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 ثار االقتصادية والبيئية إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعياآل
 لعينة من مزارعي المحاصيل الحق لية بمحافظة الجيزة

                 [7] 
 (0)سهام أحمد عبد الحميد -(2)ثناء النوبى سليم -(1)الفتاح يمان عبدإ

 (0)هشام إبراهيم القصاص

كلية  ،االقتصاد الزراعيقسم  (8 عة عين شمسجام ،الدراسات والبحوث البيئية معهد (1
 جامعة عين شمس ،الزراعة

 

 المستخلص
اآلثار االقتصادية إلعادة استخدام مياه تهدف الدراسة بصفة عامة الي التعرف علي 

الصرف الزراعي من خالل التحليل االقتصادي إلنتاج بعض المحاصيل وتكاليف إنتاجها 
المياه بغرض الوصول إلى كيفية تعظيم العائد من وحدة تحت ظروف الري بهذه النوعية من 

  .المياه لهذه النوعية من المياه
وتتمثل مشكلة الدراسة بصفة عامة في وجود بعض االثار الضارة من الناحية 
االقتصادية والبيئية علي اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل الزراعية 

جابية والمتمثلة في عدم اهدار المورد المائي من مياه الري وذلك الي جانب االثار االي
 .واالستدامة البيئية

، حيث إستخدمت العديد من لى أساليب التحليل الوصفى والكمىإعتمدت الدراسة عوقد 
توسطات وأسلوب اإلنحدار البسيط األساليب الرياضية واإلحصائية لمعالجة البيانات مثل الم

 .المتعددو 
سة بصفة أساسية علي نتائج بيانات عينة من زراع بعض المحاصيل اعتمدت الدرا

، واالرز والذرة الشامية ح والفول البلدي بالعروة الشتويةوتتمثل في محاصيل القمالحقلية 
المزروعة المروية بمياه عذبة والمروية بمياه الصرف الزراعي في الموسم  بالعروة الصيفية

8102/8102. 
متوسط انتاجية الفدان من ي وجود فروق نسبية بين كل من اشارت النتائج ال وقد

، والعائد علي الجنيه المحصول، وصافي العائد، ونسبة الربحية، ومعدل االيرادات للتكاليف
، ومياه من مياه الصرف الزراعي، والمياه المخلوطةالمستثمر وذلك لالراضي المروية بكل 

 .الري العذبة غير المخلوطة
 . ثار البيئية، اآلالمحاصيل الحقلية، الري، الصرف الزراعي :حيةالكلمات المفتا
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 المقدمة
تعاني مصر من مخاطر مستقبلية نتيجة نقص المياه خصوصا دولتا المصب مصر 

ثارة إلوتتحرك دول المنبع . والسودان، اللتان تعتمدان علي مياه النيل اعتمادًا شبه كلي
قامة السدود والضغط  على مصر لتحقيق اكبر استفادة اقتصادية ممكنه المشاكل مع مصر وا 

ومصر هي الدولة األكبر سكانًا واألكثر اعتمادًا على  فقي،األلمنع مصر من التوسع الزراعي 
معدومة، والمياه الجوفية غير متجددة، ومن هنا فإن مياه النيل  مياه النيل، واألمطار بها شبه

وهذا  ،3مليار م 22،2 نحو حصة مصر موارد مصر المائية، وتبلغ من% 79تمثل نحو 
يكفي الحتياجات السكان، ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه  القدر من المياه ال

  .مليار 82قدره  ، وهو ما يعني وجود عجز3مليار م 21فإنها بحاجة إلى نحو 
الترع الى تجاه الدولة وكثير من مستغلى هذه الزمامات فى نهايات الى إاألمر الذى أدى 

راضى بصورة مباشرة األإتباع إسلوب إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى رى كثير من 
اطق اإلستصالح بمشروع شمال أو بعد خلطها بنسب معينة بالمياه العذبة من نهر النيل أو بمن

لذلك كان من الضرورى البحث عن كيفية اإلستفادة من إعادة إستخدام مياه الصرف . سيناء
زراعى كمورد غير تقليدى يستغل بصورة مباشرة أو بعد خلطه بمياه النيل العذبة وبالنسب ال

المتعارف عليها والعمل على توجيه النظر الى هذه المياه كمورد هام والعمل على تنميته 
ستغالله فى الزراعة بطريقة مناسبة  والحفاظ عليه من التلوث أو اإلهدار وترشيد إستخدامه وا 

لسد الفجوة الغذائية الحالية والمستقبلية والعمل على إسهامه فى زيادة مساحات وبما يفى 
لة من هذا األراضى المستصلحة ضمن عمليات التوسع األفقى فى حدود كمية المياه المستغ

 .المورد
 

 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة بصفة عامة في وجود بعض االثار الضارة من الناحية االقتصادية 

لبيئية علي اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل الزراعية وذلك الي جانب وا
 .االثار االيجابية والمتمثلة في عدم اهدار المورد المائي من مياه الري واالستدامة البيئية
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 أهداف الدراسة
ياه اآلثار االقتصادية إلعادة استخدام متهدف الدراسة بصفة عامة الي التعرف علي 

الصرف الزراعي من خالل التحليل االقتصادي إلنتاج بعض المحاصيل وتكاليف إنتاجها 
تحت ظروف الري بهذه النوعية من المياه بغرض الوصول إلى كيفية تعظيم العائد من وحدة 

 .المياه لهذه النوعية من المياه
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
ستخدمت العديد من ا، حيث ل الوصفى والكمىلى أساليب التحليعتمدت الدراسة عا

توسطات وأسلوب اإلنحدار البسيط األساليب الرياضية واإلحصائية لمعالجة البيانات مثل الم
 .المتعددو 

