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 الملخص
 دراسةخالل  وذلك من .المساقي المطورةتقدير األثار االقتصادية المترتبة على إنشاء وتكوين روابط مستخدمي المياه على  البحث ستهدفي

د استند البحث . وقمؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية الستخدام مياه الري لمحصول القمح خارج وداخل روابط مستخدمي المياه بمحافظة الشرقية
المنشورة في الجهات  ستبيان، واآلخرى البيانات الثانويةفي تحقيق أهدافه على مصدرين رئيسيين للبيانات، تتمثل في البيانات المستمدة من استمارة اال

ن مزارعي محصول أمايلي: وعرض النتائج والتي كان من أهمهاالمختلفة كما تم استخدام كل من األسلوبين الوصفي والكمي في تحليل بيانات الدراسة 
بلغت  في حين خارج الروابط، وداخل الروابط المائية على الترتيب.جنيه/فدان  72414.74، 77411.44 بنحو قدري اكليًا القمح قد حققوا إيراد

جنيه/فدان على  5454.12، 5854.17 تبلغ حواليزراع الروابط ثم زراع خارج الروابط بقيمة الالتكاليف اإلنتاجية الكلية لفدان القمح أدناها لدى 
قدر صافي عائد فدان القمح داخل يجنيه/فدان، حيث  1282.51ارجها بمقدار زيادة صافي عائد فدان القمح داخل الروابط عن خوبالتالي الترتيب. 
ؤدي إلى زيادة االيراد الكلي روابط مستخدمي المياه ت. ومما سبق تبين أن جنيه/فدان 1452.11جنيه/فدان، وخارج الروابط  4541.74 بنحو الروابط

 يؤكد على أهمية مشروعات تطوير الري والتوسع فيها كلما توافرت اإلمكانيات لتحقيق هذااألمر الذي . وتقليل التكاليف وزيادة صافي العائد الفداني
 التوسع.

 
 المقدمة

تعتبر مشكككككككلة الموارد المائية من أهم المشككككككاكل التي تواجه جمهورية مصككككككر العربية في الوقت الحاوككككككر، بسككككككبب محدودية مواردها المائية 
األمر سككنويًا ،  ٪1.82وككئيلة من مياه األمطار والمياه الجوفية. وتعاني مصككر من ارتفاع معدل النمو سكككاني  والممثلة في مياه نهر النيل وكميات 

انخفاض متوسكككط نصكككيب الفرد من المياه إلى ما تحت حدود الفقر المائي. مما أدى إلى عدم كفاية اإلنتاج المحلي، وبالتالي اسكككتيراد  الذي يؤدي الى
سكككككد احتياجات االسكككككتهالك، مما يؤثر على حجم الصكككككادرات باالنخفاض والواردات الزراعية بالزيادة وزيادة عجز الميزان كميات إوكككككافية من الغذاء ل

ير مالتجكاري، وعلى الرمم من ذلكك يتم التعامل مع مياه الري على أنها عنصككككككككككككككر إنتاجي مجاني بدون مقابل مما أدى إلى تزايد الفقد واالسككككككككككككككتخدام 
 .   7 درهاالرشيد وكذلك تلوث مصا

لذلك تعمل الحكومات المتعاقبة في الوقت الراهن على زيادة كفاءة اسكككككتخدام الموارد المائية وتطوير طرق الري لتحقيق أقصكككككى كفاءة ممكنة 
دية وعلى امن الموارد المائية فإنها قامت بووكككككككع اسكككككككتراتيجية لتطوير وتعظيم اسكككككككتخدام مياه الري بغرض الوفاء بخطة التنمية االجتماعية واالقتصككككككك

دى توككمنته تلك االسككتراتيجية محاولة إيجاد وعي لما    األخص التوسككع الزراعي األفقي وميرها من االحتياجات االسككتهالكية األخرى، وكان من بين
ور المزارع في بد الكفاءة في اسكككككككككتخدام مياه الري وخاصكككككككككة في أمراض الزراعة، واإلهتمامتحقيق الجماهير واألجهزة الشكككككككككعبية والتنفيذية للعمل على 

 التي توككككم مجموعة من الزراع على نف  مشككككاركتة في إدارة المياه واسككككتخدامها على مسككككتوى الحقل وذلك من خالل تكوين روابط لمسككككتخدمي المياه
لزراع لحسن إدارة توجية امع اقتصار دور وزارة الري على  تطهيرهو  التعاون على صيانته، وهؤالء الزراع يتولون عملية إدارة المسكقى و المسكقى الواحدة

التوصككككككيل الجيد للمياه إلى الحقول ويحقق العدالة في التوزيع المياه، ويوفر كمية مير المسككككككقى ومعالجة المشككككككاكل الفنية لتلك الروابط مما يؤدي إلى 
 . 1  ٪11-78  بنحووزيادة اإلنتاجية لبعض المحاصيل   ٪78 -71 في حدودقليلة من المياه 

في شكككككان إدارة وانتفاع الزراع بنظم الري  7448لسكككككنة  7441رقم  الموارد المائية والريك االسكككككتراتيجية فقد صكككككدر قرار وزارة وبناءًا على تل
 الحقلي المطور باألراوكككي القديمة، والذي يتوكككمن تطوير المسكككاقي باسكككتخدام أحد أسكككاليب الري المطور والتي تتمثل في وكككى مياه الرى في مسكككقى

ى أو بإمرار مياه الري داخل مواسكككككير مدفونة تحت مسكككككتوى األرض وتوزيع المياه بواسكككككطة محاب ، ع عمل فتحات تجاه كل مرو خرسكككككانة ممبطنة بال
 كما يتومن تكوين روابط من المزراعين لتشغيل طلمبات الرفع والمسقى وتحديد تكاليف الري وميرها من األعمال التنظيمية. 

