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 االثار االقتصادية واالجتماعية الستخدام المياه المتباينة فى الزراعة المصرية
 2 مادلين مكرم ولسن عبد المسيح  - 1 أ.د / السيد حسن محمد جادو  - 1أ.د/ سعيد عباس محمد رشاد

 قسم االقتصاد الزراعى , كلية الزراعة , جامعة بنها . 1
 مهندسة , بالهيئة المصرية العامة للمساحة . 2 

 
 :مقدمـــــة

 يعتبر قطاع الزراعه المسررررررررررررتهلم الرئيسررررررررررررى للمياع  تعتبر مياع الر   ى العنصررررررررررررر  المائية (1)الفقيرة فى الم اردتعد مصررررررررررررر م  الد    
لى عاالسرررتراتيجى فى الزراعه  سسررراس الت سررر  الزراعى    نورات لمحد ديتها يج  االقتصررراد فى اسرررتلدامها  العم  على تحسررري  كفا ة اسرررتلدامها    

 للتسرررررام   لذ مازال  كفا ة اسرررررتلدام المياع فى سعما  غير محد دة  ا مر الذ  يحد الرغم م  ذلم فإ  االسرررررتلدام المسرررررتدام لهذا الم رد يو  مح ت 
ما    بفاعلية م  لمكانية اسرررتصررر ي المزيد م  ا راقرررى مسرررتقب ت   يحد م  قدرا  القطاع الزراعى على لحراز معدال  عالية للنم .  ت رررير المعل

المياع فى الزراعه المصرررية يرج  للى عاملي  سسرراسرري  س لهماعارتفاع الف اقد المائية م  ل    المتاحة للى س  االنلفاض ال اقررف فى كفا ة اسررتلدام
 ثانيهماع التدنى ال اقررررررررررررررف فى كفا ة نوم الر  الحقلى  %07منو مرا  نقر   ت زي  الميراع  لذ س  كفرا ة نق  المياع ال تتعد  فى ال ق  الرا   معد 

 سرا  فى مياع الر .نتيجة اإل  %07لتص  فى المت سط للى نح 
 ع ت رررير التقديرا  للى س  كميا  الفاقد المائى بسرررب   ذي  العاملي  تقدر بمليارا  ا متار المكعبه   م  التسرررليم بصرررع بة تفاد    الميا

   االسرررررتلدام يير كفا ة النقبتأثير عمليا  النتف  البلر  التسرررررر  المائى للى باط  ا رض  غير ذلم م  الع ام   لال سنه م  الممك  االرتفاع بمعا
ية حالحقلى للمياع للى مسررررت يا  سفقرررر   ذلم ع  طريم تط ير مرافم نق   ت زي  المياع م  ناحية   الت سرررر  فى  اسررررتلدام نوم الر  المط ر م  نا

 سلر .
)التعدي ( ع   ناسرررر ت زي  بالت نورات لما تتميز به محافوة القلي بية ع  غير ا م  محافوا  مصررررر  لذ تر    سرقررررها بالراحة بطريقة ال

 نورات لحسرراسررية  ذا النوام للتعديا  على من رري  ت زي  المياع )الفتحا   الهدارا (   الذ  يتسررب  عنه لسرررا  فى اسررتلدام المياع فى طريم الهدار 
راقرررررررا فة للى تب ير مسررررررراحا  كبيرة م  ا بدايا  ترع الت زي   س اسرررررررطها  بما قد ينعكس سثرع على الجدارة اإلنتاجية للراقرررررررا الزراعية   باإلقرررررررا

عم  على لالزراعية ال اقعة فى نهايا  الترع   لذلم يصرررررربف م  القررررررر رة لدارة عنصررررررر المياع لدارة مثلى   ذلم بتعميم  سررررررائ  تقلي  الفاقد منها   ا
تحقيم حد م  الفاقد منه على الترع الفرعية  الرئيسررررية  لالحد م  اإلسررررا  فى اسررررتلدام المياع  مما سد  للتفكير فى الحفاو على المتاي م  المياع  ال

رة دعردالرة ت زي  ميراع الر   الحفراو على من رررررررررررررري  الر  م  التعرديرا    ممرا قرد ينعكس سثرع على رف  كفرا ة اسررررررررررررررتلردام مياع الر     م  ثم رف  الق
 اإلنتاجية للراقا الزراعية بالقلي بية.

تتللص م كلة الدراسة فى  ج د لسرا   اقف فى استلدام الم ارد المائيه م  قب  مستلدميها فى االراقى القديمة المطبم بها  :مشكلة الدراسة
تلم  رنوام الر  السطحى بالمساقى الترابية حيث ينور الى الم ارد المائيه على انها م رد حر ليس له ثم   ال يمث  استلدامه تكلفه تذكر  تمث

المست يي  الكلى  الجزئى حيث ا   ذا االسرا  فى استلدام  ذا الم رد يمد  الى ا دار قدر كبير م  المياع كا  يمك  استلدامها فى الم كلة على 
م  جملة الممارسا  المائيه  ذا ع  ة على ارتفاع مست   الما   %50م استص ي  زراعة اراقى جديدة لاصة  ا  تلم الممارسا  تمث  اكثر 

تفادة م  ك  ى قر رة التفكير فى االسرالبنية االساسية للمصار   انسداد ا  قلة كفا تها مما يزيد الم كلة تعقيدا مما دعى ال   ر حالةاالرقى  تد
ياع الملتلطه الم   ان اع المياع الملتلفة الن عيه  المتمثله فى مياع نهر الني   مياع االمطار  المياع الج فيه  مياع الصر  الزراعى  مياع الصر  الصحى
 .  مه فى الر دباكبر قدر متاي يمك  معه العم  على زيادة تحسي  كفا ة استلدامها  قد تتاثر االنتاجية الفدانية باالن اع الملتلفة م  المياع المستل

 تهد  الدراسة الى عاهداف الدراسة: 
  الدراسة .  لتحقيم ذلم فا  االمر يتطل  النه ض بمحاصي التعر  على االسالي  التى م   انها رف  الكفا ة االنتاجية للمحاصي  م ق  -1

ما هالدراسة )الذرة ال امية  االرز(فى االنتاج الزراعى م  ل   العم  على رف  االنتاجية الفدانية لهما م  تحقيم اقصى عائد  ذلم ال ميت
 محافوة القلي بية لاصة .االستراتيجية  ذلم بالتعر  على ال ق  الحالى لهذع المحاصي  فى مصر عامة  فى 

 ن ر ال عى بي  الزراع بعدم لالسرا  فى استلدام الم ارد المائيه المتاحه .  -2
 التعر  على االثار االقتصادية الستلدام المياع المتباينة م  ل   دراسة المم را  االقتصادية . -3

                                                 
لة دكتوراه، قسم رسا  الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول القمح تحت انظمة الري الحقلي المختلفة في محافظة البحيرة -)دكتور(فتحي عبد الفتاح محمد الحداد 1

 .6102، عين شمس االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة
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 2102(  2)  44حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد مجلة 

 ا  االجتماعية .التعر  على االثار االجتماعية الستلدام المياع المتباينة م  ل   المم ر  -4
معرفة اثر لاالعتماد على اسرررل   التحلي  االقتصررراد القياسرررى, مث  د ا  االنتاج  التكالي  بصررر ر ا الملتلفة , باالقرررافة الى اسرررتلدام تحلي  التباي  

تصررادية بهد  ا ة االنتاجية  االقاسرتلدام االن اع الملتلفه م  المياع المتاحة على انتاجية محاصري  عينة الدراسرة ,  كذلم تطبيم بعض مقاييس الكف
 تقييم االسالي  التكن ل جية المستلدمة فى انتاج محاصي  الدراسة .

