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  محافظة الشرقیة األراضي الجدیدة فيمحصول القمح فيالعائد االقتصادي لنظم ري 

 ھالة السید بسیوني- أسامة محمود عویضة - *یوسفمحمود محمد محمود 
  مصر-  جامعة الزقازیق-  الزراعةكلیة - االقتصاد الزراعيقسم 

 الملخص

 ت وفیر ق در م ن المی اه م ن خ الل حی ث یج بی ة األفقی ة والرأس یة، تعتبر الموارد المائیة م ن أھ م مح ددات التنمی ة الزراع
تعدیل التركیب المحصولي وتنفی ذ برن امج تط ویر وترش ید اس تخدامات ھ ذا الق در وإع ادة االس تخدام لمی اه الص رف الص حي 

ًالمعالجة والمیاه الجوفیة للص حراء الش رقیة والغربی ة وس یناء، س یحقق وف را متوقع ا م ن المی اه یق در س   ١٢٫٢٥ًنویا بح والي ً
دراسة العائ د االقتص ادي ل نظم ري یستھدف البحث  لذلك ،٢٠١٧عام بنھایة الخطة الخمسیة السابعة ملیار متر مكعب وذلك 

راض ى الجدی دة دراس ة تك الیف اس تخدام ك ل نظ ام م ن نظ م ال ري المتبع ة ف ى األ: القمح في محافظة الشرقیة وذلك من خالل
ودراس  ة اآلث  ار ، دراس ة الكف  اءة االقتص  ادیة ل  بعض ھ ذه الط  رق الحدیث  ة ف  ي الزراع ة المص  ریةو. إلنتاجی ة محص  ول القم  ح

مص ادر البیان ات : اعتم دت الدراس ة عل ى مص درین م ن البیان ات وھم ا، االقتصادیة المترتبة على تطبیق نظ م ال ري الحدیث ة
دة، وت  م اختی  ار العین  ة م  ن األراض  ي الجدی  دة األولی  ة وذل  ك م  ن خ  الل إج  راء اس  تمارة اس  تبیان للمبح  وثین باالراض  ى الجدی  

 مشاھدة من كل نظام من نظم الري ٣٠، بواقع ٢٠١٥/٢٠١٦بمنطقة الصالحیة الجدیدة بمحافظة الشرقیة وذلك خالل موسم 
ی ة  ومصادر البیانات الثانویة وذلك من البیان ات المنش ورة بالجھ ات الحكوم، مشاھدة٦٠وبذلك بلغ حجم العینة المختارة نحو 

ومدیری   ة الزراع   ة بمحافظ   ة الش   رقیة والمج   الت والنش   رات  ،ة ال   ريوزاروزارة الزراع   ة واستص   الح األراض   ي، مث   ل 
المتوس ط ومعام ل  ف ي ً، وكذلك األسلوب الكمي متمثال الوصفيبعتمدت الدراسة في تحلیل النتائج علي األسلوا و،ةالزراعی

بالنس بة : وكان م ن أھ م النت ائج م ا یل ي ، واالقتصادیة لنظم الري المختلفةمؤشرات الكفاءة اإلنتاجیةو ومعدل النمو االختالف
 للط  ن ة التك  الیف الكلی  تبل  غ  بینم  اا جنیھ  ٤٨١٨٫٩٠ للف  دان بلغ  ت ح  والي ةأن التك  الیف الكلی  ) ال  ري ب  الغمر(لل  ري الس  طحي 

ویبل  غ  جنیھ  ا ٤٠١٦٫١٠لف  دان ن الھ  امش الكل  ي لأ و،ا جنیھ  ٨٥٤٩٫٢٩بل  غ نح  و للف  دان ی  راد الكل  ي  واإل،ا جنیھ  ١٧٨٤٫٧٨
 جنیھ، وبلغ صافي العائد للف دان ٣٩٠١٫١١ الھامش الكلي للرجل حوالي ویبلغ اجنیھ١٤٤٤٫٨٥الھامش الكلي للطن بلغ نحو 

ھ امش بلغ  بینما % ٤٩٫٩٤ وبلغ حافز المنتج نحو ،ا جنیھ١٣٨١٫٦٢ للطن صافي العائد  بلغبینما ، للفدانا جنیھ٣٧٣٠٫٣٩
ن اس  تھالك المی  اه أً خی  راأویتض  ح  ،٠٫٨٢  فكان  تربحی  ة الجنی  ةأم  ا أ ١٫٧٧ عائ  د الجنی  ھ وبل  غ  جنیھ  ا٩٨١٫٣٩المن  تج نح  و 

/ جنی    ھ ٣٠٤١٫٠٣ ص    افي العائ   د للمی    اه ًخی   راأو ٣م١٠٠٠/ كج    م٢٣٧٢٫٤٨نتاجی   ة المی    اه إ بینم    ا ف   دان/ ٣م١٢٦٤٫٥٠
 للط ن ة جنی ھ بینم ا التك الیف الكلی ٥٦٢٢٫٨٤والي  للف دان بلغ ت ح ةالتكالیف الكلی أما بالنسبة للري بالرش فبلغت ، ٣م١٠٠٠

 بینم ا ٤٤٠٢٫١٦ویتضح من الجدول ان الھامش الكل ي للف دان .  جنیھ٩٦٢١٫٤٣یراد الكلي بلغ نحو ن اإلإ.  جنیھ١٨٧٤٫٢٨
ن أً یض  اأ جنی  ھ ویتض ح ٢٢٠١٫٠٨ جنی ھ بینم ا الھ  امش الكل ي للرج  ل بل غ ح والي ١٤٦٧٫٣٩الھ امش الكل ي للط  ن بل غ نح  و 

