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 الآاثر الاقتصادية ملرشوعات تطوير الري عىل حمصول قصب السكر مبحافظيت الأقرص وأأسوان 

   مصطفى محمد املهدى جنم ,  *   عامص ُكرّيم عبدامحليد   أأسامة أأمحد مريس طه, 

 قسم الاقتصاد الزراعى , لكية الزراعة ابلقاهرة , جامعة الأزهر 

     azhar.edu.egdrassem@:الربيد الإليكرتوين للباحث الرئيس * 

 امللخص العرب 

  أأيضا   اس هتدفاس هتدف البحث دراسة املوارد املائية املرصية من حيث مصادرها واس تخداماهتا, كام اس هتدف التعرف عىل املوارد املائية املس تقبلية, و 

متغريات  بعض املؤرشات الفنية للكفاءة الاقتصادية لس تخدام مياه الري بنظام الري املطور، والتعرف عيل مدي وجود فروق معنوية يف بعض متوسطات 

اللكية, ف تاكلي , كام اس هتدف الأثر الاقتصادي ملرشوعات الري املطور عىل ال وذكل ابس تخدام أأسلوب حتليل التباين وهو قصب السكر  ل ادلراسةو حمص

نتاج الطن حملصول قصب السكر اكلتايل: حيث بلغت حوايلصايف العائد  ,العائد اللكي ,فدانالزمن ري  ,نتاجية الفدانيةالإ    23374,44, وتلكفة اإ

  609,58, وحوايل فدان/جنيه 4318,70 , وحوايل فدان/جنيه  27693,12وحوايل  ساعة/فدان 4,50 فدان/ طن 38,465جنيه/فدان وحوايل 

,  فدان /طن 41,185, وحوايل فدان/جنيه 22760,07حني بلغت حوايل  )التقليدي(عىل الرتتيب, يفاملطور غري  بنظام الري فدان/هجني 

  املطور  بنظام الري فدان /جنيه 554,28, وحوايل فدان /جنيه6895,46, وحوايل فدان/جنيه 29655,54, وحوايل فدان/ساعة3,37وحوايل

 ,فدانالزمن ري  ,نتاجية الفدانيةاللكية, الإ تاكليف ـ التبطني ابخلرسانة( عىل الرتتيب مبحافظة الأقرص, أأما مبحافظة أأسوان فاإن ال   P.V.Cاملواسري) ةبمنطي 

نتاج الطن حملصول قصب السكر بلغت حوايل  صايف العائد   ,العائد اللكي   4,86, وحوايل فدان/ طن 42,10جنيه/ فدان, وحوايل  23407,19, وتلكفة اإ

)التقليدي(   املطورغري  بنظام الري فدان /جنيه 556,15, وحوايل فدان/جنيه6899,61, وحوايل فدان /جنيه  30306,80, وحوايل ساعة/فدان

  /جنيه  32257,18, وحوايل فدان /ساعة 3,47, وحوايل فدان/طن 44,80, وحوايل فدان/جنيه22941,79عىل الرتتيب, يف حني بلغت حوايل 

 ـ التبطني ابخلرسانة( عىل الرتتيب.   P.V.Cاملواسري )  ةبمنطي   املطور بنظام الري فدان  /جنيه 512,16, وحوايل فدان /جنيه 9315,40, وحوايلفدان

 .   p.v.cقصب السكر, نظام الري, أأانبيب   ,: العائد اللكياللكامت الاسرتشادية 

 مقدمة 

والهامة، فهو املس ئول   أأحد أأمه القطاعات الرئيس ية الزراعي  القطاع

حتقيق الامن الغذاىئ وتلبية احتياجات اجملمتع من السلع الغذائية، عن 

  من  املواد اخلام لكثري كام انه يعترب مصدرا  هاما  ورئيس يا  ىف توفري 

اماكنية حتقيق التمنية  ات التحويلية، ومما لشك فيه أأنالصناع

ماكنية   حتقيق التوازنالاقتصادية الزراعية ىف مرص ترتبط ابإ

من خمتلف املوارد الاقتصادية الزراعية    بني املتاح  الامثلوالاس تغالل 

 الساكين.  ومعدل المنو 

أأو   أأفقيا  سواء  ت التمنية الزراعيةحمدداوتعترب املوارد املائية من امه 

ىف الزراعة، ونظرا   رئيس ا  موردتعترب  , فضال  عن أأن مياه الرى  ا  راس ي 

, وتعمتد  كفاءة اس تخداهما يس تلزم العمل عىل حتسني فالأمر  حملدوديهتا 

ذ ميدها مبا يزيد عن  %   70مرص عىل هنر النيل مكصدر رئيس للمياه اإ

من احتياجاهتا املائية, ويعد القطاع الزراعي هو القطاع الأكرث  

اس تخداما للموارد املائية يف البالد حيث يس هتكل ما يقرب من حوايل  

الوقت اذلي ل   % من جحم املوارد املائية املتاحة يف مرص, يف  80

زالت تعاين مرص من جعز مايئ متوقع أأن يتعاظم يف املس تقبل يف ضوء  

  55,5تزايد عدد الساكن مع ثبات حصة مرص من مياه النيل ويه 

مليار مرت مكعب س نواي , وتنعكس ندرة وحمدودية املياه يف مرص يف  

عدد  يصل  أأن يتوقع حيث  التناقص املس متر يف نصيب الفرد من املياه,

الفرد   لينخفض نصيب  2030 نسمة عام  مليون 121,9 الساكن

ل   ٪. 35,5مرت مكعب/ س نة بنس بة اخنفاض   455 ويصل اإ

املائية ىف  اس تخدام املوارد اخنفاض يفتمكن مشلكة ادلراسة 

يعد قطاع الزراعة من اكرث القطاعات املس هتلكة  حيث الزراعة املرصية, 

من احملاصيل احلقلية تس هتكل مكيات  ذكل لأن هناك كثري  ياه،وارد امل مل

واليت القدمية كبرية من مياه الري مثل حمصول قصب السكر يف الأرايض 

ذات  النظم , حيث أأن هذه تقليدى الري السطحي فهيا  نظام يكون 

مفن الرضورى البحث   ، وذلكل مياه الرياس تخدام يف  منخفضةكفاءة 

  تطوير الل  وذكل من خ مياه الري,لرتش يد اس تخدام  وسائل عن 

لرى  اس تخدام مياه اكفاءة  رفع ميكنمن خاللها  واليت الرى ش باكت

الزراعي بصفة عامة واملس تخدم منه يف زراعة قصب السكر بصفة  

 . خاصة

ل التعرف عىل مرشوعات تطوير الري ابلأرايض   هتدف ادلراسة اإ

القدمية ابستبدال املسايق الرتابية التقليدية ابملواسري البالستيك  

(P.V.C)   املدفونة حتت الرتبة, أأو تبطني تكل املسايق ابخلرسانة

تكل   الاقتصادية تقيمي الآاثراملسلحة, وذكل لتقليل الفاقد من املياه و 

  الريالقدمية مقارنة بطرق  الأرايض يفيمت تنفيذها  اليت املرشوعات

آثرها عىل  طور( غري امل) التقليدية  منطقة ادلراسة يف  الزراعي  الإنتاجوأ

قياس بعض املؤرشات الفنية للكفاءة الاقتصادية لس تخدام   عن طريق

ر عىل حمصول قصب السكر  مياه الري بنظايم الري املطور وغري املطو 

 قرص وأأسوان(. مبحافظيت )الأ 
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 الطريقة البحثية ومصادر البياانت 

