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 دــــــــــــــــالسهجـ
  

تعــــاني مرــــر مــــن مخــــاةر مدــــتق مية نتيجــــة نقــــ  
السياه خرهصا دولتا السرـب، مرـر والدـهدان، المتـان 

وتتحرك دول  تعتسدان عمي مياه الشيل اعتسادًا ش و كمي 
السش ع ألثارة السذاكل مع مرر وإقامة الدـدود والزـ ط 
عمى مرر لتحقيق اك ـر اتـتفادة اقترـادمة مس شـو لسشـع 

مرـر ىـي الدولـة و  مرر من التهتـع الزراعـي االيقـي ،
األك ر ت انًا واألكثر اعتسادًا عمى مياه الشيـل، واألماـار 

معدومــة، والسيــاه الجهييــة جيــر متجــددة، ومــن  بيــا شــ و
مـهارد مرــر  % مـن97ميــاه الشيـل تسثـل نحــه ىشـا يـ ن 

،  3مميــــــار م 55، 5السائيــــــة، وت مــــــ   رــــــة مرــــــرنحه 
وىذا القدر من السياه الم في ال تياجـات الدـ ان، ولكـي 
تحايظ مرر عمى نريب الفـرد مـن السيـاه ي نيـا بحاجـة 

قـدره  ، وىه ما معشـي وجـهد عجـز3مميار م 80إلى نحه 
مياه الشيل  يي  واتتقرار  رة مرر من 3مميار م 25

ـــــة،  ـــــة والعالسي ـــــة واإلقميسي ـــــة السحمي ظـــــل الاـــــروا الحالي
ووضــع االتــتراتيجية الس ئســة لتخفيــص  ــدة الرــرا  مــع 

مقارنـــة  ال حـــ لـــذلس اتـــتيدا  دول  ـــهض نيـــر الشيـــل
الكفاءة اإلنتاجية واالقترادمة لشام الري السدتخدمة يـي 

دراتـــة روابـــط مدـــتخدمي محاياـــة ال حيـــرة مـــن  خـــ ل 

السيــاه يــى الزراعيــة يــي ظــل أنســال الــري السختمفــة داخــل 
الــروابط وخــارج الــروابط لترشــيد االتــتخدام وريــع الــهعى 

 السائى مسايهدى الى زيادة االنتاجية . 
ـــــــــاءة  ـــــــــدير ان م شـــــــــرات الكف ـــــــــائا تق وأوضـــــــــحق نت

االقترــادمة اإلنتاجيــة لسزارعــي محرــهلي الــذرة الذــامية  
ــــــين أيزــــــمية وال اــــــاةس ب ــــــة  ت  ــــــة الدراتــــــة السيداني عيش

ـــاج  ـــة اإلنت ـــة اتـــتخدام دال ـــى يـــي الرـــهرة المهجاريتسي ، ال
اخــــت ا الست يــــرات الســــ ثرة عمــــى إنتاجيــــة السحرــــهلين 
باخت ا نام الـري داخـل روابـط مدـتخدمي السيـاه، كسـا 
ت ين أن مزارعي العيشـة يشتجـهن يـي السر مـة االقترـادمة 

ئا أن السرونـــــة اإلنتاجيـــــة الثانيـــــو ،كســـــا أوضـــــحق الشتـــــا
، 0.720اإلجسالية لسحرهل الذرة الذامية  بم ـق نحـه 

لكل مـن ناـم الـري بـالرش والتشقـيط    0.348، 0.530
ــــــط  الساــــــهر الحــــــدي    وال ســــــر مــــــ ان ،  داخــــــل رواب

كســا تذــير قيســة معامــل مدــتخدمي السيــاه عمــى الترتيــب، 
 0.63  0.60   0.76 نحـه( والتي بم ـق R2التحديد )

ل مــن ناــم الــري بــالرش والتشقــيط  الساــهر الحــدي    لكــ
كســا أوضــحق الشتـــائا أن  وال ســر مــ ان عمــى الترتيـــب 

السرونــة اإلنتاجيــة اإلجساليــة لسحرــهل ال اــاةس بم ــق 
لكـــــل مـــــن ناـــــم الـــــري   1.318  1.16  1.127نحـــــه 

بــالرش والتشقــيط  الساـــهر الحــدي   وال ســـر مــ ان عمـــى 
ـــي R2التحديـــد )كســـا تذـــير قيســـة معامـــل  الترتيـــب  ( والت

لكـــل مـــن ناـــم الـــري  0.70  0.62  0.76 نحـــهبم ـــق 
بــالرش والتشقــيط  الساـــهر الحــدي   وال ســـر مــ ان عمـــى 
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والع قــة بــين التكــاليص الكميــة والكسيــة السشتجــة الترتيــب  
والتي أتزح مشيا أن الرهرة التربيعيـة  من الذرة الذامية

قة ىي أيزل الرهر، وتهضح السعادالت أن ىشاك ع 
ـــين كـــل مـــن التكـــاليص الكميـــة  ـــة م كـــدة إ رـــائيا ب ةردم

أمـــا عشـــد تقـــدير بسحاياـــة ال حيـــرة  الـــذرة الذـــامية وإنتـــاج
الـــذي يـــدنى التكـــاليص وقـــد قـــدر ، األمثـــل  جـــم اإلنتـــاج 

 23.9، اردب/يــــــدان 22.1اردب/يــــــدان   18.7بشحــــــه 
لكل من نام الري بالرش والتشقـيط  الساـهر  اردب/يدان 

الحـــدي   وال ســـر مـــ ان عمـــى الترتيـــب، أمـــا عشـــد تقـــدير 
 جم اإلنتاج السعام لمربح يقد أوضـحق الشتـائا أن ىـذا 

 36.1اردب/يــــــــدان   29.1 الحجــــــــم لــــــــم مرــــــــل إليــــــــو 
ــــدان     لكــــل مــــن ناــــم الــــري اردب/يــــدان 31.9اردب/ي

ر مــ ان عمـــى بــالرش والتشقــيط  الساـــهر الحــدي   وال ســـ
 قوبحدــــاب مرونــــة التكــــاليص اتزــــح أنيــــا بم ــــالترتيــــب 

لكــل مــن ناــم الــري   0.719  0.804،  1.19 الى ــه 
بــالرش والتشقــيط  الساــهر الحــدي    وال ســر مــ ان عمــى 

ــــــب. ــــــاج األمثــــــل الترتي لسحرــــــهل  ولتحديــــــد  جــــــم اإلنت
مدــــــاواة  ، يقــــــد تــــــم الــــــذي يــــــدنى التكــــــاليصال اــــــاةس، 

كـــاليص الحدمـــة، وقـــد قـــدر بشحـــه التكـــاليص الستهتـــاة بالت
 11.064ةن/يــــــدان   11.377  ةن/يــــــدان 12.539
لكــل مـن ناــم الــري بـالرش والتشقــيط  الساــهر  ،ةن/يـدان

ـــى الترتيـــب. والحجم السعاـــم الحـــدي   وال ســـر مـــ ان عم
قـــدر لسحرـــهل ال اـــاةس  و  الىقـــدر بحـــه  لمـــربح والـــذي

   ةن/يـــــدان 33.350ةن/يـــــدان،   42.500الى بحـــــه 
وىـــــذا الحجـــــم لـــــم مرـــــل إليـــــة أي  دانةن/يـــــ 25.600

لكــل مــن  ال اــاةس مشــتا، ويذــير إلــس إلــى أن مزارعــي
ناــــم الــــري بــــالرش والتشقــــيط  الساــــهر الحــــدي   وال ســــر 

. وبحدـــــــاب مرونـــــــة التكــــــــاليص مـــــــ ان عمـــــــى الترتيــــــــب
  0.804،  0.93 الى ــه  قلم اـاةس  اتزــح أنيــا بم ــ

لكـــل مـــن ناـــم الـــري بـــالرش والتشقـــيط  الساـــهر  0.719
مقـــاييس الكفـــاءة     وال ســـر مـــ ان عمـــى الترتيب.الحـــدي

ـــــــاج 7اإلنتاجيـــــــة وىـــــــى ) ـــــــاءة انت ـــــــاس  بدراتـــــــة كف ( مقي
محرــــهل الــــذرة الذــــامية ألعزــــاء روابــــط السيــــاه بعيشــــة 
ـــــــط  ـــــــه  اعزـــــــاء رواب ـــــــرة   تف الدراتـــــــة بسحاياـــــــة ال حي
مدــتخدمي السيــاه لشاــام الساــهر الحــدي  يــي االنتاجيـــة 

لتـــــي قـــــدرت بشحـــــه الفدانيـــــة لسحرـــــهل الـــــذرة الذـــــامية وا
،  19.05اردب/يــــدان يــــي  ــــين بم ــــق نحـــــه  23.01

اردب /يدان لكل من اعزاء روابـط الـري بـالرش  22.1
والتشقــــيط والــــري بــــال سر. زيــــادة االيــــراد الكمــــى ألعزــــاء 
روابـــط مدـــتخدمي  السيـــاه لشاـــام الـــري الساـــهر الحـــدي  

 8744.7لسحرـــــهل الـــــذرة الذـــــامية  يـــــ  قـــــدر بشحـــــه 
ـــــــ  نحـــــــه جشيو/يـــــــدان يـــــــي  ـــــــين   8402.2، 7239بم

ـــــري  ـــــاه السدـــــتخدمة لم ـــــط السي جشيو/يـــــدان ألعزـــــاء رواب
زيـــــــادة العائـــــــد الفـــــــداني  بـــــــالرش والتشقـــــــيط والـــــــري بـــــــال سر 

لسحرهل الذرة الذـامية ألعزـاء روابـط السيـاه مدـتخدمي ناـام 
جشيـو يـي  ـين  3529.3الري الساهر الحـدي   يـ  بمـ  نحـه 

روابــط السيــاه  جشيــو ألعزــاء 3270.1،  2204.8قــدر بشحــه 
ت ــين زيـــادة   الــري بــالرش والتشقـــيط والــري بــال سر عمـــى الترتيــب

أربحيــــة الجشيــــو ألعزــــاء روابــــط ناــــام الــــري الساــــهر الحــــدي  
ندــ ة إجســالي العائــد عمــى  جشيــو ، 0.677 يــ  بمــ  نحــه 

التكاليص ألعزـاء روابـط مدـتخدمي السيـاه لمـري بـال سر 
الحـدي   يـ  واعزاء روابط السيـاه ناـام الـري الساـهر 

يـــــي  ـــــين قـــــدرت بشحـــــه  2.07، 2.03قـــــدرت بشحـــــه  
يتزح تفـه  أعزـاء روابـط مدـتخدمي الري بالرش ،  1.71

ـــــ  العائـــــد مـــــن  ـــــري الساـــــهر الحـــــدي   يـــــ  بم السيـــــاه لشاـــــام ال
ت ــين    وجشيــو 3.53اتــتخدام الستــر الس عــب مــن السيــاه نحــه 

تفــــــه  انتاجيــــــة الستــــــر الس عــــــب مــــــن السيــــــاه ألعزــــــاء روابــــــط 
ي السيـــــاه لشاـــــام الـــــري بـــــالرش والتشقـــــيط  يـــــ  بم ـــــق مدـــــتخدم