بمنطقة الدراسة من خالل البيانات الميدانية عتمدت الدراسة بصفة أساسية اكذلك 
ستخدام مياه ااإلقتصادية والبيئية إلعادة ر إستبيان لتجميع البيانات األولية وذلك لقياس اآلثا

 .بمحافظة الجيزة كدراسة حالةالصرف الزراعى فى رى بعض المحاصيل الزراعية 
نظرًا لندرة البيانات المتاحة حول بنود تكاليف وعوائد : مبررات استخدام منهجية المعاينة

ي فقد تم االعتماد على اإلنتاج للمحاصيل الزراعية وخاصة تلك المروية بمياه الصرف الزراع
 بيانات أولية لدراسة ميدانية من خالل المقابالت الشخصية لمجموعة من المزارعين في مركز

 .الصف بمحافظة الجيزة
ومن الجدير بالمالحظة أن المعلومات والبيانات األولية التي يتم تجميعها خصيصًا 

أهداف البحث أو الدراسة باإلضافة إلجراء البحث موضع االهتمام تتميز باالتفاق واالتساق مع 
إلى ارتفاع درجة الثقة والموضوعية إال أنه يعيبها عن البيانات الثانوية أنها تحتاج من الباحث 

 .مات والبيانات الثانوية المنشورةإلى جهد وزمن وتكلفة أكبر مقارنة بالمعلو 
المزارعين المبحوثين ارتكزت الدراسة في عملية االختيار وتحديد : اختيار مفردات العينة

 :علي عدة مراحل رئيسية هي
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بالمحصول والمروية بكل  همية النسبية للمساحات المزروعةاختيار منطقة الدراسة طبقا لأل .0
 .(8102-8102)كمتوسط للفترة ( ، بمياه عذبةالري بمياه الصرف، الري)من االسلوبين 

النسبية للمساحات المزروعة  هميةاختيار المراكز التابعة لمنطقة الدراسة لدراسة األ .8
كمتوسط للفترة ( ، بمياه عذبةالري بمياه الصرف، الري)بالمحصول بكل من االسلوبين 

(8102-8102.) 
اختيار قرى المراكز ومزارعي العينة بكل قرية وفقا لمدي انتشار زراعة محاصيل الدراسة  .3

 .(، بمياه عذبةالري بمياه الصرف، الري)المروية بالطرق 
 

 عينة الدراسةوصف  
اعتمدت الدراسة بصفة أساسية علي نتائج بيانات عينة من زراع بعض المحاصيل 

كما تم اختيار  .8102/8102 خالل الموسم الزراعي الحقلية المزروعة والمروي بمياه عذبة
لفول البلدي ، االقمح) المحاصيل التي تم ريها بمياه الصرف الزراعي إن أهم تلك المحاصيل

وذلك بمركز الصف ( ، الذرة الشامية واالرز من المحاصيل الصيفيةيل الصيفيةمن المحاص
والذي تم استخدام هذا النوع من مياه الري به كما تم اختيار القرى والحائزين عمديا طبقا 

ائزين كما روعي في لتطبيق الري باستخدام مياه الصرف الزراعي في هذه القرى ولدى الح
اختيار العينة التقليدية من مزارعي نفس المحاصيل بنفس المساحات  ، كما روعياختيار العينة

حائز  31حائز بواقع  21لضمان دقة المقارنة حيث قدر عدد الحائزين لكل محصول بنحو 
 .  لنظام الري بمياه الصرف الزراعي حائز 31لنظام الري التقليدي 

اع في ري بعض ثار القتصادية لعادة استخدام مياه الصرف الزر اآل: أولا 
ثار االقتصادية العادة للتعرف علي اآل :المحاصيل الزراعية بعينة الدراسة الميدانية

استخدام مياه الصرف الزراعي تم تقدير مستويات الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لالراضي 
نة المروية بمياه الصرف الزراعي والمياه المخلوطة والري بالمياه العذبة غير المخلوطة لعي

، ائدة في منطقة الدراسة الميدانيةالس هم الزروعوذلك أل( الجيزة)ميدانية بمحافظة الدراسة ال
 .والذرة الشامية بالعروة الصيفية ، واالرزح والفول البلدي بالعروة الشتويةمحاصيل القم وهى
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وتشير نتائج التحليل االحصائي لمعايير الدخل والتكاليف موضع القياس بمزارع عينة 
لفدان من المحصول، لدراسة الميدانية  الي وجود فروق نسبية بين كل من متوسط انتاجية اا

، والعائد علي الجنيه المستثمر وصافي العائد، ونسبة االربحية، ومعدل االيرادات للتكاليف
، ومياه الري العذبة ، والمياه المخلوطةوذلك لالراضي المروية بكل من مياه الصرف الزراعي

 .خلوطةغير الم
وقد استخدمت الدراسة عدة مؤشرات اقتصادية لتقييم االثر االقتصادي إلعادة استخدام 

 :كالتالي هىمياه الصرف الزراعي في الزراعة و 
ويقدر بخارج قسمة االنتاج من المزرعة علي المساحة بالفدان وتقدر : انتاجية الفدان -0

 .(فدان /وحدة انتاجية )
ع الجبري لاليرادات الناتجة من الفدان من المحصول ويحسب بالجم: العائد الفداني -8

 .الرئيسي والثانوي دون خصم التكاليف
وفيما يلي نتائج تقييم االثار االقتصادية العادة استخدام مياه الصرف الزراعي في زراعة 

 :دراسة باستخدام المعايير السابقةالمحاصيل محل ال
ل القمح بعينة الزراعي في زراعة محصوثر القتصادي لعادة استخدام مياه الصرف ال 