 
ع استلدم  الدراسة النجاز ا دافها ك  م  المنهجي  االستقرائى  االستنباطى معا  كذلم اعتمد  على االسالي  االحصائية  الطريقة البحثية

( Fدار البسيط  المتعدد فى الص ر الملتلفة اللطية  الل غاريتمية  التربيعية  التكعيبية كذلم استلدام التبار )الملتلفة . منها اسل   تحلي  االنح
(,T  للتعر  على مد  معن ية النماذج االحصائية المستلدمة  معن ية معام   االنحدار , الى جان ) 

عتم التيار محافوة القلي بية كمنطقة للدراسة الميدانية   ى لحد  محافوا  مصر  تعتبر امتداد إلقليم القا رة الكبر  الذ  يقم ث ث  عينة الدراسة
  كما تقم المحافوة سبعة مراكز لدارية  مدينتي    ى على الترتي 1900لسنة  490محافوا  القا رة القلي بية  الجيزة  فقا للقرار الجمه ر  رقم 

لغ مساحة مدينة  برا الليمة(  تب –القناطر الليرية –قلي   – بي  القناطر –اللانكة  –ط خ –مدينة قها  –بنها–م  ال ما  للا الجن  )كفر  كر
ف المحافوة الذرة ال امية  القط   القمتزرع ب  م المحاصي  التى م  املي   نسمة  4.24 يبلغ عدد سكانها نح  2كم1124.25المحافوة نح  

 . الم الف  الم ز  الم مش  كافة سن اع اللقر ا  
بنها  ط خ لسح  عينة الدراسة باعتبار ما اكبر مراكز بالمحافوة يتم فيهما زراعة محاصي  الدراسة على   تم التيار مركز اختيار المراكز االدارية : 

 ة.مد  عدة اع ام طبقا للبيانا  ال اردة م  مديرية الزراعة بمحافوة القلي بي
 

 2714( المساحه المزروعه  بالفدان بمحاصيل الذرة الشامية واالرز على مستوى مراكز القليوبية1جدول رقم )
 % محصول االرز % محصول الذرة الشامية المركز

 كفر شكر
 بنها
 طوخ

 الخانكة
 شبين القناطر

 قليوب
 القناطر الخيرية

1114 
24612 
12211 
6744 
14211 
14614 
14466 

1.1% 
21.1% 
21.1% 
4.1% 
12.2% 
11.1% 
14.7% 

47 
1444 
2141 
114 
611 
2421 
2412 

4.1% 
11.1% 
24.1% 
1.4% 
4.1% 
26.1% 
21.2% 

 24212 المجموع
144% 

2477 
144% 

 1414 14461 المتوسط
   مديرية الزراعه بمحافوة القلي بية بيانا  غير من  رة .م   المصدر ع جمع   حسب 

 

(ا  ميررة النسرررررررررررررربيررة للمراكز الملتررارة بمحررافوررة القلي بيررة  بيررا  مسرررررررررررررراحررا  محرراصرررررررررررررريرر  الرردراسررررررررررررررة بررالمحررافوررة للم سررررررررررررررم 1 يبي  الجررد   رقم)      
م  جملة %20.4فدا  تمث  ح الى 23649بنها مركز   يتقرررررررف م  الجد   ا  المسررررررراحة المنزرعه م  محصررررررر   الذرة ال رررررررامية فى2714الزراعا

فدا  م  المسرررراحة المنزرعه بمحصرررر   الذرة ال ررررامية  1935300ه بمحصرررر   الذرة ال ررررامية بالمحافوة  التى بل   نح المسرررراحة المسرررراحة المنزرع
. اما بالنسرررررربة لمركز ط خ فيعتبر    اكبر المراكز المنزرعه بمحصرررررر   االرز م  حيث المسرررررراحه  التى %4.0على مسررررررت   الجمه رية تمث  نح  

فدا  1332706م  جملة المسرررراحه المنزرعه بمحصرررر   االرز فى القلي بية  بل   نح %20.0تمث  ح الى فدا  فى زراعه االرز 2071بل   نح 
 . %6.0م  المساحه المنزرعه بمحص   االرز على مست   الجمه رية تمث  نح 

لذي  دراسة  تم التيار جمي  الزراع اتم التيار  حدة المعاينة على اساس عدد المزارعي  اللذي   يق م   بزراعة محاصي  الاختيار مفردات العينة :
  محص  لعدد المزارعي   حيث بلغ( ت صي  القر  الملتارة الجرا  الدراسة 2يق م   باستلدام االن اع الملتلفة م  مياع الر   ت ير نتائج جد   رقم )

م  جملة المساحه  %0.4فدا  بنسبة ح الى 1003ح الىمزارع يق م   بزراعه مساحه  0209ح الىبلغ الذرة ال امية بقرية  بلنجة مركز بنها 
 %8فدا  بنسبة بل   نح 1973المزر عه مر  محص   الذرة ال امية على مست   مركز بنها  قد بل   مساحه العينة لمحص   الذرة ال امية ح الى

مزارع  1326حص   االرز بقها مركز ط خ ح الىم  اجمالى المساحه المزر عه م  محص   الذرة ال امية بقرية مرصفا  ا  عدد المزارعي  لم
م  جملة المساحه المزر عه م  محص   االرز على مست   مركز ط خ   ا  عدد  %20.2فدا  بنسبة ح الى  442يق م   بزراعه مساحه ح الى
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م  اجمالى  %22.9بنسبة بل   نح فدا   471مزارع يق م   بزراعه مساحه ح الى 1273المزارعي  لمحص   االرز بقرية سنهرة بمركز ط خ ح الى
 . المساحه المزر عه م  محص   االرز بقرية سنهرة

 
 ( توزيع العينة على قرى مراكز بنها و طوخ بمحافظة القليوبية2جدول رقم )

 المركز                     
 

 المحصول

 مركز بنها
 قرية مرصفا قرية شبلنجة

 مزارع -حجم العينة  ف -المساحه  عدد المزارعين مزارع -العينة حجم  ف -المساحه  عدد المزارعين

 44 1244 1442 44 1414 1212 جملة عينة محصول الذرة الشامية
 مركز طوخ

 قرية سنهرة قها    
 مزارع -حجم العينة  ف -المساحه  عدد المزارعين مزارع -حجم العينة  ف -المساحه  عدد المزارعين 

 44 141 1244 44 112 1426 االرزجملة عينة محصول 
 اجمالى حجم العينة اجمالى المساحه اجمالى عدد المزارعين 

 124 1122 13497 جملة العينة لمحاصيل الدراسة

 مديرية الزراعه بالقلي بية قسم االحصا  بيانا  غير من  رة المصدر : 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 و دوال التكاليف اإلنتاجية باستخدام المياه المتباينة  تقدير دوال إالنتاج
 لمحاصيل الدراسهباستخدام المياه المتباينة تقدير دوال إالنتاج 

 تمهيد :
مى تلقياس سثر المدل   اإلنتاجية الملتلفة على دالة لنتاج محاصي  الدراسة بعينة البحث  تم االستعانة بنم ذج االنحدار اللطا  الل غاري 

 .ذد ج المتعدد  نم ذج االنحدار اللطا  الل غاريمى المرحلا   ذا يعنى استلدام الدالة المعر فة بدالة )ك   د ج س( الم
 تقدير نموذج االنحدار في الصورة الخطية المتعددة:  -أ

 5س 5+  0س 0+   6س 6+  0س 0+   4س 4+   3س 3+  2س 2+   1س 1ص^ ر=س +  
 التقديرية لمت سط لنتاج الفدا  م  المحص   بال حدة .حيث س  ع ص^  ر = الكمية 

 ,= كمية السماد البلد  بالمتر مكع   2س , = كمية التقا   للفدا  بالكيل  جرام  1س 
كمية مياع الر  بالمتر المكع    = 6س ,= كمية االسمدة  بال حدة  0س,= العم  اآللا بالساعة 4س=العم  الب ر  )رج  / ساعة( , 3س
 = الحصيدة . 11س = الزريعه  بال حدة , 17س= العزاقة , 9س,=  كمية ال ت   بال تله  5س,قيمة المبيدا  بالجنيه = 0س,

 تقدير نموذج االنحدار في الصورة اللوغاريمية المتعددة:  -ب
 0ل س0+  6ل س 6+  0ل س 0+   4ل س 4+   3ل س 3+   2ل س 2+   1ل س 1ل ص^ ر = س +  
 Step wise Regressionاالنحدار المرحلى  س م الع ام  الممثرة علرى لنتراج المحاصي  م ق  الدراسة ترم استلردام  بدراسة     

المزد جة  ذلم لل ص   للى الص رة التى تتفم نتائجها م  المنطم  لمعرفة س  الص ر سفق  تم تقدير المعادال  بالص رة اللطية  الل غاريتمية
 .2714لم بقر  العينة بالمحافوة ل   الم سم االنتاجى اإلحصائا  ذ االقتصاد 

 مراكز العينة:قرى و باستخدام المياه المتباينة ب الذره الشاميهمحصول  أوال : دوال إنتاج 
لمحص   )ص( امحص   الذرع ال اميه بعينة الدراسة  تم فى البداية استلدام مصف فة االرتباط بي  كمية اإلنتاج م  للتقدير د ا  اإلنتاج      

(  3(     كمية مياع الر  بالمتر المكع  )س2(    العمالة الب رية رج  /ي م )س1 الع ام  التى يفترض سنها تمثر عليه   العمالة اآللية ساعة)س
غاريتمية المزد جة ثم االنحدار (  استلدم االنحدار المتعدد بص رتيه اللطية  الل  0(   كمية ا سمدة بال حدة الفعالة)س4كمية التقا   بالكيل  جرام )س

