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  مركز البحوث الزراعية _ الزراعي االقتصاد بحوث معهد
  المستخلص

 ومحاولـة محصول القمـح     إنتاج في المتاحة المائية ردالموا استخدام كفاءةإلى دراسة    يهدف البحث 
 االقتـصادية  الكفـاءة  معـايير  بعض ستخدامتم ا  ظل الموارد المتاحة ، وقد     في ممكن عائد ألقصى الوصول

 أوليـة  المنشورة وغير المنـشورة وبيانـات        الثانوية البيانات علىوتحليل االنحدار المتعدد ، وقد تم االعتماد        
 ، وبدراسـة مؤشـرات الكفـاءة        الغربيـة  بمحافظة وزفتى الكبرى المحلة مركزيمن   ةديعم عينة لمفردات

الذي تم ريـه باسـتخدام ميـاه التـرع         لمحصول القمح    التكاليف   إجمالي العائد إلى    إجمالياإلنتاجية تبين أن    
قة الدالية بين   العالبمركزي المحلة الكبرى وزفتى بلغ أعلى قيمة له مقارنةً بمصادر الري األخرى ، وبدراسة               

 وبعـض  كمتغير تـابع بمياه الترع والمياه الجوفية والمياه الخليط     كمية الناتج من محصول القمح الذي تم ريه         
تأثير عنصر المياه سالباً مما يدل على وجود إسـراف كبيـر          أن  اتضح   ،    كمتغيرات مفسرة  العوامل اإلنتاجية 

  . هذا المورداستخدام في 
  .كفاءة، إدارة، المياه، القمح: الكلمات المفتاحية 

  

  مقدمةال
 كبيرا تحدياً يواجه نهأ إال االقتصادية للتنمية الرئيسية قطاعاتال أهم من مصر في الزراعي القطاع يعد

 االحتياجات تقدر حيث مصر في للمياه الرئيسي المستهلك الزراعة وتعد ، المحدودة المائية الموارد أمام
 ٤ ، اآلدمي لالستخدام مكعب متر مليار ٤,٥ نحو مقابل مكعب متر مليار ٥٢ وبنح الزراعة لقطاع الحالية
 المساحة في األفقي التوسع نحو االتجاه في الدولة سياسية إطار وفي ، )٩(الصناعة لقطاع مكعب متر مليار

 إلى إلضافةبا ، التوسع هذا لمواكبة المياه من أكبر كميات إلى الحاجة زادت فدان مليون ١,٥ بنحو الزراعية
 المائية المخصصات وتقدر ، المياه من الفرد نصيب خفض إلى أدت قد المستمرة السكانية الزيادات أن

 بنحووتُقدر المساحات التي تروى من هذه المصادر  ، )٧(مكعب متر مليار ٢,١٧ حواليب الغربية بمحافظة
 بمياه الري على تعتمد فدان ١٢٥,٤ ونحو ، الجوفية المياه على تعتمد فدان ١٠٢٥ ونحو فدان ١٠٧٩١٧

 للتوسع تكفى ال المتاحة المائية الموارد ألن ونظرا ، الزراعي الصرفالترع ومياه  ة من كٍل من مياهمختلط
المائية في إنتاج أهم الموارد من  المتاحةالمصادر  استخدام في النظر إعادة األمر يتطلب لذا ، مستقبالً األفقي

  .  من استخدامها وإدراتها  ممكنة كفاءة ألقصى الوصول ومحاولةها محصول القمح المحاصيل الزراعية ومن
  :البحث مشكلة

 وسط وفي عامة بصفة مصر في الري مياه استخدام في واضح إهدار وجود في بحثال مشكلة تتمثل
 وانسداد األرضي الماء مستوى الرتفاع يؤدى بما ،بالغمر  الري أسلوب إلتباع نتيجة خاصة بصفة الدلتا

 األراضي لتدهور يؤدى مما ، الصرف مياه مع للمحاصيل السمادية المتبقيات ضياع عن فضالً المصارف
الموارد من  المتاحةالمصادر  استخدام كفاءة دراسة ضرورةل مما دعى ، الفدانية اإلنتاجية وضعف الزراعية
 المشاكل والمعوقات التي كافة ودراسة محصول القمح كأحد أهم المحاصيل االستراتيجية ، إنتاج فيالمائية 
  .   إنتاجه وتقديم مقترحات الحلول لهاتواجه
  :بحثال أهداف
 إنتاج في المواردمن  المتاحةالمصادر  استخدام كفاءة على لتعرفل سيةأسا بصفة بحثال هدفي

المستخدمة ، إنتاجية وعائد وصافي عائد الفدان وفقاً لمصدر مياه الري  دراسة خالل من محصول القمح

  ٢٠٢٠يونيو  – الثاني العدد – الثالثون دالمجل – الزراعي لالقتصاد المصرية المجلة



٤٨٤ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
تأثير أهم العوامل االقتصادية ل يقياسالتقييم المالي لمحصول القمح وفقا لمصادر الري المختلفة ، والتقدير الو

 مصادر مياه مشاكل على لتعرفبمحافظة الغربية ، باإلضافة ل من محصول القمح على كمية الناتجالمؤثرة 
  . المشكالت لهذه الحلول ومقترحاتالمختلفة  الري

    :البيانات مصادرو البحثي األسلوب
 المتغيرات ووصف تفسير في والكمي الوصفي األسلوبين على أهدافه تحقيق في بحثال عتمدا  

 وصافى ، العائد إجمالي ثلم االقتصادية الكفاءة معايير بعض باستخدام وذلك ،الدراسة موضوع االقتصادية
الجنيه المستثمر في إنتاج محصول القمح باستخدام مصادر  دوعائ ، وإجمالي العائد للتكاليف للفدان، العائد

لتقدير الداالت اإلنتاجية  المتعدد االنحدار تحليل في متمثال الكمي األسلوبكما تم استخدام  ،الري المختلفة
وقد اعتمد . لمحصول القمح وفقاً لمصادر الري المختلفة لبيان أثر اختالف مصدر الري على إنتاجية الفدان 

 الحصول تمفقد  منشورة غير أو منشورة كانت سواء الثانوية البيانات:  األوليةو الثانوية البيانات على بحثال
 الزراعة مديرية سجالت ، األراضي واستصالح الزراعة وزارة تصدرها التي والنشرات الدوريات من عليها

 المائية الموارد وزارة بيانات ، ربيةالغ بمحافظة سجالت مديرية الري والصرف الصحي ، وإداراتها بالغربية
، البحث مجال في هاؤإجرا تم التي واألبحاث ساتراوالد واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز والري،

 مراكزها اختيار تم عينة لمفردات الشخصية المقابلة على اعتماداً يهاعل الحصول تمفقد  األولية البياناتأما 
 الصرف بمياه المروية األراضي مساحة نسبة الرتفاع وذلك وزفتى الكبرى حلةالم مركزي اوهم عمدياً

 بمحافظة الزراعي بالصرف المروية المساحة إجمالي من% ٤٢,٥ ،%٥٢,٥  نحوبلغت إذ بهما الزراعي
   . )٨(الغربية