 :الدراسة الميدانية
ان متوسط انتاجية الفدان لمحصول القمح ( 0)يوضح الجدول رقم  :انتاجية الفدان - أ

اردب  0259المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو 
، ونحو وي بمياه مخلوطةب للفدان المر ارد 0952للفدان في حين بلغت االنتاجية نحو 

، % 0351 اردب للفدان المروي بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو 0253
 .عن تلك المروية بمياه الصرف الزراعي% 0253

بتقدير العائد الفداني من محصول القمح باالراضي بعينة الدراسة  :العائد الفداني - ب
ف الزراعي كانت اقل في العائد من الميدانية يتبين ان األراضي المروية بمياه الصر 

نظيرتها المروية بالمياه المخلوطة والعذبة حيث قدر العائد من فدان القمح المروي بمياه 
، 2222ي حين بلغ هذا العائد حوالي فدان ، ف/جنيه 2217الصرف الزراعي بنحو 
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لمياه جنيه لكل من القمح المروي با 022،  999للفدان بزيادة قدرت بنحو /جنيه 2990
 .المخلوطة والمياه العذبة علي الترتيب

الربحي ان الهامش ( 8)توضح معايير التقييم االقتصادي بالجدول رقم  :الهامش الربحي - ت
لصرف جنيه لالراضي المروية بمياه ا 2371، 023، 1318لفدان القمح بلغ نحو 

% 8253، %81نحو ، بزيادة بلغت ي الترتيب، المياه العذبة علالزراعي، والمياه المخلوطة
 .للنوعي المياه المخلوطة والعذبة علي الترتيب

اه قدر صافي العائد للفدان من محصول القمح المروي بمي :صافي العائد الفداني - ث
، في حين بلغ هذا العائد لالراضي المروية بالمياه جنيه 1021الصرف الزراعي بنحو 
% 8253، %8157بلغت حوالي جنيه بزيادة  2821، 2133الي المخلوطة ومياه عذبة حو 

 .للنوعين علي الترتيب
ان االربحية النسبية لفدان لمحصول القمح ( 8)يوضح الجدول رقم  :الربحية النسبية - ج

في %  82252المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو 
%  37153نحو المروي بمياه مخلوطة ، و %  32852حين بلغت نسبة االربحية نحو 
عن تلك % 3259، % 8950مخلوطة بزيادة قدرت بنحو للفدان المروي بمياه عذبة غير 
 .المروية بمياه الصرف الزراعي

بتقدير معدل االيرادات الكلية للتكاليف الكلية لفدان القمح  :معيار اليرادات للتكاليف الكلية - ح
في  352راعي تبين انه بلغ نحو المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الز 

لالرض  152، ونحو في القمح المروي بمياه مخلوطة 158حين بلغ هذا المعدل نحو 
عن تلك المروية % 8252، % 8152 المروية بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو

 .بمياه الصرف الزراعي
لفدان القمح  لجنيه المستثمربتقدير معدل العائد علي ا :نيه المستثمرمعيار العائد علي الج - خ

في  852المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بلغ نحو 
لالرض  352، ونحو في القمح المروي بمياه مخلوطة 358حين بلغ هذا المعدل نحو 

عن تلك المروية % 11، %  82المروية بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو  
 .اه الصرف الزراعيبمي
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وفقًا لنوعية مياه الري بعينة الدراسة  لمحصول القمحمعايير الكفاءة االنتاجية  :(1)جدول
 الميدانية بمحافظة الجيزة

النتاجية  المؤشر/  المحصول
تكاليف متغيرة  (جنيه)العائد  (وحدة)

 (جنيه)
تكاليف كلية 

 (جنيه)
 القمح

 0212 0219 2217 02،9 الري بمياه الصرف الزراعي
 0223 0183 2222 09،2 الري بمياه مخلوطة

 0200 0320 2990 02،3 الري بمياه عذبة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر
وفقًا لنوعية مياه الري بعينة الدراسة  لمحصول القمحمعايير الكفاءة االقتصادية  :(2)جدول 

 بمحافظة الجيزة الميدانية

 المحصول
 الربح

 الهامشي
 (جنيه)

صافي 
 العائد

 (جنيه)

 الربحية
% 

 /اليرادات 
 التكاليف الكلية

العائد علي 
 الجنيه المستثمر

 القمح
 الري بمياه الصرف

 8،2 3،2 822،2 1021 1318 الزراعي
 3،8 1،8 328،2 2133 2023 الري بمياه مخلوطة

 3،2 1،2 371،3 2821 2371 الري بمياه عذبة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر

ثر القتصادي لعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في زراعة محصول الفول البلدي ال 
 :نيةبعينة الدراسة الميدا

ل الفول البلدي ان متوسط انتاجية الفدان لمحصو ( 3)يوضح الجدول رقم  :انتاجية الفدان - أ
اردب  257المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو 

 03، ونحو اردب للفدان المروي بمياه مخلوطة 0058للفدان في حين بلغت االنتاجية نحو 
عن % 1250، % 8252 اردب للفدان المروي بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو

 .مياه الصرف الزراعيتلك المروية ب



 وآخرون إيمان عبد الفتاح
 

 146 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،ربعونالثالث واألالمجلد 

بتقدير العائد الفداني من محصول الفول البلدي باالراضي بعينة الدراسة : العائد الفداني - ب
الميدانية يتبين ان االراضي المروية بمياه الصرف الزراعي كانت اقل في العائد من 

المروي  نظيرتها المروية بالمياه المخلوطة والعذبة حيث قدر العائد من فدان الفول البلدي
، 2711ي حين بلغ هذا العائد حوالي ، ففدان/جنيه 2202ه صرف زراعي بنحو بميا

