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 الملخص:
لمحصتتوا الحم و وتحدير دواا التكاليا الكلية لمحصتتوا الحم  لنظم الري  األنتاجية واألقتصتتاديةاستتتهدا البحد دراستتة متشتتراا الك ا ة 

 الثان  البيانااالثانوية المنشورة من الجهاا الحكوميةوو  البياناا األواالمختل ة. وقد استتند البحد في تححي  أهدافة عل  مصتدرين رسيستين للبيانااو 
األستتتلول الوصتتت ي والكمي في تحليا بياناا الدراستتتة وعر  النتاسا والتي كان من أهمها  المستتتمدة من استتتتمارة االستتتتبيانو كما تم استتتتخدام كا من

تعتبر مزارع الري بالتنحيط أك أ اقتصتتتاديان من المزارع األخري )الري بال،مرو الري المطورو الري بالرح( حيد حححا أعل  ربحية للجني  ( 1ما يلي: )
و 1161( الحجم اإلنتاج ال علي بلغ 2ردل. )األلوحدة المياص كما أنها حححا أدن  متوستتتتتتتتتتتتتتط تكاليا  المن   وعتاستد كلي لوحتدة المياص وصتتتتتتتتتتتتتتافي عاسد

و 21611( الحجم األمثتتا لتنتتتاج بلغ 1اردل/ال تتدان لمزارع الري بتتال،مرو الري المطورو الري بتتالرحو الري بتتالتنحيط. ) 10611و 21615و 15681
و 21612( الحجم المعظم للرب  بلغ 1الري بتتتال،مرو الري المطورو الري بتتتالرحو الري بتتتالتنحيط. )اردل/ال تتتدان لمزارع  15611و 15601و 11611
( بحستتتتتتتتتتتتال مرونة التكاليا ات تتتتتتتتتتتت  أنها 8اردل/ال دان لمزارع الري بال،مرو الري المطورو الري بالرحو الري بالتنحيط. ) 1065و 21618و 10611

( مزارعي الحم  وفحتتتان لنظتتتام الري 1) بتتتال،مرو الري المطورو الري بتتتالرحو الري بتتتالتنحيط. لمزارع الري 1611و 1611و 1610و 1611بل،تتتا نحو 
لمدخنا االمطورو الرحو التنحيط يستتتتتتخدمون المدخنا اإلنتاجية بك ا ة ت و  األستتتتتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يستتتتتتخدموا تلا 

 .و في حين تبين أن مزارعي الحم  وفحان لنظام الري بال،مر لم يستخدموا المدخنا اإلنتاجية بك ا ةالمعظم للرب اإلنتاجية بما يعادا أو يكافئ األستخدام 
 

 المقدمة:
تعتبر ق تتتتية المياص وتححي  الك ا ة االقتصتتتتادية من استتتتتخدامها من أهم الح تتتتايا االستتتتتراتيجية التي تواج  الزراعة المصتتتتريةو و لا عل   

الركيزة األستتاستتية لدعم خطط التنمية الزراعيةو ونظران لمحدوديتها حيد يعتبر نهر النيا المورد الرسيستتي لتوفير احتياجاا مصتتر استتاس أن المياص هي 
. وال تحتصتتتر مستتتاهمة (1)2111 – 2112من اجمالي المتاح من الموارد الماسية كمتوستتتط لل ترة  ٪18هم بأكثر من امن الموارد الماسية حيد أن  يستتت

في اإلستتتتتت ادة المباشتتتتترة بمياه  با ان  يستتتتتهم بشتتتتتكا رسيستتتتتي في تكوين بع  اإلمداداا الماسية األخر  مثا معظم المياص الجوفية بالوادي نهر النيا 
ة عوالدلتاو ومياص الصتتتترا الزراعيو والصتتتتتحي. في حين تتزايد اإلحتياجاا الماسية في مصتتتتتر بشتتتتتكا كبير و لا نتيجة النمو الستتتتتكاني بمعدالا مرت 

نل ستتياستتة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية عن طري  استتتصتتنح وزراعة األرا تتي الجديدة مما أد  ال  تزايد ال تت،ط الستتكاني عل  الموارد ال  جا
تزايد حدة المشتتتتتكلة ال، اسيةو كما انخ  تتتتتا معدالا االكت ا  ال اتي لمعظم المحاصتتتتتيا الزراعية   تتتتتية الزراعية المتاحة مما تستتتتتبل ف الماسية واألر 

 .(2)األمر ال ي أد  ال  تزايد االعتماد عل  توفير قدر كبير من السلع ال، اسية من الخارج
لا  وتتباين اإلحتياجاا الماسية فيما بين الحطاعاا المستتتتتتتتتتتهلكة للمياص حيد تتزايد استتتتتتتتتتتخداماا قطاع الزراعة من المياص من عام  خر ويتوقا     

. مما ينعكس 2111 – 2112من اجمالي المياص المستتتخدمة كمتوستتط لل ترة  ٪58عل  التركيل المحصتتولي الستتاسد حيد تستتتهلا الزراعة أكثر من 
ستتتنويان وهو ما يجعا مصتتتر  1م111عل  تصتتتنيا مصتتتر  تتتمن الدوا دون الخط الماسي حيد يبلغ متوستتتط نصتتتيل ال رد من المياص بها حوالي   لا

. األمر ال ي يعكس أهمية قيام الدولة بو تتتتتتتتتع استتتتتتتتتتراتيجية لتطوير وتعظيم استتتتتتتتتتخدام مياص الري (1)دولة في العالم من حيد المياص 11 تتتتتتتتتمن أفحر 
خطة التنمية االجتماعية واالقتصتتتادية وعل  األخل التوستتتع األفحي في األرا تتتي المستتتتصتتتلحة وجيرها من االحتياجاا االستتتتتهنكية ب،ر  الوفا  ب

استخدام  ياألخر و وكان من بين ما ت تمنت  تلا االستتراتيجية محاولة ايجاد وعي لد  الجماهير واألجهزة الشتعبية والتن ي ية للعما عل  االقتصاد ف
. وك لا العما عل  تطوير نظم (1)ري وخاصتتتتتة ف  أجرا  الزراعة و لا من خنا انشتتتتتا  روابط لمستتتتتتخدمي المياص عل  المستتتتتاقي الخاصتتتتتةمياص ال

