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          فى مركز ابوحمص  اآلثار االقتصادية الستخدام نظم الرى السطحى المطور
   بمحافظة البحيرة

   أمين عبدالرؤف عبدالحليم الدقله
  شارع نادى الصيد، الدور الخامس، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، ٧ معهد بحوث االقتصاد الزراعى،

 مبنى الهيئات والشركات، الدقى، جيزة  

  ١١/١٢/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٦/١١/٢٠١٣ :التسليم تاريخ

 الملخص
بصفة عامة التفييم االقتصادى لنظم الرى السطحى المطور فى األراضى القديمة مقارنة بالرى السطحى التقليدى، ودراسة  بحثاستهدف ال

فى ، باالضافة الى تقدير كفاءة استخدام مياه الرى يةاقد من المورد المائوحيرة، وتقدير الففى مصر ومحافظة الب يةالزراع لسنةاالحتياجات المائية ل
 نظم الرى السطحى المطور فى األراضى القديمة مقارنة بالرى السطحى التقليدى، وذلك من خالل بعض مقاييس الكقاءة االنتاجية واالقتصاديةظل 

  .ألهم المحاصيل السائدة بمنطقة الدراسة
كما اعتمد البحث على مصدرين رئيسيين للبيانات، وهما مد البحث فى تحقيق أهدافه على كل من أسلوب التحليل الوصفى والكمى، إعت

أجريت على عينه  البيانات الثانوية المتحصل عليها من النشرات اإلحصائية السنوية المنشورة، أما المصدر الثانى فانه يتمثل فى الدراسة الميدانية التى
  .٢٠١١/٢٠١٢مزارع خالل الموسم الزراعى  ٨٠شوائية بمركز ابوحمص بمحافظة البحيرة قوامها ع

تتوزع هذه الكمية ما بين الموسم الشتوى والصيفى  ٣مليار م ٣٦٫٨وتبين أن متطلبات االحتياجات المائية فى مصر تبلغ حوالى 
٪ من ١١٫٤تمثل نحو  ٣مليار م ٤٫٢على مستوى محافظة البحيرة حوالى  والنيلى وحدائق الفاكهة، فى حين بلغ متوسط االحتياجات المائية

متوسط االحتياجات المائية المصرية، وتشير متطلبات االحتياجات المائية إلى تباين واضح بين متطلبات االحتياجات المائية خالل مواسم 
النقص حيث الموسم الصيفى يحتاج إلى متطلبات مائية أكبر  الزراعة الشتوية والصيفية وأن هناك تذبذب محدود من عام آلخر بالزيادة أو

العوامل المناخية الرتفاع درجة الحرارة مما يتطلب التغيرات فى التركيب المحصولى باالضافة إلى من الموسم الشتوى وقد يرجع ذلك إلى 
  .تقارب فترات الرى

تُمثل نحو  ٣مليون م ٧٤٢م الترعة والحقل لمحافظة البحيرة تبلغ نحو النتائج أن جملة فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بين فوتوضح 
وبتقدير كفاءة التوصيل المائى بين فم الترعة والحقل ، ٣مليون م ٥٩٩٠من جملة هذه الفواقد على مستوى الجمهورية، والبالغة حوالى  ١٢٫٤

قل وتوزيع الموارد المائية بين خزان اسوان والحقل لمحافظة البحيرة كما تبين أن جملة فواقد ن٪، ٨٥٫١لمحافظة البحيرة تبين انها تبلغ نحو 
وبلغت كفاءة ، ٣مليون م ١٦٠٧٩٪ من جملة هذه الفواقد على مستوى الجمهورية البالغة نحو ١٢٫٣تُمثل نحو  ٣مليون م ١٩٨٧تبلغ نحو 

  .٪٦٨التوصيل المائى بين خزان اسوان والحقل للمحافظة نحو 
بالسطحى التقليدى  مقارنةستويات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لألراضى التى تستخدم الرى السطحى المطور بالتوضح نتائج تقدير م

على أهم محاصيل العينة حيث تبين تزايد كل من االنتاجية  بمحافظة البحيرة، وذلك لمعرفة االثر االقتصادية لتطوير الرى السطحى
خل الهامشى واالربحية النسبية وااليرادات إلى التكاليف الكلية ونسبة العائد على الجنيه المستثمر زيادة وااليرادات وصافى العائد للفدان والد

لمحاصيل الدراسة المزروع فى االراضى المستخدمة للرى السطحى المطور، بينما انخفضت التكاليف المتغيرة لتلك المحاصيل معنوية ل
وإتضح من تقدير أهم المؤشرات اإلقتصادية والفنية لكفاءة إستخدام الرى السطحى  ،ى التقليدىبالمقارنة باالراضى المستخدمة الرى السطح

مح المطور والرى السطحى التقليلدى اإلرتفاع النسبى لكفاءة مؤشر إنتاجية الوحدة من مياة الرى وصافى العائد للوحدة المائية لمحاصيل الق
   .الدراسة مقارنة الرى  السطحى التقليدىوالفول البلدى واألرز والذرة الشامية بعينة 

  .نظم الرى، السطحى المطور، السطحى التقليدى  :كلمات دليلية
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  المقدمة
يعد القطاع الزراعى من أكثر القطاعات 
االقتصادية المستخدمة للموارد المائية إذ يستهلك نحو 

٪ من إجمالى الموارد المائية المصرية، ويزداد حجم ٨٥
وارد المائية المستخدمة فى القطاع الطلب على الم

الزراعى رغبة فى زيادة معدالت التنمية الزراعية 
خاصة عند استصالح األراضى الجديدة بهدف زيادة 
الرقعة المنزرعة من جانب وتعويض تآكل األراضى 
الزراعية بفعل البناء عليها من جانب أخر، لذا فأن 

فى  توجيه اإلنتاج الزراعى من خالل إعادة النظر
التركيب المحصولى يعتمد بدرجة كبيرة على االستخدام 
األمثل للموارد اإلنتاجية الزراعية، وخاصة المائية 

  .منها
نسبة الفقد الكلى فى مياه الرى من أسوان ونظراُ الن 

والتى يطلق عليها فواقد توصيل ونقل المياه وحتى الحقل 
اح من ترشيد استخدام المتفان هذا يتطلب ، ٢٠١١٪ عام ٤٤

تقليل كمية الفاقد والموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها 
  .عبر الترع وقنوات الرىمنها 

  مشكلة الدراسة 
إن الموارد المائية تمثل أهمية مما الشك فيه 

ضوء الندرة  فىمحورية للزراعة فى مصر، وبخاصة 
النسبية لهذه الموارد من ناحية، والنمو المضطرد 

حتياجات المطلوبه منه من ناحية للسكان وزيادة اال
أن تعمل الدولة على ترشيد  مما يتطلب األمراخرى، 

وتعظيم كفاء استخدام مياه الرى الن الزراعة تعد من 
أهم القطاعات المستخدمة للموارد المائية، حيث قامت 
الدولة بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الرى السطحى فى 

افظة البحيرة بعض محافظات الجمهورية من بينها مح
مشروعات تطوير  قامةلتكون هذه المناطق رائدة إل

مما الرى السطحى المطور فى األراضى القديمة، 
تقييم نظم الرى السطحى المطور التى تم تنفيذها  يتطلب

فى محافظة البحيرة وهل حققت النتائج المرجوة منها 
والتى من شأنها أن تساهم فى تنمية وصيانة تلك 

