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 -1قدم االقتراد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة عين شسس – القاىرة – مرر
 -2االدارة السركزية لمتهجية السائ ـ ـ ـى – و ازرة الرى والسهارد السائية – القاىرة  -مرر

الكلسات الجالة :روابط مدتخدمي السياه ،مجالس السياه،
السقششات السائية ،التركيب السحرهلي ،مقاييس الكفاءة
اإلنتاجية
السهجـــــــــــــــــد
تع ــاني مر ــر م ــن مخ ــاةر مد ــتق مية نتيج ــة نقـ ـ
السياه خرهصا دولتا السرـب ،مرـر والدـهدان ،المتـان
تعتسدان عمي مياه الشيل اعتساداً ش و كمي وتتحرك دول
السش ع ألثارة السذاكل مع مرر وإقامة الدـدود والزـ ط
عمى مرر لتحقيق اك ـر اتـتفادة اقترـادمة مس شـو لسشـع
مرر من التهتـع الز ارعـي االيقـي  ،ومرـر ىـي الدولـة
األك ر ت اناً واألكثر اعتساداً عمى مياه الشيـل ،واألماـار
بيــا شـ و معدومــة ،والسيــاه الجهييــة جيــر متجــددة ،ومــن
ىشـا يـ ن ميــاه الشيـل تسثـل نحــه  %97مـن مـهارد مرــر
السائي ـ ــة ،وت مـ ـ ـ ر ـ ــة مرـ ـ ـرنحه  55 ،5ممي ـ ــار م،3
وىذا القدر من السياه الم في ال تياجـات الدـ ان ،ولكـي
تحايظ مرر عمى نريب الفـرد مـن السيـاه ي نيـا بحاجـة
إلى نحه  80مميار م ،3وىه ما معشـي وجـهد عجـز قـدره
 25مميار م 3واتتقرار رة مرر من مياه الشيل يي
ظ ـ ــل الا ـ ــروا الحالي ـ ــة السحمي ـ ــة واإلقميسي ـ ــة والعالسي ـ ــة،
ووضــع االتــتراتيجية الس ئســة لتخفيــص ــدة الر ـ ار مــع
دول ــهض ني ــر الشي ــل ل ــذلس ات ــتيدا ال حـ ـ مقارن ــة
الكفاءة اإلنتاجية واالقترادمة لشام الري السدتخدمة يـي
محايا ــة ال حيـ ـرة م ــن خـ ـ ل د ارت ــة رواب ــط مد ــتخدمي
(سلم البحث فى  1أبخيل )7112
(السخاجعة على البحث  3مايه )7112
(السهافقة على البحث  2مايه )7112

السيــاه يــى الزراعيــة يــي ظــل أنســال الــري السختمفــة داخــل
الــروابط وخــارج الــروابط لترشــيد االتــتخدام وريــع الــهعى
السائى مسايهدى الى زيادة االنتاجية .
وأوض ـ ـ ـ ــحق نت ـ ـ ـ ــائا تق ـ ـ ـ ــدير ان م شـ ـ ـ ـ ـرات الكف ـ ـ ـ ــاءة
االقترــادمة اإلنتاجيــة لسزارعــي محرــهلي الــذرة الذــامية
وال اـ ـ ــاةس بعيشـ ـ ــة الد ارتـ ـ ــة السيدانيـ ـ ــة ت ـ ـ ــين أيزـ ـ ــمية
ات ــتخدام دال ــة اإلنت ــاج ي ــي الر ــهرة المهجاريتسي ــة  ،ال ــى
اخ ــت ا الست يـ ـرات السـ ـ ثرة عم ــى إنتاجي ــة السحر ــهلين
باخت ا نام الـري داخـل روابـط مدـتخدمي السيـاه ،كسـا
ت ين أن مزارعي العيشـة يشتجـهن يـي السر مـة االقترـادمة
الثانيـ ــو ،كس ـ ــا أوض ـ ــحق الشت ـ ــائا أن السرون ـ ــة اإلنتاجي ـ ــة
اإلجسالية لسحرهل الذرة الذامية بم ـق نحـه ،0.720
 0.348 ،0.530لكل مـن ناـم الـري بـالرش والتشقـيط
وال سـ ـ ــر م ـ ـ ـ ان  ،داخـ ـ ــل روابـ ـ ــط
الساـ ـ ــهر الحـ ـ ــدي
مدــتخدمي السيــاه عمــى الترتيــب ،كســا تذــير قيســة معامــل
التحديد ( )R2والتي بم ـق نحـه 0.63 0.60 0.76
لك ـل مــن ناــم الــري بــالرش والتشقــيط الساــهر الحــدي
وال ســر م ـ ان عمــى الترتيــب كســا أوضــحق الشتــائا أن
السرونــة اإلنتاجيــة اإلجساليــة لسحرــهل ال اــاةس بم ــق
نحـ ــه  1.318 1.16 1.127لكـ ــل مـ ــن ناـ ــم الـ ــري
بــالرش والتشقــيط الساــهر الحــدي وال ســر م ـ ان عمــى
الترتي ــب كس ــا تذ ــير قيس ــة معام ــل التحدي ــد ( )R2والت ــي
بم ــق نحــه  0.70 0.62 0.76لكــل مــن ناــم الــري
بــالرش والتشقــيط الساــهر الحــدي وال ســر م ـ ان عمــى
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الترتيــب والع قــة بــين التكــاليص الكميــة والكسيــة السشتجــة
من الذرة الذامية والتي أتزح مشيا أن الرهرة التربيعيـة
ىي أيزل الرهر ،وتهضح السعادالت أن ىشاك ع قة
ةردم ــة م ك ــدة إ ر ــائيا ب ــين ك ــل م ــن التك ــاليص الكمي ــة
وإنت ــاج ال ــذرة الذ ــامية بسحايا ــة ال حيـ ـرة أم ــا عش ــد تق ــدير
ج ــم اإلنت ــاج األمث ــل  ،ال ــذي ي ــدنى التك ــاليص وق ــد ق ــدر
بشحـ ـ ــه  18.7اردب/يـ ـ ــدان  22.1اردب/يـ ـ ــدان23.9 ،
اردب/يدان لكل من نام الري بالرش والتشقـيط الساـهر
الحــدي وال ســر م ـ ان عمــى الترتيــب ،أمــا عشــد تقــدير
جم اإلنتاج السعام لمربح يقد أوضـحق الشتـائا أن ىـذا
الحج ـ ـ ــم ل ـ ـ ــم مر ـ ـ ــل إلي ـ ـ ــو  29.1اردب/ي ـ ـ ــدان 36.1
اردب/يـ ــدان  31.9اردب/يـ ــدان لكـ ــل مـ ــن ناـ ــم الـ ــري
بــالرش والتشقــيط الساــهر الحــدي وال س ـر م ـ ان عمــى
الترتي ــب وبحد ــاب مرون ــة التك ــاليص اتز ــح أني ــا بم ـ ـق
ــهالى  0.719 0.804 ، 1.19لكــل مــن ناــم الــري
وال ســر مـ ان عمــى
بــالرش والتشقــيط الساــهر الحــدي
الترتيـ ـ ــب .ولتحديـ ـ ــد جـ ـ ــم اإلنتـ ـ ــاج األمثـ ـ ــل لسحرـ ـ ــهل
ال ا ـ ــاةس ،ال ـ ــذي ي ـ ــدنى التك ـ ــاليص ،يق ـ ــد ت ـ ــم مد ـ ــاواة
التكــاليص الستهتــاة بالتك ــاليص الحدمــة ،وق ــد قــدر بشحــه
 12.539ةن/ي ـ ــدان  11.377ةن/ي ـ ــدان 11.064
ةن/يـدان ،لكــل مـن ناــم الــري بـالرش والتشقــيط الساــهر
الح ــدي وال س ــر مـ ـ ان عم ــى الترتي ــب.والحجم السعا ــم
لمــربح وال ــذي ق ــدر بحــهالى لسحر ــهل ال ا ــاةس وق ــدر
بح ـ ــهالى  42.500ةن/ي ـ ــدان 33.350 ،ةن/ي ـ ــدان
 25.600ةن/ي ـ ـدان وىـ ــذا الحج ـ ــم لـ ــم مرـ ــل إلي ـ ــة أي
مشــتا ،ويذــير إلــس إلــى أن مزارعــي ال اــاةس لكــل مــن
نا ــم ال ــري ب ــالرش والتشق ــيط السا ــهر الح ــدي وال س ــر
مـ ـ ـ ـ ان عم ـ ـ ــى الترتي ـ ـ ــب .وبحد ـ ـ ــاب مرون ـ ـ ــة التك ـ ـ ــاليص
لم اـاةس اتزــح أنيــا بم ـق ــهالى 0.804 ، 0.93
 0.719لك ــل م ــن نا ــم ال ــري ب ــالرش والتشق ــيط السا ــهر
وال ســر م ـ ان عمــى الترتيب.مقــاييس الكفــاءة
الحــدي
اإلنتاجي ـ ـ ــة وى ـ ـ ــى ( )7مقي ـ ـ ــاس بد ارت ـ ـ ــة كف ـ ـ ــاءة انت ـ ـ ــاج
محر ــهل ال ــذرة الذ ــامية ألعز ــاء رواب ــط السي ــاه بعيش ــة
الد ارت ـ ـ ــة بسحايا ـ ـ ــة ال حيـ ـ ـ ـرة تف ـ ـ ــه اعز ـ ـ ــاء رواب ـ ـ ــط
مدــتخدمي السيــاه لشاــام الساــهر الحــدي يــي االنتاجيــة
الفدانيـ ــة لسحرـ ــهل الـ ــذرة الذـ ــامية والتـ ــي قـ ــدرت بشحـ ــه
 23.01اردب/يـ ــدان يـ ــي ـ ــين بم ـ ــق نحـ ــه ، 19.05

