
 

 

   بالقطاع الزراعي في مصر دراسة تحليلية للموارد المائية
 1 أمل عبد الغني عبد المتعال صالح

 
 asejaiqjsae.2022.215146 /10,21608معرف الوثيقة الرقمي:    

 قسم بحوث االراضي والمياه، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية 1
 2022يناير  20ىلنشر ف، الموافقة على ا2021بر ديسم 20 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
تواجهها   التي  التحديات  وأخطر  أكبر  إحدى  المياه  ندرة  تعد 
والتنمية   المصري  القومي  باألمن  ترتبط  أزمة  لكونها  نظًرا  مصر 

البحث يهتم  ثم  ومن  القادمة.  األجيال  جانبي    ومستقبل  بتحليل 
العرض و الطلب على الموارد المائية بالقطاع الزراعي في مصر  
معنوي   تزايديًا  عامًا  اتجاها  هناك  أن  البحثية  النتائج  أهم  وكانت 

المياه المتاحة قدر بنحو     3مليار م  0.7917إحصائيا في حجم 
المحسوبة    F، وقد بلغ قيمة    0.95وقد بلغ معامل التحديد نحو  

عند  م  250حوالي   النموذج  معنوية  إلي  يشير  وبالرغم  %1ما   .
في   مصر  في  المتاحة  المائية  الموارد  محدودية  يتضح  ذلك  من 
واحتياجات    ، سكانية  زيادة  من  تواجهها  التي  التحديات  ظل 
النيل.  بين دول حوض  الصراع   ، مائية  للموارد  التنمية  عمليات 

ي كمية المياه  كما أن هناك اتجاها عامًا تزايديًا معنوي إحصائيا ف
وقد بلغ معامل التحديد    3مليار م  0.8356المستخدمة قدر بنحو  

قيمة    0.84نحو   بلغ  وقد   ،F    حوالي مما    73.41المحسوبة 
 .% 1يشير إلي معنوية النموذج عند 

للعروات   المستخدمة  الري  مياه  حجم  إجمالي  ان  تبين  كما 
نحو   من  تراجع  قد  الحقل  لمقنن  وفقًا  والفاكهه    43.65الثالثة 

م نحو    2016عام    3مليار  م  40.16إلي    2019عام    3مليار 
بنحو   قدرت  اخفاض    %7.99بنسبة  إلي  ذلك  يرجع  وقد   .

المساحات المنزرعة بالمحاصيل . كما تبين ان إجمالي حجم مياه  
الري المستخدمة للعروات الثالثة والفاكهه وفقًا لمقنن أفمام الترع  

نحو   من  تراجع  م  44.47قد  نحو    2016عام    3مليار  إلي 
. وقد   %3.16بنسبة قدرت بنحو    2019عام    3مليار م  43.07

يرجع ذلك إلي اخفاض المساحات المنزرعة بالمحاصيل .كما ان  
إجمالي حجم مياه الري المستخدمة للعروات الثالثة والفاكهه وفقًا  

نحو   من  تراجع  قد  أسوان  عند  م  46.65للمقنن  عام    3مليار 
نحو    2016 م  45.55إلي  قدرت    2019عام    3مليار  بنسبة 

في  %2.35بنحو   الكلي  الفاقد  حجم  أن  النتائج  اوضحت  كما   .
مليار    3.00المياه من أسوان إلي الحقل قد تأرجح بين حد أدني  

نحو    2016عام    3م بلغ  أقصي  م   19.25وحد  عام   3مليار 
خالل فترة الدراسة    3مليار م   11.42. بمتوسط قدر بنحو  2008

 . %46.5بمعامل اختالف قدر بنحو   2019-2005من 
حقق   فقد  الشتوية  العروة  لمحاصيل  بالنسبة  أنه  تبين  كما 

بنحو   قدرت  فدانية  إنتاجية  أعلى  البرسيم  طن    31.79محصول 
بنحو   قدرت  مكعب  متر  إنتاجية  وأعلى  ،   3كجم/م  8.01للفدان 

المؤشرات   باقي  في  الشتوية  الخضر  محاصيل  تفوقت  بينما 
حققت أعلى عائد متر مكعب من المياه  وأعلى االقتصادية  حيث  

بنحو   المياه  من  مكعب  متر  عائد  ، 3جنيه/م  44.96صافي 
/م  25.48 لمحاصيل     3جنيه  بالنسبة  المكعب  المتر  انتاجية 

قد   السكر  قصب  محصول  أن  النتائج  أوضحت  الصيفية  العروة 
حقق أعلى إنتاجية فدانية ، أعلى إنتاجية متر مكعب قدرت بنحو   

تفوقت  3كجم/م  4.75طن/فدان،    .2148 بينما  الترتيب.  على 
االقتصادية  حيث  المؤشرات  باقي  الصيفية في  الخضر  محاصيل 
المياه وأعلى صافي عائد متر   حققت أعلى عائد متر مكعب من 

على   3جنيه /م 19.84، 3جنيه/م 38.25مكعب من المياه بنحو  
أن تبين  النيلية  العروة  لمحاصيل  بالنسبة  إنتاجية    الترتيب  أعلى 

فدانية كان من نصيب محاصيل الخضر النيلية حيث قدرت بنحو  
أعلى   9.55 النيلية  الخضر  محاصيل  حققت  كما   . طن/فدان 

نحو   بلغت  المياه  من  مكعب  متر  /م  3.65أنتاجية  كذلك    3كجم 
حققت أعلى عائد متر مكعب من المياه  وأعلى صافي عائد متر  

   3جنيه/م 8.20،  3ه/مجني 15.06مكعب من المياه بنحو 
باقتصاديات   االهتمام  أسباب  من  أن  النتائج  أوضحت  كما 
الموارد المائية أوال: أزمة الغذاء وحجم الفجوة الغذائية في مصر  

عام   من  بداية  التزايد  في  الغذائية  الفجوة  بداية    2008بدأت 
يرجع   .وقد  سعرية  تقلبات  حدوث  إلي  أدي  مما  المالية  اآلزمة 

ح في  أدي  التزايد  الذي  السكانية  الزيادة  إلي  الغذائية  الفجوة  جم 
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المحاصيل   أهم  على  خاصة  الغذاء  على  الطلب  زيادة  إلي 
في   السكانية  ثانيًا:الزيادة  الذرة.  األرز،   ، كالقمح  االستراتيجية 
مصر و انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية النيلية من نحو  

نحو    2005عام    3م  786 بنسبة   1920عام    3م  561إلي 
بنحو   قدرت  حجم  2005عن    %28.6انخفاض  زيادة  ثالثًا   .

