سعر ساعة الرير

ونظام عدم توفر معلومات كافية عن حالة المياه 
  -  -  -  **٠,٢٨-  **٠,٢٣-  -  س مناسيب المياها يتم قيبالترع  والالمناوبة 
التوجيه المائي تصال بين مهندس اال ضعف

التي تواجه مشاكل الوالمزارعين فيما يخص 
  اعضاء الرابطة

-  -  -٠,٢٤**  -  -  -  

ت أ ومنشياهمال الصيانة الدورية لقنوات الر
  -  -  **٠,٧٤-  -  -  -  التحكم

نقص التوعية من قبل المرشدين عن االستخدام 
  -  **٠,٥٥-  -  -  -  -  ح الصحييوالسلوك االروائ الصحيح للرابطة

همية أ بداية المسقى بي فينعدم اقتناع المزارع
  -  **٠,٣٥-  -  -  -  -  الرابطة

لرابطة والمركز البحثية غياب التنسيق بين ا
  **٠,٨٨-  -  -  -  -  -  يالربوزارة 

 بين عدم تحديد االختصاصات وتضارب العمل
  **٠,٢٨-  -  -  -  -  -  مجلس ادارة الرابطة

  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر
  

   للمحاصيل الزراعية في نطاق روابط مستخدمي المياه الفدانيةاإلنتاجيةآثر المشكالت المزرعية على : ثالثاً
 الفدانيـة مـن المحاصـيل       اإلنتاجيةتم قياس آثر المشكالت المزرعية ذات التأثير المعنوي على متوسط           

الزراعية الرئيسية القمح، واألرز، والذرة، والبرسيم موضوع الدراسة للزراع األعضاء في روابط مستخدمي             
  :، والموضحة فيما يلي)١٩-١(قي المطوره من خالل النماذج رقم المياه للمسا

    الفدانيةاإلنتاجيةتقدير آثر المشكالت اإلدارية التي تواجه الزراع على 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسـة واآلثـار         اإلنتاجيةتم قياس العالقات الرياضية بين متوسط       

تحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن مـساحات       وية التأثير ومن أهمها     المترتبة على المشكالت اإلدارية معن    
، وتم دراستها في النماذج رقـم       الماليةوالنواحي  عضاء بخصوص المسائل    كثرة الخالفات بين األ   ، و راضىاأل
  ).١٠(بالجدول رقم) ١-٢(

  ي راضتحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن مساحات األمشكلة 
ى وجود آثر معنوي إحصائياً لمشكلة تحرير محاضر مخالفة للمـزارعين عـن             إل) ١(يبين النموذج رقم    

 الفدانيـة   اإلنتاجية الفدانية لمحصول األرز بالطن للفدان، حيث بلغ متوسط          اإلنتاجيةمساحات األراضي على    
 مـن   الفدانيةاإلنتاجية طن للفدان، أما في حالة وجود هذه المشكلة فإن ذلك يؤدي إلى نقص في               ٣,٦٧حوالي  

  . طن للفدان٣,٤٢ إلى حوالي اإلنتاجية طن للفدان، وبالتالي تنخفض ٠,٢٥محصول األرز بمقدار 
  كثرة الخالفات بين االعضاء بخصوص المسائل المالية

 الفدانية  اإلنتاجيةإلى وجود عالقة معنوية إحصائياً بين متوسط        ) ٢(بينت النتائج الموضحة بالنموذج رقم      
معنوية الوقد تأكدت   ،  عضاء بخصوص المسائل المالية   كثرة الخالفات بين األ    للفدان و  لمحصول القمح باألردب  

مـن  فقـط  ٪ ٩أن حـوالي   ، مما يشير إلـى      ٠,٠٩المه، وبلغ معامل التحديد حوالي      معاإلحصائية للنموذج و  
،  الماليـة  عضاء بخصوص المـسائل   كثرة الخالفات بين األ   ترجع ل إنما   الفدانية للقمح    اإلنتاجية في   االختالفات

 أردب للفدان، أما في حالة وجود هذه المشكلة فـإن ذلـك             ١٩,٨١ الفدانية حوالي    اإلنتاجيةحيث بلغ متوسط    
 اإلنتاجيـة  أردب، وبالتـالي تـنخفض   ١,٣٦ الفدانية من محصول القمح بمقدار  اإلنتاجيةيؤدي الى نقص في     
  . أردب١٨,٤٥الفدانية غلى حوالي 



١٠٣٣ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجية اإلدارية على متوسط أثر المشكالت: )١٠ (جدول رقم

  رقم
 R2  F-Ratio  النموذج القياسي  المحصول  المشكالت اإلدارية  النموذج

١. 
تحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن 
مساحات األراضي المنزرعة بالمحاصيل 

 )بصفه خاصة محصول األرز(المخالفة 
^Y  األرز

MR = 3.67-0.25x  
   (45.77)** (-1.95)* 0.05 3.82* 

كثرة الخالفات بين أعضاء الرابطة  .٢
^Y  القمح  بخصوص المسائل المالية

MW = 19.81-1.36x  
    (86.8)**   (-2.76)** 0.09  7.63**  

Y^
MW  = القمح الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
MR  = األرز الفدانية بعينة الدراسة لمحصولنتاجيةاإللمتوسط القيمة التقديرية .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠,٠١ ىستومعنوية عند م) **(    ٠,٠٥ ىمعنوية عند مستو) *(    .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  
 .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

