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 مة:مقد
تعتبر المیاه الجوفیة المورد المائي الوحید المتاح لكافة األغراض(شرب، صناعة، زراعة) 

وتتواجد هذه المیاه في خزان الحجر الرملي النوبي اإلقلیمي، الذي یمتد داخل  في الوادي الجدید،
سات اللیبیة غربًا والسودان جنوبًا وتشاد في الجنوب الغربي. وقد رجحت بعض الدرا األراضي

تجدد هذا المورد، في حین رجح البعض األخر عدم تجدده. وبغض النظر عن تجدده من عدمه، 
فان المیاه الجوفیة في الوادي الجدید تمثل مخزونا مائیًا كبیراً، ولذلك البد من وضع المخططات 

لمیاه الرشیدة لتعظیم االستفادة من هذا المورد لما یمثله من أهمیة بالغة كمخزون استراتیجي ل
كمیات المیاه المستخدمة من الخزان الجوفي بالوادي الجدید كثیرًا من العذبة فى البالد. وتتباین 

یتراوح سمك طبقات الحجر ، وتعتبر الواحات الخارجة أكثرها ضعفًا. حیث واحة إلي أخري
أما م، ١٤٠٠م وفي منطقة الداخلة حوالي ٩٠٠ - ٣٠٠النوبي الحامل للمیاه في الخارجة حوالي 

   .)١(م٢٤٠٠منطقة الفرافرة یصل إلى حوالي 
ویعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الرئیسیة في محافظة الوادي الجدید والتي تعتمد على 

ویعتبر محصول القمح أحد أهم المیاه الجوفیة كمصدر رئیسي للمیاه سواء كانت سطحیة أو عمیقة 
ألف فدان تمثل  ١٨٥,٨٧غ مساحته حوالي المحاصیل الحقلیة المزروعة بالمحافظة، حیث تبل

من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصیل الحقلیة خالل الموسم الزراعى  ٪٦٦,٩٧حوالي 
٢( .٢٠١٤/٢٠١٥(.  

  مشكلة البحث:
أصبح أمرًا حتمیًا. حیث تمثل  ةأن االعتماد على المیاه الجوفیة في تدبیر االحتیاجات المائی

ملیارات متر مكعب من  ٦,٧ني للمیاه في مصر، وهي تساهم بحوالي المیاه الجوفیة المورد الثا
وتمتاز  ٪ من حجم مواردنا المائیة،٨,٨أهمیتها النسبیة حوالي  إجمالي الموارد المتاحة، وتبلغ

ملیون فدان  ٣,٣محافظة الوادي الجدید بتوافر األراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ حوالي 
ألف فدان، إال إن محدودیة الموارد المائیة بالمحافظة وعدم  ١٥٨,٨یزرع منها فعلیًا حوالي 

تجددها وظهور بعض الدالالت على بدء نضوب الخزان الجوفي ببعض مناطق السحب كالواحات 
سنتیمتر في العام وترك الحریة  ١٥-٥الخارجة لزیادة معدل هبوط مناسیب المیاه الجوفیة من 

إلضافة إلى استخدام أسالیب الري التقلیدیة وما یترتب علیه للمزارعین لحفر اآلبار السطحیة، با
من استنزاف لهذا المورد الحیوي، جعل العامل األساسي في االستغالل الزراعي هو المیاه ولیس 

، األمر الذي أدى إلى انخفاض كمیه االراضى المنزرعة بالنسبة الى االراضى الصالحة )٣(األرض
  للزراعة.
  
  
  

                                                             

 .٢٠٠٧محافظة الوادى الجدید، التوصیف البیئي لمحافظة الوادي الجدید   )١(
 محافظة الوادي الجدید، مدیریة الزراعة، سجالت قسم اإلحصاء،  بیانات غیر منشورة.  )٢(
  ٢٠٠٨ الجوفیة، المیاه بحوث الجوفیة، معهد المیاه موسوعةحسن (دكتور)،  محمد هرطا خاطر(دكتور)، رشاد احمد )٣(
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  هدف البحث:
اج  یستهد  ى اقتصادیات إنت وء عل اء الض ح  ف البحث إلق ولي القم وادي محص ة ال ي محافظ ف

طحیة       ة والس ة العمیق اه الجوفی تخدام المی ك بأس ة وذل ة بالمحافظ م المحاصیل الحقلی د أه د كأح الجدی
ة للمحصول موضع      ة اإلنتاجی وباستخدام طرق الري الحدیثة والتقلیدیة، وذلك من خالل تقدیر الدال