جنيه لكل من الفول البلدي المروي  002، 182للفدان بزيادة قدرت بنحو /نيهج 2121
 .بالمياه المخلوطة والمياه العذبة علي الترتيب

ان الهامش الربحي ( 1)توضح معايير التقييم االقتصادي بالجدول رقم  :الهامش الربحي - ت
اضي المروية بمياه جنيه لالر  2992،  2281،  1013لفدان الفول البلدي بلغ نحو 

، بزيادة بلغت نحو الصرف الزراعي، والمياه المخلوطة، المياه العذبة علي الترتيب
 .لنوعي المياه المخلوطة والعذبة علي الترتيب% 22، % 3950

اه لعائد للفدان من محصول الفول البلدي المروي بميقدر صافي ا :صافي العائد الفداني - ث
 ، في حين بلغ هذا العائد لالراضي المروية بالمياهجنيه 1181الصرف الزراعي بنحو 

% 3851، %8951ادة بلغت حوالي جنيه بزي 1180، 2288المخلوطة ومياه عذبة حوالي 
 .للنوعين علي الترتيب

ان االربحية النسبية لفدان لمحصول الفول ( 1)يوضح الجدول رقم  :الربحية النسبية - ج
%  871البلدي المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو 

% 8.-289ه مخلوطة ، ونحو المروي بميا%  18152في حين بلغت نسبة االربحية نحو 
عن تلك  %2052، % 1251مخلوطة بزيادة قدرت بنحو للفدان المروي بمياه عذبة غير 
 .المروية بمياه الصرف الزراعي

بتقدير معدل االيرادات الكلية للتكاليف الكلية لفدان الفول  :معيار اليرادات للتكاليف الكلية - ح
غ نحو البلدي المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بل

المروي بمياه مخلوطة ، ونحو  في الفول البلدي 157نحو  في حين بلغ هذا المعدل 359
% 2150، % 3851 لالرض المروية بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو 259

 .عن تلك المروية بمياه الصرف الزراعي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 147 8102 سبتمبر، ولاألالجزء  ،واألربعون ثالثالالمجلد 

بتقدير معدل العائد علي الجنيه المستثمر لفدان الفول  :المستثمرمعيار العائد علي الجنيه  - خ
غ نحو م لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بلالبلدي المزروع في االراضي التي يستخد

، ونحو لفول البلدي المروي بمياه مخلوطةفي ا 357نحو  في حين بلغ هذا المعدل 859
% 3851، % 8951وطة بزيادة قدرت بنحو لالرض المروية بمياه عذبة غير مخل 159

 .عن تلك المروية بمياه الصرف الزراعي
وفقًا لنوعية مياه الري بعينة  لمحصول الفول البلدياجية معايير الكفاءة االنت :(3)جدول

 الدراسة الميدانية بمحافظة الجيزة

النتاجية  المؤشر/  المحصول
 (وحدة)

العائد 
 (جنيه)

تكاليف متغيرة 
 (جنيه)

تكاليف كلية 
 (جنيه)

 الفول البلدي
 1498 1415 5518 8.9 الري بمياه الصرف الزراعي

 1422 1324 6944 11.2 الري بمياه مخلوطة
 1412 1285 8060 13.0 الري بمياه عذبة

  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر
وفقًا لنوعية مياه الري بعينة  لمحصول الفول البلديمعايير الكفاءة االقتصادية  :(4)جدول

 الدراسة الميدانية بمحافظة الجيزة

 المحصول
 حالرب

 الهامشي
 (جنيه)

صافي 
 العائد

 (جنيه)
اليرادات  % الربحية

 التكاليف الكلية/

العائد علي 
الجنيه 
 المستثمر

 الفول البلدي
الري بمياه الصرف 

 8،9 3،9 871 1181 1013 الزراعي
 3،7 1،7 181،2 2288 2281 الري بمياه مخلوطة

 1،9 2،9 289،8 2212 2992 الري بمياه عذبة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  :المصدر



 وآخرون إيمان عبد الفتاح
 

 148 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،ربعونالثالث واألالمجلد 

ل الرز بعينة ثر القتصادي لعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في زراعة محصوال 
 :الدراسة الميدانية

ان متوسط انتاجية الفدان لمحصول األرز ( 2)يوضح الجدول رقم  :انتاجية الفدان - أ
طن للفدان  3تي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو المزروع في االراضي ال

طن  352، ونحو طن للفدان المروي بمياه مخلوطة 351في حين بلغت االنتاجية نحو 
عن تلك % 0359، %  0353للفدان المروي بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو 

 .المروية بمياه الصرف الزراعي
العائد الفداني من محصول األرز باالراضي بعينة الدراسة بتقدير  :العائد الفداني - ب

الميدانية يتبين ان االراضي المروية بمياه الصرف الزراعي كانت اقل في العائد من 
ه نظيرتها المروية بالمياه المخلوطة والعذبة حيث قدر العائد من فدان األرز المروي بميا

 9321،  9011ذا العائد حوالي ، في حين بلغ هفدان/جنيه 2811صرف زراعي بنحو 
جنيه لكل من األرز المروي بالمياه المخلوطة  801، 211للفدان بزيادة قدرت بنحو /نيهج

 .والمياه العذبة علي الترتيب
الربحي ان الهامش ( 2)توضح معايير التقييم االقتصادي بالجدول رقم  :الهامش الربحي - ت

اضي المروية بمياه الصرف لالر جنيه  2202، 2222، 1222لفدان األرز بلغ نحو 
، %8057الزراعي، والمياه المخلوطة، المياه العذبة علي الترتيب، بزيادة بلغت نحو 