قيق أقصى مستويات ممكنة من الترشيد الموارد، وتح
  .وكفاءة االستخدام
  أهداف الدراسة 

ييم االقتصادى قبصفة عامة الت بحثهدف اليست
لنظم الرى السطحى المطور فى األراضى القديمة 
مقارنة بالرى السطحى التقليدى وآثر ذلك على االنتاج 

  -:هذا يتطلب الزراعى فى منطقة الدراسة و
فى مصر  يةالزراع سنةالمائية ل دراسة االحتياجات .١

 .من الموارد المائيةالفواقد تقدير ، وومحافظة البحيرة

نظم الرى فى ظل تقدير كفاءة استخدام مياه الرى   .٢
تها السطحى المطور فى األراضى القديمة مقارن

ألهم المحاصيل الحقلية بالرى السطحى التقليدى 
 .بمنطقة الدراسة

  اناتاالسلوب البحثى ومصادر البي
إعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على كل من 
أسلوب التحليل الوصفى والكمى لبعض الطرق 
األحصائية مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

باالضافة الستخدام بعض مقاييس الكقاءة وتحليل التباين، 
االنتاجية واالقتصادية المتمثله فى معايير الدخل والتكاليف، 

وذلك  المائية، صافى العائد للوحدة المائية وإنتاجية الوحدة
بهدف تفسير وتحليل العالقات التى تحكم المتغيرات 

 .االقتصادية الرئيسية فى الدراسة

اعتمد البحث على البيانات الثانوية المتحصل 
عليها من النشرات اإلحصائية السنوية المنشورة التى 
تصدرها وزارة الزراعة وإستصالح االراضى، 

از المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، ووزارة والجه
الموارد المائية والرى، باإلضافة إلى بعض المراجع 
والرسائل والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع البحث، 

إعتمد البحث على البيانات األولية التى تم حصول عليها كما 
بمركز ابو  من االستبيان الذى أجرى على عينه عشوائية

مزارع خالل  ٨٠البحيرة قوامها  حمص بمحافظة
  .٢٠١١/٢٠١٢الموسم الزراعى 
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  عينة الدراسة 
وقع األختيار على مركز : اختيار منطقة الدراسة: أوالً

ابوحمص وذلك لعدد من األعتبارات لعل من أهمها أنه 
من اول المراكز التى قامت الدوله بتنفيذ مشروعات 

، وتنتشر تطوير الرى السطحى باالراضى الزراعية به
كتبطين المطور بها جميع نظم التطوير للرى السطحى 

الترع والمراوى واستخدام المواسير، كما يوجد بالمركز 
داخل القرى لم يتم التطوير بها مما يجعل  أراضى

عملية المقارنة دقيقة، باالضافة إلى اشتمالها على جميع 
  .األنماط الزراعية إلستغالل األراضى الزراعية

تم اختيار عينة عشوائية  :اختيار مفردات العينة :ثانياً
طبقية تمثل جميع فئات الحائزين حيث قسمت أفراد العينة 

دين من عملية ي، تمثل فئة االولى المستفئتينإلى  ف
التطوير المتمثلة فى تبطين الترع والمراوى، وبلغ 

 ينديفتمزارع مس ٢٠مزارع منهم  ٤٠اجمالى العينة بها 
 ينديمزارع غير مستف ٢٠و) تبطين(ويرمن عملية التط

من عملية التطوير، والفئة الثانية والمستخدم فيها مواسير 
مزارع منهم  ٤٠لعملية التطوير، وبلغ اجمالى العينة بها 

مزارع  ٢٠و) مواسير(من عملية التطوير ينديفتمس ٢٠
دين من عملية التطوير، كما تم أختيار القرى يغير مستف

تم اختيار ونسبية لعدد الحائزين بكل فئة وفقاً لألهمية ال
قرية النخلة البحرية فى الفئة االولى، وقرية بلقطر 

  .لكل قرية ٤٠الشرقية فى الفئة الثانية بواقع 
متطلبات االحتياجات المائية للرى فى مصر ومحافظة 

  البحيرة 
تعتبر مياه الرى واحدة من أهم المحددات الرئيسية 

نها احد األسس التى يتحدد فى للزراعة المصرية كما أ
ضوئها الهيكل الرئيسى للتركيب المحصولى فى مصر لذا 
فأن البحث فى هذا الجزء يهتم بقياس االحتياجات المائية 
للموسم الزراعى فى مصر ومحافظة البحيرة خالل الفترة 

إلى ) ٢(وتشير بيانات الجدول رقم، )٢٠١١- ٢٠٠٧(
موسم الزراعة فى مصر متطلبات االحتياجات المائية خالل 

ومحافظة البحيرة وفقا لمقننات الحقل خالل فترة الدراسة، 
فى الزراعية حيث اتضح أن متوسط االحتياجات المائية 

تتوزع هذه الكمية مابين  ٣مليار م ٣٦٫٣مصر بلغ حوالى 
الموسم الشتوى والصيفى والنيلى وحدائق الفاكهة، وتبين 

ر خالل فترة الدراسة من تزايد االحتياجات المائية فى مص
 ٣٠٫٩إلى حوالى  ٢٠٠٧فى عام  ٣مليار م ٢٩٫٨ حوالى
بنسبة  ٣مليار م ١٫١بزيادة قدرها  ٢٠١١فى عام  ٣مليار م

٪، فى حين بلغ متوسط االحتياجات ٣٫٧زيادة بلغت نحو 
 ٤٫٢٥على مستوى محافظة البحيرة حوالى للزراعة  المائية

ياجات المائية ٪ من االحت١١٫٧تمثل نحو  ٣مليار م
  .المصرية

بلغ متوسط : االحتياجات المائية للموسم الشتوى -أوالً
االحتياجات المائية للموسم الشتوى فى مصر نحو 

، وتبين أن االحتياجات المائية للموسم ٣مليار م ١٠٫٦
 ٣مليار م ٩٫٦الشتوى فى مصر قد تناقصت من حوالى 

 ٢٠١١فى عام  ٣مليار م ٩٫٦إلى نحو  ٢٠٠٧فى عام 
٪، ٢‚٩ حوالىبلغت  نقصبنسبة  ٣مليار م ٠٫٣بقيمة قدرها 

وتراوحت نسبة االحتياجات المائية للموسم الشتوى بين 
٪ من أجمالى االحتياجات ٣٣٫١٪ إلى نحو ٢٦٫٨حوالى 

المائية فى مصر، وقدر متوسط االحتياجات المائية للموسم 
، وأن ٣مليار م ١٫٢٤ حوالىالشتوى بمحافظة البحيرة 

حتياجات المائية للموسم الشتوى قد تناقصت عما اال
 ٣مليار م ٠٫٠٤ الىبحو ٢٠٠٧كانت علية فى عام 

٪ وتراوحت نسبة ٣٫٨بلغت نحو  نقصبنسبة 
٪ ٢٧٫٤االحتياجات المائية للموسم الشتوى بين حوالى 

٪ من أجمالى االحتياجات المائية ٣١٫٥إلى نحو 
  .بمحافظة البحيرة

بلـغ  : ية للموسم الصيفى والنيلـى االحتياجات المائ- ثانياً
متوسط االحتياجات المائية للموسم الصيفى والنيلـى فـى   

، وقد تزايدت االحتياجـات  ٣مليار م ٢٢٫٥مصر حوالى 
عما كانت علية فـى عـام    المائية للموسم الصيفى والنيلى

