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 ث الصحراءمركز بحو  –شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  –أستاذ باحث مساعد 1
 2021سبتمبر  21 ى، الموافقة على النشر ف2021أغسطس  20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
رفع وتوزيع المياه  أنماطالتعرف على البحث  استهدف

كذلك التعرف و  بمحافظة الوادى الجديد،الجوفية غير العميقة 
التشغيل والصيانة  تكاليف هيكلاالستثمارية و على هيكل التكاليف 
هدف يوبالتالى  ،المياه الجوفية غير العميقةالسنوية لبئر رفع 

 هلى تقدير التكاليف الفعلية لرفع المتر المكعب من المياإ البحث
دراسة أثر استخدام نظم الرى على بنود باإلضافة إلى  ،الجوفية
إنتاج الفدان وعلى أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية  تكاليف

واخيرا  يهدف البحث  والمستخدم من مياه الرى لمحاصيل الدراسة،
إلى التعرف على مؤشرات كفاءة استخدام مورد المياه لمحاصيل 

، وذلك باإلعتماد الدراسة تبعا ألنماط رفع وتوزيع المياه الجوفية
من مزارعى القمح والطماطم الشتوى على بيانات ميدانية لعينة 

 بمحافظة الوادى الجديد. 
جمالى التكاليف الفعلية فى حالة وأوضحت النتائج أن إ

تها فى حالة يلتفوق مث قوطلمبات االعما استخدام الكهرباء
األمر الذى  %22.5استخدام الديزل وسيور نقل الحركة بحوالى 

 إنالرى للنمطين  هفى ظل ثبات التصرف السنوى لميا يهترتب عل
 16.8، 13.7الرى حوالى  هتكلفة رفع المتر المكعب لميا أصبح

نمط استخدام الديزل  إنقرشا لنمطى مصدر القدرة وهذا يعنى 
فى حالة الكهرباء وطلمبات  همن مثيل أكفأوسيور نقل الحركة 

                                                                              األعماق.
وبدراسةةة أثةةر اسةةتخدام نظةةم الةةرى علةةى بنةةود تكةةاليف إنتةةاج 
الفدان لمحصول القمح والطماطم الشتوى بمحافظة الوادى الجديد 
تبين أن تكلفة الرى فى حالة استخدام الكهرباء وطلمبات األعماق 
لتلةةك المحصةةولين أعلةةى عةةن مثيلتهةةا فةةى حالةةة اسةةتخدام الةةديزل 

ويرجةع ذلةك الرتفةاك تكلفةة  %22.6حةوالى وسيور نقةل الحركةة ب
رفةةع المتةةر المكعةةب فةةى حالةةة الكهربةةاء مقارنةةة بمثيلتهةةا فةةى حالةةة 

الديزل، كمةا يتضةح ايضةا أن تكلفةة الةرى فةى حالةة الةرى بةالتنقيط 
أقل من مثيلتها فى حالة الرى السطحى لتلةك المحصةولين بحةوالى 

المائية  على الترتيب ويرجع ذلك إلختالف المقننات 19%، 32%
 للفدان وفقا لنظام الرى. 

 كفاءة استخدام مياه الرى لمحاصيل الدراسةمؤشرات وبدراسة 
، وكذلك الرى بالتنقيط اكفأ من الرى السطحىأوضحت النتائج أن 

استخدام الديزل وسيور نقل الحركه اكفأ من مثيله فى حاله 
ا على ذلك فان بناءبات االعماق، و ماستخدام الكهرباء وطل

ارتفعت لتصل  اقصاها فى كفاءة استخدام مياه الرى شرات مؤ 
الديزل وسيور نقل الحركه،  حاله الرى بالتنقيط واستخدام

وانخفضت لتصل أدناها فى حاله الرى السطحى واستخدام 
 .الكهرباء وطلمبات األعماق

واالطماطم القمح محصول التوسع في زراعة ويوصى البحث ب
بار السطحية )بالتنقيط( حيث أنها باآلنظام الري الشتوى تحت 

تعطى أعلى إنتاجية فدانية وكذلك أعلى كفاءة إنتاجية لوحدة 
زيادة البرامج اإلرشادية بهدف االستخدام األمثل لعملية المياه، و 

رفع المياه الجوفية من اآلبار وهو ما يطلق عليه بالسحب اآلمن 
ر وهو ما لآلبار بهدف المحافظة على العمر االفتراضي لآلبا

ينعكس أثره على ترشيد استخدام هذه المياه ووفرتها وكذا توفير 
العمل على نشر محطات خدمة وصيانة ، و كهرباء( -)ديزل الطاقة

مواتير التشغيل وطلمبات الرفع وهو ما ينعكس أثره على زيادة 
مساندة الدولة لمزارعي و  ،كفاءة التشغيل وانخفاض التكاليف

عن طريق توفير قروض ميسرة، ودعم اآلبار السطحية وذلك 
 .الكهرباء وذلك لزيادة اإلنتاج الزراعي

أنماط  -نظم الري  -الكفاءة االقتصادية الكلمات المفتاحية: 
 .األبار –الري السطحي  -رفع المياه
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  المقدمة
تعتبررررر قاررررية الميررررا  مررررت القاررررايا االسررررتراتيجية والحيويررررة 

والتنميررررة الزراعيررررة لتحقيررررت التنميررررة االقتصررررادية بصررررفة عامررررة 
بصررررفة .اصررررة  وترتكررررز التنميررررة الزراعيررررة فررررى مصررررر علررررى 
محوريت رئيسيت هما التوسع الزراعى األفقى والتوسع الزراعي 
الرأسررى، وتعتبررر المرروارد المائيررة العنصررر االسررتراتيجى المحرردد 
للتوسع الزراعى األفقى فى مصر والذى يعتمرد بصرفة أساسرية 

ستزراع األرااى على مدى توافر الميا  الالز  مة إلستصالح وا 
حيرررررث تعرررررد وفرررررر  الميرررررا  مرررررت أهرررررم عوامرررررل التنميرررررة الزراعيرررررة 
سرررتمراريت ا، لررررذا يجرررر تنميررررة وترشررريد اسررررت.دام هرررذا المررررورد  وا 

حيرررث يبلررر  باعتبرررار ات مصرررر تقرررع تحرررت .رررط الفقرررر المرررائى، 
علمرا بر ت  سنة مكعر/ر مت 600متوسط نصير الفرد حوالى 

سررنة وهررو  متررر مكعررر/ 1000لي المررائي يبلرر  حرروا رحررد الفقرر
ومررت  ررم أصرربح االعتمرراد علررى  .الحررد األدنررى للفرررد فرري العررالم

تم رل    وحاليرا  حتميرا   أمررا   االحتياجراتالميا  الجوفية في تردبير 
 تسررراهمالميرررا  الجوفيرررة المرررورد ال ررراني للميرررا  فررري مصرررر، وهررري 

مليررار متررر مكعررر مررت إجمررالي المرروارد المتاحررة،  6.7 بحرروالي
 المائيررة المرواردمرت حجرم  ٪8.8حروالي هميت را النسرربية أ وتبلر 

  في مصر
وتعتمد محافظة الوادى الجديد اعتمادا  كليا  على الميا  
الجوفية فى الزراعة والشرر والصناعة وكافة األغراض ويبل  
إجمالى كمية الميا  الجوفية المتاحة على مستوى المحافظة 

  ويعتبر 2019مليار متر مكعر/سنة عام  3.150نحو 
قطاع الزراعة أحد القطاعات الرئيسية في محافظة الوادي 
الجديد والذي تعتمد على الميا  الجوفية كمصدر رئيسي للميا  
سواء كانت سطحية أو عميقة حيث بل  عدد اآلبار السطحية 

 سنة/متر مكعرمليوت  205تاخ حوالي بئر  3718نحو 
تاخ حوالي بئر  987كما بل  عدد اآلبار العميقة نحو 

  2019عام  سنة/متر مكعرمليوت  865
 
 

 البحثيةمشكلة ال
الصالحة للزراعة بمحافظة  األراايتوافر على الرغم مت 

فدات يزرع من ا  مليوت 3.5 والتي تبل  حواليالوادي الجديد 
إال إت محدودية الموارد ، ألف فدات 408.1فعليا  حوالي 

ض الدالالت على وعدم تجددها وظ ور بع بالمحافظة المائية
ببعض مناطت السحر كالواحات  الجوفيبدء ناور ال.زات 

 - 5معدل هبوط مناسير الميا  الجوفية مت  ال.ارجة وزياد 
وترك الحرية للمزارعيت لحفر اآلبار  ،سنتيمتر في العام 15

السطحية)غير العميقة(، باإلاافة إلى است.دام أسالير الري 
، هذا المورد الحيوي ى استنزافالتقليدية، األمر الذي أدى إل

حسر  ،غير العميقة تكلفة رفع الميا  الجوفيةباإلاافة إلى 
وتبعا لطريقة توزيع الميا   لرفع تلك الميا النمط المست.دم 
  ونوع المحصول

