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 الوجو القبميبمقارنة الوجو البحري في  ىم المحاصيل الزراعيةألواالنتاجي  المائي فاقددراسة تحميمية لم
 

 د . حسين حسن عمي ادم
 

 كمية الزراعة والموارد الطبيعية   جامعة أسوان – استاذ االقتصاد الزراعي المساعد

 
 العربي الممخص

 
فيى تعنى قضايا الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة، أىم الىى المورد الرئيسى ومن المياه تعتبر 

أن  حيث ،مورد المياه بالندرة بو يتسم الغذاء والوجود والحياة والعنصر االساسى فى تكوين جميع الكائنات الحية عمى االرض وفى ظل ما
كانية المستمرة عمى مستوى العالم بصورة مضطردة حيث بمغ عدد السكان العالم فى عام و، والزيادة السالمعروض منو ال يفي بالطمب عمي

مميار نسمة .كما تمثل المياه احد أىم الموارد االقتصادية الالزمة لإلنتاج الزراعي، ويرجع ذلك إلي الندرة النسبية ليا والتي  :.9نحو  4242
دراسة الوضع اإلنتاجي والمائي لبعض المحاصيل الزراعية في كل .ويستيدف ىدا البحث تعتبر مصر احدي الدول التي تعاني من ىذه الندرة 

 من الوجو البحري والوجو القبمي واالسترشاد بو عند االستصالح واالستزراع في المناطق الجديدة سواء شمال الوادي أو جنوب الوادي، وذلك
يات المياه المستخدمة لزراعة ىذه المحاصيل بين مناطق الوجو القبمي والوجو عن طريق تقدير الفاقد سواء في كمية وقيمة اإلنتاج أو كم

وأتضح من النتائج المتحصل عمييا من البحث أن استصالح واستزراع األراضي في شمال مصر مثل الدلتا وسيناء والساحل الشمالي  البحري.
ي الظروف المناخية الحارة في الجنوب وزيادة البخر واالحتياجات يعتبر أكثر جدوى من االستصالح واالستزراع في الجنوب، ويرجع ذلك إل

. وتشير المائية المرتفعة لممحاصيل، باإلضافة إلي انخفاض اإلنتاجية الفدانية لغالبية ىذه المحاصيل في الجنوب مقارنة باحتياجاتيا في الشمال
ختارة في الوجو البحري عن الوجو القبمي، باستثناء محاصيل البصل النتائج أيضا أن إنتاجية مورد المياه كان أعمي لجميع المحاصيل الم

الشتوي، الثوم، الطماطم الشتوي، البطاطس الشتوي. وعند اتخاذ قرار زراعة ألف فدان من كل محصول من المحاصيل موضع البحث في 
الف  97.86:الخسارة في المحاصيل المختارة نحو  الوجو القبمي ترتب عمية خسارة في كل من قيمة اإلنتاج وكمية اإلنتاج، وقد بمغت جممة

كفاءة التوصيل المائى فى الوجة مميون متر مكعب.كما تم تقدير  4.59جنيو، أما الخسارة في كمية المياه المستخدمة فبمغت جممتيا نحو 
ستويات المختمفة ، مما يعنى بالضرورة العمل عمى أن ىناك نسبة كبيرة من الفواقد المائية عمى الموتبن   لمعروات الثالثة البحري والوجة القبمي

تقميل ىذه الفواقد عن طريق تطوير وتحسين الطرق المختمفة لمري واستخدام ما يتناسب منيا مع كل منطقة زراعية ولممحاصيل المختمفة ، 
ات الفرعية بخطوط المواسير المدفونة لتقميل عممية باإلضافة الى االىتمام بتبطين الترع لتقميل التسرب ما أمكن ، ومحاولة استبدال الترع والقنو 

التبخر لممياه  فى حدود اإلمكانيات المتاحة،كما تم تقدير ايضا كفاءة التوصيل المائى فى الوجة البحري والوجة القبمي لبعض المحاصيل 
لترع الترابية بالمجاري المائية المبطنة او المغطاه وقد تبين منيا انة يمكن العمل عمي تقميل فواقد توصيل المياة عن طريق استبدال ا الحقمية

 والتي تمنع التسرب باالضافة الي استبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المدفونة حيث ال تفقد المياة بالبخر او التسرب كما
 انياتقضي تماما عمي مشكمة نمو الحشائش ومن ثم تقميل الفواقد المائية.

 احية:الكممات المفت

 مقدمة .1

لتحقيق التنمية  ة الالزمةالمورد الرئيسىأىم  منالمياه تعتبر 
فيى تعنى ة، االقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاص

الغذاء والوجود والحياة والعنصر االساسى فى تكوين جميع الكائنات 
أن  حيث ،مورد المياه بالندرة بو يتسم الحية عمى االرض وفى ظل ما

والزيادة السكانية المستمرة عمى ، ولمعروض منو ال يفي بالطمب عميا
مستوى العالم بصورة مضطردة حيث بمغ عدد السكان العالم فى عام 

كما تعتبر الموارد المائية من أىم . مميار نسمة :.9نحو  4242
اإلنسان ، وتدل  هالموارد االقتصادية المتاحة الرتباطيا الوثيق بحيا

ريخية عمي أن تطور الحضارات اإلنسانية عبر القرون الشواىد التا
المختمفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بوفرة المياه ، ومع كون المياه شريان 
الحياة األساسي لإلنسان ، أال أن أىميتو تتعدي ذلك حيث أنو العامل 
المحدد لإلنتاج الزراعي وما ينتجو من غذاء سواء لإلنسان أو 

المتعددة في شتي المجاالت ، ولذا فان  وماتالحيوان إضافة الستخدا
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الموارد المائية ىي المحدد األساسي لتحقيق التنمية الزراعية 
االقتصادية والصحية. ومن الجدير بالذكر أن العرض الحالي لمموارد 

مميار متر مكعب  :6المائية يتسم بالثبات النسبي  فقد كان يبمغ نحو 
 77.7السد العالي وبعد إنشائو بمغ  في العام من نير النيل قبل إنشاء

مميار متر مكعب وتنحصر الموارد المائية في مصر في نير النيل ، 
    المياه الجوفية ، الصرف الزراعي المعاد ، مياه الصرف الزراعي 

 32.5% ،  32.5% ،  98.8 نحو ) المعاد( مياه األمطار ونسبتيا
نسبتيا قميمة تقدر % عمي الترتيب، أما مياه األمطار ف %4.3 ، 
% فقط ، في الوقت  2.9مميار متر مكعب سنويا وبنسبة  2.7بنحو 

الذي يتزايد فيو الطمب عمي المياه لمواجيو االحتياجات السكانية 
المتزايدة والستصالح المزيد من األراضي لتحقيق التنمية الزراعية 

درة األفقية، وعموما فان مصر تقع في نطاق الدول التي تعاني من ن
مواردىا المائية وذلك وفقا لمعيار النصيب الفردي من المياه حيث تقع 
في المستوي الثالث ويشمل الدول التي ال تتجاوز حصة الفرد فييا 

، ويالحظ  (3،4)في السنة 5م 722وال تقل عن  5م 3222من المياه 
أن الفجوة المائية أخذة في االتساع حيث تحدد تمك الفجوة إطار ما 

لية من تنمية اقتصادية من جية والمتاح من المياه من جية تصبو إ
أخري ، ال سيما إذا ما استمرت األنماط الراىنة الستخدامات المياه ، 

% من المياه ،  7:خاصة في مجال الري الذي يستحوذ عمي نحو 
إضافة لمزيادات السكانية المتتابعة والسريعة ، وما يتبعيا من زيادة 

اطار محدودية الموارد المائية العذبة عمى مستوى وفى في االستيالك.
% فقط من المسطحات المائية عمى الكرة 8العالم حيث تمثل 
 ويمثل نير النيل 5م مميار3582يقدر اجماليا االرضية والتى 

المصدر الرئيسي لممياه في مصر، وتبمغ حصة مصر السنوية منو 
يات المياه ممة كم% من ج98.8 نحو، تمثل  5م مميار 77.7نحو 

الن المزارعين ال يدفعون ثمنا لعنصر ونظرا ، المتاحة في مصر
بين  المفاضمةالمياه فيو ال يدخل في حساباتيم االقتصادية عند 

 ان تضع ويجب .في المناطق المختمفة المتنوعةزراعة المحاصيل 
لدولة في االعتبار أن ليذا المورد ثمن وعائد وتكمفة فرصة بديمة ا

ن أ، خاصة و  الختيار بين مناطق االستصالح الجديدةوذلك عند ا
حيث  الزراعة المصرية من أكبر القطاعات المستيمكة لممياه، 

% من اجمالى ;.::تمثل نحو ، 5ممميار  76.9يستيمك نحو 
عاة ذلك وباالضافة الى امع مر  ;422عام في االستخدامات 

المياه الفرد من  نصيب انخفاض سنة تمو االخرى حيث بمغ متوسط
 :7:بمغ حوالى  4222وفى عام  72;3فى عام  5م 4922حوالى 

وىذا يعنى ان   4239فى عام  5م852 نحوثم انخفض الى ،  5م
حسب المعايير الدولية التى  وذلكمصر تعتبر تحت حد الفقر المائى 

/السنة  ومن ىنا 5م 3222تحدد خط الفقر المائى بما يقل عن نحو 

% من الناتج الزراعي  7; نحو وأنممياه ، يبرر الدور االقتصادى ل
 .(5،6)يتحقق من خالل األراضي المروية

 مشكمة البحث: .2

زيادة الطمب عمي الموارد المائية في مصر مع محدودية ل نظرا    
عرضيا، وىو ما يعني الندرة النسبية ليذا المورد، وقد يرجع أىم 

دم وجود أسباب ىذه الندرة إلي تدني معدالت ىطول األمطار وع
حواجز وسدود طبيعية لتخزين المياه بين أسوان والبحر المتوسط. 