بالشدــ ة لسحرــهل الــذرة. وتفــه  اعزــاء روابــط  5.6نحــه
الـــري بـــالرش والتشقـــيط يـــي االنتاجيـــة الفدانيـــة لسحرـــهل 

ةن/يـــــدان    11.250ال اـــــاةس والتـــــي قـــــدرت بشحـــــه 
زيــادة االيـــراد الكمــى ألعزـــاء روابــط ناـــام الــري بـــالرش 

 33750والتشقـيط لسحرـهل ال اــاةس  يـ  قـدر بشحــه 
اني لسحرــــهل ال اــــاةس ت ــــين زيــــادة العائــــد الفــــد جشيو/يــــدان 

 11300ألعزــــاء روابــــط ناــــام الــــري بــــالرش  يــــ  بمــــ  نحــــه 
ت ــين زيــادة أربحيــة الجشيــو ألعزــاء روابــط ناــام الــري   وجشيــو

تفــــــه  أعزــــــاء روابــــــط  جشيــــــو  0.5بــــــالرش  يــــــ  بمــــــ  نحــــــه 
مدــتخدمي السيــاه لشاــام الــري بــالرش والتشقــيط  يــ  بمــ  العائــد 

   جشيـــــو 18.9نحـــــه مـــــن اتـــــتخدام الستـــــر الس عـــــب مـــــن السيـــــاه 
تفــه  انتاجيــة الستــر الس عــب مــن السيــاه ألعزــاء روابــط ت ــين 

مدــتخدمي السيــاه لشاــام الــري بــالرش والتشقــيط  يــ  بم ــق نحــه 
تفه  زرا  والذرة الذامية وال ااةس  داخل روابـط   5.6

مدتخدمي السياه مقارنة بشاام الـري السختمفـة  وإلـس يـي 
 كاية السراكز بعيشة الدراتة.
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 ةــــــمقجم
 

تعانى مرر من مخاةر مدتق مية نتيجة نق  
السياه خرهصا دولتا السرب، مرر والدهدان، المتان 
تعتسدان عمي مياه الشيل اعتسادًا ش و كمي  وتتحرك دول 
السش ع ألثارة العق ات مع مرر وإقامة الددود والز ط 
عمى مرر لتحقيق اك ر اتتفادة اقترادمة مس شو لسشع 

االيقي، وتهيير السهارد  مرر من التهتع الزراعي
السائية معت ر أ د أىم محددات التهتع الزراعي االيقي 
.وإن كشهز اآلمات القرآنية ت ين أن هللا ت حانو وتعالي 
قد أشار إلى أن  ركة السياه يي الكهن من تحب 
وأماار بل و ركتيا تحق األرض ىي رز  من هللا 
تعالي و عمى مرر   همة ومشاسات ان تركز يي 

سميات ال ح  والدراتة لتشسية جسيع مرادر السياه، ع
فقلت استغفخوا ربكم إنو كان غفارًا * قال هللا تعالي: 

ويسددكم بأمهال وبشين يخسل الدساء عليكم مجرارًا * 
ويجعل لكم جشات ويجعل لكم أنيارًا * ما لكم ال ترجهن 

 (13 تي اآلمة   10)نهح، من اآلمة  هلل وقاراً 
ولة األك ر ت انًا و اعتسادًا عمى مياه يسرر ىي الد

معدومـة، والسيـاه الجهييـة جيـر  الشيل، واألماار بيـا شـ و
 % مـن97متجددة، ومن ىشا ي ن مياه الشيل تسثـل نحـه 

مميــار  55، 5مـهارد مرـر السائيـة، وت مـ   رـة مرـر 
م فــــي ال تياجــــات  ،  وىــــذا القــــدر مــــن السيــــاه ال3م

ـــى  ـــرد مـــن الدـــ ان، ولكـــي تحـــايظ مرـــر عم نرـــيب الف
، وىـــه مـــا 3مميـــار م 80السيـــاه ي نيـــا بحاجـــة إلـــى نحـــه 

واتــــتقرار  رــــة  3مميــــار م 25معشــــي وجــــهد عجزقــــدره 
مرر من مياه الشيل  يي ظل الاـروا الحاليـة السحميـة 
ــــــة والعالسيــــــة، ووضــــــع االتــــــتراتيجية الس ئســــــة  واإلقميسي
لتخفيص  دة الررا  مع دول  هض نير الشيل ومـن ثـم 

رار اإلنتـــاج الزراعـــي مـــن كايـــة السحاصـــيل ضـــسان اتـــتق
 الزراعية يي ظل اال تياجات الستزايدة من ال ذاء. 

 

 مذكلة البحث
 

تتسثـــل مذـــ مة ال حـــ  برـــفة عامـــة يـــي االنخفـــاض 
الهاضح لمسهارد السائية وتفاقم العجـز يـي السيـزان السـائي 
 ي  تزايد معدالت الشسه الدـ اني ومـن ثـم تزايـد الامـب 

ــــى ال ــــذاء، ا ــــى زيــــادة عم ــــذي انع ــــس بــــدوره عم ألمــــر ال
الامب عمى السيـاه  يـ  مرـر تحـق خـط الفقـر السـائي 

ومتهتــط  متــر م عــب / لمفــرد / تــشة( 1000)أقــل مــن 

متـــر م عـــب / لمفـــرد / 582نرـــيب الفـــرد  مرـــل إلـــى  
تــشة ( مســا دعــق الحاجــة السمحــة يــى  ضــرورة اتــتخدام 

ـــة لتشاـــيم وترشـــ ـــا الـــري الحديث يد ناـــم وأتـــاليب تكشهلهجي
ـــــري وتحقيـــــق الكفـــــاءة السرجـــــهة مشيـــــا،  اتـــــتخدام ميـــــاه ال

اتـتيديق الدراتـة مقارنـة الكفـاءة اإلنتاجيـة  وتحقيقًا لذلس
واالقترادمة لشام الـري السدـتخدمة يـي محاياـة ال حيـرة 
مــن  خــ ل دراتــة روابــط مدــتخدمي السيــاه لمسذــروعات 

 الزراعية يي ظل أنسال الري الساهر. 
 

 ىجف البحث
 

تقــدير الســهارد اإلروائيــة السرــرية، متزــسشة كسيــات 
السيــاه، والتعــرا عمــى اآلثــار االقترــادمة السترت ــة عمــى 
إنذـــاء وتكـــهين روابـــط ومجـــالس مدـــتخدمي السيـــاه عمـــى 
التر  الفرعية والرئيدية بسحاياة ال حيرة، وإلـس  لتحقيـق 

 اليدا الرئيدي لمدراتة. 
السشاةق السذ ل  كفاءة اتتخدام السياه يي ال حيرة ب -1

 بيا روابط مدتخدمي السياه، يي ةر  الري السختمفة. 
تقـــدير الكفـــاءة االقترـــادمة التـــتخدامات السيـــاه يـــي  -2

القاـــا  الزراعـــي، وزيـــادة اإلنتاجيـــة الفدانيـــة، والحـــد مـــن 
 الفجهة ال ذائية. 

 

: تم الحرهل عمييا من خـ ل األولية :مرادر البيانات
متعددة ، من واقع اتـت يان، لعيشـة عيشة عذهائية، ة قية 

ــة الذخرــية مــع  مــن الــزرا  ، وباتــتخدام أتــمهب السقابم
أيــــراد عيشــــة عــــددىا نحــــه مــــائتي واربعــــهن  مذــــاىدة تــــم 

التهزيــــــع السختــــــارة بعيشــــــة  تجسيعيــــــا مــــــن مزارعــــــي تــــــر 
 .الدراتة

 

الرـــــــادرة مـــــــن الجيـــــــات الح هميـــــــة اإلدارة  الثانهيـــــــة:
دارة السركزيــة لمتهجيــو السركزيــة لص رــاء الزراعــي  و اإل

الســـائي  وقاـــا  التاـــهير بـــهزارة الـــري   االدارة السركزيـــة 
لــــري ال حيــــرة و االتــــ شدرية، ومعيــــد بحــــهث االقترـــــاد 
الزراعــــي،  ومركــــز السعمهمــــات بــــديهان عــــام السحاياــــة، 

لم حــهث السائيــة، باإلضــاية إلــى بعــ   والسركــز القــهمي
 الدراتات الدابقة يي مجال الدراتة.

 

ــــي:األســــ معتســــد عمــــى  التحميــــل الهصــــفي و  لهب البحث
اقترـــــادمات إنتــــاج أىـــــم اإل رــــائي، و الكســـــي لدراتــــة 

الزرو  داخل روابط مدتخدمي السياه عمى مدـتهى التـر  
والسدـــــاقي، باإلضـــــاية إلـــــى اتـــــتخدام م شـــــرات الكفـــــاءة 
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، و تتزــسن الع قــات االقترــادمة لــزرا  تمــس السحاصــيل
تخرجة مـــن دوال اإلنتـــاج الداليـــة لمســـدخ ت الفعميـــة، مدـــ

ــــاءة مــــع  ــــاس الكف السشاقيــــة و التكــــاليص   واتــــتخدام مقي
ــــــق ىــــــذه الدراتــــــة  باتــــــتخدام (  1)اإلشــــــارة إلم ــــــان تا ي

الستحرـــل عمييـــا  (2)األتـــمهب األمثـــل لسعاســـة الشتـــائا 
ـــــى مس ـــــن إعاـــــاء أداة  بالتقـــــدير السعاـــــم ل تـــــتخدام  ت
رقابية يعالة، وأتمهبا مس ن أت اعـو لتعاـيم االتـتفادة مـن 
الســــهرد ومحاولــــة تحديــــد مــــدى ام ــــان تا يــــق االتــــمهب 
االمثــل عمــى الســزارعين يــي ال حيــرة لتخــرج الدراتــة مــن 

 السجال الشاري لمتا يق العسمي. 
 

بعيشــة  الــحرة الذــاميةي لــجوال إنتــاج  التقــجيخ اإلحرــائ
الجراســـة بسش قـــة الشهباريــــة داســـل روابـــط مدــــتخجمى 

 )السخوي بالتشقيط(.السياه لشظم الخى 
 

لقياس أثر السدخ ت اإلنتاجية السختمفة عمى دالة 
 -إنتاج محاصيل عيشة الدراتة )الذرة الذامية

ال ااةس( تم االتتعانة بشسهإج االنحدار الخاي 
يتسى السزدوج الستعدد ونسهإج االنحدار الخاي والمهجار 

والمهجاريتسى السر مي وىذا معشى اتتخدام الدالة 
السعروية بدالة )كهب دوج س(  ي  شا  اتتخداميا 
نارًا لديهلة تقدير معالسيا،  كسا أن الدالة تعاى 
السرونات اإلنتاجية لكل عشرر انتاجى بذ ل م اشر، 

تتجابة الت ير يي  ي  تذير السرونة إلى مدى ا
اإلنتاج إلى الت ير يي عشاصر اإلنتاج، باإلضاية إلى 
أن الدالة تهضح م مح قانهن تشاق  ال مة، وتم تقدير 
دالة إنتاج السحاصيل يي صهرتيا الفيزيقيةوكذلس تقدير 

 التكاليص لشفس السحاصيل .
 ي  تم تقديم الحيازات من مزارعي العيشة ويقا 

زرعة بالذرة الذامية إلى يئتين الفئة لمفئات الحيازية الس
( يدان 5- 2يدان( أما الفئة الثانية ) 2األولى )أقل من 

وييسا يتعمق ب جسالي العيشة وتم تقدير دالة اإلنتاج  
( دالة اإلنتاج يي 1-1بالشهبارية تذير نتائا الجدول )

الرهرة المهجاريتسية  ي  ت ين أن الست يرات التفديرية 
تتسثل  الذرة الذاميةعمى كسية اإلنتاج من  األكثر تأثيراً 

                                                 

تمدة ممخرات شهم   نارية ومدائل يى اال راء   
  (3  1992مهراى ر. ش يجل. 