 مع تحدید أهم العوامل المؤثرة على إنتاجیته.الدراسة، 
  األسلوب البحثي:

رض    ا الع ن أهمه ي وم في والكم ادي الوص ل االقتص لوبي التحلی ى أس ث عل د البح اعتم
ل          دار الكام اذج االنح دیر نم ى تق افة إل ابیة، باإلض طات الحس ة والمتوس ب المئوی دولي والنس الج

ة    ة واللوغاریتمی ورتهما الخطی ي ص درج ف اي   والمت ع ك تخدام مرب ن اس ًال ع ذا فض ة، ه المزدوج
  في محافظة الوادي الجدید. محصول القمح لدراسة المشكالت والمعوقات التي تواجه مزارعي 

  مصادر البیانات:
تبیان          اعتمد ن خالل استمارات االس ا م م الحصول علیه ي ت البحث علي البیانات األولیة والت

ة والسطحیة ونظم      لعینه من مزارعي القمح بالمحافظة والت ة العمیق اه الجوفی ي تستخدم مصادر المی
  ري مختلفة سواء تقلیدیه أو حدیثه.

ى          عوبة إجراء الدراسة عل ة، ونظرًا لص ة المیدانی د للدراس وادي الجدی ة ال ار محافظ م اختی ت
ین   أساس الحصر الشامل لجمیع مراكز المحافظة والبالغ عددها خمسة مراكز، وذلك لبعد المسافة ب

ة           تل ث تكون متفرق ار المراكز بحی ة مقصودة بالنسبة الختی ار عین م اختی ك المراكز وبعضها، فقد ت
ة     ار منطق م اختی ذلك ت احة، ول ر مس ة أكب ري، وتغطی اه ال ة لمی ل المصادر المختلف ن تمثی ى یمك حت

ل المساح   ة (الخارجة وبالط، والقصر) لمحاولة تمثیل مصادر المیاه الجوفیة في المحافظة حیث تمث
اطق حوالي    ة المزروعة بالمحافظة، والشكل       ٣٧,٥٨المزروعة بتلك المن ن المساحة اإلجمالی ٪ م

  ) یوضح المسافات بین مناطق أو مواقع أخذ العینات.١رقم (
ة النسبیة     تم اختیار محصول القمح كأهم محصول یتم زراعته بالمحافظة، حیث بلغت األهمی

ول  ة بمحص احة المزروع ا  للمس ن إجم ح م ة   القم تویة بالمحافظ ة الش یل الحقلی احة المحاص لي مس
  .)١(٪ ٦٦,٩٧حوالي  ٢٠١٤/٢٠١٥لموسم 

ل            ري، األول یمث ة لل ة أنظم ى استخدام أربع د عل وادي الجدی ي محافظة ال وتعتمد الزراعة ف
الغمر           ري ب ل استخدام أسلوب ال اني یمث ة، والث ار العمیق ة اآلب استخدام أسلوب الري بالغمر في حال

ا    في حالة ا ار السطحیة، أم آلبار السطحیة، والثالث یمثل استخدام أسلوب الري بالرش في حالة اآلب
ع استخدام              ًا م ار السطحیة مع ة واآلب ار العمیق ري باستخدام اآلب ى ال اد عل ي االعتم الرابع فیتمثل ف

  أسلوب الري بالغمر.  
ا  وعلى هذا فان البحث یعتمد على دراسة النظم األربعة السابقة حیث تم  توزیع المبحوثین كم

ة   ) ١( رقم هو مبین في جدول نظم األربع حیث تم اختیار عینة عشوائیة من الزراع بكل نظام من ال
  موضع الدراسة.