حيطو نالري وتححي  االستتتتتتتتتتتخدام األمثا للموارد الماسية الحالية و لا عن طري  ادخاا نظم الري الحديثة بالمناط  المستتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتلحة كالري بالرح وبالت
محنناا االرواسية المثل  لمختلا المحاصتتتتيا بمختلا مناط  مصتتتتر النيلية تحديرا ستتتتليمان واقعيانو واقتراح تراكيل محصتتتتولية معظمة لصتتتتاف  وتحدير ال

                                                           
 م.7112، المائيةالنشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء،  (1)
جلة ، مأثر روابط مستخدمي المياه على الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصولي القمح واألرز بمحافظة الشرقيةأحمد السيد محمد السيد،  (2)

 م.2161، العدد الخامس، 16االسكندرية للبحوث الزراعية، المجلد 
 م.1111، جامعة الدول العربية، الخرطوم، يمات مستخدمي المياه في الزراعة العربيةتعزيز دور تنظالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  (1)
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 5102(  5)  25مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 تتتتتتبط توزيع المياص وتبطين المجار  الماسية وتطهير مجار  النيا من عاسد الوحدة الماسية المستتتتتتتخدمة في ري ه ص المحاصتتتتتتياو ه ا باإل تتتتتتافة ال  
 وتحسين فتحاا الري والعما عل  تحليا فواقد الترسيل. اسحالحش

وفي ظا الت،يراا التي يشتتتتهدها الحطاع الزراعي فحد تم اختيار محصتتتتوا الحم  باعتبارص من أهم محاصتتتتيا الحبول في مصتتتتر حيد يعد  
لكون  محصتتتتوا استتتتيرادي حيد تستتتتتورد مصتتتتر ما  . نظران (2)من المحاصتتتيا االستتتتتراتيجية الهامة لما لها من أهمية كبيرة في األمن ال، اسي المصتتتري

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

 مشكلة البحث:
 ا  ،تتمثا مشكلة البحد في محدودية العر  الحالي للموارد الماسية بالرجم من زيادة الطلل عل  المياص لمواجهة االحتياجاا المتزايدة من ال

تخدام الستهنا المحليو اال أن  لوحظ انخ ا  ك ا ة اسوالكسا و األمر ال ي يتطلل زيادة اإلنتاج الزراعي بالحدر ال ي يمكن مع  الوفا  باحتياجاا ا
ا الواقعة و الموارد الماسية االرواسية وعدم انتظام نحلها وتوزيعهاو وك لا وجود اسراا وا   في استخدام المياص في الحطاع الزراعيو ومزارعي الحح

من  ٪52حي هو األكثر استخدامان في مصر حيد يستخدم في نحو عل  نهاياا الترع يشكون داسمان من نحل المياص حيد يعتبر اسلول الري السط
مما يتثر  لا عل  انتاجية وتكاليا وعواسد الحاصنا الزراعية وتبوير مساحاا كبيرة من ( 1) ٪81األرا ي الزراعية بك ا ة ري ال تتعد  نحو 

ل ي يبرز المسحي األمر ا  اار من النزاعاا بين الزراع عل  األرا ي الواقعة في نهاياا الترع خاصة في الموسم الصي يو ف نن عن قيام كثي
 مة. دأهمية دراسة اقتصادياا نظم الري الحديثة باألرا ي الجديدة لتححي  أكثر ك ا ة للموارد الماسية لمعظمة العاسد من وحدة المياص المستخ

 أهداف البحث:
ديثة باألرا ي الجديدة بمحافظة الشرقية و لا من خنا تحدير األهداا يكمن الهدا الرسيسي للبحد في دراسة اقتصادياا نظم الري الح

 ال رعية التالية:
 االقتصادية لمحصوا الحم  تحا نظم الري المختل ة بعينة الدراسة الميدانية. األنتاجية دراسة أهم متشراا الك ا ة -1
 تحدير دواا التكاليا الكلية لمحصوا الحم  لنظم الري المختل ة بعينة الدراسة الميدانية.  -2

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
اعتمد البحد عل  استخدام التحليا االحصاسي الوص ي والكمي وقد استخدما طريحة العر  الجدولي والمحارناا النسبية وتحليا االنحدار  
تم االستعانة بالعديد من االدواا التحليلية الريا ية لتحديد العنقاا االقتصادية التي ت منتها دواا االتكاليا بهدا قياس ك ا ة  المتعدد. كما

 استخدام المدخنا اإلنتاجية في ظا مختلا نظم الري.
عامة من نشراا الجهاز المركزي للتعبسة ال واعتمد البحد عل  مصدرين من البياناا أولهما البياناا الثانوية المنشورة وجير المنشورة 

حرار تخا  الواالحصا و ووزارة الزراعة واستصنح األرا يو ووزارة الموارد الماسية والريو واالدارة العامة لتطوير الريو ومركز المعلوماا ودعم وا
الزراعي  ا استمارة استبيان صمما خصيصان ل لا لت،طية الموسمبمديرية الزراعة بالشرقية. وثانيهما بياناا أولية لدراسة ميدانية تم تجميعها من خن

 01مشاهدة بواقع ) 111. وطبحا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية بمنطحة الصالحية التابعة لمركز الحسينيةو وبلغ حجم العينة 2111/2111
 مشاهدة للري بالتنحيط(. 81و مشاهدة للري بالرح 11مشاهدة للنظام الري المطورو  01مشاهدة للري بال،مرو 

 
 النتائج والمناقشة:
 :هيكل اإليراد الكلى

اردل/ال دان(و  21615قصاها في الري بالرح )دانية لمحصوا الحم  ارت عا لتصا أ( أن اإلنتاجية ال 1يت   من نتاسا الجدوا رقم ) 
اردل/ال دان بالري السطحي. كما تبين من  1161اردل/ال دان(و بينما بل،ا  15681اردل/ال دان(و يلي  الري المطور ) 10611يلي  الري بالتنحيط )
جنيهان/ال دان للري  12281601و 11118612و 11111625و 11851611( أن مزارعي الحم  حححوا ايراد كلي قدر بحوالي 1ن س الجدوا رقم )

 بال،مرو والمطورو والرحو والتنحيط عل  الترتيل.
 
