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 المناخية المختلفة لألقاليم B2على بيانات األرصاد الجوية للسيناريو 
331 

للمحاصيل النيلية الرئيسية بناء ( فدان/ متر مكعب) 7000االحتياجات المائية المتوقعة لعام  12

 لألقاليم المناخية المختلفة B2على بيانات األرصاد الجوية للسيناريو 
331 

للمحاصيل النيلية الرئيسية بناء ( فدان/ متر مكعب) 7200االحتياجات المائية المتوقعة لعام  19

 لألقاليم المناخية المختلفة B2على بيانات األرصاد الجوية للسيناريو 
336 

للمحاصيل المستديمة الرئيسية بناء ( فدان/ متر مكعب) 7000االحتياجات المائية المتوقعة لعام  62

 لألقاليم المناخية المختلفة B2على بيانات األرصاد الجوية للسيناريو 
336 

للمحاصيل المستديمة الرئيسية بناء ( فدان/ متر مكعب) 7200االحتياجات المائية المتوقعة لعام  63

 لألقاليم المناخية المختلفة B2على بيانات األرصاد الجوية للسيناريو 
331 

للمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7200و 7000االحتياجات المائية الحالية والمتوقعة لعام  62

 لالقاليم المناخية المختلفةالشتوية الرئيسية بناء على بيانات األرصاد الجوية 
331 

للمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7200و 7000االحتياجات المائية الحالية والمتوقعة لعام  63

 المختلفةلالقاليم المناخية الصيفية الرئيسية بناء على بيانات األرصاد الجوية 
332 

للمحاصيل النيلية ( فدان/ متر مكعب) 7200و 7000االحتياجات المائية الحالية والمتوقعة لعام  64

 لالقاليم المناخية المختلفةالرئيسية بناء على بيانات األرصاد الجوية 
332 

ل للمحاصي( فدان/ متر مكعب) 7200و 7000االحتياجات المائية الحالية والمتوقعة لعام  61

 لالقاليم المناخية المختلفةالمستديمة الرئيسية بناء على بيانات األرصاد الجوية 
339 

 333 المائي اإلجهاد إلدارة المحاصيل اختيار 66

 343 لطرق الرى الحقلي المختلفة( كفاءة نظام الرى )قيم كفاءة إضافة الماء  61

المياه بتطوير نظم الرى بأراضى الوادى بعض نتائج البحوث التطبيقية لترشيد استخدامات  62

 (مليون فدان فقط 2مساحة محصولية )والدلتا
343 
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% 20عند اضافة ( 7020)للمحاصيل الشتوية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  69

 من االحتياجات المائية لالقاليم المناخية المختلفة
341 

% 90عند اضافة ( 7020)للمحاصيل الشتوية الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  12

 من االحتياجات لالقاليم المناخية المختلفة
341 

% 20عند اضافة ( 7020)للمحاصيل الصيفية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  13

 من االحتياجات المائية لالقاليم المناخية المختلفة
341 

% 90عند اضافة ( 7020)للمحاصيل الصيفية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)المائية االحتياجات  12

 من االحتياجات المائية لالقاليم المناخية المختلفة
346 

% 20عند اضافة ( 7020)للمحاصيل النيلية الرئيسية  ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  13

 المختلفةمن االحتياجات المائية لالقاليم المناخية 
346 

% 90عند اضافة ( 7020)للمحاصيل النيلية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  14

 من االحتياجات المائية لالقاليم المناخية المختلفة
346 

عند اضافة ( 7020)للمحاصيل المستديمة الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  11

 المائية لالقاليم المناخية المختلفةمن االحتياجات % 20
341 

عند اضافة ( 7020) للمحاصيل المستديمة الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية  16

 من االحتياجات المائية لالقاليم المناخية المختلفة% 90
341 

 313 7000مليون فدان حتى عام  2.7المساحات المتوقع استصالحها وزراعتها والبالغة  11
-7020)التركيب المتوقع لمساحة المجموعات الزراعية الهم المحاصيل بها خالل الفترة  12

7000) 
311 

األهمية النسبية لمجموعات الحاصالت الزراعية فى التركيب المحصولى الحالى والمتوقع  19

 بالف فدان. 7000-7000
311 

 316 7000التركيب المحصولى الحالى والمتوقع عام  االهمية النسبية لالكتفاء الذاتى الهم محاصيل 22

-7020)التركيب المتوقع لمساحة المجموعات الزراعية الهم المحاصيل بها خالل الفترة  23

 فى ظل التغيرات المناخية( 7000
312 

-7020)التركيب المتوقع لمساحة المجموعات الزراعية الهم المحاصيل بها خالل الفترة  22

 التغيرات المناخية فى ظل( 7000
319 
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 :مقدمة

أهم نعم الحياة التي أنعم هللا بها على جميع الكائنات الحية التي تعيش على سطح  منيعتبر الماء 

َض َكانَتَرا : ) قد ورد في القرآن الكرريم قولرت تعرالىول, األرض وا أَِن الِسرَماَواَت َواألَر  أََولَرم  يَرَر الِرَذيَن َكفَررأ

َمنأ َرت قًا  ٍء َحيٍّ أَفاَل يأؤ  ِل َشي    .( 20: سورة األنبياء (   ) ونَ فَفَتَق نَاهأَما َوَجَعل نَا َمَن ال َماَء كأ

 شرطاً لبقاء االنسان واالنظمة البيئية ومن دون المياه لن تكون الحياه التري نعرفهرا ممكنرة المياه

 . وتعتبر المياه هي محركة الطبيعة

وشربة  ةالجافر ةالصرحراوي المنراطقوخاصرة فرى  المروارد واكثرهرا ترأثيراً هرم أوتعتبر المياه من 

ذات العالقرة الوثيقرة بالتحرديات اهم الركرائز يمثل األمن المائي في جمهورية مصر العربية أحد و ةالجاف

وثبررات  عررداد السرركانأخصوصررا مررع زيررادة الحاليررة و المسررتقبلية خررالل الفترررة  االقتصررادية واالجتماعيررة

 2000)دي الى انخفاض نصيب الفرد من المياه الى اقل مرن مسرتوي الفقرر المرائي أالمائية مما الموارد 

فري حرزام  جغرافيراجمهوريرة مصرر العربيرة حير  تقرع . (متر مكعب سنوياً حسب مقاييس البنك الردولى

كمرا أن معظم شهور العرام خالل درجات الحرارة رتفاع أو   مطاراألبسبب ندرة و ذلك القاحلة المناطق 

أن المشكلة المائية أكثر خطرورة فري مصرر مقارنرة بردول  يؤكدمما  الصحاري تغطي الكثير من أجزائها

  .عديدة

خاصرة كبر التحديات التي تواجت قطاع الزراعرة المصرري أو تعد الموارد المائية المحدودة من 

راضري الخصربة بالردلتا نتيجرة للزحرف العمرانري عن تآكل األ فضالً عداد السكان أل مع الزيادة المستمره

لى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخيرة علرى الكفراءة االنتاجيرة لوحردتي االرض والميراه, فرى إضافة باأل

 .قل من المياهأستخدام كميات إكبر من الغذاء بأنتاج كميات إ يلزم ظل كل هذه المحددات 

فري مصرر مرع  فى القطاع الزراعريمياه الدارة إو  ئيعرض مشكلة العجز المابيهتم هذا الكتاب 

ومستقبل الطلب على المياه فى القطاع الزراعي من خالل مرا دراة الموارد المائية اقتراح طرق حديثة إل

هررو مترروفر مررن معلومررات وبيانررات وبحرروث سررابقة, وتصررورات مطروحررة حررول التوسررعات الزراعيررة 

الزراعرة  تسرتهلكحير  حي  يعتبر القطاع الزراعي بمصر أكبر القطاعات استهالكا للميراه .  المستقبلية

ستخدام المياه بالقطاع الزراعي من الممكن إلذلك فان ترشيد  الموارد المائية المتاحةمن % 90 اكثر من
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لقوميررة ظررل التحررديات االمصررري فررى  مررن الغررذائيسرراعد علررى تقليررل الفجرروة الغذائيررة و تحسررين األيأن 

 .واالقليمية والدولية
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 :في مصر نبذة عن تاريخ الري
الرى فن قديم ازدهر بازدهار الحضارة كما ان الحضارات تواجردت فرى المنراطق المرويرة مرن 

وقد اكتسب الزراع معظرم مهراراتهم فرى الررى نتيجرت  العالم كما تحللت وفنت فى المناطق المرويت ايضا

عرده مرم علرى أسرس لأل يعمومرا يعتمرد التطرور االقتصراد ,ن عردهولقر للخبره والممارست التى استمرت

 . الزراعي فيها بالدور األساسي  النشاطيقوم 

الرى فن قديم ذكر منذ بدء الخليقت فى كثير من التواريخ المكتوبت لإلنسان القديم منذ عهد سريدنا 

بوضرع " ( بابرل"ره االولرى فرى الملرك السرادس لالسر)وهرو " حرامورابى"ابرأهيم عليت السالم , فقرد قرام 

 . التشريعات والقوانين الحاملت السمت فى بالد اعتمد فيها الناس على الرى فى بقائهم

رض الصرحراء أالنيرل لررى  مجررى نهررتحويل لمصر قاموا ب الهكسوسو في خالل فترة حكم 

م بنراء قنروات بوسرط الردلتا حير  تر" اواريرس"بمصر كما دلت على ذلك نقوشا كثيره فى عاصرمتهم فرى 

شراف الحكومة ,وفى هذا العهد قام سيدنا يوسف عليت السالم بالكثير من مشرروعات الررى إالرى تحت 

من اسيوط وتنتهى فرى محافظرت  أترعت بحر يوسف التى تبد شق وتخزين المياه فى مصر واشهرها كان

أي البحيرررة ثررم برردأت " بررايوم"وكانررت تسررمى لفيرروم كخررزان لميرراه النيررل الفيرروم حيرر  اسررتعملت منطقررت ا

قردم وارتفراع  200ويوجد في مصر اقدم نظام للسدود في العالم بطرول . عمليات االستزراع بها فيما بعد

الرذي  بطريقرة الحيراض وقدم حي  بني منذ خمسرة االف سرنة وذلرك لتخرزين الميراه للشررب والرري  00

قيام مشروع السد العالي سنة  حتىالميالد وظل يعمل سنة قبل  2200ادخل الى مصر منذ ما يقرب من 

 .م2820

مصرر, يسراعد فرى  جنروبنهرر النيرل فرى  مجررى سرد مرائى علرىعبرارة عرن وهرو   السد العالي

براء, ويبلرط طرول السرد التحكم فى تدفق المياه والتخفيف من أثار فيضان النيل, ويستخدم فرى توليرد الكهر

مترر, و يمكرن أن  222مترراً, و االرتفراع  00متر, وعررض القمرة  890متر, وعرض القاعدة  2200

حروالي مليرار ) مترر مكعرب مرن المراء فرى الثانيرة الواحردة 22000يمر خالل السد تدفق مائى يصل إلى 

ائيرة فري الوقرت الرذي تحتاجرت أعطى السد مصر بنكا للميراه تضرمن احتياجاتهرا الم .(متر مكعب في اليوم

نظرام  أتراح و مما سمح بتطروير نظرام الرري المسرتديم دون أن تعيش في انتظار ما يأتي بت النهر كل عام

 . "يليةنشتوية وصيفية و" الري المستديم لمصر أن تزرع ثالثة محاصيل في السنة

http://www.masress.com/city?name=جنوب
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 وم الجفافمفه
 بسريدنا الخاصرة اآليرات وتمثرل المردون, التراريخ بدايرة منرذ عرفنراه بيئتنرا مرن جرزءً  الجفاف يعد

رفأ يو"  ورد في القرآن الكريم قولت تعالىكما  مصر في الجفاف إدارة من وتمكن خطط وكيف يوسف سأ

رٍر َوأأَخررَ  ض  رن بأاَلٍت خأ لأهأِن َسب ٌع َعَجراٌف َوَسرب َع سأ يقأ أَف تَنَا فَي َسب َع بَقََراٍت َسَماٍن يَأ كأ دِّ اٍت لََعلِّري يَابََسر أَيُّهَا الصِّ

وَن  لَمأ َجعأ إَلَى النِاَس لََعلِهأم  يَع  رن بألََت إاَِل قَلَرياًل ( 02)أَر  وهأ فَي سأ تأم  فََذرأ وَن َسب َع َسنَيَن َدأَبًا فََما َحَصد  َرعأ قَاَل تَز 

لأوَن  ل َن َمرا قَردِ ( 02)َمِما تَأ كأ َد َذلََك َسب ٌع َشرَداٌد يَرأ كأ َصرنأوَن ثأِم يَأ تَي َمن  بَع  تأم  لَهأرِن إاَِل قَلَرياًل َمِمرا تأح  ثأرِم ( 09)م 

وَن  َصررأ رَد َذلَرَك َعراٌم فَيرَت يأَغراثأ النِراسأ َوفَيرَت يَع  مرا  أول وكران ذلرك  .( يوسرفسرورة )  (08)يَرأ تَي َمرن  بَع 

 هرذه تحمرل علرى لقردرتها شرهادة البقراء علرى البشررية قردرة ومثلرت  الجفراف بمشركلة اإلنسرانية تعرفرت

 .المناخية الظاهرة

 الرزمن, مرن طويلرة لمردة األمطرار هطرول كميرة فري الطبيعي لالنخفاض نتيجة الجفاف ويحدث

 مثرل ياألخرر المناخيرة العناصرر مرن بعردد األحيان معظم في ويرتبط , أكثر أو لموسم يستمر ما وعادة

 إلري ديؤتر أن يمكرن بدورها والتي النسبية, الرطوبة وانخفاض الرياح, وشدة الحرارة, درجات رتفاعإ

 .. (Sivakumar, 2005) تأثيره, خطورة تفاقم

ويمتد تراثير الجفراف الرى قطاعرات االرصراد الجويرة والزراعرة والهيدرولوجيرة ممرا يرؤدي الرى 

نتاجيررة المحاصرريل إوترردهورها والفقررد فررى خصرروبة التربررة ضرررار علررى أوعلررى إمرردادت الميرراه مخرراطر 

 .ستقرار المجتمعيجتماعية تؤثر سلبا على اإلإضرار اقتصادية وأخسائر ووالغابات مما يؤدي الى 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 33  منظمة االغذية والزراعة

 

   
 مفهوم الجفاف وتاثيراتة تاثير الجفاف على القطاعات المختلفة و يوضح (2)شكل 

 

, رغم التقدم العلمي والتكنولوجي اإلنسانيةتزال تواجت  ماهم المشكالت التي أيعد الجفاف احد و

ولرم  األرضمسراحة يرابس  يالهائل الرذي وصرلت اليرت, فالمنراطق الجافرة وشربت الجافرة تمثرل حروالي ثلثر

تشررابك وتررداخل  الررىسرربب ذلررك  يرجررعو .فرري هررذه النسرربة أساسررير يررتغي إلحررداثيسررجل أي جهررد جرردي 

مفردات الظاهرة وتنوعها, فالجفاف ظاهرة طبيعية وبشرية والمفاهيم حولها غير واضحة وغير محددة 

 ."من ناحية اخرى بخروالحرارة والمن ناحية محصلة العالقة بين المطر "فالجفاف 

فري المرؤثر فري تحديرد خصرائص البيئرة الجافرة فهرو الرذي يرتحكم  ييعد المناخ هوالعامرل الرئيسر

في  مطاراألسباب قلة أ, ومن الضروري البح  عن ...معامل السطح وخصائص النبات وتركيب التربة

 .األرضالجافة التي تمثل ثلثي سطح  األراضي

عرردم قرردرة الرطوبررة الجويررة أو رطوبررة التربررة علررى "علررى انررت  (Drought)الجفرراف يعرررف 

حير  , "غيرر كافيرة للعمليرات الالزمرة لالنبراتاالنبات  أو حي  تكون الرطوبة الجوية و رطوبة التربة 

 :هي من الجفاف أنواعأربعة هذه توجد 

وهو النوع الذي تمثلت الصحراء, إذ ال يوجد فصل ممطر يساوي كمية الماء  :الجفاف الدائم. 2

الالزمررة لإلنبررات, وال يوجررد فرري مثررل هررذه المواقررع إال األنررواع الشررديدة التكيررف وال تقرروم الزراعررة إال 

 . بعمليات اآلرواء



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 34  منظمة االغذية والزراعة

 

 لفصروانعردامها فري  فصرلسقوط األمطرار علرى  ريتميز هذا النوع باقتصا :الفصليالجفاف .7

 .المطير الفصلأخر وتقوم الزراعة في 

ينررتج هررذا النرروع مررن الجفرراف عررن عرردم انتظررام أو تقلررب سررقوط األمطررار  :الجفاااف الرااار . 2

فقد تمتد مدة طويلة دون سقوط المطر مما يؤدي . ويقتصر هذا النوع على المناطق الرطبة وشبت الرطبة

 .وبة التنبؤ بتوهو من أخطر انواع الجفاف لصع ..الى هالك المزروعات

( الجويرة أو رطوبرة التربرة)تقل في هرذا النروع مرن الجفراف الرطوبرة  :الجفاف غير المنظور.0

الرطوبة اليومية أو الشرهرية  عرن الحرد الرذي يحتراج اليرت النبرات يرؤدي  انخفاضعن حاجة النبات, وان 

 .أو قلة كثافتت أو قزميتتالنبات الى موت 

أو الجفراف هرو ظراهرة طبيعيرة تتمثرل فري انخفراض كميرات األمطرار السراقطة  إنيتبين من ذلك 

 ,قد تستمر لفترات طويلةوالتي معينة,  أوقاتفي  االعتياديةتناقصها عن معدالتها 

عمومراً فرأن اغلرب  –أما المناخ الجاف والرذي يررتبط اساسراً مرع مفهروم الجفراف بمفهومرت العرام 

المنراخ الرذي ترزداد فيرت كميرات التبخرر علرى " لمنراخ الجراف علرى انرتعلماء المناخ يتفقرون علرى تحديرد ا

 أمكرران ذلررك علررى المسررتوى الشررهري أكميررات التسرراقط أي المنرراطق الترري تعرراني مررن عجررز مررائي سررواء 

 ."السنوي أملي صالف

  توجد بعض المصرلحات المهمة التي تتعلق بالجفاف
 مطرارالاتعجرز كميرات يسود هذا النروع مرن الجفراف فري المنراطق التري  :الجفاف الهيدرولوجي (2

توفير المياه الى المنخفضات الى الحرد الرذي يجعلهرا تفريض بمياههرا وتنسراب منهرا  نع الساقطة

 .بشكل مجاري مائية صغيرة نسبياً 

يتمثررل فرري قلررة سررقوط األمطررار وعرردم كفايتهررا لنمررو المحاصرريل الزراعيررة : الجفاااف الزراعااي (7

لذا فالجفاف هو المدة الزمنية التي تكون  صيفية, أمكانت تلك المحاصيل شتوية أنتاجها سواء وإ

هرذا  إنفيها كمية المياه في التربة غير كافية لنمو المحصرول وتطروره حترى موسرم النضرج, أي 

النوع من الجفاف يحدث عندما تكون كمية المياه المطلوبة للتبخرر والنرتح اكثرر مرن كميرة الميراه 

 .الموجودة فعالً في التربة

 
 

 .مفهوم العجز المائي
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ومقردار ( الرواردات)العالقة بين كميرة األمطرار السراقطة " تعرف الموازنة المائية المناخية بأنها

االعتبرار العوامرل المرؤثرة  فريالنتح, مع االخرذ والمائية التي يعتمد في حسابها على مقدار البخر  الفواقد

الررذي يعررد اول مررن اسررتعمل مصررطلح الموازنررة المائيررة فرري الدراسررات )فرري حررين يرررى ثونثويررت ". فيهررا 

يردخل منطقرة مرا مرن ميراه بشركل  العالقرة برين مرا"بأن الموازنة المائية المناخية هري ( 2809 -المناخية 

رطوبرة التربرة, )ة نرذلك أي تغييررات فري الميراه المختزبخر و النتح من النبات و كالبو بين الفاقد  أمطار

 ".في أي مكان وهو الذي يحدد الجفاف( الخ ...المياه الجوفية, المسطحات المائية

اكبر من كميرة  لنتح الممكنا و بخرعندما تكون كميات ال water deficitيحصل العجز المائي 

كميررة  تزيرردعنرردما  water surpluseو بررالعكس يكررون هنررك فائضررا مائيررا  ,أو الميرراه المتاحررتاألمطررار 

 . النتح و بخركمية العلى الفعالة  أو المياه المتاحتاألمطار 

 

  :المناطق الجافة بالعالم
 

المناطق الجافة التي تحتاج للري في العالم كثيرة وتشرمل جرزءا كبيررا فري كرل قرارة مرن قرارات 

 -:يمكن تقسيمت عموما الى جزئينبالعالم الحزام الجاف . العالم

الحزام الشمالي الممتد عبر الجزء الغربري للواليرات المتحردة والمكسريك وعبرر أسربانيا  (2

ة الى معظم الهند وبعض اسيا الصغرى باالضافوشمال فرنسا وإيطاليا واليونان خالل 

 .من الصين

الجانررب الغربرري لجبررال  والحررزام الجنرروبي الجرراف يشررمل جررزء مررن أمريكررا الجنوبيررة  (7

االنديز والجزء الشمالي من تلك القارة ومعظم جنوب أفريقيا وصحراء كالهاري ممترد 

كمرا هرو مبرين فرى  ممتردا جنوبرا ليشرمل اغلرب اسرترالياالى شبت جزيرة العررب والهنرد 

 .(2)خريطة رقم 

. الرري وبالترالي االسرتقرار والبنراءفري هرذه المنراطق نظررا لوجرود فرن وعلرم الحضراره تتواجد  

وتكاد معظرم المسراحات المرويرة فري العرالم تنحصرر فري المنراطق التري تتسراقط عليهرا كميرات كافيرة مرن 

وغررب الهنرد والبرتغرال وغررب أفريقيرا وسرط أمريكرا  األمطار وتلرك المنراطق مثرل أواسرط البرازيرل و

 .ن السررنة ال يكررون هنرراك عررادة أمطررارولكررن لبضررعة اشررهر مرر ,وجنوبهررا حيرر  يوجررد مطررر سررنوي كررافي

وبعض المناطق يوجد بها كميات من المطر لمدة أسربوعين ثرم يعقبهرا شرهرين مرن الجفراف فأنهرا تحتراج 
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همية الرري تكراد تكرون قاصررة علرى المنراطق لذلك فان أمناسبة, ة يزراعانشطة جل قيام أالى الري من 

البلردان . الجافة والنصف جافة من العالم ولكنها تصبح جزءا هاما لقيرام زراعرة متطرورة فري تلرك البقراع

الصررين واسررتراليا وأفريقيررا  " الترري تشرركل ثلثرري النرراتج الزراعرري فرري العررالم تعرراني مررن ظررروف الجفرراف

 ."وأمريكا الجنوبية

 

 
 http://www.marketskeptics.com Eric deCarbonnel: المصدر 

 توضح توزيع الجفاف على مستوي العالم( 2)خريطة

 

  :في العالم ةيورمالاحصائيات عن المساحات 
( مليون هكتار 227ي حوال)تزيد مساحة األراضي المروية في العالم عن أربعمائة مليون فدان 

وكررذلك النسرربة المئويررة لألراضرري المرويررة بالنسرربة  دولررة 72المنرراطق المرويررة فرري  (2)ويبررين جرردول 

التري تتجراوز مسراحة  الردولمع مالحظة ان هذا ينطبق على . على حده دولةلألراضي الزراعية في كل 