تأتي  ولذلكوتظير ىذه الندرة عند الزراعة في المناطق الجديدة، 
المشكمة البحثية في صورة سؤال ىو: ىل من األفضل في ظل 
محدودية مورد المياه في مصر االتجاه نحو االستصالح واالستزراع 

 م في مناطق الشمال.في مناطق الجنوب أ

 ىدف البحث:  .3

 أىم  إلييدف البحث إلي دراسة الوضع اإلنتاجي والمائي       
المحاصيل الزراعية في كل من الوجو البحري والوجو القبمي 
واالسترشاد بو عند االستصالح واالستزراع في المناطق الجديدة سواء 

اقد سواء شمال الوادي أو جنوب الوادي، وذلك عن طريق تقدير الف
في كمية وقيمة اإلنتاج أو كميات المياه المستخدمة لزراعة ىذه 

ر  يمعايودراسة ، المحاصيل بين مناطق الوجو القبمي والوجو البحري
 .كفاءة التوصيل المائى فى مصر والوجة البحري والوجة القبمي

 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات .4

الكمي لتقدير عمي طرق التحميل الوصفي و  البحث اعتمد
إنتاجية مورد المياه واإلنتاجية الفدانية المضحي بيا لممحاصيل 

في الوجو القبمي مقارنة بالوجو البحري، كذلك تقدير  البحث موضع
كمية وقيمة الفاقد في اإلنتاج وكمية المياه المستخدمة عند الزراعة 

 بحثال أعتمدو  .الوجة القبمى مقارنة بالزراعة في  الوجة البحرىفي 
عمي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجيات المختمفة 

، معيد بحوث إدارة  مثل قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة
المياه بالمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، 

عم الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، مركز المعمومات ود
ذات الصمة  المراجع واألبحاث العمميةو  اذ القرار بمجمس الوزراء،اتخ

 .بموضوع البحث

 :تيامناقشو  النتائج .5

 :الموارد المائية المتاحة في مصر حجم. 1.5

حيث يتضح تتباين الموارد المائية في مصر وفقا لمصادرىا،       
( أن حجم الموارد المائية المتاحة في مصر تقدر 3جدول رقم ) من
  تمثل نحو 5ممميار  83.7، يستخدم منيا نحو 5ممميار  94.7 حونب
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  في مصر من مصادرىا المختمفة واالىمية النسبية ليا حجم الموارد المائية المتاحة .1جدول 

 مصادر المياه
الكمية المتاحة مميار 

 3ممتر 
االىمية 

 النسبية %
المستخدم الحالي مميار 

 3م
االىمية 
 %النسبية 

 6.3: 73.9 98.8 77.7 لنير الني

 8.9 6.3 32.5 9.7 الخزان الجوفي في الدلتا والصعيد

 8.2 5.9 32.5 9.7 أعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

 8.2 3.7 4.3 3.7 مياه صرف صحي معالج

 4.6 2.27 2.9 2.7 موارد مائية مطرية

 322 83.7 322 94.7 اإلجمالي

 .ارة الموارد المائية والري، مركز اإلعالم المائي، بيانات غير منشورةوز  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:
 

 ، تمثل نحو5ممميار  77.7%. ويساىم نير النيل بنحو 5:.6:
% من كمية المياه المتاحة في مصر، ثم الخزان الجوفي في 98.77

عادة استخدام مياه الصرف الزراعي ويساىم كل  الدلتا والصعيد وا 
%، ثم يأتي بعد ذلك 32.5 تمثل نحو 5ميار مم 9.7منيا بنحو 

 2.7، 3.7، والموارد المائية المطرية بنحو  الصرف الصحي المعالج
% عمي الترتيب من جممة المياه 2.9%، 4.3 تمثل نحو 5ممميار 

 المتاحة في مصر.

 طرق تنمية وترشيد الموارد المائية . 2.5

بغرض  لطمب عميياا وازديادمحدودية المياه المتاحة فى ظل        
التوسع االفقى من خالل زراعة االراضى الجديدة لتمبية احتياجات 

فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات في كل الزيادة السكانية المضطردة 
، اليضبة االستوائية، جنوب السودان، وذلك  من اليضبة اإلثيوبية

بالتعاون بين دول حوض النيل والتي يطمق عمييا مشروعات أعالي 
ه المشروعات الحفاظ عمي المياه وزيادة كفاءة ذالنيل وتستيدف ى

% من كمية المياه الناتجة عن  4; نحواالستغالل، حيث تبين أن 
تساقط األمطار عمي ىضبة البحيرات االستوائية ال يتم االستفادة 

فيما و % فقط من جممة األمطار  : نحو منيا، حيث يصل إلي النيل
 : (6)المشروعات هيمي أىم ىد

االستفادة من  المشروعا ذيستيدف ى مشروع بحر الجبل والزراف: -3
 إليالداخل  المائي اإليرادويبمغ متوسط  الكمية المفقودة من المياه،

متر مكعب،  مميار :4 نحووالزراف  لبحر الجبمنطقة مستنقعات 
ويفقد الجزء المتبقي وىو نصف  5ممميار  36 نحوويخرج منيا 

 .الكمية
المشروع أنشاء قناة  اذىويتضمن  :وع منطقة بحر الغزالمشر  -4

لتصب في النيل األبيض وحفر قناة  لتجميع مياه األنيار الشمالية

يمكن  أخري لتجميع مياه األنيار الجنوبية، وتقدر كمية المياه التي
  .عند أسوان 5ممميار  9 بنحو المشروع اذىاالستفادة منيا من 

ا ذوييدف ىخورشار ونير السوباط: مشروع منطقة مستنقعات  -5
ار في قناة صناعية تبدأ شمستنقعات خور  المشروع إلي تجميع مياه

وتقدر  .األبيض عند بمدة ميموث عمي النيل ار وتنتييشمن خور 
  .5ممميار  ; نحوادة منيا كمية المياه التي يمكن االستف

 :تطور كمية مياه النيل المنصرفة خمف خزان أسوان -

مد مصر بصفة رئيسية عمي الموارد المائية السطحية من تعت   
إلي جزء قميل من المياه الجوفية واألمطار  باإلضافةمياه نير النيل، 

عادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج يوضح ، و وا 
( أن متوسط كمية مياة نير النيل المنصرفة خمف خزان 4جدول رقم )
حد ب( :423-4222خالل الفترة ) 5م مميار 39.:6نحو أسوان بمغ 
بمغ  قصي ، وحد أ4237عام في  5ممميار  66.45 نحو أدني بمغ

 37.96نحوب بتناقص قدر ، ;422عام  في 5م مميار 9;.;7نحو
وبتقدير معادلة  4237% من عام ;57.7مثل نحوي،  5م مميار

االتجاة الزمني العام لكمية مياه النيل المنصرفة خمف خزان أسوان 
كمية مياه  تناقص( 5الجدول رقم)ب الواردة( 3بين من المعادلة رقم)ت

بمقدار معنوي احصائيا بمغ النيل المنصرفة خمف خزان أسوان 
% من ;3.7سنوي بمغ نحو تناقصبمعدل  ، 5مميار م 2.99نحو

، وقد بمغ معامل  السابق االشارة الييا الفترة اللخالمتوسط العام 
% من التغيرات الحادثة 77ي ان نحو ،مما يعن 2.77التحديد نحو

في الكمية مياه النيل المنصرفة خمف خزان أسوان تعزي الي عنصر 
  .الزمن

 المستخدمة في الزراعة:مياه التطور كمية  -

( أن متوسط كمية المياه 4تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )
 خالل الفترة  5مميار م 85.;6 نحو المستخدمة في الزراعة بمغ
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النيمية ومن المياه المستخدمة في  الموارد المائيةتطور كل من كميات المياه المستخدمة في الزراعة ومتوسط نصيب الفرد من  .2جدول 

 (2218-2222الزراعة و مؤشر ندرة المياه في مصر خالل الفترة )

 السنوات

كمية مياه النيل 
المنصرفة خمف 
خزان أسوان 

 (1) 3مميار م

كمية المياه 
المستخدمة في 

 3الزراعة  مميار م
(2) 

كمية المياه 
المستخدمة 

عند الحقل  
 3مميار م

عدد 
السكان 

بالمميون 
 نسمة

(3) 

متوسط نصيب 
الفرد من 
الموارد المائية 

  3النيمية مميار م
(4) 

متوسط نصيب الفرد 
من المياه 
المستخدمة في 

 3الزراعة مميار م

(5) 

مؤشر ندرة 
المياه النيمية 

(6) 

