الجوانب اإلقتصادية والبيئية الستخدام نوعيات مياه الرى المختمفة فى الزراعة وأثرىا عمى الصحة وتحقيق
التنمية المستدامة دراسة حالة (مركز كفر الدوار -محافظة البحيرة)

سامح فرج عوض عوض

حنان عبد المنعم محمد زىران

مدرس اإلقتصاد الزراعى – كمية الزراعة سابا باشا
جامعة األسكندرية
مقدمة:

مدير محطة بحوث كنج عثمان بالبحيرة
معيد بحوث إدارة المياه  -المركز القومي لبحوث المياه

تعتبررر قةررية الميرراه مررن اىررم القةررايا اإلسررتراتيجة والحيويررة فرري تحقيررب التنميررة ا قتصررادية بصر ة عامررة

والتنميررة الزراعيررة بص ر ة ياصررة حيررث تعتمررد التنميررة الزراعيررة فرري مصررر عمرري التوس ر الز ارعرري األفقرري والتوس ر
الز ارعرري ال ارسرري وتتوقررن إمكانيررة التوسر الز ارعرري ال ارسرري عمرري مرردي تروافر عناصررر اإلنترراج ال زمررة ويعررد ت روافر
المياه كماٌ ونوعاٌ من اىم عوامر إسرتمرار التنميرة (عوو )2015 ،ويعتبرر القطراع الز ارعرى مرن اكبرر القطاعرات
المستيدمة لمميراه حيرث يسرتيدم نحرو  %85مرن إجمرالى المروارد الما يرة المتاحرة ويسراىم بنحرو  %18مرن الردي

القومى ،ونظ ارً ألن مرورد الميراه ىرو المحردد الر يسرى لانتراج الز ارعرى وفرى ن رس الوقرت يتسرم بالنردرة النسربية مرن

ناحية (أحمد  )2013ومن ناحية ايرى تزداد الحاجة إليو يوم بعد آير نتيجة الةغط المستمر عميو مرن بعرض
العوامر والترى مرن اىميرا الزيرادة السركانية والترى تحتراج بردورىا لمغرماد والرمى مصردره الوحيرد والر يسرى ىرو القطراع
الزراعى ،مما ادى بمرور الوقت إلى اإلتجاه إلى استيدام مصرادر لمميراه اإلروا يرة ل ارةرى الزراعيرة ليرر الميراه
العمبة لنير الني (حمزة  )2015لمواجية تمك الةغوط ومن ةمن ىمه المصادر إعادة اسرتيدام ميراه الصررن
الز ارعررى س رواد بعررد يمطيررا بميرراه الني ر او اس رتيداميا مباش ررة فررى ال رراض الرررى ،حيررث إتجيررت الدولررة فررى ال ت ررة

األيير ررة إلرررى إس ررتيدام مي رراه الص رررن الز ارع رري والصرررحي ف رري الز ارع ررة وملر ررك لمتوسر ر فر رري إستص ر ر ح األ ارة رري
الصحراوية وتحويميا إلى ارض منتجة لتمبية إحتياجات السكان الغما يرة ( حنوان  ،)2016ومرن ير

الد ارسرات

تبرين ان ىررمه ا لسياسررة الما يرة قررد وةررعت ميراه الصرررن الز ارعرري عمرى قا مررة المروارد الما يرة التررى يمكررن اإلسررت ادة
منيررا فرري الوفرراد بتمررك اإلحتياجررات الما يررة المت ازيرردة إلعتبارىررا مصررد اًر إقتصررادياٌ ومترراح عنررد اإلحتيرراج إليررو زمان راٌ

ومكاناٌ ،فة ٌ عن ان تكم ة إستغ لو اق ما يمكن ،إ ان ىناك محددات كميرة ونوعيرة وبي يرة تحرد مرن إسرتغ

ميرراه الصرررن الز ارعرري والميرراه ليررر النظي ررة لمررا تحممررو تمررك الميرراه مررن ميكروبررات وميم ررات ومعررادن ثقيمررة ةررارة

بالتربة واإلنسران (عامر  ،)2003وايمانراً مرن الدولرة بيىميرة قةرية الغرماد الصرحى والمعتمردة بردورىاعمى تروفير

مورد لممياه دا م وعمى مسرتوى عرالى مرن الجرودة ،ف نيرا تعتبرر المحافظرة عمرى المروارد الما يرة فرى الوقرت الحاةرر
الحررد مررن تمرروث الميرراه وتبنررى سياسررة ترشرريد اسررتيداميا

مررن اولويررات التنميررة الزراعيررة المسررتدامة وملررك مررن ير

وتقمي ال اقرد وتعظريم صرافى عا رد الوحردة منيرا ،والمحافظرة عمرى التنميرة المسرتدامة لممروارد الما يرة ىواحرد محراور
إسترتيجية تنمية مواردىا الما ية حتى عام  ( 2050عطاهلل وآخرون .)2014

المشكمة البحثية:

تكمن مشكمة الدراسة بص ة ر يسية فى إعتماد الغالبية العظمى من المزارعيين حالياٌ عمى استيدام

مصادر ما ية إروا ية إةافية وىى مياه الصرن الزراعى والصحى والميموطة سواد بصورة مباشرة او لبر
مباشرة لدرجة اصبحت ىى المصدر الر يسى لمرى لدى البعض منيم ،فمن المعرون ان ىمه النوعية من المياه
قد تكون محممة بميم ات المصان ومموثة ببعض بقايا األسمدة والمبيدات الكيماوية الةارة عمى صحة ك من

اإلنسان والحيوان المعتمد فى لما و عمى تمك المحاصي

المروية بيمه المياه المموثة ،فة ٌ عن إني اض

يصوبة التربة بسبب المموحة المرت عة وعدم جودة المحاصي المنتجة ،مما يؤثر سمباٌ اقتصادياً وبي ياً واجتماعي ًا
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عمى الصحة بص ة عامة لميتمن الكا نات الحية سواد فوب التربة او تحتيا ،األمر المى يستمزم معو دراسة
الجوانب اإلقتصادية والبي ية ستيدام تمك النوعية من المياه.
ىدف البحث:

ييدن البحث بص ة اساسية إلى التعرن عمى اآلثار اإلقتصادية والبي ية لمنوعيات المستيدمة من مياه

الرى بمحافظة البحيرة وملك من ي

دراسة:

 -1اآلثار اإلقتصادية الناتجة عن استيدام نوعيات المياه الميتم ة ومدى ك ادتيا عمى المحاصي موة
الدراسة.
 -2اآلثار البي ية والصحية المترتبة عمى استيدام نوعيات المياه الميتم ة فى عينة الدراسة.
 -3اىم المشاك التى تواجو المزارعيين وتعوب المحافظة عمى البي ة و اىم الحمو المقترحة.
 -4مدى الوعى لدى المزارعين بيىمية الح اظ عمى البي ة وتحقيب التنمية المستدامة.
األسموب البحثى ومصادر البيانات:

إعتمد البحث فى تحقيب اىدافو عمي اسموب التحمي اإلقتصادى الوص ي والكمي فى تقدير المؤشرات

اإلنتاجية واإلقتصادية ،واألساليب اإلحصا ية المتمثمة فى تقدير اإلتجاه الزمنى العام ومعاد ت اإلنحدار ،كملك
التعرن عمى صافى العا د الناتج عن استيدام نوعيات ميتم ة من المياه فى الزراعة واآلثار المترتبة عمى
استيدميا اقتصادياً وبي ياً.

كما إعتمد البحث عمى مصدرين رئيسيين لمبيانات:

اوليما :البيانات الثانوية المنشورة ولير المنشورة التى امكن الحصو عمييا من العديد من الجيات الرسمية مث
و ازرة الزراعة واستص ح األراةى ،والجياز المركزى لمتعب ة العامة واإلحصاد ،و ازرة الرى والموارد الما ية ،مركز

المعمومات ودعم إتيام القرار بمحافظة البحيرة ،وشبكة المعمومات الدولية لبعض المواق الميتصة بالبيانات
الميتم ة ،كما إستعانت الدراسة بالعديد من البحوث والدراسات المنشورة ولير المنشورة المتعمقة بموة البحث
لتحقيب اىدافو.
ثانييما :المقابمة الشيصية لم ردات عينة تم سحبيا عشوا ياٌ لمحصو عمى البيانات األولية الميدانية عن طريب

إستمارة إستبيان تم تصميميا يصيصا لملك ،وقد تم تجميعيا من مزارعى مركز ك ر الدوار ب عتباره اكبر مركز
من حيث المساحة المنزرعة عمى مستوى محافظة البحيرة والتى تعتبر بدورىا من اكبر المحافظات الزراعية
بجميورية مصر العربية ،وتم إيتيار مناطب ميتم ة مستيدمة لنوعيات من مياه الرى وىى منطقة الرى بالمياه
العمبة ،ومنطقة الرى بالمياه الميموطة ،ومنطقة الرى بمياه الصرن الزراعى ،وفى ن س الوقت بعض ىمه
المناطب قريبة من مصان يتم صرن ميم اتيا فى مياه الصرن الزراعى وملك بغرض المزيد من التوةيح

ألثرىا عمى البي ة والصحة العامة ،وقد بمغ حجم العينة العشوا ية الطبقية  150م ردة موزعة بواق  50م ردة لك
منطقة من مناطب الرى وملك ي

الموسم الزراعى .2017/2016
النتائج البحثية والمناقشة

أوال :اآلثار اإلقتصادية الناتجة عن استخدام نوعيات المياه المختمفة ومدى كفاءتيا عمى المحاصيل موضع
الدراسة.