Likelihood Estimation  4) 

يي، كسية الدساد األزوتي  كسية الدساد الفهتفاتي، 
وكسية السياه السزاية بالشد ة لمفدان بالشد ة لسزارعي 
ىذه الفئة،  ي  أنو قد ث تق السعشهية اإل رائية 
لسرونات عشرر كسية الدساد األزوتي  وكسية الدساد 

ه السزاية ، وعمى يرض تهير الفهتفاتي وكسية السيا
شرول ةريقة السربعات الر رى يي التقدير يان زيادة 

% مع ث ات 1كسية عشرر الدساد األزوتي ،بشد ة 
العشاصر اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو، إنسا ت دى 
لزيادة الكسية السشتجة من محرهل الذرة الذامية زيادة 

كسية % وكذلس زيادة 00.212معشهية بم ق  هالي 
% مع ث ات العشاصر 1عشرر الدساد الفهتفاتي بشد ة 

اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو، إنسا ت دى لزيادة 
زيادة معشهية  الذرة الذاميةالكسية السشتجة من محرهل 

%،أما ييسا يتعمق بعشرر كسية 0.0697بم ق  هالي 
السياه السزاية، يان السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد 
ث تق معشهيتيا ا رائيًا، وعميو يان زيادة كسية السياه 

% إنسا ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة 1السزاية بشد ة 
لم تث ق % ، يقد اتزح أنو 00.45معشهية بم ق  هالى

السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة، وتع س قيسة 
إلى أن  0.720السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي 

زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة 
بشد ة  لذرة الذامية%، إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج ا1

( والتي R2%. كسا تذير قيسة معامل التحديد )0.720
إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة  0.76ي بم ق  هال

% من 76الذكر كانق مدئهلة عن تفدير  هالي 
( Fالت ير الكمى يي االنتاج ، كسا أشارت قيسة )

السحدهبة إلى معشهية الشسهإج السدتخدم لا يعة 
 ال يانات اإل رائية لمااىرة محل الدراتة.

  

لعيشـــة الجراســـة لـــجوال إنتـــاج الـــحرة  التقـــجيخ اإلحرـــائي
ــــــ  الذــــــامية  ــــــه حس ــــــة اب ــــــخوي م ــــــهر بسش ق الس

 والسحسهديةداسل روابط مدتخجمى السياه
 

وييســــا يتعمــــق ب جســــالي العيشــــة بسشاقــــة ابــــه  ســــ  
والسحسهدمة تذير نتائا الجدول دالة اإلنتاج يي الرـهرة 
ــــرات التفدــــيرية ىــــي  ــــين أن الست ي ــــ  ت  ــــة  ي المهجاريتسي

كسية اإلنتاج من الذرة الذـامية تتسثـل يـي كسيـة التقـاوي،  
كسيـــة الدـــساد األزوتـــي  وكسيـــة السيـــاه السزـــاية بالشدـــ ة 

ـــــة لمفـــــدان لسز  ارعـــــي عيشـــــة الدراتـــــة ، قـــــد ث تـــــق السعشهي
ـــة الدـــساد  ـــاوي ، وكسي ـــات عشرـــر التق اإل رـــائية لسرون
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األزوتـــــي، وكسيـــــة السيـــــاه السزـــــاية ، يـــــان زيـــــادة كسيـــــة 
% مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخـرى 1التقاوي بشد ة 

عمى مـاىي عميـو، إنسـا تـ دى لزيـادة الكسيـة السشتجـة مـن 
معشهيـــــة بم ـــــق  ـــــهالي زيـــــادة  الـــــذرة الذـــــاميةمحرـــــهل 

% ، ،و زيــــادة كسيــــة عشرــــر الدــــساد األزوتــــي 0.028
% مــع ث ــات العشاصــر اإلنتاجيــة األخــرى عمــى 1بشدــ ة 

ــــادة الكسيــــة السشتجــــة مــــن  مــــاىي عميــــو، إنســــا تــــ دى لزي
محرـــــهل الـــــذرة الذـــــامية زيـــــادة معشهيـــــة بم ـــــق  ـــــهالي 

%،أمــــــا ييســــــا يتعمــــــق بعشرــــــر كسيــــــة السيـــــــاه 0.0747
نة السقدرة من دالـة اإلنتـاج قـد ث تـق السزاية، يان السرو 

معشهيتيــــــا ا رــــــائيًا، وعميــــــو يــــــان زيــــــادة كسيــــــة السيــــــاه 
% إنسـا تـ دى إلـى زيـادة اإلنتـاج زيـادة 1السزاية بشد ة 

% ، أمــــــا ييســــــا يتعمــــــق 0.428معشهيــــــة بم ــــــق  ــــــهالى 
بالعشاصـــر الست قيـــة األخــــرى، يقـــد اتزـــح أنــــو لـــم تث ــــق 

، وتع ـــــس قيســـــة السعشهيـــــة اإل رـــــائية لمسرونـــــة السقـــــدرة
إلــى أن  0.530السرونـة اإلجساليـة والتـي قـدرت بحـهالي 

ــــي التقــــدير بشدــــ ة  ــــاج الستزــــسشة ي ــــادة عشاصــــر اإلنت زي
بشدـــ ة  الــذرة الذــامية%، إنســا تــ دى إلــى زيـــادة إنتــاج 1

( والتــي R2%. كســا تذــير قيســة معامــل التحديــد )0.53
إلــــى أن عشاصــــر اإلنتــــاج الدــــالفة  0.60بم ــــق  ــــهالي 

% مـــــن 60انـــــق مدـــــئهلة عـــــن تفدـــــير  ـــــهالي الـــــذكر ك
، كسـا أشـارت قيسـة  الذرة الذـاميةالت ير الكمى يي إنتاج 

(F السحدــــهبة إلــــى معشهيــــة الشســــهإج لا يعــــة ال يانــــات )
 اإل رائية لمااىرة محل الدراتة . 

 
لجوال انتاج الحرة الذامية لشظم الخي التقجيخ اإلحرائي 

 .الدكخغسخ بقخى عيشة الجراسة مش قة بشجخ 
 

ان دالة اإلنتاج يي  (1الججول )تذير نتائا 
الرهرة المهجاريتسية و أن الست يرات التفديرية ىي كسية 

تتسثل يي كسية العسل ال ذرى  الذرة الذاميةاإلنتاج من 
رجل /يهم عسل، وكسية السياه السزاية بالشد ة لمفدان 
بالشد ة لسزارعي ىذه الفئة، وقد ث تق السعشهية 

ية لسرونات عشرر العسل ال ذرى، وكسية اإل رائ
السياه السزاية، يان زيادة كسية عشرر العسل ال ذرى 

% مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخرى عمى 1بشد ة 
ماىي عميو، إنسا ت دى لزيادة الكسية السشتجة من 

زيادة معشهية بم ق  هالي  الذرة الذاميةمحرهل 

السياه %، أما ييسا يتعمق بعشرر كسية 0.167
السزاية، يان السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد ث تق 
معشهيتيا ا رائيًا، وعميو يان زيادة كسية السياه 

% إنسا ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة 1السزاية بشد ة 
%، أما ييسا يتعمق 0.381 معشهية بم ق  هالى

بالعشاصر الست قية األخرى، يقد اتزح أنو لم تث ق 
إل رائية لمسرونة السقدرة، وتع س قيسة السعشهية ا

إلى أن 0.348السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي 
زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة 

بشد ة  الذرة الذامية%، إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج 1
( والتي R2%. كسا تذير قيسة معامل التحديد )0.348

اإلنتاج الدالفة  إلى أن عشاصر 0.63بم ق  هالي 
% من 63الذكر كانق مدئهلة عن تفدير  هالي 

الت ير الكمى يي إنتاج الذرة الذامية بقرى بشجر الد ر، 
( السحدهبة إلى معشهية الشسهإج Fكسا أشارت قيسة )

 لا يعة ال يانات اإل رائية لمااىرة محل الدراتة.
 

اإلحرائي لجوال التكاليف اإلنتاجية للحرة التقجيخ 
بسش قة  امية السخوى بالخش بقخى عيشة الجراسةالذ

 الشهبارية
 

 ي  تم تقديم الحيازات من مزارعي العيشة 
السأخهإة ويقا لمفئات الحيازية السزرعة بالذرة الذامية 

يدان( أما الفئة  2إلى يئتين الفئة األولى من )أقل من 
( يدان  بدراتة الع قة بين التكاليص 5- 2الثانية من )

واالنتاج ت ين من السعادلة االولى ان الرهرة  الكمية
التربيعية ىي ايزل الرهر من الشا ية اال رائية 
واالقترادمة وإلس لسشتجي الذرة الذامية بسشاةق روابط 
مدتخدمي السياه التي تروى بالرش والتشقيط ت ين 

أن ىشاك ع قة  (7بالججول رقم )السعادلة االولى 
ل من التكاليص الكمية ةردمة م كدة إ رائيا بين ك

وإنتاج الذرة الذامية ، ىذا وقد وبم ق قيسة معامل 
% من 58بسا مذير إلى أن  هالي  0.58التحديد 

الت يرات الحادثة يي التكاليص الكمية ، وقد قدر االنتاج 
اردب/يدان، وقد بم  متهتط انتاج الفدان  18.7بشحه 

 اردب/يدان ، وقد أتزح من 19.3من ىذا السحرهل 
 الشتائا ان عذرة مزارعين قد  ققها ىذا الحجم. 
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ةي ة)الشهبارية( وبشجر  بسراق ة الذرة الذاميةنتائا التقدير اإل رائي لدوال اإلنتاج لسحرهل  .1ججول 

الد ر)مراق ة امسن بشجر الد ر( ومشاقة ابه  س  والسحسهدمة بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم 
 .2016/ 2015الزراعى

 

 السخونة R2 F الشسهذج السقجر السش قة
ري رش 

 وتشقيط
log Ŷi = 0.311+0.212 log X5+0.069 log X6+0.450 log X8  

            (7.2) (          **7.1(         *)3.1        **) 0.76 36.35 0.720 

ري 
 ماهر

log Ŷi = 0.982+0.028 log X1+0.07 log X5+0.428 log X8        
(3.3**)        (7.3 **))       7.7*)                          0.60 10.9 0.534 

 log Ŷi = 0.639 + 0.167 log X1 + 0.381 log X2 ري جسر
    (3.1     **)      (8.8** )                        0.63 30.1 0.448 