4222 7:.57 73.:: 56.8: 86.69 ;27.29 :26.937 ;.6;- 

4223 7:.53 73.;; 56.:5 87.8; ::9.;2 9;3.667 33.46- 

4224 7;.:4 74.52 57.7: 88.;4 :;5.;2 9:3.752 32.83- 

4225 78.85 74.33 58.77 8:.37 :52.;8 986.859 38.;2- 

4226 78.34 74.45 59.:8 8;.58 :2;.33 975.24: 3;.2;- 

4227 78.:: 74.53 5;.62 92.87 :27.2; 962.632 3;.6;- 

4228 78.;5 74.66 62.;7 94.42 9::.72 948.538 43.37- 

4229 79.:9 74.67 64.2: 95.88 9:7.86 934.277 43.66- 

422: 7:.:9 74.8: 64.:7 97.44 9:4.86 922.568 43.96 

422; 7;.;9 74.9: 56.78 99.89 994.33 89;.764 44.9;- 

4232 7:.95 75.44 59.9; :3.22 947.28 879.259 49.6;- 

4233 7:.:9 75.5: 52.:9 :6.22 922.:5 857.698 4;.;4- 

4234 7;.23 75.76 54.33 :9.22 89:.4: 837.624 54.39- 

4235 68.25 65.25 59.:4 :9.:; 745.945 6:;.7:; 69.85- 

4236 68.79 65.7: 5:.48 ;2.23 739.5:9 6:6.38: 6:.48- 

4237 66.45 63.45 58.97 ;9.8; 674.97; 644.26; 76.97- 

4238 68.88 66.69 65.88 323.5: 682.46; 65:.869 75.;:- 

4239 72.26 68.2; 63.;4 323.5: 6;5.7:: 676.848 72.86- 

423: 66.86 63.47 58.67 323.63 662.3;5 628.987 77.;:- 

 -52.47 856.84 9.73;8 5:.2: 59.85 85.;6 39.:6 المتوسط

( ÷ 4( = )7متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المستخدمة في الزراعة )، 3222* (5(÷ )3( = )6متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية النيمية )
(5)x3222   ،( 8مؤشر ندرة المياه  = )](6 )- 3222( ÷ 3222x [   322 
 .، أعداد مختمفةنشرة الموارد المائية والري ،واإلحصاءالجياز المركزي لمتعبئة العامة   -3مصدر: ال

 .الدوليةمركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بمجمس الوزراء، بوابة معمومات مصر، الموقع عمي الشبكة  – 4          
 
 في عام 5مميار م 63.45( وذلك بحد أدني بمغ نحو:4222-423)

،  4234في عام  5مميار م 75.76، وحد أقصي بمغ نحو4237
% من عام  8:.;4، يمثل نحو 5مميار م 34.53بتناقص قدر بنحو 

، وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لكمية المياه المستخدمة 4237
( 5( الواردة بالجدول رقم )4في الزراعة تبين من المعادلة رقم )

خدمة في الزراعة بمقدار معنوي احصائيا تناقص كمية المياه المست
% من ;3.3، بمعدل تناقص سنوي بمغ نحو 5مميار م ;2.7بمغ نحو

المتوسط العام خالل فترة السابق االشارة الييا ، وقد بمغ معامل 
 . 2.75التحديد نحو

 المستخدمة عند الحقل:مياه التطور كمية  -

سط كمية المياه ( أن متو 4تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )
خالل الفترة  5مميار م 59.85المستخدمة عند الحقل بمغ نحو 

 في عام  5مميار م 9:.52( وذلك بحد أدني بمغ نحو:4222-423)
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النيمية  الموارد المائيةنصيب الفرد من  ياه المستخدمة في الزراعة ومتوسطكميات الممعادالت االتجاه الزمنى العام لتطور كل من  .3جدول 

 (2218-2222ومن المياه المستخدمة في الزراعة و مؤشر ندرة المياه في مصر خالل الفترة )
معدل التغير  المتوسط R2 F المعادالت المتغيرات م

% 

  كمية مياه النيل المنصرفة خمف خزان أسوان 3
 5مميار م

Ŷ=62.15-0.77x 
  (32.39)  ( -4.58)    

2.77 42.:; 6:.39 33.7; 

 Ŷ=55.55-0.59x 5اه المستخدمة في الزراعة مميار مكمية المي 4
(36.22)    (-4.40)    

2.75 3;.62 6;.85 3.3; 

 Ŷ=36.37-0.13x 5كمية المياه المستخدمة عند الحقل  مميار م 5
  (21.13)  ( -0.85) 

2.42 2.93 59.85 - 

 Ŷ=974.41-27.69x 5م  متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية النيمية 6
( 42.46)  ( -13.76)   

2.;4 3:;.4; 8;9.73 5.;9 

في  متوسط نصيب الفرد من المياه المستخدمة 7
 5الزراعة م

Ŷ=873.37-23.87x 
  (47.20)  (-14.71) 

2.;5 438.69 856.84 5.98 

 Ŷ=-2.56-2.77x مؤشر ندرة المياه النيمية 8
 (-1.12)   (-13.76)   

2.;3 3:;.54 52.47 ;.37 

 (;3،.............،5، 4، 3= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية لمظاىرة موضع البحث ،    Ŷ حيث تشير 
 R

 المحسوبة  (T)القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة  النموذج ، =قيمة معنوية =     Fالتحديد = معامل 2
 (4المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )

 
،  4238في عام  5مميار م 65.88، وحد أقصي بمغ نحو4233

% من عام  63.65، يمثل نحو 5مميار م ;34.9بتزايد قدر بنحو 
، وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لكمية المياه المستخدمة 4233

( 5( الواردة بالجدول رقم )5عند الحقل تبين من المعادلة رقم )
ي تناقص كمية المياه المستخدمة عند الحقل بمقدار غير معنو 

، مما يعني ثابت كمية المياه  5مميار م 2.35احصائيا بمغ نحو
المستخدمة عند الحقل حول المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق 

 االشارة الييا .

               :مؤشر ندرة المياه النيمية  -

تتأثر كمية المياه المخصصة لمزراعة بمستوي ندرة الموارد          
صة النيمية. ويمكن قياس مدي ىذه الندرة بقياس المائية وبصفة خا

النسبة المئوية النحراف متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية عن 
، ويعتمد ىذا الفرض عمي أن البمد الذي تعاني من ندرة 5م 3222
وينخفض المتوسط السنوي فيو لنصيب  Water Scarcityالمياه 

( أن 4اردة بالجدول رقم )، وتشير البيانات الو  5م 3222الفرد عن  
وكان ىذا  52.47متوسط مؤشر ندرة المياه في مصر بمغ نحو 

 (  بحد أدني بمغ:423-4222المؤشر سالبا خالل الفترة )
(  -:;.77)، وحد أقصي بمغ نحو 4222 في عام  (-;6.;نحو)

مثل نحو  ،ي 5م;68.6، بتناقص  بمغ  نحو :423في عام 
ير معادلة االتجاة الزمني العام وبتقد  4222% من عام  ::.;:6

 الواردة ( 8لمؤشر ندرة المياه في مصر تبين من المعادلة رقم)
( تناقص مؤشر ندرة المياه في مصر بمقدار معنوي 5الجدول رقم)ب

% من  37.;، بمعدل تناقص سنوي بمغ نحو4.99احصائيا بمغ نحو
غ معامل ، وقد بمخالل الفترة السابق االشارة اليياالمتوسط العام 

 .3;.2التحديد نحو

 :متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية النيمية  -

( أن متوسط نصيب الفرد 4توضح البيانات الواردة بالجدول رقم )    
خالل الفترة  5مميار م 9.73;8من الموارد المائية النيمية بمغ نحو 

في  5مميار م 5;662.3 نحو حد أدني بمغوذلك ب( :4222-423)
 4222في عام  5ممميار  27.29;نحو بمغ ،حد أقصي :423عام 

%  338.38، تمثل نحو  5مميار م 99:.686، بتناقص بمغ نحو 
، وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لمتوسط  :423من عام 

 (6) نصيب الفرد من الموارد المائية النيمية تبين من المعادلة رقم
سط نصيب الفرد من الموارد متو  ( تناقص5جدول رقم )بال الواردة

، بمعدل  5م ;49.8بمقدار معنوي احصائيا بمغ نحو المائية النيمية
فترة ال% من المتوسط العام خالل 9;.5تناقص سنوي بمغ نحو

 .5;.2، وقد بمغ معامل التحديد نحو السابق االشارة الييا

 :متوسط نصيب الفرد من المياه المستخدمة في الزراعة 

أن متوسط تبين ( 4البيانات الواردة بالجدول رقم )باستعراض     
 856.84نصيب الفرد من المياه المستخدمة في الزراعة  بمغ  نحو 
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 628.987( بحد أدني بمغ :423-4222خالل الفترة ) 5مميار م
 5مميار م 26.937:، وحد أقصي بمغ نحو :423في عام  5مميار م
، تمثل نحو   5ار مممي 7;.9;5، بتناقص  بمغ  نحو 4222في عام 
، وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام  :423% من عام  5:.9;

لمتوسط نصيب الفرد من المياه المستخدمة في الزراعة تبين من 
متوسط نصيب الفرد  ( تناقص5الجدول رقم)ب الواردة (7المعادلة رقم)

بمقدار معنوي احصائيا بمغ من المياه المستخدمة في الزراعة  
% من 5.98، بمعدل تناقص سنوي بمغ نحو 5مميار م 9:.45نحو

