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الملخص
تمثلت مشكلة البحث بصفة عامة في اإلنخفاض الواضح في مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية إلستخدام مياه الري للمحاصيل الزراعية وخاصة
محصول األرز لذا فقد إستهدف البحث أو ًال :دراسة األثر اإلقتصادى لترشيد مياه الري بتطبيق نمط الري السطحي المطور لمحصول األرز

المزارع المستخدم نمط الري السطحي اللتقليدى،
المزارع المستخدم نمط الري السطحي المطور و ُ
بمحافظة البحيرة من خالل تحليل التباين بين ُ
ثانياً :تقدير الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية إلستخدام مياه الري لمحصول األرز في محافظة البحيرة لإلرتقاء بمعايير الكفاءة اإلنتاجية إلستخدام
مياه الري إلى مستوى أفضل وذلك عن طريق إختيار نمط الري السطحي األفضل واألعلى كفاءة في استخدام مياه الري وذلك من خالل

استخدام إسلوب تحليل مغلف البيانات في تقدير الكفاءة وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة والعائد على السعة المتغير ومعلومية أسعار اإلنتاج
وعناصر اإلنتاج وهو أحد أساليب البرمجة الخطية ،ثالثاً :دراسة أثر ترشيد مياه الري لمحصول األرز على التوسع في زراعة بعض المحاصيل
المنافسة له في الدورة الزراعية وخاصة محصول الذرة الصفراء في مصر ومحافظة البحيرة ،إعتماداً في ذلك على بيانات أولية تم جمعها عن

طريق عينة طبقية عشوائية بلغت حجمها 333مزارع بمحافظة البحيرة ،خالل الموسم اإلنتاجى  5302مقسمة إلى ُ 062مزارع مستخدم نمط الري
السطحي المطورُ 062 ،مزارع مستخدم نمط الري السطحي التقليدي.
ترتب على استخدام نمط الري السطحي المطور زيادة في إنتاجية محصول األرز بمحافظة البحيرة بنسبة  ٪0016مقارنتاً بنمط الري

السطحي التقليدي مما أدى إلى إنخفاض إجمالى تكاليف فدان محصول األرز بحوالي  ٪01والتكاليف المتغيرة بنسبة  ٪55مما إنعكس على
زيادة إجمالى اإليراد بنسبة  ٪0511وصافي عائد الفدان نحو  ٪06612لمستخدمى نمط الري السطحي المطور في إنتاج محصول األرز
بمحافظة البحيرة ،أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية وحدة مياه الفدان وصافي عائد وحدة مياه الفدان بنسبة ( )٪085 ،٪53على الترتيب مقارن بنمط
الري السطحي التقليدي.
المزارع المستخدم
وبدراسة أثر تطوير الري السطحي على كفاءة استخدام مياه الري على إنتاج محصول األرز بمحافظة البحيرة تبين أن ُ
بالمزارع المستخدم لنمط الري السطحي التقليدي،
لنمط الري السطحي المطور أكثر كفاءة في استخدام مياه الري إلنتاج محصول األرز ،مقارنتاً ُ
حيث بلغت درجة الكفاءة الفنية لنمط الري األول في ظل العائد الثابت للسعة نحو  ٪99والعائد على السعة المتغير بلغ حوالى  ٪033ونمط

المزارع المستخدم لنمط الري
الري الثاني بلغت كفائته  ٪86في ظل عائد السعة الثابت و  ٪88للعائد على السعة المتغير ،يشير ذلك إلى أن ُ
األول يمكن زيادة إنتاجية الفدان من محصول األرز في ظل العائد الثابت للسعة بنسبه  ٪0دون أى زيادة في كمية ُمدخالت اإلنتاج وبالنسبة

لمزارع األرز زيادة إنتاجية الفدان
للعائد على السعة المتغير وصلت تلك المزارع إلى كفاءة تامة ،وعلى النقيض بالنسبة لنمط الري الثاني يمكن ُ
بنسبة ( )٪05 ،٪01على الترتيب.
وبإعادة توزيع الموارد اإلقتصادي ة المستخدمة في إنتاج محصول األرز بالبحيرة من خالل تقدير الكفاءة التوزيعية في المزارع المستخدمة
لنمط الري السطحي المطور تؤدى إلى توفير ٪3من تكاليف اإلنتاج وهى نسبة أقل من نظيره وهو نمط الري السطحي التقليدي حيث يؤدى إلى
للمزارع المستخدم نمط الري السطحي
توفير نحو ٪7من تكاليف إنتاج فدان األرز ،وتبين من نتائج تقدير الكفاءة اإلقتصادية هناك إمكانية ُ
بالمزارع
التقليدي تخفيض تكاليف إنتاج المحصول بنسبة  ٪53مع المحافظة على نفس المستوى من اإلنتاج وهى نسبه أكبر عند المقارنه ُ
المستخدم لنمط الري السطحي المطور في إنتاج المحصول والبالغة  ، ٪1يعني ذلك أن استخدام نمط الري السطحي المطور له دور كبير في

تخفيض تكاليف إنتاج األرز بنسبه  ٪06بمحافظة البحيرة.
للمزارع المستخدم نمط الري السطحي التقليدي إسراف في كل الموارد
ونتج عن إنخفاض الكفاءة الفنية والتوزيعية والكفاءة اإلقتصادية ُ
المستخدمة إلنتاج األرز بمحافظة البحيرة كما يلى :عدد العمال 5عامل/فدان ،كمية المياه الالزمة لرى المحصول 532م/3فدان ،كمية التقاوى
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المزارع المستخدم لنمط الري
012كجم/فدان ،كمية السماد األزوتى 53وحدة أزوت/فدان ،وقيمة المبيدات الحشرية 09جنيه/فدان ،وعلى العكس ُ
السطحي المطور ترتب عليه إرتفاع نسبه الكفاءة الفنية ،التوزيعية والكفاءة اإلقتصادية إلى إسراف فقط في كمية مياه الري للفدان تقدر بحوالي
92م/3فدان  ،كمية السماد األزوتى نحو 513وحدة أزوت/فدان.
للمزارع المستخدم لن مط الري السطحي المطور يحقق وفره في كمية مياه الري
وباإلطالع على نتائج تقدير الكفاءة الفنية واإلقتصادية ُ
الالزمة إلنتاج محصول األرز خالل الموسم اإلنتاجى تقدر بحوالي 102م/3فدان مقارنتناً بنمط الري السطحي التقليدي دون التأثير بالسلب على

إنتاجية المحصول ،ولذلك يمكن توجيه كمية مياه الري التي تم ترشيدها في زيادة مساحة الذرة الصفراء في مصر ومحافظة البحيرة لعدم كفاية
اإلنتاج لسد اإلحتياجات المتزايدة لإلستهالك المحلى وذلك من خالل البدائل التالية:
المزارع نمط الري السطحي المطور يؤدى ذلك إلى توفير في كمية مياه الري نحو 102م/3فدان من األرز يتم
البديلأالول :في حالة استخدام ُ
توجيه الكمية التي تم ترشيدها إلى زراعة مساحة من الذرة الصفراء في مصر حوالى 55215ألف فدان ونحو 35ألف فدان بمحافظة البحيرة،
يترتب على ذلك زيادة في كمية اإلنتاج المستهدفة من الذرة الصفراء على مستوى مصر حوالى 62310ألف طن ونحو 03511ألف طن بالبحيرة
يؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج من المحصول بنسبة  ٪83بمصر و ٪73بالبحيرة ،ويترتب عليها تخفيض حجم الواردات من الذرة الصفراء بنسبة
 ٪0210والحد من عجز الميزان التجاري بحوالي 933583ألف جنيه مما يؤدى إلى تقليص قيمة واردات الذرة الصفراء بنسبة .٪0210
البديلأالثاني :في حالة توجي ة كمية المياه المتوفرة من الري السطحي المطور لمحصول األرز إلى التوسع في زراعة الذرة الصفراء باستخدام
المزارع نمط الري بالتنقيط يؤدى إلى زيادة مساحته على مستوى مصر حوالى 562ألف فدان ونحو 3716ألف فدان بمحافظة البحيرة ،يترتب
ُ
على ذلك زيادة في كمية اإلنتاج ال مستهدف من الذرة الصفراء على مستوى مصر حوالى 76812ألف طن ونحو 05313ألف طن بالبحيرة أى
يؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج من المحصول بنسبة  ٪91بمصر و ٪85بالبحيرة ،يترتب عليها تخفيض حجم الواردات من الذرة الصفراء بنسبة
 ٪08وسد عجز الميزان التجاري بحوالي 0398087ألف جنيه مما يؤدى إلى تقليص قيمة واردات الذرة الصفراء بنسبة .٪08

يأالسطحيأالتقليديأوالمطور،أتحليلأمغلفأالبيانات،أعجزأالميزانأالتجاري.
أ
كلماتأدليلية:أكفاءةأاستخدامأالمياه،أالر

المقدمةأ

ُيعد محصول األرز من أكثر المحاصيل الزراعية
استهالكاً لمياه الري ،مما أدى إلى قيام الدولة بإصدار

ق اررات سنوية تحدد المساحات المصرح بزراعتها

بالمحصول وأماكن زراعته لترشيد استخدام مياه الري،
كما تقوم الدولة بفرض عقوبات على المزارعين الذين
يخالفون تلك التشريعات بزراعة المحصول في غير

المناطق المحدده ،باإلضافة إلى تحميل المنتجين ضريبة

ضمنية تتمثل في انخفاض السعر الذي يحصلون عليه عن
السعر(السعر المكافئ) الذي يتعين حصولهم عليه،
وبالرغم من ذلك أن متوسط المساحة المزروعة من هذا

المحصول على مستوى الجمهورية خالل الفترة (-5333
 )5301ما زالت تفوق المساحة المستهدفة له في التركيب
المحصولي التأشيرى والتي تقدر بـ 015مليون فدان والتي
يكفي إنتاجها لالستهالك المحلى ومتطلبات التصدير مما

يعني أن الضريبة الضمنية والعقوبات التي تفرضها الدولة
غير كافيه لخفض المساحة المزروعة من هذا المحصول
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نسبيا من
إلى الحد المرغوب فيه ،أى أنه مازال أفضل ً
المحاصيل المنافسة له في العروة الصيفية ،األمر الذي
سلبا على تأمين احتياجات مشروعات
ترتب عليه التأثير ً
التوسع األفقى المستقبلية من مياه الري ،والتي تهدف إلى
توفير سلع الغذاء اإلستراتيجية لتحقيق األمن الغذائى

المصرى خاصة في ظل المخاطر المتوقعة والتي تهدد هذا

المورد الحيوى.