ً یض اأویتض ح م ن الج دول .  جنی ھ ١٣٣٢٫٨٦ بل غ ة جنیھ للفدان بینما صافي العائد للوحد٣٩٩٨٫٥٩  بلغي العائد للفدانصاف
ربحی  ة الجنی  ة أم  ا أ ١٫٧١ بینم  ا عائ  د الجنی  ھ ٩٠٠٫٧٢ بینم  ا ھ  امش المن  تج بل  غ نح  و % ٤٨٫٠٣ن ح  افز المن  تج بل  غ نح  و أ

ً خی  راأ و٣م١٠٠٠/ كج م٣١٨١٫٨٢نتاجی  ة المی اه إ بینم ا ف دان/ ٣م٩٤٢٫٨٦ن اس  تھالك المی اه أً خی راأویتض ح . ٠٫٩٥فكان ت
  .٣م١٠٠٠/ جنیة٤٢٤٠٫٩٣صافي العائد للمیاه 

 .نظم الري، العائد االقتصادي، إنتاجیة المیاه: الكلمات االسترشادیة

 المقدمة والمشكلة البحثیة

النی ل یخت رق نھ ر إن أكبر نعم هللا على مص ر أن جع ل 
 ف  ي المتوس  طل  ى البح  ر ص  ب میاھ  ھ إأراض  یھا ویك  ون م

أخص  ب أن  واع تعتب  ر م  ن ، وأن أراض  یھا ش  مال أراض  یھا
 أس الیب ال ري خدامت اس األراضي حیث تعتمد الزراعة على

ن تج  يم ر ال ذاأل ،من ذ فت رة طویل ة )ب الغمر يال ر(التقلیدیة 

 ارتف   اع مس   توى المی   اه مث   ل ظھ   ور مش   اكل عدی   دة عن   ھ
 م  ع ءمف س  لیم ی  تالالجوفی  ة وذل  ك لع  دم وج  ود نظ  ام ص  ر

 أدى إلى انخفاض إنتاجی ة الف دان لع دم مما يطبیعة األراض
ت    وفیر االحتیاج    ات المائی    ة الفعلی    ة لمختل    ف المحاص    یل 

 إمكانی ة تنفی ذ مختل ف  إل ى ع دمض افةباإللحقلیة والبستانیة ا
ل  ى إجدی  دة تض  اف ب  رامج استص  الح واس  تزراع أراض  ي 

 یعتب ر يفق األيمزروعة حیث أن التوسع الزراع الالمساحة
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لحد من اتساع الفج وة وللمواجھة الزیادة السكانیة ضروریا 
وك ذلك للح د م ن مش كلة  ،نت اج واالس تھالكالغذائی ة ب ین اإل

  حی  ثجدی  دة عمرانی  ةمع  ات ت مجإقام  ةوم  ن أج  ل  البطال  ة،
 )٢٠٠٩، السید (تتوفر فیھا الخدمات الضروریة لإلنسان

ت التنمی    ة وتعتب    ر الم    وارد المائی    ة م    ن أھ    م مح    ددا
الزراعی ة األفقی ة والرأس یة، وإن ت  وفیر ق در م ن المی اه م  ن 

 وتنفی  ذ برن  امج تط  ویر يخ  الل تع  دیل التركی  ب المحص  ول
وترش   ید اس   تخدامات ھ   ذا الق   در وإع   ادة االس   تخدام لمی   اه 

والمی اه ومیاه الصرف الزراع ي الصرف الصحي المعالجة 
ًق وف را الجوفیة للصحراء الشرقیة والغربیة وس یناء، س یحق

ًمتوقع  ا م  ن المی  اه یق  در س  نویا بح  والي   ملی  ار مت  ر ١٢٫٢٥ً
 ع   ام ى بنھای  ة الخط  ة الخمس  یة الس  ابعة حت  مكع  ب وذل  ك

  .)٢٠١٣، نور الدین وآخرون ( ٢٠١٧

 مشكلة الدراسة
 حی   ث ال ً، نس   بیا للمی   اه بالثب   اتيیتس   م الع   رض الح   ال

مكع ب  مت ر  ملی ار٥٥٫٥من میاه النیل   مصرتتعدى حصة
فی   ھ الطل   ب عل   ى المی   اه  یتزای   د ي الوق   ت ال   ذيف   ، س   نویا

ع  داد المتزای  دة م  ن الس  كان وتنفی  ذ مش  روعات لمواجھ  ة األ
 ومواجھ  ة االحتیاج  ات المتزای  دة ي األفق  يالتوس  ع الزراع  

 البح ث ع ن ت دبیر يلقطاع الصناعة، لذا كان من الض رور
ض   افیة ل   ذا ك   ان م   ن الحل   ول المطروح   ة إم   وارد مائی   ة 

 التوس  ع ي ف  يخدام می  اه ال  رترش  ید اس  تلمواجھ  ة ذل  ك ھ  و 
ة ب  ین نظ  م لراض  ى الجدی  دة والمقارن  ة والمفاض  فق  ى لألاأل

 .الرى من حیث التكالیف

 أھداف الدراسة
لمحص  ول العائ  د االقتص  ادي تق  دیر تس  تھدف الدراس  ة 

 األراض   ي الجدی   دة  ف   يمختلف   ةنظ   م ري القم   ح باس   تخدام 
  :محافظة الشرقیة وذلك من خاللب

بع ة ف استخدام كل نظام م ن نظ م ال ري المتدراسة تكالی -١
  . الجدیدةيراضفى األ

 عل   ى  واالقتص   ادیة المترتب   ةاإلنتاجی   ةالكف   اءة  تق   دیر -٢
راض  ى نت  اج القم  ح باألإدیث  ة ف  ى حتطبی  ق نظ  م ال  رى ال

  .الجدیدة

  والطریقة البحثیةمصادر البیانات

 :اعتمدت الدراسة على مصدرین من البیانات وھما

 استمارة األولیة وذلك من خالل إجراءمصادر البیانات  -
عینة ، وتم اختیار راضى الجدیدةاستبیان للمبحوثین باأل