 
 

                                                           
 .م1174، خطوه لمعالجة خطر الشح المائي في منطقة الشرق األوسط، المياه االفتراضية ،العربي للبحوث والدراسات المركز  7 
 م.9111العربية، الخرطوم،  ، جامعة الدولتعزيز دور تنظيمات مستخدمى المياه فى الزراعة المصرية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، (2)
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 مشكلة الدراسة:
لتنمية لتتمثل مشكككككله الدراسككككه في ان قطاع الزراعة في مصككككر هو القطاع الرائد للتنمية االقتصككككادية ،فالزراعة والمياه هما الركيزتان االسككككاسككككيتان     

لة توزيع ااالقتصككككادية ، وأن نصككككيب الفرد من المسككككاحه والمياه يتناقص سككككنويا باسككككتمرار مع الزياده المسككككتمرة في عدد السكككككان ، فوككككال عن عدم عد
اصيلهم حالمياه على طول الترع والمسكاقي وكذلك عدم وصكول المياه الى نهايات معظم الترع والمسكاقي ، واسراف المزارعين في استخدام المياه لري م

يام النزاع بين وقعن  ناهيكعوائدهم ،يقلل من تكاليفهم األنتاجية و يزبد من على مدخالت اإلنتاج ومخرجاتة و بكالسككككككككككككككلكب  الزراعيكة المختلفكة ممكا يؤثر
 الزراع على نف  المسقى . 

 

 الهدف من الدراسة
ذلك و يكمن الهدف الرئيسكي للدراسكة في تقدير األثار االقتصكادية المترتبة على إنشكاء وتكوين روابط مسكتخدمي المياه على المساقي المطورة 

الري لمحصكككككككككول القمح خارج وداخل روابط مسكككككككككتخدمي المياه بمحافظة من خالل تقدير مؤشكككككككككرات الكفاءة االقتصكككككككككادية واإلنتاجية السكككككككككتخدام مياه 
 .  هذا التكوين لرواط مستخدمي المياه على المدخالت والمخرجات األنتاجية ،باألوافه الى أثر الشرقية

 

 البيانات والطريقة البحثية مصادر
 

 اعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات هما  :
وزارة الزراعة، وزارة الموارد المائية والري ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة  وتم الحصكككككككككول عليها من الجهات الرسكككككككككمية مثل البيانات الثانوية: -7

 .واالحصاء سواء كانت البيانات منشورة أو مير منشورة
عه زر ن، تطور المسككاحة الم  7 وبدراسككة تطور نصككيب الفرد من المسككاحة المحصككولية والمسككاحة المنزرعه وكمية المياه  يووككح الجدول رقم

بينما مليون فدان،  4.7حيث بلغت  1178مليون فدان، ارتفعت لتصككل أقصككاها عام  5.84  حوالي 1172-1111  فقد بلغ متوسككطها خالل الفترة
لمزروعه تبين أنه ،وبحسككاب نصككيب الفرد من المسككاحة ا1178من مثيلتها عام  ٪52مليون فدان، تمثل  1.54حيث بلغت  1111كانت أدناها عام 

فدان خالل  1.77  بمتوسكككككط 1112-1111فدان خالل السكككككنوات   1.71  واقصكككككى قيمه 1178-1174فدان عامي   1.7يتراوح بين أدنى قيمه 
 التعدي على األراوي الزراعية بالبناء . عنفتره الدراسة ويرجع هذا األنخفاض لزياده عدد السكان فوال 

 

 .  ( 2292-2222في جمهورية مصر العربيه خالل الفتره ) الفرد من المساحة المزروعه والمحصولية والمياهتطور نصيب (: 1جدول رقم )

 عدد السكان السنوات
المساحة 

 المزروعه

المساحة 

 المحصوليه

كميه المياه 

 المتاحة

 3بالمليار م

نصيب الفرد 

من المساحة 

 المزروعه

نصيب الفرد 

من المساحة 

 المحصوليه

نصيب الفرد 

من المياه 

 3المتاحه م

كميه المياه 

 المستخدمة

2222 23.136 3.432 93.129 23.3 2.92 2.22 9264.23 38.234 

2229 26.213 3.186 98.2234 24.9 2.92 2.29 9282.13 38.363 

2222 22.223 4.983 98.36 24 2.92 2.22 9222.29 36.333 

2223 23.128 4.223 98.833 24.62 2.92 2.29 9224.33 32.662 

2228 21.323 4.329 98.669 21.22 2.92 2.29 112.81 33.466 

2226 32.263 4.346 98.128 21.82 2.92 2.29 143.99 21.336 

2222 32.224 4.623 98.12 21.12 2.92 2.29 139.62 82.184 

2223 33.288 4.838 96.936 32.22 2.99 2.29 168.26 82.236 

2224 36.918 4.832 96.232 32.22 2.99 2.22 122.32 82.482 

2221 32.126 4.34 96.818 32.22 2.99 2.22 188.62 38.629 

2292 34.246 4.38 96.338 33.82 2.99 2.91 133.22 33.318 

2299 42.632 4.22 96.363 32.2 2.99 2.91 432.21 32.423 

2292 42.326 4.42 96.626 32.43 2.99 2.91 429.23 32.921 

2293 48.221 4.18 96.81 36.42 2.99 2.94 412.34 33.493 

2298 42.498 4.12 96.241 32.3 2.92 2.94 434.41 34.264 

2296 44.164 1.92 96.233 32.3 2.92 2.94 422.22 32.362 

2292 19.223 1.1 96.422 32.6 2.99 2.93 482.86 83.261 

 32.42 182.49 2.22 2.99 39.63 96.268 4.61 32.981 المتوسط

 . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائي السنوي ، كتاب مصر في ارقام ، اعداد متفرقهدر: ــــالمص

جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد 

 أعداد متفرقةالزراعي، 



 426     أثر روابط مستخدمي المياه على مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

 9102(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

حيث 1172مليون فدان فقد بلغ حدها االقصكككككككككككككى عام  78.184  1172-111بينما بلغ متوسككككككككككككط المسككككككككككككاحة المحصككككككككككككوليه في الفتره  
،  1172عن مثيلتهكككا عككام  %55.71مليون فكككدان، تمثكككل  72.417حيكككث  بلغكككت  1111مليون فكككدان، بينمككا ككككانكككت أدنكككاهكككا عكككام  78.511بلغككت

فدان خالل السكككككككنوات  1.11واقصكككككككى قيمة  1172عام  1.71احة المحصكككككككولية  تبين أنه يتراوح بين أدنى قيمة وبحسكككككككاب نصكككككككيب الفرد من المسككككككك
فدان خالل فتره الدراسككككة ويرجع هذا األنخفاض للزياده المسككككتمره في عدد السكككككان فوككككال عن تبوير بعص االفرد  1.77  بمتوسككككط 1111-1111 

  بينما ارتفعت 1172-1111/فرد خالل الفتره من   2م 442.57وسكككككط نصكككككيب الفرد من المياه  لالروكككككي السكككككتغاللها في السككككككن ، بينما بلغ مت
عن  %14.41/ فرد،تمثل 2م 541.48حيث بلغت 1172/فرد ، بينما كانت أدناها عام  2م 7185.12حيث بلغت 1111لتصكككككككككل أقصكككككككككاها عام 

زياده المسككتمره في عدد السكككان وعدم اسككتخدام سككياسككه ترشككيد المياه بصككورة ،ويرجع االنخفاض في نصككيب الفرد من المياه الى ال 1111مثيلتها عام 
 صحيحة.