التحليل   أأسلوب من لك عىل أأهدافها حتقيق يف ادلراسة اعمتدت

اس تخدام   عىل  ادلراسة اعمتدت والمكي, حيث  الوصفي الاقتصادي 

حتليل التباين يف اجتاه واحد ملعرفة الاختالف يف تاكليف مس تلزمات  

 الثانوية البياانت عىل ادلراسة  كام اعمتدت   ,املطورالناجت عند تنفيذ الري  

 املنشورة, وغري البياانت من املتاحة واملتوفرة البياانت خالل من

العامة   للتعبئة املركزي اكجلهاز اجلهات احلكومية تصدرها اليت املنشورة

ل املائية والري، ابلإضافة وزارة املوارد والإحصاء, ونرشة   الإدارة اإ

 الأرايض، الزراعة واس تصالح بوزارة الزراعي لالقتصاد املركزية

 اليت املنشورة والأحباث العلمية الاس تعانة ابملراجع مت هذا وجبانب

ادلولية  املعلومات ادلراسة, والبياانت املتاحة عىل ش بكة موضوع تناولت

 عشوائية)الإنرتنت(, وكذكل البياانت الأولية اليت مت مجعها من عينة 

خالل معل اس امترة اس تبيان, تش متل عىل مزارعي منطقة   طبقية من

مساحات التطوير ابلأرايض القدمية مبحافظيت   ادلراسة, واليت تمتثل يف 

ل ادلراسات   وثيقة الصةل ابدلراسة.   الأقرص, وأأسوان ابلإضافة اإ

 عينة ادلراسة  

جراء مت  نطقة غرب  ة الأقرصـ مركز اس نا مب مبحافظ امليداينالبحث  اإ

مت  , حيث وادي عباديمبنطقة  ادفومركز ـ أأسوان وحمافظة  اس نا, 

عينة عشوائية  طبقية مت اختيارها من لك طبقة حيث تشمل   اختيار

 : اكلتايل موزعة  رالتطوي يت حائزا  مبنطق 96

عىل   الريبزمام تطوير بلك منطقة من املنطقتني ( حائز 36عدد )

ل مواسري  مدفونة حتت   P.V.Cمسايق مت حتويلها من مسايق ترابية اإ

سطح الأرض, حيث مت اختيار عدد س تة مساىق موزعة عىل الرتعة,  

وهناية الرتعة ( لبيان مدى عداةل   ووسط بداية  ) مسقيني عىل لك من

  عدد س تة مزارع موزعة عىل املسقى, توزيع املياه, ومن مث مت اختيار 

وهناية املسقى( لبيان مدى   ووسط)بداية  فتحة ريعىل لك مزرعتني 

 . الري بتكل املسايق نظام لتطوير  الاقتصاديالأثر 

مل يمت تنفيذ  عىل مسايق بلك منطقة من املنطقتني ( حائز 36عدد )

براز مدى وجود   أأي أأعامل لتطوير الري هبا كحقول مقارنة وذكل لإ

  اقتصادي  أأثر وجود يان مدى ب اختالفات بيهنا وبني املسايق املطورة و 

حيث مت اختيار عدد س تة   من عدمه,  ملسايقابالري  نظاملتطوير 

وهناية  ووسط )بداية  مساىق موزعة عىل الرتعة, مسقيني عىل لك من 

عدد س تة   الرتعة( لبيان مدى عداةل توزيع املياه, ومن مث مت اختيار 

  ووسط اية )بد فتحة ريمزارع موزعة عىل املسقى,  مزرعتني عىل لك 

 . وهناية املسقى(

عىل   الريبزمام تطوير بلك منطقة من املنطقتني ( حائز 12عدد )

ل مسايق مبطنة  ابخلرسانة املسلحة حيث مت  ل اإ مسايق مت حتويلها اإ

 من )بداية  لكاختيار عدد اثنني مسقى موزعة عىل الرتعة مسقى عىل 

وهناية الرتعة ( لبيان مدى عداةل توزيع املياه, ومن مث مت اختيار عدد  

  ،بداية فتحة ري )لك س تة مزارع موزعة عىل املسقى  مزرعتني عىل 

لتطوير منط   الاقتصاديوهناية املسقى ( لبيان مدى الأثر  ،ومنتصف

 . الري بتكل املسايق أأيضا  

   املرصية   املوارد املائية 

 مصادر املوارد املائية التقليدية يف مرص 

للموارد املائية   رئيس ية تعمتد مجهورية مرص العربية عىل أأربعة مصادر

ومياه   اس تخداهما, ومياه الرصف املعاد  , واملياه اجلوفية , وىه هنر النيل

ل الأمطار،  (  2ويتضح من اجلدول رمق ), حتليه مياه البحرابلإضافة اإ

مرص من املوارد   احتياجاتأأن هنر النيل يعترب املصدر الرئيس لتوفري 

، هذا ويقدر  الأخرى الاقتصادية للأنشطةاملائية سواء للزراعة أأو 

ويبلغ   ،3مليار/م  84 حبوايللهنر النيل  الس نوي املايئمتوسط التدفق 

بني مرص والسودان    1959نصيب مرص منه س نواي  طبقا  لتفاقية س نة 

من   ٪69,2 حوايل، حيث متثل مياه النيل 3مليار /م 55,5 حوايل

جاميل املتاح من املوارد املائية وذكل مكتوسط للفرتة   اإ

املرتبة   يف (، كام تأأىت مياه الرصف املعاد اس تخداهما 2018/2019)

  حوايل املتاح مهنا  ويقدر  حيث الثانية من حيث الأمهية النسبية، 

جاميلمن  ٪17س نواي  متثل حنو  3مليار /م 13,65 املتاح من   اإ

 املرتبة الثالثة يف( , يلهيا 2018/2019للفرتة ) املوارد املائية  مكتوسط

املتاح من   اإجاميلمن  % 8,7متثل حنو  دللتا حيثاب يةه اجلوفامليا

حني حتتل املياه اجلوفية   يف خالل  نفس الفرتة ,  املوارد املائية وذكل 

س نواي   3مليار/م 2,4 حوايلعميقة املرتبة الرابعة و يقدر املتاح مهنا ال 

جاميل من  ٪ 3,1حنو  مبا ميثل مكتوسط نفس   يةاملائ  املتاح من املوارد اإ

يقدر املتاح  و ة امساملرتبة اخليف  الأمطار والس يولمياه , وجاءت الفرتة

جاميل  من  ٪ 1,6 حوايل  س نواي مبا ميثل 3مليار/م 1,3 حوايل مهنا    اإ

مياه   حتليه , وتأأت الفرتة  املتاح من املوارد املائية مكتوسط خالل نفس

  حوايل مهنا  يقدر املتاح يف املرتبة السادسة والأخرية حيث و  البحر

جاميل  من ٪0,44 حوايل س نواي مبا ميثل 3مليار/م  0,35 ن  م املتاح اإ

 . نفس الفرتة املوارد املائية مكتوسط خالل

 مرص :   يف   اس تخدامات املوارد املائية املتاحة 

  نتيجة عام تلو الآخر  مرص تزداد يف  أأن الاحتياجات املائيةحيث 

لالساكنيةدة للزاي اس تصالح   يف س ياسة ادلوةل ابلتوسع , ابلإضافة اإ

اجلدول رمق  ، كام تشري بياانت ملواهجة الفجوة الغذائيةجديدة  أأراىض

جاميلأأن ( 3) مرص يف  ات ىف القطاعات املس هتلكة للمياهلحتياج اإ

(,  2015/2016) م عا مرت مكعب مليار 80,00حبوال قدرت 

بنس بة   ,( 2018/2019) مرت مكعب مليار 80,25 حبوال وقدرت 

بني القطاعات   كام ان الاحتياجات املائية، ٪0,31زايدة بلغت حوايل 

قطاع الزراعة  فامي بيهنا حيث يزتايد اس تخدام   املس هتلكة للمياه تتباين 

  عام الىف  مرت مكعب مليار  61,45 من املياه من حوال

  عام  مرت مكعب مليار 61,65 حوال ال (2015/2016)

حوايل   ميثل  ،٪0,33بنس بة زايدة بلغت حوايل  ( 2018/2019)