األراضي الجدیدة  من (Yamane, 1967) عمدیة
 وذلك خالل بمنطقة الصالحیة الجدیدة بمحافظة الشرقیة

 مشاھدة من كل نظام ٣٠، بواقع ٢٠١٥/٢٠١٦موسم 
 ٦٠مختارة نحو من نظم الري وبذلك بلغت حجم العینة ال

 .مشاھدة

 مصادر البیانات الثانویة وذلك من البیانات المنشورة  -
بالجھات الحكومیة مثل وزارة الزراعة واستصالح 

 الري ومدیریة الزراعة بمحافظة  وزارة،األراضي
 .الشرقیة والمجالت والنشرات الزراعیة

 األسلوب البحثي
ن األسلوبیعلي في تحلیل النتائج عتمدت الدراسة ا

ًالوصفي متمثال في المتوسط ومعامل اإلختالف ومعدل 
ًالنمو، وكذلك األسلوب الكمي متمثال في مؤشرات الكفاءة 

المستخدمة في األراضي اإلنتاجیة واالقتصادیة لنظم الري 
 .الجدیدة بمحافظة الشرقیة

 النتائج والمناقشة

 افظة الشرقیةات میاه الري المستخدمة للقمح بمحكمی
 كمیة میاه الري متوسط إلى أن ١جدول ج شیر نتائت

 بمعامل متر مكعب ٥٥١٣٦١٫٣٦  بلغت نحوبالشرقیة
 القیم تتشتت حول أن  إال%٤٠٫٥٧ اختالف بلغ نحو
 أما .%٤٫٧  بینما بلغ معدل النمو،يمتوسطھا الحساب
) المقنن المائي (جمالي العام لكمیة المیاهبالنسبة لمتوسط اإل

 نھ بلغ نحوإلى أج الجدول  فتشیر نتائلمحصول القمح
ألف متر مكعب بمعامل اختالف بلغ نحو  ١٧٩٤٧٢٠٫٣٦

 ،ن القیم تتوزع حول متوسطھا الحسابي أإال %١٣١٫٨٩
 .%٦٫١ - بینما بلغ معدل النمو

كما تشیر نتائج الجدول إلي أن متوسط إجمالي كمیة 
 ملیار متر مكعب ٢٫٥٧٠المیاه للوجھ البحري بلغ نحو 

 أن القیم تتوزع إال %٤٣٫٠٧ ف بلغ نحوبمعامل اختال
  .%٠٫٥  بینما بلغ معدل النمو،حول متوسطھا الحسابي 

بار في محافظة  عدد اآلإلى ٢تشیر نتائج جدول 
 : بالفدانةعوزر المةجمالي المساحإ وةالشرقی

بمعامل   بیر١٥ ةبار الحكومیبلغ متوسط عدد اآل -١
ذه ن معدل النمو لھأیضا أویوضح % ٢٧٫٦٠ اختالف

بار  بینما بلغ متوسط عدد اآل،%٩٫١ بار بلغ نحواآل
% ٩٫٥٦  بمعامل اختالف١٩٦٢٫٣٨  نحوةھلیاأل

 ةبار االستثماری متوسط عدد اآل،%٠٫٦ ومعدل نمو
یوجد   بینما ال%١٠٦٫٩٠  بمعامل اختالف٠٫٥٠ نحو

 . بارمعدل نمو لھذا النوع من اآل

اآلبار عدد لجمالي العام  اإلإلىًأیضا  ٢جدول ویشیر  -٢
 بمعامل ١٩٧٨ جمالي العامحیث بلغ متوسط اإل

  %.٠٫٦وبمعدل نمو بلغ  ٩٫٥١ اختالف

 بالفدان حیث بلغ ةعوزر المةالمساح ٢جدول ویوضح  -٣
 فدان ٤١٩٥٣٫٧٥  نحوالمزروعة ةمتوسط المساح

  ومعدل نمو بلغ نحو%٨١٫١٢بمعامل اختالف 
-١٨٫٧%. 
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 جمالي الوجھ البحريإجمالي العام و من اإلةفظة الشرقیللقمح بمحالمكعب بالمتر ا ةكمیات المیاه المستخدم .١جدول 
 ٢٠١٣-٢٠٠٠خالل الفترة 

كمیة میاه الري  ةالسن
  بالمتر المكعبةالشرقیب

 جمالي العاماإل
 لف متر مكعبباأل

 جمالي الوجھ البحريإ
 لف متر مكعبباأل

٦١١٢١٢٦ ١٠٠٠٣٧٩٣ ١١١٤٩٤١ ٢٠٠٠ 
١٦٣٧٩٧٠ ١١١٦٩٩٧ ١٢٦٢٢٠ ٢٠٠١ 
١٦٩٩٥٧٥ ٨٨٤٣٩٨ ٢٧٩٤٢٢ ٢٠٠٢ 
١٩١٨٤٢٣ ١٢١٥٢٢٧ ٤٢٠٥٩٧ ٢٠٠٣ 
٢٠٤٤٧٧٦ ١٢١٧٧١١ ٤٦٣٥٢٢ ٢٠٠٤ 
٢١٧٢٥٤٠ ١١٢٢٥٧٥ ٤٩١٣٣٠ ٢٠٠٥ 
٢٦٤٢٥٩٢ ١٣٤٥٣٦١ ٥٩١٦٤٥ ٢٠٠٦ 
٢٣٤٥١٨٧ ١٣٥٧١٩٢ ٥٦٩٦٤٥ ٢٠٠٧ 
٢٥٨٥١٥٥ ١٣٥٩٦٢١ ٥٧٤٩٥٥ ٢٠٠٨ 
٢١١٩٩٥٩ ١١٧٠٧٦٧ ٦٢٢٧١٥ ٢٠٠٩ 
٢٥٠٢٦٦٥ ١١٢٠٢٠٩ ٥٦٨٤٥٥ ٢٠١٠ 
٢٤٤٣٧٧٩ ١٠١٩٦٣٣ ٥٦٩١٥٧ ٢٠١١ 
٢٤١٥٩٨٠ ٩٥٨٠٥٢ ٥٧٢٤١٥ ٢٠١٢ 
٣٣٣٧٥٧٧ ١٢٣٤٥٤٩ ٧٥٤٠٤٠ ٢٠١٣ 
 ٢٥٦٩٨٧٩ ١٧٩٤٧٢٠ ٥٥١٣٦١ المتوسط

