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  الشرقیة تحلیل إقتصادي إلنتاج محصول البطاطس تحت نظم الري المختلفة بمحافظة 

  ٢وحید محمد البولوني، ١محمد غریب مھدي، ١منى أحمد سلیم ،١*محمد التابعي البغدادي ،٢إلھام محمد عبد العظیم على
 مصر -االسماعیلیة  – جامعة قناة السویس -كلیة الزراعة  -والمجتمع الریفي  قسم اإلقتصاد الزراعي ١

  مصر -الشرقیة  -  مركز البحوث الزراعیة - معھد بحوث اإلقتصاد الزراعي - قسم البحوث والدراسات اإلقلیمیة ٢
  

یعتبر محصول البطاطس من المحاصیل الزراعیة الغذائیة الھامة في مصر عامة ومحافظة الشرقیة خاصة ویوجد أكثر من نظام  :الملخص
تكمن مشكلة البحث في أنھ . ال أن أھم تلك النظم وأكثرھا شیوعا نظام الري السطحي والري المحوري والري بالتنقیطلري محصول البطاطس إ

على الرغم من األھمیة اإلقتصادیة والزراعیة والغذائیة لمحصول البطاطس إال أنھ یوجد قیود على التوسع في زراعتھا في األراضي حدیثة 
وإستھدف البحث إلى الوصول إلى أكفأ نظم الري إقتصادیًا ومائیًا . م تلك القیود ندرة ومحدودیة میاه الرياإلستصالح واإلستزراع ومن أھ

المساحة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي بمحافظة الشرقیة منسوبة : وذلك من خالل دراسة أھم العوامل والمتغیرات التي تحقق ذلك ومنھا
العوامل المؤثرة على إنتاج محصول البطاطس بمنطقة الدراسة المیدانیة، قیاس كفاءة المدخالت الزراعیة وذلك لمثیلیھا بمحافظة الجمھوریة، 

لنظم الري المختلفة، مقارنة نظم الري المختلفة لمحصول البطاطس للوصول إلى األكفأ منھا إقتصادیا ومائیا، تحلیل المیزانیة المزرعیة 
بیانات ثانویة منشورة من وزارة الزراعة / ١وإعتمد البحث على مصدرین رئیسین للبیانات  .تلفةلمحصول ابطاطس تحت نظم الري المخ

بیانات أولیة لدراسة میدانیة من خالل إستمارة استبیان صممت خصیصا لذلك، واستخدمت الدراسة أسلوبي الوصفي / ٢واستصالح األراضي، 
كما تشیر نتائج تحلیل المیزانیة المزرعیة إلى أن صافي العائد الكلي للفدان بلغ  :ھمھاوالكمي في تحلیل البیانات وعرض النتائج والتي من أ

فدان وأخیرا نظام / جنیھ ٢١٩٥٤فدان، نظام الري المحوري وقد بلغ حوالي / جنیھ ٢٥٦٧٧,٥أقصاه في نظام الري بالتنقیط حیث بلغ حوالي 
عن مثیلھ بنظام الري بالتنقیط، % ٢٦,٦١ي أن نظام الري السطحي یمثل نحو فدان وھذا یعن/جنیھ ٦٨٣٣,١الري السطحي حیث بلغ حوالي 

 كما أن صافي العائد للمتر المكعب المستخدم في نظم الري المختلفة أرتفع لیصل أقصاه في الري بالتنقیط یلیھ الري المحوري وأخیرا نظام
م علي الترتیب السابق وھذا مایؤكد منطقیة البیانات والنتائج لكل نظا ٣م/ جنیھ) ٢,٥٥، ٢٤,٦٧، ٣٣,٩(الري السطحي حیث بلغ حوالي 

وتأسیسا على ماسبق فإن الدراسة توصي بأھمیة تعمیم نظام الري بالتنقیط في األراضي حدیثة اإلستصالح واإلستزراع  .اإلقتصادیة والفنیة معا
أخر تنشیط وتفعیل دور اإلرشاد الزراعي بتلك  وذلك من خالل تقدیم قروض میسرة ألصحاب تلك األراضي ھذا من جانب ومن جانب

 .األراضي حول أھمیة وفوائد ھذا النظام من نظم الري لمحصول البطاطس ولغیرھا من المحاصیل
  

  تمھید

یعتبر محصول البطاطس من المحاصیل الزراعیة الغذائیة 
الھامة في مصر عامة ومحافظة الشرقیة خاصة وذلك لما تمثلھ 

كما أنھ یعتبر ضمن المحاصیل ذات العائد مساحتھ من أھمیة 
  .اإلقتصادي المرتفع للزراع

وتعتبر البطاطس من المأكوالت الغذائیة الشعبیة في مصر 
خاصة لمحدودي الدخل، كما أنھا تأتي في مقدمة الصادرات 

طن وذلك عام  ٦٥٣٨٣٩الزراعیة المصریة حیث بلغت حوالي 
البطاطس، إال أن  ویوجد أكثر من نظام لري محصول. )٤(٢٠١٧

أھم تلك النظم وأكثرھا شیوعا نظام الري السطحي والري 
  .)٥(المحوري والري بالتنقیط

وفي ظل ندرة میاه الري حالیا ووقوع مصر تحت خط الفقر 
المائي باإلضافة إلى وجود خطة طموحة تسعى إلى إستزراع 

ة ملیون فدان وتحسبا لألثار السلبیة الناجم ١,٥وإستصالح حوالي 
عن تشغیل سد النھضة بإثیوبیا، فإنھ أصبح من األھمیة بمكان 
ترشید إستخدام میاه الري وذلك من خالل العدید من السیاسات 
والبرامج اإلقتصادیة والزراعیة واإلروائیة خاصة في األراضي 

  .حدیثة اإلستصالح واإلستزراع

  :البحث ةمشكل
 تكمن مشكلة البحث في أنھ على الرغم من األھمیة
اإلقتصادیة والزراعیة والغذائیة لمحصول البطاطس إال أنھ یوجد 
قیود على التوسع في زراعتھا في األراضي حدیثة اإلستصالح 
واإلستزراع ومن أھم تلك القیود ندرة ومحدودیة میاه الري، 
وبالتالي أصبح من األھمیة بمكان إجراء تحلیل إقتصادي لنظم 

لك وصوال ألكفأ نظم الري الري المختلفة لمحصول البطاطس وذ
والتي عندھا یتحقق أعلى صافي عائد للمحصول مع أقل كمیة من 

  .میاه الري

  :أھمیة البحث
ترجع أھمیة البحث إلى إمكانیة الوصول إلى أھم المتغیرات 
المؤثرة في كفاءة األداء اإلقتصادي والفني ألھم النظم المختلفة 

ي وتحجیم السلبي منھا لمحصول البطاطس وبالتالي تفعیل اإلیجاب

كما تعتبر نتائج الدراسة . مما یؤدي إلى رفع الكفاءة اإلقتصادیة
التي یتم التوصل إلیھا مرشدا لمتخذي القرار اإلقتصادي والزراعي 

  . عند تحلیل السیاسات للبرامج الحالیة وعند رسم المستقبلیة منھا

  :ھدف البحث

إقتصادیًا ومائی�ًا  یھدف البحث إلى الوصول إلى أكفأ نظم الري 
وذل�ك م�ن خ��الل تحقی�ق األھ��داف الفرعی�ة التالی�ة والت��ي تس�اعد ف��ي       

  :تحقیق ھذا الھدف

العوامل المؤثرة على إنتاج محصول البطاطس بمنطقة الدراسة  - ١
 .المیدانیة

 .قیاس كفاءة المدخالت الزراعیة وذلك لنظم الري المختلفة - ٢
ص�ول إل�ى   مقارنة نظم ال�ري المختلف�ة لمحص�ول البط�اطس للو     - ٣

 .األكفأ منھا إقتصادیا ومائیا
تحلیل المیزانیة المزرعیة لمحصول البطاطس تحت نظم ال�ري   - ٤

  .المختلفة

  :مصادر البیانات

بیانات / ١یعتمد البحث على مصدرین رئیسین للبیانات 
قطاع  ثانویة منشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي

/ ٢قتصاد الزراعى، الشئون اإلقتصادیة، االدارة المركزیة لال
بیانات أولیة لدراسة میدانیة من خالل إستمارة استبیان صممت 
خصیصا لذلك الغرض وتم تجمیعھا بالمقابالت الشخصیة مع زراع 
البطاطس بمنطقة الصالحیة وذلك خالل الموسم الزراعي 

٢٠١٦/٢٠١٧ .  