                                                             

  .٢٠١٤/٢٠١٥ مدیریة الزراعة بالوادي الجدید، سجالت قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة )١(
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  : مركز معلومات محافظة الوادي الجدیدالمصدر
  ): خریطة توزیع مناطق العینات واألبعاد بینها١شكل (

  
  ي محصول القمح على النظم األربعة موضع الدراسة.توزیع أفراد العینة من مزارع .١جدول 

 ٪ التكرار نوع المیاه الجوفیة وطریقة الري
 ٣٨,٨٢ ٥٩ آبار عمیقة (غمر)
 ١٩,٧٣ ٣٠ آبار سطحیة (غمر)
 ٢٨,٩٥ ٤٤ آبار سطحیة (رش)

 ١٢,٥ ١٩ آبار  عمیقة وسطحیة (غمر)
 ١٠٠ ١٥٢ إجمالي
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  النتائج البحثیة:
  :الدراسة ت العملیة اإلنتاجیة في مزارع إنتاج محصول القمح  بعینةمدخالت ومخرجا أوًال:

تم دراسة إنتاج محصول القمح  في محافظة الوادي الجدید بعینة الدراسة، وذلك من خالل 
دراسة أثر اختالف مصدر المیاه الجوفیة (آبار عمیقة، آبار سطحیة) وأنظمة الري (غمر، رش) 

إنتاج محصول القمح، وكانت أهم مدخالت العملیة اإلنتاجیة كما علي العملیة اإلنتاجیة بمزارع 
  یلي:  

) إلى أن متوسط عدد العمالة البشریة ٢: تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم (العمل البشرى )١
رجل/یوم على الترتیب   ١١,٩٣، ٩,٥٣،  ١٤,٣٨،  ١٢,٠٩المستخدمة للفدان  بلغ حوالي 

 اسة.لكل من النظم األربع موضع الدر
) إلى أن متوسط عدد ساعات العمل اآللي ٢: تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم (العمل اآللي )٢

ساعة على الترتیب  لكل من  ٣٥,٢١، ١٨,٦٥، ٢١,٠٧، ٣٤,٨١للفدان قد بلغت حوالي 
 النظم األربع موضع الدراسة.

ن متوسط كمیة التقاوي ) إلى أ٢: كما تبین من البیانات الواردة بالجدول رقم (كمیة  التقاوي )٣
كجم على الترتیب  لكل من النظم  ٦١,٠٥، ٦٨,٠٨، ٥٠,٣٦، ٦١,٩٨للفدان  قد بلغت حوالي 

 األربعة موضع الدراسة.
) إلى أن متوسط كمیة ٢: قد تبین من البیانات الواردة بالجدول رقم (كمیة السماد البلدي )٤

متر مكعب على الترتیب  ٣,٠٣ ،٧,٥٢، ٢,٧٥، ٣,٣٥ السماد البلدي للفدان قد بلغت حوالى
 لكل من النظم األربع موضع الدراسة.

) إلى أن متوسط  كمیة نترات ٢: تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم (كمیة نترات نشادر )٥
وحدة فعالة على الترتیب   ١٩,٢٠، ٢٠,٩٩، ١٣,٧٥، ١٨,٧٠النشادر للفدان قد بلغت حوالي 

 لكل من النظم األربع موضع الدراسة.
) إلى أن متوسط كمیة ٢: تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم (كمیة سماد سوبر فوسفات )٦

وحدة فعالة  ٣١,٦٢، ٢١,٤٦، ١٩,٢٩، ٢١,٠٠سماد سوبر فوسفات للفدان قد بلغت حوالي 
 على الترتیب  لكل من النظم األربع  موضع الدراسة.

) إلى أن متوسط كمیة السماد ٢(: تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم زوتآلكمیة  سماد ا )٧
وحدة فعالة على الترتیب   ٥٥,٠٢، ٥٥,٠٤، ٥٦,٠٤، ٥٥,٢١اآلزوتي للفدان قد بلغت حوالي 

 لكل من النظم األربع موضع الدراسة.
) إلى أن متوسط كمیة الناتج ٢: تبین من البیانات الواردة بالجدول رقم (كمیة الناتج الرئیسي )٨

إردب على الترتیب لكل  ١٢,١٥، ١٦,٧٧، ١٢,٩٣، ١٣,٦٧لي الرئیسي للفدان قد بلغت حوا
 من النظم األربع موضع الدراسة.