 ٤٣٫٠٧ ١٣١٫٨٩ ٤٠٫٥٧ (%)*معامل االختالف 
 ٠٫٥ ٦٫١- ٤٫٧ (%)**معدل النمو 

 Spssحسبت باستخدام برنامج      ** ١٠٠× ) المتوسط/ اإلنحراف المعیاري = (معامل اإلختالف * 

 .ترشید استخدامھا في مصر، أعداد متفرقةدراسة الموارد المائیة و ، الجھاز المركزى للتعبئة واالحصاء :المصدر

 

 
 

 ٢٠١٣الى ٢٠٠٦ بالفدان خالل الفترة المزروعةجمالى المساحة عدد اآلبار فى محافظة الشرقیة وإ .٢جدول 

 ةالسن فى محافظة الشرقیة بارعدد اآل
 جمالي العاماإل استثماري يأھال ةحكوم

 ةجمالي المساحإ
  بالفدانالمزروعة

متوسط كمیة المیاه بالمتر 
 یوم/فدان/المكعب

 ١٥ ٩٦٩٠٦ ١٨٣٩ صفر ١٨٢٧ ١٢ ٢٠٠٦
 ٢٠ ٩٦٩٠٦ ١٨٣٩ صفر ١٨٢٧ ١٢ ٢٠٠٧
 ٣٠ ٢٣٢١٠ ٢٢١٣ صفر ٢٢٠١ ١٢ ٢٠٠٨
 ٣٠ ٢٣٢١٠ ٢٢١٣ صفر ٢٢٠١ ١٢ ٢٠٠٩
١٢ ١٧٥٠٠ ١٦٧١ ١ ١٦٥٨ ١٢ ٢٠١٠ 
١٢ ٢٥٩٦٦ ٢٠١٦ ١ ١٩٩٥ ٢٠ ٢٠١١ 
١٢ ٢٥٩٦٦ ٢٠١٦ ١ ١٩٩٥ ٢٠ ٢٠١٢ 
١٢ ٢٥٩٦٦ ٢٠١٦ ١ ١٩٩٥ ٢٠ ٢٠١٣ 
 ١٨ ٤١٩٥٤ ١٩٧٨ ٠٫٥ ١٩٦٢ ١٥ المتوسط

 ٤٤٫٦٠ ٨١٫١٢ ٩٫٥١ ١٠٦٫٩ ٩٫٥٦ ٢٧٫٦ (%)معامل االختالف 
 ٩٫٣- ١٨٫٧- ٠٫٦ ٠ ٠٫٦ ٩٫١ (%)معدل النمو 

 ).أعداد متفرقة( ةی نشرة الموارد المائ والري،وزارة الموارد المائیة :المصدر
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 السطحي  الريلمقارنة نظام االقتصادیة الكفاءة
 لمحصول القمحوالري بالرش ) الري بالغمر( التقلیدي
 )الري بالغمر( التقلیدي السطحي الري نظام

 القمح محصول من للفدان اإلنتاج مستلزمات
ًتؤدى مستلزمات اإلنتاج دورا ھاما في العملیة اإلنتاجیة ً 
 من حیث توافرھا، ومصادر الحصول علیھا وأسعارھا

لتكالیف اإلنتاجیة، مما یؤثر بدوره على علي ا وتأثیر ذلك
 ولذلك یعمل المزارع على الحصول صافي العائد المتحقق،

على تلك المستلزمات بأنسب األسعار، مع تقلیل التكالیف 
لنقل تلك المستلزمات مما یؤدى في النھایة إلى خفض 

ولذا  التكالیف اإلجمالیة للحصول على تلك المستلزمات،
 الدراسة یتناول معدالت االستخدام لكل فإن ھذا الجزء من

من األسمدة والتقاوي كأھم المستلزمات الفیزیقیة 
 جانب إلى ھذا العمالة، كثافة إلى باإلضافة المستخدمة،

 .الثابتة التكالیف إلى اإلشارة
القمح  ستلزمات اإلنتاج للفدان من محصولوبالنسبة لم

جدول  یتضح من) الري بالغمر(لسطحي تحت نظام الري ا
من ، و حدیثة كجم تقاوي٧٨ أن الفدان یحتاج حوالي ٣

 ، وحواليفدان من الیوریا/ كجم ١٥٠ حوالي األسمدة
للفدان من السماد البلدي، بینما بلغت احتیاج  /٣ م٢٠٫٠٤

فدان، أما عن /  لتر١٫٧٩ الفدان من المبیدات حوالي
 / رجل١٤دان القمح فقد بلغت حوالي مستلزمات العمالة لف

البشرى ن العمل یوم م/ رجل٤ م من العمل البشرى منھایو
كما یوم من العمل البشرى المستأجر،  / رجل١٠، العائلي

موزعة ( العمل اآلليإجمالي بلغت احتیاجات الفدان من 
 .فدان / ساعة١٧٫٢حوالي  )علي العملیات الزراعیة

القمح تحت نظام  لمحصول اإلنتاجیة التكالیف ھیكل
 الري بالغمر

دف دراسة الكفاءة االقتصادیة إلى التعرف على أھم تھ
المساحة ولذلك تعتبر   وحدةت زیادة العائد منمؤشرا

 اإلنتاجیة من أھم بنود الكفاءة االقتصادیة، وتھدف التكالیف
 اإلنتاجیة ألي نشاط اقتصادي إلى الحكم دراسة التكالیف