بص رتيه اللطية  الل غاريتمية المزد جة لل ص   الى سفق  الص ر الرياقية  التى تتفم نتائجها م  المنطم Step wise Regrssion)المتدرج)
 .االقتصاد   االحصائى

 
 
 
 دوال إنتاج الذره الشاميه باستخدام المياه المتباينة بقرى مركز بنها .-1
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 ج د ع قة طردية م جبة بي  كمية االسمدة  مت سط االنتاج باستلدام مياع الصر  تبي   انتاج الذره الشاميه باستخدام مياه الصرف:دوال  -س
 7.71عند مست   معن ية 4.00نح .  قدر  قيمة ) (المحس بة 06.  معام  التحديد بلغ ح الى7.46نح  بل   المر نة اإلنتاجيه اإلجمالية 

.  
 مركز بنهابقرى  باستخدام مياه الصرف( دوال اإلنتاج لمحصول الذره الشاميه 4)جدول رقم 

 المرونة ف 2ر المعادلة الصورة الرياضية الييان

 ل غاريتما مياع صر  الذرع ال اميه
 0. ل  س 462+  1.306=هـلوص^ 

                          (2.06) 
06. 4.00 7.46 

باستلدام ة اجاالنت  مت سط  االسمدة  ج د ع قة طردية م جبة بي  العم  الب ر تبي   باستخدام المياه المخلوطة:دوال انتاج الذره الشاميه  - 
عند مست   9.41نح ) (المحس بة  قدر  قيمة7.61التحديد بلغ ح الى معام  7.509نح اإلجمالية  اإلنتاجيةبل   المر نة   المياع الملل طة 

 7.71معن ية
 مركز بنهاباستخدام المياه المخلوطة بقرى ( دوال اإلنتاج لمحصول الذره الشاميه 1)جدول رقم 

 المرونة ف 2ر المعادلة الصورة الرياضية الييان

 ل غاريتما مياع ملل طة الذرع ال اميه
 4ل س7.404+  2ل س7.350+2.430=هـلوص^

                         (3.04(                    *)2.42**) 
7.61 9.41 7.56 

النتاج  التقا    مت سط ا  ج د ع قة طردية م جبة بي  العم  االلىتبي   دوال انتاج الذره الشاميه باستخدام المياه العذبة بمركز بنها : -جـ
عند 33.20نح  قدر  قيمة) (المحس بة  7.50. معام  التحديد بلغ ح الى7.903نح باستلدام المياع العذبة  بل   المر نة اإلنتاجيه اإلجمالية 

 . 7.71مست   معن ية 
 مركز بنهابقرى  باستخدام المياه العذبة( دوال اإلنتاج لمحصول الذره الشاميه 1)جدول رقم 

 المرونة ف 2ر المعادلة الصورة الرياضية الييان

 ل غاريتما مياع عذبة الذرع ال اميه
 4ل س7.403+ 1ل س7.077+7.425=هـلوص^ 

                        (2.9(                 * )2.5*) 
7.50 33.20 7.903 

مت سط االنتاج   بي   العم  الب ر   كمية التقا     ج د ع قة طردية م جبةتبي   :باستخدام مياه االبار بمركز بنهادوال انتاج الذره الشاميه  -د
عند مست   9.4نح  قدر  قيمة ) (المحس بة 761 معام  التحديد بلغ ح الى7.095نح  بل   المر نة اإلنتاجيه اإلجمالية  االبار باستلدام مياع

 . 7.71معن ية 
 ( دوال اإلنتاج لمحصول الذره الشاميه باستخدام مياه االبار بقرى مركز بنها6جدول رقم )

 المرونة ف 2ر المعادلة الصورة الرياضية الييان

 ل غاريتما مياع ابار الذرع ال اميه
 4ل س7.307+ 2ل س7.425+7.052=هـلوص^

                    (2.9(                          )2.5) 
7.61 9.4 7.095 

 مراكز العينة:قرى و ب باستخدام المياه المتباينة االرز محصولدوال إنتاج -ثانيا 
( 1س)تم فى البداية استلدام مصف فة االرتباط بي  كمية اإلنتاج م  المحص   )ص(  الع ام  التى يفترض سنها تمثر عليه  العمالة اآللية ساعة     

( 0الة)س(   كمية ا سمدة بال حدة الفع4(  كمية ال ت   بال تله )س3(   كمية مياع الر  بالمتر المكع  )س2 العمالة الب رية رج  /ي م )س
(  استلدم االنحدار المتعدد بص رتيه اللطية  الل غاريتمية المزد جة 9( قيمة المبيدا  بالجنيه )س5( الحصيدة )س0(   الزريعه ) س6)س العزاقة

فم نتائجها تتبص رتيه اللطية  الل غاريتمية المزد جة لل ص   الى سفق  الص ر الرياقية  التى  Step wise Regrssion)ثم االنحدار المتدرج)
 م  المنطم االقتصاد   االحصائى.

 االرز باستخدام المياه المتباينة بقرى مركز طوخ . محصولدوال إنتاج -  2
كمية مياع الر  بالمتر المكع   كمية ال ت    ج د ع قة طردية م جبة بي  تبي   دوال انتاج االرز باستخدام مياه الصرف بمركز طوخ : -س

 قدر  قيمة ) (المحس بة 703بلغ ح الى معام  التحديد  0.93نح  بل   المر نة اإلنتاجيه  تاج باستلدام مياع الصر  مت سط االن بال تله
 . 7.71عند مست   معن ية 5.06نح 

 ( دوال اإلنتاج لمحصول االرز باستخدام مياه الصرف بمركز طوخ4)جدول رقم 
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 الييان
الصورة 
 المرونة ف 2ر المعادلة الرياضية

مياع  االرز
 صر 

 ل غاريتما
 1لوس4.14+4سل 4.16+ 4.24=هـلوص^

                          (4.77(    **)2.74     *) 7.03 5.06 7.93 

كمية مياع الر  بالمتر المكع   كمية ا سمدة قة طردية م جبة بي   ج د ع تبي   دوال انتاج االرز باستخدام المياه المخلوطة بمركز طوخ : -ب
 معام  التحديد بلغ 0.303نح  مت سط االنتاج باستلدام المياع الملل طة  بل   المر نة اإلنتاجيه اإلجمالية بال حدة   العزاقة   الزريعه 

  7.71عند مست   معن ية 4.01نح  قدر  قيمة) (المحس بة 7.00ح الى
 

 اإلنتاج لمحصول االرز باستخدام المياه المخلوطة بمركز طوخ( دوال 7)جدول رقم 

الصورة  الييان
 المرونة ف 2ر المعادلة الرياضية

االرز مياع 
 ملل طة

 ل غاريتما
+ 4لوس 1.44+22.74=هـلوص^

 4لو س 4.17+6لوس4.124+1لوس2.41
     (2.05(    *)3.6(  **)3.4 (   **)2.10*) 

7.00 4.01 0.303 

مت سط    الحصيدةكمية العم  االلى)ساعة( كمية  ج د ع قة طردية م جبة بي   اتقف انتاج االرز باستخدام المياه العذبة بمركز طوخ :دوال  -جـ
عند مست    5.16نح  قدر  قيمة ) (المحس بة 7.52 معام  التحديد بلغ ح الى 1.70نح االنتاج باستلدام المياع العذبة  بل   المر نة اإلنتاجيه 

 . 7.71معن ية 
 

 ( دوال اإلنتاج لمحصول االرز باستخدام المياه العذبة بمركز طوخ2)جدول رقم 
 المرونة ف 2ر المعادلة الصورة الرياضية الييان

 ل غاريتما االرز مياع عذبة
 7لوس4.71+1لوس4.24+2.74=هـلوص^

                       (0.73(     **)2.29*) 7.52 5.16 1.70 

 لهكمية مياع الر  بالمتر المكع   كمية ال ت   بال تية م جبة بي   ج د ع قة طردتبي   :باستخدام مياه االبار بمركز طوخ انتاج االرز دوال -د
 قدر  قيمة ) (المحس بة  7.04 معام  التحديد بلغ ح الى 1.09نح  مت سط االنتاج باستلدام مياع االبار بل   المر نة اإلنتاجيه اإلجمالية 

 . 7.71عند مست   معن ية 1.63نح 
 

 ( دوال اإلنتاج لمحصول االرز باستخدام مياه االبار بمركز طوخ14)جدول رقم 
 المرونة ف 2ر المعادلة الصورة الرياضية الييان

 ل غاريتما االرز مياع ابار
 4ل س7.455+3ل س1.370+0.95-=هـلوص^

(2.60(        * )2.04*) 
7.04 1.63 1.09 

 التقدير االحصائى لدوال التكاليف اإلنتاجية باستخدام المياه المتباينة لمحاصيل الدراسة
 