 
 م اختيار محافظة الشرقية كنطاق مكاني إلجراء الدراسة الميدانية التي تخدم إجراء البحث لألسباب التالية:ت البيانات األولية -2

تعتبر ثاني محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة الزراعية بعد محافظة الشرقية من المحافظات الريفية الزراعية الهامة في مصر فهي 
ألف فدان تمثل حوالي  584.5ألف فدان يزرع منها حوالي  711محافظة البحيرة، حيث تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الشرقية حوالي مليون و 

من إنتاج مصر الزراعي،  ٪17مليون فدان، وتنتج محافظة الشرقية حوالي  5.8حوالي  تبلغمن إجمالي المساحة المزروعة بالجمهورية والتي  71.7٪
 القمح واألرز والذرة      . كما تعد من المحافظات الرائدة في إنتاج محاصيل الحبوب ألف حائز 441.14ويبلغ عدد الزراع الحائزين بها حوالي 

 . 7 لمحافظات المؤثرة على اإلنتاج الكلي للحبوب على مستوى الجمهوريةالشامية  حيث ياتي ترتيبها في المرتبة الثانية مما يجعلها من ا
من إجمالي عدد روابط  ٪72.11رابطة تمثل  842تنفيذ مشروع الري المطور بها حيث بلغ عدد روابط مستخدمي المياه بمحافظة الشرقية       

ألف فدان، تمثل  81.2المساحة التي تم تطويرها بمحافظة الشرقية رابطة، وقد بلغت  4772مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية والبالغة 
من إجمالي المساحة المزروعة  ٪78.2ألف فدان وتمثل  114من إجمالي المساحة التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية والبالغة  12.74٪

 . 1 بمحافظة الشرقية
ي الواقعة على امتداد ترعة السعيدية والبوهية المارة بمحافظة الشرقية تطوير الري في محافظة الشرقية على خمسة مراحل للمساق وتم

، 2، السعيدية1، السعيدية7بوصالتها الفرعية وذلك فى مدن أبوحماد وفاقو  وديرب نجم. وتنقسم ترعة السعيدية إلى ثالثة أقسام رئيسية هما السعيدية
رابطة تم تنفيذ  842بلغ عدد روابط مستخدمي المياه بمحافظة الشرقية نحو ، وقد 1البوهية ،7كما تنقسم ترعة البوهية إلى قسمين رئيسين هما البوهية

لكل من مركز أبوحماد، وفاقو ،  ٪18.41، ٪18.41، ٪45.72وحده ري مطور تتبع كل وحدة رابطة ومجل  ادارة موزعة بنسبة  217وتفعيل 
ألف  81.21عاملة، وقد بلغت المساحة التي تم تطويرها بمحافظة الشرقية نحو وحده ري مطور مير  148وديرب نجم على الترتيب إي أن هناك 

رابطة من  21لكل من مركز أبوحماد، وفاقو ، وديرب نجم على الترتيب. وقد تم اختيار  ٪11.24، ٪21.27، ٪24.18فدان، موزعة بنسبة 
مووح بالجدول كماجمالي عدد الروابط العاملة على ترعة السعيدية والبوهية من إ ٪71إجمالي عدد الروابط العاملة على ترعة السعيدية والبوهية تمثل 

   1 رقم
 .1172/1171عدد روابط مستخدمي المياه وزمام المساقي المطورة وعدد الروابط المختارة بمحافظة الشرقية (: 2جدول رقم )

 الترعة الرئيسية المركز األداري المحافظة
 عدد الروابط المختارة الزمام بألف فدان عدد الروابط

 % عدد ٪ المساحة ٪ عدد

قية
شر

ال
 

 64.44 74 24.18 11.47 45.72 748 السعيديه أبوحماد
 12.21 5 21.27 74.15 18.41 15 السعيديه فاقوس

 12.21 5 11.24 77.47 18.41 15 البوهية ديرب نجم
 711 21 711 81.2 711 217 اإلجمالي
 .1172مديرية الري بالشرقية، االدارة العامة لتطوير الري بشرق الدلتا،  المصدر:

 
رابطة  74رابطة ، حيث تم اختيار  21تم اختيار عينة عشككككوائية من روابط مسككككتخدمي المياه التي تعمل على ترعة السككككعيدية والبوهية  وقد 

والقاهرة والزعنية  1وبطن حمار 7وبطن حمار 1والسككككككعدني 7والعمده والخمسككككككين 7على ترعة السككككككعيدية في مركز أبوحماد وهذه الروابط هي الرمادنه
                                                           

 .2292، بيانات غير منشورة، بنك المعلومات ودعم اتخاذ القرارمحافظة الشرقية،  (9)
 .1172، االدارة العامة لتطوير الري بشرق الدلتامديرية الري بالشرقية،  (2)
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 7روابط على ترعة السكككككككككككعيدية في مركز فاقو  وهذه الروابط هي الحيوانية 5والزيدانيه وابوعمار والمخوزق والحيوانية وزلط، وتم اختيار  والشكككككككككككعابنه
روابط على ترعكككة البوهيكككه في مركز ديرب نجم وهكككذه  5، وتم اختيكككار 1والجرابعكككة 7والجرابعكككة 1والعزازي 7وجريفكككة والعزازي 1وأبو هنكككدي والعطكككار

