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أثر روابط مستخدمي المياه عمى الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصولي القمح واألرز 
 بمحافظة الشرقية

 السيد أحمد السيد محمد محمد
 مصر –جامعة الزقازيؽ  –كمية الزراعة  –قسـ االقتصاد الزراعي

 10/20/1026:تاريخ القبول                                12/9/1026 تاريخ التسميم:

 الممخص
ها، تعتبػػر قةػػية الميػػاه مػػف ايػػـ الرةػػايا االسػػتراتيجية التػػي تصاجػػن الزراعػػة المصػػرية  ظػػراي لمادصديػػة مصارديػػا الما يػػة صا   ػػاض ك ػػا   اسػػت دام

لرديمػػة. لػػعا األمػػر الػػعك يعكػػس ايميػػة قيػػاـ الدصلػػة بتب ػػي سياسػػاد داتعػػة ملػػ  تريػػيد اسػػت داـ ميػػاه الػػرك صعلػػؾ مػػف  ػػ ؿ تطػػصير الػػرك باألراةػػي ا
ة اسػػتهدتد الدراسػػة بصػػ ة ر يسػػية دراسػػة األدػػار االقتصػػادية المترتبػػة عمػػ  م يػػا  صتكػػصيف رصابػػط مسػػت دمي الميػػاه عمػػ  المسػػاقي المطػػصر  بمااتظػػ

ابمػة الي صػية بالمر 5102اليرقية، صعلؾ اعتماداي عم  بيا اد اصلية تـ جمعها مف   ؿ عي ة طبرية عيػصا ية تػي ال تػر  مػف سػبتمبر ملػ   ػصتمبر 
 لمزارعػػي ماصػػصلي الرمػػز صاألرز عمػػ  المسػػاقي المطػػصر  بمااتظػػة اليػػرقية با ةػػاتة ملػػ  ا تيػػار ارػػصؿ مرار ػػة بػػ  س الزمػػاـ لػػـ يػػتـ تطػػصير الػػرك

يطبرػصف  ظػاـ مزارعػاي  01مزارعػاي يطبرػصف  ظػاـ الػرك الارمػي المطػصر،  01مزارعاي مػ هـ  081ايث بمغ مجمالي اجـ العي ة  ) ظاـ رى ترميدك(بها
يػـ اصمػف  الدراسة اسػالي  التاميػؿ ا اصػا ي الصصػ ي صالكمػي تػي تاميػؿ البيا ػاد صعػرض  تػا   الدراسػة. ست دمدالرك الارمي غير المطصر. صا

صالمعظػـ تبػيف صجػصد ادػر ميجػابي لميػرصعاد تطػصير الػرك السػطاي صعلػؾ مػف  ػ ؿ زيػاد  اجػـ ا  تػاد ال عمػي، صالمػد ي لمتكػاليؼ،  تا   الدراسة 
ج يػػن عمػػ  الترتيػػ ، صاػػدصث ا   ػػاض تػػي التكػػاليؼ الكميػػة  0108.08ارد ،  3.88ارد ،  5.10ارد ،  0.09لمػػربز، صصػػاتي العا ػػد بمرػػدار 

متػر مكعػ  عمػ  الترتيػ  لم ػداف مػف ماصػصؿ  392.89ج ين،  15.09ج ين،  001.11صتكم ة عممية الرك صكمية مياه الرك المست دمة بمردار 
طػف،  1.30صكعلؾ زياد  اجـ ا  تاد ال عمي، صالمػد ي لمتكػاليؼ، صالمعظػـ لمػربز، صصػاتي العا ػد بمرػدار  عف الرك الترميدك. ك المطصربالر الرمز 
ج ين عم  الترتيػ ، صاػدصث ا   ػاض تػي التكػاليؼ الكميػة صتكم ػة عمميػة الػرك صكميػة ميػاه الػرك المسػت دمة  0999.21طف،  1.05طف،  1.10
بعي ػة  بػالرك المطػصر عػف الػرك الترميػدكمتر مكع  عم  الترتيػ  لم ػداف مػف ماصػصؿ األرز  988.59ج ين،  009.30 ين، ج 201.20بمردار 

) ظاـ رك ترميػدك( ايػث المطػصر  عػف الارػصؿ المرار ػة الدراسة الميدا ية. كما تبيف زياد  عدالة تصزيع مياه الرك بػيف مزارعػي الارػصؿ عمػ  المسػاقي
 ت ؼ لكمياد مياه الرك لم داف بالارصؿ عم  المسػاقي المطػصر  بالدبػاد ال سػبي بػيف م ػرداد المعاي ػة عػف الارػصؿ المرار ػة، تيير قيمة معامؿ اال

لماصػػصؿ األرز عمػػ   ٪98.92، ٪8.18لماصػػصؿ الرمػػز عمػػ  الترتيػػ ، ص اػػص  ٪30.23، ٪08.32ايػػث بم ػػد قيمػػة معامػػؿ اال ػػت ؼ  اػػص 
عاد تطصير الرك لمعظـ ايداتها األمر العك يؤكػد عمػ  ايميػة ميػرصعاد تطػصير الػرك باألراةػي الرديمػة الترتي . صيتةز مما سبؽ تاريؽ ميرص 

 صالتصسع تيها كمما تصاترد ا مكا ياد لتاريؽ يعا التصسع. 
 .روابط مستخدمي المياه، الري المطور، كفاءة وحدة الري، الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية الدليمية: الكممات

  المقدمة
تعػػػػد قةػػػػية الميػػػػاه صتاريػػػػؽ الك ػػػػا   االقتصػػػػادية مػػػػف 

سػػػػت دامها مػػػػف ايػػػػـ الرةػػػػػايا االسػػػػتراتيجية التػػػػي تصاجػػػػػن ا
الزراعة المصرية، صعلؾ عم  اعتبار اف المياه يي الركيز  
األساسية األيـ االياي لدعـ  طػط الت ميػة الزراعيػة، ص ظػراي 
لماػػػػدصديتها ايػػػػث يعتبػػػػػر  هػػػػر ال يػػػػػؿ المصػػػػدر الر يسػػػػػي 

ير ماتياجاد مصر مف المصارد الما ية ايث ا ن يسهـ لتصت
مػػػف مجمػػػالي المتػػػاا مػػػف المػػػصارد الما يػػػة  ٪82بػػػركدر مػػػف 
)الجهػػاز المركػػزى لمتعب ػػة 5109 –5101م تػػر  كمتصسػػط ل

(، صال ترتصػػػػػر مسػػػػػايمة  هػػػػػر 5102العامػػػػػة صاألاصػػػػػا ، 
بػػؿ م ػػن يسػػايـ بيػػكؿ   يػػؿ تػػي ا سػػت اد  المبايػػر  بميايػػنال

ف بعػػض ا مػػداداد الما يػػة األ ػػرى مدػػؿ ر يسػػي تػػي تكػػصي
معظػػػػػـ الميػػػػػاه الجصتيػػػػػة بػػػػػالصادك صالػػػػػدلتا، صميػػػػػاه الصػػػػػرؼ 
الزراعػػي، صالصػػاي. تػػي اػػيف تتزايػػد ا اتياجػػاد الما يػػة 
تي مصر بيكؿ كبير صعلؾ  تيجػة ال مػص السػكا ي المتزايػد 
ملػػ  جا ػػ  سياسػػة الدصلػػة تػػي زيػػاد  الرقعػػة الزراعيػػة عػػف 

ألراةػػػػػي الجديػػػػػد ، صتتبػػػػػايف طريػػػػػؽ مستصػػػػػ ا صزراعػػػػػة ا
المسػػتهمكة لمميػػاه  ا اتياجػػاد الما يػػة تيمػػا بػػيف الرطاعػػاد
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ست داماد قطاع الزراعػة مػف الميػاه مػف عػاـ اايث تتزايد 
آل ر صيتصقؼ علؾ عم  التركي  الماصصلي السػا د ايػث 

اه مػػػف مجمػػػالي الميػػػ ٪85مػػػا يزيػػػد عػػػف الزراعػػػة تسػػػتهمؾ 
)الجهػػػػػػػاز  5109 –5101المسػػػػػػػت دمة كمتصسػػػػػػػط لم تػػػػػػػر  

(. ممػا يػ عكس 5102المركزى لمتعب ة العامػة صاألاصػا ، 
علؾ عم  تصػ يؼ مصػر ةػمف الػدصؿ دصف ال ػط المػا ي 
ايػػػث يبمػػػغ متصسػػػط  صػػػي  ال ػػػرد مػػػف الميػػػاه بهػػػا اػػػصالي 

دصلػة  31س صياي صيص ما يجعؿ مصر ةمف اترر  3ـ 811
تي العالـ مف ايث المياه. األمػر الػعك يعكػس ايميػة قيػاـ 

سػػػت داـ ميػػػاه صةػػػع مسػػػتراتيجية لتطػػػصير صتعظػػػيـ اب الدصلػػػة
قتصػادية طة الت مية االجتماعية صاالالرى ب رض الصتا  ب 

مستصػػماة صعمػػ  األ ػػص التصسػػع األترػػ  تػػ  األراةػػ  ال
ى، صكػػاف مػػف سػػته كية األ ػػر صغيريػػا مػػف االاتياجػػاد اال

ستراتيجية مااصلة ميجاد صعػ  لػدى بيف ما تةم تن تمؾ اال
اليػػػػػػػعبية صالت  يعيػػػػػػػة لمعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ  جهػػػػػػػز  الجمػػػػػػػايير صاأل
ص اصػػػة تػػػ  اغػػػراض  الػػػرك سػػػت داـ ميػػػاهاالقتصػػػاد تػػػ  ا

الميػػػػػاه عمػػػػػ   مسػػػػػت دميالزراعػػػػػة، صكػػػػػعلؾ م يػػػػػا  رصابػػػػػط 
، صيػ  عبػػار  عػف بصترػة تةػـ المػػزارعيف ال اصػة المسػاقي

عمػػ    ػػس المسػػر  الصااػػد ، صيػػؤال  الػػزراع يتصلػػصف عمميػػة 
تها صتطهيريػػػػػػا مػػػػػػع مدار  المسػػػػػػر  صالتعػػػػػػاصف عمػػػػػػ  صػػػػػػيا 

مقتصار دصر صزار  المصارد الما ية صالرى عم  تصجين الزراع 
ة الميػػػاكؿ ال  يػػػة لجمعيػػػاد لاسػػػف مدار  المسػػػر  صمعالجػػػ

الميػػػاه، ممػػػا يػػػؤدى ملػػ  التصصػػػيؿ الجيػػػد لمميػػػاه  مسػػت دمي
ملػػ  الارػػصؿ صيارػػؽ العدالػػة تػػي التصزيػػع صيػػصتر كميػػة غيػػر 

بعض المااصػيؿ صزيػاد  قميمة مف المياه صزيػاد  ا  تاجيػة لػ
صػػػاتي العا ػػػد ال دا ي)الم ظمػػػة العربيػػػة لمت ميػػػة الزراعيػػػة، 

(. صب ػػػا اي عمػػػ  تمػػػؾ االسػػػتراتيجية ترػػػد صػػػدر قػػػرار 0000
تػػػ   0002لسػػػ ة  0901صزار  المػػصارد الما يػػػة صالػػػرك رقػػـ 