هري  دولوية في العالم في خمسة مرال اتمساحاكبر التتركز .المروية في كل منها المليون فداناألرض 

باكستان واالتحاد السوفيتي حي  تبلرط مسراحة األرض المرويرة بتلرك لصين والواليات المتحدة والهند وا

 . من مساحة األرض المروية في العالم% 29فدان تشكل  مليون 727الدول 

وعلرى ذلرك فران . من المساحة الزراعية الكليرة% 80 أكثر من تمثلالمساحة المروية في مصر 

 . في إنتاجها الزراعي الحقليولة الوحيدة في العالم التي تعتمد اعتمادا كامال على الري دمصر هي ال

 

http://www.marketskeptics.com/
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 المساحات المروية في الدول التي تزيد بها تلك المساحة على مليون فدان لكل دولة يوضح : (2) جدول
المساحة الكلية  اسم الدولة

 باأللف فدان

المساحة المزروعة 

 باأللف فدان

المساحة المروية 

 باأللف فدان

المساحة المروية %

 الى المزروعة

 3 2500 75000 686528 األرجنتين
 6 1300 20000 167545 بورما

 7 1350 19027 302310 جنوب أفريقيا
 8 1600 21000 1903732 استراليا

 8 6178 78218 136122 فرنسا
 8 3212 39500 328998 بيرو

 8 1242 16245 74085 الفلبين
 9 5190 54856 24478 إيطاليا

 9 5330 57700 486639 المكسيك
 10 33022 340998 2322016 الواليات المتحدة

 20 63630 318900 782003 الهند
 20 3500 17537 619200 السودان
 24 3264 13400 128095 تايالند
 25 3367 13620 183294 شيلي

 30 16062 5354 5502117 االتحاد السوفيتي
 32 11115 35000 470954 إندونيسيا

 34 1610 4790 23953 كوريا الجنوبية
 39 8645 22267 160000 أفغانستان

 48 130820 274675 2358646 الصين
 52 27000 52376 333432 باكستان
 55 8307 15055 99320 اليابان
 62 1337 2160 8887 تايوان
 100 6604 6604 247166 مصر
 ــ 5000 ــ 401958 إيران

 ــ 8510 ــ 110080 العراق
 ــ 2528 ــ 8724 هولندا

 (7002)كتاب حقائق العالم  

 

 

 

 

 : الحاصالت الزراعيةري 
وهذا . هو احد الفروع الخاصة بعلم المقننات المائية بصفة عامة  الحاصالت الزراعيةعلم ري 

 والعلم يتناول الكثير من االوجت الهندسرية والزراعيرة التري تبحر  عرن مصرادر اإلمرداد المرائي للنباترات 

  .سلوك النباتات واستجابتها لعمليات اإلمداد المائي المختلفة سواء كانت صناعية او طبيعية

هي المسرتهلك األعظرم للمراء العرذب فري العرالم لرذلك اتجهرت معظرم دول العرالم الزراعة  وتعتبر

المتقدم االن الى ترشيد استهالك المياه العذبة في إمداد النباتات وذلك من اجل استصرالح مسراحات اكثرر 
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وقرد اصربح حررل مشركلة الجروع داعيرا ملحرا لجعررل . بعرد ازديراد حاجرة العرالم للغرذاء علررى المسرتوى العرام

ويمكن القول بان االقتصاد في استعمال مياه الري  .يتالئم مع إنتاجها االقتصادي هايالك النباتات للماسته

في مناطق الري االصطناعي مثل جمهورية مصر العربية ال تنعكس اثاره على توفير الماء العذب فقرط 

مرة لسروء الصررف لمرداآلثرار ا الرتحكم فريبل يمكن ان يمترد الرى تحسرين خروات التربرة باالضرافة الرى 

 . الزراعى

وذلرك مرن الناحيرة  الزراعيرةالنواحي المتصلة بالمقننات المائيرة للحاصرالت  و يتناول علم الري

الزراعيررة الفسرريولوجية بالنسرربة للنبررات امررا النررواحي الهندسررية فرريمكن تقسرريمها الررى قسررمين أولهررا خررات 

وثانيهما خات بسلوك الميراه . بوسائل نقل المياه وتوزيعها وتخزينها ووسائل التخلص من مياه الصرف

لنرواحي المتعلقرة بالمقننرات المائيرة في التربة وكمرا سرنحاول فري هرذا الكتراب إلقراء الضروء علرى بعرض ا

 .وكيفية ادارتها بالطريقة المثلي لرفع كفاءة انتاج وحدة المياهالمختلفة  للحاصالت الزراعية
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 الفصل االول
 

 

 

والري المياه وتشريعات  الموارد المائية

 جمهورية مصر العربيةفي 
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 :جمهورية مصر العربيةفي  الموارد المائية
استصرالح اراضرى و ذلرك مرن خرالل تبذل مصر جهودا كبيرة بغرض توسيع الرقعة الزراعيرة 

كرل حصرتها مرن  سرنوياً وتسرتهلك مصر .وجنروب الروادى فى الصحراء الغربية والشرقية وسيناء جديدة 

الزراعية المختلفة ومنها تستخدم فى االغراض . مليار متر مكعب  00.0حوالي  التى تبلط و مياه النيل 

المسراحة وصرلت حير   .للسركانوتحقيرق االمرن الغرذائى  المضرطردة مواجهرة الزيرادة السركانيةمن اجرل 

مليرارمتر  00 حروالى  يحتراج الرى امليرون فردان وهرذ 20.7الرى  7020عرام  فرىالزراعيرة المحصولية 

المسرتدامة والمتكاملرة علرى ارض الزراعيرة الرئيسى للتنميرة  تعتبر المياه العنصر .من مياه الريمكعب 

 الميرراه الالزمررة لهررذا التوسررع , كمررا أن رترروافالزراعررة علررى مجررال مصررر, ويرررتبط التوسررع األفقررى فررى 

 رداالبعيد تقتضى البح  عن بدائل وتحديد مقدار المو المدى  اقتصاديات استخدام المياه ومستقبلها على

مررن المصررادر المختلفررة كمررا فررى  متررر مكعررب 28.82 حررواليوهررى  المائيرة المتاحررة فررى الوقررت الحاضررر

 ( 2)ويستخدم اجمالى الكمية فى القطاعات المختلفة كما هو موضح فى جدول , (7)جدول 

 

  (متر مكعب مليار) مصر فيالموارد المائية إجمالي يوضح ( 7)جدول 

 2008-2007 2006-2005 2005-2004 2005-2004 2004-2003 2003-2002 مصادر المياه

 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 نهر النيل

 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 المياه الجوفية

 8 5.7 5.4 5.1 4.8 4.4 الصرف الزراعي

 1.3 1.3 1.2 1.1 1 0.9 الصرف الصحي

 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 األمطار والسيول

 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 مياه البحر المحاله

 72.4 70.0 69.6 69.2 68.8 68.3 االجمالي

 المركز القومي لبحوث المياه : المصدر
 

 ( متر مكعب مليار) االستخدامات المختلفة إلجمالي الموارد المائية في مصريوضح ( 2)جدول 

 2008-2007 2006-2005 2005-2004 2005-2004 2004-2003 2003-2002 استخدامات المياه

 60 59.3 59 58.5 58.1 57.8 قطاع الزراعة 

 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 الفقد بالبخر

 6.6 6.5 6.1 5.8 5.6 5.4 االستخدام االدامي

 1.33 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 قطاع الصناعة

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 المالحة 

 70.2 69.3 68.6 67.8 67.1 66.6 االجمالي

 المركز القومي لبحوث المياه: المصدر
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 ستعراض للموارد المائية الحالية و المستقبلية بجمهورية مصر العربيةإ

 

   :مياه النيل  -1
ويبلرط إيرراد . كرم 2970الرى مصربت  النيل من أطول أنهار العالم ويبلط طولت من منبعرت نهريعد 

والباقى  فقط% 20 امنه يستخدممليار متر مكعب سنويا  2220نحو من االمطار الساقطة بمنابعت النهر 

طول نهر النيل  ويبلط يفقد من خالل المستنقعات المنتشرة على طول مجرى النهر او بالجريان السطحي

يضرم نهرر  مترر مربرع مليرون 2.2 نهرر النيرل وتبلرط مسراحة حروض .تررميلو ك 2020 حواليفى مصر 

 الكونغرو, , كينيرااأوغند,  ريتريا, أثيوبياأ, جنوب السودان  ,,السودان مصردول هم  ةعشراحدي النيل 

 وتنزانيا رواندا, بوروندى, الديمقراطية, 

 هر النيلالدول المشتركة فى حوض ن( 7)خريطة 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 : الخاصة بنهر النيل االتفاقيات
وتشريعات تحكم  وضع آلياتب البلدان المشتركة في حوض نهر النيلحكومات وشعوب  اهتمت

وبروتوكوالت تنظم  فكان البد من اتفاقيات ومعاهدات. بحوض نهر النيل الدول المعايير بينوالعالقات 

 . المائية وضبطها وتحكم عملية إدارة الموارد

تحصل مصر على نصيبها من  التى بموجبها 2808النيل بين مصر والسودان عام  تفاقية مياهإ

فى سنة  الموقعتاتفاقية مياه النيل  تاكيدولقد نصت  على  . متر مكعب سنوياً  مليار 00.0المياه بمقدار 

 والعمل علىإقامة مشروعات لزيادة إيراد نهر النيل  بين مصر وأثيوبيا, والتى تنص على 2878

االستفادة  اتولقد تم بموجب هذه االتفاقي ,االنظم الفنية المعمول بهمن خالل االنتفاع الكامل بمياهت 

العالى فى جنوب مصر فضالً عن  مشروعات تنمية ايرادات المياه بالنهر من خالل السد القصوى من

مستنقعات بحر الغزال وبحر  حوض النيل فى السودان فى فقدان المياه بمنطقة إقامة مشروعات لمنع

فائدة هذه  السوباط وفروعت وحوض النيل األبيض ويكون صافى الزراف وبحر الجبل ونهر

 لخدمة شعبى وكذلك التكاليف من أجل التوسع الزراعى المشروعات مناصفة بين مصر والسودان

قبل إنشاء  البحر المتوسطمليار متر مكعب من هذه المياه كان يتجت إلى  27يالحظ أن حوالى   البلدين

مليار  09تقسم بين مصر والسودان بواقع ( مليار متر مكعب 07)السد العالى وكانت الكمية المتبقية 

مليار متر مكعب للسودان وقد تم تقسيم المياه التى كانت تصرف إلى البحر  0متر مكعب لمصر و

مليار متر  20)خر من بحيرة ناصر بين مصر والسودان بعد خصم الب( مليار متر مكعب 27)المتوسط 

والثلثين ( مليار متر مكعب 2.0)مليار متر مكعب بواقع الثل  تقريباً لمصر  77أى حوالى ( مكعب

بحي  أصبح نصيب مصر حوالى ثالثة أرباع اإليراد ( مليار متر مكعب 20.0)تقريباً للسودان 

دان حوالى ربع االيراد الطبيعى وأصبح نصيب السو( مليار متر مكعب 00.0=  2.0+09)الطبيعى 

ويعود السبب فى توزيع المياه على هذا النحو هو أن النيل هو ( مليار متر مكعب 29.0=  0+20.0)

مم فى 2000المصدر الرئيسى للمياه فى مصر بينما يتمتع جنوب السودان بهطول مطرى يزيد عن 

السودان وأن مصر هى التى دفعت  السنة كما أن تعداد السكان فى مصر يزيد بكثير عن عدد سكان

بالكامل فاتورة إنشاء السد العالى بل ودفعت أيضاً التعويضات الالزمة لتهجير أعداد كبيرة من سكان 

بحيرة )النوبة فى شمال السودان ممن تعرضت أراضيهم للغمر بالمياه عند مأل خزان السد العالى 

  (.ناصر
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مصر  ة مصر الخارجية الرتباط القارة بمصالحركائز سياس األفريقية أحد أهم الدولتعد 

واالقتصادى واالجتماعى والثقافى, ولعل عالقة  االستراتيجية سواء كان ذلك على الصعيد السياسى

برباط ال ينفصم المتشاطئة  الدول العشريجمع  بدول حوض النيل وأمتداد نهر النيل الخالد الذى مصر

عمومها ومع دول حوض النيل بوجت  المصرية األفريقية فىعلى مدى عمق وأهمية العالقات  لدليل

 نهر النيل كوحدة جغرافية واحدة تحرت على تنميتها ومن هنا تتعامل مصر مع دول حوض  .خات

 , وبما يحول النهرقات التعاون ال التنافسعال دولت فى إطار منكل وبما يحقق مصالح  بشكل عام,

بأن التعاون بين دول الحوض هوالسبيل الوحيد  وتؤمن مصر. الخالد إلي مجال تنموى لخدمة شعوبها

لعملية اقتصادية تخلق اجواء سياسية مواتية  بيئة النهر وتحقيق تنمية متواصلة ومستدامة تقود لحماية

  . الحوضعامل ربط بين دول ك النهر يستمرعن التنافس وأجواء المواجهة , وحتى  بعيدا

وسبل تنمية نهر النيل حوض المائية والزراعية بين دول  تعمل مصر على دعم المشروعات

تقدم مصر كما . هذه الدول من تنمية موارد النهر والحفاظ على البيئة وتأسيس آلية جديدة تمكن مياهال

تحرت كما   .الفنية لدول الحوض فى مراكز التدريب المصرية التسهيالت الالزمة لتدريب الكوادر

المائية فى حوض  لموارد المياه كأساس للتنمية الشاملة للموارد المراقبةمصر علي مواصلة التقييم و

  .رالنه

 

   :المياه الجوفية  -7
التي يمكن االستفادة بها عن طريق حفر آبار تصل  و األرضسطح هى المياه الموجودة تحت 

للمياه العذبة فى موردا هاما المياه الجوفية  التكوينات الجيولوجية التى تخزن هذه المياه وتمثل إلى

واألساسى فى صحارى مصر والتى تمثل حوالى  وتتعاظم أهميتها فى كونها المورد الوحيد بل ,مصر

حي   استخدامها مباشرة دون أى معالجةبالجوفية  وتتميز المياه. إجمالى المساحة الكلية للبالد من% 80

, وبذلك فهى مورد آمن ونظيف على مدى العام انها لم تتعرض للتلوث وكذلك ثبات درجة حرارتها

تنقسم خزانات المياه الجوفية داخل األراضى المصرية إلى  .استخدامت في أغراض الشرب يمكن

 :قسمين

  المياه الجوفية المتجددة 
وهى خزانات تتم تغذيتها بالمياه بشكل مستمر كما يتم السحب منها بإستمرار أيضاً بما يؤدى 

إلى إرتفاع وإنخفاض مناسيب المياه بها تبعاً لمستوى السحب ومستوى التغذية ويمكن تمثيل هذه 
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ية نوعوالخزانات بالمياه الجوفية تحت األراضى المنزرعة فى الوادى والدلتا وهى خزانات ضحلة 

المياه بها متوسطة تستخدم فى كثير من األحيان باإلضافة إلى المياه النيلية فى مواقع زراعات 

الخضروات والفواكت وهى محاصيل حساسة ال تتحمل العطش الذى قد ينجم عن تأخر وصول المياه 

التى قد ال تصل كذلك يلجأ العديد من الزراع إلى إستخدام هذه المياه فى نهايات الترع  –النيلية إليها 

 .إليها مياه النيل بشكل منتظم

هناك أيضاً نوع آخر من الخزانات الجوفية المتجددة تتمثل فى األحواض الساحلية التى تتكون 

بفعل هطول األمطار على الكثبان الرملية الممتدة على طول سواحل البحر األحمر والبحر المتوسط 

الماء العذب التى تستقر فوق محتوى الماء الجوفى  وتسربها داخل هذه الكثبان لتشكل عدسات من

وبالتالى فإن ( المسوس)العميق الذى يكون فى غالب األمر من الماء المالح أو الماء األقل ملوحة 

السحب من الماء العذب فى هذه األحوال يحتاج إلى دقة متناهية ألن أى سحب جائر يؤدى بالضرورة 

 .ةإلى السحب من النوعيات األقل جود

 

  المياه الجوفية الغير متجددة 
وهى خزانات ذات محتوى مائى هائل وتنتشر فى ربوع الصحراء الغربية والصحراء الشرقية 

وشبت جزيرة سيناء وأهم هذه الخزانات هو خزان الحجر الرملى النوبى الذى يقع تحت أجزاء من مصر 

ت دن السنين لألغراض المختلفة كما أوروالسودان وليبيا وتشاد ويمكن السحب منت بأمان لعدد كبير م

كذلك يدخل ضمن هذه الخزانات خزان الحجر الجيرى وينتشر أيضاً على  –أبحاث جامعة برلين 

مساحات واسعة ويكون سريان المياه فيها خالل التشققات التى تصل إلى حد إتساع األنهار إال أن نوعية 

 .يان أقل عذوبة من ماء خزان الحجر الرملى النوبىالمياه فى هذه الخزانات ربما تكون فى بعض األح

وتعتبر منطقة شرق العوينات التي تقع في الجنوب الغربي للصحراء الغربية ذات أكبر مخزون 

متر وقد أظهرت األبحاث بأن كميات الماء المتوفرة  80إلي  20للمياه العذبة التي يتراوح عمقها ما بين 

ن لمدة مائة عام علما بأن نوعية المياه هناك جيدة جدا علي اعتبار هناك تكفي لزراعة مائتي ألف فدا

أكبر العقبات الستثمار هذه المنطقة هي مشكلة الطاقة وأنها بقايا بحيرة مياه عذبة منذ العصر الجليدي 

 .والبنية األساسية نظرا لبعدها عن العمران



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 21  منظمة االغذية والزراعة

 

, يقدر حجم المياه  7022عام  وتنتهىوفى إطار خطة تنمية الموارد المائية التى تنفذها الدولة 

مليار متر مكعب مياه جوفية , 7.2 منها نحو. مكعب  ترمليارات م 0.8الجوفية المستهدف توفيره 

  ".وزارة الموارد المائية والري" .مكعب مياه جوفية عميقة ترمليارات م 2.7ونحو 
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  مياه األمرار  -3
كافية لتعويض مطار األان تكون كمية في الزراعة يجب عند االعتماد على مياه االمطار 

ان تتقارب فترات , كما يجب الجذورالنقص فى المحتوى الرطوبى بالتربة فى منطقة نمو وانتشار 

بمصر في اغلب االحيان اال في  متوفرو هذا ليس تعرض النبات النامى للجفاف ي سقوط االمطارحتى ال

 . الشريط الساحلي الضيق للبحر المتوسط خالل فصل الشتاء

 بمنطقتريمرم سرنويا  200ـ 70 حروالىفيترراوح معردل سرقوطها  مصر بلد جراف نرادر األمطرار

تردريجيا فرى مختلرف المنراطق األخررى  ثرم يتنراقص ذلرك المعردلو شمال سيناء الساحل الشمالى الغربى 

االعتمراد  ومثل هذا المعدل من األمطار ال يوفر مياها آمنة تستطيع مصرر. جنوب مصر ويكاد ينعدم فى

فري مصرر إال ميرة التن مصدرا محدودا اليعتمرد عليرت فرى تعتبراألمطار  عليها فى الزراعة , ومن ثم فإن

في الساحل الشمالي الممتد من العريش حتي السلوم إذ تبلط كمية األمطار المتساقطة في مرسي مطروح 

وتصرل هرذه ير , سرم علري مردار العرام وتبلرط أقصراها فري شرهري ديسرمبر وينرا 20.0علي سبيل المثرال 

 .سم سنويا في منطقة العريش 8.2الكميات إلي 

وقد قامت بعض الزراعات البستانية في تلك المناطق وذلك مثل زراعة الموالح والزيتون 

والنخيل في العريش ومناطق شبت جزيرة سيناء وزراعة التين والزيتون في الساحل الشمالي الممتد من 

م في العامرية إلي السلوم باإلضافة إلي بعض الزراعات المتفرقة للخضر في تلك المناطق مثل الطماط

وكذلك قيام بعض الزراعات . مناطق أدكو ورشيد وزراعة البطيخ البعلي في سيدي براني والضبعة

أما بالنسبة . البدائية لبعض أنواع النباتات الطبية التي ينتشر الكثير منها بصورة برية في تلك المناطق

لعليا فإن كميات األمطار مياه األمطار في باقي أنحاء البالد مثل وسط الدلتا ومصر الوسطي ومصر ال

في تلك المناطق تعتبر قليلة وليس لها صفة الدوام التي تؤهل لقيام زراعة عليها فتبلط كمية األمطار 

أي أن المحصلة النهائية  سم2.0إجمالي البخر اليومي إلي  سم بينما يصل 0.20السنوية في أسوان 

سم سنويا  0.8األمطار في الفيوم إلي تسير في صالح البخر وليست في صالح المطر, وتصل كمية 

وهذا القدر ال يؤهل تلك المنطقة إلي استفادة الزراعة بها استفادة . سم يوميا 0.90بينما يصل البخر إلي 

معنوية وعلي ذلك فإن ماء المطر ال يبشر بمستقبل زراعي كمصدر من مصادر مياه الري إال في 

 .العريش حتى السلومالشريحة الممتدة بطول الساحل الشمالي من 
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 الزراعي الصرف مياه  -4
مياه الصرف  استخدامسياسات  فيبدأت مصر المحدودة  فى إطار تنمية مواردنا المائية

بخلط مياه مصرف السرو األعلى بمياه فرع دمياط واستمرت  2879عام منذ  الريألغراض  الزراعي

شبكة الصرف خلف السد العالى فى المسافة من هذه السياسات حتى تم إنشاء السد العالى وقد تم تصميم 

أسوان وحتى القاهرة على أساس توجيت مصارف الوجت القبلى إلى نهر النيل الرئيسى وتبلط هذه الكمية 

مليار متر مكعب أخرى يعاد  0مليار متر مكعب سنوياً كما أن كمية قدرها حوالى  0حالياً حوالى 

مليار متر مكعب بعد االنتهاء من مشروع ترعة  2صل إلى إستخدامها فى جنوب الدلتا ينتظر أن ت

 ".وزارة الموارد المائية والري" السالم

  

  الصحيمياه الصرف   -5
بعد ( المجاري ) مياه الصرف الصحي من ستفادة إلتجهت خطة الدولة الزراعية اآلن إلي اإ

بهدف استخدامها فى زراعة  متاحةالمائية الموارد الذلك لالستفادة بكل و الزمةلجراء المعالجة اإ

 .الغابات

تعتبرإعادة إستغالل مياه الصرف الصحى فى زراعة غابات ذات مردود إقتصادى وبيئى 

كما . واجتماعي مع تقليل التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحى فى البحر أو فى الصحراء

وتوفير فرت العمل وحماية ( أسمدة عضوية –أخشاب  –طاقة )يعمل على انتاج منتجات متنوعة 

وحتي  األراضى المهددة بعوامل التعرية والحفاظ على ثبات الكثبان الرملية وحماية المناطق السكنية

الف فدان فقط على الرغم من ان الكثير  22االن تعتبر مساحة الغابات محدودة جداً حي  تقدر بوالى 

 . تاحة من الصرف الصحي تكفي لزراعة مليون فدان من الغاباتمن التقديرات تشير الى ان المياة الم

إال وباقي المحافظات وعلي الرغم من وفرة مياه الصرف الصحي وضخامتها بالقاهرة الكبرى 

بسبب مشاكل تلك المياه من وجود ملوثات ميكروبية اقتصادية بتلك المياه  كاملة  استفادةت ال يوجد أن