مشكلةأالبحث :أ

تتمثل مشكلة البحث في اإلنخفاض الواضح في

مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية إلستخدام مياه الري للمحاصيل
الزراعية بصفه عامه و لمحصول األرز بصفة خاصة في
الزراعة المصرية ،والذي يعود إلى سوء إستغالل المياه

حيث يعتبر إسلوب الري السطحي هو األكثر شيوعاً في

مصر ويستخدم في نحو  ٪85من األراضى الزراعية ،مما
يتطلب العمل على كيفية رفع تلك الكفاءة من خالل
مشروعات تطوير الري السطحي بالمحافظات خاصة
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محافظة البحيرة حيت تمثل نحو٪0011

()0

من إجمالى

المساحة الزراعية على مستوى الجمهورية ،وفي ظل سعي

الدولة نحو إقامة المشروعات الزراعية لسد الفجوة بين
المتاح والمطلوب من مياه الري ،مما يستوجب تضافر
الجهود في تعظيم عائد وحدة المياه وتصحيح اإلستثمارات
الزراعية وتوجيهها إلى البنية التحتية الزراعية بهدف رفع
اإلنتاجية والوصول إلى التراكيب المحصولية التي تحقق

أهداف التنمية الزراعية.

أهدافأالبحث

يستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة األتى:
 .0دراسة الوضع الراهن لمحصول األرز في مصر
ومحافظة البحيرة خالل الفترة (.)5301-5333
 .5قياس األثر اإلقتصادى لترشيد إستهالك مياه الري
بتطبيق الري السطحي المطور لمحصول األرز في

محافظة البحيرة.
 .3تقدير الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية إلستخدام مياه
الري لمحصول األرز في محافظة البحيرة بإستخدام
تحليل مغلف البيانات.

 .1دراسة أثر ترشيد مياه الري لمحصول األرز على
التوسع في زراعة بعض المحاصيل المنافسة له في
الدورة الزراعية وخاصة محصول الذرة الصفراء في
مصر ومحافظة البحيرة.
اإلسلوبأالبحثى أ
()0

إعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على استخدام
أسلوب التحليل اإلقتصادى الوصفي والتحليل اإلقتصادى
القياسى ،بإستخدام بعض األساليب اإلحصائية والنماذج
الرياضية والتي أهمها النموذج اآلسى والتي يطلق عليها
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معادالت النمو( ،)كما تم استخدام إختبار(:)t

()

للفرق

بين المتوسطين للمزارع المستخدمة الري السطحي
التقليدي والمزارع المستخدمة الري السطحي المطور في
إنتاج محصول األرز بمحافظة البحيرة ،وكما تم أيضاً
استخدام إسلوب(التحليل غير المعلمى)( ،)لتقدير
الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية والتوزيعية وكفاءة السعة
لتلك المزارع بعينة الدراسة وفقا لمفهوم مدخالت إلنتاج.
ولتوضيح التحليل غير المعلمى (تحليل مغلف

البيانات)Data Envelopment analysis

لتقدير معايير

الكفاءة اإلقتصادية المختلفة وفقاً لفرضيات تخص طبيعة
النشاط اإلنتاجى بالمزرعة وبصفة عامة فإن إسلوب

تحليل مغلف البيانات يعتمد على إسلوب البرمجة الخطية
إلنشاء مغلف يحوى البيانات فيما يعرف

Non-

 Parametric Piecewise Surfaceحيث يمكن تقدير كفاءة

المزرعة وفقاً لعالقة توليفة المورد المستخدم من هذا

المجال(المغلف) وفي هذا البحث تم تحليل هذا النوع من

البيانات على النحو التالى:

 .0استخدام إسلوب تحليل مغلف البيانات وفقاً لمفهوم العائد
الثابت للسعة

(Constant Returns To Scale )CRS

والعائد على السعة المتغير

(Varian Returns To )VRS

 Scaleمما يسمح بتقدير الكفاءة الفنية

Technical

 Efficiencyوكفاءة السعة . Scale Efficiency

 .5استخدام إسلوب تحليل مغلف البيانات في تحليل
بيانات البحث بمعلومية أسعار اإلنتاج وعناصر
اإلنتاج مما يسمح بتقدير كفاءة التكاليف
 Efficiencyوالكفاءة

Cost

التوزيعيةAllocative Efficiency

 e
=() Growth equation
, Marginal
slope= bΥ , Elasticity= bΧ , Rate of growth
)= (b x100

) (
Paired
analysis
of
variance

Assumption  H o : a  b , H1 : a  b 
a  bx

( )0و ازرة اإلعالم ،الهيئة العامة لالستعالمات ،محافظة البحيرة
القاهرة53 ،إبريل ،عام.5302
( )5محمود عبد الهادى شافعى (دكتور) وآخرون ،الحديث في
اقتصاديات اإلنتاج وتحليل الكفاءات بين النظرية والتطبيق،
البابع السابع ،جامعة المرقب ،ليبيا.5339،

Envelopment

 Dataإس ـ ــلوب تحلي ـ ــل مغل ـ ــف البيان ـ ــات )(
analysis (DEA).
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للموارد ،ومن اإلتجاهين السابقين لتحليل بيانات
البحث يمكن تقدير الكفاءة اإلقتصادية

Economic

*  Xتمثل متجه لتدنية التكاليف للوحده اإلنتاجية رقم
i

.Efficiency

ويتمثــل النمــوذج العــام للبرمجــة الخطيــة المســتخدم فــي
قيــاس الكفــاءة الفنيــة للم ـزارع األرز فــي ظــل العائــد الثابــت
للسعة في المعادالت التالية:
 CRS

)(1

حيث أن:

Min

 ، iمع األخذ في اإلعتبار أن أسعار المدخالت * W
i

ومعدل اإلنتاج  Yمعطاة.
وبالنسبة للكفاءة اإلقتصادية فهى محصلة تقسيم تدنية
التكاليف على التكاليف المالحظة:

 x i

`

W X *i

S.t. Y  y  0

 X  0

X

K  1,2,3,.......

0

حيث أن:

)(3

i

أللوحدة

اإلنتاجية

Technical

رقم   ، iمحصلة

المتجه  Nx1للثوابت أو األوزان المرتبطة بكل الوحدات
اإلنتاجية الكفوءة  ،هى درجة الكفاءة المتحصلة للوحدة
i

اإلنتاجية التي ترتيبها . i

W Xi
i

أما الكفاءة التوزيعية  Allocative Efficiencyفيمكن

الحصول عليها من خالل المعادلتين( ،)5 ،0حيث أن
)(4

EconomicEfficiency
T echnicalEfficiency

 AllocativeEfficiency 

)(5

 VRS

  X  0
i

i  1,2,..., N
N’   1

0

ومما سبق فإننا نستطيع تحديد كفاءة السعة

i
VRS
i

)(2

W `i X *i


i

Scale

 Efficiencyمن خالل اآلتي:
)(6

CRS

 

S.t. Y  y  0

CRS

Min

Min

i

اإلمكانيات اإلنتاجية األمثل ومن الناحية الفنية تعتبر

يجب أن نحصل على تدنية الدالة الخطية التالية:



السعة المتغير في المعادالت التالية:

كانت  ،   1فإن الوحدة اإلنتاجية تقع تحت منحنى

ولقياس الكفاءة اإلقتصادية

i

قي ــاس الكف ــاءة الفني ــة لمـ ـزارع األرز ف ــي ظ ــل العائ ــد عل ــى

تنتج على منحنى اإلمكانيات اإلنتاجية األمثل ،أما إذا

Economic Efficiency

CRS



AE

ويتمثــل النمــوذج العــام للبرمجــة الخطيــة المســتخدم فــي

   1فإن الوحدة اإلنتاجية تعمل بكفاءة ،وأن الوحدة

غير كفوءة.

i

EE

i

وهذا التقييم يجب أن يفي بالقيد  ،   1فإذا كانت

TE

TE


i

Se

فإذا كانت  Se  1تعني كفاءة السعة  ،في حين
i

إذا كانت  Se  1تعنى نقص كفاءة السعة ،أى أن
i

S.t. Y  y  0

كفاءة السعة للوحدة اإلنتاجية تمثل النسبة بين الكفاءة

X *  X

الفنية للوحده اإلنتاجية في ظل ثبات العائد إلى السعة

i

0
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i

الكفاءة التوزيعية تتمثل في المعادلة (:)1

  CRSقيمة تقيس الكفاءة الفنية
Efficiency

i
*



K
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والكفاءة الفنية لنفس الوحده اإلنتاجية في ظل تغير العائد
للسعة.
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لدارسة األثر اإلقتصادى لتطوير الري السطحي في
األراضى القديمة على الكفاءة اإلنتاجية إلستخدام

