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 خصلالم

عب المصري ميته الغذائية للشھامة في مصر، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أھيعتبر محصول االرز من المحاصيل االستراتيجية ال
المحاصيل الصيفية في مصر ، يعتبر محصول األرز  أھمو من ھو غذائھمنظرا النه البديل االول للخبز، حيث يعتمد عليه معظم سكان مصر في 

تمويل الواردات د األجنبى الالزم ليمثل مصدراً هامًا لحـصيلة النقاألجنبي و أحد المحاصيل التـصديرية الرئيسية فى مصر مما يجعله من مصادر النقد 
اض استنباط اصناف جديدة تتميز بانخفهو االمثل  بديلوالبديل هو االرز الجاف ولذلك كان ال،وتمويـل عمليـة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

قياس  خدام اساليب التحليل الوصفى والكمى مثل, تم استاستهالكها المائى ،وانتاجيتها العالية،ومقاومتها للملوحة،وتحملها درجات الحرارة العالية
االنتاجية  تائج الدراسةن أوضحت,تم اختيار مركز الفرافرة كمنطقة للدراسة مؤشرات الكفاءة االقتصادية،تحليل التباين فى اتجاهين، فى)منطقة الدراسة(

عن االنتاجية الفدانية لمحصول االرز المائى،االستهالك المائى لمحصول االرز الجاف يقل بنحو  %52الفدانية لمحصول االرز الجاف تزيد بنحو
كمية   هكميات ميا وجود فروق معنوية احصائيا فى االنتاجيه الفدانيه لمحصول االرز الجاف ناتجة عن اختالفعن محصول االرز المائى، 25%

فى منطقة الدراسة, توصى الدراسة بأنه يجب على مزارعى االرزبمنطقة الدراسة التوسع فى المساحة المنزرعة من محصول  التربة مياه الرى مع  نوع
 دانية.الفرى وايضا زيادة االنتاجية لمن كميات مياه المخصصة  ل%25االرز الجاف حيث أنه محصول متحمل للجفاف والملوحة ويستهلك نحو 

 
 ،االرز المائى،العائد على وحدة المياهاالرز الجاف،كميات مياه الرى،االنتاجية الفدانية : الكلمات الدالة

 
 مقدمة:

عب المصري ميته الغذائية للشھامة في مصر، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أھيعتبر محصول االرز من المحاصيل االستراتيجية ال
من أهم يضاايعتبر ،و م المحاصيل الصيفية في مصر ھو من أھم وھالبديل االول للخبز، حيث يعتمد عليه معظم سكان مصر في غذائنظرا النه 

 محاصيل الحبوب الغذائية في مصر ومعظم دول العالم لكونه مصدر أساسي من مصادر الطاقة، والحتوائة علي العديد من األمالح والفيتامينات
صول الوحيد الذي يحقق لمصر إكتفاءا ذاتيا  ويعتبر األرز من المحاصيل المستهلكة للمياه بشراهه ولذلك تتدخل الدولة لتحديد والمعادن وهو المح

المحافظات المنتجة للمحصول والتي تتناسب وطبيعة المنطقة ومدي توافر المياه الالزمة لرى محصول االرز 
الرئيسي ألكثر من نصف سكان العالم وخاصة في ويعد الغذاء Oryza sativa)  ((9)بالالتينية   Oryzaجنس يتبع نباتي نوع هوو  زرع,األرزلمنا

الغذائية، يعتبر محصول األرز أحد المحاصيل التـصديرية الرئيسية فى مصر مما يجعله من مصادر النقد  الحبوب ،وهو من محاصيلآسيا قارة
ـي ذات ف يمثل مصدرًا هامًا لحـصيلة النقد األجنبى الالزم لتمويل الواردات وتمويـل عمليـة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمستدامة إال أنه و األجنبي
ف المائي هذه الفترة لذلك البد من إدارة الملفى التحديات التي تواجه مصر  مع وجود،يعتبر من المحاصـيل كثيفـة االسـتخدام للموارد المائيةالوقت 

يستهلكها األرز و استنباط أصنافا جديدة)االرز الجاف( والذى يوفر ثلث المياه التي ,(6)بأسلوب يسمح لنا بالتوزيع العادل للمياه بين المحافظات 
 التقليدي)االرز المائى(،حيث كان محصول األرز يعاني من مشكالت عديدة تتعلق بندرة المياه وترشيد استخدامها مما دعا الدولة إلي تخفيض

وأكثر على انتاجيةاه وأالمساحات المزروعة من األرز مما اضر بالفالح والمستهلك ولذلك تم استنباط أصناف من األرز مبكرة النضج وأقل استهالكا للمي
وبعد وصول مصر إلى مرحلة الفقر المائي أصبح علينا االختيار إما مياه الشرب أو مياه الزراعة وبالتالي بدأ  تحمال للملوحة ودرجات الحرارة العالية

الجاف  قق بالفعل في اصناف األرزالعمل على استنباط أصناف جديدة من األرز تستهلك  كمية مياه أقل وتعطي نفس اإلنتاجية واعلى وهو ما تح
ا ن،هذه األصناف هي األمل في تحقيق االكتفاء الذاتي من محصول األرز و أصبح لزاما تحقيق االستغالل االمثل لعنصري األرض والمياه، ومن ه

طن أرز للفدان  2.2لجاف يعطي نحو بدأ التفكير في التوسع الرأسي في هذه النوعية من المحاصيل بحيث تكون عالية اإلنتاجية، فمحصول االرز ا
أكبر بكثير من  كمية من مياه الرى وفي الوقت نفسه تستهلك ،(2)طن للفدان  5.2في حين تعطي األصناف التقليدية  من االرز المائى حوالى