والدبيجة الشكككككككرقية. حيث أختير  1والمنشكككككككي 7والمراحي الرئيسكككككككي والمنشكككككككي 7وبحر الجدع والسكككككككلطاني 1ومنيل العبادي 7ابط هي منيل العباديالرو 
مزارعًا لمحصكككككككككككول القمح. باإلوكككككككككككافة إلى اختيار حقول مقارنة بنف  الزمام لم يتم  41زراع وذلك في كل رابطة ليكون إجمالى العينة  2عشكككككككككككوائيًا 

يطبقون نظكام الري الحقلي مير المطور، موزعة على المراكز اإلدارية على النحو المووككككككككككككككح  امزارعك 41الري بهكا  نظكام رى تقليكدي ، بواقع تطوير 
  .2بجدول رقم  
 

 .1172/1171بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي  التوزيع النسبي لمفردات عينة الدراسة الميدانية على المراكز اإلدارية(: 3جدول رقم )

الترعة  المركز المحافظة
 الرئيسية

عدد الروابط 
 المختارة

 عدد المزارعين المختارين 
في نطاق روابط مستخدمي 

 المياه

 عدد المزارعين المختارين 
خارج نطاق روابط مستخدمي 

 المياه

% 

قية
شر

ال
 

 64.44 41 41 74 السعيديه أبوحماد
 12.21 14 14 5 السعديه فاقوس

 12.21 14 14 5 البوهية ديرب نجم
 711 111 41 21 اإلجمالي
  .7جدول   المصدر:

 
واسكتخدمت الدراسكة أسكلوب التحليل اإلحصكائي الوصفي والكمي لشرح وعرض المتغيرات االقتصادية متمثلة في العرض الجدولي بالتكرارات 

ة ل الميزانييوالنسككب المئوية والمتوسككطات الحسككابية واختبار ت إلختبار المعنوية اإلحصككائية للفروق في بنود هيكل اإلنتاج والتكاليف وتم اسككتخدام تحل
 المزرعية لحساب ومقارنة بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية بين مزارعي محصول القمح. 

 
 النتائج والمناقشة

 القمح توصيف المتغيرات الفنية لفدان
إلى أن  1172/1171  إلى توصيف المتغيرات الفنية لفدان القمح بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 4تشير نتائج الجدول رقم  

 المتغيرات الفنية انحصرت فيما يلي:أهم 
أووحت النتائج ارتفاع إنتاج فدان القمح داخل الروابط عن خارج الروابط المائية بعينة الدراسة، حيث تبين أن إنتاج فدان  إنتاج الفدان )أردب/فدان(:

 بين إنتاج فدان القمح داخل وخارج الروابط المائيةأردب/فدان على الترتيب، وتبين من نتائج أختبار ت معنوية الفرق  71.84، 11.85القمح بلغ 
دخال نظام تطوير الري نتيجة زيادة متوسط إنتاج فدان القمح، والذي قد يرجع ، ويتوح من ذلك أهمية ا14.51حيث بلغت قيمة ت المحسوبة نحو 

 ري.الزراعية والقواء على الحشائش وترشيد استخدام مياه الإلى العدالة في توزيع المياه بين المزارعين وتنظيم جدولة مواعيد الري وزيادة الرقعة 

 .المتغيرات الفنية لفدان القمح خارج وداخل الروابط المائية بعينة الدراسة الميدانية (: 6جدول رقم )
 قيمة )ت( داخل الروابط خارج الروابط الوحدة المتغيرات

 **51.14 11.85 71.84 أردب/فدان اإلنتاج الرئيسي

 **77.14- 18.47 54.22 كجم/فدان التقاوي

 **12.2- 18.41 15.48 وحدة فعالة/فدان السماد النيتروجيني

 **22.11- 11.14 12.15 وحدة فعالة/فدان السماد الفوسفاتي

 **774- 18.24 14.27 رجل/فدان العمل البشري

 **12.27- 12.11 18.45 ساعة/فدان العمل اآللي

 **17.12- 1224.57 1552.11 /فدان2م كمية مياه الري

 .1172/1171: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي المصدر



 423     أثر روابط مستخدمي المياه على مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

 9102(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

تشير نتائج أختبار ت معنوية الفرق بين متوسط كمية التقاوي المستخدمة في زراعة القمح داخل وخارج الروابط المائية  كمية التقاوي )كجم/فدان(:
 5.48، وانخفوت كمية التقاوي المستخدمة في زراعة فدان القمح داخل الروابط عن خارجها بمقدار 14.77-حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

 أن تطوير الري يؤدي إلى خفض كمية التقاوي لفدان القمح. يعني، وهذا تبلغ قيمتها  كجم/فدان
نتائج أختبار ت تووح معنوية الفرق بين متوسط األسمدة النيتروجينية المستخدمة في زراعة فدان  كمية األسمدة النيتروجينية )وحدة فعالة/فدان(:

وانخفوت كمية األسمدة النيتروجينة المستخدمة في زراعة فدان القمح ، 2.12-القمح داخل وخارج الروابط المائية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 
 أن تطوير الري يؤدي إلى خفض كمية األسمدة النيتروجينية لفدان القمح.  وحدة فعالة/فدان، وهذا يعني 1.45داخل الروابط عن خارجها بمقدار 

مح عنوية الفرق بين متوسط األسمدة الفوسفاتية المستخدمة في زراعة فدان القتبين نتائج أختبار ت م كمية األسمدة الفوسفاتية )وحدة فعالة/فدان(:
 2.14، وانخفوت كمية األسمدة الفوسفاتية داخل الروابط عن خارجها بمقدار 11.22-داخل وخارج الروابط المائية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

 األسمدة الفوسفاتية لفدان القمح. أن تطوير الري يؤدي إلى خفض كمية  وحدة فعالة/فدان، مما يعني
تبين من نتائج أختبار ت معنوية الفرق بين متوسط العمل البشري المستخدم في أداء العمليات المزرعية لفدان القمح  العمل البشري )رجل/فدان(:

شري داخل الروابط عن خارجها بمقدار انخفاض عدد أيام العمل الب يعني، مما 774-داخل وخارج الروابط المائية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 
 رجل/فدان، وهذا يؤكد أن تطوير الري يؤدي إلى خفض عدد أيام العمل البشري المستخدم لفدان القمح.  2.41