ويمكن توضيح مفهوم الكفاءة بشقيها الفنى والسعرى

المحاصيل الزراعية لمياه الري في محافظة البحيرة ،فقد

وفقاً لمفهوم مدخالت اإلنتاج من الشكل البيانى()0

تم اختيار اهم الزروع الصيفية السائدة بمنطقة الدراسة

التالى(-:)3

حيثأأن:أكمية اإلنتاج يعبر عنها  
بـ ـ 1 ,  2 

وعنصرى اإلنتاج

الكفاءةأالفنية=أ-2أالكفاءةأالفنيةأالناقصة أ

 QP   OQ 
 TE  1  TI  1  أ

أ
 OP   OP 
 OR 
 AE  أ
تقدرأالكفاءةأالتوزيعيةأ 
 OQ 
الكفاااااااءةأاإلقتصااااااادية=أ(الكفاااااااءةأالفنيااااااةأxأالكفاااااااءةأ
 OR 
التوزيعية)أ 
 OP 
مصادرأالبيانات:

EE  TE AE  

إعتمدت الدراسة على البيانـات الثانويـة المنشـورة وغيـر

المنش ــورة الص ــادرة م ــن مديري ــة الز ارع ــة ب ــالبحيرة ،واإلدارة

المركزيـ ـ ــة لالقتصـ ـ ــاد الز ارعـ ـ ــى التابعـ ـ ــه لقطـ ـ ــاع الشـ ـ ــئون
االقتصـ ــادية بـ ــو ازرة الز ارعـ ــة رواستصـ ــالح األ ارضـ ــى ،كمـ ــا

إعتمــدت الد ارســة علــى البيانــات األوليــة عــن طريــق عينــة

بحثية طبقية عشوائية تم تجميع بياناتها من خـالل إسـتمارة
إستبيان من مركز أبوحمص والمحموديـة بمحافظـة البحيـرة

ألنهمــا أكبــر مرك ـزين بالنســبة لمســاحة األرز علــى مســتوى
المحافظــة ثــم تــم إختيــار جمعيتــين إئتمــان مــن داخــل كــل
مرك ــز عل ــى حس ــب األهمي ــة النس ــبية لمس ــاحة المحص ــول

حي ـ ـ ــث تـ ـ ـ ـم إختي ـ ـ ــار جمعي ـ ـ ــة طلمب ـ ـ ــات برس ـ ـ ــيق والعشـ ـ ـ ـرة
بـ ــأبوحمص ،جمعيـ ــة أريمـ ــون وس ـ ـرنباى بالمحموديـ ــة وت ـ ــم

والتي تمثلت في محصول األرز.
وقد تم اعداد استمارة استبيان تم تجميع بياناتها من
عينة طبقية عشوائية من الزراع الذين استخدموا هذه
التقنية(الري السطحي المطور) باالضافة الي عينة مقارنة

وهي مجموعة من الزراع الذين لم يستخدموا تلك التقنية
(الري السطحي التقليدي) وذلك للمقارنة ،وقد روعى في
اختيار العينة تجاور الحقول وتقارب الحيازات وتقارب
المعامالت الزراعية ،واألصناف المزروعه بقدر اإلمكان

بالنسبة لعينة الدراسة والعينة المقارنة حتى يمكن ارجاع
ايه اختالفات في االنتاجية أوكمية المياه المستخدمة أو
صافي العائد الفدانى إلى عملية التطوير ،هذا وقد

استخدمت بيانات استمارة االستبيان في اجراء التحليالت
االحصائية الالزمة حيث تم استخدام إختبار( )tكأحد
االساليب االحصائية لتوضيح اية اختالفات في المتغيرات
المدروسة.
وأشارت البيانات الواردة بجدول( )0أن إجمالى مساحة

األرز في محافظة البحيرة بلغت نحو 033233فدان
تمثل حوالى ٪50من مساحة المحاصيل الصيفية البالغة
631363فدان على مستوى المحافظة.
 .2إختيار أالمراكز أالممثلة ألمحاصيل أالعينة أعلى أحسبأ
الهميةأالنسبية

وتــم إختيــار مركــز ابــوحمص والمحموديــة النهمــا أكبــر
مركزين من حيث إجمالى المساحة المنزرعة

تحديـ ــد حجـ ــم العينـ ــة بطريقـ ــة عش ـ ـوائية داخـ ــل زمـ ــام كـ ــل
جمعية.
عينةأالبحث :أ
( )5محمود عبد الهادى شافعى(دكتور) ،إقتصاديات اإلنتاج والتحليل
الحديث للكفاءات الفنية واإلقتصادية ،الباب السابع ،كلية
الزراعة ،جامعة األسكندرية.5337 ،
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X2/Y
S
P
A
Isoquant curve

T

Q
R
Isocost lime

Q/

S/
X1/Y

O

A/

تقديرأالكفاءةأالفنيةأوالتوزيعيةأوفقاًألمفهومأمدخالتأاإلنتاج
أ
شكلأ:2أ
بمحص ـ ـ ـ ـ ــول األرز بمحافظ ـ ـ ـ ـ ــة البحيـ ـ ـ ـ ـ ـرة حي ـ ـ ـ ـ ــث يم ـ ـ ـ ـ ــثال

تــم اختيــار الجمعيــات الزراعيــة الممثلــة داخــل مركــز

نحــو٪0318 ،٪0918علــى الترتيــب مــن إجمــالى المســاحة

ابــوحمص ومركــز المحموديــة علــى حســب األهميــة النســبية

المنزرعة البالغة نحو 033233فدان موضح بجدول(.)0

للمساحة المزروعة بمحصول األرز ،حيث تم اختيار عدد

جااادولأ:2أإجماااالىأالمسااااحلأالمنزرعاااةأبمحافظاااةأأالبحيااارةأ
بمحاصيلأالعينةأأللموسمأ 0222أ
المراكز
أبو حمص
المحمودية
كفر الدوار
دمنهور
شبراحيت
ايتاى البارود
الدلنجات
كوم جمادة
الرحمانية
ادكــو
رشـ ــيد
حوش عيسى
أبو المطامير
جناكليس
وادى النطرون
02

مساحةأ
الرزأ(فدان)
56199
08136
06697
01852
03070
00898
8333
6833
6762
1983
1179
623
3
3
3
033233

٪
0918
0318
0512
0010
919
819
615
210
210
317
311
312
313
313
313
033

المصـ ــدر :و ازرة الز ارعـ ــة رواستصـ ــالح األ ارضـ ــى ،مديريـ ــة الز ارعـ ــة بـ ــالبحيرة،
بيانات غير منشورة

5جمعيـ ــة أئتمـ ــان بـ ــأبوحمص (طلمبـ ــات برسـ ــيق ،العش ـ ـرة)
بلغـ ـ ــت مسـ ـ ــاحة محصـ ـ ــول األرز بهمـ ـ ــا ح ـ ـ ـوالى (،5503
 )0303فدان تمثال نحو  ٪119 ،٪813على الترتيـب مـن
إجمالى المساحة المنزرعـة بـالمركز البالغـة 56199فـدان،
أم ــا بالنس ــبة لمرك ــز المحمودي ــة فق ــد ت ــم إختي ــار 5جمعي ــة

إئتمــان(أريمون ،س ـرنباى) بلغــت مســاحة األرز بهمــا نحــو
( )0183 ،0633تم ـ ـ ـ ــثال نح ـ ـ ـ ــو  ٪8133 ،٪817عل ـ ـ ـ ــى
الترتيــب مــن إجمــالى المســاحة المنزرعــة بــالمركز والبالغــة
نحو 08136فدان.

وقد تالحظ أن مركز المحمودية يوجد به 57جمعية

إئتمان تم اإلنتهاء من تطوير الري بالفعل من 05جمعية
بلغ إجمالى مساحة األرز بتلك الجمعيات نحو822616
فدان تمثل حوالى ٪1612من مساحة األرز بالمركز وقد

تم إختيار جمعية أريمون وسرنباى من بين الجمعيات
المطورة تمثال نحو ٪0713 ،٪0817من إجمالى مساحة
األرز بالجمعيات التي إستكملت مشروع تطوير الري.

.0إختيار أالجمعيات أالزراعية أالممثلة أعلى أحسب أالهميةأ
النسبية
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 .3تحديد أحجم أالعينةأالبحثية أداخل أالجمعيات أالمختارةأ
بكلأمركزأ أ
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ت ــم تحدي ــد ع ــدد المش ــاهدات المخت ــارة بالعين ــة البحثي ــة

نحو026819ألف فدان والبحيرة حوالى 51616ألف فدان

لمحصــول األرز بطريقــة عش ـوائية داخــل زمــام كــل جمعيــة

عام 5333إنخفضت تلك المساحة على مستوى مصر

ال ــري الس ــطحي التقلي ــدي و 062مش ــاهدة لمس ــتخدم ال ــري

عام 5301بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٪5813 ،٪0310

السطحي المطور كما هو موضح بجدول(.)5

على الترتيب خالل فترة الدراسة.

والبالغــه نحــو 333مشــاهده منهــا  062مشــاهدة لمســتخدم

أوالً:أالوضعأالراهنألمحصولأالرزأفيأمصرأومحافظةأ
البحيرة .أ

 .2تطور أمساحة أوكمية أإنتاج أوانتاجية أمحصول أالرزأ
فيأمصرأومحافظةأالبحيرة.