 يةالبحثف اهداأل
 البحرررث بصرررفة رئيسرررية إلررري التعررررف علررري الكفررراء  ررردف ي

وفيرررة غيرررر العميقرررة رفرررع وتوزيرررع الميرررا  الج االقتصرررادية ألنمررراط
 ،كنموذج لألرااى الجديرد  فرى مصرر بمحافظة الوادى الجديد

الميررا  لرفررع  االسررت ماريةوكررذلك التعرررف علررى هيكررل التكرراليف 
التشرررررايل والصررررريانة  تكررررراليف هيكرررررل، و الجوفيرررررة غيرررررر العميقرررررة
  ويتم تحقيرت هرذا الجوفية غير العميقة  السنوية لبئر رفع الميا

 -ف الفرعية التالية:ال دف مت .الل األهدا
تقررردير التكررراليف الفعليرررة لرفرررع المترررر المكعرررر مرررت الميرررا   -1

 الجوفيةغير العميقة 

دراسررة أ ررر إسررت.دام نظررم الررري علرري بنررود تكرراليف إنترراج  -2
 الفدات لمحاصيل الدراسة بمحافظة الوادي الجديد 

دراسررررة أ ررررر إسررررت.دام نظررررم الررررري علرررري أهررررم الم شرررررات  -3
ست.دم مرت ميرا  الرري لمحاصريل اإلنتاجية واالقتصادية والم

 الدراسة 
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وأ.يرررا ي رردف البحررث إلرري التعرررف علرري م شرررات كفرراء   -4
إسررت.دام مررورد الميررا  لمحاصرريل الدراسررة تبعررا  ألنمرراط رفررع 

 وتوزيع الميا  الجوفية 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 التحليرررل أسرررلوبي فررري تحقيرررت أهدافرررة علررري البحرررث اعتمرررد

مرر ال  فرري بعررض األسررالير اإلحصررائية ، ماالقتصررادي الوصررفي
ى، كرررذلك ترررم الحسررراب والمتوسررط المئويرررة النسررررالوصررفية م رررل 

است.دام بعض م شرات الكفاء  اإلنتاجيرة واالقتصرادية للوحرد  
المنتجررة ولوحررد  الميررا  المسررت.دمة فررى رى محاصرريل الدراسررة 
واعتمرررد البحرررث فرررى الحصرررول علرررى البيانرررات علرررى مصررردريت 

ال انويررة المنشررور  وغيررر المنشررور  م ررل الج رراز أول مررا البيانررات 
اإلدار  العامرررررة للميرررررا  المركرررررزى للتعبئرررررة العامرررررة واإلحصررررراء، و 

الزراعررة  ةمديريررالتابعررة لرروزار  المرروارد المائيررة والررري، و  الجوفيررة
و اني مررا البيانررات الميدانيررة التررى تررم  بمحافظررة الرروادي الجديررد 

أعدت ل ذا الاررض   جمع ا مت .الل استمار  االستبيات التى
وتم ا.تيار محافظة الوادي الجديد للدراسة الميدانية حيث أن ا 
تعتمرررررد علرررررى الميرررررا  الجوفيرررررة كمصررررردر رئيسرررررى للميرررررا  لكافرررررة 

 مركز الدا.لةتم ا.تيار األغراض )شرر، صناعة، زراعة(، و 
.ذ عينة الدراسرة، كر كبر مركرز مرت ألبمحافظة الوادى الجديد 

بلاررت  حيررث عرردد األبررار غيررر العميقررةاألهميررة النسرربية لحيررث 
إجمالى عدد األبار السطحية بالمحافظة  مت  %69.5حوالى 

مزارعررا  موزعررة بالتسرراوى تبعررا  ألنمرراط  120وبلرر  حجررم العينررة 
رفررررع وتوزيررررع الميررررا  الجوفيررررة برررريت مزارعررررى القمررررح والطمرررراطم 
الشررتوى حيررث ت.تلررف األنمرراط المتبعررة فررى رفررع الميررا  الجوفيررة 

صرردر الطاقررة وتنقسررم إلررى نمطرريت الررنمط األول علررى حسررر م
باسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل الحركررة والررنمط ال ررانى باسررت.دام 
الك رباء وطلمبات األعمرات بينمرا ت.تلرف األنمراط المتبعرة فرى 

أو  تقليديرةالسرواء  توزيع الميرا  الجوفيرة علرى حسرر نظرم الررى
 15اقررع الحدي ررة وتنقسررم إلررى الرررى السررطحى والرررى بررالتنقيط بو 

مزارعررا  لكررل محصررول حيررث تررم  60مزارعررا  لكررل نرروع ب جمررالى 

ا.تيار عينة عشوائية مت الرزراع بكرل نظرام مرت الرنظم األربعرة 
 مواع الدراسة 

بمحافظةةة غيةر العميقةة الجوفيةة  أنمةاط رفةع واسةتخدام الميةاه
 :الوادي الجديد

ت.تلررف األنمرراط المتبعررة فررى رفررع واسررت.دام الميررا  الجوفيررة 
، بمحافظرة الروادي الجديردلعميقة فى مزارع عينة الدراسرة غير ا
 اإلمكانيررراتيرجرررع بصرررفة رئيسرررية الرررى تبرررايت  اال.رررتالفوهرررذا 

هررذ  المررزارع، وقررد  أصررحارالماديررة والتج يررزات الم.تلفررة لرردى 
 البحررثالشررائعة بمنطقررة  األنمرراط أتالدراسررة الميدانيررة  أظ رررت

ع العموديرررة  : مرررزارع تسرررت.دم طلمبرررات الرفررراألولهرررى: الرررنمط 
تحتررراج فرررى العررراد  الرررى  رفرررع الميرررا  ال آالتوهرررذ  النوعيرررة مرررت 

متصلة  أن النقل الحركة مت مصدرها إلى الطلمبة حيث  آالت
ار  بيرررالررى بنررراء  تحتررراج مباشررر  بعمرررود نقررل الحركرررة وبالتررالى ال

مباشرررر  ومرررت مميزات رررا عررردم  األرضف رررى تكررروت علرررى سرررطح 
كرة وبالترالى التقليرل مرت الفاقرد مفقود  أ ناء نقرل الحر   وجود قدر 

انتشررارا فررى منطقررة  األك رررال ررانى وهررو  طفررى الوقررود  أمررا الررنم
 أعمراتالدراسة هو بناء البيار  والنزول بطلمبة رفع الميا  على 

مترررر تحرررت سرررطح األرض حترررى يرررتم  25-15مرررا بررريت  تترررراوح
الوصول الى الماء االراى ويتم نقل الحركة مت الموترور الرى 

ومررررت مميزات ررررا سرررر ولة  ،السرررريور والطررررارات اسررررت.دامبالطلمبررررة 
كمرا  األولادارت ا حيث ال تحتاج الى م رار  عاليرة م رل الرنمط 

والرنمط ال الرث ، من.فاة التكراليف بالمقارنرة برالنمط األول أن ا
اسررت.دام  هررو اسررت.دام الك ربرراء كمصرردر للطاقررة لرفررع الميررا ،

نى وال الرث فرى طلمبات أعمات وقد تم التركيرز علرى الرنمط ال را
   هذ  الدراسة

 ومناقشتها يةالبحثنتائج ال
هيكةةل التكةةاليف االسةةتثمارية لبئةةر رفةةع الميةةاه الجوفيةةة غيةةر 

 العميقة:
( بنررود التكرراليف االسررت مارية لرفررع الميررا  1جرردول)ال يواررح

بمحافظرررة الررروادى الجوفيرررة غيرررر العميقرررة حسرررر مصررردر القررردر  
تشررررمل وهررررى  2019/2020.ررررالل الموسررررم الزراعررررى  الجديررررد
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، ىالمواسررير والحربررر مرررت: الموتررور ومعرردات الرفرررع، تكلفررة كررال  
 ففررى  ، وت.تلررف تلررك البنررود وفقررا لمصرردر القرردر واألبنيررةالبيررار  
كرررال  نقرررل الحركرررة بلارررت تكلفرررة  سررريوراسرررت.دام الرررديزل و  حالرررة
علررى  جني را   6120.36، 6333.12، 11934حروالى  من مرا

 %25.10، %25.96 ،%48.94 التوالى وهرى تم رل حروالى
 24387.48حرروالى البالاررةلتكرراليف االسررت مارية ا جمررالىإمررت 
أما فى حالة است.دام الك رباء وطلمبات األعمرات فر ت ، جني ا  

، البيرررررار  ىالمواسرررررير والحربررررر تكلفرررررة الموترررررور ومعررررردات الرفرررررع،
 3312.40، 3261.60، 36701.96 بلارت حرروالى واألبنيرة

مررررررررت  %7.65، %7.54، %84.81جني ررررررررا  تم ررررررررل حرررررررروالى 
 43275.96البالارررررة حررررروالى  لتكررررراليف االسرررررت ماريةا جمرررررالىإ