وقد تم اختیار منطقة الصالحیة للدراسة حیث یوجد بھا نظم 
تلفة موضع الدراسة، كما أن الظروف الجویة ونوع الري المخ

التربة وطبیعة المنطقة واحدة وبالتالي یمكن مقارنة نظم الري من 
خاللھا، وكذلك تم إختیار جمعیة السعیدیة بمركز الصالحیة ألنھا 
أكبر الجمعیات الزراعیة في المساحة الكلیة وكذلك أكبر في مساحة 

المحوري من خالل التجمیع من البطاطس لعمل استبیان عن الري 
 )٦(سابقًا) عثمان أحمد عثمان(شركة الصالحیة لالستثمار والتنمیة 

مشاھدة بالشركة كل مشاھدة تمثل مزرعة بھا  ٢٠وتم تجمیع 
  .فدان١٥٠
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مشاھدة  ٣٠كما تم اختیار جمعیة مفارق عثمان والفتح بواقع 
ھدات مشا ١٠للري السطحي تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة و

لنظام الري بالتنقیط تم اختیارھم عمدیا لقلة عدد المشاھدات بھذا 
مشاھدة موزعة على نظم  ٦٠النظام، وبذلك یصبح حجم العینة 

  .)٤(، )٢(الري موضع الدراسة

  :الطریقة البحثیة

یعتمد البحث في تحلیل البیانات وع�رض مایتوص�ل الی�ھ م�ن     
ف��ي مع��دل النم��و    نت��ائج عل��ي األس��لوبین الوص��في والكم��ي متم��ثال     

الس����نوي، اإلنح����دار الخط����ي متع����دد المتغی����رات، ودال����ة إنت����اج       
  .لوغاریتیمیة مزدوجة وأسیة وحساب كفاءة إستخدام الموارد

 
  الدراسة محتویات

یھتم الجزء التالي من الدراسة بإلقاء الضوء على تطور 
المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي لمحصول 

في مصر ومحافظة الشرقیة، وكذلك دراسة العوامل البطاطس 
المؤثرة على إنتاج محصول البطاطس من خالل دالة إنتاج كوب 

دوجالس، والتعرف على أھمیة الكمیة المستخدمة من میاه الري، 
  .وأخیرا كفاءة المدخالت الزراعیة لنظم الري المختلفة

  اج الكلي تطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنت 

إل��ى المس��احة واإلنتاجی��ة الفدانی��ة     )١(تش��یر بیان��ات ج��دول   
واإلنت���اج الكل���ي لمحص���ول البط���اطس بجمھوری���ة مص���ر العربی���ة   

  :ومحافظة الشرقیة، حیث یتضح من الجدول األتي

  :المساحة المزروعة  -١

إلى أن  متوسط المساحة المزروع�ة  ) ١(تشیر بیانات جدول 
عل�����ى مس�����توى )٢٠١٥ - ٢٠٠٦( لمحص�����ول البط�����اطس خ�����الل 

أل�ف ف�دان وبمع�دل نم�و س�نوي بل�غ نح�و        ١٧٣,٤الجمھوریة ح�والي  
، أما على مستوى محافظة الشرقیة فقد بلغ متوس�ط المس�احة   %٩,٥

ألف فدان بمع�دل نم�و س�نوي یش�یر إل�ي       ٤٧,٣٥لنفس الفترة حوالي 
حی�ث تمث�ل   ، %١٠,٤الزیادة في المساحة المزروعة حیث بلغ نح�و  

روع��ة بمحافظ��ة الش��رقیة لمثیلتھ��ا عل��ى مس��توى نس��بة المس��احة المز
  %.٢٧,٦الجمھوریة خالل الفترة السابقة حوالي 

  
تطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي من محصول البطاطس الشتوي بمحافظة الش�رقیة مقارن�ة بالجمھوری�ة     ):١(جدول 

 )٢٠١٥-٢٠٠٦(خالل الفترة  

 Spssتشیر إلى محافظة الشرقیة منسوبة للجمھوریة، تم حساب معدل النمو من برنامج *
ة، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعى، نشرة اإلقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادی :المصدر

 .)٧()٢٠١٥-٢٠٠٦(لفترة الدراسة 
  

 :الفدانیةاإلنتاجیة  -١

إل��ى أن اإلنتاجی��ة الفدانی��ة لمحص��ول  ) ١(تش��یر بیان��ات ج��دول 
البط���اطس ق���د بل���غ متوس���طھا خ���الل فت���رة الدراس���ة عل���ى مس���توى  

ف�دان وبمع�دل نم�و س�نوي بل�غ نح�و       / طن١٠,٦٧الجمھوریة حوالي 
أما على مس�توى محافظ�ة الش�رقیة فبل�غ متوس�ط اإلنتاجی�ة       % . ١,١

ف�دان وبمع��دل  /ط�ن ١٥ح�والي  ) ٢٠١٥/ ٢٠٠٦( الفدانی�ة للفت�رة م�ن   
وق���د یرج���ع ذل���ك إل���ى إستص���الح  % ١,٦نق���ص س���نوي بل���غ نح���و  

األراضي الجدی�دة الص�حراویة بالمحافظ�ة والت�ي تعط�ي إنتاج�ا أق�ل        
ألراضي القدیمة، ومما سبق یتضح أن�ھ ف�ي االوق�ت ال�ذي     نسبیا من ا

یوجد زی�ادة ف�ي متوس�ط اإلنتاجی�ة بالف�دان بالجمھوری�ة یوج�د نق�ص         
  .سنوي بالشرقیة

 :اإلنتاج الكلي باأللف طن -٢

تش���یر بیان���ات نف���س الج���دول الس���ابق إل���ى اإلنت���اج الكل���ي       
لمحص���ول البط���اطس الش���توي حی���ث بل���غ متوس���طھ عل���ى مس���توى 

ألف طن وبمعدل نم�و س�نوي بل�غ نح�و      ١٨٦٥,٧ي الجمھوریة حوال
مما یشیر إلى الزی�ادة ف�ي اإلنت�اج الكل�ي أم�ا عل�ى مس�توي        % ١٠,٦

أل�ف ط�ن    ٦٣٥,٣٥محافظة الشرقیة فق�د بل�غ اإلنت�اج الكل�ي ح�والي      
ویمثل اإلنتاج الكل�ي لمحافظ�ة   % ١٨,٦وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

وری��ة لفت��رة م��ن مثیل��ھ عل��ى مس��توى الجمھ% ٣٣,٣٤الش��رقیة نح��و 
  .الدراسة

  السنة
 اإلنتاج بااللف طن فدان/ اإلنتاجیة بالطن فدانالمساحة بااللف 

  %*  شرقیة  جمھوریة  شرقیة  جمھوریة  %*  شرقیة  جمھوریة

٦٩,٢٢ ٧٠٦,٠٣ ١٠٢٠ ١٥,١١ ١٠ ٤٥,٨١ ٤٦,٧٣ ١٠٢ ٢٠٠٦ 

٥,٥٢ ٦٢,٤٢ ١١٣٠,٣٣ ١٥,٣ ١٠,٣٧ ٣٧,٢٠ ٤٠,٥٥ ١٠٩ ٢٠٠٧ 

٣٠,٨٩ ٤٧٥,٤٨ ١٥٣٩,١٧ ١٦,١٤ ١٠,٣٣ ١٩,٧٧ ٢٩,٤٦ ١٤٩ ٢٠٠٨ 

٢٢,٨٧ ٣٧٨,٩٧ ١٦٥٧,٠٤ ١٧,٤٤ ١٠,٧٦ ١٤,١١ ٢١,٧٣ ١٥٤ ٢٠٠٩ 

١١,٥٧ ١٩١,٢ ١٦٥٢,٠٤ ١٥,٩٢ ١٠,٥٩ ٧,٧٠ ١٢,٠١ ١٥٦ ٢٠١٠ 

٣١,٠٩ ٦٠٦,٩٧ ١٩٥٢,٢٤ ١٣,٨٢ ١٠,٦١ ٢٣,٨٧ ٤٣,٩٢ ١٨٤ ٢٠١١ 

٤٠,٩٨ ٩١٧,٩٧ ٢٢٤٠,١٦ ١٣,٨٥ ١٠,٧٧ ٣١,٨٧ ٦٦,٢٨ ٢٠٨ ٢٠١٢ 

٤٠,٠٨ ٨٥٩,٤٦ ٢١٤٤,٢٤ ١٣,٨٦ ١٠,٩٤ ٣١,٦٤ ٦٢,٠١ ١٩٦ ٢٠١٣ 

٤١,٣٣ ٩٤٢,٧٣ ٢٢٨٠,٧٢ ١٤,١٧ ١١,١٨ ٣٢,٦١ ٦٦,٥٢ ٢٠٤ ٢٠١٤ 

٣٩,٨٦ ١٢١٢,٢٣ ٣٠٤٠,٩٦ ١٤,٣٨ ١١,١٨ ٣٠,٩٩ ٨٤,٣ ٢٧٢ ٢٠١٥ 

 ٣٣,٣٤ ٦٣٥,٣٥ ١٨٦٥,٦٩ ١٥,٠٠ ١٠,٦٧ ٢٧,٥٦ ٤٧,٣٥ ١٧٣,٤ المتوسط

 ــــ %١٨.٦ %١٠.٦ %١.٦ - %١.١ ـــــ %١٠.٤ %٩.٥  معدل النمو
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العوام���ل الم���ؤثرة ف���ي إنت���اج محص���ول البط���اطس الش���توي بعین���ة    
  الدراسة