 
 

                                                           
 ، دار الجامعة المصرية، االسكندرية.مقدمة في االقتصاد الزراعيعبد المجيد أبو المجد،  (2)
 .0222، 0232استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام  وزارة الزراعة واستصالح األراضي،  (3)
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 5102(  5)  25مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 .2111/2111اإليراد الكلي ل دان الحم  بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية خنا الموسم الزراعي  (:  هيكا1جدوا رقم )

 الوحدة البيان
 نظام الري

 تنحيط رح مطور جمر
 10611 21615 15681 1161 اردل/فدان كمية اإلنتاج الرسيسي

 81168 81168 88161 88165 ردلاجني / سعر الوحدة
 11181481 11331411 11111419 81,3419 دانجني /ف (1)قيمة الناتج الرئيسي
 1161 11658 0618 061 فدانحما/ كمية اإلنتاج الثانوي

 181 11061 11161 188628 حماجني / سعر الوحدة
 1111 1113481 1,1141 3493,,1 دانجني /ف (1)قيمة الناتج الثانوي

 11111481 13111411 11111419 11191411 فدانجني / (3)االيراد الكلي
 سعر الحما x= كمية اإلنتاج الثانوي 2   سعر االردل x= كمية اإلنتاج الرسيسي  1
 = قيمة الناتا الرسيسي + قيمة الناتا الثانوي 1

 .2111/2111جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خنا عام :المصدر
 

 نتاجية:إلهيكل التكاليف ا
 اإلنتاجية الكلية: التكاليف

جنيهتتتانو بتتتالمحتتتارنتتتة بمزارع الري بتتتالرح حيتتتد حححتتتا  1112681حححتتتا مزارع الري بتتتالتنحيط أقتتتا تكتتتاليا انتتتتاجيتتتة كليتتتة لل تتتدان قتتتدرا 
 (.2جنيهان كما هو مو   بالجدوا رقم ) 100161جنيهانو والري بال،مر حيد حححا  5211611حيد حححا جنيهانو والري المطور  5110605

 اليف اإلنتاجية المتغيرة:التك
و ٪81655( أن اجمالي التكاليا المت،يرة تمثا النستتتتتتتتتتتبة األكبر من اجمالي التكاليا الكلية حيد تمثا نحو 2يت تتتتتتتتتتت  من الجدوا رقم )

 للري بالتنحيطو والرحو والمطورو وال،مر عل  الترتيل. ٪85611و ٪8161و 81651٪
 التكاليف اإلنتاجية الثابتة:
كحد أقصتتتتتتتتتتتتتت  في  ٪15612كحد أدن  في الري بال،مرو وحوالي  ٪11621( أن التكتاليا الثتابتتة تحتدر بحوالي 2وا رقم )يتبين من الجتد
 للري بالرح من اجمالي التكاليا الكلية ل دان الحم . ٪11611في الري المطورو في حين بل،ا حوالي  ٪1861الري بالتنحيطو وحوالي 

 
 وفقًا لألجور والمستلزمات اإلنتاجية:  بنود التكاليف اإلنتاجية لفدان القمح

 تكاليف العمالة:
( ارت اع الحيمة واألهمية النستتتتبية لتكاليا العمالة المستتتتتخدمة )البشتتتترية وا لية مجتمعة(و حيد تمثا 2يبدو من النتاسا المبينة بالجدوا رقم )

جنيهتتان  2281618هتتا األدن  في الري بتتالتنحيط حيتتد بل،تتا نحو نتتتاج عل  مستتتتتتتتتتتتتتتو  نظم الري المختل تتةو فحتتد بل،تتا حتتدإلأهم بنتتد من بنود تكتتاليا ا
جنيهان لل دان علي الترتيلو في حين بل،ا حدها االقصتتتتتتتتتتتتت   2850610و 215861لل دانو وارت عا في ظا الري بالرحو والمطور حيد بل،ا نحو 

( أنها ارت عا لتصتتتتتتتا أقصتتتتتتتاها في العما 2الجدوا رقم )  ااجنيهان. وبدراستتتتتتتة تكل ة العمالة تبين من  1112651في الري بال،مر حيد بل،ا نحو 
من اجمتتتتالي التكتتتتاليا الكليتتتتة للري بتتتتال،مرو المطورو الرحو التنحيط عل  الترتيتتتتل.  ٪18625و ٪18621و ٪11612و ٪21ا لي حيتتتتد بل،تتتتا 

ليا الكلية للري بال،مرو من اجمالي التكا ٪11611و ٪11611و ٪18628و ٪2161وانخ  تتتتتتتتتتتتتتا لتصتتتتتتتتتتتتتتا أدناها في العما البشتتتتتتتتتتتتتتري حيد بل،ا 
 المطورو الرحو التنحيط عل  الترتيل.
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بنود التكاليا اإلنتاجية ل دان الحم  لعينة الدراستتتتتتتتتتتة الميدانية بمحافظة الشتتتتتتتتتتترقية وفحان لخجور ومستتتتتتتتتتتتلزماا اإلنتاج خنا  (:1جدول رقم )
 .2111/2111الموسم الزراعي 

نظظظظظظظظظظظم                      
 الري

 البيان

 الري بالتنقيط الري بالرش الري المطور الري بالغمر
 ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه

 11611 1112651 11611 1111625 18628 1281651 2161 1121611 أجور العماا
 18625 1151651 18621 1211612 11612 1115618 2161 1110618 أجور ا الا

 25601 2281618 2561 215861 11681 2850610 1161 1112651 العمالةإجمالي 
 1610 151615 1610 81161 1650 111610 160 112611 قيمة األسمدة النيتروجينية
 1682 111651 1615 110651 1655 181602 2611 111611 قيمة األسمدة ال وس اتية
 1618 828 561 111612 161 811 - - قيمة األسمدة البوتاسية

 11611 1121618 11611 1105611 18651 1111611 0601 101651 إجمالي األسمدة الكيماوية
 1612 111621 1621 188611 1681 111611 1611 151611 قيمة التحاوي
 1618 118 162 181 2611 211 261 211621 قيمة المبيداا

 22601 115160 28621 2111611 22651 1512611 11611 1101610 إجمالي تكاليف المستلزمات
 81655 1112681 81651 1150605 8161 1111618 85611 110161 إجمالي التكاليف المتغيرة

 15612 1111 11611 1581 1861 1111 11621 1111 *التكاليف الثابتة
 111 1112681 111 5110605 111 5211611 111 100161 التكاليف الكلية

  .2111/2111بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي  : جمعا وحسبا منالمصدر
 *تشما الحيمة االيجارية لخر  الزراعية عن مدة بحا  المحصوا بهاوتكاليا ال راسل وتكاليا التامين ووأهنا رأس الماا .   
 