تزايد حجم   حيث  الزراعي  القطاع  في  المستخدمة  المائية  الموارد 
نحو   من  الزراعي  القطاع  في  المستخدمة  المائية   59الموارد 

م نحو    2005عام    3مليار  م  61.63إلي    2019عام    3مليار 
ك إلي الزيادة السكانية  ويرجع ذل    %4.5بنسبة زيادة قدرت بنحو  

زيادة   إلي  أدي  مما  الغذاء  على  الطلب  زيادة  إلي  أدت  الذي 
سد   تهديدات  رابعًا  المياه.  استهالك  وزيادة  المزروعة  المساحات 
لبعض   الواضحة  األطماع  بعض  مصر  تواجه  األثيوبي:  النهضة 
أن   إلى  اإلشارة  يجب  ثم  ومن  المتاحة  المائية  بمصادرنا  الدول 

السل  في  اآلثار  تتمثل  والسودان  على مصر  األثيوبية  للسدود  بية 
المياه في الزراعات المروية، إذ أن   التخزينية وباستهالك  سعتها 
العالي،   السد  أمام  المياه  مخزون  من  ستخصم  التخزينية  السعة 
سنوات   في  المائي  والعجز  الجفاف  ظاهرة  ستعود  وبالتالي 

تي ستستخدم للري  الفيضان المنخفضة إلى الظهور، أما المياه ال
 فستكون خصما مباشرا من حصتي مصر والسودان السنوية. 

لتراجع   نظرًا  بانه  البحث   يوصى  السابقة  النتائج  على  بناء 
التناقص   في  يستمر  والذي  المياه  من  الفرد  نصيب  متوسط 
بمعدالت سريعة. فإن مصر تقع تحت خط الفقر المائي ، ودخول  

مائي الفقيرة  الدول  مصاف  في  إعادة  مصر  مصر  على  ويلزم  ًا، 
ومراعاة   ومستقبليًا  حاليُا  المطبقة  المائية  السياسات  في  النظر 
تفاقمها في ظل   ومنع  المشكلة  هذا  لمعالجة  آليات سريعة  تنفيذ 
األجيال   حقوق  ومراعاة  السكان  أعداد  في  مستمرة  زيادة  وجود 

 القادمة في المياه. 
المياهالكلمات   ندرة  مؤشر  ا،  المفتاحية:  المائي، خط  لفقر 

 المقننات المائية للحقل، المقننات المائية عند أفمام الترع وأسوان 

   المقدمة

تتعرض معظم دول العالم في الوقت الحالي لضغوط على  
الموارد المائية ومنها مصر حيث تواجه العديد من التحديات  
لجميع   المائية  الموارد  على  الطلب  زيادة  إلي  تؤدي  التي 

المختل الزيادة  القطاعات  تؤدي  كما  للمياه،  المستخدمة  فة 
الغذاء   أزمة  مشكلة  تفاقم  إلي  السكان  عدد  في  المضطردة  
نتيجة اتساع الفجوة الغذائية التي تتطلب زيادة الرقعة الزراعية  
المناخية  التغيرات  المائية ،كما أن  وبالتالي زيادة االحتياجات 

من تأثير   تعد من أكبر التحديات التي تواجهها مصر لما لها
الكبرى   التحديات  ومن  عامة.  بصفة  الزراعي  القطاع  على 
من  المائي  االمن  تهديد  محاوالت  تواجهها مصر  التي  أيضًا 
المياه  من  كمية  أكبر  باستئثار  المنبع  دول  محاولة  خالل 
المياه  حصة  تخفيض  شأنها  من  عديدة  مشروعات  باقامة 

حيث   المصب.  دول  تعتبران  اللتان  والسودان  قدر  لمصر 
النيل حوالي   م  55.5نصيب مصر من مياه  سنويا،    3مليار 

يبلغ   إذ  الحصة  هذه  من  األكبر  المستهلك  الزراعة  وتتصدر 
)  % 80نصيبها نحو   المياه  الطلب على  إجمالي  الجهاز    من 

واالحصاء( العامة  للتعبئة  الباقية  المركزي  النسبة  أما   .
والصن الشرب  مياه  مثل  األخرى  القطاعات  .  فتستهلكها  اعة 

هو تحقيق   2050ومن ثم فإن الهدف االستراتيجي حتي عام  
األمن المائي في الوقت الحالي والمستقبلي  في مصر) وزارة 

 ).2016 ,الموارد المائية والري 

 المشكلة البحثية 
تعد ندرة المياه إحدى أكبر وأخطر التحديات التي تواجهها 

ال القومي  باألمن  ترتبط  أزمة  لكونها  نظًرا  مصري  مصر 
والتنمية ومستقبل األجيال القادمة، ولقد شهدت مصر منذ عام  

إثيوبيا    2011 قيام  نتيجة  المائية  مواردها  حول  متزايدًا  قلقًا 
سد   أو  النهضة  سد  لبناء  األزرق  النيل  مياه  مجرى  بتحويل 
يحجز   أن  المتوقع  إذ من  الكهرومائية.  الطاقة  األلفية إلنتاج 

نحو   خلفه  الجديد  مملي  63السد  يهدد   3ار  مما  المياه،  من 
كما تواجه    ).2021 ,حجي وآخرون   ( حصة مصر من المياه

باستمرار  يتزايد  السكان  فعدد  كبيرة،  مشكلة  تحديدًا  مصر 
ومحدد  ثابت  مصدر  على  أساسية  بصورة  السكان  ويعتمد 
على   المياه  ندرة  أثر  فإن  لذا  النيل،  نهر  وهو  العذبة  للمياه 
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فر الغذاء يشكل قضية ملحة. وعلى  اإلنتاج الزراعي وعلى توا
 التالية:  التساؤالت فى الدراسة مشكلة تكمن ذلك 

ما هو الوضع الحالي للموارد المائية المتاحة والمستخدمة   -1
 في مصر؟ 

 ماهو قيمة مؤشر ندرة المياه؟  -2
بالعروات   -3 المحاصيل  الهم  المائية  االحتياجات  ماهي 

 سوان؟ الثالثة والفاكهه عند الحقل وأفمام الترع وأ
 ماهي أسباب االهتمام باقتصاديات الموارد المائية؟  -4

 ية هداف البحث األ
في   به  يقوم  الذي  الدور  واهمية  المياه  مورد  نظرًا ألهمية 
العرض   جانب  بتحليل  البحث  يهتم  ثم  ومن  التنمية  تحقيق 
والطلب على الموارد المائية بالقطاع الزراعي في مصر وذلك  

 من خالل: 
المائية المتاحة والمستخدمة في مصر  دراسة وضع الموارد  -1

 2019-2005خالل الفترة 
 2019-2005تطور مؤشر ندرة المياه  -2
المائية للمحاصيل الزراعية عند الحقل   -3 تطور االحتياجات 

الفترة  خالل  الكلي  والفاقد  أسوان  وعند  الترع  وأفمام 
2005-2019      

ألهم  -4 المائية  واالحتياجات  المائية  المقننات  تطور 
الفترة  المحا خالل  الثالثة  بالعروات  المنزرعة  صيل 

2005-2019 
ألهم   -5 واالقتصادية  االنتاجية  المؤشرات  بعض  تقدير 

 المحاصيل المنزرعه بالعروات الثالثة
 أسباب االهتمام باقتصاديات الموارد المائية  -6

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
من   كل  استخدام  على  أهدافة  تحقيق  في  البحث  إعتمد 

الخطي  ال االنحدار  مثل  والكمي  الوصفي  اإلحصائي  تحليل 
االنتاجية  المؤشرات  بعض  استخدام  إلي  باالضافة  البسيط، 

 واالقتصادية. 