إ عتمد ىما الجزد من الدراسة عمى توةيح األثر اإلقتصادي من حيث اإلنتاج والتكالين من جراد استيدام ث ث
نوعيات ميتم ة من المياه وىى المياه العمبة والمياه الميتمطة ومياه الصرن الزراعي فى رى المحاصي موة

الدراسة (القمح والبامية والكاكا) وملك كما يمى:
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 -1نتائج التقدير اإلحصائي لدالة اإلنتاج لكل محصول عمى حدة باستخدام نوعيات من المياه المختمفة.
أ -محصول القمح

 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج محصول القمح بإستخدام المياه العذبة بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو القمح

المروى بالمياه العمبة بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة

المولاريتمية المزدوجة والتي تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة ( ، (R-2وايتبار (، (T

وايتبار ( (Fحيث المتغيرات الدايمة في النمومج ىي :عدد ساعات العم اآللي ( ،)X1عدد ساعات العمالة
( ،)X2كمية التقاوي ( ،)X3رش المبيدات والمغميات ( ،)X4كمية مياه الري ( ،)X5عدد وحدات األسمدة
ال وس اتية ( ،)X6عدد وحدات األسمدة اآلزوتية ( )X7وتم إستبعاد المتغيرات التي

تت ب م

المنطب

اإلقتصادي ،وتبين ان اىم المتغيرات الت سيرية تيثي اٌر عمي إنتاج محصو القمح المي تم ريو بالمياه العمبة ىي

كمية التقاوي ( ،(X3وعدد وحدات األسمدة اآلزوتية ( ،(X7والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

Lny = 6.58 + 0.098 lnx3 + 0. 221 lnx7
**)(5.14

**F = 406

D.W = 2.15

*)(3.1

**)(66.15

R-2 = 0.927

وباستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( )X7 ،X3ليما تيثير موجب عمي إنتاج
محصو القمح حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.221 ،0.098عمي التوالي ،وىما يعني ان تغير
مقدارة  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو القمح مقدارة  2.21 ،0.98عمي

التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغير ( )X3حوالي ( )3.1عند المستوي

اإلحتمالي  %5وبمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغير ) (X7حوالي ( )5.14عند المستوي اإلحتمالي  ،%1وقد
بمغت قيمة ديربن واتسون  ،2.15فى حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  0.32اي اق من الواحد الصحيح
مما يعكس ظاىرة العا د المتناقص إلي السعة المزرعية ،ومن ثم ف ن زيادة جمي العناصر المتةمنة في الدالة

معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي من محصو القمح بنسبة  ،%3.2كما بمغ معام التحديد )(R-2
حوالي  0.927األمر المي يعني ان المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير
حوالي  % 92.7من التباين في إنتاج محصو القمح عمي مستوي عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت
قيمة ) 406 (Fمما يعني معنوية تاثير تمك المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب
عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح من إستعراض وتحمي البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو

القمح ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X3بمغ حوالي  0.007طن ،والمتغير ( )X7بمغ حوالي  0.006طن،

وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة فرصتيا البديمة لمتعرن عمي الك ادة
ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو القمح تبين من النتا ج المتحص عمييا
ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان الك ادة ا قتصادية لكمية التقاوي بمغت

حوالي  ،0.04وبمغت نحو  0.9لعدد وحدات السماد األزوتي ،اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة ال رصة
البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج محصو القمح
بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.
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 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج القمح بإستخدام المياه المختمطة بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو القمح

المروى بالمياه الميتمطة بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة

المولاريتمية المزدوجة والتى تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداً إلي قيمة ( ، (R-2وايتبار (، (T

وايتبار ( (Fحيث تبين ان اىم المتغيرات الت سيرية تيثي اًر عمي إنتاج محصو القمح المي تم ريو بالمياه
الميتمطة ىي كمية التقاوي ( ،(X3وعدد وحدات األسمدة اآلزوتية ( ،(X7والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

Lny = 6.88 + 0.095 lnx3 + 0.177 lnx7
*)(2.27

**F = 213.46

D.W = 2.14

**)(141.7)** (3.125

R-2 = 0.873

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( )X7 ،X3ليما تيثير موجب عمي إنتاج
محصو القمح حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.177 ،0.095عمي التوالي وىما يعني ان تغير
مقداره  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو القمح مقدارة  1.8 ،0.95عمي
التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات ( )X3حوالي ( ،)3.125عند المستوي
اإلحتمالي ، %1وبمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات ( )X7حوالي ( ،)2.27عند المستوي اإلحتمالي ،%5كما
بمغت قيمة ديربن واتسون  2.14فى حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  0.272اي اق من الواحد الصحيح
مما يعكس ظاىرة العا د المتناقص إلي السعة المزرعية ،ومن ثم ف ن زيادة جمي العناصر المتةمنة في الدالة
معاٌ بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي من محصو القمح بنسبة  ،%2.72كما بمغ معام التحديد
) (R-2حوالي  0.873األمر المي يعني ان المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن

ت سير حوالي  %87.3من التباين في إنتاج محصو القمح عمي مستوي عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما
بمغت قيمة ) 213.46 (Fمما يعني معنوية تيثير تمك المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة عمي
المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح من إستعراض وتحمي البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية
لمحصو القمح ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X3بمغ حوالي  0.005طن ،والمتغير ( )X7بمغ حوالي 0.004

طن ،وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة فرصتيا البديمة لمتعرن عمي الك ادة
ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو القمح تبين من النتا ج المتحص عمييا

ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان الك ادة اإلقتصادية لكمية التقاوي بمغت
حوالي  ،0.03وبمغت نحو  0.64لعدد وحدات السماد اآلزوتي ،اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة
ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج

محصو القمح بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.
 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج القمح بإستخدام مياه الصرف الزراعي بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو القمح

المروى بمياه الصرن الزراعى بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة

المولاريتمية المزدوجة و التي تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداً إلي قيمة ( ، (R-2وايتبار (، (T

وايتبار ( (Fحيث تبين ان اىم المتغيرات الت سيرية تيثي اًر عمي إنتاج محصو القمح المي تم ريو بمياه الصرن
الزراعي ىي كمية التقاوي ( ،(X3وعدد وحدات السماد اآلزوتي ( ،(X7والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

4

Lny = 6.58 + 0.016 lnx3 + 0.082 lnx7
**)(4.32

**F = 240

D.W = 2.1

*)(1.92

**)(66.15

R-2 = 0.788

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( )X7 ،X3ليما تيثير موجب عمي إنتاج
محصو القمح حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.082 ،0.016عمي التوالي وىما يعني ان تغير
مقداره  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو القمح مقداره  0.82 ،0.16عمي
التوالي ،وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغير ( )X3حوالي ( )1.92عند المستوي

اإلحتمالي  %5وبمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغير ) (X7حوالي ( )4.32عند المستوي ا حتمالي  ،%1كما
بمغت قيمة ديربن واتسون  ، 2.1فى حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  0.098اي اق من الواحد الصحيح
مما يعكس ظاىرة العا د المتناقص إلي السعة المزرعية ،ومن ثم فان زيادة جمي العناصر المتةمنة في الدالة
معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي من محصو القمح بنسبة  ،%0.98كما بمغ معام التحديد
) (R-2حوالي  0.788األمر المي يعني ان المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن

ت سير حوالي  %78.8من التباين في إنتاج محصو القمح عمي مستوي عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما
بمغت قيمة ) 240 (Fمما يعني معنوية تيثير تمك المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير
التاب

عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح من إستعراض وتحمي

البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية

لمحصو القمح ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X3بمغ حوالي  0.001طن ،والمتغير ( )X7بمغ حوالي 0.002

طن ،وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة فرصتيا البديمة لمتعرن عمي الك ادة
ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو القمح تبين من النتا ج المتحص عمييا

ان ىناك حالة توازن في استيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان الك ادة ا قتصادية لكمية التقاوي بمغت
حوالي  ،0.006وبمغت نحو  0.3لعدد وحدات السماد اآلزوتي ،اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة

ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج

محصو القمح بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.
ب -محصول البامية

 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج البامية بإستخدام المياه العذبة بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي ا قتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو البامية

المروى بالمياه العمبة بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة المولارتمية

المزدوجة والتي تت ب م المنطب ا قتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة ( ، (R-2وايتبار ( ، (Tوايتبار ((F

حيث ان المتغيرات الدايمة في النمومج ىي :عدد ساعات العم اآللي ( ،)X1عدد ساعات العمالة ( ،)X2كمية