 تمهيد:
ة ليقصررد بدراسررة  التكالي  ت قرريف الع قة بي  مت يري   ما اإلنتاج  التكالي  الكلية  تت ق  طبيعة دالة التكالي  الكلية على طبيعة الدا  

السررعر س فاإلنتاجية التا تعكسررها فإذا كان  دالة اإلنتاج لطية فإ  دالة التكالي  تك   لطية سيقررات  ذلم    ك   حدة م  الم رد يمك   رررام ا بن
تناقص م تح   رررررر ط المنافسرررررة الكاملة  تقررررري  مقدارات متسرررررا يات للى التكالي  الكلية, سما لذا كان  الع قة بي  اإلنتاج  عناصررررررع تمث  لنتاج حد 

 )متزايد( فإ  دالة التكالي  تك   م  الن ع المتزايد ) المتناقص(. 
العينة  تقدير  تحلي  د ا  التكالي  اإلنتاجية الفدانية لملتل  محاصي لمحاصيل الدراسة: المتباينة توصيف وتقدير دوال التكاليف باستخدام المياه

بهد  تحديد الحجم ا مث  لإلنتاج عندما يص  مت سط التكالي   ق  حد ممك  س  تحديد القدر م  الناتج الذ  يعوم الربف  امية   االرز الذرة ال 
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 2102(  2)  44حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد مجلة 

 ارد لما لهذع المعالم  المم را  م  س مية فا ت جيه المة مت سطة إلنتاج ال حدة المنتجة حديد سق  تكلف لتالناتج الذ  يدنا التكالي    القدر م 
 المزرعية نح  االستلدام ا مث  لها   معومة ا ربحية بما يحقم س دا  الزراع م  ناحية   ا  دا  الق مية م  ناحية سلر .

 بنهامركز  بقرى الذرة الشامية باستخدام المياه المتباينةاوال :التقدير اإلحصائي لدوال تكاليف محصول 
 مركز بنها: باستخدام مياه الصرف بقرى الذرة الشاميةالتقدير اإلحصائي لدوال تكاليف محصول   -1

م  الت يرا  فى التكالي  يرج  للى الت ير فى اإلنتاج  بتقدير الحجم  %04(  التى ا قح  س  19( بالجد   رقم )1يتقف م  المعادلة رقم )
لإلنتاج  1-بلغ ح الى لمزارعي   بتقدير معام  المر نةم  لجمالى عينة ا مزارع14فدا   قد  ص  لهذا الحجم  /ارد  23.4االمث  لإلنتاج   بلغ 

 .16.9نح التبار ) ( حيث قدر  قيمة ) (باجرا   7.71 قد تاثر لحصائيات معن ية الداله عند مست   
( 2يتقررررررف م  المعادلة رقم )     مركز بنها:  بقرى المياه المختلطةباســــتخدام  الذرة الشــــاميةالتقدير اإلحصــــائي لدوال تكاليف محصــــول  -2

غ جم االمثرر  لإلنترراج   بلم  الت يرا  فى التكررالي  يرج  للى الت ير فى اإلنترراج  بتقرردير الح %00(  التى ا قررررررررررررررحرر  س  19بررالجررد   رقم )
الداله عند  لإلنتاج  قد تاثر لحصررررررررررررررائيات معن ية  -7.1بلغ ح الىلنتاجية  بتقدير معام  المر نة  فدا      الحجم االكثر كفا ة /ارد  23.0
 .  0.20نح باجرا  التبار)  (حيث قدر  قيمة )  ( 7.71مست  

 مركز بنها: بقرىالمياه العذبة  باستخدام  الشاميةالذرة التقدير اإلحصائي لدوال تكاليف محصول  -4
م  الت يرا  فى التكرالي  يرج  للى الت ير فى اإلنترراج  %09(  التى ا قررررررررررررررحرر  س  19( بررالجرد   رقم )3يتقررررررررررررررف م  المعرادلررة رقم )

لإلنتاج  قد تاثر  7.9-المر نة   بلغ ح الىفردا      الحجم االكثر كفرا ة لنتراجية  بتقدير معام  /ارد  24.0 بتقردير الحجم االمثر  لإلنتراج   بلغ 
 .22.70نح باجرا  التبار ) (حيث قدر  قيمة )  (  7.71لحصائيات معن ية الداله عند مست  

 
 2411بنها بعينة الدراسة عام بمركز  بقرى باستخدام انواع المياه المختلفة الذرة الشامية لمحصول ( دوال التكاليف التربيعية12جدول )

 المعنوية الحجم األمثل ف 2ر  المعادلة رقم المعادلة المياةنوع 

 1 مياع صر 
 2س0090.95س+ 201994.0 -3190657  م = 

                           (-0(          **)0**) 
7.04 16.97 23.4 ** 

 2 مياع ملتلطة
 2س1071.62س +09462-933704  م =

                (3-(            **)3**) 
7.00 0.20 23.0 ** 

 3 مياع عذبة  
 2س063.55س+20005.61-337209.12  م = 

            (-2(            *)2*) 
7.09 22.70 24.0 * 

 4 مياع ابار
 2س944.23س+43721.54-450064.19  م =

                           (-2(        *)2*) 
7.67 9.10 22.60 * 

 . 2714جمع   حسب  م  بيانا  استمارا  االستبيا  بمحافوة القلي بية م سم  المصدر
 مركز بنها: بقرى مياه االبارباستخدام  الذرة الشاميةالتقدير اإلحصائي لدوال تكاليف محصول  -1
يرج  للى الت ير فى اإلنتاج  بتقدير الحجم  التكالي م  الت يرا  فى %67(  التى ا قررررررررح  س 19( بالجد   رقم )4يتقررررررررف م  المعادلة رقم )   

فدا      الحجم االكثر كفا ة لنتاجية     ذلم الحجم الذ  يناور نقطة النهايه الصرررررررررررررر ر  لمت سررررررررررررررط التكالي  /ارد  22.60االمثر  لإلنتاج   بلغ
دد اق  تكلفه عند ا التكالي  الحديه م  مت سررررررررررط التكالي   تتحالكليه  التى يتقاط  عند ا مت سررررررررررط التكالي  م  التكالي  الحديه  بالتالى تتسررررررررررا   

باجرا  التبار )  ( حيث قدر   7.71لإلنتاج  قد تاثر لحصررررررررررائيات معن ية الداله عند مسررررررررررت   1إلنتاج ال حدة  بتقدير معام  المر نة   بلغ ح الى
 . 9.10نح قيمة ) ( 

 عمركز طوخ بقرى باستخدام المياه المتباينةاالرز ثانيا: التقدير اإلحصائي لدوال تكاليف محصول 
( 27( بالجد   رقم )1يتقررررف م  المعادلة رقم ): طوخمركز  باســـتخدام مياه الصـــرف بقرى االرزالتقدير اإلحصـــائي لدوال تكاليف محصـــول  -1

فردا      /ط  3.95لإلنتراج   بلغ م  الت يرا  فى التكررالي  يرج  للى الت ير فى اإلنترراج  بتقرردير الحجم االمثر   %06 التى ا قررررررررررررررحر  س 
ي  لالحجم االكثر كفا ة لنتاجية     ذلم الحجم الذ  يناور نقطة النهايه الصررر ر  لمت سرررط التكالي  الكليه  التى يتقاط  عند ا مت سررررط التكا

 17  لهذا الحجماج ال حدة  قد  صرررررررم  التكالي  الحديه  بالتالى تتسرررررررا   عند ا التكالي  الحديه م  مت سرررررررط التكالي   تتحدد اق  تكلفه إلنت
لإلنترراج  قررد ترراثر لحصررررررررررررررائيررات معن يررة الرردالرره عنررد  -1م  لجمررالى عينررة المزارعي   بتقرردير معررامرر  المر نررة   بلغ ح الى %66مزارعي  يمثل  

 .  19.20نح باجرا  التبار ) (حيث قدر  قيمة ) (  7.71مست  
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(بالجد   رقم 2يتقررررررررررررف م  المعادلة رقم)مركز طوخ: بقرى المياه المختلطةتخدام باســــــــ االرزالتقدير اإلحصــــــــائي لدوال تكاليف محصــــــــول  -2
فدا  / ط  3.9م  الت يرا  فى التكرالي  يرج  للى الت ير فى اإلنتراج  بتقردير الحجم االمث  لإلنتاج   بلغ  %05( التى ا قررررررررررررررحر  س 27)

باجرا   7.71لإلنتاج  قد تاثر لحصررررررررائيات معن ية الداله عند مسررررررررت   7.5    الحجم االكثر كفا ة لنتاجية  بتقدير معام  المر نة   بلغ ح الى
 .  21.52 نح التبار ) (حيث قدر  قيمة) ( 