 تر مكعب مياه للفدانم 5555إلي  0055األصناف الجديدة،عند زراعة أالصناف الجديدة من محصول االرز الجاف  فانه يمكن توفير نحو 
مياه حيث وصلت كفاءه استخدام المياه الي  3م 0  مياه بدال من 3م 0..5االصناف الحديثة غيرت البصمة المائية لألرز لتصل الي   أن  حيث

mailto:dalia_farouk1973@yahoo.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 داليا فاروق جاب هللا           493

 2020(  2)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ز المصري صناف األر ,األرز الجاف وهو أحد أصناف األرز المستنبطة والذي يتحمل نقص المياه وتم استنباطه عن طريق التهجين بين أ(3) 3م 0.0
محصول األرز الجاف يمكث في  (5)واألرز الفلبيني الذي يزرع على األمطار وفي األراضي المرتفعة وهو ذات جودة وطعم جيد وانتاجيه عالية،

رز التقليديةلأل صنافالمياه الري للمحصول مقارنة بأ كمية من %52يوما مما يوفر  نحو 062بدال من  (يوم 032يوم إلى  052)األرض من 
ملوحة والمحصول االرز بعد زراعة أصناف جديدة من األرز الجاف والتى تتحمل الجفاف  ىتوجد هناك حالة تفاؤل بين مزارع ،(3)المصرى) المائى(

ول االرز الجاف ي اإلنتاج ,محصأيضًا، وهي أصناف تم اختبارها وحققت رقمًا قياسيًا ف يةنتاجية الفداناال، وتزيد من ودرجات الحرارة العالية ألول مرة
دير بالذكر أن لجا,(2)يزرع لمدة ثالثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته تتم بنظم الرى الحديثه مثل الرى بالرش والرى بالتنقيط 

تبار التوسع بزراعته باعمن  يمكن  مامن االرز المائى مرى أقل المياهكمية من  ذات عمر قصيروتستهلك الجاف  مصر تمتلك أصناف من األرز 
رر زيادة قأن األرز سلعة أساسية وهو أهم األغذية للمصريين، كما أنه يدر دخل اقتصادي عالي للمزارعين مقارنة بالزراعات الصيفية األخرى ولذلك ت

اظ على نسبة المياه المقسمة على كل بعد إدخال األصناف الجديدة من األرز الجاف للحف %52المساحات المنزرعة بمحصول األرز بنسبة 
حول قيمة األنواع الجديدة من األرز وأهميتها االقتصادية ودورها في تقليل معدالت االستيراد من األصناف الجديدة  تالمحافظات لتطرح التساؤال

يوم ومعاملتها الفنية 05-05يتم الرى كل حيث وتتحمل طول فترات الري «يوما 032-052»والتى تتسم بأنها قصيرة العمر في الزراعة  (3)لالرز
ودرجات الحرارة ةالمائي الملوحةوايضا تتحمل الملوحة االرضية او  و الرى ليست معقدة وال تحتاج الى مجهود كبير مثل االرز المائىأسواء فى التسميد

ول وتعطى انتاجية عاليةعن محص جافة، أو تسطيروذات كفاءة عالية في استخدام المياهويمكن زراعتها على خطوط بذرة جافة في أرض العالية 
ولذلك فان التوسع فى زراعته سيحل مشكلة غذائية كبيرة ويحل ايضا مشكلة المياه وسيكون مصدر دخل للمزارعين الراغبين فى زراعه االرز المائى 
 (0).االرز الجاف

 

 رز الجاف:ل خصائص ا
 (0)يوم. 05-05طول فترات الرى حيث يتم الرى كل محصول األرز الجاف تحملي -1
 (0).من محصول األرز يوم لالصناف التقليدية  062يوم بدال من032-052يمكث فترة قصيرة فى الزراعة من -5
 (0).من محصول األرز ارنة باالصناف التقليديةقمن كمية مياه الرى م %25يوفر نحو -3
 ( 3)مثل االرز المائى .سواء فى الرى أو التسميد ليست معقدةوال تحتاج الى مجهود كبير  لمحصول األرز الجاف  نيةفالمعامالتال-5
مياه حيث وصلت كفاءه  3م 0مياه بدال من  3م 0..5غيرت البصمة المائية لألرز لتصل الي  من محصول األرز الجاف االصناف الحديثة-2

 (5).3م 0.0استخدام المياه الي 
 (5).كفاءة عالية في استخدام المياه للمحصول المائيةودرجات الحرارة العالية و  والملوحة الملوحة االرضيةجاف محصول األرز اليتحمل  -6
 (3)محصول االرز المائى.االنتاجية الفدانية ل طن عن0عالية تزيد الى نحو فدانيةانتاجية  محصول األرز الجاف  يعطى -7

 مبررات البحث:
نه من االرز نظرا البمحصــول زرعة نا تحديد المســاحات المھمھاالخيرة باتخاذ العديد من الســياســات االنتاجية والتي من أتمام الدولة في االونة ھزاد ا

االأن ذلك لم يؤدي إلي خفض مســـاحة االرز حيث يتم زراعته بالمخالفة لقرارات الحظر التي تضـــاعفت في مصـــر  اكثر المحاصـــيل اســـتهالكا للمياه
هو اســــتنباط اصــــناف ذات اســــتهالك مائى أقل واحاللها محل األصــــناف االمثل  بديلالكان  ذلك ولالك المياهھبالرغم من الغرامات الخاصــــة باســــت