بنسبة زيادة بلغت حوالى  ٣مليار م ٢٫٩٩بحوالى  ٢٠٠٧
ت المائيـة للموسـم   ٪، وتراوحت نسبة االحتياجـا ١٧‚٤

٪ من ٦٤‚٣حو ن٪ إلى ٥٦٫٦ حوالىالصيفى والنيلى بين 
أجمالى االحتياجات المائية فى مصر، بينما قدر متوسـط  
االحتياجات المائية للموسم الصـيفى والنيلـى بمحافظـة    
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، وأن االحتياجـات المائيـة   ٣مليـار م  ٢٫٦البحيرة نحو 
 ٢٫١والى للموسم الصيفى والنيلى بالمحافظة تزايدت من ح

فى عـام   ٣مليار م ٢٫٤حو نإلى  ٢٠٠٧فى عام  ٣مليار م
٪، وتراوحت نسـبة  ١٧زيادة بلغت حوالى بنسبة  ٢٠١١

االحتياجات المائية للموسم الصيفى والنيلى بـين حـوالى   
٪ من أجمالى االحتياجات المائية ٦٥٫٦٪ إلى نحو ٥٦٫١

  .بالمحافظة
ـ  - ثالثاً بلـغ  : ةاالحتياجات المائية لمحاصيل الفاكه

متوسط االحتياجات المائية لمحاصيل الفاكهة فـى مصـر   
االحتياجات المائيـة  ، قد تناقصت ٣مليار م ٣٫١٥حوالى 

فـى عـام    ٣مليار م ٣٫١لمحاصيل الفاكهة من حوالى 
بقيمـة   ٢٠١١فى عام  ٣م مليار ١٫٥ والىإلى ح ٢٠٠٧
٪، ٥٢٫٤بلغـت نحـو   نقـص  بنسة  ٣مليار م ١٫٦قدرها 

حتياجات المائية لمحاصيل الفاكهة بـين  وتراوحت نسبة اال
٪ من أجمـالى االحتياجـات   ١٠٫٣٪ إلى نحو ٤٫٧حوالى 

المائية فى مصر، فى حين بلغ متوسـط االحتياجـات   
المائية لمحاصيل الفاكهة على مستوى محافظة البحيرة 

، وتناقصت االحتياجات المائيـة  ٣مليار م ٠٫٤٤حوالى 
 ٢٠٠٧عـام  لمحاصيل الفاكهة عما كانت عليـه فـى   

بلغـت حـوالى   نقـص  بنسبة  ٣مليار م ٠٫٣١بحوالى 

٪، وتراوحت نسبة االحتياجات المائية لمحاصيل ٦٧٫١
٪ مـن أجمـالى   ١٣إلى حوالى  ٪٤٫١الفاكهة بين نحو 

  .االحتياجات المائية بالمحافظة خالل نفس الفترة
تبـاين واضـح بـين     وتشير نتائج البحث إلى وجود

ة خالل مواسم الزراعة الشـتوية  متطلبات االحتياجات المائي
والصيفية وأن هناك تذبذب محدود من عام آلخر بالزيادة أو 
النقص حيث الموسم الصيفى يحتاج إلى متطلبات مائية أكبر 

التغيـرات فـى    إلـى  من الموسم الشتوى، وقد يرجع ذلك
إلى العوامل التركيب المحصولى بالدرجة االولى، باالضافة 

جة الحرارة مما يتطلب تقارب فتـرات  المناخية الرتفاع در
  .الرى

  الفواقد المائية فى نظام الرى المتبع فى مصر
تتعدد صور الفواقد المائية فى نظام الرى المتبع فى 

أنتشـار  إلى الفواقد الناتجة مـن   هامصر، وُيمكن تصنيف
فواقـد  ، وفقد المياه إلى البحرو، الحشائش بالمجارى المائية

عن طريـق  فقد المياه ويتم  قل والتوزيعفواقد النو ،التخزين
لفقد بالتسرب أو الرشـح  اولهما ا بصورتينالنقل والتوزيع 

، العميق فى الحقول والقنوات والمجارى المائية المكشـوفة 
  .الفقد بالتبخر من أسطح المجارى المائيةوثانيهما 

باأللف وفقاً لمقننات الحقل  فظة البحيرةتطور االحتياجات المائية خالل موسم الزراعة فى مصر ومحا :٢جدول رقم 
 )٢٠١١-٢٠٠٧(خالل الفترة ٣م

 السنوات                    
 المتوسط  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  احتياجات الرى      

مستوى الجمهورية
  ١٠٥٨٨  ٩٥٦٣  ١٠٥١٦  ١١٤٦٩  ١١٥٤٣  ٩٨٥٠  الكمية  احتياجات الرى للموسم الشتوى  

٪  ٢٩٫٢  ٣١  ٢٨٫٥  ٢٦٫٨  ٢٨٫٢  ٣٣٫١  
  ٢٢٥٢١  ١٩٨٤٦  ٢٣٤٣٨  ٢٧٠٢٩  ٢٥٤٣٤  ١٦٨٥٩  الكمية  (*)احتياجات الرى للموسم الصيفى

٪  ٦٢٫١  ٦٤٫٣  ٦٢٫٧  ٦٣٫٦  ٦٣٫١  ٥٦٫٦  
  ٣١٤٩  ١٤٥٩  ٢٩٠٣  ٤٣٤٧  ٣٩٧١  ٣٠٦٦  الكمية  الفاكهة

٪  ٨٫٧  ٤٫٧  ٧‚٩  ١٠٫١  ٩٫٧  ١٠٫٣  
  ٣٦٢٥٨  ٣٠٨٦٨  ٣٦٨٥٧  ٤٢٨٤٥  ٤٠٩٤٨  ٢٩٧٧٥  الكمية  جملة الجمهورية

محافظة البحيرة
  ١٢٣٦  ١١١٥  ١٢٣٠  ١٣٤٦  ١٣٣٠  ١١٥٩  الكمية  احتياجات الرى للموسم الشتوى  

٪  ٢٩٫١  ٣٠٫٣  ٢٨٫٦  ٢٧٫٤  ٢٨٫٦  ٣١٫٥  
  ٢٥٧١  ٢٤١٨  ٢٦٧٤  ٢٩٣١  ٢٧٦٣  ٢٠٦٧  الكمية  (*)احتياجات الرى للموسم الصيفى

٪  ٦٠٫٦  ٦٥٫٦  ٦٢٫٢  ٥٩٫٦  ٥٩٫٥  ٥٦٫١  
  ٤٣٨  ١٥٠  ٣٩٤  ٦٣٨  ٥٥١  ٤٥٦  الكمية  الفاكهة

٪  ١٠‚٣  ٤٫١  ٩٫٢  ١٣  ١٢٫٤١١٫٩  
  ٤٢٤٤  ٣٦٨٣  ٤٢٩٩  ٤٩١٥  ٤٦٤٤  ٣٦٨٢  الكمية  جملة المحافظة

  ١١٫٧  ١١٫٩  ١١٫٧  ١١٫٥  ١١٫٣  ١٢٫٤  ٪ من اجمالى الجمهورية        
  .قةالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الرى والموارد المائية، أعداد متفر:جمعت وحسبت من: المصدر

  .المحاصيل النيلية+ احتياجات الرى للموسم الصيفى تشمل المحاصيل الصيفية (*)
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مصـر  فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية األروائية فـى  
  محافظة البحيرةو

فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بـين أفمـام    -أوالً
فواقـد نقـل   ) ٣(يوضح الجدول رقـم : الترع والحقل

ئية بين أفمام الترع والحقـل، بـين   وتوزيع الموارد الما
خزان اسوان والحقل وكفاءة التوصيل المائى بينهما فى 
مصر ومحافظة البحيرة بالمقارنـة لمتوسـط الفتـرة    

، ومنه يتضح أن جملـة فواقـد نقـل    )٢٠١١-٢٠٠٩(
وتوزيع الموارد المائية بين فم الترعة والحقـل علـى   

 ، وُيقـدر ٣مليـون م  ٥٩٩٠مستوى الجمهورية نحـو  
نصيب المحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية والحـدائق  

، ٣مليـون م  ٤٣٩، ٢٢٤، ٣٥٨٤، ١٧٤٣منها بنحـو  
ــوالى   ــل حـ ٪ ٥٫٦٪، ٣٫٤٪، ٥٢٫٨٪، ٢٩‚١تمثـ

وبتقدير كفاءة التوصيل المائى للجمهورية على الترتيب، 
بين الحقل وفم الترعة على مستوى الجمهورية تبين انها 

للمحاصـيل  ة التوصـيل  ٪، وتقدر كفاء٨٥٫٩تبلغ نحو 
 الشتوية والصيفية والنيلية والحـدائق علـى مسـتوى   

٪ ٨٧٪، ٨٥٫٦٪، ٨٥٫٩٪، ٨٥٫٩الجمهورية حـوالى  
على الترتيب، وبذلك تصل كفاءة التوصيل المائى بـين  

  .الحقل وفم الترعة إلى أعلى قيمة لها فى الحدائق
جملة فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بينما بلغت 

 ٧٤٢الترعة والحقل لمحافظة البحيرة تبلغ نحو بين فم 
  ٪ من جملة هذه الفواقد فى١٢٫٤تُمثل نحو  ٣مليون م
  

مصر، وُيقدر نصيب المحاصـيل الشـتوية والصـيفية    
 ١٠٥، ١٩، ٤٢٢، ١٩٦والنيلية والحدائق منها بنحـو  

 ٪١٫٨٪، ٠٫٣٪، ٧٪، ٣٫٣تمثـل حـوالى    ٣مليون م
ير كفاءة التوصيل وبتقدلمحافظة البحيرة على الترتيب، 

المائى بين الحقل وفم الترعة لمحافظة البحيرة تبين انها 
للمحاصـيل  ٪، وتقدر كفاءة التوصـيل  ٨٥٫١تبلغ نحو 

بالمحافظة حـوالى   الشتوية والصيفية والنيلية والحدائق
٪ على الترتيب، وبذلك ٧٩‚١٪، ٨٥٫٨٪، ٨٥٫٦٪، ٨٦

إلى  تصل كفاءة التوصيل المائى بين الحقل وفم الترعة
  .أعلى قيمة لها فى العروة الشتوية

فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بـين خـزان    -ثانياً
فواقد نقل وتوزيـع المـوارد   وبدراسة : أسوان والحقل

المائية بين خزان اسوان والحقل وكفاءة التوصيل المائى 
بينهما فى مصر ومحافظة البحيـرة لمتوسـط الفتـرة    

يتضح ) ٤(جدول رقم ، والموضحة بال)٢٠١١-٢٠٠٩(
جملة فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بين خـزان   أن

 ١٦٠٧٩اسوان والحقل على مستوى الجمهورية نحـو  
، وُيقدر نصيب المحاصيل الشتوية والصـيفية  ٣مليون م

، ٤٩٣، ١٠٤٧٦، ٣٩٨٦والنيلية والحدائق منها بنحـو  
٪، ٦٥٫١٪، ٢٤٫٧، تمثــل حــوالى ٣مليــون م ١١٤٢
وبتقدير كفاءة للجمهورية على الترتيب، ٪ ٧٫١٪، ٣٫١

التوصيل المائى بين خزان اسوان والحقل على مستوى 
  ٪، وتقدر كفاءة ٦٩٫٦الجمهورية تبين انها تبلغ نحو 

فـى مصـر   فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بين أفمام الترع والحقل وكفاءة التوصيل المائى بينهمـا  : ٣جدول 
  )٢٠١١-٢٠٠٩(الفترة  محافظة البحيرة لمتوسطو

 البيان

كمية الفاقد من الموارد المائية
 ٣ألف مبين أفمام الترع والحقل

نسبة الفاقد من الموارد المائية 
  )٪(بين أفمام الترع والحقل 

كفاءة التوصيل المائي بين أفمام 
 )٪(الترع والحقل 

جملة البحيرة
جملة  البحيرةالجمهورية

جملة  البحيرة الجمهورية
 لجمهوريةا

 ٨٥٫٩ ٨٦ ٢٩‚١٩٦١٧٣٤٣٫٣١  العروة الشتوية
 ٨٥٫٨ ٨٥٫٦ ٤٢٢٣٥٨٤٧٥٩٫٨ العروة الصيفية
 ٨٥٫٦ ٨٥٫٨ ١٩٢٢٤٠٫٣٣٫٧ العروة النيلية

 ٨٧ ٧٩‚١ ١٠٥٤٣٩١٫٨٧٫٤ الحدائق
 ٨٥٫٩ ٨٥٫١ ٧٤٢٥٩٩٠١١٫٢١٠٠ الجملة
  ).١(ُجمعت وُحسبت من بيانات الملحق رقم : المصدر
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فـى  فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بين خزان أسوان والحقل وكفاءة التوصيل المائى بينهما : ٤جدول
  )٢٠١١-٢٠٠٩(لمتوسط الفترة   محافظة البحيرةمصر و

 البيان

كمية الفاقد من الموارد المائية
 ٣ألف مبين خزان اسوان والحقل

نسبة الفاقد من الموارد المائية 
  )٪( بين خزان اسوان والحقل

كفاءة التوصيل المائي بين خزان 
 )٪(اسوان والحقل 

جملة البحيرة
جملة  البحيرةالجمهورية

جملة  البحيرة الجمهورية
 الجمهورية

 ٧٢٫٧ ٧٢٫٦ ٤٥٣٣٩٨٦٢٫٨٢٤٫٧  العروة الشتوية
 ٦٧٫٦ ٦٦٫٢ ١٢٨١١٠٤٧٦٨٦٥٫١ العروة الصيفية
 ٧٣ ٧٢٫٨ ٤٢٤٩٣٠٫٣٣٫١ العروة النيلية

 ٧٣٫٢ ٦٥٫٥ ٢١١١١٤٢١٫٣٧٫١ ئقالحدا
 ٦٩٫٦ ٦٨ ١٩٨٧١٦٠٩٧١٢٫٣١٠٠ الجملة
  )١(ُجمعت وُحسبت من بيانات الملحق رقم : المصدر

للمحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية والحدائق التوصيل 
٪، ٦٧٫٦٪، ٧٢٫٧الجمهوريـة حـوالى    على مستوى

٪ على الترتيب، وبـذلك تصـل كفـاءة    ٧٣٫٢٪، ٧٣
مائى بين خزان اسوان والحقل إلـى أعلـى   التوصيل ال

