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, السطحِ الهطَر, السطحِ التقميدُ :الكمهات الدالة
 الرُ ىظن

 
 زــــــــــــــــالهوجـ

  
تعتبر الهوارد الهائية هن أٌم هحددات التوسع  

األفقي في الزراعة الهصرية. وىظرًا لىدرة ٌذي الهوارد 
هن ىاحية فضاًل عن أىٍا تتسم بالثبات الىسبي عمِ 
هدار الزهن, األهر الذي يترتب عميً اتساع الفجوة بين 

والذي يتزايد بتزايد عدد العرض والطمب هن تمك الهوارد 
السكان وتمبية احتياجاتٍم هن هختمف القطاعات. ولقد 
باتت هشكمً ترشيد استٍالك الهياي والحفاظ عمِ 
ىوعيتٍا عهاًل قوهيًا همحًا, ولها كاىت الزراعة الهصرية 
تستٍمك الجزء األكبر هن الهوارد الهائية فقد أصبحت 

ة أهرًا ٌاهًا ال هشكمً ترشيد إستخدام الهياي في الزراع
هفر هىً هن أجل تحقيق األٌداف الهىشودة هن التوسع 
الزراعي األفقي, وهن ٌذا الهىطمق أصبح البحث عن 
إيجاد أىسب الطرق الستغالل الهوارد الهائية هن األهور 
التي يجب أن تؤخذ فِ االعتبار. واستٍدفت الدراسة 
التعرف عمي أسموب تطوير بعض ىظم الري السطحي 

قميدي بهحافظة الشرقية وأٌم اآلثار االقتصادية التي الت
أحدثتٍا بهىطقة الدراسة, هن خالل ىظم ىقل وتوزيع 

اخل الحقل خالل الترع والقىوات دالهياي خارج و 
الهحسىة. وذلك بٍدف العهل عمي االستخدام األفضل 

لمهياي كعىصر اقتصادي ٌام وىادر يمزم ترشيد 
ئد اقتصادي ههكن استخداهً عمي لتحقيق أعمي عا

وأقل خسارة اقتصادية وتعظيم اآلثار االقتصادية 
اإليجابية والحد بقدر اإلهكان هن اآلثار السمبية في 
الهىاطق التي لم يتم إستخدام ىظام الري السطحي 

 الهطور بٍا.
 

 هقدهة
 

"ان لم تستطع ان تىهي هن هواردك فعميك أن تعظم  
إن ( 1)الهستداهة" الهتاح هىٍا وذلك حفاظا عمي التىهية

هن أٌم التحديات التي تواجً العالم في العصر الحديث 
توافر الهوارد الطبيعية القادرة عمِ دعم خطط التىهية 
والوفاء باإلحتياجات الهحمية والهشاركة الىشيطة في 
االقتصاد العالهي, وتعتبر الهياي هن أٌم ٌذي الهوارد 

ا تأثيرًا وتعاىي هصر في الوقت ا لراٌن هن فجوة وأكثٌر
ا إلِ استخدام هياي الصرف الهعالج لسد  هائية تضطٌر

الجائر والعشوائي 1ٌذي الفجوة فضاًل عن االستخدام 
ذي الفجوة تزايدت  لمهياي الجوفية في بعض الهىاطق ٌو
                                                 

"استراتيجية الهستقبل ، 1995 ،هحهد صفوت عبد الحميم(1)
, دار الىشر الٍالل, لهواجٍة االحتياجات الهائية الهتزايدة"

 .ص 24
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في السىوات االخيرة ىتيجة لزيادة االحتياجات هن 
الهوارد الهائية حيث يصل هتوسط ىصيب الفرد هن 

إلِ أقل هستوى عمِ الصعيد العالهي وقد تىاقص الهياي 
هتر هكعب( سىويًا  1000عن هستوى الفقر الهائي )

حسب هقاييس البىك الدولي, وتكهن خطورة ذلك في 
تتابع إىخفاض ىصيب الفرد هن الهياي الالزهة 
لالستخداهات الهختمفة هن شرب وزراعة وصىاعة 

د الىٍضة وهالحة وتوليد كٍرباء وكذلك تأثير هشروع س
األثيوبي وهايسببً هن تداعيات سمبية عمي حصة 

 هصر السىوية هن هياي الىيل.
 