جني ررا ، ممررا سرربت يتاررح ات تكرراليف الموتررور ومعرردات الرفررع 
تم ررررل أهررررم بنررررود التكرررراليف االسررررت مارية  ويتنرررراول هررررذا الجررررزء 

 الموتررور ومعرردات الرفررع،التعرررف علررى االهميررة النسرربية  لبنررود 
 .يةواألبن، البيار  ىالمواسير والحرب

 تكلفررة بنررودل النسرربية األهميررة : بدراسررةالموتةةور ومعةةدات الرفةةع
الموترور ومعرردات الرفررع فررى حالررة اسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل 

فرى  مرت شرراء  أقصراهات التكلفة ترتفع لتصرل أالحركه يتاح 
 حررواليجني ررا  تم ررل  7128 ونقررل الموتررور حيررث بلاررت حرروالى

الرفرررع، يلي رررا  جمرررالى تكلفرررة الموترررور ومعرررداتإمرررت  59.73%
جني رررا   3240 مرررت شرررراء ونقرررل الطلمبررره حيرررث بلارررت حررروالى 

فررى  أدناهررات التكلفررة لتصررل ارروان.ف %27.15تم ررل حرروالى 
جني ررا  تم ررل حرروالى  345.6تكلفررة السررير حيررث بلاررت حرروالى 

 األعمررراتفرررى حالرررة اسرررت.دام الك ربررراء وطلمبرررات  أمرررا ،2.9%
 أقصرراهالتصررل فررات تكلفررة بنررود الموتررور ومعرردات الرفررع ترتفررع 

فرررررى  مرررررت المحرررررول ومشرررررتمالته حيرررررث بلارررررت التكلفررررره حررررروالى 
جمالى تكلفة إمت  %74.69جني ا  تم ل حوالى  27413.96

يلي را تكلفرة و مرت شرراء ونقرل الطلمبره ، الموتور ومعدات الرفرع
، %11.62جني رررا  تم رررل حررروالى  4266حيرررث بلارررت حررروالى 

حيرررث  فرررى شاسررريه الموترررور أدناهررراوان.فارررت التكلفرررة لتصرررل 
  %1.18جني ا  تم ل حوالى  432بلات حوالى 

جمررالى تكلفررة الموتررور ومعرردات الرفررع فررى إت يتاررح أ كمررا
 أم رالتعرادل  رالث  األعمراتحالة است.دام الك ربراء وطلمبرات 

  ويرجرع  ةفى حالة اسرت.دام الرديزل وسريور نقرل الحركر ةالتكلف
 الته رتفاع  مت وتكلفة المحول ومشتمأل األولذلك فى المقام 

 تكلفرررررة بنرررررودل النسررررربية األهميرررررة بدراسرررررة :المواسةةةةةير والحربةةةةةى
المواسررررير والحربرررررى فرررررى حالرررررة اسرررررت.دام الرررررديزل وسررررريور نقرررررل 

فررررى  مررررت  الحركرررره يتاررررح ات التكلفررررة ترتفررررع لتصررررل اقصرررراها
جني را  تم رل  3066.12المواسير االراية حيث بلات حروالى 

يلي ررا  ،جمررالى تكلفرة المواسررير والحربررىإمررت  %48.41حروالى 
جني ررررا  تم ررررل 1782تكلفررررة دت المواسررررير حيررررث بلاررررت حرررروالى 

فرى ت.رريم  أدناهراوان.فات التكلفة لتصرل  ،%28.14حوالى 
جني ررررررا  تم ررررررل حرررررروالى  237.6الحربرررررى حيررررررث بلاررررررت حرررررروالى 

 األعمرراتامررا فررى حالررة اسررت.دام الك ربرراء وطلمبررات  ،3.75%
ة فررات التكلفررة ترتفررع لتصررل اقصرراها فررى  مررت المواسررير االرارري

مرت  %82.78جني را  تم رل حروالى  2700بلارت حروالى  حيث
ان.فارت لتصرل ادناهرا فرى و اجمالى تكلفة المواسير والحربى، 

 561.6 مررت مواسررير الطرررد حيررث بلاررت تكلفت ررا حرروالى  حالررة
  %17.22جنيه تم ل حوالى 

تكلفررة المواسررير والحربررى فررى حالررة إجمررالى ت يتاررح أكمررا 
تم ررررل حرررروالى نصررررف  عمرررراتاألاسررررت.دام الك ربرررراء وطلمبررررات 

فرررى حالرررة اسررت.دام الرررديزل وسررريور نقررل الحركرررة ويرجرررع  م يل ررا
 أك ررررلرررى عمليرررات فنيرررة إ.يرررر يحتررراج نظرررام األالت ألرررى إذلرررك 

كبرررررر م رررررل دت المواسرررررير وت.رررررريم وتاليرررررف الحربرررررى أوبتكلفررررره 
  وا.تبارات الملوحةبالسلك 

لبيرررار  هميرررة النسررربية لبنرررود تكلفرررة ابدراسرررة األ: البيةةةارة واالبنيةةةة
واالبنيررة فررى حالررة اسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل الحركررة يتاررح 

 بناء البيار   ات التكلفة ترتفع لتصل اقصاها فى تكلفة

 



     الجوفية  رفع وتوزيع الميا ألنماطالكفاء  االقتصادية دراسة  وا.روت ،: زكي إسماعيل زكي نصار

 

1805 

 بمحافظة الوادي الجديد . بنود التكاليف االستثمارية لرفع المياه الجوفية غير العميقة حسب القدرة1جدول 
 مصدر القدرة                

 البند   
 استخدام الكهرباء وطلمبات األعماق م الديزل وسيور نقل الحركةاستخدا
 )2(% )1(% جنيه )2(% )1(% جنيه

رفع
ت ال

عدا
 وم

تور
لمو

ا
 

 11.62 9.85 4266.00 27.15 13.29 3240.00  مت شراء ونقل الطلمبة
 11.09 9.42 4071.60 59.73 29.23 7128.00  مت شراء ونقل الموتور

 1.42 1.20 518.40 3.62 1.77 432.00 بةتكلفة شاسيه الطلم
 1.18 0.99 432.00 3.17 1.55 378.00 تكلفة شاسيه الموتور

 - - - 3.43 1.68 410.40 تكلفة اإلطارات
 - - - 2.90 1.42 345.60 تكلفة السير

 74.69 63.35 27413.96 - - -  مت المحول ومشتمالته
 100 84.81 36701.96 100 48.94 11934.00 الجملة

ربى
والح

ير 
واس

الم
 

 82.78 6.24 2700.00 48.41 12.57 3066.12  مت المواسير األراية
 17.22 1.30 561.60 8.87 2.30 561.60  مت مواسير الطرد
 - - - 28.14 7.31 1782.00 تكلفة دت المواسير
 - - - 3.75 0.97 237.60 تكلفة ت.ريم الحربى

 - - - 6.48 1.68 410.40 لكتكلفة تاليف الحربى بالس
 - - - 4.35 1.13 275.40 تكلفة ا.تبارات الملوحة

 100 7.54 3261.60 100 25.96 6333.12 الجملة

نية
االب

ر  و
لبيا

ا
 

 35.87 2.74 1188.00 35.29 8.86 2160.00 تكلفة أراية البيار 
 - - - 44.42 11.15 2718.36 تكلفة بناء البيار 

 54.35 4.16 1800.40 15.00 3.76 918.00 وتورتكلفة غرفة الم
 9.78 0.75 324.00 5.29 1.33 324.00 تكلفة حوض التوزيع

 100 7.65 3312.40 100 25.10 6120.36 الجملة
  100 43275.96  100 24387.48 اإلجمالي العام

 ملة التكلفة الفرعية ( منسوبه لج2( منسوبه إلجمالي التكاليف االست مارية                    )1)
 2019/2020لموسم الزراعيلالمصدر: جمعت وحسبت مت بيانات استمار  االستبيات لعينة الدراسة 

 
 %44.42 حرواليجني را  تم رل  2718.36 حواليحيث بلات 

البيرررار   أراررريةجمرررالى تكلفرررة البيرررار  واالبنيرررة يلي رررا تكلفررره إمرررت 
 ،%35.29 حرررواليجني رررا  تم رررل  2160 حرررواليحيرررث بلارررت 

فى تكلفة حوض التوزيرع حيرث بلارت  أدناهاوان.فات لتصل 
امررررا فررررى حالرررررة  ،%5.29 حرررررواليجني ررررا  تم ررررل  324حرررروالي 

فررررات التكلفررررة ارتفعررررت األعمررررات اسررررت.دام الك ربرررراء وطلمبررررات 
 حررواليلتصررل اقصرراها فررى تكلفررة غرفررة الموتررور حيررث بلاررت 

جمالى تكلفرة البيرار  إمت  %54.35 حواليتم ل  جني ا  1800
 1188 حواليالبيار  حيث بلات  أرايةيلي ا تكلفة ،  واالبنية
وان.فارررت لتصرررل ادنرررا  فرررى ، %35.87 حرررواليتم رررل  جني رررا  