( 27( بالجد   رقم )3يتقرررررف م  المعادلة رقم )مركز طوخ: بقرىالمياه العذبة  باســــتخدام  االرزالتقدير اإلحصــــائي لدوال تكاليف محصــــول  -3
فدا   قد  /ط  4.23م  الت يرا  فى التكالي  يرج  للى الت ير فى اإلنتاج  بتقدير الحجم االمث  لإلنتاج   بلغ  %65 التى ا قررررررررررررررح  س  
لإلنتاج  قد  1.0بلغ ح الىر نة  بتقردير معرام  الم10غ عردد مم  لجمرالى عينرة المزارعي   البرال %33مزارعي  يمثل   0 صرررررررررررررر  لهرذا الحجم

 . 12.0نح باجرا  التبار ) ( حيث قدر  قيمة ) (  1.0تاثر لحصائيات معن ية الداله عند مست  
 

 طوخ مركز ب باستخدام المياه المتباينة االرز لمحصول ( دوال التكاليف التربيعية24جدول )
 المعنوية الحجم األمثل ف 2ر  المعادلة رقم المعادلة نوع المياة

 1 مياع صر 
 2س5670.97س+60247.12-136337.03  م=

                        (-0(         )0) 
7.06 19.20 3.95 ** 

 2 مياع ملتلطة
 2س006.00س + 4426.02 -11052.57  م= 

                      (-2(               )2) 
7.05 21.52 3.9 ** 

 3 مياع عذبة  
 2س3213.66س + 20913.3 – 00044.9  م = 

                      (-2(               )2) 
7.65 12.01 4.3 ** 

 4 مياع ابار
 2س1010.40س +9099.09-21260.99  م= 

                      (-2(               )2) 
7.00 0.4 3.0 ** 

( 27( بالجد   رقم )4يتقرررررررف م   المعادلة رقم )مركز طوخ: بقرى االبارمياه باســـــتخدام  االرزالتقدير اإلحصـــــائي لدوال تكاليف محصـــــول  -4
فدا   قد  صرر  /ط  3.0م  الت يرا  فى التكالي  يرج  للى الت ير فى اإلنتاج  بتقدير الحجم االمث  لإلنتاج   بلغ  %00 التى ا قررح  س 

لإلنتاج  قد تاثر لحصررررررررررررررائيات معن ية الداله  1بلغ ح الىالمر نة  مزارعي   بتقدير معام  م  لجمالى عينة ال %27مزارعي  يمثل  3لهذا الحجم
 .0.4نح باجرا  التبار ) (حيث قدر  قيمة ) (  7.71عند مست  

 
 المؤشرات االقتصادية و االثار االجتماعية الستخدام المياه المتباينة فى الزراعة المصرية

 :باستخدام المياه المتباينة المؤشرات االقتصادية لمحصول الذره الشاميه اوال : 
جنية باستلدام مياع الصر   قدر  4076.29مت سط التكالي  االنتاجية للفدا  قد بلغ ح الى اجمالى التكاليف االنتاجية: -1

جنية  4473.02جنية باستلدام المياع العذبة  قدر  بح الى6050.55جنية باستلدام المياع الملل طة فى حي  قدر  بح الى0047.60بح الى
 بمياع االبار.

جنية باستلدام المياع الملل طة فى حي  6957 قدر  بح الى جنية باستلدام مياع الصر 6302مت سط االيراد قد بلغ ح الىاجمالى االيراد: -2
 جنية باستلدام مياع االبار . 6136جنية باستلدام المياع العذبة    قدر  بح الى0115قدر  بح الى

جنية باستلدام المياع 1439.3جنية باستلدام مياع الصر   انلفض الى1640.9العائد الفدانى قد بلغ ح الىمت سط صافى  عصافى العائد -3
جنية فى حالة استلدام 1032.0جنية باستلدام المياع العذبة  انلفض الى0377.1الملل طة  كا  مت سط صافى العائد الفدانى بلغ ح الى

 مياع االبار.
جنية باستلدام 1.30مت سط اجمالى العائد الى اجمالى التكالي  فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الىع ليفاجمالى العائد / اجمالى التكا -4

قد بلغ فى حالة استلدام المياع العذبة    كا  مت سط اجمالى العائد الى اجمالى التكالي   جنية 1.26المياع الملل طة  انلفض الى
 حالة استلدام مياع االبار . جنية فى1.39 انلفض الى جنية1.52ح الى

 انلفض  جنية7.30مت سط العائد على الجنية المنفم فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الىع العائد على الجنية المنفق -0
جنية فى 7.39 انلفض الى  جنية7.45جنية. كا  مت سط العائد على الجنية المنفم فى حالة استلدام المياع العذبة قد بلغ ح الى 7.726الى

 حالة استلدام مياع االبار.
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جنية باستلدام  26جنية  انلفض الى 30ع مت سط اربحية الجنية المنفم فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الى اربحية الجنية المنفق -6
جنية باستلدام مياع 39جنية  انلفض الى 45المياع الملل طة  كا  مت سط اربحية الجنية المنفم فى حالة استلدام المياع العذبة قد بلغ ح الى 

 االبار.
جنية   كا  27.05جنية انلفض الى 20.91مت سط  امش ربف المنتج فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الى  هامش ربح المنتج: -0

 .استلدام مياع االبارجنية ب25.20جنية  انلفض الى 29.40مت سط  امش ربف المنتج فى حالة استلدام المياع العذبة قد بلغ ح الى
 : باستخدام المياه المتباينة لمحصول االرز ةثانيا: المؤشرات االقتصادي

جنية 0072.41جنية باستلدام مياع الصر   قدر  بح الى0156.20مت سط التكالي  االنتاجية بلغ ح الى اجمالى التكاليف االنتاجية: -1
 جنية بمياع االبار.0496 قدر  بح الى جنية باستلدام المياع العذبة0472باستلدام المياع الملل طة فى حي  قدر  بح الى

جنية باستلدام المياع الملل طة  فى حي  6993جنية باستلدام مياع الصر   قدر  بح الى0503مت سط االيراد قد بلغ ح الىاجمالى االيراد: -2
 تلدام مياع االبار.جنية باس0721 قدر  بح الى جنية باستلدام المياع العذبة 17410قدر  بح الى

جنية باستلدام المياع الملل طة 1491جنية باستلدام مياع الصر   انلفض الى2650مت سط صافى العائد الفدانى قد بلغ ح الىع صافى العائد -3
 .  مياع االبارجنية فى حالة استلدام 1020ى بلغ ح الجنية باستلدام المياع العذبة 0710 كا  مت سط صافى العائد الفدانى قد بلغ ح الى

جنية  انلفض 1.02مت سط اجمالى العائد الى اجمالى التكالي  فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الىع اجمالى العائد/اجمالى التكاليف -4
 1.93 الىبلغ حجنية باستلدام المياع الملل طة, كا  مت سط اجمالى العائد الى اجمالى التكالي  فى حالة استلدام المياع العذبة قد 1.20الى

 جنية فى حالة استلدام مياع االبار.1.25جنية انلفض الى
جنية 7.32 انلفض الى جنية 7.02مت سط العائد على الجنية المنفم فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الىع العائد على الجنية المنفق -0

جنية فى حالة استلدام مياع 7.25جنية  انلفض الى7.93 كا  مت سط العائد على الجنية المنفم فى حالة استلدام المياع العذبة قد بلغ ح الى 
 االبار.

جنية باستلدام 32.00ض الىجنية  انلف01.53مت سط اربحية الجنية المنفم فى حالة استلدام مياع الصر   بلغ ح الىاربحية الجنية المنفق:  -6
جنية  20.01جنية  انلفض الى29.56المياع الملل طة  كا  مت سط اربحية الجنية المنفم فى حالة استلدام المياع العذبة قد بلغ ح الى

 باستلدام مياع االبار.
جنية  كا  27.55انلفض الىجنية   34.36مت سط  امش ربف المنتج فى حالة استلدام مياع الصر  قد بلغ ح الىهامش ربح المنتج:  -0

 .جنية فى حالة استلدام مياع االبار21.07جنية  انلفض الى 45.17مت سط  امش ربف المنتج فى حالة استلدام المياع العذبة قد بلغ ح الى 
 االثار االجتماعية باستخدام المياه المتباينة لمحاصيل الدراسه

اللصائص االجتماعية لعينة الدراسة  التى لها تاثير مبا ر على مد  التيار الزراع للمياع المتباينة ا م  بعض المالمح االجتماعية لعينة الدراسة :
عرفة مد  م قد تم التيار الزراع  فقا للحالة التعليمية  درجة الم اركة فى االن طة االر ادية  مست   المعي ة لهم حيث تم التيار كبار الزراع ل