 = كسية اإلنتاج التقديرية بالان/الفدان.̂  حيث:
X1=   كسية التقاوي بالكيمهجرام/الفدانx2 = . كسية الدساد ال مدي بالستر الس عب/الفدان 

X3  ال ذري رجل/يهم عسل = كسية العسلx4 .كسية العسل اآللي بالداعة / الفدان  = 
X5كسية األتسدة األزوتية باله دة الفعالة/ الفدان.   = ـx6كسية األتسدة الفهتفاتية باله دة الفعالة = ىـ 

X7 =   كسية الس يدات السدتخدمة بالمتر/ الفدانX8 كسية مياه الري بالستر الس عب / الفدان. = ـ 
i  = 1،2،3،عدد الزرا  يي السشاقة ،..... ، 

، )*( تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد  0.01)**( تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد مدتهى معشهية
 0.05مدتهى معشهية 

 2016 /2015لمسهتم الزراعي  د ق من اتتسارات االتت يان لعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة  السرجر:
 
 
 
 

ولسعاسة األرباح، أي أن الحجم السعام لمربح، بسداواة 
دالة التكاليص الحدمة بالدعر السزرعي والذي قدر بشحه 

 م لمربحــــم السعاـــــة أن الحجـــــن السعادلـــوم و،ــجشي 380
اردب/يدان ، وىذا الحجم لم 29.1والذي قدر بحهالى 

ل إلية أي مشتا ،ويذير إلس إلى أن مزارعي مر
السحرهل مازال لدييم يرصة لزيادة انتاجيم ولتعايم 
اربا يم، وإلس عن ةريق التهتع الرأتي يي انتاج 
السحرهل، وبحداب مرونة التكاليص اتزح أنيا بم ق 

، ويذير إلس إلى أن االنتاج يي مر مة 1.19 هالى 
ادة اإلنتاجية اإلنتاج االقترادي، وانو مس ن زي

% يي ظل 11.9% بزيادة التكاليص بسقدار 10بشحه
السدتهى اإلنتاجي الحالي، األمر الذى مذير إلى 
إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق إضاية و دات من 

 العشاصر اإلنتاجية السختمفة. 
 

التقجيخ اإلحرائي لجوال التكاليف اإلنتاجية للحرة 
يثا بسش قة ابه الذامية لعيشة الجراسة الس هر حج

 .7113حس  والسحسهدية  للسهسم 
 

لسشتجي الذرة  (7بالججول رقم )ت ين السعادلة الثانية 
الذامية يي مشاةق روابط مدتخدمي الري بشاام ماهر 
أن الع قة بين التكاليص الكمية والكسية السشتجة من الذرة 
الذامية بسركز ابه  س  والسحسهدمة بسحاياة 

بسا  0.57ال حيرة، ىذا وقد وبم ق قيسة معامل التحديد 
% من الت يرات الحادثة يي 57مذير إلى أن  هالي 

التكاليص الكمية، ولتحديد  جم اإلنتاج األمثل الذي 
اردب/يدان، وقد  22.1يدنى التكاليص، وقد قدر بشحه 

 23بم  متهتط انتاج الفدان من ىذا السحرهل 
اردب/يدان، وقد أتزح من الشتائا  ان تدعة عذر 

. ولسعاسة األرباح، أي أن مزار   قد  ققها ىذا الحجم
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الحجم السعام لمربح ،ولقد قدر الدعر السزرعي بشحه 
جشيو، والحجم السعام لمربح الذي قدر بحهالى  380

اردب/يدان، وىذا الحجم لم مرل إليو أي مشتا، 36.1
وبحداب مرونة التكاليص اتزح أنيا بم ق  هالى 

ج ، ويذير إلس إلى أن االنتاج يي مر مة اإلنتا0.804
جير االقترادي، وانو مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه 

% يي ظل السدتهى 8.4% بزيادة التكاليص بسقدار 10
اإلنتاجي الحالي، األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة 
اإلنتاج عن ةريق إضاية و دات من العشاصر 

 اإلنتاجية السختمفة.
 

 التقجيخ اإلحرائي لجوال التكاليف اإلنتاجية لسحرهل
عيشة الجراسة بسش قة بقخي  السخوى غسخ حرة الذاميةال

  بشجخ الدكخ:
  

الع قة  (7بالججول رقم )الثالثة السعادلة  ت ين      
بين التكاليص الكمية والكسية السشتجة من الذرة الذامية، 
وتهضح أن ىشاك ع قة ةردمة م كدة إ رائيا بين كل 

، وقد وبم ق من التكاليص الكمية وإنتاج الذرة الذامية 
% 52بسا مذير إلى أن  هالي  0.52معامل التحديد 

ولتحديد  جم  ،من الت يرات الحادثة يي التكاليص الكمية
والذي يدنى التكاليص، وقد قدر بشحه ، اإلنتاج األمثل

وقد بم  متهتط انتاج الفدان من ، اردب/يدان 23.9
شتائا قد أتزح من الاردب/يدان، و  22ىذا السحرهل 

. ثة وعذرون مزار   قد  ققها ىذا الحجمث ان 
سداواة ، بأي أن الحجم السعام لمربح، ولسعاسة األرباح

والذي قدر بشحه ،دالة التكاليص الحدمة بالدعر السزرعي 
جشيو ،ومن السعادلة تم الحرهل عمى الحجم  380

اردب/يدان، 31.9الى قدر بحه ذي السعام لمربح وال
شتا، وبحداب مرونة وىذا الحجم لم مرل إلية أي م

ويذير إلس ، 0.719 الى ه  قالتكاليص اتزح أنيا بم 
يي مر مة اإلنتاج جير االقترادي، وانو االنتاج أن إلى 

% بزيادة التكاليص 10مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه 
% يي ظل السدتهى اإلنتاجي الحالي، 7.19بسقدار 

 األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق
 إضاية و دات من العشاصر اإلنتاجية السختمفة.

 

 ال ااةسإجسالي دوال إنتاج عيشة الجراسة من 
داحل روابط  السخوي بالخش والتشقيط بسش قة الشهبارية

    مدتخجمى السياه.              
 

دالة اإلنتاج يي  (3)الججول رقم تذير نتائا 
لتفديرية الرهرة المهجاريتسية  ي  ت ين أن الست يرات ا

األكثر تأثيرًا عمى كسية اإلنتاج من ال ااةس  تتسثل 
يي كسية الدساد ال مدي، كسية العسل األلى  وكسية 
السياه السزاية بالشد ة لمفدان بالشد ة لسزارعي ىذه الفئة 
بالشهبارية، قد ث تق السعشهية اإل رائية لسرونات 

ة عشرر كسية الدساد ال مدي وكسية العسل األلى، وكسي
السياه السزاية، وعمى يرض تهير شرول ةريقة 
السربعات الر رى يي التقدير يان زيادة كسية عشرر 

% مع ث ات العشاصر اإلنتاجية 1الدساد ال مدي، بشد ة 
األخرى ، إنسا ت دى لزيادة الكسية السشتجة من محرهل 

%  يان 0.354زيادة معشهية بم ق  هالي  ال ااةس
% مع ث ات 1اآللي بشد ة زيادة كسية عشرر العسل 

العشاصر اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو، إنسا ت دى 
زيادة  ال ااةسلزيادة الكسية السشتجة من محرهل 

أما ييسا يتعمق بعشرر  %،0.116معشهية بم ق  هالي 
كسية السياه السزاية، يان السرونة السقدرة من دالة 

يان زيادة اإلنتاج قد ث تق معشهيتيا ا رائيًا، وعميو 
% إنسا ت دى إلى زيادة 1كسية السياه السزاية بشد ة 

أما ييسا  %0.619اإلنتاج زيادة معشهية بم ق  هالى
يتعمق بالعشاصر الست قية األخرى، يقد اتزح أنو لم 
تث ق السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة، وتع س قيسة 

إلى أن  1.127السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي 
يادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة ز 
بشد ة  ال ااةس%، إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج 1

( والتي R2%. كسا تذير قيسة معامل التحديد )1.127
إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة  0.76بم ق  هالي 

% من 76الذكر كانق مدئهلة عن تفدير  هالي 
 الشهبارية، قيسةالت ير الكمى يي إنتاج ال ااةس بقرى 

(F السحدهبة إلى معشهية الشسهإج السدتخدم لا يعة )
 ال يانات اإل رائية لمااىرة محل الدراتة.
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ةي ة)الشهبارية( وبشجر  بسراق ة  الذرة الذاميةنتائا التقدير اإل رائي لدوال التكاليص اإلنتاجية لسحرهل  .7ججول 

الد ر)مراق ة امسن بشجر الد ر( ومشاقة ابه  س  والسحسهدمة بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم 
 .2016/ 2015الزراعى

 
 السخونة R2 F الشسهذج السقجر السش قة

 الري 
 بالرش

Tc=5132.2- ̂466.7+14.6   ̂2  

(4.2 (      *)4.2  **)  

AC=  5132.2/ ̂- 466.7+14.6 ̂              

 Mc=466.7+29.2 ̂ 

58.0 9.82 18120 

الري 
 الساهر

Tc=9798.3-1073.8 ̂ +20.1  ̂2 

 (4.2(        **)1.5**)  

Ac= 9798.3/ ̂-1073.8+20.1 ̂                 

Mc=1073.8+40.2 ̂                                   

5800 2.89 58.52 

 الري بال سرة
 الس ان

Tc= 7100-407.1 ̂+12.3  ̂2 

  (4.22(    **)4.22**)  

Ac= 7100/ ̂  - 407.1+12.3  ̂ 

Mc=  407.1+24.6   ̂                                         

5809 9089  

 (    t= عدد الزرا  لكل يئة.       القيسة بين القهتين قيسة )   ̂  ـ
   0.05* معشهي عشد مدتهى      0.01** معشهي عشد مدتهى  

 جسعق و د ق من بيانات اتتسارة االتت يان لعيشة الدراتة. السرجر:
 
 

بقخى  إجسالي دوال إنتاج عيشة الجراسة من الب اطذ
 نظام ري م هر حجيث مش قة ابه حس  والسحسهدية
  داسل روابط مدتخجمى السياه

 

دالة اإلنتاج يي الرهرة  (3)الججول تذير نتائا 
المهجاريتسية  ي  أن الست يرات التفديرية األكثر تأثيرًا 

تتسثل يي كسية العسل  ال ااةسعمى كسية اإلنتاج من 
اآللي، كسية الدساد األزوتي  وكسية السياه السزاية 

ىذه الفئة بسشاقة ابه  بالشد ة لمفدان بالشد ة لسزارعي
 س  والسحسهدمة، وقد ث تق السعشهية اإل رائية 
لسرونات عشرر العسل اآللي، وكسية الدساد األزوتي، 
وكسية السياه السزاية ،وان زيادة كسية العسل اآللي 

% مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخرى إنسا 1بشد ة 
 ال ااةست دى لزيادة الكسية السشتجة من محرهل 

%، وان زيادة كسية 0.619ادة معشهية بم ق  هالي زي
% مع ث ات العشاصر 1عشرر الدساد األزوتي بشد ة 

اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو، إنسا ت دى لزيادة 
زيادة معشهية  ال ااةسالكسية السشتجة من محرهل 

أما ييسا يتعمق بعشرر كسية  %،0.746بم ق  هالي 
السقدرة من دالة اإلنتاج قد  السياه السزاية، يان السرونة

ث تق معشهيتيا ا رائيًا، وعميو يان زيادة كسية السياه 
% إنسا ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة 1السزاية بشد ة 

%، أما ييسا يتعمق 0.547 معشهية بم ق  هالى
بالعشاصر الست قية األخرى، يقد اتزح أنو لم تث ق 

تع س قيسة السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة، و 
إلى أن  1.91السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي 

زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة 
%. 1.91%، إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج القسح بشد ة 1

( والتي بم ق  هالي R2كسا تذير قيسة معامل التحديد )
إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة الذكر كانق  0.65

% من الت ير الكمى يي 65مدئهلة عن تفدير  هالي 
بقرى ابه  س  والسحسهدمة، كسا  ال ااةسإنتاج 
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( السحدهبة إلى معشهية الشسهإج Fأشارت قيسة )
 السدتخدم لا يعة ال يانات اإل رائية.