) إلى أن متوسط كمیة الناتج ٢: تبین من البیانات الوارد ة بالجدول رقم (كمیة الناتج الثانوي )٩
حمل على الترتیب لكل من  ٧,٣٠،  ٩,٨٨، ٥,٦٥، ٧,٦٩الثانوي للفدان قد بلغت حوالي 

  ع موضع الدراسة.النظم األرب
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  مدخالت ومخرجات العملیة اإلنتاجیة للفدان من محصول القمح بعینة الدراسة. .٢جدول 

 الوحدة المتغیر
 االثنان معا سطحیة آبار آبار عمیقة
 غمر ري ري رش غمر ري ري غمر

 ١١,٩٣ ٩,٥٣ ١٤,٣٨ ١٢,٠٩ / یوم رجل كمیة العمل البشرى إجمالي
 ٣٥,٢١ ١٨,٦٥ ٢١,٠٧ ٣٤,٨١ ساعة العمل اآلليعدد ساعات  إجمالي

 ٦١,٠٥ ٦٨,٠٨ ٥٠,٣٦ ٦١,٩٨ كجم كمیة  التقاوي
 ٣,٠٣ ٧,٥٢ ٢,٧٥ ٣,٣٥ متر مكعب البلدي  السماد
 ١٩,٢٠ ٢٠,٩٩ ١٣,٧٥ ١٨,٧٠ وحدة فعالة نترات نشادر سماد
 ٣١,٦٢ ٢١,٤٦ ١٩,٢٩ ٢١,٠٠ وحدة فعالة سوبر فوسفات  سماد
 ٥٥,٠٢ ٥٥,٠٤ ٥٦,٠٤ ٥٥,٢١ لةوحدة فعا أزوت  سماد

 ١٢,١٥ ١٦,٧٧ ١٢,٩٣ ١٣,٦٧ إردب الناتج الرئیسي 
 ٧,٣٠ ٩,٨٨ ٥,٦٥ ٧,٦٩ حمل الثانوي  الناتج

  .٢٠١٥/٢٠١٦: جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان لعینة الدراسة خالل الموسم الزراعي المصدر
  

  سة في محافظة الوادي الجدید: تقدیر دوال إنتاج محصول القمح بعینة الدرا ثانیًا:
بتقدیر دوال إنتاج محصول القمح بمحافظة الوادي الجدید بعینة الدراسة وفقًا لمصدر المیاه 
الجوفیة (آبار عمیقة، آبار سطحیة) وطرق الري (غمر، رش)، تم تقدیر العالقة الدالیة بین 

ن المتغیرات المستقلة، وهم المیاه اإلنتاجیة الفدانیة باإلردب للفدان (ص) كمتغیر تابع ومجموعة م
، العمل اآللي )٢)، العمل البشري بالرجل لكل یوم (س١المستخدمة في الزراعة بالمتر مكعب (س

)، كمیة السماد البلدي بالمتر المكعب للفدان ٤)، كمیة التقاوي بالكجم للفدان (س٣بالساعة (س
)، كمیة سماد سوبر فوسفات بالوحدة ٦ن (س)، كمیة سماد نترات النشادر بالوحدة الفعالة للفدا٥(س

وذلك باستخدام نموذج االنحدار المتعدد الكامل في صورته الخطیة )، ٧الفعالة للفدان (س
  واللوغاریتمیة المزدوجة واختیار أفضل تلك النماذج اقتصادیًا وإحصائیًا. 

بعینة الدراسة، تم ولتحدید أهم العوامل المؤثرة على إنتاجیة محصول القمح باإلردب للفدان 
تقدیر نموذج االنحدار المرحلي في صورته الخطیة واللوغاریتمیة المزدوجة واختیار أفضلها من 

  الناحیة االقتصادیة واإلحصائیة وكانت النتائج كما یلي: 
  اآلبار العمیقة (غمر) -١

تبین النتائج ) معنویة النموذج المقدر للدالة اإلنتاجیة، حیث ٣یتضح من بیانات الجدول رقم (
٪ من التغیرات الحـادثة في متوسط ٣٥أن العوامل المستقلة موضع الدراسة مسئولة عن حوالي 

  إنتاج الفدان من محصول القمح باإلردب.
ولتحدید أهم العوامل المستقلة تأثیرًا على متوسط إنتاج الفدان من القمح باإلردب، تبین  

أن أهم تلك العوامل هي كمیة المیاه المستخدمة في  معنویة النموذج المرحلي المقدر، حیث یتضح
)، كمیة سماد نترات ٥)، كمیة األسمدة البلدیة بالمتر مكعب (س١مكعب (س بالمترالزراعة 

٪ من التغیرات ٢٦)، وأن هذه العوامل معًا مسئولة عـن حوالي ٦النشادر بالوحدة الفعالة (س
كمیة المیاه المستخدمة في إلردب، وأن زیادة كًال من الحادثة في متوسط إنتاج الفـدان مـن القمح با