لفة التي تستخدم مصادر مخت القرى ألهم وفقاً عشوائية بطريقة مركز كل من قريتين اختيار تمقد و  
 لمركز فبالنسبةالري مثل مياه الترع والمياه الجوفية والمياه الخليط وذلك في ري محصول القمح ،  مياهمن 

 مشاهدة ١٣٠ نحو العينةأعداد مشاهدات  بلغتتم اختيار قريتي الهياتم وميت عياش ، حيث  الكبرى المحلة
  واألولى، القرية من ١٧ ،٢٥ ،٢٤ بواقع اشعيميت  قرية من حائزاً ٦٤ و الهياتم قرية من حائزاً ٦٦ بواقع
من إجمالي مساحة % ٥١,٦٦ فدان تُمثل نحو ٢٦,٠٦، بمساحة بلغت نحو  الثانية القرية من ١٨ ، ٢٤ ، ٢٢

فقد تم اختيار قريتي دمنهور  زفتى لمركز بالنسبة أما ، فدان ٥٠,٤٥محصول القمح بعينة الدراسة البالغ نحو 
 دمنهور قرية من حائزاً ٦٨  مشاهدة بواقع١٢٨أعداد المشاهدات منها نحو  تبلغالوحش وسندبسط ، حيث 

 من ١٩ ، ٢١ ، ٢٠  و، األولى القرية من ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٣ بواقعمن قرية سندبسط  حائزاً ٦٠ و الوحش
من إجمالي مساحة محصول القمح % ٤٨,٣٤ فدان تُمثل نحو ٢٤,٣٩الثانية ، بمساحة بلغت نحو  قريةال

  . ٢٠١٨/٢٠١٩ الزراعي الموسم خالل وذلك مفردة ٢٥٨ العينة حجم ليبلغ ،بالعينة 
  ):٢٠١٩-٢٠١٠ (الفترة خالل العذبة المياه من الغربية محافظة حصة تطور: أوالً

 ٢,٠٩ نحو من العذبة المياه من الغربية محافظة حصة انخفاض) ١ (رقم الجدول بيانات من يتضح      
 نحو بلغت انخفاض بنسبة ٢٠١٨ عام مكعب متر مليار ١,٠٨ نحو إلى ٢٠١٠ عام مكعب متر مليار

 مثل الري عملية في بديلة مصادر على االعتماد ضرورة على يدل مما ، فعلياً كبيرة نسبة وهي% ٤٢,١٥
  . الزراعة في المعالجة الصرف ومياه الجوفية المياه
   :٢٠١٨ عام الغربية محافظة مراكز ىمستو على الزراعة فيمن مياه الترع  المستخدمة الكميات :ثانياً

 ٢٠١٨ عام خالل المراكز مستوى على الزراعة في المستخدمة الكميات) ٢ (رقم الجدول يوضح
 بحر – يزيد ميت – المالحية طنطا قناة -الباجورية (مثل الرئيسية الترع طريق عن توزيعها يتم والتي
 وقد ، منها اآلخذه الفرعية الترع طريق عن المراكز على المياه بتوزيع تقوم والتي) القرشية ترعة – المالح

   .٣م مليار ١,٠٧٩ حوالي بلغت قد ٢٠١٨ عام الزراعة في المستخدمة المياه من العامة اإلدارة حصة أن تبين



٤٨٥ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
  .) ٢٠١٩-٢٠١٠ (الفترة خالل العذبة الري مياه من الغربية محافظة حصة :)١ (رقم جدول

  ٣ مبالمليار نوياًس العذبة المياه كمية  السنة
٢,٠٩  ٢٠١٠  
٢,٥٥  ٢٠١١  
٢,١٦  ٢٠١٢  
١,٨٥  ٢٠١٣  
١,٧١  ٢٠١٤  
١,٧٠  ٢٠١٥  
١,٦٩  ٢٠١٦  
١,٦٢  ٢٠١٧  
١,٠٨  ٢٠١٨  
١,٢١  ٢٠١٩  

  . ٢٠١٩ - بالغربية والري المائية للموارد المتكاملة العامة اإلدارة – والري المائية الموارد وزارة :المصدر
  

  . ٢٠١٨ عام ٣ن ممليوبال الترع مياه من الغربية ةمحافظ حصة :)٢ (رقم جدول
  %  الترعكمية مياه   المركز
 ١٦,٦٧  ١٨٠  طنطا

 ١٥,٧٥  ١٧٠  كفر الزيات
 ١٤,٣٣  ١٥٤,٧  قطور
 ١٢,٥٠  ١٣٥  بسيون

 ٢٣,١٥  ٢٥٠  بشبيشقرية 
 ١٧,٦٠  ١٩٠  غرب المحلة

 ١٠٠  ١٠٧٩,٧  اإلجمالي
  . ٢٠١٩ - بالغربية والري المائية للموارد المتكاملة العامة اإلدارة – والري المائية الموارد وزارة :المصدر

  

 نحو تُمثل المياه من ٣ ممليون ٢٥٠ بنحو األولى المرتبة في يأتي الكبرى المحلة مركز أن ويتضح
 طنطا مركز يليه ثم ،% ١٧,٦ نحو تُمثل المحلة غرب لمنطقة ٣ن ممليو ١٩٠ ونحو بشبيش لقرية% ٢٣,١٥

 الزيات كفر مركز ةثالثال المرتبة في جاء ثم ،% ١٦,٦٧ نحو تُمثل ٣ن ممليو ١٨٠ بنحو ةينالثا المرتبة في
 قطور مركزي من كٍل الخامسةالرابعة و المرتبة في جاء ثم ،% ١٥,٧٥ نحو تُمثل ٣ن ممليو ١٧٠ بنحو

 العذبةالترع  مياه كمية من% ١٢,٥٠ ،% ١٤,٣٣ نحو تُمثل ٣ن ممليو ١٣٥ ، ١٥٤,٦ بنحو وبسيون
  .٢٠١٨ عام الغربية محافظة في الزراعة في المستخدمة

   . لرى الفدان والمقننات المائيةالفعلي المائيمعدل التغير بين االستهالك : ثالثاً
فـي    التعرف على كمية مياه الرى للفدان المنـزرع بمحـصول القمـح     بحثيتناول هذا الجزء من ال    

ل وفقـاً   و المحـص  هذامية مياه الرى المخصصة للفدان من       مركزى المحلة الكبرى وزفتى وقد تم مقارنتها بك       
للمقننات المائية العلمية ، حتى يمكن الوقوف على الفرق في االستهالك ومدى االسراف في اسـتخدام ميـاه                  

  . المركزينفي كالمحصول  في إنتاج الالرى من قبل المزارعين
   :في مركز المحلة الكبرى محصول القمح من  لمياه رى الفدان الفعليمعدل التغير في االستهالك  -أ 