  

   الفدانيةاإلنتاجيةآثر المشكالت التنظيمية التي تواجه الزراع على 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسـة واآلثـار         تاجيةاإلنتم قياس العالقات الرياضية بين متوسط       

  والمواسـير  واتيرفراد حراسة للرابطة وسرقة الم    أعدم توفر   المترتبة على المشكالت التنظيمية والمتمثله في       
عدم توفر معلومات كافيـة عـن حالـة    ، وقساط من قبل وزارة الرى    األرتفاع  ، وإ قفال المزودة بالمحابس  األو

 فيما   الرابطه  ومزارعي  الزراعي يوجد اتصال بين المهندس    ال، أيضاً   س مناسيب المياه  ا قي عدملترع و المياه با 
  ).١١(بجدول) ٥، ٤، ٣، وتم دراستها في النماذج رقم يخص مشاكل الرابطة

   االقفال المزودة بالمحابسو والمواسير واتيرفراد حراسة للرابطة وسرقة المأعدم توفر 
 اإلنتاجيـة إلى وجود عالقة معنوية إحصائياً بـين متوسـط          ) ٣(ضحة بالنموذج رقم    أشارت النتائج المو  

قفال األ و  والمواسير واتيرفراد حراسة للرابطة وسرقة الم    أعدم توفر   الفدانية لمحصول القمح باألردب للفدان و     
 التحديـد حـوالي     كما بلغ معامل  . ها اإلحصائية تالمامعنموذج الدالة و  وقد تأكدت معنوية    ،  المزودة بالمحابس 

لهذه المشكله، وقد بلـغ   ترجعإنما  الفدانية للقمح    اإلنتاجية في   النقص٪ من   ٩أن حوالي   ، مما يشير إلى     ٠,٠٩
 أردب للفدان، أما في حالة وجود هذه المشكلة فإن ذلك يـؤدي الـى               ١٩,٩٥ الفدانية حوالي    اإلنتاجيةمتوسط  

 إلـى حـوالي   اإلنتاجيـة أردب، وبالتالي تنخفض ١,١٩ار  الفدانية من محصول القمح بمقد   اإلنتاجيةنقص في   
  . أردب للفدان١٨,٧٦

فراد حراسة للرابطـة وسـرقة      أعدم توفر   وجود اثر معنوي احصائياً لمشكلة      ) ٤(كما يبين النموذج رقم     
  الفدانية لمحصول األرز، حيث بلـغ المتوسـط        اإلنتاجية على   قفال المزودة بالمحابس  األ و  والمواسير واتيرالم

 اإلنتاجيـة  طن، أما وجود هذه المشكلة أدى إلى نقـص           ٣,٦٧العام لإلنتاجية الفدانية لهذا المحصول حوالي       
  .  طن٣,٣٧ الفدانية حوالي اإلنتاجية طن، وبالتالي تكون ٠,٣الفدانية عن المتوسط العام بمقدار 

  يمن قبل وزارة الرالسنوية الخاصة بالتطوير قساط االرتفاع ا
 الفدانية لمحصول   اإلنتاجيةإلى وجود عالقة معنوية إحصائياً بين متوسط        ) ٥(نموذج رقم   أوضحت نتائج   

البرسيم بالطن للفدان وارتفاع األقساط من قبل وزارة الري، حيث بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية بعينـة                 
 الفدانيـة  اإلنتاجيـة   طن، أما وجود هذه المشكلة أدى إلى نقـص ٥٠,٤الدراسة من محصول البرسيم حوالي     

نمـوذج  وقد تأكدت معنويـة     .  طن ٤٥,٩٢ الفدانية إلى حوالي     اإلنتاجية طن، وبالتالي تتنخفض     ٤,٤٨بمقدار  
  . ٠,٠٤كما بلغ قيمة معامل التحديد حوالي . ٠,٠٥ها اإلحصائية عند مستوى معنوية تالمامعالدالة و
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١٠٣٤ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةنتاجيةاإلأثر المشكالت التنظيمية على متوسط ): ١١(جدول رقم 

  رقم
-R2 F  النموذج القياسي  المحصول  المشكالت التنظيمية  النموذج

Ratio 

٣. 
مما يترتب عدم توفر افراد حراسة للرابطة 

سرقة الموتور وكذلك المواسير عليه 
تم سرقة االقفال المزودة ي، كما والصمامات

 بالمحابس
^Y  القمح

SW = 19.95-1.19x 
(78.5)** (-2.84)** 0.09  8.05**  

٤. 
مما يترتب فراد حراسة للرابطة أعدم توفر 
سرقة الموتور وكذلك المواسير عليه 

تم سرقة االقفال المزودة ي، كما والصمامات
 بالمحابس

^Y  األرز
SR = 3.67- 0.3x 

(47.7)**   (-2.33)** 0.06  5.43** 

السنوية الخاصة بالتطوير قساط األارتفاع  .٥
^Y  البرسيم  ية الرمن قبل وزار

SB = 50.4 - 4.48x 
(31.7)**   (-1.92)* 0.04  3.7*  

Y^
SW  = القمح الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
SR  = األرز الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
SB  = البرسيم الفدانية بعينة الدراسة لمحصولنتاجيةاإللمتوسط القيمة التقديرية .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىعند مستومعنوية (**)       ، ٠،٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  
  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