من   • الفرد  نصيب  )متوسط  المائي(=  )الفقر  المياه  ندرة  مؤشر 
قيمة خط الفقر المائي( ÷ )قيمة خط الفقر المائي( ×   –المياه  
 .(,2016شبل( 100

 .  3م 1000لمائي العالمي = قيمة خط الفقر ا
 بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية •

 المقنن المائي   Xاالحتياجات المائية = المساحة
إنتاجية المتر المكعب من المياه= متوسط إنتاجية الفدان /  

 المقنن المائي بالمتر المكعب 
بالجنيه/   الفدان  عائد  المياه=  من  المكعب  المتر  عائد 

 متر المكعب المقنن المائي بال
الفدان   عائد  المياه=  من  المكعب  المتر  عائد  صافي 

 بالجنيه/ المقنن المائي بالمتر المكعب 
أسوان • عند  المستخدمة  الري  مياه  كمية   = الكلي    -الفاقد 

 كمية مياه الري المستخدمة عند الحقل
على   البحث  إعتمد  فقد  البيانات،  بمصادر  يتعلق  وفيما 

المن وغير  المنشورة  تصدالبيانات  التى  الرى  شورة  وزارة  رها 
، ووزارة الزراعة وإستصالح األراضى، وبيانات  والموارد المائية

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، المتاحة على شبكة  
والبحوث   الدراسات  ببعض  اإلستعانة  عن  فضاًل  اإلنترنت، 

 .ذات الصلة بموضوع البحث

 ومناقشتها  البحثية  النتائج
 المائية المتاحة والمستخدمة في مصر: وضع المورد 

المائية   المورد  وضع  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
المتاحة والمستخدمة بالقطاع الزراعي. فالموارد المائية المتاحة  
المياه الجوفية بالوادي والدلتا،   النيل،  والتي تتضمن مياه نهر 
الصحي،  الصرف  مياه  تدوير  الزراعي،  الصرف  مياه    تدوير 
الموارد   أما  البحر.  مياه  تحلية  وأخيرًا  والسيول  األمطار  مياه 
الزراعة،   قطاع  استخدامات  تتضمن  والتي  المستخدمة  المائية 

 قطاع الصناعه، و مياه الشرب كذلك الفاقد بالتبخر.
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 الموارد المائية المتاحة:
( رقم  الجدورل  بيانات  الموارد  1تشير  حجم  متوسط  أن   )

حيث يختلف حجم    3مليار م  75.57نحو    المائية المتاحة بلغ 
الموارد المائية المتاحة من عام الخر وفقًا لمساهمة كل مورد  
بحصة  فيها  األكبر  بالنصيب  النيل  نهر  يساهم  الموارد  من 

بنحو   تقدر  م  55.5ثابتة  الصرف    3مليار  مياه  تدوير  يليه 
بنحو   يقدر  بمتوسط  م  10.3الزراعي  المياه    3مليار  يليه   ،

أما بالنسبة لمياه    3مليار م  7.2بالوادي والدلتا بنحو    الجوفية
بنحو   تساهم  والسيول  م  1.3األمطار  أعادة    3مليار  بينما 

بنحو   تساهم  الصحي  الصرف  مياه  م  1.2تدوير    3مليار  
مليار    0.09وأخيرًا تحلية مياه البحر فقدرت مساهمتها بنحو  

المعادلة رقم )3م ن هناك  ( أ2( بالجدول رقم )1. كما تشير 
المتاحة  المياه  اتجاها عامًا تزايديًا معنوي إحصائيا في كمية 

بنحو   م  0.7917قدر  نحو    3مليار  التحديد  معامل  بلغ  وقد 
مما يشير    250المحسوبة حوالي    F، وقد بلغت قيمة    0.95

 . %1إلي معنوية النموذج عند 
في   المتاحة  المائية  الموارد  محدودية  يتضح  سبق  ومما 

ال ظل  في  سكانيةتحديمصر  زيادة  من  تواجهها  التي  ،  ات 

واحتياجات عمليات التنمية للموارد المائية ، الصراع بين دول 
 حوض النيل . 

 االستخدامات المائية المختلفة:
( أن متوسط إجمالي  1تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )
خالل    3مليار م  74.74حجم الموارد المائية المستخدمة نحو  

ة وكانت أكبر نسبة من الموارد المائية من نصيب فترة الدراس
نحو   بلغ  بمتوسط  الزراعي  م  61.15القطاع  تمثل   3مليار 

من اجمالي الموارد المائية المستخدمة وقد يرجع   %81.8نحو  
إلي   الزراعي  القطاع  في  المستخدمة  المياه  حجم  في  التزايد 

للشر  المستخدم  المياه  حجم  تليها  المروية  المساحة  ب زيادة 
بنحو بلغ  بمتوسط  قدرت  حيث  م  9.20واالحتياجات   3مليار 

المستخدمة،    % 12.33تمثل نحو   المائية  الموارد  اجمالي  من 
جافة   شبه  المناطق  في  مصر  تقع  حيث  البخر  فواقد  تليها 
فقدرت   التبخر،  كمية  وزيادة  الحرارة  درجات  ترتفع  حيث 

.   %3.09بنسبة  3مليار م  2.31بمتوسط بلغ نحو 

 

 2019-2005تطور الموارد المائية المتاحة والمستخدمة ومؤشر ندرة المياه خالل الفترة  .1جدول
حجم المياه المتاحة مليار  السنوات

 3م
المياه المستخدمة   حجم

 مؤشر ندرة المياه )%( 3مليار م
2006/2005 69.56 68.55 -21.4 

2007/2006 69.96 69.25 -22.9 

2008/2007 72.36 70.23 -25.8 

2009/2008 73.6 73.6 -27.6 

2010/2009 73.85 73.85 -29.3 

2011/2010 73.75 73.75 -31.0 

2012/2011 74.5 74.5 -32.7 

2013/2012 75.4 73.00 -34.3 

2014/2013 76.4 73.5 -35.8 

2015/2014 76.4 73.00 -37.3 

2016/2015 76.25 76.25 -38.8 

2017/2016 80.00 80.00 -40.2 

2018/2017 80.25 80.25 -41.7 

2019/2018 80.25 80.25 -42.9 

2020/2019 81.06 81.06 -43.9 

 المصدر: لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام ، الموارد المائية، أعداد مختلفة . 
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 2019-2005الل الفترة خارد المائية المتاحة والمستخدمة نتائج تقدير االتجاه الزمني العام للمو  .2جدول

 2R F المعادلة  المتغير التابع مسلسل 

 Y= 69.238+0.7917 X 3ليار مالموارد المائية المتاحة م 1

(15.83) 
0.94 250 

 Y= 68.051+0.8356 X 3الموارد المائية المستخدمة مليار م 2

(8.58) 
0.84 73.41 

 (1المصدر: جمع وحسب من الجدول رقم )
 