  .قيمة لها فى الحدائق
جملة فواقد نقل وتوزيع الموارد المائية بينما بلغت 

 الىحو  بين خزان اسوان والحقل لمحافظة البحيرة
٪ من جملة هذه ١٢٫٣تُمثل نحو  ٣مليون م ١٩٨٧

وُيقدر نصيب  ،الفواقد على مستوى الجمهورية
فية والنيلية والحدائق منها المحاصيل الشتوية والصي

، تمثل ٣مليون م ٢١١، ٤٢، ١٢٨١، ٤٥٣بنحو 
٪ لمحافظة البحيرة ١٫٣٪، ٠٫٣٪، ٨٪، ٢٫٨حوالى

وبتقدير كفاءة التوصيل المائى بين خزان  على الترتيب
اسوان والحقل لمحافظة البحيرة تبين انها تبلغ نحو 

للمحاصيل الشتوية ٪، وتقدر كفاءة التوصيل ٦٨
٪، ٧٢٫٦بالمحافظة حوالى  والنيلية والحدائق والصيفية
٪ على الترتيب، وبذلك تصل ٦٥٫٥٪، ٧٢٫٨٪، ٦٦٫٢

كفاءة التوصيل المائى بين خزان اسوان والحقل إلى 
  .أعلى قيمة لها فى العروة النيلية

اآلثار االقتصادية لتطوير الرى السطحى ألهم المحاصيل 
  .بمحافظة البحيرة

ر مستويات الكفاءة اإلنتاجية ويتناول هذا الجزء تقدي
واالقتصادية لألراضى التى تستخدم الرى السطحى المطور 

بالسطحى التقليدى بمحافظة البحيرة، وذلك لمعرفة مقارنة بال
قد تم اختيار االثر االقتصادى لتطوير الرى السطحى ولذلك 

اهم الزروع السائدة بمنطقة الدراسة والتى تمثلت فى 
ل البلدى من المحاصيل الشتوية محاصيل القمح والفو

 واألرز والذرة الشامية من المحاصيل الصيفية، وتشير
الدخل  نتائج تحليل التباين لمعايير إلى) ٥(بيانات الجدول رقم

الى وجود فروق  موضع القياس بمزارع العينة والتكاليف
باالراضى  تلك المعايير معنوية مؤكدة احصائيا بين كل من

السطحى المطورة مقارنة بنظيرتها  التى تستخدم الرى
   .باالراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى

: حأثر تطوير الرى السطحى على محصول القم - أوالً
تبين ان متوسط  ،)٥(بتحليل بيانات الموضحة بالجدول رقم

انتاجية الفدان لمحصول القمح المزروع فى األراضى 
 ١٥٫٢غ نحو التى تستخدم الرى السطحى التقليدى بل

اردب للفدان فى  ١٧٫٦ين بلغ نحو حأردب للفدان فى 
االراضى المستخدمة للرى السطحى المطور، بزيادة 

اردب للفدان وبمعدل زيادة بلغ نحو  ١٫٩قدرها نحو 
للرى باالراض المستخدمة ٪، وذلك مقارنة ١٢٫١

كما تبين أن االيرادات من القمح ، السطحى التقليدى
المزروع فى األراضى التى تستخدم الرى السطحى 

جنيه، بزيادة بلغت نحو  ٥٥٥٠المطور بلغت نحو 
االراضى ب٪ مقارنة ١٨٫٣جنيه بمعدل بلغ حوالى  ٨٥٩

كما تبين انخفاض ، التى تستخدم الرى السطحى التقليدى
ة بلغت جنيه للفدان بنسب ٨٠التكاليف المتغيرة بنحو 

االراضى التى تستخدم الرى ب٪ مقارنة ٥٫٧حوالى 
السطحى التقليدى، فى حين انخفضت التكاليف الكلية من 

  جنيه للفدان فى األراضى المستخدمة للرى ١٥٩٤نحو 
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جنيه للفدان فى  ١٤٧٤السطحى التقليدى الى نحو 
األراضى المستخدمة للرى السطحى المطور، 

٪، ٧٫٥جنيه بمعدل بلغ نحو  ١٢٠وبانخفاض قدره نحو 
  . مقارنة باالراض المستخدمة للرى السطحى التقليدى

كما اتضح ان صافى عائد فدان القمح المزروع 
باالراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغ نحو 

جنيه، فى حين بلغ نظيرة فى األراضى المستخدمة  ٣٠٩٧
ت نحو جنيه بزيادة بلغ ٤٠٧٦الرى السطحى المطور نحو 

االراضى التى ب٪ مقارنة ٣١٫٦جنيه تمثل حوالى  ٩٧٩
كما تبين أن الدخل ، تستخدم الرى السطحى التقليدى

الهامشى لمحصول القمح المزروع فى األراض التى 
جنيه،  ٣٢٨٨تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغ نحو 

ل الهامشى للقمح المستخدمة للرى دخفى حين بلغ ال
جنيه، بزيادة بلغت بنحو  ٤٢٢٧السطحى المطور نحو 

٪ مقارنة باالراض ٧٫٥جنيه، بمعدل بلغ نحو  ٩٣٩
  .المستخدمة للرى السطحى التقليدى

يعتبر معيار األربحية النسبية من المعايير الشاملة 
للكفاءة اإلنتاجية حيث يقيس صافى الربح لكل عناصر 
اإلنتاج مجتمعة وهو عبارة عن النسبة بين صافى الدخل 

لفة عناصر اإلنتاج المستخدمة فى العملية إلى تك
نسبة صافى الدخل إلى متوسط  اإلنتاجية، وتبين أن

التكاليف المتغيرة لمحصول القمح المزروع فى 
االراضى المستخدمة للرى السطحى التقليدى بلغت 

٪، بينما بلغت تلك النسبة فى االراضى ٢٢١حوالى 
يادة ٪ بز٣٠٨المستخدمة للرى السطحى المطور نحو 

٪ مقارنة ٣٩٫٤٪ بمعدل بلغ نحو ٨٧بلغت حوالى 
  .باالراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى

االيرادات إلى التكاليف الكلية نسبة كما تبين أن 
لمحصول القمح المزروع فى األراضى التى تستخدم الرى 

فى  ٣٫٨، بينما بلغت نحو ٢٫٩السطحى التقليدى بلغت نحو 
للرى السطحى المطور، بزيادة بلغت االراضى المستخدمة 

٪ مقارنة باالراضى ٣١بمعدل بلغ حوالى  ٠٫٩نحو 
تبين أن نسبة كما المسستخدمة للرى السطحى التقليدى، 

العائد على الجنية المستثمر لمحصول القمح المزروع فى 

األراض التى تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغت نحو 
ة فى األراضى التى جنيه، بينما بلغت تلك النسب ١٫٩

جنيه بزيادة بلغت  ٢٫٨تستخدم الرى السطحى المطور نحو 
٪، مقارنة ٤٧٫٤جنيه، بمعدل بلغ نحو  ٠٫٩بنحو 

  .باالراضى المسستخدمة للرى السطحى التقليدى
أثر تطوير الرى السطحى على محصول الفول  - ثانياً

زيادة متوسط انتاجية الفدان لمحصول  اتضح كما: البلدى
أردب للفدان باالراضى التى  ٩البلدى من نحو  الفول

اردب للفدان  ١١تستخدم الرى السطحى التقليدى الى نحو 
باالراضى التى تستخدم الرى السطحى المطور، بزيادة 

