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دیة یعد القمح من أھم المحاصیل اإلستراتیجیة، نظرا لكونھ من أھم مكونات تصنیع الغذاء في مصر، كما یعد أھم المحاصیل اإلستیرا :الملخص
كما تكمن مشكلة الدراسة في سوء إستخدام میاه الري في كافة المحاصیل عامة . التي یخصص لھا جزء كبیر من المیزانیة العامة للدولة

ما یھدف البحث إلى دراسة أثر كثافة استخدام المدخالت ك .ومحصول القمح خاصة وذلك في األراضي حدیثة اإلستصالح واإلستزراع
  : كفاءة نظم الري باألراضي الجدیدة وذلك من خالل وذلك من خالل دراسة أھم العوامل والمتغیرات التي تحقق ذلك ومنھالمحصول القمح على 

ج محصول المساحة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي بمحافظة الشرقیة منسوبة لمثیلیھا بمحافظة الجمھوریة، ودراسة العوامل المؤثرة على إنتا
لدراسة المیدانیة وقیاس كفاءة نظم الري المختلفة ومعرفة نسبة اإلسخدام الزائد للمستلزمات اإلنتاجیة بكل نظام ري وذلك من القمح بمنطقة ا

وقد إعتمد  .خالل تحلیل مغلف البیانات، مما یؤدي لمعرفة أفضل نظم الري المتبعة لمحصول القمح من حیث الكفاءة ومدي اإلسراف الزائد
بیانات أولیة لدراسة میدانیة من / ٢بیانات ثانویة منشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، / ١رئیسین للبیانات البحث على مصدرین 

خالل إستمارة استبیان صممت خصیصا لذلك، واستخدمت الدراسة أسلوبي الوصفي والكمي في تحلیل البیانات وعرض النتائج والتي من 
نولوجیة ومدي اإلستخدام الزائد في العناصر اإلنتاجیة لمحصول القمح أن نظام الري بالتنقیط ھو أفضل النظم أنھ بالنسبة للكفاءة التك :أھمھا

. یلیھ نظام الري بالرش الثابت یلیھ الري المحوري، وأخیرا نظام الري السطحي بالنسبة للكفاءة وانخفاض اإلستخدام الزائد في العناصر،
ءة التكالیف التي تختص بتقلیل التكلفة للعناصر اإلنتاجیة، فنجد أن نظام الري المحوري یتفوق على باقي النظم وبالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفا

وقد یرجع ذلك لوجود وفورات السعة في تلك المزارع وأنھم یقوموا بشراء عناصر اإلنتاج بإسعار جملة أو مخفضة ولم تختلف باقي . األخري
 . بالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفاءة التكالیف األنظمة األخري عن بعضھا كثیرا

  
  مقدمة

یعد القمح من أھم المحاصیل اإلستراتیجیة، نظرا لكونھ من 
أھم مكونات تصنیع الغذاء في مصر، كما یعد أھم المحاصیل 
اإلستیرادیة التي یخصص لھا جزء كبیر من المیزانیة العامة 

رد خالل الفترة من للدولة، حیث إرتفع متوسط كمیة القمح المستو
ملیون طن إلى حوالي  ٤,٩٠من حوالي  ٢٠١١إلى  ٢٠٠٠عام 

ونظرًا %. ١٠٠ملیون طن، بنسبة زیادة بلغت حوالي   ٩,٨٠
ألھمیة ھذا المحصول فقد إتخذت الدولة مجموعة من السیاسات 
التشجیعیة منھا اإلرتفاع المستمر في األسعار بحد یفوق حتى السعر 

راع على التوسع في المساحات المزروعة منھ العالمي لتشجیع الز
بھدف الحد من الفجوة بین اإلنتاج واإلستھالك وتقلیل حجم 
اإلستیراد الذي یتزاید سنویا نتیجة زیادة عدد السكان من جھة 

، )٣(وإرتفاع متوسط نصیب الفرد عن مثیلھ عالمیًا من جھة أخرى
تلك النظم ویوجد أكثر من نظام لري محصول القمح إال أن أھم 

وأكثرھا شیوعا نظام الري السطحي والري بالرش الثابت والري 
  .المحوري والري بالتنقیط

  :البحث ةمشكل
في ظل ندرة میاه الري حالیا ووقوع مصر تحت خط الفقر 
المائي باإلضافة إلى وجود خطة طموحة تسعى إلى إستصالح 

الناجمة عن  ملیون فدان وتحسبا لألثار السلبیة ١,٥وإستزراع حوالي 
تشغیل سد النھضة بإثیوبیا فإنھ أصبح من األھمیة بمكان ترشید 
إستخدام میاه الري في كافة المحاصیل عامة ومحصول القمح 
خاصة، وذلك من خالل العدید من السیاسات والبرامج اإلقتصادیة 
والزراعیة واإلروائیة خاصة في األراضي حدیثة اإلستصالح 

  .واإلستزراع

  :البحث أھمیةھدف و
یھدف البحث إلى دراسة ألثر كثافة استخدام المدخالت لمحصول 
القمح على كفاءة نظم الري باألراضي الجدیدة وذلك من خالل تحلیل 
مغلف البیانات ومحاولة تفعیل بنودھا اإلیجابیة وتثبیط البنود السلبیة، 

  .ل نظم الري المتبعة لمحصول القمحمما یؤدي لمعرفة أفض

می�ة الدراس�ة إل�ى إمكانی�ة التع�رف عل�ى أكف�أ نظ�م         كما ترج�ع أھ  - ١
ري لمحص���ول القم���ح باألراض���ي الجدی���دة كم���ا أن نتائجھ���ا تس���اھم  
وتس��اعد متخ��ذي الق��رار اإلقتص��ادي ف��ي رس��م السیاس��ات والب��رامح   

  .اإلقتصادیة والمستقبلیة الخاصة بمحصول القمح

  :مصادر البیانات
یانات ب/ ١یعتمد البحث على مصدرین رئیسین للبیانات 

قطاع  ثانویة منشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي
/ ٢الشئون اإلقتصادیة، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعى، 

بیانات أولیة لدراسة میدانیة من خالل إستمارة استبیان صممت 
خصیصا لذلك تم تجمیعھا بالمقابالت الشخصیة مع زراع القمح 

، ٢٠١٦/٢٠١٧موسم الزراعي بمنطقة الصالحیة وذلك خالل ال
ولقد تم اختیار منطقة الصالحیة للدراسة حیث یوجد بھا نظم الري 
المختلفة موضع الدراسة كما أن الظروف الجویة ونوع 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 
القمح لعمل استبیان علي الري المحوري من خالل التجمیع من 

سابقا وتم ) عثمان أحمد عثمان(شركة الصالحیة لالستثمار والتنمیة 
فدان، ١٥٠مشاھدة بالشركة كل مشاھدة تمثل مزرعة بھا ٢٠تجمیع 

مشاھدة عشوائیة ٣٠تین والفتح بواقع كما تم اختیار منطقة البسا
مشاھدات ١٠مشاھدة للري بالرش الثابت و ١٥للري السطحي و

مشاھدة موزعة  ٧٥عمدیة للري بالتنقیط، وبذلك یصبح حجم العینة 
  .على نظم الري موضع الدراسة

  :الطریقة البحثیة
یعتمد البحث في تحلیل البیان�ات وع�رض مایتوص�ل الی�ھ م�ن      

بین الوص���في والكم���ي متم���ثال ف���ي مع���دل النم���و   نت���ائج عل���ي األس���لو 
السنوي، اإلنحدار الخطي متعدد المتغیرات، ودال�ة إنت�اج لوغاریتیمی�ة    

یعتم�د البح�ث ف�ي تحلی�ل      مزدوجة وأسیة وحساب كفاءة إس�تخدام الم�و  
البیان�ات وع�رض مایتوص�ل الی�ھ م�ن نت�ائج عل�ي األس�لوبین الوص��في         

تحلی�ل المعلم�ي وھ�و تحلی�ل     والكمي متمثال في معدل النمو السنوي، و
  .لحساب الكفاءات المختلفة لنظم الري مغلف البیانات

- ٢٠٠٦(الوضع اإلنتاجي لمحصول القمح خالل الفترة : أوال
٢٠١٥(  

إلى المساحة واإلنتاجیة  )١(حیث یشیر الجدول رقم 
الفدانیة واإلنتاج الكلي لمحصول القمح، حیث یتضح من الجدول أن 

 )٢٠١٥ -  ٢٠٠٦( لغ متوسطھا العام خاللالمساحة المزروعة ب
وبمعدل نمو  ألف فدان ٣١٢٦,١على مستوى الجمھوریة حوالي 

  %.١٠,٩سنوي بلغ نحو 
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الفترة محافظة الشرقیة مقارنة بالجمھوریة خالل ب تطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي من محصول القمح): ١(جدول 
)٢٠١٥- ٢٠٠٦( 

ورة وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادیة، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعى، سجالت رسمیة، بیانات ثانویة غیر منش :المصدر
 )٥()٢٠١٥-٢٠٠٦(لفترة الدراسة 

  

في حین بلغ متوسط المساحة بمحافظة الشرقیة لنفس الفترة 
حیث  ،%١,٨ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ نحو  ٤٠١حوالي 

یمثل متوسط المساحة المزروعة بمحافظة الشرقیة لمثیلتھا على 
  %.١٢,٨مستوى الجمھوریة خالل الفترة السابقة حوالي 

انتاجیة الفدان خالل ویتضح من نفس الجدول أن متوسط 
دان ف/طن ٢,٧فترة الدراسة على مستوى الجمھوریة بلغ حوالي 

على مستوى محافظة  أما% ٠.٣وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 
) ٢٠١٥ - ٢٠٠٦( الشرقیة فبلغ متوسط اإلنتاجیة الفدانیة للفترة من

فدان كما أن معدل النمو السنوي بلغ نحو /طن ٢,٨حوالي 
٠,١٠%.   