وأخيرًا حجم المياه المستخدمة بالقطاع الصناعي حيث قدرت 
نحو   بلغ  م  2.40بمتوسط  الدراس  3مليار  فترة  بنسبة  خالل  ة 

بنحو   المستخدمة.    %2.7تقدر  المائية  الموارد  اجمالي  من 
بالق المستخدمة  المياه  كمية  انخفاض  الصناعي  ويرجع  طاع 

 ، وانتشار الصناعات الخفيفة . كما  بسبب ضعف الصناعة
 ( رقم  المعادلة  ) 2تشير  رقم  بالجدول  اتجاها  2(  هناك  أن   )

المستخدمة قدر    عامًا تزايديًا معنوي إحصائيا في حجم المياه
م  0.8356بنحو   نحو   3مليار  التحديد  معامل  بلغ  وقد 
قيمة  0.84 بلغت  وقد   ،F    حوالي مما   73.41المحسوبة 

 .%1يشير إلي معنوية النموذج عند 
 مؤشر ندرة المياه في مصر:

( إلي قيمة مؤشر  1بالجدول رقم )     اردةتشير البيانات الو 
تقع مصر  أن  إلي  يشير  والذي  المياه  الفقر   ندرة  خط  تحت 

للزيادة السكانية حيث المائي الذي يتزايد عامًا بعد أخر نظرًا  
 . 2019% في عام   43.9-تصل قيمة المؤشر إلي نحو 

 : عند الحقل وأفمام الترع وأسوانمة دمياه الري المستخ حجم
 الري المستخدمة عند الحقل: مياه  حجم

 ( رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  أن  3تشير  إلي    م حج ( 
أدني   حد  بين  تأرجحت  قد  الحقل  عند  المستخدمة  المياه 

  43.66وحد أقصي بلغ نحو    2005عام   3م  /مليار  29.78
  / مليار  37.74. بمتوسط قدر بنحو    2016عام    3م  /مليار

الدراسة من    3م بمعامل اختالف    ،2019-2005خالل فترة 
 . %11.6قدر بنحو 

 مياه الري المستخدمة عند أفمام الترع: حجم
)شت رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  أن  3ير  إلي    حجم ( 

أدني  بين حد  تأرجحت  قد  الترع  أفمام  المستخدمة عند  المياه 
  48.85وحد أقصي بلغ نحو    2005عام    3مليار/ م  35.44
مليار/    42.50بنحو  . بمتوسط قدر    2008عام    3مليار/ م

من    3م الدراسة  فترة  اختالف    2019-2005خالل  بمعامل 
 . % 9.7 وقدر بنح

 مياه الري المستخدمة عند أسوان: حجم
( رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  أن  3تشير  إلي    حجم ( 

أدني   حد  بين  تأرجحت  قد  أسوان  عند  المستخدمة  المياه 
  62.1وحد أقصي بلغ نحو    2012عام    3م  / مليار  40.13

  / مليار  49.16. بمتوسط قدر بنحو    2008عام    3م  /مليار
الدرا  3م فترة  من  خالل  اختالف    2019-2005سة  بمعامل 

 . %13.7 قدر بنحو
 الفاقد الكلي:  حجم

( رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  أن  3تشير  إلي    حجم ( 
عام    3م  /مليار  3.00الفاقد الكلي قد تأرجحت بين حد أدني  

  2008عام    3مليار/ م  19.25غ نحو  وحد أقصي بل  2016
بنحو   قدر  بمتوسط  م  11.42.  فتر   3مليار/  الدراسة خالل    ة 

 . %46.5بمعامل اختالف قدر بنحو  2019-2005من 
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ا  .3جدول   الرى  مياه  الكلي خالل لتطور حجم  والفاقد  أسوان  الترع وعند  وأفمام  الحقل  الزراعية عند  للمحاصيل  مستخدمة 

 3مليار م       2019-2005رة الفت

 السنوات
حجم مياه الري 
المستخدمة عند  

 الحقل 
حجم مياه الري 

ستخدمة عند افمام  الم
 الترع

حجم مياه الري 
المستخدمة عند  

 أسوان
 حجم الفاقد الكلي 

2005 29.78 35.44 46.13 16.35 

2006 40.95 47.08 59.7 18.75 

2007 42.08 48.14 61.14 19.06 

2008 42.85 48.85 62.1 19.25 

2009 34.56 39.19 50.02 15.46 

2010 37.79 42.69 51.2 13.41 

2011 30.87 36.96 43.22 12.35 

2012 32.11 36.93 40.13 8.02 

2013 37.82 43.03 46.03 8.21 

2014 38.3 43.6 46.6 8.3 

2015 36.8 41.23 44.23 7.43 

2016 43.66 44.47 46.66 3 

2017 41.92 46.09 50.04 8.12 

2018 36.45 41.21 44.64 8.19 

2019 40.16 42.65 45.57 5.41 

 5.41 49.16 42.50 37.74 المتوسط 

 46.5 13.7 9.7 11.6 االنحراف المعياري 

 .  مختلفة ، أعداد نشرة الموارد المائية، المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  المصدر: الجهاز
 

وفقًا  والفاكهه  الثالث  العروات  لمحاصيل  الري  مياه  حجم 
 لمقننات الحقل وأهميتها النسبية:

بيان ( تبين أن متوسط حجم  4لجدول رقم ) ا  اتمن خالل 
بنحو   قدرت  الصيفية  العروة  لمحاصيل  الري    24.02مياه 

م نحو    3مليار  يعادل  مياه    % 59.25بما  حجم  إجمالي  من 
الري وفقا لمقنن الحقل حيث تراجع حجم مياه الري من نحو  

م  25.77 نحو    2016عام    3مليار  م  23.53إلي    3مليار 
ذلك    2019عام   يرجع  المحصولية  نخالوقد  المساحة  فاض 

أما بالنسبة لما يخص العروة الشتوية تذبذب   .بالعروة الصيفية
  2016حجم مياه الري لمحاصيل العروة الشتوية خالل الفترة  

حيث قدر متوسط حجم مياه الري لمحاصيل العروة    2019-
بنحو   م  11.91الشتوية  نحو    3مليار  يعادل    % 29.37بما 

ا مياه  إجمالي حجم  تراجع  ي  لر من  كما   . الحقل  لمقنن  وفقا 

الري من نحو   إلي    2016عام    3مليار م  12.93حجم مياه 
وقد يرجع ذلك النخفاض   2019عام    3مليار م  12.44نحو  

للعروة   بالنسبة  أما  الشتوية.  بالعروة  المحصولية  المساحة 
النيلية فقد تراجع حجم مياه الري لمحاصيل العروة النيلية من  

  3مليار م  0.609إلي نحو    2016عام    3مر  مليا  1.15نحو  

. و قدر متوسط حجم مياه الري لمحاصيل العروة  2019عام  
.أما    %2.08بما يعادل نحو    3مليار م  0.842النيلية بنحو  

الري  انخفاض حجم مياه  فقد تبين  الفاكهه  بالنسبة لمحاصيل 
الفاكهه من نحو   عام    3مليار م  3.80المستخدمة لمحاصيل 