 هشكمة الدراسة
 

تتهثللل هشلللكمة الدراسلللة فلللِ اىخفلللاض كفلللاءة توصللليل  
هياي الرى فِ الزراعة الهصرية عمِ الرغم هن هحدودية 
ٌذا الهورد فضاًل عن فقد جزء كبيلر هلن الهلوارد الهائيلة 
و األرضلي الزراعيللة الهترتبللة عملِ ارتفللاع هسللتوى الهللاء 
األرضلللللي أو تلللللدىِ خصلللللوبة األراضلللللي أو كالٌهلللللا, و 

ٌلللدر الهتلللاح هلللن هيلللاي اللللرى  تتسلللبب ٌلللذي الهشلللكمة فلللِ
بلللللالحقول وارتفلللللاع تكمفلللللة الطاقلللللة الالزهلللللة لعهميلللللة اللللللري 
وكلللللذلك تكمفلللللة العهاللللللة الهصلللللاحبة لتىقيلللللة الحشلللللائش و 
صللياىة الهللراوي التقميديللة الحاليللة , ويللتم فقللد كهيللة كبيللرة 
هن الهياي خالل سرياىٍا بقىوات اللرى  الترابيلة باسلتخدام 

اسللللتخداهً باألراضللللي الللللرى السللللطحِ التقميللللدي السللللائد 
القديهة بجهيع الهحافظات وهىٍا هحافظة الشرقية األهر 
الذى يؤدى إلِ فقدان كهية كبيرة هلن هيلاي اللرى و التلِ 
يهكلللن اسلللتغاللٍا فلللِ التوسلللع االفقلللِ وذللللك هلللن خلللالل 

 هشروعات تطوير الرى كأحد أىظهة تطوير الري, 
 

 أهداف الدراسة
 

تستٍدف الدراسة الحالية التعرف عمي اآلثار  
االقتصادية لتطوير ىظم استخدام هياي الري وهردودٌا, 

هن خالل دراسة التحميل االقتصادي إلىتاج أٌم وذلك 
الهحاصيل الحقمية وتكاليف إىتاجٍا لكل هن طريقتِ 
الرى السطحِ الهطور والرى السطحِ التقميدي فِ 

ائد الهزرعية والعائد لوحدة هحافظة الشرقية ودراسة العو 
الهياي فِ الهحاصيل الحقمية بغرض الوصول الِ 

  تعظيم العائد هن وحدة الهياي اإلروائية.

 االسموب البحثى وهصادر البياىات
 

استخدم البحث اسموب التحميل الوصفِ والكهِ  
لمبياىات, كها اعتهد البحث وبصفة اساسية عمِ 

صل عميٍا هن عيىً البياىات االولية التِ تم التح
الدراسة الهيداىية والتِ أجريت بهحافظة الشرقية بهركز 
فاقوس, وتم جهع البياىات بواسطة الهقابمة الشخصية 

 /2015لمهزارعين وذلك خالل الهوسم الزراعِ )
(, كها تم االعتهاد عمِ البياىات الثاىوية 2016

 الهىشوري وذلك هن قبل الجٍات الحكوهية الهعىية.
راء البحث الهيداىِ بهحافظة الشرقية بهركز تم اج 

فاقوس بهىطقة اكياد والعزازي, حيث اختيرت عيىة 
( هفردة, وقد تم في البداية تحديد 138عشوائية  تضم )

الترع الفرعية الههثمة لمبداية والوسط والىٍاية لمترعة 
الرئيسية, كها تم تحديد ىظام الري الهستخدم بكل هن 

ل هن تمك الترع الفرعية, وتم توزيع الهساقِ الواقعة بك
عدد الهفردات لكل هسقِ وفقًا لمهساحة الخاصة 
لألراضِ الهخدوهة بكل ىظام داخل ٌذي الهسقِ وبمغ 

( هفردة, تم توزيعٍا وفقًا 138حجم إجهإلِ العيىة )
لألسموب السالف عرضة, حيث بمغ عدد الهفردات 

دة, ( هفر 30الخاصً بىظام الري السطحِ التقميدي )
( 108بيىها بمغت هفردات الري السطحِ الهطور)

هفردة, وتم توزيع تمك الهفردات بحيث يكون عدد 
( هفردة 12الهفردات بكل هسقِ هختارة لعيىة الدراسة ) 

تهثل اربعة لمبداية وهثمٍها لموسط والىٍاية بالهسقِ, 
وقد تم اختيار هفردات العيىة بكل هسقِ بأسموب العيىة 

 العشوائية.
 