 متـر  ٢٥٦٦,٧ لرى فدان القمح بلغ نحـو  الفعليتبين أن االستهالك   ) ٣(بدراسة بيانات الجدول رقم     
 بلغ  زيادة، بمعدل     متر مكعب  ٩٨٦,٧ المخصص لرى فدان القمح بنحو       المائي، يزيد عن المقنن      مكعب مياه 

  . متر مكعب ١٥٨٠فدان القمح البالغ نحو  لرى المائيمن مقدار المقنن % ٦٢,٥نحو 
  : في مركز زفتى من محصول القمح  لمياه رى الفدان الفعلي معدل التغير في االستهالك -ب

 من المياه لرى فدان القمح بلغ في المتوسـط    الفعليتبين أن االستهالك    ) ٣(بدراسة بيانات جدول رقم     
 متر مكعـب،    ١٢٣٨,٨المخصص لرى فدان القمح بنحو       المائيمتر مكعب، يزيد عن المقنن       ٢٨١٨,٨نحو  

  . متر مكعب١٥٨٠ لرى فدان القمح البالغ نحو المائيمن مقدار المقنن % ٧٨,٤ بلغ نحو زيادةبمعدل 

  ٢٠٢٠يونيو  – الثاني العدد – الثالثون دالمجل – الزراعي لالقتصاد المصرية المجلة



٤٨٦ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
 بالمتر المكعب الفعلي المائي معدل التغير بين المقننات المائية لرى الفدان واالستهالك :)٣(جدول رقم 

  . ٢٠١٨/٢٠١٩  الزراعيموسماللمحلة الكبرى وزفتى في محافظة الغربية محصول القمح في مركزى ال
  زفتى مركز  الكبرى المحلة مركز

 المقننات  المحصول  م
  المائية

 االستهالك
  التغير معدل  الفرق  الفعلي

%  
 المقننات
  المائية

 االستهالك
  التغير معدل  الفرق  الفعلي

%  
  %٧٨,٤  ١٢٣٨,٨  ٢٨١٨,٨  ١٥٨٠  %٦٢,٥  ٩٨٦,٧  ٢٥٦٦,٧  ١٥٨٠  القمح  ١

 . والصرف الصحى بالغربية الري سجالت مديرية -١: جمعت وحسبت من  : المصدر
    . استمارات استبيان عينة الدراسة-٢                      

  . لمحصول القمح وفقاً لمصدر مياه الري بمحافظة الغربية الماليالتقييم : رابعاً
 لمحصول القمح وفقاً لمصدر مياه الري سواء كـان ريـاً            المالييم  التقي يتناول هذا الجزء من البحث          

باستخدام مياه الترع أو باستخدام المياه الجوفية أو باستخدام مياه الري الخليط ، وذلك في كٍل مـن مركـزي                    
المحلة الكبرى ومركز زفتى بمحافظة الغربية ، وذلك لبيان أي من هذه المصادر ذات جدوى اقتصادية عنـد                  

  .دامها استخ
  : التقييم المالي لمحصول القمح وفقاً لمصادر الري المختلفة بمركز المحلة الكبرى -١

إلى أن إجمالي التكاليف الكلية لفدان القمح بلغ أقل قيمة لـه فـي   ) ٤(وقد أشارت بيانات الجدول رقم      
ـ  ٨٨٢٨,٢٩فدان القمح الذي تم ريه باستخدام المياه الخليط حيث بلغت نحو           ذلك بلـغ إجمـالي    جنيهـاً ، وك

 ٢٦٢٨,٢٩التكاليف المتغيرة أقل قيمة له في فدان القمح الذي تم ريه باستخدام المياه الخليط حيث بلغت نحـو     
 العائد فقد بلغ أعلى قيمة له في فدان القمح الذي تم ريه باستخدام مياه الترع حيث بلغ نحو                   إجماليجنيهاً ، أما    
قد بلغ أعلى قيمة له في فدان القمح الذي تم ريه بمياه الترع حيـث                جنيهاً ، وعن صافى العائد ف      ١٤٨٥٨,٤٨

  . جنيهاً ٥٨٥٧,٣٨بلغ نحو 
معايير الكفاءة االقتصادية لمحصول القمح وفقاً لمصادر الري المختلفة بمركز المحلة ) : ٤(جدول رقم 

  .الكبرى بمحافظة الغربية
  F  اه خليطمروي بمي  مروي بمياه جوفية  بمياه الترعمروي   المؤشر  م
  )٣٠,٥**( ٨٨٢٨,٢٩ ٩٢٤٦,٧٢ ٩٠٠١,١٠  التكاليف الكلية بالجنيهمتوسط   ١
  )٢٧,٦(** ٢٦٢٨,٢٩ ٢٨٩٦,٧٢ ٢٧٥١,١٠   التكاليف المتغيرة بالجنيهمتوسط  ٢
  )٣٠٢,٣(** ١٢٢٦٥,٢١ ١٣٨٤٥,٠١ ١٤٨٥٨,٤٨   بالجنيهمتوسط إجمالي العائد  ٣
  )٨٥,٣(** ٣٤٣٦,٩٢ ٤٥٩٨,٢٩ ٥٨٥٧,٣٨   صافى العائد بالجنيهمتوسط  ٤
 )١٨,٨٦**( ٢٣٥,٢٣ ٢٤٠,٩٢ ٢٣٧,١٣   تكلفة الرى بالجنيهمتوسط  ٥
  )٩,٨(** ١,٣٩ ١,٥٠ ١,٦٥  %إجمالي العائد إلجمالي التكاليف   ٦
  )٧,٥(** ٠,٣٨٩ ٠,٤٩٧ ٠,٦٥١  عائد الجنيه المستثمر  ٧

   .استمارات استبيان عينة الدراسة :المصدر
  

 التكاليف لفدان القمح الذي تم ريه بمياه الترع أعلى قيمة لها            إجماليإلى   العائد   إجماليوقد بلغت نسبة    
 ، يليه فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الجوفية ثـم فـدان              ١,٦٥مقارنةً بمصادر الري األخرى حيث بلغ نحو        

ـ          ١,٣٩ ،   ١,٥٠القمح الذي تم ريه بالمياه الخليط بنحو         د الجنيـه    لكٍل منهما على الترتيب ، وبذلك بلـغ عائ
 جنيهاً ، يليه فدان القمح الذي       ٠,٦٥١المستثمر في إنتاج فدان القمح الذي تم ريه بمياه الترع أعلى قيمة بنحو              

 جنيها لكٍل منهما على ٠,٣٨٩ ،  ٠,٤٩٧تم ريه بالمياه الجوفية ثم فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الخليط بنحو              
لترع هو أفضل مصدر للري إذا ما قورن بمصادر الري األخرى           ومما سبق يتضح أن الري بمياه ا      ،  الترتيب  

في اتجاه واحد    وتشير بيانات تحليل التباين      .في إنتاج محصول القمح بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية          
)One Way Analysis Of Variance (جدول رقم الب)الـثالث  مصادرإلى وجود فروق معنوية بين ال) ٤ 