جني رررا  تم رررل  324 حرررواليتكلفررره حررروض التوزيرررع حيرررث بلارررت 
  %9.78 حوالي

كمررررا يتاررررح أت إجمررررالى تكلفررررة البيررررار  واألبنيررررة فررررى حالررررة 
 %54.1والي اسرررت.دام الك ربررراء وطلمبرررات األعمرررات تم رررل حررر

مرررت م يلت رررا فرررى حالرررة اسرررت.دام الرررديزل وسررريور نقرررل الحركرررة، 
ويرجرع ذلررك لعرردم حاجررة الحالررة االولرى إلررى تكلفررة بنرراء للبيررار   
وا.يررررا  وبصرررفة عامرررة فرررات إجمرررالى التكررراليف االسرررت مارية فرررى 

 1.8حالة اسرت.دام الك ربراء وطلمبرات األعمرات تعرادل حروالى 
الررررديزل وسرررريور نقررررل الحركررررة  مررررر  م يلت ررررا فررررى حالررررة اسررررت.دام

ويرجرررع ذلرررك لالرتفررراع الملحرررروظ فرررى  مرررت المحرررول الك ربررررائى 
 ومشتمالته 
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هيكةةل تكةةاليف التشةةغيل والصةةيانة السةةنوية لبئةةر رفةةع الميةةاه 
 الجوفية غير العميقة:

( التكررراليف التشرررايلية والصررريانة السرررنوية 2يبررريت الجررردول )
ر القررردر  لبئرررر رفرررع الميرررا  الجوفيرررة غيرررر العميقرررة حسرررر مصرررد

وهرى  2019/2020بمحافظة الوادى الجديد للموسم الزراعري 
تشررررمل تكلفرررررة كرررررال  مرررررت الوقررررود والصررررريانة، العمالرررررة البشررررررية، 
الزيرروت والشررحومات وت.تلررف تلررك البنررود وفقررا لمصرردر القرردر  
ففى حالة است.دام الديزل وسيور نقل الحركة بلات تكلفرة كرال  

ني ررررررررا  علررررررررى ج 3348، 3888، 7122.86 من مررررررررا حرررررررروالى
مررررررررت  %23.3، %27.1، %49.6الترتيررررررررر تم ررررررررل حرررررررروالى 

إجمررررالى تكرررراليف التشررررايل والصرررريانة السررررنوية البالاررررة حرررروالى 
أما فى حالة است.دام الك رباء وطلمبات  جني ا ، 14358.86

األعمات ف ت تكلفة الوقود والصريانة، العمالرة البشررية، الزيروت 
، 5310.79،  8577.47والشررررررررررررررحومات بلاررررررررررررررت حرررررررررررررروالى 

 %7.8، %35.2، %56.9جني ررررررا  تم ررررررل حرررررروالى  1169.1
مت إجمرالى تكراليف التشرايل والصريانة السرنوية البالارة حروالى 

جني ررررا ، وممررررا سرررربت يتاررررح ات تكرررراليف الوقررررود  15057.36
والصيانة تم ل أهرم بنرود تكراليف التشرايل والصريانة السرنوية   

د الوقرود ويتناول هذا الجرزء التعررف علرى االهميرة النسربية لبنرو 
 والصيانة، العمالة البشرية، الزيوت والشحومات  

: بدراسررة االهميررة النسرربية لبنررود تكلفررة الوقررود الوقةةود والصةةيانة
والصيانة فى حالة است.دام الديزل وسيور نقرل الحركرة يتارح 
ات التكلفة ترتفع لتصل اقصاها فى الوقود حيرث بلارت حروالي 

اجمرررالى تكلفرررة  مرررت %68.8جني رررا  تم رررل حررروالي  4898.88
الوقرررود والصررريانة، يلي رررا تكلفرررة اإلصرررالح حيرررث بلارررت حررروالي 

وان.فارررررت التكلفرررررة  %14.9جني رررررا  تم رررررل حررررروالي  1060.6
لتصل ادناها فى صيانة السريور والطرارات حيرث بلارت حروالي 

  بينمرررررا فرررررى حالرررررة اسرررررت.دام %6جني رررررا  تم رررررل حررررروالي  432
قررود والصرريانة الك ربرراء وطلمبررات األعمررات فررات تكلفررة بنررود الو 

ارتفعرررت لتصررررل اقصرررراها فررررى تكلفررررة الوقررررود )الك ربرررراء( حيررررث 

مرررررت  %70.3جني رررررا  تم رررررل حررررروالي  6026.4بلارررررت حررررروالي 
اجمرررالى تكلفرررة الوقرررود والصررريانة، يلي رررا تكلفرررة صررريانة الموترررور 

، %15.1جني ررررررا  تم ررررررل حرررررروالي  1298.27وبلاررررررت حرررررروالي 
اررت وان.فارت التكلفررة لتصرل ادناهررا فررى اإلصرالحات حيررث بل

  %14.6جني ا  تم ل حوالي  1252.8حوالي 
كمرررا يتارررح أت إجمرررالى تكلفرررة الوقرررود والصررريانة فرررى حالرررة 

مررر   1.2اسررت.دام الك ربرراء وطلمبررات األعمررات يعررادل حرروالى 
م يلرره فررى حالررة اسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل الحركررة  ويرجررع 
ذلررك الرتفرراع تكلفررة جميررع البنررود فررى حالررة الك ربرراء وطلمبررات 

ات مقارنررررة بم يلت ررررا فررررى الررررديزل واسررررت.دام سرررريور نقررررل األعمرررر
 الحركة 

تبريت مرت دراسرة االهميرة النسربية للعمالرة  العمالة البشرية:
البشرية فى حالة است.دام الديزل وسيور نقرل الحركرة أت تكلفره 

 259.2، 3628.8العمالررررة المسرررررتديمة والفنيررررة بلاررررت حرررروالى 
مررررررت  %6.7، %93.3جني ررررررا  علررررررى الترتيررررررر تم ررررررل حرررررروالى 

إجمالى تكلفة العمالة البشرية بينما فى حالة اسرت.دام الك ربراء 
 1422.79، 3888وطلمبررات األعمررات الحركررة بلاررت حرروالى 

   %26.8، %73.2جني ا  على الترتير تم ل حوالى 
كمرررا يتارررح ات تكلفرررة العمرررل البشررررى فرررى حالرررة اسرررت.دام 

يل ا فرى مر  م  1.4الك رباء وطلمبات األعمات  تعادل حوالى 
حالررة اسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل الحركررة ويرجررع ذلررك لحاجررة 

 الك رباء إلى عمالة فنية فى عمليات التشايل 
بدراسرررة االهميرررة النسررربية لبنرررود الزيررروت  الزيةةةوت والشةةةحومات:

والشررررحومات فررررى حالررررة اسررررت.دام الررررديزل وسرررريور نقررررل الحركررررة 
ت يتارررح ات التكلفرررة ارتفعرررت لتصرررل اقصررراها فرررى تكلفرررة الزيررر

مررت  %51.6جني ررا  تم ررل حرروالى  1728حيررث بلارررت حرروالى 
اجمرررالى تكلفرررة الزيررروت والشرررحومات، يلي رررا تكلفرررة فالترررر ديرررزل 

 ، %29.1جني ا  تم ل حوالى  972وزيت حيث بلات حوالى 
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 بمحافظة الوادي الجديد  تكاليف التشغيل والصيانة السنوية لبئر رفع المياه الجوفية غير العميقة .2جدول 
 مصدر القدرة                  
 البند

 إستخدام الكهرباء وطلمبات األعماق إستخدام الديزل وسيور نقل الحركة
 )2(% )1(% جنيه )2(% )1(% جنيه

انة
صي

د و
وقو

 

 70.30 40.00 6026.40 68.80 34.10 4898.88 الوقود
 15.10 8.60 1298.27 10.30 5.10 731.38 صيانة الموتور

 14.60 8.30 1252.80 14.90 7.40 1060.60 إصالح
 - - - 6.00 3.00 432 صيانة السيور والطارات

 100 56.90 8577.47 100 49.60 7122.86 الجملة          

مالة
الع

 

 73.20 25.80 3888.00 93.30 25.30 3628.80 مستديمة
 26.80 9.40 1422.79 6.70 1.80 259.20 فنية

310.795 100 27.10 3888 الجملة  35.20 100 

ت 
زيو

ات
حوم

وش
 

 - - - 51.60 12 1728 تكلفة زيت
 73.90 5.70 864 29.10 6.80 972 فالتر ديزل وزيت

 26.10 2.20 305.10 19.30 4.50 648 شحومات
 100 7.90 1169.10 100 23.30 3348 الجملة

 - 100 15057.36 - 100 14358.86 اإلجمالي العام
 ( منسوبه لجملة التكلفة الفرعية    2ليف التشايل والصيانة   )منسوبه إلجمالي تكا (1)