على كفاءة ھذا النشاط أو وضع السیاسة التي تؤدى إلى 
 التكالیف ع الكفاءة اإلنتاجیة لھ، وبالتالي خفض متوسطرف

، كما أن دراسة التكالیف اإلنتاجیة الكلیة للوحدة المنتجة
تساعد على االستدالل على ما یحققھ القطاع الزراعي من 
كفاءة إنتاجیة، كما تعد التكالیف من المؤشرات الھامة في 
تقدیر سیاسة سعریھ یمكن أن تشجع المنتجین على 
االستمرار في اإلنتاج، عالوة على تحدید مقادیر اإلنتاج 
التي تحقق تعظیم األرباح، ومن ثم تحقیق الجدارة اإلنتاجیة 

 .الستخدام الموارد اإلنتاجیة
وتعرف التكالیف اإلنتاجیة بأنھا إجمالي اإلنفاق على 
عناصر اإلنتاج المتغیرة والثابتة، أي أنھا تشمل تكالیف 

لتكالیف بأنھا دالة لحجم ابتة، ویعبر عن امتغیرة وتكالیف ث
 .اإلنتاج

 الزراعیة العملیات أداء تكالیف
 أن تكالیف أداء العملیات الزراعیة ٤یتضح من جدول 

كانت على النحو التالي یأتي في المرتبة األولى تكالیف 
جنیھا للفدان، تلیھا  ٦٣٧٫٢٢ الحصاد والدراس بمبلغ

نیھا، ثم تكالیف النقل  ج٣٦٨ تكالیف الري بمبلغ حوالي
 ١٦٠  جنیھا، ثم تكالیف الحرث بمبلغ١٨٤٫٤٠ بمبلغ

 جنیھا، ١٤٥٫٧٤ثم تكالیف التسمید الكیماوي بمبلغ جنیھا، 
الیف ــجنیھا، وتك ١٣٨٫٨٠  بمبلغةـــــزراعـــثم تكالیف ال

 ١١٧  جنیھا، والتسمید البلدي بمبلغ١٢٠  بمبلغةالتسوی
 .جنیھا١٥٫٠٠ ت بمبلغفاًوأخیرا مقاومة اآل جنیھا،

ر ــري بالغمــام الــنظل ادیةـــ االقتصةاءـكفالمؤشرات 
 لمحصول القمح

بالنسبة لمؤشرات الكفاءة االقتصادیة لمحصول القمح 
 كما يتحت نظام الري بالغمر كانت على النحو التال

ن كمیة أ یتضح من الجدول السابق ٥یوضحھا جدول 
 ٧٤٧٠لفدان بقیمھ بلغت طنا ل ٢٫٧٠  كانتالناتج الرئیسي

 للفدان حمل ٧٫٣٠جنیھا بینما كمیة الناتج الثانوي بلغت 
 . جنیھا١٠٧٩٫٢٩بقیمھ بلغت 
 ٢٧٦٦٫٦٧ بلغ نحو ةن سعر بیع الوحدأ ًیضاأویتضح 

جنیھا للطن بینما بلغ عدد العمل البشري المستأجر نحو 
 ٣٥٦٨٫٩٠ بلغت نحو ةوان التكالیف المتغیرعمال  ١٠

.  جنیھ١٢٥٠ بلغت حوالي ةالتكالیف الثابتجنیھ بینما 
 للفدان بلغت ةن التكالیف الكلیأ ًیضاأویوضح الجدول 

 للطن ة جنیھ بینما التكالیف الكلی٤٨١٨٫٩٠حوالي 
 ٨٥٤٩٫٢٩یراد الكلي بلغ نحو ن اإل إ. جنیھ١٧٨٤٫٧٨

ن الھامش الكلي للفدان أویتضح من الجدول . جنیھ
 ١٤٤٤٫٨٥طن بلغ نحو  بینما الھامش الكلي لل٣٩٠١٫١٠

 جنیھ ٣٩٠٫١١جنیھ بینما الھامش الكلي للرجل بلغ حوالي 
 جنیھ ٣٧٣٠٫٣٩ن صافي العائد للفدان أ ًیضاأویتضح 

 ، جنیھ١٣٨١٫٦٢ بلغ ةللفدان بینما صافي العائد للوحد
ن حافز المنتج بلغ نحو أ ًیضاأالجدول ویتضح من 

 بینما ٩٨١٫٨٩ بینما ھامش المنتج بلغ نحو %٤٩٫٩٤
ً خیراأویتضح  .٠٫٨٢ربحیة الجنیة  أماأ ١٫٧٧عائد الجنیھ 

نتاجیة المیاه إ بینما فدان/ ٣م١٢٦٤٫٥٠ن استھالك المیاه أ
 صافي العائد للمیاه ًخیراأ و٣م١٠٠٠/ كجم٢٣٧٢٫٤٨
 .٣م١٠٠٠/ جنیة٢٩٥٠٫٠٩

 بالرش الري نظام
 القمح محصول من للفدان اإلنتاج مستلزمات

اإلنتاج للفدان من محصول القمح بالنسبة لمستلزمات 
أن الفدان  ٦تحت نظام الري بالرش یتضح من جدول 

 ٢٨٠كجم تقاوي، ومن األسمدة حوالي  ٦٠یحتاج حوالي 
فدان من / كجم ١٥٠فدان من نترات النشادر، وحوالي / كجم

 فدان من سلفات/كجم١٥٠السوبر فوسفات المحبب، وحوالي 
 اــ من السماد البلدي، بینمللفدان/٣ م١٦البوتاسیوم، وحوالي 
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فى عینة ) الرى بالغمر( وبنود التكالیف للفدان من محصول القمح تحت نظام الرى السطحى نتاجمستلزمات اإل .٣جدول 
 ٢٠١٥الدراسة المیدانیة 