التقاوي ( ،)X3رش المبيدات والمغميات ( ،)X4كمية مياه الري ( ،)X5عدد وحدات األسمدة ال وس اتية (،)X6
عدد وحدات األسمدة اآلزوتية ( )X7وتم إستبعاد المتغيرات التي

تت ب م المنطب اإلقتصادي ،وتبين ان اىم

المتغيرات الت سيرية تاثي اٌر عمي إنتاج محصو البامية المي يتم ريو بالمياه العمبة ىي عدد ساعات العم األلي

( ،(X1وعدد ساعات العمالة ( ،(X2وكمية التقاوي ( ،(X3ورش المبيدات والمغميات ((X4والتى توةحيا
المعادلة اآلتية:
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Lny = 5.71 + 0.032 lnx1 + 0.022 lnx2 + 1.36 lnx3 + 0.058 lnx4
**)(9.99

**)(53.35

D.W = 2.03

*)(2.39

**F = 2.57

**)(78.26)** (5.45

R-2 = 0.999

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( ) X4 ،X3 ،X2 ،X1ليم تاثير موجب عمي
إنتاج محصو البامية حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.058 ،1.36 ،0.022 ،0.032عمي التوالي
وىما يعني ان تغير مقدارة  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو البامية مقدارة
 0.58 ،13.6 ،0.22 ،0.32عمي التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات

( )X4 ،X3 ،X1حوالي ( )9.99 ،53.35 ،5.45عند المستوي اإلحتمالي  %1وبمغت قيمة ) (Tالمحسوبة
لممتغير ) (X2حوالي ( )2.39عند المستوي ا حتمالي  ،%5كما بمغت قيمة ديربن واتسون  2.1فى حين بمغت
المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  1.47اي اكبر من الواحد الصحيح مما يعكس ظاىرة العا د المتزايد إلي السعة
المزرعية ،ومن ثم فان زيادة جمي العناصر المتةمنة في الدالة معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي

من محصو البامية بنسبة  ،%14.7كما بمغ معام التحديد ) (R-2حوالي  0.999األمر المي يعني ان
المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير حوالي  %99.9من التباين في إنتاج
محصو البامية عمي مستوي عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت قيمة  (F)2.57مما يعني معنوية تيثير
تمك المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح
من إستعراض وتحمي البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو البامية ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X1بمغ
حوالي  0.076طن ،والمتغير ( )X2بمغ حوالي  0.001طن ،والمتغير ( )X3بمغ حوالي  1.05طن ،والمتغير
( )X4بمغ حوالي  0.001طن وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة فرصتيا البديمة
لمتعرن عمي الك ادة اإلقتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو البامية تبين من
النتا ج المتحص

عمييا ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان الك ادة

اإلقتصادية لعدد ساعات العم األلي بمغت حوالي  ،6.8وبمغت نحو  0.02لعدد ساعات العمالة ،وبمغت نحو
 50.4لكمية التقاوي ،وبمغت نحو  0.23لقيمة رش المبيدات والمغمايات اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي

تكم ة ال رصة البديم ة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج
محصو البامية بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.
 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج البامية بإستخدام المياه المختمطة بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلاقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو البامية

المروى بالمياه الميتمطة بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة

المولارتمية المزدوجة والتي تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة ( ، (R-2وايتبار (، (T

وايتبار ((Fحيث تبين ان اىم المتغيرات الت سيرية تيثي اٌر عمي إنتاج محصو البامية المي يتم ريو بالمياه
الميتمطة ىي عدد ساعات العم

اآللي ( ،(X1وعدد ساعات العمالة ( ،(X2وكمية التقاوي ( ،(X3ورش

المبيدات والمغميات ( (X4والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

Lny = 4.24 + 0.044 lnx1 + 0.022 lnx2 + 1.99 lnx3 + 0.092 lnx4

**)(15.19

**)(74.79

D.W = 2.21
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*)(2.32

**F = 5.03

**)(55.76)** (7.19

R-2 = 0.972

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( ) X4 ،X3 ،X2 ،X1ليم تيثير موجب عمي
إنتاج محصو البامية حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.092 ،1.99 ،0.022 ،0.044عمي التوالي
وىما يعني ان تغير مقدارة  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو البامية مقدارة

 0.92 ،19.9 ،0.22 ،0.44عمي التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات
( )X4 ،X3 ،X1حوالي (  )15.19 ،74.79 ،7.19عند المستوي اإلحتمالي  %1وبمغت قيمة ) (Tالمحسوبة
لممتغير ) (X2حوالي ( )2.32عند المستوي اإلحتمالي  ،%5كما بمغت قيمة ديربن واتسون  2.21فى حين
بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  2.15اي اكبر من الواحد الصحيح مما يعكس ظاىرة العا د المتزايد إلي السعة
المزرعية ،ومن ثم ف ن زيادة جمي العناصر المتةمنة في الدالة معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي

من محصو البامية بنسبة  ،%21.5كما بمغ معام التحديد ) (R-2حوالي  0.972األمر المي يعني ان
المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير حوالي  %97.2من التباين في إنتاج
محصو البامية عمي مستوي عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت قيمة ) 5.03 (Fمما يعني معنوية

تاثير ت مك المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي ،%1

ويتةح من إستعراض وتحمي البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو البامية ان اإلنتاج الحدي لممتغير
( )X1بمغ حوالي  0.08طن ،والمتغير ( )X2بمغ حوالي  0.001طن ،والمتغير ( )X3بمغ حوالي  1.08طن،
والمتغير ( )X4بمغ حوالي  0.001طن ،وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة
فرصتيا البديمة لمتعرن عمي الك ادة ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو

البامية تبين من النتا ج المتحص عمييا ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج .وان

الك ادة ا قتصادية لعدد ساعات العم األلي بمغت حوالي  7.7وبمغت نحو  0.01لعدد ساعات العمالة ،وبمغت
نحو  60.36لكمية التقاوي ،وبمغت نحو  0.29لقيمة رش المبيدات والمغمايات اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي
إلي تكم ة ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من
إنتاج محصو البامية بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.

 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج البامية بإستخدام مياه الصرف الزراعي بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو البامية

المروى بمياه الصرن الزراعى بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة

المولارتمية المزدوجة والتي تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة ( ، (R-2وايتبار (، (T

وايتبار ( (Fحيث تبين ان اىم المتغيرات الت سيرية تيثي اٌر عمي إنتاج محصو البامية المي يتم ريو بمياه الصرن
الزراعي ىي عدد ساعات العم

اآللي ( ،(X1وعدد ساعات العمالة ( ،(X2وكمية التقاوي ( ،(X3ورش

المبيدات والمغميات ((X4والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

Lny = 2.73 + 0.42 lnx1 + 0.065 lnx2 + 1.62 lnx3 - 0.337 lnx4

**)(13.32

**)(14.53

D.W = 1.8

*)(1.65

**F = 4.1

**)(8.55)** (16.36

R-2 = 0.966

وب ستعراض تقديرات معام اإلرتداد الجز ي إتةح ان المتغيرات ( )X4 ،X3 ،X2 ،X1ليم تيثير
موجب عمي إنتاج محصو البامية حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي 0.337 ،1.62 ،0.065 ،0.42
عمي التوالي وىما يعني ان تغير مقدارة  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو
البامية مقدارة  3.37 ،16.2 ،0.65 ،4.2عمي التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة
7

لممتغيرات ( )X4 ،X3 ،X1حوالي ( )13.32 ،14.53 ،16.36عند المستوي اإلحتمالي  %1وبمغت قيمة )(T
المحسوبة لممتغير ) (X2حوالي ( )1.65عند المستوي ا حتمالي  ،%5كما بمغت قيمة ديربن واتسون  ،1.8فى
حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  2.44اي اكبر من الواحد الصحيح مما يعكس ظاىرة العا د المتزايد إلي

السعة المزرعية ،ومن ثم فان زيادة جمي العناصر المتةمنة في الدالة معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج

الكمي من محصو البامية بنسبة  ،%24.4كما بمغ معام التحديد ) (R-2حوالي  0.966األمر المي يعني ان

المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير حوالي  %96.6من التباين في إنتاج
محصو البامية عمي مستوي عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت قيمة ) 4.1 (Fمما يعني معنوية تاثير
تمك المتغيرات الت سيرية في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح

من إستعراض وتحمي البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو البامية ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X1بمغ
حوالي  0.55طن ،والمتغير ( )X2بمغ حوالي  0.001طن ،والمتغير ( )X3بمغ حوالي  0.69طن ،والمتغير
( )X4بمغ حوالي  0.003طن ،وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة فرصتيا
البديمة لمتعرن عمي الك ادة ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو البامية تبين

من النتا ج المتحص عمييا ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان الك ادة
ا قتصادية لعدد ساعات العم األلي بمغت حوالي  50.4وبمغت نحو  0.019لعدد ساعات العمالة ،وبمغت نحو
 33.5لكمية التقاوي ،وبمغت نحو  0.74لرش المبيدات والمغميات اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة
ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج

محصو البامية بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.
ج -محصول الكاكا

 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج الكاكا بإستخدام المياه العذبة بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو الكاكا

المروى بالمياه العمبة بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

-2

عام  2017ىي الدالة المولارتمية

المزدوجة والتي تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة (  ، (Rوايتبار ( ، (Tوايتبار ((F

حيث ان المتغيرات الدايمة في النمومج ىي :عدد ساعات العم األلي ( ،)X1عدد ساعات العمالة ( ،)X2كمية

التقاوي ( ،)X3رش المبيدات والمغميات ( ،)X4كمية مياه الري ( ،)X5عدد وحدات األسمدة ال وس اتية (،)X6
عدد وحدات األسمدة اآلزوتية ( )X7وتم إستبعاد المتغيرات التي

تت ب م المنطب ا قتصادي ،وتبين ان اىم

المتغيرات الت سيرية تاثي اٌرعمي إنتاج محصو الكاكا المي يتم ريو بالمياه العمبة ىي عدد ساعات العمالة (،(X1
عدد وحدات السماد األزوتي (  ، (X7والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

Lny = 8.64 + 0.153 lnx1 + 0.240 lnx7
*)(6.11

**F = 857.7

D.W = 2.12

**)(153.8)** (5.54

R-2 = 0.964

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( )X7 ،X1ليم تيثير موجب عمي إنتاج
محصو الكاكا حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.240 ،0.153عمي التوالي وىما يعني ان تغير
مقدارة  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو الكاكا مقدارة  2.40 ،1.53عمي
التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات ( )X7 ،X1حوالي (  )6.11 ،5.54عند

المستوي اإلحتمالي  ،%1كما بمغت قيمة ديربن واتسون  ،2.12فى حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية
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 0.393اي اق من الواحد الصحيح مما يعكس ظاىرة العا د المتناقص إلي السعة المزرعية ،ومن ثم ف ن زيادة
جمي العناصر المتةمنة في الدالة معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي من محصو الكاكا بنسبة
 ،%3.93كما بمغ معام التحديد ) (R-2حوالي  0.964األمر المي يعني ان المتغيرات الت سيرية في النمومج
السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير حوالي  %96.4من التباين في إنتاج محصو الكاكا عمي مستوي
عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت قيمة ) 857.7 (Fمما يعني معنوية تيثير تمك المتغيرات الت سيرية
في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح من إستعراض وتحمي
البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو الكاكا ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X1بمغ حوالي  0.032طن،

والمتغير ( )X7بمغ حوالي  0.097طن وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة
فرصتيا البديمة لمتعرن عمي الك ادة ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو
الكا كا تبين من النتا ج المتحص عمييا ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان
الك ادة ا قتصادية لعدد ساعات العمالة بمغت حوالي  ،0.63وبمغت نحو  15.45لعدد وحدات السماد األزوتي
اي ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان

المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج محصو الكاكا بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية
الحدية م تكم ة فرصتيا البديمة.
 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج الكاكا باستخدام المياه المختمطة بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي ا قتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو الكاكا

بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة المولارتمية المزدوجة والتي تت ب

-2

م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة (  ، (Rوايتبار ( ، (Tوايتبار ( (Fحيث تبين ان اىم
المتغيرات الت سيرية تيثي اٌر عمي إنتاج محصو الكاكا المي يتم ريو بالمياه الميتمطة ىي عدد ساعات العمالة

( ،(X1عدد وحدات السماد اآلزوتي (  (X7والتى توةحيا المعادلة اآلتية:

Lny = 8.30 + 0.307 lnx1 + 0.128 lnx7

**)(3.26

**)(147.8)** (11.11

**F = 1.3

D.W = 2.11

R-2 = 0.976

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( )X7 ،X1ليم تاثير موجب عمي إنتاج
محصو الكاكا حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.128 ،0.307عمي التوالي وىما يعني ان تغير
مقدارة  %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو الكاكا مقدارة  1.28 ،3.07عمي
التوالي وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات ( )X7 ،X1حوالي ( )3.26 ،11.11

عند المستوي اإلحتمالي  ،%1كما بمغت قيمة ديربن واتسون  ،2.11فى حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية
 0.435اي اق من الواحد الصحيح مما يعكس ظاىرة العا د المتناقص إلي السعة المزرعية ،ومن ثم ف ن زيادة
جمي العناصر المتةمنة في الدالة معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي من محصو الكاكا بنسبة

 ،%4.35كما بمغ معام التحديد ) (R-2حوالي  ،0.976األمر المي يعني ان المتغيرات الت سيرية في النمومج
السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير حوالي  %97.6من التباين في إنتاج محصو الكاكا عمي مستوي
عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت قيمة ) 1.3 (Fمما يعني معنوية تيثير تمك المتغي ارت الت سيرية في
النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح من إستعراض وتحمي
البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو الكاكا ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X1بمغ حوالي  0.061طن،
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والمتغير ( )X7بمغ حوالي  0.049طن وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة
فرصتيا البديمة لمتعرن عمي الك ادة ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو
الكاكا تبين من النتا ج المتحص عمييا ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان

الك ادة ا قتصادية لعدد ساعات العمالة بمغت حوالي  ،1.2وبمغت نحو  7.84لعدد وحدات السماد اآلزوتي اي

ان نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح اي ان المنتجين
يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج محصو الكاكا بزيادة ىمه المتغي ارت حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م
تكم ة فرصتيا البديمة.
 -نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج الكاكا باستخدام مياه الصرف الزراعي بمركز كفر الدوار:

اس رت نتا ج التحمي اإلقتصادي اإلحصا ي ان افة النمامج المقدرة لدالة إنتاج محصو الكاكا

المروى بمياه الصرن الزراعى بالعينة البحثية بمركز ك ر الدوار بمحافظة البحيرة ي

عام  2017ىي الدالة

-2

المولارتمية المزدوجة و التي تت ب م المنطب اإلقتصادي واإلحصا ي إستناداٌ إلي قيمة (  ، (Rوايتبار (، (T

وايتبار ( (Fحيث تبين ان اىم المتغيرات الت سيرية تيثي اٌر عمي إنتاج محصو الكاكا المي يتم ريو بالمياه
الصرن الزراعي ىي عدد ساعات العمالة ( ،(X1عدد وحدات السماد اآلزوتي (  (X7والتى توةحيا المعادلة

اآلتية:

Lny = 7.89 + 0.221 lnx1 + 0.307 lnx7
**)(2.78

**F = 198.55

D.W = 2.08

**)(2.83

**)(49.85

R-2 = 0.861

وب ستعراض تقديرات دالة اإلنتاج إتةح ان المتغيرات ( )X7 ،X1ليم تيثير موجب عمي إنتاج

محصو الكاكا حيث بمغت مرونة ىمه المتغيرات حوالي  0.307 ،0.221عمي التوالي وىما يعني ان تغير
مقدارة %10من ىمه المتعيرات يؤدي إلي تغير مماث في إنتاج محصو الكاكا مقدارة  3.07 ،2.21عمي
التوالي ،وىمه النتا ج معنوية حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسوبة لممتغيرات ( )X7 ،X1حوالي ( )2.78 ،2.83
عند المستوي اإلحتمالي  %1كما بمغت قيمة ديربن واتسون  ،2.08فى حين بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية

 0.528اي اق من الواحد الصحيح مما يعكس ظاىرة العا د المتناقص إلي السعة المزرعية ،ومن ثم فان زيادة
جمي العناصر المتةمنة في الدالة معا بنسبة  %10تؤدي إلي زيادة الناتج الكمي من محصو الكاكا بنسبة

 ،%5.28كما بمغ معام التحديد ) (R-2حوالي  ،0.861األمر المي يعني ان المتغيرات الت سيرية في النمومج
السابب مجتمعة تعتبر مس ولة عن ت سير حوالي  %86.1من التباين في إنتاج محصو الكاكا عمي مستوي
عينة الدراسة بمركز ك ر الدوار ،كما بمغت قيمة ( 198.55 )Fمما يعني معنوية تاثير تمك المتغيرات الت سيرية
في النمومج السابب مجتمعة عمي المتغير التاب عند المستوي اإلحتمالي  ،%1ويتةح من إستعراض وتحمي

البيانات المشتقة من الدالة اإلنتاجية لمحصو الكاكا ان اإلنتاج الحدي لممتغير ( )X1بمغ حوالي  0.04طن،
والمتغير ( )X7بمغ حوالي  0.11طن وبتقدير نسبة قيمة الناتج الحدي ليمه الموارد إلي سعرىا اي تكم ة فرصتيا
البديمة لمتعرن عمي الك ادة ا قتصادية لتمك الموارد في ظ سيادة المنافسة التامة إلنتاج محصو الكاكا تبين
من النتا ج المتحص عمييا ان ىناك حالة توازن في إستيدام تمك الموارد الدايمة في النمومج ،وان الك ادة

ا قتصادية لعدد ساعات العمالة بمغت حوالي  ،0.8وبمغت نحو  18.05لعدد وحدات السماد األزوتي اي ان
نسبة قيمة الناتج الحدي إلي تكم ة ال رصة البديمة ليمه المتغيرات اكبر من الواحد الصحيح ،اي ان المنتجين
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يمكنيم زيادة ارباحيم من إنتاج محصو الكاكا بزيادة ىمه المتغيرات حتي تتساوي قيمة اإلنتاجية الحدية م
تكم ة فرصتيا البديمة.
 -2أثر استخدام نوعيات المياه المختمفة عمى التكاليف الكمية واإلنتاجية الفدانية وصافى العائد الفدانى
لممحاصيل موضع الدراسة.