، وقد بمغ معامل  الفترة السابق االشارة اليياالمتوسط العام خالل 
 . 5;.2التحديد نحو

المياه بين الوجو البحري والوجو القبمي  وحدةمقارنة إنتاجية . 3.5
 :لبعض المحاصيل الزراعية

ن الوجو البحري والوجو المناخ بيالحادث فى الختالف لنظرا       
عمي لجميع أان المقننات المائية تكاد تكون ادى الى  الذى القبمي

المحاصيل في الوجو القبمي عنيا في الوجو البحري، وقد تم اختيار 
بعض المحاصيل التي تزرع في المنطقتين إلجراء مقارنة بين إنتاجية 

دير اإلنتاجية وتم تق .ه المحاصيل في كال المنطقتينذالمياه لي وحدة
في كل من الوجو  لتر من المياه( 3222)  لممتر المكعبالفدانية 

البحري والوجو القبمي وذلك بقسمة اإلنتاجية الفدانية لكل محصول في 
كل منطقة عمي المقنن المائي الخاص بكل محصول في الوجو 

عنصر المياه في الحسابات  خالوالد  ،البحري والوجو القبمي
 حساب تكمفة يتثنىتحديد سعر لممياه حتي  البد مناالقتصادية، 

ويتضح من البيانات  .الفرصة البديمة في االستخدامات المختمفة
إنتاجية وحدة المياه لبعض  تقدير من( 6الواردة بالجدول رقم )

المحاصيل الزراعية لكل من الوجو القبمي والبحري خالل الفترة 
الوجو أعمي فى  المياه ةوحدإنتاجية  تبين ان فقد ( :4238-423)

الفول السوداني البحري عن الوجو القبمي باستثناء محاصيل  الثوم، 
 لوحدة أعمي إنتاجية  وكانتوي، شتالطماطم الشتوي، البطاطس ال،

محصول بنجر السكر في الوجو البحري  البحثالمياه بين محاصيل 
من المياه، يميو محصول البرسيم  5م طن /  35.267بنحو 
من المياة، ويأتي  5م  طن / 35.262بمغت نحو  تديم بإنتاجيةالمس

بعد ذلك في الترتيب محصول البصل الشتوي بإنتاجيو بمغت نحو 
من المياه، وتأتي بعد ذلك محاصيل الطماطم  5م طن /  8;3.;

الشتوي، الطماطم الصيفي، الطماطم النيمي، البطاطس الصيفي 
القطن ،الموالح النيمي ، البطاطسالفروالة ،،البطاطس الشتوي ،

 6.232،  6.466،  :6.89، 2;;.7ية بمغت نحو بإنتاج،والعنب 
 5طن / م 54:.5،4طن / م 7;:.4، 5طن / م 94:.5،5م طن /

 من 5طن / م :4.24، 5طن / م 4.893، 5طن / م 4.986،،
 أما ،ثم تأتي باقي المحاصيل كما في الجدول. المياه عمي الترتيب

محصول البرسيم  فيأتيالقبمي  ومورد المياه في الوج إلنتاجيةبالنسبة 
 5طن / م 32.373بمغت نحو  بإنتاجيةالمستديم في المرتبة األولي 

من المياه عن مثيمتيا  5طن / م :;:.4قدرة  بانخفاضمن المياه 
في  بنجر السكرمحصول  ويأتيلنفس المحصول في الوجو البحري، 

 بانخفاضمن المياه  5طن / م 598.;بمغت  بإنتاجيةالمرتبة الثانية 
من المياه عن مثيمتيا لنفس المحصول  5طن / م ;5.88 بنحو قدر

ويحتل الطماطم الشتوي المرتبة الثالثة بإنتاجية  في الوجو البحري،
 5.444من المياه بزيادة قدرىا نحو  5طن / م 434.;بمغت نحو 
 لبحري،من المياه عن إنتاجية نفس المحصول في الوجو ا 5طن / م

 98;.:بمغت نحو  بإنتاجية الرابعة المرتبة الشتويويحتل البصل 
من المياه  5طن / م 2.44 بانخفاض بمغ نحومن المياه  5طن / م

وياتي في المرتبة عن إنتاجية نفس المحصول في الوجو البحري، 
من المياه  5طن /  م 9.523بإنتاجية بمغت  الثوممحصول  الخامسة
محصول من المياه عن إنتاجية  5طن / م ;2.39نحو  قدرة  بزيادة
في المرتبة السادسة محمصول  يميو، في الوجو البحري الثوم

من المياه بزيادة  5طن /  م ;;8.2البطاطس الشتوي بإنتاجية بمغت 
من المياه عن إنتاجية محصول  5طن / م 4.449قدرة  نحو 

طم النيمي محصول الطما ، يميو البطاطس الشتوي في الوجو البحري
الطماطم الصيفي،البطاطس النيمي ،الفراولة،البطاطس الصيفي  ، 

،  5طن /  م 4.598،  5طن /  م 48:.5 نحو بإنتاجية بمغت
ن م 5طن /  م 4.444،  5طن /  م 4.549، 5طن /  م ;4.55
 5طن / م 4.524 ،5طن / م :2.63نحو  بمغ بانخفاضالمياه 

عمي   5طن / م ::3.9، 5طن / م :2.78، 5طن / م 5;2.6،
،ثم ياتي باقي  الوجو البحري محاصيلمن المياه عن إنتاجية  الترتيب

المياه لبعض  وحدةترجع زيادة إنتاجية و  المحاصيل كما في الجدول
المحاصيل في الوجو القبمي عنيا في الوجو البحري عمي الرغم من 
دة زيادة المقنن المائي ليذه المحاصيل في الوجو القبمي إلي زيا

مقارنة بإنتاجيتيا في الوجو  البجرىاإلنتاجية الفدانية ليا في الوجو 
  .القبمى

 تقدير كمية الفاقد االقتصادي لبعض المحاصيل الزراعية:. 4.5

يرجع الفاقد االقتصادي إلي عاممين رئيسين أوليما اإلنتاجية        
الفدانية المضحي بيا لبعض المحاصيل الزراعية والتي تنشأ عن 
الفرق بين إنتاجية مورد المياه ليذه المحاصيل عند زراعتيا في الوجو 
القبمي مقارنة بالوجو البحري. أما العامل الثاني فيو الفرق في 
المقننات المائية المستخدمة لزراعة المحاصيل بين الوجيين. وعمي 
الرغم من أن المياه ليس ليا سعر، إال أنو يمكن قياس حجم الفاقد 

عن عدم استخدام مياه  ءمن خالل تقدير الفقد الناشى االقتصادي
الري في أفضل فرصيا البديمة. أي أنو يمكن قياس الفاقد االقتصادي 

 لممياه عن طريق حساب الفرق بين كمية المياه المستخدمة لزراعة 
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  (2218-2216) الفترة خاللالوجو القبمي والبحري كل من ل حاصيل الزراعيةلبعض المالمياه  وحدةإنتاجية  .4جدول 

 المحصول

 الوجو القبمي الوجو البحري
متوسط 
اإلنتاجية 
 طن/فدان

المقنن متوسط 
 فدان/3م ئىالما

المياه  وحدةإنتاجية 
 مياه 3م طن/

متوسط 
اإلنتاجية 
 طن/فدان

المقنن متوسط 
 فدان/3المائي م

المياه  وحدةإنتاجية 
 مياه 3طن/م

 372.1 7;43 4.988 1..37 :382 73:.4 القمح

 17.12 3:97 3.539 37312 34:3 3.634 الفول البمدي

 2..17 4376 3.8:7 373.1 :362 3.845 الشعير 

 170.0 3839 2.9:4 ...17 3557 3.394 العدس

 3173.3 5343 53.8:3 317101 4586 49:.52 البرسيم المستديم

 ..671 4337 53:.;3 .31710 :382 99;.42 بنجر السكر

 ..76. 3944 37.679 .6736 ;384 3:;.36 تويالبصل الش

 7113. 3536 6;7.; 7322. ;348 :25.; الثوم

 37636 :5:3 9.549 0..27 :4:3 2;9.9 القطن

 170.1 97;4 ;3.56 1..17 4242 3.582 فول الصويا 

 ..171 6454 3.724 ..172 ;757 3.587 الفول السوداني

 ...37 4:27 8;6.5 37612 4652 6.843 الدرة الشامية الصيفي

 67232 4772 2;45.6 7661. 4925 4;38.3 الطماطم الشتوي

 .17.2 7:92 44.678 07200 5483 62:.35 الطماطم النيمي

 ..271 7:94 75;.35 ...07 5482 37.473 الطماطم الصيفي

 7166. 4642 36.982 17.12 4837 32.348 البطاطس الشتوي 

 27116 7:94 35.955 27.12 5482 453.; البطاطس النيمي

 27222 7553 68:.33 07131 84;4 :9:.33 البطاطس الصيفي

 37.26 :763 32;.; 3..27 6236 32.943 الموالح

 6..37 :763 2;;.: .2712 6236 362.: العنب

 .2712 :763 34.832 .27.6 6236 33.843 الفراولة

 x 3222المقنن المائي( ÷ الفدانية = ) اإلنتاجية  5إنتاجية مورد المياه بالطن / م   -
 :المصر: جمعت وحسبت من بيانات

   االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختمفة الشئونوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع   -
  .يد بحوث إدارة المياه، بيانات غير منشورةوزارة الموارد المائية والري، المركز القومي لبحوث المياه، مع  -
 