اف ل االصـــــنالرز الجاف أحد هذه األصـــــناف ، لذا كان من الضـــــروري العمل علي التوســـــع الزراعي الرأســـــي ب حالتقليدية من االرز المائى ويعد اال
الك للمياه، وعالية االنتاجية الفدانية ومقاومة للملوحة،ومتحملة لدرجات الحرارة العاليةوالســــــــــــاللة الحديثة تم ھالجديدة من االرز الجاف قليلة االســــــــــــت

التكنولوجيا الحديثة محل االصــــناف التقليدية ، ومن ثم زيادة كفاءة اســــتخدام الموارد االقتصــــادية والحصــــول علي أقصــــي قدر ا عن طريق ھاســــتنباط
 .ممكن من االنتاج بأقل قدر ممكن من المساحة المنزرعة وكمية مياه الرى

 
  :دف البحثھ

 :فى مركز الفرافرة من خالل  ز الجافاالرانتاج  اقتصادياتهدف البحث دراسة است

 .)منطقة الدراسة(فىالجاف االرز بنودالتكاليف االنتاجية الفدانية لمحصول االرز المائى و  قياس-0
 . )منطقة الدراسة( فى الجافاالرز  االرز المائى و ىمحصولكال من االقتصادية لتقدير مؤشرات الكفاءة -5
 .)منطقة الدراسة( اجية الفدانية لمحصول االرز الجاف فىتالتربة على االنتآثير اختالف كميات مياه الرى ونوع  -3
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 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

عليهـا من خالل مركز المعلومــات ودعم اتخـاذ القرار بمحـافظـة الوادى الجـديـد، االبحــاث الحصــــــــــــــول  تم االعتمـاد على البيـانـات المنشــــــــــــــورة والتى تم
تجميعها من خالل  تمو والبيانات االولية والتى تم الحصــول عليها من خالل تصــميم اســتمارة اســتبيان ،المنشــوره فى مجال الدراســه،والدوريات  العلمية 

مزارع )مواقع تجريبية(وهم  جميع مزارعى االرز الجاف  فى منطقة  30اللقاءت مع مزارعى االرز فى منطقة الدراســــــــة حيث تم عقد اللقاءت مع عدد
قد تم اســـتخدام مجموعة من االســـاليب االحصـــائية مثل تحليل التباين فى ،ث تم  تجربة زراعة االرز  الجاف فى مســـاحة نحو واحد  فدان الفرافرة حي

ما تم قياس ك لدراســـــــــة آثر تغير كميات مياه الرى ونوعية التربة على االنتاجية الفدانية لمحصـــــــــول االرز الجاف،وقياس االهمية النســـــــــبية ، اتجاهين
 .ات الكفاءة االقتصادية مؤشر 

 
 توصيف منطقة الدراسة:
من إجمالي مساحة المحافظة ويقطنه  %35.05بنسبة  5كم 035651كم شمال غرب الداخلة ، وتبلغ مساحته   355تقع الفرافرةعلى مسافة 

محافظة الوادى راكز متم اختيار منطقة الفرافرة كمنطقة للبحث وهى أحد (،6) محافظة الوادى الجديدمن سكان  %05.02نسمة يمثلون  32055
صصة ختم اختيار مركز الفرافرة كمنطقة الجراء التجارب البحثية بها وذلك النها من المناطق الواعدة فى االستصالح حيث تم زيادة المساحة المالجديد

ة بالتربة فدان، وتتعدد بها أنواع التربة المختلفة بداية من التربةالصفراء الخفيفه نهايبها الستصالح االراضى ،وايضا يتم بها مشروع المليون ونصف 
يتكون مركز  ،الطميية الثقيلة،وتتعدد بها ايضا نظم الرى الحديثة مثل الرى بالرش والرى بالتنقيط ويوجد بها ايضا نظام الرى التقليدى)الرى بالغمر(

أبو  –اللواء صببيح  –الخير والنماء   -وأبو الهول  -والنهضة   -وحدات محلية قروية هي: )الكفاح  6رةويضم الفرافرة  من مدينة واحدة هي الفراف
قرى الكفاح , اللواء صبيح ,أبو الهول , أبوهريرة لزراعة االرز الجاف وذلك لوجودانواع مختلفة من التربة بكل قرية حيث توجد (,تم اختيار  هريرة

لة بقرية الكفاح والتى تتميز باحتفاظها بالمياه لفتره طويلة ولذلك فهى تعطى اعلى انتاجية  من محصول االرز الجاف , تليهاالتربة التربة الطميية الثقي
ها بمياه ة احتفاظجالطميية بقرية اللواء صبيح والتى تتميز باحتفاظها بالمياه لفنرة طويله ولكنها اقل من سابقتها التربة الطمييه الثقيله, تليها فى در 
انتاجية لمحصول  مالرى التربة الرملية المتوسطة بقرية أبو الهول ,والتربة الصفراء الخفيفة والتى تكون اقلهم فى درجة احتفاظها بمياه الرى وايضا أقله

 (6)( توزيع المراكز على مستوى محافظة الوادى الجديد.0ويوضح الشكل) ،(1)االرز الجاف
 

 المراكزعلى مستوى محافظة الوادى الجديد( : خريطة توزيع 1شكل)

 ..550-محافظة الوادى الجديد -مركز المعلومات ودعم اتخاذ اقرار-المصدر:النوته المعلوماتية لمحافظة الوادى الجديد
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 التكاليف االنتاجية الفدانية لمحصولى االرز الجاف واالرزا لمائى بمركز الفرافرة

( لبنود تكاليف الفدان من محصــــــــولى االرز)الجاف و المائى( فى منطقة الدراســــــــة مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد عند 0بيانات جدول)تشــــــــير 
 زراعة محصولى االرز الجاف،واالرز  المائى بمنطقة الدراسة)الفرافرة(.