 
بقخى  لجراسة من الب اطذإجسالي دوال إنتاج عيشة ا

  السخوي غسخ مب ن مش قة بشجخ الدكخ
 

دالة اإلنتاج يي الرهرة ( 3)الججول تذير نتائا 
المهجاريتسية  ي  أن الست يرات التفديرية األكثر تأثيرًا 

تتسثل يي كسية العسل  ل ااةسعمى كسية اإلنتاج من 
ال ذرى رجل /يهم عسل، وكسية العسل اآللي، وكسية 

د األزوتي  وكسية الدساد الفهتفاتي بالشد ة لمفدان الدسا
بالشد ة لسزارعي ىذه الفئة بسشاقة بشجر الد ر، وقد 
ث تق السعشهية اإل رائية لسرونات عشرر العسل 
ال ذرى والعسل اآللي، الدساد األزوتي، وكسية الدساد 
الفهتفاتي، يان نق  كسية عشرر العسل ال ذرى 

ر اإلنتاجية األخرى، إنسا % مع ث ات العشاص1بشد ة 
 ل ااةسات دى لزيادة الكسية السشتجة من محرهل 

%، يان نق  كسية 0.418زيادة معشهية بم ق  هالي 
% مع ث ات العشاصر 1عشرر العسل اآللي بشد ة 

اإلنتاجية األخرى، إنسا ت دى لزيادة الكسية السشتجة من 
0.128زيادة معشهية بم ق  هالي  ل ااةسمحرهل 

أما ييسا يتعمق بعشرر كسية الدساد األزوتي، يان %، 
السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد ث تق معشهياتيا 

% إنسا ت دى إلى 1إ رائيا، وعميو يان زيادة بشد ة 
 %،0.716زيادة اإلنتاج زيادة معشهية بم ق  هالى. 

أما ييسا يتعمق بعشرر كسية الفهتفات يان السرونة 
نتاج قد ث تق معشهيتيا ا رائيًا، السقدرة من دالة اإل

% إنسا 1وعميو يان زيادة كسية السياه السزاية بشد ة 
 ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة معشهية بم ق  هالى

%، أما ييسا يتعمق بالعشاصر الست قية األخرى، 0.511
يقد اتزح أنو لم تث ق السعشهية اإل رائية لمسرونة 

إلجسالية والتي قدرت السقدرة، وتع س قيسة السرونة ا
إلى أن زيادة عشاصر اإلنتاج  0.937بحهالي 

%، إنسا ت دى إلى زيادة 1الستزسشة يي التقدير بشد ة 
%. كسا تذير قيسة 0.937إنتاج ال ااةس بشد ة 

إلى أن  0.83( والتي بم ق  هالي R2معامل التحديد )
عشاصر اإلنتاج الدالفة الذكر كانق مدئهلة عن تفدير 

 ل ااةس% من الت ير الكمى يي إنتاج ا83 هالي 
( F) بقرى مشاقة بشجر الد ر، كسا أشارت قيسة

السحدهبة إلى معشهية الشسهإج السدتخدم لا يعة 
 ال يانات اإل رائي.

 
 

)مراق ة  ة)الشهبارية( وبشجر الد رةي  ال ااةس بسراق ةنتائا التقدير اإل رائي لدوال اإلنتاج لسحرهل  .3ججول 
 .2016/ 2015امسن بشجر الد ر( ومشاقة ابه  س  والسحسهدمة بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم الزراعى

 

 السخونة R2 F الشسهذج السقجر السش قة
ري رش 
 وتشقيط 

log Ŷi= 1.97+0.214 log X4+0.116167 log X4 +0. log X8             

                       (2.2(          ** )4.3(            **)4.2**)  
5800 .081 181 

ري 
 ماهر

log Ŷi= 0.84+0.619 log X4+0.746 log X5+0.547 log X8                              

(4.1(           ** )6.6(               **)6.4  ** )  
5800 258. 182 

 ري جسر
 م ان

log Ŷi = 8.9-0.418 log X3+ 0.128 log X4 +0.716 log X5 + 0.511 log X8  

               (1.2(     ** )1.3(          ** )4(        **)1.5        **)  
58.. 228. 582.0 

 = كسية اإلنتاج التقديرية بالان/الفدان.  ̂  حيث:
X1كسية التقاوي بالكيمهجرام/الفدان            =ـx2كسية الدساد ال مدي بالستر الس عب/الفدان. = ىـ 
X3       كسية العسل ال ذري رجل/يهم عسل =x4 .كسية العسل اآللي بالداعة / الفدان = 
X5كسية األتسدة األزوتية باله دة الفعالة/ الفدان   = ـx6ه دة/ الفدان.كسية األتسدة الفهتفاتية بال = ـ 
X7 =   كسية الس يدات السدتخدمة بالمتر/ الفدانx8 = .كسية مياه الري بالستر الس عب / الفدان 
، )*(  0.01)**( تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد مدتهى معشهية عدد الزرا  يي السشاقة، ، .....،1،2،3ـ=  ̂ 

 0.05 تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد مدتهى معشهية
 2016 /2015لمسهتم الزراعي  د ق من اتتسارات االتت يان لعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة السرجر : 
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عيشة  إلجساليدوال تكاليف إنتاج الب اطذ  -3

 بقخى الشهبارية. الجراسة السخوى بالخش
 

الع قة بين  (5) بالججول رقمالثالثة السعادلة  ت ين
التكاليص الكمية والكسية السشتجة من ال ااةس والتي 
أتزح ان الرهرة التربيعية ىي أيزل، وىشاك ع قة 
ةردمة م كدة إ رائيا بين التكاليص الكمية وإنتاج 

 0.74ال ااةس، ىذا وقد وبم ق قيسة معامل التحديد 
% من الت يرات الحادثة يي 74بسا مذير إلى أن  هالي 

الذي ، وتم تحديد  جم اإلنتاج األمثل،ليص الكمية التكا
وقد ، ةن/يدان 12.539يدنى التكاليص، وقد قدر بشحه 

 11.250بم  متهتط انتاج الفدان من ىذا السحرهل  
عذرة مزارعين قد شتائا أن قد أتزح من الةن/يدان، و 

سداواة دالة التكاليص الحدمة بالدعر  ققها ىذا الحجم، ب
جشيو  3000والذي قدر بشحه  ،ال ااةسالسزرعي 

الى قدر بحه ذي لمان، والحجم السعام لمربح وال
ةن/يدان، وىذا الحجم لم مرل إلية أي  42.500

مشتا، ويذير إلس إلى أن مزارعي السحرهل مازال 
وإلس عن ، لدييم يرصة لزيادة انتاجيم لتعايم اربا يم

 ةريق التهتع الرأتي يي انتاج السحرهل، وبحداب
ويذير ، 0.93 الى ه  قمرونة التكاليص اتزح أنيا بم 

يي مر مة اإلنتاج جير االنتاج أن إلى إلس 
% 10االقترادي، وانو مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه 

% يي ظل السدتهى 9.3بزيادة التكاليص بسقدار 
اإلنتاجي الحالي، األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة 

من العشاصر اإلنتاج عن ةريق إضاية و دات 
 اإلنتاجية السختمفة.  

 

عيشة  إلجساليدوال تكاليف إنتاج الب اطذ  -5
 م هر حجيث بعيشة الجراسةالجراسة السخوى 

 

الع قة بين  (5) بالججول رقمالثالثة السعادلة  ت ين
التكاليص الكمية والكسية السشتجة من ال ااةس، وتهضح 
أن ىشاك ع قة ةردمة م كدة إ رائيا بين كل من 
التكاليص الكمية وإنتاج  ال ااةس بسركز ابه  س  
بسحاياة ال حيرة، ىذا وقد وبم ق قيسة معامل التحديد 

% من الت يرات 57بسا مذير إلى أن  هالي  0.57
ترجع إلى الت يرات الحادثة ، التكاليص الكمية الحادثة يي

 يي اإلنتاج. و جم اإلنتاج األمثل، الذى قدر بشحه

وقد بم  متهتط انتاج الفدان من ، ةن/يدان 11.377
قد أتزح من ، و ةن/يدان  10.700ىذا السحرهل 

. خسدة عذر مزار   قد  ققها ىذا الحجمشتائا ان ال
، لدعر السزرعي لمانسداواة دالة التكاليص الحدمة باب

جشيو ،و الحجم السعام لمربح 3000والذي قدر بشحه 
، وىذا الحجم ةن/يدان  33.350الى قدر بحه ذي وال

،ويذير إلس إلى أن مزارعي  لم مرل إلية أي مشتا
السحرهل مازال لدييم يرصة لزيادة انتاجيم لتعايم 

وإلس عن ةريق التهتع الرأتي يي انتاج ، اربا يم
 قوبحداب مرونة التكاليص اتزح أنيا بم السحرهل، 

يي مر مة االنتاج أن إلى ويذير إلس ،  0.804 الى ه 
اإلنتاج جير االقترادي ، وانو مس ن زيادة اإلنتاجية 

% يي ظل 8.4% بزيادة التكاليص بسقدار 10بشحه 
السدتهى اإلنتاجي الحالي، األمر الذى مذير إلى 

ية و دات من إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق إضا
 العشاصر اإلنتاجية السختمفة. 