   .٠,٠١عند مستوى معنويالمذكورة نود ببند من الفي كل 



٤٨٧ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
  :  لمصادر الري المختلفة بمركز زفتىوفقاًالتقييم المالي لمحصول القمح  -٢

إلى أن إجمالي التكاليف الكلية لفدان القمح بلغ أقل قيمة لـه فـي   ) ٥(وقد أشارت بيانات الجدول رقم      
 جنيهـاً ، وكـذلك بلـغ إجمـالي     ٨٣٠٤,٠٥ فدان القمح الذي تم ريه باستخدام المياه الخليط حيث بلغت نحو         

 ٢٨٠٤,٠٥التكاليف المتغيرة أقل قيمة له في فدان القمح الذي تم ريه باستخدام المياه الخليط حيث بلـغ نحـو       
 العائد فقد بلغ أعلى قيمة له في فدان القمح الذي تم ريه بمياه التـرع حيـث بلـغ نحـو                      إجماليجنيهاً ، أما    
فى العائد فقد بلغ أعلى قيمة له في فدان القمح الذي تم ريه بمياه الترع حيـث                  جنيهاً ، وعن صا    ١٤٦١٧,٥٠

 التكاليف في محصول القمح الذي تـم        إجمالي العائد إلى    إجماليوقد بلغت نسبة    .  جنيهاً   ٦٠٥٦,٢٣بلغ نحو   
القمح الـذي   ، يليه فدان   ١,٧١ريه بمياه الترع أعلى قيمة لها مقارنةً بمصادر الري األخرى حيث بلغت نحو              

 لكٍل منهما على الترتيب     ١,٤٦ ،   ١,٥٢تم ريه بالمياه الجوفية ثم فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الخليط بنحو              
 ٠,٧٠٧، وبذلك بلغ عائد الجنيه المستثمر في إنتاج فدان القمح الذي تم ريه بمياه الترع أعلـى قيمـة بنحـو         

 ، ٠,٥٢٥ه الجوفية ثم فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الخليط بنحـو  جنيهاً ، يليه فدان القمح الذي تم ريه بالميا  
إلـى  ) ٥(جدول رقم   البفي اتجاه واحد     وتشير بيانات تحليل التباين      . . جنيها لكٍل منهما على الترتيب       ٠,٤٥٦

   .٠,٠١عند مستوى معنويالمذكورة نود بند من الب الثالث في كل مصادروجود فروق معنوية بين ال
معايير الكفاءة االقتصادية لمحصول القمح وفقاً لمصادر الري المختلفة بمركز زفتى ): ٥(رقم جدول 

  .بمحافظة الغربية 
   F  مروي بمياه خليط  مروي بمياه جوفية  بمياه الترعمروي   المؤشر  م
  )٢٧,١**( ٨٣٠٤,٠٥ ٨٩٥٥,٦١ ٨٥٦١,٢٨  التكاليف الكلية بالجنيهمتوسط   ١
  )٢٥,٦(** ٢٨٠٤,٠٥ ٢٨٩٥,٦١ ٢٨٦١,٢٨  رة بالجنيه التكاليف المتغيمتوسط  ٢
  )٣٠٥,٥(** ١٢٠٩١,١٥ ١٣٦٥٣,٣١ ١٤٦١٧,٥٠   بالجنيهمتوسط إجمالي العائد  ٣
  )١٠٢,٦(** ٣٧٨٧,١٠ ٤٦٩٧,٧٠ ٦٠٥٦,٢٣   صافى العائد بالجنيهمتوسط  ٤
 )١٥,٧**( ٢٤٣,٧٣ ٢٥١,٦٨ ٢٤٨,٧٠   تكلفة الرى بالجنيهمتوسط  ٥
  )١٠,٣(** ١,٤٦ ١,٥٢ ١,٧١  %ي التكاليف إجمالي العائد إلجمال  ٦
  )٩,١(** ٠,٤٥٦ ٠,٥٢٥ ٠,٧٠٧  التكاليف الكلية بالجنيهمتوسط   ٧

  . استمارات استبيان عينة الدراسة :المصدر
ومما سبق يتضح أن الري بمياه الترع هو أفضل مصدر لمياه الري إذا ما قـورن بمـصادر الـري                    

   .ى بمحافظة الغربية األخرى في إنتاج محصول القمح بمركز زفت
  :للداالت اإلنتاجية لمحصول القمح وفقاً الختالف مصدر الري  يقياسالتقدير ال: خامساً

ري (   يتناول هذا الجزء من البحث التقدير القياسي لداالت إنتاج محصول القمح وفقاً لمصدر مياه الري 
 تأثير اختالف مصدر الري على الناتج من وذلك لبيان مدى) بمياه ترع ، ري بمياه جوفية ، ري بمياه خليط

، وعدد بالفدان  [X1]محصول القمح ، حيث يفترض وجود عالقة بين كٍل من متغيرات مساحة المحصول 
، كمية التقاوي مقدرة ساعة  [X3]، وعدد ساعات العمل البشري ساعة  [X2]ساعات العمل اآللي 

، كمية السماد الفوسفاتي مقدرة  [X5] بالكيلو جرام  ، كمية السماد النتراتي مقدرة [X4]بالكيلوجرام
كمتغيرات [X8] ، كمية المياه المستخدمة بالمتر المكعب [X7]، كمية المبيدات مقدرة باللتر  [X6]بالكيلوجرام 

  . كمتغير تابع [Y] وتأثير هذه المتغيرات مجتمعة على كمية الناتج مقدرة بالكيلوجرام مفسرة ،
العالقة الدالية بين كمية الناتج من محصول القمح ) ٦(رقم بالجدول ) ١(ة رقم أوضحت المعادلوقد 

[Y1] العمل البشرى عدد ساعات، و كمتغير تابع الترعمياه الذي تم ريه ب [X3]  ساعة كمية مياه الرى ،
[X8]وكمية التقاوى   بالمتر المكعب[X4] النموذج من  بالكيلوجرام كمتغيرات مفسرة ، وتم اختيار هذا مقدرة

اتضح أن المرونة اإلنتاجية و ، Backwordال عدة نماذج خطية ولوغاريتمية مزدوجة وباستخدام طريقة
مما يعنى سيادة العالقة اإلنتاجية ،  ٠,٤١٥اإلجمالية للموارد التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية قد بلغت نحو 
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٤٨٨ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
ى يتزايد فيها الناتج بنسبة أقل من نسبة تصادي التأي أن المزارعين يعملون في مرحلة اإلنتاج االقالمتناقصة 

تؤدى إلى زيادة الناتج % ١٠جمالية بالدالة المقدرة بنسبة ، وبمعنى آخر فإن زيادة الموارد اإل زيادة الموارد
   .% ٤,١٥بنسبة 
 الدراسة للداالت اإلنتاجية لمحصول القمح وفقاً الختالف مصدر الري بعينة القياسي التقدير): ٦ ( رقمجدول