 ىاقشة الىتائجه
 

 اواًل: التركيب الهحصولى بعيىة الدراسة
 

. التركيب (1)الجدول رقم تبين هن دراسة  
الهحصولِ لعيىة الدراسة بىظاهِ الرى الهطور والري 
السطحي, وكذلك الهوقع عمِ الهسقِ حيث تبين سيادة 
الحاصالت الحقمية التقميدية فِ العروي الشتوية كالقهح 
والبرسيم اوالعروة الصيفية كالذرة الشاهية واالرز, فبمغت 

لرى اجهالِ الرقعً الهزروعة الشتوية او الصيفية با
% هن  56,1فداىًا تهثل ىحو  58,73الهطور حوالِ 

الرقعة الهزروعة بالحاصالت الشتوية او الصيفية 
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بىظاهِ الرى الهطور وغير الهطور والبالغ حوالِ 
فداىًا حيث يسٍم القهح فِ عيىة الرى الهطور  90,94
%, كها تسٍم حاصالت االرز بىحو 63,52بىحو 

يفية بعيىة الرى % فِ الرقعة الهزروعة الص58,77
الهطور, وفيها يتعمق بعيىً الرى السطحي التقميدي تبين 
هن دراسة ىفس الجدول ان إجهالِ الرقعً الهزروعة 

فداىًا  44,49الشتوية او الصيفية والتي بمغت حوالِ 
% هن اجهالِ الرقعة الهزروعة 48,9 تهثل ىحو

بالحاصالت الشتوية او الصيفية, يسٍم فيٍا القهح  
%, فِ رقعة الرى غير الهطور, كها 65,94 ىحو

% هن 46,95يسٍم االرز برقعة هزروعة تهثل ىحو 
 إجهالِ الرقعة الهزروعة الصيفية بعيىة الرى السطحي.

 
 م(  2016/  2015مهوسم الزراعِ ) التركيب الهحصولِ بالفدان لعيىة الدراسة لل  .1جدول 

 

 ىوع الهسقـــى
التركيب 

 الهحصولى 
لهوقع 
 الهزرعة

 شتــــــــــــــــــــــوى

 االجهــالى

 صيفـــــــــــــــى

قهــح  االجهــالى
 )فدان(

برسيم 
 )فدان(

 ارز 
 )فدان(

 ذرة شاهية
 )فدان(

 ري هطور 

 19.76 8.46 11.3 20.07 7.9 12.17 أول
 15.85 6.4 9.45 16.56 5.46 11.1 وسط
 10.84 4.29 6.55 13.15 4.8 8.35 اخر

 46.45 19.15 27.3 49.78 18.16 31.62 اجهالِ
( % ) 63.52 36.48 100 58.77 41.23 100 

 رى سطحي
 غير هطور

 20.21 9.96 10.25 17.5 5.86 11.64 أول
 13.74 7.54 6.2 15.56 4.6 10.96 وسط
 10.54 6.1 4.44 8.1 3.56 4.54 اخر

 44.49 23.6 20.89 41.16 14.02 27.14 اجهالِ
( % ) 65.94 34.06 100 46.95 53.05 100 

 90.94 42.75 48.19 90.94 32.18 58.76 لللللل اجهالى العيىــة
 (2016/  2015جهعلت وحسبت هن إستهارات اإلستبيان بعيىة الدراسة لمهوسلم الزراعِ  )   الهصدر:

 
 

وتم رصد التأثيرات االقتصادية لتطوير ىظم الري  
وتحديد الفرق بين الهتوسطات اإلىتاجية واالقتصادية 
بين الهىاطق الهطورة والهىاطق التِ هازال ىظام الري 
بٍا رى سطحِ تقميدى وتحميل ٌذة الفروق إحصائيًا 

والهوسم  2016 –2015وذلك خالل الهوسم الشتوى 
وذلك ألٌم الهحاصيل الهىزرعة  2016الصيفِ 

 والهختارة لعيىة الدراسة القهح واالرز .
وفيها يمِ ىتائج التقدير اإلحصائِ باستخدام اختبار  

 الفرق بين هتوسطين لدراسة هدى التباين بين الهؤشرات 

ألٌم الهحاصيل الهختارة لعيىة الدراسة في األراضِ 
ال ىظام الري بٍا سطحِ تقميدى واألراضِ التِ ها ز 

التِ حدث بٍا تطوير لىظام الري السطحِ بهىطقة 
الدراسة لكوىٍها الىظاهان السائدان لمرى بهحافظة 

 الشرقية.
كفاءة تقدير هستَيات الالجزء ٌذا ل َيتىاَ 

اإلىتاجية َاالقتصادية لألراضِ التِ تستخدن الرُ 
التقميدُ طحي بالري السبالهقارىة الهطور السطحِ 
َذلك لهعرفة االثر االقتصادُ الشرقية, بهحافظة 
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َير َلذلك قد تن اختيار اٌن الزرَع السائدة لمتط
القهح هو صولي بهىطقة الدراسة َالتِ تهثمت فِ هح

  .الصيفيةل الشتَية َاألرز هو الهحاصيل الهحاصي
 

عمى التقميدي أثر تطوير الرى السطحى ثاىيًا: 
 القهح ل هحصو

 
(.  تبيو 2رقن )ل بالجدوبياىات الهَضحة ل بتحمي 

القهح الهزرَع ل او هتَسط اىتاجية الفداو لهحصَ
فِ األراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ بمغ 