 
 :الجافمن محصول االرز  يةفداناالنتاجية ال تكاليفأوالال

جنيه/فدان، 05522(أن اجمالى التكاليف الكلية لمحصـــــول االرز الجاف )التكاليف المتغيرةاالتكاليف الثابتة( قدر بنحو 0اتضـــــح من بيانات جدول) 
الجاف  زوبلغ اجمالى التكاليف المتغيرة )التقاوى،االســــمدةالعضــــوية،االســــمدة المعدنية،اللقاحات،العمل البشــــرى،العمل اصلى( لفدان من محصــــول االر 

من اجمالى التكاليف الكلية ،فى حين بلغت كل من تكاليف ) العمل البشــــــــــرى ،العمل  %63.01جنيه/فدان تمثل نحو 1.22بمنطقة الدراســــــــــة نحو 
( جنيها/فدان على   565، 0555،  2555،   012،   0555،255ت( نحو )مبيدااصلى ،تكلفة التقاوى ،االســــمدة المعدنية،االســــمدة العضـــــوية ,ال

( على الترتيب ، من اجمالى التكاليف المتغيرة لمحصـــــــول %3.51،%05.05،%65.02،%5.55،%.6.5،%05.12لترتيب بنســـــــب تمثل نحو)ا
(على الترتيـــب من اجمـــالى التكـــاليف الكليـــة فى حين بلغ % .5.5،%.0.0،%55.05،%0.50،%5.50،%0.53االرز الجـــاف،و تمثـــل نحو)
من اجمالى التكاليف الكلية وبلغت قيمة مســــتلزمات االنتاجلمحصــــول االرز %36.03فدان بنســــبة تمثل نحوجنيه/5255اجمالى التكاليف الثابتة نحو

 ( من اجمالى كال من التكاليف المتغيرة والتكاليف الكلية على الترتيب.%20.03،%00.05جنيه/فدان بنسب تمثل حوالى )6522الجاف نحو
 

 من محصول االرز المائى: يةفداناالنتاجيةال تكاليفثانيا ال
( أن عند زراعة فدان من محصـــــــــــول االرز المائى بمنطقة الدراســــــــــــة بلغ اجمالى التكاليف الكلية)التكاليف الثابتة االتكاليف 0تشـــــــــــير بيانات جدول)

شــــرى،العمل ،العمل البمبيداتية،الجنيه/فدان ،فى حين بلغ اجمالى التكاليف المتغيرة)التقاوى،االســــمدةالعضــــوية،االســــمدة المعدن05505المتغيرة(  نحو
من اجمالى التكاليف الكلية،  %62.35جنيها/فدان بمعدل قدر بنحو505.اصلى( لفدان من محصـــــــول االرز المائى بمنطقة الدراســـــــة)الفرافرة(حوالى 

ـــــــة ،االســــــــــــــمـــــــدة  ـــــــاحـــــــات ،االســــــــــــــمـــــــدة الــعضــــــــــــــوي ـــــــة الـتـقـــــــاوى ،الــلـق وبـلـغـــــــت تـكـــــــالــيـف كـــــــل مـن) الــعـمـــــــل الـبشــــــــــــــرى ،الـعـمـــــــل اصلــى ،تـكـلــف
(جــــــــــنــــــــــيــــــــــه/فــــــــــدان عــــــــــلــــــــــى الــــــــــتــــــــــرتــــــــــيــــــــــب بــــــــــنســـــــــــــــــــــــب تــــــــــمــــــــــثــــــــــل 0555،525،365،6555،0055،355الــــــــــمــــــــــعــــــــــدنــــــــــيــــــــــة(نــــــــــحــــــــــو)

ـــــحـــــو) ـــــحـــــو %.3.0،%.00.6،%63.16،%3.03،%5.10،%05.12ن ـــــرة،ون ـــــغـــــي ـــــمـــــت ـــــف ال ـــــي ـــــكـــــــال ـــــى الـــــت ـــــــب مـــــن اجـــــمـــــــال ـــــرتـــــي ـــــت (عـــــلـــــى ال
النتاج  لمحصــــــــــــول (على الترتيب من اجمالى التكاليف الكلية،وبلغت قيمة مســــــــــــتلزمات ا5.50%،1.63%،50.65%،5.2%،3.05%،0.33%)

( من اجمالى كال من التكاليف المتغيرة،و %23.02،%05.51جنيها/فدان بنســـــــــــب تمثل نحو) 1165االرز المائى بمنطقة الدراســـــــــــة)الفرافرة(  نحو
 التكاليف الكليةعلى الترتيب.