٪، ٢٢٫٢قدرها نحو أردبين للفدان وبمعدل زيادة بلغ حوالى
مقارنة باالراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى، كما 

االيرادات من الفول البلدى المزروع فى األراضى  تبين أن
 ٤٤٢٨التى تستخدم الرى السطحى المطور بلغت نحو 

جنيه بمعدل بلغ حوالى  ٨٢٦جنيه، بزيادة بلغت نحو 
االراضى المستخدمة للرى السطحى ب٪ مقارنة ٢٢٫٩

جنيه  ٩١التقليدى، كما تبين انخفاض التكاليف المتغيرة بنحو 
االراضى التى ب٪ مقارنة ٦٫٤حوالى  للفدان بنسبة بلغت

تستخدم الرى السطحى التقليدى، فى حين انخفضت التكاليف 
جنيه للفدان فى األراضى المستخدمة  ١٥٦٢الكلية من نحو 

جنيه للفدان فى  ١٤٦٤للرى السطحى التقليدى الى نحو 
األراضى المستخدمة للرى السطحى المطور، وبانخفاض 

٪، مقارنة ٦٫٣بلغ نحو جنيه بمعدل  ٩٨قدره نحو 
  . باالراضى المستخدمة للرى السطحى التقليدى

كما اتضح ان صافى عائد فدان الفول البلدى 
المزروع باالراضى التى تستخدم الرى السطحى 

جنيه، بينما بلغ نظيرة  ٢٠٤٠التقليدى بلغ حوالى 
جنيه فى االراضى المستخدمة للرى  ٢٩٦٤حوالى 

جنيه تمثل  ٩٢٤ت  نحو السطحى المطور بزيادة بلغ
٪ مقارنة باالراضى التى تستخدم الرى ٤٥٫٣حوالى 

كما تبين أن الدخل الهامشى ، السطحى التقليدى
لمحصول الفول البلدى المزروع فى األراض التى 

جنيه،  ٢١٨٧تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغ نحو 
بينما بلغ الدخل الهامشى لمحصول الفول البلدى 
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ضى المستخدمة للرى السطحى المطور المزروع االرا
جنيه،  ٩١٧جنيه بزيادة بلغت بنحو  ٣١٠٤بلغ نحو 

٪ مقارنة باالراضى التى تستخدم ٤١٫٩بمعدل بلغ نحو 
  .الرى السطحى التقليدى

وتبين أن نسبة صافى الدخل إلى متوسط التكاليف 
المتغيرة لمحصول الفول البلدى المزروع فى االراضى 

٪، بينما ١٤٤سطحى التقليدى حوالى المستخدمة للرى ال
بلغت تلك النسبة فى االراضى التى تستخدم الرى 

٪ ٨٠٪ بزيادة بلغت حوالى ٢٢٤السطحى المطور نحو 
٪ مقارنة باالراضى التى تستخدم ٥٥٫٦بمعدل بلغ نحو 

االيرادات نسبة كما تبين أن ، الرى السطحى التقليدى
ى المزروع فى إلى التكاليف الكلية لمحصول الفول البلد

األراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغت 
فى حين بلغت االيرادات إلى التكاليف  ٢٫٣نحو 

، ٣لالراض المستخدمة للرى السطحى المطور نحو 
 ٣٠٫٤٪  بمعدل بلغ حوالى ٠٫٧بزيادة بلغت نحو 

مقارنة باالراض التى تستخدم الرى السطحى التقليدى، 
عائد على الجنية المستثمر لمحصول تبين أن نسبة ال كما

الفول البلدى المزروع فى األراض التى تستخدم الرى 
جنيه، بينما بلغت  ١٫٣١السطحى التقليدى بلغت نحو 

تلك النسبة فى األراضى التى تستخدم الرى السطحى 
 ٠٫٧١جنيه بزيادة بلغت بنحو  ٢٫٠٢المطور نحو 

ى ٪ مقارنة باالراض٥٤٫٢جنيه، بمعدل بلغ نحو 
  .المستخدمة للرى السطحى التقليدى

 كما: أثر تطوير الرى السطحى على محصول األرز - ثالثاً
تبين زيادة متوسط انتاجية الفدان لمحصول األرز من نحو 

طن للفدان باألراضى التى تستخدم الرى السطحى  ٢٫٩
طن للفدان باالرضى التى تستخدم  ٣٫٣٥التقليدى الى نحو 

طن  ٠.٤٥بزيادة قدرها نحو الرى السطحى المطور، 
٪، وذلك مقارنة ١٥٫٥للفدان وبمعدل زيادة بلغ حوالى 

للرى السطحى التقليدى، كما تبين أن االراضى المستخدمة 
االيرادات من األرز المزروع فى األراضى التى تستخدم 

جنيه، بزيادة  ٣٨٣٩الرى السطحى المطور بلغت نحو 
٪ مقارنة ١٣٫٨جنيه بمعدل بلغ حوالى  ٤٦٦بلغت نحو 

كما تبين ، للرى السطحى التقليدىاالراضى المستخدمة 
جنيه للفدان بنسبة  ١٨١بنحو  انخفاض التكاليف المتغيرة

الرى االراضى التى تستخدم ٪ مقارنة ١٠٫٤بلغت حوالى 
السطحى التقليدى، فى حين انخفضت التكاليف الكلية من 

لرى جنيه للفدان فى األراضى المستخدمة ل ٢٠٧١نحو 
جنيه للفدان فى  ١٧٦٠السطحى التقليدى الى نحو 

األراضى المستخدمة للرى السطحى المطور، وبانخفاض 
٪ مقارنة ١٥جنيه بمعدل بلغ نحو  ٣١١قدره نحو 

  . للرى السطحى التقليدىاالراضى المستخدمة 
كما اتضح ان صافى عائد فدان األرز المزروع 

قليدى بلغ نحو باالراضى التى تستخدم الرى السطحى الت
جنيه، بينما بلغ نظيرة باالراضى المستخدمة للرى  ١٣٠٢

 ٧٧٧جنيه بزيادة بلغت نحو  ٢٠٧٩المطور بلغ حوالى 
٪ مقارنة باالراضى التى تستخدم ٥٩٫٧جنيه تمثل حوالى 

كما تبين أن الدخل الهامشى ، الرى السطحى التقليدى
التى تستخدم  ىلمحصول األرز المزروع فى األراض

جنيه، بينما بلغ  ١٦٣٥رى السطحى التقليدى بلغ نحو ال
الدخل الهامشى فى االراضى المستخدمة للرى السطحى 

 ٦٤٧جنيه بزيادة بلغت بنحو  ٢٢٨٢المطور بلغ نحو 
٪ مقارنة باالراضى التى ٣٩٫٦جنيه، بمعدل بلغ نحو 

  . تستخدم الرى السطحى التقليدى
وتبين زيادة نسبة صافى الدخل إلى متوسط 

٪ لمحصول األرز ٧٥التكاليف المتغيرة من نحو 
المزروع فى االراضى المستخدمة للرى السطحى 

٪ لنظيرة المزروع باالراضى ١٣٤التقليدى إلى حوالى 
المستخدمة للرى السطحى المطور، بزيادة بلغت حوالى 

٪ مقارنة باالراضى التى ٦٨٫٧٪ بمعدل بلغ نحو ٥٩
نسبة تبين أن  كما، تستخدم الرى السطحى التقليدى

االيرادات إلى التكاليف الكلية لمحصول األرز المزروع 
فى األراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغت 