 19,4أردب لمفداو فِ حيو بمغ ىحَ  19,1ىحَ 
اردب لمفداو فِ االراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ 

ل لمفداو َبهعد اردب 0.3بزيادة قدرٌا ىحَ الهطور, 
َذلك هقارىة باالراض %, 1,6زيادة بمغ ىحَ 

 الهستخدهة لمرُ السطحِ التقميدُ.
وبتقدير هعىوية الفرق بالىسبة لهتوسط اإلىتاجية  

الفداىية بعيىة الدراسة باستخدام اختبار الفرق بين 
هتوسطين تبين وجود فرق هعىوى بين هتوسط اإلىتاجية 

لهحصول القهح حيث يزيد الفداىية بعيىة الدراسة 
باألراضِ التِ حدث بٍا تطوير لىظام الري عن 
األراضِ السائد بٍا رى سطحِ تقميدى بهعدل يقدر 

( إردب ثبتت الهعىوية اإلحصائية لٍذا الفرق 2,5) بىحو
 . 0.01عىد هستوى هعىوية 

 
 

 
 

ىتائج التقدير االحصائي لإلىتاجية الفداىية ألٌم الهحاصيل الهختارة بعيىة الدراسة بهىاطق الرى  . 2جدول 
 السطحِ التقميدى والهطور وهعىوية الفرق بيىٍها

 

 الوحدة الىوع البيان    
 فرق رى سطحى هطور رى سطحى تقميدى

بين 
 هتوسطين

 قيهة ت
 

 الهحسوبة
عدد 

 الهفردات
هتوسط 
 اىتاجية
 )أردب(

عدد 
 الهفردات

هتوسط 
 إىتاجية
 )أردب(

 (**9) 0,3 19,4 17 19,1 8 أردب  قهح العروةالشتوية

   ( غير هعىوىلل.     )0.01)**( هعىوية عىد هستوى      0.05)*( هعىوية عىد هستوى  
 
 
 

هو القهح الهزرَع الكمية و االيرادات أتبيو كها  
الهطور فِ األراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ 

 1456 بزيادة بمغت ىحَ, جىيً 10603بمغت ىحَ 
% هقارىة باالراضِ 13.72بمغ حَالِ ل جىيً بهعد

وقدر الفرق بين ,  التِ تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ
هتوسط اإليراد الكمِ لمقهح باألراضِ التِ حدث بٍا 

ي و األراضِ السائد بٍا رى سطحِ تطوير لىظام الر 

جىيٍا لمفدان وثبتت  1456تقميدى بهعدل يقدر بىحو 
الهعىوية اإلحصائية لٍذا الفرق باستخدام اختبار الفرق 

هها يعىِ  0.01بين هتوسطين عىد هستوى هعىوية 
هالئهة تطوير ىظام الري إلحداث زيادة في هتوسط 

قة قوية بين اإليراد الكمِ لهحصول القهح. ووجود عال
 ارتفاع هتوسط اإليراد الكمِ وتطوير ىظام الري.
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ىتائج التقدير االحصائي لإليراد الكمِ لمفدان ألٌم الهحاصيل الهختارة )القهح( بعيىة الدراسة بهىاطق . 3جدول 

   الرى السطحِ التقميدى والهطور وهعىوية الفرق بيىٍها
 

 الوحدة الىوع البيان

 رى سطحى هطور رى سطحى تقميدى
 فرق
بين 

 هتوسطين
 قيهة ت

عدد  الهحسوبة 
 الهفردات

هتوسط 
إيراد كمي 

 ف ج/
عدد 

 الهفردات
هتوسط 
 إيراد كمي

 ف ج/

  **(15.3) 1456 10603 17 9148 8 أردب قهح الشتوية العروة

   غير هعىوى   (-).      0.01** هعىوية عىد هستوى        0.05* هعىوية عىد هستوى 
 جهعت وحسبت هن واقع استهارة االستبيان الهيداىية الخاصة بالدراسة الهصدر:

 
 

 95٠تبيو اىخفاض التكاليف الهتغيرة بىحَكها  
% باالراضِ 15,9جىيً لمفداو بىسبة بمغت حَالِ 

الري السطحي الهطور هقارىة باالراضي التِ تستخدن 
جىيً لمفدان,  5990الهستخدهة لمري السطحي التقميدي 

 8235فِ حيو اىخفضت التكاليف الكمية هو ىحَ 

لمرُ السطحِ فِ األراضِ الهستخدهة جىيً لمفدان 
جىيً لمفداو فِ األراضِ  7925التقميدُ الِ ىحَ 

َباىخفاض قدري الهطور, الهستخدهة لمرُ السطحِ 
هقارىة %, 3,8بمغ ىحَ ل جىيً بهعد 310ىحَ 

 باالراض الهستخدهة لمرُ السطحِ التقميدُ.
 