وبمطالعة البيانات الواردة بجدول( )3إتضح أن
مساحة

إجمالى

محصول

األرز

بمصر

بلغت

إلى 036318ألف فدان والبحيرة حوالى 07617ألف فدان

وتبين من نتائج معادلة اإلتجاه الزمنى العام الموضحه
بجدول( )1أن معدل التغير في مساحة األرز بمصر
وصل إلى تناقص ٪015أى وجود إنخفاض في المساحة

تقدر بنحو 0716ألف فدان ،مما أدى إلى إنخفاض
اإلنتاج بنحو 2916ألف طن بمعدل تناقص بلغ حوالى٪0
خالل فترة الدراسة،

جدولأ:0أتحديدأحجمأالعينةأالبحثيةأداخلأالجمعياتأالمختارةأبكلأمركز أ
الجمعية
طلمبات برسيق
العشرة
أريمون
سرنباى
1

المركز

أبوحمص
المحمودية
اإلجمالى

مساحةأالرزأ(فدان)
5503
0303
0633
0183
6282

المصدر :و ازرة الزراعة رواستصالح األراضى ،مديرية الزراعة بالبحيرة ،بيانات غير منشورة.

٪2
003123
62123
83133
71133
333

حجمأالعينة
076
021
333

جدولأ:3أتطورأمساحةأوانتاجأالرزأبمصرأومحافظةأالبحيرةأخاللأالفترةأ( )0222-0222أ
السنوات
5333
5330
5335
5333
5331
5332
5336
5337
5338
5339
5303
5300
5305
5303
5301
المتوسط

المساحة
(ألف فدان)
026819
031313
021711
023716
023616
012913
029518
067517
076918
036915
039313
013915
017510
010911
036318
016213

مصر
اإلنتاجيةأ
(طن)
31852
31933
31912
11392
11033
11097
11531
11036
11390
11333
31928
11353
11332
11358
11331
11338

اإلنتاجأ
(ألف طن)
633015
255710
603111
607318
632319
605316
671113
686815
751315
220813
135713
266118
289219
270713
216318
296510

المساحة
(ألف فدان)
51616
53010
53513
53817
53913
09218
50615
51719
53519
53315
02118
50319
09919
08818
07617
53717

محافظةأالبحيرة
اإلنتاجيةأ
(طن)
31923
31961
11323
11067
11511
11031
11025
11539
11337
11563
11516
11516
11560
11325
1132
1101

اإلنتاجأ
(ألف طن)
97113
79713
91319
86917
88619
83913
89716
031311
030315
82316
62711
89211
82017
76210
70212
86619

المصــدر :و ازرة الز ارعــة واستصــالح اال ارضــى ،قطــاع الشــئون االقتصــادية ،اإلدارة المركزيــة لالقتصــاد الز ارعــى ،نش ـرة االقتصــاد الز ارعــى أعــداد
مختلفة.

جدولأ:2أاإلتجاهأالزمنىأالعامألتطورأمساحةأوانتاجأمحصولأالرزأفيأمصرأومحافظةأالبحيرةأخاللأفترةأالدراسة أ
أ( )0222-0222أ
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مصر
البحيرة

المعادلة أ

متوسطأالفترة أ

المساحة

ˆ  e14.30.012


1465.0

اإلنتاجية

ˆ e


4.038

اإلنتاج

ˆ e


5962.1

المساحة

ˆ e


207.7

اإلنتاجية

ˆ e


4.14

اإلنتاج

ˆ e


866.9

1.4 0.010

15.70.010
12.30.0130

1.40 0.003
13.80.011

معدلأالتغير أ
)(b x100

*)(1.2
1.1Ns

**)(1.3
*0.3

*)(3.1
**)(3.9
*2.2

** )(1.1

المصدر :جمعت وحسبت من جدول ( )*(،)**( .)3معنويـة عنـد( X )٪2 ،0

*)(2.4

*5.76

1

1.4Ns

*)(1.0

الـزمن

 tBأ

Fأ

 t B1

** )(3.4

1.20Ns
*9.61
**15.2
*4.84
**11.6

 R2أ
0.30
0.01
0.43
0.54
0.27
0.47

معامـل الـزمن ()Nsغيـر معنويـة )-( ،تعنـى

اإلشارة سالب وتشير إلى معدل التغير.

وعلى صعيد آخر تناقصت مساحة األرز بمحافظة

تشير نتائج تحليل التباين لمتوسط االنتاجية واإليرادات

البحيرة نحو517ألف فدان بمعدل تناقص بلغ  ٪013ترتب

والتكاليف وصافي العائد وكمية المياه روانتاجية الوحدة من
المياه وصافي عائد وحدة المياه وتكلفة وحدة المياه من

حوالى912ألف طن بمعدل تناقص بلغ  ٪010خالل فترة

محصول األرز بمزارع عينة الدراسة إلى وجود فروق

الدراسة( ،)5301-5333ويرجع ذلك إلى تحديد المناطق

معنوية مؤكده إحصائياً بين تلك المؤشرات باالراضى التي

المساحه إنعكس ذلك على إنتاج المحصول على مستوى

التي تستخدم الري السطحي التقليدي كما هو موضح

مصر ومحافظة البحيرة.

بجدول (.)2

على ذلك إنخفاض في إنتاج المحصول بالمحافظة

أو المحافظات لزراعة األرز مما ادى إلى إنخفاض في

تستخدم الري السطحي المطور مقارنة بنظيرتها باألراضى

وتعتبر اإلنتاجية محصلة العديد من العوامل أهمها

وبدراسة أثر تطوير الري السطحي على كفاءة

مدى إقبال المزارعيين على األصناف الجديدة عالية

نتائج التحليل اإلحصائى للمقارنة بين النظامين بأن الري

اإلنتاجية رواتباع األساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعه
حيث إتسمت إنتاجية محصول األرز على مستوى مصر

السطحي المطور يفوق نظيرة الري السطحي التقليدي في

تفاعل عوامل الطبيعه والسياسة الزراعية باإلضافة إلى

استخدام مياه الري على إنتاج محصول األرز تشير كل

كل من اإلنتاجية واإليرادات والتكاليف المتغيرة والكلية

ومحافظة البحيرة بالزيادة خالل فترة الدراسة تزايدت

وصافي العائد وكمية المياه روانتاجية وحدة المياه وصافي
عائد وحدة المياه وتكلفة وحدة المياه كما يلى-:

1132طن عام  5301بنسبة زيادة بلغت نحو ،٪112

 .2متوسط أإنتاجية أفدان أالرز أبالبحيرة :أبلغت نحو

من 31923 ،31852طن عام 5333إلى ،11331

 ٪512على الترتيب ،ومن نتائج معادالت اإلتجاة الزمنى

0015أردب للمزارع المستخدم نمط الري السطحي

العام لم تثبت معنوية الزيادة في اإلنتاجية على مستوى

التقليدي إرتفعت إنتاجية الفدان إلى حوالى

مصر وعلى النقيض ثبت معنويتها على مستوى محافظة
البحيرة بمعدل نمو بلغ نحو.٪313
ثانياً:أالثرأاإلقتصادىألترشيدأإستهالكأمياهأالريأبتطبيقأ
الري أالسطحي أالمطور ألمحصول أالرز أفي أمحافظةأ

البحيرة.
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0512أردب للمزارع المستخدم نمط الري السطحي
المطور بزيادة بلغت حوالى ٪0016أمقارنة بالري

التقليدي ويرجع ذلك إلى إنتظام مياه الري ووفرتها.

 .0اإليرادات أوصافي أعائد أفدان أالرز أبالبحيرة :يتضح
من بيانات جدول( )2أن إيرادات محصول األرز
لمستخدمى نمط الري السطحي المطور إزدادت من
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المحصول فتُهدر في مياه الصرف الزراعى،
باإلضافة الي إنخفاض في تكاليف الري والوفره في

6511جنيه إلى  7353جنيه بزيادة بلغت حوالى
 ٪0511مما إنعكس ذلك على زيادة صافي العائد

الفداني من  932جنيه إلى 5105جنيه بنسبة

العمالة الزراعية التي يحتاج اليها المحصول سواء

زيادت بلغت نحو  ٪06612مقارنة بالري السطحي

لعملية الري او للعمليات األُخرى كما هو موضح

التقليدي.

بجدول(.)2

 .3التكاليف أالكلية أوالمتغيرة ألفدان أالرز أبالبحيرة :أدى
استخدام الري السطحي المطور إلى إنخفاض

 .2أإنتاجية أوصافي أعائد أوحدة أالمياه ألفدان أالرزأ
بالبحيرة :أإزدادت أإنتاجية وحدة المياه من 515

التكاليف المتغيرة لمحصول األرز من 3339جنيه

أردب0333/م 3للفدان إلى 517أردب0333/م3

إلى 5639جنيه بنسبة إنخفاض بلغت  ٪55مما

للفدان بنسبة زيادة بلغت  ٪53لمحصول األرز،

أدى إلى إنخفاض في التكاليف الكلية بنسبة ٪01

ويرجع ذلك إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان من األرز

مقارنة بالري السطحي التقليدي ،ويرجع االنخفاض
في التكاليف الكلية الى أن تطوير الري السطحي

للمزارع المستخدمة نمط الري السطحي المطور كما

سبق ذكره ،وقد أدى ذلك إلى زيادة صافي عائد وحدة

في االراضى القديمة يؤثر علي كمية االسمدة

المياه بنسبة  ٪085مقارنة بصافي عائد وحدة المياه

المستخدمة ،فيؤدى الي انخفاض الكمية المستخدمة

بنمط الري السطحي التقليدي.