 .للنوعي المياه المخلوطة والعذبة علي الترتيب% 8959
اه قدر صافي العائد للفدان من محصول األرز المروي بمي :صافي العائد الفداني - ث

 في حين بلغ هذا العائد لالراضي المروية بالمياه ،جنيه 1130الصرف الزراعي بنحو 
% 8257، %8858جنيه بزيادة بلغت حوالي  2901، 2102المخلوطة ومياه عذبة حوالي 

 .للنوعين علي الترتيب
ان االربحية النسبية لفدان لمحصول األرز ( 2)يوضح الجدول رقم  :الربحية النسبية - ج

في %  82058ياه الصرف الزراعي بلغت نحو المزروع في االراضي التي يستخدم لريها م
للفدان %  39752، ونحو المروي بمياه مخلوطة% 32152نحو  حين بلغت نسبة االربحية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 149 8102 سبتمبر، ولاألالجزء  ،واألربعون ثالثالالمجلد 

عن تلك المروية % 1251، % 3153 المروي بمياه عذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو
 .بمياه الصرف الزراعي

يرادات الكلية للتكاليف الكلية لفدان األرز بتقدير معدل اال :معيار اليرادات للتكاليف الكلية - ح
في  851المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بلغ نحو 

لالرض  152، ونحو في األرز المروي بمياه مخلوطة 150حين بلغ هذا المعدل نحو 
عن تلك المروية % 3851، % 8152ذبة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحو المروية بمياه ع

 .بمياه الصرف الزراعي
بتقدير معدل العائد علي الجنيه المستثمر لفدان األرز  :عيار العائد علي الجنيه المستثمرم - خ

في  351المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بلغ نحو 
لالرض المروية  352، ونحو مخلوطةفي األرز المروي بمياه  3نحو  حين بلغ هذا المعدل

عن تلك المروية بمياه % 1252، % 8758مخلوطة بزيادة قدرت بنحو  بمياه عذبة غير
 .رف الزراعيالص

وفقًا لنوعية مياه الري بعينة الدراسة  لمحصول االرزمعايير الكفاءة االنتاجية  :(5)جدول
 الميدانية بمحافظة الجيزة

النتاجية  المؤشر/  المحصول
 (وحدة)

العائد 
 (جنيه)

تكاليف متغيرة 
 (جنيه)

تكاليف كلية 
 (جنيه)

 رزال 
 0227 0911 2311 3 الري بمياه الصرف الزراعي

 0982 0221 9011 3،1 الري بمياه مخلوطة
 0211 0238 9321 3،2 الري بمياه عذبة

  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر



 وآخرون إيمان عبد الفتاح
 

 150 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،ربعونالثالث واألالمجلد 

وفقًا لنوعية مياه الري بعينة الدراسة  لمحصول االرزمعايير الكفاءة االقتصادية  :(6)جدول
 الميدانية بمحافظة الجيزة

 المحصول
الربح 
 الهامشي

 (جنيه)

صافي 
 العائد

 (جنيه)
 الربحية

% 
 /اليرادات 

 التكاليف الكلية
العائد علي 

الجنيه 
 المستثمر

 رزال 
الري بمياه الصرف 

 8،1 3،1 820،8 1130 1222 اعيالزر 
 3،0 1،0 321،2 2102 2222 الري بمياه مخلوطة

 3،2 1،2 397،2 2901 2202 الري بمياه عذبة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر

شامية الثر القتصادي لعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في زراعة محصول الذرة ال 
 :بعينة الدراسة الميدانية

ان متوسط انتاجية الفدان لمحصول الذرة الشامية ( 9)يوضح الجدول رقم  :انتاجية الفدان - أ
اردب  0250المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو 

، ونحو طةاردب للفدان المروي بمياه مخلو  0252للفدان في حين بلغت االنتاجية نحو 
، % 0053مخلوطة بزيادة قدرت بنحو اردب للفدان المروي بمياه عذبة غير  0952
 .عن تلك المروية بمياه الصرف الزراعي% 0957

بتقدير العائد الفداني من محصول الذرة الشامية باالراضي بعينة الدراسة  :العائد الفداني - ب
راعي كانت اقل في العائد من الميدانية يتبين ان االراضي المروية بمياه الصرف الز 

نظيرتها المروية بالمياه المخلوطة والعذبة حيث قدر العائد من فدان الذرة الشامية المروي 
، 2111ي حين بلغ هذا العائد حوالي فدان ، ف/جنيه 1281بمياه صرف زراعي بنحو 

روي جنيه لكل من الذرة الشامية الم 311، 201للفدان بزيادة قدرت بنحو /هجني 2311
 .بالمياه المخلوطة والمياه العذبة علي الترتيب

ان الهامش الربحي ( 2)توضح معايير التقييم االقتصادي بالجدول رقم  :الهامش الربحي - ت
جنيه لالراضي المروية بمياه  1318، 1182، 3331فدان الذرة الشامية بلغ نحو ل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 151 8102 سبتمبر، ولاألالجزء  ،واألربعون ثالثالالمجلد 

، %80ب، بزيادة بلغت نحو لصرف الزراعي، والمياه المخلوطة، المياه العذبة علي الترتيا
 .للنوعي المياه المخلوطة والعذبة علي الترتيب% 3151

اه قدر صافي العائد للفدان من محصول الذرة الشامية المروي بمي :صافي العائد الفداني - ث
 ، في حين بلغ هذا العائد لالراضي المروية بالمياهجنيه 3812الصرف الزراعي بنحو 

