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الملخص:
استتتهدا البحد د ارستتة متش تراا الك ا ة األنتاجية واألقتصتتادية لمحصتتوا الحم و وتحدير دواا التكاليا الكلية لمحصتتوا الحم لنظم الري
المختل ة .وقد استتند البحد في تححي أهدافة عل مصتدرين رسيستين للبيانااو األوا البياناا الثانوية المنشورة من الجهاا الحكوميةووالثان البياناا
المستتتمدة من استتتمارة االستتتبيانو كما تم استتتخدام كا من األستتلول الوص ت ي والكمي في تحليا بياناا الد ارستتة وعر

النتاسا والتي كان من أهمها

ما يلي )1( :تعتبر مزارع الري بالتنحيط أك أ اقتص تتاديان من المزارع األخري (الري بال،مرو الري المطورو الري بالرح) حيد حححا أعل ربحية للجني
المن

وعتاستد كلي لوحتدة المياص وص ت ت ت ت ت تتافي عاسد لوحدة المياص كما أنها حححا أدن متوس ت ت ت ت ت تتط تكاليا األردل )2( .الحجم اإلنتاج ال علي بلغ 1161و

15681و 21615و  10611اردل/ال تتدان لمزارع الري بتتال،مرو الري المطورو الري بتتالرحو الري بتتالتنحيط )1( .الحجم األمثتتا لتنتتتاج بلغ 21611و
11611و 15601و  15611اردل/ال تتدان لمزارع الري ب تتال،مرو الري المطورو الري ب تتالرحو الري ب تتالتنحيط )1( .الحجم المعظم للرب بلغ 21612و
10611و 21618و  1065اردل/ال دان لمزارع الري بال،مرو الري المطورو الري بالرحو الري بالتنحيط )8( .بحست ت ت ت ت تتال مرونة التكاليا ات ت ت ت ت ت ت أنها
بل ،تتا نحو 1611و 1610و 1611و  1611لمزارع الري ب تتال،مرو الري المطورو الري ب تتالرحو الري ب تتالتنحيط )1( .مزارعي الحم وفحت تان لنظ تتام الري

المطورو الرحو التنحيط يس ت تتتخدمون المدخنا اإلنتاجية بك ا ة ت و األس ت تتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يس ت تتتخدموا تلا المدخنا

اإلنتاجية بما يعادا أو يكافئ األستخدام المعظم للرب و في حين تبين أن مزارعي الحم وفحان لنظام الري بال،مر لم يستخدموا المدخنا اإلنتاجية بك ا ة.
المقدمة:
تعتبر ق تتية المياص وتححي الك ا ة االقتصت تتادية من اس تتتخدامها من أهم الح ت تتايا االس تتتراتيجية التي تواج الزراعة المص ت تريةو و لا عل
استتاس أن المياص هي الركيزة األستتاستتية لدعم خطط التنمية الزراعيةو ونظ انر لمحدوديتها حيد يعتبر نهر النيا المورد الرسيستتي لتوفير احتياجاا مصتتر

من الموارد الماسية حيد أن يست تاهم بأكثر من  ٪18من اجمالي المتاح من الموارد الماسية كمتوس تتط لل ترة  .)1(2111 – 2112وال تحتص تتر مس تتاهمة
اإلمداداا الماسية األخر مثا معظم المياص الجوفية بالوادي

نهر النيا في اإلس ت تتت ادة المباشت ت ترة بمياه با ان يس ت تتهم بش ت تتكا رسيس ت تتي في تكوين بع

والدلتاو ومياص الصت تترا الزراعيو والصت تتحي .في حين تتزايد اإلحتياجاا الماسية في مصت تتر بشت تتكا كبير و لا نتيجة النمو الست تتكاني بمعدالا مرت عة
ال جانل ستتياستتة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية عن طري استتتصتتنح وزراعة األ ار تتي الجديدة مما أد ال تزايد ال تت،ط الستتكاني عل الموارد
الماسية واألر ت تتية الزراعية المتاحة مما تس ت تتبل ف تزايد حدة المش ت تتكلة ال ،اسيةو كما انخ

()2

ت تتا معدالا االكت ا ال اتي لمعظم المحاص ت تتيا الزراعية

األمر ال ي أد ال تزايد االعتماد عل توفير قدر كبير من السلع ال ،اسية من الخارج .
وتتباين اإلحتياجاا الماسية فيما بين الحطاعاا المست ت ت ت تتتهلكة للمياص حيد تتزايد است ت ت ت تتتخداماا قطاع الزراعة من المياص من عام خر ويتوقا لا
عل التركيل المحصتتولي الستتاسد حيد تستتتهلا الزراعة أكثر من  ٪58من اجمالي المياص المستتتخدمة كمتوستتط لل ترة  .2111 – 2112مما ينعكس
لا عل تص تتنيا مص تتر

تتمن الدوا دون الخط الماسي حيد يبلغ متوس تتط نص تتيل ال رد من المياص بها حوالي 111م 1س تتنويان وهو ما يجعا مص تتر
()1

ت ت ت تتمن أفحر  11دولة في العالم من حيد المياص  .األمر ال ي يعكس أهمية قيام الدولة بو ت ت ت تتع اس ت ت ت تتتراتيجية لتطوير وتعظيم اس ت ت ت تتتخدام مياص الري
ب،ر

الوفا بخطة التنمية االجتماعية واالقتص تتادية وعل األخل التوس تتع األفحي في األ ار تتي المس تتتص تتلحة وجيرها من االحتياجاا االس تتتهنكية

األخر و وكان من بين ما ت تمنت تلا االستتراتيجية محاولة ايجاد وعي لد الجماهير واألجهزة الشتعبية والتن ي ية للعما عل االقتصاد في استخدام
مياص الري وخاصت تتة ف أج ار

الزراعة و لا من خنا انش ت تتا روابط لمست تتتخدمي المياص عل المس ت تتاقي الخاص ت تتة( .)1وك لا العما عل تطوير نظم

الري وتححي االست ت ت ت تتتخدام األمثا للموارد الماسية الحالية و لا عن طري ادخاا نظم الري الحديثة بالمناط المست ت ت ت تتتصت ت ت ت تتلحة كالري بالرح وبالتنحيطو
وتحدير المحنناا االرواسية المثل لمختلا المحاصت تتيا بمختلا مناط مصت تتر النيلية تحدي ار ست تتليمان واقعيانو واقتراح تراكيل محصت تتولية معظمة لصت تتاف