 22.1اردب /يدان لكل من اعزاء روابـط الـري بـالرش
والتشق ــيط وال ــري ب ــال سر .زي ــادة االيـ ـراد الكم ــى ألعز ــاء
روابــط مدــتخدمي السيــاه لشاــام الــري الساــهر الحــدي
لسحرـ ــهل الـ ــذرة الذـ ــامية ي ـ ـ قـ ــدر بشحـ ــه 8744.7
جشيو/ي ـ ـ ــدان ي ـ ـ ــي ـ ـ ــين بمـ ـ ـ ـ نح ـ ـ ــه 8402.2، 7239
جشيو/ي ـ ــدان ألعز ـ ــاء رواب ـ ــط السي ـ ــاه السد ـ ــتخدمة لم ـ ــري
بـ ـ ــالرش والتشقـ ـ ــيط والـ ـ ــري بـ ـ ــال سر زيـ ـ ــادة العائـ ـ ــد الفـ ـ ــداني
لسحرهل الذرة الذـامية ألعزـاء روابـط السيـاه مدـتخدمي ناـام
الري الساهر الحـدي يـ بمـ نحـه  3529.3جشيـو يـي ـين
قــدر بشحــه  3270.1 ، 2204.8جشيــو ألعزــاء روابــط السيــاه
الــري بــالرش والتشقــيط والــري بــال سر عمــى الترتيــب ت ــين زيــادة
أربحي ــة الجشي ــو ألعز ــاء رواب ــط نا ــام ال ــري السا ــهر الح ــدي
ي ـ بم ـ نحــه  0.677جشيــو  ،ند ـ ة إجســالي العائــد عمــى
التكاليص ألعزـاء روابـط مدـتخدمي السيـاه لمـري بـال سر
يـ
واعزاء روابط السيـاه ناـام الـري الساـهر الحـدي
ق ـ ــدرت بشح ـ ــه  2.07، 2.03ي ـ ــي ـ ــين ق ـ ــدرت بشح ـ ــه
 1.71الري بالرش  ،يتزح تفـه أعزـاء روابـط مدـتخدمي
السي ـ ــاه لشا ـ ــام ال ـ ــري السا ـ ــهر الح ـ ــدي يـ ـ ـ بمـ ـ ـ العائ ـ ــد م ـ ــن
اتــتخدام الستــر الس عــب مــن السيــاه نحــه  3.53جشيــو وت ــين
تف ـ ــه انتاجي ـ ــة الست ـ ــر الس ع ـ ــب م ـ ــن السي ـ ــاه ألعز ـ ــاء رواب ـ ــط
مدـ ــتخدمي السيـ ــاه لشاـ ــام الـ ــري بـ ــالرش والتشقـ ــيط ي ـ ـ بم ـ ــق
نحــه 5.6بالشدـ ة لسحرــهل الــذرة .وتفــه اعزــاء روابــط
ال ــري ب ــالرش والتشق ــيط ي ــي االنتاجي ــة الفداني ــة لسحر ــهل
ال ا ـ ــاةس والت ـ ــي ق ـ ــدرت بشح ـ ــه  11.250ةن/ي ـ ــدان
زيــادة االي ـراد الكمــى ألعزــاء روابــط ناــام الــري بــالرش
والتشقـيط لسحرـهل ال اــاةس يـ قـدر بشحــه 33750
جشيو/ي ــدان ت ــين زي ــادة العائ ــد الف ــداني لسحر ــهل ال ا ــاةس
ألعز ــاء رواب ــط نا ــام ال ــري ب ــالرش يـ ـ بمـ ـ نح ــه 11300
جشيــو وت ــين زيــادة أربحيــة الجشيــو ألعزــاء روابــط ناــام الــري
ب ـ ــالرش يـ ـ ـ بمـ ـ ـ نح ـ ــه  0.5جشي ـ ــو تف ـ ــه أعز ـ ــاء رواب ـ ــط
مدــتخدمي السيــاه لشاــام الــري بــالرش والتشقــيط ي ـ بم ـ العائــد
مـ ــن اتـ ــتخدام الستـ ــر الس عـ ــب مـ ــن السيـ ــاه نحـ ــه  18.9جشيـ ــو
ت ــين تفــه انتاجيــة الستــر الس عــب مــن السيــاه ألعزــاء روابــط
مدــتخدمي السيــاه لشاــام الــري بــالرش والتشقــيط يـ بم ــق نحــه
 5.6تفه ز ار والذرة الذامية وال ااةس داخل روابـط
مدتخدمي السياه مقارنة بشاام الـري السختمفـة وإلـس يـي
كاية السراكز بعيشة الدراتة.

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017

مقاييذ الكفاءة االنتاجية لخوابط مدتخجمى السياه
مقجمــــــة
تعانى مرر من مخاةر مدتق مية نتيجة نق
السياه خرهصا دولتا السرب ،مرر والدهدان ،المتان
تعتسدان عمي مياه الشيل اعتساداً 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
مرر من التهتع الزراعي االيقي ،وتهيير السهارد
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
عسميات ال ح والدراتة لتشسية جسيع مرادر السياه،
قال هللا تعالي :فقلت استغفخوا ربكم إنو كان غفا اًر *
يخسل الدساء عليكم مج ار اًر * ويسددكم بأمهال وبشين
ويجعل لكم جشات ويجعل لكم أنيا اًر * ما لكم ال ترجهن
هلل وقا اًر( نهح ،من اآلمة  10تي اآلمة )13
يسرر ىي الدولة األك ر ت اناً و اعتساداً عمى مياه
الشيل ،واألماار بيـا شـ و معدومـة ،والسيـاه الجهييـة جيـر
متجددة ،ومن ىشا ي ن مياه الشيل تسثـل نحـه  %97مـن
مـهارد مرـر السائيـة ،وت مـ رـة مرـر  55 ،5مميــار
م ،3وىـ ــذا القـ ــدر مـ ــن السيـ ــاه ال م فـ ــي ال تياجـ ــات
الدـ ـ ان ،ولك ــي تح ــايظ مر ــر عم ــى نر ــيب الف ــرد م ــن
السي ــاه ي ني ــا بحاج ــة إل ــى نح ــه  80ممي ــار م ،3وى ــه م ــا
معشـ ــي وجـ ــهد عجزقـ ــدره  25مميـ ــار م 3واتـ ــتقرار رـ ــة
مرر من مياه الشيل يي ظل الاـروا الحاليـة السحميـة
واإلقميسيـ ـ ــة والعالسيـ ـ ــة ،ووضـ ـ ــع االتـ ـ ــتراتيجية الس ئسـ ـ ــة
لتخفيص دة الر ار مع دول هض نير الشيل ومـن ثـم
ضــسان اتــتقرار اإلنتــاج الز ارع ــي مــن كايــة السحاص ــيل
الزراعية يي ظل اال تياجات الستزايدة من ال ذاء.
مذكلة البحث
تتسثــل مذـ ـ مة ال حـ ـ برــفة عام ــة ي ــي االنخف ــاض
الهاضح لمسهارد السائية وتفاقم العجـز يـي السيـزان السـائي
ي تزايد معدالت الشسه الدـ اني ومـن ثـم ت ازيـد الامـب
عمـ ــى ال ـ ــذاء ،األمـ ــر الـ ــذي انع ـ ــس بـ ــدوره عمـ ــى زيـ ــادة
الامب عمى السيـاه يـ مرـر تحـق خـط الفقـر السـائي
(أقــل مــن  1000متــر م عــب  /لمفــرد  /تــشة) ومتهتــط
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نرــيب الف ــرد مر ــل إل ــى 582مت ــر م ع ــب  /لمف ــرد /
تــشة ) مســا دعــق الحاجــة السمحــة يــى ضــرورة اتــتخدام
نا ــم وأت ــاليب تكشهلهجي ــا ال ــري الحديث ــة لتشا ــيم وترشـ ـيد
ات ـ ــتخدام مي ـ ــاه ال ـ ــري وتحقي ـ ــق الكف ـ ــاءة السرج ـ ــهة مشي ـ ــا،
وتحقيقاً لذلس اتـتيديق الد ارتـة مقارنـة الكفـاءة اإلنتاجيـة
واالقترادمة لشام الـري السدـتخدمة يـي محاياـة ال حيـرة
مــن خـ ل د ارتــة روابــط مدــتخدمي السيــاه لمسذــروعات
الزراعية يي ظل أنسال الري الساهر.
ىجف البحث
تقــدير الس ـهارد اإلروائيــة السر ـرية ،متزــسشة كسيــات
السيــاه ،والتعــرا عمــى اآلثــار االقترــادمة السترت ــة عمــى
إنذــاء وتك ــهين روابــط ومجــالس مدــتخدمي السيــاه عم ــى
التر الفرعية والرئيدية بسحاياة ال حيرة ،وإلـس لتحقيـق
اليدا الرئيدي لمدراتة.
 -1كفاءة اتتخدام السياه يي ال حيرة بالسشاةق السذ ل
بيا روابط مدتخدمي السياه ،يي ةر الري السختمفة.
 -2تق ــدير الكفــاءة االقتر ــادمة التــتخدامات السيــاه ي ــي
القاــا الز ارعــي ،وزي ــادة اإلنتاجيــة الفدانيــة ،والحــد مــن
الفجهة ال ذائية.
مرادر البيانات :األولية :تم الحرهل عمييا من خـ ل
عيشة عذهائية ،ة قية متعددة  ،من واقع اتـت يان ،لعيشـة
مــن الــز ار  ،وباتــتخدام أتــمهب السقابمــة الذخرــية مــع
أيـ ـراد عيش ــة عـــددىا نح ــه م ــائتي واربع ــهن مذ ــاىدة ت ــم
تجسيعي ـ ــا مـ ـ ــن مزارعـ ـ ــي ت ـ ــر التهزيـ ـ ــع السختـ ـ ــارة بعيشـ ـ ــة
الدراتة.
الثانهيـــــــة :الر ـ ـ ــادرة م ـ ـ ــن الجي ـ ـ ــات الح همي ـ ـ ــة اإلدارة
السركزيــة لص رــاء الز ارعــي و اإلدارة السركزيــة لمتهجيــو
الســائي وقاــا التاــهير بــه ازرة الــري االدارة السركزيــة
لـ ــري ال حي ـ ـرة و االت ـ ـ شدرية ،ومعيـ ــد بحـ ــهث االقترـ ــاد
الز ارع ــي ،ومرك ــز السعمهم ــات ب ــديهان ع ــام السحايا ــة،
والسركــز القــهمي لم حــهث السائيــة ،باإلضــاية إلــى بع ـ
الدراتات الدابقة يي مجال الدراتة.
األســــلهب البحثــــي :معتسـ ــد عمـ ــى التحميـ ــل الهصـ ــفي و
اإل رـ ــائي ،و الكسـ ــي لد ارتـ ــة اقترـ ــادمات إنتـ ــاج أىـ ــم
الزرو داخل روابط مدتخدمي السياه عمى مدـتهى التـر
والسدـ ــاقي ،باإلضـ ــاية إلـ ــى اتـ ــتخدام م ش ـ ـرات الكفـ ــاءة
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االقترــادمة لــز ار تمــس السحاصــيل ،و تتزــسن الع قــات
الداليــة لمســدخ ت الفعميــة ،مد ـتخرجة مــن دوال اإلنتــاج
السشاقيـ ــة و التكـ ــاليص واتـ ــتخدام مقيـ ــاس الكفـ ــاءة مـ ــع
اإلشـ ـ ــارة إلم ـ ـ ــان تا يـ ـ ــق ىـ ـ ــذه الد ارتـ ـ ــة ( )1باتـ ـ ــتخدام
األت ــمهب األمث ــل لسعاس ــة الشت ــائا ( )2الستحر ــل عميي ــا
بالتق ـ ــدير السعا ـ ــم ل ت ـ ــتخدام ت ـ ــى مس ـ ــن إعا ـ ــاء أداة
رقابية يعالة ،وأتمهبا مس ن أت اعـو لتعاـيم االتـتفادة مـن
الس ــهرد ومحاول ــة تحدي ــد م ــدى ام ــان تا ي ــق االت ــمهب
االمثــل عمــى الس ـزارعين يــي ال حي ـرة لتخــرج الد ارتــة مــن
السجال الشاري لمتا يق العسمي.
التقــجيخ اإلحرــائي لــجوال إنتــاج الــحرة الذــامية بعيشــة
الجراســـة بسش قـــة الشهباريــــة داســـل روابـــط مدــــتخجمى
السياه لشظم الخى(السخوي بالتشقيط).
لقياس أثر السدخ ت اإلنتاجية السختمفة عمى دالة
إنتاج محاصيل عيشة الدراتة (الذرة الذامية-
ال ااةس) تم االتتعانة بشسهإج االنحدار الخاي
والمهجاريتسى السزدوج الستعدد ونسهإج االنحدار الخاي
والمهجاريتسى السر مي وىذا معشى اتتخدام الدالة
السعروية بدالة (كهب دوج س) ي شا اتتخداميا
نا اًر لديهلة تقدير معالسيا ،كسا أن الدالة تعاى
السرونات اإلنتاجية لكل عشرر انتاجى بذ ل م اشر،
ي تذير السرونة إلى مدى اتتجابة الت ير يي
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
لمفئات الحيازية السزرعة بالذرة الذامية إلى يئتين الفئة
األولى (أقل من  2يدان) أما الفئة الثانية ( )5- 2يدان
وتم تقدير دالة اإلنتاج وييسا يتعمق ب جسالي العيشة
بالشهبارية تذير نتائا الجدول ( )1-1دالة اإلنتاج يي
الرهرة المهجاريتسية ي ت ين أن الست يرات التفديرية
األكثر تأثي اًر عمى كسية اإلنتاج من الذرة الذامية تتسثل
تمدة ممخرات شهم نارية ومدائل يى اال راء
مهراى ر .ش يجل3) 1992 .
4) Likelihood Estimation