% 3052، %8857جنيه بزيادة بلغت حوالي  1802، 3711المخلوطة ومياه عذبة حوالي 
 .للنوعين علي الترتيب

ان االربحية النسبية لفدان لمحصول الذرة ( 2)يوضح الجدول رقم  :الربحية النسبية - ج
 89952الشامية المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي بلغت نحو 

%  12250، ونحو المروي بمياه مخلوطة%  378ة نحو في حين بلغت نسبة االربحي% 
عن تلك % 2252، % 1851مخلوطة بزيادة قدرت بنحو للفدان المروي بمياه عذبة غير 
 .المروية بمياه الصرف الزراعي

بتقدير معدل االيرادات الكلية للتكاليف الكلية لفدان الذرة  :معيار اليرادات للتكاليف الكلية - ح
غ نحو اضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بلالشامية المزروع في االر 

، ونحو ذرة الشامية المروي بمياه مخلوطةفي ال 152نحو  في حين بلغ هذا المعدل 351
% 1058، % 3251طة بزيادة قدرت بنحو لالرض المروية بمياه عذبة غير مخلو  152

 .عن تلك المروية بمياه الصرف الزراعي
بتقدير معدل العائد علي الجنيه المستثمر لفدان الذرة  :لي الجنيه المستثمرعيار العائد عم - خ

الشامية المزروع في االراضي التي يستخدم لريها مياه الصرف الزراعي تبين انه بلغ نحو 
، ونحو ذرة الشامية المروي بمياه مخلوطةفي ال 352نحو  ا المعدلفي حين بلغ هذ 851
عن % 2253، %  21 ة غير مخلوطة بزيادة قدرت بنحوذبلالرض المروية بمياه ع 352
 .ك المروية بمياه الصرف الزراعيتل



 وآخرون إيمان عبد الفتاح
 

 152 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،ربعونالثالث واألالمجلد 

وفقًا لنوعية مياه الري بعينة  لمحصول الذرة الشاميةمعايير الكفاءة االنتاجية  :(7)جدول
 الدراسة الميدانية بمحافظة الجيزة

النتاجية  المؤشر/  المحصول
 (وحدة)

العائد 
 (جنيه)

رة تكاليف متغي
 (جنيه)

تكاليف كلية 
 (جنيه)

 الذرة الشامية
 0382 0811 1231 02،0 الري بمياه الصرف الزراعي

 0011 0108 2111 02،2 الري بمياه مخلوطة
 0081 772 2311 09،2 الري بمياه عذبة

  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر
 

وفقًا لنوعية مياه الري بعينة  لمحصول الذرة الشاميةلكفاءة االقتصادية معايير ا :(8)جدول
 الدراسة الميدانية بمحافظة الجيزة

 المحصول
الربح 
 الهامشي

 (جنيه)

صافي 
 العائد

 (جنيه)
 الربحية

% 
 /اليرادات 

 التكاليف الكلية
العائد علي 

 الجنيه المستثمر

 الذرة الشامية
الري بمياه الصرف 

 8،1 3،1 899،2 3812 3331 الزراعي
 3،2 1،2 372 3711 1182 الري بمياه مخلوطة
 3،2 1،2 132،0 1802 1318 الري بمياه عذبة

  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر
 

 : انتاجية الوحدة المحصولية وعائد وحدة المياه من مياه الصرف الزراعي
انتاجية الوحدة من مياه الري بانواعه ( 7)يوضح الجدول رقم  :محصول القمحبالنسبة ل - أ

وتحسب بخارج قسمة االنتاج من المحصول علي كمية المياه المستخدمة في ري هذا )
 051ومنه يتبين ان انتاجية الوحدة من مياه الري لمحصول القمح بلغت نحو ( المحصول

ري في حين تقل انتاجية الوحدة من مياه ال، لقمح المروي بمياه الصرف الزراعيفي ا
، والمياه العذبة للقمح المروي بالمياه المخلوطة 050، 053لنوعي الري االخري بحوالي 

 .علي الترتيب



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 153 8102 سبتمبر، ولاألالجزء  ،واألربعون ثالثالالمجلد 

للقمح المروي بمياه  858كما بلغ صافي العائد من الوحدة المائية لمحصول القمح نحو 
روي بمياه مخلوطة ومياه عذبة علي للقمح الم  059،  850الصرف الزراعي تناقصت لنحو 

 .الترتيب
بعينة  لمحصول القمحنتاجية الوحدة من مياه الري صافي العائد من وحدة المياه إ :(9)جدول

 الدراسة الميدانية
من  انتاجية الوحدة المحصول

 مياه الري
من  صافي العائد

 المقنن المائي الوحدة المائية
 القمح

 0290 8،8 0،1 الري بمياه الصرف الزراعي
  0،9 0،0 الري بمياه عذبة  8،0 0،3 الري بمياه مخلوطة

  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر
انتاجية الوحدة من مياه الري ( 01)يوضح الجدول رقم  :بالنسبة لمحصول الفول البلدي - ب

محصول علي كمية المياه المستخدمة في ري وتحسب بخارج قسمة االنتاج من ال)بانواعه 
ومنه يتبين ان انتاجية الوحدة من مياه الري لمحصول الفول البلدي بلغت ( هذا المحصول

، في حين تقل انتاجية الوحدة بلدي المروي بمياه الصرف الزراعيفي الفول ال 051نحو 
المروي بالمياه البلدي  للفول 157، 050بحوالي  ىخر ري لنوعي الري األمن مياه ال
 .، والمياه العذبة علي الترتيبالمخلوطة

للفول البلدي  851كما بلغ صافي العائد من الوحدة المائية لمحصول الفول البلدي نحو 
للفول البلدي المروي بمياه مخلوطة  052، 850ه الصرف الزراعي تناقصت لنحو المروي بميا