الكلي لمحصول القمح فقد بلغ  علق باإلنتاجیتأما فیما 
ملیون طن وبمعدل  ٨,٦متوسطھ على مستوى الجمھوریة حوالي 

في حین بلغ اإلنتاج الكلي على مستوي %. ٢,٢نمو بلغ نحو 
ملیون طن وبمعدل نمو سنوي بلغ  ١,٢محافظة الشرقیة حوالي 

، ویمثل متوسط اإلنتاج الكلي لمحافظة الشرقیة نحو %١,٢نحو 
  .من مثیلھ على مستوى الجمھوریة لفترة الدراسة% ١٣,٦

  DEA تحلیل مغلف البیانات: ثانیا

حیث إعتمدت الدراسة في ھذا الجزء على تقدیر الكفاءة 
) الكفاءة التكنولوجیة والكفاءة التوزیعیة(اإلقتصادیة ومكوناتھا 

وذلك من خالل تحلیل مغلف البیانات بحیث یمكن تقدیر الكفاءة وفقا 
الذي یمثل ) المغلف(تولیفة الموارد المستخدمة في ھذا المجال ل

منحنى اإلنتاج المتماثل، وھناك إتجاھین في تحلیل ھذا النوع من 
وفقا لمفھوم العائد الثابت  DEAالبیانات األول یتمثل في استخدام 

CRS  المتغیرومفھوم العائدVRS،  مما یسمح بتقدیر الكفاءة
عة، أما اإلتجاه الثاني أنھ في حالة توفر التكنولوجیة وكفاءة الس

معلومات عن أسعار عناصر اإلنتاج یمكن تقدیر الكفاءة التوزیعیة 

في ظل ثبات العائد ) التكالیف(وكذلك تقدیر الكفاءة اإلقتصادیة 
التوجھ (للسعة والعائد المتغیر للسعة وذلك من جانب المدخالت 

یة المحیطة بالمزارع ، وذلك إلعتبار أن الظروف البیئ)الداخلي
تجعل المزارعین یتحكمون بمدخالتھم أكثر من السیطرة على زیادة 
اإلنتاج بمعنى أن المدخالت یمكن تقلیلھا وتخفیض تكلفتھا أكثر من 
ضمان زیادة اإلنتاج، وقد تم الحصول على البیانات األولیة من 

یة أعدت لھذا الغرض وذلك بالمقابلة الشخص إستمارة إستبیانخالل 
  .٢٠١٦/٢٠١٧خالل موسم 

أول من أسس  ١٩٥٧عام  ",Farrell"فاریلحیث یعتبر 
 :، فقدم عدة مفاھیم للكفاءة منھا )١(منھجیة تحلیل وحساب الكفاءة 

بصفة عامة على أنھا قدرة  Efficiency الكفاءةتعرف حیث 
المنشأة على تحقیق أكبر قدر ممكن اإلنتاج باستخدام قدر معین من 

تحقیق مستوى معین من اإلنتاج باستخدام أقل قدر من  الموارد أو
   .دالموار

وھى التي توضح  Technical Efficiency: الكفاءة فنیة) ١(
قدرة المنشأة على تحقیق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج باستخدام قدر 

، )الشرط الضروري للكفاءة) (تعظیم اإلنتاج(معین من الموارد 
ر بین الصفر والواحد الصحیح، حیث ومقدار الكفاءة الفنیة ینحص

تشیر إلى الكفاءة الكاملة والعملیات التى تجرى على دالة ) ١(القیمة 
اإلنتاج الحدودیة أما القیمة أقل من الواحد فتعكس العملیات التي تقع 

  .أسفل الدالة الحدودیة

وھى التي  Allocative Efficiency :الكفاءة التوزیعیة) ٢(
على استخدام التولیفة المثلى من الموارد إلنتاج  توضح قدرة المنشأة

تدنیة (ناتج معین مع األخذ في االعتبار أسعار ھذه الموارد 
، والكفاءة التوزیعیة تختلف مابین )الشرط الكافي للكفاءة) (التكالیف

عن الكفاءة ) ١(الصفر والواحد الصحیح حیث تعبر القیمة 
  .التوزیعیة الكاملة

  السنة
 اإلنتاج بالملیون طن فدان/ اإلنتاجیة بالطن المساحة بااللف فدان

  %  شرقیة  جمھوریة  شرقیة  جمھوریة  %  شرقیة  جمھوریة

١٣.٦٧ ١.١٣ ٨.٢٧ ٣.٠٢ ٢.٧ ١٢.٢٤ ٣٧٥.١٢ ٣٠٦٣.٧ ٢٠٠٦ 

١٤.٣ ١.٠٦ ٧.٣٨ ٣.٤٥ ٢.٧٢ ١٢.٧٥ ٣٤٦.٣٦ ٢٧١٥.٥ ٢٠٠٧ 

١٧.٥١ ١.٤ ٧.٩٨ ٢.٥٢ ٢.٧٣ ١٢.٨٥ ٣٧٥.٣ ٢٩٢٠.٤ ٢٠٠٨ 

١٢.٦٣ ١.٠٨ ٨.٥٢ ٢.٥٨ ٢.٧١ ١٣.٣ ٤١٨.٤٢ ٣١٤٧ ٢٠٠٩ 

١٢.٠٣ ١ ٨.٣٣ ٢.٥١ ٢.٧٣ ١٣.١٢ ٣٩٩.٩ ٣٠٤٨.٦ ٢٠١٠ 

١٢.٤٦ ١.٠٤ ٨.٣٧ ٢.٥٨ ٢.٧٥ ١٣.٢٥ ٤٠٣.٨ ٣٠٤٨.٦ ٢٠١١ 

١٣.٢٤ ١.١٦ ٨.٧٩ ٢.٧٥ ٢.٧٨ ١٣.٤٥ ٤٢٥.٠٤ ٣١٦٠.٧ ٢٠١٢ 

١٣.٦٣ ١.٢٩ ٩.٤٦ ٢.٩٩ ٢.٨١ ١٢.٨ ٤٣٢.٤٣ ٣٣٧٧.٩ ٢٠١٣ 

١٣.٧٢ ١.٢٧ ٩.٢٩ ٣ ٢.٧٣ ١٢.٥١ ٤٢٤.٥٢ ٣٣٩٣ ٢٠١٤ 

١٣.١٨ ١.٢٤ ٩.٣٧ ٣.٠٢ ٢.٧٧ ١٢.٠٨ ٤٠٩.١١ ٣٣٨٥.٤٥ ٢٠١٥ 

 ١٣.٦ ١.٢ ٨.٦ ٢.٨ ٢.٧ ١٢.٨ ٤٠١ ٣١٢٦.١ المتوسط

 ـــــ %١.٢٠ %٢.٢٠ %٠.١٠  %٠.٣ ـــــ  %١.٨  %١٠.٩ معدل النمو
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الكفاءة = Economic Efficiency صادیة الكفاءة االقت) ٣(
  .AE)(الكفاءة التوزیعیة × ) TE(الفنیة 

وھي تعني أن التولیفات المستخدمة من الموارد في اإلنتاج 
في منشأة ما وفي ظل أسعارھا النسبیة السائدة تحقق معظمة 

  .لإلنتاج، وأیضا تحقق تعظیم للربح

لدرجة التي مقیاس ل Scale Efficiency: كفاءة السعة) ٤(
عندھا تمعظم المنشأة حجم عملیاتھا اإلنتاجیة، وتتحدد كفاءة السعة 
وفقا لمفھوم ثبات العائد للسعة ومفھوم تغیر العائد للسعة ونحصل 
علیھا من خارج قسمة الكفاءة اإلنتاجیة وفقا لثبات العائد للسعة على 

  .الكفاءة اإلنتاجیة وفقا لتغیر العائد للسعة

وھي تعني قدرة المنشأة   Cost Efficiency:كالیفكفاءة الت) ٥(
على إنتاج نفس القدر من المنتج بأقل قدر من التكالیف ومقدار 
كفاءة التكالیف ینحصر بین الصفر والواحد الصحیح حیث تعكس 

الكفاءة CE)= (كفاءة التكالیف .   كفاءة التكلفة الكاملة) ١(القیمة 
  AE)(الكفاءة التوزیعیة × ) TE(الفنیة 

یأتي نقص الكفاءة من عدم تحقیق  :مصدر نقص الكفاءة) ٦( 
أى عدم تحقیق الشرط الكافي والضروري في  النجاح،شروط 

عدم إستخدام النسب الصحیحة من  :عملیة اإلنتاج ویرجع ذلك إلى
أو عدم كفایة القدر المتاح من المدخالت . عناصر اإلنتاج ومدخالتھ

المتوقعة وغیر المتوقعة وكذلك لإلنتاج، وكذلك بسبب المخاطر 
     .الالیقین

 )مغل��ف البیان��ات(نم�وذج أو أس��لوب التحلی��ل التط��ویقي للبیان�ات   
(DEA): )٦(  

یعرف أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات بأنھ ذلك األسلوب 
الذي یستخدم البرمجة الریاضیة إلیجاد الكفاءة النسبیة لمجموعة 

 "Decision-Making Units" من وحدات اتخاذ القرار
"DMUs" والتي تستعمل مجموعة متعددة من المدخالت ،

والمخرجات، وذلك بقسمة مجموع المخرجات على مجموع 
المدخالت لكل منشأة، و یتم مقارنة ھذه النسبة مع المنشآت 
األخرى، وإذا حصلت منشأة ما على أفضل نسبة كفاءة فإنھا تصبح 

للمنشئات األخرى نسبة  ، و تقاس درجة عدم الكفاءة"حدود كفء"
إلى الحدود الكفء باستعمال الطرق الریاضیة، و یكون مؤشر 

والذي یمثل الكفاءة ) ١(الكفاءة للمنشأة محصور بین القیمة واحد 
والذي یمثل عدم الكفاءة  )٠(الكاملة، و بین المؤشر ذو القیمة صفر 

كثر الكاملة، فالوحدة اإلقتصادیة األقل إستخداما للمدخالت واأل
  .إنتاجا ھي الوحدة األكثر كفاءة

التطویقي للبیانات  أما سبب تسمیة ھذا األسلوب باسم التحلیل
فیعود إلى كون الوحدات ذات الكفاءة اإلداریة تكون في المقدمة 

الوحدات اإلداریة غیر الكفء، وعلیھ یتم تحلیل ) تغلف(وتطوق 
  .)٢( البیانات التي تغلفھا الوحدات الكفء

ھناك ثالث اتجاھات في تحلیل  DEA لیل مغلف البیاناتطریقة تح
  :ھذا النوع من البیانات وھي

 CRSوفق�ا لمفھ�وم العائ�د الثاب�ت للس�عة       DEAاستخدام أسلوب   -  أ
الفنی�ة  یس�مح بتق�دیر الكف�اءة     مم�ا  VRSالمتغی�ر  والعائد عل�ي الس�عة   

)TE( وكفاءة السعة ،(SE). 