 تكاليف األسمدة الكيماوية الزراعية:
تكاليا األستتتتتمدة الكيماوية )النيتروجنية وال وستتتتت اتية والبوتاستتتتتية( وتأتي تكاليا الكيماوياا الزراعية في تشتتتتتما تكاليا الكيماوياا الزراعية 

 101651المرتبتة الثتانيتة بعتد تكتاليا العمتالتة في ظتا نظم الري المختل تة حيتد حح  نظتام الري بتال،مر تكتاليا أقا للكيماوياا الزراعية حيد بل،ا 
جنيهتتان لل تتدانو في حين بل،تتا  1105611جنيهتتان لل تتدانو والري بتتالرح حيتتد بل،تتا  1111611لري المطور حيتتد بل،تتا جنيهتتان لل تتدانو بتتالمحتتارنتتة بتتا

 (.2جنيهان للري بالتنحيط كما هو مبين بالجدوا رقم ) 1121618
 

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

 118و 181و 211و 211621للري بتتال،مرو المطورو الرحو التنحيط عل  الترتيتتل. وتتتأتي تكتتاليا المبيتتداا في المرتبتتة الرابعتتة حيتتد بل،تتا نحو 
 جنيهان لل دان للري بال،مرو المطورو الرحو التنحيط عل  الترتيل.

 
 :  للعمليات الزراعية والخدماتلفدان القمح وفقًا بنود التكاليف اإلنتاجية 

( ال  أن تلتا العملياا الزراعية تختلا قيمة تكل تها من عملية ال  أخر و وك لا من نظام ري ال  خخر. 1تشتتتتتتتتتتتتتتير نتتاسا الجتدوا رقم ) 
لتحاوي والزراعةو والريو والتستتتتميدو ومحاومة وتتمثا عملياا الخدمة الزراعية لمحصتتتوا الحم  مو تتتتوع الدراستتتتة في كا من اعداد األر  للزراعةو وا

 ا فاا والحشاسحو وال م والدراسو ونحا المحصوا. 
( ال  أن األهمية النستتتتتتتتتتتتبية لتكاليا العملياا الزراعية من اجمالي التكاليا الكلية 1الجدوا رقم )  ااوتشتتتتتتتتتتتتير النتاسا التي يو تتتتتتتتتتتتحها 
لكا من اعداد األر  للزراعةو  ٪1615و ٪18611و ٪860و ٪12621و ٪5601و ٪1610و ٪1621لمحصتتتتتتتتتتتتتتوا الحم  في الري بال،مر بل،ا نحو 

 ووالتحاوي والزراعةو والريو والتستتتتتتتتميدو ومحاومة ا فاا والحشتتتتتتتتاسحو وال تتتتتتتتم والدراسو ونحا المحصتتتتتتتتوا عل  الترتيل. وبل،ا في الري المطور نح
والزراعةو والريو والتستتتتميدو ومحاومة األر  للزراعةو والتحاوي  لكا من اعداد ٪1628و ٪11611و ٪8611و ٪11611و ٪1600و ٪1612و 1611٪

و ٪1611و ٪15611و ٪1610و ٪8651و ٪8611ا فاا والحشتتتتاسحو وال تتتتم والدراسو ونحا المحصتتتتوا عل  الترتيل. وبل،ا في الري بالرح نحو 
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محاومة ا فاا والحشتاسحو وال تم والدراسو ونحا المحصوا لكا من اعداد األر  للزراعةو والتحاوي والزراعةو والريو والتستميدو و  ٪1611و 5611٪
لكتتتا من اعتتتداد األر  للزراعتتتةو  ٪1610و ٪5611و ٪1650و ٪11680و ٪1611و ٪1611و ٪861عل  الترتيتتتل. وبل،تتتا في الري بتتتالتنحيط نحو 

 عل  الترتيل والتحاوي والزراعةو والريو والتسميدو ومحاومة ا فاا والحشاسحو وال م والدراسو ونحا المحصوا
 

 :  مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية إلنتاج محصول القمح وفقًا لنظم الري المختلفة
يعر  ه ا الجز  تحليا لبع  المتشتتتتتراا التي يمكن من خنلها الحكم علي مد  ك ا ة انتاج محصتتتتتوا الحم  وفحان لنظم الري المختل ة 

اإلجمالي لنردلو وصتتافي العاسد لل دانو وصتتافي العاسد لنردلو ومتوستتط تكل ة انتاج االردلو وصتتافي جمالي لل دانو والهامح إلوتشتتما الهامح ا
نتاجية وحدة المياص  .(1)العاسد للجني  المن  و والعاسد الكلي لوحدة المياصو وصافي العاسد لوحدة المياصو وا 

 
ستتتتتتتتتتتتتة الميدانية بمحافظة الشتتتتتتتتتتتتترقية وفحان للعملياا الزراعية والخدماا خنا الموستتتتتتتتتتتتتم (: بنود التكاليا اإلنتاجية ل دان الحم  لعينة الدرا1جدوا رقم )
 .2111/2111الزراعي 

الفئظظات                      
 الحيازية

 البيان

 الري بالتنقيط الري بالرش الري المطور الري بالغمر
 ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه

 861 11262 8611 111611 1611 821658 1621 100618 للزراعة أعداد األر 
 1611 111601 8651 151611 1612 815615 1610 812611 التحاوي والزراعة

 1611 111611 1610 111621 1600 110688 5601 111611 الري
 11680 1250688 15611 1811611 11611 1182681 12621 015611 التسميد

 1650 111618 1611 115618 8611 111688 860 111611 والحشاسحمحاومة األفاا 
 5611 121612 5611 11261 11611 510618 18611 121160 ال م والدراس
 1610 211611 1611 251611 1628 211621 1615 281611 نحا المحصوا

 81655 1112681 81651 1150605 8161 1111611 85611 110161 إجمالي التكاليف المتغيرة
 15612 1111 11611 1581 1861 1111 11621 1111 *التكاليا الثابتة 