جاميلمن  ٪ 76,8   –16/ 15)الفرتة مكتوسط  املايئالاس هتالك  اإ

اذ يس هتكل ما   مياه الرشبالثانية  املرتبة ت كام احتل, ( 2019/ 18

جاميلمن  ٪13,3يقرب من حنو  حيث تزايدت   املياه املس هتلكة, اإ

  عام  مرت مكعب  مليار  10,65من حوال  احتياجات هذا القطاع

  عام  مرت مكعب مليار 10,70 حوايلال  (2015/2016)



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (2) December (2021) 283-293 Abd-elhamied et al 

285 
 

ذ قطاع الصناعة فقد أأحتل املرتبة الثالثة  أأما  ،(2018/2019) اإ

  عام  مرت مكعب مليار 10,70 حوايليس هتكل ال 

ذ  تبة الثالثةقطاع الصناعة فقد أأحتل املر أأما ، (2018/2019) اإ

متزي ابلثبات و املياه املس هتلكة  اجامل من ٪7يس هتكل ما يقرب من حنو 

الفاقد    اما  , (2019/ 18 –15/16فرتة ) الخالل  ىف اس تخدام املياه 

قدرت  حيث  الرابعة والأخريةفقد أأحتل املرتبة  ابلتبخر من النيل والرتع

  عام، مبا ميثل مكعبمرت   مليار  2,50حبوال  مكية املياه املس تخدمة منه

متزي ابلثبات ىف اس تخدام املياه   و  من اجامل  الاس تخدامات ٪3 حنو

 تكل الفرتة. فرتة الخالل 

 املوارد املائية املس تقبلية يف مرص 

ن التحدايت اليت تواجه قطاع املياه يف املس تقبل, يس تلزم الرتكزي   اإ

س ياسة قومية ميكن  عىل تطوير الإدارة املائية وحتسيهنا, وذكل بوضع 

تطبيقها يف املدى املتوسط واملدى الطويل, ووضع هذه الس ياسة مضن  

طار متاكمل, وشامل بني القطاعات   دارة املوارد املائية يف اإ أأنشطة اإ

اخملتلفة, صناعة, وزراعة, ورصف زراعي وحصي, لتعمل عىل توجيه  

دارة املوارد املائية اب جراءات  هجود الهيئات, واملؤسسات املعنية ابإ ختاذ اإ

فعاةل, ويمتثل دور احلكومة يف توفري املياه للقطاعات اخملتلفة مع حتقيق  

  نصيب  ( تقدير4رمق ) اجلدول الاس تغالل الأمثل للموارد املائية, ويوحض

 حيث يتبني منه الآت: 2050عام   املياه حت  من  الفرد

قدر يف   2010 نسمة عام مليون 78,7مرص ساكن تعداد بلغ

 أأن  يتوقع بيمن  مرت مكعب/ س نة,  705 من املياه الفرد  ب نصي حينه

لينخفض   2030 نسمة عام مليون 121,9 حوايل  يصل عدد الساكن 

ل  نصيب مرت مكعب/ س نة بنس بة اخنفاض   455 الفرد ويصل اإ

35,5 .٪ 

ل حوايل   الساكن يتوقع أأن يصل عدد   نسمة عام  مليون  188,5اإ

مرت مكعب/ س نة,   294 حبوايل املياهمن  الفرد نصيب ليقدر 2050

  2040 نسمة عام  مليون 151,6 يصل عدد الساكن أأن يتوقع بيمن

٪  19,7بنس بة اخنفاض مرت مكعب/ س نة  366 الفرد  نصيب  ويصل 

مياه   من  الفرد  ( نصيب 1,  ويبني الشلك البياين رمق ) 2040عن عام 

 . 2050واملتوقع حت عام   1907النيل يف الفرتة من عام 

   مؤرشات الكفاءة الاقتصادية لس تخدام مياه الرى بنظام الرى املطور 

نتاجية    الإنتاج تعترب تاكليف مس تلزمات  والتاكليف اللكية والإ

نتاجية  جاميل العائد وصاىف العائد من أأمه مؤرشات الإ الفدانية واإ

للمحاصيل احلقلية داخل مناطق التطوير واحلقول املقارنة, حيث أأن  

نتاجية وخفض زمن   تأأثري الري املطور عىل خفض التاكليف وزايدة الإ

مؤرشات الكفاءة الاقتصادية لس تخدام مياه الرى بنظام  الري من أأمه 

حملصول قصب  وذكل  غري مطور ال الريبنظام ومقارنته  املطور الري

واملبطن ابخلرسانة   ( p.v.c)ابملواسرياملطور  الري منطي  عىل السكر

 , ومن حتليل بياانت ادلراسة تبني الآت: وغري املطور املسلحة,

 

 

 النتاجئ ومناقش هتا 

آ : أأول    قصب السكر حمصول  عىل تنفيذ مرشوعات الري املطور ر اث أ

 مبحافظة الأقرص 

ثر تطوير الري عىل تاكليف   قصب السكر مس تلزمات الإنتاج حملصول    أأ

ل   11,236حوايل حيث تبني اخنفاضها من  أألف جنيه/فدان اإ

أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل   10,757حوايل 

٪ ذكل عىل املسايق  4,00جنيه/فدان بلغت نسبته حوايل  479,04

, أأما عىل املسايق املطورة بمنط التبطني P.V.C املطورة بمنط املواسري 

أألف جنيه/فدان   11,861ابخلرسانة املسلحة فقد اخنفض من حوايل 

ل حوايل  أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل   11,433اإ

٪, كام هو موحض ابجلدول  5,13جنيه/ فدان نسبته حوايل  428,21

 (. 5رمق )

ثر تطوير الري عىل  ية املس تخدمة يف زراعة قصب  تلكفة العامةل الزراع أأ
 السكر  

ل   7,073حيث تبني اخنفاضها من حوايل  أألف جنيه/فدان اإ

  183,95أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل  6,889حوايل 

٪ ذكل عىل املسايق املطورة بمنط  2,60جنيه/فدان بلغت نسبته 

, وأأما عىل املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة  P.V.C املواسري 

ل حوايل   7,520املسلحة فقد اخنفض من حوايل  أألف جنيه/فدان اإ

  137,54ض بلغ حوايل أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفا 7,382

 (. 6٪, كام هو موحض ابجلدول رمق )1,83جنيه/فدان بلغت نسبته  

ثر تطوير الري عىل    نتاج حمصول قصب السكر اللكية لإ تاكليف  ال أأ

ل حوايل  اإ  أألف جنيه/فدان 22,841حيث تبني اخنفاضها من 

  662,98أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل  22,178

٪ ذكل عىل املسايق املطورة بنظام  2,90جنيه/فدان بنس به بلغت 

, أأما عىل املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة  P.V.Cاملواسري 

ل   23,907املسلحة فقد تبني اخنفاضها من حوايل  أألف جنيه/فدان اإ

جنيه/فدان, مبعدل اخنفاض بلغ حوايل   أألف 23,341حوايل 

٪ كام هو موحض ابجلدول  2,37جنيه/فدان بلغت نسبته  565,74

   (. 7رمق )

ثر تطوير الري عىل الإ     نتاجية الفدانية حملصول قصب السكر أأ

  ازداد قد  P.V.C تبني أأنه عىل املسايق املطورة بنظام املواسري 

ل حوايل  39,50من حوايل  مبعدل زايدة بلغ   فدان/ طن 42,52اإ

عىل  أأما , ٪ 7,66 حوايلته نسب بلغت  طن/ فدان  3,02حوايل 

  ازداد من أأظهر  فقد املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة املسلحة

ل 37,43حوايل  مبعدل زايدة بلغ حوايل  فدان  / طن 39,85 اإ

, كام هو موحض  ٪ 6,48 حوايل بنس بة بلغت طن/ فدان  2,43

 (. 8ابجلدول رمق )