تق��دیر كف��اءة   ك��ناإلنت��اج یمبمعلومی��ة أس��عار اإلنت��اج وعناص��ر     -  ب
 .(AE)والكفاءة التوزیعیة للموارد  )CE(التكالیف 

باس��تخدام بیان��ات فت��رتین  DEAاالتج��اه الجدی��د لتط��ویر أس��لوب   -  ت
یعط���ي الفرص���ة للمقارن���ة ب���ین   Panel Dataزمنیت���ین أو أكث���ر 

الفت��رات الزمنی��ة عل��ي أس��اس مع��اییر الكف��اءة المختلف��ة المؤسس��ة أو  
 .تغیرات التكنولوجیةالمزرعة وكذلك یمكن تقدیر ال

وتجدر اإلش�ارة إل�ي أن اتجاھ�ات التحلی�ل الس�ابقة یمك�ن تطبیقھ�ا          -  ث
وفقا لمفھوم المدخالت أو المخرجات في النشاط اإلنتاجي للمؤسس�ة  

یق��وم  DEAPباس��م أو المزرع��ة، ویوج��د برن��امج إحص��ائي یع��رف 
 .بذلك

 اإلنتاج )٤(الكفاءة وفقا لمفھوم مدخالت:  
 CRSلسعة نموذج العائد الثابت ل -١

 

 

 
…………………….(1) 

  :أنحیث 
    

للثوابت أو األوزان المرتبطة لكل  محصلة المتجھ   

  الوحدات االنتاجیة
 ھي درجة الكفاءة المتحصلة للوحدة االنتاجیة التي ترتیبھا   

  .تمثل المورد ویبلغ عدد الموارد   

، وھذا یعني أن وھذا التقییم یجب أن یفي بالقید 

الوحدة االنتاجیة تقع تحت منحني االمكانیات االنتاجیة األمثل ومن 

فإن الوحدة  الناحیة التقنیة تعتبر غیر كفء فإذا كانت 

ان الوحدة االنتاجیة تنتج علي منحني االنتاجیة تعمل بكفاءة و
  ).الحدودي(اإلمكانیات االنتاجیة األمثل 

 VRSللسعة نموذج العائد المتغیر  - ٢

أن الشركة تعمل عند  CRSمفھوم یفترض تطبیق 
أن منحني  أى Optimal Scaleمستوى السعة المثلي لإلنتاج 

رضیة متوسط التكالیف في المدى الطویل یكون أفقیا، إال أن ھذه الف
ال تتوفر في مجال الزراعة نتیجة عوامل عدة منھا المنافسة الغیر 
كاملة باألسواق والقیود الفنیة واالقتصادیة التي تواجھھا المزرعة 
مما یرجح عمل المزرعة في ظروف ال تتفق مع السعة المثلي 
لإلنتاج، وھنا یمكن تعدیل نموذج البرمجة الخطیة من فرضیة ثبات 

عة إلي فرضیة العائد علي السعة المتغیرحیث یمكن العائد علي الس
منھا تقدیر كفاءة السعة وذلك بإضافة قید جدید یعبر عن تقعر مجال 

   Frontier Convexity Constraintاإلنتاج 

N1قید الحجم  
, )  N×1(یرمز إلي متجھ الوحدة   N1حیث  1 = 

  :وبالتالي یصاغ النموذج علي النحو التالي 

 

 

 
       

 ………………………(2) 

 Economic Efficiency)التكالیف(الكفاءة االقتصادیة  -٣

یجب أن نحصل علي تدنیة  ولقیاس الكفاءة االقتصادیة 

  :دالة التكالیف الخطیة التالیة

 

 
 where  ……………………..(3) 

، تمثل متجھ لتدنی�ة التك�الیف للوح�دة االنتاجی�ة رق�م        :حیث أن

 ومعدل االنتاج  مع األخذ في االعتبار أسعار المدخالت 

للثواب����ت أو األوزان المرتبط����ة بك����ل    محص����لة المتج����ھ  

  .الوحدات االنتاجیة الكفء
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 Allocative Efficiencyالتوزیعیة  الكفاءة -٤

ف����یمكن الحص����ول عل����ي ھ����ذه الكف����اءة بمعلومی����ة الكف����اءة     
  والكفاءة التقنیة) كفاءة التكالیف(االقتصادیة 

 ……………(4) 

  Scale Efficiencyكفاءة السعة  -٥

یتم تحدید طبیعة العائد للسعة ألي وحدة انتاجیة من خالل 
لرئیسي لھذه الطریقة ھو أن اقتصادیات قیاس كفاءة السعة والسبب ا

  .الحجم یمكن أن تحدد مباشرًة للوحدة االنتاجیة الكفء وغیر الكفء

ویتم قیاس كفاءة الحجم من خالل قیاس تحلیل مغلف البیانات 
للسعات الثابتة والمتغیرة من ثم فإن درجة الكفاءة التقنیة التي تم 

أحدھما یمكن إرجاعھ : الحصول علیھا من التحلیل تنقسم إلي قسمین
لعدم كفاءة السعة واآلخر عدم الكفاءة التقنیة، وفي حالة وجود فرق 
بین الكفاءة التقنیة المتحصل علیھا من التحلیلین للوحدة االنتاجیة فإن 
ذلك یعني أن الوحدة االنتاجیة تعاني من عدم كفاءة السعة والتي 

ي ثبات و تغیر السعة تعادل الفرق بین درجة الكفاءة التقنیة في حالت
  :مما سبق یمكن تحدید كفاءة السعة من خالل المعادلة التالیة

 ……………(5) 

تعني كفاءة السعة وتحسب علي أساس ناتج قسمة  حیث أن 

علي الكفاءة التقنیة وفقًا  )(الكفاءة التقنیة وفقًا للعائد الثابت 

أو  إذا كانت ) للسعة للعائد المتغیر 

فتعني  تعني عدم كفاءة السعة وإذا كانت  

   .كفاءة السعة

  :نظام الري السطحي -١

توصیف المدخالت والمخرجات ) ٢(یبن الجدول رقم 
وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري السطحي المستخدمة 

من ) K(حیث بوجود البیانات اإلحصائیة المتمثلة  DEAفي تحلیل 
المدخالت والتي إشتملت على المساحة المزروعة بالفدان، السماد 
البلدي بالمتر المكعب للفدان، والتقاوي بالكجم للفدان، واألسمدة 

وعدد ) رجل(الكیمیائیة كعنصر فعال للفدان، والعمل البشري یوم 
یرا كمیة میاه الري المستخدمة ساعات العمل األلي بالساعة وأخ

بالمتر المكعب للفدان، والتي تعد كمتغیرات مستقلة والتي تثبت أنھا 
أھم مجموعة من المدخالت التي یمكن أن تؤثر في المتغیر التابع 

(Y)  والذي یمثل قیمة اإلنتاج الزراعي لمزارع العینة(N).  

أن متوسط إنتاجیة محصول ) ٨٠(حیث یتضح من الجدول 
، حد ٢,٤فدان وتتراوح بین حد أدنى / طن ٢,٧قمح بلغت حوالي ال

فدان، أما بالنسبة لسعر الطن الناتج من محصول / طن ٣أعلى 
طن ویتراوح بین حد أدني / جنیھ ٣٨٠٣,٣القمح فقد بلغ حوالي 

طن، كما بلغت متوسط / جنیھ ٣٨٣٣طن، حد أعلى / جنیھ ٢٦٦٧
، ١وتتراوح بین حد أدنى فدان  ٢,٥المستخدمة  المساحة المزروعة

فدان، كان متوسط اإلیجار للفدان الواحد حوالي  ١٠حد أعلى 
فدان، / جنیھ ١٣٠٠فدان، ویتراوح بین حد أدنى / جنیھ ١٤٩٨,٣

  .فدان/ جنیھ ١٧٥٠وبین حد أعلى 

  
  DEAالمستخدمة في تحلیل  تحلیل وصفي لكمیات وأسعار المدخالت لنظام الري السطحي :)٢(جدول 

 المتوسط  الوحدة  یراتالمتغ
اإلنحراف 
  المعیاري

  أعلى قیمة  أقل قیمة

  ٣  ٢,٤  ٠,٢٢  ٢,٧  فدان/ طن  إنتاجیة القمح

  ١٠  ١  ١,٩٣  ٢,٥  بالفدان  المساحة المستخدمة

  ١٦  ٨  ٢,٦٤  ١٢,١  فدان/  ٣م  السماد البلدي

  ٨٦  ٦٠  ٧,٨٣  ٧٢,٩  فدان/ كجم   التقاوي

  ١١٩,٣  ٧٢,٧٥  ١٢,٠١  ٨٦,٢  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد األزوتي

  ٤٣  ٢٧,٦٧  ٣,٤٧  ٣٦,٥  )رجل(یوم   العمل البشري

  ٧٧  ٢١,٥  ١٦,١٨  ٥٤,٨  بالساعة  العمل األلي

  ٣٤٥٦  ٢١٦٠  ٣٤٥,٢٢  ٢٥٩٥,٦  فدان/  ٣م  میاه الري

  ٣٨٣٣  ٢٦٦٧  ٥٦,٢٩  ٣٨٠٣,٣  طن/ جنیھ   سعر الناتج من القمح

  ١٧٥٠  ١٣٠٠  ١١٣,٣  ١٤٩٨,٣  فدان/ جنیھ  إیجار الفدان في الموسم

  ٥٠  ٣٥  ٥,٨١  ٤٣  ٣م/ جنیھ   سعر السماد البلدي

  ٥,٥  ٤  ٠,٥٢  ٤,٨  كجم/ جنیھ  سعر التقاوي

  ١١,٥٤  ٦,٨٩  ٠,٧٩  ٨,٣  كجم/ جنیھ   سعر السماد األزوتي

  ٧٠,٤٥  ٥٩,٧٤  ٢,١٩  ٦٤,٥  جنیھ  سعر العمل البشري

  ٧٢,٢٤  ٢٨,٤٨  ١٢,٣٣  ٣٨,٧  ساعة/ جنیھ   سعر العمل األلي

  ١,٢٨  ٠,٢٥  ٠,٢٩  ٠,٧٥  ٣م/ جنیھ   سعر میاه الري

  ٢٠١٦/٢٠١٧جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبیان لعینة الدراسة المیدانیة لموسم  :المصدر
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أما بالنسبة للمستلزمات اإلنتاجیة المستخدمة في إنتاج 
محصول القمح بالنسبة لنظام الري السطحي فتتمثل في السماد 

ي وقد بلغ فدان، عنصر التقاو/ ٣م ١٢,١البلدي حیث بلغ متوسطھ 
فدان، وعنصر السماد األزوتي وبلغ / كجم ٧٢,٩متوسطھ حوالي 

فدان، وعنصر العمل /كجم وحدة فعالة  ٨٦,٢متوسطھ حوالي 
وعنصر العمل األلي بمتوسط بلغ ) رجل(یوم  ٣٦,٥البشري 
ساعة عمل، وأخیرًا كمیة میاه الري المستخدمة  ٥٤,٨حوالي 

  .  فدان/ ٣م ٢٥٩٥,٦للفدان وقد بلغ متوسطھا حوالي 

أما فیما یتعلق بأسعار المستلزمات اإلنتاجیة الداخلة في إنتاج 
 ٤٣محصول القمح فقد إتضح أن سعر السماد البلدي قد بلغ نحو 

كجم، أما بالنسبة / جنیھ ٤,٨، وسعر التقاوي بلغ حوالي ٣م/ جنیھ
/ جنیھ ٨,٣لألسمدة الكیماویة فقد بلغ سعر السماد األزوتي حوالي 