، 12.11تبين انخفاض عدد ساعات العمل اآللي لفدان القمح داخل الروابط عن خارجها، حيث بلغت  عدد ساعات العمل اآللي )ساعة/فدان(:
بين عدد ساعات العمل  امعنوي ا، األمر الذي يشير إلى أن هناك فرق27.12-ساعة/فدان على الترتيب، وبلغت قيمة ت المحسوبة نحو  18.45

 أن تطوير الري يؤدي إلى خفض عدد ساعات العمل اآللي المستخدمة لفدان القمح.   وخارج الروابط المائية، مما يعني اآللي داخل
/فدان، وقد تاكدت المعنوية 2م 47.872تبين انخفاض كمية مياه ري فدان القمح داخل الروابط عن خارجها بمقدار  فدان(:/3كمية مياه الري )م

، وهو ما يؤكد على أهمية 12.17-المحسوبة   ت اإلحصائية للفرق بين كمية مياه ري فدان القمح داخل وخارج الروابط المائية حيث بلغت قيمة 
ور على التطوير وبتطبيق نظام الري المط القمح من المياه داخل مناطق مياه ري الفدان وبالتالي خفض إحتياجات محصولالتطوير في خفض كمية 

  مليون متر مكعب وبتعميمها على مساحات القمح على مستوى الجمهوريه 755.411جميع مساحات القمح بمحافظه الشرقية يمكن توفير حوالي  
 . تستخدم للتوسع الزراعي األفقيليار متر مكعب   م7.871يمكن توفير حوالي  

 بعينة الدراسة لفدان القمحاإليراد الكلي هيكل 
 للدخل المزرعي وهو يعبر عن إنتاج المزرعة في صككورة متجانسككة مالبًا نقدية تشككتمل امبدئي ايراد الكلي أو الناتج الكلي مقياسككإلتعتبر قيمة ا

ئية اعلي جميع نواتج المزرعة دون األخذ في األعتبار تكاليف إنتاجها. وتحسكككككب قيمة الناتج الكلي بصكككككفة عامة بوكككككرب الحجم الكلي للمنتجات النه
لنهائية المنتجة، ويجب اسكككتبعاد قيمة المنتجات الوسكككيطة إذا وجدت، كما ال يجب اسكككتخدام المنتجة في متوسكككط سكككعر البيع المزرعي لهذه المنتجات ا

 سعر التجزئة عند حسابها.
وقيمة الناتج الكلي كمقيا  قد يسككككككتخدم كرقم مطلق للمزرعة ككل، وفي تحليل اإلدارة المزرعية قد يكون من األفوككككككل نسكككككككبته إلي كمية أو 

تخدمي روابط مسككككوداخل ة. وفي هذا الجزء من الدراسككككة تم تقدير اإليرادات الكلية لمحاصككككيل عينة الدراسككككة خارج نتاج الرئيسككككيإلقيمة أحد عناصككككر ا
 المياه.

أردب/فدان، بينما بلغ  11.85إلى أن متوسط إنتاج فدان القمح ارتفع ليصل أقصاه داخل الروابط حيث بلغ   8الجدول رقم  تشير نتائج و 
يؤدي بدوره إلى زيادة متوسط إنتاج فدان القمح بحوالي  داخل الروابط  أردب/فدان خارج الروابط، ومما سبق يتوح أن تطوير الري  71.84
 . خارج الروابط  مقارنة بالنظام التقليدي 71.22٪

من إجمالي  ٪54.44، ٪54.41تمثل  جنيه/فدان 77414.28، 4241.58بلغ  لفدان القمح ويتوح أن متوسط قيمة الناتج الرئيسي
لفدان  تبين أن متوسط قيمة الناتج الثانويفي حين  خارج الروابط، وداخل الروابط على الترتيب. القمح لكل من مزارعيااليراد الكلي لفدان القمح 

القمح بعينة الدراسة من إجمالي االيراد الكلي لفدان القمح لكل من مزارعي  ٪78.17، ٪78.82جنيه/فدان تمثل  1174.14، 7157.24القمح بلغ 
   .خارج الروابط، وداخل الروابط على الترتيب

وداخل ، خارج الروابطفدان جنيه/ 72414.74، 77411.44 بنحو قدري اكلي اً حققوا إيرادقد ة أن مزارعي القمح بعينة الدراستبين و               
لفدان بالجنيه، وبالتالي االيراد الكلي لدخال نظام تطوير الري نتيجة زيادة متوسط إنتاج الفدان اويتوح من ذلك أهمية على الترتيب، الروابط المائية 

المياه وبالتالي  د استخداموالذي قد يرجع إلى العدالة في توزيع المياه بين المزارعين وكذا تنظيم جدولة مواعيد الري والقواء على الحشائش وترشي
 زيادة االيراد الكلي.
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 .1172/1171بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي  اإليراد الكلي لفدان القمح بعينة الدراسة(:5جدول رقم )
 داخل الروابط خارج روابط  الوحدة البيان

 11.85 71.84 اردب/فدان كمية اإلنتاج الرئيسي
 884.24 881.8 جنيه/اردب سعر الوحدة

 11696.35 6469.55 جنيه/فدان (1)قيمة الناتج الرئيسي
 77.2 4.5 حمل/فدان كمية اإلنتاج الثانوي

 715.2 757.5 جنيه/حمل سعر الوحدة
 2916.86 1851.46 جنيه/فدان (2)قيمة الناتج الثانوي

 13626.16 11682.66 جنيه/فدان (3)االيراد الكلي
 سعر الحمل x= كمية اإلنتاج الثانوي 1   القمح ردبسعر أ x= كمية اإلنتاج الرئيسي  7
 = قيمة الناتج الرئيسي + قيمة الناتج الثانوي 2

 .1172/1171جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي المصدر:
 

 الكلية لفدان القمحنتاج إلهيكل تكاليف ا
ملية لعنتاج المستخدمة في اإلنتاجية  المزرعة  علي مدخالت اإلنتاج بالقيم المدفوعة والمقدرة التي تنفقها الوحدة اإليعبر عن تكاليف ا

غيرة في تفيد التكاليف المتو  ثابتة. نتاجية إلى تكاليف متغيرة وأخرىإلا، فقد تم تقسيم التكاليف الجزءمن هذا  البحثستهدفه نتاجية، وتحقيقًا لما يإلا
ل من متوسط قالتكاليف المتغيرة بسعر البيع، أما لو كان سعر البيع أ الزمني القصير، إذ يجب أن تغطىووع الخطة االستغاللية للمزرعة في المدى 