ثر تطوير الري عىل      قصب السكر من  فدان  الزمن ري  أأ
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قد اخنفض    P.V.Cتبني أأنه يف املسايق املطورة بنظام املواسري 

ل  ساعة/فدان 4,38من حوايل    حوايل اإ

  1,35قدر هذا الاخنفاض حبوايل  ساعة/فدان 3,03

أأما املسايق املطورة بمنط  , ٪30,85حوايل  نسبتهفدان بلغت /ساعة

من تكل   أأقل  ةاخنفض ولكن بنس ب فقد  التبطني ابخلرسانة املسلحة

  4,61 , حيث اخنفض من حوايلP.V.Cاملواسري املطورة بمنط 

ل  ساعة/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل  ساعة/فدان  3,70 حوايل اإ

, كام هو موحض  ٪ 19,73حوايل  نسبتهبلغت  ساعة/فدان 0,91

 (. 9ابجلدول رمق )

ثر تطوير الري عىل    حمصول قصب السكر من  العائد اللكي  أأ

لأألف 28,439من حوايل  ازدادقد تبني  حوايل   جنيه/فدان اإ

أألف  2,177مبعدل زايدة بلغ حوايل جنيه/فدان أألف  30,617

٪عىل املسايق  7,66حوايل الزايدة  هبلغت نس بة هذ فدان/جنيه

ابخلرسانة   املطورةاملسايق  , أأما عىلP.V.C  املطورة بمنط املواسري

لأألف  26,946 حوايل من ازداد فقد املسلحة حوايل   جنيه/فدان اإ

أألف  1,747مبعدل زايدة بلغ حوايل جنيه/فدان أألف  28,693

, كام هو موحض ابجلدول رمق  ٪6,48بنس بة زايدة بلغت  فدان /جنيه

(10 .) 

ثر تطوير الري    عىل صايف العائد من حمصول قصب  أأ

ل   جنيه/فدان أألف  5,598من حوايل  ازداد قد فقد تبني أأنه  اإ

أألف   2,840مبعدل زايدة بلغ حوايل  جنيه/فدانأألف  8,438حوايل 

ذكل عىل املسايق املطورة بمنط   ٪50,74 تهفدان بلغت نسب/جنيه

فقد  سلحة اخلرسانة امل طورة بمنط املسايق امل , أأما عىل P.V.Cاملواسري 

لأألف  3,039 من حوايل ازداد أألف   5,352حوايل  جنيه/فدان اإ

مبعدل زايدة   الأول بهنايهتا و جنيه/فدان عىل املسقى الأول ببداية الرتعة, 

٪,  76,11فدان بنس بة زايدة بلغت /أألف جنيه 2,312بلغ حوايل 

 (. 11كام هو موحض ابجلدول رمق )

ثر تطوير الري عىل   نتاج الطن من    تلكفة أأ    حمصول قصب السكر اإ

قد اخنفضت  P.V.C تبني أأنه عىل املسايق املطورة بمنط املواسري 

ل حوايل  579,99من حوايل  جنيه/طن   522,57جنيه/طن اإ

  ٪, 9,90جنيه/طن نسبته حوايل  57,42مبعدل اخنفاض بلغ حوايل 

أأما عىل املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة املسلحة فتبني اخنفاضها  

ل حوايل  639,17من حوايل  جنيه/طن   585,98جنيه/طن اإ

٪,  8,32جنيه/ طن بلغت نسبته  53,19مبعدل اخنفاض بلغ حوايل 

 (. 12كام هو موحض ابجلدول رمق )

عىل واقع اخملتلفة لتقيمي نظم الري واملوبتحليل التباين يف اجتاه واحد 

املسقي وذكل للتعرف عيل تأأثري تكل النظم واملواقع عيل لك من  

تاكليف مس تلزمات  ويه  قصب السكرصول حملمتغريات املقارنة وذكل 

نتاج نتاجيةتاكليف ال ، تلكفة العامةل الزراعية املس تخدمة، الإ  اللكية والإ

جاميلفدان الي ر  الفدانية، زمن  تلكفة، وصايف العائد، اللكيالعائد  واإ

نتاج الطن  وذكل للفدان وللتحقق من ذكل فقد مت اس تخدام حتليل  اإ

  0.01عند مس توي معنوية  جدا   وجود تأأثري معنوي هتبني منو التباين 

وذكل لنظام الري واملوقع عيل املسقي يف اكفة متغريات املقارنة املذكورة،  

عدم  ع عيل املسقي فتبني وابلنس بة لتأأثري التفاعل بني نظم الري واملوق

بتلكفة العامةل الزراعية, كام هو موحض ابجلدول رمق  عنوي م  وجود تأأثري

(21 .) 

آ    قصب السكر حمصول  عىل تنفيذ مرشوعات الري املطور ر اث اثنيا : أ

 مبحافظة أأسوان 

ثر تطوير الري عىل تاكليف  نتاج حمصول    أأ  قصب السكر مس تلزمات اإ

أألف جنيه/فدان   11,330حيث تبني أأهنا اخنفضت من حوايل 

ل حوايل  أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل  11,023اإ

٪ ذكل عىل املسايق  2,71جنيه/ فدان بلغت نسبته حوايل  307,09

, أأما عىل املسايق املطورة بمنط التبطني P.V.C املطورة بنظام املواسري 

أألف   11,972ت من حوايل ابخلرسانة املسلحة فقد اخنفض 

ل حوايل  أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ   11,670جنيه/فدان اإ

٪., كام هو  2,52جنيه/ فدان بلغت نسبته حوايل  302,24حوايل 

 (. 13موحض ابجلدول رمق ) 

ثر تطوير الري عىل  تلكفة العامةل الزراعية املس تخدمة يف زراعة  أأ
   قصب السكر حمصول  

ل   6,917اخنفاضها من حوايل حيث تبني  أألف جنيه/فدان اإ

  228,49أألف جنيه/ فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل  6,689حوايل 

٪ ذكل عىل املسايق املطورة  3,30جنيه/فدان بلغت نسبته حوايل 

, أأما عىل املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة  P.V.Cبمنط املواسري 

ل حوايل   7,297املسلحة فقد اخنفضت من حوايل  أألف جنيه/فدان اإ

جنيه/فدان   277,16جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل  7,702

 (. 14٪, كام هو موحض ابجلدول رمق )3,80نسبته حوايل 

ثر تطوير الري عىل    نتاج حمصول قصب السكر اللكية لإ تاكليف  ال أأ

ل   22,822حيث اخنفضت من حوايل  أألف جنيه/ فدان اإ

أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ حوايل   22,331حوايل 

٪ ذكل عىل املسايق  2,15جنيه/فدان بنس به بلغت  491,03

املطورة بمنط التبطني  , أأما املسايقP.V.Cاملطورة بنظام املواسري 

أألف   23,992ابخلرسانة املسلحة فتبني أأيضا  اخنفاضها من حوايل 

ل أألف جنيه/فدان مبعدل اخنفاض بلغ   23,552حوايل  جنيه/ فدان اإ

٪, كام هو موحض  1,83جنيه/ فدان بلغت نسبته  439,77حوايل 

 (. 15ابجلدول رمق )

ثر تطوير الري عىل      نتاجية الفدانية حملصول قصب السكر الإ أأ

الواقعة عىل   P.V.Cتبني أأهنا عىل املسايق املطورة بنظام املواسري 

ل حوايل   41,66من حوايل  ازدادت قد  بداية ووسط وهناية الرتعة  اإ

  بلغت  طن/فدان 2,35مبعدل زايدة بلغ حوايل  فدان/طن  44,01

املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة  عىل أأما , ٪5,65 حوايلته نسب

نتاجية الفدانية حوايل  زدادتا فقد املسلحة ل  طن/فدان 42,52الإ   اإ
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بنس بة  طن/فدان  3,07مبعدل زايدة بلغ حوايل فدان /طن  45,59