جنیھ، سعر العمل األلي  ٦٤,٥كما بلغ سعر العمل البشري كجم، 

ساعة، وأخیرا بالنسبة لسعر میاه الري فقد بلغ / جنیھ ٣٨,٧حوالي 
  . ٣م/ جنیھ ٠,٧٥حوالي 

 :الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعة - 

نتائج التحلیل لكل من الكفاءة الفنیة ) ٣(یوضح جدول رقم 
  CRSكفاءة التكالیف وذلك وفقا لكال من للعائد الثابتوالتوزیعیة و

  وأیضا كفاءة السعة VRS والعائد المتغیر

حیث یتضح من خالل الجدول أن متوسط الكفاءة 
 ٠,٩٦التكنولوجیة في ظل ثبات العائد على السعة قد بلغ حوالي 

،  وعلیھ فإن ھذه المزارع یمكن تقلیل ١إلى  ٠,٨٥وتراوحت بین 
مزرعة تعمل  ١٢، كما تبین أن ھناك نحو %٤مقدار المدخالت ب

من % ٤٠بكفاءة كاملة في ظل ثبات العائد على السعة مما یعني أن 
إجمالي المزارع في نظام الري السطحي یمكنھا تخفیض كمیة 

  .المدخالت للحصول على مستوى معین من اإلنتاج
 

 لیف وكفاءة السعة لمحصول القمح بنظام الري السطحي لعینة الدراسة المیدانیةتقدیر الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكا :)٣(جدول 

  الكفـــــاءة          
  المؤشـــــرات

كفاءة   VRSبالنسبة للعائد المتغیر    CRSبالنسبة للعائد الثابت
  التكالیف  التوزیعیة  التكنولوجیة  التكالیف التوزیعیة  التكنولوجیة   السعة

 ٠,٩٨ ٠,٧٧ ٠,٧٩ ٠,٩٧ ٠,٦٨ ٠,٧١ ٠.٩٦  المتوسط

 ٠,٠٢ ٠,١٧ ٠,١٧ ٠,٠٤ ٠,١٧ ٠,١٦ ٠,٠٤  اإلنحراف المعیاري

 ٢,٢٣ ٢١,٨٤ ٢٠,٩٥ ٣,٩٧ ٢٤,٢٣ ٢٢,١٣ ٤,٣٥  معامل اإلختالف

 ٠,٩١ ٠,٣٦ ٠,٣٦ ٠,٨٦ ٠,٢٨ ٠,٢٩ ٠,٨٥  أقل قیمة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  أعلى قیمة

  الكفاءة التكنولوجیة بالنسبة للعائد المتغیر÷ الكفاءة التكنولوجیة بالنسبة للعائد الثابت = لتوزیعیة،  كفاءة السعة الكفاءة ا× الكفاءة التكنولوجیة = كفاءة التكالیف 
  DEAPجمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام برنامج الحاسب األلي  :المصدر

 

بینما بلغت متوسط الكفاءة التكنولوجیة في ظل تغیر العائد 
وھذا  ١إلى ٠,٨٦وتراوحت بین  ٠,٩٧حوالي  VRSلى السعة ع

، كما تبین أن ھناك % ٣یوضح إمكانیة تقلیل المدخالت بمقدار 
مزرعة تعمل بكفاءة كاملة في ظل تغیر العائد على السعة  ٢١نحو 

من إجمالي المزارع یمكنھا تخفیض كمیة % ٧٠مما یعني أن 
  .اتجالمدخالت للحصول على مستوى معین من الن

وقد تم قیاس الكفاءة التوزیعیة أو التخصیصیة والتي 
الكفاءة ( تستخدم لتقلیل تكالیف اإلنتاج حیث تحسب من خالل 

وذلك في ظل ثبات العائد على ) الكفاءة التكنولوجیة÷ التكالیف 
السعة وكذلك في ظل تغیر العائد على السعة، حیث بلغ متوسطھا 

، بینما بلغ متوسط كفاءة ١ إلى ٠,٢٩وتراوحت بین ٠,٧١حوالي 
وذلك في ظل  ١إلى ٠,٢٨وتراوحت بین  ٠,٦٨التكالیف حوالي 
أما بالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفاءة التكالیف في .ثبات العائد للسعة

ظل تغیر العائد للسعة فقد بلغ متوسط الكفاءة التوزیعیة حوالي 
، بینما بلغ متوسط كفاءة ١إلى  ٠,٣٦وتراوحت بین  ٠,٧٩

وھذا یعني أن  ١إلى ٠,٣٦وتراوحت بین  ٠,٧٧التكالیف حوالي 
المزارع المتبعة لنظام الري السطحي في محصول القمح التستخدم 

حیث انھ یمكن خفض تكالیف اإلنتاج . المدخالت عند أدنى تكلفة لھا
في حالة العائد %٢٣في حالة العائد الثابت و % ٣٢بنسبة قدرھا

  .میة اإلنتاجالمتغیر دون التأثیر على ك

وأخیرا بالنسبة لكفاءة السعة حیث تبین أن قیاس كفاءة السعة 
SE  لمزارع العینة في نظام الري السطحي یتطلب قیاس الكفاءة

التكنولوجیة في ظل العائد الثابت للسعة على نظیرتھا في ظل العائد 
المتغیر للسعة، وعند إستعراض نتائج كفاءة السعة الواردة بالجدول 

 ٠,٩٨جد أنھا متباینة حیث بلغ متوسطھا في ھذا النظام نحو ن) ٣(
، وھذا یعني أن ھذه ١وحد أقصي  ٠,٩١ویتراوح بین حد أدنى 

مزرعة  ١٣، حیث حققت % ٢المزارع یمكن زیادة إنتاجھا بنسبة 
الكفاءة الكاملة للسعة من مزارع العینة حیث یتضح ذلك من جدول 

كفاءة السعة محصول القمح التكرار النسبي لتصنیفات ) ٤(رقم 
% ٤٣,٣بنظام الري السطحي، حیث توضح نتائج الجدول أن نحو 

من مزارع العینة تعمل بكفاءة عالیة تحتل ظل العائد الثابت للسعة 
وھذا یعني أن اإلنتاج الكلي لھذه المزارع یزداد بنفس مقدار إضافة 

دة في عوامل اإلنتاج المتغیرة وفي ھذه الحالة یكون معدل الزیا
  .اإلنتاج الكلي ثابت

  
 تصنیفات كفاءة السعة محصول القمحالتكرار النسبي ل :)٤(جدول 

  بنظام الري السطحي لعینة الدراسة المیدانیة

  %النسبة   التكرار  كفاءة السعة

  %٤٣,٣  ١٣ CRS  عائد السعة الثابت

  %١٦,٧  ٥  IRS   عائد السعة المتزاید

  %٤٠  ١٢  DRS عائد السعة المتناقص

  %١٠٠  ٣٠  اإلجمالي

جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام  :المصدر
  DEAPبرنامج الحاسب األلي 
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أما المزارع التي كانت تعمل بعوائد السعة المتزایدة فقد شكلت 
من إجمالي المزارع بالعینة بینما % ١٦,٧مزارع بنسبة  ٥نحو 

مزرعة  ١٢فقد بلغت نحو  التي تعمل في ظل عائد السعة المتناقصة
من إجمالي المزارع بالعینة وھذا یعني أن حجم % ٤٠تمثل حوالي 

اإلنتاج الكلي أقل من الزیادة في عنصر اإلنتاج المستخدم في 
العملیة اإلنتاجیة وفي حالة إستمرار إضافة وحدات من عنصر 
 اإلنتاج المتغیر فإننا سوف نصل إلى حد تتالشى عنده الزیادة في

نتاج الكلي وبالتالي الیستطیع المزارع تحقیق الحجم األمثل أو اإل
  .الكفء بما ھو متاح لھا من موارد وتكالیف

 :إلستخدام الزائد الزئد في كمیات المدخالت اإلنتاجیةا - 

إلى كمیات المدخالت المثلي ) ٥(حیث یشیر الجدول رقم 
المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد أو 

ستخدام الزائد في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري اإل
  .السطحي

  
كمیات المدخالت المثلي المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد الزائد في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري : )٥(جدول 

 السطحي لعینة الدراسة المیدانیة

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط  المدخالت
د المزارع التي بھا عد

  إسراف
  نسبة اإلستخدام الزائد

  %٢٦,٣  ٩  ٠,٧  ١,٣  المساحة المستخدمة

  %٥,٢٩  ٨  ٠,٣  ١,٢  السماد البلدي

  %٠,٩٤  ٤  ٠,١  ١,١  التقاوي

  %٠,٧٦  ٥  ٠,٢  ١,١  السماد األزوتي

 %٣,٦ ١٠  ٠,٢  ٠,٩  العمل البشري

  %٢٢,٥٢  ٩  ٠,٩  ٢,٣  العمل األلي

  %١,٥٤  ٩  ٠,١  ١,١  میاه الري

الكمیات المثلى من المزارع التي  ÷اإلستخدام الفوائض من الكمیات المستخدمة والتي تعبر عن الزیادة في : (نسبة اإلستخدام الزائد في المزارع الغیر كفء
  ١٠٠×) حققت أعلى كفاءة تكالیف

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام الحاسب األلي :لمصدرا

  
حساب كمیات المزارع المثلى عن طریق قسمة  حیث یتم

كمیة المدخالت بالمزارع التي حققت أعلى كفاءة تكنولوجیة علي 
، )٧( كمیة المدخالت للمزارع التي حققت أعلى كفاءة تكالیف

ویتضح من الجدول السابق أنھ في نظام الري السطحي لمحصول 
الزائد الزائد  القمح توجد درجة من عدم الكفاءة ترجع إلى اإلستخدام

لبعض المزارع بالعینة في إستخدام المدخالت اإلنتاجیة حیث بلغت 
أعلى نسبة اسراف في العمل األلي یلیھ السماد البلدي یلیھ العمل 

، %٥,٢٩، % ٢٢,٥٢بنسبة البشري وأخیرا عنصر میاه الري 
أما بالنسبة للمساحة . وذلك على الترتیب% ١,٥٤، %٣,٦

تائج إلى أنھ من الممكن الحصول على نفس المزروعة، فتشیر الن
القدر من اإلنتاج اذا ما تم تخفیض المساحة المزروعة بنسبة قدرھا 

و قد یرجع ذلك الى انھ في حالة الري السطحي قد %. ٢٦.٣
یصعب التحكم في توزیع المیاه بشكل متجانس كلما زادت المساحة 

  . المزروعة

  :نظام الري بالرش الثابت/ ٢

توصیف المدخالت والمخرجات ) ٦(ول رقم یبن الجد
وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري بالرش الثابت 

حیث بوجود البیانات اإلحصائیة  DEAوالمستخدمة في تحلیل 
من المدخالت والتي إشتملت على المساحة المزروعة ) K(المتمثلة 
نصر فعال والتقاوي بالكجم للفدان، واألسمدة الكیمیائیة كع بالفدان،