بعض المحاصيل وكمية المياه الالزمة لزراعة نفس ىذه المحاصيل 
( تقدير كمية الفاقد 7في الوجو البحري ، ويتضح من الجدول رقم )

االقتصادي إلنتاج بعض المحاصيل الزراعية في الوجو البحري 
نتيجة توظيف   (:423-4238مقارنة بالوجو القبمي خالل الفترة )

مورد المياه المستخدمة لزراعة ألف فدان لكل محصول في الوجو 
القبمي بدال من الزراعة في الوجو البحري أو الساحل الشمالي أو 
سيناء. وتوضح البيانات الواردة بالجدول أن اإلنتاج المضحي بو 
لزراعة ألف فدان في الجنوب بدال من الشمال بمغ أقصاه لمحصول 

طن ، يميو محصول البطاطس  ;588ر السكر حيث قدر بنحو بنج
طن، يميو في  5443النيمي و قد بمغ اإلنتاج المضحي بو نحو 
طن، يميو في  ;::4المرتبة الثالثة محصول البرسيم المستديم بنحو 

طن، يميو في المرتبة 4524الموالح بنحو     المرتبة الرابعة محاصيل
 4449نتاج مضحي بو بمغت نحو الخامسة محصول العنب بكمية إ

طن ،يمية في المرتبة السادسة محصول فول الصويا بكمية إنتاج 
طن،يميو في المرتبة السابعة محصول  67:مضحي بو بمغت نحو 

 طن ،يمية في المرتبة  735القمح بكمية إنتاج مضحي بو بمغت نحو 
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-2216)الزراعية في الوجو القبمي مقارنة بالوجو البحري خالل الفترة  تقدير كمية الفاقد االقتصادي إلنتاج بعض المحاصيل  .5جدول 

2218 ) 

 (1) 3اإلنتاجية الفدانية المضحي بيا طن /فدان م لمحصولا
فدان  1222اإلنتاج المضحي بو لمساحة 

 (2)بالطن 
 الترتيب

 9 735 2.735 القمح
 32 622 2.622 الفول البمدي

 34 592 2.592 الشعير
 33 6;5 6;2.5 العدس

 5 ;::4 ;::.4 البرسيم المستديم
 3 ;588 ;5.88 بنجر السكر

 36 442 2.442 القطن
 38 ;39 -;2.39 الذرة الشامية الصيفي

 8 67: 67:.2 فول الصويا
 37 442 2.442 الفول السوداني
 39 322 -2.322 الطماطم النيمي

 35 556 2.556 الطماطم الصيفي
 4 5443 -5.443 البطاطس النيمي

 ; ;63 ;2.63 البطاطس الصيفي
 6 4524 4.524 الموالح
 7 4449 -4.449 العنب
 : 5;6 5;2.6 الفراولة

 إنتاجية مورد المياه في الوجو القبمي -ية مورد المياه في الوجو البحري اإلنتاجية الفدانية المضحي بيا = إنتاج
 3222اجية الفدانية المضحي بيا*اإلنت فدان بالطن = 3222اإلنتاج المضحي بو لمساحة 

 .(6المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

الثامنة ،التاسعة ،العاشرة كل من محصول الفراولة،البطاطس 
 5;6الصيفي،الفول البمدي بكمية إنتاج مضحي بو بمغت نحو 

طن عمي الترتيب،ثم تأتي باقي المحاصيل كما في  622، ;63،
ارة اليو. ومما سبق يتضح أن اإلنتاج المضحي الجدول السابق االش

بو نتيجة اتخاذ قرار الزراعة في الجنوب بدال من الشمال يرتفع أكثر 
 لمحاصيل الموسم الصيفي عنو لمموسم الشتوي.

 :تقدير قيمة الفاقد في اإلنتاج وكمية المياة المستخدمة .5.5

د في تم تقدير قيمة الفاقد في اإلنتاج بضرب كمية الفاق        
وتبين  .اإلنتاج في سعر الوحدة من الناتج لكل محصول عمي حده

عند اتخاذ قرار زراعة ألف فدان من كل  أنو (8الجدول رقم ) من
محصول من المحاصيل المختارة في منطقة الوجو القبمي ترتب عمية 
خسارة في كل من قيمة اإلنتاج وكمية المياه، وقد بمغت جممة 

جنيو، وكانت الف  97.86: لمختارة نحوالخسارة في المحاصيل ا
 5.27نحو اعمي خسارة في محصول البرسيم المستديم حيث بمغت 

 بخسارة قدرىا العنب محصول الثانيةالمرتبة في  يميومميون جنيو، 

البطاطس محصول الثالثة في المرتبة يمية مميون جنيو،  ;4.5 نحو
ي المرتبة الرابعة فيمية  جنيو، مميون 3.85بخسارة بمغت نحو  النيمي

ويأتي  مميون جنيو ;3.6محصول فول الصويا بخسارة بمغت نحو 
 والحمال ،والسابعة محاصيلفي المرتبة الخامسة والسادسة 

 مميون 2.92، 3.26، 3.53 نحو بخسارة بمغت ،القطن،العدس
السابق  في الجدولكما ثم يأتي بعد ذلك باقي المحاصيل  ،جنيو 

لخسارة في كمية المياه المستخدمة لري ألف فدان أما ا ، االشارة الية
( نتيجة 8في الجدول رقم )من كل محصول من المحاصيل الواردة 

 ;4.58 نحو اتخاذ قرار زراعتيا في الوجو القبمي فبمغت جممتيا
 4.834بنحو  ولةاالموالح والفر وكانت أقصاىا لمحصولي  5مميون م
محصول  لمرتبة الثانيةفي ا من المياه لكل منيا، يميو 5مميون م

 يمية فيمن المياه،  5مميون م ;4.82بنحو  البطاطس الصيفي

، 5مميون م 3.349المرتبة الثالثة محصول الطماطم النيمي بنحو 
يمية  في المرتبة الرابعة محصول فول الصويا بخسارة بمغت نحو 

 ،يمية في المرتبة الخامسة محصول الفول السوداني 5مميون م 3.22
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تقدير قيمة كل من الفاقد في اإلنتاج وكمية المياه المستخدمة لزراعة ألف فدان في الوجو القبمي مقارنة بالوجو البحري لبعض  .6ل جدو

 (2218-2216المحاصيل خالل الفترة )

 المحصول
اإلنتاج المضحي بو 

 فدان 1222لمساحة 
 متوسط السعر
 جنيو / طن

قيمة الفاقد في اإلنتاج 
 باأللف جنيو

ية الفاقد في المياه كم
فدان  1222لمساحة 

 3باأللف م
 7:9 7.27;6 87; 735 القمح

 6;7 742.62 3523 622 الفول البمدي

 968 9:.536 73: 592 الشعير

 4:4 ;3.:325 4857 6;5 العدس

 979 :5272.9 3278 ;::4 البرسيم المستديم

 729 757.89 368 ;588 بنجر السكر

 5; 926.22 5422 442 القطن

 67 ;377.3 89: ;39 الذرة الشامية الصيفي

 3222 36:9.42 3982 67: فول الصويا

 77; 2;.6:4 7;43 442 الفول السوداني

 3349 67.22 672 322 الطماطم النيمي

 597 9;.373 677 556 الطماطم الصيفي

 375 3848.83 727 5443 البطاطس النيمي

 ;482 3:.7;4 928 ;63 البطاطس الصيفي

 4834 3534.36 792 4524 الموالح

 7;3 9.25;45 3297 4449 العنب

 4834 :498.2 782 5;6 الفراولة

 ;458 97.86: - - الجممة

 المقنن المائى لموجة البحرى  –المقنن المائى لموجة القبمى  =  5فدان باأللف م 3222كمية الفاقد في المياه لمساحة  -

 (.6،7من الجداول أرقام ) المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:  
 .ةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختمف -

 

،يمية في المرتبة السادسة 5الف م 77;بخسارة بمغت نحو 
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة كل من البرسيم 
المستديم،الشعير ،الفول البمدي،القمح،بنجر السكر، بخسارة بمغت 

، الف 5م7:9الف  5م6;7الف  5،968الف  5م 979نحو 
عمي الترتيب ،ثم تأتي باقي المحاصيل كما في  5، الف م5م729

 الجدول السابق االشارة اليو.