  .لصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوماثقيلة مثل  ةومود كيميائي

ميراه  فى إطار تنمية مواردنا المائية المحدودة بردأت مصرر منرذ الخمسرينيات فرى إعرادة اسرتخدام

علرى معالجرة ميراه  الصرف الزراعى فى رى األراضى , وتزايد هذا االهتمام بتنمية هذا المورد والعمل

مليرارات مترر مكعرب فرى المتوسرط  0.2اسرتخدام حروالى الصرف وإعادة خلطها بمياه النيرل ويرتم حاليرا 

 20كميرة ميراه الصررف المسرتخدمة إلرى  سنويا من مياه الصرف الزراعرى , ومرن المسرتهدف أن تصرل
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واسرتخدام ميراه الصررف فرى أغرراض الررى تجربرة  . مليارات متر مكعب خالل السنوات العشر القادمة

على بعض المصارف فى الدلتا تعمل علي رفرع وتردفق  محطات وتمت اقامة. جديدة فى ميدان الزراعة 

دون احرداث أضررار , وقرد توسرعت الدولرة فرى اسرتخدام ميراه الصررف  مياهها إلى الترع لرى الزراعرة

 مليارات متر مكعب سرنويا 8وتقدر كميات الصرف المستخدمة بنحو . ممكن  الصالحة على أوسع مدى

 ".وزارة الموارد المائية والري"

 

 :إدارة المياه فى مصر سياسات
تعتبر سياسات إدارة المياه فى مصر قديمة قدم البالد نفسها ولعل إهتمام الفراعنة بقياس 

وقد  –مستوى الفيضان كل عام لتحديد ما يطلب جبايتت من المواطنين الدليل األول على هذه اإلدارة 

ها  أو إنخفاضها فى معادلة بإدخال نوعية األراضى وإرتفاع طور الفتح اإلسالمى هذه السياسات

تبعت فيها  ,كان نابليون أول من فكر فى إدخال نظرية التخزين إلى سياسات االدارة المائية .الجباية

محمد على عندما أنشأ الترع الصيفية والقناطر الخيرية كوسائل للتخزين السطحى فى النيل وفروعت 

كان  – الجفافوأيضاً السماح بتغذية الخزانات الجوفية خالل فترات الفيضان والسحب منها فى فترات 

بسعة تخزينية ال تزيد ( 2807 – 2989)خزان أسوان اول محاولة علمية للتخزين فى مصر حي  بدأ 

مليار متر مكعب ثم عام  7.0لتصل السعة التخزينية إلى  2827عن مليار متر مكعب ثم تم تعليتت عام 

 .مليار متر مكعب 0بسعة تخزينية قدرها  2827

دارة العلمية للمياه حي  بدأ إنشاء النيل وفروعت وسيلة من وسائل اإل كان إنشاء القناطر على

( دمياط)جع حمادى ثم أسيوط ثم إعادة إنشاء قناطر الدلتا ثم قناطر زفتى وفارسكور قناطر إسنا ثم ن

 .على فرع دمياط وقناطر إدفينا على فرع رشيد

تكللت جهود المصريين بفرض سيطرتهم الكاملة على مياه النيل بإنشاء السد العالى فى أوائل 

مليار متر مكعب ومن  220ة حوالى الستينات من القرن الماضى وتصل سعة بحيرة ناصر التخزيني

حي  تقدم  2879بدأت سياسات إدارة المياه خالل الفترة من عام  .هنا فإنها تمثل التخزين طويل المدى

بأول سياسة مائية على أسس علمية سليمة وأشار فيها إلى " الرى"حسين بك سرى فى كتابت المشهور 

 (.بدون وجود السد العالى)مليون فدان  2.220 إمكانية الوصول بالمساحات المنزرعة فى مصر إلى

التى يتم فيها تخصيص كل ما تحتاج " القاعدة التنموية"وقد إستمرت السياسات المائية المتعاقبة بطريقة 

ن األسلوب فى ذلك وإليت البالد من مياه الشرب والصناعة ثم توجيت ما يتبقى من المياه للزراعة ويك
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الصالحة ثم التدرج فى األراضى األقل صالحية واألعلى من حي   على أساس البدء فى األراضى

 .المناسيب وهكذا

اقطف الثمرة األكثر دنواً من األرض "كذلك تدرج الوضع بالنسبة لنوعية المياه على طريقة 

بمعنى البدء بالمياه العذبة ثم التدرج إلى المياه الجوفية ثم مياه الصرف الزراعى ثم مياه الصرف " أوالً 

قد أنهت  7022 – 2882إال أن السياسة التى قدمتها الدولة لتغطى الفترة من  .الصحى المعالجة وهكذا

بمعنى توزيع " صيصخقاعدة الت"هذا النوع من السياسات حي  ستنتقل البالد  بعدها إلى االعتماد على 

 .لمكعب من المياهالمياه بين األنشطة المختلفة طبقاً إلحتياجات كل منها وتبعاً لعائد المتر ا
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 الفصل الثاني
  

 

 
  

 حساب االحتياجات المائية
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 : االحتياجات المائية وكيفية حسابها

 
في أكثر من حالة  هالمختلفة ويمتاز الماء بإمكانية وجود هايلعب الماء دوراً هاما في نمو النباتات خالل مراحل

تعتبر األرض . وهي السائلة والغازية والصلبة وتعتبر الحالة السائلة هي أكثر حاالت الماء أهمية بالنسبة لعملية الري

 االستفادةمخزن لكال من الماء والغذاء بالنسبة للنبات وأن توفير الماء في صورة ميسرة يجعل النبات يحصل على 

التي توجد في التربة ومدي قدرة النبات على االستفادة منها  كمية المياهالقصوى من الماء المضاف, والبد من معرفة 

- :ما يلي كوهى 

 

وهذا . يعبر عن مقدار الماء الموجودة في التربة والذي يزيد عن السعة الحقلية : الماء الفائض

وينشأ عن وجود . نباتية تحت تأثير الجاذبية األرضيةالماء يرشح غالبا اسفل منطقة انتشار الجذور ال

, ونقص نشاط البكتريا النافعة التي تقوم بتثبيت التربةالماء الفائض نقص محتوي األكسجين في 

وهذا الماء ال تستفيد منت النباتات بصورة مناسبة نتيجة لنقص االكسجين . اآلزوت الجوي في التربة

 .ة تواجد الماء الفائض مما يقلل قدرة الجذور على االمتصاتبمنطقة انتشار الجذور خالل فتر

 

عبارة عن كمية الرطوبة الموجودة في التربة والمحصورة بين السعة الحقلية :  الماء الميسر

يعتبر الماء الميسر لالمتصات بواسطة جذور النباتات, لذلك يجب العمل علي . ونقطة الذبول الدائم

 ينخفضالمحتوي الرطوبي للتربة عدم ترك  ويجب. توفيره في منطقة نمو وانتشار المجموع الجذري

ن نقطة الذبول الدائم, حي  أن جذور النباتات تبذل جهداً مضاعفا الستخالت الماء عند حتى يقترب م

بعد ذلك عند الوصول  الوصول لنقطة الذبول المؤقت و ال تستطيع الجذور النباتية امتصات الماء

 من الماء الميسر لتكون الحد%  20-00لمرحلة الذبول الدائم, ولذلك أصطلح علي تقدير نسبة تساوي 

وتتأثر . الذي تتحملت النباتات ويمكنها الحصول عليت  بسهولة, ويسمي هذا الجزء بالماء سريع التيسر

كمية الماء الميسر ببعض خوات التربة, وكذلك بمعدل استهالك النبات للماء والذي يخضع لعوامل 

ة العضوية واألمالح وعموماً يمكن القول بأن قوام وبناء التربة, ومحتواها من الماد. نباتية ومناخية

 . وعمق قطاع التربة وتجانست يؤثر علي كمية الماء الميسر المختزنة في التربة

 

ويشمل الماء . هو كمية الرطوبة الموجودة في التربة عند نقطة الذبول الدائم: الماء غير الميسر

 .منت تستفيد النباتاتومثل هذا الماء ال . غير الميسر على الماء الهيجروسكوبي وجزء من الماء الشعري
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حي  توجد بعض المصطلحات التى : هناك العديد من المصرلحات المعبرة عن رطوبة التربة 

وكذلك لتعريف  ,قوى الممسوك بها الماء فى التربةتستخدم للتعبير عن المحتوى الرطوبى للتربة أو ال

 :توضيح لهذه المصطلحات , وفيما يلى الماء فى التربة لتواجدالمختلفة حدود معينة للحاالت 

 

فعند .ماءتعرف بأنها النسبة المئوية لرطوبة التربة عندما تمتلئ جميع المسام بال:درجة التشبع 

يحل محل الهواء فى جميع المسام, ويستمر الماء في حركتت ألسفل باستمرار  تإضافة الماء للتربة فأن

بالماء ويمكن اعتبار أن نصف قيمة درجة  إضافتت للتربة حتى تصبح جميع مسام التربة مشبعة تماما

 .التشبع بالنسبة لألرض الرملية هي سعتها الحقلية تقريبا

 

تعرف السعة الحقلية بأنها النسبة المئوية لرطوبة التربة والتى تحتفظ بها بعد :السعة الحقلية  

عندما تقل حركة الماء ألسفل إلى مدى ملموس , ( ماء الجذب األرضى)صرف المياه الحرة الزائدة 

ويكون هذا عادة بعد يومين أو ثالثة من الرى أو سقوط األمطار على أراضى مسامية عميقة ذات قوام 

تختلف نسبة الرطوبة عند ( . وقد يكون هذا أقل من ذلك بكثير فى حالة األراضى الرملية)س متجان

, ويتراوح مقدار الشد الرطوبى لألراضى المختلفة عند باختالف قوام وطبيعة التربةالسعة الحقلية 

لالراضي  ضغط جوى 0.22القيمة المتوسطة عند )ضغط جوى  0.2 – 0.2السعة الحقلية من 

وترجع أهمية السعة الحقلية لكونها تمثل الحد األعلى للماء الميسر الستعمال النبات فى التربة, ( .ةالطيني

حي  أن المحتوى الرطوبى األعلى من ذلك قد يؤثر على النشاط الفسيولوجى للجذور ويقلل من 

 .صالحية الماء للنبات 

ترد حالتها الطبيعية عند إضافة فى هذه الحالة يمكن للنباتات أن تس: (المؤقت)الذبول العابر 

ختالل التوازن المائي للنبات ويمكن معرفتها بالكواشف أو ة, أو عند زوال الحالة المسببة إلالماء للترب

  . أوراق عباد الشمس تهدلاألدلة النباتية مثل التفاف أوراق الذرة أو 

عندها أن تستخلص الماء الالزم نسبة رطوبة التربة التى ال يمكن للنباتات هو  :الذبول الدائم  

سك بت الماء حول حبيبات التربة, وبذلك ملعمليتها الحيوية مثل النمو والنتح, بسبب الشد العالى الذى ي

النباتات إلى هذه الحالة فإنها ال تستطيع استعادة حيويتها  وبوصول. تذبل النباتات وتستمر فى الذبول

وتمثل نقطة الذبول الدائم الحد األدنى للماء . خار الماءمرة أخرى حتى عند وضعها فى جو مشبع بب
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ضغط جوى  20وعموماً فقد تعارف العلماء على اعتبار الشد الرطوبى عند ضغط . الميسر فى التربة

مدلوالً علمياً لنقطة الذبول الدائم لكثير من أنواع األراضي بصرف النظر عن خواصها الطبيعية أو 

, أال أن الفرق فى التطبيقية الناحيةوبالرغم من أن هذا ليس صحيحاً من . بهاأنواع النباتات المنزرعة 

ولن يؤثر على تقدير الماء المحتوى الرطوبى لن يكون كبيراً عند الشد الرطوبى تحت ضغوط عالية 

 .الميسر

لعمل جدولة الري والتى تمثل  المستخدمتوهى واحدة من الطرق الكثيرة  :الميزان المائي 

طريقة الميزان المائي حي  تتضمن هذه الطريقة الحفاظ على الميزان المائي عند الحد المناسب عن 

على  ETنتح أو جدولة  -وغالباً نشير إلى البخر. طريق مراقبة كل طرق اإلضافة والفقد للماء الحقلي

 .والتقدير الدقيق لإلستهالك المائي المائي اإلتزانأنها تمثل اإلهتمام األعظم فى ضبط 

 

وتعتبر طريقة الميزان المائي ذات أهمية كبيرة خصوصاً مع نظم الري ذات اإلضافات القليلة 

والمستمرة لمياه الري مثل الري بالتنقيط و الري بالرش حي  أن هناك عديد من المكونات يتم تقديرها 

منها فى تطبيق طريقة الميزان المائي ويوصى عند إستخدام هذه  اإلستفادةعند إستخدام هذه النظم يمكن 

وتشمل . لحقل إلختبار مدى صحة الحسابات المتوصل إليهاباالطريقة بإتباع برنامج متابعة جيد 

مياه األمطار, الماء األرضي : المصادر الطبيعية للمياه المستخدمة فى ري المحاصيل المنزرعة

فإذا كانت تلك ( والذى سوف نتحدث عنت فيما بعد)عتراض الضبابى المخزن, المياه الجوفية, اإل

المصادر الطبيعية غير مالئمة لإلمداد الكافي بالماء لتجنب اإلنخفاض المحصولي الناتج عن اإلجهاد 

ويجب أن . المائي فإنت فى هذه الحالة سوف يضاف ماء الري لتكملة النقص فى تلك المصادر الطبيعية

ر كل مصادر اإلضافة والفقد لمياه الري وذلك عند حساب جدولة الري بهدف تقدير يتم قياس وتقدي

 .التغيرات فى محتوى الماء األرضي

 

 طرق قياس المحتوى الرطوبى وجهد الشد الرطوبى للتربة

, حي  األساسية فى مناطق الرى الصناعي يعتبر قياس المحتوى الرطوبى للتربة من التقديرات

تحديد كمية المياه الواجب إضافتها للتربة فى كل رية وكذلك الفترة بين الريات, عالوة يمكن بمعلوميتها 

 .لى حساب كفاءة إستخدام مياة الرىع
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 الررق المستخدمة فى تقدير محتوى الرطوبة والشد الرطوبى للتربة

 

  :الرريقة الوزنية 

ثم  ,(الوزن الرطب)فى هذة الطريقة تؤخذ عينة من التربة وتوزن بما تحتويت من رطوبة       

 (.الوزن الجاف)حتى يثبت وزنها تماماً  0م200تجفف داخل فرن على درجة 

 :ثم تحسب نسبة الرطوبة فى التربة من المعادلة اآلتية 

 

 = النسبة المئوية للرطوبة على أساس الوزن الجاف 

 x  200 الوزن الجاف/   الوزن الجاف –الوزن الرطب                                         

                                                                         

 

 :  ة الوزنية قواجب مراعاتها عند إستخدام الررياالحتياطات ال

, وفرى هرذا ة التربرة بهراوبرللمساحة المرغروب تقردير نسربة رطيجب أن تكون عينة التربة ممثلة  -

 .الخصوت فكلما زاد عدد عينات التربة كلما كانت العينة ممثلة للواقع 

إذا كان نظام الرى المسرتخدم هرو الرري برالتنقيط, فيجرب مراعراة المسرافة برين مكران أخرذ العينرة  -

 .وكل من النقاط وساق النبات

د في المحتوي الرطوبي للعينة في الفترة ما بين أخذ العينة حتري يجب مراعاة عدم حدوث أي فق -

تقدير الوزن الرطب لها, ولذلك يجب وضع عينة التربة في علب من األلومنيوم حتري ال تسرمح 

 .بتسرب بخار الماء للخارج

يجب توحيد درجة التجفيف التي تصل إليها العينة نظرا ألن بعض الميراه تظرل ملتصرقة بالتربرة  -

ونظررا ألن درجرة (. المراء الهيجروسركوبي األقررب للحبيبرات ) ° م200التجفيف ألكثر من مع 

الحرارة العاليرة لفتررات طويلرة سروف ترؤدي فري النهايرة إلري أكسردة المرادة العضروية فلرذا يجرب 

 .° م200التجفيف علي درجة 

 

  :طريقة قياس المقاومة للتوصيل الكهربي  

ال تتوقف المقاومة الكهربية للتربة فقط علي محتروي الرطوبرة األرضرية, برل أيضرا علري قروام التربرة 

مررن المعررروف أن التوصرريل الكهربرري والحررراري, وكررذلك التكثيررف الحررراري . وتركيررز األمررالح الذائبررة
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موضوع داخرل  ولذا فإن المقاومة الكهربية لجسم ما. للمواد المسامية يتغير بإختالف المحتوي الرطوبي

أسراس هرذه . التربة حتي يترزن مرع الرطوبرة األرضرية يمكرن أن تكرون مؤشرر لحالرة الرطوبرة األرضرية

الطريقة هو أن المقاومة التي تبديها التربة للتوصريل الكهربرائي ترزداد مرع إنخفراض المحتروي الرطروبي 

الكهربري داخرل بلروك   حير  يرتم دفرن قطبري السرلك.في هذه الطريقرة يسرتخدم جهراز مكعبرات الجربس. لها

علرري هيئررة مترروازي مسررتطيالت مررن الجرربس الطبرري أو الصرروف الزجرراجي أو النررايلون  وتوضررع هررذه 

البلوكات علي العمق المراد معرفة المحتروي الرطروبي وجهرد الشرد الرطروبي عنرده, بحير  تكرون علري 

يسرتلزم . د مرحلرة اإلترزاني التري تبرديها عنرويتم قياس المقاومرة للتوصريل الكهربرائ. إتصال جيد بالتربة

األمررر قبررل إسررتخدام هررذه الطريقررة أن يررتم عمررل منحنرري قياسرري, يمكررن بواسررطتت إيجرراد النسرربة المئويررة 

ويتم ذلك بوضع قوالب المقاومرة فري أراضري ذات . يمثل هذه األراضيالذي للرطوبة أو الشد الرطوبي 

وبة ثم قياس درجة مقاومتها فري كرل درجات رطوبة مختلفة, أو شد رطوبي مختلف علي األعماق المطل

حالة, وذلك للربط بينها وبين المحتوي الرطوبي للتربة, حي  أن األراضي المختلفة تحتوي علري نسرب 

 .رطوبة مختلفة

مما يجدر اإلشارة إليت أن القوالب المصنوعة من الجبس الطبي تمتاز ببناء مسامي يشجع علري قيراس 

 أن حساسريتها تقرل عنرد إرتفراع نسربة الرطوبرة, كمرا أنهرا ال تترأثر المقاومة في مدي رطوبي معقول, إال

كثيرا بالتغير في تركيز المحلول األرضى , ويعاب عليها احتمال تآكل الجبس أو السلك مرع الرزمن ممرا 

سررنوات , بينمررا تمترراز  2-7يررؤثر علررى حساسرريتها , ولررذا يجررب أال تزيررد فترررة اسررتخدامها برراألرض عررن 

حساسيتها عند الرطوبرة المرتفعرة كمرا أنهرا أقرل عرضرة للتآكرل , ولكنهرا أكثرر حساسرية قوالب النايلون ب

 .لملوحة التربة 

 

  : طريقة تشتت النيوترونات

ومن مميزات هذه الطريقة أنها . حديثاً فى تقدير الرطوبة األرضية فى الحقل استخدمت المواد المشعة

وتتوقرف نظريرة اسرتخدام . وعلى األعمراق المطلوبرة تسمح بالتقدير السريع للرطوبة األرضية فى الحقل

هذه الطريقة على أن درجة تشتت اإلشرعاعات تختلرف براختالف المحتروى الرطروبى للمرادة الموضروعة 

 .بداخلها 

والجهرراز المسررتخدم فررى هررذه الطريقررة يسررمى جهرراز النيترررون لتقرردير رطوبررة التربررة وهررو يتكررون مررن 

 :جزئين رئيسين هما 
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 :مجـــس -1

  لنيوترونررات السرريعةلتوليرد اوهرو يوجرد أسرفل أنبوبرة موضروعة فررى التربرة تحتروى علرى مصردر 

 .النيترونات البطيئةو

 

 :عـــــداد -7

وذلك لتقردير عردد النيوترونرات البطيئرة والترى تتناسرب مرع الرطوبرة األرضرية ومصردر النيوترونرات 

  ملليكورى لخليط من الراديوم والبيريلليروم , أو خلريط األميريسريوم  0-2السريعة من الممكن أن يكون 

خررات مررن داخررل أنبوبررة   (probe)وتجرررى القياسررات بررإنزال حامررل المصرردر المشررع .  والبيريلليرروم

األلمونيوم إلى العمق المطلوب قياس الرطوبة األرضية عنده , وعند انبعاث النيوترونرات السرريعة مرن 

ترى تتواجرد مصدر اإلشعاع فإنهرا تصردم مرع ذرات ذات وزن جزيئرى مرنخفض كرذرات الهيردروجين وال

يوترونرات السرريعة قرة الحركيرة للنالماء , ويؤدى هرذا التصرادم إلرى فقرد الطا زئداخل التربة كمكون لج

, وترتد هذه النيترونرات البطيئرة ثانيرة إلرى الجهراز الحامرل للمصردر المشرع وتتحول إلى نيترونات بطيئة

المرتردة,  والمزود بجهراز اكتشراف للنيترونرات البطيئرة ومنرت إلرى عرداد خرات  لعرد النيترونرات البطيئرة

دة محتروى الهيردروجين فرى التربرة وبالترالى وكلما أزداد عدد النيوترونات البطيئة فإن ذلك يدل على زيا

 .زيادة المحتوى الرطوبى

من عيوب هذه الطريقة انها ال تعطى نتائج دقيقة عند اسرتخدام الجهراز لقيراس الرطوبرة األرضرية فرى 

وقبرل . وذلك إلمكانية فقد بعض النيترونات من خالل سطح التربرة ( سم 20أقل من )األعماق السطحية 

ترربط ( معرايرة)الطريقرة فرى تقردير نسربة الرطوبرة األرضرية يجرب عمرل منحنيرات قياسرية استخدام هذه 

 .العالقة بين المحتوى الرطوبى وقراءة الجهاز

 

 :طريقة التنشيوميتر  

يستخدم جهاز التنشيوميتر لقياس الشد الرطروبى و هرو القروى المرؤثرة علرى المراء نتيجرة لوجروده فرى 

تربة, والفكرة األساسية للجهراز فري إيجراد اترزان برين الشرد الممسروك برت الحالة المدمصت على حبيبات ال

السريراميكي  الماء بالتربة وبين جهد المراء برداخل جسرم التنشريوميتر عنرد اتصرالهما خرالل مسرام الوعراء

يتكون التنشيوميتر من وعاء سيراميك مخروطي الشكل ذو مسام صغيرة جرداً . المالمس لحبيبات التربة

ضرغط جروى ثرم يصربح منفرذاً  0.90يسمح بمرور الماء خاللت حتى فرق ضغط مقرداره )حجم معلومة ال
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,  وتصرل بهرذا الوعراء المخروطرى أنبوبرة ذات أطرول مختلفرة تبعراً  لعمرق المرراد وضرع الوعراء (للهواء

ويوجرد فرى أعلرى الجهراز ( . أو بمعنى أخر العمق المرراد قيراس الشرد الرطروبى عنرده)المخروطي عنده 

لقياس قوة الشد, وهو إما أن يجرود فرى قمرة الجهراز حير  يعمرل كعرداد وسردادة فري نفرس الوقرت أو  عداد

يكون وضعت جانبي وفى هذه الحالة يحتاج الجهاز إلى سدادة من أعلى والتي غالباً ما تكون فوق خرزان 