ن  2016 م  773.  حوإلي  وقدر    2019عام      3مليار   .
مليار   9.30متوسط حجم مياه الري لمحاصيل الفاكهه  بنحو  

. كما تشير البيانات الواردة بالجدول أيضا ان إجمالي حجم  3م
لمقنن   وفقًا  والفاكهه   الثالثة  للعروات  المستخدمة  الري  مياه 

إلي   2016عام  3مليار م  43.65الحقل قد تراجعت من نحو  



 دراسة تحليلية للموارد المائية بالقطاع الزراعي في مصر  :.أمل عبد الغني عبد المتعال صالح

 

39 

م  0.164  نحو بنحو    2019عام    3مليار  قدرت  بنسبة 
المنزرعة  . وقد يرجع ذلك إلي انخ  7.99% فاض المساحات 

 .بالمحاصيل
وفقًا   والفاكهه  الثالثه  العروات  لمحاصيل  الري  مياه  حجم 

 لمقننات أفمام الترع وأهميتها النسبية: 

( تبين أن متوسط  5بيانات الجدول رقم ) تبين من خالل  
مي بنحو ا  اهحجم  قدرت  الصيفية  العروة  لمحاصيل  لري 
من إجمالي حجم    % 58.13بما يعادل نحو    3مليار م  25.41

مياه الري وفقا لمقنن أفمام الترع حيث تراجع حجم مياه الري  
نحو   م  26.16من  نحو    2016عام      3مليار    24.75إلي 
م المساحة    2019عام    3مليار  النخفاض  ذلك  يرجع  وقد 

بالعر  العروة   .لصيفيةا  وةالمحصولية  يخص  لما  بالنسبة  أما 
الشتوية  العروة  لمحاصيل  الري  مياه  حجم  تذبذب  الشتوية 

الفترة   مياه   2019-  2016خالل  حجم  متوسط  قدر  حيث 

بنحو   الشتوية  العروة  لمحاصيل  م  13.35الري  بما   3مليار 
من إجمالي حجم مياه الري وفقا لمقنن   %30.54يعادل نحو  

كما الترع.  نحو  رات  أفمام  من  الري  مياه  حجم    13.51جع 
  2019عام    3مليار م  13.39إلي نحو    2016عام    3مليار م

بالعروة   المحصولية  المساحة  النخفاض  ذلك  يرجع  وقد 
النيلية فقد تراجع حجم مياه الري  الشتوية. أما بالنسبة للعروة 

  2016عام    3مليار م  0.83لمحاصيل العروة النيلية من نحو  
. و قدر متوسط حجم 2019عام    3ار مليم  0.67إلي نحو  

بما   3مليار م  0.81مياه الري لمحاصيل العروة النيلية بنحو  
الفاكهه فقد تبين    % 1.86يعادل نحو   .أما بالنسبة لمحاصيل 

الفاكهه من نحو   المستخدمة لمحاصيل  الري  زيادة حجم مياه 
عام      3مليار م  4.26إلي نحو    2016عام    3مليار م  3.97
الفاكهه     در وق .    2019 لمحاصيل  الري  مياه  حجم  متوسط 
 .  3مليار م 4.14بنحو 

 

والنيلي  . حجم4جدول   الصيفي  الشتوي  العروة  لمحاصيل  الري  النسبية خالل    والفاكهه  مياه  وأهميتها  الحقل  لمقننات  وفقًا 
 3مليار م               2019-6201الفترة 

العروة  السنوات
ة و ر الع % الشتوي 

وة العر  % الصيفي
االجمالي   % الفاكهه  % لنيليا

 العام 
2016 12.93 29.6 25.77 59.0 1.15 2.6 3.80 8.7 43.65 

2017 11.21 26.7 25.93 61.8 0.97 2.3 3.82 9.1 41.93 

2018 11.06 30.3 20.86 57.2 0.640 1.8 3.89 10.7 36.45 

2019 12.44 31.0 23.53 58.6 0.609 1.5 3.58 8.9 40.16 

 40.55 9.30 3.77 2.08 0.842 59.25 24.02 29.37 11.91 المتوسط 

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، نشرة الموارد المائية، اعداد مختلفة
 

وأهميت5جدول   الترع  أفمام  لمقننات  وفقًا  والفاكهه  والنيلي  والصيفي  الشتوي  العروة  لمحاصيل  الري  مياه  النسبية   اه. حجم 
 3مليار م     2019-6201لفترة خالل ا

العروة  السنوات
العروة  % الشتوي 

العروة  % الصيفي
 االجمالي العام % الفاكهه  % النيلي

2016 13.51 30.4 26.16 58.8 0.83 1.9 3.97 8.9 44.47 

2017 13.04 28.3 27.74 60.2 1.03 2.2 4.27 9.3 46.08 

2018 13.46 32.6 23 55.8 0.716 1.7 4.07 9.9 41.25 

2019 13.39 31.1 24.75 57.5 0.667 1.5 4.26 9.9 43.07 

 43.72 9.48 4.14 1.86 0.811 58.13 25.41 30.54 13.35 المتوسط 

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، نشرة الموارد المائية، اعداد مختلفة
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إجمالي  ان  أيضا  بالجدول  الواردة  البيانات  تشير  حجم    كما 
لمقنن  وفقًا  والفاكهه   الثالثة  للعروات  المستخدمة  الري  مياه 

  2016عام    3مليار م  44.47أفمام الترع قد تراجع من نحو  
نحو   م  43.07إلي  بنحو   2019عام    3مليار  قدرت  بنسبة 

انخ3.16% إلي  ذلك  يرجع  وقد  المنزرعة  .  المساحات  فاض 
 .بالمحاصيل

ا العروات  لمحاصيل  الري  مياه  وفقًا ثلحجم  والفاكهه  الث 
 للمقننات عند أسوان وأهميتها النسبية:

( تبين أن متوسط حجم 6من خالل بيانات الجدول رقم ) 
بنحو   قدرت  الصيفية  العروة  لمحاصيل  الري    27.34مياه 

م نحو    3مليار  يعادل  مياه    % 58.52بما  حجم  إجمالي  من 
 الري وفقا لمقنن عند أسوان حيث تراجع حجم مياه الري من 

مليار    26.35إلي نحو    2016عام    3مليار م  27.56حو  ن
قدر    .2019عام    3م الشتوية  العروة  يخص  لما  بالنسبة  أما 

بنحو  الشتوية  العروة  لمحاصيل  الري  مياه  حجم  متوسط 
من إجمالي حجم    %30.39بما يعادل نحو    3مليار م  14.20

الري  مياه  تزايد حجم  كما  أسوان.  عند  لمقنن  وفقا  الري  مياه 
م  13.95نحو    نم نحو    2016عام    3مليار    14.38إلي 

فقد تراجع   2019عام    3مليار م النيلية  للعروة  بالنسبة  أما   .
مليار  0.86حجم مياه الري لمحاصيل العروة النيلية من نحو 

. و قدر  2019عام    3مليار م 0.72إلي نحو    2016عام    3م

النيلية بنحو     0.86متوسط حجم مياه الري لمحاصيل العروة 
م نحو    3مليار  يعادل  لمحاصيل    %1.85بما  بالنسبة  .أما 

المستخدمة   الري  مياه  حجم  انخفاض  تبين  فقد  الفاكهه 
إلي    2016عام    3مليار م  4.28لمحاصيل الفاكهه من نحو  

. وقدر متوسط حجم مياه    2019عام      3مليار م  4.10نحو  
بنحو   الفاكهه   لمحاصيل  م  4.32الري  تشير 3مليار  كما   .