فى حين بلغت االيرادات إلى التكاليف  ١٫٦حوالى 
الكلية لنفس المحصول باالراضى التى تستخدم للرى 

٪  ٠٫٦، بزيادة بلغت نحو ٢السطحى المطور بلغت نحو 
٪ مقارنة باالراضى التى ٣٧٫٥دل بلغ حوالى بمع
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نسبة العائد  وتبين أن، تستخدم الرى السطحى التقليدى
على الجنية المستثمر لمحصول األرز المزروع فى 
األراض التى تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغت نحو 

جنيه، بينما بلغت تلك النسبة فى األراضى التى  ٠٫٦٣
جنيه  ١٫١٨ر بلغ نحو تستخدم الرى السطحى المطو

٪ ٨٧٫٣جنيه، بمعدل بلغ نحو  ٠٫٥٥بزيادة بلغت بنحو 
  .مقارنة باالراضى المستخدمة للرى السطحى التقليدى

أثر تطوير الرى السطحى على محصول الذرة  - رابعاً
زيادة متوسط انتاجية الفدان لمحصول  اتضح كما: الشامية

اضى التى أردب للفدان باالر١٤٫٩الذرة الشامية من نحو 
أردب ١٧٫٥تستخدم الرى السطحى التقليدى الى نحو 

للفدان باالراضى التى تستخدم الرى السطحى المطور، 
أردب للفدان وبمعدل زيادة بلغ  ٢٫٦بزيادة قدرها نحو 

االراضى التى تستخدم الرى ب٪، مقارنة ١٧٫٤حوالى 
كما تبين أن االيرادات من الذرة الشامية ، السطحى التقليدى

مزروع فى األراضى التى تستخدم الرى السطحى ال
 ٣٢٥جنيه، بزيادة بلغت نحو  ٢٣٢٨المطور بلغت نحو 

االراضى التى ب٪ مقارنة ١٦٫٢جنيه بمعدل بلغ حوالى 
كما تبين انخفاض  ،تستخدم الرى السطحى التقليدى

جنيه للفدان بنسبة بلغت  ١٩٠التكاليف المتغيرة بنحو 
المستخدمة للرى السطحى  االراضىب٪ مقارنة ١٦حوالى 

التقليدى، فى حين انخفضت التكاليف الكلية من نحو 
جنيه للفدان فى األراضى المستخدمة للرى  ١٣٧٣

جنيه للفدان فى  ١١٦٥السطحى التقليدى الى نحو 
األراضى المستخدمة للرى السطحى المطور، وبانخفاض 

٪، مقارنة ١٥٫١جنيه بمعدل بلغ نحو  ٢٠٨قدره نحو 
   .ضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدىاالراب

كما اتضح أن صافى عائد فدان الذرة الشامية 
المزروع باالراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى 

جنية، بينما بلغ نظيرة فى األراضى التى  ٦٣٠بلغ نحو 
جنيه، بزيادة  ١١٦٣تستخدم الرى السطحى المطور نحو 

٪ مقارنة ٨٤٫٦ جنيه تمثل حوالى ٥٣٣بلغت حوالى
  .االراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدىب

  

كما تبين أن الدخل الهامشى لمحصول الذرة 
الشامية المزروع فى األراض التى تستخدم الرى 

جنيه، فى حين بلغ  ٨١٥التقليدى بلغ نحو  السطحى
نظيرة المزروع باالراضى التى تستخدم الرى السطحى 

 ٥١٥بزيادة بلغت بنحو  جنيه ١٣٣٠المطور بلغ نحو 
االراضى التى بمقارنة  ٦٣٫٢جنيه، بمعدل بلغ نحو 

وتبين أن نسبة صافى ، تستخدم الرى السطحى التقليدى
الدخل إلى متوسط التكاليف المتغيرة لمحصول الذرة 
الشامية المزروع فى االراضى المستخدمة للرى 

٪، بينما بلغت تلك ٥٣السطحى التقليدى بلغت حوالى 
بة للذرة الشامية المزروع باالراضى المستخدمة النس

٪ بزيادة ١١٦٫٥للرى السطحى المطور بلغت نحو 
٪ مقارنة ١١٩٫٨٪ بمعدل بلغ نحو ٦٣٫٥بلغت حوالى 

  . باالراضى التى تستخدم الرى السطحى التقليدى
االيرادات إلى التكاليف الكلية نسبة كما تبين أن 

راضى التى لمحصول الذرة الشامية المزروع فى األ
، فى حين ١٫٥تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغت نحو 

بلغت االيرادات غلى التكاليف الكلية للذرة الشامية 
المزروع باالراضى التى تستخدم الرى السطحى المطور 

بمعدل بلغ حوالى  ٠٫٥، بزيادة بلغت نحو ٢بلغت نحو 
االراضى التى تستخدم الرى السطحى ب٪ مقارنة ٣٣٫٣
يدى، كما تبين أن نسبة العائد على الجنية المستثمر التقل

لمحصول الذرة الشامية المزروع فى األراض التى 
جنيه،  ٠٫٤٦تستخدم الرى السطحى التقليدى بلغت نحو 

بينما بلغت تلك النسبة فى األراضى المستخدمة للرى 
جنيه بزيادة بلغت بنحو  ٠٫٩٩السطحى المطور بلغ نحو 

االراضى ب٪، مقارنة ١١٥٫٢لغ نحو جنيه، بمعدل ب ٠٫٥٣
  .التى تستخدم الرى السطحى التقليدى

تقدير أهم المؤشـرات اإلقتصـادية والفنيـة لكفـاءة     
   .الرى السطحى ىستخدمم

تقدير أهم المؤشرات ) ٦(يتضح من جدول رقم
اإلقتصادية والفنية لكفاءة إستخدام الرى السطحى مقارنة 

ة ألهم المحاصيل بعينة بالرى السطحى المطور بعينة الدراس
  .الدراسة بمحافظة البحيرة
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  الرى السطحى ىستخدممأهم المؤشرات اإلقتصادية والفنية لكفاءة : ٦جدول رقم 
  المؤشر         

  
  المحصول

  الرى السطحى التقليدى الرى السطحى المطور
إنتاجية الوحدة من   (*)المقنن المائى

 مياه الرى
صافى العائد
 يةللوحدة المائ

إنتاجية الوحدة 
  من مياه الرى

صافى العائد 
  للوحدة المائية

  ١٨٧١  ١‚٦٦  ١‚٢٣٠‚١١٨‚٤٠  القمح
  ١٢٥٣  ١‚٦٣  ١‚٢١١‚١٣٧‚٤٠  الفول البلدى

  ٥٢٤٧  ٠‚٢٥  ٠‚٥٥  ٠‚٤٠  ٠‚٦٤  األرز
  ٣١٧٧  ٠‚٢٠  ٠‚٨٩  ٠‚٣٧  ١‚٠٥  الذرة الشامية

  ٢٠١١المقنن المائى بالمتر المكعب لعام  -(*)
  .عت وحسبت من البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيانجم: المصدر
وهى تساوى اإلنتاج  :إنتاجية الوحدة من مياة الرى-أوالً
فى حالة  هتبين أنو ،كمية المياه المستخدمة للمحصول÷ 

الرى السطحى المطور لمحاصيل القمح، والفول البلدى، 
إلرتفاع النسبى حيث اواألرز، والذرة الشامية يمتاز ب