 

عيشة إلجسالي دوال تكاليف إنتاج الب اطذ  -5
 بقخى البشجخ الجراسة السخوى بالغسخ

 

من ال ااةس والتي أتزح مشيا أن الرهرة  
التربيعية ىي أيزل الرهر، وىشاك ع قة ةردمة 
م كدة إ رائيا بين كل من التكاليص الكمية وإنتاج 
ال ااةس بسحاياة ال حيرة، ىذا وقد وبم ق قيسة 

% 52بسا مذير إلى أن  هالي  0.52معامل التحديد 
ترجع إلى  ،من الت يرات الحادثة يي التكاليص الكمية

الت يرات الحادثة يي اإلنتاج، وقد قدر بشحه 
وقد بم  متهتط انتاج الفدان ، ةن/يدان 11.063.9

قد أتزح من ، و ةن/يدان10.200من ىذا السحرهل  
و  خسدة وعذرون مزار   قد  ققها ىذا الحجمشتائا ال

سداواة دالة التكاليص الحدمة ، بالحجم السعام لمربح
والذي قدر بشحه  ،ل ااةسبالدعر السزرعي من ا

الى قدر بحه ذي والحجم السعام لمربح وال جشيو، 3000
 ، وىذا الحجم لم مرل إلية أي مشتاةن/يدان25.600

،ويذير إلس إلى أن مزارعي السحرهل مازال لدييم 
وإلس عن ةريق ، يرصة لزيادة انتاجيم لتعايم اربا يم

التهتع الرأتي يي انتاج السحرهل، وبحداب مرونة 
، ويذير إلس 0.719 هالى  قالتكاليص اتزح أنيا بم 

إلى أن االنتاج يي مر مة اإلنتاج جير االقترادي، وانو 
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دوال التكاليص اإلنتاجية لسحرهل ال ااةس بالرش بسشاقة الشهبارية بعيشة الدراتة السهتم الزراعي  .5ججول 
2015/2106 

 
 السخونة R2 F ةـــــالسعادل انــــــالبي

ري رش 
 وتشقيط

Tc = 29579-3.8 ̂+0.00008 ̂
2
               

              (4.1(  * *)4.2**)                  

Ac = 29579/  ̂ -3.8 +0.00008 ̂            

Mc = 3.8 + 0.00016  ̂                         

5802 0989 582. 

 
 ري ماهر

 

Tc =9798.3 -1073.8 ̂  +20.1 ̂
2
              

         (4.2(    **)1.5**)                   

Ac = 9798.3/ ̂ -1073.8 +20.1 ̂             

Mc = 1073.8+40.2  ̂                         

5800 2.89 58.52 

 ري جسر
 م ان

TC = 7100 -407.1 ̂ -12.3 ̂
2
  

               (4.5(    **)4.22 **)               

AC = 7100/ ̂ -2.3.5 +54.4 ̂  

MC = 407.1+24.6 ̂ 

5809 9089 58012 

 = القيسة التقديرية إلجسالي التكاليص اإلنتاجية لمفدان )جشيو/ ةن( . ىـت ك 
 اإلنتاجية.= القيسة التقديرية لستهتط إنتاج الفدان من السحرهل ويقا له داتو ىـ ص  
 = عدد الزرا  لكل يئة.       القيسة بين القهتين قيسة )ت(        ىـ 
   0.05* معشهي عشد مدتهى      0.01** معشهي عشد مدتهى  

 جسعق و د ق من بيانات اتتسارة االتت يان لعيشة الدراتة. السرجر :
 

% بزيادة التكاليص 10بشحه  مس ن زيادة اإلنتاجية
% يي ظل السدتهى اإلنتاجي الحالي، 7.19بسقدار 

األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق 
 إضاية و دات من العشاصر اإلنتاجية السختمفة.  

 

تعرا الكفاءة اإلنتاجية  :مقاييذ الكفاءة اإلنتاجية
بأنيا اتتعسال السهارد بالاريقة التي تحقق أقرى ما 
مس ن من اإلنتاج، وتعت ر الكفاءة اإلنتاجية جزًء من 
الكفاءة االقترادمة،  ي  تعت ر الكفاءة االقترادمة ىي 
تع ير تعري معين لمع قة بين أتعار السدخ ت 

 . (1)وأتعار السخرجات

                                                 

: اقتراديـــــات إنتـــاج األل ـــان يــــي  ( كســـال إبـــخاىيم أحســــج علـــي1)
، كميــة ، رتــالة دكتــهراه ، قدــم االقترــاد الزراعــي  الســزار  الر يـــرة

 . 2003الزراعة ، جامعة األزىر ، 

اتتخدام بع  السقاييس  حاليووتحاول الجراسة ال
السشات ة لقياس الكفاءة اإلنتاجية والتي تتشاتب مع 

ول تتدالل عمى مدى كفاءة العسمية اإلنتاج الش اتي 
اإلنتاجية لسحرهل الذرة الذامية وال ااةس مهضه  
الدراتة يتم تا يق بع  مقاييس الكفاءة اإلنتاجية 

ه لري واالقترادمة لسختمص روابط مدتخدمي السيا
بالرش والتشقيط و الساهر الحدي  وال سر الس ان. ومن 

 السقاييس السدتخدمة.
مقياس كفاءة اتتعسال عشرر األرض )متهتط  –أ 

 اإلنتاجية الفدانية( وتكمفة اله دة السشتجة.
 مقياس اإليراد الكمى لمفدان –ب 
 مقياس أربحية الفدان )صايى العائد الفداني(. -ج
 الجشيو السشفقمقياس أربحية  -د
مقياس ند ة إجسالي اإليراد إلى إجسالي التكاليص  –ىـ

 الست يرة.
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 مقياس عائد متر م عب من مياه الري  –و
 مقياس إنتاجية الستر الس عب من مياه الري. –ز
 

ـــحرة الذـــامية ألعزـــاء  ـــاج ال ـــاءة انت ـــاييذ كف اوال: مق
 الخوابط السائية بعيشة الجراسة. 

 
ــاءة اســتعسا –أ  ــاس كف ل عشرــخ األرض )متهســط مقي

 اإلنتاجية الفجانية( وتكلفة الهحجة السشتجة.
 

بدراتة كفاءة انتاج محرهل الذرة الذـامية ألعزـاء 
يتزـح مـن  روابط السياه بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة،

تفـه  اعزـاء روابـط مدـتخدمي السيـاه  (8الججول رقـم )
ل لشاــام الساــهر الحــدي  يــي االنتاجيــة الفدانيــة لسحرــه 

اردب/يدان يـي  23.01الذرة الذامية والتي قدرت بشحه 
اردب /يــدان لكـل مــن  22.1، 19.05 ـين بم ــق نحـه 

اعزــــاء روابــــط الــــري بــــالرش والتشقــــيط والــــري بـــــال سر، 
وبالتــــالي ت ــــين كفــــاءة الفئــــات االنتاجيــــة ألعزــــاء الــــري 
الساـــهر الحــــدي   يـــ  قــــدرت االنتاجيـــة الفدانيــــة لمفئــــة 

اردب /يـــــدان،  23.04،  13.1ه االولــــى والثانيـــــة بشحـــــ
ـــــة  ـــــة الفئـــــة األولـــــى والثاني بيشســـــا بم ـــــق االنتاجيـــــة الفداني

ـــــالرش والتشقـــــيط نحـــــه  ـــــري ب ـــــط ال  ،18.9ألعزـــــاء رواب
أردب/يـــــدان ، بيشســـــا بم ـــــق االنتاجيـــــة الفدانيـــــة  19.08

لمفئــة االولــى والثانيــة ألعزــاء روابــط الــري بــال سر نحــه 
 اردب/يدان. 22.09،  22.07

الجــجول رقــم فــة اله ــدة السشتجـة ييهضــح أمـا عــن تكم
انخفـاض تكمفـة اله ـدة ألعزـاء روابـط السيـاه لمـري  (8)

جيــو/اردب،  226.6الساــهر الحــدي   يــ  بم ــق نحــه 
ــــي  ــــين بم ــــق نحــــه  جشيــــو/اردب  232.1،  264.3ي

ـــــري  ـــــري بـــــالرش والتشقـــــيط وال ألعزـــــاء روابـــــط السيـــــاه لم
يقــــد  بــــال سر عمــــى الترتيــــب، امــــا عــــن الفئــــات االنتاجيــــة

اتزــح تفــه  اعزــاء روابــط الــري الساــهر الحــدي  يــي 
انخفــــــاض تكمفــــــة اله ــــــدة السشتجــــــة  يــــــ  بم ــــــق الفئــــــة 

جشيــــو  227.2، 224.4االنتاجيـــة االولـــى والثانيــــة نحـــه
/اردب، بيشســـــــا بم ــــــــق لمفئــــــــات االولـــــــى والثانيــــــــة نحــــــــه 

ـــــري  263.6، 266.2 ـــــط ال ـــــو اردب ألعزـــــاء رواب جشي
جشيــــو /أردب  231.3 ،233.7بــــالرش والتشقــــيط ونحــــه 

 ألعزاء روابط الري بال سر عمى الترتيب.
 
 

 مقياس اإليخاد الكلى للفجان -ب
 

زيــــادة االيــــراد الكمــــى  (8الجــــجول رقــــم )يت ــــين مــــن 
ألعزـــاء روابـــط مدـــتخدمي السيـــاه لشاـــام الـــري الساـــهر 
الحـــــدي  لسحرــــــهل الــــــذرة الذـــــامية  يــــــ  قــــــدر بشحــــــه 

ــــــــ  نحــــــــه  8744.7 ــــــــي  ــــــــين بم  7239جشيو/يــــــــدان ي
جشيو/يدان ألعزاء روابط السياه السدتخدمة  8402.2،

لمــــــري بــــــالرش والتشقــــــيط والــــــري بــــــال سر عمــــــى الترتيــــــب 
ية ، امـا عـن الفئـات االنتاجيـة يقــد لسحرـهل الـذرة الذـام

اتزح تفه  اعزاء روابط مدتخدمي السياه لشاـام الـري 
الســـ ان الحيـــ   يـــ  قـــدر االيـــراد الكمـــى لمفئـــة االولـــى 

جشيو/يـــدان، امـــا الفئـــة  8754.3 ،8778والثانيـــة نحـــه 
االنتاجية االولى والثانيـة يقـد بمـ  االيـراد الكمـى ألعزـاء 

 7239، 7201نحـــــــه  روابـــــــط الـــــــري بـــــــالرش والتشقـــــــيط
جشيــو  8393.8 ،8385.3جشيو/يــدان، بيشســا بمــ  نحــه 

 /يدان ألعزاء روابط مدتخدمي السياه لري ال سر.  
 مقياس أربحية الفجان )صافى العائج الفجاني(. -ج

 

ـــــم )تهضـــــح  بيانـــــات  ـــــد  (8الجـــــجول رق زيـــــادة العائ
الفــداني لسحرــهل الــذرة الذــامية ألعزــاء روابــط السيــاه 

م الــري الساــهر الحــدي   يــ  بمــ  نحــه مدــتخدمي ناــا
ــــــــدر بشحــــــــه  3529.3 ــــــــي  ــــــــين ق ــــــــو ي ، 2204.8جشي
جشيـــــو ألعزـــــاء روابـــــط السيـــــاه الـــــري بـــــالرش  3270.1

والتشقــــيط والــــري بــــال سر عمــــى الترتيــــب ، ويــــشع س إلــــس 
ـــى  ـــة االول ـــين تفـــه  الفئ ـــة  يـــ  ت  ـــات االنتاجي عمـــى الفئ

ـــــداني  بشحـــــه ـــــد الف ـــــة لمعائ  3584.6،  3530.5 والثاني
و ألعزــاء روابــط الــري الساــهر الحــدي ، بيشســا بمــ  جشيــ

جشيـــو ألعزـــاء  2216.8، 2156العائـــد الفـــداني نحـــه 
روابــــــط الــــــري بــــــالرش والتشقــــــيط، يــــــي  ــــــين بمــــــ  نحــــــه 

جشيـــــــــة لمفئـــــــــة االولـــــــــى والثانيـــــــــة  3284.8، 3227.6
 ألعزاء روابط الري بال سر.  