 (. 16, كام هو موحض ابجلدول رمق )٪21,7 حوايل  بلغت

 

 

ثر تطوير الري عىل      زمن ري الفدان من حمصول قصب السكر أأ

قد اخنفض   P.V.C تبني أأنه يف املسايق املطورة بنظام املواسري 

ل حوايل  ساعة/فدان 4,73من حوايل  قدر هذا   ساعة/فدان  3,25اإ

,  ٪31,45حوايل  نسبتهفدان بلغت / ساعة 1,49الاخنفاض حبوايل 

اخنفض متوسط   أأما املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة املسلحة

املواسري  من تكل املطورة بمنط  أأقل ةولكن بنس ب زمن ري الفدان 

P.V.C ل ساعة/فدان 4,99 حيث اخنفض من حوايل   حوايل  اإ

  ساعة/فدان  1,30مبعدل اخنفاض بلغ حوايل ساعة/فدان  3,69

 (. 17, كام هو موحض ابجلدول رمق )٪26,10حوايل   نسبتهبلغت  

ثر تطوير الري عىل      قصب السكر من  العائد اللكي  أأ

من   ازداد قد  P.V.Cتبني أأنه عىل املسايق املطورة بنظام املواسري 

أألف   31,689جنيه/فدان اإل حوايل أألف  29,995حوايل

بلغت   فدان/أألف جنيه 1,693مبعدل زايدة بلغ حوايلجنيه/فدان 

املسايق اليت مت تطويرها   ٪ أأما عىل5,65نس بة هذا الارتفاع حوايل 

أألف   617,30 حوايل من  ازداد فقد ةبمنط التبطني ابخلرسانة املسلح

ل مبعدل زايدة بلغ  جنيه/فدان أألف  32,824حوايل  جنيه/فدان اإ

, كام هو  ٪ 7,21بنس بة زايدة بلغت   فدان /أألف جنيه 2,206حوايل 

 (. 18موحض ابجلدول رمق ) 

ثر تنفيذ مرشوعات الري املطور عىل صايف العائد من قصب السكر     أأ

ل حوايل   نيه/فدانأألف ج  7,173من حوايل  ازدادقد تبني أأنه  اإ

أألف   2,184مبعدل زايدة بلغ حوايل  جنيه/فدانأألف  9,358

ذكل عىل املسايق املطورة بمنط   ٪30,46 تهفدان بلغت نسب/جنيه

التبطني   بمنطاملسايق اليت مت تطويرها  , أأما عىلP.V.Cاملواسري 

ل أألف  6,625 من حوايل ازداد  فقد ابخلرسانة املسلحة    جنيه/فدان اإ

أألف  2,646مبعدل زايدة بلغ حوايل جنيه/فدان أألف  9272حوايل 

٪, كام هو موحض ابجلدول رمق  39,95فدان بنس بة زايدة بلغت /جنيه

(19 .) 

ثر تنفيذ مرشوعات الري املطور  نتاج الطن من اكليف عىل ت أأ قصب  اإ
   السكر 

قد اخنفض من   .P.V تبني أأنه عىل املسايق املطورة بمنط املواسري 

ل حوايل  548,06حوايل  جنيه/طن مبعدل   507,71جنيه/طن اإ

٪, أأما عىل  7,36جنيه/طن نسبته حوايل  40,35اخنفاض بلغ حوايل 

املسايق املطورة بمنط التبطني ابخلرسانة املسلحة فقد اخنفض من حوايل  

ل  564,23 جنيه/طن مبعدل اخنفاض   516,59حوايل جنيه/طن اإ

٪, كام هو موحض  8,44جنيه/ طن بلغت نسبته  47,64بلغ حوايل 

 (. 20ابجلدول رمق )

عىل لتقيمي نظم الري واملواقع اخملتلفة وبتحليل التباين يف اجتاه واحد 

املسقي وذكل للتعرف عيل تأأثري تكل النظم واملواقع عيل لك من  

تلكفة العامةل  ويه ،  قصب السكرصول حملمتغريات املقارنة وذكل 

نتاجية، الزراعية املس تخدمة  جاميلري الالفدانية ، زمن  والإ العائد   واإ

نتاج الطن  تلكفة، وصايف العائد ، اللكي وللتحقق من   ,للفدان وذكلاإ

  جدا   وجود تأأثري معنوي هتبني منو  اس تخدام حتليل التباين ذكل فقد مت

وذكل لنظام الري واملوقع عيل املسقي يف   0.01معنوية  عند مس توي

  تبني وجود تأأثري معنوي مبتغريات و اكفة متغريات املقارنة املذكورة ، 

نتاج تاكليف مس تلزمات, وتلكفة العامةل املس تخدمة, وال  تاكليف   الإ

 (. 21٪, كام هو موحض ابجلدول رمق )0.05وي معنوية عند مس ت اللكية 

 والتوصيات   مللخص ا

  القويم،  الاقتصاد عصب  مرص يف والقطاع الزراعي  الزراعة تعترب

  نصف  من لأكرث الرئيس ادلخل مصدر تعدحيث  الأول، وركزيته

ل دوره احليوي والهام يف معلية التمنية  مرص، ساكن ابلإضافة اإ

الاقتصادية والاجامتعية حيث يعمتد عليــه يف حتقيق العديد مـن  

الأهداف كتوفري الاحتياجات الغذائية واملواد اخلام الالزمة للصناعات  

يل توفري النقد الأجنيب الالزم لمتويل برامج التمنية الاقتصادية   ابلإضافة اإ

التمنية الزراعية الرأأس ية  ترتكز, و الاقتصادية التمنية حتقيقوالاجامتعية, و 

والأفقية عىل املرشوعات اليت تساعد يف صيانة وحتسني خواص  

نتاجية وتطبيق الأساليب العلمية   الأرايض القدمية, ورفع كفاءهتا الإ

نتاج ويف   والتكنولوجيا احلديثة يف الزراعة بتحريرها من معوقات الإ

ة, وذكل من خالل  مقدمهتا ملوحة الرتبة وارتفاع مس توي املياه الأرضي 

العمل عيل تغطية الأرايض بش باكت من الري املتطور حبيث تكفل  

حتقيق املرونة يف اس تخدام املوارد الزراعية املتاحة ووقف تدهور الرتبة  

نتاجيهتا,  نتاجية لعنارصا أأكرث املائية املوارد وتعتربالزراعية وزايدة اإ  الإ

وذكل لزايدة الطلب عىل  رمغ تعدد مصادرها  ندرة  الزراعية الاقتصادية

اس تخداماهتا يف القطاع الزراعي, واذلي ميثل احتياجاته حوايل  

(, مما  2019/ 18٪ من مجةل الاحتياجات املائية املرصية عام ) 79,37

جعلها ترسع يف امليض قدما  حنو ترش يد اس تخدام املياه بتنفيذ  

ة يف جمال  مرشوعات تطوير الري ابلأرايض القدمية, للوفاء بأأهداف التمني 

اس تصالح الأرايض وحتقيق تمنية زراعية مس تدامة وتعظمي العائد من  

مداد املياه   وحدة الأرض واملياه, وذكل من خالل حتديث أأمناط ونظم اإ

وتوزيعها, واس تخدام التقنيات احلديثة يف توزيع مياه الري عىل مس توى  

ل اس تخدام نظم التحمك احلديثة لرفع كفاء ة الري  احلقول, ابلإضافة اإ

احلقيل هبدف تقليل الفاقد من املياه يف ش بكة الري احلالية أأو داخل  

املزرعة وذكل لتحقيق أأهداف اسرتاتيجيات التمنية الزراعية عىل 

 املس توى القويم بصفة عامة وحمافظات مرص العليا بصفة خاصة. 