وللتع���رف عل���ى العوام���ل الم���ؤثرة عل���ى إنت���اج محص���ول      
البط��اطس تح��ت نظ��م ال��ري المختلف��ة فق��د ت��م إج��راء ع��دة مح��اوالت  
ریاض��یة، ولق��د تب��ین أن أنس��ب تل��ك الص��ور الریاض��یة تماش��یا م��ع      

علیھ��ا وأدقھ��ا إحص��ائیا أكثرھ��ا منطقی��ة    طبیع��ة البیان��ات المتحص��ل 
إقتصادیا ھي دالة اإلنت�اج اللوغاریتمی�ة المزدوج�ة م�ن الن�وع ك�وب       

  :وقد أخذت الشكل الریاضي التالي )٨(دوجالس
  

    Ln Yi = α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 
ln X4 + β5 ln X5 + β6 ln X6+  

  :حیث
Yi  = في المشاھدة  ............ )فدان/طن(القیمة التقدیریة لإلنتاجi  
X1 =في المشاھدة   .............. الفدان/كمیة التقاوي بالكیلو جرامi  

X2 = في المشاھدة  .. )فدان/كجم (كمیة األسمدة الفوسفاتیة الفعالةi  
X3 = في المشاھدة  .... )فدان/كجم(كمیة األسمدة البوتاسیة الفعالةi  
X4 =في المشاھدة ... )یوم عمل/رجل(قدرًا حجم العمل البشري مi  
X5 = في المشاھدة .......... )ساعة عمل(حجم العمل اآللي مقدرًاi  
X6 =في المشاھدة ..........للفدان  میاه الرى بالمتر المكعب كمیةi  
β1 ، β2 ،...، β6 في المشاھدة ..........   معلمات الدالة المقدرةi  

  iفي المشاھدة .................................……الخطأ المقدر = 

وكذلك تقدیر دالة االإنحدار البسیط في الصورة 
اللوغاریتیمیة المزدوجة بین كال من اإلنتاجیة كمتغیر تابع وعنصر 

وھي عبارة عن ) دالة اإلنتاج المائیة(میاه الري كمتغیر مستقل 
 التعویض في الدالة اإلنتاجیة اللوغاریتیمیة بقیم متوسطات

ولتسھیل . المتغیرات المستقلة جمیعا ماعدا عنصر میاه الري
حساب كفاءة الموارد اإلقتصادیة بدالة اإلنتاج السابقة فقد تم حساب 

 حیث تعتبر) إنحدار خطي متعدد المتغیرات(دالة اإلنتاج الخطیة 
βھي الناتج الحدي لكل مدخل وقد أخذت الصورة التالیة:  

Yi = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5+ β6 
X6+   

تحلیل تباین لمدخالت دالة إنتاج محصول البطاطس : ثالثا
  بمحافظة الشرقیة

إلى توصیف المتغیرات المستقلة ) ٢( تشیر بیانات جدول
لنظم ري محصول البطاطس الشتوي لعینة الدراسة المیدانیة 

حیث ). ٢٠١٧ –٢٠١٦(المختلفة بمحافظة الشرقیة خالل موسم 
تشیر نتائج تحلیل التباین إلى أن كمیة التقاوي المستخدمة لم تختلف 
معنویا لنظامي الري السطحي والمحوري، في حین أن الري 

كجم وقد ثبت  ١٣٥٠بالتنقیط قد سجل أقل كمیة تقاوي بلغت نحو 
  .٠.٠١معنویة ھذا اإلختالف عند مستوى 

سماد أما بالنسبة للسماد الفوسفاتي حیث تبین أن كمیة ال
الفوسفاتي المستخدمة لم تختلف معنویا لنظامي الري المحوري 
والري بالتنقیط، في حین أن الري السطحي قد سجل أعلى كمیة 

فدان وقد ثبت معنویة ھذا / كجم ١١١,٩سماد فوسفاتي بلغت نحو 
  .٠.٠١اإلختالف عند مستوى 

  
الشتوي بتغیر نظم الري لعینة الدراسة المیدانیة المختلفة بمحافظة الشرقیة توصیف المتغیرات المستقلة إلنتاج محصول البطاطس ): ٢(جدول 

  )٢٠١٧ –٢٠١٦(خالل موسم 

  البند                       
  

  نظم الري

عدد 
  المشاھدات

  التقاوي
  )كجم(

السماد 
  الفوسفاتي

  )ف/كجم(

السماد 
البوتاسي 

  )ف/كجم(

  العمل البشرى
  )یوم/رجل(یوم 

  العمل اآللي
  )ملساعة ع(

میاه الري 
  )ف/٣م(

  -  -  -  -  -  -  ٣٠  السطحي) ١(

 (a)٢٦٧٦,٦ (a)٩٧,٥٢ (a)٥٢,٥٧ (a)٣٤,٨ (a)١١١,٩ (a)١٥٩٣,٣ -  المتوسط

 ٢٧٢,٣ ٢٥,٩٦ ٢,٩١ ١٣,١ ٥٢,٢ ٢٦٩,٧ -  االنحراف المعیاري

 ١٠,٢ ٢٦,٦ ٥,٥ ٣٧,٧ ٤٦,٦ ١٦,٩  -  %معامل االختالف 

  - - - - - -  ٢٠  المحوري) ٣(

 (b)٨٨٩,٩٢ (c)٢١,٠١ (c)٢٢,٤٥ (ab)٢٨,٢ (b)٥٨,٦٥ (ab)١٤٨٥  -  المتوسط

 ١٥٥,٣٦ ١,٨٢ ١,٣٩ ١١,٩ ١١,٧ ١٤٧,٨  -  االنحراف المعیاري

 ١٧,٤٦ ٨,٦٥ ٦,٢١ ٤٢,٠٥ ٢٠,٠٢ ٩,٩٦  -  %معامل االختالف 
 

  -  -  -  -  -  -  ١٠  التنقیط) ٤(

 (b)٧٥٨ (b)٣٧,٩٠ (b)٢٧,١٠ (b)٢٤ (b)٣٦ (b)١٣٥٠  -  المتوسط

 ١٢٢,٢ ٣,٧٣ ٢,٧٣ ١١,٣ ١١,٨٨ ٨٤,٩٨  -  المعیاري االنحراف

 ١٦,١٢ ٩,٨٥ ١٠,١ ٤٧,١٤ ٣٢,٢٧ ٦,٣٠  -  %معامل االختالف   

  ١٠٠)*المتوسط الحسابي/االنحراف المعیاري= ( %معامل االختالف 
 )٢٠١٦/٢٠١٧(جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان للموسم الزراعي  :المصدر
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السماد البوتاسي المستخدمة لم تختلف في حین تبین أن كمیة 
معنویا لنظامي الري المحوري والري بالتنقیط، في حین أن الري 

/ كجم٣٤,٨السطحي قد سجل أعلى كمیة سماد بوتاسي بلغت نحو 
  .٠.٠٥فدان وقد ثبت معنویة ھذا اإلختالف عند مستوى 

أما فیما یتعلق بعنصر العمل البشري فوجد أن ھناك فروق 
حصائیا بین الثالث نظم حیث بلغ أقصاه في الري السطحي معنویة إ

یلیھ الري بالتنقیط وأدناھا في الري المحوري وقد ثبت معنویة ھذا 
  .٠.٠١اإلختالف عند مستوى 

أما العمل األلي فیتضح أیضا أن ھناك فروق معنویة 
إحصائیا بین الثالث نظم حیث بلغ أقصاه في الري السطحي یلیھ 

وأدناھا في الري المحوري وقد ثبت معنویة ھذا الري بالتنقیط 
  .٠.٠١اإلختالف عند مستوى 

وأخیرا عنصر میاه الري فقد تبین من تحلیل التباین أن كمیة 
میاه الري المستخدمة لم تختلف معنویا لنظامي الري المحوري 
والري بالتنقیط، في حین أن الري السطحي قد سجل أعلى كمیة 

كعب للفدان وقد ثبت معنویة ھذا متر م ٢٦٧٦,٦میاه الري
  . ٠.٠١اإلختالف عند مستوى 

ومن الجدول السابق یتبین من تحلیل التباین في إتجاه واحد 
وجود فروق معنویة بین كمیات المتوسطات المتغیرات المختلفة 
بالجدول والتي توضحھا األرقام بین األقواس، ولذلك یستلزم األمر 

