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العائد االقتصادي في ظل ترشيد مياه الري على المستوى المزرعي في مصر
دراسة حالة في محافظة كفر الشيخ

ياسر حامدي عبد الاله علي 
قسم االقتصاد، المعهد العالي للعلوم اإلدارية، محافظة سوهاج، جمهورية مصر العربية

يبلغ  للمياه حيث  المرتبة األولى في استخدامه  الزراعي  القطاع  للمياه ويحتل  يعتبرنهرالنيل هوالمصدرالرئيس 
نصيب هذا القطاع نحو 84% من إجمالي كمية المياه المتاحة، ونظراً ألن كمية مياه نهرالنيل محددة طبقاً التفاقية 
النيل عام 1959 بنحو 55,5 مليارمترمكعب سنوياً بجانب محدودية المياه الجوفية وندرة مياه األمطاروزيادة 
واالستخدام  الترشيد  يتطلب  األمر  لذلك  المستصلحة  الجديدة  األراضي  زيادة  آخرنتيجة  اًبعد  عام  عليها  الطلب 
تبطينا  طريق  عن  وذلك  القديمة  األراضي  في  التقليدية  الري  تطويرأساليب  استخدام  طريق  عن  للمياه  األمثل 
لمراوي واستخدام المواسير PVC سواءالمدفونة تحت سطح التربة أوفوق سطح التربة واستخدام طرق الري 
الحديثة في األراضي الجديدة مثل الري بالرش والري بالتنقيط وإحاللها محل الطرق التقليدية فيري المحاصيل، 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على المردود االقتصادي لعينة دراسة في ضوء االستخدام الرشيد لمياه الري وتقييم 
بعض المؤشرات االقتصادية التي يمكن استخدامها لتقدير مدى تفوق أحد أنظمة الري على األنظمة األخرى، كما 
تهدف إلى تقدير التكلفة المتوقعة للري باستخدام األنابيب المدفونة تحت التربة وقنوات الري المبطنة على أساس 
بيانات المسح الميداني لعينة من المزارعين في كفر الشيخ وتقارير وزارة الري والموارد المائية. ولقد أوضحت 
المقدرة  المروة  متانة  للفدان خالل  جنيه  حوالي 3096  بلغت  المسقية  البطانة  إنشاء  تكاليف  أن  الدراسة  نتائج 
بـحوالى  15 سنة، وتكاليف صيانة البطانة بلغت 20.64 جنيه  للفدان في سنة البناء في وقدرت السنوات التالية 
تكاليف الصيانة بحوالي 30.96 جنيهاً مصرياً للفدان سنوياً. وقد انخفضت نتيجة التبطين المروى فى تكلفة ضخ 

المياه تقدر بحوالى 112.5 جنيه في السنة  و توفير نحو 45 جنيه سنوياً فى تكلفة مقاومة العشب.

الكلمات االفتتاحية:                                                                                                                           
القطاع الزراعي، الري، الموارد المائية، طرق الري الحديثة، كفر الشيخ، أنظمة الري، تكلفة 

ضخ المياه 

مشكلة البحث:                                                                         

في  المحدودة  الري  مياه  استخدام  سوء  في  البحث  مشكلة  تتمثل 
الزراعة المصرية، فضالً عن استقطاع جزء كبير من األراضي 
إلى  النيل  مياه  لتحويل  ومراوي  كترع  إلستخدامها  الزراعية 
حالياً  تشغل  ما  وهو  الري،  في  الستخدامها  والحقول  المزارع 
المساحة  إجمالي  من   %17 نحو  تمثل  فدان  مليون  من  يقرب  ما 
هذه  وتسبب  فدان.  مليون  وقدرها  القديمة  باألراضي  المنزرعة 
عن  فضالً  الحقول،  في  الري  مياه  من  المتاح  هدر  في  المشكلة 
ارتفاع تكاليف الحصول على المياه وإرتفاع التكلفة النسبية للعمالة 
التقليدية  والمراوي  الترع  وصيانة  الحشائش  بتكلفة  المصاحبة 

الحالية. 

أهداف البحث:                                                                         

الدراسة  لدى عينة  العائد االقتصادي  للتعرف على  البحث  يهدف 
في ظل ترشيد استخدام مياه الري والتعرف على تكاليف اإلنشاء 
والتشغيل والصيانة للمراوي الحقلية في محافظة كفر الشيخ كما 

يمكن  التي  اإلقتصادية  المؤشرات  بعض  تقدير  البحث  يهدف 
نظم  على  الري  نظم  أحد  أفضلية  مدى  تقدير  في  بها  اإلستعانة 
بإستخدام  المتوقعة  الري  تكلفة  تقدير  يهدف  كما  األخرى،  الري 
إلى  إستناداً  المبطنة  والمراوي  األرض  تحت  المدفونة  المواسير 
بيانات االستبيان الميداني من عينة المزارعين بمحافظة كفر الشيخ 
وتقارير وزارة الري والموارد المائية، حيث سوف يتم تقدير تكلفة 

استخدام المواسير المدفونة تحت األرض وتبطين المراوي. 

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:                                             

حيث  والكمي،  الوصفي  التحليل  أساليب  على  البحث  أعتمد 
لمعالجة  واإلحصائية  الرياضية  األساليب  من  العديد  إستخدمت 

البيانات مثل المتوسطات وأسلوب اإلنحدار البسيط والمتعدد. 

الحصول  في  مصدرين  إلى  أهدافها  تحقيق  في  البحث  واعتمد 
المنشورة  البيانات  مثل  الثانوية  البيانات  أولهما  البيانات  على 
وغير المنشورة والتي يمكن الحصول عليها من اإلدارة المركزية 
األراضي،  واستصالح  الزراعة  بوزارة  الزراعي  لالقتصاد 
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لبيانات  باإلضافة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  والجهاز 
وزارة الري والموارد المائية، باإلضافة إلى ما تضمنته الدراسات 
يتم  سوف  التي  األولية  البيانات  وثانيهما  بيانات،  من  السابقة 
الحصول عليها من بيانات العينة بمحافظة كفر الشيخ، باإلضافة 
إلى المقابالت الشخصية مع المسئولين على مشروع تطوير الري 

بمحافظة كفر الشيخ. 

عينة الدراسة الميدانية:                                                        
نظراً  المزرعة  من  بدالً  معاينة  كوحدة  المزارع  اختيار  تم 
المحصول،  من  اإلنتاج  مناطق  لبعض  التكاليف  فصل  لصعوبة 
مزرعة   80 مفردتها  الدراسة  لعينة  قرى  أربع  إختبار  تم  حيث 
بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ منهم 40 مزارع تم تطوير 
المراوي لديهم بإستخدام المواسير المبوبة )PVC(، و20 مزارع 
تم التطوير بإستخدام التبطين كما تم إختيار 20 مزارع لم يتم تنفيذ 

التطوير عندهم بمنطقة الدراسة. 

المساحة المنزرعة والتركيب المحصولي بمحافظة كفر الشيخ: 
المساحة  أن   )1( رقم  الجدول  من  يتبين  المنزرعة:  المساحة  أ. 
ألف   567,544 نحو  بلغت  الشيخ  كفر  بمحافظة  المنزرعة 
على  المنزرعة  المساحة  إجمالي  من   %6,7 نحو  تمثل  فدان 
األولى  المرتبة  الحامول  مركز  أحتل  الجمهورية،  مستوى 
بنحو 82,5 ألف فدان تمثل نحو 14,5% من إجمالي المساحة 
المنزرعة بمحافظة كفر الشيخ، وجاء في المرتبة الثانية مركز 
بينما   ،%13,9 نحو  تمثل  فدان  ألف   79,1 بنحو  الشيخ  كفر 
إحتل مركز سيدي سالم المرتبة الثالثة بنحو 77,8 ألف فدان 
تمثل نحو 13,7%، وجاء في المرتبة التالية مركز دسوق بنحو 
65,9 ألف فدان تمثل نحو 11,6%، في حين جاء في المرتبة 
األخيرة مركز بلطيم بنحو 2,8 ألف فدان تمثل نحو 0,5% من 

إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظة كفر الشيخ. 

ب. المساحة المحصولية: يتضح من بيانات الجدول رقم )1( أن 
 1,1 نحو  بلغت  الشيخ  كفر  بمحافظة  المحصولية  المساحة 
المحصولية  المساحة  إجمالي  من   %7 نحو  تمثل  فدان  مليون 
على مستوى الجمهورية، أحتل مركز الحامول المرتبة األولى 
مركز  إحتل  بينما   ،%14 نحو  تمثل  فدان  ألف   181,8 بنحو 
سيدي سالم المرتبة الثالثة بنحو 149,7 ألف فدان تمثل نحو 
13,6%، وجاء في المرتبة التالية مركز دسوق بنحو 124,6 
ألف فدان تمثل نحو 11,3%، في حين جاء في المرتبة األخيرة 
مركز بلطيم بنحو 3,1 ألف فدان تمثل نحو 0,3% من إجمالي 

المساحة المحصولية بمحافظة كفر الشيخ. 

مساحة  أن   )2( رقم  الجدول  من  يتبين  الشتوية:  المحاصيل  ج. 
 491,7 نحو  بلغت  الشيخ  كفر  بمحافظة  الشتوية  المحاصيل 
ألف فدان تمثل نحو 44,7% من إجمالي المساحة المحصولية، 
مساحة  حيث  من  األولى  المرتبة  الشيخ  كفر  مركز  أحتل 
المحاصيل الشتوية بنحو 71,7 ألف فدان تمثل نحو %14,6 
الشيخ،  بمحافظة كفر  الشتوية  المحاصيل  إجمالي مساحة  من 
وجاء في المرتبة الثانية مركز الحامول بنحو 70,8 ألف فدان 
تمثل نحو 14,4%، بينما إحتل مركز سيدي سالم المرتبة الثالثة 
بنحو 63,4 ألف فدان تمثل نحو 12,9% من إجمالي مساحة 
المرتبة  في  وجاء  الشيخ،  كفر  بمحافظة  الشتوية  المحاصيل 
التالية مركز دسوق بنحو 55,7 ألف فدان تمثل نحو %11,3، 
في حين جاء في المرتبة األخيرة مركز البرلس بنحو 20,7 
المحاصيل  مساحة  إجمالي  من   %4,2 نحو  تمثل  فدان  ألف 

الشتوية بمحافظة كفر الشيخ. 