أ -التكاليف الكمية إلنتاج المحاصيل موضع الدراسة:

ويتةح من إستعراض بيانات الجدو رقم ( )1ان متوسط التكم ة الكمية ال دانية لمحصو القمح

لنوعيات المياه العمبة والميموطة ومياه الصرن الزراعي قد بمغت  4250 ،3940 ،3660جنيو عمي الترتيب
بزيادة بمغت لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعىعن المياه العمبة والميموطة حوالى  280 ،590جنيو عمى
الترتيب ،تمث نحو  %7.65 ،16.12من متوسط التكم ة الكمية ال دانية باستيدام المياه العمبة لك منيما عمى

التوالى ،وبالنسبة لمتوسط التكم ة الكمية لمحصو البامية لنوعيات المياه العمبة والميموطة ومياه الصرن الزراعي
قد بمغت  17845 ،17120 ،16800جنيو عمي الترتيب بزيادة بمغت لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن

المياه العمبة والميموطة حوالى  320 ،1045جنيو عمى الترتيب ،تمث نحو  %1.9 ،6.22من متوسط التكم ة
الكمية ال دانية باستيدام المياه العمبة لك

منيماعمى التوالى ،وبمغت متوسط التكم ة الكمية لمحصو الكاكا

لنوعيات المياه العمبة والميموطة ومياه الصرن الزراعي حوالى  14460 ،13950 ،13400جنيو عمي الترتيب

بزيادة بمغت لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه العمبة والميموطة حوالى  550 ،1060جنيو عمى
الترتيب ،تمث نحو  %4.1 ،7.9من متوسط التكم ة الكمية ال دانية باستيدام المياه العمبة لك منيما عمى
التوالى.
ب-اإلنتاجية الفدانية إلنتاج المحاصيل موضع الدراسة:

ويتةح من إستعراض بيانات الجدو رقم ( )1ان متوسط اإلنتاجية ال دانية لمحصو القمح لنوعيات

المياه العمبة والميموطة ومياه الصرن الزراعي قد بمغت حوالى  2502.3 ،2748.5 ،2995.4طن لنوعيات
المياه الميتم ة عمي التوالى ،ب ني اض بمغ لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه العمبة والميموطة

حوالى  0.2 ،0.4طن عمى الترتيب ،تمث نحو  %8 ،16من متوسط اإلنتاجية ال دانية باستيدام مياه الصرن
الزراعى لك منيما عمى التوالى ،كما بمغ متوسط اإلنتاجية ال دانية لمحصو البامية ،2774.6 ،3394.3
 1893.3طن لنوعيات المياه الميتم ة عمي التوالى ،ب ني اض بمغ لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن

المياه العمبة والميموطة حوالى  1 ،1.6طن عمى الترتيب تمث نحو  %55.6 ،88.9من متوسط اإلنتاجية
ال دانية باستيدام مياه الصرن الزراعى لك

منيماعمى التوالى ،وبالنسبة لمحصو الكاكا فقد بمغ متوسط

اإلنتاجية ال دانية لو  33446 ،35092.3 ،36753.8طن لنوعيات المياه الميتم ة عمي التوالى ب ني اض بمغ
لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه العمبة والميموطة حوالى  2 ،3.7طن عمى الترتيب ،تمث نحو
 %6 ،11.2من متوسط اإلنتاجية ال دانية باستيدام مياه الصرن الزراعى لك منيما عمى التوالى.
ج-صافى العائد الفدانى لممحاصيل موضع الدراسة:

ويتةح من إستعراض بيانات الجدو رقم ( )1ان متوسط صافى العا د ال دانى لمحصو القمح

لنوعيات المياه العمبة والميموطة ومياه الصرن الزراعي قد بمغت حوالى  4630 ،5813 ،6969جنيو عمي

الترتيب لنوعيات المياه الميتم ة عمي التوالى ،ب ني اض بمغ لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه
العمبة والميموطة حوالى  1183 ،2339جنيو عمى الترتيب ،تمث نحو  %25.6 ،50.5من متوسط صافى
العا د ال دانى باستيدام مياه الصرن الزراعى لك منيما عمى التوالى ،كما بمغ متوسط صافى العا د ال دانى
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لمحصو البامية  10555 ،24499 ،34115جنيو لنوعيات المياه الميتم ة عمي التوالى ،ب ني اض بمغ لمرى
باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه العمبة والميموطة حوالى  13944 ،23560جنيو عمى الترتيب تمث
نحو  %132.1 ،223.2من متوسط صافى العا د ال دانى باستيدام مياه الصرن الزراعى لك منيما عمى
التوالى ،وبالنسبة لمحصو الكاكا فقد بمغ متوسط صافى العا د ال دانى  5243 ،56234 ،60108جنيو
لنوعيات المياه الميتم ة عمي التوالى ب ني اض بمغ لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه العمبة
والميموطة حوالى  2 ،3.7طن عمى الترتيب تمث نحو  %6 ،11.2من متوسط صافى العا د ال دانى باستيدام
مياه الصرن الزراعى لك منيما عمى التوالى ،اما محصو الكاكا فقد بمغ متوسط صافي العا د لو ،60108

 52432 ،56234جنيو عمي الترتيب ب ني اض بمغ لمرى باستيدام مياه الصرن الزراعى عن المياه العمبة
والميموطة حوالى  3874 ،7676جنيو عمى الترتيب تمث نحو  %7.4 ،14.6من متوسط صافى العا د
ال دانى باستيدام مياه الصرن الزراعى لك منيما عمى التوالى.
جدول رقم ( :) 1متوسطات التكمفة الكمية واإلنتاجية الفدانية وصافي العائد لممحاصيل موضع الدراسة وفقاٌ
لنوعيات مياه الري.

المركز

المحصول

قمح

كفر

الدوار

بامية

كاكا

نوعية مياه الري

متوسط

متوسط التكمفة

%

الكمية(بالجنيو)

اإلنتاجية
الفدانية

صافي
العائد

%

( بالطن)

%

الفداني

( بالجنيو)

عذبة

3660

100.0

2.9

100.0

6969

100.0

مخموطة

3940

107.7

2.7

93.1

5813

83.4

صرف زراعي

4250

116.1

2.5

86.2

4630

66.4

عذبة

16800

100.0

3.4

100.0

34115

100.0

مخموطة

17120

101.9

2.8

82.3

24499

71.8

صرف زراعي

17845

106.2

1.8

52.9

10555

30.9

عذبة

13400

100.0

36.7

100.0

60108

100.0

مخموطة

13950

104.1

35

95.4

56234

93.6

صرف زراعي

14460

103.7

33

89.9

52432

87.2

المصدر  -:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي (.)2017/2016
ثانياً :اآلثار البيئية والصحية المترتبة عمى استخدام نوعيات المياه المختمفة فى عينة الدراسة.
أ -أسباب استخدام نوعيات المياه المختمفة فى الزراعة:

بدراسة آراد المزارعين حو اىم األسباب وراد استيداميم لمياه الصرن الزراعى والمياه الميموطة

والمبينة بالجدو رقم ( )2فقد إتةح ان  %44 ،%40من مزارعى العينة المستيدميين لتمك المياه عمى الترتيب
اكدوا ان نقص مياه الرى بالترع يعد احد األسباب ،و %30 ،%28من المزارعين عمى التوالى اكدوا السبب ىو

عدم توفر مياه الرى العمبة ،و %26 ،%32لمستيدمى ن س النوعية عمى الترتيب اكدوا ان السبب ىو عدم
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وصو مياه الرى العمبة إلييم ،فى حين اكد  %100من مستيدمى المياه العمبة السبب فى استيداميا ألنيا
متوفرة وتحافظ عمى يصوبة التربة.
جدول رقم ( :)2أىم آراء مزارعى العينة حول أسباب استخدام نوعيات مياه الرى المختمفة فى الزراعة لمموسم
الزراعى .2017 /2016