 
تكاليف الكمية ألٌم الهحاصيل الهختارة )القهح( بعيىة الدراسة بهىاطق الرى ىتائج التقدير االحصائي لم. 4جدول 

 يدى الهطور وهعىوية الفرق بيىٍهاالسطحِ التقم
 

 الوحدة الىوع البيان

 رى سطحى هطور رى سطحى تقميدى
 فرق
بين 

 هتوسطين

 قيهة ت
 

 الهحسوبة
عدد 

 الهفردات

هتوسط 
تكاليف    

 كمية
 ج/ ف

عدد 
 الهفردات

هتوسط 
تكاليف 

 كمية
 ج/ ف

 (**58) 310 7925.3 17 8235.7 8 أردب قهح الشتوية العروة

   غير هعىوى  ( لل.      )0.01)**( هعىوية عىد هستوى      0.05)*( هعىوية عىد هستوى 
 ستهارة اإلستبيان الهيداىية الخاصة بالدراسة.إ جهعت وحسبت هن واقع الهصدر:
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و صافِ عائد فداو القهح الهزرَع أاتضح كها  

باالراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ بمغ 
فِ حيو بمغ ىظيرة فِ األراضِ , جىيً 5108ىحَ 

جىيً  7258ىحَ الهطور الهستخدهة الرُ السطحِ 
% 42.1حَالِ ل جىيً تهث 2150بزيادة بمغت ىحَ 

هقارىة باالراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ 
القهح ل الٍاهشِ لهحصَل تبيو أو الدخ, كها التقميدُ

الهزرَع فِ األراض التِ تستخدن الرُ السطحِ 
ل فِ حيو بمغ الدخ, جىيً 3288التقميدُ بمغ ىحَ 

الٍاهشِ لمقهح الهستخدهة لمرُ السطحِ الهطَر ىحَ 
ل بهعد, جىيً 939بزيادة بمغت بىحَ , جىيً 4227

% هقارىة باالراض الهستخدهة لمرُ 22.2بمغ ىحَ 
 السطحِ التقميدُ.

 
 

ىتائج التقدير االحصائي لصافِ العائد الفداىِ بالجىيً ألٌم الهحاصيل الهختاري بعيىة الدراسة بهىاطق  . 5جدول 
 ة الفرق بيىٍهادى والهطور وهعىويالرى السطحِ التقمي

 

   غير هعىوى  ( لل.    )0.01)**( هعىوية عىد هستوى      0.05)*( هعىوية عىد هستوى  
 جهعت وحسبت هن واقع استهارة االستبيان الهيداىية الخاصة بالدراسة الهصدر:

 
 

هعيار األربحية الىسبية  هو الهعايير  يعتبرو 
ل اإلىتاجية حيث يقيس صافِ الربح لكلمكفاءة الشاهمة 

عىاصر اإلىتاج هجتهعة ٌََ عبارة عو الىسبة بيو 
إلِ تكمفة عىاصر اإلىتاج الهستخدهة فِ ل صافِ الدخ

إلِ ل َتبيو أو ىسبة صافِ الدخ, العهمية اإلىتاجية
قهح الهزرَع الل هتَسط التكاليف الهتغيرة لهحصَ

فِ االراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ التقميدُ بمغت 
% بيىها بمغت تمك الىسبة فِ االراضِ 97.6حَالِ 

% 147الهستخدهة لمرُ السطحِ الهطَر ىحَ 
%  50.6بمغ ىحَ ل % بهعد49.4بزيادة بمغت حَالِ

هقارىة باالراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ 
 التقميدُ.

 

ادات إلِ التكاليف الكمية تبيو أو ىسبة االيركها  
القهح الهزرَع فِ األراضِ التِ تستخدن ل لهحصَ

بيىها %, 101الرُ السطحِ التقميدُ بمغت ىحَ 
االراضِ الهستخدهة لمرُ % في 103بمغت ىحَ 

بمغ ل بهعد 0.2بزيادة بمغت ىحَ , السطحِ الهطَر
% هقارىة باالراضِ الهسستخدهة لمرُ 18حَالِ 

 , السطحِ التقميدُ
تبيو أو ىسبة العائد عمِ الجىية الهستثهر ا كه 

التِ تستخدن ضي القهح الهزرَع فِ األرال لهحصَ
بيىها , جىيً 0.62الرُ السطحِ التقميدُ بمغت ىحَ 

بمغت تمك الىسبة فِ األراضِ التِ تستخدن الرُ 
جىيً بزيادة بمغت بىحَ  0.91السطحِ الهطَر ىحَ 

 هقارىة%, 50بمغ ىحَ ل بهعد, جىيً 0.31
 باالراضِ الهسستخدهة لمرُ السطحِ التقميدُ.