 . ينة فى الزراعةتاثير استلدام المياع المتبا
 الحالة التعليمية لمزارعى محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه المتباينة:-1
(س  نسبة م  يستطيع   القرا ة  الكتابة 23يبي  الجد  )االهمية النسبية للمستوى التعليمى لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى مياه الصرف: -أ

 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة  اما التعليم الجامعى  %12.9بينما تص  نسبة التعليم المت سط نح ,  %6,3للذي  يستلدم   مياع الصر  تمث  نح 
 م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   مياع الصر . %6.20فقد بلغ نح 

 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمستوى التعليمى لمستخدمى مياه الصرف24جدول  )
 اال مية النسبية تعليم جامعى مياع  صر  اال مية النسبية تعليم مت سط مياع صر  اال مية النسبية مياع صر يقرس  يكت  

10 6.4% 31 12.2% 15 6.21% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

 
( س  نسبة م  يستطيع   القرا ة 24يبي  الجد  )المياه المخلوطة:االهمية النسبية للمستوى التعليمى لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى  -ت

 اما التعليم الجامعى فقد بل    %9.2, بينما تص  نسبة التعليم المت سط نح  %3.3 الكتابة للذي  يستلدم   المياع الملل طة تمث  نح 
 الملل طة. اعلى نسبة م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   المياع تعتبر  %11.0نح 
 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمستوى التعليمى لمستخدمى المياه المخلوطة21جدول  )
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المياه يقرأ ويكتب 
 المختلظة

االهمية 
 النسبية

المياه تعليم متوسط 
 المخلوطة

االهمية 
 النسبية

المياه تعليم جامعى 
 المختلظة

االهمية  
 النسبية

8 4.4% 22 2.2% 28 11.4% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

( س  نسبة م  يستطيع   القرا ة  الكتابة 20يبي  الجد  ) االهمية النسبية للمستوى التعليمى لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه العذبة: -جـ
 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة ,  اما التعليم الجامعى  %11.0  نسبة التعليم المت سط نح , بينما تص %0.1للذي  يستلدم   المياع العذبة تمث  نح 

 م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   المياع العذبة.% 6.0فقد بل   نح 
 

 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمستوى التعليمى لمستخدمى المياه العذبة21جدول  )

 ةالمياه العذبيقرس  يكت  
اال مية 
 النسبية

المياه تعليم مت سط 
 العذبة

المياه تعليم جامعى  اال مية النسبية
 العذبة

 اال مية النسبية 

10 4.1% 28 11.4% 16 6.4% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

( س  نسبة م  يستطيع   القرا ة  الكتابة 26يبي  الجد  ) محاصيل الدراسة لمستخدمى مياه االبار: االهمية النسبية للمستوى التعليمى لزراع -د
 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة م  جملة عدد م ا دا  العينة, بينما تص  نسبة التعليم المت سط  %13.3للذي  يستلدم   مياع االبار تمث  نح 

 م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   مياع االبار. % 3.00نح   اما التعليم الجامعى فقد بل   %0.5نح 
 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمستوى التعليمى لمستخدمى مياه االبار26جدول  )
 اال مية النسبية مياه االبارتعليم جامعى  اال مية النسبية مياه االبارتعليم مت سط  اال مية النسبية مياه االباريقرس  يكت  

32 14.4% 19 4.7% 9 4.41% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

 10.02المحس بة   F(, حيث كان  قيمة20كما م قف جد  ) F اللتيار معن ية الفر م للمست   التعليمى بي  الزراع تم استلدام التبار      
 Fللمست   التعليمى لمستلدمى المياع الملل طة,   كان  قيمة 23.20المحس بة   Fكان  قيمة   للمست   التعليمى لمستلدمى مياع صر  , 

حي  كان   للمست   التعليمى لمستلدمى مياع االبار فى 26.22المحس بة   F,   كان  قيمةالمياع عذبةللمست   التعليمى لمستلدمى  6المحس بة
 بنا  علية يمك  رفض الفرض الجد لية   Fالمحس بة اكبر م  قيمة  Fفتبي  م  النتائج انها معن ية حيث كان  قيمة 0.14الجد لية   Fقيمة

 ة.مستلدمى المياع المتباينلاالحصائى  قب   الفرض البدي  ا  انه ت جد فر م معن ية للمست   التعليمى بي  الزراع بعينة الدراسة 
 

 و المتوسطات واالنحرافات للمستوى التعليمى لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه المتباينة  F( قيمة 24جدول  )
              

 البيان
 للمستوى التعليمى

عذبة مياه F مياه مخلوطة F مياه صرف  F  ابارمياه F 
X1 S1 

11.42 

X2 S2 

24.21 

X4 S4 

6 

X1 S1 

 1.11 7 1.74 1 1.11 2 1.64 1 يقرس  يكت  26.22
 1.26 1.41 1.11 4 4.17 1.1 4.26 4.41 مت سط
 4.14 2.21 4.72 1 1.22 4.1 4.14 4.41 جامعى

F  المصدر ع جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية حيث  - 142 درجا  حرية  7.71المحس ية عند مست   معن يةX1 ,
X2 X,3 X,4) المت سطا(- S1, S2 , S3 , S4 )االنحرافا  المعيارية ( 
 
 المشاركة فى االنشطة االرشادية لمزارعى محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه المتباينة: -2
 االهمية النسبية للمشاركة فى االنشطة االرشادية لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى مياه الصرف: -أ
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, بينما تص  نسبة الم اركة المت سطة  %5.00للذي  يستلدم   مياع الصر  تمث  نح  م  الم اركة المنلفقة(س  نسبة 25يبي  الجد  )   
م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   مياع  %0.0 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  اما نسبة الم اركة العالية فقد بل   نح  %5.33نح 

 الصر .
 لمزارعى محاصيل الدراسة للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى مياه الصرف ( االهمية النسبية27جدول  )

منخفضة مياه  مشاركة
 صرف

االهمية 
 النسبية

متوسطة مياه  مشاركة
 صرف

االهمية 
 النسبية

عالية مياه   مشاركة
 صرف

االهمية  
 النسبية

21 7.41% 20 7.44% 15 4.1% 

 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :
 
 االهمية النسبية للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى المياه المخلوطة: -ب

, بينما تص  نسبة الم اركة المت سطة  %0.42(س  نسبة م  الم اركة المنلفقة للذي  يستلدم   المياع الملل طة تمث  نح 29يبي  الجد  )
م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   المياع  %9.10 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  اما نسبة الم اركة العالية فقد بل   نح  %17نح 

 الملل طة.
 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى المياه المخلوطة22جدول  )

المياه منخفضة  مشاركة
 المخلوطة

االهمية 
 النسبية

المياه متوسطة  مشاركة
 المخلوطة

االهمية 
 النسبية

المياه عالية  مشاركة
 المخلوطة

االهمية 
 النسبية

13 1.12% 24 14% 22 2.14% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

 االهمية النسبية للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى المياه العذبة :     -جـ
للتعر  على االلت   بي  الزراع فى مد  الم اركة فى االن طة االر ادية للذي  يستلدم   المياع العذبة , تم حسا  عدد م  نسبتهم ,       

م  جملة عدد م ا دا  العينة, بينما تص   %5.33للذي  يستلدم   المياع العذبة تمث  نح ( س  نسبة م  الم اركة المنلفقة 37 يبي  الجد  )
م  جملة عدد م ا دا   %0.92 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  اما نسبة الم اركة العالية فقد بل   نح  %17نسبة الم اركة المت سطة نح 

 العينة لم  يستلدم   المياع العذبة.
 ية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى المياه العذبة( االهم44جدول  )

المياه  منخفضة مشاركة
 العذبة

اال مية 
 النسبية

المياه مت سطة  مشاركة
 العذبة

المياه  عالية مشاركة اال مية النسبية
 العذبة

 االهمية النسبية 

20 7.44% 24 14% 19 4.22% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

( س  نسبة م  الم اركة المنلفقة للذي  يستلدم   31يبي  الجد  )االهمية النسبية للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى مياه االبار: -دـ
 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  %9.05م اركة المت سطة نح م  جملة عدد م ا دا  العينة, بينما تص  نسبة ال %0.92مياع االبار تمث  نح 

 م  جملة عدد م ا دا  العينة لم  يستلدم   مياع االبار. %0.75 اما نسبة الم اركة العالية فقد بل   نح 
 

 (االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة للمشاركة فى االنشطة االرشادية لمستخدمى مياه االبار41جدول)
مياه  منخفضة ةمشارك