 .ومياه عذبة علي الترتيب
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لمحصول الفول الوحدة من مياه الري صافي العائد من وحدة المياه نتاجية إ :(11)جدول
 بعينة الدراسة الميدانية البلدي
  انتاجية الوحدة المحصول

 من مياه الري
  صافي العائد

 من الوحدة المائية
المقنن 
 المائي

 الفول البلدي
 0823 8،1 0،1 الري بمياه الصرف الزراعي

  0،2 1،7 لري بمياه عذبةا  8،0 0،0 الري بمياه مخلوطة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر

انتاجية الوحدة من مياه الري بانواعه ( 00)يوضح الجدول رقم  :النسبة لمحصول الرزب - ج
وتحسب بخارج قسمة االنتاج من المحصول علي كمية المياه المستخدمة في ري هذا )

 159ومنه يتبين ان انتاجية الوحدة من مياه الري لمحصول األرز بلغت نحو ( المحصول
ري ، في حين تقل انتاجية الوحدة من مياه الالزراعي في األرز المروي بمياه الصرف

، والمياه العذبة لألرز المروي بالمياه المخلوطة 152، 152لنوعي الري االخري بحوالي 
 .علي الترتيب

ه لألرز المروي بميا 152ئد من الوحدة المائية لمحصول األرز نحو كما بلغ صافي العا
لألرز المروي بمياه مخلوطة ومياه عذبة علي  151 ،151الصرف الزراعي تناقصت لنحو 

 .الترتيب
بعينة  لمحصول االرزنتاجية الوحدة من مياه الري صافي العائد من وحدة المياه إ :(11)جدول

 الدراسة الميدانية

 انتاجية الوحدة المحصول
 من مياه الري

 صافي العائد
 المقنن المائي من الوحدة المائية

 رزال 
 2819 1،2 1،9 الري بمياه الصرف الزراعي

  1،1 1،2 الري بمياه عذبة  1،1 1،2 الري بمياه مخلوطة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر
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انتاجية الوحدة من مياه الري ( 08)يوضح الجدول رقم  :صول الذرة شاميةبالنسبة لمح - د
وتحسب بخارج قسمة االنتاج من المحصول علي كمية المياه المستخدمة في ري )بانواعه 

ومنه يتبين ان انتاجية الوحدة من مياه الري لمحصول الذرة شامية بلغت ( هذا المحصول
، في حين تقل انتاجية الوحدة من ه الصرف الزراعيامية المروي بميافي الذرة ش 050نحو 

، ة شامية المروي بالمياه المخلوطةللذر  152، 050حوالي مياه الري لنوعي الري االخري ب
 .والمياه العذبة علي الترتيب

للذرة شامية  152كما بلغ صافي العائد من الوحدة المائية لمحصول الذرة شامية نحو 
للذرة شامية المروي بمياه مخلوطة  153، 151عي تناقصت لنحو ه الصرف الزراالمروي بميا

 .ومياه عذبة علي الترتيب
لمحصول الذرة نتاجية الوحدة من مياه الري صافي العائد من وحدة المياه إ :(12)جدول

 بعينة الدراسة الميدانية الشامية
 انتاجية الوحدة المحصول

 من مياه الري
 صافي العائد

 المقنن المائي من الوحدة المائية
 3099 1،2 0،0 الري بمياه الصرف الزراعي    الذرة الشامية

  1،3 1،2 الري بمياه عذبة  1،1 0،0 الري بمياه مخلوطة
  8102/8102 جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية للموسم الزراعي :المصدر

 

ي ري بعض لعادة استخدام مياه الصرف الزراع ف البيئيةثار اآل: ثانياا 
العادة  البيئيةللتعرف علي االثار  :المحاصيل الزراعية بعينة الدراسة الميدانية

المروية بمياه الصرف الزراعي  سؤال المزارعين باالراضياستخدام مياه الصرف الزراعي تم 
وذلك الهم الزروع لاعينة الدراسة الميدانية بمحافظة مزارع ب( 008)وعددهم والمياه المخلوطة 

، ول البلدي بالعروة الشتوية، وتتمثل في محاصيل القمح والفائدة في منطقة الدراسة الميدانيةسال
حول ظهور اي من االثار البيئية علي اثر استخدامهم واالرز والذرة الشامية بالعروة الصيفية 

 (.3)لمياه الصرف الزراعي وجاءت اجاباتهم علي النحو الموضح بالجدول رقم 
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نه وجود بعض االثار السلبية نتيجة اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والذي يتبين م
 :وتمثلت أهم هذه اآلثار في التاليفي ري المحاصيل الزراعية 

  واحيانا تكون هذه الرائحة ( رائحة الكيماوي او كمكمة)وجود روائح غير مرغوبة في التربة
 .دائمة وتتزايد حدتها بفعل العوامل الطبيعية

 تربة يصبح احيانا  رخوا  بعد اتمامك عملية الري وجفاف االرضقوام ال                                  ً     ً               . 
 ظهور بعض انواع الطحالب والفرطيات علي سطح التربة. 
 تزايد نسبة االصابة باالمراض للمحاصيل المزروعة. 
 تناقص انتاجية المحاصيل محل الدراسة عن نظيرتها المروية بالمياه العذبة. 
 ية من حيث االحجام وطول السنبلة وقوام الحبوبعدم التناسق بين النواتج المحصول. 
  في االفراد ( كالكلي والكبد والسرطان والربو)تزايد معالت االصابة باالمراض ومنها المزمنة

 .التي تستهلك او تتعامل مباشرة مع المحاصيل المروية بمياه الصرف والمخلوطة
 ة او صرف زراعيتزايد معدالت وفيات االطفال بالقري التي بها مياه مخلوط. 