 الوحدة الىوع البيان

 رى سطحى هطور رى سطحى تقميدى
 فرق
بين 

 هتوسطين

 قيهة ت
 

 الهحسوبة
عدد 

 الهفردات

هتوسط 
صافي 
العائد 
 جىية

عدد 
 الهفردات

هتوسط 
صافي 
 العائد
 جىية

 (**21) 2150 7258 17 5108 8 اردب  قهح لشتويةا العروة
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 تأثير تطوير ىظام الري فِ زيادة هعدل الكفاءة االقتصادية لمهحصول الهىزرع بٍذي الهىطقة. 6جدول 

 

 التكاليف الكمية÷ الكفاءة االقتصادية = صافِ العائد 
        غير هعىوى  ( لل.    )0.01)**( هعىوية عىد هستوى      0.05)*( هعىوية عىد هستوى 

 الهصدر : جهعت وحسبت هن واقع استهارة االستبيان الهيداىية الخاصة بالدراسة.

 
 

 األرز ل أثر تطوير الرى السطحى عمى هحصوثالثا : 
 

األرز ل تبيو زيادة هتَسط اىتاجية الفداو لهحصَ 
طو لمفداو باألراضِ التِ تستخدن  3.6هو ىحَ 

طو لمفداو  3.8الرُ السطحِ التقميدُ الِ ىحَ 
بزيادة , باالرضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ الهطَر

زيادة بمغ حَالِ ل طو لمفداو َبهعد 0.2قدرٌا ىحَ 
الراضِ الهستخدهة لمرُ باَذلك هقارىة %, 5.5

 ,السطحِ التقميدُ
تبيو أو االيرادات هو األرز الهزرَع فِ كها  

بمغت الهطور رُ السطحِ األراضِ التِ تستخدن ال
جىيً  1.139بزيادة بمغت ىحَ , جىيً 15007ىحَ 
الراضِ با% هقارىة 802بمغ حَالِ ل بهعد

 ,الهستخدهة لمرُ السطحِ التقميدُ
 1.754بىحَ الكمية تبيو اىخفاض التكاليف كها  

% هقارىة 14.75جىيً لمفداو بىسبة بمغت حَالِ 
فِ , ميدُالراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ التقبا

جىيً  7850هو ىحَ هتغيرة حيو اىخفضت التكاليف ال
لمفداو فِ األراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ 

جىيً لمفداو فِ األراضِ  6065التقميدُ الِ ىحَ 
َباىخفاض قدري الهطور, الهستخدهة لمرُ السطحِ 

% هقارىة 22.74بمغ ىحَ ل جىيً بهعد 1785ىحَ 
 تقميدُ.الراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ البا

ح او صافِ عائد فداو األرز الهزرَع ضاتكها 
باالراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ بمغ 

بيىها بمغ ىظيرة باالراضِ , جىيً 2270ىحَ 
جىيً  4948بمغ حَالِ الهطور الهستخدهة لمرُ 
% 117.9حَالِ ل جىيً تهث 2678بزيادة بمغت ىحَ 

 هقارىة باالراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ
 األرزل الٍاهشِ لهحصَل تبيو أو الدخ, كها التقميدُ

الهزرَع فِ األراضِ التِ تستخدن الرُ السطحِ  
ل بيىها بمغ الدخ, جىيً 1635التقميدُ بمغ ىحَ 

الٍاهشِ فِ االراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ 
 647جىيً بزيادة بمغت بىحَ  2282الهطَر بمغ ىحَ 

% هقارىة باالراضِ التِ 39.6بمغ ىحَ ل بهعد, جىيً
 تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ.

إلِ هتَسط ل يادة ىسبة صافِ الدخَتبيو ز 
األرز ل % لهحص71.94َالتكاليف الهتغيرة هو ىحَ 

الهزرَع فِ االراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ 
% لىظيرة الهزرَع 100.92التقميدُ إلِ حَالِ 

بزيادة الهطور, باالراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ 
هقارىة  68.7بمغ ىحَ ل % بهعد29بمغت حَالِ 

 تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ.باالراضِ التِ 
تبيو أو ىسبة االيرادات إلِ التكاليف الكمية كها  

األرز الهزرَع فِ األراضِ التِ تستخدن ل لهحصَ
 .1.2الرُ السطحِ التقميدُ بمغت حَالِ 