 القیمة بالجنیھ الكمیة وحدة القیاس البنود

 ٣٧٠٫٥ ٧٨ ك التقاوى

 ٣٠٠ ١٥٠ ك سماد الیوریا

 ١٠٠٢ ٢٠٫٠٤ ٣م السماد البلدى

 ١٠٧٫٤ ١٫٧٩ لتر المبیدات

 ١٢٠ ٤ یوم/رجل  عمل بشرى عائلى

 ٦٩٤ ١٠ یوم/رجل عمل بشرى مستأجر

 ٨١٤ ١٤ یوم/رجل جمالى العمل البشرىإ

 ٩٧٥ ١٧٫٢ ساعة لىالعمل اآل

 . جمعت وحسبت من عینة الدراسة :المصدر

 

 
 
 

لى العمل اآلالعائلى والعمل البشرى المستأجر ولعمل البشرى  اموزعة بینداء العملیات الزراعیة أتكالیف  .٤جدول 
 ٢٠١٥فى عینة الدراسة المیدانیة ) الرى بالغمر( نظام الرى السطحى تحتمحصول القمح لللفدان 

اآللي / العمل البشري العمل اآللي العمل المستأجر العمل العائلي
 

 العملیات الزراعیة
 یمةقال عدد

 بالجنیھ

 

قیمة ال عدد
 بالجنیھ

 

مرات  عدد
 العملیة

عدد 
 ساعاتال

قیمة ال
 بالجنیھ

 إجمالي
األجور 
 بالجنیھ

 ١١٧٫٠٠ ٧٥٫٠٠ ١٫٥٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٢٫٠٠ ١٫٤٠ تسمید بلدي

 ١٦٠٫٠٠ ١٦٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ حرث

 ١٢٠٫٠٠ ١٢٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ تسویة

 ١٣٨٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١ ١٣٨٫٨٠ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ زراعة

 ١٤٥٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣ ٤٨٫٥٨ ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ تسمید كیماوي

 ٣٦٨٫٠٠ ٣٢٠٫٠٠ ٤٫١٠ ٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٨٫٠٠ ١٫٦٠ ري

 ١٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٠٫٥٠ مقاومة آفات

 ٦٣٧٫٢٢ ٢٠٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ١ ٤٣٧٫٢٢ ٦٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ حصاد ودراس

 ١٨٤٫٤٠ ١٠٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ١ ٦٩٫٤٠ ١٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٠٫٥٠ نقل

 ١٧٨٩٫٠٠ ٩٧٥٫٠٠ ١٧٫٢٠  ٦٩٤٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٠٫٠٠ ٤٫٠٠ إجمالي

 . جمعت وحسبت من عینة الدراسة :المصدر
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في عینة الدراسة ) الري بالغمر(مؤشرات الكفاءة االقتصادیة لمحصول القمح تحت نظام الري السطحي  .٥جدول 
 )القیمة بالجنیھ (م٢٠١٥المیدانیة عام 

 القیمة بالجنیھ المؤشر مة بالجنیھالقی المؤشر

 ١٤٤٤٫٨٥ )١(الھامش الكلي للطن ٢٫٧٠ )فدان/ طن(الكمیة 
 الناتج الرئیسي

 ٣٩٠٫١١ )١(الھامش الكلي للرجل ٧٤٧٠ قیمة الناتج الرئیسي جنیة

 ٣٧٣٠٫٣٩ صافي العائد للفدان ٧٫٣٠ )فدان/ حمل(الكمیة 
 الناتج الثانوي

 ١٣٨١٫٦٢ )طن(صافي العائد للوحدة  ١٠٧٩٫٢٩ قیمة الناتج الثانوي جنیة

 ٤٩٫٩٤  (%)حافز المنتج ٢٧٦٦٫٦٧ )طن(سعر بیع الوحدة 

 ٩٨١٫٨٩ ھامش المنتج ١٠٫٠٠ عدد العمل البشري المستأجر

 ١٫٧٧ عائد الجنیة ٣٥٦٨٫٩٠ )ت م(التكالیف المتغیرة 

 ٠٫٨٢ أربحیة الجنیة ١٢٥٠٫٠٠ )ت ث(التكالیف الثابتة 

 ١٢٦٤٫٥٠ )٤ ()فدان/٣م (استھالك المیاه ٤٨١٨٫٩٠ )فدان/ ت ك (كلیة التكالیف ال

 ٢٣٧٢٫٤٨ )٣م١٠٠٠/كجم (إنتاجیة المیاه ١٧٨٤٫٧٨ )طن/ ت ك (التكالیف الكلیة 

 ٣٠٤١٫٠٣ )٣م١٠٠٠/ جنیة(صافي العائد للمیاه ٨٥٤٩٫٢٩ )ثانوي+ رئیسي (اإلیراد الكلي 

   ٣٩٠١٫١٠ الھامش الكلي للفدان

 ).٢٠١٣،طھ (-٤ ).٢٠١٣،أبو الیزید (-١  .٢٠١٥ عینة الدراسة جمعت وحسبت من : المصدر
 

 والتكالیف للفدان من محصول القمح تحت نظام الري بالرش فى عینة الدراسة المیدانیة مستلزمات اإلنتاج .٦جدول 
٢٠١٥ 

  بالجنیھالقیمة الكمیة وحدة القیاس البنود
 ٢٩٤ ٦٠ ك التقاوى

 ١٨٠ ١٥٠ ك ت محببسوبر فوسفاسماد 
 ٨٥١٫٢ ٢٨٠ ك نترات نشادرسماد 
 ٢٢٥ ١٥٠ ك سلفات بوتاسیومسماد 
 ٣١ ١٠ ك نترات كالسیومسماد 
 ١٢ ١٠ ك سلفات ماغنسیومسماد 
 ١٢٠٫٨ ٤ لتر مغذیات