على كال من الكفاءة الفنیة  دراسة أثر تغیر كمیة المدخالت
  .واإلقتصادیة لكل نظام ري وھو مایتم تقدیره في دوال اإلنتاج

  :الري موضع الدراسة اإلنتاج لنظمتقدیر دوال 

  :نظام الري السطحي: أوال

إلى معالم تقدیر دوال ) ٣(حیث تشیر نتائج جدول رقم 
محصول االنتاج اللوغاریتیمیة المزدوجة والمائیة والخطیة إلنتاج 

البطاطس بعینة الدراسة المیدانیة بالشرقیة خالل عام 

ومنعا لحدوث اإلزدواج . لنظام الري السطحي  ٢٠١٦/٢٠١٧
الخطي، فقد تم عمل مصفوفة اإلرتباط البسیط بین المتغیرات 
المفسرة وتم إستبعاد المتغیرات األكثر إرتباطا بالمتغیرات المفسرة 

وجود عالقة ) ١(دلة رقم حیث تبین من خالل المعا. األخرى
طردیة موجبة بین كال من كمیة إنتاج البطاطس بالطن من جانب 

 ٠,٠١والتي ثبتت معنویتھا عند ) بالكجم(وبین عنصر التقاوي 
وعنصر العمل ) فدان/كجم وحدة فعالة (وعنصر البوتاسیوم 

وعنصر میاه الري بالمتر المكعب عند مستوى ) رجل(البشري یوم 
وذلك من جانب أخر، كما لم تثبت المعنویة  ٠,٠٥معنویة 

اإلحصائیة لباقي العناصر األخري عند التقدیر، وھذا یعني أن 
زیادة ھذه العناصر معا أو إحداھا یؤدي بدوره إلى زیادة كمیة إنتاج 

  .البطاطس بالطن

 ٠,٦٠كما تشیر نتائج إجمالي المرونة اإلنتاجیة والتي بلغت 
شارحة المستقلة موضع الدراسة معا إلى أن زیادة المتغیرات ال

یؤدي بدوره إلى زیادة كمیة إنتاج البطاطس بنسبة % ١٠بنسبة 
وھذا یعني أن ھذه الدالة تعمل في ظل وفورات السعة % ٦

  .المتناقصة في المرحلة اإلنتاجیة الثانیة من قانون تناقص الغلة

 ٠,٨٩كما تشیر نتائج معامل التحدید المعدل والذي بلغ نحو 
لى أن المتغیرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة معا تفسر إ

من التغیرات الحادثة في الكمیة المنتجة من محصول % ٨٩حوالي 
البطاطس بالطن، أما الباقي فیرجع لعوامل أخرى غیر مدروسة، 

وقد ثبت  ٦٢,٨المحسوبة للدالة اإلنتاجیة ) ف(ویؤكد ماسبق قیمة 
  . ٠,٠١معنویتھا عند مستوي معنویة 

ولمعرفة أثر مورد میاه الري على إنتاج محصول البطاطس 
فإن الدالة ) ٢(والمعادلة رقم ) ٣(الشتوي فمن خالل الجدول رقم 

اللوغاریتیمیة لمیاه الري تشیر إلى وجود عالقة طردیة موجبة بین 
كمیة إنتاج القمح بالطن من جانب وكمیة میاه الري بالمتر المكعب 

 .من جانب أخر

  
نظام الري السطحي بعینة الدراسة بمحافظة  الشتوي تحتنتائج التقدیر االحصائى لدوال اإلنتاج المختلفة لمحصول البطاطس  :)٣(ل رقم جدو

  ٢٠١٧/ ٢٠١٦لشرقیة للموسم الزراعىا

 F 2  السطحينتائج الدالة اإلنتاجیة لنظام الري  نوع الدالة  م
عوائد 
 السعة

 اللوغاریتیمیة ١
Ln i =-1.004 + 0.19 ln X1 + 0.04 ln X3 + 0.18 ln X4 + 0.19 ln X6 

1.92)     **(3.45)     *(2.35)     *(2.24)     *(2.19)        -(  
89% **(62.8)  0.60 

 ــــــــ  ـــــ ـــــ Ln i =312.58+ 0.19 ln X6 المائیة ٢

 الخطیة ٣
i = 6.56 + 0.001 X1 + 0.019 X3 + 0.052 X4 + 0.001 X6 

4.55)   **(3.70)   *(1.85)   *(2)   *(1.87)       **(  
89% **(59.2)   

  ٠.٠٥تشیر الى معنویة معامل االنحدار عند مستوى معنویة (*) ،  ٠.٠١تشیر الى معنویة معامل االنحدار عند مستوى معنویة(**) 
 .٢٠١٧ /٢٠١٦للموسم الزراعى  الشرقیةرات االستبیان لعینة الدراسة بمحافظة حسبت من استما :المصدر 

 

ولدراسة كفاءة الموارد اإلقتصادیة، فإنھ من األھمیة بمكان 
دراسة دالة اإلنتاج الخطیة حیث أن معامل اإلنحدار لتلك الدالة 
یعبر عن الناتج الحدي لكل مورد من الموارد اإلقتصادیة علي حدة 

  .)٣(المعادلة رقم ) ٣(ح ذلك من الجدول رقم كما یتض

مؤشرات كفاءة األداء ) ٤(كما توضح بیانات جدول رقم 
لنظام الري السطحي بمحصول البطاطس الشتوي لعینة الدراسة 

فقد تم حساب قیمة الناتج )  ٢٠١٦/٢٠١٧( خالل الموسم الزراعى
الحدي لكل عنصر وبقسمة ناتجھ الحدي على سعر الوحدة من 

عنصر، فإذا كان الناتج یساوي الوحدة أي أن القیمة التقدیریة ال
للناتج الحدي تساوي التكالیف الحدیة وھي مرحلة التوازن من 
المنشأة بمعنى أنھ مستوى اإلنتاج األمثل، أما في حالة ما إذا كان 
الناتج أكبر من الوحدة أي أن القیمة التقدیریة الناتج الحدي أكبر من 

ة فیجب زیادة العنصر المستخدم والعكس یجب تقلیل التكلفة الحدی
إستخدام العنصر إذا ما كان الناتج أقل من الواحد أي أن قیمة الناتج 
الحدي أقل من التكلفة الحدیة وذلك للوصول إلى نقطة التوازن 

، ولذلك تبین من نفس الجدول أن )١(واإلستخدام الكفء للمدخل
كجم /جنیھ ٢,٨٠لة اإلنتاجیة بلغ متوسط الموارد اإلقتصادیة في الدا

جنیھ للعمل  ٥١,٤كجم للسماد البوتاسي، / جنیھ٢٠,٩٠تقاوي، 
، في حین بلغت ٣م/جنیھ ١,١٤البشري وأخیرا فإن تكلفة میاه الري 

، ٠,٠١٩، ٠,٠٠١اإلنتاجیة الحدیة للموارد اإلقتصادیة السابقة نحو 
الترتیب،  طن للموارد اإلقتصادیة السابقة وبنفس ٠,٠٠١، ٠,٠٥٢

طن فإن قیمة /جنیھ ١٥٣٣,٣وفي ظل متوسط سعر طن البطاطس 
جنیھ،  ٧٩,٧جنیھ،  ٢٩,١٤جنیھ، ١,٥٣الناتج الحدي بلغت نحو 

 .للموارد اإلقتصادیة السابقة وبنفس الترتیب١,٥٣
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 الموسم الزراعى مؤشرات كفاءة األداء لنظام الري السطحي بمحصول البطاطس الشتوي لعینة الدراسة خالل :)٤(جدول رقم 
)٢٠١٦/٢٠١٧(  

  الوحدة  المورد
سعر الكجم من 

  المورد
  اإلنتاجیة الحدیة

القیمة التقدیریة 
  للناتج الحدي

  كفاءة األداء

  ٠,٥٥  ١,٥٣  ٠,٠٠١  ٢,٨٠  بالكجم  التقاوي

  ١,٤  ٢٩,١٤  ٠,٠١٩  ٢٠,٩٠  وحدة فعالة  البوتاسیوم

  ١,٦  ٧٩,٧  ٠,٠٥٢  ٥١,٤  )رجل(یوم   العمل البشري

  ١,٣  ١.٥٣  ٠,٠٠١  ١,١٤  فدان/٣م  ريمیاه ال

سعر الوحدة من / قیمة الناتج الحدي= سعر الوحدة من الناتج، كفاءة األداء *الناتج الحدي = ، قیمة الناتج الحدي) جنیھ ١٥٣٣.٣متوسط سعر طن البطاطس (
ر عن سعر المتر المكعب من المیاه وھو متغیر یعبر عن جزء تم استخدام تكالیف نقل المتر المكعب من المیاه كمتغیر معبر بشكل جزئي  یعب. ** (المورد 