المطػػػػػصر  ف مدار  صا  ت ػػػػػاع الػػػػػزراع بػػػػػ ظـ الػػػػػرك الارمػػػػػييػػػػػر
ر المسػػػػػػاقي ، صالػػػػػػعى يتةػػػػػػمف تطػػػػػػصيباألراةػػػػػػ  الرديمػػػػػػة

المطصر صالت  تتمدػؿ تػ  ةػ   باست داـ ااد اسالي  الرك
تػػ  مسػػر  مبط ػػة بال رسػػا ة مػػع عمػػؿ تتاػػاد  الػػركميػػاه 

مدتص ة  دا ؿ مصاسير ى اص بإمرار مياه الركاتجاه كؿ مرص 
تاد مسػتصى األرض صتصزيػع الميػاه بصاسػطة ماػابس تجػاه 

كؿ مػرصى، كمػا يتةػمف تكػصيف رصابػط مػف الػزراع لتيػ يؿ 
صغيريػػا مػػف  الرتػػع صالمسػػر  صتاديػػد تكػػاليؼ الػػركطممبػػاد 

 (.5109األعماؿ الت ظيمية)مديرية الرك باليرقية، 
 المشكمة البحثية

المصارد الما ية  تتمدؿ ميكمة الباث تي مادصدية
صعدـ ا تظاـ  رمها ست دامها ا   اض ك ا   صارصا ية اال

رعيف عم  صتصزيعها)عدـ العدالة تي تصزيع المياه بيف المزا
صكعلؾ صجصد مسراؼ صاةز تي است داـ طصؿ المسر (، 

المياه تي الرطاع الزراعي، صمزارعي الارصؿ الصاقعة عم  
 هاياد الترع ييكصف دا ماي مف  رص المياه)تصزيع غير 

سمص  امتمادؿ صال تجا س بيف  هاياد الترع(، ايث يعتبر 
الرك السطاي يص األكدر است داماي تي مصر ايث 

رك مف األراةي الزراعية بك ا    ٪85 دـ تي  اص يست
، مما يؤدر علؾ عم  م تاجية صتكاليؼ ٪21ال تتعدى 

مف صعصا د الااص د الزراعية صتبصير مساااد كبير  
 اصة تي المصسـ األراةي الصاقعة تي  هاياد الترع 

الصي ي، تة ي عف قياـ كدير مف ال زاعاد بيف 
 المزارعيف عم    س المسري.

 أهمية البحث
يستمد الباث ايميتن مف األيداؼ التي مف اجمها 
ا ير ميرصع تطصير الرك السطاي صالتي تتمدؿ تي 

مف المياه المهدر    ؿ  ٪01ايداؼ قصمية بإةاتة 
ست اد  م ها تي مستص ا صاستزراع صااليبكة المساقي 

اراةي جديد . صايداؼ اقتصادية بزياد  م تاجية 
تبعاي ل صع الماصصؿ.  ٪52  مل 01المااصيؿ مف 

صايداؼ اجتماعية تتمدؿ تي تكصيف رصابط لمست دمي 
المياه صمياركتهـ تي اعماؿ التطصير صالصيا ة صبالتالي 
ي مص ماساس المصاط يف باال تما  صممكيتهـ لمب ية 
األساسية. صايداؼ صاية تتمدؿ تي عدـ  مص الايا ش 

لمزارعيف مف ص رؿ قصاقع البمهارسيا صبالتالي صقاية ا
ا صابة بهعا المرض صاالق ؿ مف تمصث البي ة. ايث 
يعمؿ ميرصع تطصير الرك تي مادى عير م طرة 

تداف لعلؾ سصؼ  الؼ 312اصالي  هبالجمهصرية بزماـ قدر 
األدار االقتصادية المترتبة عم   يرـص يعا الباث بدراسة
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م يا  صتكصيف رصابط مست دمي المياه عم  المساقي 
 بمااتظة اليرقية.   المطصر 

 هدف البحث
األدار  دراسةيكمف الهدؼ الر يسي لمباث تي 

االقتصادية المترتبة عم  م يا  صتكصيف رصابط مست دمي 
المياه عم  المساقي المطصر  بمااتظة اليرقية صعلؾ مف 
  ؿ تردير ايـ مؤيراد الك ا   االقتصادية صا  تاجية 

رصابط مست دمي  لماصصلي الرمز صاألرز  ارد صدا ؿ
المياه، صقياس صمرار ة ك ا   است داـ مياه الرك 
لماصصلي الرمز صاألرز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي 

 المياه بعي ة الدراسة الميدا ية.
 مصادر البيانات

معتمدد الدراسة لتاريؽ ايداتها عم   صعيف مف 
البيا اد اصلهما البيا اد الدا صية الم يصر  صغير الم يصر  

 يراد الجهاز المركزك لمتعب ة العامة صاالاصا ،  مف
صصزار  الزراعة صاستص ا األراةي، صصزار  المصارد الما ية 
صالرك، صاالدار  العامة لتطصير الرك، صمركز المعمصماد 
صدعـ صات اع الررار بمديرية الزراعة باليرقية. صدا يهما 

استبياف البيا اد األصلية الت  تـ جمعها مف   ؿ استمار  
تـ عيصا ية تـ تصميمها لعلؾ صطبرد عم  عي ة طبرية 

 5102تجميعها   ؿ ال تر  مف سبتمبر مل   صتمبر 
بالمرابمة الي صية لمزارعي ماصصلي الرمز صاألرز، صقد 
تـ ا تيار مااتظة اليرقية ك طاؽ مكا ي  جرا  الباث 
صاالستبياف، لكص ها م طرة زراعة مااصيؿ ارمية تهي 

دا ي مااتظة عمي مستصك الجمهصرية مف ايث  تعتبر
المسااة الزراعية بعد مااتظة الباير ، صت ت  مااتظة 

مف م تاد مصر الزراعي، صيبمغ  ٪50اليرقية اصالي 
الؼ اا زاي،  991.50عدد الزراع الاا زيف بها اصالي 

الؼ تداف مصزعة  859.01صيبمغ الزماـ المزرصع بها  اص 
ة، ايث ااتؿ ماصصؿ الرمز عم  المااصيؿ الم تم 

الؼ تداف  935.93المرتبة األصل  بمسااة بم د  اص 
مف مجمالي المسااة الم زرعة، بي ما  ٪25.98تمدؿ  اص 

ماصصؿ األرز المرتبة الدا ية بمسااة بم د  اص  ااتؿ
مف مجمالي  ٪50.80الؼ تداف تمدؿ  اص  599.82

لزراعي مااتظة لممصسـ االمسااة الم زرعة عم  مستصك ال
 (.5102)مديرية الزراعة باليرقية، 5109/5102

تة ي عف ت  يع ميرصع الرك المطصر بها صبمغ عدد 
 291رصابط مست دمي المياه بمااتظة اليرقية  اص 

 ٪51.10، ٪52.19، ٪98.32رابطة، مصزعة ب سبة 
لكؿ مف مركز ابصاماد، صتاقصس، صدير   جـ عم  

تـ تطصيريا بمااتظة الترتي ، صقد بم د المسااة التي 
الؼ تداف، مصزعة ب سبة  25.11اليرقية  اص 

، لكؿ مف مركز ابصاماد 55.19٪، 38.10٪، 30.82٪
)مديرية الرك باليرقية، صتاقصس، صدير   جـ عم  الترتي 

(. صتـ ا تيار العي ة صتراي لأليمية ال سبية لعدد 5109
 رصابط مست دمي المياه مع األ ع تي األعتبار األيمية
ال سبية لعدد المزارعيف صالمسااة المزرصعة بماصصلي 
الدراسة تي كؿ مركز، ايث تـ ا تيار د ث مساقي 
مطصر  بكؿ مركز مدارك صبعلؾ بمغ عدد المساقي الم تار  
لمعي ة تسع مساقي يي العمد ، صالم صزؽ، صالايصا ية 
المت رعيف مف ترعة السعيدية بمركز ابصاماد، صلهيطة، 

العزازك المت رعيف مف ترعة السعيدية بمركز صابصامص، ص 
تاقصس، صم يؿ العبادك، صالمرااي الر يسي، صبار الجدع 
المت رعيف مف ترعة البصيية بمركز دير   جـ، صتـ ا تيار 
العي ة مف مزارعي المساقي المكصف عميها رصابط 
مست دمي المياه) ظاـ رك مطصر( با ةاتة مل  ا تيار 

) ظاـ لزماـ لـ يتـ تطصير الرك بهاارصؿ مرار ة ب  س ا
مزارعيف مف اصؿ عدد مف ال، صعلؾ بر ع رى ترميدك(

صصسط ص هاية كؿ مسري، ايث بمغ مجمالي اجـ العي ة 
 ظاـ الرك الارمي  يطبرصفمزارعاي  01مزارعاي م هـ  081

 ظاـ الرك الارمي غير  يطبرصفمزارعاي  01المطصر، 
رية عم  ال اص المطصر، مصزعة عم  المراكز ا دا

 (.0المصةز بجدصؿ )
 الطريقة البحثية

تعتمد الدراسة تي تاميؿ البيا اد صعرض ما تتصصؿ 
ملين مف  تا   عم  عدد مف األسالي  ا اصا ية متمدمة 
تي العرض الجدصلي بالتكراراد صال س  الم صية 
صالمتصسطاد الاسابية صا  اراؼ المعيارك صا تبار د 
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اصا ية لم رصؽ تي ب صد ييكؿ   تبار المع صية ا 
ا  تاد صالتكاليؼ صمؤيراد الك ا   االقتصادية بيف  ظاـ 
زراعة ماصصلي الرمز صاألرز  ارد صدا ؿ رصابط 

اسمص  المياه، صبا ةاتة مل  است داـ  مست دمي
دصاؿ ا  تاد صالتكاليؼ، صي اؾ المتعدد لتردير  اال ادار

ف است دامها تي التي يمك الرياةيةالعديد مف الصصر 
التعبير عف دالة ا  تاد المزرعية، ايث ال تصجد صصر  
صااد  لدالة ا  تاد المزرعية يمكف اف تمدؿ ا  تاد 
المزرعي تاد الظرصؼ البي ية الم تم ة، صلعلؾ ت تمؼ 

لعا تإف ا تيار الصصر   ،لمدالة ا  تاجية الرياةيةالصصر 
تعتبر مف األمصر  طبيعة العممية ا  تاجيةص  التي تت اس 

 .(Heady and Dillon, 1961)الهامة تي يعا المجاؿ
لتردير الداالد ا  تاجية بمزارع صتبيف اف اتةؿ ال ماعد 

الصصر  المصغاريتمية المزدصجة )لمصغاريتـ  ييالعي ة 
                               : ( عمي ال اص التاليLnالطبيعي 

 3 ±  يػ5لصس 5  ± يػ0لصس 0 ± = لص ا  يػلص ص^
 1            ± يػ2لصس 2 ±  يػ9لصس 9 ±  يػ3لصس
يعا صيمكف صةع الصصر  المصغاريتمية لمدالة تي  يػ1لصس

 –الصي ة اآلسية المعرصتة تي االقتصاد بدالة كص 
 :ال اص التالي دصج س عمي

 2 يػ2س 9 يػ9س 3 يػ3س 5 يػ5س 0 يػ0س= ا  يػص^
  1 يػ1س

ة الترديرية لكمية ا  تاد بالصاد  = الريم يػص^ايث اف: 
 .ػلم داف مف الماصصؿ تي الميايد  ي

مف الماصصؿ  = كمية التراصك بالكيمص جراـ لم داف يػ0س
 تي الميايد  يػ.