 ري سطحي هطور ري سطحي تقميدي البيان

 
العروة 
 الشتوية

 
 القهح

التكاليف 
 الكمية
 ج/ف

صافى 
 العائد
 ج/ف

الكفاءة 
 االقتصادية

التكاليف 
 الكمية
 ج/ف

صافى 
 العائد
 ج/ف

الكفاءة 
 االقتصادية

8940 5000 0,56 7990 5910 0,74 
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دى يىة الدراسة بهىاطق الرى السطحِ التقميىتائج التقديرات االحصائية لهحصول االرز الهختار بع . 7جدول 

 والهطور وهعىوية الفرق بيىٍها
 

 التكاليف الكمية÷ الكفاءة االقتصادية = صافِ العائد 
   غير هعىوى  ( لل.    )0.01هستوى   )**( هعىوية عىد    0.05)*( هعىوية عىد هستوى 

 الهصدر : جهعت وحسبت هن واقع االستبيان الخاص بالدراسة.
 
 

فِ حيو بمغت االيرادات إلِ التكاليف الكمية  
باالراضِ التِ تستخدن لمرُ ل لىفس الهحصَ

بزيادة بمغت , 1.5بمغت ىحَ الهطور قد السطحِ 
% هقارىة 37.5بمغ حَالِ ل % بهعد0.3ىحَ 

  .باالراضِالتِ تستخدن الرُ السطحِ التقميدُ
َتبيو أو ىسبة العائد عمِ الجىية الهستثهر  

األرز الهزرَع فِ األراض التِ تستخدن ل لهحصَ
بيىها , جىيً 0.19الرُ السطحِ التقميدُ بمغت ىحَ 

بمغت تمك الىسبة فِ األراضِ التِ تستخدن الرُ 
جىيً بزيادة بمغت  0.49طحِ الهطَر بمغ ىحَ الس

% هقارىة 157.8بمغ ىحَ ل بهعد, جىيً 0.30بىحَ 
 باالراضِ الهستخدهة لمرُ السطحِ التقميدُ.

 
لكفاءة  ةـادية والفىيـرات اإلقتصـتقدير أهن الهؤش

 هستخدهى الرى السطحى
 

.  تقدير أٌن الهؤشرات (8)رقن ل جدويتضح هو  
إستخدان الرُ السطحِ لكفاءة اإلقتصادية َالفىية 

هقارىة بالرُ السطحِ الهطَر بعيىة الدراسة ألٌن 
 .الشرقيةبعيىة الدراسة بهحافظة ل الهحاصي

ىوع 
 الري

 هتةسط صافي العائد هتوسط التكاليف الكمية هتوسط االيراد الكمي هتوسط االىتاجية الفداىية
هعدل الكفائة 
 االقتصادية

 م.ا.
 فداىية

الفرق بين 
 الهتوسطين

 ايراد كمي قيهة ت
فرق بين 
 هتوسطين

 قيهة ت
تكاليف 

 كمية
فرق بين 
 هتوسطين

 قيهة ت
صافي 
 العائد

فرق بين 
 هتوسطين

 قيهة ت

ي
ح
ط

س
ي 

يد
تقل

ي 
ر
 

6.3 

2.0 **(3.6) 

66131 

6661 **(4.5) 

66115 

6545 ** (662) 

0052 

0351  **(65)  

2.61 

ر
طو

 م
ي

ر
 

6.1 64221 62652 5151 2.51 
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 أواًل: إىتاجية الوحدة هو هياة الرى
 

ٌَِ تساَُ اإلىتاج ÷ كهية الهياي الهستخدهة  
َتبيو أىً فِ حالة الرُ السطحِ الهطَر ل, لمهحصَ
يهتاز باإلرتفاع الىسبِ حيث , القهح َاألرزل لهحاصي

عمِ الترتيب هقارىة  ٣ن /كجم 0.64,  1.4بمغ ىحَ 
  0.55, 1.3بالرُ السطحِ التقميدُ حيث بمغ حَالِ 

 عمِ الترتيب. 3ن /كجن

 : صافى العائد لموحدة الهائية ثاىياً 
 

 ÷ل ٌََ يساَُ صافِ عائد الفداو هو الهحصَ 
حيث إتضح اإلرتفاع الىسبِ ل, الهقىو الهائِ لمهحصَ

هَضع ل فِ حالة الرُ السطحِ الهطَر لهحاصي
 0.4, لمقهح 3ن /جىيً 2.18الدراسة حيث بمغ حَالِ 

هقارىة بالرُ السطحِ التقميدُ , لإلرز 3ن /جىية 
ل لهحصَ 3ن /جىية,  0.25,  1.66حيث بمغ ىحَ 

 القهح َاألرز عمِ الترتيب.
 