مقارنة قيمة صافي عائد مورد المياه بين الوجو البحري . 6.5  
 :لقبميوالوجو ا

وذلك  5تم تقدير قيمة صافي عائد مورد المياه بالجنيو / م    
بقسمة قيمة صافي العائد بالجنية عمي المقنن المائي بالمتر 
المكعب / فدان وذلك لبعض المحاصيل المختارة في كل من 

الجدول الواردة ببيانات ال وباستقراءالوجو البحري والوجو القبمي، 
صافي عائد المتر المكعب من المياه  تبين أن قيمةت( 9رقم )

المستخدمة إلنتاج محصول الطماطم الصيفي، الطماطم النيمي، 
، القمح، الفول الشامية الصيفي، البرسيم المستديم، القطنالذرة 

، 3.764، 3.988السكر بالوجو البحري بمغ نحو البمدي، بنجر 
، اجنيي 3.226، 3.26، 3.359، 3.627، 3.645، 3.6:3
 :3.652،3.29، 75;.3، 3.752بالوجو القبمي بمغ نحو   بينما
، يأتي بعد ذلك اجنيي 2.985، 2.932، 55:.2، ;3.54 ،

قيمة صافي العائد لممتر المكعب من المياه المستخدمة إلنتاج 
محصول الفول السوداني، البطاطس الصيفي، البطاطس النيمي، 

بحري نحو و فول الصويا والذي بمغ بالوجو ال،العدس، الشعير
 ، اجنيي 2.4:6، 2.588، 2.6:8، 2.723، :2.96، 56;.2
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 -2216تقدير قيمة صافي عائد مورد المياه لبعض المحاصيل الزراعية في كل من الوجو البحري والوجو القبمي خالل الفترة ) .7جدول  

2218) 

 المحصول
صافي عائد 

الفدان 
 بالجنيو

الزيادة أو  الوجو القبمي الوجو البحري
النقص في 
صافي عائد 
مورد المياه 

 3جنيو / م

المقنن المائي 
 / فدان3م 

صافي عائد 
مورد المياه 

 3جنيو / م

المقنن المائي 
 / فدان3م

صافي عائد 
مورد المياه 

 3جنيو / م

 2.526 55:.2 7;43 3.359 :382 ;3:4 القمح

 ;2.54 2.932 3:97 3.262 34:3 3554 الفول البمدي

 2.349 ;2.45 4376 2.588 :362 737 الشعير

 2.2:7 2.623 3839 2.6:8 3557 ;86 العدس

 2.567 :3.29 5343 3.645 4586 5586 البرسيم المستديم

 2.463 2.985 4337 3.226 :382 3836 بنجر السكر

 2.298 ;3.54 3944 3.627 ;384 ::44 القطن

 2.273 3.652 3536 3.6:3 ;348 ;3:9 الذرة الشامية الصيفي

 2.296 2.432 :5:3 2.4:6 :4:3 23: فول الصويا

 2.52 2.856 97;4 56;.2 4242 8::3 الفول السوداني

 2.63- 75;.3 6454 3.764 ;757 487: الطماطم النيمي

 2.458 3.752 4:27 3.988 4652 4;64 الطماطم الصيفي

 2.25- 2.753 4772 2.723 4925 3576 البطاطس النيمي

 2.554 2.637 7:92 :2.96 5483 :465 البطاطس الصيفي

 / فدان 5= صافي العائد لممحصول بالجنيو / المقنن المائي م5* صافي عائد مورد المياه جنيو / م
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

 .صاد الزراعي، أعداد مختمفةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقت -
 (6جدول رقم ) -

 2.753، 2.637، 2.856بينما في الوجو القبمي بمغ نحو 
جنييا عمي الترتيب، يتبين من العرض  2.432، ;2.45، 2.623،

السابق أن قيمة صافي العائد لمورد المياه المستخدمة إلنتاج 
س المحاصيل المدروسة بالوجو البحري يتفوق عمي نظيرة لنف

المحاصيل بالوجو القبمي، عدا محصولي الطماطم النيمي والبطاطس 
النيمي يميل لصالح زراعتيم بالوجو القبمي عن الوجو البحري، مما 
يؤكد أىمية تركيز االستصالح واالستزراع بمناطق الدلتا والساحل 

 الشمالي وسيناء عن الجنوب.

لبحري معاير  كفاءة التوصيل المائى فى مصر والوجة ا. 7.5
 والوجة القبمي :

وسوف يتناول ىذا الجزء كفاءة توصيل المياة في مصر وكل من  
الوجة البحري والقبمي  لمعروات الثالثة وأىم المحاصيل في العروات 

 الثالثة من خالل ما يمي:

 كفاءة التوصيل المائى فى مصر:

 كفاءة التوصيل المائي من اسوان الي الحقل: -

( تبين أن متوسط :لبيانات الواردة بالجدول رقم )باستقراء ا         
% 96.78كفاءة التوصيل المائي من اسوان الي الحقل بمغ نحو 

% 86.82( وذلك بحد أدني بمغ نحو :423-4222خالل الفترة )
، 4238% في عام5.78;، وحد أقصي  بمغ نحو4227في عام 

 4227% من عام 5:.66%، يمثل نحو8;.:4بتزايد قدر بنحو
تقدير معادلة االتجاة الزمني العام لكفاءة التوصيل المائي من وب،

 (;( الواردة بالجدول رقم)3اسوان الي الحقل تبين من المعادلة رقم)
تزايد كفاءة التوصيل المائي من اسوان الي الحقل بمقدار معنوي 

% من 3.85%، بمعدل تزايد سنوي بمغ نحو3.4احصائيا بمغ نحو
السابق االشارة الييا ، وقد بمغ معامل  فترةال المتوسط العام خالل

 . 2.95التحديد نحو
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 (2218-2222في مصر خالل الفترة ) كفاءة  التوصيل المائيتطور  .8جدول 

 % السنوات

 كفاءة التوصيل من اسوان الي الحقل
% 

 كفاءة التوصيل من اسوان الي افمام الترع
% 

 كفاءة التوصيل من افمام الترع الي الحقل
4222 8:.84 9:.;7 :8.;4 

4223 8;.45 9;.89 :8.;2 

4224 8:.79 9:.:7 :8.;9 

4225 8:.33 9;.42 :8.23 

4226 8:.:8 9;.44 :8.;5 

4227 86.82 98.:5 :6.2; 

4228 8:.7; 9:.:8 :8.;: 

4229 8:.:6 9:.97 :9.63 

422: 8;.23 9:.88 :9.94 

422; 8;.2; 9:.57 ::.3; 

4232 95.:3 :5.5: ::.74 

4233 93.6; :7.83 :5.73 

4234 :2.22 ;4.22 :8.;7 

4235 :4.38 ;5.6: :9.:; 

4236 :4.32 ;5.78 :9.97 

4237 :5.2; ;5.44 :;.35 

4238 ;5.78 ;7.55 ;:.3: 

4239 :5.99 ;4.33 ;2.;7 

423: :5.29 ;4.2; ;2.:9 

 ;;.9: 6.86: 96.78 المتوسط

 العامة واإلحصاء ، نشرة الرى و الموارد المائية ، أعداد مختمفة .الجياز المركزي لمتعبئة  المصدر:
 كفاءة التوصيل المائي من اسوان الي افمام الترع: -

( تبين أن متوسط :باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )    
% 6.86:كفاءة التوصيل المائي من اسوان الي افمام الترع بمغ نحو 

% 5:.98( وذلك بحد أدني بمغ نحو :423-4222خالل الفترة )
،  4238% في عام7.55;، وحد أقصي  بمغ نحو4227في عام 

 4227% من عام 62.76%، يمثل نحو49.7بتزايد قدر بنحو

وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لكفاءة التوصيل المائي من 
( الواردة بالجدول 4اسوان الي افمام الترع تبين من المعادلة رقم)

( تزايد كفاءة التوصيل المائي من اسوان الي افمام الترع بمقدار ;)رقم
%، بمعدل تزايد سنوي بمغ :3.2معنوي احصائيا بمغ نحو

السابق االشارة الييا ،  الفترة % من المتوسط العام خالل3.49نحو
 .2.98وقد بمغ معامل التحديد نحو

 (2218-2222في مصر خالل الفترة ) لتوصيل المائيكفاءة  امعادالت االتجاه الزمنى العام لتطور  .9جدول 
 معدل التغير % المتوسط R2 F المعادالت المتغيرات م

 Ŷ=62.42+1.2x كفاءة التوصيل من اسوان الي الحقل 3
(30.74)  (6.82) 

2.95 68.6; 96.78 3.85 

 Ŷ=73.88+1.08x كفاءة التوصيل من اسوان الي افمام الترع 4
(44.28)    (7.36) 

2.98 76.32 :6.86 3.49 

 Ŷ=84.88+0.31x كفاءة التوصيل من افمام الترع الي الحقل 3
(68.75)  ( 2.87) 

2.68 :.48 :9.;; 2.58 

 (;3،.............،5، 4، 3= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية لمظاىرة موضع البحث ،    Ŷحيث تشير  
 R

 المحسوبة  (T)ذج ، = القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة قيمة معنوية النمو =     F= معامل التحديد 2
 (:المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
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 افمام الترع الي الحقل: منكفاءة التوصيل المائي  -

( تبين أن متوسط :باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )
% ;;.9:كفاءة التوصيل المائي من افمام الترع الي الحقل بمغ نحو 

% ;6.2:( وذلك بحد أدني بمغ نحو :423-4222خالل الفترة )
،  4238% في عام:3.:;، وحد أقصي  بمغ نحو4227في عام 

 4227% من عام 38.98%، يمثل نحو;39.2بتزايد قدر بنحو
وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لكفاءة التوصيل المائي من افمام 

( ;( الواردة بالجدول رقم)5دلة رقم)الترع الي الحقل تبين من المعا
تزايد كفاءة التوصيل المائي من افمام الترع الي الحقل بمقدار معنوي 

% من 2.58%، بمعدل تزايد سنوي بمغ نحو2.53احصائيا بمغ نحو
السابق االشارة الييا ، وقد بمغ معامل  الفترة المتوسط العام خالل

 2.68التحديد نحو

لمعروات  فى الوجة البحري والوجة القبميكفاءة التوصيل المائى   
 : الثالثة

 كفاءة التوصيل المائي بين اسوان والحقل: 