يل   ليه البحث من نتاجئ فقد أأمكن التوصل اإ ويف ضوء ما توصل اإ

 ية: التوصيات التال 

آت الري عىل خمتلف مس توايهتا مبا فهيا   حتديث وتطوير منشأ

والفرعية, والري احلقيل مبا حيقق احلفاظ بقدر   .ش باكت الري الرئيس ية,

الإماكن عىل مياه الري من الهدر الطبيعي مثل البخر والرحش, ويضمن  
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توفري مياه الري حسب احلاجة الفعلية للزراعات يف الزمان واملاكن  

 , وتقليل الفواقد وحتسني معلية الري. املناسب

ل   تقليل الفاقد من مياه الري أأثناء نقلها وتوصيلها من املصدر اإ

احلقل ذكل بنقلها داخل أأانبيب أأو قنوات مبطنة والتحمك يف مكياهتا  

 ومواعيد رسايهنا. 

 اىق الرتابية سواء بمنط املواسريالتوسع يف تطوير الري ابملس

P.V.C سطح الأرض أأو قنوات مبطنة ابخلرسانة, واليت  املدفونة حتت

من شاهنا العمل عىل خفض الفواقد املائية, والقضاء عىل مشلكة 

احلشائش ابملسايق, وضامن وصول املياه لهناية املسقى, وحتقيق عداةل  

 توزيع املياه. 

الاس مترار مع التوسع يف مرشوعات حتديث نظم الري احلقيل  

ري ابلتنقيط ابلأرايض اجلديدة لرتفاع  احلديث مثل الري ابلرش وال

كفاءة اس تخدام مياه الري هبذه النظم مع تشجيع اس تخداهما يف بعض  

 املناطق ابلأرايض القدمية.

 

 

 املراجع 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإحصاء, دراسة املوارد املائية وترش يد  

 . 2014اس تخداهما يف مرص, مايو 

 . 2020العامة والإحصاء, مرص يف أأرقام اجلهاز املركزي للتعبئة  

 م. 2006مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار, واقع ومس تقبل املياه يف مرص,  

وزارة املوارد املائية والري, الإدارة العامة ملرشوعات تطوير الري مرص العليا  

س نا، بياانت غري منشورة،   م. 2020ابإ

آخرون )داكترة(, " ا لعائد الاقتصادي لوحدة املياه  عامص كرّي عبد امحليد, وأ

نتاج احملاصيل اخملتلفة ودوره يف حتقيق أأهداف الس ياسة الزراعية  يف اإ

املرصية ", اجملةل املرصية لالقتصاد الزراعي, امجلعية املرصية لالقتصاد  

 م. 2018الزراعي, اجملدل( الثامن والعرشون(, العدد )الثاين(,  يونيو,

,  املؤمن)دكتور(, محداوي محدان بكري)دكتور( شعبان عبد اجليد عبد 

دراسة اقتصادية لأثر الاس تخدام الأمثل ملياه الري يف حتقيق الأمن  

املؤمتر ادلويل الثاين للموارد الطبيعية , الغذايئ جبمهورية مرص العربية

بدول حوض النيل, معهد البحوث وادلراسات الإفريقية, جامعة القاهرة,  

 م. 2009مايو   12 -11

 ادلراسة توصيف عينـة:  1جدول  
 )حائز(  جحم العينة البيـــــان

  أأول  : منطقة غرب اس نا 
ل مواسري  -أأ   36 مدفونة حتت سطح الأرض P.V.Cحتويل املسايق اإ

ل قنوات مبطنة ابخلرسانة املسلحة -ب  حتويل املسايق اإ
 تنفيذ أأي أأعامل لتطوير الري هبا مسايق ترابية مل يمت  -ج

12 
48 

  اثنيا  : منطقة وادي عبادي 
ل مواسري  -أأ   36 مدفونة حتت سطح الأرض P.V.Cحتويل املسايق اإ

ل قنوات مبطنة ابخلرسانة املسلحة -ب  حتويل املسايق اإ
 مسايق ترابية مل يمت تنفيذ أأي أأعامل لتطوير الري هبا  -ج

12 
48 

جاميل جحم   192 العينةاإ
س نا املصدر: بياانت العينة العشوائية اخلاصة ابدلراسة مبنطق    . 2020/ 2019حافظيت الأقرص وأأسوان، املومس الزراعي مبووادي عبادي   يت غرب اإ

 ( /س نة3ليار م) ابمل   (2019/ 18  – 16/ 15)  يف مرص التقليدية ) املتاحة( مكية املوارد املائية   : 2جدول  
 الأمهية النسبية % 2019/ 18 2018/ 17 2017/ 16 2016/ 15 املصدر

 69,2 55,5 55,5 55,5 55,5 حصة مياه هنر النيل
 3,1 2,45 2,45 2,40 2,10 عميقةال املياه اجلوفية 

 1,6 1,30 1,30 1,30 1,30 الأمطار والس يول
 0,44 0,35 0,35 0,25 0,21 حتليه مياه البحر 

 8,7 7,00 7,15 7,05 7,39 ضحةل )ادللتا ( الاملياه اجلوفية 
عادة اس تخدام مياه الرصف   17 13,65 13,5 13,5 13,5 اإ
جاميل املوارد املائية التقليدية  100 80,25 80,25 80,00 80,00 اإ

 . 2020والإحصاء, مرص يف أأرقام   زي للتعبئة العامةاملصدر: اجلهاز املرك

 /س نة ( 3مار  ي ل ) ابمل   (2019/ 18  –15/16الاس تخدامات املائية يف مرص )  : 3جدول  
 الس نوات

 الأمهية النسبية % 2019/ 18 2018/ 17 2017/ 16 2016/ 15 الاس تخدامات

 13.3 10,70 10,70 10,65 10,65 مياه الرشب

 6,7 5,40 5,40 5,40 5,40 الصناعة مياه 
 76,8 61,65 61,65 61,45 61,45 الزراعةمياه 
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 3,1 2,50 2,50 2,50 2,50 فواقد البخر 
جاميل الاس تخدامات   100 80,25 80,25 80,00 80,00 اإ

 مرجع سابق. ,  2020   والإحصاء, مرص يف أأرقام    املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة
 2050تقدير نصيب الفرد من مياه هنر النيل حت عام    : 4جدول  

 البيان
 الس نوات

 الساكنتعداد 
 )مليون نسمة( 

 متوسط نصيب الفرد من املاء 
 )مرت مكعب( 

معدل التغري الس نوي يف 
 متوسط نصيب الفرد ٪ 

2010 78,7 705 - 
2020 89 624 (11,5 ) 
2030 121,9 455 (37,1 ) 
2040 151,6 366 (19,6 ) 
2050 188,5 294 (19,7 ) 

 .والإحصاء, مع ثبلت حصة مرص من مياه النيل العامة للتعبئة املركزي اجلهاز املصدر: تقديرات

 بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري) عىل املسايق املطورة بمنطحملصول قصب السكر تاكليف مس تلزمات الإنتاج اختالف متوسط :  5جدول  
 ابحلقول املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 1,97- 220,95- 10990,13 11211,08 الأول بداية الرتعة
 4,76- 523,89- 10490,72 11014,61 الثاين

 5,13- 577,46- 10679,43 11256,89 الأول وسط الرتعة 
 6,19- 708,48- 10728,06 11436,54 الثاين

 4,29- 492,09- 10976,71 11468,8 الأول هناية الرتعة
 3,19- 351,39- 10680,44 11031,83 الثاين

 4- 479,04- 10757,58 11236,63 املتوسط
 2,97- 354,39- 11565,74 11920,13 الأول بداية  الرتعة 

 4,25- 502,03- 11301,73 11803,76 الأول هناية الرتعة
 5,13- 428,21- 11433,74 11861,95 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس. 2019/2020اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ملصدر: مجعت وحسبت من ا