مياه الصرف الزراعى

البيان

المياه المخموطة

المياه العذبة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

نقص مياه الرى بالترع

20

40

22

44

-

-

ألنيا متوفرة وتحافظ عمى خصوبة التربة

-

-

-

-

50

100

عدم توفر مياه الرى العذبة

14

28

15

30

-

-

عدم وصول مياه الرى العذبة إلييم

16

32

13

26

-

-

المصدر  -:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي (.)2017/2016
ونستنتج من الجدو السابب ان المزارعيين بالعينة اكدوا ةروررة استيداميم لمياه الصرن الزراعى
والمياه الميموطة ومن المعموم لدينا ان ىمه النوعية من المياه قد تكون مموثة ب ع الممارسات البي ية الياط ة
لبعض افراد المجتم ك لقاد الميم ات المنزلية او الحيوانات الميتة ،او ب ع بعض المموثات األيرى مث صرن
المصان او التموث بالمبيدات واألسمدة الكيماوية ...إلخ ،مما يترتب عمى استيداميا تموث البي ى ،ويوةح

الجدو التالى رقم ( )3اىم اسباب تموث المياه المستيدمة فى الزراعة عمى مستوى العينة حيث انو:

بالنسبة لممزارعين المستيدمين لمياه الصرن الزراعى فقد تبين ان حالة الصرن الصحى لدييم سيئ
جداٌ بنسبة  ،%100وان  %100من ىؤ د المزارعين منازليم لير متصمة بشبكة صرن صحى ،مما ترتب عميو
ان  %100منيم يتيمصون من مياه الصرن الصحى الناتج فى المصرن ،كما اكد  %100من مزارعى
المنطقة وجود مصان قريبة من مصدر الرى كاألسمدة والكيماويات ومصان ايرى ،كما يتم صرن ميم ات

تمك المصان فى المصرن الر يسى وال رعى كما اكده  %54 ،%46من المزارعين ،والنتيجة الحتمية لك ملك
ىو تموث تمك المياه المستيدمة فى الزراعة ومن ثم تيثيرىا سمبياً عمى البي ة المحيطة بما تحوييا من التربة

والنبات والحيوان.

اما بالنسبة لممزارعين المستيدمين لممياه الميموطة فقد تبين ان حالة الصرن الصحى لدييم سيئ جداٌ

بنسبة  ،%90واكد  %10منيم ان حالة الصرن الصحي جيدة وان  %90من ىؤ د المزارعين منازليم لير
متصمة بشبكة صرن صحى ،و %10من سكان ىمه المنطقة منازليم متصمة بشبكة صرن صحي مما ترتب
عميو ان  %90منيم يتيمصون من مياه الصرن الصحى الناتج فى المصرن ،واكد  %10منيم انو يتم
التيمص من الصرن الصحي بواسطة عربات كسح مجمس القرية.

كما اكد  %100من مزارعى المنطقة المستيدمين لتمك النوعية من المياه وجود مصان قريبة من

مص در الرى كاألسمدة والكيماويات ومصان ايرى ويتم صرن ميم ات تمك المصان فى المصرن الر يسى
وال رعى كما اكده  %16 ،%84من المزارعين.
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اما بالنسبة لممزارعين المستيدمين لممياه العمبة فقد تبين ان حالة الصرن الصحى لدييم جيدة بنسبة ،%60
و %40منيم حالة الصرن سي ة جداٌ و %60من ىؤ د المزارعين منازليم متصمة بشبكة صرن صحى،
و %40منازليم لير متصمة بشبكة صرن صحي وان  %40منيم يتيمصون من مياه الصرن الصحى الناتج
فى المصرن ،و %60يتم التيمص من الصرن الصحي لدييم من ي

عربات كسح مجمس القرية.

كما اكد  %100من مزارعى المنطقة عدم وجود مصان قريبة من مصدر الرى ،ولكنيا تبعد عنيم
بمسافة بعيدة إلى حد ما كاألسمدة والكيماويات ومصان ايرى ويتم صرن ميم ات تمك المصان فى المصرن
الر يسى وال رعى كما اكده  %26 ،%74من المزارعين عمى الترتيب ،م م حظة انيم يستيدمون المياه العمبة

فى ىمه المنطقة ألنيا قريبة من اراةييم.

جدول رقم ( :)3أىم أسباب ومصادر تموث نوعيات المياه المستخدمة فى الزراعة عمى مستوى العينة.
مياه

البيان

الزراعى

الصرف المياه المخموطة

المياه العذبة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

50

100

45

90

20

40

5

10

30

60

5

10

30

60

ال

50

100

45

90

20

40

كيفية التخمص من مياه الصرف الصحى

المصرف

50

100

45

90

20

40

الناتج

من خالل عربات

5

10

30

60

كيماويات

12

24

26

52

23

46

أسمدة

14

28

13

26

17

34

أخرى

24

48

11

22

10

20

المصرف الرئيسى

23

46

42

84

37

74

المصرف الفرعى

27

54

8

16

13

26

حالة الصرف الصحى
ىل المنزل متصل بشبكة صرف صحى

سيئ جداٌ

جيد
نعم

كسح مجمس القرية
وجود مصانع قريبة من مصادر الرى
صرف مخمفات المصانع

المصدر  -:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي (.)2017/2016
ب  -أىم النتائج المترتبة عمى استخدام نوعيات المياه المختمفة فى الز ارعة عمى مستوى عينة الدراسة:

وبناداٌ عمى ماسبب مكره من اسباب استيدام نوعيات المياه الميتم ة فى الزراعة واسباب ومصادر

تموثيا ،ف نو يمكن إيةاح اىم النتا ج المترتبة عمى ملك كما يوةحيا الجدو رقم ( )4حيث انو:

بالنسبة لممزارعين المستيدمين لمياه الصرن الزراعى فقد اكدوا ان مياه الرى اصبحت مموثة حيث اكد

 %48من المزارعين ان المياه بيا نسبة عكارة ،و %38منيم اقر ان المياه تسبب األمراض ،وقد اكد  %86من
ىؤ د المزارعين ان األمراض زادت فى العصر الحالى عن الماةى ،و %62من المزارعين اقروا ان من اكثر
األمراض إنتشا اًر بين البشر ىو فيروس  ،Cوبالنسبة لمحيوانات فقد اثر تموث الترع والمصارن سمبياً عمي صحة

الحيوانات المزرعية ايةاً وىما ما اكده  %56من المزارعيين ،وباإلةافة إلى ما سبب فقد تيثرت إنتاجية بعض
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المحاصي

ايةاٌ واني ةت إنتاجيتيا واصبحت

.%88

تجود فى التربة وملك كما اكده بعض المزارعيين بنسبة

وبالنسبة لممزارعين المستيدمين لممياه الميموطة فقد اكدوا ان مياه الرى اصبحت مموثة حيث افاد

 %46من المزارعيين ان المياه بيا نسبة عكارة ،و %30منيم اكد ان المياه تسبب األمراض ،افاد  %86من
ىؤ د المزارعيين ان األمراض زادت فى العصر الحالى عن الماةى ،و %26من المزارعين اقروا ان من اكثر
األمراض إنتشا اًر بين البشرىو فيروس  ،Cوبالنسبة لمحيوانات فقد اثر تموث الترع والمصارن سمبياً عمي صحة
الحيوانات المزرعية ايةاً وىما ما اكده  %54من المزارعين ،وباإلةافة إلى ما سبب ف نو عمى مستوى المزارعين

باستيدام تمك النوعيات من المياه فقد تيثرت إنتاجية بعض المحاصي ايةاٌ واني ةت إنتاجيتيا واصبحت

تجود فى التربة وملك كما اكده بعض المزارعين بنسبة .%88

اما بالنسبة لممزارعين المستيدمين لممياه العمبة فقد اكد  %100من المزارعيين ان المياه المستيدمة
فى الزراعة نظي ة ،ومن ثم ف ن النتا ج المترتبة عمى ملك ستكون إيجابية حيث اكد  %96من المزارعين

إنعكاسيا اإليجابى عمى صحة الحيوانات وانتاجية التربة والمحاصي  ،وبص ة عامة فقد اكد  %18من ىؤ د
المزارعيين ان األمراض زادت فى العصر الحالى عن الماةى ،وان من اكثر األمراض إنتشا اًر بين البشر ىو

فيروس .C

جدول رقم ( :)4أىم النتائج المترتبة عمى استخدام نوعيات مختمفة من المياه فى الزراعة عمى مستوى العينة.
مياه الصرف
الزراعى

البيان

المياه المخموطة

المياه العذبة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

رائحتيا غير طبيعية

7

14

12

24

-

-

بيا عكارة

24

48

23

46

-

-

تسبب األمرا،

19

38

15

30

-

-

نعم

42

86

43

86

9

18

ال

8

16

7

14

41

82

فيروس C

31

62

13

26

33

66

وأصبحت زراعتيا ال تجود فى التربة

نعم

44

88

43

86

-

-

ال

6

12

7

14

50

100

يؤثر تموث الترع والمصارف عمى صحة

نعم

28

56

27

54

2

4

ال

22

44

23

46

48

96

مياه الرى بالقرية مموثة

األمرا ،زادت فى األيام الحالية عن الماضى
أكثر األمرا ،انتشا ارٌ

انخفا ،حجم اإلنتاج من بع ،المحاصيل

الحيوانات المزرعية

المصدر  -:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي(.)2017/2016
ثالثًاً :المشاكل التى تواجو المزارعيين وتعوق المحافظة عمى البيئة بسبب نوعيات المياه المستخدمة والحمول
المقترحة لحميا.