بالصاد  ال عالة لم داف مف  األزصتي= كمية السماد  يػ5س
 الماصصؿ تي الميايد  يػ.

لم داف مف  كمية السماد ال صس اتي بالصاد  ال عالة=  يػ3س
 الماصصؿ تي الميايد  يػ.

= اجـ العمؿ البيرك رجؿ يـص لم داف مف  يػ9س
 الماصصؿ تي الميايد  يػ.

مف  = عدد ساعاد العمؿ اآللي ساعة لم داف يػ2س
 الماصصؿ تي الميايد  يػ. 

مف الماصصؿ  = عدد ساعاد الرك ساعة لم داف يػ1س
 تي الميايد  يػ.

ممػػصارد لا  تاجيػػة الجز يػة  مرص ػادال=  1،  ...،5،  0 
 ها الدالة ا  تاجية.تا  تاجية المسترمة التي تةم 

 ،...، ف = عدد الميايداد لكؿ ماصصؿ.5، 0يػ = 

: التوزيع النسبي لمفردات عينة الدراسة الميدانية عمى المراكز اإلدارية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 2 جدول
1022/1022 

ترعة ال المركز المحافظة
 الرئيسية

 عدد المزارعين المختارين
في نطاق روابط مستخدمي 

 المياه
 عدد المزارعين المختارين

خارج نطاق روابط مستخدمي 
 المياه

 اإلجمالي
 : عدد : عدد : عدد

رقية
الي

 21.21 00 25.55 98 98.01 99 السعيدين ابصاماد 
 51.18 98 58.88 52 52.22 53 السعدين تاقصس
 55.88 90 51.11 08 52.22 53 البصيية  جـدير  

 011 081 011 01 011 01 ا جمالي
n = N / (N-1) B    (.0088تـ تاديد اجـ العي ة صتراي لممعادلة التالية)الصياد، 

2
 + 1 

 (.1.0ردير )=  طر الت B= جممة مجتمع الاا زيف مصةصع الدراسة.  N = اجـ العي ة الممدمة لممجتمع اص الاا زيف.n ايث اف: 

اصػػا ية ص  قػػد تػػـ دراسػػة عػػد  صػػصر صا مػػاط رياةػػية صا 
التكػػاليؼ، ايػػث تبػػيف مػػف  ػػ ؿ اليػػكؿ متصسػػطاد لػػدصاؿ 

ا  تيػػػارى لمبيا ػػػاد المرطعيػػػة المتاصػػػؿ عميهػػػا، صاكدريػػػا 
قتصػػػػػػػػػادياي  )م ه  دالػػػػػػػػػة التربيعيػػػػػػػػػةالم طريػػػػػػػػػة ماصػػػػػػػػػا ياي صا 

صالتػػػػػي ا ػػػػػعد الصػػػػػصر  الرياةػػػػػية  متصسػػػػػطاد التكػػػػػاليؼ(

+  يػػػػػ س0= ا +   يػػػػػ ـ د ؾHeady, 1968) )التاليػػػػة
 5يػ س5 

بالج يػػػن = متصسػػػط التكػػػاليؼ الكميػػػة  يػػػػ ـ د ؾ ايػػػث اف:
       .تي الميايد  يػ لماصصؿلمصاد  مف ا



Vol. 61, No. 5, pp. 771-793, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 777 

بالصاد  لم ػداف مػف الماصػصؿ تػي  تاد ا = متصسط  يػ س
 .الميايد  يػ

 = معالـ الدالة المطمص  ترديريا. 5،  0ا،  
 = عدد الميايداد لكؿ ماصصؿ. ،...، ف5، 0يػ = 

بصاسطة الميدا ية  الدراسةيعه بيا اد صقد تـ تاميؿ 
  الااس  اآللي باست داـ ازمة مف البرام  ا اصا ية

(SPSS version 16.0 and Microsoft Office Excel 

2007).  

 النتائج والمناقشة
المتغيرات اإلنتاجية عمى  روابط مستخدمي المياهأثر 

 بعينة الدراسة الميدانية لقمح واألرزالمحصولي 
يت اصؿ يعا الجز  مف الدراسة الت يراد الااددة تي 

المتمدمة تي كمية  كمية الُمد  د ا  تاجية
التراصك)كجـ/ال داف(، صكمية السماد ال يترصجي ي)صاد  
تعالة/ال داف(، صكمية السماد ال صس اتي)صاد  

(، صعدد تعالة/ال داف(، صاجـ العمؿ البيرك)رجؿ /يـص
ساعاد العمؿ اآللي)ساعة/ال داف(، صعدد ساعاد الرك 
)ساعة/ال داف(، صكمية ال ات  ال يزيري)صاد /ال داف( بعي ة 
الدراسة الميدا ية صعلؾ لمتعرؼ عم  ايمية رصابط 

 .مست دمي المياه تي تاريؽ الجدار  ا  تاجية
 المتغيرات اإلنتاجيةعمى  روابط مستخدمي المياهأثر 

 بعينة الدراسة الميدانية حصول القمحلم
( زياد  ا  تاجية 5اصةاد ال تا   الصارد  بالجدصؿ)

ال دا ية لمزارعي ماصصؿ الرمز دا ؿ الرصابط عف 
مزارعي الماصصؿ  ارد الرصابط الما ية بعي ة الدراسة 
الميدا ية، ايث تبيف اف م تاجية الرمز بم د  اص 

ترتي ، صقد تبيف ارد  لم داف عم  ال 08.11، 00.29
مف  تا   ا تبار د مع صية ال رؽ بيف متصسط ا  تاجية 
ال دا ية لمماصصؿ دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية، صيتةز 
مف علؾ ايمية اد اؿ  ظاـ تطصير الرك  تيجة زياد  
متصسط م تاد ال داف صالعك قد يرجع مل  العدالة تي تصزيع 

مصاعيد الرك  المياه بيف المزارعيف صكعا ت ظيـ جدصلة
صترييد  صزياد  الرقعة الزراعية صالرةا  عم  الايا ش

است داـ المياه. كما تبيف مف  تا   ا تبار د مع صية 

ال رؽ بيف متصسط كمية التراصك المست دمة تي زراعة 
ماصصؿ الرمز دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية، ايث 
ا   ةد كمية التراصك المست دمة تي زراعة ماصصؿ 

كجـ  05.82دا ؿ الرصابط عف  ارجها بمردار الرمز 
كعلؾ تبيف عدـ المع صية االاصا ية لم رؽ بيف  لم داف.

متصسط كمية األسمد  ال يترصج ية صال صس اتية المست دمة 
تي زراعة ماصصؿ الرمز دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية. 
اما بال سبة لمتصسط العمؿ البيرك المست دـ تي ادا  

عية ترد تبيف مف  تا   ا تبار د مع صية العممياد المزر 
ال رؽ بيف متصسط العمؿ البيرك لماصصؿ الرمز دا ؿ 
ص ارد الرصابط الما ية، ايث ا   ض العمؿ البيرك 

رجؿ يـص  9.52دا ؿ الرصابط عف  ارجها بمردار 
لم داف. كعلؾ تبيف ا   اض عدد ساعاد العمؿ اآللي 

، ايث بمغ لماصصؿ الرمز دا ؿ الرصابط عف  ارجها
ساعة لم داف عم  الترتي ،  50.53، 08.01 اص 
األمر العك ييير  5.81-قيمة د الماسصبة  اص  صبم د
ي اؾ ترؽ مع صك بيف عدد ساعاد العمؿ اآللي  مل  اف

دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية. صتبيف ايةا ا   اض 
متصسط عدد ساعاد عممية رك ماصصؿ الرمز المزرصع 

 ساعة لم داف، 0.05ارجها بمردار دا ؿ الرصابط عف  
صقد تركدد المع صية ا اصا ية لم رؽ بيف عدد ساعاد 
عممية رك الماصصؿ دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية، صيص 
ما يؤكد عم  ايمية التطصير تي   ض عدد ساعاد 
الرك ال زمة لم داف صبالتالي   ض ماتياجاد ماصصؿ 

كما تبيف اف كمية الرمز مف المياه دا ؿ م اطؽ التطصير. 
مياه الرك لم داف مف ماصصؿ الرمز بارصؿ الرك المطصر 
تتسـ بالدباد ال سبي بيف م رداد المعاي ة مما يعكس 
 زياد  عدالة تصزيع مياه الرك بيف مزارعي ارصؿ الرك
المطصر ايث بم د قيمة معامؿ اال ت ؼ  اص 

، تي ايف تتسـ كمية مياه الرك لم داف مف 08.32٪
الرمز بالارصؿ المرار ة باال ت ؼ المماصظ بيف ماصصؿ 

م رداد المعاي ة مما يعكس اال ت ؼ تي است داـ 
مياه الرك بيف المزارعيف بالارصؿ المرار ة ايث  كمياد

 .٪30.23بم د قيمة معامؿ اال ت ؼ  اص 
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 المتغيرات اإلنتاجيةعمى  روابط مستخدمي المياهأثر 
 ميدانيةبعينة الدراسة الاألرز لمحصول 

( مل  صجصد ترؽ مع صك 5تيير  تا     س الجدصؿ)
بيف متصسط ا  تاجية ال دا ية لماصصؿ األرز دا ؿ 
ص ارد الرصابط الما ية، ايث زادد ا  تاجية ال دا ية 

 1.30لماصصؿ األرز دا ؿ الرصابط عف  ارجها بمردار 
طف لم داف، مما يصةز ايمية رصابط مست دمي المياه تي 

جدار  ا  تاجية ايث تؤدك مل  الاصصؿ عم  تاريؽ ال
م تاد اعم  مف   س المسااة المزرصعة صبالتال  يارؽ 
صتر  تي مسااة األرض الزراعية لزراعة مااصيؿ ا رى. 
كما تبيف مف  تا   ا تبار د مع صية ال رؽ بيف متصسط 
كمية التراصك المست دمة تي زراعة ماصصؿ األرز دا ؿ 

ية، ايث ا   ةد كمية التراصك ص ارد الرصابط الما 
المست دمة تي زراعة ماصصؿ األرز دا ؿ الرصابط عف 

كجـ لم داف. كعلؾ تبيف عدـ  01.80 ارجها بمردار 
المع صية االاصا ية لم رؽ بيف متصسط كمية األسمد  
ال يترصج ية صال صس اتية المست دمة تي زراعة ماصصؿ 

بال سبة لمتصسط األرز دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية. اما 
ترد  العمؿ البيرك المست دـ تي ادا  العممياد المزرعية

تبيف مف  تا   ا تبار د مع صية ال رؽ بيف متصسط العمؿ 
البيرك لماصصؿ األرز دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية، 
ايث ا   ض العمؿ البيرك دا ؿ الرصابط عف  ارجها 

ض عدد رجؿ يـص لم داف. كعلؾ تبيف ا   ا 1.21بمردار 
ساعاد العمؿ اآللي لماصصؿ األرز دا ؿ الرصابط عف 

ساعة لم داف  92.58، 91.81 ارجها، ايث بمغ  اص
 3.59-قيمة د الماسصبة  اص  عم  الترتي ، صبم د

األمر العك ييير مل  اف ي اؾ ترؽ مع صك بيف عدد 
ساعاد العمؿ اآللي دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية. صتبيف 

 ط عدد ساعاد عممية رك ماصصؿايةا ا   اض متصس
 5.12األرز المزرصع دا ؿ الرصابط عف  ارجها بمردار 