  

   الفدانيةاإلنتاجيةآثر المشكالت الفنية التي تواجه الزراع على 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسـة واآلثـار         إلنتاجيةاتم تقدير العالقات الرياضية بين متوسط       

 العين ويعطل   مزارعط المواسير به عيون فيفتح ال     المترتبة على المشكالت الفنية ذات التأثير المعنوي وهي خ        
، وتـم  كم الطين وترسبة فى المسقى المطـور اتر، وثناء التصميمأرضى منسوب الماء األ    لعدم مراعاة  -المياه
  ).١٢(بالجدول رقم) ٨، ٧، ٦(تها في النماذج رقم دراس

  ثناء التصميم أ ياهمنسوب الم خط المواسير لعدم مراعاةوجود عيوب فنيه في 
 اإلنتاجيـة إلى وجود عالقة معنوية إحصائياً بـين متوسـط       ) ٦(أظهرت النتائج الموضحة بالنموذج رقم      

تـدفق   العين ويعطل    مزارعمواسير به عيون فيفتح ال    ط ال الفدانية لمحصول األرز بالطن للفدان ومشكلة أن خ       
حيث بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية بعينـة         ،ثناء التصميم أرضى  منسوب الماء األ   عدم مراعاة و -المياه

 اإلنتاجيـة  طن، أما وجود هذه المشكلة أدى إلـى نقـص          ٣,٦٩الدراسة الميدانية من محصول األرز حوالي       
وقـد تأكـدت معنويـة      .  طن ٣,٤٦ الفدانية إلى حوالي     اإلنتاجية طن، وبالتالي تنخفض     ٠,٢٣الفدانية بمقدار   
  .٠,٠٤ها اإلحصائية، وبلغ معامل التحديد حوالي تالمامعنموذج الدالة و

   المطورى المسقي فهوترسببالمواسير كم الطين اتر
 الفدانيـة لمحـصول   اإلنتاجية إلى وجود عالقة معنوية إحصائياً بين متوسط  ) ٧(نتائج النموذج رقم    بينت  

 الفدانيـة  اإلنتاجيـة حيث بلغ متوسـط   ،كم الطين وترسبة فى المسقى المطوراتراألرز بالطن للفدان ومشكلة   
 طن، أما وجود هذه المـشكلة أدى        ٣,٥٩بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية من محصول األرز حوالي          

وقد تأكـدت  .  طن٢,٨٣ الفدانية إلى حوالي     اإلنتاجيةتالي تنخفض    طن، وبال  ٠,٧٦ بمقدار   اإلنتاجيةإلى نقص   
  .٠,٠٦ها اإلحصائية، كما بلغ معامل التحديد حوالي تالمامعنموذج الدالة ومعنوية 

 لها تأثير معنوي احـصائياً      كم الطين وترسبة فى المسقى المطور     اترأن مشكلة   ) ٨(كما بين النموذج رقم     
 ١٩,٨٢ الفدانية من محـصول الـذرة حـوالي      اإلنتاجيةول الذرة، وبلغ متوسط      الفدانية لمحص  اإلنتاجيةعلى  

 الفدانية  اإلنتاجية أردب، وبالتالي تنخفض     ٦,١٥ بمقدار اإلنتاجيةأردب، أما وجود هذه المشكلة أدى إلى نقص         



١٠٣٥ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
حديـد  ها اإلحصائية، كما بلـغ معامـل الت     تالمامعنموذج الدالة و  وقد تأكدت معنوية    .  طن ١٣,٦٧إلى حوالي   

٠,١١  .  
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةأثر المشكالت الفنية على متوسط ): ١٢(جدول رقم 

  رقم
-R2  F  النموذج القياسي  المحصول  المشكالت الفنية  النموذج

Ratio 

٦. 
خط المواسير لعدم وجود عيوب فنيه في 

مما  اثناء التصميم ياهمنسوب الم مراعاة
  طول خط المواسيرعلىالمياه من تدفق يعطل 

^Y  األرز
TR = 3.69-0.23x  

      (40.1)** (-1.84)*   0.04  3.38**  

 المسقى ي فهوترسببالمواسير تركم الطين  .٧
^Y  األرز  المطور

TR = 3.59- 0.76x  
    (57.6)**   (-2.33)** 0.06  5.43**  

 المسقى ي فهوترسببالمواسير تركم الطين  .٨
^Y  الذرة  المطور

TC = 19.82- 6.15x  
   (53.3)** (-3.13) ** 0.11  9.8** 

Y^
TR  = األرز الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
TC  = الذرة الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على العام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدمتوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)     ٠,٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  
  .٢٠١٧/٢٠١٨انات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي جمعت وحسبت من بي :المصدر

 

   الفدانيةاإلنتاجيةآثر مشكالت الصيانة التي تواجه الزراع على 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسـة واآلثـار         اإلنتاجيةتم تقدير العالقات الرياضية بين متوسط       

 المعنوية والمتمثله في تـأخير تطهيـر التـرع، وتـم            المترتبة على المشكالت المتعلقة بالصيانه ذات التأثير      
  ).١٣(بجدول) ١١، ١٠، ٩(دراستها في النماذج رقم 