ابحلقول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (   P.V.Cاملواسري) عىل املسايق املطورة بمنط حملصول قصب السكر تاكليف العامةل الزراعية اختالف : 6جدول 
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق مطور ري  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 1,91- 135,72- 6978,57 7114,29 الأول بداية الرتعة
 3,01- 216,71- 6988,89 7205,6 الثاين

 4,28- 304,76- 6816,67 7121,43 الأول وسط الرتعة 
 1,65- 112,04- 6689,81 6801,85 الثاين

 2,24- 156,67- 6835 6991,67 الأول هناية الرتعة
 2,47- 177,78- 7027,78 7205,56 الثاين

 2,47- 183,95- 6889,45 7073,40 املتوسط
 1,53- 110,00- 7084,44 7194,44 الأول بداية  الرتعة 

 2,10- 165,07- 7681,48 7846,55 الأول هناية الرتعة
 1,79- 137,54- 7382,96 7520,50 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020الاس تبيان بعينة ادلراسة ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة ا

بني املواقع اخملتلفة ابحلقول  ـ التبطني (  P.V.Cاملواسري) عىل املسايق املطورة بمنطحملصول قصب السكر التاكليف اللكية اختالف متوسط : 7جدول 
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 1,57- 356,67- 22363,94 22720,61 الأول بداية الرتعة
 3,23- 740,56- 22162,94 22903,5 الثاين

 3,84- 882,22- 22111,57 22993,79 الأول وسط الرتعة 
 3,61- 820,52- 21917,87 22738,39 الثاين

 2,83- 648,75- 22305,05 22953,8 الأول هناية الرتعة
 2,33- 529,17- 22208,22 22737,39 الثاين

 2,78- 662,98- 22178,27 22841,25 املتوسط
 1,96- 464,39- 23176,86 23641,24 الأول بداية  الرتعة 

 2,76- 667,1- 23506,92 24174,01 الأول هناية الرتعة
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 2,67- 565,74- 23341,89 23907,63 املتوسط
 .  )*(: املتوسط لهنديس.  2019/2020اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ملصدر: مجعت وحسبت من ا

 
 

نتاجية الفدانية اختالف متوسط : 8جدول  ابحلقول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (  P.V.Cاملواسري) عىل املسايق املطورة بمنط حملصول قصب السكر الإ
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 7,87 3,35 45,82 42,48 الأول بداية الرتعة
 4,26 1,78 43,56 41,78 الثاين

 4,82 1,88 40,9 39,02 الأول وسط الرتعة 
 10,95 4,18 42,31 38,13 الثاين

 7,8 2,97 41 38,03 الأول هناية الرتعة
 10,65 4 41,56 37,56 الثاين

 7,26 3,02 42,52 39,50 املتوسط
 6,37 2,42 40,47 38,04 الأول بداية  الرتعة 

 6,6 2,43 39,24 36,81 الأول هناية الرتعة
 7,08 2,43 39,85 37,43 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس. 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

  بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (   P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنط  قصب السكرحمصول زمن ري الفدان من اختالف متوسط : 9جدول 
 ابحلقول املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 26,83- 1,10- 3,00 4,10 الأول بداية الرتعة
 27,57- 1,16- 3,06 4,22 الثاين

 32,09- 1,41- 2,98 4,39 الأول وسط الرتعة 
 31,16- 1,37- 3,02 4,39 الثاين

 34,64- 1,59- 3,00 4,59 الأول هناية الرتعة
 32,18- 1,48- 3,13 4,61 الثاين

 30,62- 1,35- 3,03 4,38 املتوسط
 19,41- 0,86- 3,56 4,41 الأول بداية  الرتعة 

 20,01- 0,96- 3,85 4,81 الأول هناية الرتعة
 27,27- 0,91- 3,70 4,61 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس.  2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

ابحلقول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري عىل املسايق املطورة بمنط )حملصول قصب السكر العائد اللكي اختالف متوسط : 10ول جد 
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 7,87 2408,40 32991,36 30582,96 الأول بداية الرتعة
 4,26 1280,16 31360,08 30079,92 الثاين

 4,82 1354,32 29451,36 28097,04 الأول وسط الرتعة 
 10,95 3006,72 30460,08 27453,36 الثاين

 7,80 2136,00 29520,00 27384,00 الأول هناية الرتعة
 10,65 2880,24 29920,08 27039,84 الثاين

 7,26 2177,64 30617,16 28439,52 املتوسط
 6,37 1744,08 29136,00 27391,92 الأول بداية  الرتعة 

 6,60 1750,32 28251,84 26501,52 الأول هناية الرتعة
 6,48 1747,20 28693,92 26946,72 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

بني املواقع اخملتلفة ابحلقول   ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنطحملصول قصب السكر صايف العائد اختالف متوسط : 11جدول 
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 35,17 2765,24 10627,49 7862,25 الأول بداية الرتعة
 28,16 2020,60 9197,06 7176,46 الثاين

 43,82 2236,51 7339,86 5103,35 الأول وسط الرتعة 
 81,17 3827,18 8542,13 4714,95 الثاين

 62,86 2784,75 7214,95 4430,20 الأول هناية الرتعة
 79,23 3409,17 7711,78 4302,61 الثاين

 50,74 2840,58 8438,88 5598,30 املتوسط
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 58,88 2208,47 5959,14 3750,68 الأول بداية  الرتعة 
 103,86 2417,42 4744,92 2327,51 الأول هناية الرتعة

 56,06 2312,94 5352,03 3039,10 املتوسط
 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

نتاج الطن من اختالف متوسط : 12جدول  ابحلقول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (   P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنطقصب السكر تلكفة اإ
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 8,70- 46,56- 488,35 534,90 الأول بداية الرتعة
 7,31- 40,17- 509,01 549,18 الثاين

 8,26- 48,67- 540,64 589,31 الأول وسط الرتعة 
 13,13- 78,35- 518,40 596,74 الثاين

 9,92- 59,94- 544,34 604,28 الأول هناية الرتعة
 11,69- 70,81- 534,69 605,51 الثاين

 9,63- 57,42- 522,57 579,99 املتوسط
 7,87- 48,91- 572,70 621,61 الأول بداية  الرتعة 

 8,75- 57,47- 599,26 656,73 الأول هناية الرتعة
 9,32- 53,19- 585,98 639,17 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

نتاج اختالف متوسط : 13جدول  املواقع بني  ـ التبطني (   P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنطحملصول قصب السكر تاكليف مس تلزمات الإ
 ابحلقول املقارنة اخملتلفة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 3,51- 387,18- 10654,26 11041,44 الأول بداية الرتعة
 2,37- 264,17- 10886,14 11150,31 الثاين

 2,33- 262,70- 11024,30 11287,00 الأول وسط الرتعة 
 2,20- 250,28- 11129,99 11380,27 الثاين

 2,56- 294,09- 11180,83 11474,92 الأول هناية الرتعة
 3,30- 384,14- 11263,06 11647,21 الثاين

 2,67- 307,09- 11023,10 11330,19 املتوسط
 2,02- 238,60- 11592,56 11831,16 الأول بداية  الرتعة 

 3,02- 365,88- 11748,23 12114,11 الأول هناية الرتعة
 2,66- 302,24- 11670,40 11972,64 املتوسط

   . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

 بني املواقع اخملتلفة  ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري ) بمنط  عىل املسايق املطورة حملصول قصب السكر تلكفة العامةل الزراعية اختالف متوسط : 14جدول 
 ابحلقول املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 2,10- 146,31- 6811,47 6957,78 الأول بداية الرتعة
 2,66- 186,25- 6820,83 7007,08 الثاين

 3,74- 255,87- 6586,36 6842,23 الأول وسط الرتعة 
 3,74- 244,03- 6285,83 6529,86 الثاين

 2,58- 180,00- 6805,83 6985,83 الأول هناية الرتعة
 4,99- 358,50- 6824,12 7182,62 الثاين

 3,17- 228,49- 6689,07 6917,57 املتوسط
 3,29- 242,25- 7119,63 7361,88 الأول بداية  الرتعة 