على  ٣م/ كجم ١‚٠٥، ٠‚٦٤، ١‚٤، ١‚٤نحو بلغ
الترتيب مقارنة بالرى السطحى التقليدى حيث بلغ 

على  ٣م/ كجم ٠‚٨٩، ٠‚٥٥، ١‚١١، ١‚٣حوالى 
  .الترتيب

وهو يساوى صافى  :صافى العائد للوحدة المائية  - ثانياً
 المقنن المائى للمحصول، حيث÷ عائد الفدان من المحصول 
فى حالة الرى السطحى المطور إتضح اإلرتفاع النسبى 

 ٣م /جنيه ٢‚١٨لمحاصيل موضع الدراسة حيث بلغ حوالى 
لإلرز،  ٣م/ جنية ٠‚٤للفول البلدى،  ٣م/ جنية ٢‚٣٧للقمح، 
للذرة الشامية، مقارنة بالرى السطحى  ٣م/ جنية ٠‚٣٧

 ٣م/ جنية ٠‚٢، ٠‚٢٥، ١‚٦٣، ١‚٦٦التقليدى حيث بلغ نحو 
دى واألرز والذرة الشامية على لمحصول القمح والفول البل

  .الترتيب
  -:وبناءا على ما سبق توصى الدراسة

ضرورة تعميم وسرعة تنفيذ شبكات الرى  -١
السطحى المطور على مستوى محافظة البحيرة 
سواء باستخدام المواسير أو القنوات المبطنة حيث 
حققت المحاصيل المستخدمة للرى السطحى 

ى متوسط انتاجية المطور زيادة معنوية احصائية ف
الفدان وصافى العائد وغيرها من معاير الكفاءة 
اإلنتاجية واالقتصادية المستخدمة كما انخفضت 

  .التكاليف الكلية فى حالة استخدام الرى المطور

العمل على تحويل الرى السطحى إلى طرق الرى  -٢
بالرش او التنقيط وخاصة فى اراضى الحدائق 

تغلب على باالراضى القديمة، وضرورة ال
  . المشاكل التى تحول دون تطبيق ذلك

  المراجع
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية 

  .إلحصاءات الموارد المائية والرى، أعداد متفرقة
تقييم كفاءة  ،)دكتور(أمين عبد الرؤف عبدالحليم الدقله

بعض أساليب الرى الحديثة فى االراضى الجديدة 
لبحيرة، المجلة المصرية لالقتصاد بمحافظة ا

، الثالث، العدد السابع عشرالزراعى، المجلد 
  .٢٠٠٧سبتمبر 

دراسة اقتصادية ألثر  حسن عبدالفتاح غازى باشا،
مشروعات الصرف المغطى على إنتاجية بعض 
الزروع الحقلية فى محافظة البحيرة، رسالة 
دكتوره، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، 

  .٢٠٠٩عة اإلسكندرية، جام
،التركيب المحصولى )دكتور(عبدالهادى محمود حمزة

الراهن والمقترح ألهم المحاصيل لرفع كفاءة 
استخدام الموارد المائية فى الزراعة المصرية، 
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد 

  .٢٠١٠ مارس العشرون، العدد االول،
ءة االقتصادية عماد الدين محمد محمد مصطفى،الكفا

االراضى  لبعض طرق الرى بالرش فى
رسالة  المستصلحة فى جمهورية مصر العربية،

ماجستير، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، 
  .١٩٨٣، جامعة القاهرة
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، الموارد المائية بين )دكتور(محمد عبدالهادى راضى
الحاضر والمستقبل، وزارة الزراعة مؤتمر 

المصرية فى التسعينات، إستراتيجية الزراعة 
  .١٩٨٥، فبراير

، تقيم المشروعات الزراعية )دكتور(محمود أبوزيد صالح 
  .١٩٩٦، كلية الزراعة، جامعة األزهر، والمزرعية

وآخرون، تقيم ) دكتور(فوزى محمد عبدالهادى عابد
كفاءة بعض نظم الرى المتبعة فى مصر دراسة 

لطبعة اقتصادية، جامعة األزهر، كلية الزراعة، ا
  . ١٩٨٧ األولى،

محمد احمد أبراهيم السيد، دراسة اقتصادية لنظم الرى 
فى االراضى الجديدة فى محافظة المنيا،رسالة 

دكتورة، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، 
  .٢٠٠٩، جامعة المنيا

تحليلية  اقتصادية محمد أحمد عبدالهادى الفحل، دراسة
الصحراوية  ضىألساليب الرى الحديثة فى االرا

بجمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير، قسم 
، االقتصاد الزراعى  كلية الزراعة، جامعة األزهر

١٩٩٦.  
وزارة الزراعة واستصالح األراضى، مركز البحوث 
الزراعية، معهد بحوث االقتصاد الزراعى، 
اقتصاديات ترشيد استخدام الموارد المائية 

ة القديمة والجديدة الزراعي ىاألراض ىاألروائية ف
مايو ، القاهرة، جمهورية مصر العربية ىف

٢٠١٠.  

The Economic Effects of The Use of Surface Irrigation Systems 
Developer in Abo-Homos in El-Behira Governorate 

Amin abdel-Raouf Abdel-Halem Eldokla  
Agricultural Research Centre- Agriculture Economic Research Institute 

ABSTRACT 
This research assinalinal aimed Economic Evaluation surface irrigation systems developer in the old lands 

compared to traditional surface irrigation, And this search used statistical analysis and some Standards of statistical like 
as Averages and the average percentages, that's to explain and analyze the relationships between all economic 
variables in research, also used Field data from random sample at Abo-Homos in Behira Governorate from 80 
producer Through season 2011\2012. 
The study resulted in some facts the most important is: 
1- limited water resources in Egypt in the Nile River, groundwater, reuse of agricultural drainage water, and 

all of the rain, floods, water that has been desalinated sea water and sewage treatment, each of which 
contribute about 55.5, 6.1, 8, 3.1 billion m3, respectively. 

2- Show that the requirements of the water needs in Egypt of about 8.36 billion m3 distributed this amount 
between summer and winter season, indigo and fruit gardens, while the average water needs of those 
seasons in El-Beheira about 2.4 billion m3, which represents about 11.4% of the average Egyptian water 
needs. 

3- It turned out that the total losses in transmission and distribution of water resources between the mouth of 
the canal and the field, and the Aswan Dam and the field of the province of the lake is about 742.1987 
million m3 representing about 12.4, 12.3% of the total of these losses on the level of the Republic, 
amounting to about 5990, 16079 million m3, with an estimated efficiency of water delivery by about 
85.1% and 68%, respectively. 

4- Showing increasing both productivity, revenue, net yield per feddan, income marginal, profitability 
relative, revenue to total costs and rates of return on the pound invested significantly increased, while 
decreased variable costs for crop study on land used for surface irrigation developer sample study 
compared land used traditional surface irrigation. 

5- Show high productivity index unit of irrigation water, and the net return per unit of water for crops of 
wheat and faba bean, rice and maize used for surface irrigation developer sample of the study compared 
to traditional surface irrigation. 

Finally the study recommends the following: 
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- The need to mainstream and speed of implementation of surface irrigation systems developer at the level of the province 
of the lake using either pipes or lined channels. 

- Work to convert surface irrigation methods sprinkler or drip irrigation, especially in the territory of the land 
ancient gardens, and the need to overcome the problems that prevent the application of it. 
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