  )اجمالي كمیة المیاه المستخدمة خالل الموسم الزراعي/ اجمالي تكلفة عملیة الري(وھو یساوي )  من القیمة ولیس كل القیمة
  .٢٠١٧ /٢٠١٦للموسم الزراعى  الشرقیةحسبت من استمارات االستبیان لعینة الدراسة بمحافظة  :المصدر

  
وبقسمة قیمة الناتج الحدي على متوسط سعر كل مورد على حدة 

 ٠,٥٥یتم الحصول علي كفاءة األداء اإلقتصادي والتي بلغت نحو 
للعمل البشري وذلك في ظل نظام  ١,٦للسماد البوتاسي،  ١,٤للتقاوي، 

  .الري السطحي

ومما سبق یتضح أن قیمة الناتج الحدي أكبر من قیمة 
مورد السماد الفوسفاتي والسماد البوتاسي تعتبر  العنصر لكال من

موارد إقتصادیة غیر كفء حیث أن الكفاءة كانت أكبر من الواحد 
الصحیح وأنھ یمكن زیادة كفاءة استخدامھا بإضافة كمیات أخرى 
منھا، في حین أم مورد التقاوي غیر كفء ألن الكفاءة أقل من 

نھ لذا ینصح بالعمل الواحد مما یرجع إلى إرتفاع سعر الوحدة م
على تقلیل سعره أو تقلیل المستخدم منھ لزیادة الكفاءة اإلقتصادیة 

  .لھ

  :نظام الري المحوري: ثانیا

إلى معالم تقدیر دوال ) ٥(حیث تشیر نتائج جدول رقم 
االنتاج اللوغاریتیمیة المزدوجة والمائیة والخطیة إلنتاج محصول 

لشرقیة خالل عام البطاطس بعینة الدراسة المیدانیة با
حیث تبین من خالل المعادلة . لنظام الري المحوري ٢٠١٦/٢٠١٧
وجود عالقة طردیة موجبة بین كال من كمیة إنتاج ) ٢(رقم 

) بالكجم(البطاطس بالطن من جانب وبین كال من التقاوي 
وذلك عند مستوى معنویة ) فدان/ كجم وحدة فعالة(والفوسفات 

وعنصر میاه ) فدان/م وحدة فعالةكج(وعنصر البوتاسیوم  ٠.٠٥
وذلك من جانب  ٠.٠١الري بالمتر المكعب عند مستوى معنویة 

أخر، كما لم تثبت المعنویة اإلحصائیة لباقي العناصر األخري عند 
التقدیر، وھذا یعني أن زیادة ھذه العناصر معا أو إحداھا یؤدي 

  .بدوره إلى زیادة كمیة إنتاج البطاطس بالطن

 ٠,٥١كما تشیر نتائج إجمالي المرونة اإلنتاجیة والتي بلغت 
إلى أن زیادة المتغیرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة معا 

یؤدي بدوره إلى زیادة كمیة إنتاج البطاطس بنسبة % ١٠بنسبة 
وھذا یعني أن ھذه الدالة تعمل في ظل وفورات السعة % ٥,١

  .انیة من قانون تناقص الغلةالمتناقصة في المرحلة اإلنتاجیة الث

 ٠,٩٢كما تشیر نتائج معامل التحدید المعدل والذي بلغ نحو 
إلى أن المتغیرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة معا تفسر 

من التغیرات الحادثة في الكمیة المنتجة من محصول % ٩٢حوالي 
فیرجع لعوامل أخرى غیر % ٨البطاطس بالطن، أما الباقي 

 ٥٢,٧المحسوبة للدالة اإلنتاجیة ) ف(ؤكد ماسبق قیمة مدروسة، وی
  . ٠,٠١وقد ثبت معنویتھا عند مستوي معنویة 

  
نظام الري المحوري بعینة الدراسة بمحافظة  الشتوي تحتنتائج التقدیر االحصائى لدوال اإلنتاج المختلفة لمحصول البطاطس  :)٥(جدول رقم 

  ٢٠١٧/ ٢٠١٦لشرقیة للموسم الزراعىا

 F 2  المحورينتائج الدالة اإلنتاجیة لنظام الري  ع الدالةنو  م
عوائد 
 السعة

 اللوغاریتیمیة  ١
Ln i =-0.23 + 0.17 ln X1 + 0.07 ln X3 + 0.05 ln X4 + 0.22 ln X5 

-0.58)     *(2.55)     *(2.48)     **(3.42)     **(4.74)    (  
92% 52.7)**(  0.51 

 ــــــــ  ــــــــ ـــــــ Ln i =257.75+ 0.22 ln X5  المائیة  ٢

  الخطیة  ٣
i = 9.31 + 0.002 X1 + 0.019 X3 + 0.037 X4 + 0.005 X5 

9.48)   *(2.32)   *(2.05)   **(3.22)   **(4.76)               (** 
92% **(53.8)  

  ٠.٠٥تشیر الى معنویة معامل االنحدار عند مستوى معنویة (*) ،  ٠.٠١االنحدار عند مستوى معنویة تشیر الى معنویة معامل(**) 
  .٢٠١٧ /٢٠١٦للموسم الزراعى  الشرقیةحسبت من استمارات االستبیان لعینة الدراسة بمحافظة  :المصدر 

 
ولمعرفة أثر مورد میاه الري على إنتاج محصول 

والمعادلة رقم ) ٥(دول رقم البطاطس الشتوي، فمن خالل الج
فإن الدالة اللوغاریتیمیة لمیاه الري تشیر إلى وجود عالقة ) ٢(

طردیة موجبة بین كمیة إنتاج البطاطس بالطن من جانب وكمیة 
  .أخرمیاه الري بالمتر المكعب من جانب 

مؤشرات كفاءة األداء ) ٦(كما توضح بیانات جدول رقم 
طاطس الشتوي لعینة الدراسة لنظام الري المحوري بمحصول الب

أن متوسط أسعار ) ٢٠١٦/٢٠١٧(خالل الموسم الزراعى
 ٢,٦١كجم تقاوي و/جنیھ ٣,١٠المدخالت في الدالة اإلنتاجیة بلغ 

كجم للسماد البوتاسي / جنیھ ١٧,٩كجم سماد الفوسفات و / جنیھ
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، في حین بلغت ٣م/جنیھ ٠,٠٦و أخیرا فإن تكلفة میاه الري 
، ٠,٠٠٢یة للموارد اإلقتصادیة السابقة نحو اإلنتاجیة الحد

طن للموارد اإلقتصادیة السابقة  ٠,٠٠٥، ٠,٠٣٧، ٠,٠١٩
 ١٩٣٧,٥وبنفس الترتیب، وفي ظل متوسط سعر طن البطاطس 

 ٣٦,٨١جنیھ، ٣,٨٧طن فإن قیمة الناتج الحدي بلغت نحو /جنیھ
للموارد اإلقتصادیة السابقة وبنفس  ٩,٦٩جنیھ،  ٧١,٦٩جنیھ، 

.تیبالتر

 
 مؤشرات كفاءة األداء لنظام الري المحوري بمحصول البطاطس الشتوي لعینة الدراسة خالل الموسم الزراعى :)٦(جدول رقم 

)٢٠١٦/٢٠١٧(  

  الوحدة  المورد
سعر الكجم من 

  المورد
  اإلنتاجیة الحدیة

القیمة التقدیریة 
  للناتج الحدي

  كفاءة األداء

  ١,٢٥  ٣,٨٧  ٠,٠٠٢  ٣,١٠  بالكجم  التقاوي

  ١٤,١٠  ٣٦,٨١  ٠,٠١٩  ٢,٦١  وحدة فعالة  الفوسفات

  ٤  ٧١,٦٩  ٠,٠٣٧  ١٧,٩  وحدة فعالة  البوتاسیوم

  ٧٤,٥  ٩,٦٩  ٠,٠٠٥  ٠,١٣  فدان/٣م  میاه الري

عر الوحدة من س/قیمة الناتج الحدي= اءة األداء كف الناتج،سعر الوحدة من *الناتج الحدي = قیمة الناتج الحدي ،)جنیھ ١٩٣٧.٥متوسط سعر طن البطاطس  ( 
عن سعر المتر المكعب من المیاه وھو متغیر یعبر عن جزء من  جزئي یعبرتم استخدام تكالیف نقل المتر المكعب من المیاه كمتغیر معبر بشكل ** ( .المورد

  )اعياجمالي كمیة المیاه المستخدمة خالل الموسم الزر/ اجمالي تكلفة عملیة الري(یساوي  وھو) القیمةالقیمة ولیس كل 
  .٢٠١٧ /٢٠١٦للموسم الزراعى  الشرقیةحسبت من استمارات االستبیان لعینة الدراسة بمحافظة  :المصدر