 111 1112681 111 5110605 111 5211611 111 100161 التكاليف الكلية
 .2111/2111: جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي المصدر

 الزراعية عن مدة بحا  المحصوا بهاوتكاليا ال راسل وتكاليا التامين ووأهنا رأس الماا .*تشما الحيمة االيجارية لخر  
 
 

                                                           
و الطبعة األول و دار ال كر نظم االستزراع السمكيو واإلدارة واالقتصاديااإبراهيم سليمان )دكتور(, محمد جابر عامر )دكتور(،  (6)

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

 الوحدة المؤشرات
 نظم الري

 تنقيط رش مطور غمر
 111561 1118611 1110618 2850681 جني /ال دان (1)صافي العاسد لل دان 
 218621 211611 151628 188600 جني /اردل (2)صافي العاسد لنردل 

 115622 111625 112611 151615 جني /اردل (1)متوسط تكل ة انتاج االردل 
 1685 1681 1612 1612 جني  (1)صافي العاسد للجني  المن   
 2211612 2121621 2028611 1111615 /ال دان1م (8) كمية مياص الري المستخدمة
 8182610 8111615 1050615 1101611 1م 1111جني / (1)العاسد الكلي لوحدة المياص 
 1001611 1015651 1151611 181611 1م 1111جني / (1)صافي العاسد لوحدة المياص 

 1211612 1281611 081611 125681 1م 1111كجم/ (5) انتاجية وحدة المياص
 صافي العاسد لل دان / متوسط انتاج ال دان. =1
  = تكاليا اإلنتاج الكلية لل دان / متوسط انتاج ال دان.1
  = صافي العاسد لل دان / تكاليا اإلنتاج الكلية لل دان. 1
 /ساعة.1تصرا ماكينة الري م xزمن الرية )ساعة(  x= عدد مراا الري )مرة(  8
 = العاسد الكلي لل دان / كمية مياص الري المستخدمة لل دان. 1
 = صافي العاسد لل دان / كمية مياص الري المستخدمة لل دان. 1
   = كمية الناتا الرسيسي لل دان / كمية مياص الري المستخدمة لل دان. 5
 .2111/2111: جمعا وحسبا من بياناا الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي لمصدرا
 

 فدان(:صافي العائد )جنيه/
 1118611قصتتاص في المزارع التي تستتتخدم الري بالرح حيد بلغ أ( ال  أن صتتافي العاسد ال داني ارت ع ليصتتا 1تشتتير نتاسا جدوا رقم )

جنيهتا/ال تدانو وبلغ حدص  1110618جنيهتا/ال تدانو ثم يليت  مزارع الري المطور حيتد بلغ  111561الري بتالتنحيط حيتد بلغ  جنيهتا/ال تدانو يليت  مزارع
فدان. وه ا يعني ت و  صتتتتتتتتتافي العاسد ال داني في مزارع الري بالرح عن مثيلة في المزارع جنيها/ 2850681بال،مر حيد بلغ  األدن  في مزارع الري

 االخر .
 

 ئد الوحدة المنتجة )جنيه/االردب(:صافي عا
سد بالجني  ومتوستتتتتتتتط تكل ة االردل بالجني . ولحد ارت ع صتتتتتتتتافي العا ردباأل  يتوقا صتتتتتتتتافي العاسد لنردل بالجني  عل  ال ر  بين ستتتتتتتتعر 

ي بالتنحيط حيد بلغ جنيها/اردلو يلي  مزارع الر  211611لنردل بتالجنيت  ليصتتتتتتتتتتتتتتا اقصتتتتتتتتتتتتتتاص في في المزارع التي تستتتتتتتتتتتتتتتختدم الري بتالرح حيد بلغ 
 188600ردلو وبلغ حتتدص األدن  في مزارع الري بتتال،مر حيتتد بلغ أجنيهتتا/ 151628جنيهتتا/اردلو ثم يليتت  مزارع الري المطور حيتتد بلغ  218621

في   تتتتا من مثيل ردل بالجني  أفلري بالرح عل  تححي  صتتتتافي عاسد لخ(. وه ا يعكس مد  قدرة مزارع ا1جنيها/اردل كما يتبين من الجدوا رقم )
 خر  وربما يرجع  لا بسبل وجود تحسن ملحوظ في متوسط اإلنتاجية ال دانية.المزارع األ

 
 متوسط تكلفة اإلنتاج )جنيه/االردب(:

تاسا نتكل ة انتاج االردل و لا بحستتتتتمة اجمالي التكاليا اإلنتاجية لل دان بالجني  عل  متوستتتتتط انتاج ال دان باالردل. وقد تبين من قدرا  
ارع األخر . فحد ردل أقا من المز ( أن المزارع التي تستتتتتخدم الري بالتنحيط تعتبر أك أ اقتصتتتتاديان حيد حححا متوستتتتط تكاليا انتاج لخ1الجدوا رقم )

ل  ردل عجنيهتتتا/األ 115622و 111625و 112611و 151615حوالي  ردل للري بتتتال،مر والمطور والرح والتنحيطبلغ متوستتتتتتتتتتتتتتط تكل تتتة انتتتتاج األ
 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  مستتتتتتتتتتتتتثمر من صتتتتتتتتتتتتافي  

ما دا عل  الجني . وكلما ارت عا قيمة ه ا المحياس كلعاسدو ويحستتتتتتتل بحستتتتتتتمة صتتتتتتتافي العاسد لل دان بالجني  عل  اجمالي التكاليا اإلنتاجية لل دان ب
مزارع التي لزيادة ربحي  الجني  المن   في العملية اإلنتاجية وتوفر الك ا ة االقتصتتتتتتتتادية في اإلنتاج. ولحد ارت عا ربحية الجني  لتصتتتتتتتتا أقصتتتتتتتتاها في ا

 1612جنيهاو ثم يليها مزارع الري المطور حيد بل،ا  1681بل،ا جنيهاو يليها مزارع الري بالرح حيد  1685تستتتتتتتتتتتتتتتختدم الري بالتنحيط حيد بل،ا 
 (.1جنيها كما هو مبين بالجدوا رقم ) 1612جنيهاو وبل،ا حدها االدن  في مزارع الري بال،مر بنحو 