 4,31- 312,07- 6921,87 7233,93 الأول الرتعةهناية 
 3,29- 277,16- 7020,75 7297,91 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

 ابحلقول املقارنة  بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (   P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنطحملصول قصب السكر التاكليف اللكية اختالف متوسط :  15جدول  

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 2,31- 522,90- 22065,06 22587,95 الأول بداية الرتعة
 2,11- 480,84- 22303,78 22784,62 الثاين

 2,49- 567,46- 22252,33 22819,79 الأول وسط الرتعة 
 1,60- 362,32- 22235,36 22597,67 الثاين

 1,97- 450,75- 22411,66 22862,42 الأول هناية الرتعة
 2,41- 561,92- 22718,14 23280,06 الثاين

 2,13- 491,03- 22331,05 22822,09 املتوسط
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 1,67- 403,67- 23710,95 24114,62 الأول بداية  الرتعة 
 1,99- 475,88- 23394,09 23869,96 الأول هناية الرتعة

 2,05- 439,78- 23552,52 23992,29 املتوسط
 .  )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

نتاجية الفدانية اختالف متوسط : 16جدول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري ) املطورة بمنط عىل املسايق حملصول قصب السكر الإ
 ابحلقول املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 8,18 3,47 45,84 42,37 الأول بداية الرتعة
 6,50 2,71 44,37 41,66 الثاين

 3,93 1,65 43,63 41,98 الأول وسط الرتعة 
 5,30 2,21 43,83 41,63 الثاين

 4,27 1,77 43,18 41,42 الأول هناية الرتعة
 5,66 2,32 43,23 40,91 الثاين

 5,47 2,35 44,01 41,66 املتوسط
 7,22 3,07 45,64 42,57 الأول بداية  الرتعة 

 7,20 3,06 45,54 42,48 الأول هناية الرتعة
 5,82 3,07 45,59 42,53 املتوسط

   . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

 بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنط  قصب السكرحمصول زمن ري الفدان من اختالف متوسط : 17جدول 
 ابحلقول املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى الرتعةاملوقع عىل 

 28,76- 1,32- 3,27 4,59 الأول بداية الرتعة
 29,47- 1,36- 3,27 4,63 الثاين

 30,74- 1,41- 3,18 4,60 الأول وسط الرتعة 
 31,93- 1,53- 3,26 4,79 الثاين

 33,20- 1,61- 3,23 4,84 الأول هناية الرتعة
 34,03- 1,69- 3,28 4,97 الثاين

 31,30- 1,49- 3,25 4,73 املتوسط
 26,04- 1,30- 3,68 4,98 الأول بداية  الرتعة 

 26,16- 1,31- 3,69 5,00 الأول هناية الرتعة
 30,06- 1,30- 3,69 4,99 املتوسط

   املتوسط لهنديس . )*(: 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

ابحلقول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (    P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنط حملصول قصب السكر العائد اللكي اختالف متوسط : 18ول جد 
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 8,18 2496,00 33002,67 30506,67 الأول بداية الرتعة
 6,50 1950,00 31944,00 29994,00 الثاين

 3,93 1189,10 31412,73 30223,64 الأول وسط الرتعة 
 5,30 1588,00 31560,00 29972,00 الثاين

 4,27 1272,00 31092,00 29820,00 الأول هناية الرتعة
 5,66 1668,58 31126,87 29458,29 الثاين

 5,47 1693,95 31689,71 29995,76 املتوسط 
 7,21 2211,44 32862,87 30651,43 الأول بداية  الرتعة 

 7,20 2202,19 32786,43 30584,24 الأول هناية الرتعة
 5,81 2206,82 32824,65 30617,84 املتوسط 

 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

بني املواقع اخملتلفة ابحلقول  ـ التبطني(  P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنطحملصول قصب السكر صايف العائد اختالف متوسط : 19جدول 
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 38,12 3018,90 10937,61 7918,71 الأول بداية الرتعة
 33,72 2430,84 9640,22 7209,38 الثاين

 23,72 1756,55 9160,40 7403,85 الأول وسط الرتعة 
 26,45 1950,32 9324,65 7374,33 الثاين

 24,76 1722,76 8680,34 6957,58 الأول هناية الرتعة
 36,10 2230,49 8408,72 6178,22 الثاين

 29,94 2184,98 9358,66 7173,67 املتوسط
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 40,01 2615,10 9151,91 6536,81 الأول بداية  الرتعة 
 39,89 2678,06 9392,34 6714,28 الأول هناية الرتعة

 31,92 2646,58 9272,13 6625,55 املتوسط
 املتوسط لهنديس . )*(: 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

نتاج الطن من اختالف متوسط : 20جدول  ابحلقول   بني املواقع اخملتلفة ـ التبطني (   P.V.Cاملواسري ) عىل املسايق املطورة بمنطقصب السكر تلكفة اإ
 املقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غري مطور  املسقى املوقع عىل الرتعة

 9,74- 51,95- 481,47 533,42 الأول بداية الرتعة
 8,06- 44,11- 502,87 546,98 الثاين

 6,18- 33,62- 510,03 543,65 الأول وسط الرتعة 
 6,59- 35,76- 507,30 543,06 الثاين

 5,97- 32,98- 519,08 552,07 الأول هناية الرتعة
 7,67- 43,67- 525,54 569,21 الثاين

 7,26- 40,35- 507,72 548,06 املتوسط
 8,29- 46,98- 519,44 566,42 الأول بداية  الرتعة 

 8,59- 48,29- 513,74 562,03 الأول هناية الرتعة
 7,51- 47,64- 516,59 564,23 املتوسط

 . )*(: املتوسط لهنديس 2019/2020ملصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان بعينة ادلراسة ا

  2019بعينة ادلراسة مبحافظيت الأقرص و أأسوان عام  حمصول قصب السكرعىل الاقتصادية املطور  الريحتليل التباين لأثر كفاءة مرشوعات  : 21جدول 
/ 2020 
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ABSTRACT 

The research aimed to study the Egyptian water resources in terms of their sources and uses, and 
also aimed to identify the future water resources, and also targeted some technical indicators of the 
economic efficiency of using irrigation water in the developed irrigation system, and to identify the 
extent of significant differences in some of the average variables of the study crop, which is sugar 
cane, using Variance analysis method, and the economic impact of the developed irrigation projects 
on total costs, ransom productivity, the time of irrigation of acres, Total return, net return, and the cost 
of producing a ton for sugar cane crop was about  23374.44 pounds/acre, about 38.465 tons/acre about 
4.50 hours/acre about 27693.12 pounds/acre, about 4318.70 pounds/acre, about 609.58 pounds/acre 
undeveloped irrigation system (traditional), while about 22760.07 pounds/acre, about 41.185 tons/acre, 
about 3.37 hours/acre, about 29655.54 pounds/acre about 6895.46 pounds/acre, about 554.28 
pounds/acre irrigation system developed with its modular (pipes) PVC Lining with Concrete) corn 
respectively in Luxor Governorate, while in Aswan Governorate, the total cost of total costs, mortal 
productivity, Acre irrigation time, total return, net return, and the cost of producing a ton for sugar 
cane crop was about 23407.19 pounds/acre, about 42.10 tons/acre, about 4.86 hours/acre, about 
30306.80 pounds/acre, about 6899.61 pounds/acre, about 556.15 pounds/acre, about undeveloped 
irrigation system (traditional), While it amounted to about 22941.79 pounds/acre, about 44.80 
tons/acre, about 3.47 hours/acre, about 32257.18 pounds/acre, about 9315.40 pounds/acre, about 512.16 
18 pounds/acre with the developed irrigation system Modular (P.V.C Pipes - Lining with Concrete) 
corn respectively.  

Keywords: total return, sugar cane, crop, irrigation system, p.v.c pipes. 

 