الري ناالبي مياه  حجم  إجمالي  ان  أيضا  بالجدول  الواردة  ات 
للمقنن عند أسوان   الثالثة والفاكهه  وفقًا  للعروات  المستخدمة 

نحو   من  تراجع  م  46.65قد  نحو    2016عام    3مليار  إلي 
 . %2.35بنسبة قدرت بنحو  2019عام  3مليار م 45.55

بالعروات  المنزرعة  المحاصيل  الهم  المائية  االحتياجات 
 الث:الث

يختلف حجم المقنن المائي من محصول الخر ومن عروة  
المالئمة   الجوية  والظروف  المحصول  طبيعه  حسب  الخري 
له. وتتضمن المحاصيل الشتوية القمح، الفول البلدي، البرسيم 

المستديم، بنجر السكر، والخضر الشتوية    التحريش ، البرسيم
ة الشامية ،  . وتضم  المحاصيل الصيفية  القطن، األرز، الذر 

الذرة الرفيعة الصيفي، قصب السكر، الخضر الصيفية بيمكا 
الرفيعة   الذرة  النيلية،  الشامية  الذرة  النيلية  المحاصيل  تضم 

   النيلي ، الخضر النيلية. 

 

ا النسبية  وأهميته  عند أسوان  للمقنن المائيوفقًا  والفاكهه  ي والنيلي  فمياه الري لمحاصيل العروة الشتوي الصي  حجم  .6جدول  
 3مليار م     2019-6201خالل الفترة 
العروة   السنوات

العروة   % الشتوي 
االجمالي  % الفاكهه % العروةالنيلي  % الصيفي

 العام
2016 13.95 29.9 27.56 59.1 0.86 1.8 4.28 9.2 46.65 

2017 14.35 28.7 30.18 60.3 1.09 2.2 4.42 8.8 50.04 

2018 14.12 31.6 25.27 56.6 0.785 1.8 4.46 10.0 44.64 

2019 14.38 31.6 26.35 57.8 0.723 1.6 4.10 9.0 45.55 

 46.72 9.24 4.32 1.85 0.865 58.52 27.34 30.39 14.20 المتوسط 

 رد المائية، اعداد مختلفةاالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، نشرة المو 
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بالج الواردة  البيانات  )و دتشير  رقم  اكثر  7ل  أن  إلي   )

العروات الثالث استهالكا للمياه هي العروة الصيفية بمتوسط 
بنحو   الفترة     3م  4884قدر  تليها    2019-  2005خالل 

بنحو   لها  المائية  المقننات  متوسط  قدر  حيث  الشتوية  العروة 
بنحو    3م  2387 قدر  بمتوسط  النيلية  العروة    2217وأخيرًا 

ا3م المقننات  وتنقدير  من  مل.  الفترة  خالل  -2005ائية 
أكثر  2019 أن  تبين  الشتوية   للمحاصيل  بالنسبة  أما   .

المحاصيل استهالكا للمياه  محصول البرسيم المستديم حيث 
يليه محصول    3م  3968بلغ  متوسط المقنن المائي له نحو  
يليه محصول    3م  3384بنجر السكر بمقنن مائي قدر بنحو  

اصيل الخضر الشتوية بنحو ح موتليه  3م 1927القمح  بنحو 

ثم يليه محصول البرسيم التحريش بمقنن مائي بلغ   3م  1875
وأخيرًا محصول الفول البلدي بمقنن مائي قدر   3م  1644نحو  
 . 3م 1525بنحو 

المائية  المقننات  من  الصيفية  المحاصيل  يخص  ما  أما 
للمياه استهالكا  المحاصيل  أكثر  أن  قصب   تبين  محصول 

مح يليه  لكل و صالسكر  المائي  المقنن  قدر  حيث  االرز  ل 
األرز    3م  5887،  3م10150منهما   يلي  الترتيب.  على 

بنحو   قدر  باستخدام مقنن  الشامية  الذرة    3م  3566محصول 
قدر   مائي  مقنن  تستخدم  الصيفية  الخضر  محاصيل  بينما 

 وهي أقل استخداما للمياه.  3م 3011بنحو 

 

المساحة    .7جدول   الماو متوسط  الفترة  المقننات  خالل  الثالثة  بالعروات  المنزرعة  المحاصيل  ألهم  المائية  واالحتياجات  ئية 
2005-2019 

 3متوسط االحتياجات المائية مليون م 3المقننات المائية م النساحة الف فدان المحصول
    المحاصيل الشتوية

 5362 1927 2783 القمح

 182 1525 119 الفول البلدي

 2548 1644 1550 التحريش مالبرسي

 920 3968 232 البرسيم المستديم

 1577 3384 466 بنجر السكر

 1462 1875 780 الخضر الشتوية

 12051 14323 5930 المجموع

    المحاصيل الصيفية 

 898 3403 264 القطن

 7818 5887 1328 االرز

 7332 3566 2056 الذرة الشامية 

 1176 3286 358 الذرة الرفيعة 

 3482 10150 343 قصب السكر 

 3116 3011 1035 الخضر الصيفية 

 23823 29304 5384 المجموع

    المحاصيل النيلية

 558 2538 220 الذرة الشامية النيلية

 3 1493 2.082 الذرة  الرفيعة النيلي

 427 2619 163 الخضر النيلية 

 988 6650 385 المجموع

 جمعت وحسبت من: المصدر: 
 تصالح االراضي ، قطاع الشئون االقتصادية نشرات االقتصاد الزراعي، اعداد مختلفةة الزراعة واسر وزا

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، نشرة الموارد المائية والري اعداد مختلفة 
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بالع للمياه  استخداما  المحاصيل  اكثر  هي  ر من  النيلية  وة 
نحو   بلغ  مائي  بمقنن  النيلية  الخضر  ،  3م  9261محاصيل 

بنحو  قدر  مائي  بمقنن  النيلي  الشامية  الذرة  محصول  يليها 
الذرة   3م  2538 الترتيب محصول  المحاصيل في  وأخر هذه 

 .  3م 1493الرفيعة النيلي بمقنن مائي بلغ نحو  

 إلي أن  اً ( أيض7كما تشير البيانات الواردة بالجدول رقم ) 
الصيفية   المحاصيل   المائية آلهم  االحتياجات  قدر    مجموع 

الشتوية حيث بلغ    3مليون م  23823بنحو   المحاصيل  تليها 
وأخيرًا المحاصيل    3م12051مجموع االحتياجات المائية نحو  

نحو   لها  المائية  االحتياجات  مجموع  بلغ  حيث    988النيلية 
 .3مليون م

 :ة الهم المحاصيل بالعروات الثالثالمؤشرات االقتصادي
تقدير   البحث  من  الجزء  هذا  المؤشرات  بيتناول  عض 