( )1الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء ،النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية7112 ،م.
( )2أحمد السيد محمد السيد ،أثر روابط مستخدمي المياه على الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصولي القمح واألرز بمحافظة الشرقية ،مجلة
االسكندرية للبحوث الزراعية ،المجلد  ،16العدد الخامس2161 ،م.
( )1المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،تعزيز دور تنظيمات مستخدمي المياه في الزراعة العربية ،جامعة الدول العربية ،الخرطوم1111 ،م.
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ت ت تتبط توزيع المياص وتبطين المجار الماسية وتطهير مجار النيا من

الحشاسح وتحسين فتحاا الري والعما عل تحليا فواقد الترسيل.
وفي ظا الت،يراا التي يشت تتهدها الحطاع الزراعي فحد تم اختيار محصت تتوا الحم باعتبارص من أهم محاصت تتيا الحبول في مصت تتر حيد يعد

من المحاص تتيا االس تتتراتيجية الهامة لما لها من أهمية كبيرة في األمن ال ،اسي المص تتري( .)2نظ انر لكون محص تتوا اس تتتيرادي حيد تس تتتورد مص تتر ما

يحرل من  ٪11من استتتهنكها من الحم نتيجة وجود فجوة ج اسية قمحية كبيرة في مصتترو حيد بلغ اجمالي الناتا المحلي من محصتتوا الحم نحو
 565مليون طن عام 2111و وتمثا حوالي  ٪81611من جملة االستهنا المحلي من الحم والبالغ نحو  11681مليون طن عام .2111
مشكلة البحث:

تتمثا مشكلة البحد في محدودية العر

الحالي للموارد الماسية بالرجم من زيادة الطلل عل المياص لمواجهة االحتياجاا المتزايدة من ال ،ا

والكسا و األمر ال ي يتطلل زيادة اإلنتاج الزراعي بالحدر ال ي يمكن مع الوفا باحتياجاا االستهنا المحليو اال أن لوحظ انخ ا
الموارد الماسية االرواسية وعدم انتظام نحلها وتوزيعهاو وك لا وجود اسراا وا

ك ا ة استخدام

في استخدام المياص في الحطاع الزراعيو ومزارعي الححوا الواقعة

عل نهاياا الترع يشكون داسمان من نحل المياص حيد يعتبر اسلول الري السطحي هو األكثر استخدامان في مصر حيد يستخدم في نحو  ٪52من
األ ار ي الزراعية بك ا ة ري ال تتعد

نحو  )1( ٪81مما يتثر لا عل انتاجية وتكاليا وعواسد الحاصنا الزراعية وتبوير مساحاا كبيرة من

األ ار ي الواقعة في نهاياا الترع خاصة في الموسم الصي يو ف نن عن قيام كثير من النزاعاا بين الزراع عل

اا المسحي األمر ال ي يبرز

أهمية دراسة اقتصادياا نظم الري الحديثة باأل ار ي الجديدة لتححي أكثر ك ا ة للموارد الماسية لمعظمة العاسد من وحدة المياص المستخدمة.

أهداف البحث:
يكمن الهدا الرسيسي للبحد في دراسة اقتصادياا نظم الري الح ديثة باأل ار ي الجديدة بمحافظة الشرقية و لا من خنا تحدير األهداا
ال رعية التالية:
 -1دراسة أهم متشراا الك ا ة األنتاجية االقتصادية لمحصوا الحم تحا نظم الري المختل ة بعينة الدراسة الميدانية.
 -2تحدير دواا التكاليا الكلية لمحصوا الحم لنظم الري المختل ة بعينة الدراسة الميدانية.
الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

اعتمد البحد عل استخدام التحليا االحصاسي الوص ي والكمي وقد استخدما طريحة العر

الجدولي والمحارناا النسبية وتحليا االنحدار

المتعدد .كما تم االستعانة بالعديد من االدواا التحليلية الريا ية لتحديد العنقاا االقتصادية التي ت منتها دواا االتكاليا بهدا قياس ك ا ة
استخدام المدخنا اإلنتاجية في ظا مختلا نظم الري.
واعتمد البحد عل مصدرين من البياناا أولهما البياناا الثانوية المنشورة وجير المنشورة من نشراا الجهاز المركزي للتعبسة العامة
واالحصا و وو ازرة الزراعة واستصنح األ ار يو وو ازرة الموارد الماسية والريو واالدارة العامة لتطوير الريو ومركز المعلوماا ودعم واتخا الحرار
بمديرية الزراعة بالشرقية .وثانيهما بياناا أولية لدراسة ميدانية تم تجميعها من خنا استمارة استبيان صمما خصيصان ل لا لت،طية الموسم الزراعي

 . 2111/2111وطبحا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية بمنطحة الصالحية التابعة لمركز الحسينيةو وبلغ حجم العينة  111مشاهدة بواقع (01
مشاهدة للري بال،مرو  01مشاهدة للنظام الري المطورو  11مشاهدة للري بالرحو  81مشاهدة للري بالتنحيط).
النتائج والمناقشة:
هيكل اإليراد الكلى:
يت

من نتاسا الجدوا رقم ( )1أن اإلنتاجية ال دانية لمحصوا الحم ارت عا لتصا أقصاها في الري بالرح ( 21615اردل/ال دان)و

يلي الري بالتنحيط ( 10611اردل/ال دان)و يلي الري المطور ( 15681اردل/ال دان)و بينما بل،ا  1161اردل/ال دان بالري السطحي .كما تبين من
ن س الجدوا رقم ( )1أن مزارعي الحم حححوا ايراد كلي قدر بحوالي 11851611و 11111625و 11118612و  12281601جنيهان/ال دان للري
بال،مرو والمطورو والرحو والتنحيط عل الترتيل.

( )2عبد المجيد أبو المجد ،مقدمة في االقتصاد الزراعي ،دار الجامعة المصرية ،االسكندرية.