ساعة لم داف، صعلؾ  تيجة لتاسيف  ظـ تطصير الرك مف 
الرك السطاي الترميدك مل  الرك السطاي المطصر، صقد 
تركدد المع صية ا اصا ية لم رؽ بيف عدد ساعاد عممية 

لما ية. كما تبيف اف رك الماصصؿ دا ؿ ص ارد الرصابط ا

كمية مياه الرك لم داف مف ماصصؿ األرز بارصؿ الرك 
المطصر تتسـ بالدباد ال سبي بيف م رداد المعاي ة مما 
يعكس زياد  عدالة تصزيع مياه الرك بيف مزارعي ارصؿ 
الرك المطصر ايث بم د قيمة معامؿ اال ت ؼ  اص 

 ، تي ايف تتسـ كمية مياه الرك لم داف مف8.18٪
ماصصؿ األرز بالارصؿ المرار ة باال ت ؼ المماصظ بيف 
م رداد المعاي ة مما يعكس اال ت ؼ تي است داـ 
كمياد مياه الرك بيف المزارعيف بالارصؿ المرار ة ايث 

  .٪98.92بم د قيمة معامؿ اال ت ؼ  اص 
الوفر في كميات عمى  روابط مستخدمي المياهأثر 

بعينة  القمح واألرزي المتغيرات اإلنتاجية لمحصول
 وعمى مستوى محافظة الشرقية الدراسة الميدانية

اصةاد ال تا   اف تطصير الرك يؤدك مل  دتع 
المزارعيف بطريرة غير مباير  مل  تطبيؽ المر  اد الما ية 
السميمة   ؿ عممياد الزراعة صالرك مما يؤدك مل  زياد  

رك صعدد ا  تاجية ال دا ية صتصتير كؿ مف العمؿ البي
ساعاد العمؿ اآللي مف   ؿ   ض عدد ساعاد الرك 
صايةاي تصتير كمية التراصك بسب  تاسف  س  األ باد. 

( زياد  ا  تاجية ال دا ية 3اد الجدصؿ)تصةز تردير ص 
 ارد ،  0.09الدراسة ب اص  لماصصلي
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 ج ين، 881.11طف، بريمة  ردية تردر ب اص  1.30
ج ين، صتاريؽ صتر تي كمية مستمزماد 0120.20

ا  تاد المست دمة عم  مستصى ال داف)التراصك ب اص 
 ردية تردر ب اص  كجـ، بريمة 01.80كجـ،  05.82
 9.52ج ين، صالعمؿ البيرك ب اص 21.05ج ين،  11.21
 551.31ص  ردية تردر ب ا رجؿ، بريمة 1.21رجؿ، 
ج ين، صعدد ساعاد العمؿ اآللي ب اص  390.30ج ين، 
 ردية تردر ب اص  ساعة، بريمة 9.21ساعة،  3.58

ج ين، صعدد ساعاد الرك ب اص  013.20ج ين،  00.01
مياه،  3ـ 392.89ساعة) 5.12ساعة،  0.05

 59.32 ردية تردر ب اص  مياه(، بريمة 3ـ 988.59
ز صاألرز عم  ج ين لكؿ مف الرم 33.11ج ين، 

الترتي (. صتي االة تعميـ الرك السطاي المطصر لييمؿ 
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جميع األراةي المزرصعة بماصصلي الرمز صاألرز تي 
زياد  م تاجية ماصصلي مل   مااتظة اليرقية يؤدك

 838.05اليرقية بما يردر ب اص  الدراسة تي مااتظة
الؼ طف بريمة  ردية تردر ب اص  02.21الؼ ارد ، 

مميصف ج ين، صتاريؽ  520.93صف ج ين، ممي 332.28
ست دمة عم  مستصى صتر تي كمية مستمزماد ا  تاد الم

الؼ كجـ،  2203.98)التراصك ب اص مااتظة اليرقية
 51.00الؼ كجـ، بريمة  ردية تردر ب اص  5155.39

مميصف ج ين، صالعمؿ البيرك ب اص  05.58مميصف ج ين، 
ريمة  ردية تردر مميصف رجؿ، ب 0.10مميصف رجؿ،  0.89
مميصف ج ين، صعدد  82.22مميصف ج ين،  08.88ب اص 

 0.05مميصف ساعة،  0.90ساعاد العمؿ اآللي ب اص 
مميصف  93.51مميصف ساعة، بريمة  ردية تردر ب اص 

مميصف ج ين، صعدد ساعاد الرك ب اص  52.39ج ين، 
 090.92)مميصف ساعة 1.12مميصف ساعة،  1.83

مياه(، بريمة  ردية  3مميصف ـ 001.80مياه،  3مميصف ـ
مميصف ج ين لكؿ  8.53مميصف ج ين،  01.23تردر ب اص 

مف الرمز صاألرز عم  الترتي (. صبالتالي تاريؽ زياد  تي 
 0088.08الد ؿ المزرعي عم  مستصى العي ة ب اص 

ج ين لم داف، صعم  مستصى المسااة  0201.09ج ين، 
مميصف ج ين،  203.38اليرقية ب اص  الم زرعة بمااتظة

مميصف ج ين لكؿ مف الرمز صاألرز عم   301.85
مما يعكس ادراي ميجابياي لميرصعاد تطصير الرك  الترتي .

 السطاي عم  مستصى العي ة صالمستصى الرصمي.
القمح لمحصولي  مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية

بعينة  روابط مستخدمي المياهخارج وداخل واألرز 
 الميدانية الدراسة

يمكف مف   ؿ قياس مجمصعة مف المؤيراد 
 الُمد  دك ا    تصادية صا  تاجية التعرؼ عم  مدىاالق

دا ؿ ص ارد  المست دمة تي م تاد ماصصلي الدراسة
، صعلؾ لماكـ عم  مدك تاريؽ رصابط مست دمي المياه

 ميرصعاد تطصير الرك لمعظـ ايداتها.

 نتاجية لمحصول القمحمؤشرات الكفاءة االقتصادية واإل 
خارج وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة 

 الميدانية
( زياد  العا د ال دا ي لمزارعي 9اتةز مف الجدصؿ)

الرمز دا ؿ الرصابط عف  ارد الرصابط، ايث قدر العا د 
ج ين لم داف عم   8013.81، 8030.83الكمي ب اص 

األمر  3.98الترتي ، صبم د قيمة د الماسصبة  اص 
العا د ال دا ي  العك ييير مل  اف ي اؾ ترؽ مع صك بيف

دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية. اما عف متصسط تكم ة 
الصاد  الم تجة مف الماصصؿ ترد تبيف ا   اض متصسط 
تكاليؼ ا  تاد الكمية لمصاد  دا ؿ الرصابط عف  ارجها، 

ج ين لألرد   325.81، 318.12ايث قدرد ب اص 
رتي ، صقد تركدد المع صية ا اصا ية لم رصؽ بيف عم  الت

متصسط تكم ة الصاد  الم تجة مف الرمز دا ؿ ص ارد 
الرصابط الما ية. كعلؾ تبيف ا   اض تكم ة عممية الرك 
لمزارعي الرمز دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث بم د 

ج ين لم داف، صقد ظهر مف  515.85، 019.53 اص 
ال رؽ بيف متصسط تكم ة عممية  تا   ا تبار د مع صية 

الرك لمماصصؿ دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية، صقد يرجع 
علؾ مل  تصتير الطاقة المستهمكة تي رتع المياه صترميؿ 

ال داف صا تظاـ تتراد الرك  تيجة جدصلة  الزمف ال ـز لرك
مصاعيد الرك بيف المزارعيف عم  المسر  الصااد  صبالتالي 

ه دا ؿ الرصابط عف  ارجها. كعلؾ عدالة تصزيع الميا
ت صؽ مزارعي الرمز دا ؿ الرصابط عف  ارجها تي صاتي 

 018.19، 090.12لمصاد ، ايث بم د  اص  العا د
قيمة د الماسصبة  لألرد  عم  الترتي ، صبم د ج ين
األمر العك ييير مل  اف ي اؾ ترؽ مع صك  9.03 اص 

بط الما ية. بيف صاتي العا د لمصاد  دا ؿ ص ارد الرصا
كما تبيف ا   اض كمية مياه الرك المست دمة لمماصصؿ 

، 5885.13دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث بم د  اص 
متر مكع  لم داف عم  الترتي ، صقد تبيف  3508.88

مف  تا   ا تبار د مع صية ال رؽ بيف كمية مياه الرك 
المست دمة لمماصصؿ دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية مما 

صتراي ما ياي يعكس ادر التطصير عم  التصسع الزراعي  يارؽ
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ستزراع مساااد جديد . صتبيف  األتري تي مستص ا صا 
لمزارعي الرمز دا ؿ  ايةر زياد  العا د الكمي لصاد  المياه
ج ين  5.25، 3.00الرصابط عف  ارجها، ايث بمغ  اص 

لممتر المكع  عم  الترتي . كعلؾ ت صؽ صاتي العا د 
 مياه لمزارعي الرمز دا ؿ الرصابط عف  ارجها،لصاد  ال

ج ين لممتر المكع   1.20، 0.10ايث قدرد ب اص 
عم  الترتي . كما تبيف زياد  م تاجية صاد  المياه 
لماصصؿ الرمز دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث بم د 

كجـ لممتر المكع . اما عف كمية  1.85، 0.15 اص 
صصؿ الرمز ترد تبيف المياه ال زمة   تاد كجـ مف ما

ا   اةها دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث قدرد ب اص 
متر مكع  لمكجـ مف ماصصؿ الرمز.  0.55، 1.08

صيتةز مما سبؽ  جاا ميرصعاد تطصير الرك تي 
تاريؽ معظـ ايداتها صالتي تتمدؿ تي ترييد است داـ مياه 
الرك صالمااتظة عميها مف التسر  صعدالة تصزيع مياه 

عم  كاتة المساااد التي ي دمها كؿ مسر  صزياد  الرك 
 ا  تاجية ال دا ية صصاتي العا د ال دا ي.