  .الغربية بمحافظة
رقم 

  المعادلة
مصدر 
  R2  F  المرونة  المعادلـــــة  الري

مياه  (1)
  ترع

Ln y1 = 0.714 + 0.286 Ln X3 + 0.215 LnX4 - 0.086 Ln X8 
            (4.37)**  (5.62)**        (3.62)**       (-1.37)     0.415 0.63 15.30** 

مياه  (2)
  جوفية

Ln y2 = 0.442 + 0.243 Ln X2 + 0.203 Ln X4 - 0.098 Ln X8  
        (3.20)**  (4.31)**       (3.13)**       (-1.11)        0.348 0.66 14.67** 

مياه  (3)
  خليط

Ln y3 = 0.431 + 0.221 Ln X3 + 0.216 Ln X6 - 0.063 Ln X8  
    (-1.45)  (3.12)**     (3.33)**   (3.11)**       0.374 0.69 15.21** 

   .٠,٠١ معنوية مستوى عند معنوية **
  . استمارات استبيان العينة بيانات تحليل : المصدر

  

عدد كما بينت الدالة المشار إليها أن أهم العوامل ذات التأثير الموجب على كمية الناتج من القمح هي 
حيث أنه بزيادة الكيلو جرام ،  مقدرة ب[X4]ة وكمية التقاوى المستخدم ساعة ، [X3] بشرىساعات العمل ال

% ٢,٢، %٢,٩يؤدى إلى زيادة الناتج من القمح بنسبة % ١٠بنسبة كل على حده  هذين العنصرينكل من 
 في الكميات المسخدمة من، مما يدل على وجود إسراف  على الترتيب ، بينما كان تأثير عنصر المياه سالباً

 ، كما بلغ معامل ١٥,٣٠ المحسوبة [F]حيث بلغت قيمة ] ٠,٠١[هذا المورد ، والدالة معنوية عند مستوى 
 كمية الناتج التغيرات الحادثة فيمن % ٦٣ أي أن تلك العوامل مجتمعة بالدالة تفسر نحو ٠,٦٣ [R2]التحديد 

، وذلك بافتراض أن تلك العوامل بالدالة هي المسئولة عن تحقيق هذا   الترعبمياهمن محصول القمح المروي 
   .بفرض ثبات باقي العوامل األخرىالناتج 

الذي  [Y2]العالقة الدالية بين كمية الناتج من القمح ) ٦(رقم بالجدول ) ٢(كما أوضحت المعادلة رقم 
 [X4]ساعة ، وكمية التقاوى  [X2] اآللي، وعدد ساعات العمل  كمتغير تابع المياه الجوفية تم ريه باستخدام

بالمتر المكعب كمتغيرات مفسرة ، وتم اختيار هذا النموذج من  [X8]الرى  بالكيلوجرام ، وكمية مياه درةمق
اتضح أن المرونة اإلنتاجية وقد  ، Backwordال عدة نماذج خطية ولوغاريتمية مزدوجة وباستخدام طريقة

تاجية مما يعنى سيادة العالقة اإلن،  0.348اإلجمالية للموارد التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية قد بلغت نحو 
، وبمعنى آخر فإن زيادة الموارد  المتناقصة أي التى يتزايد فيها الناتج بنسبة أقل من نسبة زيادة الموارد

، كما بينت الدالة المشار إليها أن % 3.48تؤدى إلى زيادة الناتج بنسبة % ١٠االجمالية بالدالة المقدرة بنسبة 
،  ساعة [X2] العمل اآلليعدد ساعات  من القمح هي أهم العوامل ذات التأثير الموجب على كمية الناتج

% ١٠ بنسبة كل على حده هذين العنصرين حيث أنه بزيادة كل من  مقدرة بالكيلو جرام[X4]وكمية التقاوي 
على الترتيب ، بينما كان تأثير عنصر المياه سالباً، % ٢,٠٣، %٢,٤٣يؤدى إلى زيادة الناتج من القمح بنسبة 

حيث بلغت قيمة ] ٠,٠١[ هذا المورد ، والدالة معنوية عند مستوى  استخداممما يدل على وجود إسراف في
[F] كما بلغ معامل التحديد ١٤,٦٧ المحسوبة ، [R2] أي أن تلك العوامل بالدالة مجتمعة تفسر نحو ،  ٠,٦٦
وذلك بافتراض ثبات  جوفيةالمياه ال كمية الناتج من محصول القمح المروي بالتغيرات الحادثة فيمن % ٦٦

   .باقي العوامل األخرى
الذي  [Y3]الجدول العالقة الدالية بين كمية الناتج من القمح من نفس ) ٣(رقم وقد أوضحت المعادلة 

 السماد كميةساعة ، و [X3] العمل البشرى ، وعدد ساعات تم ريه باستخدام المياه الخليط كمتغير تابع



٤٨٩ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
 بالمتر المكعب كمتغيرات مفسرة ، وتم اختيار [X8]وكمية مياه الرى مقدرة بالكيلو جرام ،  [X6] الفوسفاتي

أن وقد تبين  ، Backwordال هذا النموذج من عدة نماذج خطية ولوغاريتمية مزدوجة وباستخدام طريقة
مما يعنى سيادة ،  ٠,٣٧٤ للموارد التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية قد بلغت نحو المرونة اإلنتاجية اإلجمالية

، وبمعنى آخر فإن  العالقة اإلنتاجية المتناقصة أي التى يتزايد فيها الناتج بنسبة أقل من نسبة زيادة الموارد
، كما بينت الدالة % ٣,٧٤تؤدى إلى زيادة الناتج بنسبة % ١٠زيادة الموارد االجمالية بالدالة المقدرة بنسبة 

العمل ساعات عدد المشار إليها أن أهم العوامل ذات التأثير الموجب على كمية الناتج من القمح هي عنصر 
هذين حيث أنه بزيادة كل من   ، مقدرة بالكيلو جرام[X6] ، وكمية السماد الفوسفاتي ساعة [X3]البشري 

على % ٢,١٦،  %٢,٢ زيادة الناتج من القمح بنسبة  إلى ذلكيؤدى% ١٠بنسبة  كل على حده العنصرين
 هذا المورد ، والدالة  استخدام، مما يدل على وجود إسراف في الترتيب ، بينما كان تأثير عنصر المياه سالباً

  ،٠,٦٩ [R2] ، كما بلغ معامل التحديد ١٥,٢١ المحسوبة [F]حيث بلغت قيمة ] ٠,٠١[معنوية عند مستوى 
كمية الناتج من محصول القمح في  التغيرات الحادثةمن % ٦٩مل مجتمعة بالدالة تفسر نحو أي أن تلك العوا

  .وذلك بافتراض ثبات باقي العوامل األخرى خليطالمياه الالمروي ب
  ومما سبق يتضح أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول القمح بعينة الدراسة مع اختالف مصادر 

، وكمية التقاوى  ساعة [X3] بشرى ، وعدد ساعات العمل ال[X2] العمل اآلليت الري تتمثل في عدد ساعا
وكمية مياه الرى مقدرة بالكيلو جرام ،  [X6]  السماد الفوسفاتيكميةو مقدرة بالكيلو جرام ، [X4]ة المستخدم