تعتبر حماية البي ة فى الوقت الحالى من اىم القةايا المعاصرة التى شغمت با الكثير من الدو عمى

مستوى العالم ،ياصة بعد التزايد السكانى الرىيب والمى يؤدى إلى إستنزان الموارد الما ية بصورة سي ة ،األمر
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المى ادى إلى المجود إلستيدام مصادر مياه لير نظي ة ولير صالحة لاستيدام اآلدمى ومن ثم تدىور البي ة
بما تةمو من نبات وحيوان وانسان ،مما يصعب معو تحقيب التنمية المستدامة ،ومن ي

آراد مزارعى العينة

إتةح ان اىم المشاك التى تواجييم بسبب مياه الرى وتعوب محافظتيم عمى البي ة والتى اكد عمييا  %100من

المزارعيين المستيدميين لمياه الصرن الزراعى والمياه الميموطة تواجييم ن س المشاك ولكن بدرجات مت اونة
وىى كما يمى:
* عدم توفر مياه الرى وقت اإلحتياج إلييا.

* إني اض الدي الزراعى ولير الزراعى.

* الرى بمياه صرن صحى م مياه صرن زراعى لير معالجة.

* اإلستيدام لير الكند لمياه الرى.

* تموث المياه بصرن المصان  -إنسداد الترع والمصارن وط ح المجارى بالشوارع.
* البطد والتكاس فى تطبيب القوانين لمح اظ عمى البي ة والموارد الما ية.
* الحمول المقترحة من قبل المسئولين:

او ٌ :بشين تموث الترع والمصارن :بسؤا المزارعيين عن مدى إىتمام المس ولين بتمك المشاك وتقديم حمو ليا

فقد اكد  %32من المزارعين المستيدميين لمياه الصرن الزراعى ان المس ولين إىتموا بتقديم حمو  ،بينما %68
اكدوا عدم وجود حمو ليمه المشكمة ،وبالنسبة لمستيدمى المياه الميموطة فقد اكد  %40عدم تقديم حمو ،
و %60اكدوا عدم وجود حمو ليمه المشكمة ،وبالنسبة لمستيدمى المياه العمبة فقد اكد  %52تقديم حمو ،
و %48اكدوا عدم تقديم حمو ليمه المشكمة.

ثانياٌ :بشين وجود المصان بالقرب من مصادر الرى :اكد  %44من المزارعيين المستيدمين لمياه الصرن

الزراعى إىتمام المس ولين بتقديم حمو لتمك المشكمة ،بينما  %56اكدوا عدم تقديم حمو ليمه المشكمة ،وبالنسبة
لمستيدمى المياه الميموطة فقد اكد  %24من المزارعين ب ىتمام المس ولين وتم تقديم حمو  ،و %76من
المزارعيين اكدوا عدم وجود حمو ليمه المشكمة ،اما مستيدمى المياه العمبة فقد اكد  %76من المزارعيين إىتمام

المس ولين بتقديم حمو لممشكمة ،و %24منيم اكدوا عدم تقديم حمو ليمه المشكمة.
 -الحمول المقترحة من قبل المزارعين:

وبسؤا المزارعين عن الحمو المقترحة من وجية نظرىم لتمك المشاك فقد كانت كالتالى :بالنسبة

لمستيدمى مياه الصرن الزراعى والمياه الميموطة فقد اشار  %22منيم إلى ةرورة لمب المصان  ،و%46
منيم اكدوا عمى اىمية عدم صرن ميم ات المصان بالمصارن  ،بينما اشاد  %18بةرورة إنشاد محطات

معالجة ،فى حين اكد  %14من المزارعين انو

يوجد ح لتمك المشاك .

رابعاً :مدى الوعى لدى المزارعين بأىمية الحفاظ عمى البيئة وتحقيق التنمية المستدامة:

لبيان مدى الوعى البي ى لدى مزارعى العينة بيىمية الح اظ عمى البي ة واإلىتمام بترشيد استيدام المياه

واستيدام مصادر مياه نظي ة بحيث تحقب عا د اقتصادى مجزي م التوس فى تطبيب التنمية المستدامة ل جيا

الحاةرة والمستق بمية تم توجيو بعض األس مة إلييم لمعرفة آ ار يم تجاه بعض الممارسات التى يقومون بيا وكانت
النتا ج كالتالى :بالنسبة لمستيدمى مياه الصرن الزراعى والميموطة فقد اكدوا بنسبة  %100موافتيم عمى
استيداميم لتمك المياه بالرلم من معرفتيم انيا قد تكون مموثة بمياه الصرن الصحى والصناعى ،ومعرفتيم

باألمراض الناتجة عنيا واثرىا عمى صحة اإلنسان ،وفى محاولة إلقناعيم بيطورة ملك إ انيم اصروا عمى
استيداميا بسبب عدم توفر المياه العمبة وما يترتب عمييا من عدم الزراعة واني اض الدي ...إلخ ،وعند
سؤاليم عن معرفتيم بالتنمية المستدامة بيدن إكسابيم المعرفة بيا ومحاولة تطبيقيا ح اظاً عمى البي ة والصحة
العامة إتةح ان  %30 ،%50 ،%64من مستيدمى مياه الصرن الزراعى والميموطة والعمبة عمى الترتيب
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يعرفون شي ا عنيا ،وبعد ملك تم محاولة معرفة إتجاىاتيم ووجينا ليمالسؤا التالى بالنسبة لممزارعين الممين اكدوا
معرفتيم بالتنمية المستدامة ى تطبقيا فى زراعتك وكانت النتا ج ان  %77.6 ،%72 ،%83من مستيدمى
مياه الصرن الزراعى والميموطة والعمبة عمى الترتيب

يطبقون معرفتيم بالتنمية المستدامة فى زراعاتيم،

األمر المى يستمزم معو ةرورة ت عي دور اإلرشاد الزراعى فى توجيو ىؤ د المزارعين نحو اىمية تطبيب التنمية
المستدامة فى الح اظ عمى البي ة ومواردىا ،وقيام حم ت توعية وبرامج إع مية ىادفة لتوعيتيم بالمياطر
الناجمة عن تموث المياه واليواد والتربة عند التعرض ستيدام تمك النوعيات من المياه المموثة والمحممة ببقايا
األسمدة والمبيدات الكيماوية ،وتعري يم بالمياطر الناتجة عن استيدام مياه الصرن الصحى فى الزراعة وآثارىا

عمى الصحة والبي ة ،م إلزام من ييالن تطبيب تمك المعارن بدف لرامات وتطبيب القوانين والتشريعات

الياصة بحماية البي ة ومواردىا بك حزم عمى من ييالن ويعارض ملك.
الممخص:

تكمن مشكمة الدراسة بص ة ر يسية فى إعتماد الغالبية العظمى من المزارعين حالياٌ عمى استيدام

مصادر ما ية إروا ية إةافية وىى مياه الصرن الزراعى والصحى ،والميموطة سواد بصورة مباشرة او لير
مباشرة لدرجة اصبحت ىى المصدر الر يسى لمرى لدى البعض منيم ،فمن المعرون ان ىمه النوعية من المياه
قد تكون محممة بميم ات المصان ومموثة ببعض بقايا األسمدة والمبيدات الكيماوية الةارة عمى صحة ك من

اإلنسان والحيوان المعتمد فى لما و عمى تمك المحاصي

المروية بيمه المياه المموثة ،فة ٌ عن إني اض

يصوبة التربة بسبب المموحة المرت عة وعدم جودة المحاصي المنتجة ،مما يؤثر سمباٌ اقتصادياً وبي ياً واجتماعياً
عمى الصحة بص ة عامة لميتمن الكا نات الحية سواد فوب التربة او تحتيا ،األمر المى يستمزم معو دراسة
الجوانب اإلقتصادية والبي ية إلستيدام تمك النوعية من المياه ،وقد إستيدن البحث بص ة اساسية إلى التعرن

عمى اآلثار اإلقتصادية والبي ية لمنوعيات المستيدمة من مياه الرى بمحافظة البحيرة وملك من ي

دراسة:

 -1اآلثار اإلقتصادية الناتجةعن استيدام نوعيات المياه الميتم ة ومدى ك ادتياعمى المحاصي موة الدراسة.
 -2اآلثار البي ية والصحية المترتبة عمى استيدام نوعيات المياه الميتم ة فى عينة الدراسة.
 -3اىم المشاك التى تواجو المزارعين وتعوب المحافظة عمى البي ة واىم الحمو المقترحة.
 -4مدى الوعى لدى المزارعين بيىمية الح اظ عمى البي ة وتحقيب التنمية المستدامة.
وقد إعتمد البحث فى تحقيب اىدافو عمي اسموب التحمي

اإلقتصادى الوص ي والكمي فى تقدير

المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية ،واألساليب اإلحصا ية المتمثمة فى تقدير اإلتجاه الزمنى العام ومعاد ت
اإلنحدار ،وكملك التعرن عمى صافى العا د الناتج من استيدام نوعيات ميتم ة من المياه فى الزراعة واآلثار
المترتبة عمى استيدميا اقتصادياً وبي ياً ،كما إعتمدت الدراسة ايةاٌ فى تحقيب اىدافيا عمى تجمي بيانات
ميدانية من ي

إجراد مقاب ت شيصية بمزارعى بعض محاصي الحق واليةر وال اكية لعينة عشوا ية

طبقية بمغ حجميا  150حا اٌز موزعين بواق  50حا ز لك منطقة من مناطب الرى الث ثة بعينة الدراسة لمموسم
الزراعى .2017/2016

وكانت أىم النتائج ما يمى:

 إني اض صافى العا د ال دانى لممحاصي موة الدراسة ( القمح – البامية –الكاكا) عند الرى باستيدام المياهالميموطة ومياه الصرن الزراعى بالمقارنة بالرى بالمياه العمبة ويرج ملك إلني اض اإلنتاجية ال دانية وارت اع

التكالين اإلنتاجية لتمك المحاصي عند استيدام المياه الميموطة ومياه الصرن الزراعى بالمقارنة بالرى بالمياه

العمبة.
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 مستيدمى مياه الصرن الزراعى لدييم إصرار عمى استيدام تمك المياه لعدم توافر مياه الترع لدييم األمر المىيصعب معو تحقيب التنمية المستدامة.
 عدم وجود شبكة صرن صحى وصرفيا فى مياه الصرن الزراعى كان لو اثر كبير فى تموث المياهالمستيدمة فى الزراعة.