المنزرعة بمحصول  المساحة  أن  أيضاً  الجدول  ويتضح من 
القمح في محافظة كفر الشيخ تحتل المرتبة األولى بمساحة بلغت 
نحو 233,697 ألف فدان تمثل نحو 47,5% من إجمالي مساحة 
مساحة  جاءت  بينما  الشيخ،  كفر  بمحافظة  الشتوية  المحاصيل 

جدول )1( إجمالي الزمام والتركيب المحصولي بمراكز محافظة كفرالشيخ عام 2017

المساحة بالفدان

% للمساحة المحصولية% للمساحة المنزرعةالمساحة المحصوليةإجمالي المساحة المنزرعةالمراكز
8247818180114,516,5الحامول
24594484284,34,4البرلس

5797411190010,210,2بيال
6590112455111,611,3دسوق

7781414972013,713,6سيدي سالم
19739421503,53,8فوة
34723667386,16,1قلين

7911915368713,914,0كفر الشيخ
51342930949,08,5مطوبس
42873868837,67,9الرياض
277130530,50,3بلطيم

612061201,10,6اإلصالح
22096315333,92,9المراقبة
5675441099658100,0100,0اإلجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية، بيانات غير منشورة.
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نحو  بلغت  بمساحة  الثانية  المرتبة  المستديم  البرسيم  محصول 
117,868 ألف فدان تمثل نحو 24%، في حين جاءت المساحة 
المنزرعة بمحصول بنجر السكر في المرتبة الثالثة بنحو 88,415 
ألف فدان تمثل نحو 18% من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية 
الفول  محصول  مساحة  الرابعة  المرتبة  في  وجاء  بالمحافظة، 
بينما جاءت  نحو %6,7،  تمثل  فدان  ألف  بنحو 32,242  البلدي 
 5,854 بنحو  الخامسة  المرتبة  في  الطماطم  محصول  مساحة 
الشتوية  المحاصيل  أما باقي مساحة  ألف فدان تمثل نحو %1,2، 
األخرى تمثل نحو 2,8% من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية 

بالمحافظة.

إجمالي  أن   )3( رقم  الجدول  من  يتبين  الصيفية:  المحاصيل  د. 
نحو  بلغت  الشيخ  كفر  بمحافظة  الصيفية  المحاصيل  مساحة 
477,745 ألف فدان تمثل نحو 43,4% من إجمالي المساحة 

جدول )2( إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية بمراكزمحافظة كفر الشيخ عام2017

المساحة بالفدان

البرسيم المراكز
الفول القمحالمستديم

محاصيل الطماطمالبطاطسبنجر السكرالكتانالبلدي
إجمالي الشتويأخرى

2317528895844157282969637394370791الحامول
301811049116815168542353619020703البرلس

10671253621951455111163514333950288بيال
13431347513627343160135450855650دسوق

137973311124363041336152836063402سيدي سالم
345113691997121581464319418692فوة
746115694403687176003393430005قلين

2162732453276512491081623469236971582كفر الشيخ
13144204454726038886229274945187مطوبس
8093182462095143887614638937862الرياض
6120006120اإلصالح
19179149070021369المراقبة
11786823369732242287188415102958549675791651اإلجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، اإلدارة العامة لإلحصاءات ا لزراعية ،بيانات غيرمنشورة. 

جدول )3( إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية والنيلية والمعمرات بمراكزمحافظة كفرالشيخ عام 2017

المساحة بالفدان

الذرة المراكز 
الطماطمالبطاطساألرزالشامية

إجمالي أخرى
الصيفي

قصب القطن
السكر

األشجار النخيلالحدائق
الخشبية

إجمالي 
المعمرات

905169816899135814856831154521382011687الحامول
3296773219156680222063500329356203891البرلس

3637428480144310349732745147272707686بيال
387843982772294115522819487055310251دسوق

499653190062731446195714158411114412سيدي سالم
1433154163317718231888281900021047فوة
49331930814523541192874045800141414718قلين

117304934121939982016989073000212147537كفر الشيخ
41742803208267561405932464121566156606155مطوبس
5596286379370530339915482876605011الرياض
000000276500062771بلطيم

00013488089943700000727المراقبة
527243583025916834592944777456539772520452041775893اإلجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية، بيانات غيرمنشورة.

حيث  من  األولى  المرتبة  الحامول  مركز  احتل  المحصولية، 
تمثل  فدان  ألف   85,683 بنحو  الصيفية  المحاصيل  مساحة 
نحو 17,9% من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية بمحافظة 
بنحو  الشيخ  كفر  الثانية مركز  المرتبة  في  الشيخ، وجاء  كفر 
69,98 ألف فدان تمثل نحو 14,6%، بينما إحتل مركز سيدي 
سالم المرتبة الثالثة بنحو 61,957 ألف فدان تمثل نحو %13 
من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية بمحافظة كفر الشيخ، 
ألف   52,281 بنحو  دسوق  مركز  التالية  المرتبة  في  وجاء 
األخيرة  المرتبة  في  جاء  حين  في   ،%10,9 نحو  تمثل  فدان 
مركز فوة بنحو 18,882 ألف فدان تمثل نحو 4% من إجمالي 
مساحة المحاصيل الصيفية بمحافظة كفر الشيخ. كما يتضح أن 
الشيخ  كفر  محافظة  في  األرز  بمحصول  المنزرعة  المساحة 
تحتل المرتبة األولى بمساحة بلغت نحو 52,724 ألف فدان 
تمثل نحو 11%، في حين جاءت المساحة المنزرعة بمحصول 
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الطماطم في المرتبة الثالثة بنحو 6,834 ألف فدان تمثل نحو 
بالمحافظة،  الصيفية  المحاصيل  مساحة  إجمالي  من   %1,4
بنحو  البطاطس  محصول  مساحة  الرابعة  المرتبة  في  وجاء 
المحاصيل  مساحة  باقي  أما   ،%0,1 نحو  تمثل  فدان   591
مساحة  إجمالي  من   %12,4 نحو  تمثل  األخرى  الصيفية 

المحاصيل الصيفية بالمحافظة.

إجمالي  أن   )3( رقم  الجدول  من  يتبين  النيلية:  المحاصيل  هـ. 
نحو  بلغت  الشيخ  كفر  بمحافظة  النيلية  المحاصيل  مساحة 
المساحة  إجمالي  من   %0,8 نحو  تمثل  فدان  ألف   8,719
المحصولية، أحتل مركز فوة المرتبة األولى من حيث مساحة 
المحاصيل النيلية بنحو 2,399 ألف فدان تمثل نحو %27,5 
من إجمالي مساحة المحاصيل النيلية بمحافظة كفر الشيخ، في 
حين جاء في المرتبة األخيرة مركز بيال بنحو 51 فدان تمثل 
نحو 0,6% من إجمالي مساحة المحاصيل النيلية بمحافظة كفر 
الشيخ. ويتضح أن المساحة المنزرعة بمحصول الذرة الشامية 
في محافظة كفر الشيخ تحتل المرتبة األولى بمساحة بلغت نحو 
المحاصيل  مساحة  إجمالي  من  نحو %71  تمثل  فدان   6194
النيلية بمحافظة كفر الشيخ، بينما جاءت مساحة محصول الذرة 
الصفراء المرتبة الثانية بمساحة بلغت نحو 1797 فدان تمثل 
نحو 20,6%، أما باقي مساحة المحاصيل النيلية األخرى تمثل 
نحو 8,4% من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية بالمحافظة.

هـ. مساحة المعمرات: يتبين من الجدول رقم )3( أن إجمالي مساحة 
المعمرات بمحافظة كفر الشيخ بلغت نحو 75,893 ألف فدان 
أحتل  المحصولية،  المساحة  إجمالي  من   %6,9 نحو  تمثل 
مركز سيدي سالم المرتبة األولى من حيث مساحة المعمرات 
بنحو 14,412 ألف فدان تمثل نحو 19% من إجمالي مساحة 
المعمرات بمحافظة كفر الشيخ، وجاء في المرتبة الثانية مركز 
بينما  تمثل نحو %15,4،  فدان  ألف  بنحو 11,687  الحامول 
فدان  ألف  بنحو 10,251  الثالثة  المرتبة  دسوق  مركز  إحتل 
بمحافظة  المعمرات  مساحة  إجمالي  من   %13,5 نحو  تمثل 

جدول )4( األهمية النسبية لمساحة المحاصيل بمركز سيدي سالم عام 2017

%المساحة بالفدانالمحصول
3311122,12قمح

137979,22البرسيم المستديم
133618,92بنجر السكر
24361,63الفول البلدي

6970,46محاصيل أخرى
6340242,35إجمالي الشتوي

5319035,53األرز
49963,34الذرة الشامية

37712,52محاصيل أخرى
6195741,38إجمالي الصيفي
1200,08الذرة الصفراء
590,04محاصيل أخرى
1790,12إجمالي النيلي

141589,46القطن
2540,17أخرى

144129,63إجمالي المعمرات
97705,53برسيم تحريش

149720100,00اإلجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجداول أرقام )7، و8، و9، و10( بالدراسة.