٪ یؤدى إلى زیادة متوسط ١الزراعة، كمیة األسمدة البلدیة، كمیة سماد نترات النشادر بمقدار 
  ٪ على الترتیب. ٠,١٩، ٪٠,٢٩، ٪٠,٣٧إنتاج الفدان من القمح بمقدار 

  



Doi: 10.21608/ajas.2021.87844.1035  
  /http://ajas.journals.ekb.eg                                                         ٢٠٢١،دالیا حامد جودة یوسف الشویخ

 117



Assiut J. Agric. Sci., 52 (3) 2021 (112-124)                                    ISSN: 1110-0486 
Website:www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php      E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 118

  اآلبار السطحیة (غمر) -٢
) معنویة النموذج المقدر للدالة اإلنتاجیة، حیث أن ٤یتضح من البیانات الجدول رقم (

٪ من التغیرات الحادثة في متوسط إنتاج ٥٦العوامل المستقلة موضع الدراسة مسئولة عن حوالي 
  الفدان من القمح باإلردب .

ولتحدید أهم العوامل المستقلة تأثیرًا على متوسط إنتاج الفدان من القمح باإلردب، تبین من 
الجدول معنویة النموذج المرحلي المقدر، حیث یتضح أن أهم هذه العوامل هي  بیانات نفس

)، وأن هذا العوامل ٧)، سماد سوبر فوسفات (س٦)، سماد نترات النشادر(س٥األسمدة البلدیة (س
٪ من التغیرات الحادثة في متوسط إنتاج الفدان من القمح باإلردب، ٣٤,٢معًا مسئولة عن حوالي 

٪ یؤدى ١ن األسمدة البلدیة، سماد نترات النشادر، سماد سوبر فوسفات بمقدار وأن زیادة كل م
  ٪ على الترتیب.٠,٢٢، ٪١,٣٤، ٪٠,٠٥إلى زیادة كمیة اإلنتاج من محصول القمح بمقدار 

  اآلبار السطحیة (رش) -٣
) معنویة النموذج المقدر للدالة اإلنتاجیة، حیث تبین أن ٥یتضح من بیانات الجدول رقم (

٪ من التغیرات الحادثة في متوسط إنتاج ٦٢عوامل المستقلة موضع الدراسة مسئولة عن حوالي ال
  الفدان من القمح باإلردب.

ولتحدید أهم العوامل المستقلة تأثیرًا على متوسط إنتاج الفدان من القمح باإلردب، تبین 
معنویة النموذج المرحلي المقدر، حیث یتضح أن أهم هذه العوامل هي كمیة المیاه المستخدمة في 

٪ من ٥٨)، وان هذان العامالن معًا مسئوالن عن حوالي ٣)، كمیة العمل اآللي (س١الزراعة (س
تغیرات الحادثة في متوسط إنتاج الفدان من القمح باإلردب، وان زیادة كًال من كمیة المیاه ال

٪ یؤدى إلى زیادة متوسط إنتاج الفدان من ١المستخدمة في الزراعة، كمیة العمل اآللي بمقدار 
  ٪ على الترتیب.٠,٥٦%، ٠,٣١القمح بمقدار

  اآلبار العمیقة والسطحیة معًا (غمر) -٤
) معنویة النموذج المقدر للدالة اإلنتاجیة، حیث یتبین أن ٦لبیانات الجدول رقم (یتضح من ا

٪ من التغیرات الحادثة في متوسط إنتاج  ٥٨العوامل المستقلة موضع الدراسة مسئولة عن حوالي 
  الفدان من القمح باإلردب .

فدان، یتبین معنویة ولتحدید أهم العوامل المستقلة تأثیرًا على كمیة إنتاج القمح باإلردب لل
النموذج المرحلي المقدر، حیث یتضح أن أهم هذه العوامل هي عدد ساعات العمل اآللي بالساعة 

٪ من ٣٧)، وأن هذان العامالن معًا مسئوالن عن حوالي ٥)، كمیة األسمدة البلدیة بالكجم (س٣(س
دة عدد ساعات العمل اآللي، التغیرات الحادثة في كمیة اإلنتاج من القمح باإلردب للفدان، وأن زیا

٪، ٠,٣٩ ٪ یؤدى إلى زیادة كمیة اإلنتاج من محصول القمح بمقدار١وكمیة التقاوي بمقدار 
  ٪ على الترتیب. ٠,٤٨
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ًا ة     :رابع ح بعین ول القم ن محص دان م اج الف ن دوال إنت تقة م ادیة المش رات االقتص دیر المؤش تق
  الدراسة:

ظل نظم الري المختلفة، أمكن تقدیر بعض من خالل دوال إنتاج محصول القمح في 
المؤشرات االقتصادیة المشتقة من النتائج المتحصل علیها كالمرونة اإلنتاجیة والعائد االقتصادي 

  للوحدة من العنصر اإلنتاجي (معامل الكفاءة اإلنتاجیة). 
   :اإلنتاجیة المرونة - ١ 

          )آبار عمیقة (غمر  -أ 
اإلنتاجیة ألهم  المرونة معامل أن ، تبین)٧( رقم بالجدول الواردة باستعراض البیانات

، ٠,٢٩، ٠,٣٧حوالي  بلغ إنتاج الفدان من محصول القمح باإلردب قد متوسط تأثیرًا في العوامل
لكل من كمیة المیاه المستخدمة في الزراعة، كمیة السماد البلدي، كمیة سماد نترات  ٠,١٩

 لك العناصر یتم في المرحلة الثانیة االقتصادیة لإلنتاج، وقدأن استخدام ت إلي یشیر النشادر، مما
 أنه أي السعة، العائد علي تناقص یعكس حالة وهو ٠,٨٥ حوالي اإلجمالیة معامل المرونة قدر
اإلنتاج من  كمیة زیادة إلي یؤدي ذلك فإن ٪ ١٠٠بنسبة  معًا سالفة الذكرزیادة تلك العناصر  عند

  ٪.٨٥ محصول القمح بنسبة
  بار سطحیة (غمر) آ  -ب 

اإلنتاجیة ألهم  معامل المرونة أن تبین )،٧رقم ( بالجدول الواردة باستعراض البیانات
لكل  ٠,٢٢، ١,٣٤، ٠,٠٥ حوالى بلغ القمح باإلردب قد تأثیرًا في متوسط إنتاج محصول العوامل

أن  إلي ریشی من كمیة سماد بلدي، كمیة سماد نترات النشادر، كمیة سماد سوبر فوسفات، مما
استخدام عنصري سماد بلدي، سماد سوبر فوسفات یتم في المرحلة الثانیة االقتصادیة لإلنتاج،  

معامل  قدر بینما عنصر سماد نترات النشادر یتم في المرحلة األولى غیر االقتصادیة لإلنتاج، وقد
زیادة تلك  عند نهأ أي السعة، العائد علي حالة تزاید یعكس وهو ١,٦١حوالي  اإلجمالیة المرونة
اإلنتاج من محصول القمح  كمیة زیادة إلي یؤدي ذلك فإن ٪١٠٠بنسبة سالفة الذكر معًا  العناصر

  ٪.١٦١بنسبة 
  آبار سطحیة (رش)  -ج 

اإلنتاجیة ألهم  معامل المرونة أن تبین )،٧( رقم بالجدول الواردة باستعراض البیانات
 ٠,٥٦، ٠,٣١حوالي  بلغ القمح باإلردب قد ولمتوسط إنتاج الفدان من محص تأثیرًا في العوامل

 إلي یشیر لكل من كمیة المیاه المستخدمة في الزراعة، عدد ساعات العمل اآللي على الترتیب، مما
 معامل المرونة قدر وقد أن استخدام تلك العناصر یتم في المرحلة الثانیة االقتصادیة لإلنتاج،

زیادة تلك  عند أنه أي السعة، قص العائد عليیعكس حالة تنا وهو ٠,٨٧حوالي  اإلجمالیة
اإلنتاج من محصول القمح  كمیة زیادة إلي ذلك یؤدي ٪ فإن١٠٠معًا بنسبة  سالفة الذكر العناصر

  .٪٨٧ بنسبة
  آبار عمیقة وسطحیة معًا (غمر)  -د 

اإلنتاجیة ألهم  معامل المرونة أن تبین، )٧رقم ( بالجدول الواردة باستعراض البیانات
 ٠,٤٨، ٠,٣٩بلغ حوالي  محصول القمح باإلردب قد إنتاج الفدان من متوسط تأثیرًا في العوامل

أن استخدام تلك العناصر یتم  إلي یشیر لكل من عدد ساعات العمل اآللي، كمیة السماد البلدي مما
س یعك وهو ٠,٨٧حوالي  اإلجمالیة معامل المرونة قدر وقد االقتصادیة لإلنتاج،في المرحلة الثانیة 