 السبب وراد استيدام مياه الصرن الزراعى والميموطة ىو نقص مياه الترع العمبة ،وعدم وصو مياه الرىالعمبة ألراةييم.
 اىم اآلثار اإلقتصادية والبي ية والصحية المترتبة عمى استيدام مياه الصرن الزراعى والميموطة ىو إني اضإنتاجية بعض المحاصي

واصبحت تجود زراعتيا مرة ايرى فى ىمه المناطب ،وةعن يصوبة التربة ومن ثم

نقص صافى الربح واإلصابة بالعديد من األمراض منيا فيروس  ،Cوكملك إصابة الحيوانات باألمراض.
 -من ي

إستط ع آراد المزارعين عن اىم المشاك التى تعوب المحافظة عمى البي ة ىو نقص مياه الرى،

وتموث مياه الترع والمصارن من صرن المصان المحيطة ،م البطد والتكاس فى تطبيب القوانين الياصة

باستيدام الموارد الما ية من اج حماية البي ة.

 من اىم مقترحات المزارعين لموصو لح تمك المشك ت ىو لمب المصان او إنشاد محطات معالجة وعدمصرن ميم اتيا فى مياه الصرن الزراعى.
التوصيات:

وبنوواءاٌ عمووى نتووائج الدراسووة وفووى ضوووء المشوواكل التووى تواجووو الم وزارعين موون خووالل إسووتمارات اإلسووتبيان أمكوون
التوصل إلى بع ،التوصيات نذكر منيا ما يمى:

 -1يمكررن اسررتيدام ميرراه الصرررن الز ارعررى والميرراه الميموطررة ولكررن بعررد يمطيررا بالميرراه العمبررة ولكررن بنسررب يمررط
محددة وموصى بيا من قب المعاىد والمراكز البحثية المتيصصة.

 -2يجررب وة ر يطررة إسررتراتيجية متكاممررة تيررتم بالمحاصرري المنزرعررة ونوعيررات الميرراه المناس ربة لك ر محصررو
بحيث يراعى فييا إيتيار المحاصي المتحممة لدرجة المموحة العالية ،م عردم التوسر فرى اسرتيدام ميراه الصررن
الزراعى لممحاصي التى ليس ليا القدرة عمى تحم درجة المموحة العالية والتى تحتاج إلى عدد اكبر من الريات.

 -3يجب ت عي دور اإلرشاد الزراعى وتوعية المزارعين بيىمية الح راظ عمرى البي رة وصرحة افرراد المجتمر وكرملك
تحقيب التنمية المستدامة من اج الح اظ عمى الموارد اإلقتصادية والموارد الما ية ل جيا الحاةرة والمستقبمية.
 -4ترروفير شرربكة صرررن ز ارعررى جيرردة ومجيرزة بحيررث

تتعرررض لمتمرروث بميرراه الصرررن الصررحى والصررناعى ،مر

ترروفير شرربكة صرررن صررحى ل ىررالى المتةررررين مررن عرردم وجرروده حتررى

يررتم صرررفيا فررى المصرررن الز ارعررى

واستيدامو فى الزراعة ،وانشاد محطات معالجة لمتقمي مرن حردة ةررر التمروث النراتج عرن اسرتيدام تمرك النوعيرة

من المياه.

 -5إنشاد صرن ياص بالمصان بعيداً عن الصرن الزراعى م التقمي مرن فررص إنشراد المصران برالقرب مرن
األراةى الزراعية والمناطب السكنية ت ادياٌ لتموث المياه ومرا يترترب عميرو ،مر سرن القروانين والتشرريعات الترى مرن
شينيا الح اظ عمى البي ة وعدم البطد والتكاس فى تطبيقيا وفرض عقوبات ولرامات عمى من ييال يا.
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Abstract:
The problem of the study lies mainly in the fact that the vast majority of
farmers now rely on the use of additional water sources, namely, agricultural and
sanitary drainage water, which are directly or indirectly connected to the extent that
they become the main source of irrigation for some of them. Loaded with factory
waste and contaminated with some residues of fertilizers and chemical pesticides
harmful to the health of both human and animal dependent on food on those crops
irrigated with this polluted water, as well as low soil fertility due to high salinity and
luck of quality of crops produced, Economically, environmentally and socially for the
health of the various organisms, both above and below the soil, which requires
studying the economic and environmental aspects of the use of this type of water.
The research was mainly aimed at identifying the economic and environmental
impacts of the types of irrigation water used in Al-Beheira Governorate by studying:
1- The economic effects of using different water qualities and their efficiency on the
crops studied.
2- Environmental and health effects on the use of different water qualities in the
studied.
3- The most important problems facing farmers and impede the preservation of the
environment and the most important solutions proposed.
4- Farmers awareness of the importance of preserving the environment and
achieving sustainable development. The research depended on qualitative and
descriptive economic analysis in estimating production and economic indicators,
statistical methods of estimating the general time trend and regression equations, as
well as the net yield resulting from the use of different types of water in agriculture
and the effects of its economic and environmental use. The study also relied on the
collection of field data through personal interviews with farmers of some field crops,
vegetables and fruit for a random sample of 150 holders distributed by 50 holders
for each region the three sample study agricultural season 2016/2017.
The most important results were:
- The decrease in the net yield of the crops under study (wheat – okra – kaka) when
irrigation using blended water and agricultural wastewater compared to fresh water
irrigation. This is due to the low productivity of the crops and the increase in the
production costs of these crops when using mixed water and agricultural wastewater
compared with fresh water irrigation.
- Wastewater users have an insistence on the use of these waters because of the lack
of water in their canals, which makes it difficult to achieve sustainable development.
- The absence of sewage network and drainage in agricultural wastewater has had a
significant impact on the pollution of water used in agriculture.
- The reason for the use of agricultural and mixed drainage water is the lack of fresh
canal water, and the lack of fresh water is the access to their land.
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- The most important economic, environmental and health effects on the use of
agricultural and mixed drainage water in the decline in the productivity of some
crops and is not suitable to grow again in these areas, and poor fertility of the soil
and then lack of net profit and the incidence of many diseases, including virus C.
- through the poll of farmers on the most important problems that impede the
preservation of the environment is the lack of irrigation water, and the pollution of
the waters of the canals and banks from the drainage of surrounding factories, with
slow and laziness in the application of laws on the use of water resources for the
protection of the environment.
- One of the most important proposals of farmers to solve these problems in the
closure of factories or the establishment of treatment plants and waste disposal
waste in agricultural wastewater.
Recommendations:
Based on the results of the study and in light of the problems faced by
farmers through the questionnaire forms, it was possible to reach some
Recommendations, including the following:
1- Agricultural wastewater and blended water can be used but mixed with fresh
water but with specific mixing ratios and Recommended by specialized research
institutes and centers.
2- An integrated strategic plan should be developed with regard to cultivated crops
and suitable water types for each crop to take into account the selection of high
tolerant crops, while not expanding the use of agricultural effluents for crops that do
not have the ability to tolerate high salinity and which require more irrigation.
3- the role of agricultural extension should be activated farmers should be aware of
the importance of preserving the environment and the health of the members of
society as well as achieving sustainable development in order to preserve the
economic resources and water resources of present and future generations.
4- Provide a network of agricultural drainage good and equipped so as not be
contaminated with sewage and industrial water, while providing a sewerage network
for people affected by the lack of it so as not to be disbursed in the Agricultural Bank
and its use in agriculture, and the establishment of treatment plants to reduce the
pollution damage resulting from the use of those Quality of water.
5- Establishment of special drainage factories away from agricultural drainage, while
reducing the opportunities for the establishment of factories near agricultural lands
and residential areas to avoid water pollution and its consequences, with the
enactment of laws and legislation that will preserve the environment and not slow
and laziness in the application and imposition.
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