 
 (5555-.550)  محصولى االرز الجاف واالرز المائى بمنطقة الدراسة )الفرافرة( للموسم الزراعى االنتاجية الفدانيةل التكاليف( 1جدول)

 بنود التكاليف

 االرز المائى االرز الجاف

 جنيه/فدان
من التكاليف %

 المتغيرة

من %

التكاليف 

 الكلية

 جنيه/فدان

من %

التكاليف 

 المتغيرة

من التكاليف %

 الكلية

 3.88 02.12 0211 3.18 02.21 0111 عمل بشرى

 8.02 1.13 121 1.10 9.26 211 عمل آلى

 2.2 8.38 891 0.10 2.21 012 0تكلفة التقاوى

 10.91 98.19 9111 11.01 92.32 2111 2تكلفة السماد العضوى

 1.98 00.96 0011 3.06 02.32 0121 8تكلفة السماد المعدنى

 2.13 8.06 811 2.16 8.21 291 1المبيداتاجمالى قيمة ا

 28.32 32.11 1191 20.38 30.01 9122 قيمة مستلزمات االنتاج*

 92.81 011 6101 98.31 011 1622 اجمالى اتكاليف المتغيرة

 81.11  2111 89.08  1211 قيمة االيجار+ شبكة الرى

 81.11  2111 89.08  1211 اجمالى التكاليف الثابته

 011  01101 011  02122 اجمالى التكاليف الكليه

 (.5555-.550الزراعى)للموسم المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان 
 اتكلفة التقاوى(.المبيداتقيمة مستلزمات االنتاج=)تكلفة السماد العضوىا تكلفة السماد المعدنىا اجمالى قيمة *
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 االرز الجاف واالرز المائى لمحصولى مؤشرات الكفاءة االقتصادية 
 :محصول االرز الجاف الكفاءة االقتصاديةلمؤشرات أوال

( مؤشرات الكفاءة االقتصادية النتاج فدان من محصولى االرز الجاف واالرز المائى فى منطقة الدراسة )الفرافرة(  بمحافظة 5اتضح من جدول)
 .الوادى الجديد

، وبلغ سعر البيع للطن من محصول االرز الجاف  5.52قدر بحوالى  ارتغيردقطن/فدان بم 2اجية الفدانية لمحصول االرز الجاف نحو تبلغت االن
جنيه/فدان لمحصول االرز الجاف 55555جنيه/فدان ، حيث بلغ االيراد الكلى)العائد الكلى( حوالى 5555( نحو 5555/.550للموسم الزراعى)

جنيه /فدان 05525لتكاليف الكلية لمحصول االرز الجاف نحو ، و بلغت ا5.52فى ايراد الفدان  عن محصول االرز المائى بلغ نحو   بمقدار تغير
جنيه/فدان عند 1.22عن محصول االرز المائى ، قدر اجمالى التكاليف المتغيرة بحوالى  5.02حوالى بمقدار تغيربلغفى منطقة الدراسة )الفرافرة( 

اعة محصول االرز الجاف بمنطقة الدراسة بلغت التكاليف الثابتة ، عند زر 5.02قدربنحو قدارتغيرزراعة محصول االرز الجاف فى منطقة الدراسة بم
من تكاليف مستلزمات االنتاج المستخدمة فى زراعة فدان من  5.01نحو  مقدار التغير، بلغ 5.0قدارتغير بلغ حوالىجنيه/فدان بم 2555نحو

/فدان لمحصول االرز الجاف المنزرع فى منطقة الدراسة جنيه1252جنيها/فدان، بلغ صافى العائد نحو6522نحو  والبالغة محصول االرز الجاف
، من المالحظ ايضا زيادة معدل الهامش الكلى للربح)الفائض الحدى( عن محصول االرز المائى3.12ربحية للمزارع  قدر بنحو  بمقدار تغيرفى

ن من محصول االرز الجاف بمنطقة الدراسة، وهذا جنيه/فدان عند زراعة فدا05552بحوالى  الفائض الحدى حيث قدر 5.03نحو  بمقدار تغير بلغ
مضافة فانه لالمؤشر المتزايد يشجع المزارعين لزيادةاالنتاجية الفدانية من محصول االرز الجاف والتوسع قى زراعتة بالمحافظة، بالنظر الى القيمة ا

مما يدل على كفاءة  5.65نيه/فدان بمعدل زيادة قدر بنحوج03252فى حالة زراعة فدان من محصول االرز الجاف فى مركز الفرافرة فقد بلغت نحو
 ةمستلزمات االنتاج المستخدمة فى انتاج فدان من محصول االرز الجاف بمنطقة الدراسة حال تطبيق المزارعين زراعة االرز الجاف وذلك لزياد

 بمقدار تغيرالة زراعة فدان من محصول االرز الجاف محل الدراسة جنيه/ فدان فى ح5.2االنتاجية الفدانية ،بلغ العائد الكلى للتكاليف المتغيرة نحو 
قة نتاجية الفدانية من محصول االرز الجاف بمنطاالزيادة تهلعالتوسع فى زراوهذا المؤشر يدل على كفاءة تطبيق زراعة االرز الجاف و  5.51بلغ نحو

 0.6الدراسة لزيادة االنتاجية الفدانية بلغ العائد الكلى للتكاليف الكلية نحو  الدراسة، عند تطبيق المزارعين لزراعة محصول االرز الجاف فى منطقة 
مزارعى االرز للتوسع  فى زراعة محصول االرزالجاف وذلك لزيادة االنتاجية  تشجيعوهذا المؤشر يدل على  5.52تغير بلغ نحو اردقجنيه/فدان بم

راسة بلغ معدل الد فى منطقة، عند تطبيق المزارعين لزراعة فدان من محصول االرز الجاف لوحةوتحمله لدرجات الحرارة العالية ومقاومته للمالفدانية 
المؤشر يدل على قبول المزارعين لزراعة  أن اقل من الواحد الصحيح معنى ذلك وهو5.30قدار تغير بلغ نحو بم جنيه/فدان5.65التشغيل نحو 