متر زئبقري الماء االحتياطي, وهناك أجهزة أخرى ال تحتوى على عداد حي  يتم القياس عن طريق مانو

ويمكن استخدام عردادات خاصرة مرزودة برتحكم إلكترونري وذلرك كجرزء مرن نظرام الرتحكم مرن بعرد حير  

ممررا يعطررى فرصررة لفررتح وغلررق أجهررزة الرررى بنرراًء علررى مرردى التفريررط ( كمبيرروتر)ترررتبط بنظررام الررتحكم 

بمراء سربق غليرت لطررد تماماً ( المتصلة بالوعاء المسامي)األنبوبة  يتم مألالحادث وعند استخدام الجهاز 

الهواء منت وإضافة مادة ملونة تمنع نمو الفطريات مثل كبريتات النحاس الزرقاء ثم يغلق الجهاز بإحكام 

وعند وضع الجهاز فى األرض يجب مراعاة إيجاد اتصال وثيق بين الوعاء المسرامي والتربرة لإلسرراع 

بقطر أكبر من قطر   (auger)طوانة التربة فى الوصول إلى حالة اإلتزان بينهما ولذلك تعمل حفرة بأس

التنشيوميتر ثم يوضع التنشيوميتر فى هذه الحفرة ويعاد ردمهرا وكبسرها حرول الجهراز لكرى يكرون هنراك 

 . عند وضع الجهاز فى التربة  اتصال بين الوعاء المسامي  وحبيبات التربة

ار إسرتهالك النبرات للمراء أو عقب الري مباشرة فإن فرق الضغط سريكون أقرل مرا يمكرن, ومرع إسرتمر

فقده عن طريق البخر والصرف فإن جزء مرن المراء الموجرود بالتنشريوميتر سروف يتحررك إلري الخرارج 

ضرغط جروي وعنرد رى األرض مررة أخررى فرإن  0.90تاركا فراغا تسجلت أجهزة قياس قوة الشد حتي 

ز ثانيرة وترنخفض قرراءة المؤشرر, الشد الرطوبى للتربة سوف يقل كثيراً ويرتفع مستوى الماء فى الجهرا

ضررغط جرروى فررإن  0.90ونظررراً ألن أسررتعمال التنشرريوميتر يكررون محرردوداً بمجررال شررد رطرروبى مقرردارة 

صالحيتت لإلستعمال تعتبر محدودة في األراضي الطينية حي  تفقد جزء من مائها الميسر عند هذا الشرد 

ي الرملية والخفيفة, حي  أن معظم المراء الرطوبي, ولكنت في نفس الوقت يكون صالحا جدا في األراض

الممكن الحصول علية بواسطة النباتات النامية بها يكون فى حدود مجال الشد الرطوبى للجهاز والممكن 

ويجب مراعاة حماية األجزاء الظاهرة من التنشيوميتر فوق سطح التربة من أشعة الشمس, حي  . قياست

 .ضغط البخاري وبالتالي علي نتائج القياسأن إرتفاع درجة حرارتها سيؤثر علي ال

وذلرك بمعرايرة المحتروي الرطروبي . يجب عمل منحني للشد الرطوبي لكرل نروع مرن أنرواع األراضري

ويتوقف عدد التنشيوميترات الالزمة لحقل ما علي مدي . للتربة عند كل قراءة للجهاز في هذه األراضي



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 32  منظمة االغذية والزراعة

 

ففري حالرة األراضري المتجانسرة . اع التربرة مرع العمرقاالختالف في قوام وبناء التربة ومدي تجرانس قطر

فدان, أما في أسوأ االحتماالت  70المستوية مع كبر المساحة المروية قد يكتفي بجهاز واحد لكل حوالي 

وينصررح بعرردم وضررع الجهرراز فرري برراطن الخررط أو فرري المواضررع . فقررد نحترراج إلرري جهرراز واحررد لكررل فرردان

جمع المياه بهذه المناطق سروف يعطري نترائج غيرر صرحيحة تقلرل المنخفضة من سطح التربة, حي  أن ت

كما يجب تفريط الهواء مرن الجهراز باسرتخدام . من قيم الشد الرطوبي عن المناطق األخرى المجاورة لها

 .  حقنة خاصة بذلك كما يفضل معايرة الجهاز بواسطة جهاز خات بذلك قبل استعمال األجهزة األجهزة

 

 : طريقة االستشعار 

طريقة حديثة تعتمد أساسا علي أن المجال المغناطيسي النراتج برين قطبري مغنراطيس يختلرف برإختالف 

وقررد اسررتحدثت العديررد مررن أجيررال األجهررزة لكرري تعرررض . طبيعررة التربررة وبالتررالي بمسررتوي الرطوبررة بهررا

. لمناسربالنتيجة في شكلها النهائي وكذلك لتبسريط وسرهولة تشرغيل األجهرزة والوصرول بهرا إلري الحجرم ا

وأهم مميزات هذه الطريقة هي إمكانية تحديد الرطوبة األرضية في قطاع التربة حتي عمق معين بردون 

 .الحاجة إلي إثارة التربة أو تغيير بنائها حي  تتم القراءة من علي سطح التربة

 

  : TDRطريقة الـموجات الحرارية 

فيهرا إسرتخدام أجهرزة خاصرة مكونرة مرن  تعد من الطررق الحديثرة والسرريعة واآلمنرة أيضرا, حير  يرتم

الجزء الحساس أو المجس ومنت عدة أطوال تتناسب مع مختلرف أنرواع النباترات وتعتمرد فكررة عمرل هرذه 

األجهزة علي أنها ترسل موجات حرارية في المجس الموجود في التربرة فكلمرا كانرت التربرة رطبرة فرإن 

جافة وبمعايرة وضبط هذه األجهرزة بالنسربة ألنرواع  هذه الموجات تأخذ زمن أطول عما إذا كانت التربة

األراضي المختلفة فإنت يمكن قياس الرطوبة األرضية مباشرة وهذه األجهزة موجودة ويمكن إستخدامها 

 .بسهولة بالمقارنة بالطرق األخرى

 

 :الفترة الحرجة الحتياج النبات للماء

تسمي الفترة من حياة النبات والتري يترأثر فيهرا نمروه برنقص أو زيرادة المراء بدرجرة أكبرر مرن أي فتررة 

ويختلرف ميعراد (. الفتررة الحرجرة للعطرش)أخري من فترات حياتت بالفترة الحرجة الحتياج النبات للماء 

ففري حالرة محاصريل . يعاهذه الفترة من نبات آلخر وتوافق هذه الفترة الوقت الذي تنمو فيرت النباترات سرر
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وأمرا فري حالرة . الخضر الورقية تكون هذه الفترة في المرحلة األولي من حياتها كما في السبانخ والخرس

المحاصريل التري ترزرع مرن أجررل ثمارهرا مثرل الطمراطم والبسرلة والفاصرروليا والفلفرل فتوافرق هرذه الفترررة 

البطاطس فتوافرق هرذه الفتررة ميعراد وضرع  مرحلة اإلزهار واإلخصاب بينما في المحاصيل الدرنية مثل

 .أسابيع من الزراعة 9-2الدرنات وهو يكون بعد 

 

 تقدير االحتياجات المائية

 

 :االحتياجات المائية

نتح إلنتراج وحردة الروزن مرن المرادة الجافرة  –يعرف االحتياج المائي بأنت كمية الماء المستهلك بالبخر 

للنبات, واالحتياج المائي لنبات مرا يعتمرد أساسرا علري العوامرل المرؤثرة علري االسرتهالك المرائي وكرذلك 

ويختلف االحتياج المائي بين أنرواع المحاصريل المختلفرة, وبرين أصرناف النروع . علي إنتاج المادة الجافة

 ., وظروف التربةق بالمحصول نفست, والظروف الجويةالتي تتعلالواحد تبعا لكثير من العوامل 

مررن المواضريع الهامررة فري مجررال الرري, فهررو العنصرر الحاسررم لكرل الحسررابات االحتيرراج المرائي يعتبرر 

وقد حظي هذا الموضوع باهتمرام المشرتغلين بمجرال الرري بهردف الوصرول إلرى أرقرام . المائية ألي دولة

وتعتبررر دراسررتنا لموضرروع  .ط التنميررة ومشررروعات التوسررع الزراعررىيمكررن االعتمرراد عليهررا فرري خطرر

ذات أهمية كبيرة أيضا خاصة عند وضع أراضي جديدة تحت نظام الزراعة برالري, إذ االحتياج المائي 

أنت بعد إجراء عملية الحصر الالزمة للمصادر األرضية والمائية المتوفرة يتم اختيرار النباترات المالئمرة 

لألسس االقتصادية السليمة والتي تشرمل مقردار العائرد مرن المحصرول طبقرا لتكلفرة الوحردة للزراعة طبقا 

أما إذا وجدت المياه بوفرة فإن الحاجة تكون ماسرة مرن أجرل االسرتغالل . من المياه المستهلكة في اإلنتاج

عيرة ويرنخفض الجيد لهذه المياه والحد من اإلسراف في إستخدامها, إذ كثيرا مرا تتردهور األراضري الزرا

هرو االحتيراج المرائي وعلي ذلرك فرإن الهردف مرن معرفرة . العائد منها نتيجة لعدم كفاءة االستهالك المائي

تحديد كمية مياه الري الالزمة لنمو النباتات حتى ال تضيع دون االستفادة منها, عالوة علي عردم تردهور 

 .التربة الزراعية

اليومى االحتياج المائي المؤثره على مكوناتت وبذلك نجد ان  بتغيرالعواملاالحتياج المائي  قيموتتغير 

لنبات معين يكون قليال مع بدء زراعتت ويتزايد مع تقدم نموه او مع االختالف فى عوامل المناخ ويصرل 

 . التزهيرالى اقصى مدى خالل فترة 
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 العوامل المؤثرة على االحتياجات المائية

  عوامل تتعلق بالمناخ 

 .الحرارة درجة  -2

 .الرطوبة الجوية النسبية  -7

 .سرعة الرياح  -2

 .شعة الشمسية شدة األ -0

 .كمية االمطار  -0

 

  بالمحصول متعلقةعوامل 

  .نوع المحصول -2

 .مرحلة النمو -7

 .مدة موسم النمو للمحصول -2

 .طبيعة النمو -0

 

    رضألبا متعلقةعوا مل 

 .بناء األرضوقوام  -2

 .لون األرض -7

 .مستوى الماء األرضى -2

 .عمليات الخدمة -0

 

 ةيطرق تقدير االحتياجات المائ

 : ة الى يتنقسم طرق تقدير االحتياجات المائ

  .طرق القياس المباشر لالستهالك المائى مثل االتزان المائى  واستعمال الليزوميترات: أوال

 .الزراعيت واستخدام المعادالت رصاد الجويت طرق حسابية تعتمد على بيانات األ :ثانياً 

 ه طريقة القياس المباشر: اوال 

هررذا تتتبررع مسررتوى الرطوبررة فرري التربررة ومرردي اسررتنزاف القيرراس فيهررا علررى  ديعتمررالترري  ةقرريهرري الطر

التربرة  مرن وتعتمد أيضا على كميات المياه المضافة والمفقرودة المنزراعة المحاصيل المستوي بواسطة 

 .المفقوده وويكون االحتياج المائي هنا عبارة عن الفرق بين كميات المياه المضافة 

 : هالمستنفذ هطريقة الرطوب -1

وفى هذه الطريقت يتم قياس التغير فى رطوبة التربت على اوقات مختلفت علرى مواسرم النمرو قبرل وبعرد 

 .عملية الرى



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 43  منظمة االغذية والزراعة

 

النيتررون ومرن عيوبهرا انهرا التاخرذ فرى حسرابها ومن الطرق المستخدمت لقياس رطوبة التربرة طريقرة 

وايضررا يوجررد طريقررت التنشرروميتر لتقرردير . كميررة الميرراه المفقرروده مررن الطبقررت المطلرروب تقرردير رطوبتهررا

 .الرطوبت

االرضرى البعيرد  ءى المراكون فيها التربت متجانست فرى مسرتووتصلح تلك الطريقت فى االراضى التى ت

 .فى منطقة الجذور حي  ال يؤثر على رطوبة التربت

 

  :طريقة االتزان المائى -7

تعتمد هذه الطريقت على حساب الماء الكلى المضاف والماء الكلى المفقود وذلك لمسراحت حقليرت كبيرره 

وهى تشابت طريقة الليزوميترات الحجمية وترنص هرذه الطريقرت علرى ان التغيرر فرى المحتروى الرطروبى 

 .كميات الماء المضافت وكميات الماء المفقوده خالل فتره معينت يساوى الفرق بين 

ويالحظ ان هذه الطريقت اليجب استخدمها لقياس االستهالك المائى لفترات قصريره خرالل موسرم نمرو 

 .المحصول 

 

 : ليزوميتراتطريقة ال -3

عبارة عن تنك فى االرض او وعاء كبير مملوء بالتربت ينمو بت المحصرول تحرت الظرروف الطبيعيرت 

 .كمية المياه المفقوده عن طريق البخر نتح لقياس

وهذه الطريقت تعطى قياسات مباشره لالستهالك المائى ويجب أن تكون حالة التربة داخل الوعاء هرى 

نفررس حالتهررا فررى الحقررل ويجررب ان يحرريط الليزوميتررر بررنفس المحصررول المنررزرع  داخلهررا ويجررب وضررع 

 .متر200عن الليزوميتر بعيد عن حدود الحقل بمسافت ال تقل 

 

 :كما يلىمجموعتان يزوميترات الى لويمكن تقسيم ال

 : ليزوميتر حجمى -1
وفيت يتم تقدير الرطوبت دوريا داخل الليزوميتر اثناء نمو النباتات ثم تحسب الكميات الالزمت لتعويض 

ويرتم قيراس الرطوبرت علرى االعمراق المختلفرت بواسرطة طريقرة النيتررون او . الفقد فى الرطوبت المرذكوره

 .االمطارفي معدالت التنشوميتر وهذه الطريقت تستخدم فى المناطق المرتفعة 

 

 :ليزوميتر وزنى  -7
وفى هذه الطريقت يتم وضع الليزوميتر على ميزان ويتم وزن الليزوميتر دوريا وحساب كميات المراء 

 . الالزمت لتعويض النقص المستمر فى الوزن نتيجة االستهالك المائى للمحصول
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انيكى او وهذه الطريقت هى من ادق الطرق ولكنهرا مكلفرت حير  يرتم وزن الليزوميترر كلرت بميرزان ميكر

 .بإستمرارن ميزان ديجيتال يرصد وزن اليزوميتر ومن الجدير بالذكر انت يوجد األ هيدروليكي

اسرتخدام الميرزان  و ذلرك عنرد متقاربرةويمكن بهذه الطريقة قياس االستهالك المائى بدقت خالل فترات 

 .الميكانيكى او باستخدام خاليا األحمال والميزان الديجيتال 

 

 :الررق الحسابية باستخدام بيانات االرصاد الجوية -: ثانيا
تعتمد الطرق الحسابية على استخدام بيانات االرصاد الجويت فى حساب تراثير العوامرل المناخيرت علرى 

معامررل المحصررول الررذى يعتمررد علررى نرروع  و يررتم تقرردير االحتياجررات المائيررة باسرتخداماالسرتهالك المررائى 

 .بتطبيق المعادلة االتيت المحصول ومرحلة نموه وذلك 

 

ETc =Kc x Eto 
 -: حيث ان

 

Etc :  وهذا هوا المراد الحصول عليت( مجمل البخر نتح)االحتياج المائي للمحصول. 

 

Kc :  معامل المحصول ويختلف معامل المحصرول مرن نبرات الخرر ومرن مرحلرة نمرو آلخررى لرنفس

بمعامرل يبردء النبرات ) 2.7الى 0.2وهو يتراوح بين .  النبات ومن موسم نمو آلخر ومن منطقت آلخرى

الرى أكبرر معامرل محصرول عنرد اكتمرال النمرو الخضررى احرل النمرو االولرى محصول قليل وذلك فرى مر

علرى حرده ولرت طررق ويحسب فى كرل منطقرة  (ثم يقل مرة اخرى بعد ذلك الى نهايةالمحصول واالثمار 

 .حسابية كثيرة

 

ETo هو عباره عن البخر نتح القياسى. 

 

  Reference evaportranspiration (ETo)البخر نتح القياسى
الجريران السرطحي والتحرت سرطحي, المراء : المصدر الرئيسي لفقرد المراء عنرد الرري يتضرمن كرل مرن

فرإذا كران الرري مردار بطريقرة جيردة فرإن معظرم المراء المفقرود مرن . المنصرف بعيداً عرن منطقرة الجرذور

 حير  أن الفقرد. يكون مصدره البخر من سرطح التربرة و النرتح مرن المحصرول( المحصول)نواتج الحقل 

عن طريق الجريان السطحى والماء المنصررف ألعمراق بعيردة عرن المجمروع الجرذري يكرون ذو أهميرة 
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قليلة وهذا الفقد غالباً ما يقدر مسبقاً بصورة طبيعية عرن طريرق تقيريم النظرام المتبرع أثنراء حردوث عمليرة 

 .الرى

المضرافة فرإذا حردث ذلرك  تقدير كفاءة نظام الري تظل ثابتت حتى يحدث تغير في إدارة الري أو الكمية

نرتح المحصرول كنراتج لكرل  -ويحسرب بخرر. التغيير في أي منهما, فالبد من عمل تقييم جديد لهذا  النظام

حي  البخرنتح القياسي عبرارة عرن بخررو نرتح  (Kc)ومعامل المحصول  (ETo)من البخرنتح القياسي 

نررزرع حيرر  تفترررض طريقررة المحصررول القياسرري ومعامررل المحصررول عبررارة عررن معامررل المحصررول الم

بناءاً على التغير في الطقس بينما معامل المحصرول   ETcالحساب أن البخرنتح القياسي يعدل من قيمة 

نتح المحصول وهرذا الترأثير يكرون -يختص بالمحصول وعوامل اإلدارة التى من شأنها أن تؤثر فى بخر

 .الذى ال يدخل فيت عامل النبات أو اإلدارة EToمختلف عن 

سرم وغيرر 20-20 يكون طرول هرذا المحصرول  EToالشائع هو إستخدام محصول قياسي لحسابات و

واقع تحت إجهاد ويمثلت فى هذه الحالة حشائش شرتوية ثالثيرة الكربرون  وهرى المحصرول القياسري الرذي 

( WMO)فى حساباتها و كذلك منظمة األرصاد العالميرة  (FAO )تستخدمت منظمة األغذية والزراعة 

نرتح,  -لبخررلتقردير ان في بعض المناطق قد يسرتخدم البرسريم الحجرازي الطويرل كمحصرول قياسري و لك

عررن المرراء % 70-20بزيررادة قرردرها  Alfalafaحيرر  فررى المنرراطق الجافررة يسررتخدم البرسرريم الحجررازي 

المقردرة نسربةً للبرسريم الحجرازي البرد   Kc فى حالة الحشائش, لذلك فإن قيم معامل محصرول المستخدم

إذا أسررتخدمت الحشررائش الشرتوية ثالثيررة الكربررون كمحصررول قياسرري % 70إلررى  20ن ترنخفض بمقرردار أ

 .لحساب البخرنتح القياسي

وفى عديد من المناطق يتم إستخدام شبكات محطات األرصراد الجويرة األوتوماتيكيرة لتقردير البخررنتح 

تخدامها مع بيانات الطقس الساعية حي  الطريقة الموصى بإس. القياسي بإستخدام بيانات الطقس الساعية

 .هى طريقة معادلة بنمان المعدلة

 

 :طرق حساب البخر نتح القياسى

عموما يوجد طرق عديدة تصلح لقياس البخر نتح القياسى والتى تستخدم فيها بيانات االرصاد الجويرة 

 .الزراعية ومنها
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 Pan evaporation methodالبخر ( حلة)طريقة حوض -1

- :الحساب طريقة 

   ETpan توخذ قراءة حوض البخر من محطة االرصاد القريبة وترمز لها بالرمز

 

ETo = ET pan x Kp 

 

الرى 0.00ويترراوح معامرل البخرر برين  (Kp)البخرر حلرة فرى معامرل  ET Pan يضررب الرـ -

لمعظرم  معامرل حلرة البخررمتوسط )وذلك على حسب سرعة الرياح والرطوبت النسبيت  0.90

ويكون النراتج ( حي  ان سرعة الرياح متوسطت والرطوبت مرتفعت  0.90فى مصر مناطق ال

 .هو قيمة البخر نتح المتوقعت فى االرض المكشوفة

 

  المواصفات القياسية لحلة البخر

 -:بها كتالى يوترك Class A Panحلة البخر المستخدمة  فى مصر من النوع 

سم ويحفظ  20عن سطح التربت  مرتفعسم و 70 سم وعمقة 272وعاء البخر عبارة عن وعاء قطره 

ويحفررظ الوعرراء مررن الطيررور  (7شرركل) سررم اسررفل حافررة الوعرراء2:0سررطح المرراء بررت عنررد مسررتوى مررن 

المراء المفقرود مرن حلرة  تعرويضيرتم والحيونات ويجب ان يكون الوعاء فى وضع افقى تمامرا ويجرب أن 

 . بانتظامالبخر 

 
 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 41  منظمة االغذية والزراعة

 

 

 يوضح تركيب وعاء البخر( 7)شكل

 :طريقة بنمن -7

تعتمد هذة الطريقرة علرى جرزئين جرزء خرات بترأثير االشرعة وجرزء اخرر هرو تراثير ديناميكيرة الهرواء 

 .المتمثلت فى تاثير الرياح والرطوبت النسبيت 

 

ETo= c [W x Rn+(1-W)E.F(U) x (ea-ed)] 

- :حي  ان   

 W =ثابت يتوقف على درجة الحراره. 

Rn =االشعاع الصافى. 

 = F (U) دالت فى سرعة الرياح. 

= (ea_ed) الفرق فى الضغط البخارى عند التشبع و الهواء الجوى. 

 =Cمعامل يتوقف على سرعة الرياح بالليل والنهار. 

 

 :طريقة بالنى وكريدل  -3

تستخدم هذه الطربقة بعض العوامل المناخيت ذات التاثيرعلى االستهالك المائى مثل الرطوبت النسربيت  

والرياح وطول النهار ودرجة الحراره وعدد سراعات سرطوع الشرمس وبهرذا تشرمل هرذة الطريقرت معظرم  

 .العوامل المناخية طبقا للمعادلت االتيت

ETo=c[P (0.46t+8)] mm\day 

 

 

- :حي  ان 

T =متوسط درجة الحراره اليوميت بالمئوى. 

P =متوسط نسبة عدد ساعات النهار فى اليوم. 

C =ثابت يتوقف على الرطوبة النسبية وعدد ساعات سطوع الشمس وسرعة الرياح. 
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 :هطريقة بالنى وكريدل المعدل -4

طبقرا للمعادلرت وهى تشمل عوامل مناخيت مثل الطريقت السابقت لكن يضاف لها معامرل درجرة الحرراره 

 .االتيت

ETo=KT x p[0.46+8] 

 

KT=(0.0311)T+0.24 

 

 

- :حي  ان 

KT = معامل درجة الحراره. 

 T =  متوسط درجة الحراره اليومى خالل شهر. 

 

 

 :طريقة بالنى وكريدل فاو -5

وهذه الطريقت تعتمد على ادخال تاثير الرطوبت النسبيت ونسبة ساعات سطوع الشمس وسرعة الريراح 

 .اثناء النهار بدال من معامل درجة الحراره

 

  :طريقة االشعاع الشمسى -6

تشمل هذه الطريقت قياسرات درجرة الحرراره وشردة االشرعاع الشمسرى وخرط العررض ومعرفرة مسرتوى 

 .الرطوبت النسبيت وسرعة الرياح وذلك طبقا للمعادلت االتيت 

 

 

ETo=C [W x Rs]   mm\day 

  -:حي  ان 

  = Rs االشعاع الشمسىشدة. 