كفر الشيخ، في حين جاء في المرتبة األخيرة مركز فوة بنحو 
المعمرات  إجمالي مساحة  تمثل نحو 1,4% من  فدان   1047
بمحافظة كفر الشيخ. ويتضح أن المساحة المنزرعة بمحصول 
بمساحة  األولى  المرتبة  تحتل  الشيخ  كفر  محافظة  في  القطن 
بلغت نحو 65,397 ألف فدان تمثل نحو 86,2% من إجمالي 
مساحة  جاءت  بينما  الشيخ،  كفر  بمحافظة  المعمرات  مساحة 
النخيل في المرتبة الثانية بمساحة بلغت نحو 5,204 ألف فدن 
تمثل نحو 6,9%، في حين جاءت مساحة الفاكهة في المرتبة 
الثالثة بمساحة بلغت نحو 5,203 ألف فدان تمثل نحو %6,9. 

التركيب المحصولي لمركز سيدي سالم:                                       
يبين الجدول رقم )4( األهمية النسبية للمحاصيل المنزرعة بمركز 
والبرسيم  والقطن  والقمح  األرز  محاصيل  أن  يتضح  حيث  سالم 
من  البلدي  الفول  وأخيراً  الشامية  والذرة  السكر  وبنجر  المستديم 

أهم المحاصيل

مساحة  نسبة  بلغت  حيث  سالم،  سيدي  بمركز  المنزرعة 
 ،%9,22  ،%9,46  ،%22,12  ،%35,53 نحو  المحاصيل  هذه 

8,92%، 3,34%، 1,63% على التوالي وذلك عام 2017.

والبرسيم  القمح  الشتوية هي  المحاصيل  أهم  أن  يتبين  ومنها 
األرز  هي  الصيفية  المحاصيل  أهم  بينما  السكر  وبنجر  المستديم 

والقطن والذرة الشامية. 

توزيع أفراد العينة:                                                                      
أفراد  عدد  أن   )6( رقم  والجدول   )5( رقم  الجدول  من  يتضح 
العينة بلغ 80 مزارع منهم 40 مزارع تم عندهم تطوير المراوي 
بإستخدام المواسير المبوبة )PVC( تحت التربة موزعة على أربع 
قرى هي الصالحات )12 مزارع( تمثل 30% من إجمالي عينة 
المواسير  بإستخدام  المراوي  تطوير  عندهم  تم  الذين  المزارعين 
تمثل  مزارع(   12( الورقه  قرية  التربة،  تحت   )PVC( المبوبة 
المشارقه  تمثل 15% وكفر  تيدة )6 مزارعين(  30%، قرية كفر 
(10 مزارعين( تمثل 25% من إجمالي عينة المزارعين الذين تم 
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عندهم تطوير المراوي بإستخدام المواسير المبوبة )PVC( تحت 
التربة. وتم إختيار 20 مزارع تم عندهم التطوير باستخدام تبطين 
يمثلون  مزارعين(   5( الصالحات  هي  قرى  ثالث  في  المراوي 
25% من جملة مزارعي العينة، 5 مزارعين في الورقه يمثلون 
25%، باإلضافة إلى 10 مزارعين في قرية كفر تيده يمثلون %50 
تبطين  باستخدام  التطوير  عندهم  تم  الذين  المزارعين  جملة  من 
التطوير عندهم  تنفيذ  يتم  لم  تم اختيار 20 مزارع  المراوي. كما 

للمقارنة بواقع 5 مزارعين بكل قرية. 

المساحة التي تخدمها المراوي المطورة:                                   
يتضح من الجدول رقم )6( أن مساحة األراضي التي تخدمها 
المراوي التي تم تطويرها بعينة الدراسة بلغت 635 فدان. من هذه 
المبوبة  المواسير  بإستخدام  المطورة  للمراوي  فدان  المساحة 258 
(PVC( تحت التربة، موزعة على قرى العينة كما يلي: 101 فدان 
تقع في زمام قرية الورقة تمثل 39,1% من جملة المساحة المطورة 
بإستخدام المواسير المبوبة )PVC( تحت التربة، 84 فدان تقع في 
زمام قرية كفر المشارقه تمثل 32,6%، 57 فدان في قرية الورقه تمثل 
نحو 22,1%، 16 فدان تقع في زمام قرية الصالحات تمثل نحو %6,2 
من جملة المساحة المطورة باستخدام المواسير المبوبة )PVC( تحت 
التربة. و377 فدان للمروي المطورة بإستخدام التبطين منها 193 فدان 
تقع في زمام قرية كفر تيدة وتمثل نحو 51,2% من جملة المساحة 
المبطنة، 94,5 فدان تقع في زمام قرية الورقه تمثل 25,1% من جملة 
المساحة المبطنة، 89,5 فدان في قرية الصالحات تمثل حوالي %23,7 

من جملة المساحة التي تم فيها التبطين.

أطوال المراوي التي تم تطويرها:                                             
بأطوال  قنوات  تطوير  تم  أنه   )7( رقم  الجدول  من  يتضح 
بإستخدام  المطورة  للمراوي  متراً   5830 منها  متراً.   9144
المواسير المبوبة )PVC( تحت التربة، موزعة على قرى العينة 
 43,5 تمثل  تيدة  كفر  قرية  زمام  في  تقع  متراً  يلي: 2535  كما 
المبوبة  المواسير  باستخدام  المطورة  المراوي  أطوال  جملة  من 

جدول )5( األهمية النسبية لعدد أفراد العينة بقرى مركز سيدي سالم

بدون تطويرتبطين المراويمواسير مبوبة )PVC( تحت التربةالقرية
عدد الزراع%عدد الزراع%عدد الزراع

12305255الصالحات
12305255الورقه

61510505كفر تيده
5--1025كفر المشارقة

401002010020اإلجمالي
المصدر: عينة الدراسة الميدانية

(PVC( تحت التربة، 1995 متر تقع في زمام قرية الورقه تمثل 
نحو %14,6،  تمثل  المشارقه  كفر  قرية  في  متر   850 ،%35,2
450 متر تقع في زمام قرية الصالحات تمثل نحو 7,7% من جملة 
 (PVC( المبوبة  المواسير  بإستخدام  المطورة  المراوي  أطوال 
باستخدام  المطورة  المراوي  ألطوال  متر  و3304  التربة.  تحت 
التبطين منها 1700 متر تقع في زمام قرية كفر تيدة وتمثل نحو 
51,4% من جملة أطوال المراوي المبطنة، 954 متر تقع في زمام 
قرية الصالحات تمثل 28,9% من جملة أطوال المراوي المبطنة، 
650 متر في قرية الورقة تمثل حوالي 19,7% من جملة أطوال 

المراوي المبطنة. 

التركيب المحصولي لعينة الدراسة:                                          
المنزرعة  المساحة  إجمالي  أن   )8( رقم  الجدول  من  يتبين 
بالمحاصيل لعينة الدراسة بلغت 154 فدان حيث تشمل محاصيل األرز 
والقمح والقطن والبرسيم المستديم وبنجر السكر والذرة الشامية، حيث 
بلغت نحو 43,2، 40,5، 28، 27,9، 8,1، 6,3 فدان على التوالي، 
بأهمية نسبية بلغت نحو %28,05، %26,30، %18,18، %18,12, 

5,26%، 4,09% على التوالي وذلك عام 2017.

القمح  الشتوية هي محاصيل  المحاصيل  أهم  أن  يتبين  ومنها 
والبرسيم المستديم وبنجر السكر بينما أهم المحاصيل الصيفية هي 

محاصيل األرز والقطن والذرة الشامية.

تبطين المراوي الحقلية:
تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة المراوي الحقلية المبطنة:        

تبين من الجدول رقم )9( أن تكاليف إنشاء وتشغيل المراوي 
المشروع  يتحملها  كان  للفدان  جنيهاً   3096 نحو  بلغت  المبطنة 
بالكامل في البداية، وبعد أن لمس الزراع الفوائد التي تعود عليها 
نتيجة التبطين بدأ الزراع المساهمة في أعمال التبطين وتحمل ثمن 
البوابات ثم تدرجت إلى قيام الزراع بالعمالة بالكامل مع تحملهم 
للمروي  االفتراضي  العمر  ويقدر  الخام.  المواد  قيمة  من   %70

جدول )6( األهمية النسبية للمساحة المزروعة بالفدان تحت نظم الرى المختلفة
تبطين المراويمواسير مبوبة )PVC( تحت التربةالقرية

%المساحة بالفدان%المساحة بالفدان
166,289,523,7الصالحات

5722,194,525,1الورقة
10139,119351,2كفر تيده

--8432,6كفر المشارقة
258100377100اإلجمالي

المصدر: عينة الدراسة الميدانية. 
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للصيانة  السنوية  التكاليف  وتقدر  سنة   20 إلى   15 من  المبطنة 
القاعدة  أن  أيضاً  الجدول  من  ويتبين  جنيهاً.  واحد  الطولي  المتر 
الخرسانية تتكلف نحو 20 جنيهاً/ متر طولي تمثل نحو %27,8 
من إجمالي تكاليف تبطين المتر الطولي تمثل نحو 34,9%. بينما 
الطولي  للمتر  نحو 26,9 جنيهاً  األسمنتي  البياض  تكاليف  بلغت 
من  الطولي  المتر  تبطين  تكاليف  إجمالي  من  نحو %37,3  تمثل 
المروي ، كما تبين أن تكلفة المتر الواحد الطولي بلغت نحو 72 

جنيهاً. 

وقد حدد البنك الدولي طول المروي التي تخدم الفدان 36 ـ 
40 متر وحالياً ممكن تصل إلى 50 متر، وبالتالي متوسط تكلفة 

تبطين المروي التي تخدم الفدان تبلغ نحو 3096 جنيهاً. 