 
 متر مكعب(: 1111العائد الكلي لوحدة المياه )جنيه/

متر مكعل(. ولحد  1111محستتتتومان عل  كمية مياص الري المستتتتتخدمة لل دان ) العاسد الكلي لوحدة المياص يستتتتاوي العاسد الكلي لل دان )جني (
جنيهاو يلي  مزارع الري بالرح حيد بلغ  8182610ارت ع العاسد الكلي لوحدة المياص ليصتتتتتا أقصتتتتتاص في المزارع التي تستتتتتتخدم الري بالتنحيط حيد بلغ 

جنيهتتا كمتتا  1101611جنيهتتاو وبلغ حتتدص االدن  في مزارع الري بتتال،مر بنحو  1050615جنيهتتاو ثم يليتت  مزارع الري المطور حيتتد بلغ  8111615
 (. وه ا يعني ت و  العاسد الكلي لوحدة المياص في مزارع الري بالتنحيط محارنة بمثيل  في المزارع االخر . 1هو مبين من الجدوا رقم )

 
 متر مكعب(: 1111صافي العائد لوحدة المياه )جنيه/

متر مكعل(.  1111دة المياص يستتتتتاوي صتتتتتافي العاسد لل دان )جني ( محستتتتتومان عل  كمية مياص الري المستتتتتتخدمة لل دان )صتتتتتافي العاسد لوح
جنيهاو يلي  مزارع الري بالرح حيد  1001611ولحد ارت ع صتتافي العاسد لوحدة المياص ليصتتا أقصتتاص في المزارع التي تستتتخدم الري بالتنحيط حيد بلغ 

جنيهتا كما  181611جنيهتاو وبلغ حتدص االدن  في مزارع الري بتال،مر بنحو  1151611م يليت  مزارع الري المطور حيتد بلغ جنيهتاو ث 1015651بلغ 
 (. وه ا يعني ت و  صافي العاسد لوحدة المياص في مزارع الري بالتنحيط محارنة بمثيل  في المزارع االخر . 1هو مبين بالجدوا رقم )

 
 متر مكعب(: 1111إنتاجية وحدة المياه )كجم/

متر مكعل(.  1111انتاجية وحدة المياص تستتتتتتاوي كمية الناتا الرسيستتتتتتي لل دان )كجم( محستتتتتتومان عل  كمية مياص الري المستتتتتتتخدمة لل دان )
لرح حيد كجمو يلي  مزارع الري با 1211612ولحد ارت عا انتاجية وحدة المياص لتصتتتتتتا أقصتتتتتتاها في المزارع التي تستتتتتتتخدم الري بالتنحيط حيد بل،ا 

كجم  125681كجمو وبل،تتا حتتدهتتا االدن  في مزارع الري بتتال،مر بنحو  081611كجمو ثم يليتت  مزارع الري المطور حيتتد بل،تتا  1281611بل،تتا 
 تتاع ت(. وهتت ا يعني ت و  انتتتاجيتتة وحتتدة الميتتاص في مزارع الري بتتالتنحيط محتتارنتتة بمثيلتت  في المزارع االخر و و لتتا الر 1كمتتا هو مبين بتتالجتتدوا رقم )

 اإلنتاجية ف نن عل  استخدامها كمية مياص أقا من جيرها من المزارع.
 

 دوال التكاليف الكلية لمحصول القمح وفقًا لنظم الري المختلفة: 
افي صتتتتتتتيتناوا ه ا الجز  تحدير دواا التكاليا الكلية لمحصتتتتتتتوا الحم  بعينة الدراستتتتتتتة وفحان لنظم الري المختل ة و لا بهدا تعظيم الرب  أو 

نستتبة لدخا المزارع من نشتتاطة االقتصتتادي ويتحح   لا عند بلون أدن  مستتتو  للتكاليا لحجم انتاج معين ب عتبار ستتعر البيع للوحدة ثابا وك لا با
ملة جللمدخنا والمستتتتتتتتو  التكنولوجي المستتتتتتتتخدم. وتحح  المزرعة أقصتتتتتتت  رب  في المد  الحصتتتتتتتير عندما يكون ال ر  الموجل بين جملة اإليراد و 
لكلية االتكاليا أقصتت  قيمة علمان بأن جملة اإليراد هو حاصتتا  تترل ستتعر وحدة البيع في الكمية المباعةو أي هو معادلة خط مستتتحيم. أما التكاليا 

 - 1ل1ل : ا ا = أ +(1)([ والتي أخ ا الصتتتتتتتتتتورة الريا تتتتتتتتتتية التالية1لفهي دالة محدرة للعنقة بين التكاليا الكلية وكمية اإلنتاج ]ا ا = د)
 11ل1+ ل 12ل2ل

 = كمية انتاج المحصوا. 1ل         حيد أن: ا ا = التكاليا الكلية للمحصوا.
 = معالم الدالة المطلول تحديرها. 1و ل2و ل1أو ل

وهي تمر بمرحلتتتة تزايتتتد بمعتتتدا متنتتتاقل )المرحلتتة األول  لتنتتتتاج(و ثم مرحلتتتة تزايتتتد بمعتتتدا متزايتتتد )المرحلتتتة الثتتانيتتتة لتنتتتتاج(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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 5102(  5)  25مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري بالغمر:
نتاجية الحم  )االردل/ال دان( كمت،ير مستتتتتتتتحاو باستتتتتتتخدام البياناا الميدانية الخاصتتتتتتة بالتكاليا ال كلية للحم  )الجني /ال دان( كمت،ير تابع وا 

 أمكن تحدير دالة التكاليا الكلية للحم  )جني /ال دان( التالية:  
 (1...............)1ل 16811+  2ل 116211 – ل 11156221+  1116250ا ا = 

           (16281)**       (-16101)**     (86111)** 
 1655=  2'ر  **(221605ا = )

 ( ال  حجم انتاج الحم  )اردل/ال دان(و والحيم بين األقواسلالتكاليا الكلية للحم  )جني /فدان(و بينما تشتتتتتتتتتتير )حيد تشتتتتتتتتتتير )ا ا( ال  
( احصتتتتتتتتاسيان عند المستتتتتتتتتو  221605)تعبر عن قيمة ا المحستتتتتتتتوبة. ويت تتتتتتتت  أن تحدير الدالة معنويان احصتتتتتتتتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحستتتتتتتتوبة 