والتي تهدر نتيجة زيادة كمية المياه عن حاجة

جدولأ:2أأثرأتطويرأالريأالسطحيأعلىأالطاقاةأاإلنتاجياةأواإلحتياجااتأالمائياةأوصاافيأأدخالأالمازارحأأمانأمحصاولأ
الرزأبمحافظةأالبحيرةأأ أ
المتغيرات أ
أ
أ
أ
أ

وحدة المياه

اإلنتاجية (أردب/فدان)
اإليرادات (جنيه/فدان)
التكاليف المتغيرة (جنيه/فدان)
التكاليف الكلية (جنيه/فدان)
صافي العائد (جنيه)
كمية المياه (م)3
اإلنتاجية*(أردب0333/م)3
صافي العائد***(جنيه0333/م)3
تكلفة****(جنيه0333/م)3

الريأالسطحي أ
المطور
التقليدي
0512
0015
7353
6511
5639
3339
1639
2339
5105
932
1698
2308
517
515
203
080
001

20

الفرقأبينأمتوسطيين أ
013
776
733
733
0237
353
312
359
63

إختبارأ()tأ أ
0318
0318
**
()1317
**
()1317
**
3512
**
()0019
**
5216
**
3911
**
**

()1013

**

المصدر :جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيان.
(**) معنوية عند مستوى ٪0

األرقام بين األقواس تدل على اإلشارة السالب ()-

*(اإلنتا جية الفدانية/كمية مياه الري باأللف متر مكعب)(*** ،صافي العائد/كمية مياه الري باأللف متر مكعب)
****(تكاليف عدد ساعات الري/كمية مياه الري باأللف متر مكعب)

.2تكلفة أوحدة أالمياه ألفدان أالرز أبالبحيرة :يؤدى الري
السطحي المطور إلى إنخفاض في عدد ساعات الري

يترتب على ذلك إنخفاض في تكاليف الري لمحصول

األرز حيث إنخفضت تكلفة وحدة مياه الري من

001جنيه0333/م 3بنمط الري السطحي التقليدي
إلى 20جنيه0333/م 3بنمط الري السطحي المطور

بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٪2213مقارنة بنمط الري
السطحي التقليدي بالمحافظة كما موضح بجدول(.)2
ثالثأاً:أالكفاءةأاإلنتاجيةأواإلقتصاديةأإلستخدامأمياهأالريأ
لمحصولأالرزأفيأمحافظةأالبحيرةأباستخدامأتحليلأ

مغلفأالبيانات.
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ينطوى هذا الجزء من البحث على نتائج تحليل الكفاءة

اسـ ـ ــتخدام نمـ ـ ــط الـ ـ ــري السـ ـ ــطحي المطـ ـ ــور بنسـ ـ ــبة زيـ ـ ــادة

(الفنية والسعة والتوزيعية واإلقتصادية) بإستخدام أسلوب

بلغــت ،٪0316 ،٪0210وهــذا يعنــي أن الم ـزارع المســتخدم

تحليل مغلف البيانات للموارد المستخدمة في إنتاج

لــنمط الــري األول يمكــن زيــادة إنتاجــه بنســبة ٪05 ،٪01

محصول األرز بمحافظة البحيرة للموسم اإلنتاجى5302

على الترتيـب مقارنـة بـالمزارع المسـتخدم لـنمط الـري الثـاني

والتي تتمثل في(عدد العمالة ،كمية المياه الالزمة لرى

يمكن زيادة إنتاجه في ظل العائد الثابت للسعة بنسـبة ٪0

المحصول ،كمية التقاوى ،كمية السماد الكيماوى (وحدة

دون أى زي ـ ــادة ف ـ ــي كمي ـ ــة المـ ـ ـوارد المس ـ ــتخدمة ف ـ ــي ه ـ ــذا

أزوت) ،كمية السماد الفوسفاتى (وحدة فوسفور) ،قيمة

النشاط وبنفس التكنولوجيا القائمة ،أما في ظل العائد على

المبيدات الحشرية ،روانتاجية محصول األرز ،وذلك
للتعرف على ماهو نمط الري األكثر كفاءة في استخدام

تامة.

مياه الري بالنسبة لمحصول األرز كما يلى-:

 .0كفاءةأالسعةأ(أ)Scale Efficiencyأ

.2الكفاءةأالفنيةأ( )Technical Efficiencyأ

السعة المتغير للنمط الثاني وصلت تلك المزارع إلى كفاءة

المزارع
تبين من تحليل البيانات بجدول( )6أن ُ

أوضــحت نتــائج تحليــل البيانــات ال ـواردة بجــدول( )6أن

المستخدم لنمط الري السطحي المطور بالبحيرة أكثر

المـزارع المســتخدمة لــنمط الــري الســطحي المطــور بــالبحيرة

كفاءة سعة في استخدام مياه الري إلنتاج محصول األرز

مقارنــة بــالمزارع المســتخدمة لــنمط الــري الســطحي التقليــدي

المزارع المستخدم لنمط
والبالغة  ٪98وهذا يشير إلى أن ُ
األول والثاني بمحافظة البحيرة يمكنه زيادة إنتاجه بـ ،٪0

للسعة والعائد على السعة المتغير نحو  ٪88 ،٪86لـنمط

 ٪5حتى تصبح جميع المزارع كفؤة أى تصل إلى الواحد

ال ــري الس ــطحي التقلي ــدي إزدات إل ــى  ٪033 ،٪99عن ــد

الصحيح وذلك عند حجم اإلنتاج األمثل.أ أ

أكثر كفاءة في استخدام ميـاه الـري إلنتـاج محصـول األرز
حيــث بلغــت درجــة الكفــاءة الفني ــة ف ــي ظــل العائ ــد الثاب ــت

والبالغة  ٪99مقارنة بنظيرتها الري السطحي التقليدي

جدولأ:6أمؤشراتأتحليلأالكفاءةأالفنيةأوكفاءةأالسعةألمحصولأالرزأبمحافظةأالبحيرة أ
أنماطأالريأالسطحي
التقليدي
المطور

الكفاءةأالفنية

VRS

CRS

3188
0133

3186
3199

كفاءةأالسعة
3198
3199

المصدر :جمعت وحسبت من عدد ُ 062مزارع يستخدم نمط الري السطحي التقليديُ 062 ،مزارع يستخدم نمط الري السطحي المطور بإستمارة
اإلستبيان لعينة الدراسة.
) = Constant Returns To Scale (CRSالعائد على السعه الثابت
) = Varian Returns To Scale (VRSالعائد على السعة المتغير

.3الكفاءةأالتوزيعيةأ()Allocative Efficiencyأ أ

أشارت نتائج تحليل الكفاءة التوزيعية بجدول()7

نقطة التماس بين منحنى اإلنتاج المتماثل وخط التكاليف
المتماثل للوصول إلى التوليفة األقل تكلفة (التوليفة المثلى

للموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول األرز

لإلنتاج).

بالبحيرة أنه بإعادة توزيع تلك الموارد في المزارع

.2الكفاءةأاإلقتصادية()Economic Efficiencyأ أ

حوالى ٪3من تكاليف اإلنتاج وهى نسبة أقل من نظيرتها

للمزارع المستخدم لنمط الري السطحي التقليدي في إنتاج
ُ
محصول األرز بمحافظة البحيرة يمكنه تخفيض تكاليف

المستخدمة لنمط الري السطحي المطور تعمل على توفير

بالنمط الري السطحي التقليدي حيث تعمل على توفير
نحو ٪7من تكاليف اإلنتاج ،وبالتالى يمكن اإلنتقال إلى

تبين من نتائج تحليل الكفاءة اإلقتصادية بجدول()7

إنتاجه نحو ٪53مع المحافظة على نفس المستوى من
325
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اإلنتاج وهى نسبة أكبر مقارنة بالري السطحي المطور

أشــارت نتــائج تحليــل الكفــاءة بجــدول( )8وجــود إس ـراف

والبالغة نحو ،٪1هذا يعني أن نمط الري السطحي

في مدخالت إنتاج األرز بالبحيرة للمزارع المسـتخدمة نمـط

المطور له دور كبير في تخفيض التكاليف اإلنتاجية

الـ ـ ـ ــري السـ ـ ـ ــطحي التقليـ ـ ـ ــدي كمـ ـ ـ ــا يلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدد العمالـ ـ ـ ــة

حوالى  ٪06مع المحافظة على نفس المستوى من

5عامل/ف ــدان ،كميـ ــة ميـ ــاه الـ ــري  532م/3فـ ــدان ،كميـ ــة

اإلنتاج لمحصول األرز بالبحيرة.

التق ــاوى 012كجم/ف ــدان ،كمي ــة الس ــماد اآلزوت ــى 53وح ــدة

جدولأ:7أمؤشراتأتحليلأالكفاءةأالتوزيعيةأواإلقتصااديةأ
لمحصولأالرزأبمحافظةأالبحيرة أ

أنماطأالريأ
السطحي
التقليدي
المطور

الفنية
3186
3199

الكفاءة
التوزيعية
3193
3197

أزوت ،وقيمـ ــة المبيـ ــدات  09جنيه/ف ـ ــدان وبمقارنـ ــة كمي ـ ــة
اإلسراف في مدخالت المحصول للمـزارع المسـتخدمة نمـط
الــري الســطحي المط ــور وجــد انــه يوجــد إســراف فقــط ف ــي

كميــة ميــاه الــري نحــو 92م/3فــدان ،كميــة الســماد اآلزوتــى

اإلقتصادية
3183
3196

513وحــدة أزوت ،ويرج ــع ذل ــك إل ــى إرتف ــاع الكف ــاءة الفني ــة
للمزارع المستخدمة نمـط الـري السـطحى المطـور أي هنـاك

المصــدر :جمعــت وحســبت مــن عــدد ُ 062م ـزارع يســتخدم نمــط الــري
السـ ــطحي التقليـ ــديُ 062 ،م ـ ـزارع يسـ ــتخدم نمـ ــط الـ ــري السـ ــطحي
المطور بإستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة

المســتخدمة نمــط الــري التقليــدي فــي إنتــاج محصــول األرز

.2مقاادارأاإلس ارافأفاايأكميااةأالماادخالتأالمسااتخدمةأفاايأ

بالبحيرة.