غير قيمتها بتغير حجم تن الخسائر تكون اقل ما يمكن لو أوقف اإلنتاج. أما بالنسبة للتكاليف الثابتة فهي التكاليف التي ال تالتكاليف المتغيرة فا
فة عمليات مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتكلكل من تكلفة اإلنتاج. وبتحليل بنود اإلنفاق الخاصة بهذا النشاط إتوح أن التكاليف المتغيرة تشمل 

  يجارية لألرض الزراعية عن مدة بقاء المحصول بها.إل، أما التكاليف الثابتة فتشمل القيمة االخدمة الزراعية
 

 بعينة الدراسة الميدانية. لفدان القمح الزراعي وفقًا لألجور ومستلزمات اإلنتاجالكلية  نتاجإلهيكل تكاليف ا
اآلزوتية  تشككككككككمل كل من تكاليف التقاوي واألسككككككككمدة الكيماوية القمح لفدان نتاج الكلية وفقًا لألجور ومسككككككككتلزمات اإلنتاج الزراعي إلتكاليف ا

  البشري واآللي . والمبيدات والعمالة والفوسفاتية  
باألهمية النسككككككبية لبنود تكاليف اإلنتاج الكلية لفدان القمح لعينة الدراسككككككة بمحافظة الشككككككرقية موزعة   الخاصككككككة 2تشككككككير نتائج الجدول رقم  و 

   ما يلي: ، إلى1172/1171على األجور ومستلزمات اإلنتاج الزراعي خالل الموسم الزراعي 
نتاج على إلمة واألهمية النسكككككبية لتكاليف العمالة المسكككككتخدمة  البشكككككرية واآللية مجتمعة ، حيث تمثل أهم بند من بنود تكاليف اارتفاع القي

من إجمالي تكاليف  ٪41.22فدان تمثل نحو جنيه/ 2421.14حيث بلغت نحو  داخل الروابطمسكككككككككتوى نظم الري المختلفة، فقد بلغت حدها األدنى 
فدان بنسكككككككككبة جنيه/ 4122.24حيث بلغت نحو  خارج روابط مسكككككككككتخدمي المياه، وارتفعت جنيها  5854.17والبالغة داخل الروابطإنتاج فدان القمح 

 .5454.12والمقدرة بحوالي  من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح خارج الروابط ٪44.4بلغت 
من إجمالي تكاليف إنتاج  ٪11.44، ٪11.84حيث بلغت نسكبتها  وبدراسكة تكلفة العمالة تبين أنها ارتفعت لتصكل أقصككاها في العمل اآللي

من إجمالي تكاليف  ٪74.54، ٪11.22وانخفوككككككت لتصككككككل أدناها في العمل البشككككككري حيث بلغت  ،على الترتيب خارج وداخل الروابطفدان القمح 
 .خارج وداخل الروابط على الترتيبإنتاج فدان القمح 

اليف أقككل تككك مزارعي القمح داخككل الروابط المككائيككةفي المرتبككة الثككانيككة بعككد تكككاليف العمككالككة حيككث حقق  وتككاتي تكككاليف األسككككككككككككككمككدة الكيمككاويككة
بمزارعي مقارنة داخل الروابط المائية، من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح  ٪5.55فدان تمثل نحو جنيه/ 121.2للكيمكاويات الزراعية حيث بلغت 

 وداخل الروابط المائية. من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح ٪4.21فدان بنسبة بلغت جنيه/ 521.57حيث بلغت  القمح خارج الروابط
من  ٪4.18، ٪4.12فكككدان تمثكككل نحو جنيككه/ 224.21، 221.15تكككاليف التقككاوي تحتككل المرتبككة الثككالثكككة حيككث بلغككت في حين تبين أن 

 الترتيب.خارج وداخل الروابط على إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح 
من إجمالي تكاليف إنتاج  ٪1.45، ٪1.54فكدان تمثكل نحو جنيكه/ 54.1، 14.5حيكث بلغكت  األخيرةوتكاتي تككاليف المبيكدات في المرتبكة 

 خارج وداخل الروابط على الترتيب.فدان القمح 
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 .لعينة الدراسة موزعة على األجور ومستلزمات اإلنتاج  الكلية لفدان القمح اإلنتاجاألهمية النسبية لبنود تكاليف (: 4جدول رقم )
 نظام الري                     

 البيان
 داخل الروابط خارج الروابط

 ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه
 74.54 7112.41 11.22 1114.14 أجور العمال
 11.44 7185.51 11.84 1112.88 أجور اآلالت

 69.33 3642.26 66.69 6934.36 إجمالي أجور العمالة
 1.71 271.5 1.72 241.82 قيمة األسمدة النيتروجينية
 7.12 787.8 1.74 741.18 قيمة األسمدة الفوسفاتية

 5.55 842.3 6.32 538.51 إجمالي قيمة األسمدة الكيماوية
 4.18 224.21 4.12 221.15 قيمة التقاوي
 1.45 54.1 1.54 14.5 قيمة المبيدات

 16.11 1219.52 16.26 1286.46 تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعيإجمالي 
 56.66 6483.11 56.16 5314.93 إجمالي التكاليف المتغيرة

 65.54 3619.6 69.54 3483.2 التكاليف الثابتة
 199 5556.91 199 5656.23 تكاليف إنتاج الفدان الكلية

 .1172/1171الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة المصدر
 

من إجمالي تكاليف إنتاج  ٪84.44، ٪84.74 حيث بلغت حواليالتكاليف المتغيرة تمثل النسككككبة األكبر من إجمالي التكاليف الكلية وتمثل 
 فدان القمح خارج وداخل الروابط على الترتيب.