الثالث.   بالعروات  المزروعه  المحاصيل  آلهم  االقتصادية 
 ( إلي األتي:8فتشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

الشتوية -1 العروة  أعلى  محاصيل  البرسيم  محصول  حقق   :
بنحو   قدرت  فدانية  وأعلى    31.79إنتاجية  للفدان  طن 

بنحو   قدرت  مكعب  متر  بينما 3كجم/م  8.01إنتاجية    ،
المؤشرات و تف باقي  في  الشتوية  الخضر  محاصيل  قت 

االقتصادية حيث حققت أعلى عائد متر مكعب من المياه  
بنحو   المياه  من  مكعب  متر  عائد    44.96وأعلى صافي 

 .انتاجية المتر المكعب 3جنيه /م 25.48، 3جنيه/م
 2019-2005وات الثالثة خالل الفترة . بعض المؤشرات االنتاجية واالقتصادية ألهم المحاصيل المنزرعة بالعر 8جدول 

المقننات   المحصول 
 3المائية م 

إنتاجية  
المحصول  
 طن/فدان 

إنتاجية  
المحصول  
 كجم/فدان 

عائد   
الفدان  
 جنيه

  يصاف
عائد  
الفدان  
 الجنيه 

انتاجية  
المتر  
 المكعب 

عائد المتر  
المكعب  
 من المياه 

صافي  
عائد المتر  
المكعب  
 من المياه 

         المحاصيل الشتوية 
 1.64 8.36 1.42 3168 16106 2730 2.73 1927 القمح

 1.77 5.04 1.00 2706 7687 1520 1.52 1525 الفول البلدي
 2.48 3.83 6.57 4078 6297 10800 10.80 1644 البرسيم التحريش 
 2.18 3.17 8.01 8653 12593 31790 31.79 3968 البرسيم المستديم 

 2.05 2.40 5.38 6927 8133 18200 18.20 3384 بنجر السكر
 25.48 44.96 6.10 47766 84292 11430 11.43 1875 الخضر الشتوية 

المحاصيل  
         الصيفية 

 1.17 3.40 2.24 3989 11582 7620 7.62 3403 القطن
 0.56 2.87 0.71 3326 16884 4190 4.19 5887 االرز

 0.63 2.01 0.90 2246 7184 3200 3.20 3566 الذرة الشامية 
 0.54 1.67 0.66 1760 5476 2180 2.18 3286 الذرة الرفيعة 

 0.98 1.74 4.75 9948 17669 48210 48.21 10150 قصب السكر 
 19.84 38.25 3.49 59741 115174 10520 10.52 3011 الخضر الصيفية 
         المحاصيل النيلية 

الشامية   الذرة 
 0.72 1.91 1.14 1832 4853 2900 2.90 2538 النيلية

الرفيعة   الذرة  
 1.00 1.91 1.04 1492 2857 1550 1.55 1493 النيلي 

 8.20 15.06 3.65 21459 39435 9550 9.55 2618 الخضر النيلية 
 جمعت وحسبت من:  المصدر:  

 . وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، قطاع الشئون االقتصادية نشرات االقتصاد الزراعي، اعداد مختلفة
 از المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، نشرة الموارد المائية والري، أعداد مختلفة. الجه
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محاصيل العروة الصيفية: حيث تبين أن محصول قصب   -2
ف  إنتاجية  أعلى  حقق  قد  متر نيةادالسكر  إنتاجية  أعلى   ،

بنحو قدرت  على    4.75،  طن/فدان   48.21مكعب 
ة في باقي  الترتيب. بينما تفوقت محاصيل الخضر الصيفي

لمؤشرات االقتصادية حيث حققت أعلى عائد متر مكعب ا
من المياه  وأعلى صافي عائد متر مكعب من المياه بنحو  

 . بعلى الترتي  3جنيه /م 19.84،  3جنيه/م 38.25
في  م -3 فدانية  إنتاجية  أعلى  بلغت  النيلية:  العروة  حاصيل 

الن الخضر  لمحاصيل  العروة  بنحو  هذه  قدرت  حيث  يلية 
النيلية  طن/فدان   9.55 الخضر  محاصيل  حققت  كما   .

نحو   بلغت  المياه  من  مكعب  متر  أنتاجية    3.65أعلى 
/م المياه    3كجم  متر مكعب من  عائد  أعلى  كذلك حققت 

بنحو  موأعلى صافي عائد متر   المياه    15.06كعب من 
 . 3جنيه/م 8.20،  3جنيه/م

 أسباب االهتمام باقتصاديات الموارد المائية : 
م األمن    رصتتعرض  تهدد  التي  التحديات  من  للعديد 

 المائي يمكن تلخيص أهمها في اآلتي: 
تشير البيانات أزمة الغذاء وحجم الفجوة الغذائية في مصر:  

( إلي تطور حجم الفجوة الغذائية في  9الواردة بالجدول رقم )
حيث يتأرجح حجم الفجوة    2019-2005مصر خالل الفترة  
بين   فيما  عام    ن و يبل  1.4الغذائية  أدني  كحد    2005دوالر 

عام    4.7وبين   أعلى  كحد  دوالر  بدأت    2016بليون  حيث 
بداية اآلزمة    2008الفجوة الغذائية في التزايد بداية من عام  

المالية مما أدي إلي حدوث تقلبات سعرية .وقد يرجع التزايد  
إلي   أدي  الذي  السكانية  إلي الزيادة  الغذائية  الفجوة  في حجم 

الط المحاصيل    بلزيادة  أهم  على  خاصة  الغذاء  على 
 االستراتيجية كالقمح ، األرز، الذرة.

مصر:   في  السكانية  بالجدول  الزيادة  الواردة  البيانات  تشير 
 ( الفترة  9رقم  خالل  مصر  في  السكان  عدد  تطور  إلي   )
نحو    2019-  2005 السكان من  عدد  تزايد    70.65حيث 

نسمة عام    ون يمل  98.90إلي نحو    2005مليون نسمة عام  
بنحو    2019 قدرت  زيادة  بيانات    %40بنسبة  تشير  كما   .

الموارد   من  أيضًا  الفرد  نصيب  انخفاض  إلي  أيضًا  الجدول 
  561إلي نحو    2005عام    3م  786المائية النيلية من نحو  

بنحو    2019عام    3م قدرت  انخفاض  عن    %28.6بنسبة 
2005 . 

ال الزراعي:    عطاقزيادة حجم الموارد المائية المستخدمة في 
( رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  الموارد  9تشير  تطور  إلي   )

-  2005المائية المستخدمة في القطاع الزراعي خالل الفترة  
حيث تزايد حجم الموارد المائية المستخدمة في القطاع   2019

  61.63إلي نحو    2005عام    3مليار م  59الزراعي من نحو  
ويرجع     % 4.5رت بنحو  دة قدبنسبة زيا  2019عام    3مليار م

على   الطلب  زيادة  إلي  أدت  الذي  السكانية  الزيادة  إلي  ذلك 
وزيادة   المزروعة  المساحات  زيادة  إلي  أدي  مما  الغذاء 

 استهالك المياه. 