 2019/2020لموسم الزراعيلالمصدر: جمعت وحسبت مت بيانات استمار  االستبيات لعينة الدراسة 

 
وان.فارررت لتصرررل ادناهرررا فرررى تكلفرررة الشرررحومات حيرررث بلارررت 

، بينمرررا فرررى حالرررة %19.3جني رررا  تم رررل حررروالى  648حررروالى 
برراء وطلمبرات األعمررات فرات تكلفررة فالترر الررديزل اسرت.دام الك ر 

جني را   305.1، 864والزيت وتكلفة الشحومات بلارت حروالى 
مرررت اجمرررالى  %26.1، %73.9علرررى الترتيرررر تم رررل حررروالى 

 تكلفة الزيوت والشحومات 
كمررا تبرريت أت إجمررالى تكلفررة الزيرروت والشررحومات فررى حالررة 

لى  لرث م يلت را است.دام الك رباء وطلمبات األعمات تم ل حروا
فى حالة است.دام الديزل وسيور نقل الحركة ويرجع ذلرك لعردم 
حاجرررة اسرررت.دام الك ربررراء إلرررى الزيررروت بك رررر ، وأ.يررررا وبصرررفة 
عامرررررة فرررررات تكررررراليف التشرررررايل والصررررريانة السرررررنوية فرررررى حالرررررة 
اسررت.دام الك ربررراء وطلمبرررات األعمرررات تفررروت م يل رررا فرررى حالرررة 

  %5الديزل وسيور نقل الحركة بحوالى 
 
 

التكاليف الفعلية لرفع المتر المكعب من الميةاه الجوفيةة غيةر 
 العميقة:

( بنررود هيكررل التكرراليف الفعليررة لرفررع المتررر 3يبرريت الجرردول)
المكعررررر مررررت الميررررا  الجوفيررررة غيررررر العميقررررة بمحافظررررة الرررروادى 

وهررررى تشررررمل  2019/2020الجديررررد .ررررالل الموسررررم الزراعررررى 
إهرررررالك راس المررررررال، تكررررراليف التشرررررايل والصرررررريانة، وتكررررراليف 

والعائرررد علرررى رأس المرررال، وت.تلرررف تلرررك البنرررود وفقرررا لمصررردر 
القرردر   ففررى حالررة اسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل الحركررة بلاررت 

، 1908.68، 14358.86 تكلفررررررررررررة كررررررررررررال  من مررررررررررررا حرررررررررررروالى
، %80.9جني رررررررا  علرررررررى الترتيرررررررر تم رررررررل حررررررروالى  1463.25

حروالى  مت إجمرالى التكراليف الفعليرة البالارة 8.3%، 10.8%
أما فى حالة است.دام الك ربراء وطلمبرات  جني ا ، 17730.79

، 15057.37األعمرررررررات بلارررررررت تكلفرررررررة كرررررررال  من مرررررررا حررررررروالى 
، %69.4جني رررررررررررا  تم ررررررررررررل حرررررررررررروالى  2596.55، 4058.56

مررررررت إجمررررررالى التكرررررراليف الفعليررررررة البالاررررررة  11.9%، 18.7%
 جني ا    21712.47حوالى 
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 بمحافظة الوادي الجديد لرفع المتر المكعب من المياه الجوفية غير العميقة بنود هيكل التكاليف الفعلية .3جدول 

 ةمصدر القدر                           
 البند

 استخدام الكهرباء وطلمبات األعماق استخدام الديزل وسيور نقل الحركة
 % جنيه % جنيه

 27.8 6026.4 27.6 4898.88 الوقود
 11.7 2551.07 12.5 2223.98 لسيور واإلطاراتصيانة الموتور والطلمبات وا

 24.5 5310.79 21.9 3888 أجور العمالة المستديمة والفنية
 5.4 1169.1 18.9 3348 زيوت وفالتر وشحومات

 69.4 15057.36 80.9 14358.86 إجمالى تكاليف التشايل والصيانة
 18.7 4058.56 10.8 1908.68 إهالك رأس المال

 11.9 2596.55 8.3 1463.25 س المالالعائد على رأ
 100 21712.47 100 17730.79 إجمالى التكاليف الفعلية

  128790  128790 (1سنه )/3تصرف الميا  م
  16.8  13.7 (2تكلفة رفع متر مكعر الميا  بالقرش )

 سنه/3م128790ساعة=/3م238.5ساعة تشايل  540سنه= /3( تصرف للميا  م1)
 بالقرش= إجمالى التكاليف الفعلية / تصرف الميا  فى السنة 3( تكلفة رفع م2)

 2019/2020لموسم الزراعيلالمصدر: جمعت وحسبت مت بيانات استمار  االستبيات لعينة الدراسة 

 
كما يتاح إت إجمالى التكراليف الفعليرة فرى حالرة اسرت.دام 
الك ربرراء وطلمبررات االعمررات تفرروت م يلت ررا فررى حالررة اسررت.دام 

األمر الذى ترترر  %22.5وسيور نقل الحركة بحوالى الديزل 
عليره فرى ظررل  برات التصررف السررنوى لميرا  الررى للنمطرريت إت 

، 13.7أصررربح تكلفرررة رفرررع المترررر المكعرررر لميرررا  الررررى حررروالى 
قرشا لنمطى مصدر القدر  وهذا يعنى إت نمط است.دام  16.8

 الررديزل وسرريور نقررل الحركررة أكفرر  مررت م يلرره فررى حالررة الك ربرراء
 وطلمبات األعمات 

أثةةةر اسةةةتخدام نظةةةم الةةةرى علةةةى بنةةةود تكةةةاليف إنتةةةاج الفةةةدان 
 لمحاصيل الدراسة بالوادى الجديد:

( أثر استخدام نظم الرى علةى بنةود تكةاليف إنتةاج الفةدان 1)
 من محصول القمح 

بدراسرررة أ رررر اسرررت.دام نظرررام الررررى برررالتنقيط علرررى التكررراليف 
دى الجديررررد وذلررررك اإلنتاجيررررة لمحصررررول القمررررح بمحافظررررة الرررروا

بمقارنت ررا بالتكرراليف اإلنتاجيررة ل ررذا المحصررول فررى حالررة الرررى 
( أنره يحقرت ان.فراض 4السرطحى يتارح مرت بيانرات الجردول )

فى بنود التكاليف اإلنتاجية المتم لة فى تكاليف العمل البشرى 

واآللررى والتقررراوى والسرررماد األزوتررى والسرررماد الفوسرررفاتى والسرررماد 
، 46.3، 254.4، 291.4در بحررررروالى البلررررردى والمبيررررردات يقررررر

جني ررا  علررى الترتيررر يم ررل هررذا  21.3، 11.2، 55.5، 71.6
%، 7.27%، 19.58%، 16.74االن.فرررررررررررررررررررررررراض نحرررررررررررررررررررررررررو 

مررررررررت إجمررررررررالى  %14.62%، %4.72، 22.54، 12.40%
 تكاليف البنود السابقة فى حالة الرى السطحى 

كمررا يتاررح أت تكلفررة الرررى ت.تلررف وفقررا لمصرردر القرردر  ونظررم 
ففى حالة است.دام الديزل وسيور نقل الحركة بنظام الرى  الرى

جني رررا  يم رررل   171.2برررالتنقيط حققرررت ان.فررراض يقررردر بحررروالى
مرررررت إجمرررررالى تكلفرررررة الررررررى فرررررى حالرررررة الررررررى  32.04نحرررررو %

السطحى، بينما فى حالة است.دام الك رباء وطلمبات األعمرات 
 لىتكلفرة الررى بنظرام الررى برالتنقيط حققرت ان.فراض يقردر بحروا

مت إجمرالى تكلفرة الررى فرى  32.05جني ا  يم ل نحو % 210
حالررة الرررى السررطحى، كمررا تبرريت أت التكلفررة فررى حالررة اسررت.دام 
الك ربرررراء وطلمبرررررات األعمرررررات أعلرررررى عرررررت م يلت رررررا فرررررى حالرررررة 

  %22.6است.دام الديزل وسيور نقل الحركة بحوالى 
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 الفدان من محصول القمح لعينة الدراسةأثر استخدام طرق الرى على بنود تكاليف إنتاج  .4جدول 

جمالى التكاليف بالمقارنة  االنخفاض نظم الرى بنود التكاليف بالجنية فى  بنود وا 
 بالرى السطحى

 % التنقيط التنقيط السطحى
 16.74 291.4 1449.2 1740.6 تكلفة العمل البشرى
 19.58 254.4 1044.7 1299.1 تكلفة العمل اآللى

 7.27 46.3 590.5 636.8 ىتكلفة التقاو 
 12.40 71.6 505.8 577.4 تكلفة السماد االزوتى

 22.54 55.5 190.7 246.2 تكلفة السماد الفوسفاتى
 4.72 11.2 225.9 237.1 تكلفة السماد البلدى