تكاليف التطوير والعائد من التطوير لمروي مبطنة بسمك نصف 
طوبة من الطوب األحمر على قاعدة خراسانية:

للمروي  اإلنشاء  تكاليف  أن   )10( رقم  الجدول  من  يتضح 
اإلنتاجي  العمر  خالل  جنيهاً/فدان   3096 نحو  بلغت  المبطنة 
األنشاء  تكاليف  أن  أي  بنحو 15 سنة،  والمقدر  المبطنة  للمروي 
السنة.  في  جنيهاً/فدان   206,4 بنحو  يقدر  الواحدة  السنة  خالل 
ويتبين أيضاً أن تكاليف الصيانة للمروي المبطنة تبلغ نحو 20,64 
تكاليف  تقدر  التالية  السنوات  أما في  اإلنشاء  جنيهاً/فدان في سنة 
الصيانة نحو 30,96 جنيهاً/فدان في السنة. وبالتالي تبلغ إجمالي 

التكاليف في سنة اإلنشاء نحو 227,04 جنيهاً/فدان في السنة. 

تقدر  المياه  ضخ  تكلفة  في  توفير  تم  المروي  تبطين  نتيجة 
الفواقد  يقلل  المراوي  تبطين  أن  حيث  جنيهاً/سنة   112,5 بنحو 
ويخفض زمن الرفع بحوالي 50% وهو ما يعادل تخفيض تكاليف 
يقدر  الحشائش  مقاومة  تكلفة  في  والتوفير   ،%50 بحوالي  الرفع 
)إزالة  العادية  المروي  صيانة  أن  حيث  جنيهاً/سنة،   45 بنحو 
كما  جنيهاً.  واحد  الطولي  المتر  يتكلف  حيث  وخالفه(  الحشائش 
أن تبطين المروي أدى إلى إضافة أرض جديدة تضاف إلى الجزء 
النوع  هذا  تنفيذ  يتم  حيث  المروي  لتبطين  نتيجة  للزراعة  القابل 
)الترابية(  التقليدية  للمروي  متر   3 مع  بالمقارنة  90سم  بعرض 
فإن مساحة المروي تقل من 135م2 إلى 40,5م2 أي أن التبطين 

جدول )7( األهمية النسبية ألطوال المراوي المطورة بقرى مركز سيدي سالم

تبطين المراويمواسير مبوبة )PVC( تحت التربةالقرية
%طول المروي بالمتر%طول المروي بالمتر

4507,795428,9الصالحات
199534,265019,7الورقة

253543,5170051,4كفر تيده
--85014,6كفر المشارقة

58301003304100اإلجمالي
المصدر: عينة الدراسة الميدانية

جدول )8( األهمية النسبية لمساحة المحاصيل بعينة الدراسة
%المساحة بالفدانالمساحة بالفدان

40,526,30قمح 
27,918,12البرسيم المستديم

8,15,26بنجر السكر
43,228,05األرز
2818,18القطن

6,34,09الذرة الشامية
154100اإلجمالي

المصدر: عينة الدراسة الميدانية.

يضيف 94,5م2 من األرض القابلة للزراعة أي نحو 2,25% من 
المساحة.

ونظراً لإلضافة إلى المساحة فإنه سوف تزيد اإلنتاجية بواقع 
2,25% أي بالتناسب مع المساحة المضافة وهي زيادة تعزي فقط 
نتيجة  اإلنتاجية  في  الزيادة  قيمة  قدرة  حيث  المساحة  زيادة  إلى 
ونظراً  جنيهاً/سنة،  بنحو 160,8  المنزرعة  المساحة  في  للزيادة 
لتحسن توزيع المياه وخاصة داخل الثلث األدنى من زمام المروي 
هذه  قيمة  وقدرت   %1,6 بواقع  اإلنتاجية  زيادة  إلى  يؤدي  سوف 
الزيادة بنحو 114,4 جنيهاً/فدان في السنة. وبالتالي قدر إجمالي 

العائد نتيجة تبطين المروي بنحو 432,7 جنيهاً/فدان في السنة.

يقدر  عائد  صافي  تحقق  المبطنة  المروي  أن  أيضاً  وتبين 
بنحو 401,7 جنيهاً/فدان في السنة. أي أن تكاليف إنشاء المروي 

المبطنة سوف تسترد بعد 7,7 سنة.

أثر تبطين المراوي على كفاءة الري الحقلي وزيادة اإلنتاجية بعينة 
الدراسة:

لدراسة أثر تبطين المراوي على كل من كفاءة الري الحقلي 
وإنتاجية المحاصيل المختلفة بمنطقة الدراسة، فقد تم إختيار أهم 
المحاصيل الشتوية والصيفية والتي تمثل المساحة المزروعة فيها 
الشطر األكبر من إجمالي الزمام المنزرع بمنطقة الدراسة، وعلى 
ذلك تبين من عينة الدراسة أن محاصيل القمح والبرسيم المستديم 
 ،%26,3 نحو  تمثل  حيث  الشتوية  المحاصيل  من  السكر  وبنجر 
لعينة  المحصولية  المساحة  إجمالي  من   %5,26  ،%18,12
تبين  فقد  الصيفية  للمحاصيل  بالنسبة  أما  التوالي.  على  الدراسة 
أن محاصيل األرز والقطن والذرة الشامية تمثل نحو %28,05، 
18,18%، 4,04% من إجمالي المساحة المحصولية لعينة الدراسة 
على التوالي. وقد أستخدمت البيانات التي تم الحصول عليها من 
إستخدام  تم  الالزم حيث  التحليل اإلحصائي  إجراء  في  اإلستبيان 
أسلوب تحليل التباين لتوضيح آية اختالفات في كميات مياه الري 
واإلنتاجية والوفر في األرض بين المروى الترابية )بدون تبطين( 

والمراوي المبطنة )بعد التبطين( وذلك كما يلي: 
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أثر تبطين المراوي على كميات مياه الري:                                 
في  القمح  فدان  إحتياج  متوسط  أن   )11( رقم  الجدول  من  يتبين 
العينة تبلغ نحو 1831م3 بدون تطوير ونحو 1685م3  مزارع 
بعد التطوير ينقص بلغ 146م3 تمثل نحو 8% من جملة احتياجات 
الفدان من مياه الري. كما تبين أن متوسط إحتياج فدان بنجر السكر 
من المياه في مزارع العينة تبلغ نحو 2876م3 بدون تبطين ونحو 
2187م3 بعد التبطين بوفر بلغ 689م3 تمثل نحو 24% من جملة 
متوسط  بلغ  كما  تبطين.  بدون  الري  مياه  من  الفدان  احتياجات 
نحو 2836م3  العينة  مزارع  في  المستديم  البرسيم  فدان  احتياج 
بدون تبطين ونحو 2498م3 بعد التبطين بوفر بلغ 338م3 تمثل 
بدون  الري  مياه  من  الفدان  احتياجات  جملة  من   %11,9 نحو 
تبطين. كما يتبين أن متوسط احتياج فدان األرز في مزارع العينة 
التبطين  بعد  م3   5745 ونحو  تبطين  بدون  6360م3  نحو  تبلغ 

الفدان  إحتياجات  جملة  من   %9,7 نحو  تمثل  م3  بلغ 615  بوفر 
بوفر  التبطين  بعد  م3  ونحو 2651  تبطين  بدون  الري  مياه  من 
بلغ 634م3 تمثل نحو 19,3% من جملة إحتياجات الفدان من ميه 
الري بدون تبطين. بينما بلغ متوسط إحتياج فدان الذرة الشامية في 
مزارع العينة نحو 3566 م3 بدون تبطين ونحو 2957 م3 بعد 
التبطين بوفر بلغ 609 م3 تمثل نحو 17,1% من جملة إحتياجات 

الفدان من مياه الري بدون تبطين.

أثر تبطين المراوي على اإلنتاجية الفدانية:                                   
بعينة  للمحاصيل  الفدانية  لإلنتاجية  التباين  تحليل  بإجراء 
بين اإلنتاجية  تبين وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً  الدراسة 
بدون  بنظيرتها  مقارنة  التبطين  بعد  العينة  مزارع  في  الفدانية 
تبطين. حيث جاءت هذه النتائج منطقية نظراً ألن المراوي المبطنة 
يترتب على استخدامها زيادة في صافي الرقعة المزروعة حيث 

جدول )10( تكاليف التطوير والعائد من التطوير لمروري مبطنة بسمك نصف طوبة من الطوب األحمر على قاعدة خراسانية

السنواتسنة اإلنشاء البنود

السنة األولى

2ـ15

أواًل: التكاليف
309600تكاليف اإلنشاء )جنيهًا/فدان خالل العمر اإلنتاجي للمروي(

206,400تكلفة اإلنشاء خالل السنة )جنيهًا/فدان في السنة(
20,6430,96433,44تكلفة صيانة المروي )10%( )جنيهًا/فدان في السنة(

227,0430,96433,44اإلجمالي )جنيهًا/فدان في السنة(
ثانيًا: العائد

0112,51575توفير في تكلفة ضخ المياه )جنيهًا/سنه(
045630التوفير في تكلفة مقاومة الحشائش )جنيهًا/سنه(
زيادة اإلنتاجية: )زيادة اإلنتاجية بنسبة %3,85(

10160,82251,6- األرض المضافة )%2,25(
20114,41601,6- التحسين في توزيع المياه في الحقل )%1,6(

0432,76058,2إجمالي العائد
0401,75624,8صافي العائد

- تم حساب الزيادة في اإلنتاجية على أساس أن الفدان يحقق هامش ربح في المتوسط نحو 7148 جنيهاً )دورة زراعية كاملة( وذلك عام 2017 حيث توجد 6 
دورات زراعية مختلفة يطبقها المزارعين في محافظة كفر الشيخ وتتضمن محاصيل القمح وبنجر السكر والبرسيم واألرز والذرة الشامية والقطن. 