كما تبين من نتائج الدراسة الميدانية ان المزارعين تتعامل بصورة مباشرة مع مياه الري 
 .الملوثة ويعتبر ارتداء بوت بالستيك بالقدم الوسيلة الوحيدة للوقاية لدي معظمهم

وبالرغم من استخدام عدد كبير منهم لماكينات الري اال ان المزارعين واالطفال عادة ما 
 .يستخدمون هذه المياه لغسل وجوههم واحيانا خضرواتهم اثناء تواجدهم في الحقل
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عادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المزارعين حول االثار البيئية إل راءآ :(13)جدول
 المحاصيل الزراعية لديهم

 لي حد ماإ ل نعم السؤال
  09 72 ؟(للقدم بوت بالستيك)هل تستخدم اي ادوات وقائية اثناء الري 

و أهل تتعامل بصورة مباشرة عن طريق الري من الترع او المصارف 
 01 08 71 ؟القنوات المائية

  11 22 ؟حظت ان التربة لها رائحة مختلفةهل ال  81 22 ؟هل تستخدم ماكينات الري
  90 10 هل رائحة التربة بسبب مياه الصرف دائمة؟

هل رائحة التربة بسبب مياه الصرف تتزايد بفعل العوامل الطبيعية   22 21 رف تتزايد بعد الري؟هل رائحة التربة بسبب مياه الص
  20 20 كحرارة الجو؟

 39 31 12 ؟دما تجف االرض هل تكن االرض رخوةعن
هل الحظت وجود اي نوع من العفن او الطحالب الموجودة علي 

 32 39 11 ؟التربة بعد الري
  11 22 ؟ك اصيبت باي امراضهل المحاصيل الخاصة ب

  70 80 ؟هل انتاجية المحصول لديك قلت عما قبل او المتعارف عليه
 01 22 08 هل الحظت اي تطور غير طبيعي علي بعض المحاصيل المنتجة؟

 32 13 33 هل هناك تناسق بين احجام المنتجات من المحاصيل المزروعة لديك؟
 تعاملين مع مياه الري بأيسرة المصيب اي فرد من افراد االأهل 

 08 12 21 امراض؟
صيب اي من االفراد الذين يستهلكون المحصول من العائلة باي هل أ

 82 22 38 مراض؟أ

 87 12 39 هل تزايدت وفيات االطفال في القرية في الفترة االخيرة؟
 88 21 32 ؟هل االمراض التي اصيب بها المتعاملين مع مياه الري مزمنة

 01 71 2 جهة حكومية؟ ة لرصد التلوث بالمياه من خالل أيةوسيلهل توجد 
  8102/8102 نتائج الدراسة الميدانية لعينة من المزارعين بمحافظة الجيزة :المصدر
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 مناقشة النتائج والتوصيات
بالرغم من انخفاض العوائد الصافية والمؤشرات االنتاجية واالقتصادية للمحاصيل محل 

عادة استخدام الموارد المائية بصفة عامة ومياه الصرف الزراعي بصفة خاصة الدراسة اال ان ا
يعد تكثيف لالستعمال المائي ويحقق عائد اكبر للوحدة المائية المصرية في الوقت الذي تعاني 

 .نقص الموارد المائية ومحدوديتها مصر فيه من
محاصيل الزراعية وضحت النتائج فان استخدام مياه الصرف الزراعي في ري الوكما أ

 يحقق عائد اقتصادي ويوفر دخوال مزرعية واربحية مناسبة حتي وان كانت تقل قلياًل عن
، وهو ما يحقق قيمة مضافة ، ويزيد من االستدامة البيئية لمورد نظيرتها المروية بالمياه العذبة

 .المياه
اال ان هناك عدد  عادة استخدام مياه الصرف الزراعيوبالرغم من المنافع االقتصادية إل

من االثار السلبية علي البيئة الزراعية واالنسانية جراء استخدام هذه المياه في الزراعة تتمثل 
 .راض علي االنسان والنبات والتربةفي ظهور بعض االم

 :لذا فان الدراسة توصي باآلتي
 هذه االثار تحسين نوعية المياه واجراء المزيد من التحليالت الكيميائية للتخفيف من حدة. 
  العمل علي تفعيل دور االرشاد الزراعي والتعاون الزراعي لزيادة الوعي باساليب التعامل

 .مع مياه الري وتجنب المخاطر الناتجة عنها
 التوسع في االستثمار في مشروعات تطوير الري والصرف. 
  في ( فاكهةكالخضر وال)تشديد الرقابة علي عدم زراعة المحاصيل ذات االستهالك المباشر

 . االراضي التي تروي بمياه الصرف الزراعي والمياه المخلوطة
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ABSTRACT 

The study aimed to study the economic and environmental effects 

of the re-use of agricultural drainage water. The study found that 

despite the decline in net revenues, for the productivity and economic 

crops studied, it should be noted that the re-use of water resources, in 

general, and water drainage in particular. The study indicates that the 

intensification of the use of water and bring Egypt's largest hydro unit 

returns while experiencing Egypt where shortages water resources and 

their limitations. In spite of the economic benefits of re-use of 

agricultural drainage water, but there are a number of negative impacts 

on agricultural and human environment due to the use of this water in 

agriculture, which requires him to improve water quality and further 

chemical analyzes to mitigate these effects, as well as work on 

activating the role of Agricultural Extension agricultural cooperation to 

increase awareness by methods dealing with irrigation water and avoid 

risks resulting from it. 

Key Words: Agricultural drainage, Irrigation, Environmental pollution. 