 ذلك ٪ فإن١٠٠معًا بنسبة  سالفة الذكرزیادة تلك العناصر  عند أنه أي السعة، العائد علي تناقص حالة
  ٪.٨٧ اإلنتاج من محصول القمح بنسبة كمیة زیادة إلي یؤدي
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  العائد االقتصادي للوحدة من العنصر اإلنتاجي (معامل الكفاءة االقتصادیة) -٢
اإلنتاجي  العنصر من المستخدمة قتصادي للوحدةالعائد اال، )٧رقم ( الجدول یوضح

 :أن تبین حیث االقتصادیة، للكفاءة كمؤشر
المستخدمة لكل من كمیة المیاه المستخدمة في  االقتصادي للوحدة العائد :آبار العمیقة (غمر)  -أ 

 ٩,٠١، ٢١,٨١، ٥,١٢الزراعة، كمیة سماد بلدي، كمیة سماد نترات النشادر، قد بلغ حوالي 
زیادة كمیة المیاه المستخدمة في الزراعة، كمیة سماد بلدي، كمیة  یجب أنه یعنيما  وهو

  االقتصادیة. لتحقیق الكفاءة األمثل الالزم القدر سماد نترات النشادر إلي
من كمیة السماد البلدي، كمیة سماد  المستخدمة االقتصادي للوحدة العائدآبار سطحیة (غمر) :  -ب 

ما  وهو ٨,٣١، ٨٨,٠٨، ٥,١٩بر فوسفات قد بلغ حوالي نترات النشادر، كمیة سماد سو
زیادة كمیة سماد بلدي، كمیة سماد نترات النشادر، كمیة سماد سوبر فوسفات  یجب أنه یعني
  االقتصادیة. الكفاءة لتحقیق  األمثل الالزم القدر إلي

مة في لكمیة المیاه المستخد المستخدمة االقتصادي للوحدة العائدآبار سطحیة (رش) : -ج
زیادة  یجب أنه ما یعني وهو ٣,١٠، ٥,٢٩الزراعة، عدد ساعات العمل اآللي قد بلغ حوالي 

 األمثل الالزم القدر كمیة میاه الري المستخدمة في الزراعة، عدد ساعات العمل اآللي إلي
  االقتصادیة. الكفاءة لتحقیق

من عدد ساعات العمل  لمستخدمةا االقتصادي للوحدة العائدآبار العمیقة سطحیة معًا (غمر) : -د
 زیادة یجب أنه ما یعني وهو ٤٦,٩٠، ١,٨٥اآللي، كمیة األسمدة البلدیة قد بلغ حوالي 

 لتحقیق األمثل الالزم القدر عنصري عدد ساعات العمل اآللي، كمیة األسمدة البلدیة إلي
  .االقتصادیة الكفاءة

  الملخص
المیاه الجوفیة المورد و الصالحة للزراعة توافر األراضيبتمتاز محافظة الوادي الجدید 

محدودیة الموارد المائیة بالمحافظة وظهور دالالت على في مشكلة البحث و، هاالمائي الوحید فی
وترك الحریة للمزارعین لحفر اآلبار السطحیة، واستخدام أسالیب الري نضوب الخزان الجوفي 

حصول القمح فى محافظة الوادى الجدید وتحدید أهم اإلنتاجیة لم وقد أستهدف تقدیر الدالةالتقلیدیة،
اعتمد البحث على أسلوبي التحلیل االقتصادي الوصفي والكمي  العوامل المؤثرة على إنتاجیته،

البحث علي البیانات األولیة من خالل استمارات االستبیان لعینه من  مثل نماذج االنحدار، اعتمد
  مزارعي القمح بالمحافظة.