كفاءة عالية في إعادة توزيع مدخالت اإلنتاج عـن المـزارع

إنتاجأالرزأبالبحيرة:

جدولأ:2أمقدارأاإلسرافأفيأكميةأالمواردأالمستخدمةأفيأإنتاجأالرزأبمحافظةأالبحيرة أ
المدخالت

الفعلى
33
2308
63
01912
1612
325

عمالة
مياه الري
تقاوى
سماد أزوتى
سماد فوسفاتى
المبيدات

التقليدي
المستهدف
58
1803
2812
05612
1612
333

أنماطأالريأالسطحي

اإلسراف
5
532
012
53
09

الفعلى
56
1698
63
00713
38172
589

المطور
المستهدف
56
1633
63
002
38172
589

اإلسراف
92
513
-

المصـدر :جمعـت وحسـبت مــن عـدد ُ 062مـزارع يسـتخدم نمــط الـري السـطحي التقليــديُ 062 ،مـزارع يسـتخدم نمـط الــري السـطحي المطـور بإســتمارة
اإلستبيان لعينة الدراسة
الوحدة :مياه الري (م ،)3تقاوى (كجم) ،سماد أزوتى (وحدة أزوت) ،وسماد فوسفاتى (وحدة فوسفور) ،المبيدات (جنيه)

رابعاً:أأثرأترشيدأمياهأالريألمحصولأالرزأعلىأالتوسعأ
فيأزراعةأبعضأالمحاصيلأالمنافسةأللأفيأالدورةأ

الزراعيةأوخاصةأمحصولأالذرةأالصفراءأفيأمصرأ

وأمحافظةأالبحيرة.أ أ

يعتبر الذرة الصفراء من أهم محاصيل الحبوب الغذائية
والصناعية حيث يأتى في المرتبة الثالثة بعد القمح واألرز،
وبدراسة التطور الحادث في كمية واردات الذرة الصفراء

تبين من جدول( )9أن واردات مصر بلغت أقصاها
نحو6829790طن
325

عام5300

بقيمة

بلغت

05263367ألف جنيه ،ويرجع ذلك إلى إرتفاع واردات
السلع الزراعية حيث إحتل الذرة الصفراء المرتبة الرابعه بعد
السوالر والقمح والبوتاجاز حسب البيانات المنشورة بالجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء حيث إرتفع عجز الميزان

التجاري المصرى عام  5300من

012203585ألف

جنيه عام  5303إلى 087218009ألف جنيه عام
 5300مما دل على تقلص حجم الصادرات روارتفاع
الواردات المصرية ،وأدت زيادة كمية الواردات من الذرة
الصفراء إلى تقلص المساحة المنزرعة من المحصول
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عام 5300والبالغة  32313ألف فدان للعروة الصيفي

أدى إلى تشجيع المزارعيين على التوسع في زراعة

والنيلى عن عام 5303والبالغ مساحتها حوالي 38718

المحصول حيث زادت المساحة المنزرعة بالمحصول عام

ألف فدان أى بنسبة إنخفاض بلغت  ٪917ترتب على ذلك

 5301بنسبة  ٪0118ترتب على ذلك زيادة في كمية

إنخفاض كمية إنتاج المحصول بنسبة .٪619

اإلنتاج بنفس النسبة عن عام 5303كما هو موضح

وبلغت

كمية

الصفراء

أدناها

تقدر

بحوالي

وبمطالعة البيانات الواردة بجدول( )9بلغ متوسط كميـة

1233037ألف جنيه ويرجع ذلك إلى إرتفاع األسعار

إنت ـ ـ ــاج ال ـ ـ ــذرة الص ـ ـ ــفراء بمص ـ ـ ــر  809698طنـ ـ ـ ـاً يمث ـ ـ ــل

األرصدة من الحبوب على مستوى العالم وزيادة الطلب
على السلع الزراعية إلنتاج الوقود الحيوى ،مما أدى إلى

1306992طن ـ ـ ـ ـاً تمثـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـوالى  ٪8317مـ ـ ـ ــن الكميـ ـ ـ ــة
المســتهلكه بمص ــر خــالل فتـ ـرة الد ارســة ،وي ــدل ذلــك عل ــى

عزوف التجار عن إستيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء

ع ـ ـ ــدم كفاي ـ ـ ــة اإلنت ـ ـ ــاج لس ـ ـ ــد اإلحتياج ـ ـ ــات أو المتطلب ـ ـ ــات

روارتفاع أسعار الذرة الصفراء عالمياً مما شجع المزارعين

تربي ـ ــة ال ـ ــدواجن ودخ ـ ــول ال ـ ــذرة الص ـ ــفراء ف ـ ــي كثي ـ ــر م ـ ــن

0880933طناً

واردات
عام5339

الذرة
بقيمة

العالمية للسلع الزراعية وخاصة الحبوب بسبب إنخفاض

في ظل تلك األسعار أثر ذلك على كمية الواردات،

بجدول(.)9

نح ـ ــو ٪0613م ـ ــن الكمي ـ ــة المس ـ ــتهالكه والـ ـ ـواردات بلغ ـ ــت

اإلســتهالكية المحليــة المت ازيــدة نتيجــة تطــور وت ازيــد مشــاريع

على المستوى المحلى المصرى في توسع المساحة

الص ـ ــناعات ومنه ـ ــا العالئ ـ ــق المركـ ـ ـزه للمواش ـ ــى والطي ـ ــور

المنزرعة من المحصول حيث بلغت المساحة نحو

وصناعة النشا والكحول والصمغ رواستخراج زيت الـذرة مـن

أدى إلى زيادة كمية اإلنتاج إلى حوالى  ٪5219عن

فــي صــناعة البالســتيك والــورق ،لــذلك يكــون هنــاك ضــرورة

عام.5338

ملح ــه للبح ــث ع ــن س ــبل علمي ــة ف ــي ظ ــل محدودي ــة م ــورد

32912ألف فدان للعروة الصيفي والنيلى عام 5339مما

أجنة الذرة وصناعة شراب الذرة ويدخل أيضـاً بقايـا النبـات

وبمقارنة كمية واردات الذرة الصفراء عام 5301

الميــاه تعمــل عل ــى التوســع ف ــي ز ارعــة المحصــول ويمكــن

بكمية الذرة الصفراء عام 5303فقد إنخفضت كمية

ذل ــك م ــن خ ــالل ترش ــيد اس ــتخدام ميـ ـاه ال ــري ع ــن طري ــق

تباين األراء داخل أروقة و ازرة الزراعة وتذبذب الق اررات

تطوير الري السطحي باألراضى القديمة

الواردات بنسبة  ٪5116عن عام  5303يرجع ذلك إلى

المش ــروعات الزراعي ــة الت ــي اقامته ــا الدول ــة مث ــل مش ــاريع

حيث كان هناك نية بفرض رسوم إغراق على واردات
الذرة الصفراء بجانب إرتفاع األسعار العالمية مما أدى

إلى خوف التجار وعزوف بعضهم عن اإلستيراد ،مما
جدولأ:9أتطورأكميةأوقيمةأووراداتأوانتاجأواستهالكأالذرةأالصفراءأفيأمصرأخاللأالفترةأ( )0222-0222أ
السنوات
5333
5330
5335
5333
5331
5332
5336
5337
5338

الواردات
قيمةأ(ألف جنيه)
كميةأ(طن)
0836162
1739362
5021580
1699070
5636218
1622772
3371325
3963360
5075313
5363118
3877598
1912716
3350979
3690878
2535939
1158338
2381356
5127779

اإلنتاج*أ
(طن)
506858
582209
120077
592197
190933
605823
231339
686331
827775

اإلستهالك
(طن)

1952893
1981693
2036925
1528828
5822320
2228296
1556087
2001605
3302220

النسبةأمنأاإلستهالك
اإلنتاج
الواردات
1113
9216
2173
9113
8183
9015
6191
9310
07153
8518
00133
8913
05161
8711
03115
8616
52187
7110
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5339
5303
5300
5305
5303
5301
المتوسط

0880933
1838987
6829790
2091991
2737893
1356792
1306992
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1233037
6933371
05263367
05000906
03363051
01333736
6073627

0383033
0050010
0310332
0098706
0295773
0859515
809698

5965366
2963058
7930396
6393703
7333663
6026337
2036693

6312
8015
8618
8013
7813
7313
8317

36117
08180
03108
08172
50173
59170
0613

المصــدر :و ازرة الز ارعــة واستصــالح اال ارضــى ،قطــاع الشــئون االقتصــادية ،اإلدارة المركزيــة لالقتصــاد الز ارعــى ،نش ـرة االقتصــاد الز ارعــى ونش ـرة
إحصاءات التجارة الخارجية ألهم المحاصيل الزراعية ،أعداد مختلفة.
(*) تشير إلى إجمالى إنتاج الذرة الصفراء بمصر للعروة الصيفي والنيلى

وتوجية كمية المياه المرشدة من بعض المحاصيل الصيفية

تطوير الري بالبحيرة ،ويمكـن توجيـه هـذه الكميـة مـن الميـاه

كمحصــول األرز وهــو محصــول يحتــاج كميــات ميــاه كثي ـرة

المرشدة إلـى التوسـع فـي مسـاحة الـذرة الصـفراء بالمحافظـة

العجــز فــي إســتهالك الــذرة الصــفراء وتخفيــف العــبء علــى

لـ ـ رز لتغطي ــة اإلس ــتهالك المحل ــى م ــن خ ــالل إثن ــين م ــن

ميزان المدفوعات للدولة وتقلص وراداته.

السيناريوهات.