  = Wثابت يتوقف على درجة الحراره وخط العرض. 

  =  Cثابت يعتمد على متوسط الرطوبت النسبيت وطول النهار وظروف الرياح. 

 

  :هالنسبي هطريقة الرطوب -2

وهذه الطريقت تعتمد على حسراب المتوسرط اليرومى للرطوبرت النسربيت وذلرك تحرت الظرروف المصرريت 

 وعيوبها انها التاخذ فى تقديرها قياسات درجة الحراره والرياح وشدة االشعاع الشمسى 

ETo=14.7-RH (0.059)     mm\day 
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- :حي  ان 

RH  =المتوسط اليومى للرطوبت النسبيت . 

 

 :جنسن هيزطريقة  -2

وهذه الطريقت تعتمد على حساب درجة الحراره واالشعاع الشمسى وعيوبها انهرا التاخرذ فرى تقرديرها 

 حساب الرطوبت النسبيت وسرعة الرياح

ETo=Rs[(0.025)t-0.08] 

- :حي  ان 

Rs  =االشعت الشمسيت الساقطت على سطح االرض. 

  T =متوسط درجة الحراره اليوميت. 

 

 ويتم ادخالة فى المعادلة االتية. حصلنا على البخر نتح القياسىوبذلك نكون قد 

ETc =Kc x Eto 

 

 .Etc وبذلك يكون قد حصلنا على االحتياج المائي 

 

 أحتياجات الرى:

إن إحتياجررات رى محصررول عبررارة عررن كميررة الميرراه الكليررة التررى يجررب إعطائهررا للمحصررول بالـــررـقدر 

وتشرمل إحتياجرات الررى اآلسرتهالك المرائى للمحصرول  والترى . االمثلالكــــافى والتى تعطــــى اآلنتاج 

وتشمل ايضا الفواقد الناتجة من شبكة تحافظ على توازن ملحى اليضر النبات فى منطقة انتشار الجذور 

 .الري

 

 يتم حساب االحتياج االروائية من المعادلة االتية

WR= Etc X LR X R X IE 

 

(LR)   تختلرف قيمرة االحتياجرات الغسريلية  علرى الغسيلية الالزمرت, حير  هى عبارة عن االحتياجات

حسب طبيعة التربت وتركيبها الكيماوى ونفاذيتها وتركيز االمالح فرى الطبقرت السرطحيت بهرا ونروع المراء 

 .المستخدم

 يمكن حساب االحتياجات الغسيليت من المعادلة التالية

 

 

  X  200=                           نسبة المئوية لالحتياجات الغسلية         

 

 

Ec الـرى ماء 

Ec الصرف ماء 
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(R) يضاف معامل التخفريض لتعرديل قيمرة االسرتهالك المرائى حي    :هو عبارة عن معامل التخفيض

برالتنقيط تترراوح برين قيمة معامل التخفيض للرى . وذلك حسب طريقة الرى والمساحة المظللت بالنباتات

 . 0.8الى 0.70

 

(IE) برالمم  ىوبالتالى يكون قد حصلنا على االحتيراج المرائى اليروم : هو عبارة عن كفاءة شبكة الرى

 .7م لكل

 

 

 :جدوله الرى

 

وتوضرع الجدولرة . إن المقصود بجدولة الرى هو تقدير ميعراد الررى وكميرة الميراه المضرافة لكرل ريرت 

 :وفيما يلى مناقشة لهذه اآلستراتيجية .إحتياج االرى وإما كاملة أو جزئية للرى إما آلضافة 

 

 :الرى الكلى

 

وإذا زادت مياه الرى عن ذلك فرإن . وهو إعطاء إحتياجات الرى الكاملة للحصول على أقصى إنتاجية

ذلررك يررؤدى إلررى خفررض إنترراج المحصررول بسرربب إنخفرراض تهويررة اآلرض والحررد مررن تبررادل الغرراز مررابين 

ويكررون الرررى الكامررل إقتصرراديا عنررد ترروفر المرراء بصررورة ميسرررة للمحصررول . آلرض والهررواء الجررويا

أى . ) وإنخفاض تكاليف الري, بإضافة المياه الترى تقلرل مرن حردوث عمليرة اجهراد للنبرات داخرل النبرات 

 ( .يمكن القول الرى بما يمنع إنخفاض معدل النتح الحقيقى من اآلنخفاض عن المعدل الممكن

 

 :الرى الغير كامل أو عجز الري

 

وهى إعطاء جزء من إحتياجات الرى وليس كل اآلحتياجات وهذا يؤدى إلى خفض المحصول إذا مرا 

. خررى الترى تردخل فرى تكراليف المحصرولنتراج األإستخدمت كميات أقل من الماء والطاقة ومردخالت اإل

ضررة عررن الرررى الكلررى بحيرر  يكررون ويكررون عجررز الرررى إقتصرراديا عنرردما تكررون كميررة ميرراه الرررى المخف

مضرافة عرن الررى ويمكرن خفرض كميرة الميراه ال. االنخفاض في التكاليف أكبر مرن االنخفراض فرى العائرد

فررى نخفراض اإلنخفرراض فرى العائرد بسربب نتراج بقردر اإلنحردار فررى منحنرى دالرة اإلالكلرى حترى يصربح األ

ويجب جدولة الرى حتى تكون كمية الميراه . نخفاض تكاليف اإلنتاج الكميات المياه المستعملة مصاحب 

 .ن ثم يتم تعظيم عائد الرى مالمستخدمة فى الرى سنويا عند هذه النقطة على منحنى دالة االنتاج و
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تمرام الررى المراء أل تروفرويستخدم الرى الجزئى عندما يكون إمداد الماء او نظام الرى يحد مرن  

من الممكن أن يتم عن طريق إختيار فتره أو أكثر من الفترات التى يتم  Deficitوالرى الجزئى  .الكامل

االوقرات الحرجرة النبات بالماء فرى  يتم امدادحي  . ت لالجهاد المائي خالل موسم نموهتعرض النبا افيه

 .الماء خداملتعظيم كفاءة إست
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 الفصل الثالث
 

 

 

 

 

 

 

 

التركيب المحصولي للمحاصيل الرئيسية 

  مصرفي 
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 التركيب المحصولي للمحاصيل الرئيسية في مصر

 : تمهيد
الرئيسرية السرتخدام المروارد االقتصرادية الزراعيرة  المؤشرراتأدوات يعتبر التركيب المحصولى احرد 

 .ومياه الرى بوجت خاتبوجت عام واألراضى الزراعية , 

وفرق مواعيرد زراعيرة معينرة يقصد بالتركيب المحصولى تحديد المساحات التى تزرع من المحاصريل 

بالرغم . وفى التوقيت المناسب لها, مع تتابع زراعة هذه المحاصيل فى دورات زراعية منظمة ومرتبة 

أن التركيررب المحصررولى ال تررتحكم فيررت الحكومررة حاليرراً بشرركل كامررل إال أن وزارة الزراعررة وغيرهررا مررن 

وذلرك لتحقيرق أهرداف معينرة , منهرا  ليرتجراءات وسياسات وعوامرل ترؤثر عالمؤسسات الحكومية تتخذ إ

توفير حجم معين مرن الحاصرالت الغذائيرة, وتروفير احتياجرات القطاعرات األخررى كالصرناعة والتجرارة 

 .الداخلية والخارجية وذلك فى ضوء مختلف العوامل والظروف الفنية واالقتصادية والسياسية والبيئية

 :هيكل التركيب المحصولى المصرى 

لتركيب المحصولى فى مصر بعدة سمات اختلفت حسب التوجت االقتصادى للدولرة خرالل اتسم هيكل ا

كرل فتررة , لررذلك اهتمرت الدراسرة بررالتعرف علرى األهميرة النسرربية لكرل مجموعرة مررن المجراميع المختلفررة 

 (.7009-2897)فى مصر خالل الفترة المزروعات 

أن حاصالت الحبوب جراءت فرى المقدمرة برين المجموعرات المحصرولية ( 0)ويتضح من الجدول رقم 

األخرى خالل الفترات موضع الدراسة, حي  تراوحت نسبة ما تمثلت المساحة المزروعة برالحبوب برين 

, وحرد ( 2892-2897)من المساحة المحصولية للفترة األولى من الدراسرة % 28.7حد أدنى بلط نحو 

وذلررك ( 2889 – 2887)إجمررالى المسرراحة المحصررولية للفترررة الثالثررة  مررن% 02.0أعلررى بلررط حرروالى 

بينمرا احتلرت مجموعرة . من إجمرالى المسراحة المحصرولية لفتررة الدراسرة% 00.2بمتوسط قدر بحوالى 

محاصيل األعالف المركز الثانى وتراوحت نسبة ما تمثلت المساحة المزروعة بهرا برين حردين أدنرى بلرط 

خالل الفترة األولى % 70.8, وحد أعلى بلط حوالى (7002-7007)الخامسة خالل الفترة % 28نحو 

وبرالرغم ( 7009 – 2897)خرالل فتررة الدراسرة % 72.0بمتوسط عرام بلرط حروالى ( 2897-2899)

من احتفاظ مجموعة األعالف بالمركز الثانى طوال فترة الدراسة إال أنرت لروحظ تراجرع أهميتهرا النسربية 

علرى العكرس مرن المتوقرع بالنسربة لمجموعرة الحبروب الترى سرجلت أهميتهرا النسربية فى اآلونة األخيررة و

 .ارتفاع ملحوظ خالل الفترات األخيرة من الدراسة 
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كما جاءت مجموعة الخضر فى المركز الثال  بين المجموعات المحصولية المكونرة لهيكرل التركيرب 

ت أهميتهرا النسربية برين حرد أدنرى وتراوحر( 7009 – 2897)المحصولى المصرى خالل فترة الدراسة 

 2892)للفترة الثانية % 22.2, وحد أعلى بلط نحو (2889 – 2887)للفترة الثالثة % 8.2بلط حوالى 

كما احتلت محاصيل األلياف المرتبة الخامسة كما هو موضح برنفس الجردول السرابق ذكرره, (. 2882 –

كحرد أدنرى للفتررة الخامسرة % 0.2لنسبية برين وذلك خالل إجمالى فترة الدراسة حي  تراوحت أهميتها ا

وذلرك بمتوسرط عرام بلرط ( 2892 – 2897)كحد أعلى للفترة األولى % 8.0ونحو ( 7009 – 7007)

ألجمررالى فترررة الدراسررة, فررى حررين جرراءت مجموعررة حاصررالت الحرردائق لتحتررل المرتبررة % 2.2حرروالى 

كحرد % 0سرة وتراوحرت مسراحاتها برين الرابعة بين مجموعات الزروع بمصر خالل إجمالى فترة الدرا

( 7009 – 7007)كحرد أعلرى للفتررة الخامسرة % 9.2وحوالى ( 2892 – 2897)أدنى للفترة األولى 

 (.7009 – 2897)إلجمالى فترة الدراسة % 2.2وذلك بمتوسط عام بلط حوالى 

جموعة البصرل أما بالنسبة لمجموعة محاصيل البقوليات والمحاصيل السكرية والمحاصيل الزيتية وم

والثوم والنباتات الطبية والعطريرة فقرد احتلرت المراكرز مرن السرادس حترى العاشرر علرى الترتيرب, حير  

مررن % 0.0,% 0.2, %2.2, %7.2, % 2بلغررت نسرربة مررا تمثلررت المسرراحة المزروعررة منهررا حرروالى 

 (.7009 – 2897)إجمالى المساحة المحصولية وذلك إجمالى فترة الدراسة 

 

األهمية النسبية للحاصالت الزراعية فى التركيب المحصولى لجمهوريرة  مصرر يوضح ( : 0)جدول 

 (7009-2897)العربية للفترة 
 الفترة األولى المحاصيل

(97-2892) 

 الفترة الثانية

(92-2882) 

 الفترة الثالثة

(87-2882) 

 الفترة الرابعة

(82-7002) 

 الفترة الخامسة

(07-7009) 

 المتوسط

 العام

 00.2 02 00.7 02.0 02.9 28.7 حبوب

 7.2 2.7 7.9 7.2 7.0 7.0 سكرية

 2.2 2.8 2.2 7.0 2.0 2.2 زيتية

 2 7.2 7.2 2.7 2.7 2.2 بقوليات

 2.2 9.2 2.2 2.2 0.9 0 حدائق

 27.0 27.0 20.2 8.2 22.9 27.9 خضر

 2.2 0.2 0.2 2.0 2.8 8.0 ألياف

 72.0 28 72.8 70.0 28.2 70.8 أعالف

 0.2 0.9 0.2 0.2 0.0 0.0 وثومبصل 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 طبية وعطرية

 0.7 0.2 0.7 0.7 0.0 0.2 أخرى

 200 200 200 200 200 200 األجمالى

 جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة: المصدر 
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 :ترور المساحات المزروعة بالمجموعات الزراعية المختلفة

المحصولية للمجاميع سالفة الذكر وذلرك فرى محاولرة للوقروف علرى  اتجهت الدراسة إلى حصر الرقعة

األهمية النسبية للمجاميع  الزراعية محل الدراسة, وكذا التعرف على تطور المساحات المزروعة بتلرك 

على المستوى القومى ومحاولة الوقوف علرى مردى  االمجاميع الزراعية المختلفة وأهم الحاصالت داخله

ساحات المزرعية بتلك المحاصيل مع تغير السياسات االقتصادية المطبقة فى مصرر الم فى وجود فروق

 .خالل فترات الدراسة السابق اإلشارة إليها

 

 -:مجموعة الحبوب : اوال

إلررى تطررور المسرراحة المزروعررة بمحاصرريل الحبرروب خررالل الفترررة  ( 0)تشررير بيانررات الجرردول رقررم 

ألرف فردان وأخرذت فرى التزايرد إلرى  0029.8بنحو  2880, حي  بلغت أدناها عام ( 7002 – 2880)

 .7000ألف فدان عام  2222.2أن بلغن أقصاها بنحو 

تناول هذا الجزء بالدراسة تطور مساحات أهم المحاصيل داخل مجموعة الحبوب الترى ترؤثر مباشررة 

الشامية ثم األرز حي  تمثل هذه المحاصريل حروالى  فى إجمالى المساحة بها وأهمها هو القمح يليت الذرة

وأخيررراً ( 7002 – 2880)مررن إجمررالى مسرراحة الحبرروب خررالل الفترررة % 72.2, 20.0%, 22.2%

 .من إجمالى مساحة الحبوب على الترتيب% 2.0, % 0.2جاءت الذرة الرفيعة ثم الشعير لتمثل نحو 

 : القمح .1

ألرف فردان  2800.2إلرى أن مسراحة القمرح بلغرت حروالى  السرابق ذكرره( 0)تشير بيانات الجدول رقم 

مرن إجمرالى مسراحة الحبروب فرى ذات العرام , زادت لتصرل إلرى حروالى % 20.2تمثل نحو  2880عام 

من إجمالى مساحة الحبوب فى هذا العام والبالغة % 07.2تمثل حوالى  7002ألف فدان عام  2022.2

ى زيادة مساحة القمح من جهة وزيادة أهميتت النسربية مرن ألف فدان , األمر الذى يشير إل 2728.2نحو 

 (.7002 – 2880)مساحة الحبوب خالل الفترة 

األمر الذى يشير إلى أن المساحة المزروعة بالقمح فى مصر تتزايد مع الرزمن لمحاولرة تغطيرة جرزء 

 .من االستهالك المحلى من هذا المحصول االستراتيجى الهام

  : الذرة الشامية .7

ألرف فردان تمثرل  2820.9إلرى أن مسراحة الرذرة الشرامية بلغرت حروالى ( 0)بيانات الجدول رقم تشير 

ألرف فردان عرام  2920.0انخفضت لتصرل إلرى حروالى   ثممن إجمالى مساحة الحبوب % 22.2حوالى 
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, األمرر الرذى يشرير إلرى تنراقص مسراحة الرذرة مرن إجمرالى مسراحة الحبروب% 70.2حرو تمثل ن 7002

 .انب وانخفاض أهميتت النسبية من إجمالى مساحة الحبوب من جانب أخرالشامية من ج

 : األرز .3

تمثرل  2880ألف فردان عرام  2022.0إلى أن مساحة األرز بلغت نحو ( 0)تشير بيانات الجدول رقم 

ألف فدان  2082.0من إجمالى مساحة الحبوب فى ذات العام زادت لتصل إلى حوالى % 29.8حوالى 

من إجمالى مساحة الحبوب لنفس العام , األمر الذى يشير تزايد مساحة % 77.2و تمثل نح 7002عام 

من جانب وزيادة األهميرة النسربية لهرذا المحصرول االسرتراتيجى ( 7002 – 2880)األرز خالل الفترة 

 .الهام بالنسبة لمجموعة الحبوب بصفة عامة

لها اتجاه عرام نحرو التزايرد مرع مررور األمر الذى يدل على أن المساحات المزروعة باألرز فى مصر 

ير الزمن لمحاولة تغطية االستهالك المحلى من هذا المحصول االستراتيجى الهام وتحقيق فائض للتصرد

 .زراعة هذا المحصولوهى أكبر من المساحة المحدده ل

 : الذروة الرفيعة .4

بالثبررات ( 7002 – 2880)المسرراحة  المزروعررة بهررذا المحصررول فررى مصررر خررالل الفترررة  اتسررمت

مرن إجمرالى % 2.0ألرف فردان تمثرل حروالى  282.2حروالى  2880النسبى , حير  بلغرن مسراحتت عرام 

تمثررل نحررو  7002ألررف فرردان عررام  720.0مسرراحة الحبرروب فررى ذات العررام , زادت لتصررل إلررى حرروالى 

مررن إجمررالى مسرراحة الحبرروب فررى ذات األمررر , الررذى يشررير إلررى انخفرراض أهميتررت مررن إجمررالى % 7.82

سشاحة الحبوب خرالل فتررة الدراسرة وإن كران هنراك تزايرد فرى المسراحة المزروعرة خرالل تلرك الفتررة م

 .ولكنها بقدر طفيف
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                                              (. 7002 -2880)خالل  الفترة بالحبوب تطور المساحات المزروعة ( 0)جدول 

 (المساحة بااللف فدان)

جملة  السنوات

 الحبوب

 ارز ذرة رفيعة ذره شامية شعير قمح

2880 0029.8 2800.2 282.2 2820.9 228.7 2022.0 

2882 0927.2 7702.2 202.9 7028.0 272.2 2200.2 

2887 0929.2 7080.2 702.2 2822.7 200.0 2720.2 

2882 0822.8 7222.2 202.9 2820.2 202.2 2792.0 

2880 2277.2 7220.8 202.8 7002.2 222.2 2229.0 

2880 2928.2 7022.9 002.9 7028.8 227.7 2000.2 

2882 2028.8 7070.8 202.0 7092.8 200.8 2002.0 

2882 2200.0 7092.2 720.2 2829.2 222.7 2008.8 

2889 2720.0 7072.2 207.9 7072.8 222.2 2727.0 

2888 2007.0 7290.0 770.2 2900.9 282.2 2008.0 

7000 2202.2 7022.2 720.0 2879.0 292.0 2028.9 

7002 2222.2 7202.9 722.0 2892.7 220.9 2200.2 

7007 2020.2 7000.9 778.2 2922.0 222.9 2002.2 

7002 2220.2 7002.7 722.7 2992.0 289.0 2009.0 

7000 2290.2 7200.0 700.0 2922.8 227.2 2022.2 

7000 2222.2 7890.2 702.2 7020.2 220.2 2008.0 

7002 2728.2 2022.2 720.0 2920.0 227.0 2082.0 

 2280.2 222.9 2820.2 722 7077.2 2009.2 المتوسط

% 200 37.6 2.0 20.0 0.2 72.2 

اعداد ,نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى  :المصدر 
 متفرقة
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 (7002 -2880)خالل  الفترة بالمحاصيل السكرية تطور المساحات المزروعة يوضح ( : 2)جدول 

 (المساحة بااللف فدان)

 السنوات
 جملة المحاصيل

 السكرية

 أهم المحاصيل السكرية 

 بنجر السكر قصب سكر

2880 782.2 722.7 20.2 

2882 222.7 722.8 08.2 

2887 208.7 720.9 29.0 

2882 229.7 729.7 00.0 

2880 202.2 200.9 07.7 

2880 202.0 202.0 00.2 

2882 200.9 200.0 00.9 

2882 200.8 782.0 22.8 

2889 280.7 782.0 202.9 

2888 020.2 202.7 279.0 

7000 000.0 229.8 220.2 

7002 000.9 227.0 207.2 

7007 022.7 272.0 202.9 

7002 009.0 272.7 222.2 

7000 022.0 277.0 202.0 

7000 099.2 272.0 222.2 

7002 022.2 272.8 292.0 

 82.2 202.2 288.7 المتوسط

% 200 20.2 70.0 

اعداد , نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى :المصدر 

 .متفرقة
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 :الحاصالت السكرية ترور المساحات المزروعة بأهم المحاصيل داخل مجموعة 

  -: مجموعة المحاصيل السكرية: ثانياً 

-288)تطررور المسرراحات المزروعررة بالحاصررالت السرركرية خررالل الفترررة ( 2)يوضررح الجرردول رقررم 

ألررف فرردان ثررم اتجهررت للتزايررد حتررى بلغررت  782.2بنحررو  2880حيرر  إنهررا بلغررت أدناهررا عررام ( 7002

 .بالمقارنة مع سنت األساس% 27.2دة تمثل نحو ألف فدان بزيا 022.2بنحو  7009أقصاها عام 

يتناول هذا الجزء تطور أهم المحاصيل داخرل تلرك المجموعرة وهرى الترى تتمثرل فرى محصرول قصرب 

( 7009 – 2880)مرن إجمرالى مسراحة تلرك المجموعرة خرالل الفتررة % 20.2السكر والذى يمثل نحو 

مرن مسراحة تلرك المجموعرة خرالل فتررة الدراسرة % 70.0ومحصول بنجر السركر والرذى يمثرل حروالى 

 .المشار إليها

 

 : قصب السكر .1

 – 2880)إلى تطور المساحة المزروعة بقصرب السركر خرالل الفتررة ( 2)تشير بيانات الجدول رقم  

مررن % 99.0فرردان تمثررل  حرروالى الررف  722.7بنحررو  2880, حيرر  إنهررا بلغررت أدناهررا عررام ( 7009

 7009إجمالى مساحة المحاصيل السكرية فى ذات العرام , ثرم اتجهرت للتزايرد حترى بلغرت أقصراها عرام 

فقط من إجمالى مساحة المحاصيل السركرية فرى نفرس العرام % 22.2ألف فدان تمثل نحو  272.8بنحو 

 .ألف فدان  022.2والبالغة نحو 

اتجراه عرام نحرو التزايرد مرع  ة المزروعة بقصب السكر فرى مصرر لهرااألمر الذى يدل على أن المساح

 .مرور الزمن
 

 :بنجر السكر  .7

 – 2880)إلى تطور المساحة المزروعة من بنجر السكر خالل الفترة (  2)تشير بيانات الجدول رقم 

مرن إجمرالى % 22.0ألرف فردان تمثرل حروالى  20.2بنحرو  2880حي  إنها بلغت أدناهرا عرام ( 7009