   والمصارف لترعلسنوي لتطهير ا في خرأتال
إلى وجود عالقة عكسية معنويـة إحـصائياً بـين متوسـط     ) ٩(أظهرت النتائج الموضحة بالنموذج رقم    

 اإلنتاجيـة وبلغ متوسـط      للفدان وتأخر تطهير الترع والمصارف،      الفدانية لمحصول القمح باألردب    اإلنتاجية
 اإلنتاجيـة  أردب، أما وجـود هـذه المـشكلة أدى إلـى نقـص               ٢٠,١٩الفدانية من محصول القمح حوالي      

نمـوذج الدالـة    وقد تأكدت معنوية     أردب،   ١٩,١ الفدانية حوالي    اإلنتاجية أردب، وبالتالي بلغت     ١,٠٩بمقدار
، كمـا وضـح   ٪٨٣أن حـوالي  ، مما يشير إلى    ٠,٨٣كما بلغ معامل التحديد حوالي      . ئيةها اإلحصا تالمامعو

 اإلنتاجيـة إلى وجود أثر معنوي احصائياً لمشكلة تأخر تطهير الترع والمـصارف علـى       ) ١٠(النموذج رقم   
  .٠,٠٥الفدانية لمحصول األرز والذرة عند مستوى معنوية 

   الفدانيةاإلنتاجيةمتوسط أثر مشكالت التطهير على ): ١٣(جدول رقم 
  رقم

-R2  F  النموذج القياسي  المحصول  المشكالت المتعلقة بالتطهير  النموذج
Ratio 

^Y  القمح لترعالسنوي لتطهير  في الخرأتال   .٩
CW = 20.19-1.09x  

      (61.3)** (-2.6)**   0.07  6.74**  

^Y  األرز لترعالسنوي لتطهير  في الرأختال   .١٠
CR = 3.72- 0.25x  
    (37.14)**   (-1.95)* 0.04  3.80*  

^Y  الذرة لترعالسنوي لتطهير  في الخرأتال   .١١
CC = 20.3- 1.12x  

   (32.8)** (-1.92)* 0.02  3.64* 

Y^
CW  = القمح الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
CR  = األرزعينة الدراسة لمحصول الفدانية باإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
CC  = الذرة الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)       ، ٠،٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     . المحسوبة)ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  
  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٣٦ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
   الفدانيةاإلنتاجيةعلى آثر المشكالت التمويلية التي تواجه الزراع 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسـة واآلثـار         اإلنتاجيةتم قياس العالقات الرياضية بين متوسط       

 لمزارعـي   مساندة حكوميـة  وجود   المترتبة على المشكالت التمويلية ذات التأثير المعنوي والمتمثله في عدم         
  ).١٤(بجدول) ١٣، ١٢(الرابطة، وتم دراستها في النماذج رقم 

    لمزارعي الرابطةمساندة حكوميةوجود  عدم
إلى وجود عالقة عكسية غير معنوية إحصائياً بين متوسـط          ) ١٢(أوضحت النتائج الواردة بالنموذج رقم      

كمـا بلـغ     . لمزارعي الرابطة  مساندة حكومية وجود    الفدانية لمحصول القمح باألردب للفدان وعدم      اإلنتاجية
إنمـا   الفدانية للقمـح     اإلنتاجية في   االختالفات٪ من   ٨أن حوالي   ، مما يشير إلى     ٠,٠٨الي  معامل التحديد حو  

  . لمزارعي الرابطةمساندة حكوميةوجود  عدم إلى ترجع
 مـساندة حكوميـة   وجـود    إلى وجود آثار معنوية احصائياً لمـشكلة عـدم        ) ١٣(كما يبين النموذج رقم     

  .لمحصول األرز بالطن للفدان الفدانية اإلنتاجيةلمزارعي الرابطة على 
   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةأثر المشكالت التمويلية على متوسط ) ١٤(جدول رقم 

  رقم
-R2  F  النموذج القياسي  المحصول  المشكالت التمويلية  النموذج

Ratio 

ماليـة مـن قبـل      توجد مـساندة     ال   .١٢
^Y  القمح  ألعضاء الرابطة حكوميةال

FW = 20.18-1.11x  
      (63.3)** (-0.08)N.S   0.08  7.24**  

ماليـة مـن قبـل      توجد مـساندة     ال   .١٣
^Y  األرز  ألعضاء الرابطة حكوميةال

FR = 3.72- 0.26x  
    (38.4)**   (-2.08)** 0.04  3.80*  

Y^
FW  = القمح الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
FR  =األرز الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط ديرية القيمة التق .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو*) (*    ٠،٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  
  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

  

   الفدانيةاإلنتاجيةتقدير آثر مشكالت تنظيم جدولة المياه التي تواجه الزراع على 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية بعينـة الدراسـة واآلثـار          اإلنتاجيةقات الرياضية بين متوسط     تم قياس العال  

 المترتبة على وجود مشكالت تنظيم جدولة المياه التي تواجه زراع عينة الدراسة معنوية التأثير والمتمثله فـي       
 فى تـصميم جدولـة    همتعاونلس االدارة غير    امج، و لتزام بمواعيد الرى وكذلك المقننات الموصى بها      عدم اإل 

  ).١٥(بجدول ) ١٧-١٤( وتم دراستها في النماذج أرقام ثابتة للرى
    بهاي وكذلك المقننات الموصيلتزام بمواعيد الرعدم اال