 االبار
اال مية 
 النسبية

مياه مت سطة  مشاركة
 االبار

مياه  عالية مشاركة اال مية النسبية
 االبار

 اال مية النسبية

19 4.22% 23 2.17% 10 4.47% 

 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :
كما م قف  Fبي  الزراع بعينة الدراسة لمستلدمى المياع المتباينة تم استلدام التبار   اللتيار معن ية الفر م للم اركة فى االن طة االر ادية     
للم اركة فى االن طة  60.64المحس بة   F( فتبي  م  النتائج معن ية الفر م للم اركة فى االن طة االر ادية , حيث كان  قيمة32جد  )

 Fلمستلدمى المياع الملل طة,   كان  قيمة للم اركة فى االن طة االر ادية 1.47المحس بة   Fلمستلدمى مياع صر ,   كان  قيمة  االر ادية
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 للم اركة فى االن طة االر ادية 06.5المحس بة   Fلمستلدمى المياع عذبة ,   كان  قيمة للم اركة فى االن طة االر ادية 36.49المحس بة
الجد لية   Fالمحس بة اكبر م  قيمة  Fفتبي  م  النتائج انها معن ية حيث كان  قيمة 4.06الجد لية   Fلمستلدمى مياع االبار فى حي  كان  قيمة

لزراع بعينة الدراسة بي  ا ن طة االر ادية بنا  علية يمك  رفض الفرض االحصائى  قب   الفرض البدي  ا  انه ت جد فر م معن ية للم اركة فى اال
 مستلدمى المياع المتباينة .ل
 

 و المتوسطات واالنحرافات للمشاركة فى االنشطة االرشادية لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه المتباينة  F( قيمة 42جدول  )
عذبةمياه  F مياه مخلوطة F مياه صرف البيان  F  ابارمياه F 

فى للمشاركة 
 االنشطة االرشادية

1x S1 

64.61 

X2 S2 

1.14 

X4 S4 

46.12 

4x S1 

 2.46 1.41 1.72 1.41 1.1 4.21 1.1 1.21 منخفض 46.7
 4.26 1.41 1.22 1.1 2.16 6 1.11 1 مت سط
 1.22 1.1 4.26 1.7 4.12 1.41 2.62 1.41 عالى

F  المصدر ع جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية حيث  - 142 درجا  حرية  7.71المحس ية عند مست   معن يةX1 ,
X2 X,3 X,4) المت سطا(- S1, S2 , S3 , S4 )االنحرافا  المعيارية ( 
 مستوى المعيشة  للزارع لمستخدمى المياه المتباينة: -4
للذي   ( س  نسبة مست   معي ة المنلفض33يبي  الجد  )توى المعيشة لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى مياه الصرف: االهمية النسبية لمس-أ

,  اما نسبة مست   %5.33 بينما تص  نسبة مست   معي ة المت سطة, تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة %17.42يستلدم   مياع الصر  تمث  نح 
 لم  يستلدم   مياع الصر . %0فقد بل   نح   معي ة المرتف 

 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة لمستوى المعيشة لمستخدمى مياه الصرف44جدول  )
مستوى معيشة منخفض 

 مياه صرف
االهمية 
 النسبية

متوسطة مستوى معيشة 
 مياه صرف

االهمية 
 النسبية

  مرتفع  مياهمستوى معيشة 
 صرف

االهمية 
 النسبية

25 14.12% 20 7.44% 12 1% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية . المصدر :

( س  نسبة مست   معي ة المنلفض 34يبي  الجد  )االهمية النسبية لمستوى المعيشة لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه المخلوطة: -ب
 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  اما نسبة  %12.0نسبة مست   معي ة المت سطة  , بينما تص  %5.33للذي  يستلدم   المياع الملل طة تمث  نح 

 لم  يستلدم   المياع الملل طة . %0مست   معي ة المرتف   فقد بل   نح 
 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة لمستوى المعيشة لمستخدمى المياه المخلوطة41جدول  )

 منخفضمستوى معيشة 
 المياه المخلوطة

اال مية 
 النسبية

المياه مت سطة مستوى معيشة 
 المخلوطة

 عالىمستوى معيشة  اال مية النسبية
 المياه المخلوطة

اال مية 
 النسبية

20 7.44% 30 12.1% 12 1% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

( س  نسبة مست   معي ة المنلفض للذي  30يبي  الجد  )االهمية النسبية لمستوى المعيشة لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه العذبة: -جـ
 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  اما نسبة مست    %17.4, بينما تص  نسبة مست   معي ة المت سطة%9.05يستلدم   المياع العذبة تمث  نح 

 لم  يستلدم   المياع العذبة. %4.10معي ة المرتف   فقد بل   نح 
 ( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة لمستوى المعيشة لمستخدمى المياه العذبة41جدول  )

 منخفضمستوى معيشة 
 المياه العذبة

اال مية 
 النسبية

مت سطة مستوى معيشة 
 المياه العذبة

اال مية 
 النسبية

عالى مستوى معيشة 
 المياه العذبة

االهمية 
 النسبية

23 2.17% 25 14.12% 10 1.14% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :
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المنلفض للذي  ( س  نسبة مست   معي ة 36يبي  الجد  )االهمية النسبية لمستوى المعيشة لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى مياه االبار: -دـ
 تعتبر  ذع النسبة اعلى نسبة,  نسبة مست   معي ة  %10.5,بينما تص  نسبة مست   معي ة المت سطة%4.10تمث  نح  يستلدم   مياع االبار

 لم  يستلدم   مياع االبار.%6.20نح  بلغالمرتف  
 

 لمستخدمى مياه االبار( االهمية النسبية لمزارعى محاصيل الدراسة لمستوى المعيشة 46جدول  )
 منخفضمستوى معيشة 

 مياه االبار
اال مية 
 النسبية

مت سطة مستوى معيشة 
 مياه االبار

اال مية 
 النسبية

عالى مستوى معيشة 
 مياه االبار

اال مية  
 النسبية

10 1.14% 38 11.74% 15 6.21% 
 جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية  المصدر :

( 30كما م قف جد  ) Fبي  الزراع بعينة الدراسة لمستلدمى المياع المتباينة تم استلدام التبار   اللتيار معن ية الفر م لمست   المعي ة     
  Fلمستلدمى مياع صر  ,   كان  قيمة  لمست   المعي ة 3.47المحس بة   Fفتبي  م  النتائج معن ية الفر م لمست   المعي ة, حيث كان  قيمة

  Fلمستلدمى المياع عذبة ,   كان  قيمة لمست   المعي ة 5.10المحس بة Fالمياع الملل طة,   كان  قيمة لمست   المعي ة 13.0المحس بة 
  Fفتبي  م  النتائج انها معن ية حيث كان  قيمة 4.06الجد لية  Fلمستلدمى مياع االبار. فى حي  كان  قيمة لمست   المعي ة 35.33المحس بة 

 الجد لية  بنا  علية يمك  رفض الفرض االحصائى  قب   الفرض البدي  ا  انه ت جد فر م معن ية لمست   المعي ة  Fقيمة المحس بة اكبر م 
 مستلدمى المياع المتباينة  .لبي  الزراع بعينة الدراسة 

 
 و المتوسطات واالنحرافات لمستوى المعيشة لزراع محاصيل الدراسة لمستخدمى المياه المتباينة  F( قيمة 44جدول  )

مياه عذبة F مياه مخلوطة F مياه صرف البيان  F  ابارمياه F 
 x s مستوى المعيشة

4.14 

x s 

14.1 

x s 

7.14 

x s 

35.33 
 1.47 2.21 1.1 1.41 1.26 1.41 1.41 6.21 منخفض
 1.44 2.1 1.1 6.21 1.21 4.41 1.1 1.21 متوسط
 4.26 4.21 1.11 4 1.44 2.1 1.22 4.1 عالى

F  ع جمع   حسب  م  بيانا  عينة الدراسة بمحافوة القلي بية حيث المصدر - 142 درجا  حرية  7.71المحس ية عند مست   معن يةX1 ,
X2 X,3 X,4) المت سطا(- S1, S2 , S3 , S4   المعيارية() االنحرافا 
 

 الملخص والتوصيات
ذا كان  المياع  م المحددا  الرئيسررررررية للتنمية    تعد المياع م  س تعد الزراعة  ا المسرررررررتلدم الرئيسررررررا للمياع لاصرررررررة فا الد   النامية   ا 

تقبلية المسررتصررلحة  المسررتهدفة فا اللطة المسررالمتاحة اآل  تكفا ل سررتلداما  الحالية منها  فإنه م  الزيادة السرركانية   الحاجة للى زيادة ا راقررا 
 ررركلة الدراسرررة م فإ  التحد  ا كبر يتمث  فا تدنية الم ارد المائية ال زمة لسرررد الزيادة فا الطل  على المياع فا المسرررتقب  لدف  عجلة التنمية  تتمث 