 ٧٦٠ ١٦ ٣م السماد البلدى
 ٦٢٫٧ ١٫١ لتر المبیدات

 ١١٩٫٥ ٢٫٨ یوم/رجل  عمل بشرى عائلى
 ١٣٩٫٦ ٢ یوم/جلر أجرستعمل بشرى م

 ٢٥٩٫١ ٣ یوم/رجل جمالى العمل البشرىإ
 ١١٢٧٫٠٤ ١٠ ساعة لىالعمل اآل
 .٢٠١٥ حسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة خالل الموسم الزراعي :المصدر
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فدان، /  لتر١٫١ بلغت احتیاج الفدان من المبیدات حوالي
فدان من المغذیات، أما عن مستلزمات / لتر٤وحوالي 

یوم من العمل  /رجل ٣لعمالة لفدان القمح فقد بلغت حوالي ا
 ٢یوم من العمل البشرى العائلي، /رجل١البشرى منھا 

یوم من العمل البشرى المستأجر، كما بلغت احتیاجات /رجل
 .فدان /اتساع١٠فدان من العمل اآللي حوالي ال

 الزراعیة العملیات أداء تكالیف
 العملیات الزراعیة  أن تكالیف أداء٧یتضح من جدول 

 الحصاد كانت على النحو التالي في المرتبة األولى تكالیف
  جنیھا للفدان، تلیھا تكلفة الري بمبلغ٤٦٠والدراس بمبلغ 

 التسمید البلدي بمبلغ جنیھا للفدان، ثم تكلفة ٤٤٢٫١٠
  بمبلغالتسویةجنیھا للفدان، تلیھا تكالیف  ١٨٩٫٤٠
 ٥٩٫٠٨  بمبلغ حواليالنقلجنیھا، ثم تكالیف  ١٠٢٫٢٠

  بمبلغالحرث والزراعة  كل منجنیھا، تلیھا تكالیف
تكالیف التسمید ً وأخیرا ، جنیھا للفدان لكال منھما٥١٫١٠

 . للفدانجنیھا ٤١٫٨٨ الكیماوي بمبلغ

 ءة نظام الري بالرش لمحصول القمحمؤشرات كفا

 طن ٣ن كمیة الناتج الرئیسي أ ٨ جدولیتضح من 
 جنیھ بینما كمیة الناتج الثانوي ٨٣٢٥ت للفدان بقیمھ بلغ

 . جنیھ١٢٩٦٫٤٣ للفدان بقیمھ بلغت حمل ٧٫٢٤بلغت 
 جنیھ ٢٧٧٥بلغ نحو ة ن سعر بیع الوحدأ ًیضاأویتضح 

  رجل٢للطن بینما بلغ عدد العمل البشري المستأجر نحو 
 جنیھ بینما ٣٩٢٢٫٨٤ بلغت نحو ةوان التكالیف المتغیر

ویوضح .  جنیھ١٧٠٠والي  بلغت حةالتكالیف الثابت
 للفدان بلغت حوالي ةن التكالیف الكلیأ ًیضاأالجدول 

 ١٨٧٤٫٢٨ للطن ة جنیھ بینما التكالیف الكلی٥٦٢٢٫٨٤
ویتضح .  جنیھ٩٦٢١٫٤٣یراد الكلي بلغ نحو ن اإلإ. جنیھ

 بینما ٤٤٠٢٫١٦ن الھامش الكلي للفدان أمن الجدول 
 بینما  جنیھ١٤٦٧٫٣٩الھامش الكلي للطن بلغ نحو 
 جنیھ ویتضح ٢٢٠١٫٠٨الھامش الكلي للرجل بلغ حوالي 

 جنیھ للفدان بینما ٣٩٩٨٫٥٩ن صافي العائد للفدان أ ًیضاأ
ویتضح من .  جنیھ١٣٣٢٫٨٦ بلغ ةصافي العائد للوحد

 بینما % ٤٨٫٠٣ن حافز المنتج بلغ نحو أ ًیضاأالجدول 
 ١٫٧١ بینما عائد الجنیھ ٩٠٠٫٧٢ھامش المنتج بلغ نحو 

ن استھالك المیاه أ ًخیراأویتضح . ٠٫٩٥ربحیة الجنیة أما أ
/ كجم ٣١٨١٫٨٢نتاجیة المیاه إ بینما فدان/٣م٩٤٢٫٨٦

/ جنیة ٤٢٤٠٫٩٣ صافي العائد للمیاه ًخیراأ و٣م١٠٠٠
.٣م١٠٠٠

 
 الرى داء العملیات الزراعیة من العمل البشرى والعمل االلى للفدان من محصول القمح تحت نظامأتكالیف  .٧ جدول

 ٢٠١٥بالرش فى عینة الدراسة المیدانیة 

اآللي/العمل البشري العمل اآللي العمل المستأجر العمل العائلي  
  

 الزراعیة العملیات
 قیمةال عدد

 بالجنیھ

 

 قیمةال عدد
 بالجنیھ

 

 عدد
 مرات العملیة

 عدد
 ساعاتال

 قیمة ال
 بالجنیھ

إجمالي 
 األجور
 بالجنیھ

 ١٨٩٫٤٠ ١٠٢٫٢٠ ٢٫٠٠ ١ ٦٩٫٨٠ ١٫٠٠ ١٧٫٤٠ ٠٫٤٠ تسمید بلدي

 ٥١٫١٠ ٥١٫١٠ ١٫٠٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ حرث

 ١٠٢٫٢٠ ١٠٢٫٢٠ ٢٫٠٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ تسویة

 ٥١٫١٠ ٥١٫١٠ ١٫٠٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ زراعة

 ٤١٫٨٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢ ٢٠٫٩٤ ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ تسمید كیماوي

 ٤٤٢٫١٠ ٤٠٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٢٫١٠ ١٫٤٠ ري

 ٤٦٠٫٠٠ ٤٠٠٫٠٠ ١٫٨٠ ١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٦٠٫٠٠ ١٫٠٠ حصاد ودراس

 ٥٩٫٠٨ ١٠٫٢٢ ٠٫٢٠ ١ ٤٨٫٨٦ ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ نقل

 ١٣٩٦٫٩ ١١٢٧٫٠٤ ١٠٫٠٠  ١٣٩٫٦٠ ٢٫٠٠ ١١٩٫٥٠ ٢٫٨٠ إجمالي

  ٢٠١٥  ة المیدانیة حسبت وجمعت من عینة الدراس :المصدر



 
Yossef, et al. 