من إجمالي التكاليف الكلية  ٪48.82كحد أدنى خارج الروابط المائية، في حين بلغت حوالي  ٪41.52بحوالي  بينما تمثل التكاليف الثابتة
 .ويرجع ذالك الرتفاع ايجار الفدان في األراوي داخل الروابط عن خارجها  داخل الروابط لفدان القمح

، 5854.17غت خارج الروابط بقيمة بل واالعلى لدى الزراعبط لدى زراع الروا االقلالتكاليف اإلنتاجية الكلية لفدان القمح بعينة الدراسة كانت 
 جنيه/فدان على الترتيب. 5454.12
 

 بعينة الدراسة. القمح لفدان نتاج الكلية وفقًا للعمليات الزراعية والخدماتإلهيكل تكاليف ا
ا عككداد األرض للزراعككة  إزالككة بقككايككإكككل من تكككاليف القمح تشككككككككككككككمككل لفككدان  للعمليككات الزراعيككة والخككدمككاتالكليككة وفقككًا الفككدان نتككاج تكككاليف إ

نشكككككاء القنوات والبتون  }التزحيف أو التسكككككوية بالليزر{ة المحصكككككول السكككككابق والحرث والتسكككككوي التقاوي والزراعة، والري، والتسكككككميد، ومقاومة اآلفات و ، وا 
   .والحشائش، والوم والدرا ، ونقل المحصول

األهمية النسككككبية لبنود تكاليف اإلنتاج الكلية لفدان القمح لعينة الدراسككككة بمحافظة الشككككرقية موزعة على  إلى  1تشككككير نتائج الجدول رقم  و 
 ، إلى ما يلي: 1172/1171العمليات الزراعية والخدمات خالل الموسم الزراعي 

يككة لنسككككككككككككككبيككة لتكككاليف العمليككات الزراعأن األهميككة احيككث تبين من عمليككة إلى أخرى،  والخككدمككاتتكلفككة أداء العمليككات الزراعيككة تختلف قيمككة 
، ٪77.48، ٪1.17، ٪5.72، ٪77.55جنيككه/فككدان  بلغككت  5454.12والخككدمككات من إجمككالي تكككاليف إنتككاج فككدان القمح خككارج الروابط المككائيككة  

شككككككككائش، والوككككككككم والدرا ، لكل من أعداد األرض للزراعة، والتقاوي والزراعة، والري، والتسككككككككميد، ومقاومة اآلفات والح 2.11٪، 71.75٪، 8.44٪
 ونقل المحصول على الترتيب. 

نحو  جنيكككه/فكككدان  5854.17الروابط المكككائيكككة   داخكككلفي حين بلغكككت في نطكككاق الروابط المكككائيكككة من إجمكككالي تككككاليف إنتكككاج فكككدان القمح 
لككككل من إعكككداد األرض للزراعكككة، والتقكككاوي والزراعكككة، والري، والتسككككككككككككككميكككد،  1.11٪، 71.47٪، 8.22٪، 77.22٪، 2.81٪، 5.44٪، 4.12٪

 ومقاومة اآلفات والحشائش، والوم والدرا ، ونقل المحصول على الترتيب. 
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 . األهمية النسبية لبنود تكاليف اإلنتاج الكلية لفدان القمح لعينة الدراسة(: 8جدول رقم )
 نظام الري                     

 البيان
 داخل الروابط خارج الروابط

 ٪ القيمة جنيه ٪ القيمة جنيه

 4.12 521.47 77.55 7121.12 أعداد األرض للزراعة
 5.44 115.87 5.72 122.17 التقاوي والزراعة

 2.81 824.21 1.17 241.44 الري
 77.22 445.21 77.48 7114.28 التسميد

 8.22 484.14 8.44 442.24 مقاومة األفات والحشائش
 71.47 542.45 71.75 478.17 الوم والدرا 
 1.11 741.41 2.11 224.18 نقل المحصول

 56.66 6483.11 56.16 5314.93 إجمالي التكاليف المتغيرة
 65.54 3619.69 69.54 3483.29 إجمالي التكاليف الثابتة

 199 5556.91 199 5656.23 إجمالي تكاليف إنتاج الفدان 
 .1172/1171: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي المصدر

 
 القمح لفدانمؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية 

لقمح افدان يمكن من خالل قيا  مجموعة من المؤشرات االقتصادية واإلنتاجية التعرف على مدى كفاءة الُمدخالت المستخدمة في إنتاج 
 ل وخارج روابط مستخدمي المياه، وذلك للحكم على مدي تحقيق مشروعات تطوير الري لمعظم أهدافها.داخ

حيث تبين وجود أكثر  1172/1171القمح بعينة الدراسة  لمحصول  إلى مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية 5تشير نتائج جدول  و 
 من مؤشر اقتصادي يمكن من خالله قيا  كفاءة إنتاج محصول القمح ومن أهمها ما يلي:

 ت تكلفة إنتاج أردب القمحقدر ، حيث جنيه/أردب 48.4بمقدار  تبين انخفاض متوسط تكلفة إنتاج أردب القمح داخل الروابط عن خارجها
 .أردبجنيه/ 871.8وخارج الروابط  ،جنيه/أردب 471.7بط داخل الروا

صافي عائد فدان القمح داخل ، حيث قدر جنيه/فدان 1282.51بمقدار  هاداخل الروابط عن خارج تهتبين زيادالقمح  عائد فدانصافي أما 
 .فدانجنيه/ 1452.11وخارج الروابط  ،جنيه/فدان 4541.74الروابط 

صافي عائد  ، حيث بلغجنيه/أردب 42.27بمقدار  القمح أردبعائد القمح داخل الروابط عن خارجها في صافي  زراعتفوق تبين كذلك 
 .أردب/جنيه 747.85وخارج الروابط  ،جنيه/أردب 128.74أردب القمح داخل الروابط 

 
 .1172/1171بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي  القمح لفدانمؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية :  (5)رقم جدول 
 قيمة )ت( الفرق داخل الروابط خارج الروابط الوحدة الكفاءة مؤشر

 **11.42 7487.28 72414.74 77411.44 جنيه/الفدان عائد الفدان
 **2.21 418.11 - 5854 5454.11 جنيه/الفدان تكاليف إنتاج الفدان

 **74.15 48.4 - 471.7 871.8 جنيه/أردب  7 متوسط تكلفة إنتاج األردب 
 **12.21 1282.51 4541.74 1452.11 جنيه/الفدان  1 صافي عائد الفدان 
 **74.44 42.27 128.74 747.85 جنيه/أردب  2 صافي عائد األردب 