بنحررو  7009مسرراحة المحاصرريل السرركرية فررى ذات العررام , ثررم اتجهررت للتزايررد حتررى بلغررت اقصرراها عررام 

فقررط مررن إجمررالى مسرراحة المحاصرريل السرركرية فررى نفررس العررام % 22.2ألررف فرردان تمثررل نحررو  292.0

 2880)ألف فدان , األمر الذى يشير إلى تزايد مساحة بنجر السركر خرالل الفتررة  022.2نحو  والبالغة

من جانب وزيادة األهمية النسربية لهرذا المحصرول االسرتراتيجى بالنسربة للمجموعرة السركرية ( 7009 –

 .بصفة عامة
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نحرو التزايرد مرع  األمر الذى يدل على أن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر لها اتجاهرا عامراً 

 .مرور الزمن

 

 -:مجموعة المحاصيل الزيتية : ثالثا

تطررور المسرراحات المزروعرررة بالمحاصرريل الزيتيررة خررالل فترررة الدراسرررة ( 2)يوضررح الجرردول رقررم 

ألف  220بنحو  2880وما بها ممن تذبذب شديد خالل الفترة, حي  بلغت أدناها عام ( 2880-7009)

ألررف فرردان بزيررادة تمثررل نحررو  220.7بنحررو  2880فرردان ثررم اتجهررت للتزايررد حتررى بلغررت أقصرراها عررام 

ثم أخذت المساحة المزروعة فى التنراقص مررة أخررى حترى وصرلت . سبالمقارنة وسنة األسا% 97.0

 . ألف فدان 708نحو  7009عام 

 

 :ترور المساحات بأهم المحاصيل داخل مجموعة المحاصيل الزيتية 

يتناول هذا الجزء تطور أهم المحاصيل داخل تلك المجموعرة وهرى تتمثرل فرى الفرول السرودانى وفرول 

% 20.7, % 70.2, % 22.2, % 02.0الشرمس والترى تتزايرد وتمثرل نحرو الصويا والسمسم وعبراد 

 (.7009-2880)إجمالى المحاصيل الزيتية فى مصر خالل الفترة من  اتزروعممساحت المن إجمالى 

 :الفول السودانى  .1

إلررى تطررور المسرراحة المزروعررة مررن الفررول السررودانى خررالل الفترررة ( 2)تشررير بيانررات الجرردول رقررم 

مررن % 22.7ألررف فرردان تمثررل نحررو  78.2بنحررو  2880حيرر  إنهررا بلغررت أدناهررا عررام ( 2880-7009)

نحرو  7002إجمالى مساحة محاصيل الزيوت فى ذات العام , ثم اتجهت نحو التزايرد إلرى أن بلغرت عرام 

إجمالى مساحة المحاصيل الزيتية , األمر الذى يشير إلرى تزايرد من % 02ألف فدان تمثل نحو  227.2

مررن جانررب وزيررادة األهميررة النسرربية لهررذا ( 7009 – 2880)مسرراحة الفررول السررودانى  خررالل الفترررة 

األمر الذى يدل على أن المساحة المزروعة برالفول السرودانى فرى مصرر لهرا  .المحصول من جانب أخر

 .منعام نحو التزايد مع مرور الز

 

 :فول الصويا  .7

حير  إنهرا ( 7009-2880)إلى تطور المساحة المزروعة من فول الصويا خالل الفترة ( 2)تشير بيانات الجدول رقم 

مررن إجمررالى مسرراحة المحاصرريل الزيتيررة فررى ذات العررام , ثررم % 09ألررف فرردان تمثررل نحررو  89.0بنحررو  2880بلغررت عررام 

حة المحاصريل مرن إجمرالى مسرا% 2.8ألرف فردان تمثرل نحرو  22.9نحرو  7002اتجهت نحو التناقص إلى أن بلغت عام 

مررن جانررب ( 7009 – 2880)مسرراحة فررول الصررويا خررالل الفترررة الزيتيررة , األمررر الررذى يشررير إلررى تنرراقص 
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األمرر الرذى يردل علرى أن المسراحة المزروعرة  لهذا المحصرول مرن جانرب أخرر النسبيةوتناقص األهمية 

 .اقص مع مرور الزمننعام نحو الت اتجاهبفول الصويا فى مصر لها 

 : السمسم .3

( 7009-2880)سمسرم خرالل الفتررة ان المساحة المزروعة مرن الإلى ( 2)تشير بيانات الجدول رقم 

%  70.9ألرف فردان تمثرل حروالى  07.7نحو   2880بالثبات النسبى , حي  بلغت مساحتت عام اتسمت 

ألرف فردان عرام  22.2من إجمالى مساحة المحاصريل الزيتيرة فرى ذات العرام , زادت لتصرل إلرى حروالى 

مررن إجمررالى مسرراحة المحاصرريل الزيتيررة, األمررر الررذى يشررير إلررى تزايررد فررى % 79.2تمثررل نحررو  7009

 .المساحة المزروعة خالل تلك الفترة ولكنها بقدر طفيف

 

 

 : عباد الشمس .4

 – 2887)إلى تطور المساحة المزروعة من عباد الشمس خالل الفترة ( 2)تشير بيانات الجدول رقم 

مررن إجمررالى مسرراحة % 72.0ألررف فرردان تمثررل نحررو  07.2نحررو  2887حيرر  إنهررا بلغررت عررام ( 7002

ألرف فردان تمثرل نحرو  20.2نحو  7002المحاصيل الزيتية , ثم اتجهت نحو التناقص إلى أن بلغت عام 

من إجمالى مساحة المحاصيل الزيتيرة , األمرر الرذى يشرير إلرى تنراقص مسراحة عبراد الشرمس %  22.2

 .من جانب , وتناقص األهمية النسبية لهذا المحصرول مرن جانرب أخرر ( 7002 – 2887)الفترة  خالل

األمر الذى يدل على أن المساحة المزروعة بعباد الشمس فى مصر لهرا اتجاهرا عامراً نحرو التنراقص مرع 

 .مرور الزمن
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 ( 7002 -8802)المحاصيل الزيتية خالل  الفترة بتطور المساحات المزروعة (: 2)جدول رقم 

 (المساحة بااللف فدان)

 السنوات

جملة 

 المحاصيل

 الزيتية

 أهم محاصيل الزيوت

فول  فول سودانى

 الصويا

 عباد الشمس سمسم

2880 220.0 78.2 89.0 07.7 - 

2882 292.0 78.7 200.2 02.2 - 

2887 298.7 20.9 07.0 00.2 07.2 

2882 787.7 220.8 02.2 29.0 28.2 

2880 727.2 82.8 00.0 09.0 02.2 

2880 220.7 202.2 27.0 22.2 20.2 

2882 720.8 202.2 22.7 20.2 00.8 

2882 772.2 207.7 22.0 22.0 72.2 

2889 727.0 202.9 02.0 07.0 27.9 

2888 729.0 200.2 22.0 22.2 02.0 

7000 702.0 202.2 8.7 27.0 79.0 

7002 722.0 200.9 27.2 22.8 02.2 

7007 720.0 202.2 20.2 27.2 22.8 

7002 720.9 202.7 28.2 22.0 27.0 

7000 782.7 200.0 20.2 28.2 00.0 

7000 722.0 209.0 22.9 70.2 22.0 

7002 709.8 227.2 22.9 22.0 20.2 

 29.0 27.2 07.2 208.0 707.2 المتوسط

% 200 02.0 22.2 70.2 20.7 

نشرات االقتصاد ,قطاع الشئون االقتصادية ,واستطالح االراضى وزارة الزراعة :المصدر 
 . اعداد متفرقة,الزراعى 

 

 

 

-:مجموعة المحاصيل البقولية : رابعا   

تطور المساحات المزروعة بمحاصيل البقول خالل فترة الدراسة ( 9)يوضح الجدول رقم 

 722.2بنحو  7002أدناها عام وما بها من تذبذب شديد خالل الفترة , حي  بلغت ( 2880-7002)

 .ألف فدان 022.2بحو  2887ألف فدان , فى حين بلغت أقصاها عام 
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:ترور المساحات المزروعة بأهم المحاصيل داخل مجموعة المحاصيل البقولية   

يتناول هذا الجزء تطور أهم المحاصيل داخل تلك المجموعة وهى تتمثل فى الفول البلدى 

% 2.9, % 0.2, % 0.0, % 7.2, % 92.2والترمس والتى تمثل نحو  والعدس والحلبة والحمص

 (.7002-2880)من إجمالى المساحة المزروعة بإجمالى محاصيل الحبوب فى مصر خالل الفترة 

 

 الفول البلدى

إلى تطور المساحة المزروعة من الفول البلدى خالل الفترة ( 9)تشير بيانات الجدول رقم 

من إجمالى % 92.0ألف فدان تمثل نحو  200.2نحو  2880عام  تبلغحي  إنها ( 2880-7002)

 7002مساحة المحاصيل البقولية فى ذات العام, ثم أخذت نحو التناقص حتى بلغت أدنى قيمة لها عام 

 .من إجمالى مساحة محاصيل البقول% 90ألف فدان تمثل نحو  292.0نحو 

 

-  :مجموعة الحاصالت البستانية -:خامساً 

تطور المساحات المزروعة بالحاصالت البستانية خالل الفترة ( 8)لجدول رقم يوضح ا

الف فدان ثم اتجهت للتزايد حتي  922.0بنحو  2880حي  انها بلغت ادناها عام ( 2880-7002)

بالمقارنة وسنت االساس % 08.7الف فدان بزيادة تمثل نحو  2787.9بنحو  7002بلغت اقصاها عام 

  .لي مالئمة النموذج المستخدم لطبيعة البيانات االحصائية للظاهرة محل الدراسةاالمر الذي يشير ا.

 

- :مجموعة الخضر -:سادساً 

تطور المساحات المزروعة من الخضر في مصر خالل الفترة ( 20)يوضح الجدول رقم 

الف فدان ثم اتجهت للتزايد حتي بلغت  2277.2نحو  2880حي  بلغت عام ( 7002 – 2880)

االمر الذي . بالقارنة وسنت االساس% 22الف فدان بزيادة نحو  2892.7بنحو  7002اقصاها عام 

 .يشير الي مالئمة النموذج المستخدم لطبيعة البيانات االحصائية للظاهرة محل الدراسة

ر المساحات المزروعة بالخضر داخل العروات الثالثة وهي الخضر يتناول هذا الجزء تطو

من اجمالي % 22.2, %08.9, %20.7الشتوي, الخضر الصيفي والخضر النيلي والتي تمثل نحو 

 (.7002 – 2880)الخضر في مصر خالل الفترة  من محاصيلالمساحة المزروعة 
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 ( 7002 -2880)خالل  الفترة  البقولية من المحاصيلتطور المساحات المزروعة ( : 9)جدول رقم 

 (المساحة بااللف فدان)

 جملة البقول السنوات
 قوليةالب أهم محاصيل

 ترمس حمص حلبة عدس فول بلدى

2880 280.0 200.2 20.0 20.8 22.2 2.2 

2882 228.7 272.0 22.7 2.2 27.2 2.8 

2887 022.2 070.2 20.2 22.2 20.2 2.2 

2882 222.0 782.2 70.2 20.2 70.0 9.2 

2880 022.7 222.9 20.0 70.9 22.2 8.9 

2880 222.9 228.2 22.0 72.2 20.2 9.8 

2882 000.2 222.7 2.8 22.0 22.0 8.0 

2882 078.2 282.2 8.2 2.9 22.8 2.0 

2889 028.0 072.0 20.2 8.8 20.9 2.0 

2888 000.0 202.2 0.0 70.2 70.2 2.9 

7000 292.2 202.2 0.9 08.9 70.2 2.0 

7002 022.7 229.0 0.2 28.0 22.8 0.8 

7007 280.0 202.2 0.8 22.0 22.0 9.8 

7002 270.2 792.2 0.2 22.0 20.0 0.2 

7000 202.7 728.8 2.0 22.8 27.8 0.2 

7000 702.0 772.7 7.0 20.7 20.8 2.0 

7002 722.2 289.0 2.0 20.9 20.7 2.0 

 2.8 20.2 22.9 9.8 220.0 229.2 المتوسط

% 200 92.2 7.2 0.0 0.2 2.9 

 :المصدر 

اعداد ,نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى 

 .متفرقة 
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 ( 7002 -2880)الحدائق خالل الفترة بتطور المساحات المزروعة (: 8)جدول  

 جملة مجموعة الحدائق السنوات

2880 922.0 

2882 980.9 

2887 802.0 

2882 829.9 

2880 2007.0 

2880 2020.2 

2882 2009.2 

2882 2007.9 

2889 2020.2 

2888 2202.0 

7000 2099.7 

7002 2222.9 

7007 2227.0 

7002 2282.0 

7000 2770.0 

7000 2700.0 

7002 2787.9 

 2020.2 المتوسط
 اعداد متفرقة,نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,واستطالح االراضى وزارة الزراعة  :المصدر 

 

 :الخضر الشتوي .1

الي تطور المساحة المزروعة بالخضر الشتوي خالل الفترة ( 20)تشير بيانات الجدول رقم 

من % 00الف فدان تمثل نحو  009.0نحو  2880حي  انها بلغت عام ( 7002 – 2880)الفترة 

الف  200.0نحو  7002اجمالي مساحة الخضر في ذات العام, ثم اخذت نحو التزايد حتي بلغت عام 

االمر الذي يدل علي ان مساحة . من اجمالي مساحة الخضر لنفس العام% 20.7فدان تمثل نحو 

 .  اتجاهاً عاماً متزايد مع مرور الزمنالخضر الشتوي في مصر لها 

 :الخضر الصيفي

الي تطور المساحة المزروعة بالخضر الصيفي خالل الفترة ( 20)تشير بيانات الجدول رقم 

من % 00.0الف فدان تمثل نحو  020نحو  2880حي  انها بلغت عام ( 7002 – 2880)الفترة 

الف  2228.2نحو  7002التزايد حتي بلغت عام اجمالي مساحة الخضر في ذات العام, ثم اخذت نحو 

 – 2880)االمر الذي يشير الي تزايد مساحة الخضر الصيفي خالل الفترة % 09.9فدان تمثل نحو 
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االمر الذي يدل علي ان مساحة . من جانب وزيادة االهمية النسبية لهذه المحاصيل بصفة عامة( 7002

 .زايد مع مرور الزمنالخضر الصيفي في مصر لها اتجاهاً عاماً مت

 

 :الخضر النيلي .7

الي تطور المساحة المزروعة بالخضر النيلي خالل الفترة ( 20)تشير بيانات الجدول رقم 

من % 20.2الف فدان تمثل نحو  220نحو  2880حي  انها بلغت عام ( 7002 – 2880)الفترة 

الف فدان  722نحو  7002عام اجمالي مساحة الخضر في ذات العام, ثم اخذت نحو التزايد حتي بلغت 

االمر الذي يدل علي ان مساحة الخضر النيلي . من اجمالي مساحة الخضر لنفس العام% 22تمثل نحو 

 .في مصر لها اتجاهاً عاماً متزايد مع مرور الزمن

 

 -:مجموعة االلياف -:سابعاً 

الدراسة  جاءت بيانات تطور المساحات المزروعة بمحاصيل االلياف خالل اجمالي سنوات

الف فدان عام  2072.9لتوضيح ان هذه المساحات بدات بتوسع شديد بلغت نحو ( 22)بالجدول رقم 

بمعدل نقص بلط  7002الف فدان عان  007ثم اخذت في التناقص والتذبذب حتي بلغت نحو  2880

 .قارنة وسنة االساسبالم% 02نحو 
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 ( 7002 -2880)خالل الفترة  بالخضراواتتطور المساحات المزروعة يوضح ( : 20)جدول 

 خضر نيلى خضر صيفى خضر شتوى جملة مجموعة الخضر السنوات

2880 2277.2 009.0 020.0 220.2 

2882 2002.8 000.8 002.0 202.0 

2887 2088.0 000.2 092.7 202.7 

2882 2272.0 009.2 020.2 200.0 

2880 2200.0 022.2 002.0 200.2 

2880 2202.2 027.2 220.8 722.0 

2882 2002.2 090.2 200.9 700.9 

2882 2299.2 027.8 220.0 280.7 

2889 2228.0 220.0 909.8 720.0 

2888 2222.2 202.9 922.8 289.2 

7000 2280.2 282.2 282.9 702.2 

7002 2202.0 000.2 800.0 702.2 

7007 2220.2 070.2 820.0 722.2 

7002 2972.0 009.0 2002.0 729.0 

7000 2200.2 020.8 802.0 722.2 

7000 2828.0 200.8 2080.2 702.2 

7002 2892.7 200.0 2228.2 722.0 

 288.0 202.2 979.0 2000.0 المتوسط

% 200 20.7 08.9 22.2 

الزراعى نشرات االقتصاد ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى  :المصدر 

 اعداد متفرقة,
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 .ترور المساحات المزروعة باهم المحاصيل داخل مجموعة االلياف

% 82.9يعتبر القطن محصول االلياف االول في مصر علي االطالق حي  يمثل نحو  

ولهذا ستتجة الدراسة للتعرف علي ( 7002 – 2880)من اجمالي مساحات تلك المجموعة خالل الفترة 

 .المحصول بجانب محصول الكتان عن تلك الفترة هذاتطورات مساحات 

 

 ( 7002 -2880)االلياف خالل الفترة  بمحاصيلتطور المساحات المزروعة يوضح  (22)جدول 

 الكتان القطن جملة محاصيل االلياف السنوات

2880 2072.9 882.0 20.2 

2882 980.8 902.2 02.2 

2887 928.9 900.2 78.0 

2882 822.7 990.2 79.8 

2880 208.8 272.0 79.0 

2880 202.2 220.7 22.0 

2882 802.8 870.8 72.0 

2882 990.0 908.2 70.2 

2889 900.2 299.8 22.0 

2888 202.7 200.0 2.9 

7000 072.9 029.2 8.0 

7002 208.2 222.2 29.7 

7007 272.2 202.0 72.2 

7002 022.2 020.2 22.0 

7000 200.0 220.2 00.9 

7000 227.8 202.2 22.2 

7002 007.0 022.0 20.2 

 70.2 207 222.2 المتوسط

% 200 82.9 2.7 

نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى :المصدر 

 اعداد متفرقة,
 

 : القرن .1

الي تطور المساحة المزروعة من القطن خالل الفترة ( 22)تشير بيانات الجدول رقم  

من % 82الف فدان تمثل نحو  882نحو  2880حي  انها بلغت اقصاها عام ( 7002 – 2880)

الف  022.0نحو  7002في التناقص حتي  بلغت عام  اخذتاجمالي مساحة االلياف في ذات العام, ثم 
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االمر الذي يدل علي ان مساحة القطن في مصر . من مساحة االلياف لنفس العام %82فدان تمثل نحو 

 .لها اتجاهاً عام متناقص مع مرور الزمن

 : الكتان .7

 2880)الي تطور المساحة المزروعة من الكتان خالل الفترة ( 22)تشير بيانات الجدول رقم 

ألف فدان ثم  20.2بنحو  2880واتضح أنها تتذبذب بشدة خالل الفترة حي  بلغت عام ( 7002 –

ثم أخذت في . 2889ألف فدان عام  2.9أخذت في التذبذب إلي أن وصلت حدها االدني والبالط نحو 

 . 7002ألف فدان عام  20.2ثم انخفضت مرة أخري إلي أن بلغت نحو  7000دة حتي عام الزيا

 

- : مجموعة محاصيل االعالف -:ثامناً 

ان المساحة المزروعة بتلك المحاصيل تتحرك في مدي صغير ( 27)يوضح الجدول رقم 

قيمة لها عام  الف فدان, لتصل اقصي 7002.0نحو  2880خالل فترة الدراسة, حي  انها بلغت عام 

بدراسة تطور المساحة المزروعة بمحاصيل االعالف في مصر خالل . الف فدان 7802بنحو  7002

 (.7002 – 2880)فترة الدراسة 

 : تطور المساحات المزروعة باهم المحاصيل داخل مجموعة االعالف

المستديم, برسيم يتناول هذا الجزء اهم المحاصيل داخل تلك المجموعة وهي تتمثل في البرسيم 

من اجمالي المساحة المزروعة باجمالي  المحاصيل % 70.2, %28.0التحريش والتي تمثل نحو 

 (.7002 – 2880)العلفية في مصر خالل الفترة 

 : البرسيم المستديم .1

الي تطور المساحة المزروعة من البرسيم المستديم خالل ( 27)تشير بيانات الجدول رقم 

. انها تتذبذب صعوداً وهبوطاً وهذا ما توضحة معادلة االتجاه الزمني العام( 7002 – 2880)الفترة 

الف فدان, ثم  2092بنحو  2882ففي الفترة االولي اخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً بلط حده االدني عام 

 .الف فدان 2880.0اقصي قيمة لها بنحو  7007اخذت بعد ذلك في الزيادة الي ان وصلت عام 
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 ( 7002 -2880)االعالف خالل  الفترة بتطور المساحات المزروعة ( 27)جدول 

 البرسيم التحريش البرسيم المستديم جملة محاصيل االعالف السنوات

2880 7002.0 2220.2 282.7 

2882 7222.0 2202.7 270.7 

2887 7002.2 2229.2 272.2 

2882 7089.0 2222.7 200.2 

2880 7007.7 2290.0 222.9 

2880 7022.2 2227.0 272.2 

2882 7228.2 2208.2 282.0 

2882 7222.0 2092.7 202.8 

2889 7002.2 2288.2 272.0 

2888 7020.2 2907.2 200.2 

7000 7072.9 2920.0 029.8 

7002 7007.8 2820.9 020.7 

7007 7800.2 2880.0 029.8 

7002 7802.8 2822.7 027.8 

7000 7929.2 2800.0 027.8 

7000 7087.2 2202.0 002.0 

7002 7000.2 2202.8 020.2 

 207.7 2209.0 7020.7 المتوسط

% 200 28.0 70.2 

اعداد ,نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى :المصدر 

 متفرقة

 

 : البرسيم التحريش .7

تطور المساحة المزروعة من برسيم التحريش خالل الفترة  الي( 27)تشير بيانات الجدول رقم 

% 27.0ألف فدان تمثل نحو  282.7بنحو  2880حي  انها بلغت اقصي قيمة لها ( 7002 – 2880)

م, ثم اتجهت نحو التناقص الي ان بلغت حدها االدني امن اجمالي مساحة محاصل االعالف في ذات الع

من اجمالي مساحة محاصيل االعالف لهذا العام, % 29.0حو الف فدان تمثل ن 020بنحو  7002عام 

من ناحية ( 7002 – 2880)االمر الذي يشير الي تناقص مساحة البرسيم التحريش خالل الفترة 

 . وتناقص االهمية النسبية لهذا المحصول من ناحية اخري
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- : مجموعة الثوم والبصل -:تاسعاً 

المزروعة من مجموعة البصل والثوم خالل فترة تطور المساحات ( 22)يوضح الجدول رقم 

الف فدان, واخذت  02.2بنحو  2880حي  انها سجلت ادني قيمة لها عام ( 7002-2880)الدراسة 

تطور مساحات . الف فدان 202.2لتصل الي نحو  7000في التزايد الي ان بلغت اقصي قيمة لها عام 

من اجمالي مساحة % 90ساحة البصل نحو اهم المحاصيل داخل مجموعة البصل والثوم تمثل م

 .فقط من تلك المساحات% 70في حين يمثل الثوم نحو ( 7002-2880)المجموعة خالل فترة الدراسة 
 

 ( 7006 -1990)الثوم والبصل االجمالى الجمهورية خالل  الفترة بترور المساحات المزروعة ( : 13)جدول 