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
الفهتفاتي وكسية السياه السزاية  ،وعمى يرض تهير
شرول ةريقة السربعات الر رى يي التقدير يان زيادة
كسية عشرر الدساد األزوتي ،بشد ة  %1مع ث ات
العشاصر اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو ،إنسا ت دى
لزيادة الكسية السشتجة من محرهل الذرة الذامية زيادة
معشهية بم ق هالي  %00.212وكذلس زيادة كسية
عشرر الدساد الفهتفاتي بشد ة  %1مع ث ات العشاصر
اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو ،إنسا ت دى لزيادة
الكسية السشتجة من محرهل الذرة الذامية زيادة معشهية
بم ق هالي ،%0.0697أما ييسا يتعمق بعشرر كسية
السياه السزاية ،يان السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد
ث تق معشهيتيا ا رائياً ،وعميو يان زيادة كسية السياه
السزاية بشد ة  %1إنسا ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة
معشهية بم ق هالى ، %00.45يقد اتزح أنو لم تث ق
السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة ،وتع س قيسة
السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي  0.720إلى أن
زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة
 ،%1إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج الذرة الذامية بشد ة
 .%0.720كسا تذير قيسة معامل التحديد ( )R2والتي
بم ق هالي  0.76إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة
الذكر كانق مدئهلة عن تفدير هالي  %76من
الت ير الكمى يي االنتاج  ،كسا أشارت قيسة ()F
السحدهبة إلى معشهية الشسهإج السدتخدم لا يعة
ال يانات اإل رائية لمااىرة محل الدراتة.
التقـــجيخ اإلحرـــائي لعيشـــة الجراســـة لـــجوال إنتـــاج الـــحرة
الذــــــامية الســــــخوي م ــــــهر بسش قــــــة ابــــــه حســــــ
والسحسهديةداسل روابط مدتخجمى السياه
وييس ــا يتعمـــق ب جسـ ــالي العيش ــة بسشاق ــة ابـــه سـ ـ
والسحسهدمة تذير نتائا الجدول دالة اإلنتاج يي الرـهرة
المهجاريتسيـ ــة ي ـ ـ ت ـ ــين أن الست ي ـ ـرات التفدـ ــيرية ىـ ــي
كسية اإلنتاج من الذرة الذـامية تتسثـل يـي كسيـة التقـاوي،
كسي ــة الد ــساد األزوت ــي وكسي ــة السي ــاه السز ــاية بالشدـ ـ ة
لمف ـ ــدان لسزارع ـ ــي عيش ـ ــة الد ارت ـ ــة  ،ق ـ ــد ث ت ـ ــق السعشهي ـ ــة
اإل ر ــائية لسرون ــات عشر ــر التق ــاوي  ،وكسي ــة الد ــساد
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األزوتـ ــي ،وكسيـ ــة السيـ ــاه السزـ ــاية  ،يـ ــان زيـ ــادة كسيـ ــة
التقاوي بشد ة  %1مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخـرى
عمى مـاىي عميـو ،إنسـا تـ دى لزيـادة الكسيـة السشتجـة مـن
محرـ ــهل الـ ــذرة الذـ ــامية زي ـ ــادة معشهيـ ــة بم ـ ــق ـ ـ ـهالي
، ، %0.028و زيـ ــادة كسيـ ــة عشرـ ــر الدـ ــساد األزوتـ ــي
بشد ـ ة  %1مــع ث ــات العشاصــر اإلنتاجيــة األخــرى عمــى
مـ ــاىي عميـ ــو ،إنسـ ــا ت ـ ـ دى لزيـ ــادة الكسيـ ــة السشتجـ ــة مـ ــن
محرـ ــهل الـ ــذرة الذـ ــامية زي ـ ــادة معشهيـ ــة بم ـ ــق ـ ـ ـهالي
،%0.0747أمـ ـ ــا ييسـ ـ ــا يتعمـ ـ ــق بعشرـ ـ ــر كسيـ ـ ــة السيـ ـ ــاه
السزاية ،يان السرونة السقدرة من دالـة اإلنتـاج قـد ث تـق
معشهيتيــ ــا ا رـ ـ ــائياً ،وعميـ ـ ــو يـ ـ ــان زيـ ـ ــادة كسيـ ـ ــة السيـ ـ ــاه
السزاية بشد ة  %1إنسـا تـ دى إلـى زيـادة اإلنتـاج زيـادة
معشهي ـ ــة بم ـ ــق ـ ـ ـهالى  ، %0.428أم ـ ــا ييس ـ ــا يتعم ـ ــق
بالعشاص ــر الست قي ــة األخ ــرى ،يق ــد اتز ــح أن ــو ل ــم تث ــق
السعشهيـ ــة اإل رـ ــائية لمسرونـ ــة السقـ ــدرة ،وتع ـ ــس قيسـ ــة
السرونـة اإلجساليـة والتـي قـدرت بحـهالي  0.530إلــى أن
زيـ ــادة عشاصـ ــر اإلنتـ ــاج الستزـ ــسشة يـ ــي التقـ ــدير بشد ـ ـ ة
 ،%1إنســا ت ـ دى إلــى زيــادة إنتــاج الــذرة الذــامية بشد ـ ة
 .%0.53كســا تذــير قيســة معامــل التحديــد ( )R2والتــي
بم ــق ـ ـهالي  0.60إل ــى أن عشاص ــر اإلنت ــاج الد ــالفة
الـ ــذكر كانـ ــق مدـ ــئهلة عـ ــن تفدـ ــير ـ ـهالي  %60مـ ــن
الت ير الكمى يي إنتاج الذرة الذـامية  ،كسـا أشـارت قيسـة
( )Fالسحد ــهبة إل ــى معشهي ــة الشس ــهإج لا يع ــة ال يان ــات
اإل رائية لمااىرة محل الدراتة .
التقجيخ اإلحرائي لجوال انتاج الحرة الذامية لشظم الخي
غسخ بقخى عيشة الجراسة مش قة بشجخ الدكخ.
تذير نتائا الججول ( )1ان دالة اإلنتاج يي
الرهرة المهجاريتسية و أن الست يرات التفديرية ىي كسية
اإلنتاج من الذرة الذامية تتسثل يي كسية العسل ال ذرى
رجل /يهم عسل ،وكسية السياه السزاية بالشد ة لمفدان
بالشد ة لسزارعي ىذه الفئة ،وقد ث تق السعشهية
اإل رائية لسرونات عشرر العسل ال ذرى ،وكسية
السياه السزاية ،يان زيادة كسية عشرر العسل ال ذرى
بشد ة  %1مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخرى عمى
ماىي عميو ،إنسا ت دى لزيادة الكسية السشتجة من
محرهل الذرة الذامية زيادة معشهية بم ق هالي
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 ،%0.167أما ييسا يتعمق بعشرر كسية السياه
السزاية ،يان السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد ث تق
معشهيتيا ا رائياً ،وعميو يان زيادة كسية السياه
السزاية بشد ة  %1إنسا ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة
معشهية بم ق هالى  ،%0.381أما ييسا يتعمق
بالعشاصر الست قية األخرى ،يقد اتزح أنو لم تث ق
السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة ،وتع س قيسة
السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي 0.348إلى أن
زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة
 ،%1إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج الذرة الذامية بشد ة
 .%0.348كسا تذير قيسة معامل التحديد ( )R2والتي
بم ق هالي  0.63إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة
الذكر كانق مدئهلة عن تفدير هالي  %63من
الت ير الكمى يي إنتاج الذرة الذامية بقرى بشجر الد ر،
كسا أشارت قيسة ( )Fالسحدهبة إلى معشهية الشسهإج
لا يعة ال يانات اإل رائية لمااىرة محل الدراتة.
التقجيخ اإلحرائي لجوال التكاليف اإلنتاجية للحرة
الذامية السخوى بالخش بقخى عيشة الجراسة بسش قة
الشهبارية
تم تقديم الحيازات من مزارعي العيشة
ي
السأخهإة ويقا لمفئات الحيازية السزرعة بالذرة الذامية
إلى يئتين الفئة األولى من (أقل من  2يدان) أما الفئة
الثانية من ( )5- 2يدان بدراتة الع قة بين التكاليص
الكمية واالنتاج ت ين من السعادلة االولى ان الرهرة
التربيعية ىي ايزل الرهر من الشا ية اال رائية
واالقترادمة وإلس لسشتجي الذرة الذامية بسشاةق روابط
مدتخدمي السياه التي تروى بالرش والتشقيط ت ين
السعادلة االولى بالججول رقم ( )7أن ىشاك ع قة
ةردمة م كدة إ رائيا بين كل من التكاليص الكمية
وإنتاج الذرة الذامية  ،ىذا وقد وبم ق قيسة معامل
التحديد  0.58بسا مذير إلى أن هالي  %58من
الت يرات الحادثة يي التكاليص الكمية  ،وقد قدر االنتاج
بشحه  18.7اردب/يدان ،وقد بم متهتط انتاج الفدان
من ىذا السحرهل  19.3اردب/يدان  ،وقد أتزح من
الشتائا ان عذرة مزارعين قد ققها ىذا الحجم.
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ججول  .1نتائا التقدير اإل رائي لدوال اإلنتاج لسحرهل الذرة الذامية بسراق ة ةي ة(الشهبارية) وبشجر
والسحسهدمة بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم
الد ر(مراق ة امسن بشجر الد ر) ومشاقة ابه س
الزراعى.2016 /2015
السش قة
ري رش
وتشقيط
ري
ماهر
ري جسر