  كفا ة اسررررررررررررررتلداماتهم تعد متدنية للى حد كبير  ا مر الذ  يحد لال سه   ارد المياع الملتلفه الن عيفا سنه على الرغم م  محد دية المعر ض م  م
م  قدرة  دبفاعلية م  لمكانية اسرتصر ي المزيد م  ا راقرا مستقب ت   الت جه فى استلدام  است    الم ارد المتاحة افق  استلدام االمر الذ  يح

ال اقررف فا اسرررتلدام المياع فا القطاع الزراعا المصررر  بصرررفة عامة   فا القطاع الزراعا على لحراز معدال  عالية للنم   فقرر ت ع  اإلسررررا  
 ةزماما  بدايا    سررررررط الترع بمحافوة القلي بية بصررررررفة لاصررررررة  ا مر الذ  ي ررررررير للى انلفاض الكفا ة االقتصررررررادية اإلنتاجية للراقررررررا الزراعي

 بالقلي بية.
ي  م قرررر  الدراسررررة الميدانية سفقررررلية اسرررررتلدام دالة اإلنتاج ك   د ج س, كما تبي   س قررررح  نتائج التقدير االحصررررائى لد ا  لنتاج المحاصرررر    

لي  االت   المت يرا  الممثرة على لنتاجية المحاصررررري  م قررررر  الدراسرررررة باسرررررتلدام المياع المتباينة ,  س قرررررح  نتائج التقدير االحصرررررائى لد ا  تك
   الحجم المدنا للتكالي  باسررتلدام المياع المتباينة  اتقررف س  غالبية الزراع يحقق   ذلم المحاصرري  م قرر  الدراسررة باسررتلدام المياع المتباينة الت

جم اإلنتاج حالحجم, ,كمرا تبي  زيرادة حجم اإلنتاج المدنا للتكالي  باسررررررررررررررتلدام نوام الر  بالمياع العذبة  فى زراعة الذرة ال ررررررررررررررامية بنوائر ا  زيادة 
الذرة  ةفى زراعة االرز بنوائر ا. كما س قرررررح  نتائج مم ررررررا  الكفا ة االقتصرررررادية تف م زراعبالمياع العذبة    المدنا للتكالي  باسرررررتلدام نوام الر 

تلدام المياع االرز باسررتلدام المياع العذبة  مقارنة بنوائر ا باسرر ةال ررامية باسررتلدام المياع العذبة  مقارنة بنوائر ا باسررتلدام المياع المتباينة, تف م زراع
 المحس بة للى معن ية الفرم احصائيات. f) ينة ,  ذلم فا كافة المراكز بعينة الدراسة, قد س ار  قيمة )المتبا
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   و توصى الدراسة بما يلـــي  :
 اقرررر رة العم  على تر ررريد كميا  المياع المسرررتلدمة فعليي فى ر  المحاصررري  المدر سرررة لرف  القيمة االقتصرررادية لم رد المياع لزيادة مسرررا مته -1

 قيمة االنتاج الزراعى . فى
مة يالت سررررررر   فى اسرررررررتلدام المياع الج فية بجان  المياع العذبه حيث يعتبر االحتياطى لمصرررررررر م  الم ارد المائية الحالية  المسرررررررتقبلية   ذا  ق -2

 ه.استراتيجية  امررة م  االلذ فى االعتبار معد  السح  اآلم   سالقتصاد  م  الرصد   المتابعه م  الجها  الملتص
 الت س  فى لدارة المياع على المست يا  الملتلفة  العم  على لدارة عنصر المياع لدارة مثلى . -3
 تعميم  سائ  تقلي  الفاقد م  المياع  العم  على الحد م  اإلسرا  فى استلدام المياع . -4
 قر رة ا لذ فى االعتبار بنا  قاعدة بيانا  ع  القيمة االقتصادية لمياع الر   . -0
ن عية مياع الصررررر  الزراعى م  ل   معالجتها مبا رررررة م  المصررررار  الرئيسررررية س  معالجة المصررررار  الرئيسررررية قب  للطها بالمياع تحسرررري   -6

 العذبة  من  للطها بمياع الصر  الصحى س  الصناعا .
 

 المراجـــع
(  لبري  14للمياع فا الفي م   التقرير الفنا رقم ) لبرا يم ا سررررررررري طا )دكت ر(  شلر   ع م رررررررررر ع لدارة المياع بالفي م   اإلدارة المتكاملة  -1

 . 15ص   1996
سرررررم االقتصررررراد ق–لبرا يم سرررررعيد لبرا يم فهماعدراسرررررة اقتصرررررادية تحليلية للفاقد فا الم ارد ا رقرررررية الزراعية المصررررررية رسرررررالة ماجسرررررتير -2

 م.1996 –جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة –الزراعا
 –راعة كلية الز  –قسررم االقتصرراد الراعا  –رسررالة ماجسررتير  –سحمد لبرا يم محمد مصررطفى ع االسررت    االقتصرراد  لمياع السررد العالا  -3

 م . 1906  -جامعة عي   مس 
 ث البح سحمد سحمد ج يلا )دكت ر(  شلر     الع ام  االقتصرررررررادية  االجتماعية الممثرة على السرررررررل م اإلر ائا للمزارع المصرررررررر  مجلة -4

 م . 1950الزراعية  جامعة طنطا  المجلد الحاد  ع ر العدد الثانا   ي ني 
جامعة   21لسرررماعي  عبد الفتاي )دكت ر(عالم ارد المائية المصررررية نورة مسرررتقبلية الممتمر السرررن   الثالث   المياع العربية  تحديا  القر  -0

 . 0ص  1995ن فمبر 26 – 24سسي ط  
كفا ة االقتصرررادية السرررتلدام مياع الر  فا الزراعة المصررررية )دراسرررة حالية سسررري ط(رسرررالة دكت راع قسرررم االقتصررراد سسرررما  لسرررماعي  عيدعال -6

 .   63ص 2774الزراعا كلية الزراعة جامعة سسي ط  
ا محافوة ف الكفا ة االقتصرررررررادية  اإلنتاجية لمحصررررررر   القمف تح  انومة الر  الحقلا الملتلفة -فتحا عبد الفتاي محمد الحداد)دكت ر( -0

 .2716البحيرة  رسالة دكت راع, قسم االقتصاد الزراعا, كلية الزراعة, جامعة عي   مس, 
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Economic and Social effects for using the differential water in Egyptian Agriculrure 
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Summary: 

 

Water is one of the key determinants of the development of agriculture is the main user especially in developing 

countries for water, if the water available was now sufficient current which uses it with the population growth and 

the need to increase the reclaimed land and the target in the future plan, the greatest challenge is to minimize 

necessary to meet the increase of water resources the demand for water in the future to accelerate development 

the problem of the study is that despite the limited supply of different quality water resources, but the efficiency 

of their use are low to a large extent which limits the effectiveness of the possibility of reclaiming more land in 

the future and the trend in the use and exploitation of resources available best use which limits the agricultural 

sector's ability to achieve growth and high rates as well as wasteful clear in the use of water in the Egyptian 

agricultural sector in general and in Zmamat the beginning and the middle of canals province of Qaliubiya, in 

particular, which indicates a decrease in economic productivity and efficiency of agricultural land in Qalyoubia. 

    The results of the estimate statistical functions crop production into the field study better to use production 

Cobb Douglas function, it turns affecting crop productivity under study using disparate water variables difference, 

and the results showed appreciation statistical functions crop costs under study using disparate water differing 

civil size of the costs of using disparate water it turned out that the majority of farmers are making this size, also 

show increased production costs and civil size using the irrigation system of freshwater in cultivation of maize 

peers and increase civil production costs by using fresh water in the rice cultivation peers irrigation system size. 

As I explained the results of economic efficiency indicators outweigh maize cultivation using fresh water 

compared to peers using disparate water, higher than rice cultivation using fresh water compared to peers using 

disparate water, in all the centers a sample survey, it indicated value ((f calculated in a significant difference 

statistically. 

And the study recommends the following: 

The need to rationalize the amount of water used to irrigate crops actually studied to raise the economic value of 

the resource water to increase its contribution to the value of agricultural production. 

Expanding the use of groundwater next to fresh water, where is the reserve to Egypt with an important strategic 

value of current and future water resources and taking into account the safe withdrawal rate and economic with 

the monitoring and follow up with the competent authority. 

Expansion of water management at various levels and work on water management component of optimal 

management. 

Mainstreaming means of reducing water losses and work to reduce the wasteful use of water. 

The need to take into account the construction of data on the economic value of irrigation water base. 

Improve agricultural drainage water quality by processing directly from the main banks or major banks addressed 

before mixing it with fresh water and prevent the mixing of sewage or industrial water.  