من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصتتتتوا الحم   ٪55( وال ي يشتتتتير ال  أن حوالي 1655المعدا ) و ويتكد  لا قيمة معاما التحديد1611االحتمالي 
د مستتتتتتتتو  فدان الحم  باالردل عنإلنتاجية بعينة الدراستتتتتتة انما يعز  ال  الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصتتتتتتاسية للمعلماا المحدرة 

 .( عل  الترتيل86111(و )16101-و )(16281حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ) ٪1معنوية 
وفحان للنظرية االقتصتتتتادية يحح  مزارعي الحم  أقصتتتت  رب  ممكن عند تستتتتاو  ميا منحن  اإليراد الكلي )العاسد الحدي أو الستتتتعر المزرعي( 

اردل/ال دان.  21612لتكتاليا الكليتة )التكتاليا الحتديتة( وعند ه ص النحطة يتحح  مستتتتتتتتتتتتتتتو  اإلنتاج ال ي يعظم الرب  ال ي بلغ نحو مع ميتا منحن  ا
اردل/ال دان. ويتبين أن اإلنتاج ال علي  21611وبتستتتاوي التكاليا الحدية بمتوستتتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا )المدني للتكاليا( قد بلغ نحو 

وه ا يعني عدم ك ا ة استتتتتتتتتتتتتتخدام المدخنا اإلنتاجية من قبا مزارعي الحم  وفحا لنظام الري اردل/ال تدان( أقتا من اإلنتتاج األمثتا والمعظم للرب و  1161)
ل،لة األمر ال ي يشتتتتتتير ال  و وه ا يعني أن اإلنتاج خا تتتتتتعان لتزايد ا1611بال،مر. وبتحدير مرونة التكاليا عند مستتتتتتتو  اإلنتاج ال علي ات تتتتتت  أنها بل،ا نحو 

 امكانية الحصوا عل  زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أقا في التكاليا. 
 

 التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري المطور:
نتاجية ا مت،ير مستتتتتتتتحاو لحم  )االردل/ال دان( كباستتتتتتتخدام البياناا الميدانية الخاصتتتتتتة بالتكاليا الكلية للحم  )الجني /ال دان( كمت،ير تابع وا 

 أمكن تحدير دالة التكاليا الكلية للحم  )جني /فدان( التالية:  
 (2.................)1ل 26110+  2ل 126151 – ل 0116512+  1816150ا ا = 

       (26122)**    (-26155)**    (16112)** 
 1651=  2'ر  **(111601ا = )

التكاليا الكلية للحم  )جني /فدان(و بينما تشتتتتتتتتير )س( ال  حجم انتاج الحم  )االردل/ال دان(و والحيم بين األقواس حيد تشتتتتتتتتير )ا ا( ال  
( احصتتتتتتتتاسيان عند المستتتتتتتتتو  111601تعبر عن قيمة ا المحستتتتتتتتوبة. ويت تتتتتتتت  أن تحدير الدالة معنويان احصتتتتتتتتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحستتتتتتتتوبة )

من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصتتتتوا الحم   ٪51( وال ي يشتتتتير ال  أن حوالي 1651المعدا ) ة معاما التحديدو ويتكد  لا قيم1611االحتمالي 
د مستتتتتتتتو  فدان الحم  باالردل عنإلنتاجية بعينة الدراستتتتتتة انما يعز  ال  الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصتتتتتتاسية للمعلماا المحدرة 

 .( عل  الترتيل16112(و )26155-و )(26122مة ا المحسوبة بتنحو )حيد قدرا قي ٪1معنوية 
وفحان للنظرية االقتصتتتتادية يحح  مزارعي الحم  أقصتتتت  رب  ممكن عند تستتتتاوي ميا منحن  اإليراد الكلي )العاسد الحدي أو الستتتتعر المزرعي( 

اردل/ال دان.  10611  اإلنتاج ال ي يعظم الرب  ال ي بلغ نحو مع ميتا منحن  التكتاليا الكليتة )التكتاليا الحتديتة( وعند ه ص النحطة يتحح  مستتتتتتتتتتتتتتتو 
اردل/ال دان. ويتبين أن اإلنتاج ال علي  11611وبتستتتاوي التكاليا الحدية بمتوستتتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا )المدني للتكاليا( قد بلغ نحو 

ه ا يشتتتتتتتتتتتتتير ال  أن مزارعي الحم  وفحان لنظام الري المطور يستتتتتتتتتتتتتتخدمون المدخنا اردل/ال دان( يحع بين اإلنتاج األمثا والمعظم للرب و و  15681)
ستتتخدام المعظم اإلنتاجية بك ا ة ت و  األستتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يستتتخدموا تلا المدخنا اإلنتاجية بما يعادا أو يكافئ األ

و وه ا يعني أن اإلنتاج خا تتتتتتعان لتناقل ال،لة األمر ال ي 1610اج ال علي ات تتتتتت  أنها بل،ا نحو للرب . وبتحدير مرونة التكاليا عند مستتتتتتتو  اإلنت
 يشير ال  امكانية الحصوا عل  زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أكبر في التكاليا. 
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 5102(  5)  25مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري بالرش:
نتاجية الحم  )االردل/ال دان( كمت،ير مستتتحاو أمكن باستتتخدام البياناا ال ميدانية الخاصتتة بالتكاليا الكلية للحم  )جني /فدان( كمت،ير تابع وا 

 تحدير دالة التكاليا الكلية للحم  )جني /ال دان( التالية:  
 (1...............)1ل 26152+  2ل 516111 – ل 11816102+  0516218ا ا = 

         (06558)**       (-56111)**    (116150)** 
 1610=  2'ر  **(118612ا = )

( ال  حجم انتتتاج الحم  )االردل/ال تتدان(و والحيم بين لالتكتتاليا الكليتتة للحم  )الجنيتت /ال تتدان(و بينمتتا تشتتتتتتتتتتتتتتير )حيتد تشتتتتتتتتتتتتتتير )ا ا( ال  
( احصتتاسيان عند المستتتو  118612ثبتا معنوية ا المحستتوبة )األقواس تعبر عن قيمة ا المحستتوبة. ويت تت  أن تحدير الدالة معنويان احصتتاسيان حيد 

من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصتتتتوا الحم   ٪10( وال ي يشتتتتير ال  أن حوالي 1610المعدا ) و ويتكد  لا قيمة معاما التحديد1611االحتمالي 
د مستتتتتتتتو  فدان الحم  باالردل عنإلنتاجية صتتتتتتاسية للمعلماا المحدرة بعينة الدراستتتتتتة انما يعز  ال  الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلح

 .( عل  الترتيل116150(و )56111-و )(06558حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ) ٪1معنوية 
لمزرعي( ا وفحان للنظرية االقتصتتتتادية يحح  مزارعي الحم  أقصتتتت  رب  ممكن عند تستتتتاوي ميا منحن  اإليراد الكلي )العاسد الحدي أو الستتتتعر

اردل/ال دان.  21618مع ميتا منحن  التكتاليا الكليتة )التكتاليا الحتديتة( وعند ه ص النحطة يتحح  مستتتتتتتتتتتتتتتو  اإلنتاج ال ي يعظم الرب  ال ي بلغ نحو 
يتبين أن اإلنتاج ال علي اردل/ال دان. و  15601وبتستتتاوي التكاليا الحدية بمتوستتتط التكاليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا )المدني للتكاليا( قد بلغ نحو 

اردل/ال تدان( يحع بين اإلنتتاج األمثتا والمعظم للرب و وهت ا يشتتتتتتتتتتتتتتير ال  أن مزارعي الحم  وفحتان لنظام الري بالرح يستتتتتتتتتتتتتتتخدمون المدخنا  21615)
ستتتخدام المعظم بما يعادا أو يكافئ األ اإلنتاجية بك ا ة ت و  األستتتخدام األمثا لتلا المدخنا اإلنتاجية لكنهم لم يستتتخدموا تلا المدخنا اإلنتاجية

و وه ا يعني أن اإلنتاج خا تتتتتتعان لتناقل ال،لة األمر ال ي 1611للرب . وبتحدير مرونة التكاليا عند مستتتتتتتو  اإلنتاج ال علي ات تتتتتت  أنها بل،ا نحو 
 اليا. يشير ال  امكانية الحصوا عل  زيادة بنسبة معينة في اإلنتاج محابا زيادة بنسبة أكبر في التك

 
 التكاليف الكلية إلنتاج القمح في نظام الري بالتنقيط:

نتاجية الحم  )االردل/ال دان( كمت،ير مستتتحا أمكن  وباستتتخدام البياناا الميدانية الخاصتتة بالتكاليا الكلية للحم  )جني /فدان( كمت،ير تابع وا 
 تحدير دالة التكاليا الكلية للحم  )الجني /ال دان( التالية:  

 (1...............)1ل 2601+  2ل 1126211 – ل 11116211+  2521651ا ا = 
       (21611)**        (-11621)**    (116811)** 

 1658=  2'ر  **(111612ا = )
ين األقواس ب ( ال  حجم انتاج الحم  )االردل/ال دان(و والحيملالتكاليا الكلية للحم  )جني /فدان(و بينما تشتتتتتتير )حيد تشتتتتتتير )ا ا( ال  

( احصتتتتتتتتاسيان عند المستتتتتتتتتو  111612تعبر عن قيمة ا المحستتتتتتتتوبة. ويت تتتتتتتت  أن تحدير الدالة معنويان احصتتتتتتتتاسيان حيد ثبتا معنوية ا المحستتتتتتتتوبة )
الحم   من الت،ير في التكاليا الكلية لمحصتتتتوا ٪58( وال ي يشتتتتير ال  أن حوالي 1658المعدا ) و ويتكد  لا قيمة معاما التحديد1611االحتمالي 

د مستتتتتتتتو  فدان الحم  باالردل عنإلنتاجية بعينة الدراستتتتتتة انما يعز  ال  الت،ير في حجم اإلنتاجو كما تأكدا المعنوية اإلحصتتتتتتاسية للمعلماا المحدرة 
 .( عل  الترتيل116811(و )11621-و )(21611حيد قدرا قيمة ا المحسوبة بتنحو ) ٪1معنوية 

ارعي الحم  أقصتتتت  رب  ممكن عند تستتتتاوي ميا منحن  اإليراد الكلي )العاسد الحدي أو الستتتتعر المزرعي( وفحان للنظرية االقتصتتتتادية يحح  مز 
اردل/ال تتدان.  1065مع ميتا منحن  التكتاليا الكليتة )التكتاليا الحتديتة( وعنتد هتت ص النحطتة يتحح  مستتتتتتتتتتتتتتتو  اإلنتتاج الت ي يعظم الرب  الت ي بلغ نحو 

اردل/ال دان. ويتبين أن اإلنتاج ال علي  15611اليا الكلية ف ن اإلنتاج األمثا )المدني للتكاليا( قد بلغ نحو وبتستتتاوي التكاليا الحدية بمتوستتتط التك
اردل/ال دان( يحع بين اإلنتاج األمثا والمعظم للرب و وه ا يشتتتتتتتتتتتتتير ال  أن مزارعي الحم  وفحان لنظام الري بالتنحيط يستتتتتتتتتتتتتتخدمون المدخنا  10611)

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

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

 .2110و الطبعة األول و دار ال كر العربي6 نظم االستزراع السمكيو واإلدارة واالقتصاديااابراهيم سليمان6 محمد جابر عامرو 
جلة و مالمياص عل  الك ا ة االقتصتتتتتتتتتادية واإلنتاجية لمحصتتتتتتتتتولي الحم  واألرز بمحافظة الشتتتتتتتتترقيةأثر روابط مستتتتتتتتتتخدمي أحمد الستتتتتتتتتيد محمد الستتتتتتتتتيدو 

 م.2111و العدد الخامسو 11االسكندرية للبحود الزراعيةو المجلد 
 م.2111و النشرة السنوية إلحصا اا الري والموارد الماسيةالجهاز المركز  للتعبسة العامة واألحصا و 
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 و دار الجامعة المصريةو االسكندرية.محدمة في االقتصاد الزراعيجدو عبد المجيد أبو الم
 م.1000و جامعة الدوا العربيةو الخرطومو تعزيز دور تنظيماا مستخدمي المياص في الزراعة العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعيةو 

 .2110و 2111مة حت  عام استراتيجية التنمية الزراعية المستداوزارة الزراعة واستصنح األرا يو  
Heady, E.O. (1968). Economics of Agricultural. Production and Resource use. Prentice. Hall of India private 

limited New Delhi. 
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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. 

 

 