( )3وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام .0222 ،0232
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جدوا رقم ( :)1هيكا اإليراد الكلي ل دان الحم بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية خنا الموسم الزراعي .2111/2111
البيان

نظام الري

الوحدة

جمر

مطور

رح

تنحيط

كمية اإلنتاج الرسيسي

اردل/فدان

1161

15681

21615

10611

سعر الوحدة

جني /اردل

88165

88161

81168

81168

جني /فدان

81,3419

11111419

11331411

11181481

كمية اإلنتاج الثانوي

حما/فدان

061

0618

11658

1161

سعر الوحدة

جني /حما

188628

11161

11061

181

جني /فدان

1,,3493

1,1141

1113481

1111

جني /فدان

11191411

11111419

13111411

11111481

قيمة الناتج

قيمة الناتج
االيراد

الرئيسي()1

الثانوي()1

الكلي()3

 = 1كمية اإلنتاج الرسيسي  xسعر االردل

 =2كمية اإلنتاج الثانوي  xسعر الحما

 = 1قيمة الناتا الرسيسي  +قيمة الناتا الثانوي
المصدر:جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خنا عام .2111/2111
هيكل التكاليف اإلنتاجية:

التكاليف اإلنتاجية الكلية:
حححتتا مزارع الري ب تتالتنحيط أق تتا تك تتاليا انت تتاجي تتة كلي تتة لل تتدان ق تتدرا  1112681جنيهت تانو ب تتالمح تتارن تتة بمزارع الري ب تتالرح حي تتد ححح تتا

 5110605جنيهانو والري المطور حيد حححا  5211611جنيهانو والري بال،مر حيد حححا  100161جنيهان كما هو مو

بالجدوا رقم (.)2

التكاليف اإلنتاجية المتغيرة:

يت ت ت ت ت ت ت من الجدوا رقم ( )2أن اجمالي التكاليا المت،يرة تمثا النس ت ت ت ت تتبة األكبر من اجمالي التكاليا الكلية حيد تمثا نحو ٪81655و
٪81651و ٪8161و  ٪85611للري بالتنحيطو والرحو والمطورو وال،مر عل الترتيل.
التكاليف اإلنتاجية الثابتة:
يتبين من الجتدوا رقم ( )2أن التكتاليا الثتابتتة تحتدر بحوالي  ٪11621كحد أدن في الري بال،مرو وحوالي  ٪15612كحد أقصت ت ت ت ت ت ت في
الري بالتنحيطو وحوالي  ٪1861في الري المطورو في حين بل،ا حوالي  ٪11611للري بالرح من اجمالي التكاليا الكلية ل دان الحم .
بنود التكاليف اإلنتاجية لفدان القمح وفقاً لألجور والمستلزمات اإلنتاجية:

تكاليف العمالة:

يبدو من النتاسا المبينة بالجدوا رقم ( )2ارت اع الحيمة واألهمية النس تتبية لتكاليا العمالة المس تتتخدمة (البشت ترية وا لية مجتمعة)و حيد تمثا

أهم بنتتد من بنود تكتتاليا اإلنتتتاج عل مس ت ت ت ت ت تتتو نظم الري المختل تتةو فحتتد بل،تتا حتتدهتتا األدن في الري بتتالتنحيط حيتتد بل،تتا نحو  2281618جنيهتان
لل دانو وارت عا في ظا الري بالرحو والمطور حيد بل،ا نحو 215861و  2850610جنيهان لل دان علي الترتيلو في حين بل،ا حدها االقص ت ت ت ت ت ت

في الري بال،مر حيد بل،ا نحو  1112651جنيهان .وبد ارس ت ت تتة تكل ة العمالة تبين من اا الجدوا رقم ( )2أنها ارت عا لتص ت ت تتا أقص ت ت تتاها في العما

ا لي حيت تتد بل،ت تتا ٪21و ٪11612و ٪18621و  ٪18625من اجمت تتالي التكت تتاليا الكليت تتة للري بت تتال،مرو المطورو الرحو التنحيط عل الترتيت تتل.
وانخ

ت ت ت ت ت تتا لتص ت ت ت ت ت تتا أدناها في العما البش ت ت ت ت ت تتري حيد بل،ا ٪2161و ٪18628و ٪11611و  ٪11611من اجمالي التكاليا الكلية للري بال،مرو

المطورو الرحو التنحيط عل الترتيل.
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جدول رقم ( :)1بنود التكاليا اإلنتاجية ل دان الحم لعينة الد ارس ت ت ت ت تتة الميدانية بمحافظة الشت ت ت ت ت ترقية وفحان لخجور ومس ت ت ت ت تتتلزماا اإلنتاج خنا

الموسم الزراعي .2111/2111
نظظظظظظظظظظظم

الري

الري المطور

الري بالغمر

الري بالتنقيط

الري بالرش

القيمة جنيه

٪

القيمة جنيه

٪

القيمة جنيه

٪

القيمة جنيه

٪

أجور العماا

1121611

2161

1281651

18628

1111625

11611

1112651

11611

أجور ا الا

1110618

2161

1115618

11612

1211612

18621

1151651

18625

إجمالي العمالة

1112651

1161

2850610

11681

215861

2561

2281618

25601

قيمة األسمدة النيتروجينية

112611

160

111610

1650

81161

1610

151615

1610

قيمة األسمدة ال وس اتية

111611

2611

181602

1655

110651

1615

111651

1682

قيمة األسمدة البوتاسية

-

-

811

161

111612

561

828

1618

إجمالي األسمدة الكيماوية

101651

0601

1111611

18651

1105611

11611

1121618

11611

قيمة التحاوي

151611

1611

111611

1681

188611

1621

111621

1612

قيمة المبيداا

211621

261

211

2611

181

162

118

1618

إجمالي تكاليف المستلزمات

1101610

11611

1512611

22651

2111611

28621

115160

22601

إجمالي التكاليف المتغيرة

110161

85611

1111618

8161

1150605

81651

1112681

81655

1111

11621

1111

1861

1581

11611

1111

15612

100161

111

5211611

111

5110605

111

1112681

111

البيان

التكاليف الثابتة*
التكاليف الكلية

المصدر :جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي .2111/2111
*تشما الحيمة االيجارية لخر

الزراعية عن مدة بحا المحصوا بهاوتكاليا ال راسل وتكاليا التامين ووأهنا رأس الماا .