ه لزيادة االنتاجية الفدانية من محصول االرزبمنطقة الدراسة، بلغ سعر التعادل لتغطية محصول االرز الجاف  محل الدراسة والتوسع فى زراعت
،ذلك المؤشر يدل على  5.30تغير بلغ نحو  قدارجنيه/فدان حال تطبيق المزارعين لزراعة االرز الجاف بمركز الفرافرة بم55.0التكاليف الكلية نحو 

ع يستطيع تحمل مخاطر التقلبات السعرية، بلغت كمية التعادل لتغطية التكاليف الكلية انه عند زراعة محصول االرز الجاف فان المزار 
ويدل ذلك المؤشر على تحمل المزارع  5.05عند زراعة فدان من محصول االرز الجاف فى منطقة الدراسة بمعدل تغير بلغ نحو جنيه/فدان3.0نحو

جنيه/فدان لمحصول االرز الجاف بمقدار تغير بلغ نحو ويدل ذلك المؤشر على 02.0يرة بلغ سعر التعادل لتغطية التكاليف المتغلمخاطر االنتاج،
 5.01جنيه/فدان بمقدار تغير بلغ حوالى 5،كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة لمحصول االرز الجاف نحو 5.33تحمل المزارع لمخاطر االنتاج 

بلغ  العائد على الجنيه المستثمر عند زراعة فدان من االرز الجاف فى منطقة الدراسة نحو  ،ويدل ذلك المؤشر على تحمل المزارع لمخاطر االنتاج
,هذا يعنى انه عند زراعة مزارعى االرز لمحصول االرز الجاف  بمنطقة الدراسة فان اربحية الجنيه  5.2قدر بحوالى مقدارتغيرجنيه/فدان ب5.60

زارعين لمحصول االرز المائى  مما يشجع المزارعين على االتوسع فى زراعة االرز الجاف وذلك المستثمر كانت اعلى من قيمتها عند زراعة الم
د النصف ح لزيادة االنتاجية الفدانية لمحصول االرزفى منطقة الدراسة)الفرافرة( االستهالك المائى لمحصول االرز الجاف فى منطقة الدراسه يصل الى

جنيه/فدان حال زراعة فدان من محصول االرز 6ائى ولذلك فان العائد على وحدة المياه للفدان بلغ نحو من االستهالك المائى لمحصول االرز الم
 .  وهذا المؤشر يدل على ربحيةالمزارع0.5تغيربلغ حوالى  قدارالجاف بم

 
 :محصول االرز المائى االقتصاديةلالكفاءة  ثانيا مؤشرات

للموسم  المائى طن/فدان وكان سعربيع الطن من محصول االرز5)المصرى( بمنطقة الدراسة نحو بلغت االنتاجية الفدانية لمحصول االرز المائى
جنيه/فدان فى حين بلغت التكاليف  06555جنيه/فدان ،فى حين بلغ العائد الكلى لمحصول االرز المائى نحو5555( نحو 5555/.550الزراعى)

ائى فى منطقة الدراسة )الفرافرة( ، فى حين بلغ اجمالى التكاليف المتغيرة جنيه/فدان عند زراعة محصول االرز الم 05505الكلية نحو
جنيه/فدان عند زراعة محصول االرز المائى بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد عند زراعة محصول االرز المائى بمنطقة الدراسة 505.نحو

، جنيه/فدان ، قدرت التكلفة من مستلزمات االنتاج المستخدمة فى زراعة فدان من 5255)الفرافرة( بمحافظة الوادى الجديد بلغت النكاليف الثابتة نحو
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جنيه/فدان ،  02.5جنيها/فدان بمنطقة الدراسة ، فى حين بلغ صافى العائد الفدانى لمحصول االرز المائى نحو 1165محصول االرز المائى نحو 
 .جنيه/فدان 62.5لغ الهامش الكلى للربح)الفائض الحدى( نحو فى حين انه عند زراعة فدان من محصوالالرز المائى فقد ب

 
د الجدية الوادى ــــــــــرة محافظــــــــــز الفرافــــــــــاف واالرز المائى فى مركــــــــــول االرز الجــــــــــدان محصــــــــــادية لفــــــــــاءة االقتصــــــــــرات الكفــــــــــمؤش( 2جدول )