 

 مقياس أربحية الجشيو السشفق -د
 

زيـادة أربحيـة الجشيـو  (8)ججول رقـم تهضح  بيانات 
ألعزــاء روابــط ناــام الــري الساــهر الحــدي   يــ  بمــ  

جشيــــو، يــــي  ـــــين بم ــــق أربحيــــة الجشيـــــو  0.677نحــــه 
جشيــــو،  0.438ألعزـــاء روابـــط الـــري بـــالرش والتشقـــيط 

جشيـــو، امـــا عـــن  0.637واعزـــاء روابـــط الـــري بـــال سر 
الفئات االنتاجية ألعزاء الروابط يقد ت ين زيـادة أربحيـة 
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ــــط ا ــــة ألعزــــاء رواب ــــى والثاني ــــة االول ــــق لمفئ لجشيــــو السشف
مدــــتخدمي السيــــاه لشاــــام الــــري الساــــهر الحــــدي   يــــ  

جشيــــو، يــــي  ــــين قــــدرت  0.693، 0.672بم ـــق نحــــه 
، 0.427أربحيـــــة الجشيـــــو لمفئـــــة االولـــــى والثانيـــــة بشحـــــه 

ألعزاء روابط ناام الري بالرش والتشقيط، امـا  0.441
ء روابــط الــري بــال سر يقــد الفئــة االولــى والثانيــة ألعزــا

 جشيو. 0.643، 0.626بم ق أربحية الجشيو نحه 
 
 
 

مقياس ندبة إجسالي اإليخاد إلى إجسالي التكاليف  –ىـ 
 الستغيخة

 

أن تقاربـــــق ندـــــ ة  (8الجـــــجول )وبساالعـــــة بيانـــــات 
إجسالي العائد عمى التكاليص ألعزاء روابـط مدـتخدمي 

ـــري السيـــاه لمـــري بـــال سر واعزـــاء روابـــط السيـــ اه ناـــام ال
يــي  2.07 ،2.03الساـهر الحـدي   يـ  قـدرت بشحـه  

ألعزـــاء روابـــط السيـــاه الـــري  1.71 ـــين قـــدرت بشحـــه 
 بالرش والتشقيط، وتقاربق امزا ند ة العائد الكمى 

 
 مقاييس الكفاءة ألعزاء روابط مدتخدمي السياه لسحرهل الذرة الذامية بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة .8ججول 

 

 البيان
انتاجية الفجان 

 )اردب(

 روابط مدتخجمي الخي بالغسخ روابط مدتخجمي الس هر الحجيث روابط مدتخجمي الخش والتشقيط
الفئة 
 االولى

الفئة 
الفئة  إجسالي الثانية

 االولى
الفئة 
الفئة  إجسالي الثانية

 االولى
الفئة 
 إجسالي الثانية

52.2 52..2 52..1 44.5 44..2 44..5 44..3 44..2 44.5 

تكمفة اله دة 
 9.981 .9.18 80..9 99080 99282 99081 .9028 90.80 90089 )اردب( السشتجة

 25989. .2.8.. .08... 02280. .0028. .00. 09.2 09.2 0951 االيراد الكمى

 90581. .9.28. 99080. .0928. 0.280. 0.580. .99528 .99108 9100 العائد الفداني

أربحية الجشيو 
 580.0 .5802 58090 58000 .5802 58009 ..582 58221 58290 السشفق

 .985 9852 9859 9850 981 9850 1801 1801 180 االيراد/التكاليص

 859. 851. 859. .80. 822. .80. 810. .81. 810. مياه 3عائد م

 18120 18120 18122 .1812 18122 .1812 ..582 ..582 ..582 مياه 3انتاجية م

 2016جسعق و د ق من بيانات االتت يان لعيشة الدراتة عام  السرجر:
 

لمتكــاليص يــي الفئــات االنتاجيــة االولــى والثانيــة ألعزــاء 
لمــري الساــهر  2.01، 2.07الــروابط  يــ  بم ــق نحــه 

لمـري بـال سر، بيشسـا بم ـق  2.04، 2.02الحي ، ونحـه 
ندــ ة إجســالي العائــد لمتكــاليص لمفئــة االولــى والثانيــة نحــه 

ألعزـــــاء روابـــــط مدـــــتخدمي السيـــــاه الـــــري  1.7 ، 1.7
 بالرش والتشقيط .  

 

 مقياس عائج الستخ السكعب من مياه الخي. –و 
 

تفه  أعزاء روابط  (8الججول رقم ) بياناتتهضح 
مدتخدمي السياه لشاـام الـري الساـهر الحـدي   يـ  بمـ  

 3.53العائد من اتتخدام الستر الس عب من السياه نحـه 

جشيــو ألعزــاء روابــط  3.17جشيــو، يــي  ــين بمــ  نحــه 
السيــاه الــري بــالرش والتشقــيط، امــا العائــد ألعزــاء روابــط 

جشيـو، امـا الفئـات  3.02م  نحه السياه لري بال سر يقد ب
االنتاجيـة يقـد ت ـين أن العائـد مــن اتـتخدام السيـاه قـد بمــ  

جشيــو ألعزــاء روابــط السيــاه لشاــام  3.49، 3.58نحــه 
 ،3.15الـــــري الساـــــهر الحـــــدي ، يـــــي  ـــــين بمـــــ  نحـــــه 

جشيو لمفئة االولـى والثانيـة ألعزـاء روابـط السيـاه  3.18
 ة إجســالي العائــد الــري بــالرش والتشقــيط، بيشســا قــدرت ندــ

جشيــــو ألعزــــاء  3.01 ،3.02مـــن و ــــدة السيــــاه بشحـــه 
 روابط مدتخدمي السياه الري بال سر.

 
 مقياس إنتاجية الستخ السكعب من مياه الخي  -ز
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ت ين تفه  انتاجية  (8ججول رقم )تهضح بيانات 

الستر الس عب من السياه ألعزاء روابط مدتخدمي 
السياه لشاام الري الساهر الحدي   ي  بم ق نحه 

ألعزاء روابط  1.146، يي  ين بم ق نحه 1.193
السياه الري بال سر، اما الري بالرش والتشقيط يقد قدرت 

، 0.988انتاجية الستر الس عب من السياه بشحه 
عمى الفئات االنتاجية  ي  بم ق نحه  وانع س إلس

لمفئة االولى والثانية ألعزاء روابط  1.193 ،1.198
السياه لمري بشاام الساهر الحدي ، يي بم ق نحه 

ألعزاء روابط ناام الري بال سر،  1.145، 1.144
لمفئة االولى والثانية ألعزاء  0.988، 0.983ونحه 

 روابط السياه الري بالرش والتشقيط.
 
نيا: مقـاييذ كفـاءة انتـاج الب ـاطذ ألعزـاء روابـط ثا

 اسةبعيشة الجر مدتخجمي السياه 
 
ــاءة اســتعسال عشرــخ األرض )متهســط  –أ  ــاس كف مقي

 الفجانية( وتكلفة الهحجة السشتجةاإلنتاجية 
 

بدراتـــة كفـــاءة انتـــاج محرـــهل ال اـــاةس ألعزـــاء 
روابــط مدــتخدمي السيــاه بعيشــة الدراتــة بسحاياــة ال حيــرة 

ـــــم ) مـــــنت ـــــين  ـــــط  ( 3الجـــــجول رق تفـــــه  أعزـــــاء رواب
مدــــــتخدمي السيــــــاه لشاــــــام الــــــري بــــــالرش والتشقــــــيط يــــــي 
اإلنتاجية الفدانية لسحرهل ال ااةس والتي قدرت بشحه 

، 10.700ةن/يــــدان يــــي  ــــين بم ــــق نحــــه  11.250
ةـــن / يـــدان لكــــل مـــن اعزــــاء روابـــط الــــري  10.200

ي بشاـــام الـــري الساــــهر الحـــدي  والــــري بـــال سر، وبالتــــال
ت ـــــين كفـــــاءة الفئـــــات االنتاجيـــــة ألعزـــــاء الـــــري بـــــالرش 
ــــى  والتشقــــيط  يــــ  قــــدرت االنتاجيــــة الفدانيــــة لمفئــــة االول

ةـــن /يـــدان، بيشســـا  11.300، 11.200والثانيـــة بشحـــه 
بم ــق االنتاجيـــة الفدانيـــة الفئـــة االولـــى والثانيـــة ألعزـــاء 

 10.800 ،10.600روابط الري الساهر الحدي  نحـه 
م ـــق االنتاجيـــة الفدانيـــة لمفئـــة االولـــى ةن/يـــدان، بيشســـا ب

، 10.300والثانيـــة ألعزـــاء روابـــط الـــري بـــال سر نحـــه 
ةـــن /يـــدان. أمـــا عـــن تكمفـــة اله ـــدة السشتجـــة  10.100
انخفــــــاض تكمفــــــة اله ــــــدة  (3الجــــــجول رقــــــم )ييهضـــــح 

ألعزاء روابـط السيـاه لمـري بـالرش والتشقـيط  يـ  بم ـق 
 ،2.05جشيــــو/كجم، يــــي  ــــين بم ــــق نحــــه 1.99نحــــه 

جشيــــو/كجم ألعزــــاء روابــــط السيــــاه لمــــري الساــــهر  2.1
الحـــدي  والـــري بـــال سر عمـــى الترتيـــب، امـــا عـــن الفئـــات 
االنتاجيــة يقــد اتزــح تفــه  اعزــاء روابــط الــري بــالرش 
والتشقيط يي انخفـاض تكمفـة اله ـدة السشتجـة  يـ  بم ـق 

 1.99، 2 لمفئــــــــــة االنتاجيــــــــــة االولــــــــــى والثانيــــــــــة نحــــــــــه
 دة بشاـام الساـهر الحـدي  يقـد اما تكمفة اله  جشيو/كجم،

جشيــــو /كجــــم بيشســــا بم ــــق  2.04 ،2.06بم ــــق ونحــــه 
جشيــو  2.1،  2.09ألعزــاء روابــط الــري بــال سر نحــه 

 /كجم . 
 

 مقياس اإليخاد الكلى للفجان –ب
 

زيــــادة االيــــراد الكمــــى  (3الجــــجول رقــــم ) يت ــــين مــــن
ألعزــــاء روابــــط مدــــتخدمي السيــــاه ناــــام الــــري بــــالرش 

 33750والتشقـيط لسحرـهل ال اــاةس  يـ  قـدر بشحــه 
 30600 ،32100جشيو/يـــــــدان يـــــــي  ـــــــين بمـــــــ  نحـــــــه 

ــــــري  ــــــاه السدــــــتخدم ال ــــــط السي جشيو/يــــــدان ألعزــــــاء رواب
الساــهر الحــدي  والــري بــال سر عمــى الترتيــب لسحرــهل 

ات االنتاجيــة يقــد اتزــح تفــه  ال اــاةس، امــا عــن الفئــ
اعزــاء روابــط السيــاه لشاــام الــري بــالرش والتشقــيط  يــ  

 ،33600قــدر االيــراد الكمــى لمفئــة االولــى والثانيــة نحــه 
جشيو/يدان، امـا الفئـة االنتاجيـة االولـى والثانيـة  33900

يقــــد بمــــ  االيــــراد الكمــــى ألعزــــاء روابــــط الــــري الساــــهر 
يـدان، بيشسـا بمـ  جشيو/ 32400، 318000الحي  نحه 

جشيـــو /يـــدان ألعزـــاء روابـــط  30300 ،30900نحـــه 
 مدتخدمي السياه الري ال سر. 