 

ومما سبق یتضح أن أن قیمة الناتج الحدي أكبر من قیمة 
العنصر لكال من مورد التقاوي والسماد الفوسفاتي والسماد 

كانت  البوتاسي تعتبر موارد إقتصادیة غیر كفء حیث أن الكفاءة
أكبر من الواحد الصحیح وأنھ یمكن زیادة كفاءة استخدامھا بإضافة 

  .كمیات أخرى منھا

  :نظام الري بالتنقیط: ثالثا

إلى معالم تقدیر دوال ) ٧(حیث تشیر نتائج جدول رقم 
االنتاج اللوغاریتیمیة المزدوجة والمائیة والخطیة إلنتاج محصول 

شرقیة خالل عام البطاطس بعینة الدراسة المیدانیة بال
حیث تبین من المعادلة رقم . لنظام الري بالتنقیط ٢٠١٦/٢٠١٧

وجود عالقة طردیة موجبة بین كال من كمیة إنتاج البطاطس ) ١(
وعنصر میاه الري ) بالكجم(بالطن من جانب وبین كال من التقاوي 

وعنصر السماد  ٠,٠١بالمتر المكعب عند مستوي معنویة 
ساعة (وعنصر العمل األلي )  فدان/الة كجم وحدة فع(البوتاسي

وذلك من جانب أخر، كما لم   ٠,٠٥عند مستوي معنویة ) عمل

تثبت المعنویة اإلحصائیة لباقي العناصر األخري عند التقدیر، وھذا 
یعني أن زیادة ھذه العناصر معا أو إحداھا یؤدي بدوره إلى زیادة 

  .كمیة إنتاج البطاطس بالطن

 ٠,٨٢مالي المرونة اإلنتاجیة والتي بلغت كما تشیر نتائج إج
إلى أن زیادة المتغیرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة معا 

یؤدي بدوره إلى زیادة كمیة إنتاج البطاطس بنسبة % ١٠بنسبة 
وھذا یعني أن ھذه الدالة تعمل في ظل وفورات السعة % ٨,٢

قص الغلة، كما المتناقصة في المرحلة اإلنتاجیة الثانیة من قانون تنا
إلى أن  ٠,٩٤تشیر نتائج معامل التحدید المعدل والذي بلغ نحو 

المتغیرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة معا تفسر حوالي 
من التغیرات الحادثة في الكمیة المنتجة من محصول % ٩٤

فیرجع لعوامل أخرى غیر % ٦البطاطس بالطن، أما الباقي 
المحسوبة للدالة اإلنتاجیة ) ف(مدروسة، ویؤكد ماسبق قیمة 

  . ٠,٠١وقد ثبت معنویتھا عند مستوي معنویة  ٣٦,١٩

 
نتائج التقدیر االحصائى لدوال اإلنتاج المختلفة لمحصول البطاطس الشتوي تحت نظام الري بالتنقیط بعینة الدراسة بمحافظة  :)٧(جدول رقم 

  ٢٠١٦/٢٠١٧الشرقیة للموسم الزراعى

 F  2  بالتنقیطلدالة اإلنتاجیة لنظام الري نتائج ا نوع الدالة  م
عوائد 
 السعة

 اللوغاریتیمیة ١
Ln i =-1.93 + 0.40 ln X1+ 0.03 ln X3+0.14 ln X5+0.25 ln X6 

(-2.81)   **(4.43)   *(3.13)   *(2.43)   **( 6.8)     *  
94% **(36.19) 0.82 

 ــــــــ  ـــــ ـــــ Ln i =544.09 + 0.25 ln X6 المائیة ٢

 الخطیة ٣
i = 4.53 + 0.007 X1 + 0.041 X3 +0.085 X5+ 0.007 X6 

1.6)   **(4.26)   *(3.22)    *(2.23)  **(6.62)              (  
92% **(30.12)  

  ٠.٠٥تشیر الى معنویة معامل االنحدار عند مستوى معنویة *) (،  ٠.٠١تشیر الى معنویة معامل االنحدار عند مستوى معنویة(**) 
  .٢٠١٦/٢٠١٧للموسم الزراعى  الشرقیةحسبت من استمارات االستبیان لعینة الدراسة بمحافظة : المصدر 
 

ولمعرفة أثر مورد میاه الري على إنتاج محصول البطاطس 
دالة فإن ال) ٢(والمعادلة رقم ) ٧(الشتوي فمن خالل الجدول رقم 

اللوغاریتیمیة لمیاه الري تشیر إلى وجود عالقة طردیة موجبة 
بین كمیة إنتاج البطاطس الشتوي بالطن من جانب وكمیة میاه 

  .الري بالمتر المكعب من جانب أخر

مؤشرات كفاءة األداء ) ٨(توضح بیانات جدول رقم 
لنظام الري بالتنقیط بمحصول البطاطس الشتوي لعینة الدراسة 

أن متوسط الموارد ) ٢٠١٦/٢٠١٧(لموسم الزراعىخالل ا
كجم تقاوي، /جنیھ ٢,٤٥اإلقتصادیة في الدالة اإلنتاجیة بلغ 

ساعة للعمل /جنیھ ٣٩,٥٣كجم للسماد البوتاسي، و/ جنیھ ٢٢,٣٨
  . ٣م/جنیھ ٠.٥٥األلي وأخیرا فإن تكلفة میاه الري 
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  )٢٠١٦/٢٠١٧( بمحصول البطاطس الشتوي لعینة الدراسة خالل الموسم الزراعى مؤشرات كفاءة األداء لنظام الري بالتنقیط :)٨(جدول رقم 

  الوحدة  المورد
سعر الكجم من 

  المورد
  اإلنتاجیة الحدیة

القیمة التقدیریة 
  للناتج الحدي

  كفاءة األداء

  ٤,٥  ١١,٠٢  ٠,٠٠٧  ٢,٤٥  بالكجم  التقاوي

  ٢,٩  ٦٤,٥  ٠,٠٤١  ٢٢,٣٨  وحدة فعالة  البوتاسیوم

  ٣,٤  ١٣٣,٨  ٠,٠٨٥  ٣٩,٥٣  ساعة عمل  العمل األلي

  ٢٠,٠٤  ١١,٠٢  ٠,٠٠٧  ٠,٥٥  فدان/٣م  میاه الري

سعر الوحدة من / قیمة الناتج الحدي= كفاءة األداء  الناتج،سعر الوحدة من *الناتج الحدي = قیمة الناتج الحدي ،)جنیھ ١٥٧٤.٥متوسط سعر طن البطاطس (
عن سعر المتر المكعب من المیاه وھو متغیر یعبر عن جزء من  جزئي یعبرمكعب من المیاه كمتغیر معبر بشكل تم استخدام تكالیف نقل المتر ال** ( .المورد

  )اجمالي كمیة المیاه المستخدمة خالل الموسم الزراعي/ اجمالي تكلفة عملیة الري(وھو یساوي ) القیمة ولیس كل القیمة
  .٢٠١٧ /٢٠١٦للموسم الزراعى  الشرقیةمحافظة حسبت من استمارات االستبیان لعینة الدراسة ب :المصدر

  

في حین بلغت اإلنتاجیة الحدیة للموارد اإلقتصادیة السابقة 
طن للموارد اإلقتصادیة  ٠,٠٨٥،٠,٠٠٧، ٠,٠٤١، ٠,٠٠٧نحو 

السابقة وبنفس الترتیب، وفي ظل متوسط سعر طن البطاطس 
نحو  طن فإن القیمة التقدیریة للناتج الحدي بلغت/جنیھ ١٥٧٤,٥

للموارد  ١١,٠٢جنیھ، ١٣٣,٨جنیھ،  ٦٤,٥جنیھ،  ١١,٠٢
وبقسمة قیمة الناتج الحدي .اإلقتصادیة السابقة وبنفس الترتیب

على متوسط سعر كل مورد على حدة یتم الحصول علي كفاءة 
للسماد  ٢,٩للتقاوي،  ٤,٥األداء اإلقتصادي والتي بلغت نحو 

  .نظام الري بالتنقیطللغمل األلي وذلك في ظل  ٣,٤البوتاسي، و

ومما سبق یتضح أن أن قیمة الناتج الحدي أكبر من قیمة 
العمل  البوتاسي وعنصرالعنصر لكال من مورد التقاوي والسماد 

األلي تعتبر موارد إقتصادیة غیر كفء حیث أن الكفاءة كانت 
أكبر من الواحد الصحیح وأنھ یمكن زیادة كفاءة استخدامھا 

  .نھابإضافة كمیات أخرى م

وأخیرا بالنسبة لمورد میاه الري في نظم الري المختلفة 
لمحصول البطاطس الشتوي فنجد أن كفاءة األداء في نظام الري 