ف ــي الز ارع ــة إل ــى التوس ــع ف ــي ز ارع ــة ال ــذرة الص ــفراء لس ــد

وبدراسة أثر تطوير الري السطحي على مورد مياه

الري لمحصول األرز بالبحيرة من خالل دراسة أثر تطوير
الري السطحي على كمية إستهالك مياه الري (المقنن
المائى عند الحقل) توضح تقديرات جدول ( )03أن
تطوير الري السطحي بمحافظة البحيرة قد أدى إلى تحقيق
وفره في المياه بلغ حوالى= ()1698 –2308

=353م/3فدان من كمية المياه المستخدمة لرى
المحصول مما يعكس أث اًر إيجابياً لمشروعات تطوير الري

بها ،ويمكن توجيه هذه الكمية من المياه المرشدة إلى
التوسع في مساحة الذرة الصفراء بمحافظة البحيرة.

رواتض ـ ــح أيضـ ـ ـاً م ـ ــن التحلي ـ ــل الس ـ ــابق للكف ـ ــاءة الفني ـ ــة

واإلقتصــادية أن الم ـزارع المســتخدمة لــنمط الــري الســطحي

ومصــر دون التــأثير بالســلب علــى المســاحة المســتهدفه

جاادولأ:22أكميااةأالمياااهأالفعليااةأوالمسااتهدفلألاارىأفاادانأ
منأالرزأخاللأالموسمأاإلنتاجىأ 0222أ

أنماطأالريأ
السطحي
التقليدي
المطور

كميةأمياهأالريأ(متر مكعب)
المستهدفل
الفعلية
1803
2308
1633
1698

المصـ ــدر :جمعـ ــت وحسـ ــبت مـ ــن إسـ ــتمارة اإلسـ ــتبيان لعينـ ــة الد ارسـ ــة،
جدول( )8 ،2نتائج تقدير الكفاءة الفنية

جااادولأ:22أالمقاااننأالماااائىأأللااارىأباااالغمرأعنااادأالحقااالأ
لمحصولأالرزأوالذرةأالصفراءأعام0223

المحصول أ
األرز
الذرة الصفراء

كميةأالمياه(م/3فدان)
6233
5733

المصــدر :الجهــاز المركــزى لتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،النش ـرة الســنوية
إلحصاء الري والموارد المائية عام5303

المطــور بــالبحيرة أكثــر كفــاءة فنيــة وذات كفــاءة عاليــة فــي

أالمزارح أنمط أالريأ
السيناريو أالول :أفي أحالة أاستخدام ُ

اإلنتقــال مــن الــري الســطحي التقليــدي إلــى الــري الســطحي

المزارع المستخدم
تبين من تحليل الكفاءة الفنية أن ُ
لنمط الري السطحي المطور يحقق وفره في كمية مياه

توزيع ُمدخالت اإلنتاج عن المـزارع المسـتخدمة لـنمط الـري
السـ ــطحي التقليـ ــدي فـ ــي إنتـ ــاج األرز ممـ ــا يـ ــدل علـ ــى أن

السطحيأالمطور :أ

للم ـزارع بمحافظــة البحيـرة،
المطــور ذات جــدوى إقتصــادى ُ
وتوصلت نتائج التحليل بجدول ( )03إلى تحقيـق وفـره فـي

بحوالي 102م/3فدان يمكن توجيه هذه الكمية إلى زيادة

الميــاه بلــغ حـوالى = ( 102= )1633 – 2308م/3فــدان

مساحة الذرة الصفراء على مستوى مصر والبحيرة لسد

مــن كميــة الميــاه المســتخدمة لــرى المحصــول دون التــأثير

بالســلب علــى إنتاجيتــه ممــا يعكــس أثـ اًر إيجابيـاً لمشــروعات
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الري الالزمة لمحصول األرز خالل الموسم اإلنتاجى تقدر

العجز في إستهالك الذرة الصفراء كما يلى:
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وبمطالعة البيانات الواردة بجدول( )3بلغ متوسط
مساحة األرز نحو 0162ألف فدان بمصر53717 ،ألف

فدان بالبحيرة ،ومن خالل البيانات المجمعه من نشرة

اإلقتصاد الزراعى باإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى
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الذرة الصفراء) = ( 62310 = )519 x 55215ألف
طن.
أالمزارح أنمط أالريأ
السيناريو أالثاني :أفي أحالة أاستخدام ُ
بالتنقيط.

التابعه لقطاع الشئون اإلقتصادية بلغ متوسط إنتاجية فدان

وطبقاً للبيان الوارده من معهد بحوث المياه والموارد

315طن للموسم الصيفي والنيلى ،وبلغ إجمالى إنتاج الذرة

بالتنقيط تقدر بنحو  ٪82من المقنن المائى لرى فدان

الذرة الصفراء على مستوى مصر نحو519طن والبحيرة
الصفراء بمصر 8091698ألف طن رواجمالى إنتاجه
بالبحيرة حوالى 0161233ألف طن خالل فترة
الدراسة(.)5301-5333

 .2مساحةأالذرةأالصفراءأالمستهدفأزراعتهاأبالبحيرة أ

إجمالى كمية المياه المستهدف ترشيدها= (متوسطمساحة األرز بالبحيرة  xكمية المياه المرشدة من فدان
األرز لنمط الري السطحي المطور)= (x 53717

 86096= )102ألف متر مكعب.
المساحة المستهدف زراعتها من الذرة الصفراء بالبحيرة= (كمية المياه المستهدف ترشيدها /المقنن المائى
عند الحقل للذرة الصفراء)= (= )5733/86096

 35ألف فدان.

كمية اإلنتاج المستهدف للذرة الصفراء بالبحيرة =(المساحة المستهدفه من المحصول  xمتوسط إنتاجية
الذرة الصفراء) = (03511 = )315 x 35ألف طن.

المائية التابع لو ازرة الري والموارد المائية بأن كفاءة الري

الذرة الصفراء بالغمر حيث يحتاج إلى كمية مياه عند
استخدام الري بالتنقيط خالل الموسم اإلنتاجى= (نسبة
الكفاءة  xالمقنن المائى عند الحقل للذرة الصفراء) =

(5592 = )5733 x 3182متر مكعب من المياه لذلك

المزارع نمط الري بالتنقيط يمكننا حساب
عندما يستخدم ُ
المساحة المستهدف زراعتها من الذرة الصفراء كما يلى:

 .2مساحةأالذرةأالصفراءأالمستهدفأزراعتهاأبالبحيرة أ

 المساحة المستهدف زراعتها من الذرة الصفراء بالبحيرة= كمية المياه المستهدف ترشيدها /المقنن المائى عند
الحقل للذرة الصفراء= (3716 = )5592/86096

ألف فدان.

 كمية اإلنتاج المستهدف للذرة الصفراء بالبحيرة =المساحة المستهدفه من المحصول  xمتوسط إنتاجية
الذرة الصفراء = ( 05313 = )315 x 3716ألف
طن.

 .0مساحة أالذرة أالصفراء أالمستهدف أزراعتها أعلىأ

 .0مساحة أالذرة أالصفراء أالمستهدف أزراعتها أعلىأ

-إجمالى كمية المياه المستهدف ترشيدها = (متوسط

 -المساحة المستهدف زراعتها من الذرة الصفراء بمصر

مستوىأمصر .أ

مستوىأمصر .أ

مساحة األرز بمصر  xكمية المياه المرشدة من فدان

= كمية المياه المستهدف ترشيدها  /المقنن المائى عند

 637972 = )102ألف متر مكعب.

ألف فدان.

األرز لنمط الري السطحي المطور) = (x 0162

المساحة المستهدف زراعتها من الذرة الصفراء بمصر= (كمية المياه المستهدف ترشيدها  /المقنن المائى

الحقل للذرة الصفراء = (562 = )5592/637972
 كمية اإلنتاج المستهدف للذرة الصفراء بمصر =المساحة المستهدفه من المحصول  xمتوسط إنتاجية

عند الحقل للذرة الصفراء) = (= )5733/637972

الذرة الصفراء = ( 76812 = )519 x 562ألف طن.

-كمية اإلنتاج المستهدف للذرة الصفراء بمصر =

على مستوى مصر خالل فترة الدراسة بلغت نحو

 55215ألف فدان.

(المساحة المستهدفه من المحصول  xمتوسط إنتاجية
325
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0162ألف فدان تفوق المساحة المستهدفه له في التركيب
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المحصولى التأشيرى والتي تقدر بـ0533ألف فدان يكفي

واإلجتماعية

إنتاجها االستهالك المحلى لذلك يمكن إستقطاع المساحة

المجلد( ،)6عدد( ،)0ص.0222 ،500-097

المستهدف زراعتها من الذرة الصفراء على مستوى مصر

والبحيرة بالسيناريو األول والثاني من مساحة األرز دون

الزراعية،

جامعة

المنصورة،

عبد المنعم مرسى محمد ،محمد على شطا ،سمر محمد
صبحى،

تحليل

إقتصادى

للكفاءة

اإلنتاجية

التأثير بالسلب على مساحته التي تغطى المتطلبات

واإلقتصادية لمحصول األرز في محافظة كفر

المحلية أي وجود إكتفاء ذاتى من األرز ،ومساحة األرز

الشيخ ،مجلة العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية

بعد إستقطاع مساحة الذرة الصفراء المستهدفة زراعتها

الزراعية ،جامعة المنصورة ،المجلد( ،)2عدد(،)2

مستوى مصر ،وحوالى 07217ألف فدان بالبحيرة وهذه

مها عبد الفتاح إبراهيم سيد ،حسام الدين حامد منصور،

بالنسبة لسيناريو األول بلغت 053912ألف فدان على
المساحة مازالت تفوق مساحة األرز التي تكفي اإلستهالك