جدول )9( تكلفة إنشاء 100 متر طولي لمروي بسمك نصف طوبة من الطوب األحمر على قاعدة خرسانية

التكلفة الكليةسعر الوحدة بالجنيهالكميةالوحدةالمواد
1- القاعدة الخرسانية

7,280576م3زلط
3,640144م3رمل 

43321376شيكارةأسمنت 
1005500متر طوليعمالة

2- المباني
5,43001620ألف طوبةالطوب األحمر

2,740108م3رمل
1632512شيكارةأسمنت 
5,450270لأللف طوبهعمالة

3- البياض األسمنتي
640240م3رمل 
36321152شيكارةأسمنت
2402480م2عمالة

375225بالوحدةبوابات حديدية
7203اإلجمالي

المصدر: مشروع إدارة المياه والتربة الحقلي، بيانات غير منشورة، 2017.
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حين  في  متر   3 بنحو  يقدر  الترابية  المراوي  مقطع  متوسط  أن 
إلى  باإلضافة  هذا  متر   0,9 المبطنة  المروي  مقطع  يتجاوز  ال 
إنعدام الرشح في األراضي التي تستخدم المراوي المبطنة بخالف 
الترابية خاصة في  المراوي  التي تستخدم  مثيالتها في األراضي 
بالمساحات  تعرف  التي  الترابية  للمروي  المالصقة  األراضي 
الناشعة والتي تقدر بنحو 4 متر بطول المروي )2 متر بكل جانب 

من جانبي المروي الترابية(. 

في  القمح  لمحصول  الفدانية  اإلنتاجية  في  الزيادة  قدرت 
المزارع التي تم فيها تبطين بنحو 12% من اإلنتاجية الفدانية بينما 
قدرت هذه النسبة بنحو 4,2%، بينما بلغت نحو 20,8% لإلنتاجية 
 %16,8 بنحو  النسبة  هذه  قدرت  بينما  األرز،  لمحصول  الفدانية 
التبطين أما في الذرة  التي لم يتم فيها  عن اإلنتاجية في المزارع 
الفدانية  اإلنتاجية  من   %4,6 بنحو  الزيادة  نسبة  فقدرت  الشامية 

بدون تبطين)جدول رقم 12).

وفي حالة تعميم تلك النتائج على مستوى مركز سيدي سالم 
الدراسة:  عينة  ظروف  نفس  ثبات  بفرض  الشيخ  كفر  ومحافظة 
يمكن تقدير الوفر في كمية المياه والزيادة في إنتاج القمح في حالة 
مساحة  تبلغ  حيث  الشليخ  كفر  محافظة  على  التقينة  هذه  تطبيق 
القمح بالمحافظة نحو 606,45 ألف فدان عام  2017، كما في 
الجدول رقم )13(، ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان 
من كمية مياه الري وفقاً لنتائج العينة يبلغ نحو 146 م3 فإن الوفر 
المائية بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو  في الموارد 
أن  النتائج  أوضحت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  م3.  مليون   88,54
استخدام التقنية الخاصة بالمراوي المبطنة أدى إلى زيادة اإلنتاجية 
المزروعة  الرقعة  صافي  زيادة  نتيجة  للفدان  أردب   2,1 بنحو 
لصغر مقطع المراوي المبطنة بالمقارنة بنظيرتها الترابية وعلى 
ذلك فإن الزيادة في محصول القمح يمكن أن يصل إلى نحو 1,3 
مليون أردب تقدر قيمتها بنحو 312 مليون جنيهاً )متوسط سعر 
األردب يقدر بنحو 240 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً أن هذه التقنية 
في  القمح 23 جنيهاً  للفدان من  الري  تكاليف  إلى وفر في  تؤدي 

جدول )11( متوسط الوفر في المياه المستخدمة لمختلف محاصيل العينة بدون تبطين وبعد إجراء تبطين المراوي

%الفرقتبطني املراويبدون تبطنياحملصول

183116851468قمح

2876218768924بنجر السكر

2836429833811,9برسيم مستدمي
636057456159,7أرز

3285265163419,3قطن 
3566295760917,1الذره الشامية

- احتسبت كميات المياه المستخدمة لكل مزارع على أساس التصرف لماكينة الري والذي توقف على فتحة ماسورة الطرد، زمن الرية وفقاً للمعادلة التالية:

حجم المياه الالزمة في الرية الواحدة= زمن الرية x تصرف الماكينة. 

حيث: تصرف ماكينة الري = مربع قطر فتحة ماسورة الطرد بماكينة الري x 1,5 x 0,8 )كفاءة الماكينة( = التصرف باللتر / ثانية. 

.x 60/1000 التصرف بالمتر المكعب في الدقيقة )م3/ق( = التصرف باللتر/ثانية

.x 60 عدد ساعات الري طول الموسم x إذن كمية مياه الري طول الموسم = م3/ق

المصدر: بيانات االستبيان. 

بإجراء تحليل التباين لمتوسط كميات المياه المستخدمة إلنتاج محاصيل الدراسة بعينة الدراسة تبين وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين كمية مياه الري 
المستخدمة في مزارع العينة بعد التبطين مقارنة بنظيرتها بدون تبطين. 

الري  فتحات  لتجميع  كنتيجة  المراوي  تبطين  تتبع  التي  المزارع 
وإنخفاض اإلحتياجات اإلروائية وإنخفاض زمن الريه، وفي حالة 
تعميم هذه التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري 

مساحة القمح بالمحافظة يبلغ نحو 13,95 مليون جنيهاً. 

بنجر  إنتاج  في  والزيادة  المياه  كمية  في  الوفر  تقدير  تم  كما 
السكر في حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر الشيخ حيث 
تبلغ مساحة بنجر السكر بالمحافظة نحو 88,415 ألف فدان عام  
2017 ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من كمية مياه 
لنتائج العينة يبلغ نحو 689م3 فإن الوفر في الموارد  الري وفقاً 
المائية بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 60,92 مليون 
إستخدام  أن  السابقة  النتائج  أوضحت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  م3. 
بنحو  اإلنتاجية  إلى زيادة  أدى  المبطنة  بالمراوي  الخاصة  التقنية 
0,912 طن للفدان نتيجة زيادة صافي الرقعة المزروعة لصغر 
مقطع المراوي المبطنة بالمقارنة بنظيرتها الترابية وعلى ذلك فإن 
الزيادة في محصول بنجر السكر يمكن أن يصل إلى نحو 80,6 
سعر  )متوسط  جنيهاً  مليون   18,62 بنحو  قيمتها  تقدر  ألف طن 
الطن يقدر بنحو 231 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً أن هذه التقنية 
تؤدي إلى وفر في تكاليف الري للفدان من بنجر السكر 26 جنيهاً 
في المزارع التي تتبع تبطين المراوي كنتيجة لتجميع فتحات الري 
وإنخفاض اإلحتياجات اإلروائية وانخفاض زمن الرية، وهي حالة 
تعميم هذه التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري 

مساحة بنجر السكر بالمحافظة يبلغ نحو 2,3 مليون جنيهاً. 

بينما تم تقدير الوفر في كمية المياه والزيادة في إنتاج البرسيم 
المستديم في حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر الشيخ حيث 
فدان  ألف  بالمحافظة نحو 117,9  المستديم  البرسيم  تبلغ مساحة 
عام  2017 ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من كمية 
مياه الري وفقاً لنتائج العينة يبلغ نحو 338م3 فإن الوفر في الموارد 
المائية بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 39,9 مليون 
إستخدام  أن  السابقة  النتائج  أوضحت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  م3. 
بنحو  اإلنتاجية  إلى زيادة  أدى  المبطنة  بالمراوي  الخاصة  التقنية 
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لصغر  المزروعة  الرقعة  صافي  زيادة  نتيجة  للفدان  طن   1,76
مقطع المراوي المبطنة بالمقارنة بنظيرتها الترابية وعلى ذلك فإن 
نحو  إلى  يصل  أن  يمكن  المستديم  البرسيم  محصول  في  الزيادة 
)متوسط  مليون جنيهاً   بنحو 1,74  قيمتها  تقدر  ألف طن   39,9
سعر الطن يقدر بنحو 43,5 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً أن هذه 

التقنية 

النتائج الميدانية:                                                         

تؤدي إلى وفر في تكاليف الري للفدان من البرسيم المستديم 
المراوي  تبطين  تتبع  التي  المزارع  في  جنيهاً   15,5 نحو  يبلغ 
اإلروائية  اإلحتياجات  وإنخفاض  الري  فتحات  لتجميع  كنتيجة 
محافظة  في  التقنية  هذه  تعميم  حالة  وفي  الريه،  زمن  وإنخفاض 
المستدام  البرسيم  مساحة  ري  تكاليف  في  الوفر  فإن  الشيخ  كفر 

بالمحافظة يبلغ نحو 1,83 مليون جنيهاً. 