  
 مقياس أربحية الفجان )صافى العائج الفجاني(. -ج
 

زيـادة العائـد الفـداني  (3الججول رقم )تهضح بيانات 
لسحرــهل ال اــاةس ألعزــاء روابــط مدــتخدمي السيـــاه 

جشيو  11300  نحه ناام الري بالرش والتشقيط  ي  بم
جشيـــو ألعزـــاء  9200، 10250يـــي  ـــين قـــدر بشحـــه 

ـــري الساـــهر الحـــدي  والـــري  ـــاه مدـــتخدمي ال ـــط السي رواب
بــــــال سر عمــــــى الترتيــــــب، ويــــــشع س إلــــــس عمــــــى الفئــــــات 
االنتاجيــة  يــ  ت ــين تفــه  الفئــة االولــى والثانيــة لمعائـــد 

. جشيو ألعزاء روابط 11400، 11200الفداني  بشحه
ـــالرش و  ـــري  ب ـــداني نحـــه ال ـــد الف ـــ  العائ ـــيط، بيشســـا بم التشق

ـــــــط الساـــــــهر  10500، 10000 ـــــــو ألعزـــــــاء رواب جشي
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جشيـة لمفئـة  9000، 9400الحدي  ،يي  ـين بمـ  نحـه 
   االولى والثانية ألعزاء روابط الري بال سر.

 
 مقياس أربحية الجشيو السشفق. -د
 

زيــادة أربحيــة الجشيــو  (3جــجول رقــم )تهضـح بيانــات 
ألعزــاء روابــط ناــام الــري بــالرش  والتشقــيط  يــ  بمــ  

جشيو، يي  ين بم ق أربحية الجشيـو ألعزـاء  0.5نحه 
جشيـــو، واعزـــاء  0.471روابـــط الـــري الساـــهر الحـــدي  

ـــــال سر  ـــــط الـــــري ب جشيـــــو، امـــــا عـــــن الفئـــــات  0.43رواب
االنتاجية ألعزاء الروابط يقد ت ين زيادة أربحيـة الجشيـو 

السشفـــــق لمفئـــــة االولـــــى والثانيـــــة ألعزـــــاء روابـــــط السيـــــاه  
ــــيط  يــــ  بم ــــق نحــــه  ــــالرش والتشق ــــري ب ، 0.5لشاــــام ال

جشيــــو ، يـــــي  ــــين قـــــدرت أربحيــــة الجشيـــــو لمفئـــــة  0.51
ـــة بشحـــه  ـــط  0.48،  0.46االولـــى والثاني ألعزـــاء رواب

ناــام الــري الساــهر الحــدي  ، امــا الفئــة االولــى والثانيــة 
ل سر يقــد بم ــق أربحيــة الجشيــو ألعزــاء روابــط الــري بــا

     جشيو . 0.42، 0.44نحه 
 
التكـاليف  مقياس ندبة إجسالي اإليخاد إلى إجسـالي –ىـ

 الستغيخة
 

ـــات  ـــين مـــن بيان ـــو تقاربـــق ندـــ ة  (3الجـــجول )وت  أن
إجسالي العائد عمى التكاليص ألعزاء روابـط مدـتخدمي 

ام السياه لمـري بـالرش والتشقـيط واعزـاء روابـط السيـاه لشاـ
 1.55 ،1.59الري الساهر الحدي   ي  قدرت بشحه  

ألعزاء روابط السيـاه الـري  1.51يي  ين قدرت بشحه 
بـال سر، وتقاربــق امزـا ندــ ة العائــد الكمـى لمتكــاليص يــي 
الفئـات االنتاجيـة االولـى والثانيــة ألعزـاء الـروابط  يــ  

لمري الساـهر الحيـ ، ونحـه  1.56،  1.54بم ق نحه 
لمري بالرش والتشقـيط ، بيشسـا بم ـق ندـ ة  1.59، 1.58

ـــــ ـــــة االول ـــــد لمتكـــــاليص لمفئ ـــــة نحـــــه إجســـــالي العائ ى والثاني

ألعزـــاء روابـــط مدـــتخدمي السيـــاه الـــري  1.51، 1.52
 بال سر.  

 

 مقياس عائج الستخ السكعب من مياه الخي. –و
 

تفه  أعزاء روابط  (3الججول رقم )تهضح بيانات 
مدتخدمي السياه لشاام الري بالرش والتشقيط  ي  بم  

 18.9العائد من اتتخدام الستر الس عب من السياه نحه 
جشيو ألعزاء روابط  13.3جشيو، يي  ين بم  نحه 

السياه الساهر الحدي ، اما العائد ألعزاء روابط السياه 
جشيو، اما  12.3مدتخدمي الري بال سر يقد بم  نحه 

الفئات االنتاجية يقد ت ين أن العائد من اتتخدام السياه 
جشيو ألعزاء روابط السياه  18.4، 19.3قد بم  نحه 

ام الري بالرش والتشقيط، يي  ين بم  مدتخدمي لشا
جشيو لمفئة االولى والثانية ألعزاء  13.3 ،13.2نحه 

روابط مدتخدمي مياه الري الساهر الحدي ، بيشسا 
 12.5قدرت ند ة إجسالي العائد من و دة السياه بشحه 

جشيو ألعزاء روابط مدتخدمي السياه الري  12 ،
 بال سر.

 
 سكعب من مياه الخي:مقياس إنتاجية الستخ ال -ز 
 

( تفه  انتاجية الستر 3ججول رقم )تهضح بيانات 
الس عب من السياه ألعزاء روابط مدتخدمي السياه 

، يي 5.6لشاام الري بالرش والتشقيط  ي  بم ق نحه 
ألعزاء روابط مدتخدمي السياه  5.4 ين بم ق نحه 

الري الساهر  الحدي ، اما الري بال سر يقد قدرت 
، وانع س 5.1الستر الس عب من السياه بشحه انتاجية 

 ،5.6إلس عمى الفئات االنتاجية  ي  بم ق نحه 
لمفئة االولى والثانية ألعزاء روابط السياه لمري  5.74

ألعزاء  5.4، 5.3بالرش والتشقيط، يي بم ق نحه 
 5.1،  5.2روابط ناام الري الساهر الحدي  ، ونحه 

وابط مدتخدمي السياه لمفئة االولى والثانية ألعزاء ر 
 لشاام الري بال سر.
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 مقاييس الكفاءة ألعزاء روابط مدتخدمي السياه لسحرهل ال ااةس بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة .3ججول 
 

 انـــــــــــالبي
 روابط مدتخجمي الخي بالغسخ الس هر الحجيثروابط مدتخجمي الخي  روابط مدتخجمي الخي بالخش والتشقيط

 الفئة 
 االولى

 الفئة 
 الفئة  إجسالي الثانية

 االولى
 الفئة 
 الفئة إجسالي الثانية

 االولى 
 الفئة

 إجسالي الثانية 
 15955 15155 15.55 15055 15.55 15055 11905 11.55 11955 انتاجية الفدان )كجم(

 تكمفة اله دة السشتجة
 981 981 9852 9850 9852 9850 1822 1822 9 )كجم(

 5055. 5.55. 5255. 9155. 9255. 1.55. 00.. 255.. 055.. االيراد الكمى

 2955 2555 2255 15905 15055 15555 11.55 11255 11955 العائد الفداني

 .582 5829 5822 5820 .582 5820 580 5801 580 أربحية الجشيو السشفق

 1801 1801 1809 1800 1800 1802 1802 1802 .180 االيراد/التكاليص

 .198 19 1980 .1.8 .1.8 1.89 1.82 1.82 .128 مياه 3عائد م

 081 081 089 082 082 .08 080 080 080 مياه 3انتاجية م

 2016جسعق و د ق من بيانات اتتسارة االتت يان لعيشة الدراتة عام  السرجر:
 

 اتــــالتهصي
 

دعـــــــم و تذـــــــجيع الدولـــــــة إلنذـــــــاء وتكـــــــهين  روابـــــــط  .1
ومجـــالس مدـــتخدمي السيـــاه عمـــى كايـــة السدـــتهيات ، 
وإعاائيــا الرــفة القانهنيـــة لمقيــام بـــدورىا عمــى أكســـل 

 وجو.
التهتــــع يــــي مذــــاركة  إدارة السيــــاه عمــــى السدــــتهيات  .2

 السختمفة.
مذــاركة الســزارعين يــي إدارة ميــاه الــري عمــى ضــرورة  .3

 مدتهى قشهات تهزيع  مياه الري السختمفة.
االىتســــام بــــدور التهجيــــو الســــائي يــــي ت ييــــر الدــــمهك  .4

 اإلروائي لمسزار  السرري 
وكـــذلس ريـــع و زيـــادة الـــهعى لـــدى الـــزرا  بـــدور تمـــس  .5

ـــــدري ات  ـــــق اإلعـــــ م الســـــائي  والت ـــــروابط عـــــن ةري ال
   الستخررة. 

 عــــــالسخاج
 

 أواًل: السخاجع العخبية
 

تمدمة قزاما  .7111معيج التخ يط القهمي 
التخايط والتشسية، مشيجية جديدة ل تتخدام األمثل 
لمسياه يي مرر مع التركيز عمى مياه الري 

 الزراعي.
 .7118-7115الجياز السخكدي للتعبئة واإلحراء 

السدا ات السحرهلية  الشذرة الدشهية إل راءات
 واالنتاج الش اتي. 

مقدمة يي العيشات،  .1551دمحم كامل ابخاىيم ريحان 
 محاضرات الدورة اإل رائية األولي، أبه ظ ي، 

 . 8ص 
  االدارة السركزية لمتهجيو وزارة السهارد السائية و الخي 

  مرمحة الري . السائي 
دراتة تحميمية  .1528 علي سليسان على عي ة

القترادمات السزار  يي جسيهرية مرر العربية، 
رتالة دكتهراه، قدم االقتراد الزراعي، كمية الزراعة 

 .115ص ، جامعة القاىرة ، 
القهاعد  .1535عثسان الخهلي ، أحسج جهيلي 

 االقترادمة الزراعية، دار السعارا، الا عة األولى،
 .57 -51ص 
بع  العهامل  .1551 عبج السهلى حدن رميحيدخي 

االجتساعية الس ثرة عمى تشايم اتتخدام الزرا  لسياه 
الري يي إ دى قرى محاياة الذرقية، رتالة 

 . 55ص ماجدتير، كمية الزراعة، جامعة القاىرة، 
نارية ومدائل يى  .1557سلدة ملخرات شهم 

   اال راء   مهراى ر. ش يجل.
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