للفدان، وعدد ساعات العمل األلي بالساعة وأخیرا كمیة میاه الري 
المستخدمة بالمتر المكعب للفدان، والتي تعد كمتغیرات مستقلة والتي 

المتغیر  تثبت أنھا أھم مجموعة من المدخالت التي یمكن أن تؤثر في
  .(N)والذي یمثل قیمة اإلنتاج الزراعي لمزارع العینة  (Y)التابع 

أن متوسط إنتاجیة ) ٦(رقم  من الجدولحیث یتضح 
فدان وتتراوح بین حد أدنى / طن ٣,٤محصول القمح بلغت حوالي 

فدان، أما بالنسبة لسعر الطن الناتج من / طن ٣,٦، حد أعلى٣,٢
طن ویتراوح بین / جنیھ ٣٨٠٤,٤محصول القمح فقد بلغ حوالي 

كما . طن/ یھجن٣٨٦٦,٧طن، وحد أعلى / جنیھ ٣٦٦٦,٧حد أدني 
فدان وتتراوح  ٦,٨المستخدمة  بلغت متوسط المساحة المزروعة

فدان، وكان متوسط اإلیجار للفدان  ٣٠، حد أعلى ٣بین حد أدنى 
 ١٣٥٠فدان، ویتراوح بین حد أدنى / جنیھ ١٤٨٥,٥الواحد حوالي 

  . فدان/ جنیھ ١٦٠٠فدان، وبین حد أعلى / جنیھ

ة المستخدمة في إنتاج أما بالنسبة للمستلزمات اإلنتاجی
محصول القمح بالنسبة لنظام الري بالرش الثابت فتتمثل في السماد 

وقد بلغ  فدان، عنصر التقاوي/٣م ١٠,٤البلدي حیث بلغ متوسطھ 
فدان، وعنصر السماد األزوتي وبلغ /كجم ٥٦,١متوسطھ حوالي 
فدان، وعنصر السماد /كجم وحدة فعالة  ٧٢,٧متوسطھ حوالي 

فدان /كجم وحدة فعالة  ٨,٨قد بلغ متوسطھ حوالي البوتاسي و
ساعة عمل،  ٧٣,٢وعنصر العمل األلى بمتوسط بلغ حوالي 

وأخیرًا كمیة میاه الري المستخدمة للفدان وقد بلغ متوسطھا حوالي 
أما فیما یتعلق بأسعار المستلزمات اإلنتاجیة . فدان/٣م ١٦٦٠,٧

الداخلة في إنتاج محصول القمح فقد إتضح أن سعر السماد البلدي 
كجم، /جنیھ ٤,٥، وسعر التقاوي بلغ حوالي ٣م/جنیھ ٥٦قد بلغ نحو 

أما بالنسبة لألسمدة الكیماویة فقد بلغ سعر السماد األزوتي حوالي 
كجم كما /جنیھ ١٩البوتاسي حوالي  كجم، سعر السماد/جنیھ ٨,٣

ساعة، وأخیرا بالنسبة /جنیھ٢١,٣بلغ سعر العمل األلي حوالي 
  .٣م/جنیھ ٠,٣٦لسعر میاه الري فقد بلغ حوالي 
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  DEAالمستخدمة في تحلیل  تحلیل وصفي لكمیات وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري الرش الثابت :)٦(جدول 

 وسطالمت  الوحدة  المتغیرات
اإلنحراف 
  المعیاري

  أعلى قیمة  أقل قیمة

  ٣,٦  ٣,٢  ٠,٢  ٣,٤  فدان/ طن  إنتاجیة القمح

  ٣٠  ٣  ٦,٨  ٦,٨  بالفدان  المساحة المستخدمة

  ٦٢  ٥٠  ٤,٦  ٥٦,١  فدان/ كجم   التقاوي

  ٨٦,٣  ٥٦,٣  ١٢,٧  ٧٢,٧  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد األزوتي

  ١٢  ٦  ٣,١  ٨,٨  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد البوتاسي

  ٨٠  ٦٤  ٤,٤  ٧٣,٢  ساعة عمل  العمل األلي

  ١٨١٤,٤  ١٥١٢  ٩٢  ١٦٦٠,٧  فدان/  ٣م  میاه الري

  ٣٨٦٦,٧  ٣٦٦٦,٧  ٥٧,٦  ٣٨٠٤,٤  طن/ جنیھ   سعر الناتج من القمح

  ١٦٠٠  ١٣٥٠  ٩٦,٧  ١٤٨٥,٥  فدان/ جنیھ  إیجار الفدان في الموسم

  ٥  ٤  ٠,٥  ٤,٥  كجم/ جنیھ  سعر التقاوي

  ٩,٢  ٧,٢  ٠,٧  ٨,٣  كجم/ جنیھ   سعر السماد األزوتي

  ٢٠,٨  ١٧,٥  ١,٤  ١٩  كجم/ جنیھ   سعر السماد البوتاسي

  ٢٧  ١٤,٧  ٣,٥  ٢١,٣  ساعة/ جنیھ   سعر العمل األلي

  ٠,٥٠  ٠,٢٨  ٠,٠٦  ٠,٣٦  ٣م/ جنیھ   سعر میاه الري

  ٢٠١٦/٢٠١٧جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبیان لعینة الدراسة المیدانیة لموسم  :المصدر

  

 :ءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعةالكفا - 

نتائج التحلیل لكل من الكفاءة الفنیة ) ٧(یوضح جدول رقم 
 CRSالثابتوالتوزیعیة وكفاءة التكالیف وذلك وفقا لكال من للعائد 

وأیضا كفاءة السعة لنظام الري بالرش  VRSالمتغیر والعائد
  .الثابت

توسط الكفاءة التكنولوجیة حیث یتضح من خالل الجدول أن م
وتراوحت بین  ٠,٩٩في ظل ثبات العائد على السعة قد بلغ حوالي 

،  وعلیھ فإن ھذه المزارع یمكن تقلیل المدخالت ١إلى  ٠,٩٦
  %.١بمقدار 

مزرعة تعمل بكفاءة كاملة في  ١٢كما تبین أن ھناك نحو 
من إجمالي % ٨٠ظل ثبات العائد على السعة مما یعني أن 

رع في نظام الري بالرش الثابت یمكنھا تخفیض كمیة المزا
  .  المدخالت للحصول على مستوى معین من اإلنتاج

بینما بلغت متوسط الكفاءة التكنولوجیة في ظل تغیر العائد 
وھذا  ١إلى ٠,٩٩وتراوحت بین  ٠,٩٩حوالي  VRSعلى السعة 

ن ، كما تبین الجدول أ% ١یوضح إمكانیة تقلیل المدخالت بمقدار 
مزرعة تعمل بكفاءة كاملة في ظل تغیر العائد على السعة  ١٤نحو 

من إجمالي المزارع یمكنھا تخفیض كمیة % ٩٣,٣مما یعني أن 
  .المدخالت للحصول على مستوى معین من الناتج

  
 رش الثابت لعینة الدراسة المیدانیةتقدیر الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعة لمحصول القمح بنظام الري بال :)٧(جدول 

  الكفـــــاءة          
  المؤشـــــرات

كفاءة   VRSبالنسبة للعائد المتغیر    CRSبالنسبة للعائد الثابت
  التكالیف  التوزیعیة  التكنولوجیة  التكالیف التوزیعیة  التكنولوجیة   السعة

 ٠,٩٩ ٠,٧٧ ٠,٧٧ ٠,٩٩ ٠,٧٢ ٠,٧٣ ٠.٩٩  المتوسط

 -  ٠,٢ ٠,٢ -  ٠,٢ ٠,٢ -   المعیارياإلنحراف 

 ١,٢ ٣٢,٥ ٣٢,٤ ٠,٢ ٣٣,٢ ٣٢,٨ ١,٤  معامل اإلختالف

 ٠,٩٦ ٠,١٨ ٠,١٨ ٠,٩٩ ٠,١٨ ٠,١٨ ٠,٩٦  أقل قیمة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  أعلى قیمة

  DEAPجمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام برنامج الحاسب األلي  :المصدر
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التوزیعیة أو التخصیصیة والتي تستخدم  وقد تم قیاس الكفاءة
وتراوحت ٠,٧٣حیث بلغ متوسطھا حوالي  .اإلنتاجلتقلیل تكالیف 

 ٠,٧٢، بینما بلغ متوسط كفاءة التكالیف حوالي ١إلى  ٠,١٨بین 
أما . وذلك في ظل ثبات العائد للسعة ١إلى ٠,١٨وتراوحت بین 

تغیر العائد للسعة بالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفاءة التكالیف في ظل 
وتراوحت بین  ٠,٧٧فقد بلغ متوسط الكفاءة التوزیعیة حوالي 

أیضا   ٠,٧٧، بینما بلغ متوسط كفاءة التكالیف حوالي ١إلى  ٠,١٨
وھذا یعني أن المزارع المتبعة لنظام  ١إلى ٠,١٨وتراوحت بین 

الري بالرش الثابت في محصول القمح التستخدم المدخالت عند 
ھذا باإلضافة إلى انھ یمكن خفض تكالیف اإلنتاج . لھأدنى تكلفة 

في حالة العائد % ٢٣في حالة العائد الثابت للسعة و% ٢٢بنسبة 
  .المتغیر للسعة دون التأثیر على حجم اإلنتاج

وأخیرا عند إستعراض نتائج كفاءة السعة الواردة بالجدول 
 ٠,٩٩و نجد أنھا متباینة حیث بلغ متوسطھا في ھذا النظام نح) ٧(

، وھذا یعني أن ھذه ١وحد أقصي  ٠,٩٦ویتراوح بین حد أدنى 
مزرعة  ١٢، حیث حققت % ١المزارع یمكن زیادة إنتاجھا بنسبة 

الكفاءة الكاملة للسعة من مزارع العینة حیث یتضح ذلك من جدول 
التكرار النسبي لتصنیفات كفاءة السعة محصول القمح ) ٨(رقم 

  .بنظام الري بالرش الثابت

من مزارع العینة % ٨٠حیث توضح نتائج الجدول أن نحو 
تعمل بكفاءة عالیة تحت ظل العائد الثابت للسعة وھذا یعني أن 
اإلنتاج الكلي لھذه المزارع یزداد بنفس مقدار إضافة عوامل اإلنتاج 

  .المتغیرة وفي ھذه الحالة یكون معدل الزیادة في اإلنتاج الكلي ثابت

انت تعمل بعوائد السعة المتناقصة فقد أما المزارع التي ك 
من إجمالي المزارع % ٢٠مزرعة تمثل حوالي  ٣بلغت نحو 