في  األرز  إنتاج  في  والزيادة  المياه  كمية  في  الوفر  قدر  كما 
حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر الشيخ حيث تبلغ مساحة 
كان  ولما  فدان عام  2017  ألف  نحو 358,3  بالمحافظة  األرز 
متوسط الوفر في احتياجات الفدان من كمية مياه الري وفقاً لنتائج 
بمحافظة  المائية  الموارد  في  الوفر  فإن  615م3  نحو  يبلغ  العينة 
كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 220,4 مليون م3. باإلضافة 
إلى ذلك فقد أوضحت النتائج السابقة أن أستخدام التقنية الخاصة 
طناً   0,836 بنحو  اإلنتاجية  زيادة  إلى  أدى  المبطنة  بالمراوي 
للفدان وعلى ذلك فإن الزيادة في محصول األرز يمكن أن يصل 
إلى نحو 299,5 ألف طناً تقدر قيمتها بنحو 434,6 مليون جنيهاً 
)متوسط سعر الطن يقدر بنحو 1451 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً 

جدول )12( اإلنتاجية الفدانية لمختلف محاصيل العينة بدون تبطين وبعد إجراء تبطين المراوي

%الفرقتبطين المراويبدون تبطينالمحصول

17,3519,452,112قمح )أردب/فدان(

21,88422,7960,9124,2بنجر السكر )طن/فدان(

41,8543,611,764,2برسيم مستديم )طن/فدان(

4,0164,8520,83620,8أرز )طن/فدان(

5,786,750,9716,8قطن )قنطار/فدان(

24,7525,901,154,6الذرة الشامية )أردب/فدان(
المصدر: بيانات االستبيان

جدول )13( أثر التبطين على كمية مياه الري واإلنتاجية الفدانية والوفر في تكاليف رفع المياه لمحاصيل عينة الدراسة في محافظة كفر الشيخ

المحصول
 المساحة 

)ألف فدان(*
الوفر في كمية المياه 

)م3)**
السعر المزرعي 

)جنيهاً(*
الوفر في تكاليف رفع المياه )جنيهاً/فدان(**

606,451462,123قمح
88,4156890,91226بنجر السكر

117,93381,7615,5البرسيم المستديم
358,36150,83645األرز

65,3976340,9735القطن 
54,036091,1550الذره الشامية

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعي، 2017

أن هذه التقنية تؤدي إلى وفر في تكاليف الري للفدان من األرز 
المراوي وفي  تتبع تبطين  التي  المزارع  في  يبلغ نحو 45 جنيهاً 
حالة تعميم هذه التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف 

ري مساحة األرز بالمحافظة يبلغ نحو 16,1 مليون جنيهاً. 

كما تم تقدير الوفر في كمية المياه والزيادة في إنتاج القطن في 
حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر الشيخ حيث تبلغ مساحة 
القطن بالمحافظة نحو 65,397 ألف فدان عام  2017 ولما كان 
متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من كمية مياه الري وفقاً لنتائج 
العينة يبلغ نحو 634م3 فإن الوفر في الموارد المائية بمحافظة كفر 
الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 41,5 مليون م3. باإلضافة إلى ذلك 
فقد أوضحت النتائج السابقة أن استخدام التقنية الخاصة بالمراوي 
المبطنة أدى إلى زيادة اإلنتاجية بنحو 0,97 قنطار للفدان وعلى 
ذلك فإن الزيادة في محصول القطن يمكن أن يصل إلى نحو 63,4 
)متوسط سعر  مليون جنيهاً  بنحو 42,5  قيمتها  تقدر  قنطار  ألف 
القنطار يقدر بنحو 671 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً أن هذه التقنية 
يبلغ نحو 35  القطن  للفدان من  الري  تكاليف  إلى وفر في  تؤدي 
جنيهاً في المزارع التي تتبع تبطين المراوي وفي حالة تعميم هذه 
التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري مساحة 

القطن بالمحافظة يبلغ نحو 2,3 مليون جنيهاً. 

ويمكن تقدير الوفر في كمية المياه والزيادة في إنتاج الذرة الشامية 
في حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر الشيخ حيث تبلغ مساحة 
ولما   2017 عام   فدان  ألف   54,03 نحو  بالمحافظة  الشامية  الذرة 
كان متوسط الوفر في احتياجات الفدان من كمية مياه الري وفقاً لنتائج 
المائية بمحافظة كفر  العينة يبلغ نحو 609م3 فإن الوفر في الموارد 
الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 32,9 مليون م3. باإلضافة إلى ذلك 
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فقد أوضحت النتائج السابقة أن استخدام التقنية الخاصة بالمراوي 
المبطنة أدى إلى زيادة اإلنتاجية بنحو 1,15 أردب للفدان وعلى 
ذلك فإن الزيادة في محصول الذرة الشامية يمكن أن يصل إلى نحو 
62,1 ألف أردب تقدر قيمتها بنحو 13,72 مليون جنيهاً )متوسط 
سعر األردب يقدر بنحو 221 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً أن هذه 
الشامية  الذرة  للفدان من  الري  تكاليف  إلى وفر في  التقنية تؤدي 
المراوي وفي  تتبع تبطين  التي  المزارع  في  يبلغ نحو 50 جنيهاً 
حالة تعميم هذه التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف 
ري مساحة الذرة الشامية بالمحافظة يبلغ نحو 2,7 مليون جنيهاً. 

استخدام المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة:      
يتكون هذا النظام من مواسير مدفونة تعمل بالضغط الخفيف 
مزايا  النظام  ولهذا  الحقل.  وفتحة  المسقى  بين صمام  المياه  لنقل 
كثيرة بالمقارنة مع المروى المكشوفة التي تعتمد في تدفق المياه 
على فعل الجاذبية، في حين ال يلزم وضع هذه المواسير المدفونة 
بالضغط  تتدفق  المياه  كانت  ولما  الحقل.  من  جزء  أعلى  على 
الخفيف الذي يتولد عن طريق مضخة فإنه يمكن وضع المواسير 
من  يمنع  ما  هناك  وليس  األرض،  من  المنخفضة  األجزاء  في 
قد تكون  فإنها  ثم  الطرق والعوائق. ومن  أعلى  أو  وضعها أسفل 
أقصر من المراوي المكشوفة التي تخدم نفس المساحة. والفارق 
الرئيسي الثاني بين هذا النوع من التطوير والمروى المكشوفة هو 
المدفونة مما  المواسير  المزارع على زراعة األرض فوق  قدرة 
لنقل  البنية األساسية  تقترب  الفاقد في مساحة األرض حيث  يقلل 

المياه من الصفر().

باستخدام  المطورة  المراوي  وصيانة  وتشغيل  إنشاء  تكاليف 
المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة:                 

تبين من الجدول رقم )14( أن تكاليف إنشاء وتشغيل المطورة 
بلغت  التربة  تحت  المدفونة   )PVC( المبوبة  المواسير  بإستخدام 
في  بالكامل  المشروع  يتحملها  كان  للفدان  جنيهاً   3056 نحو 
نتيجة  عليهم  تعود  التي  الفوائد  الزراع  لمس  أن  وبعد  البداية، 
التطوير باستخدام المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة 

بدأ الزراع المساهمة في أعمال الحفر والردم ثم تدرجت إلى قيام 
الخام.  المواد  بالكامل مع تحملهم 70% من قيمة  بالعمالة  الزراع 

ويقدر العمر األفتراضي للمروي المطورة بنحو 15 سنة. 

ويتبين من الجدول السابق أن ثمن المواسير تتكلف نحو 30 
المتر  تكاليف  إجمالي  من   %44,2 نحو  تمثل  طولي  جنيهاً/متر 
الطولي من المروي والمقدر بنحو 67,9 جنيهاً للمتر الطولي، كما 
تتكلف الخامات األخرى )محبس فراشة، وصالت صاعدة، لزق، 
مواسير تهوية، مخارج، رمل، حوض توزيع، محبس هواء( نحو 
تكاليف  بلغت  كما   .%44 نحو  تمثل  الطولي  للمتر  جنيهاً   29,9

العمالة نحو 8 جنيهاً للمتر الطولي تمثل نحو %11,8. 

بإستخدام  مطورة  لمروى  التطوير  من  والعائد  التطوير  تكاليف 
المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة:                 

للمروي  اإلنشاء  تكاليف  أن   )15( رقم  الجدول  من  يتضح 
بلغت  التربة  تحت  المدفونة   )PVC( المبوبة  المواسير  باستخدام 
والمقدر  للمروي  اإلنتاجي  العمر  خالل  جنيهاً/فدان   3056 نحو 
الواحدة يقدر  السنة  بنحو 15 سنة، أي أن تكاليف اإلنشاء خالل 
تكاليف  أن  أيضاً  ويتبين  السنة.  في  جنيهاً/فدان   203,7 بنحو 
سنة  في  جنيهاً/فدان   4,20 نحو  تبلغ  المطورة  للمروي  الصيانة 
اإلنشاء أما في السنوات التالية تقدر تكاليف الصيانة نحو 30,56 
سنة  في  التكاليف  إجمالي  تبلغ  وبالتالي  السنة.  في  جنيهاً/فدان 
إلستخدام  ونتيجة  السنة.  في  جنيهاً/فدان   224,1 نحو  اإلنشاء 
مواسير )PVC( تم التوفير في تكلفة ضخ المياه نحو 62,5 جنيهاً/
سنة حيث إن المراوى المطورة تقلل الفواقد وتخفض زمن الرفع 
بحوالي 25% وهو ما يعادل تخفيض تكاليف الرفع بحوالي %25 
حيث للتغلب على فواقد االحتكاك في المواسير فإنه يلزم تركيب 
طلمبة ذات ضغط عالي وبنفس القدرة للبديل اآلخر. وللتغلب على 
فواقد االحتكاك يجب تقليل الخارج من المضخة ودفعه مباشرة في 
نظام المواسير، مما يزيد زمن الضخ وتكلفته بالمقارنة مع تبطين 
المراوي، والتوفير في تكلفة مقاومة الحشائش يقدر بنحو 45 جنيهاً/
الحشائش وخالفه(  )إزالة  العادية  المروي  أن صيانة  سنة، حيث 
حيث يتكلف المتر الطولي واحد جنيهاً. كما أن تبطين المروي ادى 

جدول )14( تكلفة إنشاء 100 متر طولي لمروى مطورة باستخدام المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة

سعر الوحدة بالجنيهاًالكميةالوحدةالمواد
التكلفة الكلية

(PVC( 100303000متر مواسير
1500500بالوحدةمحبس فراشة )160 ملم(

640240بالوحدةمشتركات )200 ملم(
620120بالوحدةوصالت صاعدة )160 ملم(

15050بالوحدةلزق
1160160بالوحدةمواسير تهوية*

650300بالوحدةمخارج
1040400م3رمل

1004400معمالة لنقل الرمل
1002200معمالة لتركيب المواسير

670420بالوحدةحوض توزيع
1800800بالوحدةمحبس هواء في نهاية المروي

1001200معمالة للحفر الدائم
6790اإلجمالي

المصدر: مشروع إدارة المياه والتربة الحقلي، بيانات غير منشورة، 2017
- مواسير التهوية تخدم 250 متر بتكلفة 400 جنيهاً. 