تكاليف األسمدة الكيماوية الزراعية:
تش ت تتما تكاليا الكيماوياا الزراعية تكاليا األس ت تتمدة الكيماوية (النيتروجنية وال وست ت ت اتية والبوتاس ت تتية) وتأتي تكاليا الكيماوياا الزراعية في
المرتبتة الثتانيتة بعتد تكتاليا العمتالتة في ظتا نظم الري المختل تة حيتد حح نظتام الري بتال،مر تكتاليا أقا للكيماوياا الزراعية حيد بل،ا 101651
جنيهتان لل تتدانو بتتالمحتتارنتتة بتتالري المطور حيتتد بل،تتا  1111611جنيه تان لل تتدانو والري بتتالرح حيتتد بل،تتا  1105611جنيهتان لل تتدانو في حين بل،تتا
 1121618جنيهان للري بالتنحيط كما هو مبين بالجدوا رقم (.)2

التكاليف المتغيرة األخرى:
تبين من الجتتدوا رقم ( )2أن تكتتاليا التحتتاوي تحتتتا المرتبتتة الثتتالثتتة حيتتد بل،تتا 151611و 111611و 188611و  111621جنيه تان لل تتدان

للري بتتال،مرو المطورو الرحو التنحيط عل الترتيتتل .وتتتأتي تكتتاليا المبيتتداا في المرتبتتة الرابعتتة حيتتد بل،تتا نحو 211621و 211و 181و 118
جنيهان لل دان للري بال،مرو المطورو الرحو التنحيط عل الترتيل.
بنود التكاليف اإلنتاجية لفدان القمح وفقاً للعمليات الزراعية والخدمات:

تش ت ت ت ت ت تتير نتتاسا الجتدوا رقم ( )1ال أن تلتا العملياا الزراعية تختلا قيمة تكل تها من عملية ال أخر و وك لا من نظام ري ال خخر.

وتتمثا عملياا الخدمة الزراعية لمحص تتوا الحم مو تتوع الد ارس تتة في كا من اعداد األر

للزراعةو والتحاوي والزراعةو والريو والتس تتميدو ومحاومة

ا فاا والحشاسحو وال م والدراسو ونحا المحصوا.
وتش ت ت ت ت تتير النتاسا التي يو ت ت ت ت ت تتحها اا الجدوا رقم ( )1ال أن األهمية النست ت ت ت ت تتبية لتكاليا العملياا الزراعية من اجمالي التكاليا الكلية
لمحص ت ت ت ت ت تتوا الحم في الري بال،مر بل،ا نحو ٪1621و ٪1610و ٪5601و ٪12621و ٪860و ٪18611و  ٪1615لكا من اعداد األر

للزراعةو

والتحاوي والزراعةو والريو والتست ت ت تتميدو ومحاومة ا فاا والحشت ت ت تتاسحو وال ت ت ت تتم والدراسو ونحا المحصت ت ت تتوا عل الترتيل .وبل،ا في الري المطور نحو
٪1611و ٪1612و ٪1600و ٪11611و ٪8611و ٪11611و  ٪1628لكا من اعداد األر

للزراعةو والتحاوي والزراعةو والريو والتست تتميدو ومحاومة

ا فاا والحشت تتاسحو وال ت تتم والدراسو ونحا المحصت تتوا عل الترتيل .وبل،ا في الري بالرح نحو ٪8611و ٪8651و ٪1610و ٪15611و ٪1611و
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للزراعةو والتحاوي والزراعةو والريو والتستميدو ومحاومة ا فاا والحشتاسحو وال تم والدراسو ونحا المحصوا

عل الترتيتتل .وبل،تتا في الري بتتالتنحيط نحو ٪861و ٪1611و ٪1611و ٪11680و ٪1650و ٪5611و  ٪1610لكتتا من اعتتداد األر

للز ارعتتةو

والتحاوي والزراعةو والريو والتسميدو ومحاومة ا فاا والحشاسحو وال م والدراسو ونحا المحصوا عل الترتيل
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية إلنتاج محصول القمح وفقاً لنظم الري المختلفة:
يعر

المتشت ت تراا التي يمكن من خنلها الحكم علي مد ك ا ة انتاج محص ت تتوا الحم وفحان لنظم الري المختل ة

ه ا الجز تحليا لبع

وتشتتما الهامح اإلجمالي لل دانو والهامح اإلجمالي لنردلو وصتتافي العاسد لل دانو وصتتافي العاسد لنردلو ومتوستتط تكل ة انتاج االردلو وصتتافي

العاسد للجني المن و والعاسد الكلي لوحدة المياصو وصافي العاسد لوحدة المياصو وانتاجية وحدة المياص(.)1

جدوا رقم ( :)1بنود التكاليا اإلنتاجية ل دان الحم لعينة الد ارست ت ت ت ت تتة الميدانية بمحافظة الش ت ت ت ت ت ترقية وفحان للعملياا الزراعية والخدماا خنا الموست ت ت ت ت تتم

الزراعي .2111/2111

الفئظظات
الحيازية

الري المطور

الري بالغمر

الري بالتنقيط

الري بالرش

القيمة جنيه

٪

القيمة جنيه

٪

القيمة جنيه

٪

القيمة جنيه

٪

100618

1621

821658

1611

111611

8611

11262

861

التحاوي والزراعة

812611

1610

815615

1612

151611

8651

111601

1611

الري

111611

5601

110688

1600

111621

1610

111611

1611

التسميد

015611

12621

1182681

11611

1811611

15611

1250688

11680

محاومة األفاا والحشاسح

111611

860

111688

8611

115618

1611

111618

1650

ال م والدراس

121160

18611

510618

11611

11261

5611

121612

5611

نحا المحصوا

281611

1615

211621

1628

251611

1611

211611

1610

إجمالي التكاليف المتغيرة

110161

85611

1111611

8161

1150605

81651

1112681

81655

1111

11621

1111

1861

1581

11611

1111

15612

100161

111

5211611

111

5110605

111

1112681

111

البيان

أعداد األر

للزراعة

التكاليا الثابتة*
التكاليف الكلية

المصدر :جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي .2111/2111
*تشما الحيمة االيجارية لخر

()6

الزراعية عن مدة بحا المحصوا بهاوتكاليا ال راسل وتكاليا التامين ووأهنا رأس الماا .