[X8]  بالمتر المكعبمقدرة.   
  .ري المختلفة ومقترحات الحلول لها أهم المشكالت التي تواجه الزراع وفقا لمصدر مياه ال:سادساً

 ، الـرى إيجابيات وسلبيات كل مصدر من مصادر ميـاه     يتضمن هذا الجزء من البحث التعرف على      
  :وجاءت النتائج على النحو التالي وذلك من خالل استمارة االستبيان الميدانى 

: إيجابيات وسلبيات مصادر مياه الري موضوع الدراسة -أ  
 سـهولة   تتمثـل فـي    الترع   أن أهم إيجابيات الري باستخدام مياه     ) ٧(الجدول رقم   يتضح من بيانات    

ـ  إ، وكذلك النخفاض تكاليفـه      من المبحوثين بالعينة    % ١٣,٣٩وقد أشار لذلك نحو     إجراء عملية الرى     ا ذا م
ـ   باإلضافة إلى    ، من المبحوثين بالعينة  % ١٠,٧١ وقد أشار لذلك نحو       بالرى من اآلبار   قورن ى الحصول عل

من المبحوثين بعينة الدراسة ، كما أشـار  % ١١,٠٢وقد أشار لذلك نحو محصول جيد من حيث الكم والجودة  
من بقايا المبيدات واألسمدة التـي قـد تكـون        الترع    نقاء مياه  من المبحوثين بعينة الدراسة إلى    % ٨,٩٣نحو  

   مترسبة في باطن األرض
من المبحوثين بالعينة إلى % ١٢,٥٠فقد أشار نحو أما عن سلبيات استخدام هذه المصادر في الري 

من المبحوثين بالعينة إلى مشكلة % ١٠,١١جفاف الترع ونقص المياه في المحافظات ، كما أشار نحو مشكلة 
من المبحوثين % ١٠,٦٤ المياه بين الترع في المحافظات ، بينما أشار نحو عدم وجود عدالة في توزيع

من المبحوثين بالعينة أن مشكلة % ٩,٠٤ ، ويرى نحو نتظام في فتح بوابات الترععدم االبالعينة إلى مشكلة 
 . بأي مكان ال تصل إليه مياه الترع الرئيسية من أهم سلبيات الري بمياه الترع لريل حفر قنوات عدم إمكانية

إمكانية الحصول من المبحوثين بالعينة إلى % ٩,٥٢وعن أهم إيجابيات الري بالمياه الجوفية فقد أشار نحو 
عدم الحاجة إلى تطهير المروى من المبحوثين بالعينة إلى % ١٣,٣٩على محصول جيد نسبياً ، وأشار نحو 

 أن الرى بحوثين بالعينةمن الم% ١٠,١٢في حين يرى  كما يحدث في حالة الري بمياه الترع ، و الترعةأ
  إلى المزارعونال يتعرضبمياه الترع ، حيث من الري من اآلبار التي قاموا بدقها على رأس حقولهم أفضل 

بسببه العديد من المشاكل التي قد يصل األمر فيها حدث المناوبة الذي ت دورب انتظار أدوارهم فيما يعرف
وبالنسبة  . النتظار فتح بوابات الترععدم الحاجة من المبحوثين بالعينة إلى % ١٣,٣٩ ، أحياناً إلى حد القتل
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٤٩٠ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
من المبحوثين بالعينة إلى انخفاض إنتاجية % ١٢,٢٣در من مصادر الري فقد أشار نحو لسلبيات هذا المص

من المبحوثين بالعينة إلى مشكلة ارتفاع نسبة المبيدات واألسمدة في % ١١,٤٤، وقد أشار نحو الفدان نسبياً 
 ، اع تكلفة حفر اآلبارارتفمن المبحوثين بالعينة إلى مشكلة % ١٠,٦٤، بينما أشار نحو  مياه الري المستخدمة

من % ٩,٥٣أشار نحو طبقاً ألراء المبحوثين بالعينة  فقد وعن أهم إيجابيات الري باستخدام المياه الخليط 
، وبالنسبة لسلبيات هذا المصدر من انخفاض تكلفة الري مقارنةً بمصادر الري األخرى المبحوثين بالعينة إلى 

انخفاض كمية المحصول الناتج مقارنًة مبحوثين بالعينة إلى من ال% ١١,٩٧مصادر الري فقد أشار نحو 
  . بمصادر الري األخرى 

  .إيجابيات وسلبيات مصادر مياه الري موضوع الدراسة بمحافظة الغربية ) : ٧(جدول رقم 
  المؤشر   

  %   التكرارات  السلبيات  %  التكرارات  اإليجابيات   الري المصدر
  ١٢,٥٠  ٤٧  جفاف الترع ونقص المياه   ١٣,٣٩  ٤٥  ملية الرىسهولة إجراء ع

انخفاض تكاليفه مقارنـةً    
 عدم وجود عدالة فـي توزيـع        ١٠,٧١  ٣٦  بالرى من اآلبار

  ١٠,١١  ٣٨  المياه بين الترع في المحافظات 
الحصول على محـصول    
جيــد مــن حيــث الكــم 

  والجودة 
عدم االنتظام في فـتح بوابـات         ١١,٠٢  ٣٧

بمياه الري   ١٠,٦٤  ٤٠  الترع
  الترع

نقاء الميـاه مـن بقايـا       
المبيدات واألسمدة التي قد 
تكون مترسبة في بـاطن     

   األرض
٨,٩٣  ٣٠  

 لـري ل حفر قنوات    عدم إمكانية 
بأي مكان ال تصل إليـه ميـاه        

  الترع الرئيسية 
٩,٠٤  ٣٤  

الحصول على محصول 
  ١٢,٢٣  ٤٦  انخفاض إنتاجية الفدان نسبياً  ٩,٥٢  ٣٢  جيد نسبياً 

عدم الحاجة إلى تطهير 
ارتفاع نسبة المبيدات واألسمدة   ١٣,٣٩  ٤٥   و الترعةأالمروى 

الري بالمياه   ١١,٤٤  ٤٣  في مياه الري 
 إلى عدم الحاجة لالنتظار  الجوفية

حدث  الذي ت)دورالمناوبة(
   بسببه العديد من المشاكل

  ١٠,٦٤ ٤٠  ارتفاع تكلفة حفر اآلبار   ١٠,١٢  ٣٤

الري بالمياه   ١١,٩٧ ٤٥  انخفاض كمية المحصول الناتج   ٩,٥٣  ٣٢  تكلفة الري انخفاض 
عدم الحاجة النتظار فتح   الخليط

تدهور خصوبة التربة وقيمة   ١٣,٣٩  ٤٥  بوابات الترع 
  ١١,٤٤ ٤٣  األراضي الزراعية 

  ١٠٠  ٣٧٦    ١٠٠  ٣٣٦  اإلجمـــــــالي
  .جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان العينة  : المصدر

  