، مما یبین أن مازالت ھناك وفورات ١,٣السطحي بلغت حوالي 
ویرجع . سعة لیست كبیرة لدى المزارع لزیادة استخدام مورد المیاه

ف الري كمتغیر معبر الیعبر عن القیمة ھذا الى أنھ تم إستخدام تكالی
الحقیقیة لتكالیف عملیة الري كاملة لحساب القیمة التقدیریة للناتج 
الحدي، وفنیا یمكن تفسیر ذلك بأن الري السطحي یعتمد على الري 
عند مستوى أقرب لتشبع التربة ولوصول المزارع إلى الكفاءة 

لمیاه وھذا غیر المثلى یجب علیھ إضافة كمیات أخرى من مورد ا
مقبول الن ذلك یعتبر إسراف للمیاه في ظل ندرة المیاه لذلك یجب 
اإلتجاه لنظم الري الحدیثة لترشید استخدام المیاه أو ان تقوم الدولة 
بتسعیر المیاه للحد من زیادة استھالك المیاه، كما أن كفاءة األداء 

في الري  ٢٠,٠٤في الري المحوري ونحو  ٧٤,٥وصلت لنحو 
التنقیط وھذا الرقم بعید بشكل ملحوظ عن الواحد الصحیح لذا نجد ب

من وجھة : أوال. أن المنطق اإلقتصادي یطرح حلین لھذا الشكل
نظر المنتج، فإن زیادة استھالك المیاه تؤدي إلى نقص الناتج الحدي 
ومن ثم زیادة في األرباح، مما قد یشجعھ على زیادة استھالك ھذا 

غیر مرغوب فیھ في ظل ندرة مورد المیاه،  المورد وھذا األمر
من وجھة نظر الدولة فإذا قامت الدولة بتسعیر مورد المیاه، : ثانیا

فإن ذلك یؤدي إلى إتزان المعادلة، األمر الذي من شأنھ قد یحد من 
  .إتاحة استخدام المزارع للحل األول وذلك حفاظا على ھذا المورد

محصول البطاطس الشتوي تحت نتائج تحلیل المیزانیة المزرعیة ل
 :نظم الري المختلفة

بالبحث أن التكالیف الثابتة ) ٩(حیث یتضح من الجدول رقم 
إرتفعت لتصل أقصاھا في نظام الري بالتنقیط یلیھا نظام الري 
المحوري وأخیرا وأدناھا ھو نظام الري السطحي حیث بلغت نحو 

ثالثة على فدان للنظم ال/ جنیھا) ١١٨٤,٩، ٢٦٢٣,٢، ٣٠٠١,٥(
الترتیب السابق، وھذا یعني أن تكلفة الري السطحي یمثل نحو 

  . من مثیلھ في الري بالتنقیط% ٣٩,٥

أما بالنسبة للتكالیف المتغیرة فقد إرتفع متوسطھا في نظام 
فدان، / جنیھ ١٦٦٦٨,٥الري السطحي حیث بلغ متوسطھا حوالي 
فدان، / یھجن ١١٧٥١,٣یلیھ نظام الري المحوري حیث بلغت نحو 

/ جنیھ ١٠٣٦٨,٥وأخیرا وأدناھا ھو نظام الري بالتنقیط حیث بلغ 
عن مثیلھ في الري السطحي،  % ٦٢,٢٠فدان وھو یمثل نحو 

وأخیرا فإن إجمالي التكالیف الكلیة إرتفعت لتصل أقصاھا في نظام 
فدان، ویلیھ الري / جنیھ ١٧٨٥٣الري السطحي حیث بلغت نحو 

فدان، وأخیرا وأدناھا / جنیھ ١٤٣٧٤,٦ي المحوري  حیث بلغ حوال
فدان ویمثل /جنیھ  ١٣٣٧٠,١نظام الري بالتنقیط حیث بلغ حوالي 

  .عن مثیلھ في نظام الري السطحي% ٧٤,٩نحو 

وبدراسة العائد الكلي للفدان فقد تبین أنھا إرتفعت لتصل 
/ جنیھ ٣٩٠٤٧,٦أقصاھا في نظام الري بالتنقیط وقد بلغ حوالي 

/ جنیھ ٣٦٣٢٨نظام الري المحوري حیث بلغ حوالي  فدان، یلیھ
فدان، / جنیھ٢٤٦٨٦,٦فدان، وأخیرا نظام الري السطحي وقد بلغ 

عن مثیلھ في % ٦٣,٢وھذا یعني أن نظام الري السطحي یمثل نحو 
  .نظام الري بالتنقیط

كما تشیر نتائج الجدول أن صافي العائد الكلي للفدان بلغ أقصاه في 
فدان، نظام / جنیھ ٢٥٦٧٧,٥نقیط حیث بلغ حوالي نظام الري بالت

فدان وأخیرا نظام / جنیھ ٢١٩٥٤الري المحوري وقد بلغ حوالي 
فدان وھذا یعني أن /جنیھ ٦٨٣٣,١الري السطحي حیث بلغ حوالي 
عن مثیلھ بنظام الري % ٢٦,٦١نظام الري السطحي یمثل نحو 

  .بالتنقیط
سط كمیة میاه الري إلى أن متو) ١(كما یشیر الشكل البیاني 

الالزمة إلنتاج طن من البطاطس قد إرتفع متوسطھا لیصل أقصاھا 
طن، یلیھ / ٣م ١٦٦,٢في نظام الري السطحي حیث بلغ حوالي 

طن، وأخیرا نظام الري / ٣م ٤٧,٤٦الري المحوري حیث بلغ 
طن وھذا یعني أن نظام الري بالتنقیط یمثل / ٣م ٣٠,٥٦بالتنقیط 

  .لھ في نظام الري السطحيمن مثی% ١٨,٤نحو 
أما بالنسبة لمتوسط إنتاجیة المتر المكعب من میاه الري 
بالكیلوجرام لمحصول البطاطس فقد تبین من الشكل البیاني رقم 

 ٣٢,٧٢أنھ إرتفع لیصل أقصاه في الري بالتنقیط حیث بلغ ) ٢(
، ثم ٣م/كیلو ٢١,٠٧یلیھ نظام الري بالمحوري حیث بلغ  ٣م/كیلو

. ٣م/كیلو ٦,٠١صل أدناه في الري السطحي حیث بلغ إنخفض لی
ویؤكد ذلك أن نظام الري بالتنقیط یعتبر من أفضل نظم الري 
الحدیثة توفیرا لمیاه الري، وھذا یستوجب ضرورة توفیر قروض 
میسرة للقائمین بإستصالح األراضي الجدیدة إلستخدام نظام الري 

  .بالتنقیط



Abd Elazem et al.,  2019 8 
 

  المزرعیة لفدان من محصول البطاطس الشتوي وفقا نظم الري المختلفة تحلیل المیزانیة :)٩(جدول رقم 

  نظم الري المختلفة
  بنود التكالیف

  الوحدة
  الري السطحي

  الري المحوري
  القیمة

  الري بالتنقیط

  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة

ــب
ت

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
خــ

مد
الـ

د 
ـو

ـــ
ـــ

ـــ
نــ

  

٥.٥٧ ٩٩٤.٤٤  فدان/جنیھ  إیجار الفدان بالموسم
% 

٧.٣٢ ٩٧٨.٣٣ ١٦.٢٣ ٢٣٣٣.٣ 

 ١٢.٠٩ ١٦١٦ ١.٦٠ ٢٢٩.٧ ــــــــــ ـــــــــــــ  موسم/جنیھ   *أجر العمالة المستدیمة