إبراهيم سليمان (دكتور) ,محمد جابر عامر (دكتور) ،نظم االستزراع السمكيو واإلدارة واالقتصاديااو الطبعة األول و دار ال كر

العربي.2112 ,
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جدول رقم ( :),متشراا الك ا ة اإلنتاجية واالقتصادية لمحصوا الحم بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي .2111/2111
المؤشرات

نظم الري

الوحدة

غمر

مطور

رش

تنقيط

جني /ال دان

2850681

1110618

1118611

111561

جني /اردل

188600

151628

211611

218621

متوسط تكل ة انتاج االردل

()1

جني /اردل

151615

112611

111625

115622

صافي العاسد للجني المن

()1

جني

1612

1612

1681

1685

صافي العاسد لل دان

()1

صافي العاسد لنردل

()2

كمية مياص الري المستخدمة
العاسد الكلي لوحدة المياص

()1

صافي العاسد لوحدة المياص
انتاجية وحدة المياص

()8

()1

()5

1

1111615

2028611

2121621

2211612

م /ال دان
جني  1111/م

1

1101611

1050615

8111615

8182610

جني  1111/م

1

181611

1

125681

كجم 1111/م

1151611
081611

1015651
1281611

1001611
1211612

 =1صافي العاسد لل دان  /متوسط انتاج ال دان.
 =1تكاليا اإلنتاج الكلية لل دان  /متوسط انتاج ال دان.
 = 1صافي العاسد لل دان  /تكاليا اإلنتاج الكلية لل دان.

1

 = 8عدد مراا الري (مرة)  xزمن الرية (ساعة)  xتصرا ماكينة الري م /ساعة.
 = 1العاسد الكلي لل دان  /كمية مياص الري المستخدمة لل دان.
 = 1صافي العاسد لل دان  /كمية مياص الري المستخدمة لل دان.
 = 5كمية الناتا الرسيسي لل دان  /كمية مياص الري المستخدمة لل دان.
المصدر :جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي .2111/2111
صافي العائد (جنيه/فدان):

تشتتير نتاسا جدوا رقم ( )1ال أن صتتافي العاسد ال داني ارت ع ليصتتا أقصتتاص في المزارع التي تستتتخدم الري بالرح حيد بلغ 1118611

جنيهتا/ال تدانو يليت مزارع الري بتالتنحيط حيتد بلغ  111561جنيهتا/ال تدانو ثم يليت مزارع الري المطور حيتد بلغ  1110618جنيهتا/ال تدانو وبلغ حدص
األدن في مزارع الري بال،مر حيد بلغ  2850681جنيها/فدان .وه ا يعني ت و صت ت ت تتافي العاسد ال داني في مزارع الري بالرح عن مثيلة في المزارع
االخر .
صافي عائد الوحدة المنتجة (جنيه/االردب):
يتوقا صت ت ت تتافي العاسد لنردل بالجني عل ال ر بين ست ت ت تتعر األردب بالجني ومتوست ت ت تتط تكل ة االردل بالجني  .ولحد ارت ع صت ت ت تتافي العاسد

لنردل بتالجنيت ليص ت ت ت ت ت تتا اقص ت ت ت ت ت تتاص في في المزارع التي تس ت ت ت ت ت تتتختدم الري بتالرح حيد بلغ  211611جنيها/اردلو يلي مزارع الري بالتنحيط حيد بلغ
 218621جنيهتتا/اردلو ثم يلي ت مزارع الري المطور حيتتد بلغ  151628جنيهتتا/أردلو وبلغ حتتدص األدن في مزارع الري بتتال،مر حيتتد بلغ 188600
جنيها/اردل كما يتبين من الجدوا رقم ( .)1وه ا يعكس مد قدرة مزارع الري بالرح عل تححي ص تتافي عاسد لخردل بالجني أف تتا من مثيل في
المزارع األخر وربما يرجع لا بسبل وجود تحسن ملحوظ في متوسط اإلنتاجية ال دانية.
متوسط تكلفة اإلنتاج (جنيه/االردب):

قدرا تكل ة انتاج االردل و لا بحس ت تتمة اجمالي التكاليا اإلنتاجية لل دان بالجني عل متوس ت تتط انتاج ال دان باالردل .وقد تبين من نتاسا

الجدوا رقم ( )1أن المزارع التي تس تتتخدم الري بالتنحيط تعتبر أك أ اقتص تتاديان حيد حححا متوست تتط تكاليا انتاج لخردل أقا من المزارع األخر  .فحد
بلغ متوس ت ت ت ت ت تتط تكل تتة انت تتاج األردل للري ب تتال،مر والمطور والرح والتنحيط حوالي 151615و 112611و 111625و  115622جنيه تتا/األردل عل

الترتيل.
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صافي العائد على الجنيه المنفق (جنيه):
ي يد ه ا المحياس في التعرا عل العاسد عل الجني المن

في العملية اإلنتاجيةو اي محدار ما يححح كا جني مس ت ت ت ت تتتثمر من ص ت ت ت ت تتافي

عاسدو ويحست ت تتل بحس ت ت تتمة ص ت ت تتافي العاسد لل دان بالجني عل اجمالي التكاليا اإلنتاجية لل دان بالجني  .وكلما ارت عا قيمة ه ا المحياس كلما دا عل
زيادة ربحي الجني المن

في العملية اإلنتاجية وتوفر الك ا ة االقتصت ت ت تتادية في اإلنتاج .ولحد ارت عا ربحية الجني لتصت ت ت تتا أقصت ت ت تتاها في المزارع التي

تس ت ت ت ت ت تتتختدم الري بالتنحيط حيد بل،ا  1685جنيهاو يليها مزارع الري بالرح حيد بل،ا  1681جنيهاو ثم يليها مزارع الري المطور حيد بل،ا 1612
جنيهاو وبل،ا حدها االدن في مزارع الري بال،مر بنحو  1612جنيها كما هو مبين بالجدوا رقم (.)1
العائد الكلي لوحدة المياه (جنيه 1111/متر مكعب):

العاسد الكلي لوحدة المياص يست تتاوي العاسد الكلي لل دان (جني ) محست تتومان عل كمية مياص الري المست تتتخدمة لل دان ( 1111متر مكعل) .ولحد