ص.0222 ،736-703

دراسة اقتصادية تحليلية لمحصول األرز في مصر،

المحلى ،وبالنسبة لسيناريو الثاني بلغت مساحة األرز بعد

مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية ،المجلد(،)62

وحوالى 07310ألف فدان بالبحيرة وهذه المساحة تكفي

حسام الدين سليمان شلبى ،حسام الدين محمود محمد

ويتضح من نتائج السيناريو األول أن اإلنتاج

السطحي والمشكالت التي تواجه مستخدمى مياه

اإلستقطاع نحو 0533ألف فدان

على مستوى مصر

متطلبات اإلستهالك المحلى.
المستهدف من الذرة الصفراء بلغ حوالى 62310ألف طن
على مستوى مصر ونحو 03511ألف طن بالبحيرة يؤدى

عدد( ،)2ص.0222 ،027-037

بربرى ،وآخرون ،أثر تطوير مشروعات الري
الري في محافظات الشرقية وكفر الشيخ والمنيا،
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ،المجلد(،)02

إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة  ٪73بمحافظة البحيرة،

عدد( ،)0ص ،693-677يونيو .0222

الذرة الصفراء بنسبة  ٪0210وسد عجز الميزان التجاري

اإلنتاجية ألهم المحاصيل الزراعية في مصر،

 ٪83بمصر ويؤدى ذلك إلى تخفيض حجم الواردات من

حسام الدين محمد محمد صديق ،الموارد المائيه والكفاءة

بقيمة 933583ألف جنيه مما يؤدى إلى تقليص قيمة

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ،المجلد(،)02

وبالنســبة لســيناريو الثــاني بلــغ اإلنتــاج المســتهدف مــن

سمير عطية محمد عرام ،منال محمد سامى خطاب،

واردات الذرة الصفراء بنسبة .٪0210
الـ ــذرة الصـ ــفراء نحـ ــو 76812ألـ ــف طـ ــن بمصـ ــر وح ـ ـوالى

05313ألــف طــن بــالبحيرة يــؤدى إلــى زيــادة كميــة اإلنتــاج

عدد( ،)2ص ،0738- 0690ديسمبر.0222

دعاء سمير محمد مرسى ،دراسة إقتصادية لفاقد
مياه الري بمحافظتى الشرقية والقلوبية ،الجمعية

بنس ــبة  ٪85بمحافظ ــة البحيـ ـرة ٪91 ،بمص ــر ي ــؤدى ذل ــك

المصرية لإلقتصاد الزراعى ،المؤتمر الثاني

وســد عجــز المي ـزان التجــاري بقيمــة 0398087ألــف جنيــه

 23-20 ،078نوفمبر.0222

.٪08

اقتصادية للكفاءة اإلنتاجية إلستخدام مياه الري

إلى تخفيض حجم الواردات من الذرة الصفراء بنسـبة ٪08
ممــا يــؤدى إلــى تقلــيص قيمــة واردات الــذرة الصــفراء بنســبة

المراجع أ

أمينة أمين قطب ،أحمد فوزى حامد عبد القادر ،تكلفة
الفرصة البديلة والكفاءة اإلنتاجية لمياه الري في
ظل الز ارعة اآللية ،مجلة العلوم اإلقتصادية

والعشرون لإلقتصاديين الزراعيين ،ص-060
سعيد عبد الفتاح عنانى ،عالء محمد رشاد السبع ،دراسة
ألهم المحاصيل في الزراعة المصرية باستخدام
التحليل التطويقي للبيانات ،المجلة المصرية
لالقتصاد

الزراعي

المجلد(،)03

عدد(،)3

ص ،0323- 0330سبتمبر .0223
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The Economic Effects of Rationalizing The Consumption of
Irrigation Water by Applying Surface Irrigation Developer of The
Rice Crop in Beheira Governorate
Ahmed H. Abd-El Hamed El-Ghonamy, Ramadan Ahmed Mohamed Hassn
Agricultural Economic Research Institute, Agric. Research Center

ABSTRACT
The problem in general it clear decrease in the indicators of the productive efficiency, the use of irrigation
water for agricultural crops, especially rice crop so targeted search first: a study of economic effect of the
rationalization of irrigation water by applying irrigation pattern surface developer of the rice crop in Beheira
Through paired analysis of variance between the user farms pattern surface irrigation developer and the user
farms pattern surface irrigation traditional, secondly: Estimate the Productivity and economic efficiency of the
use of irrigation water for the rice crop in Beheira governorate to upgrade the standards of the productive
efficiency of the use of irrigation water to a better level by selecting the pattern of surface irrigation best and
higher efficiency in the use of irrigation water through the use of data envelopment analysis In estimating
efficiency, according to the constant returns to scale and Varian returns to scale and the information of
producer prices and production elements which a linear programming methods, Thirdly: the study of the
impact of the rationalization of irrigation water rice crop on the expansion of some crop cultivation of
competition in the agricultural cycle, particularly crop of maize yellow in Egypt and Beheira governorate,
based on preliminary data collected through a sample stratified random size reached 330 farms in Beheira
Governorate, during the productive season 2015 divided into 165-user farms pattern of surface irrigation
developer, 165-user farms pattern of surface irrigation traditional.
The consequent use the pattern of surface irrigation developer increase in the productivity of the rice crop
in Beheira Governorate by 11.6% compared to the pattern of surface irrigation traditional leading to a decline
in the total costs of feddan rice crop by around 14% variable costs by 22%, which was reflected in the increase
of total revenue, 12.4% and net return per feddan about 166.5% for users of the pattern of surface irrigation of
the developer in the production of rice crop in Beheira Governorate, this has resulted in an increase in the
productivity of the unit of the feddan water and net revenue water unit per feddan by (23%, 182%) respectively
compared to the pattern of surface irrigation traditional.
To study the impact of the development of the surface irrigation on the efficiency of the use of irrigation
water to produce the rice crop in Beheira Governorate, to show that the user farms pattern of surface irrigation
developer more efficient in the use of irrigation water to produce the rice crop compared with the user farms
pattern of surface irrigation traditional, Where of the degree of technical efficiency of the pattern first
irrigation according to the constant returns to scale reached about 99% and Varian returns to scale reached
about 100%, irrigation pattern II reached its efficiency 86% according to the constant returns to scale and 88%
of Varian returns to scale, it indicates that the user farm irrigation pattern I can increase the productivity per
feddan of rice crop according to the constant returns to scale in the rate of 1% without any increase in the
quantity of production inputs for the Varian returns to scale Those farms have reached quite efficiently, in
contrast for irrigation pattern II could rice farms increase the productivity per feddan by (14%, 12%)
respectively.
And the distribution of economic resources used in the production of rice crop in Beheira Governorate By
estimating Allocative efficiency in farms used the pattern of surface irrigation developer lead to provide 3% of
production costs and a lower proportion of his counterpart, the pattern of surface irrigation traditional, lead to
the provision of about 7% of the cost of the production of rice feddan, the results showed that the economic
efficiency and there is a possibility of the farm used the pattern of surface irrigation traditional reducing the
costs of crop production by 20% while maintaining the same level of production, a greater proportion when
compared to the farms used to pattern surface irrigation developer in crop production, amounting to 4%, it
means that the use pattern surface irrigation developer has a big role in reducing rice production costs by 16%
in Beheira.
It resulted from a decrease in technical and Allocative efficiency and economic efficiency of farms user
pattern surface irrigation traditional extravagance of all the resources used for the production of rice in Beheira
as follows: the number of labor 2labor/feddan, the amount of water needed to irrigate the crop 205 m3/feddan,
the quantity of seeds and 1.5 kg /feddan, the amount of nitrogen fertilizer 23 nitrogen unit/feddan, the value of
the pesticides 19 pounds/feddan, in contrast the farmer used to pattern surface irrigation developer resulted in a
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high rate of technical efficiency, Allocative and economic efficiency to extravagance of only in the amount of
irrigation water per feddan estimated at around 95 m3/feddan, the amount of nitrogen fertilizer around 2.3 units
nitrogen/feddan.
And familiarized themselves with the results of estimating of technical and economic efficiency of the
farms used to pattern surface irrigation developer achieves abundant in the amount of irrigation water needed
to produce rice crop throughout the season productive estimated at around 415 m3/feddan compared to the
pattern of surface irrigation traditional without negatively impact on crop productivity, It could therefore be
directing the amount of irrigation water that has been rationalized to increase the area of maize yellow in Egypt
and Beheira Governorate of insufficient production to meet the growing needs for local consumption through
the following alternatives:
The first alternative: Alternative one: in case of using surface irrigation farms pattern developer leads to
the provision in the amount of irrigation water about 415 m3 / feddan of rice is routed quantity that has been
rationalized to the cultivation area of yellow maize at the level of Egypt, about 225,200 feddan and about
32,000 feddan in Beheira Governorate, consequent increase in the target quantity of production of yellow
maize in Egypt approximately 653,100 tons and approximately 102,400 tons in Beheira Governorate will
increase the amount of production of the crop by 80% in Egypt and 70% in Beheira, the consequent reduction
the volume of imports of maize yellow 15.1% and decrease the trade deficit approximately 933280 thousand
pounds, which leads to the reduction of the value of imports of yellow maize about 15.1%.
The second alternative: in the case of an amount of water available from surface irrigation developer of
the rice crop to the expansion in the cultivation of maize yellow using farm drip irrigation pattern leads to
increased area on the level of Egypt approximately 265,000 feddan and approximately 37,600 feddan in
Beheira Governorate, the consequent increase in the targeted quantity of production of yellow maize at Egypt
approximately 768,500 tons and approximately 120,300 tons in Beheira, It leads to increasing the quantity
production of the crop by 94% in Egypt and 82% in Beheira, the consequent reduction the volume of imports
of maize yellow by 18% and reduce the trade deficit, about 1098187 thousand pounds, which leads to the
reducing the value of imports of maize yellow by 18%.
Keywords: Surface irrigation Traditional and developer, Drip Irrigation, Data envelopment analysis,
the trade deficit.
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