بالعینة وھذا یعني أن حجم اإلنتاج الكلي أقل من الزیادة في عنصر 

اإلنتاج المستخدم في العملیة اإلنتاجیة وفي حالة إستمرار إضافة 
حد تتالشى  وحدات من عنصر اإلنتاج المتغیر فإننا سوف نصل إلى

عنده الزیادة في اإلنتاج الكلي وبالتالي الیستطیع المزارع تحقیق 
  .الحجم األمثل أو الكفء بما ھو متاح لھا من موارد وتكالیف

  
التكرار النسبي لتصنیفات كفاءة السعة محصول القمح  :)٨(جدول 

  بنظام الري بالرش الثابت لعینة الدراسة المیدانیة

  %النسبة   التكرار  كفاءة السعة

  %٨٠  ١٢ CRS الثابتعائد السعة 

  -   -   IRS  عائد السعة المتزاید 

  %٢٠  ٣   DRS عائد السعة المتناقص

  %١٠٠  ١٥  اإلجمالي

إستخدام  ن بیانات عینة الدراسة المیدانیةجمعت وحسبت م :المصدر
  DEAPبرنامج الحاسب األلي 

  

 :ةاإلستخدام الزائد الزئد في كمیات المدخالت اإلنتاجی - 

إلى كمیات المدخالت المثلي ) ٩(حیث یشیر الجدول رقم 
المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد أو اإلستخدام 

  .الزائد في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري بالرش الثابت
  

د الزائد في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري كمیات المدخالت المثلي المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائ :)٩(جدول 
 بالرش الثابت لعینة الدراسة المیدانیة

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط  المدخالت
عدد المزارع التي بھا 

  إسراف
  نسبة اإلستخدام الزائد

  -   -   ٢,٦  ٢,٣  المساحة المستخدمة

  -   -   ٠,١  ٠,٩  التقاوي

  %٠,٠١  ١  ٠,٢  ١,٣  السماد األزوتي

  -   -   ٠,٥  ١,٣  اد البوتاسيالسم

  -   -   ٠,١  ١  العمل األلي

  %٠,٠٢  ١  ٠,١  ١  میاه الري

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام الحاسب األلي :المصدر

  
ویتضح من الجدول السابق أنھ في نظام الري بالرش 
الثابت لمحصول القمح توجد درجة من عدم الكفاءة ترجع إلى 

ام الزائد الزائد لمزرعة واحدة وأن باقي المزارع المزارع اإلستخد
بالعینة لیس بھا أي إسراف في إستخدام المدخالت اإلنتاجیة حیث 
ظھرت نسبة اإلستخدام الزائد بتلك المزرعة في عنصري السماد 

  . وذلك على الترتیب% ٠,٠٢، %٠,٠١األزوتي ومیاه الري بنسبة 

  :نظام الري المحوري/ ٣

توصیف المدخالت والمخرجات ) ١٠(جدول رقم یبن الی
وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري المحوري 

حیث بوجود البیانات اإلحصائیة  DEAوالمستخدمة في تحلیل 
من المدخالت والتي إشتملت على التقاوي بالكجم ) K(المتمثلة 

للفدان، واألسمدة الكیمیائیة كعنصر فعال للفدان، وعنصر العمل 
یوم وعدد ساعات العمل األلي بالساعة وأخیرا كمیة /البشري رجل 

میاه الري المستخدمة بالمتر المكعب للفدان، والتي تعد كمتغیرات 
مستقلة والتي تثبت أنھا أھم مجموعة من المدخالت التي یمكن أن 

والذي یمثل قیمة اإلنتاج الزراعي  (Y)تؤثر في المتغیر التابع 
  .(N)لمزارع العینة 

أن متوسط إنتاجیة ) ١٠(حیث یتضح من الجدول رقم 
فدان وتتراوح بین حد أدنى / طن ٣,٢محصول القمح بلغت حوالي 
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فدان، أما بالنسبة لسعر الطن الناتج من / طن ٣,٥، حد أعلى ٣
طن ویتراوح بین حد / جنیھ ٣٨٢٠محصول القمح فقد بلغ حوالي 

طن، كما  /جنیھ ٣٨٦٦,٧طن، حد أعلى / جنیھ ٣٧٣٣,٣أدني 
فدان وھي ثابتة  ١٥٠المستخدمة  بلغت متوسط المساحة المزروعة

  . في جمیع المزارع لذلك لم یتم إدخالھا في النموذج المستخدم

أما بالنسبة للمستلزمات اإلنتاجیة المستخدمة في إنتاج 
محصول القمح بالنسبة لنظام الري المحوري فتتمثل في عنصر 

فدان، وعنصر السماد / كجم٥٣,٣لي التقاوي وقد بلغ متوسطھ حوا
كجم وحدة فعالة  ٧٩,١األزوتي وبلغ متوسطھ حوالي 

كجم وحدة  ١٧,٤وعنصر السماد البوتاسي بلغ متوسطھ نحو .فدان/
 ١٣,٤فدان وعنصر العمل البشري بمتوسط بلغ حوالي /فعالة 
ساعة  ١٤,١یوم، وعنصر العمل األلى بمتوسط بلغ حوالي / رجل

میة میاه الري المستخدمة للفدان وقد بلغ متوسطھا عمل، وأخیرًا ك
  .  فدان/ ٣م ١٧١٠,٧حوالي 

  
   DEAالمستخدمة في تحلیل  تحلیل وصفي لكمیات وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري المحوري :)١٠(جدول 

 المتوسط  الوحدة  المتغیرات
اإلنحراف 
  المعیاري

  أعلى قیمة  أقل قیمة

  ٣,٥  ٣  ٠,١٥  ٣,٢  فدان/ طن  إنتاجیة القمح

  ٦٢  ٤٥  ٦,٠٣  ٥٣,٣  فدان/ كجم   التقاوي

  ٩٩  ٥٦,٣  ١٤,٥  ٧٩,١  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد األزوتي

  ٢٤  ١٢  ٦,١  ١٧,٤  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد البوتاسي

  ١٥  ١٢  ٠,٨٨  ١٣,٤  یوم/ رجل   العمل البشري

  ١٦,٥  ١١,٢  ١,٤  ١٤,١  ساعة عمل  العمل األلي

  ١٩٩٦,٨  ١٣٤٤  ١٩٧,٢  ١٧١٠,٧  فدان/  ٣م  میاه الري

  ٣٨٦٦,٧  ٣٧٣٣,٣  ٣٦,٥  ٣٨٢٠  طن/ جنیھ   سعر الناتج من القمح

  ٦  ٥  ٠,٤  ٥,٦  كجم/ جنیھ  سعر التقاوي

  ١٢,٦  ٩  ١  ١٠,٨  كجم/ جنیھ   سعر السماد األزوتي

  ١٨,٨  ١٦,٧  ١  ١٧,٧  كجم/ جنیھ   سعر السماد البوتاسي

  ٨٤,٧  ٧٩,٢  ١,٥  ٨٢,٤  یوم/ جنیھ   سعر العمل البشري

  ١٠٢,٤  ٦٩,٤  ١٠,١  ٨٣,٥  ساعة/ جنیھ   سعر العمل األلي

  ٠,١٢  ٠,٠٩  ٠,٠١  ٠,١٠  ٣م/ جنیھ   سعر میاه الري

  لم یتم إدخال المساحة في التحلیل ألنھا ثابتة **
  ٢٠١٦/٢٠١٧جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبیان لعینة الدراسة المیدانیة لموسم : المصدر

  
ر المستلزمات اإلنتاجیة الداخلة في إنتاج أما فیما یتعلق بأسعا

/ جنیھ ٥,٦محصول القمح فقد إتضح أن سعر التقاوي بلغ حوالي 
كجم، أما بالنسبة لألسمدة الكیماویة فقد بلغ سعر السماد األزوتي 

كجم، في حین بلغ  سعر السماد البوتاسي / جنیھ١٠,٨حوالي 
شري فقد بلغ كجم ، أما فیما یتعلق بسعر العمل الب/ جنیھ١٧,٧

یوم، كما بلغ سعر العمل األلي حوالي / جنیھ ٨٢,٤سعره حوالي 
ساعة، وأخیرا بالنسبة لسعر میاه الري فقد بلغ حوالي / جنیھ ٨٣,٥
  .٣م/ جنیھ ٠,١٠

 :الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعة - 

نتائج التحلیل لكل من الكفاءة الفنیة ) ١١(یوضح جدول رقم 
  CRSالتوزیعیة وكفاءة التكالیف وذلك وفقا لكال من للعائد الثابتو

وأیضا كفاءة السعة بالنسبة لنظام الري  VRSالمتغیر والعائد
  .المحوري

حیث یتضح من خالل الجدول أن متوسط الكفاءة 
 ٠,٩٨التكنولوجیة في ظل ثبات العائد على السعة قد بلغ حوالي 

فإن ھذه المزارع یمكن تقلیل  ،  وعلیھ١إلى  ٠,٩١وتراوحت بین 
مزرعة تعمل  ١٣، كما تبین أن ھناك نحو %٢المدخالت بمقدار 

من % ٦٥بكفاءة كاملة في ظل ثبات العائد على السعة مما یعني أن 
إجمالي المزارع في نظام الري المحوري یمكنھا تخفیض كمیة 

  .  المدخالت للحصول على مستوى معین من اإلنتاج

سط الكفاءة التكنولوجیة في ظل تغیر العائد بینما بلغت متو
وھذا  ١إلى ٠,٩٦وتراوحت بین  ٠,٩٩حوالي  VRSعلى السعة 

، كما یبین الجدول أن % ١یوضح إمكانیة تقلیل المدخالت بمقدار 
مزرعة تعمل بكفاءة كاملة في ظل تغیر العائد على السعة  ١٧نحو 

ض كمیة من إجمالي المزارع یمكنھا تخفی% ٨٥مما یعني أن 
  .المدخالت للحصول على مستوى معین من الناتج
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 تقدیر الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعة لمحصول القمح بنظام الري المحوري لعینة الدراسة المیدانیة :)١١(جدول 

  الكفـــــاءة          
  

  المؤشـــــرات

كفاءة   VRSالمتغیر بالنسبة للعائد    CRSبالنسبة للعائد الثابت
  التكالیف  التوزیعیة  التكنولوجیة  التكالیف التوزیعیة  التكنولوجیة   السعة

 ٠,٩٨ ٠,٩٥ ٠,٩٦ ٠,٩٩ ٠,٩١ ٠,٩٢ ٠,٩٨  المتوسط

 ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠٦ ٠,٠٤ ٠,٠٣  اإلنحراف المعیاري

 ٢,٦٥ ٤,١٧ ٣,٧٩ ١,١٣ ٦,١٠ ٤,٤٢ ٣,٢٢  معامل اإلختالف

 ٠,٩١ ٠,٨٩ ٠,٨٩ ٠,٩٦ ٠,٨٤ ٠,٨٦ ٠,٩١  أقل قیمة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  أعلى قیمة

  DEAPجمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام برنامج الحاسب األلي  :المصدر

  

أما بالنسبة للكفاءة التوزیعیة أو التخصیصیة والتي تستخدم 
وتراوحت ٠,٩٢لتقلیل تكالیف اإلنتاج حیث بلغ متوسطھا حوالي 

 ٠,٩١، بینما بلغ متوسط كفاءة التكالیف حوالي ١إلى  ٠,٨٦ن بی
أما .وذلك في ظل ثبات العائد للسعة  ١إلى ٠,٨٤وتراوحت بین 

بالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفاءة التكالیف في ظل تغیر العائد للسعة 
وتراوحت بین  ٠,٩٦فقد بلغ متوسط الكفاءة التوزیعیة حوالي 

 ٠,٩٥توسط كفاءة التكالیف حوالي ، بینما بلغ م١إلى  ٠,٨٩
وھذا یعني أن المزارع المتبعة لنظام  ١إلى ٠,٨٩وتراوحت بین 

الري المحوري في محصول القمح تستخدم المدخالت عند مستوى 
  .یتقارب كثیرًا من مستوى أدنى تكلفة لھا

) ١١(وأخیرا فیما یتعلق بنتائج كفاءة السعة الواردة بالجدول 
 ٠,٩٨حیث بلغ متوسطھا في ھذا النظام نحو نجد أنھا متباینة 

، وھذا یعني أن ھذه ١وحد أقصي  ٠,٩١ویتراوح بین حد أدنى 
مزرعة  ١٣، حیث حققت % ٢المزارع یمكن زیادة إنتاجھا بنسبة 

الكفاءة الكاملة للسعة من مزارع العینة حیث یتضح ذلك من جدول 
ول القمح التكرار النسبي لتصنیفات كفاءة السعة محص) ١٢(رقم 

% ٦٥,٥بنظام الري المحوري، حیث توضح نتائج الجدول أن نحو 
من مزارع العینة تعمل بكفاءة عالیة تحتل ظل العائد الثابت للسعة 
وھذا یعني أن اإلنتاج الكلي لھذه المزارع یزداد بنفس مقدار إضافة 

الزیادة في عوامل اإلنتاج المتغیرة وفي ھذه الحالة یكون معدل 
  .الكلي ثابتاإلنتاج 

  
التكرار النسبي لتصنیفات كفاءة السعة محصول  :)١٢(جدول 

  القمح بنظام الري المحوري لعینة الدراسة المیدانیة

  %النسبة   التكرار  كفاءة السعة

  %٦٥,٥  ١٣  CRS الثابتعائد السعة 

  %١٠  ٢  IRSالمتزاید عائد السعة 

  %٢٥  ٥  DRS عائد السعة المتناقص

  ١٠٠  ٢٠  اإلجمالي

 عینة الدراسة المیدانیة بإستخدامجمعت وحسبت من بیانات  :المصدر
  DEAPرنامج الحاسب األلي ب

  

أما المزارع التي كانت تعمل بعوائد السعة المتزایدة فقد 
من إجمالي المزارع بالعینة % ١٠مزرعة بنسبة  ٢شكلت نحو 

 ٥بینما التي تعمل في ظل عائد السعة المتناقصة فقد بلغت نحو 
من إجمالي المزارع بالعینة وھذا یعني % ٢٥عة تمثل حوالي مزر

أن حجم اإلنتاج الكلي أقل من الزیادة في عنصر اإلنتاج المستخدم 
في العملیة اإلنتاجیة وفي حالة إستمرار إضافة وحدات من عنصر 
اإلنتاج المتغیر فإننا سوف نصل إلى حد تتالشى عنده الزیادة في 

الیستطیع المزارع تحقیق الحجم األمثل أو اإلنتاج الكلي وبالتالي 
    .الكفء بما ھو متاح لھا من موارد وتكالیف

 :اإلستخدام الزائد الزئد في كمیات المدخالت اإلنتاجیة - 

إلى كمیات المدخالت المثلي ) ١٣(حیث یشیر الجدول رقم     
المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد أو 

د في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري اإلستخدام الزائ
المحوري ویتضح من الجدول السابق أنھ في نظام الري المحوري 
لمحصول القمح توجد درجة من عدم الكفاءة ترجع إلى اإلستخدام 
الزائد الزائد لبعض المزارع بالعینة في إستخدام المدخالت 

  .اإلنتاجیة

سماد البوتاسي حیث حیث بلغت أعلى نسبة إسراف في ال        
وأدناھا ھو عنصر العمل األلي بنسبة % ٧,٤٢بلغت نسبتھا نحو 
ویقع باقي العناصر األخري بینھم وھي % ٠,١٥إسراف بلغت نحو 

عنصر التقاوي وعنصر السماد األزوتي وعنصر میاه الري 
، %٠,٣٢،%٠,٣٣، % ٠,٤٤وأخیرا العمل البشري بنسبة  

  .وذلك على الترتیب% ٠,٢٨

  :ظام الري بالتنقیطن/ ٤

توصیف المدخالت والمخرجات ) ١٤(یبن الجدول رقم 
وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري بالتنقیط 

حیث بوجود البیانات اإلحصائیة  DEAوالمستخدمة في تحلیل 
من المدخالت والتي إشتملت على المساحة المزروعة ) K(المتمثلة 

المكعب للفدان والتقاوي بالكجم بالفدان، والسماد البلدي بالمتر 
للفدان، واألسمدة الكیمیائیة كعنصر فعال للفدان، وأخیرا كمیة میاه 
الري المستخدمة بالمتر المكعب للفدان، والتي تعد كمتغیرات 
مستقلة والتي تثبت أنھا أھم مجموعة من المدخالت التي یمكن أن 

تاج الزراعي والذي یمثل قیمة اإلن (Y)تؤثر في المتغیر التابع 
  .(N)لمزارع العینة 

أن متوسط إنتاجیة محصول ) ١٤(حیث یبین الجدول رقم 
، حد ٣فدان وتتراوح بین حد أدنى / طن ٣,٣القمح بلغت حوالي 

فدان، أما بالنسبة لسعر الطن الناتج من محصول / طن ٣,٤٥أعلى 
طن ویتراوح بین حد أدني / جنیھ ٣٨١٣,٣القمح فقد بلغ حوالي 

طن، كما بلغت / جنیھ ٣٨٦٦,٧طن، حد أعلى / جنیھ ٣٧٣٣,٣
فدان وتتراوح بین حد  ٣,٥المستخدمة  متوسط المساحة المزروعة

فدان، كما بلغ متوسط إیجار الفدان الواحد في  ٥، حد أعلى ٣أدنى 
 ١٣٥٠فدان، ویتراوح بین حد أدنى / جنیھ ١٥٢٧,٥الموسم حوالي 

  .دانف/ جنیھ ١٧٥٠فدان، وبین حد أعلى / جنیھ
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في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري  كمیات المدخالت المثلي المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد الزائد :)١٣(جدول 
 المحوري لعینة الدراسة المیدانیة

  المتوسط  المدخالت
اإلنحراف 
  المعیاري

عدد المزارع التي 
  بھا إسراف

نسبة اإلستخدام 
  الزائد

  %٠,٤٤  ٢  ٠,١١  ١,١  يالتقاو

  %٠,٣٣  ٢  ٠,٢٩  ١,٣  السماد األزوتي

  %٧,٤٢  ٣  ٠,٤٨  ١,٣  السماد البوتاسي

  %٠,٢٨  ٢  ٠,٠٦  ٠,٩٩  العمل البشري

  %٠,١٥  ٢  ٠,١٠  ١  العمل األلي

  %٠,٣٢  ٣  ٠,١٠  ٠,٩٤  میاه الري

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام الحاسب األلي  :المصدر 

  
  DEAالمستخدمة في تحلیل  تحلیل وصفي لكمیات وأسعار المدخالت لمحصول القمح بنظام الري بالتنقیط :)١٤(دول ج

 المتوسط  الوحدة  المتغیرات
اإلنحراف 
  المعیاري

  أعلى قیمة  أقل قیمة

  ٣,٤٥  ٣  ٠,١٩  ٣,٣  فدان/ طن  إنتاجیة القمح

  ٥  ٢  ١,٠٨  ٣,٥  بالفدان  المساحة المستخدمة

  ١٢  ٨  ١,٦٥  ٩,٤  فدان/ ٣م  السماد البلدي

  ٦٢  ٤٥  ٥,٧١  ٥٤,٢  فدان/ كجم   التقاوي

  ٨٩,٢٥  ٥٦,٢٥  ١٣,٠٨  ٧٣,٥  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد األزوتي

  ٢٤  ٦  ٨,٥١  ١٦,٢  فدان/ كجم وحدة فعالة  السماد البوتاسي

  ١٣٢٠  ١٠٠٠  ٩٤,٥٢  ١١٣٨,٤  فدان/  ٣م  میاه الري

  ٣٨٦٦,٧  ٣٧٣٣,٣  ٣٩,١  ٣٨١٣,٣  طن/ جنیھ   سعر الناتج من القمح

  ١٧٥٠  ١٣٥٠  ١١٨,١  ١٥٢٧,٥  فدان/ جنیھ  إیجار الفدان في الموسم

  ١٠٠  ٤٠  ٢٠,٦٣  ٦٦,٣  ٣م/ جنیھ   سعر السماد البلدي

  ٧  ٤  ٠,٨٨  ٥,٤  كجم/ جنیھ  سعر التقاوي

  ١١,١٥  ٧,٨٠  ١  ٨,٦  كجم/ جنیھ   سعر السماد األزوتي

  ١٨,٧٦  ١٦,٦٧  ٠,٨  ١٧,٨  كجم/ جنیھ   سعر السماد البوتاسي

  ٠,٧١  ٠,٤٠  ٠,١٠  ٠,٥٤  ٣م/ جنیھ   سعر میاه الري

  ٢٠١٦/٢٠١٧جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبیان لعینة الدراسة المیدانیة لموسم  :المصدر
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أما بالنسبة للمستلزمات اإلنتاجیة المستخدمة في إنتاج 
محصول القمح بالنسبة لنظام الري بالتنقیط فتتمثل في السماد البلدي 

فدان، عنصر التقاوي وقد بلغ متوسطھ / ٣م ٩,٤توسطھ حیث بلغ م
فدان، وعنصر السماد األزوتي وبلغ متوسطھ / كجم ٥٤,٢حوالي 
فدان، والسماد البوتاسي وقد بلغ /كجم وحدة فعالة  ٧٣,٥حوالي 

فدان، وأخیرًا كمیة میاه /كجم وحدة فعالة  ١٦,٢متوسطھ حوالي 
/ ٣م ١١٣٨,٤حوالي  الري المستخدمة للفدان وقد بلغ متوسطھا