 32.04 171.2 363.1 534.3 ديزل تكلفة الرى
 32.05 210 445.2 655.2 ك رباء

4124. 145.7 تكلفة المبيدات  21.3 14.62 
 17.04 922.9 4494.3 5417.2 ديزل المتاير  إجمالى التكاليف

 17.37 961.7 4576.4 5538.1 ك رباء
(724.1) 3797.6 3073.5 التكاليف ال ابتة  (23.56)  

 2.34 198.8 8291.9 8490.7 ديزل إجمالى التكاليف الكلية
 2.76 237.6 8374 8611.6 ك رباء

 2019/2020لموسم الزراعيلسبت مت بيانات استمار  االستبيات لعينة الدراسة المصدر: جمعت وح

 
ويرجررررع ذلررررك الرتفرررراع تكلفررررة رفررررع المتررررر المكعررررر فررررى حالررررة 
الك رباء مقارنة بم يلت ا فى حالة الديزل، كما يتاح اياا أت 
تكلفررة الرررى فررى حالررة الرررى بررالتنقيط أقررل مررت م يلت ررا فررى حالررة 

، ويرجع ذلك إل.تالف المقننرات %32الرى السطحى بحوالى 
 المائية للفدات وفقا لنظام الرى  

كمررا بلرر  االن.فرراض فررى إجمررالى التكرراليف المتايررر  والكليررة 
ل ذا المحصول فى حالة اسرت.دام الرديزل بنظرام الررى برالتنقيط 

جني ررررا  علررررى الترتيررررر يم ررررل حرررروالى  198.8، 922.9حرررروالى 
يف المتايرررررر  التكرررررالمرررررت إجمرررررالى قيمرررررة  2.34، %17.04%

، بينمرررا بلررر  االن.فررراض فرررى حالرررة الررررى السرررطحىوالكليرررة فرررى 
إجمرررالى التكررراليف المتايرررر  والكليرررة ل رررذا المحصرررول فرررى حالرررة 

 237.6، 961.7است.دام الك رباء بنظام الرى بالتنقيط حوالى
% مرررت 2.76، %17.37 جني رررا  علرررى الترتيرررر يم رررل حررروالى

حالررررررة الرررررررى فررررررى  التكرررررراليف المتايررررررر  والكليررررررةإجمررررررالى قيمررررررة 
السرررطحى، كمرررا تبررريت زيررراد  فرررى التكررراليف ال ابترررة بنظرررام الررررى 

جني ررررا  للفرررردات تم ررررل حرررروالى  724.1بررررالتنقيط تقرررردر بحرررروالى 

% مرررررررت قيمرررررررة التكررررررراليف ال ابترررررررة  فرررررررى حالرررررررة الررررررررى 23.56
 السطحى   

( أثر استخدام نظم الةرى علةى بنةود تكةاليف إنتةاج الفةدان 2)
 من محصول الطماطم الشتوى 

دراسة أ ر است.دام نظام الرى بالتنقيط على التكاليف ب
الوادى الجديد  بمحافظة اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى

وذلك بمقارنت ا بالتكاليف اإلنتاجية ل ذا المحصول فى حالة 
( أنه يحقت 5الرى السطحى يتاح مت بيانات الجدول)

يف ان.فاض فى بنود التكاليف اإلنتاجية المتم لة فى تكال
العمل البشرى واآللى والتقاوى والسماد األزوتى والسماد 
الفوسفاتى والسماد البوتاسى والسماد البلدى والمبيدات يقدر 

، 23.7،17، 155،206.9،96،5، 218، 451.6بحوالى 
، %20جني ا  على الترتير يم ل هذا االن.فاض نحو  175
18.1% ،16.07% ،30.5% ،39.3% ،6.4% ،
مت إجمالى تكاليف البنود السابقة فى  46.29%، 5.32%

 حالة الرى السطحى 



 2021سبتمبر  -يوليو( 3العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1810 

كمرررا يتارررح أت تكلفرررة الررررى ت.تلرررف وفقرررا لمصررردر القررردر  
ونظرررم الررررى ففرررى حالرررة اسرررت.دام الرررديزل وسررريور نقرررل الحركرررة 

 90.97بنظررررام الرررررى بررررالتنقيط حققررررت ان.فرررراض يقرررردر بحرررروالى
% مت إجمالى تكلفة الرى فى حالرة  19.05جني ا  يم ل نحو 

ى السرررطحى، بينمرررا فرررى حالررة اسرررت.دام الك ربررراء وطلمبرررات الررر 
األعمات تكلفة الرى بنظام الرى بالتنقيط حققت ان.فاض يقردر 

مررت إجمررالى   %19.05جني ررا  يم ررل نحررو  111.56 بحرروالى
تكلفة الرى فى حالرة الررى السرطحى، كمرا تبريت أت التكلفرة فرى 

يلت ررا حالررة اسررت.دام الك ربرراء وطلمبررات األعمررات أعلررى عررت م 
 %22.6فى حالة است.دام الديزل وسيور نقل الحركة بحوالى 

ويرجررررع ذلررررك الرتفرررراع تكلفررررة رفررررع المتررررر المكعررررر فررررى حالررررة 
الك رباء مقارنة بم يلت ا فى حالة الديزل، كما يتاح اياا أت 
تكلفررة الرررى فررى حالررة الرررى بررالتنقيط أقررل مررت م يلت ررا فررى حالررة 

إل.تالف المقننرات ، ويرجع ذلك %19الرى السطحى بحوالى 
 المائية للفدات وفقا لنظام الرى  

كمررا بلرر  االن.فرراض فررى إجمررالى التكرراليف المتايررر  والكليررة 
ل ذا المحصول فرى حالرة اسرت.دام الرديزل بنظرام الررى برالتنقيط 

 جني ررررا  علررررى الترتيررررر يم ررررل حرررروالى 903، 1434.67حرررروالى
التكرررررراليف المتايررررررر  مررررررت إجمررررررالى قيمررررررة  9.02% %20.85
، بينمرررا بلررر  االن.فررراض فرررى حالرررة الررررى السرررطحىكليرررة فرررى وال

إجمرررالى التكررراليف المتايرررر  والكليرررة ل رررذا المحصرررول فرررى حالرررة 
، 1455.26اسررررت.دام الك ربرررراء بنظررررام الرررررى بررررالتنقيط حرررروالى 

، %20.82 جني رررررررا  علرررررررى الترتيرررررررر يم رررررررل حررررررروالى 923.59
حالرة التكراليف المتايرر  والكليرة فرى % مت إجمالى قيمرة 9.13

رى السررطحى ، كمرررا تبرريت زيررراد  فررى التكررراليف ال ابتررة بنظرررام الرر
جني رررررا  للفررررردات تم رررررل  531.76الررررررى برررررالتنقيط تقررررردر بحررررروالى 

% مرررت قيمرررة التكررراليف ال ابترررة فرررى حالرررة الررررى 16.99حررروالى 
 السطحى   

 لدراسةأثر استخدام طرق الرى على بنود تكاليف إنتاج الفدان من محصول الطماطم الشتوى لعينة ا .5جدول 

جمالى التكاليف بالمقارنة  االنخفاض نظم الرى بنود التكاليف بالجنية فى  بنود وا 
 بالرى السطحى

 % التنقيط التنقيط السطحى
 20 451.6 1796.2 2247.8 تكلفة العمل البشرى
 18.1 218 984 1202 تكلفة العمل اآللى

 16.07 155 809 964 تكلفة التقاوى
 30.5 206.9 469.9 676.8 ىتكلفة السماد االزوت

 39.3 96.5 148.6 245.1 تكلفة السماد الفوسفاتى
 6.4 23.7 345.2 368.9 تكلفة السماد البوتاسى
 5.32 17 302 319 تكلفة السماد البلدى

 19.05 90.97 386.47 477.44 ديزل تكلفة الرى
 19.05 111.56 473.92 585.48 ك رباء

 46.29 175 203 378 تكلفة المبيدات
 20.85 1434.67 5444.37 6879.04 ديزل إجمالى التكاليف المتاير 

 20.82 1455.26 5531.82 6987.08 ك رباء
 (16.99) (531.76) 3659.67 3128 التكاليف ال ابتة

 9.02 903 9104.04 10007.04 ديزل إجمالى التكاليف الكلية
 9.13 923.59 9191.49 10115.08 ك رباء
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المؤشةرات اإلنتاجيةة واالقتصةادية والمسةةتخدم مةن ميةاه الةةرى 
 -لمحاصيل الدراسة:

يتناول هذا الجزء مت الدراسة قياس أ ر است.دام نظم الرى 
ميا  على الم شرات اإلنتاجية واالقتصادية والمست.دم مت 

الرى لمحصول القمح والطماطم الشتوى والمتم لة فى 
اإلنتاجية الفدانية وااليراد الكلى وصافى العائد للفدات وصافى 
العائد لألردر ومتوسط تكلفة إنتاج األردر وصافى العائد 