الشسهذج السقجر

log Ŷi = 0.311+0.212 log X5+0.069 log X6+0.450 log X8
(** )7.2

(**)3.1

(*)7.1

log Ŷi = 0.982+0.028 log X1+0.07 log X5+0.428 log X8
(**)3.3

(**)7.3

)*)7.7

log Ŷi = 0.639 + 0.167 log X1 + 0.381 log X2
(**)3.1

(** )8.8

R2

F

السخونة

0.76

36.35

0.720

0.60

10.9

0.534

0.63

30.1

0.448

حيث =̂ :كسية اإلنتاج التقديرية بالان/الفدان.
 =X1كسية التقاوي بالكيمهجرام/الفدان  = x2كسية الدساد ال مدي بالستر الس عب/الفدان .
 = X3كسية العسل ال ذري رجل/يهم عسل  = x4كسية العسل اآللي بالداعة  /الفدان.
X5ـ = كسية األتسدة األزوتية باله دة الفعالة /الفدانx6 .ىـ = كسية األتسدة الفهتفاتية باله دة الفعالة
 = X7كسية الس يدات السدتخدمة بالمتر /الفدان X8ـ = كسية مياه الري بالستر الس عب  /الفدان.
 ،..... ،1،2،3 = iعدد الز ار يي السشاقة،
(**) تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد مدتهى معشهية )*( ، 0.01تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد
مدتهى معشهية 0.05
السرجر :د ق من اتتسارات االتت يان لعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم الزراعي 2016 /2015

ولسعاسة األرباح ،أي أن الحجم السعام لمربح ،بسداواة
دالة التكاليص الحدمة بالدعر السزرعي والذي قدر بشحه
 380جشي ـو ،ومـ ـن السعادلـ ـ ـة أن الحجـ ـ ـم السعا ـ ـم لمربح
والذي قدر بحهالى 29.1اردب/يدان  ،وىذا الحجم لم
مرل إلية أي مشتا ،ويذير إلس إلى أن مزارعي
السحرهل مازال لدييم يرصة لزيادة انتاجيم ولتعايم
اربا يم ،وإلس عن ةريق التهتع الرأتي يي انتاج
السحرهل ،وبحداب مرونة التكاليص اتزح أنيا بم ق
هالى  ،1.19ويذير إلس إلى أن االنتاج يي مر مة
اإلنتاج االقترادي ،وانو مس ن زيادة اإلنتاجية
بشحه %10بزيادة التكاليص بسقدار  %11.9يي ظل
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
الذامية لعيشة الجراسة الس هر حجيثا بسش قة ابه
حس والسحسهدية للسهسم .7113
ت ين السعادلة الثانية بالججول رقم ( )7لسشتجي الذرة
الذامية يي مشاةق روابط مدتخدمي الري بشاام ماهر
أن الع قة بين التكاليص الكمية والكسية السشتجة من الذرة
والسحسهدمة بسحاياة
الذامية بسركز ابه س
ال حيرة ،ىذا وقد وبم ق قيسة معامل التحديد  0.57بسا
مذير إلى أن هالي  %57من الت يرات الحادثة يي
التكاليص الكمية ،ولتحديد جم اإلنتاج األمثل الذي
يدنى التكاليص ،وقد قدر بشحه  22.1اردب/يدان ،وقد
بم متهتط انتاج الفدان من ىذا السحرهل 23
اردب/يدان ،وقد أتزح من الشتائا ان تدعة عذر
مزار قد ققها ىذا الحجم .ولسعاسة األرباح ،أي أن

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017

مقاييذ الكفاءة االنتاجية لخوابط مدتخجمى السياه
الحجم السعام لمربح ،ولقد قدر الدعر السزرعي بشحه
 380جشيو ،والحجم السعام لمربح الذي قدر بحهالى
36.1اردب/يدان ،وىذا الحجم لم مرل إليو أي مشتا،
وبحداب مرونة التكاليص اتزح أنيا بم ق هالى
 ،0.804ويذير إلس إلى أن االنتاج يي مر مة اإلنتاج
جير االقترادي ،وانو مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه
 %10بزيادة التكاليص بسقدار  %8.4يي ظل 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 لسحرهل
الحرة الذامية السخوى غسخ بقخي عيشة الجراسة بسش قة
بشجخ الدكخ:
ت ين السعادلة الثالثة بالججول رقم ( )7الع قة
بين التكاليص الكمية والكسية السشتجة من الذرة الذامية،
وتهضح أن ىشاك ع قة ةردمة م كدة إ رائيا بين كل
من التكاليص الكمية وإنتاج الذرة الذامية  ،وقد وبم ق
معامل التحديد  0.52بسا مذير إلى أن هالي %52
من الت يرات الحادثة يي التكاليص الكمية ،ولتحديد جم
اإلنتاج األمثل ،والذي يدنى التكاليص ،وقد قدر بشحه
 23.9اردب/يدان ،وقد بم متهتط انتاج الفدان من
ىذا السحرهل  22اردب/يدان ،وقد أتزح من الشتائا
قد ققها ىذا الحجم.
ان ث ثة وعذرون مزار
ولسعاسة األرباح ،أي أن الحجم السعام لمربح ،بسداواة
دالة التكاليص الحدمة بالدعر السزرعي ،والذي قدر بشحه
 380جشيو ،ومن السعادلة تم الحرهل عمى الحجم
السعام لمربح والذي قدر بحهالى 31.9اردب/يدان،
وىذا الحجم لم مرل إلية أي مشتا ،وبحداب مرونة
التكاليص اتزح أنيا بم ق هالى  ،0.719ويذير إلس
إلى أن االنتاج يي مر مة اإلنتاج جير االقترادي ،وانو
مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه  %10بزيادة التكاليص
بسقدار  %7.19يي ظل السدتهى اإلنتاجي الحالي،
األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق
إضاية و دات من العشاصر اإلنتاجية السختمفة.
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إجسالي دوال إنتاج عيشة الجراسة من ال ااةس
بسش قة الشهبارية السخوي بالخش والتشقيط داحل روابط
مدتخجمى السياه.
تذير نتائا الججول رقم ( )3دالة اإلنتاج يي
الرهرة المهجاريتسية ي ت ين أن الست يرات التفديرية
األكثر تأثي اًر 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
عشرر كسية الدساد ال مدي وكسية العسل األلى ،وكسية
السياه السزاية ،وعمى يرض تهير شرول ةريقة
السربعات الر رى يي التقدير يان زيادة كسية عشرر
الدساد ال مدي ،بشد ة  %1مع ث ات العشاصر اإلنتاجية
األخرى  ،إنسا ت دى لزيادة الكسية السشتجة من محرهل
ال ااةس زيادة معشهية بم ق هالي  %0.354يان
زيادة كسية عشرر العسل اآللي بشد ة  %1مع ث ات
العشاصر اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو ،إنسا ت دى
لزيادة الكسية السشتجة من محرهل ال ااةس زيادة
معشهية بم ق هالي  ،%0.116أما ييسا يتعمق بعشرر
كسية السياه السزاية ،يان السرونة السقدرة من دالة
اإلنتاج قد ث تق معشهيتيا ا رائياً ،وعميو يان زيادة
كسية السياه السزاية بشد ة  %1إنسا ت دى إلى زيادة
اإلنتاج زيادة معشهية بم ق هالى %0.619أما ييسا
يتعمق بالعشاصر الست قية األخرى ،يقد اتزح أنو لم
تث ق السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة ،وتع س قيسة
السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي  1.127إلى أن
زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة
 ،%1إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج ال ااةس بشد ة
 .%1.127كسا تذير قيسة معامل التحديد ( )R2والتي
بم ق هالي  0.76إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة
الذكر كانق مدئهلة عن تفدير هالي  %76من
الت ير الكمى يي إنتاج ال ااةس بقرى الشهبارية ،قيسة
( )Fالسحدهبة إلى معشهية الشسهإج السدتخدم لا يعة
ال يانات اإل رائية لمااىرة محل الدراتة.
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ججول  .7نتائا التقدير اإل رائي لدوال التكاليص اإلنتاجية لسحرهل الذرة الذامية بسراق ة ةي ة(الشهبارية) وبشجر
والسحسهدمة بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم
الد ر(مراق ة امسن بشجر الد ر) ومشاقة ابه س
الزراعى.2016 /2015
السش قة

R2

الشسهذج السقجر

F

السخونة

2

الري
بالرش
الري
الساهر
الري بال سرة
الس ان

̂ Tc=5132.2- ̂466.7+14.6
( **) 4.2
(*)4.2
̂ AC= 5132.2/ ̂- 466.7+14.6
̂ Mc=466.7+29.2
Tc=9798.3-1073.8 ̂ +20.1 ̂2
(**)1.5
(**)4.2
̂ Ac= 9798.3/ ̂-1073.8+20.1
̂ Mc=1073.8+40.2
Tc= 7100-407.1 ̂+12.3 ̂2
(**)4.22( **)4.22
̂ Ac= 7100/ ̂ - 407.1+12.3
̂ Mc= 407.1+24.6