تواجه مصر بعض األطماع تهديدات سد النهضة األثيوبي:  
ثم   ومن  المتاحة  المائية  بمصادرنا  الدول  لبعض  الواضحة 

اإلشار  على    ىإل  ةيجب  األثيوبية  للسدود  السلبية  اآلثار  أن 
المياه   التخزينية وباستهالك  مصر والسودان تتمثل في سعتها 
من   ستخصم  التخزينية  السعة  أن  إذ  المروية،  الزراعات  في 
ظاهرة  ستعود  وبالتالي  العالي،  السد  أمام  المياه  مخزون 
إلى   المنخفضة  الفيضان  سنوات  في  المائي  والعجز  الجفاف 

خصما  رظهو لا فستكون  للري  ستستخدم  التي  المياه  أما   ،
السنوية والسودان  مصر  حصتي  من    ( 2014, عليان(مباشرا 

الموضحة بالجدول رقم ) السيناريوهات  إلي  10ولقد اشارت   )
النهضة   سد  ملء  خالل  المتوقعة  السيناريوهات 

 ( 2021 ,حجي وآخرون  ,2020 ; العراقي وأخرون (االثيوبي

ت المدرجة في تأثير ملء السد خالل  هاريو احيث تشتمل السين
النيل   نهر  من  المياه  على حصة  واثرها  مختلفة  تعبئة  فترات 

 سنه هو   21لمصرحيث يتضح أن سيناريو الملء على مدار  
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المائية   .9جدول   الموارد  وحجم  المتاحة  المائية  الموارد  من  الفرد  نصيب  متوسط  السكان،  عدد  الغذائية،  الفجوة  حجم 
 2019-2005بالقطاع الزراعي خالل الفترة ة  مالمستخد

حجم الفجوة الغذائية  السنوات
 بالبليون دوالر 

عدد السكان مليون 
 نسمة 

نصيب الفرد من  
 الموارد المائية 

كمية المياه المستخدمة   
 3في الزراعة مليار م

2005 1.4 70.65 985 59 

2006 1.6 72.01 972 59.3 

2007 1.9 74.83 967 60 

2008 2.3 76.65 960 61 

2009 3 78.52 941 61.3 

2010 3.4 80.44 917 60.9 

2011 3.4 82.41 904 61.5 

2012 4 84.42 893 62.1 

2013 3.8 86.46 884 62.35 

2014 4.4 88.53 863 62.35 

2015 4.5 90.62 841 61.15 

2016 4.7 92.74 863 61.4 

2017 4 95.20 843 61.65 

2018 3.6 97.15 826 61.65 

2019 3.6 98.90 820 61.63 
Source: Alobid. M et al., previously mentioned, according to Food and Agriculture Organization data, Egypt (FAO), 2020 
 

 . سيناريوهات ملء سد النهضة واالثار المترتبة على حصة مصر 10جدول
 3العجز المائي بعد الملء مليار م ياة نهر النيلم  من ز% نسبة العج سنوات الملء للسد

 27.75 % 50 سنوات  3
 19.98 % 36 سنوات  5
 12.21 % 22 سنوات  7
 7.77 % 14 سنوات  10

 2.78 % 5 سنه  21
  6د المصري للدراسات،مجلد  عهالم   المصدر: عصام حجي )دكتور( وآخرون، عجز ميزانية المياه في مصر وسياسات مقترحة لتخفيف سيناريوهات ملء سد النهضة، مجلة

 2021، يوليو 23عدد 
بية للعلوم الزراعية، جامعه عين محمد بدير العراقي)دكتور(، عاطف عبد العظيم جودة )دكتور(، أخرون، سد النهضة االثيوبي والزراعية العربية، مجلة اتحاد الجامعات العر 

 2020، 2، عدد 28شمس، مجلد 
 

تأثيرًا على مصرحيث يقدر المائي بنحو    أقلهم    2.78العجز 
م السيناريو   3مليار  هو  مصر  االخطرعلى  السيناريو  بينما 
مليار    27.75در فيه حجم العجز المائي بنحو  يق  ياالول الذ

وما يؤدي إلي العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية   3م
 . واألمنية التي قد تؤثر على األمن والسلم

 التوصيات 
يب الفرد من المياه والذي يستمر  نص  وسطتنظرًا لتراجع م

فإن مصر تقع تحت خط الفقر  في التناقص بمعدالت سريعة.  

ويلزم المائي مائيًا،  الفقيرة  الدول  في مصاف  ، ودخول مصر 
حاليُا   المطبقة  المائية  السياسات  في  النظر  إعادة  على مصر 
المشكلة   هذا  لمعالجة  سريعة  آليات  تنفيذ  ومراعاة  ومستقبليًا 

السكان  تفانع  مو  أعداد  في  مستمرة  زيادة  وجود  ظل  في  قمها 
 ومراعاة حقوق األجيال القادمة في المياه.

 المراجع
 ( العاطي  عبد  أحمد  وأثر  2016شبل،  المصري  المائي  األمن   ،  )
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ABSTRACT 

An Analytical Study of Water Resources in the Agricultural Sector in Egypt 

Amal A. Abd-Elmotaal 

Water scarcity is one of the biggest and most serious 

challenges that Egypt is facing as it is a crisis related to 

Egyptian national security, development and the future 

of future generations. So, the research aims by 

analyzing the supply and demand side of water 

resources in agricultural sector in Egypt. The most 

important results are that the size of used Irrigation 

Water for total Three Seasons and Fruit According to 

field Rations decreased from about 43.65 billion  m3 in 

2016 to about 40.16 billion  m3 in 2019 by rate of 

7.99%. It was also found that size of Used Irrigation 

Water for the three planting Seasons' Crops and Fruits at 

canals spouts have decreased from about 44.47 billion  

m3 in 2016 to about 43.07 billion  m3 in 2019, an 

estimated rate of 3.16%. The size of Used Irrigation 

Water for the three planting Seasons' Crops and Fruits at 

Aswan declined from about 46.65 billion m 3 in 2016 to 

about 45.55 billion  m 3 in 2019, with an estimated rate 

of 2.35%. 

One of the reasons for interest in the economics of 

water resources is the food crisis and the size of the 

food gap in Egypt, the population increase in Egypt and 

the decrease in the per capita share of Nile water 

resources from about 786 m 3 in 2005 to about 561 m 3 

in 2019 by 28.6% from 2005. The size of water 

resources used in the agricultural sector from about 59 

billion m 3 in 2005 to about 61.63 billion m 3 in 2019, 

by an increase about 4.5%. Threats of the Grand 

Ethiopian Renaissance Dam and the negative effects on 

Egypt and Sudan 

Recommendations: Result to the decline in the 

average per capita share of water, which continues to 

decrease at rapid rates. Egypt falls below the water 

poverty line, so the current and future water policies 

must be reconsidered 

Key Words: Water Scarcity Index, Water Poverty 

Line, Field  water rations  and Water Rations At Canals 
Spouts and Aswan.

 