 ٣.٠٥ ٤٠٧.٢٥ ٠.٤٢ ٦٠.٢ ١.٠٧ ١٩٠.٤٧  جنیھ  *اإلھالك

 ٢٢.٤٥ ٣٠٠١.٥٨ ١٨.٢٥ ٢٦٢٣.٢ ٦.٦٤ ١١٨٤.٩١  فدان/جنیھ  إجمالي التكالیف الثابتة

 ٢٤.٧٤ ٣٣٠٧.٥ ٣٢.٠٣ ٤٦٠٣.٥ ٢٥.٠٠ ٤٤٦١.٣٢  لو جرامكی  التقاوي

 ٦.١١ ٨١٦.٤ ــــــــــ ـــــــــ ٥.٣٣ ٩٥٢.٤٥  فدان/٣م  السماد البلدي

  األسمدة األزوتیة
  

 ٥.١١ ٦٨٣.٢٤ ٦.٤٠ ٩١٩.٩٥ ٨.٢٦ ١٤٧٣.٨٧  عنصر فعال

  األسمدة الفوسفاتیة
  

 ٠.٧٣ ٩٧.٥٢ ١.٠٦ ١٥٣.٠٨ ١.٥٥ ٢٧٧.٥٩  عنصر فعال

 ٤.٠٢ ٥٣٧.١٢ ٣.٥١ ٥٠٤.٢٢ ٤.٠٧ ٧٢٧.٣٢  عنصر فعال  اد البوتاسيالسم

 ٣.٣٧ ٤٥١.١٧ ٢.١١ ٣٠٣.٥ ٢.٥٣ ٤٥١.١٧  جنیھ  المبیدات

 ٤٤.٠٨ ٥٨٩٢.٩٥ ٤٥.١١ ٦٤٨٤.٢٤ ٤٦.٧٠ ٨٣٤٣.٧٢  جنیھ  إجمالي المستلزمات االنتاجیة

٢٦٩٩.٩٩  یوم/ رجل  العمل البشري
٥ 

١٤.٤١ ١٩٢٦.٥٤ ١٠.٨٥ ١٥٦٠.٢٨ ١٥.١٠ 

٣٩٥٣.٤٦  ساعة  لعمل األليا
١ 

١١.٢١ ١٤٩٨.١٩ ١٤.٧٩ ٢١٢٦.١٧ ٢٢.١٠ 

٦٦٥٣.٤٥  جنیھ  اجمالي تكالیف العمالة
٦ 

٢٥.٦١ ٣٤٢٤.٧٣ ٢٥.٦٥ ٣٦٨٦.٤٥ ٣٧.٣٠ 

الصیانة الموسمیة والكھرباء 
  أو الوقود وتغییر الزیت

 ٧.٨٦ ١٠٥٠.٨٦ ١١.٠٠ ١٥٨٠.٦١ ٩.٣٦ ١٦٧١.٤١  جنیھ

١٦٦٦٨.٥  فدان/نیھج  إجمالي التكالیف المتغیرة
٩ 

٧٧.٥٥ ١٠٣٦٨.٥٤ ٨١.٧٥ ١١٧٥١.٣ ٩٣.٤٠ 

 ١٠٠ ١٣٣٧٠.١٢ ١٠٠ ١٤٣٧٤.٦ ١٠٠ ١٧٨٥٣.٥  فدان/جنیھ إجمالي التكالیف الكلیة
 

ت
ــا

جــ
خر

لم
د ا

ـو
نــ

ب
  

٢٤٦٨٦.٦  فدان/جنیھ  الناتج الرئیسي بالطن
١ 

١٠٠ ٣٩٠٤٧.٦ ١٠٠ ٣٦٣٢٨ ١٠٠ 

٢٤٦٨٦.٦  فدان/جنیھ  اجمالي العائد الكلي
١ 

١٠٠ ٣٩٠٤٧.٦ ١٠٠ ٣٦٣٢٨ ١٠٠ 

 ـــــــــ ٢٥٦٧٧.٥ ــــــــــ ٢١٩٥٤ ــــــــــ ٦٨٣٣.١١  فدان/جنیھ  صافي العائد الكلي

استھالك المیاه بالمتر المكعب 
  للفدان في الموسم

 ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  فدان/  ٣م

ءة
ــا

فــ
لك

ت ا
را

ـــ
ش

مؤ
  

الھامش اإلجمالي للفدان 
 )الفائض الحدى اإلجمالي(

 ـــــــــ ٢٨٦٧٩,٠٦ ـــــــــ ٢٤٥٧٦,٧ ـــــــــ ٨٠١٨,٠٢ جنیھ

 ـــــــــ ١,٩٢ ــــــــــ ١,٥٣ ـــــــــ ٠,٣٨  جنیھ صافي العائد للجنیھ المنفق

 ــــــــــ ٥٣٩.١٢ ـــــــــ ٧٦٦.٦٥ ـــــــــ ١١٠٨.٩١ طن/جنیھ التكلفة للطن

صافي العائد (ھامش المنتج 
 )الكلي للطن

 ـــــــــ ١٠٣٥.٤ ـــــــــ ١١٧٠.٨٥ ـــــــــ ٤٢٤.٤٢  جنیھ

 ــــــــــ ٦٥.٧٦ ــــــــــ ٦٠.٤٣ ــــــــــ ٢٧.٦٨  % حافز المنتج

 للفدان لیف المتغیرة إجمالي التكا –العائد الكلي للفدان ) = الفائض الحدى اإلجمالي ( الھامش اإلجمالي للفدان  )١(
  للفدان إجمالي تكالیف اإلنتاج الكلیة / صافیالعائد للفدان = صافي العائد للجنیھ المنفق ) ٢(
  .الرئیسيكمیة الناتج ) / قیمة الناتج الثانوي - إجمالي التكالیف= ( التكلفة إنتاج الطن ) ٣(
   ١٠٠) *سعر الطن ÷ صافي العائد للطن = ( حافز المنتج  )٥) (الطن تكلفة – سعر بیع الطن)= ( صافي العائد الكلي للطن (ھامش المنتج ) ٤(

  .٢٠١٦/٢٠١٧جمعت وحسبت من خالل إستمارة اإلستبیان لعینة الدراسة المیدانیة موسم  :المصدر
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  كمیة المیاه الالزمة إلنتاج وحدة من محصول البطاطس وفقًا لنظم الري المختلفة ):١(شكل 

  )الرئیسيكمیة الناتج ÷ الكمیة المستھلكة من المیاه = (لالزمة إلنتاج وحدة من النشاط اإلنتاجي كمیة المیاه ا
  بالبحث) ٩(رقم  جدول :المصدر

  
  إنتاجیة الوحدة من المیاه إلنتاج محصول البطاطس وفقًا لنظم الري المختلفة ):٢(شكل 

  ١٠٠٠)*كمیة المیاه المستھلكة÷ ي كمیة الناتج الرئیس= (إنتاجیة المتر المكعب من میاه الري 
  بالبحث) ٩(رقم  جدول :المصدر

  
  مؤشرات الكفاءة االقتصادیة الستخدام المیاه لمحصول البطاطس تحت نظم الري المختلفة ):٣(شكل 

  ،)الكمیة المستھلكة من المیاه ÷ العائد الكلي للفدان = (عائد الوحدة من المیاه 
  )كمیة المیاه المستخدمة÷ افي العائد الكلي للفدان ص= (صافي العائد لوحدة المیاه 

  كمیة المیاه المستھلكة÷ تكالیف الرى = تكلفة وحدة المیاه 
بالبحث) ٩(رقم  جدول :المصدر
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وأخیرا فإن صافي العائد للمتر المكعب المستخدم في نظم 
أنھ إرتفع لیصل أقصاه في ) ٣(الري المختلفة إتضح من الشكل رقم 

نقیط یلیھ الري المحوري وأخیرا نظام الري السطحي الري بالت
لكل نظام علي  ٣م/ جنیھ) ٢,٥٥، ٢٤,٦٧، ٣٣,٩(حیث بلغ حوالي 

الترتیب السابق وھذا مایؤكد منطقیة البیانات والنتائج اإلقتصادیة 
  .والفنیة معا

وبصفة عامة فقد تبین أن أكفأ نظم الري لمحصول البطاطس 
حین أن أقل تلك النظم كفاءة ھو نظام ھو نظام الري بالتنقیط في 

 .واإلنتاجیةالري السطحي وذلك وفقا لمؤشرات الكفاءة اإلقتصادیة 
مما یشیر إلى أھمیة تحدیث نظم الري وتقلیل المساحات التي تروى 
بنظام الري السطحي وذلك لترشید إستخدام میاه الري في محصول 

  .البطاطس
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Abstract: Potato crop is an important food crop in Egypt, in general and Al-Sharqiya Governorate in particular. There 
are many irrigation system can be conducted in potatoes production. The most common systems are surface irrigation, 
the axial irrigation and the drip irrigation system. Despite the economic, agricultural and nutritional importance of 
potato crop, there are restrictions on the expansion of cultivation in the newly reclaimed lands and the most important 
of these constraints is the scarcity of irrigation water. The present study aims to reach the most efficient irrigation 
systems in terms of water use efficiency and managerial, in addition to determining the factors affecting the efficiency. 
The study relied on two main sources of data 1/secondary data published by the Ministry of Agriculture and Land 
Reclamation, 2/preliminary data for field study through questionnaire form designed specifically for this purpose. The 
study used descriptive and quantitative methods in data analysis and presentation of result. The results of the analysis of 
the farm budget indicate that the total net yield per feddan reached a maximum of about 25677.5 LE/feddan, the pivotal 
irrigation system was LE 21954/feddan and the surface irrigation system was LE 6833.1/feddan. This means that the 
surface irrigation system represents about 26.61% of the drip irrigation system. The net return per cubic meter of water 
used in the different irrigation systems is highest in drip irrigation followed by pivotal irrigation and finally the surface 
irrigation system which reached about 33.9, 24,67, 2,55) pounds/m3 for each system, respectively. 