58.0

9.82

18120

5800

2.89

58.52

5809

9089

القيسة بين القهتين قيسة ()t
ـ ̂ = عدد الز ار لكل يئة.
** معشهي عشد مدتهى  * 0.01معشهي عشد مدتهى 0.05
السرجر :جسعق و د ق من بيانات اتتسارة االتت يان لعيشة الدراتة.
إجسالي دوال إنتاج عيشة الجراسة من الب اطذ بقخى
مش قة ابه حس والسحسهدية نظام ري م هر حجيث
داسل روابط مدتخجمى السياه
تذير نتائا الججول ( )3دالة اإلنتاج يي الرهرة
المهجاريتسية ي أن الست يرات التفديرية األكثر تأثي اًر
عمى كسية اإلنتاج من ال ااةس تتسثل يي كسية العسل
اآللي ،كسية الدساد األزوتي وكسية السياه السزاية
بالشد ة لمفدان بالشد ة لسزارعي ىذه الفئة بسشاقة ابه
والسحسهدمة ،وقد ث تق السعشهية اإل رائية
س
لسرونات عشرر العسل اآللي ،وكسية الدساد األزوتي،
وكسية السياه السزاية ،وان زيادة كسية العسل اآللي
بشد ة  %1مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخرى إنسا
ت دى لزيادة الكسية السشتجة من محرهل ال ااةس
زيادة معشهية بم ق هالي  ،%0.619وان زيادة كسية
عشرر الدساد األزوتي بشد ة  %1مع ث ات العشاصر

اإلنتاجية األخرى عمى ماىي عميو ،إنسا ت دى لزيادة
الكسية السشتجة من محرهل ال ااةس زيادة معشهية
بم ق هالي  ،%0.746أما ييسا يتعمق بعشرر كسية
السياه السزاية ،يان السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد
ث تق معشهيتيا ا رائياً ،وعميو يان زيادة كسية السياه
السزاية بشد ة  %1إنسا ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة
معشهية بم ق هالى  ،%0.547أما ييسا يتعمق
بالعشاصر الست قية األخرى ،يقد اتزح أنو لم تث ق
السعشهية اإل رائية لمسرونة السقدرة ،وتع س قيسة
السرونة اإلجسالية والتي قدرت بحهالي  1.91إلى أن
زيادة عشاصر اإلنتاج الستزسشة يي التقدير بشد ة
 ،%1إنسا ت دى إلى زيادة إنتاج القسح بشد ة .%1.91
كسا تذير قيسة معامل التحديد ( )R2والتي بم ق هالي
 0.65إلى أن عشاصر اإلنتاج الدالفة الذكر كانق
مدئهلة عن تفدير هالي  %65من الت ير الكمى يي
والسحسهدمة ،كسا
إنتاج ال ااةس بقرى ابه س
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أشارت قيسة ( )Fالسحدهبة إلى معشهية الشسهإج
السدتخدم لا يعة ال يانات اإل رائية.
إجسالي دوال إنتاج عيشة الجراسة من الب اطذ بقخى
مش قة بشجخ الدكخ السخوي غسخ مب ن
تذير نتائا الججول ( )3دالة اإلنتاج يي الرهرة
المهجاريتسية ي أن الست يرات التفديرية األكثر تأثي اًر
عمى كسية اإلنتاج من ل ااةس تتسثل يي كسية العسل
ال ذرى رجل /يهم عسل ،وكسية العسل اآللي ،وكسية
الدساد األزوتي وكسية الدساد الفهتفاتي بالشد ة لمفدان
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
كسية عشرر العسل ال ذرى
الفهتفاتي ،يان نق
بشد ة  %1مع ث ات العشاصر اإلنتاجية األخرى ،إنسا
ت دى لزيادة الكسية السشتجة من محرهل ال ااةس
زيادة معشهية بم ق هالي  ،%0.418يان نق كسية
عشرر العسل اآللي بشد ة  %1مع ث ات العشاصر
اإلنتاجية األخرى ،إنسا ت دى لزيادة الكسية السشتجة من
محرهل ل ااةس زيادة معشهية بم ق هالي 0.128
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 ،%أما ييسا يتعمق بعشرر كسية الدساد األزوتي ،يان
السرونة السقدرة من دالة اإلنتاج قد ث تق معشهياتيا
إ رائيا ،وعميو يان زيادة بشد ة  %1إنسا ت دى إلى
زيادة اإلنتاج زيادة معشهية بم ق هالى،%0.716 .
أما ييسا يتعمق بعشرر كسية الفهتفات يان السرونة
السقدرة من دالة اإلنتاج قد ث تق معشهيتيا ا رائياً،
وعميو يان زيادة كسية السياه السزاية بشد ة  %1إنسا
ت دى إلى زيادة اإلنتاج زيادة معشهية بم ق هالى
 ،%0.511أما ييسا يتعمق بالعشاصر الست قية األخرى،
يقد اتزح أنو لم تث ق السعشهية اإل رائية لمسرونة
السقدرة ،وتع س قيسة السرونة اإلجسالية والتي قدرت
بحهالي  0.937إلى أن زيادة عشاصر اإلنتاج
الستزسشة يي التقدير بشد ة  ،%1إنسا ت دى إلى زيادة
إنتاج ال ااةس بشد ة  .%0.937كسا تذير قيسة
معامل التحديد ( )R2والتي بم ق هالي  0.83إلى أن
عشاصر اإلنتاج الدالفة الذكر كانق مدئهلة عن تفدير
هالي  %83من الت ير الكمى يي إنتاج ال ااةس
بقرى مشاقة بشجر الد ر ،كسا أشارت قيسة ()F
السحدهبة إلى معشهية الشسهإج السدتخدم لا يعة
ال يانات اإل رائي.

ججول  .3نتائا التقدير اإل رائي لدوال اإلنتاج لسحرهل ال ااةس بسراق ة ةي ة(الشهبارية) وبشجر الد ر (مراق ة
امسن بشجر الد ر) ومشاقة ابه س والسحسهدمة بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم الزراعى.2016 /2015
السش قة الشسهذج السقجر
ري رش
وتشقيط
ري
ماهر

ري جسر
م ان

log Ŷi= 1.97+0.214 log X4+0.116167 log X4 +0. log X8
(**)4.3

(** )2.2

(**)4.2

log Ŷi= 0.84+0.619 log X4+0.746 log X5+0.547 log X8
(** )4.1

(**)6.6

(** )6.4

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

R2

F

السخونة

5800

.081

181

5800

258.

182

58..

228.

582.0

حيث = ̂ :كسية اإلنتاج التقديرية بالان/الفدان.
x2ىـ = كسية الدساد ال مدي بالستر الس عب/الفدان.
X1ـ= كسية التقاوي بالكيمهجرام/الفدان
 = x4كسية العسل اآللي بالداعة  /الفدان.
 = X3كسية العسل ال ذري رجل/يهم عسل
X5ـ = كسية األتسدة األزوتية باله دة الفعالة /الفدان x6ـ = كسية األتسدة الفهتفاتية باله دة /الفدان.
 = X7كسية الس يدات السدتخدمة بالمتر /الفدان  = x8كسية مياه الري بالستر الس عب  /الفدان.
̂ ـ=  ،..... ،1،2،3عدد الز ار يي السشاقة )**( ،تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد مدتهى معشهية)*( ، 0.01
تذير إلى معشهية معامل االنحدار عشد مدتهى معشهية 0.05
السرجر  :د ق من اتتسارات االتت يان لعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة لمسهتم الزراعي 2016 /2015
Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017

813

محسهد صالح حدين – دمحم كامل ريحان – صالح محسهد مقلج – حدين الديج سخحان

 -3دوال تكاليف إنتاج الب اطذ إلجسالي عيشة
الجراسة السخوى بالخش بقخى الشهبارية.
ت ين السعادلة الثالثة بالججول رقم ( )5الع قة بين
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
ال ااةس ،ىذا وقد وبم ق قيسة معامل التحديد 0.74
بسا مذير إلى أن هالي  %74من الت يرات الحادثة يي
التكاليص الكمية ،وتم تحديد جم اإلنتاج األمثل ،الذي
يدنى التكاليص ،وقد قدر بشحه  12.539ةن/يدان ،وقد
بم متهتط انتاج الفدان من ىذا السحرهل 11.250
ةن/يدان ،وقد أتزح من الشتائا أن عذرة مزارعين قد
ققها ىذا الحجم ،بسداواة دالة التكاليص الحدمة بالدعر
السزرعي ال ااةس ،والذي قدر بشحه  3000جشيو
لمان ،والحجم السعام لمربح والذي قدر بحهالى
 42.500ةن/يدان ،وىذا الحجم لم مرل إلية أي
مشتا ،ويذير إلس إلى أن مزارعي السحرهل مازال
لدييم يرصة لزيادة انتاجيم لتعايم اربا يم ،وإلس عن
ةريق التهتع الرأتي يي انتاج السحرهل ،وبحداب
مرونة التكاليص اتزح أنيا بم ق هالى  ،0.93ويذير
إلس إلى أن االنتاج يي مر مة اإلنتاج جير
االقترادي ،وانو مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه %10
بزيادة التكاليص بسقدار  %9.3يي ظل السدتهى
اإلنتاجي الحالي ،األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة
اإلنتاج عن ةريق إضاية و دات من العشاصر
اإلنتاجية السختمفة.
 -5دوال تكاليف إنتاج الب اطذ إلجسالي عيشة
الجراسة السخوى م هر حجيث بعيشة الجراسة
ت ين السعادلة الثالثة بالججول رقم ( )5الع قة بين
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
 0.57بسا مذير إلى أن هالي  %57من الت يرات
الحادثة يي التكاليص الكمية ،ترجع إلى الت يرات الحادثة
يي اإلنتاج .و جم اإلنتاج األمثل ،الذى قدر بشحه