 
 

إستخدان الرُ السطحِ هقارىة بالرُ السطحِ الهطَر بعيىة لكفاءة الهؤشرات اإلقتصادية َالفىية  .8ل جدو
 الشرقيةبعيىة الدراسة بهحافظة ل الدراسة ألٌن الهحاصي

 

 الري السطحي التقميدي الهطورالرى السطحى  الهؤشر
 *)الهقىو الهائى)

إىتاجية الوحدة هو  لالهحصو
 هياي الرى

صافى العائد 
 لموحدة الهائية

إىتاجية الوحدة هو 
 هياي الرى

صافى العائد 
 لموحدة الهائية

 1871 1.66 1.30 2.18 1.40 القهح
 5247 0.25 0.55 0.40 0.64 األرز

 2011الهقىو الهائِ بالهتر الهكعب لعان  (*)
 جهعت َحسبت هو البياىات الَاردة بإستهارة اإلستبياو. الهصدر:

 
 

 باآلتي عمى ها سبق توصى الدراسةوبىاءا 
 
ضرَرة تعهين َسرعة تىفيذ شبكات الرُ  -1

الشرقية عمِ هستَُ هحافظة الهطور السطحِ 
باستخدان الهَاسير أَ القىَات الهبطىة حيث سواء 
الهستخدهة لمرُ السطحِ ل الهحاصي حققت

زيادة هعىَية احصائية فِ هتَسط اىتاجية الهطور 
 الكفاءة ييرالفداو َصافِ العائد َغيرٌا هو هعا

اىخفضت كها اإلىتاجية َاالقتصادية الهستخدهة 
الهعاد فِ حالة استخدان الرُ  الكمية التكاليف
 تطويري.

 

  توصيات عاهة
 
ِ إلِ طرق الرُ الرُ السطحل عمِ تحَيل العه -1

راضِ الحدائق أَ التىقيط َخاصة فِ أبالرش 
ل َضرَرة التغمب عمِ الهشاك, راضِ القديهةألبا

 دَو تطبيق ذلك.ل التِ تحَ
تسوية األراضِ بالميزر تعد هن أٌم األسس لرفع  -2

كفاءة الرى السطحِ لألراضِ بها يضهن 
 االستخدام األهثل لوحدة الهياي داخل الحقل.
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ABSTRACT 

    

  Water resources are among the most im-

portant determinants of horizontal expansion in 

Egyptian agriculture. Given the scarcity of these 

resources on the one hand and the fact that they 

are relatively stable over time, the widening gap 

between supply and demand of those resources is 

increasing and the population is increasing and 

meeting their needs from various sectors. The 

problem of rationalizing water consumption and 

preserving its quality is an urgent national endeav-

or. As the Egyptian agriculture consumes most of 

the water resources, the problem of rationalizing 

the use of water in agriculture has become difficult 

to achieve in order to achieve the objectives of 

horizontal agricultural expansion. In this sense, the 

search for the most appropriate ways to exploit 

water resources has to be taken into account. The 

study aimed to identify the method of restructuring 

some of the irrigation systems in Kafr El-Sheikh 

governorate and the most important economic and 

environmental impacts it has caused in the study 

area through water transfer and distribution syst-

ems outside and inside the field through the canal 

and improved channels. With the aim of working 

on the best use of water as a rare economic ele-

ment needs to rationalize its use over time, which 

helps to achieve the highest possible economic 

return and the lowest environmental loss possible 

and maximize the effects of economic and envir-

onmental positive and minimize the negative 

effects in areas developed irrigation systems. 

     It was also found that the net yield of cultivated 

acres of land using traditional surface irrigation 

amounted to about LE 5108, whereas in the land 

used, the surface irrigation developed was about 

7258 pounds, an increase of about 2150 pounds, 

which is about 42.1% compared to land using tra-

ditional surface irrigation. It was found that the 

marginal income of the wheat crop cultivated in the 

land using traditional surface irrigation was about 

LE 3288, whereas the marginal income of the 

wheat Used for irrigation developer surface about 

4227 pounds, an increase of about 939 pounds, 

with an average of about 22.2% compared Ppalar-

ad used for traditional surface irrigation  and the net 

yield of cultivated rice fed in land using traditional 

surface irrigation was about LE 2270, while the 

ratio of land used for developed irrigation reached 

LE 4948, an increase of about LE 2678 represent-

ing about 117.9% compared to land using trade-

tional surface irrigation. For the rice crop of the 

land used for conventional surface irrigation was 

LE 1635, while the marginal income in land used 

for surface irrigation was LE 2282, an increase of 

LE 647, or 39.6% compared to land using conven-

tional surface irrigation. 

 The increase in net income to average variable 

costs from about 71.94% for the rice crop cultivat-

ed in the land used for traditional surface irrigation 

was shown to be about 100.92% for the cultivated 

land used for advanced surface irrigation, an in-

crease of about 29% at a rate of about 68.7 com-

pared to land using traditional surface irrigation. 
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