 
 
 

 األرزمؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول 
خارج وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة 

 الميدانية
( ملػ  زيػاد  العا ػد ال ػدا ي 9تيير  تػا     ػس الجػدصؿ)

رز دا ػػػؿ الػػػرصابط عػػػف  ػػػارد الػػػرصابط، ايػػػث لمزارعػػػي األ
ج يػن  01203.58، 00998.51قدر العا د الكمػي ب اػص 

لم ػػػػداف عمػػػػ  الترتيػػػػ ، صبم ػػػػد قيمػػػػة د الماسػػػػصبة  اػػػػص 

األمػػر الػػعك ييػػير ملػػ  اف ي ػػاؾ تػػرؽ مع ػػصك بػػيف  5.11
العا ػػد ال ػػدا ي دا ػػؿ ص ػػارد الػػرصابط الما يػػة، صيتةػػز مػػف 

تطػصير الػرك السػطاي  علؾ صجػصد ادػر ايجػابي لميػرصعاد
صالػػعك يػػ عكس ادػػر  عمػػ  المػػزارع مػػف  ػػ ؿ زيػػاد  الػػد ؿ 
المزرعي لمصاد  األرةية الم زرعة بعي ة الدراسة. اما عف 
متصسػػػط تكم ػػػة الصاػػػد  الم تجػػػة مػػػف الماصػػػصؿ ترػػػد تبػػػيف 
ا   ػػػػاض متصسػػػػط تكػػػػاليؼ ا  تػػػػاد الكميػػػػة لمصاػػػػد  دا ػػػػؿ 

، 0813.01الػػػػرصابط عػػػػف  ارجهػػػػا، ايػػػػث قػػػػدرد ب اػػػػص 
ج يػػػػػػػن لمطػػػػػػػف عمػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػ ، صقػػػػػػػد تركػػػػػػػدد  5051.81

المع صيػػػػة ا اصػػػػػا ية لم ػػػػػرؽ بػػػػيف متصسػػػػػط تكم ػػػػػة الصاػػػػػد  
الم تجػػػة مػػػف األرز دا ػػػؿ ص ػػػارد الػػػرصابط الما يػػػة. كػػػعلؾ 
تبػػػيف ا   ػػػاض تكم ػػػة عمميػػػة الػػػرك لمزارعػػػي األرز دا ػػػؿ 

، 398.90الػػػػػػرصابط عػػػػػػف  ارجهػػػػػػا، ايػػػػػػث بم ػػػػػػد  اػػػػػػص 
تي ، صقػد ظهػر مػف  تػا   ج ين لم داف عم  التر  910.80

 ا تبػػار د مع صيػػػة ال ػػرؽ بػػػيف متصسػػػط تكم ػػة عمميػػػة الػػػرك
لمماصػػػػصؿ دا ػػػػؿ ص ػػػػارد الػػػػرصابط الما يػػػػة. كػػػػعلؾ ت ػػػػصؽ 
مزارعػػػػي األرز دا ػػػػؿ الػػػػرصابط عػػػػف  ارجهػػػػا تػػػػي صػػػػاتي 

 181.88، 010.09العا ػػػػد لمصاػػػػد ، ايػػػػث بم ػػػػد  اػػػػص 
قيمػة د الماسػصبة  اػص  ج ين لمطف عم  الترتيػ ، صبم ػد

األمػػر الػػعك ييػػير ملػػ  اف ي ػػاؾ تػػرؽ مع ػػصك بػػيف  5.12
صػػاتي العا ػػد لمصاػػد  دا ػػؿ ص ػػارد الػػرصابط الما يػػة. كمػػػا 
تبػػػػيف ا   ػػػػاض كميػػػػة ميػػػػاه الػػػػرك المسػػػػت دمة لمماصػػػػصؿ 

، 1188.13دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث بم د  اص 
متػػػر مكعػػػ  لم ػػػداف عمػػػ  الترتيػػػ ، صقػػػد تبػػػيف  1222.58

ال ػػرؽ بػػيف كميػػة ميػػاه الػػرك  مػػف  تػػا   ا تبػػار د مع صيػػة
 المست دمة لمماصصؿ دا ؿ ص ارد الرصابط الما ية.
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مما يصةز ايمية رصابط مست دمي المياه تي رتع 
ك ا   مدار  صتصزيع مياه الرك مما يؤدك مل  ا   اض 
كمية مياه الرك المست دمة لماصصؿ األرز دا ؿ م اطؽ 

. صتبيف ايةا زياد  العا د الكمي لصاد  المياه التطصير
لمزارعي األرز دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث بمغ  اص 

ج ين لممتر المكع  عم  الترتي . كعلؾ  0.11، 0.88
ت صؽ صاتي العا د لصاد  المياه لمزارعي األرز دا ؿ 

 1.39، 1.11الرصابط عف  ارجها، ايث قدرد ب اص 

الترتي . كما تبيف زياد  م تاجية  ج ين لممتر المكع  عم 
صاد  المياه لماصصؿ األرز دا ؿ الرصابط عف  ارجها، 

كجـ لممتر المكع . اما  1.28، 1.18ايث بم د  اص 
عف كمية المياه ال زمة   تاد كجـ مف ماصصؿ األرز 
ترد تبيف ا   اةها دا ؿ الرصابط عف  ارجها، ايث 

متر مكع  لمكجـ مف  0.82، 0.98قدرد ب اص 
ماصصؿ األرز، األمر العك يؤكد عم  ايمية ميرصعاد 
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تطصير الرك صالتصسع تيها كمما تصاترد ا مكا ياد لتاريؽ 
 يعا التصسع.

 القمح واألرزمحصولي  يةالعوامل المؤثرة عمى إنتاج
بعينة الدراسة  روابط مستخدمي المياهخارج وداخل 

 الميدانية
مص صتة االرتباط بيف كؿ مف  ترديريستمـز األمر 

، الميدا ية لم تمؼ مزارعي عي ة الدراسة يةا  تاج
ا  تاجية الم تم ة لمتعرؼ عم  الع قة بيف  صالُمد  د

 .يةصا  تاج الُمد  دكؿ مف يعه 
خارج القمح محصول  يةالعوامل المؤثرة عمى إنتاج

 وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية
مع صك مصج  ارتباط  صجصد( 2تبيف مف دراسة جدصؿ)

بيف ا  تاجية ال دا ية لماصصؿ الرمز  ارد  ماصا ياي 
التراصك،  ُمد  درصابط مست دمي المياه صكؿ مف 

صالعمؿ البيرك، صالسماد ال صس اتي، صالسماد ال يترصجي ي، 
ايث  ، صعدد ساعاد الركالعمؿ اآلليعدد ساعاد ص 

، 1.81، 1.88  اصالرتباط البسيط د قيمة معامؿ ابم 
عم  الترتي . كما يتبيف  1.53، 1.80، 1.88، 1.33

بيف ا  تاجية  مع صك ماصا ياي مصج  اف ي اؾ ارتباط 
رصابط مست دمي المياه  دا ؿال دا ية لماصصؿ الرمز 

صالسماد التراصك، صالسماد ال يترصجي ي،  ُمد  دصكؿ مف 
، العمؿ اآلليد ساعاد عدصالعمؿ البيرك، ص ال صس اتي، 

د قيمة معامؿ االرتباط ايث بم  صعدد ساعاد الرك
، 1.88، 1.88، 1.30، 1.88، 1.88  اصالبسيط 
 عم  الترتي . 1.50

خارج األرز محصول  يةالعوامل المؤثرة عمى إنتاج
 وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية

ؾ ارتباط اف ي امل  ( 2جدصؿ)  س التيير  تا   
بيف ا  تاجية ال دا ية لماصصؿ  مع صك ماصا ياي مصج  
 ُمد  د ارد رصابط مست دمي المياه صكؿ مف  األرز

صالعمؿ صالسماد ال صس اتي، التراصك، صالسماد ال يترصجي ي، 
،العمؿ اآلليعدد ساعاد ص  البيرك،

خارج وداخل  القمح واألرزلمحصولي إلنتاج بين اإلنتاجية ومدخالت ا: مصفوفة معامالت االرتباط البسيط 2جدول 
 .1022/1022روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي 

القمحإنتاجية  المدخالت اإلنتاجية  إنتاجية األرز 
 داخل الروابط خارج الروابط داخل الروابط خارج الروابط

**1.88 التراصك  1.88**  1.83**  1.82**  

ال يترصجي يالسماد   1.81**  1.88**  1.89**  1.81**  

**1.33 السماد ال صس اتي  1.30**  1.33**  1.31**  

البيرك العمؿ  1.88**  1.88**  1.81**  1.89**  

**1.80 العمؿ األلي  1.88**  1.35**  1.88**  

*1.53 عدد ساعاد الرك  1.50*  1.39**  1.58**  

 1.12مستصك مع صية ، * مع صك ع د 1.10** مع صك ع د مستصك مع صية 
 .5109/5102المصدر: جمعد صاسبد مف بيا اد الدراسة الميدا ية بمااتظة اليرقية لممصسـ الزراعي 

د قيمة معامؿ االرتباط ايث بم  صعدد ساعاد الرك
، 1.35، 1.81، 1.33، 1.89، 1.83  اصالبسيط 
مصج  عم  الترتي . كما يتبيف اف ي اؾ ارتباط  1.39

 األرزبيف ا  تاجية ال دا ية لماصصؿ  مع صك ماصا ياي 
التراصك،  ُمد  درصابط مست دمي المياه صكؿ مف  دا ؿ

صالعمؿ البيرك، صالسماد ال صس اتي، صالسماد ال يترصجي ي، 
ايث  ، صعدد ساعاد الركالعمؿ اآلليعدد ساعاد ص 

، 1.81، 1.82  اصد قيمة معامؿ االرتباط البسيط بم 
 عم  الترتي . 1.58، 1.88، 1.89، 1.31

 لمحصدددولي الدراسدددة اإلنتددداجالتقددددير اإلحصدددائي لددددوال 
بعيندددة الدراسدددة  روابدددط مسدددتخدمي الميددداهخدددارج وداخدددل 

 الميدانية
ُتعبر دصاؿ ا  تاد عف الع قة الطبيعية بيف اجـ 
ال ات  ال يزيري مف ماصصؿ معيف صبيف كمية ُمد  د 

م  ا  تاد التي سايمد بيكؿ اص بر ر تي الاصصؿ ع



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 5, pp. 771-793, 2016 (Arabic) 

 777 

الم ت  ال ها ي لهعا الماصصؿ، صيسايـ تردير دالة ا  تاد 
تي اؿ ميكمة اال تيار بال سبة لمصاد  ا  تاجية المدمي، 
صعلؾ ب رض تاريؽ اكبر قدر مف ال ات  الزراعي برقؿ 
قدر ممكف مف التكاليؼ الزراعية صعلؾ بهدؼ تعظيـ 

 (.   5105صاتي الد ؿ الزراعي)عبداهلل صبكرك، 
خارج القمح محصول ل اإلنتاجر اإلحصائي لدوال التقدي

 وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية
 مع صية( مل  صجصد ع قة طردية 1تيير  تا   جدصؿ)

ماصصؿ الرمز سصا   ارد اص دا ؿ  م تاجيةماصا ياي بيف 
صالسماد دمي المياه صكؿ مف كمية التراصك، رصابط مست 

عدد السماد ال صس اتي، صالعمؿ البيرك، ص ال يترصجي ي، ص 
العمؿ اآللي، صعدد ساعاد الرك، صتست دـ يعه ساعاد 
تي المرامة الدا ية مف مرااؿ ا  تاد ايث  الُمد  د

ا يار  مصجبة لمعامؿ المرص ة صاقؿ مف الصااد الصايز 
، مما االقتصادكصيي المرامة االقتصادية عاد ا  تاد 

عف مستصى  ٪0ب سبة كؿ م ها  ييير مل  ا ن بزياد 
 ا  تاجية ال يزيريةتؤدك مل  زياد   االست داـ الاال 

، ٪1.01، ٪1.98، ٪1.10، ٪1.09، ٪1.30ب اص
عم  الترتي  لمزارعي  ارد رصابط مست دمي  1.00٪

، ٪1.30، ٪1.18، ٪1.03، ٪1.58المياه، ص اص 
لمزارعي دا ؿ رصابط  عم  الترتي  1.51٪، 1.18٪

المياه، صجدير بالعكر اف ال مصعد المردر مست دمي 
لماصصؿ الرمز بيعكس عصا د سعة متزايد  صيعا يع   اف 

 ت  ال مصعد ةالمتةم ا  تاد  ُمد  دزياد  كاتة 

 ال يزيرية يةتؤدك مل  زياد  ا  تاج ٪0 ب سبةمجتمعة 
لمزارعي  ارد صدا ؿ رصابط  ٪0.18، ٪0.30ب اص 

، صيصةز علؾ اف يرط مست دمي المياه عم  الترتي 
الك ا   االقتصادية قد تارؽ عم  مستصك مجمالي 