( والذي يشير الي 32باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )
كفاءة التوصيل المائى عمى مستوى مناطق الوجة البحري 

 والقبمي)مصر العميا( فى العروات الزراعية المختمفة خالل الفترة
( تبين أن كفاءة التوصيل المائى بين أسوان :423 – 4236)

% وذلك فى متوسط 94.7والحقل عمى مستوى الجميورية بمغت نحو 
الفترة المشار إلييا وكان متوسط الكفاءة فى العروة الشتوية فى الوجو 

%  وىو ما يزيد عن متوسط الكفاءة فى الوجو 93.4البحرى نحو 
% فى حين بمغ المتوسط فى 7:.2نحو البحري لمعروات الثالثة ب

% ويقل عن متوسط الكفاءة فى الوجو 89.9العروة الصيفية نحو 
% ، وكان أعمى متوسط لمكفاءة 6.33البحري لمعروات الثالثة بنحو 

% 5:.4% بزيادة 94.8فى العروة النيمية فى الوجو البحرى بنحو 
وقد ،%92.8 والبالغ نحو عن متوسط الوجو البحري لمعروات الثالثة 

بمغ متوسط كفاءة التوصيل المائي بين أسوان والحقل فى العروة 
% وىو ما يزيد عن متوسط 95.6الشتوية فى مصر العميا نحو 

% ، وبمغ فى 2.36الكفاءة فى مصر العميا لمعروات الثالثة بنحو 
% عن متوسط 4.68% بزيادة تمثل نحو 97.3العروة الصيفية نحو 
يا لمعروات الثالثة ، أما فى العروة النيمية  فقدر الكفاءة فى مصر العم
% عن 5.23% ،بانخفاض يمثل نحو  93.3متوسط الكفاءة بنحو 

والبالغة  متوسط الكفاءة فى مصر العميا لمعروات الثالثة
 .%95.5نحو

 

وات الزراعية خالل الفترة كفاءة التوصيل المائى عمى مستوى مناطق الجميورية فى المستويات المختمفة لمختمف العر  .12جدول 
(2214-2218) 

% لكفاءة التوصيل المائى بين  المناطق والعروات
 أسوان والحقل

% لكفاءة التوصيل المائى بين 
 أسوان وأفمام الترع

% لكفاءة التوصيل المائى بين 
 أفمام الترع والحقل

 - - - الوجو البحرى 
 7.3: 5.4: 93.4 العروة الشتوية 
 8.6: 96.3 89.9 ة العروة الصيفي
 9: 2.3: 94.8 العروة النيمية

 8.4: :.;9 92.8 متوسط الوجو البحرى
 - - - الوجة القبمي )مصرالعميا (:

 8.4: 5.7: 95.6 العروة الشتوية 
 7.3: 6.5: 97.3 العروة الصيفية 
 8.5: 2.3: 93.3 العروة النيمية

 8: 3.3: 95.5 متوسط مصر العميا
 8.3: 4.3: 94.7 يةمتوسط الجميور 

 . ةالجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة الرى و الموارد المائية ، أعداد مختمف-المصدر:جمعت وحسبت من بيانات:
 كفاءة التوصيل المائي بين اسوان وأفمام الترع:

( أن كفاءة التوصيل المائي بين أسوان وأفمام 32يشير الجدول رقم ) 
( نحو  :423-4236مستوى الجميورية خالل الفترة ) الترع بمغ عمى

% ، وكان متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أسوان وافمام 4.3:
%  6.48% بزيادة تمثل نحو 5.4:الترع فى العروة الشتوية نحو 

عن متوسط الكفاءة فى الوجو البحري لمعروات الثالثة ، وفى حين 
% بأنخفاض يمثل 96.3حو كان متوسط الكفاءة فى العروة الصيفية ن
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% من متوسط الكفاءة فى وجو البحري لمعروات الثالثة ، 9.36نحو 
% بزيادة تمثل 2.3:وبمغ متوسط الكفاءة فى العروة النيمية بنحو 

% عن متوسط الكفاءة فى الوجو البحرى لمعروات الثالثة  :2.5نحو 
سط كفاءة %.أما بالنسبة لموجة القبمي فقد بمغ متو :.;9والبالغة نحو 

التوصيل المائى بين أسوان وافمام الترع فى العروة الشتوية فى مصر 
% عن متوسط الكفاءة 8;.4% وىو ما يزيد بنحو 5.7:العميا نحو 

فى مصر العميا ، وفى العروة الصيفية بمغ متوسط كفاءة التشغيل 
% عن متوسط الكفاءة فى 7;.5% بزيادة تمثل نحو 6.5:نحو 

فى العروة النيمية  فقد بمغ متوسط الكفاءة نحو  مصر العميا ، أما
% عن كفاءة التوصيل 3.45% بنسبة انخفاض تمثل نحو 2.3:

المائى بين أسوان وافمام الترع فى مصر العميا لمعروات الثالثة 
 %.3.3:والبالغة نحو

 كفاءة التوصيل المائي بين أفمام الترع والحقل: -

افمام الترع والحقل فى وبالنسبة لكفاءة التوصيل المائى بين 
أن تبين ( 32الجدول رقم )الواردة ببيانات ال باستعراضمصر ، 

% فى متوسط 8.3:المتوسط العام عمى مستوى الجميورية بمغ نحو 
( ، وقدر متوسط كفاءة التوصيل فى العروة  :423-4236الفترة )

% بانخفاض يمثل نحو 7.3:الشتوية فى الوجو البحري بنحو 
وسط الكفاءة فى الوجو البحرى لمعروات الثالثة ، % عن مت:3.4

وبمغ متوسط كفاءة التوصيل فى العروة الصيفية فى الوجو البحرى 
% عن متوسط الوجو البحري 2.45% بزيادة تمثل نحو 8.6:بنحو 

بزيادة تمثل  9:، فى حين بمغ كفاءة التوصيل فى العروة النيمية نحو 
المائي بين أفمام الترع  % عن متوسط كفاءة التوصيل5;.2نحو 

والبالغة نحو  والحقل فى الوجو البحرى لمعروات الثالثة
.وبالنسبة لكفاءة التوصيل بين أفمام الترع والحقل فى العروة 8.4%:

المتوسط السنوى خالل الفترة  بمغ الشتوية فى مصر العميا ، فقد
% عن 2.45% بنسبة زيادة تمثل نحو 8.4:( نحو :4236-423)

ط السنوى لمكفاءة فى مصر العميا لمعروات الثالثة ، وقدر المتوس
% بنسبة انخفاض 7.3:متوسط الكفاءة فى العروة الصيفية بنحو 

% عن المتوسط فى مصر العميا ، أما فى العروة 3.27تمثل نحو 
النيمية فبمغ متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أفمام الترع والحقل 

% عن المتوسط فى مصر 2.57% بزيادة تمثل نحو 8.5:بنحو 
.ونستخمص مما سبق ما %8:والبالغة نحو  العميا لمعروات الثالثة

 يمي :
كان الحد االعمى لمكفاءة عمى مستوى الجميورية ىو كفاءة  -

% يميو كفاءة 8.3:التوصل المائى بين افمام الترع والحقل بنسبة 
كفاءة % ، ثم 4.3:التوصيل المائى بين أسوان وافمام الترع بنحو 

 % .94.7التوصيل المائى بين أسوان والحقل بنسبة 

كان أعمى متوسط كفاءة لمتوصيل المائى بين اسوان والحقل فى  -
 % .92.8% ، ثم الوجو البحرى بنسبة 95.5مصر العميا بنحو 

كان أعمى متوسط كفاءة لمتوصيل المائى بين اسوان وأفمام   -
مييا الوجو البحرى % ، ي3.3:الترع فى مصر العميا معًا بنسبة 

 % .:.;9بنسبة 

كان أعمى متوسط كفاءة لمتوصيل المائى بين أفمام الترع والحقل  -
 % .8:% ، ثم مصر العميا بنسبة 8.4:فى الوجو البحرى بنحو 

بالنسبة لكفاءة التوصيل المائى بين اسوان والحقل كان اعمى  -
م العروة % ، ث94.8كفاءة فى الوجو البحرى فى العروة النيمية بنحو 

%  . وفى 89.9% والعروة الصيفية بنحو 93.4الشتوية بنحو 
% ، يمييا 97.3مصر العميا ، كان الحد االعمى فى العروة الصيفية 

 %.93.3% ، ثم العروة النيمية  بنحو 95.6العروة الشتوية بنحو 

بالنسبة لكفاءة التوصيل المائى بين اسوان وافمام الترع سجمت  -
% ، 5.4:وجو البحرى فى العروة الشتوية بنحو اعمى كفاءة فى ال

% ، ثم العروة الصيفية بنحو 2.3:يمييا العروة النيمية بنحو 
% وفى مصر العميا كان الحد االدنى فى العروة الصيفية بنحو 96.3
% ، ثم العروة النيمية 5.7:% ، يمييا فى العروة الشتوية بنحو 6.5:
 %.2.3:بنحو 

يل المائى بين أفمام الترع والحقل فى بالنسبة لكفاءة التوص   -
% ، ثم فى 9:الوجو البحرى فى العروة النيمية كان أعالىا بنحو 

% . 7.3:% ، والعروة الشتوية بنحو 8.6:العروة الصيفية بنحو 
أما فى مصر العميا فكان أعمى متوسط كفاءة لمتوصيل المائى بين 