ارت ع العاسد الكلي لوحدة المياص ليص ت تتا أقص ت تتاص في المزارع التي تس ت تتتخدم الري بالتنحيط حيد بلغ  8182610جنيهاو يلي مزارع الري بالرح حيد بلغ
 8111615جنيهتتاو ثم يلي ت مزارع الري المطور حيتتد بلغ  1050615جنيهتتاو وبلغ حتتدص االدن في مزارع الري بتتال،مر بنحو  1101611جنيهتتا كمتتا
هو مبين من الجدوا رقم ( .) 1وه ا يعني ت و العاسد الكلي لوحدة المياص في مزارع الري بالتنحيط محارنة بمثيل في المزارع االخر .
صافي العائد لوحدة المياه (جنيه 1111/متر مكعب):
ص ت تتافي العاسد لوحدة المياص يس ت تتاوي ص ت تتافي العاسد لل دان (جني ) محس ت تتومان عل كمية مياص الري المس ت تتتخدمة لل دان ( 1111متر مكعل).

ولحد ارت ع صتتافي العاسد لوحدة المياص ليصتتا أقصتتاص في المزارع التي تستتتخدم الري بالتنحيط حيد بلغ  1001611جنيهاو يلي مزارع الري بالرح حيد
بلغ  1015651جنيهتاو ثم يليت مزارع الري المطور حيتد بلغ  1151611جنيهتاو وبلغ حتدص االدن في مزارع الري بتال،مر بنحو  181611جنيهتا كما
هو مبين بالجدوا رقم ( .) 1وه ا يعني ت و صافي العاسد لوحدة المياص في مزارع الري بالتنحيط محارنة بمثيل في المزارع االخر .
إنتاجية وحدة المياه (كجم 1111/متر مكعب):

انتاجية وحدة المياص تست ت تتاوي كمية الناتا الرسيست ت تتي لل دان (كجم) محست ت تتومان عل كمية مياص الري المست ت تتتخدمة لل دان ( 1111متر مكعل).

ولحد ارت عا انتاجية وحدة المياص لتص ت تتا أقص ت تتاها في المزارع التي تس ت تتتخدم الري بالتنحيط حيد بل،ا  1211612كجمو يلي مزارع الري بالرح حيد
بل،تتا  1281611كجمو ثم يلي ت مزارع الري المطور حيتتد بل،تتا  081611كجمو وبل،تتا حتتدهتتا االدن في مزارع الري بتتال،مر بنحو  125681كجم
كمتتا هو مبين بتتالجتتدوا رقم ( .) 1وه ت ا يعني ت و انتتتاجيتتة وحتتدة الميتتاص في مزارع الري بتتالتنحيط محتتارنتتة بمثيل ت في المزارع االخر و و لتتا الرت تتاع
اإلنتاجية ف نن عل استخدامها كمية مياص أقا من جيرها من المزارع.
دوال التكاليف الكلية لمحصول القمح وفقاً لنظم الري المختلفة:

يتناوا ه ا الجز تحدير دواا التكاليا الكلية لمحصت ت تتوا الحم بعينة الد ارست ت تتة وفحان لنظم الري المختل ة و لا بهدا تعظيم الرب أو ص ت ت تافي

دخا المزارع من نشتتاطة االقتصتتادي ويتحح

لا عند بلون أدن مستتتو للتكاليا لحجم انتاج معين ب عتبار ستتعر البيع للوحدة ثابا وك لا بالنستتبة

للمدخنا والمس ت ت تتتو التكنولوجي المس ت ت تتتخدم .وتحح المزرعة أقصت ت ت ت رب في المد الحص ت ت تتير عندما يكون ال ر الموجل بين جملة اإليراد وجملة
التكاليا أقصت قيمة علمان بأن جملة اإليراد هو حاصتتا

تترل ستتعر وحدة البيع في الكمية المباعةو أي هو معادلة خط مستتتحيم .أما التكاليا الكلية
()1

فهي دالة محدرة للعنقة بين التكاليا الكلية وكمية اإلنتاج [ا ا = د(ل ])1والتي أخ ا الصت ت ت ت تتورة الريا ت ت ت ت تتية التالية  :ا ا = أ  +ل1ل- 1

2
ل2ل1

+

1
ل1ل1

حيد أن :ا ا = التكاليا الكلية للمحصوا.

ل = 1كمية انتاج المحصوا.

أو ل1و ل2و ل = 1معالم الدالة المطلول تحديرها.
وهي تمر بمرحلتتة ت ازيتتد بمعتتدا متنتتاقل (المرحلتتة األول لتنتتتاج)و ثم مرحلتتة ت ازيتتد بمعتتدا مت ازيتتد (المرحلتتة الثتتانيتتة لتنتتتاج)و أي عكس
العنقاا اإلنتاجية لمنحن اإلنتاج.

)1) Heady, E.O. (1968). Economics of Agricultural. Production and Resource use. Prentice.

Hall of India private limited New Delhi.
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التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري بالغمر:
باست ت تتتخدام البياناا الميدانية الخاصت ت تتة بالتكاليا الكلية للحم (الجني /ال دان) كمت،ير تابع وانتاجية الحم (االردل/ال دان) كمت،ير مست ت تتتحاو
أمكن تحدير دالة التكاليا الكلية للحم (جني /ال دان) التالية:

1

2

ا ا =  11156221 + 1116250ل –  116211ل  16811 +ل )1(...............
**

**

()16281

ا = ()221605

**

'2

()16101-

**

()86111

ر = 1655

حيد تش ت ت ت تتير (ا ا) ال التكاليا الكلية للحم (جني /فدان)و بينما تشت ت ت ت تتير (ل) ال حجم انتاج الحم (اردل/ال دان)و والحيم بين األقواس
تعبر عن قيمة ا المحس ت ت تتوبة .ويت ت ت ت ت أن تحدير الدالة معنويان احص ت ت تتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحس ت ت تتوبة ( )221605احص ت ت تتاسيان عند المس ت ت تتتو

االحتمالي 1611و ويتكد لا قيمة معاما التحديد المعدا ( )1655وال ي يشت تتير ال أن حوالي  ٪55من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصت تتوا الحم