 البصل الثوم جملة مجموعة الثوم والبصل السنوات

2880 02.2 20.9 29.8 

2882 08.0 22.2 07.9 

2887 22.2 20.0 02.2 

2882 22.0 29.2 07.2 

2880 02.2 22.8 00.2 

2880 29.8 22.2 20.2 

2882 200.7 70.0 28.9 

2882 97.2 22.2 22.0 

2889 80.2 29.0 22.2 

2888 220.2 70.0 220.2 

7000 228.7 79.2 80.2 

7002 202.2 77.2 90.2 

7007 227.2 70.2 87.0 

7002 207.2 77.2 90.2 

7000 272.7 28.8 202.2 

7000 202.0 22.0 272.0 

7002 220.9 22.2 82.0 

 22.0 28 80.0 المتوسط

% 200 70.0 90.0 

 اعداد,نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى  :المصدر 

 متفرقة

 

 

 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 12  منظمة االغذية والزراعة

 

الي تطور المساحة المزروعة من الثوم خالل الفترة والتي ( 22)تشير بيانات الجدول رقم  :الثوم  .2

بنحو  2880تزايدت في الفترة االولي ثم اخذت في التناقص بعد ذلك, فقد بلغت ادني قيمة لها عام 

 .ألف فدان 79.2بنحو  7000ألف فدان فى حين بلغن أقصى لها عام  22.8

إلى تطور المساحة المزروعة من البصل خالل الفترة ( 22)تشير بيانات الجدول رقم  :البصل  .7

 27.0ألف فدان تمثل حواالى  29.8بنحو  2880حي  إنت بلغت أدنى قيمة لها عام ( 2880-7002)

من إجمالى مساحة مجموعة البصل والثوم , ثم اتجهت المساحة المزروعة من البصل للتزايد حتى 

من إجمالى مساحة مجموعة % 99ألف فدان تمثل نحو  272.0لتصل نحو  7000أقصاها عام  بلغت

من ( 7002-2880)البصل والثوم لنفس العام, األمر الذى يشير إلى تزايد مساحة البص خالل الفترة 

 .جانب وزيادة األهمية النسبية لهذا المحصول من مجموعة البصل والثوم من جهة أخرى 

 

يدل على أن المساحة المزروعة من البصل فى مصر لها اتجاها عاماً نحو التزايد األمر الذى 

 .مع مرور الزمن

 

 عاشراً : مجموعة النباتات الربية والعررية :

-2880)تطور المساحات المزروعة بمجموعة النباتات الطبية والعطرية خالل الفترة ( 20)يوضح الجدول رقم  .2

ألف فدان , ثم اتجهت نحو التزايد حتى بلغت أقصى  70.2بنحو  2880أدنى قيمة  لها عام  ت, حي  إنها بلغ( 7002

 .ألف فدان 22.9بنحو  7000قيمة لها عام 

-2880)وبدراسة تطور المساحات المزروعة بمجموعة النباتات الطبية والعطرية فى مصر خالل فترة الدراسة  .0

من متوسط % 2.0ألف فدان يمثل نحو  2.8تلك المساحة بلط نحو  أن هناك تزايد سنوى معنوى إحصائياً فى( 7002

 .ألف فدان 00.2اسة والبالط نحو الدرفترة 

مما يدل على األثر الكبير لتطبيق سياسة التحرر االقتصادى على المساحات المزروعة بتلك  .0

الكبيرة من تصدير تلك  للتوسع فى زراعتها نظراً للمكاسب الزراع لذلك اتجتالمحاصيل وتحرير التجارة فيها 

 .الحاصالت للخارج
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 ( 7002 -2880)النباتات الطبية والعطرية خالل  الفترة بتطور المساحات المزروعة ( 20)جدول 

 (المساحة باأللف فدان

 2880 2880 2882 2887 2882 2880 السنوات

 02.2 02.2 02.0 00.2 20.0 70.2 الجملة

 7002 7000 2888 2889 2882 2882 السنوات

 00.2 00.7 27.0 29.2 07.0 22.8 الجملة

 المتوسط 7002 7000 7000 7002 7007 السنوات

 00.2 27.2 29.0 22.8 22.0 27.0 الجملة

نشرات االقتصاد الزراعى ,قطاع الشئون االقتصادية ,وزارة الزراعة واستطالح االراضى  :المصدر 

 .اعداد متفرقة ,
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 الفصل الرابع

 

 

 
حساب االحتياجات المائية للمحاصيل 

الحقلية الرئيسية باستخدام بيانات 

 المناخ
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 دور المناخ وتأثيره

فمناخ منطقة معينة يحدد نوعية  ,األنشطة الزراعية لها عالقة وثيقة بالظروف المناخية

وهناك . المحاصيل التي يمكن زراعتها في هذه المنطقة ونظم الزراعة وكذلك العائد من وحدة المساحة

وتتأثر الزراعة بالتغيرات التي تحدث فى . تأثير للعوامل المناخية على الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية

وتؤثر العوامل . بالمنطقة أو فى المناخ المحيط بالنباتات المناخ سواًء كان التغير فى المناخ ككل

 المناخية على االحتياجات المائية للمحاصيل و ميعاد الزراعة وفترة بقاء المحصول فى األرض و

وتعتبر الخطوة األولى . التحمل لألمراض واآلفات واقتصاديات الزراعة والمحصول الكلى وجودتت

مناخ فى منطقة الزراعة حي  تعتبر قياسات بيانات المناخ المختلفة ألى تنمية زراعية هى دراسة ال

 .وكيفية استخدامها من العوامل األساسية

وبالنسبة لظروف مصر فان التوزيع المتجانس لمياه الري واألسمدة والتنبؤ باألمراض  

ومن أهم . واآلفات ومعرفة مواعيد الزراعة تعتبر من المشاكل الرئيسية فى مناطق مختلفة فى مصر

ومثل هذه . خصائص األراضي القديمة ارتفاع مستوى الماء األرضى وفقد األسمدة فى قطاع التربة

وتعتبر الزراعة المبكرة  ذات أهمية خاصة فى . المشكالت تؤثر على كفاءة توزيع األسمدة ومياه الري

 . المحاصيل الصيفية للحصول على أعلى عائد اقتصادي

باألمراض واآلفات المزارعين على تفادى االستخدام الزائد من الرش  ويساعد التنبؤ المبكر

 .بالمبيدات وعلى أخذ االحتياطات المناسبة لتفادى اإلصابة باألمراض التي تؤثر سلبيا على المحصول

وقبل ان نربط بين المناخ والزرعة يجب ان نتطرق اوال  الي موقع مصر الجغرافي  وما هو 

رق بين المناخ والطقس وما هي السمات االساسية لمناخ جمهورية مصر تعريف المناخ وكيف نف

 .العربية وفيما يلي سوف نستعرض بالتفصيل كال علي حدا

  

 الموقع الجغرافي 

شمال خط االستواء, وبين  °27و  °77تقع جمهورية مصر العربية فلكيا بين خطي عرض  

 الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقياتقع مصر فى و .شرقي خط جرينتش °22و  °70 خطي طول

كم  ويحدها شرقا البحر األحمر بساحل  880من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلط طولت   يحدهاحي  
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يحدها من الغرب ليبيا علي  .كم 720كم  ويحدها فى الشمال الشرقي فلسطين بطول  2802يبلط طولت 

 . )0خريطت ( كم 2790دان بطول ويحدها جنوبا السو  كم 2220امتداد خط بطول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية مصرجمهورية خريطة ( 5)خريطه  
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 المناخ 

تأثر مناخ مصر بعدة عوامل أهمها الموقع ومظاهر السطح والنظام العام للضغط ي

أقاليم مناخية والمنخفضات الجوية والمسطحات المائية, حي  ساعد ذلك كلت علي تقسيم مصر إلي عدة 

فى اإلقليم المداري  تقع مصروالتي سوف نتعرض لها بالتفصيل فيما بعد كما ان ( 2خريطت) متميزة

الدفيئة التي تتمتع بمناخ شبيت بإقليم  المعتدلةالجاف فيما عدا األطراف الشمالية التي تدخل فى المنطقة 

وباالعتدال فى الشتاء مع سقوط أمطار  البحر المتوسط الذي يتميز بالحرارة والجفاف فى أشهر الصيف

مناخ مصر يمكن تمييزه في فصلين مناخيين هما فصل الصيف الجاف الحار  .قليلة تتزايد علي الساحل

  .ويمتد بين شهري مايو واكتوبر وفصل الشتاء المعتدل قليل االمطار ويمتد بين شهري نوفمبر وأبريل

 

 مصر العربيةلجمهورية االقليم المناخية ( 6) خريره
 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 16  منظمة االغذية والزراعة

 

 الرقس والمناخ تعريف

من حاالت الغالف الجوي ما تكون قصيرة األمد, تحدث خالل فترات وجيزة من الزمن, ال 

ومنها ما تكون طويلة األمد مركبة تحدث خالل فترات طويلة من الزمن, متكونة من . تلب  وأن تنتهي

وليس الطقس والمناخ إال تعبيران يدالن عن تراكم الحاالت قصيرة األمد أو من معدالتها اإلحصائية, 

 .هذين النوعين من الحاالت بشكل محسوس

حالة نظام الغالف الجوي في مكان ما خالل فترة وجيزة من " وعادة يعرف الطقس بأنت 

وفي معظم األماكن قد يتغير الطقس بين ساعة . الزمن, تتراوح بين الساعة الواحدة إلى عدة شهور

ولذلك فإن حاالت الطقس حاالت آنية للغالف الجوي . ومن فصل إلى فصل, إلى يومومن يوم , وأخرى

 . تبين ماذا يحدث فيت في مكان ما خالل وقت ما

حالة نظام الغالف الجوي في مكان ما خالل فترة طويلة من الزمن تقدر "ويعرف المناخ بأنت 

المناخ معدال لحاالت الطقس  وتعد حاالت. سنة 20وعادة تحدد بحوالي , بعدة عقود من السنين

تكرر عشوائيا كل تالحاالت المتطرفة والشاذة التي قد  باالعتبارمع األخذ , لها أو تراكماً  ومحصلةً 

 ".بضعة سنين بسبب تغيرات ديناميكية تحدث في الغالف الجوي

لذلك تعبر حاالت المناخ عما هو متوقع أن يحدث عادة للغالف الجوي في أي مكان في أي 

وحاالت المناخ أكثر ثباتا ورسوخا, . وقت في السنة استنادا للتوقعات اإلحصائية المحسوبة لعدة سنين

المتطرفة  ويتوقع أن تحدث دائما في األوقات نفسها في السنة, مع األخذ باالعتبار تأثير تكرار الحاالت

 . المتوقعة المألوفة االعتياديةالعشوائية التي تبدل حاالت المناخ وتجعلها شاذة عن حالتها 

والحقيقة أن كثير من الناس ووسائل اإلعالم تخلط بين مفهوم الطقس والمناخ ويستخدمونها 

ولكي نجعل الفرق بينهما واضحا وبسيطا نذكر المقولة . بشكل متبادل مكان بعضها البعض دون تفريق

قس في المكان الذي تعيش إذا كنت ال تحب الط: "هي(Glantz, 2003)  الطريفة التي أوردها جالنتز

فيت, فانتظر عدة أيام فمن المحتمل أن يتغير الطقس, لكن إن كنت ال تحب مناخ المكان الذي تعيش فيت, 

ويوضح هذا القول ببساطة أن حاالت الطقس مؤقتة سريعة التغير, بينما بالمقابل ". فما عليك إال الرحيل

وفي النهاية يجب األخذ باالعتبار أن . تحدث فيت فإن حاالت المناخ دائمة وتشكل سمة للمكان الذي

بينما تمثل  ,ومكانياً  حاالت المناخ حاالت شمولية للغالف الجوي تجري على مقياس واسع زمانياً 
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حاالت الطقس حاالت تفصيلية لحاالت الغالف الجوي تجري على مقياس صغير زمانيا ومكانيا خالل 

 .حاالت المناخ

  

 مناخ مصرالمتغيرات المختلفة ل

درجة الحرارة , والرطوبة, كمية :  يوجد في مناخ مصر عدة متغيرات مختلفة مثل

األمطار المتساقطة سنويا والتى لها أهمية كبيرة خاصة تلك التغيرات الواضحة فى تلك المعايير وأثرها 

 .لمختلفةنتح واالحتياجات المائية للمحاصيل ا -ر المناخ على البخرثويؤ  .على النشاط الزراعى

 

م)درجة الحرارة المعدل السنوي لمتوسط توضح ( 2) خريره 
o
)  
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 :درجة الحرارة  -1

 - 70نظرا لموقع مصر الجغرافي فإن متوسط درجة الحرارة السنوية المسجلة يتراوح بين            

وتظهر االختالفات الكبيرة فى درجات الحرارة بين فصلي الصيف والشتاء باإلضافة   .درجة مئوية 70

 . للمناطق الساحلية

على االقاليم  يختلف متوسط درجة الحرارة العظمى المسجلة فى محطات االرصاد الجوية

اقليم غرب الدلتا  درجة مئوية فى  79 -72المناخية المختلفة حي  تتراوح متوسط درجات الحرارة من 

 (.20)كما فى جدول رقم  ادرجة مئوية فى اقليم مصر العلي 28 - 78الساحل الى من 

وفى كل األحوال فإن متوسط درجة الحرارة الشهرية تؤثر تاثيراً مباشراً على االحتياج المائي 

. اجات المائيةوكلما زادات درجة الحرارة كما فى محافظات مصر العليا زاد معها االحتي, للمحاصيل

لى عوتزداد درجة الحرارة فى اشهر الصيف ولذلك نالحظ ان االحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية ا

 . من النباتات التى تزرع فى فصل الشتاء

 :معدل سقوط األمطار -2

ويبدأ موسم الشتاء فى   .يقل معدل سقوط األمطار فى مصر ويتركز بطول الساحل الشمالى

وتستمر فترة سقوط . حتى مايو حي  أن تلك األمطار تكون خفيفة وعلى هيئة رذاذ مصر من أكتوبر

األمطار عادة من يوم إلى أربعة أيام وكنتيجة لظروف معينة فقد يزداد سقوط االمطار فى فترة معينة 

 .إال أن ذلك يشكل استثناءا من القاعدة

كما   .م وسجلت باالسكندريةم 290يبلط أعلى كمية لألمطار المتساقطة فى موسم الشتاء  

وباالتجاه شرق االسكندرية تنخفض   .مم 200 - 270يتساقط على شريط الساحل الشمالى الغربى بين 

أما فى المناطق الداخلية فإن هناك انخفاضا   .مم فى بورسعيد 90كمية األمطار المتساقطة سنويا إلى 

ر الوقت فقد وصل اجمالى كمية األمطار هذا وبمرو. مم فى منطقة وسط الدلتا 00حادا يصل إلى 

مم ويستمر االنخفاض فى كمية االمطار المتساقطة باالتجاه  77المتساقطة على القاهرة فى الموسم إلى 

وتساعد االمطار فى تعويض جزء  .(9خريطت) مم 2جنوبا فى المناطق الداخلية لتصل عند أسوان إلى 

 .طق التى تتميز بسقوط االمطارمن االحتياجات المائية للنباتات فى المنا
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 (مم) علي مصر متوسط تساقط االمطارتوضح ( 8) خريطه

 : الجويةالرطوبة  -2

, وتزداد قدرة المناخيةهر وات أهمية كبيرة بالنسبة لكافة الظبخار الماء في الهواء ل 

الماء الجوي يتمثل في المسطحات ومصدر بخار . بخار الماء بازدياد درجة حرارتت الهواء على حمل

, حي  تتبخر المياه من تلك االجسام وينتقل البخار الى الجو وسطح االرض الرطب ة, والنباتات,المائي

 . 

 : ويعبر عن حالة بخار الماء بعدة أشكال

, لموجود في الجو على وحدة المساحة؛ ويعبر عن قوة ضغط بخار الماء اضغط بخار الماء .2

 .ء أقصاه عندما يكون الهواء مشبعا ببخار الماءويصل بخار الما

؛ وهو مقدار الفرق بين ضغط بخار الماء المشبع وبين ضغط بخار الماء نقص االشباع .7

 .فعال فى الهواءالموجود 
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رطوبة النسبية؛ هي النسبة بين كتلة بخار الماء الموجود في حجم من الهواء الى كتلة بخار ال .2

 .الهواء هذا عند درجة الحرارة نفسها الماء الالزمة لتشبع حجم 

% 90الى % 20حي  تتروح من  (8خريطت )لمصر  وتختلف الرطوبة الجوية فى االقليم المختلفة

 (. 70الى  20 من)هو موضح بالجداول على مستوى الجمهورية كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليومية (%) الرطوبة المعدل السنوي لمتوسط توضح ( 9) خريطه
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 محرات االرصاد الجوية 

نتاجية المحاصيل سواء بالتأثير المباشر او إالذي تلعبت العوامل الجوية في تحديد نتيجة للدور 

الغير مباشر علي نمو وانتاجية المزروعات كماً ونوعاً حي  انها البيئة التي ينمو فيها النبات وتتحدد 

همها الحرارة والرطوبة أرات المشتركة لعوامل الطقس التي معالم وخصائص البيئة الهوائية من التأثي

مطار والرياح وتحت الظروف المصرية ومواكبة التقدم الحادث في نظم الرصد المختلفة واأل والضوء

محطات األرصاد  بنشر شبكة منفقد قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية  

 7محطة أرصاد جوية زراعية آلية باإلضافة إلى عدد  20ون من عدد الجوية الزراعية اآللية تتك

ضح موكما هو , محطة رصد بيئي متنقلة 2وعدد  ,بيئي منتشرة على مستوى الجمهوريةمحطة رصد 

وتم إحالل وتجديد جميع هذه المحطات بمحطات حديثت تعمل عن طريق خطوط التليفون ( 2)بالخريطة 

حي  يهدف المعمل إلى . مما يسهل من عملية نقل البيانات و يقلل من التكاليف المحمول فى نقل البيانات

كما هو موضح بالخريطة  محطة أرصاد جوية زراعية حديثت 00تغطية جمهورية مصر العربية بعدد 

ويقوم المعمل بتوفير البيانات فى شكل جداول بيانات لجميع العناصر المناخية, وأيضاً يوفر (. 2)

 .نتح المرجعى, الذي يستخدم فى حساب اإلحتياجات المائية وعمل جدولة ري لها حساب البخر

 : البخر نتححساب 

يتم حساب البخرنتح باستخدام بيانات االرصاد الجوية بطرق كثيرة منها طريقة بنمان وطريقة 

حوض البخر ويوجد االن محطات ارصاد جوية حديثت يمكن من خاللها الحصول على بيانات البخر 

بيانات البخر نتح فى اقاليم مصر المختلفة, حي  سجلت أعلى ( 9)وتوضح الخريطة   .نتح كل ساعة

  .مم فى اقليم الدلتا 2مم فى اقليم مصر العليا ,  22.2دالت للبخر اليومى فى شهر يونيو مع

فى شكل  ويساهم المعمل المركزي للمناخ الزراعي فى الحصول على بيانات االرصاد الجوية

جداول بيانات وكذلك بيانات البخر نتح المرجعى التى من خاللها يتم حساب االحتياجات المائية 

 .صيل المختلفة على مستوي الجمهورية وعمل جدولة ري لهاللمحا
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شاابكة محرااات األرصاااد الجويااة الزراعيااة األوتوماتيكيااة التابعااة للمعماال المركاازي للمناااخ  توضااح( 10) خريرااه

 .الزراعي
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 اإلحالل والتجديد بعدشبكة محطات األرصاد الجوية الزراعية األوتوماتيكية التابعة للمعمل المركزي للمناخ الزراعي  توضح( 11) خريطه

 

الزراعية األوتوماتيكية التابعة للمعمل المركزي للمناخ  توضح متوسط البخر نتح السنوي على مصر بناء على بيانات االرصاد الجوية( 12) خريطه 
 اإلحالل والتجديد بعدالزراعي 
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عناصر المنراخ التري يرتم قياسرها وتسرجيلها مرن محطرات األرصراد الجويرة الزراعيرة والترى تسرتخدم فرى 

 :حساب االحتياجات المائية 

- :حي  يتم قياس هذه العناصر وتسجيلها ساعية ويومية , وهذه العناصر كالتالي 

 (.م°)درجة حرارة الهواء العظمى والصغرى والمتوسطة  -2

 )%(. درجة رطوبة الهواء العظمى والصغرى والمتوسطة -7

 (.جول/ميجا)إلشعاع الشمسي ا -2

 (.ث/م)سرعة الرياح  -0

 (.°)اتجاه الرياح  -0

 (.مم)كمية المطر  -2

 (.م°)حرارة التربة على أعماق مختلفة درجة  -2

 ET0البخرنتح  -9

 لمصر ليم المناخية ااالق

مع التطور الزراعى و إنتشار عمليات إستصالح األراضى فإنت يمكن تقسيم مصر مناخياً إلى 

و تلك بدورها تقسم إلى العديد من  (7شكل ) يالمناخ اإلقليمبتسعة أقاليم مختلفة من ناحية ما يسمى 

األقسام من ناحية ما يسمى بالمناخ المحلى و تبلط هذه األقسام المئات إذا ما إقترنت بظروف األراضى 

و نوعية التربة و نوعية المياه وباإلضافة إلى ذلك فإن كل قسم من هذه األقسام يحتوى على العديد من 

و عندما نبدأ فى النظر إلى الخريطة المصرية  بالمناخ الموضعياألنظمة البيئية والمناخية المعروفة 

بهدف وضع برامج للتنمية فإن تحديد الظروف البيئية و المناخية التى سوف تنمو بها المحاصيل تعتبر 

فى غاية األهمية لتخطيط جيد لعمليات اإلستصالح و اإلستزراع  إلختيار نوعية المحاصيل النامية و 

الدراسة إذا ما كان الهدف منها توجيت برنامج قومي للتنمية  فى مصر حي  لكل إقليم  تزداد أهمية هذه

متطلبات خاصة فى النباتات أو الحيوانات التى يمكن رعايتها بت تتشابت كل من هذه األقاليم مع مناخ 

الزراعى  وفيما يلى سوف نتناول بإيجاز العناصر المناخية المؤثرة على اإلنتاج. مناطق أخرى بالعالم

 .فى هذه األقاليم( نباتي و حيواني )
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 :هى ليم اتسعة اقيمكن تقسيم مصر إلى 

, السراحل الشرمالي الغربري , شرمال سريناء , مصرر العاليراشمال الدلتا , جنوب الدلتا و مصر الوسرطى , 

الوحرررات البحريرررة  ,الواحرررات الداخلرررة والخارجرررة جنررروب سررريناء , شررررق العوينرررات و منطقرررة توشررركي,

 .والفرافرة

- :ليمااالق بعضو فيما يلى المميزات الجغرافية و المناخية و البيئية ل

 :شمال الدلتا  

وتتراوح درجة ° 27و ° 20و خطى طول ° 22.7و ° 20.2تقع فى حدود خطى عرض  

ث , و الرطوبة /م 7.09م صغرى , و سرعة الرياح ° 20.0م عظمى, و ° 70.8الحرارة بين 

سنوياً واألراضي فى /مم 202.2يوم , ومعدل سقوط المطر / مم  2.2, و معدل البخر % 27لنسبية ا

وتعتمد هذه . معظمها طينية إلى طينية سلتية ثقيلة أو متوسطة و معظم أراضيها متأثرة بالملوحة

تباين األراضى على مياه النيل التى تختلط بالمصاريف الزراعية مما يجعلها مالحة بعض الشيء وت