- تكلفة المتر الواحدج باألسعار الجارية تبلغ نحو 67,9 جنيهاً. 
- البنك الدولي حدد طول المروي التي تخدم الفدان 36 – 40 متر وحالياً ممكن تصل إلى 50 متر، وبالتالي متوسط تكلفة تبطين المروي التي تخدم الفدان تبلغ 

نحو 3056 جنيهاً.
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إلى إضافة أرض جديدة تضاف إلى الجزء القابل للزراعة نتيجة 
لتطوير المروي حيث ال يحتاج هذا النوع من التطوير أي مساحة 
بالمقارنة مع 3  التربة  المواسير مدفونة تحت سطح  تكون  حيث 
المروي تضيف 135م2  التقليدية )الترابية( أي أن  للمروي  متر 
من األرض القابلة للزراعة أي نحو 3,2% من المساحة. ونظراً 
لإلضافة إلى المساحة فإنه سوف تزيد اإلنتاجية بواقع 3,2% أي 
بالتناسب مع المساحة المضافة وهي زيادة تعزي فقط إلى زيادة 
المساحة حيث قدرت قيمة الزيادة في اإلنتاجية نتيجة الزيادة في 
لتحسن  ونظراً  جنيهاً/سنة،   228,7 بنحو  ت  المنزرعة  المساحة 
توزيع المياه وخاصة داخل الثلث األدنى من زمام المروي سوف 
الزيادة  إلى زيادة اإلنتاجية بواقع 1,6% وقدرت قيمة هذه  يؤدي 
العائد  إجمالي  قدر  وبالتالي  السنة.  في  جنيهاً/فدان   114,4 بنحو 
نتيجة تطوير المروي بنحو  450,6 جنيهاً/فدان في السنة. وتبين 
أيضاً أن المروي المطورة تحقق صافي عائد يقدر بنحو 420,04 
جنيهاً/فدان في السنة. أي أن تكاليف إنشاء المروي المطورة سوف 

تسترد بعد 7,3 سنة. 

الوفر في المياه لمختلف محاصيل الدراسة نتيجة تطوير المراوي 
باستخدام المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة: 

الجدول  من  تبين  الدراسة  بمنطقة  العينة  لمحاصيل  بالنسبة 
رقم )16( أن هناك وفر في المياه المستخدمة في ري المحاصيل 
بالنسبة للفدان الواحد، حيث تبين أن أقل وفر في المياه لمحصول 
الذرة الشامية بلغ نحو 500م3 تمثل نحو 14,4% من كمية المياه 
المستخدمة لري فدان الذرة الشامية قبل التطوير، بينما بلغت أعالها 
لمحصول األرز بنحو 1782م3 تمثل نحو 27,6% من كمية المياه 
المستخدمة لري فدان األرز، كما بلغت نحو 800، 653، 469، 
 %17,1  ،%16,6  %20،4  ،%26,8 نحو  تمثل  فدان  م3/   466
وفر في كمية المياه اليت كانت تستخدم لري الفدان قبل التطوير 
على  والقمح  المستديم  البرسيم  القطن،  السكر،  بنجر  لمحاصيل 
التوالي. من ذلك يتضح أن متوسط الوفر في الفدان من مياه الري 
بعد التطوير لمختلف المحاصيل المنزرعة بلغت نحو 778م3 فدان 
تمثل نحو 20% من كمية المياه الالزمة للفدان قبل التطوير البالغة 

جدول )15( تكاليف التطوير والعائد من التطوير لمروى مطورة باستخدام المواسير المبوبة )PVC( المدفونة تحت التربة

السنواتسنة اإلنشاءالبنود

السنة األولى

15-2

أوالً: التكاليف
305600تكاليف اإلنشاء )جنيهاً/فدان خالل العمر اإلنتاجي للمروي(

203,700تكلفة اإلنشاء خالل السنة )جنيهاً/فدان في السنة(
20,430,56427,84تكلفة صيانة المروي )10%( )جنيهاً/فدان في السنة(

224,130,56427,84اإلجمالي )جنيهاً/فدان في السنة(
ثانياً: العائد

062,5875- توفير في تكلفة ضخ المياه )جنيهاً/سنة(
045630- التوفير في تكلفة مقاومة الحشائش )جنيهاً/سنة(
- زيادة اإلنتاجية: )زيادة اإلنتاجية بنسبة %4,8(

10228,73202,3- األرض المضافة )%3,2(
20114,41601,6- التحسين في توزيع المياه في الحقل )%1,6(

0450,66308,9إجمالي العائد
0420,045881,1صافي العائد

المصدر: عينة الدراسة الميدانية 

- تم حساب الزيادة في اإلنتاجية على أساس أن الفدان يحقق هامش ربح في المتوسط نحو 7148 جنيهاً )دورة زراعية كاملة( وذلك عام  2017. حيث توجد 6 
دورات زراعية مختلفة يطبقها المزارعين في محافظة كفر الشيخ وتتضمن محاصيل القمح وبنجر السكر والبرسيم واألرز والذرة الشامية والقطن. 

نحو 3611 م3/فدان.

بين كمية مياه الري  كما تبين وجود فروق معنوية إحصائياً 
قبل  بنظيرتها  مقارنة  التطوير  بعد  العينة  مزارع  في  المستخدمة 
المستخدمة إلنتاج محاصيل عينة  المياه  لمتوسط كميات  التطوير 

الدراسة. 

المدفونة   )PVC( المبوبة  المواسير  باستخدام  المراوي  تطوير  أثر 
تحت التربة على الزيادة في اإلنتاج لمحاصيل الدراسة بعد التطوير:                                                               
الفدانية  اإلنتاجية  في  الزيادة   )17( رقم  الجدول  يوضح 
زيادة  أعطى  القطن  محصول  أن  تبين  حيث  الدراسة  لمحاصيل 
أقل  بينما  نحو %22,7  بلغت  الري حيث  تطوير  بعد  اإلنتاج  في 
البرسيم  محصول  هي  اإلنتاج  زيادة  في  إستجابة  المحاصيل 
نحو  التطوير  بعد  الزيادة  نسبة  بلغت  حيث  بلغت  حيث  المستديم 
أن ترتيب محاصيل  يتبين أيضاً  الفدان. ومنها  إنتاجية  4,6% في 
لتطوير  بالنسبة  الفدانية  اإلنتاجية  في  الزيادة  حيث  من  الدراسة 
الشامية،  الذرة  والقمح،  واألرز،  القطن،  محاصيل  هي  الري 
بنجر السكر وأخيراً البرسيم المستديم، حيث بلغت نحو %22,7، 

21,5%، 14,8%، 7%، 5,2%، 4,6% على التوالي. 

الدراسة  عينة  لمحاصيل  الفدانية  لإلنتاجية  التباين  تحليل  بإجراء 
تبين وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين اإلنتاجية الفدانية في 

مزارع العينة بعد التطوير مقارنة بنظيرتها قبل التطوير. 

في  والزيادة  المياه  كمية  في  الوفر  تقدير  يمكن  القمح:  محصول 
التقنية على محافظة كفر الشيخ  القمح في حالة تطبيق هذه  إنتاج 
حيث تبلغ مساحة القمح بالمحافظة نحو 606,45 ألف فدان عام  
2017 ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من كمية مياه 
الري وفقاً لنتائج العينة يبلغ نحو 466 م3 فإن الوفر في الموارد 
المائية بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 282,6 مليون 
إستخدام  أن  السابقة  النتائج  أوضحت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  م3. 
بنحو  اإلنتاجية  إلى زيادة  أدى  المبطنة  بالمراوي  الخاصة  التقنية 
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2,56 أردب للفدان نتيجة زيادة صافي الرقعة المزروعة للمروي 
المطورة بإستخدام المواسير المبوبة )PVC( بالمقارنة بنظيرتها 
الترابية وعلى ذلك فإن الزيادة في محصول القمح يمكن أن يصل 
إلى نحو 1,55 مليون أردب تقدر قيمتها بنحو 372 مليون جنيهاً 
)سعر األردب 240 جنيهاً( جدول رقم )23(. وتشير النتائج أيضاً 
القمح  للفدان من  الري  تكاليف  إلى وفر في  التقنية تؤدي  أن هذه 
حالة  وفي  المطورة،  المراوي  تتبع  التي  المزارع  في  جنيهاً   30
تعميم هذه التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري 
مساحة القمح بالمحافظة يبلغ نحو 18,19 مليون جنيهاً. الجدولين 

.(18( ،)17)

محصول بنجر السكر: يقدر الوفر في كمية المياه والزيادة في 
التقنية على محافظة كفر  إنتاج بنجر السكر في حالة تطبيق هذه 
 88,415 نحو  بالمحافظة  السكر  بنجر  مساحة  تبلغ  حيث  الشيخ 
ألف فدان عام 2017 ولما كان متوسط الوفر في احتياجات الفدان 
من كمية مياه الري وفقاً لنتائج العينة يبلغ نحو 800م3 فإن الوفر 

جدول )17( الوفر في المياه المستخدمة لمختلف محاصيل العينة قبل وبعد التطوير

%الفرقبعد التطويرقبل التطوير المحصول
2731226546617,1قمح

2987218780026,8بنجر السكر
2824235546916,6برسيم مستديم

64604678178227,6أرز
3198254565320,4قطن 

3467296750014,4الذره الشامية
3611283377820المتوسط

- احتسبت كميات المياه المستخدمة لكل مزارع على أساس التصرف لماكينة الري والذي يتوقف بدوره على فتحة ماسورة الطرد، زمن الرية وفقاً للمعادلة 
التالية: 

حجم المياه الالزمة في الرية الواحدة = زمن الرية x تصرف الماكينة. 