 (5555-.550الزراعى) مــــــــــللموس
االرز  داللة المؤشر طريقة الحساب البيان

 (0)الجاف

االرز 

 (2)المائى

 (8) مقدار التغير

 1.22 1 2 انتاجية المزارع انتاجية المزارع متوسط انتاجية الفدان/طن

 - 1111 1111 سعر البيع سعر البيع السعر المزرعى)جنيه/ فدان(

 1.22 09111 21111 ايراد الفدان السعر xاالنتاجيه الكلى )جنيه/ فدان( العائد

التكاليف 

 المتغيرة)جنيه/فدان(

 1.02 6101 1622 تكلفة متغيرة 

 1.0 2111 1211 ايجار الفدان االيجار+ شبكة الرى التكاليف الثابته)جنيه/فدان(

التكاليف الثابتة +  التكاليف الكليه)جنيه/فدان(

 المتغيرة التكاليف

 1.01 01101 02122 تكاليف كلية

تكاليف مستلزمات 

 االنتاج)جنيه/فدان(

 1.01 1191 9122 اسعار السوق اسعار السوق

 8.12 0261 1212 ربح المزارع التكاليف الكلية -العائد  صافى العائد)جنيه/فدان(

الهامش الكلى )الفائض 

 الحدى( )جنيه/فدان(

 1.38 9261 02112 كلما ارتفع شجع المزارع التكاليف المتغيرة -العائد

تكاليف  -العائد القيمة المضافة)جنيه/فدان(

 المستلزمات

 1.91 3211 08212 كفاءة مستلزمات االنتاج

العائد الكلى/ التكاليف 

 المتغيرة)جنيه/فدان(

العائد% التكاليف 

 المتغيرة

دل على كفاءة  0زاد عن

 النشاط

2.2 0.1 1.11 

الكلى/ التكاليف العائد 

 الكلية)جنيه/فدان(

دل على نجاح  0زاد عن العائد% التكاليف الكلية

 النشاط

0.9 0.0 1.12 

دل على  0انخفض عن التكاليف الكلية% العائد معدل التشغيل)جنيه/فدان(

 قبول النشاط

1.92 1.61 1.80 

سعر التعادل لتغطية التكاليف 

 الكلية)جنيه/فدان(

التكاليف 

 الكلية%االنتاجية

انخفض عن السعر تحمل 

 مخاطر االسعار

2160 8918 1.80 

كمية التعادل لتغطية التكاليف 

 الكلية)جنيه/فدان(

قل عن االنتاجية تحمل  التكاليف الكلية%السعر

 مخاطر االنتاج

8.0 8.9 1.01 

سعر التعادل لتغطية التكاليف 

 المتغيرة)جنيه/فدان(

التكاليف 

 المتغيرة%االنتاجية

 1.88 2.1 0.9 تأكيد ماسبق

كمية التعادل لتغطية التكاليف 

 المتغيرة)جنيه/فدان(

التكاليف 

 المتغيرة%السعر

 1.01 2.1 2 تأكيد ماسبق

العائدعلى الجنية 

 المستثمر)جنيه/فدان(

صافى العائد% التكاليف 

 الكلية

 1.2 1.00 1.90 دليل ربحية المزارع

وحدة العائد على 

 المياه)جنيه/فدان(

االيراد الكلى%كمية 

 المياه

 0.1 2.2 9 دليل ربحية المزارع

 (.5555-.550المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان  للموسم الزراعى)
 .5/5-0=3،  العائد الكلى=االيراد الكلى.

 

جنيه/فدان ، فى حال زراعة 0555بالنظر الى القيمة المضافة عند زراعة فدان من محصول االرز المائى فى منطقة الدراسة )الفرافرة( فقد بلغت نحو
لى للتكاليف جنيه/فدان  ،العائد الك0.1فدان من محصول االرز المائى فى مركز الفرافرة منطقة  الدراسة بلغ العائد الكلى للتكاليف المتغيرة نحو  

جنيه/فدان عند زراعة محصول االرز المائى فى منطقة  الدراسة  وبلغ معدل التشغيل عند زراعة  0.0الكلية بلغ العائد الكلى للتكاليف الكلية نحو
ن حال زراعة فدان جنيه/فدا 55.0جنيه/فدان، بالنسبة لسعر التعادل لتغطية التكاليف الكلية بلغ نحو   ..5فدان من محصول االرز المائى نحو

يف لمن محصول االرز المائى بمنطقة الدراسة ، ، عند زراعة فدان من محصول االرز المائى فى منطقة الدراسة بلغت كمية التعادل لتغطية التكا
رعين لزراعة محصول جنيه حال عدم تطبيق المزا 5323جنيه/فدان ، وبالنسبة لسعر التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة بلغ نحو  3.0الكلية نحو

جنيه عند تطبيق المزارعين للممارسات لزراعة االرز الجاف فى منطقة 02.0االرز الجاف وتطبيق زراعة محصول االرز المائى وبلغ نحو 
 يستطيعلهذا المؤشر يدل على انه عند زراعة فدان من محصول االرز الجاف فى مركز الفرافرة  فان المزارع  %0..51الدراسةبمعدل بلغ نحو 

جنيه/فدان عند تطبيق  زراعة فدان من محصول االرز الجاف  5تحمل مخاطر التقلبات السعرية ، بلغت كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة نحو
 %55بلغ نحوبمعدل زيادة 5.5فى منطقة الدراسة  أما فى حال زراعة فدان من محصول االرز المائى بلغت كمية التعادل لتغطية التكاليف الكلية 
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جنيه/فدان  حال زراعة  محصول االرز 5.00ويدل ذلك المؤشر على تحمل المزارع لمخاطر االنتاج ، قدر  العائد على الجنيه المستثمر بنحو 
مما سبق ،ةجنيه/فدان حال زراعه فدان من محصول االرز المائى بمركز الفرافر 5.2المائى فى منطقة الدراسة، العائد على وحدة المياه قدر بنحو 

عد من اراضى االستصالح الجديدة والتى لها طبيعة خاصة وظروف معينة من تالفرافرة  بمحافظة الوادى الجديد  منطقةيتضح من خالل الدراسة ان 
المنطقة ومن المالحظ بحيث طبيعة أنواع التربة اختالف كميات  مياه الرى ونظم الرى الحديثة المتبعة فى مركز الفرافرة والتركيب المحصولى المنزرع 
لقليل لمياه واستهالكه ا ان محصول االرز محصول استراتيجى هام من الناحية االقتصادية والناحية التصديرية ولزيادة االنتاجية الفدانية من االرز

ول الرز الجاف حيث أنه محصلذلك توصى الدراسة بأنه يجب على مزارعى االرزبمنطقة الدراسة التوسع فى المساحة المنزرعة من محصول االرى 
طن على 0من كميات مياه الرى المخصصة  لرى  محصول االرز وايضا زيادة االنتاجية الفدانية بنحو %25متحمل للجفاف والملوحة ويستهلك نحو 

اء رة الرى وتكون النتيجة االكتفمليون فدان من االرز بالمياه المخصصة لزراعة مليون فدان ارزوالمقررة بمعرفة وزا 5االقل وبالتالى نستطيع زراعة
 الذاتى وتصدير أكثر من مليون طن أرز .