 م تاجيةا  تاجية طالما اف ي اؾ زياد  تي  الُمد  د
ا  تاجية  الُمد  دالرمز اكدر مف  سبة الزياد  تي 

اك اف ي اؾ ترصة لزياد  ك ا   است داـ يعه مجتمعة 
ادصد تي ا  تاد بزياد  الكمياد م ها تي  الُمد  د

، صتيير قيـ معام د ُمد ؿالمرص ة ا  تاجية المردر  لكؿ 
سال ة  الُمد  دالتاديد المعدؿ مل  اف الت يراد تي 

مف الت يراد الااددة تي  ٪82، ٪81العكر ت سر اصال  
ماصصؿ الرمز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي  يةم تاج

جميع قيـ ؼ الماسصبة  المياه عم  الترتي ، صقد ايارد
  مع صية ال ماعد المردر  ماصا ياي ع د مستصك مع صية مل

1.10. 
خارج األرز محصول ل اإلنتاجالتقدير اإلحصائي لدوال 

 وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية
األكدر الُمد  د ( اف 1جدصؿ)  س ال تا    تبيف

ماصصؿ األرز سصا   ارد اص دا ؿ  م تاجيةترديراي عم  
ط مست دمي المياه تتمدؿ تي التردير االيجابي لكؿ رصاب

مف كمية التراصك، صالسماد ال يترصجي ي، صالسماد 
العمؿ اآللي، عدد ساعاد ال صس اتي، صالعمؿ البيرك، ص 
ا  تاجية  الُمد  دتعمؿ يعه صعدد ساعاد الرك، ايث 

افايث  تي المرامة الدا ية مف مرااؿ ا  تاد
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ا  تاجية جميعها اكبر مف الص ر صاقؿ مف  المرص ة
الصااد الصايز صيي المرامة االقتصادية ايث يصؿ 

ا  تاجي ألقص  ك ا   لن صيعا يعكس  الُمد ؿاست داـ 
االة م تاد ادك مت اقص، بمع ي ا ن بزياد  تمؾ 

األرز  يةتؤدك مل  زياد  تي م تاج ٪0ب سبة  الُمد  د
، ٪1.03، ٪1.91، ٪1.10، ٪1.59، ٪1.18 ب اص
الترتي  لمزارعي  ارد رصابط مست دمي  عم  1.50٪

، ٪1.30، ٪1.18، ٪1.08، ٪1.28 المياه، ص اص
عم  الترتي  لمزارعي دا ؿ رصابط  1.35٪، 1.55٪

ا اصا ية لممعمماد  تركدد المع صيةمست دمي المياه، ص 

ع د مستصياد  صعدالمردر  لكاتة المت يراد الت سيرية بال م
(، صتيير جميع قيـ ؼ 1.12، 1.10)المع صية المرلصتة

الماسصبة مل  مع صية ال ماعد المردر  ماصا ياي ع د 
، صتصةز قيـ معام د التاديد 1.10مستصك مع صية 

سال ة العكر ت سر  الُمد  دالمعدؿ مل  اف الت يراد تي 
 يراد الااددة تي م تاجيةمف الت  ٪82، ٪81 اصال 

ماصصؿ األرز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه عم  
الترتي ، صجدير بالعكر اف ال مصعد المردر لماصصؿ 
األرز بيعكس عصا د سعة متزايد  صيعا يع   اف زياد  كاتة 

ية تؤدك مل  زياد  ا  تاج ٪0ا  تاد مجتمعة  ُمد  د
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لمزارعي  ارد صدا ؿ  ٪0.18، ٪0.80ب اص  ال يزيرية
ت دمي المياه عم  الترتي ، صيصةز علؾ اف رصابط مس

الك ا   االقتصادية قد تارؽ عم  مستصك مجمالي  يرط
 يةا  تاجية طالما اف ي اؾ زياد  تي م تاج الُمد  د

 الُمد  دماصصؿ األرز اكدر مف  سبة الزياد  تي 
اك اف ي اؾ ترصة لزياد  ك ا   مجتمعة ا  تاجية 

  تاد بزياد  الكمياد م ها تي ا الُمد  داست داـ يعه 
 ُمد ؿ.تي ادصد المرص ة ا  تاجية المردر  لكؿ 

المدخالت اإلنتاجية االقتصادية ألهم مؤشرات الكفاءة 
خارج وداخل  محصولي الدراسةالمستخدمة في إنتاج 
 بعينة الدراسة الميدانية روابط مستخدمي المياه

عف ي م تاج ُمد ؿ كأليتـ تردير الك ا   االقتصادية 
تإعا كا د  الُمد ؿال ات  الادك لهعا  ةقيم طريؽ تردير

 الُمد ؿيكصف قيمة ال ات  الادك تساصك التكم ة الادية ت
، اما لناقتصادية ا  تاجي المست دـ ع د اقصي ك ا   

تي االة ما معا كا د قيمة ال ات  الادك اكبر مف التكم ة 
 تصاديةدؿ علؾ عم  عدـ بمصغ اد الك ا   االقالادية 

تيج  زياد  كمية الُمد ؿ المست دـ، صالعكس يج  ترميؿ 
است داـ الُمد ؿ معا ما كا د قيمة ال ات  الادك اقؿ مف 

دؿ علؾ عم  تجاصز اد الك ا   التكم ة الادية ايث ي
صعلؾ لمصصصؿ ل رطة التصازف صاالست داـ  االقتصادية

 (.5110الكؼ  لمُمد ؿ)سميماف صعامر، 
المدخالت اإلنتاجية االقتصادية ألهم  مؤشرات الكفاءة

خارج وداخل القمح محصول المستخدمة في إنتاج 
  روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية

تيير مؤيراد الك ا   ا  تاجية صاالقتصادية المردر  
( مل  8)جدصؿلدالة ا  تاجية لماصصؿ الرمز بد  د امُ ل

التراصك، صالسماد  د  دلمُ اف قيمة الك ا   االقتصادية 
عدد ال يترصجي ي، صالسماد ال صس اتي، صالعمؿ البيرك، ص 

ساعاد الرك كا د كمها اكبر  العمؿ اآللي، صعددساعاد 
، 3.00، 1.53  اصمف الصااد الصايز، ايث بم د 

عم  الترتي  لمزارعي  1.13، 0.10، 5.21، 9.01
، 3.00، 8.90 ارد رصابط مست دمي المياه، ص اص 

عم  الترتي  لمزارعي  0.98، 0.13، 5.55، 9.80

دا ؿ رصابط مست دمي المياه، صيع ي علؾ اف يرط 
 ُمد ؿالك ا   االقتصادية قد تارؽ عم  مستصك كؿ 

م تاجي عم  اد ، ايث تبيف زياد  قيمة ال ات  الادك 
عف سعره السا د تي السصؽ، صلكف ما زاؿ  لمُمد ؿ

صعلؾ بإةاتة كمياد  باالمكاف زياد  ك ا   است دامها
م ها تي ادصد مرص اد ا  تاد المردر  اص العمؿ عم  

يتساصك قيمة  بطريرة اتةؿ اتي الُمد  دتصلي ة يعه 
 مع سعره السا د تي السصؽ. لمُمد ؿال ات  الادك 

المدخالت اإلنتاجية االقتصادية ألهم مؤشرات الكفاءة 
وابط خارج وداخل ر األرز محصول المستخدمة في إنتاج 

  مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية
 يػػػةا  تاجالدالػػة  لُمػػد  د ةاالقتصػػػادي الك ػػا  بترػػدير 

 لماصصؿ األرز بعي ة الدراسة لكؿ مف الاالتيف  ارد
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( 8)صؿ جدرصابط مست دمي المياه تبيف مف   س ال صدا ؿ

ارت ػػاع الك ػػا   االقتصػػادية عػػف الصااػػد الصػػايز لكػػؿ مػػف 
التراصك، صالسماد ال يترصجي ػي، صالسػماد ال صسػ اتي، صالعمػؿ 

العمؿ اآللػي، صعػدد سػاعاد الػرك، عدد ساعاد البيرك، ص 
، 5.80، 8.81، 8.12، 02.18ايػػػػػػػث بم ػػػػػػػد اػػػػػػػصالي 

عمػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػ  لمزارعػػػػػػػي  ػػػػػػػارد رصابػػػػػػػط  1.93، 0.35
، 8.95، 2.88، 01.89اه، ص اػػػػػػػػػػػػص مسػػػػػػػػػػػػت دمي الميػػػػػػػػػػػػ

عمػػػػػ  الترتيػػػػػ  لمزارعػػػػػي دا ػػػػػؿ  01.21، 5.13، 5.11
رصابػػػط مسػػػت دمي الميػػػاه، صيػػػعا يع ػػػي ا هػػػا تارػػػؽ صػػػاتي 
عا د صلكف لـ تصؿ بعد مل  الك ا   الرصصك صبعلؾ ي ػاؾ 
ترصة لزياد  الكمياد المست دمة م هػا تػي اػدصد مرص ػاد 

صػادية ملػ  الصااػد اال تاد المردر  اتي تصػؿ الك ػا   االقت
 الصايز.

التكاليف لمحصولي متوسطات التقدير اإلحصائي لدوال 
بعينة  روابط مستخدمي المياهخارج وداخل  الدراسة

 الدراسة الميدانية
تعتبر تكاليؼ ا  تاد ااد العصامؿ التي يمكف بدراستها 
االستدالؿ عم  ما ياررن الرطاع الزراعي مف ك ا   

تعتبر ااد العصامؿ التي يمكف  م تاجية مف  ااية كما
االستعا ة بها تي صةع سياسة سعرية عادلة مف ير ها 
، اف تيجع الم تجيف عم  االستمرار تي العممية ا  تاجية
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تردير كؿ مف م ا ياد متصسط صيت اصؿ يعا الجز  
التكاليؼ الكمية صالادية صمف دـ يمكف مساصا  دالة 

يؼ الكمية لتاديد التكاليؼ الادية بدالة متصسط التكال
 اص مساصاتها با يراد الاجـ ا  تاجي المد ي لمتكاليؼ

اجـ ا  تاجي )متصسط السعر المزرعي( لتاديد الالادك
، صكعلؾ تردير مرص ة التكاليؼ مف   ؿ المعظـ لألرباا

قسمة التكاليؼ الادية عم  متصسط التكاليؼ 
 (.0080الكمية)ابصالمجد، 

محصول ل متوسطات التكاليفالتقدير اإلحصائي لدوال 
خارج وداخل روابط مستخدمي المياه بعينة القمح 

 الدراسة الميدانية
تبيف  تا   التردير ا اصا ي لدصاؿ متصسطاد 

( الع قة بيف متصسط التكاليؼ 8التكاليؼ الكمية بجدصؿ)
الكمية صا  تاجية ماصصؿ الرمز، صقد تبيف م ها اف الصصر  

الرياةية مف ايث مع صية  التربيعية يي اتةؿ الصصر
ال مصعد، صايةاي مف ايث مدى ات اؽ ا ياراد صالم طؽ 
االقتصادك، صمف ال تا   يتةز صجصد ع قة مع صية 
ماصا ياي بيف كؿ مف متصسط التكاليؼ الكمية صا  تاجية 
الرمز سصا   ارد اص دا ؿ رصابط مست دمي المياه، صقد 

صالعك  1.89، 1.88بم د قيـ معام د التاديد المعدؿ 
مف الت يراد الااددة  ٪89، ٪88ييير مل  اف اصالي 