% ، يمييا فى العروة 8.5:أفمام الترع والحقل فى العروة النيمية بنحو 
% 7.3:% ، ثم فى العروة الصيفية بنحو 8.4:الشتوية بنحو 

مما سبق أن ىناك نسبة كبيرة من الفواقد المائية عمى  ونستخمص.
المستويات المختمفة ، مما يعنى بالضرورة العمل عمى تقميل ىذه 
الفواقد عن طريق تطوير وتحسين طرق المختمفة واستخدام ما يتناسب 

ا مع كل منطقة زراعية ولممحاصيل المختمفة ، باإلضافة الى مني
االىتمام بتبطين الترع لتقميل التسرب ما أمكن ، ومحاولة استبدال 
الترع والقنوات الفرعية بخطوط المواسير المدفونة لتقميل عممية التبخر 

 لممياه ، ولكن ذلك سيكون فى حدود اإلمكانيات المتاحة 

لبعض  فى الوجة البحري والوجة القبمي كفاءة التوصيل المائى -
 :المحاصيل

وقد تم اختيار بعض المحاصيل ذات االىمية االستراتيجية         
عمييا من حيث كفاءة التوصيل والتوزيع المائي في  وذلك لمتعرف

الوجة البحري والوجة القبمي من ىذه المحاصيل: محصول القمح ، 
المستديم ، البرسيم التحريش من  والفول البمدي وبنجر السكر والبرسيم

العروة الشتوي ،ومن العروة الصيفي محصول القطن ، قصب 
 ( 33السكر،الذرة الشامية ،الذرة الرفيعة ،االرز.وتبين من الجدول رقم)
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 (2218 -2214كفاءة التوصيل المائى فى الوجة البحري والوجة القبمي لبعض المحاصيل الحقمية خالل الفترة ) .11 جدول

 المحصول

كفاءة التوصيل المائى بين اسوان 
 (1والحقل)

كفاءة التوصيل المائى بين 
 (2اسوان وافمام الترع)

كفاءة التوصيل المائى بين الحقل 
 (3وافمام الترع)

الوجة 
 البحري

الوجة 
 القبمي

اجمالي 
 الجميورية

الوجة 
 البحري

الوجة 
 القبمي

اجمالي 
 الجميورية

الوجة 
 البحري

الوجة 
 ميالقب

اجمالي 
 الجميورية

 6;.7: 6;.7: 5;.7: 3.22; 3.23; 3.22; ;;.:9 ;;.:9 :;.:9 القمح

 9;.7: 5;.7: 8.22: ;;.2; 3.22; 9;.2; 22.;9 :;.:9 23.;9 الفول البمدي

 47.;: 6;.7: 5;.7: 9.86: 3.22; 3.25; ;;.:9 :;.:9 22.;9 بنجر السكر

 7;.7: 8;.7: 6;.7: 3.22; ;;.2; 3.23; ;;.:9 ;;.:9 ;;.:9 البرسيم المستديم

 7;.7: 4;.7: 8;.7: 3.24; 3.24; 3.25; 23.;9 ;;.:9 25.;9 البرسيم التحريش

 8;.7: 9;.7: 8;.7: 2.65; 3.22; ;.:: 73.:9 ;;.:9 :99.3 القطن

 8;.7: 7.8: 8;.7: 3.22; 3.22; 3.22; :95.2 23.;9 22.;9 قصب السكر

 7;.7: 6;.7: 7;.7: ;6.3: 3;.97 2.97; 5;.:9 9:.87 :9.:9 الذرة الشامية

 8.33: 7;.7: 7.64: 7:.2; 3.22; 3.22; 23.;9 22.;9 23.;9 الذرة الرفيعة

 ;;.7: - 9;.7: 3.22; - 3.22; 22.;9 - 22.;9 االرز

 x 322لمحقل الواصمة المياة لي كمية من اسوان ا = كمية المياة الواصمة  (3)

 x 322 إلفمام الترع الي كمية الواصمة  اسوانمن كمية المياة الواصمة =  (4)

 x 322افمام الترع كمية المياة الواصمة لمحقل الي كمية الواصمة من =  (5)

 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة الرى و الموارد المائية ، أعداد مختمفة . المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

ام و الترع بمغت حدىا االقصي ان كفاءة توصيل المياة بين اسوان افم
% بالوجة 3.25;في محصول البرسيم التحريش وبنجر السكر بنحو 

البحري في حين بمغ حدىا االدني في محصول الذرة الشامية بمصر 
%.بينما بمغت كفاءة توصيل المياة في حين 3;.97العميا بنحو 

اسوان و الحقل حدىا االقصي في محصول البرسيم التحريش بنحو 
% بالوجة البحري ببنما بمغ حدىا االدني في محصول الذرة 25.;9

%. بينما بمغت كفاءة توصيل 9:.87الشامية بمصر العميا بنحو 
المياة بين الحقل وأفمام الترع  حدىا االقصي في محصول القطن 

% بالوجة القبمي ببنما بمغ حدىا االدني في محصول 9;.7:بنحو 
 % في الوجة البحري 7.64:و الذرة الرفيعة بمصر العميا بنح

ونستخمص مما سبق انة يمكن العمل عمي تقميل فواقد توصيل     
المياة عن طريق استبدال الترع الترابية بالمجاري المائية المبطنة او 
المغطاه والتي تمنع التسرب باالضافة الي استبدال القنوات والترع 

لمياة بالبخر او الفرعية بخطوط المواسير المدفونة حيث ال تفقد ا
التسرب كما انيا تقضي تماما عمي مشكمة نمو الحشائش ومن ثم 

 تقميل الفواقد المائية.

 التوصيات .6

 البحث بما يمي:ل الييا يوصي وصالتي تم الت وفي ضوء النتائج 

محاولة التركيز عمي استصالح واستزراع األراضي في المناطق  -3
والساحل الشمالي لالستفادة من الجديدة في الشمال مثل الدلتا وسيناء 

الفرق المستخدم من المياه لري المحاصيل وأيضا لزيادة العائد منيا 
 إنتاجيتيا مقارنة بالزراعة في الجنوب. عالرتفا

اتخاذ القرارات باستصالح  دضرورة األخذ في االعتبار عن -4
واستزراع األراضي في المناطق الجديدة أن مورد المياة يتسم بالندرة 
النسبية، وىذا يتطمب دراسة وضع تكاليف لمياه الري لتشجيع 
المزارعين عمي استخدام طرق الري الحديثة لترشيد المياه المستخدمة 

 لري المحاصيل.  
االلتزام بالمقننات المائية وعدم تجاوزىا يؤدى إلى وفر مائى  -3

% ويمزم فى تمك الحالة تشديد الرقابة عمى التجاوزات فى 42حوالى 
 الرى.

 لمورد واالقتصادية اإلنتاجية القيمة فى جغرافية اتاختالف وجود - 4
 ةالوج حقق حيث الواحد المحصول إنتاج مناطق بين فيما المياه
 القمح محصول فى المياه لمورد اقتصادية وقيمة كفاءةاعمي  البحرى

 كفاءة أقل العميا مصر كانت حين في
 .القمح اجإنت فى الري مياه إستخدام فى إنتاجية
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 زراعة فى والتوسع المطور الري نظم إستخدام في التوسع - 5
 كفاءة واألعمي مالئمة األكثر والمحافظات المناطق فى المحاصيل

 .الري مياه إستخدام فى

 :المراجع  .7

، نشرة الري والموارد المائية، أعداد الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء
 .مختمفة

 الغذائيلسياسة المائية واألمن ا (.2225)أحمد قدري مختار 
المصري، المؤتمر الثالث عشر لالقتصاديين الزراعيين، قضايا 

 .4227سبتمبر  ;4 ،:4معاصرة في الزراعة المصرية 
إدخال مورد المياه في الحسابات االقتصادية  (.2225)جالل المالح 

مة بين مناطق االستزراع الجديدة، المؤتمر الثالث عشر ضعند المفا
،  :4قتصاديين الزراعيين، قضايا معاصرة في الزراعة المصرية لال
 .4227سبتمبر  ;4
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ABSTRACT 
 

 
This research aims to study the production and water situation of some agricultural crops in Lower Egypt and Upper 
Egypt, and to guide it when reclamation and cultivation in new areas, whether in the north of the valley or the south of 

the valley, by estimating the loss, whether in the quantity and value of production or the quantities of water used to 
cultivate these crops between Upper Egypt and Lower Egypt regions. It became clear from the results obtained from the 

research that land reclamation and cultivation in northern Egypt, such as Delta, Sinai and the northern coast, is more 
feasible than reclamation and cultivation in the south, due to the hot climatic conditions in the south, the increase in 
evaporation and the high water requirements of crops, in addition to the low feddan productivity of most of these. Crops 

in the south compared to their needs in the north. The results also indicate that the productivity of the water resource 
was higher for all selected crops in Lower Egypt than Upper Egypt, except for the crops of winter onions, garlic, winter 
tomatoes and winter potatoes. When the decision was taken to plant a thousand feddans of each crop of the crops under 

consideration in Upper Egypt, a loss resulted in both the value of production and the quantity of production, and the 
total loss in the selected crops amounted to about 875.64 thousand pounds, while the loss in the amount of water used 

amounted to about 2.37 million. 
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