وجود فروق معنوية احصائيا فى االنتاجيه الفدانيه لمحصول االرز الجاف فى منطقة الدراسة ناتجة عن اختالف فى كميات  (3جدول)نتائج  تبين من
كمية مياه الرى   اختالف جةينتصائيا فى االنتاجية الفدانية لمحصول االرز الجاف  مياه الرى  كما  تشير النتائج ايضا  الى وجود فروق معنويه اح

 التربة فى منطقة الدراسة. اختالفمع  
 

 (2121-2112محصول االرز الجاف فى مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد للموسم الزراعى)ل فى اتجاهين (تحليل التباين3جدول )
Sig F Mean Square Df Sum of squares Source 

1.183 1.902 1.112 0 1.112 X1 

1.118 01.316 1.330 06 09.111 X2 

1.112 01218 0.028 1 1.111 X1*X2 

  1.262 2 0.192 Error 

   23 03.220 Total 

 (.5555-.550سم الزراعى)مو المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان  لل

R Squared=0.923(Adjusted R Squared=0.901) 
 أهم النتائج التى توصل اليها البحث

 عن االنتاجية الفدانية لمحصول االرز المائى. %52االنتاجية الفدانية لمحصول االرز الجاف تزيد بنحو-0
 عن محصول االرز المائى. %25االستهالك المائى لمحصول االرز الجاف يقل بنحو -5
جنيه/فدان 5.00نحو جنيه/فدان لمحصــــــــــــــول االرز الجاف، وبلغ العائد على الجنيه المســــــــــــــتثمر نحو 5.60بلغ العـائـد على الجنيه  المســــــــــــــتثمر-3

 جنيه/فدان.5.2لمحصول االرز المائى بمقدار تغير بلغ حوالى 
االرز المائى  محصـــــــــولل جنيه/فدان5.2نحو  ياهالموحدة االرز الجاف، وبلغ العائد على  جنيه/فدانلمحصـــــــــول6بلغ العائد على وحدة المياه نحو -5

 جنيه/فدان.0.5بمقدار تغير بلغ حوالى 
 المراجع

 .5506-سعيد سعد سليمان-التوصيات الفنية لزراعة االرز الجاف فى االراضى الطميية الثقيلة-1
 . .550 -سرحان سليمان المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى  -أثر السياسة الزراعية على إنتاج وتسويق األرز في مصر -5
 ..550-جريدة المال   -األرز الجاف خطوة على طريق االكتفاء -3
 .5500 -جريدة المال-« على الخطوط»الزراعة تنجح في رفع إنتاجية فدان األرز -5
نصورة امعة المج-مها بسطاوى وآخرون -تقدير الكفاءة االنتاجية لمحصول االرز فى محافظة الدقهلية باستخدام دالة التكاليف فى المدى الطويل -2
-5500. 
 ..550-محافظة الوادى الجديد -مركز المعلومات ودعم اتخاذ اقرار-النوته المعلوماتية لمحافظة الوادى الجديد-6
 55555-جريدةالشروق  -زراعة الوادي الجديد تجرى تجارب لزراعة األرز غير المستهلك للمياه -1
إنتاج محصول االرز )دراسة حالة بمحافظة الشرقيةدعاء سمير محمد مرسي أحمد دراسة اقتصادية ألثر استخدام تكنولوجيا االصناف علي  -0

 .5502المنصورة
 . 5502 -ةور امعة المنصج - وآخرونحسام الدين حامد منصور -دراسة اقتصادية تحليلية لمحصول األرز في مصر -.

-المنصورةجامعة -محمد محمد حسن الشاويش  "الغربيةدراسة حالة بقرية سبرباي بمحافظة  "دراسة اقتصادية إلنتاج محصول األرز  -05
5500 . 
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The rice crop is considered one of the important strategic crops in Egypt, and it comes second after wheat 

crop, its important nutritional for the Egyptian people, Rice crop is the first alternative to bread, The most of the 

Egyptian people are depends on rice crop food and it is one of the most important summer crops in Egypt, the rice 

crop is one of the export crops and represents an important source of foreign exchange earnings needed to finance 

imports , finance the process of economic and social development. The alternative is dry rice and therefore the 

best solution was to devise new varieties characterized by low water consumption, high feddan productivity, 

resistancetosalinity, and tolerance to high temperatures., descriptive and quantitative analysis methods were used, 

such as measuring economic efficiency indicators, two-way variance analysis, in the (study area). Farafra region 

was chosen as a study area. Hydroponic dry rice crop is about 50% less than the water rice crop, and there are 

statistically significant differences in the acre productivity of the crop Dry rice is caused by the difference in the 

amount of water for the amount of irrigation water with the type of soil in the study area. The study recommends 

that rice farmers in the study area should expand the cultivated area of the dry rice crop as it is a drought-tolerant 

and Stalinized crop and consumes about 50% of the quantities of irrigation water and also increases Acre 

productivity. 

 

Key words: Dry rice, Water rice, Water irrigation quantities ,Feddan productivity, Water unit revenue. 
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