بعينة الد ارست ت تتة انما يعز ال الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصت ت تتاسية للمعلماا المحدرة إلنتاجية فدان الحم باالردل عند مست ت تتتو
معنوية  ٪1حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ()16281و ()16101-و ( )86111عل الترتيل.
وفحان للنظرية االقتصت تتادية يحح مزارعي الحم أقص ت ت رب ممكن عند تست تتاو ميا منحن اإليراد الكلي (العاسد الحدي أو الست تتعر المزرعي)

مع ميتا منحن التكتاليا الكليتة (التكتاليا الحتديتة) وعند ه ص النحطة يتحح مس ت ت ت ت ت تتتو اإلنتاج ال ي يعظم الرب ال ي بلغ نحو  21612اردل/ال دان.
وبتس تتاوي التكاليا الحدية بمتوس تتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا (المدني للتكاليا) قد بلغ نحو  21611اردل/ال دان .ويتبين أن اإلنتاج ال علي
( 1161اردل/ال تدان) أقتا من اإلنتتاج األمثتا والمعظم للرب و وه ا يعني عدم ك ا ة است ت ت ت ت تتتخدام المدخنا اإلنتاجية من قبا مزارعي الحم وفحا لنظام الري
بال،مر .وبتحدير مرونة التكاليا عند مست ت تتتو اإلنتاج ال علي ات ت ت ت أنها بل،ا نحو 1611و وه ا يعني أن اإلنتاج خا ت ت تتعان لتزايد ال،لة األمر ال ي يشت ت تتير ال
امكانية الحصوا عل زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أقا في التكاليا.
التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري المطور:
باست ت تتتخدام البياناا الميدانية الخاصت ت تتة بالتكاليا الكلية للحم (الجني /ال دان) كمت،ير تابع وانتاجية الحم (االردل/ال دان) كمت،ير مست ت تتتحاو
أمكن تحدير دالة التكاليا الكلية للحم (جني /فدان) التالية:

1

2

ا ا =  0116512 + 1816150ل –  126151ل  26110 +ل )2(.................
**

()26122

**

ا = ()111601

**

()26155-
'2

**

()16112

ر = 1651

حيد تشت ت ت تتير (ا ا) ال التكاليا الكلية للحم (جني /فدان)و بينما تشت ت ت تتير (س) ال حجم انتاج الحم (االردل/ال دان)و والحيم بين األقواس
تعبر عن قيمة ا المحس ت ت تتوبة .ويت ت ت ت ت أن تحدير الدالة معنويان احص ت ت تتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحس ت ت تتوبة ( )111601احص ت ت تتاسيان عند المس ت ت تتتو

االحتمالي 1611و ويتكد لا قيمة معاما التحديد المعدا ( )1651وال ي يشت تتير ال أن حوالي  ٪51من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصت تتوا الحم

بعينة الد ارست ت تتة انما يعز ال الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصت ت تتاسية للمعلماا المحدرة إلنتاجية فدان الحم باالردل عند مست ت تتتو
معنوية  ٪1حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ()26122و ()26155-و ( )16112عل الترتيل.
وفحان للنظرية االقتصت تتادية يحح مزارعي الحم أقص ت ت رب ممكن عند تست تتاوي ميا منحن اإليراد الكلي (العاسد الحدي أو الست تتعر المزرعي)

مع ميتا منحن التكتاليا الكليتة (التكتاليا الحتديتة) وعند ه ص النحطة يتحح مس ت ت ت ت ت تتتو اإلنتاج ال ي يعظم الرب ال ي بلغ نحو  10611اردل/ال دان.
وبتس تتاوي التكاليا الحدية بمتوس تتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا (المدني للتكاليا) قد بلغ نحو  11611اردل/ال دان .ويتبين أن اإلنتاج ال علي
( 15681اردل/ال دان) يحع بين اإلنتاج األمثا والمعظم للرب و وه ا يش ت ت ت ت ت تتير ال أن مزارعي الحم وفحان لنظام الري المطور يس ت ت ت ت ت تتتخدمون المدخنا

اإلنتاجية بك ا ة ت و األستتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يستتتخدموا تلا المدخنا اإلنتاجية بما يعادا أو يكافئ األستتتخدام المعظم

للرب  .وبتحدير مرونة التكاليا عند مس ت تتتو اإلنتاج ال علي ات ت ت ت أنها بل،ا نحو 1610و وه ا يعني أن اإلنتاج خا ت ت تتعان لتناقل ال،لة األمر ال ي
يشير ال امكانية الحصوا عل زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أكبر في التكاليا.

مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 5102 ) 5 ( 25

دراسة تحليلية لتكاليف إنتاج القمح في ظل نظم ري متباينة بمحافظة الشرقية

275

التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري بالرش:
باستتتخدام البياناا الميدانية الخاصتتة بالتكاليا الكلية للحم (جني /فدان) كمت،ير تابع وانتاجية الحم (االردل/ال دان) كمت،ير مستتتحاو أمكن
تحدير دالة التكاليا الكلية للحم (جني /ال دان) التالية:

1

2

ا ا =  11816102 + 0516218ل –  516111ل  26152 +ل )1(...............
**

**

()06558

ا = ()118612

**

'2

()56111-

**

()116150

ر = 1610

حيتد تش ت ت ت ت ت تتير (ا ا) ال التكتتاليا الكليتتة للحم (الجنيت /ال تتدان)و بينمتتا تش ت ت ت ت ت تتير (ل) ال حجم انتتتاج الحم (االردل/ال تتدان)و والحيم بين
األقواس تعبر عن قيمة ا المحستتوبة .ويت ت أن تحدير الدالة معنويان احصتتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحستتوبة ( )118612احصتتاسيان عند المستتتو

االحتمالي 1611و ويتكد لا قيمة معاما التحديد المعدا ( )1610وال ي يشت تتير ال أن حوالي  ٪10من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصت تتوا الحم

بعينة الد ارست ت تتة انما يعز ال الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصت ت تتاسية للمعلماا المحدرة إلنتاجية فدان الحم باالردل عند مست ت تتتو
معنوية  ٪1حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ()06558و ()56111-و ( )116150عل الترتيل.
وفحان للنظرية االقتصت تتادية يحح مزارعي الحم أقص ت ت رب ممكن عند تست تتاوي ميا منحن اإليراد الكلي (العاسد الحدي أو الست تتعر المزرعي)