تي متصسط التكاليؼ الكمية ترجع مل  الت ير الاادث تي 
م تاجية الرمز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه عم  

 الترتي .
( ا ن بمساصا  دالة متصسط 5، 0صيتبيف مف اليكميف)

ـ تاديد اجـ التكاليؼ الكمية بدالة التكاليؼ الادية ت
، 50.82ا  تاد العك يد ي التكاليؼ، صالعك قدر ب اص 

ارد  لم داف ع د متصسط تكم ة اصالي  59.91
ج ين لألرد  بما يعادؿ  589.50، 355.39
لكؿ مف الاالتيف ج ين لم داف  1020.88، 8193.03

عم  الترتي ، األمر   ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه
صابط مست دمي المياه تي زياد  العك يصةز عم  ايمية ر 

ا  تاجية مع م   اض متصسط التكاليؼ الكمية لألرد  
مف ماصصؿ الرمز، صبمساصا  دالة التكاليؼ الادية 

بالسعر المزرعي لألرد  مف الرمز صالعك يردر ب اص 
ج ين، تـ الاصصؿ عم  الاجـ المعظـ لمربز صالعك  911

د تكم ة ارد  لم داف ع  51.08، 53.01قدر ب اص 
ج ين لألرد  بما يعادؿ  580.31، 359.90اصالي 

لكؿ مف الاالتيف  ج ين لم داف 8819.19، 8903.88
عم  الترتي ، صقد   ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه

 00.29، 08.1 بمغ متصسط ا  تاد ال عمي لم داف اصالي
ج ين لألرد   318.12ع د متصسط تكم ة اصالي،  ارد 

لكؿ مف  ج ين لم داف 1100.58، 1510.33بما يعادؿ 
عم   الاالتيف  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه

الترتي ، صالعك ييير مل  اف مزارعي الماصصؿ مازاؿ 
لديهـ ترصة لزياد  م تاجية الماصصؿ لتعظيـ اربااهـ، 

، 1.93صباسا  مرص ة التكاليؼ اتةز ا ها بم د  اص 
تزيد  ٪01ية ب اص ، صيعا يع ي ا ن بزياد  ا  تاج1.98

لكؿ مف الاالتيف  ٪9.81، ٪9.31التكاليؼ ب سبة اقؿ 
عم  الترتي  تي   ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه

ظؿ المستصك ا  تاجي الاالي، األمر العك ييير مل  
ممكا ية زياد  ا  تاد عف طريؽ التصسع تي صاداد 

 الُمد  د ا  تاجية المست دمة.
 متوسطات التكاليفوال التقدير اإلحصائي لد

خارج وداخل روابط مستخدمي المياه األرز محصول ل
 بعينة الدراسة الميدانية

تبيف  تا   التردير ا اصا ي لدصاؿ متصسطاد 
( صجصد ع قة مع صية 8التكاليؼ الكمية ب  س الجدصؿ)

ماصا ياي بيف كؿ مف متصسط التكاليؼ الكمية صا  تاجية 
دا ؿ رصابط مست دمي ماصصؿ األرز سصا   ارد اص 

سصبة جميع قيـ ؼ الما المياه، ايث دبتد مع صية
صيؤكد علؾ قيـ  ،1.10ماصا ياي ع د مستصك مع صية 

، صالعك ييير 1.03، 1.09معام د التاديد المعدؿ 
مف الت يراد الااددة تي  ٪03، ٪09مل  اف اصالي 

متصسط التكاليؼ الكمية ترجع مل  الت ير الاادث تي 
ماصصؿ األرز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي م تاجية 

 المياه عم  الترتي .
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( اف اجـ ا  تاد العك 9، 3صيتبيف مف اليكميف)
طف لم داف ع د  2.50، 9.11يد ي التكاليؼ بمغ  اص 

ج ين لمطف  0105.18، 0881.93متصسط تكم ة اصالي 
لكؿ مف ج ين لم داف  8915.10، 8190.08بما يعادؿ 

عم    ؿ رصابط مست دمي المياهالاالتيف  ارد صدا
الترتي ، صبمساص  دالة التكاليؼ الادية بالسعر المزرعي 

ج ين، تـ  5801.83لمطف مف األرز صالعك يردر ب اص 
الاصصؿ عم  الاجـ المعظـ لمربز صالعك قدر ب اص 

طف لم داف ع د متصسط تكم ة اصالي  2.88، 9,02
ج ين لمطف بما يعادؿ  0181.00، 0010.53
لكؿ مف الاالتيفج ين لم داف  0818.80، 0921.10

نتائج تقدير داالت متوسط التكاليف الكمية لمحصولي القمح واألرز خارج وداخل روابط مستخدمي المياه  :8جدول 
 . 1022/1022بعينة الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي 

 المعادلة الرياضية المحصول
حجم اإلنتاج 

المدني 
 لمتكاليف

حجم 
تاج اإلن

الممعظم 
 لمربح

1ر  المرونة  قيمة "ف" 

الرمز  ارد 
 الرصابط

 5س 0.35س +  28.88 – 029.15ـ د ؾ = 
(02.08)** (-8.03)**   (1.01)** 

50.82 
 )ارد (

53.01 
**(502.08) 1.88 )ارد (  1.93 

الرمز دا ؿ 
 الرصابط

 5س 1.85س +  91.05 – 882.15ـ د ؾ = 
(03.29)** (-1.91)**   (9.03)** 

59.91 
 )ارد (

51.08 
**(558.80) 1.89 )ارد (  1.98 

األرز  ارد 
 الرصابط

 5س 538.08س +  5001.92 – 1051.85ـ د ؾ = 
)طف( 9.11 **(00.53)     **(09.38-)  **(51.25)  9.02 

**(180.88) 1.09 )طف(  1.51 

األرز دا ؿ 
 الرصابط

 5س 033.85س +  0309.30 – 2599.09ـ د ؾ = 
)طف( 2.50 **(8.25)     **(00.02-)  **(55.11)  2.88 

**(108.31) 1.03 )طف(  1.33 

 الريـ بيف األقصاس تيير مل  قيمة )د( الماسصبة. س : متصسط م تاجية ال داف بالصاد . ـ د ؾ: متصسط التكاليؼ الكمية بالج ين / الصاد .
 ؼ : تيير مل  مع صية ال مصعد المست دـ. مع دالة التكاليؼ الادية. اجـ ا  تاد المد ي لمتكاليؼ: مساصا  دالة متصسط التكاليؼ الكمية

 : تيير مل  قيمة معامؿ التاديد المعدؿ.5ر  اجـ ا  تاد المعظـ لمربز: مساصا  دالة التكاليؼ الادية بالسعر المزرعي لمصاد  مف ال ات .
 امة ال مة التي يمر بها ا  تاد.مرص ة التكاليؼ: التكاليؼ الادية / متصسط التكاليؼ الكمية صتعكس مر 

 1,12، * مع صك ع د مستصك مع صية 1,10** مع صك ع د مستصك مع صية 
 5109/5102المصدر: جمعد صاسبد مف بيا اد الدراسة الميدا ية بمااتظة اليرقية لممصسـ الزراعي 

 
منحنيات متوسط التكاليف الكمية والتكاليف  :1شكلمنحنيات متوسط التكاليف الكمية والتكاليف  :2شكل



Vol. 61, No. 5, pp. 771-793, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 777 

صول القمح خارج الحدية والسعر المزرعي لمح
روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية 

 . 1022/1022لمموسم الزراعي 

 داخلالحدية والسعر المزرعي لمحصول القمح 
روابط مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية 

 .1022/1022لمموسم الزراعي 

 
حنيات متوسط التكاليف الكمية والتكاليف من :3شكل

الحدية والسعر المزرعي لمحصول األرز خارج روابط 
مستخدمي المياه بعينة الدراسة الميدانية لمموسم 

 . 1022/1022الزراعي 

منحنيات متوسط التكاليف الكمية والتكاليف  :2شكل
الحدية والسعر المزرعي لمحصول األرز داخل روابط 

بعينة الدراسة الميدانية لمموسم  مستخدمي المياه
 . 1022/1022الزراعي 

األمر  عم  الترتي   ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه
العك ييير مل  ايمية رصابط مست دمي المياه تي زياد  
ا  تاجية مع ا   اض متصسط التكاليؼ الكمية لمطف مف 
ماصصؿ األرز، صقد بمغ متصسط ا  تاجية ال عمية لم داف 

طف ع د متصسط تكم ة اصالي  9.09، 3.82 اصالي
ج ين لمطف بما يعادؿ  0813.01، 5051.81
لكؿ مف الاالتيف  ج ين لم داف 8919.83، 8082.39

عم  الترتي ، صالعك   ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه
ييير مل  اف مزارعي الماصصؿ مازاؿ لديهـ ترصة لزياد  

، صباسا  مرص ة م تاجية الماصصؿ لتعظيـ اربااهـ
، صيعا 1.33، 1.51التكاليؼ اتةز ا ها بم د  اص 

تزيد التكاليؼ ب سبة  ٪01يع ي ا ن بزياد  ا  تاجية ب اص 
لكؿ مف الاالتيف  ارد صدا ؿ  ٪3.31، ٪5.11اقؿ 

عم  الترتي  تي ظؿ المستصك  رصابط مست دمي المياه
 ا  تاجي الاالي، األمر العك ييير مل  ممكا ية زياد 
ا  تاجية عف طريؽ التصسع تي صاداد الُمد  د 

 ا  تاجية المست دمة.

مستويات إنتاج  أثر روابط مستخدمي المياه عمى
 بعينة الدراسة الميدانية محصولي الدراسة

( ا ترػػػػػاؿ دصاؿ متصسػػػػػػطاد 1، 2يتبػػػػػيف مػػػػػف اليػػػػػػكميف)
التكػػاليؼ الكميػػة ملػػ  اليمػػيف صكػػعلؾ ملػػ  اسػػ ؿ ممػػا يػػؤدك 

 اكبػػػر مػػػف ا  تاجيػػػة بمتصسػػػط تكم ػػػة اقػػػؿملػػػ  م تػػػاد قػػػدر 
صبتػػالي تعظػػيـ صػػاتي الػػد ؿ الزراعػػي. ايػػث تبػػيف زيػػاد  

ارد ، صاػػدصث ا   ػػاض  0.09ا  تاجيػػة ال عميػػة بمرػػدار 
ج يػػػػػن لػػػػػألرد ،  99.82تػػػػػي متصسػػػػػط التكػػػػػاليؼ بمرػػػػػدار 

 5.10صزيػػػػػػاد  اجػػػػػػـ ا  تػػػػػػاد المػػػػػػد ي لمتكػػػػػػاليؼ بمرػػػػػػدار 
ليؼ الكميػػػػػة ارد ، صاػػػػػدصث م   ػػػػػاض تػػػػػي متصسػػػػػط التكػػػػػا

ج يػػػػػػن لػػػػػػألرد ، صزيػػػػػػاد  اجػػػػػػـ ا  تػػػػػػاد  98.03بمرػػػػػػدار 
ارد ، صاػدصث م   ػاض تػي  3.88المعظـ لمربز بمرػدار 

ج يػػػػن لػػػػألرد   32.12متصسػػػػط التكػػػػاليؼ الكميػػػػة بمرػػػػدار 
لماصػػػػػػصؿ الرمػػػػػػز بارػػػػػػصؿ الػػػػػػرك المطػػػػػػصر عػػػػػػف الارػػػػػػصؿ 

طػػػػف،  1.30المرار ػػػػة. صزيػػػػاد  ا  تاجيػػػػة ال عميػػػػة بمرػػػػدار 
 353.11ي متصسػػط التكػػاليؼ بمرػػدار صاػػدصث ا   ػػاض تػػ

ج يػػن لمطػػف صزيػػاد  اجػػـ ا  تػػاد المػػد ي لمتكػػاليؼ بمرػػدار 
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طف، صادصث م   اض تي متصسط التكاليؼ الكميػة  1.10
ج ين لمطف، صزياد  اجػـ ا  تػاد المعظػـ  518.81بمردار

طػػف، صاػػدصث م   ػػاض تػػي متصسػػط  1.05لمػػربز بمرػػدار 
يػػػن لمطػػف لماصػػػصؿ ج  538.59التكػػاليؼ الكميػػػة بمرػػدار 

 األرز بارصؿ الرك المطصر عف الارصؿ المرار ة.  