 للجنيه المنفت والمست.دم مت ميا  الرى  
(أثر استخدام نظم الرى على المؤشرات اإلنتاجية 1)

 تصادية والمستخدم من مياه الرى لمحصول القمحواالق
( أت هناك زياد  ملموسة فى 6يتاح مت بيانات الجدول )

اإلنتاجية الفدانية وااليراد الكلى مت القمح نتيجة اتباع نظام 
جني ا  على  1690أردر،  2.6الرى بالتنقيط يقدر بحوالى 
مت قيمت ما فى حالة  %15.12الترتير يم ل كالهما نحو 

 لرى السطحى  ا
وصافى العائد لرألردر  كما يتاح أت صافى العائد للفدات

ي.تلف وفقا لمصدر القدر  ونظرم  وصافى العائد للجنيه المنفت
الررررى ففرررى حالرررة اسرررت.دام الرررديزل وسررريور نقرررل الحركرررة بنظرررام 

، 74.87، 1888.8بحررروالى الررررى برررالتنقيط حقرررت زيررراد  تقررردر 
مت  %71.8، %47.88، %70.23جني ا  تم ل نحو  0.23

إجمالى قيمة البنود السابقة فى حالة الرى السطحى، بينما فرى 
حالررررررة اسررررررت.دام الك ربرررررراء وطلمبررررررات األعمررررررات بنظررررررام الرررررررى 

، 1927.6بررررالتنقيط حققررررت تلررررك البنررررود زيرررراد  تقرررردر بحرررروالى 
، %52.06، %75.05جني ررررررررا  يم ررررررررل نحررررررررو  0.24، 77.7
لرررررررى مرررررت إجمرررررالى قيمرررررة البنرررررود السرررررابقة فرررررى حالرررررة ا 80%

السررطحى  كمررا يتاررح أياررا  أت متوسررط تكلفررة إنترراج األردر 
ي.تلرررف وفقرررا لمصررردر القررردر  ونظرررم الررررى ففرررى حالرررة اسرررت.دام 
الررررديزل والك ربرررراء بنظررررام الرررررى بررررالتنقيط حقررررت إن.فرررراض لكررررل 

جني رررا  علرررى الترتيرررر  77.74،  74.87من مرررا يقررردر بحررروالى 
مررررت متوسررررط تكلفررررة إنترررراج  %15.53، %15.17يم ررررل نحررررو

ردر فى حالة الرى السطحى  كما تبيت ان.فاض فرى كميرة األ

الميا  المسرت.دمة فرى رى هرذا المحصرول بنظرام الررى برالتنقيط 
مررت كميررة  %32.05يم ررل نحررو  3م 1250حيررث بلرر  حرروالى 

الميرررررررا  المسرررررررت.دمة فرررررررى رى هرررررررذا المحصرررررررول بنظرررررررام الررررررررى 
 السطحى  

(أثر استخدام نظم الرى على المؤشرات اإلنتاجية 2)
قتصادية والمستخدم من مياه الرى لمحصول الطماطم واال

 الشتوى
( أت هناك زياد  ملموسة فى 6يتاح مت بيانات الجدول)

اإلنتاجية الفدانية وااليراد الكلى مت الطماطم الشتوى نتيجة 
جني ا   2748، طت 3.6اتباع نظام الرى بالتنقيط يقدر بحوالى
مت  %17.5، %23.37على الترتير يم ل كالهما نحو 

 قيمت ما على الترتير فى حالة الرى السطحى  
وصررررافى العائررررد للطررررت  كمررررا يتاررررح أت صررررافى العائررررد للفرررردات

ي.تلف وفقا لمصردر القردر  ونظرم  وصافى العائد للجنيه المنفت
الرى ففى حالة است.دام الديزل وسيور نقل الحركة بنظام الرى 

 0.46، 122.22، 3651بحررروالى برررالتنقيط حقرررت زيررراد  تقررردر 
مررت إجمررالى  %82، %33.11، %64.22جني ررا  تم ررل نحررو 

قيمررة البنررود السررابقة فررى حالررة الرررى السررطحى، بينمررا فررى حالررة 
اسررررت.دام الك ربرررراء وطلمبررررات األعمررررات بنظررررام الرررررى بررررالتنقيط 

، 124.63، 3671.65حققررت تلررك البنررود زيرراد  تقرردر بحرروالى 
مررررت  %81، %34.41، %65.84جني رررا  يم رررل نحرررو  0.45
لى قيمرررة البنرررود السرررابقة فرررى حالرررة الررررى السرررطحى  كمرررا إجمرررا

يتاررررح أيارررررا  أت متوسررررط تكلفرررررة إنترررراج االطرررررت ي.تلررررف وفقرررررا 
لمصدر القدر  ونظم الرى ففى حالرة اسرت.دام الرديزل والك ربراء 
بنظررام الرررى بررالتنقيط حقررت إن.فرراض لكررل من مررا يقرردر بحرروالى 

 26.2جني رررا  علرررى الترتيرررر يم رررل نحرررو 173.04،  170.64
مرررت متوسرررط تكلفرررة إنتررراج الطرررت فرررى حالرررة الررررى  26.3%، %

 السطحى، 
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 المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية والمستخدم من مياه الرى لمحاصيل الدراسة. 6جدول 

بالمقارنة  الزيادة فى المتغيرات نظم الرى المتغيرات المحصول
 بالرى السطحى

 % التنقيط التنقيط السطحى

 القمح

 15.12 2.6 19.8 17.2 فدانيةاالنتاجية ال
 15.12 1690 12870 11180 االيراد الكلى

(198.8) 8291.9 8490.7 ديزل التكاليف الكلية  (2.34)  
 ((2.76 ((237.6 8374 8611.6 ك رباء

 70.23 1888.8 4578.1 2689.3 ديزل صافى العائد للفدات
 75.05 1927.6 4496 2568.4 ك رباء

 47.88 74.87 231.22 156.35 ديزل ألردرصافي عائد ا
 52.06 77.74 227.07 149.33 ك رباء

(74.87) 418.78 493.65 ديزل تكلفة إنتاج األردر  (15.17)  
 (15.53) (77.74) 422.93 500.67 ك رباء

 71.8 0.23 0.55 0.32 ديزل صافى العائد للجنيه المنفت
 80 0.24 0.54 0.30 ك رباء

(1250) 2650 3900 ميا  الرى المست.دمة كمية  (32.05)  

 الطماطم

 23.37 3.6 19 15.4 االنتاجية الفدانية
 17.5 2748 18439.34 15691.34 االيراد الكلى

( 903) 9104.04 10007.04 ديزل التكاليف الكلية  (9.02 )  
( 923.59) 9191.49 10115.08 ك رباء  (9.13 )  

 64.22 3651 9335.3 5684.3 ديزل للفدات صافى العائد
 65.84 3671.65 9247.85 5576.26 ك رباء

 33.11 122.22 491.33 369.11 ديزل صافي عائد الطت
 34.41 124.63 486.72 362.09 ك رباء

(170.64) 479.16 649.8 ديزل تكلفة إنتاج الطت  (26.2)  
(173.04) 483.76 656.8 ك رباء  (26.3 )  

 82 0.46 1.02 0.56 ديزل العائد للجنيه المنفت صافى
 81 0.45 1 0.55 ك رباء

( 664) 2821 3485 كمية ميا  الرى المست.دمة  (19.05 )  
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ى هرررذا كمررا تبرريت ان.فرراض فررى كميررة الميررا  المسررت.دمة فررى ر 
 3م 664المحصرررول بنظرررام الررررى برررالتنقيط حيرررث بلررر  حررروالى 

مت كمية الميرا  المسرت.دمة فرى رى هرذا  %19.05يم ل نحو 
 المحصول بنظام الرى السطحى  

ويتاررررررررح ممررررررررا سرررررررربت أت جميررررررررع الم شرررررررررات اإلنتاجيررررررررة     
واالقتصادية لمحاصيل الدراسرة تشرير إلرى أت اسرت.دام الرديزل 

مت م يلره فرى حالره اسرت.دام الك ربراء وسيور نقل الحركه اكف  
بررات االعمررات، وكررذلك فررات الرررى بررالتنقيط اكفرر  مررت الرررى موطل

السطحى وبناءا على ذلك فات م شرات الكفاء  ارتفعت لتصل  

اقصاها فى حالره الررى برالتنقيط واسرت.دام  الرديزل وسريور نقرل 
الحركررره، وان.فارررت لتصرررل أدناهرررا فرررى حالررره الررررى السرررطحى 

 لك رباء وطلمبات األعمات واست.دام ا
 -مؤشرات كفاءة استخدام مورد المياه لمحاصيل الدراسة:

قياس كفاء  است.دام مورد  يتناول هذا الجزء مت الدراسة
لمحاصيل الدراسة والمتم لة فى إنتاجية وحد  الميا ،  الميا 