من المبحوثين بالعينة إلى مشكلة تدهور خصوبة التربة وقيمة األراضي % ١١,٤٤شار نحو وقد أ
مياه  في جميع القنوات) لتر/ ملغم٦(تركيز المواد العضوية قد تجاوز الحد المسموح به الزراعية ، حيث أن 

   .٢٠٠٩عام  وزارة البيئة بحسب تقرير رسمي صدر عنالصرف الزراعي وذلك 
  : حلول من وجهة نظر المبحوثين بعينة الدراسة مقترحات ال-ب

أن أهم المقترحات المقدمة من المبحوثين بعينة الدراسة للتخلص ) ٧(يتضح من بيانات الجدول رقم 
 طوال العام في انتظامب الترع بتوزيع المياه فيمن المشاكل التي تواجههم تتمثل في ضرورة التزام الدولة 

من المبحوثين % ٢١,٥٤، كما أشار نحو من المبحوثين بالعينة % ٢٣,٥٩نحو  أشار لذلك وقدالمحافظات ، 
من المبحوثين بالعينة ضرورة % ٢٠,٠ ، ويرى نحو االنتظام في فتح بوابات الترعبالعينة إلى ضرورة 

من % ١٨,٤٦ وقد أشار نحو . بأي مكان ال تصل إليه مياه الترع الرئيسية لريلحفر قنوات ب السماح
من % ١٦,٤١ فقد أشار نحو  ،في خفض تكلفة حفر اآلبار  بالعينة إلى ضرورة مساهمة الدولةالمبحوثين

عادة استخدامها في رى إمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى واالهتمام ب ضرورةالمبحوثين بالعينة إلى 
   .األراضى الزراعية



٤٩١ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
  اسة بمحافظة الغربيةمقترحات الحلول لمشكالت مصادر الري موضوع الدر) : ٧(جدول رقم 

  %  التكرارات  مقترحات الحلول  م
  ٢٣,٥٩  ٤٦   طوال العام في المحافظاتانتظامب الترع بتوزيع المياه فيضرورة التزام الدولة   ١
  ٢١,٥٤  ٤٢   االنتظام في فتح بوابات الترعضرورة   ٢
  ٢٠,٠٠  ٣٩   بأي مكان ال تصل إليه مياه الترع الرئيسيةلريلحفر قنوات ب ضرورة السماح  ٣
  ١٨,٤٦  ٣٦  في خفض تكلفة حفر اآلبار ضرورة مساهمة الدولة  ٤
  ١٦,٤١  ٣٢  الري عادة استخدامها في إمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى واالهتمام ب  ٥

  ١٠٠  ١٩٥  اإلجمـــــــالي
  .جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان العينة  : المصدر

  

  الملخص والتوصيات 
 محصول القمح من أهم المحاصيل االستراتيجية في مصر باعتباره من المحاصيل الغذائية يعتبر  

 في واضح إهدار وجود في بحثال مشكلة تمثلوالتصنيعية الذي تقوم عليه العديد من الصناعات الغذائية ، وتت
 ،غمر بال الري أسلوب إلتباع نتيجة خاصة بصفة الدلتا وسط وفي عامة بصفة مصر في الري مياه استخدام

 استخدام كفاءةإلى دراسة  ، لذا هدف البحث الفدانية اإلنتاجية وضعف الزراعية األراضي لتدهور يؤدى مما
ظل الموارد  في ممكن عائد ألقصى الوصول ومحاولةمحصول القمح  إنتاج في المتاحة المائية الموارد

 ووصف تفسير في والكمي الوصفي سلوبيناأل علىتم االعتماد   البحثأهداف تحقيقسبيل  فيالمتاحة ، و
 العائد إجمالي ثلم االقتصادية الكفاءة معايير بعض باستخدام وذلك ، دراسةال موضوع االقتصادية المتغيرات

على الجنيه المستثمر في إنتاج  عائدالو ، نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف ، للفدان العائد صافى ،
 االنحدار تحليل في متمثال الكمي األسلوبكما تم استخدام  ،  مصادر الري المختلفةمحصول القمح باستخدام

 غير أو منشورة كانت سواء الثانوية البيانات: األولية والثانوية البيانات على ، وقد اعتمد البحث المتعدد
 اختيار تم عينة لمفردات الشخصية المقابلة على اعتماداً يهاعل الحصول تمفقد  األولية البيانات، أما  منشورة
 بمياه المروية األراضي مساحة نسبة الرتفاع وذلك وزفتى الكبرى المحلة مركزي اوهم عمدياً مراكزها
 الزراعي بالصرف المروية المساحة إجمالي من% ٤٢,٥ ،% ٥٢,٥  نحوبلغت إذ بهما الزراعي الصرف
الختالف مصادر الري مثل  وفقاً عشوائية قةبطري مركز كل من قريتين اختيار تمقد و ، الغربية بمحافظة

 ٢٥٨ نحو العينةأعداد مشاهدات  بلغمياه الترع والمياه الجوفية والمياه الخليط في ري محصول القمح ، وقد 
 ، ٢٥ ، ٢٤  مشاهدة موزعة بنحو١٣٠مفردة تم اختيارها عمدياً من مركزي المجلة الكبرى وزفتى بواقع 

 فدان تُمثل نحو ٢٦,٠٦، بمساحة بلغت نحو  الثانية القرية من ١٨ ، ٢٤ ، ٢٢  و، األولى القرية من ١٧
تم  زفتى مركزومن  ، فدان ٥٠,٤٥من إجمالي مساحة محصول القمح بعينة الدراسة البالغ نحو % ٥١,٦٦

 ، ٢٣ بواقع مشاهدة ١٢٨أعداد المشاهدات منها نحو  بلغتاختيار قريتي دمنهور الوحش وسندبسط ، حيث 
 فدان تُمثل ٢٤,٣٩الثانية ، بمساحة بلغت نحو  قريةال من ١٩ ، ٢١ ، ٢٠  و، األولى القرية من ٢٠ ، ٢٥

 وقد.  ٢٠١٨/٢٠١٩ الزراعي الموسم خاللمن إجمالي مساحة محصول القمح بالعينة % ٤٨,٣٤نحو 
 عام مكعب متر مليار ٢,٠٩ نحو من العذبة المياه من الغربية محافظة حصة انخفاضأوضحت النتائج 

 كبيرة نسبة وهي% ٤٨,٣٣ نحو بلغت انخفاض بنسبة ٢٠١٨ عام مكعب متر مليار ١,٠٨ نحو إلى ٢٠١٠
 التكاليف لمحصول القمح الذي تم ريه باستخدام مياه الترع إجمالي العائد إلى إجمالي ، كما تبين أن فعلياً

 ، ١,٦٥ألخرى حيث بلغ نحو بمركزي المحلة الكبرى وزفتى بلغ أعلى قيمة له مقارنةً بمصادر الري ا
 ثم فدان ١,٥٢ ، ١,٥٠ لكل مركز على الترتيب يليه فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الجوفية بنحو ١,٧١
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٤٩٢ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
 لكٍل منهما على الترتيب ، كما بلغ عائد الجنيه ١,٤٦ ، ١,٣٩القمح الذي تم ريه بالمياه الخليط بنحو 