 11.377ةن/يدان ،وقد بم متهتط انتاج الفدان من
ىذا السحرهل  10.700ةن/يدان  ،وقد أتزح من
الشتائا ان خسدة عذر مزار قد ققها ىذا الحجم.
بسداواة دالة التكاليص الحدمة بالدعر السزرعي لمان،
والذي قدر بشحه 3000جشيو ،و الحجم السعام لمربح
والذي قدر بحهالى  33.350ةن/يدان  ،وىذا الحجم
لم مرل إلية أي مشتا ،ويذير إلس إلى أن مزارعي
السحرهل مازال لدييم يرصة لزيادة انتاجيم لتعايم
اربا يم ،وإلس عن ةريق التهتع الرأتي يي انتاج
السحرهل ،وبحداب مرونة التكاليص اتزح أنيا بم ق
هالى  ، 0.804ويذير إلس إلى أن االنتاج يي مر مة
اإلنتاج جير االقترادي  ،وانو مس ن زيادة اإلنتاجية
بشحه  %10بزيادة التكاليص بسقدار  %8.4يي ظل
السدتهى اإلنتاجي الحالي ،األمر الذى مذير إلى
إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق إضاية و دات من
العشاصر اإلنتاجية السختمفة.
 -5دوال تكاليف إنتاج الب اطذ إلجسالي عيشة
الجراسة السخوى بالغسخ بقخى البشجخ
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
معامل التحديد  0.52بسا مذير إلى أن هالي %52
من الت يرات الحادثة يي التكاليص الكمية ،ترجع إلى
الت يرات الحادثة يي اإلنتاج ،وقد قدر بشحه
 11.063.9ةن/يدان ،وقد بم متهتط انتاج الفدان
من ىذا السحرهل 10.200ةن/يدان ،وقد أتزح من
الشتائا خسدة وعذرون مزار قد ققها ىذا الحجم و
الحجم السعام لمربح ،بسداواة دالة التكاليص الحدمة
بالدعر السزرعي من ال ااةس ،والذي قدر بشحه
 3000جشيو ،والحجم السعام لمربح والذي قدر بحهالى
25.600ةن/يدان ،وىذا الحجم لم مرل إلية أي مشتا
،ويذير إلس إلى أن مزارعي السحرهل مازال لدييم
يرصة لزيادة انتاجيم لتعايم اربا يم ،وإلس عن ةريق
التهتع الرأتي يي انتاج السحرهل ،وبحداب مرونة
التكاليص اتزح أنيا بم ق هالى  ،0.719ويذير إلس
إلى أن االنتاج يي مر مة اإلنتاج جير االقترادي ،وانو
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ججول  .5دوال التكاليص اإلنتاجية لسحرهل ال ااةس بالرش بسشاقة الشهبارية بعيشة الدراتة السهتم الزراعي
2106/2015
البيــــــان

السعادلـــــة
2

ري رش
وتشقيط

R2

F

السخونة

̂ Tc = 29579-3.8 ̂+0.00008
(**)4.2( * *)4.1

̂ Ac = 29579/ ̂ -3.8 +0.00008

5802

0989

582.

̂ Mc = 3.8 + 0.00016
2

ري ماهر

̂ Tc =9798.3 -1073.8 ̂ +20.1
(**)4.2

(**)1.5

̂ Ac = 9798.3/ ̂ -1073.8 +20.1

5800

2.89

58.52

̂ Mc = 1073.8+40.2
2

ري جسر
م ان

̂ TC = 7100 -407.1 ̂ -12.3
(**)4.5

(**)4.22

̂ AC = 7100/ ̂ -2.3.5 +54.4

5809

9089

58012

̂ MC = 407.1+24.6

ت ك ىـ = القيسة التقديرية إلجسالي التكاليص اإلنتاجية لمفدان (جشيو /ةن) .
ص ىـ = القيسة التقديرية لستهتط إنتاج الفدان من السحرهل ويقا له داتو اإلنتاجية.
القيسة بين القهتين قيسة (ت)
ىـ = عدد الز ار لكل يئة.
مدتهى
معشهي
0.05
عشد
** معشهي عشد مدتهى * 0.01
السرجر  :جسعق و د ق من بيانات اتتسارة االتت يان لعيشة الدراتة.

مس ن زيادة اإلنتاجية بشحه  %10بزيادة التكاليص
بسقدار  %7.19يي ظل السدتهى اإلنتاجي الحالي،
األمر الذى مذير إلى إم انية زيادة اإلنتاج عن ةريق
إضاية و دات من العشاصر اإلنتاجية السختمفة.
مقاييذ الكفاءة اإلنتاجية :تعرا 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
وأتعار السخرجات(. )1
( )1كســـال إبـــخاىيم أحســــج علـــي  :اقتراديـ ــات إنت ــاج األل ــان ي ــي
الس ـزار الر يـ ـرة  ،رتــالة دكتــهراه  ،قدــم االقترــاد الز ارعــي  ،كميــة
الزراعة  ،جامعة األزىر . 2003 ،

السقاييس
وتحاول الجراسة الحاليو اتتخدام بع
السشات ة لقياس الكفاءة اإلنتاجية والتي تتشاتب مع
اإلنتاج الش اتي ول تتدالل عمى مدى كفاءة العسمية
اإلنتاجية لسحرهل الذرة الذامية وال ااةس مهضه
مقاييس الكفاءة اإلنتاجية
الدراتة يتم تا يق بع
واالقترادمة لسختمص روابط مدتخدمي السياه لري
بالرش والتشقيط و الساهر الحدي وال سر الس ان .ومن
السقاييس السدتخدمة.
أ – مقياس كفاءة اتتعسال عشرر األرض (متهتط
اإلنتاجية الفدانية) وتكمفة اله دة السشتجة.
ب – مقياس اإليراد الكمى لمفدان
ج -مقياس أربحية الفدان (صايى العائد الفداني).
د -مقياس أربحية الجشيو السشفق
ىـ– مقياس ند ة إجسالي اإليراد إلى إجسالي التكاليص
الست يرة.
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و– مقياس عائد متر م عب من مياه الري
ز– مقياس إنتاجية الستر الس عب من مياه الري.
اوال :مقـــاييذ كفـــاءة انتـــاج الـــحرة الذـــامية ألعزـــاء
الخوابط السائية بعيشة الجراسة.
أ – مقيــاس كفــاءة اســتعسال عشرــخ األرض (متهســط
اإلنتاجية الفجانية) وتكلفة الهحجة السشتجة.
بدراتة كفاءة انتاج محرهل الذرة الذـامية ألعزـاء
روابط السياه بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة ،يتزـح مـن
الججول رقـم ( )8تفـه اعزـاء روابـط مدـتخدمي السيـاه
لشاــام الساــهر الحــدي يــي االنتاجيــة الفدانيــة لسحرــهل
الذرة الذامية والتي قدرت بشحه  23.01اردب/يدان يـي
ـين بم ــق نحـه  22.1 ،19.05اردب /يــدان لكـل مــن
اعزـ ــاء روابـ ــط الـ ــري بـ ــالرش والتشقـ ــيط والـ ــري بـ ــال سر،
وبالت ــالي ت ــين كف ــاءة الفئ ــات االنتاجي ــة ألعز ــاء ال ــري
يـ ـ ق ــدرت االنتاجي ــة الفداني ــة لمفئ ــة
السا ــهر الح ــدي
االولـ ــى والثانيـ ــة بشح ـ ـه  23.04 ، 13.1اردب /يـ ــدان،
بيشس ـ ــا بم ـ ــق االنتاجي ـ ــة الفداني ـ ــة الفئ ـ ــة األول ـ ــى والثاني ـ ــة
ألعز ـ ــاء رواب ـ ــط ال ـ ــري ب ـ ــالرش والتشق ـ ــيط نح ـ ــه ،18.9
 19.08أردب/يـ ــدان  ،بيشسـ ــا بم ـ ــق االنتاجيـ ــة الفدانيـ ــة
لمفئــة االولــى والثانيــة ألعزــاء روابــط الــري بــال سر نحــه
 22.09 ، 22.07اردب/يدان.
أمـا عــن تكمفــة اله ــدة السشتجـة ييهضــح الجــجول رقــم
( )8انخفـاض تكمفـة اله ـدة ألعزـاء روابـط السيـاه لمـري
يـ بم ــق نحــه  226.6جيــو/اردب،
الساــهر الحــدي
يـ ــي ـ ــين بم ـ ــق نحـ ــه  232.1 ، 264.3جشيـ ــو/اردب
ألعز ـ ــاء رواب ـ ــط السي ـ ــاه لم ـ ــري ب ـ ــالرش والتشق ـ ــيط وال ـ ــري
ب ــال سر عم ــى الترتي ــب ،ام ــا ع ــن الفئ ــات االنتاجي ــة يق ــد
اتزــح تفــه اعزــاء روابــط الــري الساــهر الحــدي يــي
انخف ـ ــاض تكمف ـ ــة اله ـ ــدة السشتج ـ ــة يـ ـ ـ بم ـ ــق الفئ ـ ــة
االنتاجي ــة االول ــى والثاني ــة نح ــه 227.2 ،224.4جشي ــو
/اردب ،بيشس ـ ـ ــا بم ـ ـ ــق لمفئ ـ ـ ــات االول ـ ـ ــى والثاني ـ ـ ــة نح ـ ـ ــه
 263.6 ،266.2جشي ـ ــو اردب ألعز ـ ــاء رواب ـ ــط ال ـ ــري
ب ــالرش والتشق ــيط ونح ــه  231.3 ،233.7جشي ــو /أردب
ألعزاء روابط الري بال سر عمى الترتيب.