خارج وداخل  محصولي الدراسةلمزارعي ائع الدخل الض
 بعينة الدراسة الميدانية روابط مستخدمي المياه

لماصصلي الدراسة مف   ؿ دصاؿ التكاليؼ المتصسطة 
امكف تردير الد ؿ الةا ع مف المزارعيف بسب  عدـ 

تصظيؼ الُمد  د ا  تاجية التصظيؼ األمدؿ  الك ا   تي
 اص المعظـ لمربز. 

 
أثر روابط مستخدمي المياه عمى متوسطات  :2شكل

التكاليف والتكاليف الحدية لمحصول القمح بعينة 
 . 1022/1022الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي 

أثر روابط مستخدمي المياه عمى متوسطات  :6شكل
يف الحدية لمحصول األرز بعينة التكاليف والتكال

 .1022/1022الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي
  
 
 
 
 
 

خارج وداخل  القمح لمزارعي محصولائع الدخل الض
 بعينة الدراسة الميدانية روابط مستخدمي المياه

مف مزارعي الةا ع الد ؿ اف ( 0جدصؿ)ال تا    تيير
مياه ماصصؿ الرمز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي ال

قدر ا اراؼ ا  تاجية ال عمية عف ا  تاجية المدم  بسب  
عم   لم داف نج ي 0132.21 ،811.51 ب اص

التصالي)تردير الرابطة عم  الد ؿ الةا ع قدر ب اص 
مف مزارعي الةا ع الد ؿ  . صافج ين لم داف( 010.31

ماصصؿ الرمز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه 
ة ال عمية عف ا  تاجية المعظمة ا اراؼ ا  تاجيبسب  

عم   لم داف نج ي 0088.59 ،002.91لمربز قدر ب اص
التصالي)تردير الرابطة عم  الد ؿ الةا ع قدر ب اص 

  .ج ين لم داف( 580.88
خارج وداخل  األرز لمزارعي محصولائع الدخل الض

 بعينة الدراسة الميدانية روابط مستخدمي المياه
مف الةا ع الد ؿ اف ( 0ؿ)جدص   س ال تا    تصةز

مزارعي ماصصؿ األرز  ارد صدا ؿ رصابط مست دمي 
ا اراؼ ا  تاجية ال عمية عف ا  تاجية بسب  المياه 
 لم داف نج ي 0010.15 ،833.88 ب اصقدر المدم  

عم  التصالي)تردير الرابطة عم  الد ؿ الةا ع قدر ب اص 
ارعي لمز الةا ع الد ؿ  افص  .ج ين لم داف( 0032.82

مست دمي المياه  ماصصؿ األرز  ارد صدا ؿ رصابط
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ا اراؼ ا  تاجية ال عمية عف ا  تاجية المعظمة بسب  
 لم داف نج ي 5321.18 ،0889.85 ب اصقدر لمربز 

عم  التصالي)تردير الرابطة عم  الد ؿ الةا ع قدر ب اص 
 لتاسيفاك اف ي اؾ ترصة  .ج ين لم داف( 280.32

بيرط ا ؿ رصابط مست دمي المياه دد صؿ المزارعيف 
 د  د التصظيؼ األمدؿ اص المعظـ لمربز.تصظيؼ المُ 

 
 
 
 
 

 التوصيات

التصسع تي الرك السطاي المطصر لييمؿ جميع  -0
المساااد المزرصعة تي مااتظة اليرقية كمما تصاترد 
ا مكا ياد لتاريؽ يعا التصسع ايث يترت  عمين 

تي مااتظة اليرقية زياد  م تاجية ماصصلي الدراسة 
الؼ  02.21الؼ ارد ،  838.05بما يردر ب اص 
 2203.98ب اص تي كمية التراصك  طف صتاريؽ صتر

، صالعمؿ البيرك الؼ كجـ 5155.39الؼ كجـ، 
مميصف رجؿ، صعدد ساعاد  0.10، 0.89ب اص 

مميصف ساعة،  0.05، 0.90العمؿ اآللي ب اص 
مميصف  001.80، 090.92صكمية مياه الرك ب اص 

 لكؿ مف الرمز صاألرز عم  الترتي . 3ـ
تصظيؼ الُمد  د ا  تاجية تي  طاؽ رصابط  -5

يؤدك مل  م تاد قدر اكبر مف مست دمي المياه 
تالي تعظيـ صاتي الا  تاجية بمتصسط تكم ة اقؿ صب

الد ؿ الزراعي. ايث تبيف زياد  ا  تاجية ال عمية 
   اض صادصث اطف،  1.30ارد ،  0.09بمردار 

ج ين لألرد ،  99.82اليؼ بمردار تي متصسط التك
صاألرز عم  لماصصؿ الرمز ج ين لمطف  353.11

  .الرك الترميدكارصؿ التصالي بارصؿ الرك المطصر عف 
لمك ا   تي است داـ مرياد صتصعية المزارعيف  -3

الُمد  د ا  تاجية لتاريؽ التصلي اد المدم  اص 
مل  زياد  د صؿ مزارعي  المعظمة لمربز أل ن يؤدك

 ماصصؿ الرمز  ارد رصابط مست دمي المياه ب اص
 .عم  التصالي لم داف نج ي 0132.21 ،811.51

عم   لم داف نج ي 0088.59 ،002.91 صب اص
 .التصالي لمزارعي دا ؿ رصابط مست دمي المياه

صلمزارعي ماصصؿ األرز  ارد رصابط مست دمي 
عم   لم داف نج ي 0889.85 ،833.88المياه ب اص 

 لم داف نج ي 5321.18 ،0010.15 ب اصص التصالي، 
 عم  التصالي لمزارعي دا ؿ رصابط مست دمي المياه.
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 المراجع
 مردمة تي االقتصاد  (.2989)عبد المجيد ،ابصالمجد

 رية، ا سك درية.امعاد المصالزراعي، دار الج
 (.1022)الجهاز المركزى لمتعب ة العامة صاألاصا 

 .ال ير  الس صية  اصا اد الرك صالمصارد الما ية
دراسة  (.1022)ال يف، ميار طارؽ، صآ رصف

اقتصادية لجمعياد مست دمي المياه صادريا تي ترميؿ 
ال صاقد الما ية ال يمية تي الزراعة المصرية، المجمة 

 قتصاد الزراعي، المجمد ال امس المصرية ل
 .2صالعيرصف، العدد 

اآلدار  (.1023)السعد ي، مصط   مامد، صآ رصف
االقتصادية لميرصع تطصير الرك بمااتظة ك ر 
اليي ، المجمة المصرية ل قتصاد الزراعي، المجمد 

 .3الدالث صالعيرصف، العدد 
 ظـ  (.1009)سميماف، مبراييـ صمامد جابر عامر

اع السمكي، صا دار  صاالقتصادياد، الطبعة االستزر 
 األصل ، دار ال كر العربي.

المصارد الما ية صالك ا    (.1022)صديؽ، اساـ الديف
ا  تاجية أليـ المااصيؿ الزراعية تي مصر، المجمة 
المصرية ل قتصاد الزراعي، المجمد ال امس 

 .2صالعيرصف، العدد 
تماعي، قسـ ا اصا  االج (.2988)مصط يالصياد، 

 .االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة عيف يمس
 (.1021)، امدك امداف بكركعبداهلل، اامد مامد

مردمة تي عمـ االقتصاد الزراعي، مصر لم دماد 
 الطبعة الدالدة، الراير . العممية،
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الك ا    (.1020)العراقي، مامد بدير، صآ رصف
العر  اليامية االقتصادية ا  تاجية لماصصلي الرمز ص 

، المجمة   ارد صدا ؿ رصابط مست دمي المياه بال يـص
المصرية ل قتصاد الزراعي، المجمد العيرصف، العدد 

2. 
مة لتطصير االدار  العا (.1022)مديرية الرك باليرقية
 الرك بيرؽ الدلتا.

 مدار  الي صف الزراعية، (.1022)مديرية الزراعة باليرقية
 اعية.قسـ ت ظيـ الدصر  الزر 

تعزيز دصر  (.2999)الم ظمة العربية لمت مية الزراعية
ت ظيماد مست دمي المياه تي الزراعة العربية، جامعة 

.  الدصؿ العربية، ال رطـص
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ABSTRACT 
Water problem is the main problem of the strategic issues that face the Egyptian agriculture because the 

water resources are limited and their utilization efficiency is low. The study aims mainly at studying the 

economic effects of establishment and formulation of the water user associations on the improved mesqas in 

Sharkia Governorate. The study collects primary field data from random stratified sample during the period 

September – November 2015 using the personal meeting with wheat and rice farmers. The primary data have 

been conducted from 90 farmers in the improved irrigation domain and 90 farmers in unimproved irrigation 

domain. The qualitative and quantitative statistical analysis techniques have been used to analyze the primary 

data and present the study results. The main results of the study are: (i) the impacts of the improved surface 

irrigation projects on the wheat crop are positive. The actual production, minimizing – costs production, 

maximizing – profit production and net revenue have been increased by 1.94 ardab/feddan, 2.61 ardab/feddan, 

3.87 ardab/feddan and 1017.98 LE/feddan, respectively. The total production costs, irrigation operation cost, 

water irrigation quantity used have been decreased by 190.06 LE/feddan, 62.94 LE/feddan and 345.74 cubic 

meter/feddan, respectively.(ii) The impacts of the improved surface irrigation projects on the rice crop are also 

positive. The actual production, minimizing – costs production, maximizing – profit production and net 
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revenue have been increased by 0.39 ton/feddan, 0.61 ton/feddan, 0.92 ton/feddan and 1444.5 LE/feddan, 

respectively. The total production costs, irrigation operation cost, water irrigation quantity used have been 

decreased by 510.51 LE/feddan, 114.31 LE/feddan and 477.24 cubic meter/feddan, respectively.(iii) The 

equality in water irrigation distribution among the farmers in the improved irrigation projects fields compared 

with the farmers in the unimproved irrigation projects fields has been increased. For wheat crop the variation 

coefficients of the used water irrigation quantities in improved and unimproved irrigation projects fields are 

estimated at 18.35% and 39.53%, respectively. For rice crop the variation coefficients of the used water 

irrigation quantities in improved and unimproved irrigation projects fields are estimated at 8.67% and 47.45%, 

respectively. Consequently, the improved irrigation projects are very important to achieve their objectives in 

the old land. 

Keywords: Water user associations, Irrigation developer, Irrigation efficiency unit, Production and 

economic efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