حيث: تصرف ماكينة الري = مربع قطر فتحة ماسورة الطرد بماكينة الري x 1,5 x 0,8 )كفاءة الماكينة( = التصرف باللتر/ثانية. 

.x 60/1000 التصرف بالمتر المكعب في الدقيقة )م3/ق( = التصرف باللتر /ثانية

.x 60 عدد ساعات الري طول الموسم x إذن كمية مياه الري طول الموسم = م3/ق

المصدر: عينة الدراسة الميدانية. 

المائية بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو  في الموارد 
70,73 مليون م3 )الجدول 23(. باإلضافة إلى ذلك فقد أوضحت 
النتائج السابقة أن إستخدام التقنية الخاصة بالمراوي المطورة أدى 
إلى زيادة اإلنتاجية بنحو 1,14 طن للفدان وعلى ذلك فإن الزيادة 
إلى نحو 100,8 ألف  السكر يمكن أن يصل  في محصول بنجر 
)متوسط سعر الطن  طن تقدر قيمتها بنحو 23,28 مليون جنيهاً 

يقدر بنحو 231 جنيهاً(.

جدول )18( إنتاجية الفدان بعينة الدراسة بعد تطوير الري باستخدام المواسير المدفونة 

%الفرقبعد التطويربدون تطويرالمحصول

17,3319,892,5614,8قمح )أردب/فدان(

21,85822,9981,145,2بنجر السكر )طن/فدان(

41,7543,691,944,6برسيم مستديم )طن/فدان(

4,0144,8780,86421,5أرز )طن/فدان(

5,696,981,2922,7قطن )قنطار/فدان(

24,6826,41,727,0الذره الشامية )أردب/فدان(

المصدر: عينة الدراسة الميدانية
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جدول )19( الوفر في تكاليف رفع المياه واإلنتاجية الفدانية لمحاصيل عينة الدراسة بعد استخدام المواسير المبوبة المدفونة تحت سطح التربة

احملصول
املساحة باحملافظة 

)ألف فدان(*
الوفر في كمية 

املياه )م3(**

الزيادة في 
اإلنتاجية الفدانية 

**

السعر املزرعي 
)جنيهاً(*

الوفر في تكالف رفع املياه 
)جنيهاً/فدان(**

606,454662,5624030القمح 

88,4158001,1423132بنجر السكر 

117,94691,9443,530البرسيم املستدمي 

358,317820,864145132,5األرز 
65,3976531,2967132القطن 

54,035001,7222138الذره الشامية 

المصدر: جمعت وحسبت من: 
* وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعي، 2017.

نتائج عينة الدراسة الميدانية                                          

وتشير النتائج أيضاً أن هذه التقنية تؤدي إلى وفر في تكاليف 
هذه  تعميم  حالة  وفي  جنيهاً،   32 السكر  بنجر  من  للفدان  الري 
التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري مساحة 

بنجر السكر بالمحافظة يبلغ نحو 2,83 مليون جنيهاً. 

المياه  كمية  في  الوفر  ويقدر  المستديم:  البرسيم  محصول 
التقنية  هذه  تطبيق  حالة  في  المستديم  البرسيم  إنتاج  في  والزيادة 
مليون   55,3 نحو  إلى  يصل  أن  يمكن  الشيخ  كفر  محافظة  على 
استخدام  أن  السابقة  النتائج  أوضحت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  م3. 
التقنية الخاصة بالمراوي المطورة أدى إلى زيادة اإلنتاجية بنحو 
البرسيم  محصول  في  الزيادة  فإن  ذلك  وعلى  للفدان  طن   1,94
قيمتها  تقدر  ألف طن  نحو 228,7  إلى  أن يصل  يمكن  المستديم 
بنحو 43,5  يقدر  الطن  )متوسط سعر  مليون جنيهاً  بنحو 9,95 
في  وفر  إلى  تؤدي  التقنية  هذه  أن  أيضاً  النتائج  وتشير  جنيهاً(. 
تكاليف الري للفدان من البرسيم المستديم يبلغ نحو 30 جنيهاً، وفي 
حالة تعميم هذه التقنية في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف 
مليون  نحو 3,54  يبلغ  بالمحافظة  المستديم  البرسيم  مساحة  ري 

جنيهاً. الجدولين )17(، )18). 

محصول األرز: قدر الوفر في كمية المياه والزيادة في إنتاج األرز 
تبلغ  حيث  الشيخ  كفر  محافظة  على  التقنية  هذه  تطبيق  حالة  في 
 2017 عام  فدان  ألف   358,3 حوالي  بالمحافظة  األرز  مساحة 
ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من كمية مياه الري 
وفقاً لنتائج العينة يبلغ نحو 1782م3 فإن الوفر في الموارد المائية 
بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 638,5 مليون م3 
)الجدول 23(. والزيادة في إنتاج محصول األرز يمكن أن يصل 
إلى نحو 309,6 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 449,2 مليون جنيهاً 
)متوسط سعر الطن يقدر بنحو 1451 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً 
أن هذه التقنية تؤدي إلى وفر في تكاليف الري للفدان من األرز 
يبلغ نحو 32,5 جنيهاً وفي حالة تعميم هذه التقنية في محافظة كفر 
الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري مساحة األرز بالمحافظة يبلغ نحو 

11,6 مليون جنيهاً. الجدولين )17(، )18). 

إنتاج  في  والزيادة  المياه  كمية  في  الوفر  يقدر  القطن:  محصول 
القطن في حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر الشيخ حيث 
عام   فدان  ألف   65,397 نحو  بالمحافظة  القطن  مساحة  تبلغ 
2017 ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من كمية مياه 
لنتائج العينة يبلغ نحو 653م3 فإن الوفر في الموارد  الري وفقاً 

ألف  إلى نحو 84,4  الشيخ يمكن أن يصل  المائية بمحافظة كفر 
قنطار تقدر قيمتها بنحو 56,6 مليون جنيهاً )متوسط سعر القنطار 
يقدر بنحو 671 جنيهاً(. وتشير النتائج أيضاً أن هذه التقنية تؤدي 
إلى وفر في تكاليف الري للفدان من القطن يبلغ نحو 32 جنيهاً في 
المزارع التي تتبع المراوي المطورة وفي حالة تعميم هذه التقنية 
في محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري مساحة القطن 

بالمحافظة يبلغ نحو 2,1 مليون جنيهاً. الجدولين )17(، )18). 

محصول الذرة الشامية: ويقدر الوفر في كمية المياه والزيادة في 
إنتاج الذرة الشامية في حالة تطبيق هذه التقنية على محافظة كفر 
الشيخ حيث تبلغ مساحة الذرة الشامية بالمحافظة نحو 54,03 ألف 
فدان عام  2017 ولما كان متوسط الوفر في إحتياجات الفدان من 
كمية مياه الري وفقاً لنتائج العينة يبلغ نحو 500 م3 فإن الوفر في 
الموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ يمكن أن يصل إلى نحو 27 
يصل  أن  يمكن  الشامية  الذرة  محصول  في  والزيادة  م3.  مليون 
إلى نحو 92,9 ألف أردب تقدر قيمتها بنحو 20,5 مليون جنيهاً 
النتائج  وتشير  جنيهاً(.   221 بنحو  يقدر  األردب  سعر  )متوسط 
للفدان من  الري  تكاليف  إلى وفر في  تؤدي  التقنية  أن هذه  أيضاً 
الذرة الشامية يبلغ نحو 38 جنيهاً وفي حالة تعميم هذه التقنية في 
محافظة كفر الشيخ فإن الوفر في تكاليف ري مساحة الذرة الشامية 

بالمحافظة يبلغ نحو 2,1 مليون جنيهاً. الجدولين )17(، )18).
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Economic Return Under the Rationalization of  Irrigation Water 
on the  farm  Level in  Egypt
"A Case Study in Kafr El-Sheikh governorate"
 
Yasser Hamidi Abdellah Ali 
Assistant Professor, Higher Institute of Administrative Sciences, Sohag, Egypt

THE Nile River is the main source of water and the agricultural sector ranks first 
in its use of water, as the share of this sector is about 84% of the total amount 

of available water, and given that the amount of the Nile River water is determined 
according to the Nile Agreement in 1959 at about 55.5 billion cubic meters annually. 
Limited groundwater, scarcity of rainwater and the increase in demand for it year after 
year as a result of the increase in new reclaimed lands, so this requires rationalization 
and optimal use of water by using the development of traditional irrigation methods 
in the old lands by lining the sprinklers and using PVC pipes, whether buried under 
the soil surface or above Soil surface and the use of modern irrigation methods in the 
new lands.

The study aims to identify the economic impact of a study sample in light of the 
rational use of irrigation water and to evaluate some economic indicators that can be 
used to estimate the superiority of one of the irrigation systems over the other systems. 
It also aims to estimate the expected cost of irrigation using pipes buried under the soil 
and lined irrigation channels based on data Field survey of a sample of farmers in Kafr 
El-Sheikh and reports of the Ministry of Irrigation and Water Resources.

The results of the study indicated that the costs of constructing the irrigated liner 
amounted to about 3096 pounds per faddan.

Keywords: The agricultural sector, irrigation, water resources, modern irrigation 
methods, Kafr El Sheikh, irrigation systems, the cost of pumping water.