ب -مقياس اإليخاد الكلى للفجان
يت ــين م ــن الجــــجول رقــــم ( )8زيـ ــادة االيـ ـراد الكمـ ــى
ألعزــاء روابــط مدــتخدمي السيــاه لشاــام الــري الساــهر
الح ـ ــدي لسحر ـ ــهل ال ـ ــذرة الذ ـ ــامية يـ ـ ـ ق ـ ــدر بشح ـ ــه
 8744.7جشيو/يـ ـ ـ ــدان يـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــين بم ـ ـ ـ ـ نحـ ـ ـ ــه 7239
 8402.2،جشيو/يدان ألعزاء روابط السياه السدتخدمة
لم ـ ــري بــ ــالرش والتشقــ ــيط وال ـ ــري بــ ــال سر عم ـ ــى الترتيــ ــب
لسحرـهل الـذرة الذـامية  ،امـا عـن الفئـات االنتاجيـة يقــد
اتزح تفه اعزاء روابط مدتخدمي السياه لشاـام الـري
يـ ـ ق ــدر االيـ ـراد الكم ــى لمفئ ــة االول ــى
السـ ـ ان الحيـ ـ
والثاني ــة نح ــه  8754.3 ،8778جشيو/ي ــدان ،ام ــا الفئ ــة
االنتاجية االولى والثانيـة يقـد بمـ االيـراد الكمـى ألعزـاء
روابـ ـ ــط الـ ـ ــري بـ ـ ــالرش والتشقـ ـ ــيط نحـ ـ ــه 7239 ،7201
جشيو/يــدان ،بيشســا بم ـ نحــه  8393.8 ،8385.3جشيــو
/يدان ألعزاء روابط مدتخدمي السياه لري ال سر.
ج -مقياس أربحية الفجان (صافى العائج الفجاني).
تهض ـ ــح بيان ـ ــات الجـــــجول رقـــــم ( )8زي ـ ــادة العائ ـ ــد
الفــداني لسحرــهل الــذرة الذــامية ألعزــاء روابــط السيــاه
ي ـ بم ـ نحــه
مدــتخدمي ناــام الــري الساــهر الحــدي
 3529.3جشيـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــين قـ ـ ـ ــدر بشحـ ـ ـ ــه ،2204.8
 3270.1جشيـ ــو ألعزـ ــاء روابـ ــط السيـ ــاه الـ ــري بـ ــالرش
والتشق ــيط وال ــري ب ــال سر عم ــى الترتي ــب  ،وي ــشع س إل ــس
عم ــى الفئ ــات االنتاجي ــة يـ ـ ت ــين تف ــه الفئ ــة االول ــى
والثاني ـ ــة لمعائ ـ ــد الف ـ ــداني بشح ـ ــه 3584.6 ، 3530.5
جشيـو ألعزــاء روابــط الــري الساــهر الحــدي  ،بيشســا بمـ
العائــد الفــداني نح ــه  2216.8 ،2156جشيــو ألعزــاء
رواب ـ ــط الـ ـ ــري بــ ــالرش والتشقـ ـ ــيط ،يــ ــي ـ ـ ــين بمـ ـ ـ نحـ ـ ــه
 3284.8 ،3227.6جشي ـ ـ ـ ــة لمفئ ـ ـ ـ ــة االول ـ ـ ـ ــى والثاني ـ ـ ـ ــة
ألعزاء روابط الري بال سر.
د -مقياس أربحية الجشيو السشفق
تهضح بيانات ججول رقـم ( )8زيـادة أربحيـة الجشيـو
ي ـ بم ـ
ألعزــاء روابــط ناــام الــري الساــهر الحــدي
نحـ ــه  0.677جشيـ ــو ،يـ ــي ـ ــين بم ـ ــق أربحيـ ــة الجشيـ ــو
ألعز ــاء رواب ــط ال ــري ب ــالرش والتشق ــيط  0.438جشي ــو،
واعز ــاء رواب ــط ال ــري ب ــال سر  0.637جشي ــو ،ام ــا ع ــن
الفئات االنتاجية ألعزاء الروابط يقد ت ين زيـادة أربحيـة
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مقاييذ الكفاءة االنتاجية لخوابط مدتخجمى السياه
الجشيـ ــو السشفـ ــق لمفئـ ــة االولـ ــى والثانيـ ــة ألعزـ ــاء روابـ ــط
يـ ـ
مد ــتخدمي السي ــاه لشا ــام ال ــري السا ــهر الح ــدي
بم ــق نح ــه  0.693 ،0.672جشي ــو ،ي ــي ــين ق ــدرت
أربحي ـ ــة الجشي ـ ــو لمفئ ـ ــة االول ـ ــى والثاني ـ ــة بشح ـ ــه ،0.427
 0.441ألعزاء روابط ناام الري بالرش والتشقيط ،امـا
الفئــة االولــى والثانيــة ألعزــاء روابــط الــري بــال سر يقــد
بم ق أربحية الجشيو نحه  0.643 ،0.626جشيو.

815

ىـ – مقياس ندبة إجسالي اإليخاد إلى إجسالي التكاليف
الستغيخة
وبساالعـ ــة بيانـ ــات الجـــــجول ( )8أن تقاربـ ــق ند ـ ـ ة
إجسالي العائد عمى التكاليص ألعزاء روابـط مدـتخدمي
السي ــاه لم ــري ب ــال سر واعز ــاء رواب ــط السيـ ـاه نا ــام ال ــري
يـ قـدرت بشحـه  2.07 ،2.03يــي
الساـهر الحـدي
ــين ق ــدرت بشح ــه  1.71ألعز ــاء رواب ــط السي ــاه ال ــري
بالرش والتشقيط ،وتقاربق امزا ند ة العائد الكمى

ججول  .8مقاييس الكفاءة ألعزاء روابط مدتخدمي السياه لسحرهل الذرة الذامية بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة
البيان
انتاجية الفجان
(اردب)
تكمفة اله دة
السشتجة (اردب)
االيراد الكمى
العائد الفداني
أربحية الجشيو
السشفق
االيراد/التكاليص
عائد م 3مياه
انتاجية م 3مياه

روابط مدتخجمي الخش والتشقيط
الفئة
الفئة
إجسالي
الثانية
االولى

روابط مدتخجمي الس هر الحجيث
الفئة
الفئة
إجسالي
الثانية
االولى

روابط مدتخجمي الخي بالغسخ
الفئة
الفئة
إجسالي
الثانية
االولى

52.2

52..2

52..1

44.5

44..2

44..5

44..3

44..2

44.5

90089

90.80

9028.

99081

99282

99080

9..80

9.18.

9.981

0951

09.2

09.2

.00.

.0028.

.02280

...08.

..2.8.

.25989

9100

99108.

99528.

.0.580

.0.280

.0928.

.99080

.9.28.

.90581

58290

58221

582..

58009

5802.

58000

58090

5802.

580.0

180

1801

1801

9850

981

9850

9859

9852

985.

.810

.81.

.810

.80.

.822

.80.

.859

.851

.859

582..

582..

582..

1812.

18122

1812.

18122

18120

18120

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

لمتكــاليص يــي الفئــات االنتاجيــة االولــى والثانيــة ألعزــاء
الــروابط ي ـ بم ــق نحــه  2.01 ،2.07لمــري الساــهر
الحي  ،ونحـه  2.04 ،2.02لمـري بـال سر ،بيشسـا بم ـق
ندـ ة إجســالي العائــد لمتكــاليص لمفئــة االولــى والثانيــة نحــه
 1.7 ، 1.7ألعزـ ــاء روابـ ــط مدـ ــتخدمي السيـ ــاه الـ ــري
بالرش والتشقيط .
و – مقياس عائج الستخ السكعب من مياه الخي.
تهضح بيانات الججول رقم ( )8تفه أعزاء روابط
يـ بمـ
مدتخدمي السياه لشاـام الـري الساـهر الحـدي
العائد من اتتخدام الستر الس عب من السياه نحـه 3.53

جشيــو ،يــي ــين بم ـ نحــه  3.17جشيــو ألعزــاء روابــط
السيــاه الــري بــالرش والتشقــيط ،امــا العائــد ألعزــاء روابــط
السياه لري بال سر يقد بم نحه  3.02جشيـو ،امـا الفئـات
االنتاجيـة يقـد ت ـين أن العائـد مــن اتـتخدام السيـاه قـد بمـ
نحــه  3.49 ،3.58جشيــو ألعزــاء روابــط السيــاه لشاــام
الـ ــري الساـ ــهر الحـ ــدي  ،يـ ــي ـ ــين بم ـ ـ نح ـ ــه ،3.15
 3.18جشيو لمفئة االولـى والثانيـة ألعزـاء روابـط السيـاه
الــري بــالرش والتشقــيط ،بيشســا قــدرت ند ـ ة إجســالي العائــد
م ــن و ــدة السي ــاه بشح ــه  3.01 ،3.02جشي ــو ألعز ــاء
روابط مدتخدمي السياه الري بال سر.
ز -مقياس إنتاجية الستخ السكعب من مياه الخي
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تهضح بيانات ججول رقم ( )8ت ين تفه انتاجية
الستر الس عب من السياه ألعزاء روابط مدتخدمي
ي بم ق نحه
السياه لشاام الري الساهر الحدي
 ،1.193يي ين بم ق نحه  1.146ألعزاء روابط
السياه الري بال سر ،اما الري بالرش والتشقيط يقد قدرت
انتاجية الستر الس عب من السياه بشحه ،0.988
وانع س إلس عمى الفئات االنتاجية ي بم ق نحه
 1.193 ،1.198لمفئة االولى والثانية ألعزاء روابط
السياه لمري بشاام الساهر الحدي  ،يي بم ق نحه
 1.145 ،1.144ألعزاء روابط ناام الري بال سر،
ونحه  0.988 ،0.983لمفئة االولى والثانية ألعزاء
روابط السياه الري بالرش والتشقيط.
ثانيا :مقـاييذ كفـاءة انتـاج الب ـاطذ ألعزـاء روابـط
مدتخجمي السياه بعيشة الجراسة
أ – مقيــاس كفــاءة اســتعسال عشرــخ األرض (متهســط
اإلنتاجية الفجانية) وتكلفة الهحجة السشتجة
بد ارت ــة كف ــاءة انت ــاج محر ــهل ال ا ــاةس ألعز ــاء
روابــط مدــتخدمي السيــاه بعيشــة الد ارتــة بسحاياــة ال حيـرة
ت ـ ــين م ـ ــن الجـــــجول رقـــــم ( )3تف ـ ــه أعز ـ ــاء رواب ـ ــط
مد ـ ــتخدمي السي ـ ــاه لشاــ ــام ال ـ ــري بــ ــالرش والتشق ـ ــيط ي ـ ــي
اإلنتاجية الفدانية لسحرهل ال ااةس والتي قدرت بشحه
 11.250ةن/ي ــدان ي ــي ــين بم ــق نح ــه ،10.700
 10.200ة ــن  /ي ــدان لك ــل م ــن اعز ــاء رواب ــط ال ــري
بشا ــام ال ــري السا ــهر الح ــدي وال ــري ب ــال سر ،وبالت ــالي
ت ـ ــين كفـ ــاءة الفئـ ــات االنتاجيـ ــة ألعزـ ــاء الـ ــري بـ ــالرش
والتشقـ ــيط ي ـ ـ قـ ــدرت االنتاجيـ ــة الفدانيـ ــة لمفئـ ــة االولـ ــى
والثاني ــة بشح ــه  11.300 ،11.200ة ــن /ي ــدان ،بيشس ــا
بم ــق االنتاجيــة الفدانيــة الفئــة االولــى والثانيــة ألعزــاء
روابط الري الساهر الحدي نحـه 10.800 ،10.600
ةن/يــدان ،بيشســا بم ــق االنتاجيــة الفدانيــة لمفئــة االولــى
والثانيــة ألعزــاء روابــط الــري بــال سر نح ــه ،10.300
 10.100ةــن /ي ــدان .أم ــا ع ــن تكمف ــة اله ــدة السشتج ــة
ييهض ـ ــح الجــــــجول رقــــــم ( )3انخف ـ ــاض تكمف ـ ــة اله ـ ــدة
ألعزاء روابـط السيـاه لمـري بـالرش والتشقـيط يـ بم ـق
نحـ ــه 1.99جشيـ ــو/كجم ،يـ ــي ـ ــين بم ـ ــق نحـ ــه ،2.05