  .  فدان

أما فیما یتعلق بأسعار المستلزمات اإلنتاجیة الداخلة في إنتاج 
 ٦٦,٣محصول القمح فقد إتضح أن سعر السماد البلدي قد بلغ نحو 

كجم، أما بالنسبة / جنیھ ٥,٤، وسعر التقاوي بلغ حوالي ٣م/ جنیھ
/ جنیھ ٨,٦لألسمدة الكیماویة فقد بلغ سعر السماد األزوتي حوالي 

كجم / جنیھ ١٧,٨كجم، في حین بلغ سعر السماد البوتاسي بلغ نحو 
  . ٣م/ جنیھ ٠,٥٤، وأخیرا بالنسبة لسعر میاه الري فقد بلغ حوالي 

 :الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعة - 

نتائج التحلیل لكل من الكفاءة الفنیة ) ١٥(یوضح جدول رقم 
 CRSالثابتة التكالیف وذلك وفقا لكال من للعائد والتوزیعیة وكفاء

وأیضا كفاءة السعة بالنسبة لنظام الري  VRSالمتغیر والعائد
  .بالتنقیط

حیث یتضح من خالل الجدول أن متوسط الكفاءة 
 ٠,٩٩التكنولوجیة في ظل ثبات العائد على السعة قد بلغ حوالي 

ع یمكن تقلیل ،  وعلیھ فإن ھذه المزار١إلى  ٠,٩٩وتراوحت بین 

مزارع تعمل  ٩، كما تبین أن ھناك نحو %١المدخالت بمقدار 
من % ٩٠بكفاءة كاملة في ظل ثبات العائد على السعة مما یعني أن 

إجمالي المزارع في نظام الري بالتنقیط یمكنھا تخفیض كمیة 
  .  المدخالت للحصول على مستوى معین من اإلنتاج

نولوجیة في ظل تغیر العائد بینما بلغت متوسط الكفاءة التك
كما . أي أنھا وصلت ألقصى كفاءة ١حوالي  VRSعلى السعة 

یبین الجدول أن جمیع المزارع تعمل بكفاءة كاملة في ظل تغیر 
من إجمالي المزارع % ١٠٠العائد على السعة مما یعني أن 

تستخدم كمیات منخفضة من المدخالت للحصول على مستوى 
  .معین من الناتج

بالنسبة للكفاءة التوزیعیة أو التخصیصیة والتي تستخدم أما 
وتراوحت  ٠,٧١لتقلیل تكالیف اإلنتاج حیث بلغ متوسطھا حوالي 

 ٠,٧١، بینما بلغ متوسط كفاءة التكالیف حوالي ١إلى  ٠,٥٢بین 
أما . وذلك في ظل ثبات العائد للسعة ١إلى ٠,٥٢وتراوحت بین 

التكالیف في ظل تغیر العائد للسعة بالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفاءة 
وتراوحت بین  ٠,٧٣فقد بلغ متوسط الكفاءة التوزیعیة حوالي 

 ٠,٧٣، بینما بلغ متوسط كفاءة التكالیف حوالي ١إلى  ٠,٥٥
وھذا یعني أن المزارع المتبعة لنظام  ١إلى ٠,٥٥وتراوحت بین 

الري بالتنقیط في محصول القمح التستخدم المدخالت عند أدنى 
في %  ٢٩كلفة لھ، حیث یمكن خفض تكلفة اإلنتاج بنسبة قدرھا ت

في حالة العائد المتغیر للسعة مع % ٢٧حالة العائد الثابت للسعة و
  .الحفاظ على نفس مستوى اإلنتاج

  
 ینة الدراسة المیدانیةتقدیر الكفاءة التكنولوجیة والتوزیعیة والتكالیف وكفاءة السعة لمحصول القمح بنظام الري بالتنقیط لع :)١٥(جدول 

  الكفـــــاءة               
  

  المؤشـــــرات

  VRSبالنسبة للعائد المتغیر    CRSبالنسبة للعائد الثابت
كفاءة 
  السعة

  التكالیف  التوزیعیة  التكنولوجیة  التكالیف التوزیعیة  التكنولوجیة 

 ٠,٩٩ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ١ ٠,٧١ ٠,٧١ ٠,٩٩  المتوسط

 -  ٠,١٦ ٠,١٦ -  ٠,١٦ ٠,١٦ -   اإلنحراف المعیاري

 -  معامل اإلختالف
٠,٢٣ ٠,٢٣ 

- ٠,٢٢ ٠,٢٢ - 

 ٠,٩٩ ٠,٥٥ ٠,٥٥ ١ ٠,٥٢ ٠,٥٢ ٠,٩٩  أقل قیمة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  أعلى قیمة

  DEAPجمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام برنامج الحاسب األلي  :المصدر

  
  

) ١٥(السعة الواردة بالجدول وأخیرا فیما یتعلق بنتائج كفاءة 
ویتراوح بین حد أدنى  ٠,٩٩حیث بلغ متوسطھا في ھذا النظام نحو 

، وھذا یعني أن ھذه المزارع یمكن زیادة ١وحد أقصي  ٠,٩٩
مزارع الكفاءة الكاملة للسعة من  ٩، حیث حققت %١إنتاجھا بنسبة 

 التكرار النسبي) ١٦(مزارع العینة حیث یتضح ذلك من جدول رقم 
لتصنیفات كفاءة السعة محصول القمح بنظام الري بالتنقیط، حیث 

من مزارع العینة تعمل بكفاءة % ٩٠توضح نتائج الجدول أن نحو 
عالیة تحتل ظل العائد الثابت للسعة وھذا یعني أن اإلنتاج الكلي 
لھذه المزارع یزداد بنفس مقدار إضافة عوامل اإلنتاج المتغیرة 

  .الزیادة في اإلنتاج الكلي ثابتمعدل وفي ھذه الحالة یكون 
  

التكرار النسبي لتصنیفات كفاءة السعة محصول  :)١٦(جدول 
  القمح بنظام الري بالتنقیط لعینة الدراسة المیدانیة

  %النسبة   التكرار  كفاءة السعة

  %٩٠  ٩ CRS  عائد السعة الثابت

  -   -   IRS عائد السعة المتزاید 

  %١٠  ١  DRS عائد السعة المتناقص

  ١٠٠  ١٠  اإلجمالي

جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام  :المصدر
   DEAPبرنامج الحاسب األلي 
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أما المزارع التي تعمل في ظل عائد السعة المتناقصة فقد 
من إجمالي المزارع % ١٠مزرعة تمثل حوالي  ١بلغت نحو 

ن الزیادة في عنصر بالعینة وھذا یعني أن حجم اإلنتاج الكلي أقل م
اإلنتاج المستخدم في العملیة اإلنتاجیة وفي حالة إستمرار إضافة 
وحدات من عنصر اإلنتاج المتغیر فإننا سوف نصل إلى حد تتالشى 
عنده الزیادة في اإلنتاج الكلي وبالتالي الیستطیع المزارع تحقیق 

  .الحجم األمثل أو الكفء بما ھو متاح لھا من موارد وتكالیف

 :إلستخدام الزائد الزئد في كمیات المدخالت اإلنتاجیةا - 

إلى كمیات المدخالت المثلي ) ١٧(حیث یشیر الجدول رقم 
المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد أو 

  .اإلستخدام الزائد في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري بالتنقیط
الري بالتنقیط لمحصول ویتضح من الجدول السابق أنھ في نظام   

القمح ان الكفاءة وصلت لمرحلة المیثالیة وترجع إلى عدم وجود 
اإلستخدام الزائد الزائد بمزارع العینة في إستخدام المدخالت 

اإلنتاجیة وأن المزارع تستخدم المدخالت بكفاءة وبالنسبة الكافیة 
 للمحصول وھذا یؤكد على أن نظام الري بالتنقیط ھو نظام مثالي

  .في ري محصول القمح

ومما سبق یتضح أنھ بالنسبة للكفاءة التكنولوجیة ومدي 
اإلستخدام الزائد في العناصر اإلنتاجیة لمحصول القمح أن نظام 
الري بالتنقیط ھو أفضل النظم بالنسبة للكفاءة وانخفاض اإلستخدام 

یلیھ نظام الري بالرش الثابت یلیھ الري  الزائد في العناصر،
وبالنسبة للكفاءة التوزیعیة . ، وأخیرا نظام الري السطحيالمحوري

وكفاءة التكالیف التي تختص بتقلیل التكلفة للعناصر اإلنتاجیة، فنجد 
وقد یرجع . أن نظام الري المحوري یتفوق على باقي النظم األخري

ذلك لوجود وفورات السعة في تلك المزارع وأنھم یقوموا بشراء 
جملة أو مخفضة ولم تختلف باقي األنظمة عناصر اإلنتاج بإسعار 

األخري عن بعضھا كثیرا بالنسبة للكفاءة التوزیعیة وكفاءة 
   .التكالیف

  
كمیات المدخالت المثلي المستخدمة في المزارع الكفء ونسبة اإلستخدام الزائد الزائد في باقي المزارع الغیر كفء بنظام الري  :)١٧(جدول 

 میدانیةالمحوري لعینة الدراسة ال

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط  المدخالت
عدد المزارع التي بھا 

  إسراف
  نسبة اإلستخدام الزائد

 -   -   ٠,٥  ١,٧  المساحة المزروعة

 -  -   ٠,٢  ١,٢  السماد البلدي

 -  -   ٠,١  ١  التقاوي

 -  -   ٠,٢  ١,٣  السماد األزوتي

 -  -   ١,٥  ٢,٨  السماد البوتاسي

 -  -   ٠,١  ١,١  میاه الري

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة بإستخدام الحاسب األلي :المصدر
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Abstract: Wheat is one of the most important strategic crops, since it is one of the most important 
components of food processing in Egypt as well as it takes a large part of the general budget of the state. The 
problem of the study is the misuse of irrigation water in all crops in general and in wheat crop especially in 
the newly reclaimed. The study aims to investigate the effect of the inputs density on the efficiency of 
irrigation systems in applied in wheat production the new lands. Such aim can be achieved by determining 
the crucial factors affecting the efficiency. Data Envelope Analysis DEA has been adopted to measure 
different types of efficiencies of different irrigation systems as well as figuring out and investigating the 
impact of inputs-overuse in the different irrigation systems. The study relied on two main sources of data 
which are; secondary data published by the Ministry of Agriculture and Land Reclamation and primary data 
through questionnaire designed specifically for the current research. The results showed that the drip 
irrigation system is the best system in terms of efficiency and inputs-overuse, followed by the system of 
fixed spray irrigation followed by pivotal irrigation, and finally the surface irrigation system. For the 
allocative efficiency and cost efficiency of reducing the cost of the inputs, the central irrigation system is 
superior to other systems. This may be due to the existence of returns to scales in those farms and that they 
purchase the components of production at wholesale prices. On the other hand, the rest of the other systems 
are not very different for allocative efficiency and cost efficiency. 