لتزام بمواعيد  عدم اإل إلى وجود تأثير معنوي احصائياً لمشكلة       ) ١٦،  ١٥،  ١٤(أسهمت نتائج النماذج رقم     
 الفدانية لكل من محصول القمح بـاألردب، واألرز         اإلنتاجية على متوسط    ى بها الرى وكذلك المقننات الموص   

كما بلغ معامل   . ها اإلحصائية تالمامعاالحصائية للنماذج الثالث و   معنوية  ال وقد تأكدت    .بالطن والذرة باألردب  
ة فـي   على الترتيب، مما يوضح نسبة مساهمة هـذه المـشكل        ٠,٠٣،  ٠,٠٧،  ٠,١٥التحديد لكل منهم حوالي     

  . الفدانية للمحاصيل الثالثاإلنتاجيةانخفاض 
  ي تصميم جدولة ثابتة للري غير متعاون فاإلدارةمجلس 

 الفدانيـة   اإلنتاجيـة إلى وجود عالقة عكسية معنوية إحصائياً بين متوسـط          ) ١٨(تبين من النموذج رقم     
كمـا بلـغ     .جدولة ثابتة للرى  دارة فى تصميم    مجلس اإل لمحصول البرسيم بالطن للفدان ومشكلة عدم تعاون        

إنمـا   الفدانية للبرسيم    اإلنتاجية في   التغيرمن  فقط  ٪  ٣ أن حوالي ، مما يشير إلى     ٠,٠٣معامل التحديد حوالي    
  . إلى مجلس االدارة غير متعاون فى تصميم جدولة ثابتة للرىترجع



١٠٣٧ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
  ية للمحاصيل الزراعية الفداناإلنتاجية أثر مشكالت تنظيم جدولة المياه على متوسط )١٥(جدول رقم 

  رقم
-R2  F  النموذج القياسي  المحصول  مشكالت تنظيم جدولة مياه الري  النموذج

Ratio 

١٤.   
مـن   يعدم االلتزام بمواعيـد الـر     

ــشغل  ــل الم ــات قب ــذلك المقنن وك
  بهايالموصالمائية 

^Y  القمح
SHW = 20.52-1.56x  

      (62.9)** (-3.83)**   0.15  14.7**  

١٥.   
مـن   يواعيـد الـر   عدم االلتزام بم  

ــشغل  ــل الم ــات قب ــذلك المقنن وك
   بهايالموصالمائية 

^Y  األرز
SHR = 3.78 - 0.33x  
    (37.1)**   (-2.57)** 0.07  6.6**  

 وكـذلك   يعدم االلتزام بمواعيد الـر       .١٦
^Y  الذرة   بهايالمقننات الموص

SHC = 20.35- 1.16x  
   (31.9)**   (-1.46)* 0.03 2.14* 

ـ      .١٧ ـ    مجلس االدارة غي  ير متعـاون ف
^Y  البرسيم  يتصميم جدولة ثابتة للر

SHB = 48.95 – 5.84x  
    (39.4)**   (-1.54)* 0.03  2.4* 

Y^
SHW  = القمح الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
SHR  = ز األر الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية.  

Y^
SHC  = الذرة الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
SHB  = البرسيم الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)       ٠,٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج. 
  .٢٠١٧/٢٠١٨اعي جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزر :المصدر

  

   الفدانيةاإلنتاجيةآثر المشكالت المؤسسية التي تواجه الزراع على 
 الفدانية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسـة واآلثـار         اإلنتاجيةتم قياس العالقات الرياضية بين متوسط       

طـة والمؤسـسات    عدم وجود عالقة بين الراب    المترتبة على المشكالت المؤسسية معنوية التأثير والمتمثله في         
  ).١٦(بجدول) ١٩، ١٨(، وتم دراستها في النماذج رقم المشرفة عليها

  عدم وجود عالقة بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليها
 اإلنتاجيـة إلى وجود عالقة معنوية إحـصائياً بـين متوسـط    ) ١٨(أشارت النتائج الواردة بالنموذج رقم    

 وقـد   .م وجود عالقة بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليهـا        عدالفدانية لمحصول القمح باألردب ومشكلة      
أن ، مما يشير إلـى      ٠,٠٩كما بلغ معامل التحديد حوالي      . ها اإلحصائية تالمامعنموذج الدالة و  تأكدت معنوية   

 إلى عـدم وجـود عالقـة بـين الرابطـة            ترجعإنما   الفدانية للقمح    اإلنتاجية في   االختالفات٪ من   ٩حوالي  
  .مشرفة عليهاوالمؤسسات ال

   الفدانية للمحاصيل الزراعيةاإلنتاجيةأثر المشكالت المؤسسية على متوسط ): ١٦(جدول رقم 
  رقم

-R2  F  النموذج القياسي  المحصول  المشكالت المؤسسية  النموذج
Ratio 

عدم وجـود عالقـة بـين الرابطـة            .١٨
^Y  القمح  والمؤسسات المشرفة عليها

FW = 20.22-1.16x  
      (62.9)** (-2.81)**   0.09  7.9**  

عدم وجـود عالقـة بـين الرابطـة            .١٩
^Y  األرز  والمؤسسات المشرفة عليها

FR = 3.72 - 0.25x  
    (37.1)**   (-2.01)* 0.05  4.04*  

Y^
FW  = القمح الفدانية بعينة الدراسة لمحصولاإلنتاجيةلمتوسط القيمة التقديرية .  