 **12.17 872.4 - 1224.5 1552.1 /الفدان2م  4 كمية مياه الري 
 **27.17 7.25 8.22 2.45 2جنيه/م  8 عائد وحدة المياه 

  7.75 1.14 1.52 2جنيه/م  2 صافي عائد وحدة المياه 
 **28.27 1.24 7.2 1.47 2كجم/م  1  إنتاجية وحدة المياه

 لفدان.اإنتاج تكاليف  –الفدان = عائد  2  متوسط إنتاج الفدان.الفدان/إنتاج = تكاليف  9

 متوسط إنتاج الفدان.= صافي عائد الفدان/ 3
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 /ساعة.3تصرف ماكينة الري م xزمن الرية )ساعة(  x= عدد مرات الري )مرة(  8

 كمية مياه الري المستخدمة للفدان.= صافي عائد الفدان/ 2  كمية مياه الري المستخدمة للفدان.= عائد الفدان/ 6

 الري المستخدمة للفدان.= كمية الناتج الرئيسي للفدان/كمية مياه  3

 .2292/2293المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي 

 
متر مكعب/فدان، حيث بلغت كمية  872.4كما تبين انخفاض كمية مياه الري المستخدمة لفدان القمح داخل الروابط عن خارجها بمقدار 

متر مكعب/فدان، وقد يرجع ذلك إلى تقليل  1552.1متر مكعب/فدان، وخارج الروابط المائية  1224.5الروابط المائية مياه الري المستخدمة داخل 
ه داخل الروابط االزمن الالزم لري الفدان وانتظام فترات الري نتيجة جدولة مواعيد الري بين المزارعين على المسقى الواحدة وبالتالي عدالة توزيع المي

ستزراع مساحات جديدة.  عن خارجها.  مما يحقق وفرًا مائيًا يعك  أثر التطوير على التوسع الزراعي األفقي في إستصالح وا 
وهذه الزياده مؤكدة احصائيا جنيه/متر المكعب،  7.25وتبين أيوا زيادة عائد وحدة المياه لمحصول القمح داخل الروابط عن خارجها بمقدار 

جنيه/متر المكعب، وخارج  8.22حيث بلغ عائد وحدة المياه داخل الروابط  ، 27.17  حيث لغت قيمة ت المحسوبة   %7عند مستوى احتمالي  
 جنيه/متر المكعب.  2.45الروابط 

وهذه التفوق مؤكدة جنيه/متر المكعب،  7.75كذلك تفوق صافي عائد وحدة المياه لمحصول القمح داخل الروابط عن خارجها بمقدار 
جنيه/متر  1.14حيث قدر صافي عائد وحدة المياه داخل الروابط  14.24  حيث لغت قيمة ت المحسوبة   %7احصائيا عند مستوى احتمالي  

 جنيه/متر المكعب.  1.52المكعب، وخارج الروابط 
وهذه الزياده األنتاجية مؤكدة  ،كجم/متر المكعب 1.24بمقدار  ل الروابط عن خارجهاكما تبين زيادة إنتاجية وحدة المياه لمحصول القمح داخ

 ،كجم/متر المكعب 7.2إنتاجية وحدة المياه داخل الروابط حيث بلغت   28.27  حيث لغت قيمة ت المحسوبة  %7احصائيا عند مستوى احتمالي  
 كجم/متر المكعب.  1.47 وخارج الروابط

 
 التوصيات

سبق نجاح مشروعات تطوير الري في تحقيق معظم أهدافها والتي تتمثل في ترشيد استخدام مياه الري والمحافظة عليها من  يتوح مما
لى أهمية األمر الذي يؤكد ع التسرب وعدالة توزيع مياه الري على كافة المساحات التي يخدمها كل مسقى وزيادة إنتاج الفدان وصافي عائد الفدان.

 الري والتوسع فيها كلما توافرت اإلمكانيات لتحقيق هذا التوسع.مشروعات تطوير 
 

 المراجع
 إدارة تطوير الرى، نشرة خاصة بروابط مستخدمى المياه للمساقي المطورة، توفير أرض وماء و وقت ومال، وزارة الموارد المائية والري، -7

 م.1111جمهورية مصر العربية، 
 م.1172واألحصاء، النشرة السنوية الحصاءات الري والموارد المائية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة  -1
 م.1171الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء، تعداد مصر،  -2
 م.1174المركز العربي للبحوث والدراسات، المياه االفتراوية، خطوه لمعالجة خطر الشح المائي في منطقة الشرق األوسط،  -4
 م.7444الزراعية، تعزيز دور تنظيمات مستخدمى المياه فى الزراعة المصرية، جامعة الدول العربية، الخرطوم، المنظمة العربية للتنمية  -8
 .1172محافظة الشرقية، بنك المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيانات مير منشورة،  -2
 .1172مديرية الري بالشرقية، االدارة العامة لتطوير الري بشرق الدلتا،  -1
 م.1114، 1121واستصالح األراوي، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام وزارة الزراعة  -5

9- World Bank. World Resources. Report. 1997.   
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Impact of water user associations on economic and productivity efficiency indicators of 

wheat yield in Sharkia Governorate 
 

Corresponding author: addoabdo170@gmail.com 

 

The research aimed at estimating the economic effects of the establishment and formation of water user 

associations on the developed courses. Through the study of indicators of economic and productive efficiency of 

the use of irrigation water for wheat crop outside and within the water user associations in Sharkia Governorate. 

The research was based on two main sources of data: the data from the questionnaire. the secondary data published 

in the different agencies. and the descriptive and quantitative methods were used in analyzing the study data and 

presenting the results. the most important of which were the following: That wheat farmers have achieved a total 

income of 11472.49. 13424.14 pounds/fed outside the links. and within the water links respectively. While the 

total production costs of wheat fed were the lowest in the agriculture of the ties and then out of the ties at a value 

of 8584.01. 8989.23 pounds/fed. Respectively. Thus increasing the net yield of the wheat feddan within the 

external links by 2356.87 pounds/fed. where the net yield of the wheat feddan within the bonds was estimated at 

4840.14 pounds/feddan and outside the bonds 2483.27 pounds/feddan. Water user associations have been shown 

to increase total revenue. reduce costs and increase net revenue. Which emphasizes the importance of irrigation 

development projects and expansion where available to achieve this expansion. 
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