 2.1جشي ــو/كجم ألعز ــاء رواب ــط السي ــاه لم ــري السا ــهر
الحــدي وال ــري بــال سر عم ــى الترتي ــب ،امــا ع ــن الفئ ــات
االنتاجيــة يقــد اتزــح تفــه اعزــاء روابــط الــري بــالرش
والتشقيط يي انخفـاض تكمفـة اله ـدة السشتجـة يـ بم ـق
لمفئ ـ ـ ـ ــة االنتاجي ـ ـ ـ ــة االول ـ ـ ـ ــى والثاني ـ ـ ـ ــة نحــ ـ ـ ــه 1.99 ،2
جشيو/كجم ،اما تكمفة اله دة بشاـام الساـهر الحـدي يقـد
بم ـ ــق ونحـ ــه  2.04 ،2.06جشيـ ــو /كجـ ــم بيشسـ ــا بم ـ ــق
ألعزــاء روابــط الــري بــال سر نحــه  2.1 ، 2.09جشيــو
/كجم .
ب– مقياس اإليخاد الكلى للفجان
يت ــين م ــن الجــــجول رقــــم ( )3زيـ ــادة االيـ ـراد الكمـ ــى
ألعزـــاء روابـ ــط مدـــتخدمي السيـ ــاه ناـــام الـ ــري بـ ــالرش
والتشقـيط لسحرـهل ال اــاةس يـ قـدر بشحــه 33750
جشيو/يـ ـ ــدان يـ ـ ــي ـ ـ ــين بم ـ ـ ـ نحـ ـ ــه 30600 ،32100
جشيو/يـ ـ ــدان ألعزـ ـ ــاء روابـ ـ ــط السيـ ـ ــاه السدـ ـ ــتخدم الـ ـ ــري
الساــهر الحــدي والــري بــال سر عمــى الترتيــب لسحرــهل
ال اــاةس ،امــا عــن الفئ ـات االنتاجيــة يقــد اتزــح تفــه
اعزــاء روابــط السيــاه لشاــام الــري بــالرش والتشقــيط ي ـ
قــدر االي ـراد الكمــى لمفئــة االولــى والثانيــة نحــه ،33600
 33900جشيو/يدان ،امـا الفئـة االنتاجيـة االولـى والثانيـة
يق ــد بمـ ـ االيـ ـراد الكم ــى ألعز ــاء رواب ــط ال ــري السا ــهر
الحي نحه  32400 ،318000جشيو/يـدان ،بيشسـا بمـ
نح ــه  30300 ،30900جشي ــو /ي ــدان ألعز ــاء رواب ــط
مدتخدمي السياه الري ال سر.
ج -مقياس أربحية الفجان (صافى العائج الفجاني).
تهضح بيانات الججول رقم ( )3زيـادة العائـد الفـداني
لسحرــهل ال اــاةس ألعزــاء روابــط مدــتخدمي السيــاه
ناام الري بالرش والتشقيط ي بم نحه  11300جشيو
يــي ــين ق ــدر بشح ــه  9200 ،10250جشيــو ألعز ــاء
رواب ــط السي ــاه مد ــتخدمي ال ــري السا ــهر الح ــدي وال ــري
ب ـ ــال سر عم ـ ــى الترتي ـ ــب ،وي ـ ــشع س إل ـ ــس عم ـ ــى الفئ ـ ــات
االنتاجيــة ي ـ ت ــين تفــه الفئــة االولــى والثانيــة لمعائــد
الفداني بشحه .11400 ،11200جشيو ألعزاء روابط
ال ــري ب ــالرش والتشق ــيط ،بيشس ــا بمـ ـ العائ ــد الف ــداني نح ــه
 10500 ،10000جشي ـ ـ ــو ألعز ـ ـ ــاء رواب ـ ـ ــط السا ـ ـ ــهر
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 1.51 ،1.52ألعزــاء روابــط مدــتخدمي السيــاه الــري
بال سر.
و– مقياس عائج الستخ السكعب من مياه الخي.

د -مقياس أربحية الجشيو السشفق.
تهضـح بيانــات جــجول رقــم ( )3زيــادة أربحيــة الجشيــو
ألعزــاء روابــط ناــام الــري بــالرش والتشقــيط ي ـ بم ـ
نحه  0.5جشيو ،يي ين بم ق أربحية الجشيـو ألعزـاء
روابــط الــري الساــهر الحــدي  0.471جشيــو ،واعز ــاء
رواب ـ ــط ال ـ ــري ب ـ ــال سر  0.43جشي ـ ــو ،ام ـ ــا ع ـ ــن الفئ ـ ــات
االنتاجية ألعزاء الروابط يقد ت ين زيادة أربحيـة الجشيـو
السشفـ ــق لمفئـ ــة االولـ ــى والثانيـ ــة ألعزـ ــاء روابـ ــط السيـ ــاه
لشاـ ــام الـ ــري بـ ــالرش والتشقـ ــيط ي ـ ـ بم ـ ــق نحـ ــه ،0.5
 0.51جشيـ ــو  ،يـ ــي ـ ــين قـ ــدرت أربحيـ ــة الجشيـ ــو لمفئـ ــة
االول ــى والثاني ــة بشح ــه  0.48 ، 0.46ألعز ــاء رواب ــط
ناــام الــري الساــهر الحــدي  ،امــا الفئــة االولــى والثانيــة
ألعزــاء روابــط الــري بــال سر يقــد بم ــق أربحيــة الجشيــو
نحه  0.42 ،0.44جشيو .
ىـ– مقياس ندبة إجسالي اإليخاد إلى إجسـالي التكـاليف
الستغيخة
وت ــين م ــن بيان ــات الجـــجول ( )3أن ــو تقارب ــق ندـ ـ ة
إجسالي العائد عمى التكاليص ألعزاء روابـط مدـتخدمي
السياه لمـري بـالرش والتشقـيط واعزـاء روابـط السيـاه لشاـام
ي قدرت بشحه 1.55 ،1.59
الري الساهر الحدي
يي ين قدرت بشحه  1.51ألعزاء روابط السيـاه الـري
بـال سر ،وتقاربــق امزـا ندـ ة العائــد الكمـى لمتكــاليص يــي
الفئـات االنتاجيـة االولـى والثانيــة ألعزـاء الـروابط يـ
بم ق نحه  1.56 ، 1.54لمري الساـهر الحيـ  ،ونحـه
 1.59 ،1.58لمري بالرش والتشقـيط  ،بيشسـا بم ـق ندـ ة
إجس ـ ــالي العائ ـ ــد لمتك ـ ــاليص لمفئ ـ ــة االولـ ـ ـى والثاني ـ ــة نح ـ ــه

تهضح بيانات الججول رقم ( )3تفه أعزاء روابط
مدتخدمي السياه لشاام الري بالرش والتشقيط ي بم
العائد من اتتخدام الستر الس عب من السياه نحه 18.9
جشيو ،يي ين بم نحه  13.3جشيو ألعزاء روابط
السياه الساهر الحدي  ،اما العائد ألعزاء روابط السياه
مدتخدمي الري بال سر يقد بم نحه  12.3جشيو ،اما
الفئات االنتاجية يقد ت ين أن العائد من اتتخدام السياه
قد بم نحه  18.4 ،19.3جشيو ألعزاء روابط السياه
مدتخدمي لشاام الري بالرش والتشقيط ،يي ين بم
نحه  13.3 ،13.2جشيو لمفئة االولى والثانية ألعزاء
روابط مدتخدمي مياه الري الساهر الحدي  ،بيشسا
قدرت ند ة إجسالي العائد من و دة السياه بشحه 12.5
 12 ،جشيو ألعزاء روابط مدتخدمي السياه الري
بال سر.
ز -مقياس إنتاجية الستخ السكعب من مياه الخي:
تهضح بيانات ججول رقم ( )3تفه انتاجية الستر
الس عب من السياه ألعزاء روابط مدتخدمي السياه
لشاام الري بالرش والتشقيط ي بم ق نحه  ،5.6يي
ين بم ق نحه  5.4ألعزاء روابط مدتخدمي السياه
الري الساهر الحدي  ،اما الري بال سر يقد قدرت
انتاجية الستر الس عب من السياه بشحه  ،5.1وانع س
إلس عمى الفئات االنتاجية ي بم ق نحه ،5.6
 5.74لمفئة االولى والثانية ألعزاء روابط السياه لمري
بالرش والتشقيط ،يي بم ق نحه  5.4 ،5.3ألعزاء
روابط ناام الري الساهر الحدي  ،ونحه 5.1 ، 5.2
لمفئة االولى والثانية ألعزاء روابط مدتخدمي السياه
لشاام الري بال سر.
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ججول  .3مقاييس الكفاءة ألعزاء روابط مدتخدمي السياه لسحرهل ال ااةس بعيشة الدراتة بسحاياة ال حيرة
البيـــــــــــان
انتاجية الفدان (كجم)
تكمفة اله دة السشتجة
(كجم)
االيراد الكمى
العائد الفداني
أربحية الجشيو السشفق
االيراد/التكاليص
عائد م 3مياه
انتاجية م 3مياه

روابط مدتخجمي الخي بالخش والتشقيط روابط مدتخجمي الخي الس هر الحجيث روابط مدتخجمي الخي بالغسخ
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السرجر :جسعق و د ق من بيانات اتتسارة االتت يان لعيشة الدراتة عام 2016

التهصيــــات
 .1دعـ ـ ــم و تذـ ـ ــجيع الدولـ ـ ــة إلنذـ ـ ــاء وتكـ ـ ــهين روابـ ـ ــط
ومجــالس مدــتخدمي السيــاه عمــى كايــة السدــتهيات ،
وإعاائيــا الرــفة القانهنيــة لمقيــام بــدورىا عمــى أكســل
وجو.
 .2التهت ــع ي ــي مذ ــاركة إدارة السي ــاه عم ــى السد ــتهيات
السختمفة.
 .3ضــرورة مذــاركة السـزارعين يــي إدارة ميــاه الــري عمــى
مدتهى قشهات تهزيع مياه الري السختمفة.
 .4االىتس ــام ب ــدور التهجي ــو الس ــائي ي ــي ت يي ــر الد ــمهك
اإلروائي لمسزار السرري
 .5وك ــذلس ري ــع و زي ــادة ال ــهعى ل ــدى ال ــز ار ب ــدور تم ــس
ال ـ ــروابط ع ـ ــن ةري ـ ــق اإلعـ ـ ـ م الس ـ ــائي والت ـ ــدري ات
الستخررة.
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