Y^
FR  = األرز الفدانية بعينة الدراسة لمحصولةاإلنتاجيلمتوسط القيمة التقديرية .  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)       ٠,٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج. 
  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٣٨ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
عدم وجـود عالقـة بـين الرابطـة         إلى وجود أثر معنوي إحصائياً لمشكلة       ) ١٩(كما بين النموذج رقم     
  . الفدانية لمحصول األرز بالطناإلنتاجية على اوالمؤسسات المشرفة عليه

   الفدانية لمحصول القمحاإلنتاجية لمشكالت روابط مستخدمي المياه على اآلثر المتعدد
كمـا هـو    الفدانية لمحصول القمـح  اإلنتاجيةاآلثر المتعدد لمشكالت روابط مستخدمي المياه على   بتقدير  

 الفدانية من محصول القمح باألردب وكل مـن  اإلنتاجية بين عكسيةتبين وجود عالقه  ) ٣(مبين بالمعادله رقم    
 المنزرعة بالمحاصيل المخالفـة، ومـشكلة       راضىتحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن مساحات األ      مشكلة  

عدم وجـود عالقـة بـين الرابطـة         ، ومشكلة   بخصوص المسائل المالية  الرابطه  عضاء  أكثرة الخالفات بين    
 قمـح  مـن ال    الفدانيـة  اإلنتاجية إنخفاضلى  إتؤدى  وجود هذه المشاكل    ن  أبمعنى   ليهاوالمؤسسات المشرفة ع  

 اإلنتاجية على   حصائياًإ يثير معنو أ ت لهذه المشكالت سالفة الذكر   ن  أ أردب، أي  ٠,٩٩،  ٢,٤٨،  ١,٥١ حواليب
ن أ أي ١٣,٨٦ ي حـوال )ف( حيث بلغـت قيمـه   حصائياًإن النموذج المقدر ثبتت معنويته  أكما تبين   الفدانية،  

نتـاج   على كميـه اإل ثير معنوى احصائياًأ النموذج  لها تي المتضمنه ف  هذه المشكالت ل) يالتجميع (يثر الكل اآل
 تشرحها التغيـرات    ية القمح نتاجإ فى   نخفاضمن اال % ٣١ن  أ تبين   المعدل، وبتقدير معامل التحديد     قمحمن ال 

  .متضمنهالعوامل غير لى الإ والباقى يرجع نموذجفى العوامل الداخله فى ال
Y^

W = 21.26 - 1.51X1 - 2.48X2 - 0.99X3 ……………….(3) 
           (63.43)**  (-3.44)**  (-5.28)**  (-2.38)**  
 F-Ratio = 13.86**         R\2 = 0.31 

  :حيث
Y^

W   لإلنتاجية الفدانية بعينة الدراسة لمحصول القمحالقيمة التقديرية.  
X1  بصفه خاصة محصول االرز(ي المنزرعة بالمحاصيل المخالفة راضلفة للمزارعين عن مساحات األتحرير محاضر مخا(  
X2  كثرة الخالفات بين االعضاء بخصوص المسائل المالية  
X3  عدم وجود عالقة بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليها  

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةمشكلة المزرعية المدروسة على العام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المتوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)        ٠,٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  
  .٢٠١٧/٢٠١٨الدراسة الميدانية للموسم الزراعي جمعت وحسبت من بيانات  :المصدر

  

   الفدانية لمحصول األرزاإلنتاجيةاآلثر المتعدد لمشكالت روابط مستخدمي المياه على 
 الفدانية لمحـصول  اإلنتاجية تأثير أهم المشكالت التي تواجه مزارعي روابط مستخدمي المياه على      بتقدير

 الفدانيـة مـن   اإلنتاجيـة  بين عكسيةتبين وجود عالقه   ) ٤(له رقم   بالمعاداألرز من خالل النموذج الرياضي      
فـراد  أعدم تـوفر    ومشكلة   ،تركم الطين وترسبة فى المسقى المطور     محصول األرز بالطن وكل من مشكلة       

قفال المـزودة   تم سرقة األ  ي، كما   والصماماتسرقة الموتور وكذلك المواسير     مما يترتب عليه    حراسة للرابطة   
 حـوالي ب رزاألمحـصول   مـن   الفدانيةاإلنتاجية إنخفاضلى إتؤدى وجود هذه المشاكل    ن  أعنى  بم بالمحابس

 اإلنتاجيـة علـى   طن للفدان على الترتيب، ولقد تأكدت المعنوية االحصائية لهـذه المـشكالت     ٠,٣٤،  ٠,٨٩
 حـوالي  )ف(يمه   حيث بلغت ق   ةحصائياإلن النموذج المقدر ثبتت معنويته      أكما تبين   الفدانية لمحصول األرز،    

نتـاج   على كميه اإل   حصائياًإ يثير معنو أ المتضمنه فى النموذج لها ت     هذه المشكالت لي  ثر الكل ن اآل أى  أ ٦,٨٦
 تـشرحها  يـة األرز نتاجإ فـى  نخفـاض مـن اإل % ١٢,٣ن أ تبين المعدل، وبتقدير معامل التحديد رزمن األ 