وصافى عائد وحد  الميا ، وتكلفة رى األردر، وكمية الميا  
 حد  الناتج وفقا  لنظام الرى السطحى والتنقيط الالزمة إلنتاج و 

 ( مؤشرات كفاءة استخدام مياه الرى لمحصول القمح 1)
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بقياس م شرات كفاء  است.دام ميا  الرى لمحصول القمح 
( أت كمية إنتاجية وحد  الميا  7يتاح مت بيانات الجدول )

، 4.4والرى بالتنقيط بلات حوالى  وفقا لنظام الرى السطحى
، بينما ا.تلف قيمة أردر/ألف متر مكعر على الترتير 7.5

كل مت صافى عائد وحد  الميا ، وتكلفة رى األردر وفقا 
لمصدر القدر  ونظم الرى حيث بلات قيمة صافى عائد وحد  
الميا  فى حالة است.دام الديزل وفقا  لنظامى الرى حوالى 

ألف متر مكعر على الترتير،  جنيه/ 1727.6، 689.5
بلات قيمة صافى عائد وحد  الميا  فى حالة است.دام  بينما

 جنيه/1696.6، 658.6الك رباء وفقا  لنظامى الرى حوالى 
تكلفة رى ألف متر مكعر على الترتير، فى حيت بلات 

فى حالة است.دام الديزل وفقا  لنظامى الرى حوالى  األردر
تكلفة جنيه/أردر على الترتير، بينما بلات  18.3، 31.1
فى حالة است.دام الك رباء وفقا  لنظامى الرى  األردررى 

، كما بلات جنيه/ أردر على الترتير 22.5، 38.1حوالى

كمية الميا  الالزمة إلنتاج وحد  الناتج وفقا  لنظامى الرى 
 ألف متر مكعر لألردر على الترتير 0.13 ،0.23 حوالى

مؤشرات كفاءةة استخدام مياه الرى لمحصول الطماطم  (2)
 الشتوى 

بقياس م شرات كفاء  است.دام ميا  الرى لمحصول 
( أت كمية 7الطماطم الشتوى يتاح مت بيانات الجدول)

إنتاجية وحد  الميا  وفقا لنظام الرى السطحى والرى بالتنقيط 
، طت/ألف متر مكعر على الترتير 6.7، 4.4بلات حوالى 

لفة بينما ا.تلف قيمة كل مت صافى عائد وحد  الميا ، وتك
رى الطت وفقا لمصدر القدر  ونظم الرى حيث بلات قيمة 
صافى عائد وحد  الميا  فى حالة است.دام الديزل وفقا  

ألف متر مكعر  جنيه/ 3309، 1631لنظامى الرى حوالى 
بلات قيمة صافى عائد وحد  الميا  فى بينما على الترتير، 

، 1600حالة است.دام الك رباء وفقا  لنظامى الرى حوالى 
 ألف متر مكعر على الترتير،  جنيه/ 3278

 مؤشرات كفاءة استخدام مياه الري للفدان بعينة الدراسة .7جدول 

 أنظمة الرى المؤشرات المحصول
 التنقيط السطحى

 القمح

 7.5 4.4 ( 3م 1000إنتاجية وحد  الميا  )اإلردر/ 
 1727.6 689.5 ديزل ( 3م 1000صافى عائد وحد  الميا  )جنيه/ 

 1696.6 658.6 ك رباء
 18.3 31.1 ديزل تكلفة ري وحد  اإلنتاج )جنيه/إردر( 

 22.5 38.1 ك رباء
 0.13 0.23 كمية الميا  الالزمة إلنتاج وحد  الناتج باأللف متر مكعر 

 الطماطم

 6.7 4.4 (3م 1000إنتاجية وحد  الميا  )طت/ 
 3309 1631 ديزل (3م 1000صافى عائد وحد  الميا  )جنيه/ 

 3278 1600 ك رباء
 20.34 31 ديزل تكلفة ري وحد  اإلنتاج )جنيه/طت(

 24.94 38 ك رباء
 0.14 0.22 كمية الميا  الالزمة إلنتاج وحد  الناتج باأللف متر مكعر

 باأللف متر مكعر ميا  الرى المست.دمة للفداتكمية ÷ إنتاجية وحد  الميا  = كمية الناتج الرئيسى للفدات 
 باأللف متر مكعر ميا  الرى المست.دمة للفداتكمية ÷ صافى عائد وحد  الميا  = صافي العائد الفدانى بالجنيه 

 كمية الناتج الرئيسى للفدات÷ تكلفة ري وحد  اإلنتاج = تكاليف ري الفدات بالجنيه 
 كمية الناتج الرئيسى للفدات ÷ باأللف متر مكعر  ت.دمة للفداتميا  الرى المسكمية الميا  الالزمة إلنتاج وحد  الناتج = كمية 
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فى حالة است.دام الديزل وفقا   تكلفة رى االطتفى حيت بلات 
 جنيه/ طت على الترتير، 20.34، 31لنظامى الرى حوالى 

تكلفة رى الطت فى حالة است.دام الك رباء وفقا  ا بلات بينم
، جنيه/ طت على الترتير 24.94، 38 لنظامى الرى حوالى

كما بلات كمية الميا  الالزمة إلنتاج وحد  الناتج وفقا  
ألف متر مكعر للطت  0.14، 0.22 لنظامى الرى حوالى

 على الترتير 
ام ميررا  ويتاررح ممررا سرربت أت جميررع م شرررات كفرراء  اسررت.د

الررى لمحاصريل الدراسررة تشرير إلررى أت الررى بررالتنقيط اكفر  مررت 
الرررى السررطحى، وكررذلك اسررت.دام الررديزل وسرريور نقررل الحركرره 
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ABSTRACT 

Study of the Economic Efficiency of the Patterns of Raising and Distributing 

Groundwater in the New Lands in Egypt  

Zaky Ismail Zaky Nassar, Mona Saleh Emam, Manal Mohamed Salah 

The research aimed to identify the patterns of 

raising and distributing shallow groundwater in the 

New Valley Governorate, As well as to identify the 

investment costs structure and the structure of operating 

costs and annual maintenance of a well to raise 

groundwater is shallow, Thus, the research aims to 

estimate the actual costs of raising a cubic meter of 

groundwater, In addition to studying the impact of the 

use of irrigation systems on the costs items of acre 

production and on the most important productive and 

economic indicators and the use of irrigation water for 

the study crops, Finally, the research aims to identify 

the indicators of the efficiency of the use of the water 

resource for the study crops according to the patterns of 

raising and distributing groundwater, This is based on 

field data for a sample of farmers of wheat and 

tomatoes winter in the New Valley Governorate. 
The results showed that the total actual costs in the 

case of using electricity and depth pumps exceed those 

in the case of using diesel and transmission belts about 

22.5%, which is arranged in the light of the stability of 

the annual disposition of irrigation water for two 

patterns that became the cost of raising per cubic meter 

of irrigation water about 13.7 and 16.8 piasters for the 

two types of power source, and this means that the 

pattern of using diesel and transmission belts is more 

efficient than the same in the case of electricity and 

deep pumps.                                   

And by studying the impact of the use of irrigation 

systems on the cost items of acre production of wheat 

and tomatoes winter in the New Valley Governorate 

showing that the cost of irrigation in the case of using 

electricity and deep pumps for these crops is higher 

than in the case of using diesel and transmission belts 

by about 22.6%, this is due to the high cost of raising 

the cubic meter in the case of electricity compared to its 

counterpart in the case of diesel, It is also clear that the 

cost of irrigation in the case of drip irrigation is less 

than that in the case of surface irrigation for those two 

crops by about 32% and 19%, respectively. This is due 

to the different water rates per acre according to the 

irrigation system.                     

By studying the indicators of the efficiency of 

irrigation water use for the study crops, the results 

showed that drip irrigation is more efficient than surface 

irrigation, as well as the use of diesel and transmission 

belts more efficient than in the case of the use of 

electricity and pumps depths, accordingly, the indicators 

of the efficiency of irrigation water use increased to 

reach their maximum in the case of drip irrigation and 

the use of diesel and transmission belts, It decreased to 

reach the lowest in the case of surface irrigation and the 

use of electricity and deep pumps.                    
The research recommends expanding the cultivation 

of wheat and winter tomatoes under the surface-well 

(drip) irrigation system, as it gives the highest 

productivity per acre as well as the highest production 

efficiency per unit of water, Increasing indicative 

programs with the aim of optimal use of the process of 

raising groundwater from wells, which is called safe 

withdrawal of wells, in order to maintain the life span of 

wells, which is reflected in the rationalization of the use 

of this water and its abundance, as well as energy 

savings (diesel - electricity), and work to deploy service 

stations and maintenance of operating motors and lift 

pumps, which will have an impact on increasing 

operating efficiency and lowering costs, And the state’s 

support for surface well farmers by providing soft loans 

and subsidizing electricity to increase agricultural 

production.  

Key words: economic efficiency - irrigation systems 

- water lifting patterns - surface irrigation – wells.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 