 جنيهاً ، يليه ٠,٧١ ، ٠,٦٥باستخدام مياه الترع أعلى قيمة بنحو المستثمر في إنتاج فدان القمح الذي تم ريه 
 جنيهاً ثم فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الخليط ٠,٥٢٥ ، ٠,٥٠فدان القمح الذي تم ريه بالمياه الجوفية بنحو 

ن محصول العالقة الدالية بين كمية الناتج موبدراسة .  جنيها لكٍل منهما على الترتيب٠,٤٥٦ ، ٠,٣٩٧بنحو 
 وبعض العوامل اإلنتاجية،  كمتغير تابعبمياه الترع والمياه الجوفية والمياه الخليط القمح الذي تم ريه 

اتضح أن المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للموارد التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية قد بلغت نحو  ، كمتغيرات مفسرة
مما يعنى سيادة العالقة اإلنتاجية المتناقصة أي التى   في كٍل منها على الترتيب ،٠,٣٧٤ ، ٠,٣٤٨،  ٠,٤١٥

 تأثير عنصر المياه سالباً مما يدل على  ، وقد تبين أنيتزايد فيها الناتج بنسبة أقل من نسبة زيادة الموارد
وقد اتضح أن أهم إيجابيات الري بمياه الترع طبقاً ألراء المبحوثين  . وجود إسراف كبير في هذا المورد

، بينما تمثلت أهم إيجابيات الري بالمياه الجوفية انخفاض تكاليفه  و سهولة إجراء عملية الرىة تتمثل فيبالعين
أهم إيجابيات أما عن ، عدم الحاجة إلى تطهير المروى في إمكانية الحصول على محصول جيد نسبياً ، و

 بمصادر الري األخرى ، وقد جاءت انخفاض تكلفة الري مقارنةًالري باستخدام المياه الخليط فقد تمثلت في 
بتوزيع أهم المقترحات المقدمة من المبحوثين للتخلص من المشاكل التي تواجههم في ضرورة التزام الدولة 

باإلضافة  ، االنتظام في فتح بوابات الترع طوال العام في المحافظات ، وضرورة انتظام الترع بالمياه في
  .الريعادة استخدامها في إرف الزراعى والصحى ومعالجة مياه الصاالهتمام ب لضرورة

  :ومما سبق توصي الدراسة بما يلي 
 .العمل على تغيير نظم الري من الري بالغمر إلى الري بالرش لتوفير مياه الري  ) ١(
 إسرافعية بضرورة ترشيد استهالك مياه الرى ، حيث تبين وجود           تفعيل دور اإلرشاد الزراعي في التو      ) ٢(

    .ليصاح لري الم المائية المخصصةكبير عن المقننات
 .لمياه الجوفية واالستعانة بها في رى المحاصيل الزراعيةل بحفر آبار جديدةيجب االهتمام  ) ٣(
 عادة استخدامها في رى األراضى الزراعيـة      إمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى و     االهتمام ب يجب   ) ٤(

  .على نطاق أوسع 
  المراجع

الكفاءة االقتصادية إلنتـاج المحاصـيل       "-محمد أحمد عبد الهادى   ) دكتور(أحمد محمد عبد اهللا مصطفى       - ١
، المجلة المصرية لالقتصاد الزارعى ، المجلـد        " المختلفة وفقاً لنظم الرى الحديثه باألراضى المستصلحة      

  .١٩٩٨، سبتمبر ) ٢(، العدد ) ٨(
 الزراعية المحاصيل بعض إنتاج في المائية الموارد استخدام فاءةك " -إيمان رمزي السيد الفحل وآخرون - ٢

 . ٢٠٢٠الدراسات اإلقليمية ، معهد بحوث االقتصاد الزراعي ، وبحوث القسم  ،، " الغربية بمحافظة
ي بجمهورية حكفاءة استخدام مياه الري في نظام الري السط "-) دكتور(إيناس محمد عباس محمد صالح  - ٣

  .٢٠١٣، يونيو ) ٢(، العدد ) ٢٣(عي ، المجلد ، المجلة المصرية لالقتصاد الزرا" مصر العربية
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Summary:  
The Wheat crop is considered one of the most important crops in Egypt as it is a 

food and industrial crop that underpins many food industries. This study aimed to 
studying the economic efficiency of using the available water resources in Wheat 
producing and trying to reach the maximum possible return with available resources 
in the presence of a clear waste in the use of irrigation water in Egypt in general and 
in the middle of the delta in particular as a result of adopting the method of flooding 
irrigation. which leads to a high level Ground water. blockage of drains. and loss of 
fertilizer residual crops with wastewater. leading to deterioration of acre productivity. 
as well as a decrease in per capita food share.  

By studying the current situation of water resources and the efficiency of 
irrigation water management according to the different irrigation sources in Gharbia 
Governorate. The results showed that Al-Gharbia governorate’s share of fresh water 
decreased from about 2.09 billion cubic meters in 2010 to about 1.08 billion cubic 
meters in 2018. with a decrease of about 48.33%. which is a substantial percentage. 
The total return to the total costs in the wheat crop irrigated using canal water at the 
Mahalla al-Kubra center reached its highest value compared to other irrigation 
sources. reaching 1.65. And the return of the pound invested in the production of 
wheat acre. which was irrigated using canal water. reached the highest value of about 
0.65 pounds. The return of the pound invested in the production of wheat acre. which 
was irrigated using canal water. reached the highest value of about 0.71 pounds. By 
studying the Production function between the amount of the output of wheat crop 
irrigated with canal water as a dependent variable. and some productive factors as 
interpreted variables show that the most important factors with a positive effect on 
the amount of wheat output are the factor in the number of human work hours. and 
the amount of seed used. while the effect was The water component is negative. 
which indicates a great extravagance in this resource. By studying the Production 
function between the amount of the output of wheat crop irrigated with groundwater 
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٤٩٤ الغربية بمحافظة دراسة اقتصادية ألثر اختالف مصدر الري على إنتاجية محصول القمح
as a dependent variable. It show that the most important factors with a positive effect 
on the amount of wheat output are the element of the number of human work hours. 
and the amount of seeds used. while the effect was The element of water is negative. 
which indicates that there is a water waste. By studying the Production function 
between the quantity of the output of the wheat crop that was irrigated with the 
mixture water. as it was found that the most important factors that have a positive 
effect are the number of hours of the human element. and the amount of phosphate 
fertilizer. while the effect of the water element was negative. which indicates that 
there is a water waste. By studying the most important reasons for farmers resorting 
to using irrigation with ground water and mixed water. it became clear that draining 
of canals and water shortages in the governorates was indicated by about 19.48% of 
the respondents in the sample.  
From above results. the following recommendations could be stated: 
1- Working to change irrigation systems from flood irrigation to sprinkler irrigation 

in field crops.  
2- Awareness of the need to rationalize irrigation water consumption. 
3- Developing new varieties of crops that consume less water  
4- Recycling and using the wastewater in agricultural. 
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