  . أخرىى عوامللإ والباقى يرجع نموذجالتغيرات فى العوامل الداخله فى ال
  

 



١٠٣٩ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
Y^

R = 3.725 – 0.89X1 – 0.34X2  ………………..….(4) 
          (48.84)**  (-2.78)**  (-2.8)**   
 F-Ratio = 6.86**         R\2 = 0.123 

:حيث  
Y^

R   لإلنتاجية الفدانية بعينة الدراسة لمحصول األرزالقيمة التقديرية.  
X1  المسقى المطوري فهتركم الطين وترسب   
X2   تم سرقة االقفال ي، كما والصماماتسرقة الموتور وكذلك المواسير مما يترتب عليه عدم توفر افراد حراسة للرابطة

  المزودة بالمحابس
  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 

  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)       ٠,٠٥ ىمعنوية عند مستو(*)     .المحسوبة) ت(ألقواس توضح قيم القيم بين ا
R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج.  

  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر
  

   الفدانية لمحصول الذرةاإلنتاجيةوابط مستخدمي المياه على  لمشكالت راآلثر المتعدد
 الفدانية لمحصول   اإلنتاجيةدراسة تأثير أهم المشكالت التي تواجه مزارعي روابط مستخدمي المياه على            ب
 تركم الطـين     الفدانية من المحصول وكل من     اإلنتاجية بين   عكسيةتبين وجود عالقه    ) ٥(بالمعادله رقم   الذرة  

وجـود هـذه    ن   والمـصارف، أي أ    لتـرع السنوي ل تطهير  في ال خرأت، ومشكلة ال  فى المسقى المطور  وترسبة  
 أردب للفـدان علـى      ١,٠٨،  ٦,١ حـوالي ب ذرةالمحصول   من    الفدانية اإلنتاجية إنخفاضلى  إتؤدى  المشاكل  

ن النموذج المقـدر  أ كما تبين  الفدانية،   اإلنتاجيةعلى  الترتيب، ولقد تأكدت المعنوية االحصائية لهذه المشكالت        
 المتـضمنه فـى     هذه المشكالت لي  ثر الكل ن اآل أى  أ ٦ حوالي )ف( حيث بلغت قيمه     ةحصائياإلثبتت معنويته   
% ١٤ن أ تبـين  المعدل، وبتقدير معامل التحديد لذرةنتاج من ا على كميه اإلحصائياًإ يثير معنوأالنموذج لها ت 

 لى عوامـل  إ والباقى يرجع    نموذجت فى العوامل الداخله فى ال      التغيرا تفسرها ية الذرة نتاجإ فى   نخفاضمن اإل 
  .أخرى

Y^
C = 20.48 – 6.1X1 – 1.08X2 ………………….(5) 

           (34.67)**  (-3.12)**  (-1.87)*  
 F-Ratio = 6**         R\2 = 0.14 

:حيث  
Y^

C  لإلنتاجية الفدانية بعينة الدراسة لمحصول الذرةالقيمة التقديرية.  
X1  المسقى المطوري فهتركم الطين وترسب   
X2  والمصارفلترعالسنوي لتطهير  في الخرأتال   

  . الفدانية للمحصولاإلنتاجيةالعام لإلنتاجية الفدانية عندما ينعدم أثر المشكلة المزرعية المدروسة على متوسط اليعكس = الثابت 
  .٠،٠١ ىمعنوية عند مستو(**)        ٠,٠٥ ىند مستومعنوية ع(*)     .المحسوبة) ت(القيم بين األقواس توضح قيم 

R2 = قيمة معامل التحديد        .          F-Ratio = معنوية النموذج. 
  .٢٠١٧/٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر

  

  الملخص
ـ  يالتوسع األفق بهدف  ري  قامت الدولة بوضع استراتيجية لتطوير وتعظيم استخدام مياه ال         ـ  ي ف  ي األراض

مـشاركته فـي إدارة الميـاه     ودور المـزارع    تفعيـل   االسـتراتيجية   هذه  من بين ما تضمنته     و ،المستصلحة
 الميـاه التـي تـضم مجموعـة مـن           ي من خالل تكوين روابط مستخدم     مزرعةواستخدامها على مستوى ال   

المسقى والتعاون على صيانتها وتطهيرهـا مـع        المزارعين على نفس المسقى الواحدة، ويتولون عملية إدارة         
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١٠٤٠ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
 على توجيه الزراع لحسن إدارة المسقى ومعالجة المشاكل الفنية لتلك الروابط ممـا              ياقتصار دور وزارة الر   

 القديمة، مـع زيـادة إنتاجيتهـا        ي باألراض ي مياه الر  يمن االستهالك ف  % ١٥-١٠ حوالي    إلى توفير  ييؤد
استهدفت الدراسة قياس أثر المشكالت المزرعية المتعلقة بـروابط       و .لحاليه ا اإلنتاجيةن  ع% ٢٠-١٥ بحوالي

 الفدانية لكل من محاصيل القمح، واألرز، والبرسيم والـذرة بمحافظـة   اإلنتاجيةمستخدمي المياه على متوسط     
ـ  مـن   مـزارع  ٨٥الشرقية، واعتمدت الدراسة على بيانات أوليه لعينة عشوائية طبقيـة قوامهـا               ي مزارع