 

1418 

القیمة ( م٢٠١٥ ةالمیدانی الدراسة عینة  لمحصول القمح تحت نظام الري الرش فيمؤشرات الكفاءة االقتصادیة .٨جدول 
 )بالجنیھ

 القیمة المؤشر القیمة المؤشر

 ١٤٦٧٫٣٩ الھامش الكلي للطن ٣٫٠٠ )فدان/ طن(الكمیة 
 الناتج الرئیسي

 ٢٢٠١٫٠٨ الھامش الكلي للرجل ٨٣٢٥٫٠٠ القیمة

 ٣٩٩٨٫٥٩ صافي العائد للفدان ٧٫٢٤ )فدان/ حمل(الكمیة 
 الناتج الثانوي

 ١٣٣٢٫٨٦ )طن(صافي العائد للوحدة  ١٢٩٦٫٤٣ القیمة

 ٤٨٫٠٣  (%)حافز المنتج ٢٧٧٥٫٠٠ )طن(سعر بیع الوحدة 

 ٩٠٠٫٧٢ ھامش المنتج ٢٫٠٠ عدد العمل البشري المستأجر

 ١٫٧١ عائد الجنیة ٣٩٢٢٫٨٤ )ت م(التكالیف المتغیرة 

 ٠٫٩٥ أربحیة الجنیة ١٧٠٠٫٠٠ )ت ث(التكالیف الثابتة 

 ٩٤٢٫٨٦ )فدان/٣م (استھالك المیاه ٥٦٢٢٫٨٤ )فدان/ ت ك (التكالیف الكلیة 

 ٣١٨١٫٨٢ )٣م١٠٠٠/ كجم (إنتاجیة المیاه ١٨٧٤٫٢٨ )طن/ ت ك (التكالیف الكلیة 

 ٤٢٤٠٫٩٣ )٣م١٠٠٠/ جنیة(صافي العائد للمیاه ٩٦٢١٫٤٣ )ثانوي+ رئیسي (اإلیراد الكلي 

   ٤٤٠٢٫١٦  الكلي للفدانالھامش

 .٢٠١٥  ة المیدانیة حسبت وجمعت من عینة الدراس:المصدر
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ECONOMIC RETURNS FOR IRRIGATION SYSTEMS OF WHEAT 
CROP IN THE NEW LANDS IN AL-SHARKIA GOVERNORATE 

  Mahmoud M.M. Yossef, U.M. Ewada and Halah E.M. Bassiony 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT 

Water resources is one of the most important horizontal and vertical agricultural 
development determinants, and providing quantity of water by adjusting crop structure and 
implementation the development and rationalization of uses of this amount and re-use of 
treated waste water and groundwater in Eastern and Western Sahara and Sinai, will achieve 
water savings expected to be about 12:25 billion cubic meters annually by the end of the 
seventh five-year plan until 2017. Therefore, the study aimed to estimate the economic return 
for wheat irrigation systems in Sharkiya Governorate, to study the cost of using each system 
of irrigation systems used in the new lands to produce wheat crop. And to study the economic 
efficiency of some of these modern methods in agriculture in Egypt, and study the economic 
effects of the application of modern irrigation systems. The study relied on two sources of 
data, namely: Sources of primary data through conducting a questionnaire for respondents in 
new lands. The sample was chosen as intentional sample of the new land area of New Salehia, 
during season 2015/2016, by 30 units of each system of irrigation systems. The selected 
sample size was approximately 60 units. The second source was, from data published in 
government entities such as the Ministry of agriculture and land reclamation, the Ministry of 
Irrigation and Agriculture Directorate Sharkiya Governorate and agricultural magazines and 
bulletins. The methodology includes the descriptive methods which represented by the 
average, coefficient of variation and growth rate, as well as a quantitative method represented 
in the indicators of productivity and economic efficiency of different irrigation systems. The 
most important results include: for surface irrigation (flood irrigation) the total costs per 
faddan was about 4818.90 pounds, while the total costs per ton was about 1784.78 pounds. 
The total revenue amounted to 8549.29 pounds. And that the overall margin of 4016.16 
pounds/faddan, while the total margin per ton amounted to 1444.85 pounds, while the overall 
margin reached about 390.11 pounds. The net return per faddan was 3784.78 pounds. While 
the net return per unit amounted to 1381.62 pounds. The producer get an incentive about 
49.94%, while the margins of the producer amounted to 981.89, while the pound dividend 
was 1.77 and the profit was 0.82. It is clear that the water consumption was 1264.50 m3 per 
faddan, while the productivity of water was 2372.48 Kg/1000m3 and finally the net return for 
water was 3041.03 pounds/1000 m3. As for sprinkler irrigation the total costs per faddan 
reached about 3922.84 pounds, while total costs per ton was 1874.28 pounds. The total 
revenue amounted to 9621.43 pounds. And that the overall margin was 4402.16 per faddan, 
while the total margin per ton amounted to 1467.39 pounds, while total margin of a man was 
about 2201.08 pounds and the net return was 3998.59 pounds per faddan, while net earnings 
per unit amounted to 1332.86 pounds. The producer get an incentive about 48.03%, while the 
margins for the producer amounted to 900.72, while the pound dividend was 1.71 and the 
profit was 0.95. Finally the water consumption was 942.86 m3 per faddan, while productivity 
of water was 3181.82 Kg/1000m3, and the net return for water was 4240.93 pounds/1000 m3. 
Key words: Irrigation systems, economic return, the productivity of water. 
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