  ج:نتائالأوضحت 
 بلغت اإلنتاجیة الفدانیة لمحصول القمح أقصاها في نظام اآلبار السطحیة (رش). .١
أهم العوامل المؤثرة على كمیة اإلنتاج لمحصول القمح هي كمیة المیاه المستخدمة في الزراعة   .٢

ار        تخدام اآلب ري باس ام ال ي نظ ادر ف رات النش ـاد نت ـة سم ة ، كمیـ مدة البلدی ة األس ، كمی
ري            العمیقة(غمر)، ي نظام ال رات النشادر وسماد السوبر فوسفات ف ة وسماد نت األسمدة البلدی

ي         ي ف ة العمل اآلل ي الزراعة وكمی باستخدام اآلبار السطحیة (غمر)، كمیة المیاه المستخدمة ف
ة          ة األسمدة البلدی ي وكمی نظام الري باستخدام اآلبار السطحیة (رش)، عدد ساعات العمل اآلل

 خدام اآلبار العمیقة والسطحیة معا (غمر).في نظام الري باست
طحیة (رش)         .٣ ار الس ة(غمر) واآلب ار العمیق تخدام اآلب ة اس ي حال عة ف ي الس د عل اقص العائ تن

ة    ي حال عة ف ى الس د عل د العائ ة تزای دث حال ا تح ر)، بینم ا (غم طحیة مع ة والس ار العمیق واآلب
 .استخدام اآلبار السطحیة (غمر)

رات   یتم استخدام العناصر اإل  .٤ نتاجیة  في المرحلة الثانیة االقتصادیة لإلنتاج فیما عدا عنصر نت
 النشادر في المرحلة األولى غیر االقتصادیة.
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 المستخدمة إلى القدر األمثل الالزم لتحقیق الكفاءة االقتصادیة.   جعناصر اإلنتازیادة  .٥
  .)الرشباآلبار السطحیة (نظام الري بالقمح محصول  بزراعة التوصیة

  راجعالم
رحمن  د ال ي عب د حنف وادي    .٢٠١٠أحم ة ال ة بمحافظ ة المتاح وارد المائی ل للم ادي األمث تخدام االقتص االس

  ، رسالة ماجستیر، قسم االقتصاد الزراعي، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس.الجدید
د  اد  احم د  خاطر(دكتور)، طاهر   رش اه  موسوعة . ٢٠٠٨ حسن(دكتور)  محم د   المی ة، معه  بحوث  الجوفی

  .الجوفیة میاهال
ور)     ریف (دكت طفي الش ي مص ور) ولیل ماوى (دكت د العش ري حام ر   .٢٠١٥ خی ي مص اه ف ادر المی مص

ي      ب الكترون ع كت ة)، موق اه الجوفی ى المی ز عل ع التركی ا (م بل تنمیته وس
)https://www.kutub.info/library/book/7266(.   

  شورة.محافظة الوادي الجدید، مدیریة الزراعة ، بیانات غیر من
  .٢٠١٥/٢٠١٦ مدیریة الزراعة بالوادي الجدید، بیانات غیر منشورة

ة ة العام ر   الهیئ ي مص ة ف اه الجوفی تعالمات، المی تقبل،    لالس اق المس أمول وآف ع والم . ٢٠١٧الواق
http://www.sis.gov.eg/Story/117611?lang=ar، 

  .٢٠٠٧التوصیف البیئي لمحافظة الوادي الجدید  ،ارة البیئة، جهاز شئون البیئةوز
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The Economics of Cultivating Wheat Crop using Deep and Surface   
Groundwater in the New Valley Governorate 

Dalia Hamed El Showeikh  
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Assiut University 

Summary 
Groundwater is the only water resource available in the New Valley. The 

groundwater in it represents a large water reserve., the research problem was rep-
resented in the limited water resources in the governorate and the emergence of 
some indications of the beginning of the depletion of the aquifer in some cloud, 
the research aimed to estimate the productivity function of wheat crop in the New 
Valley, the research relied on the methods of descriptive and quantitative eco-
nomic analysis, the research relied on the primary data for a sample of wheat 
farmers in the governorate.  

The results of the research showed that the acre productivity of wheat crop 
reached its maximum in the system of surface wells (spray). The most important 
factors affecting the production quantity of wheat crop are the amount of water 
used, the amount of municipal fertilizers, the amount of ammonia nitrate fertiliz-
er per effective unit in the irrigation system using deep wells (immersion), mu-
nicipal fertilizers, ammonia nitrate fertilizer and superphosphate fertilizer In the 
irrigation system using surface wells (immersion), the amount of water used and 
the amount of automated work in the irrigation system using surface wells 
(spray), the number of automated work hours per hour and the amount of munic-
ipal fertilizers in the irrigation system using both deep and surface wells immer-
sion. It turns out that the return on capacity is decreasing in the case of using 
deep wells (inundation), shallow wells (spray), and deep and shallow wells to-
gether (inundation).  