ـ   حاصيل سالفة الذكر من أعضاء روابط مياه الري        مال  .٢٠١٧/٢٠١٨ي بمحافظة الـشرقية للموسـم الزراع
أظهـرت  وواستخدمت الدراسة أساليب التحليل لوصفي والكمي في تحليل البيانات وعرض نتـائج الدراسـة،    

 الخاصـة بـصيانة   اكل  المش، و  كالتمويلية والمؤسسية والفنية   لمشكالت اإلدارية، والتنظيمة  لأن  نتائج الدراسة   
 الفدانية للمحاصيل   اإلنتاجيةآثار سلبية على    ،  ي، والمشاكل المتعلقة بالر   الماكينات والصمامات وخط المواسير   

 عكـسية  وجـود عالقـه      كما أظهرت نتائج الدراسة    .المزروعة وبالتالي على دخل المزارع بمنطقة الدراسة      
تحرير محاضر مخالفة للمزارعين عن      القمح وكل من مشكلة       الفدانية لمحصول  اإلنتاجيةبين  معنوية احصائياً   

بخـصوص  الرابطـه  عضاء أكثرة الخالفات بين     المنزرعة بالمحاصيل المخالفة، ومشكلة      راضىمساحات األ 
 ، مما ترتب عليه إنخفـاض عدم وجود عالقة بين الرابطة والمؤسسات المشرفة عليها، ومشكلة  المسائل المالية 

معنويـة   عكـسية وجـود عالقـه   أردب، كما تبين  ٠,٩٩، ٢,٤٨، ١,٥١ حواليب قمح من ال  الفدانية اإلنتاجية
 فـى المـسقى     هكم الطين وترسب  اتر الفدانية من محصول األرز بالطن وكل من مشكلة          اإلنتاجية بين   احصائياً
 ٠,٣٤،  ٠,٨٩ حواليب  الفدانية اإلنتاجية إنخفاضلى  إ تؤدى   ،فراد حراسة للرابطة  أعدم توفر   ومشكلة   ،المطور

  الفدانية من محصول الذرة وكل من      اإلنتاجية بين   معنوية احصائياً  عكسية وجود عالقه    طن للفدان، كما اتضح   
  والمصارف، ومـن ثـم     لترعالسنوي ل تطهير   في ال  خرأت، ومشكلة ال   فى المسقى المطور   هكم الطين وترسب  اتر

  . أردب للفدان على الترتيب١,٠٨، ٦,١ ليحواب  الفدانيةاإلنتاجية إنخفاضلى إتؤدى وجود هذه المشاكل 
  

  :التوصيات
التـي تـواجههم    المـشاكل الرئيـسية     حـول    أرائهم   توضيحعلى  حفيز أعضاء روابط مستخدمي المياه      ت .١

 الفدانيـة مـن المحاصـيل الرئيـسية، مـن خـالل       اإلنتاجيةوآلية التعامل السليم معها للعمل على زيادة        
 .الدورية ألعضاء الرابطةالمشاركة في الندوات واالجتماعات 

العمل على التوسع في أساليب الري المطور في الزراعـات التقليديـة، والتوسـع فـي إنـشاء روابـط                     .٢
 .مستخدمي المياه على مستوى محافظة الشرقية

تفعيل دور وزارتي الزراعة والري والموارد المائيـة فـي نـشر ثقافـة وأهميـة روابـط مـستخدمي                     .٣
 .تقليل تكاليف اإلنتاجالمياه في توفير المياه و

وتفعيـل دورهـا فيمـا يتعلـق بكافـة شـئون الرابطـة والعمـل علـى حـل                    تشجيع مشاركة المرأة     .٤
  .المشكالت التي تواجهها
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The Impacts Of The Problems Facing The W.U. As On The Yield of 
Field Crops In Sharkia Governorate  

 

Maha Safwat Ahmed   
Summary  

 

Irrigation development strategy aims at maximizing water irrigation utilization 
and activating the role of farmers in water irrigation utilization and management at 
farm level through the formation of the water association on the same mesqa. The 
establishment of these association aims at saving about 10-15% of the water 
irrigation consumption in the old land and increasing the yield of cultivated crops by 
15-20%. 

 

The study aims at estimating the impacts of the farming problems concerning 
the water user association on the average yield of wheat, rice, berssem and maize in 
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١٠٤٢ بمحافظة الشرقية آثر مشكالت روابط مستخدمي المياه على إنتاجية المحاصيل الحقلية
sharkia governorate. The study collected field primary data from 86 farmers, 
cultivating the studied crops during the 2017/2018 period. 

 

The mains results of the study can be summarized as follows: (1) the impacts 
of the administrative, organization, maintenance, institution, water irrigation and 
technical problems are negative on the yields of the studied crops in selected area. (2) 
there are negative statistical relationship among the yield of wheat and each of the 
problem of editing the minutes of violation of farmers who violate the crop rotation 
the problem of frequent differences between the members regarding the financial 
aspects problems of the absence of relationship between the association and 
supervising in situations. (3) there are negative statistical relationship among the 
yield rice and each of the problem of mud accumulation in the P.V.C tube and the 
problem of lack of guarding for equipment values…………….etc. 

 
Key words: Farming problems, Field Crops, Association, Technical problems, Water 

Irrigation. 
 