مع ميتا منحن التكتاليا الكليتة (التكتاليا الحتديتة) وعند ه ص النحطة يتحح مس ت ت ت ت ت تتتو اإلنتاج ال ي يعظم الرب ال ي بلغ نحو  21618اردل/ال دان.
وبتس تتاوي التكاليا الحدية بمتوس تتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا (المدني للتكاليا) قد بلغ نحو  15601اردل/ال دان .ويتبين أن اإلنتاج ال علي
( 21615اردل/ال تدان) يحع بين اإلنتتاج األمثتا والمعظم للرب و وهت ا يش ت ت ت ت ت تتير ال أن مزارعي الحم وفحتان لنظام الري بالرح يس ت ت ت ت ت تتتخدمون المدخنا

اإلنتاجية بك ا ة ت و األستتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يستتتخدموا تلا المدخنا اإلنتاجية بما يعادا أو يكافئ األستتتخدام المعظم
للرب  .وبتحدير مرونة التكاليا عند مس ت تتتو اإلنتاج ال علي ات ت ت ت أنها بل،ا نحو 1611و وه ا يعني أن اإلنتاج خا ت ت تتعان لتناقل ال،لة األمر ال ي
يشير ال امكانية الحصوا عل زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أكبر في التكاليا.

التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري بالتنقيط:

باستتتخدام البياناا الميدانية الخاصتتة بالتكاليا الكلية للحم (جني /فدان) كمت،ير تابع وانتاجية الحم (االردل/ال دان) كمت،ير مستتتحاو أمكن

تحدير دالة التكاليا الكلية للحم (الجني /ال دان) التالية:

1

2

ا ا =  11116211 + 2521651ل –  1126211ل  2601 +ل )1(...............
**

()21611

**

ا = ()111612

**

'2

()11621-

**

()116811

ر = 1658

حيد تشت ت تتير (ا ا) ال التكاليا الكلية للحم (جني /فدان)و بينما تشت ت تتير (ل) ال حجم انتاج الحم (االردل/ال دان)و والحيم بين األقواس
تعبر عن قيمة ا المحس ت ت تتوبة .ويت ت ت ت ت أن تحدير الدالة معنويان احص ت ت تتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحس ت ت تتوبة ( )111612احص ت ت تتاسيان عند المس ت ت تتتو

االحتمالي 1611و ويتكد لا قيمة معاما التحديد المعدا ( )1658وال ي يشت تتير ال أن حوالي  ٪58من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصت تتوا الحم

بعينة الد ارست ت تتة انما يعز ال الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصت ت تتاسية للمعلماا المحدرة إلنتاجية فدان الحم باالردل عند مست ت تتتو
معنوية  ٪1حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ()21611و ()11621-و ( )116811عل الترتيل.
وفحان للنظرية االقتصت تتادية يحح مزارعي الحم أقص ت ت رب ممكن عند تست تتاوي ميا منحن اإليراد الكلي (العاسد الحدي أو الست تتعر المزرعي)

مع ميتا منحن التكتاليا الكليتة (التكتاليا الحتديتة) وعنتد هت ص النحطتة يتحح مس ت ت ت ت ت تتتو اإلنتتاج الت ي يعظم الرب الت ي بلغ نحو  1065اردل/ال تتدان.
وبتس تتاوي التكاليا الحدية بمتوس تتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا (المدني للتكاليا) قد بلغ نحو  15611اردل/ال دان .ويتبين أن اإلنتاج ال علي
( 10611اردل/ال دان) يحع بين اإلنتاج األمثا والمعظم للرب و وه ا يش ت ت ت ت ت تتير ال أن مزارعي الحم وفحان لنظام الري بالتنحيط يس ت ت ت ت ت تتتخدمون المدخنا

اإلنتاجية بك ا ة ت و األستتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يستتتخدموا تلا المدخنا اإلنتاجية بما يعادا أو يكافئ األستتتخدام المعظم
للرب  .وبتحدير مرونة التكاليا عند مس ت تتتو اإلنتاج ال علي ات ت ت ت أنها بل،ا نحو 1611و وه ا يعني أن اإلنتاج خا ت ت تتعان لتناقل ال،لة األمر ال ي

يشير ال امكانية الحصوا عل زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أكبر في التكاليا.
المراجع:

ابراهيم سليمان 6محمد جابر عامرو نظم االستزراع السمكيو واإلدارة واالقتصاديااو الطبعة األول و دار ال كر العربي.2110 6

أحمد الست ت ت تتيد محمد الست ت ت تتيدو أثر روابط مست ت ت تتتخدمي المياص عل الك ا ة االقتصت ت ت تتادية واإلنتاجية لمحصت ت ت تتولي الحم واألرز بمحافظة الش ت ت ت ترقيةو مجلة
االسكندرية للبحود الزراعيةو المجلد 11و العدد الخامسو 2111م.
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Abstract
The study aimed to study the economic and productivity efficiency indicators of wheat yield and estimate
the total cost functions of wheat yield for different irrigation systems. The research was based on two main sources
of data, represented by data from the questionnaire, and secondary data published by various government agencies.
The descriptive and quantitative method was used in analyzing the study data and presenting the results. The most
important of these were the following: (1) Drip irrigation farms are economically more efficient than other farms
(immersion, developed and sprinkler), which achieved the highest profitability of the discharged levy, total return
of the water unit and net return of the water unit and achieved the lowest average cost of irrigation. (2) Actual
production was 16.6, 18.53, 20.18 and 19.04 ardeb/feddan for immersion irrigation, developed, Spraying and drip.
(3) The optimum production was 21.01, 17.67, 18.91 and 18.64 ardeb/feddan for immersion irrigation, developed,
Spraying and drip. (4) The maximum size of profit was 23.32, 19.71, 20.35 and 19.8 ardeb/feddan for immersion
irrigation, developed, spraying, and drip. (5) Calculating cost elasticity, it was found to be about 0.43, 1.19, 1.31,
and 1.13 for immersion irrigation, developed, spraying, and drip. (6) Wheat farmers according to the developed
irrigation system, sprinklers, and drip use productive inputs more efficiently than the optimal use of those
productive inputs but did not use those productive inputs equivalent to or equivalent to the most profitable use,
while it was found that wheat farmers according to the irrigation system did not use the inputs Productivity
efficiently.
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