هذا المناخ يشابت إلى حد كبير بعض مناطق . ملوحتها من شهر ألخر حي  تزيد فى الشتاء بصفة خاصة

 .جنوب شرق آسيا وجنوب والية تكساس

 

 :جنوب الدلتا و مصر الوسرى 

وتتراوح درجة ° 22.0و ° 22و خطى طول ° 78.0و ° 79تقع فى حدود خطى عرض 

ث , و الرطوبة /م 7.27م صغرى , و سرعة الرياح ° 20.0م عظمى, و ° 78.2الحرارة بين 

سنوياً واألراضي فى /مم20.9يوم , و معدل سقوط المطر/ مم  0.2, و معدل البخر % 02النسبية 

وتعتمد فى الرى على مياه من نهر النيل ذات نوعية جيدة , وهى تتشابت مناخياً . معظمها طينية سلتية

 .لمتحدة األمريكية وجنوب المكسيك واستراليا والصين وشمال الهندمع المناطق الجنوبية من الواليات ا

 

 : مصر العليا

وتتراوح درجة ° 22و ° 22و خطى طول ° 79و ° 70تقع فى حدود خطى عرض  

ث , و الرطوبة /م 2.02م صغرى , و سرعة الرياح ° 20.2م عظمى, و ° 20.2الحرارة بين 

سنوياً و األراضى فى /مم0.2يوم , و معدل سقوط المطر/ مم 2.0, و معدل البخر % 29النسبية 
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لرى على مياه النيل ذات نوعية ممتازة , وهى تشابت بعض مناطق وتعتمد فى ا. معظمها سلتية طينية

وسط الهند وجنوب شرق آسيا واستراليا إال أنها تختلف من حي  وفرة المياه ذات النوعية الممتازة 

 .  والتى تسهل اإلستغالل الزراعي لألراضي رغم زيادة معدل استخدام المياه

 

 :الساحل الشمالي الغربي  

وتتراوح درجة ° 20و ° 70و خطى طول ° 22.8و ° 22.0تقع فى حدود خطى عرض  

ث , و الرطوبة النسبية /م 0.20م صغرى , و سرعة الرياح ° 20.0م عظمى, و° 70.7الحرارة بين 

سنوياً واألراضى فى معظمها /مم222.2يوم , و معدل سقوط المطر/ مم  0.2, و معدل البخر % 22

د فى الرى على األمطار مع الرى التكميلي من أبار تتميز بملوحة شديدة إلى رملية وجيرية ويعتم

متوسطة , وهى تشابت مناطق متعددة فى كاليفورنيا وأريزونا بالواليات المتحدة األمريكية وبعض 

 .مناطق جنوب أوروبا واستراليا والصين
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 7010نتح إلقليم غرب الدلتا لعام البيانات الشهرية لألرصاد الجوية الزراعية والبخر ( 15)جدول 

 

 الشهر
درجة الحرارة 

 العظمى

درجة الحرارة 

 الصغرى

درجة حرارة 

 التربة

نسبة الرطوبة 

 العظمى

نسبة الرطوبة 

 الصغرى

متوسط سرعة 

 الرياح

البخر 

 نتح

 3.0 5.9 38.6 82.4 16.3 10.8 19.5 يناير

 3.6 6.4 35.6 79.8 16.9 10.4 19.7 فبراير

 6.3 6.1 30.4 83.5 21.2 11.8 32.7 مارس

 7.7 6.3 25.8 82.8 23.4 10.7 34.8 أبريل

 6.6 5.1 35.1 86.4 22.2 11.9 29.8 مايو

 7.1 5.0 36.0 87.8 20.5 9.8 30.7 يونيو

 5.6 5.6 58.2 90.4 19.5 10.3 24.9 يوليو

 6.0 4.9 46.7 89.0 22.5 13.7 28.0 أغسرس

 6.5 5.0 36.5 88.6 23.4 13.9 32.9 سبتمبر

 5.3 5.0 45.3 83.9 25.4 16.9 30.8 أكتوبر

 4.4 5.5 33.7 83.2 21.7 15.0 27.2 نوفمبر

 3.5 6.1 40.3 84.4 18.4 12.0 24.0 ديسمبر

 5.5 5.6 38.5 85.2 20.9 12.3 27.9 المتوسط
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 22  منظمة االغذية والزراعة

 

 7010البيانات الشهرية لألرصاد الجوية الزراعية والبخر نتح إلقليم شمال الدلتا لعام ( 16)جدول 

 

 الشهر

درجة 

 الحرارة

 العظمى

درجة الحرارة 

 الصغرى

درجة حرارة 

 التربة

نسبة الرطوبة 

 العظمى

نسبة الرطوبة 

 الصغرى

متوسط سرعة 

 الرياح

البخر 

 نتح

 3.0 6.7 42.8 80.6 14.1 10.5 19.9 يناير

 3.4 6.7 35.9 80.4 13.1 9.0 19.0 فبراير

 5.5 6.1 30.9 81.2 16.7 12.9 29.3 مارس

 6.6 6.2 30.1 85.6 16.6 12.1 30.4 أبريل

 5.4 4.8 43.5 86.9 15.4 12.1 24.2 مايو

 6.2 5.0 43.3 88.3 14.0 10.1 26.9 يونيو

 5.7 4.8 58.9 94.0 15.2 11.3 26.4 يوليو

 5.7 4.4 56.5 93.8 17.8 14.3 27.9 أغسرس

 5.7 4.5 42.6 88.3 17.5 14.1 29.7 سبتمبر

 4.9 5.0 42.1 82.8 19.9 16.8 27.9 أكتوبر

 4.1 5.8 37.0 83.3 18.7 15.5 25.9 نوفمبر

 4.0 6.8 30.9 83.3 15.2 11.4 24.9 ديسمبر

 5.0 5.6 41.2 85.7 16.2 12.5 26.0 المتوسط
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  7010البيانات الشهرية لألرصاد الجوية الزراعية والبخر نتح إلقليم وسط الدلتا لعام ( 12)جدول 

 الشهر
درجة الحرارة 

 العظمى

درجة الحرارة 

 الصغرى

درجة حرارة 

 التربة

نسبة الرطوبة 

 العظمى

نسبة الرطوبة 

 الصغرى

متوسط سرعة 

 الرياح

البخر 

 نتح

 3.1 5.6 30.9 87.1 11.8 8.6 20.9 يناير

 3.6 5.9 28.4 84.3 11.6 7.8 21.1 فبراير

 6.3 5.5 23.7 86.6 16.5 11.5 34.5 مارس

 7.8 5.8 20.9 87.3 17.1 10.7 36.7 أبريل

 7.1 4.7 28.0 86.3 16.9 11.7 32.8 مايو

 7.3 4.6 35.5 89.3 15.5 10.2 32.8 يونيو

 7.0 4.5 41.9 94.8 16.8 11.8 32.5 يوليو

 6.8 4.1 34.4 91.9 19.5 15.0 33.2 أغسرس

 6.8 4.3 30.4 87.9 18.2 13.3 35.8 سبتمبر

 5.4 4.7 37.7 86.6 20.0 15.8 32.0 أكتوبر

 4.4 5.3 26.3 84.3 17.4 13.8 27.6 نوفمبر

 3.8 5.4 27.6 85.4 14.2 10.7 26.5 ديسمبر

 5.8 5.0 30.5 87.7 16.3 11.7 30.5 المتوسط
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  7010البيانات الشهرية لألرصاد الجوية الزراعية والبخر نتح إلقليم جنوب الدلتا لعام ( 12)جدول 

 الشهر
درجة الحرارة 

 العظمى

درجة الحرارة 

 الصغرى

درجة حرارة 

 التربة

نسبة الرطوبة 

 العظمى

نسبة الرطوبة 

 الصغرى

متوسط سرعة 

 الرياح

البخر 

 نتح

 3.5 5.3 20.8 89.3 10.4 5.8 23.4 يناير

 4.2 5.6 24.1 88.7 10.8 5.4 25.3 فبراير

 6.8 5.3 19.4 88.8 17.4 10.2 37.7 مارس

 9.3 6.5 18.5 88.5 18.4 9.7 41.3 أبريل

 8.7 6.2 23.8 86.3 18.6 11.4 37.0 مايو

 9.3 5.6 21.7 88.1 17.4 9.1 39.7 يونيو

 8.1 5.0 31.1 88.4 18.3 11.2 36.0 يوليو

 8.0 4.9 26.5 88.6 20.4 13.8 37.3 أغسرس

 7.6 5.2 26.6 88.9 20.4 14.1 37.8 سبتمبر

 6.5 5.3 29.5 89.7 20.7 14.3 36.0 أكتوبر

 4.7 5.3 21.6 88.9 17.2 12.3 29.3 نوفمبر

 4.1 4.8 18.9 88.7 15.4 10.1 29.7 ديسمبر

 6.7 5.4 23.5 88.6 17.1 10.6 34.2 المتوسط
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  7010البيانات الشهرية لألرصاد الجوية الزراعية والبخر نتح إلقليم مصر الوسرى لعام ( 19)جدول 

 الشهر
درجة الحرارة 

 العظمى

درجة الحرارة 

 الصغرى

درجة حرارة 

 التربة

نسبة الرطوبة 

 العظمى

نسبة الرطوبة 

 الصغرى

متوسط 

 سرعة الرياح

البخر 

 نتح

 3.6 6.3 21.6 83.4 10.6 6.5 21.4 يناير

 4.6 6.5 22.8 82.6 11.2 6.3 25.0 فبراير

 6.6 5.5 18.7 79.4 16.7 11.6 35.3 مارس

 8.9 7.1 20.8 79.0 17.4 11.5 38.1 أبريل

 9.3 7.0 20.0 74.5 17.8 12.3 37.1 مايو

 9.9 6.5 19.8 78.3 16.4 9.6 39.4 يونيو

 8.3 5.5 26.8 80.0 16.2 10.6 35.5 يوليو

 7.8 4.6 24.1 80.4 19.4 14.0 36.7 أغسرس

 7.8 5.7 27.7 83.9 19.1 14.0 36.8 سبتمبر

 7.4 7.1 28.6 86.3 20.5 15.6 36.3 أكتوبر

 5.2 6.5 18.9 83.2 16.5 12.5 28.5 نوفمبر

 4.2 5.4 24.6 82.1 14.0 10.0 28.2 ديسمبر

 7.0 6.1 22.9 81.1 16.3 11.2 33.2 المتوسط
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  7010البيانات الشهرية لألرصاد الجوية الزراعية والبخر نتح إلقليم مصر العالي لعام ( 70)جدول 

درجة الحرارة  الشهر

 العظمى

درجة الحرارة 

 الصغرى

درجة حرارة 

 التربة

نسبة الرطوبة 

 العظمى

نسبة الرطوبة 

 الصغرى

متوسط سرعة 

 الرياح

البخر 

 نتح

 5.2 6.9 18.9 77.8 13.5 6.4 29.9 يناير

 6.0 7.4 16.4 76.8 15.1 7.6 31.0 فبراير

 8.0 6.5 13.8 71.1 19.4 10.9 39.6 مارس

 9.9 6.8 17.0 64.1 20.1 10.5 42.7 أبريل

 10.4 6.6 17.4 63.4 20.7 11.5 42.5 مايو

 11.6 7.4 17.4 61.4 21.0 12.0 43.8 يونيو

 9.8 5.3 15.1 64.3 21.3 12.1 42.6 يوليو

 10.2 5.9 17.1 60.8 23.3 15.0 43.8 أغسرس

 10.3 7.3 18.1 63.4 24.0 15.9 42.7 سبتمبر

 8.8 7.3 18.7 70.6 21.7 13.9 39.9 أكتوبر

 6.4 6.5 23.8 76.5 19.3 12.8 35.7 نوفمبر

 5.0 6.3 24.6 76.5 14.2 7.2 30.6 ديسمبر

 8.5 6.7 18.2 68.9 19.4 11.3 38.7 المتوسط 
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 المائية للمحاصيل الحقلية الرئيسية باستخدام بيانات المناخحساب االحتياجات 

إستراتيجية المستهدف بومدى إمكانية تحقيق االحتياجات المائية من الضروري التعرف على 

وفيما يلي عرض , بناء على الموارد المائية المتوفرة المساحات المزروعةوزيادة التوسع الزراعي 

على مستوى جمهورية مصر المختلفةة يمواسم الزراعاللمختلفة خالل لالحتياجات المائية للمحاصيل ا

 .العربية

 :للمحاصيل المختلفة يةالمائ االحتياجات: أوالً 

من االمور الهامة لمعرفة  بيانات االرصاد الجويةتعتبر دراسة االحتياجات المائية بناء على 

االحتياجات المائية االجمالية للمحاصيل المنزرعت خالل العروات المختلفة و من ثم اتخاذ التدابير 

. الالزمة لتوفير كميات المياه المطلوبة و عمل استراتيجية مناسبة الدارة الموارد المائية بصورة سليمة

المياه التي يحتاجها المحصول النامي في عملية النتح  و تعبر االحتياجات المائية للمحاصيل عن كمية

باالضافة الى ما يتبحر من سطح التربة و ال تشمل تلك االحتياجات على الفواقد االخرى المتمثلة في 

و تتضمن هذه الدراسة االحتياجات . كفاءة نظام الري او الجريان السطحي او الرشح العميق للمياه

فة حي  ان قيم البخر نتح تختلف من محافظة الخرى و تختلف خالل شهور المائية للمحافظات المختل

السنة حي  تصل اقصى قيم للبخر نتح خالل شهري ييونيو و يوليو و تقل تدريجيا خالل اشهر السنة 

و توضح . حتى تصل للحد االدنى من البخر نتح خالل شهور الشتاء خصوصا شهري ديسمبر و يناير

م البخر نتح بالمتر مكعب للفدان خالل الموسم ان المناطق الشمالية من الدلتا لها الجداول التي تعرض قي

اقل قيم بخر نتح مقارنتا بالمناطق الجنوبية خالل اشهر السنة المختلفة مما يعني احتياج المحاصيل التي 

 .تزرع بشمال الدلتا الى كميات مياه اقل من المناطق الجنوبية

 :لمحاصيل العروة الشتوية يةالمائ االحتياجات -1

شهر سبتمبر و حتى نوفمبر و يتم الزراعة المبكرة في من يتم زراعة محاصيل العروة الشتوية 

مناطق الدلتا حي  ان درجات الحرارة خالل سبتمبر تكون مناسبة للنمو الخضري لبعض المحاصيل 

 .  مثل البطاطس و ذلك بغرض االنتاج المبكر
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توضح نتائج تقدير قيم االحتياجات المائية للمحاصيل ( 72)ل البيانات المعروضة بجدو

عروضة مموسم و يتضح من البيانات ال/ فدان / الرئيسية التي تزرع بالعروة الشتوية متر مكعب 

العروة حي   خالل هذه فياه يللم احتياجاالمحاصيل  أكثر من محصول بنجر السكر أن( 72)بالجدول 

واقل هذه للفدان متر مكعب  2972  إلى الموسملهذا المحصول خالل  المائي االحتياجمتوسط  يصل

وان اعلي استهالك للمياه في هذه المحاصيل  .للفدان متر مكعب 988 المحاصيل هو محصول العدس 

كانت المنزرعة في محافظة أسوان ويالحظ أن محصول القمح المنزرع في محافظة أسوان يحتاج 

محافظة )متر مكعب للفدان وعند زراعة القمح في منطقة شمال الدلتا مثل النوبارية  2888حوالي 

متر مكعب للفدان اي حوالي نصف  2222من الماء  محصول القمحفإن احتياجات ( البحيرة

 .االحتياجات المائية عند زراعة نفس المحصول بمنطقتين مختلفتين

 يةالمائ االحتياجات قيمةأجمالي أن اتضح للمحاصيل و يةالمائ االحتياجات تقديرتم كما 

 مليار متر مكعب وذلك للمحاصيل 9.70تبلط حوالي العروة الشتوية  خالل المنزرعةللمحاصيل 

الحمص  -الحلبة  –العدس  –الفول البلدى  –الشعير –القمح ) هذه العروة مثل  فيتزرع  التي الرئيسية

المحاصيل  وباقي –الطماطم  –البطاطس  –السكر بنجر  –الثوم  –البصل  –الكتان  –الترمس  –

  (.77)الجدول رقم  فيكما  جميع محافظات مصر في( الشتوية

 

مما سبق يتبين مدى أهمية حساب االستهالك المائي للمحاصيل المختلفة حتى يتم وضع ذلك في 

االعتبار عند وضع خطط مستقبلية للتوسع وكذلك مراعاة التوسع في زراعة المحاصيل األقل استهالكا 

لتي تتميز من المياه في المحافظات اعالية من المياه و الحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات 

 .بارتفاع االستهالك المائي للنباتات المنزرعة بها بسبب الظروف المناخية لهذه المحافظة

 

 :للمحاصيل الصيفية يةالمائ االحتياجات -7
يتم زراعة  العروة الصيفية في مصر خالل شهر مارس و ابريل و مايو و تنمو تلك النباتات 

لمحاصيل الرئيسية خالل العروة الصيفية ا. بتمبرخالل اشهر الصيف و يتم الحصاد خالل اغسطس و س

 الرئيسية للمحاصيلمليار متر مكعب  27.82بهذه العروة حوالي  يةالمائ حي  وجد أن االحتياجات

 -السمسم –الفول السوداني  –األرز  –الذرة الرفيعة   –الذرة الشامية هذه العروة مثل  فيتزرع  التي
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المحاصيل  الطماطم وباقي –البطاطس  –الذرة الصفراء   -عباد الشمس  –البصل  –فول الصويا 

  .جميع محافظات مصر في الصيفية

 

ية للمحاصيل المنزرعة في العروة الشتوية متر مكعب المائ يعرض االحتياجات( 72)جدول 

على المحاصيل استهالكا للمياه حي  وجد ان أموسم حي  يتضح أن محصول األرز من / فدان /

متر مكعب للفدان في الموسم بينما محصول الذرة تقدر  2727متوسط احتياجاتت المائية حوالي 

متر مكعب للفدان ولو تم زراعة محصول األرز في  7782احتياجاتت المائية في الموسم بحوالي 

متر مكعب للفدان وعند زراعتت في  0220محافظة الودي الجديد فنجد أن احتياجاتت المائية حوالي 

متر مكعب للفدان نظراً الختالف الظروف  7889محافظة البحيرة نجد أن احتياجاتت المائية حوالي 

الجوية ومن المهم أن يؤخذ هذا في االعتبار حتى يتم وضع سياسة زراعية ومائية مناسبة للظروف 

لمحاصيل ية لالمائ المناخية المختلفة على مستوى الجمهورية وأيضا البد من النظر في االحتياجات

 .المختلفة حتى يتم رفع كفاءة استخدام المياه في الري من خالل سياسات زراعية رشيدة

للمحاصيل المنزرعة في العروة الصيفية بناء على  يةالمائ االحتياجاتأجمالي تم تقدير كما 

العروة بيانات االرصاد الجوية الزراعية و بيانات التركيب المحصولي للمحاصيل الرئيسية خالل 

 للمحاصيلمليار متر مكعب  27.82بهذه العروة حوالي  يةالمائ الصيفية حي  وجد أن االحتياجات

 .(70)جدول رقم هو موضح بكما  هذه العروة فيتزرع  التي الرئيسية

 

 : للمحاصيل النيلية يةالمائ االحتياجات -3
بعض المحاصيل تزرع العروة النيلية في مصر خالل شهري يوليو و اغسطس و تزرع بها 

ية لهذه المائ تم دراسة االحتياجات. قصيرة العمر بغرض الحصول على عائد سريع من المزرعة

العروة حي  وجد أن إجمالي االستهالك المائي للمحاصيل المختلفة التي تزرع خالل هذه العروة  

ومن  (70)مليار متر مكعب سنوياً كما موضح بجدول  2.72حوالي بجمهورية مصر العربية 

المحاصيل التي تزرع في هذه العروة الذرة الشامية والذرة الرفيعة والذرة الصفراء واألرز والبصل 

و يتضح من الجدول اختالف االحتياج المائي لنفس . والبطاطس والطماطم وبعض المحاصيل األخرى

معروضة نجد ان المحصول عند زراعتت بمنطقتين مختلفتين فعلى سبيل المثال بالنظر في البيانات ال

  2002محصول الطماطم على مستوى جمهورية مصر العربية لالمتوسط العام لالحتياجات المائية 
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( محافظة سوهاج)متر مكعب للفدان, في حين ان االحتياجات المائية لمحصول الطماطم بمصر العليا 

روة و نفس ميعاد متر مكعب للفدان, اما االحتياجات المائية للطماطم المنزرعة بنفس الع 2289

 .متر مكعب للفدان 2020( محافظة الجيزة) الزراعة بمصر الوسطى 

كما يتضح من البيانات ايضا ان متوسط االحتياجات المائية لمحصول البطاطس على مستوى 

وتتركز زراعة البطاطس في الوجت البحري .  متر مكعب للفدان 2222جمهورية مصر العربية حوالي 

فدان ومتوسط استهالك البطاطس من المياه في الوجت البحري حوالي  20228زراعة  حي  يتم( الدلتا)

ومتوسط االستهالك فدان  2220اما فى اقليم مصر العليا فيتم زراعة حوالي . متر مكعب للفدان 2700

 .متر مكعب للفدان 2929 المائي للبطاطس في هذا االقليم حوالى

 

 :المستديمةللمحاصيل  يةالمائ االحتياجات -4
يقصد بالمحاصيل المستديمة تلك المحاصيل التي تزرع على مدار العام أو أغلبية فصول السنة 

حي  توضع تحت مسمى المحاصيل المستديمة مثل محاصيل الفاكهة والبرسيم الحجازي والقطن 

  2.82وقصب السكر, جملة استهالك المحاصيل المستديمة من المياه على مستوى الجمهورية حوالي 

 (  72)مليار متر مكعب سنوياً كما هو موضح بجدول

 

تم دراسة االحتياجات المائية للمحاصيل المستديمة حي  وجد  أن متوسط االحتياجات المائية 

متر مكعب للفدان, وهذه الكمية أعلى   2702لمحصول قصب السكر على مستوى الجمهورية حوالي 

اكهة حي  المتوسط العام  لالحتياجات المائية لمحاصيل من االحتياجات المائية لبعض محاصيل الف

تتركز معظم زراعات قصب .  متر مكعب للفدان سنوياً   2878الفاكهة على مستوى الجمهورية حوالي 

ان االحتياجات ( 79)السكر في محافظات مصر العليا حي  يتضح من البيانات المعروضة بجدول 

موسم /متر مكعب للفدان 0220حوالي ( الدلتا)القليوبية المائية لمحصول قصب السكر في محافظة 

متر مكعب للفدان  9222بينما متوسط االحتياجات المائية لقصب السكر بمحافظات مصر العليا حوالي 

موسم ومن الممكن زراعة بعض مساحات القصب في محافظة القليوبية وبالفعل هناك بعض /

من ناحية اخرى فان جودة محصول قصب السكر يعتبر  ولكنالمساحات القليلة في هذه المحافظة , 

عاليا في محافظات مصر العيا مقارنتا بجودة قصب السكر المنتج بمحافظات الدلتا حي  تزداد نسبة 

 .السكر بالقصب المنزرع في المحافظات الجنوبية بمصر
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كما يتضح فى وعند مقارنة االحتياجات المائية للعروات المختلفة في جمهورية مصر العربية 

يتضح ان أعلى قيم لالحتياجات المائية  فى العروة الصيفي واقل قيم بالعروة النيلي  الجداول سابقة الذكر

فعلى سبيل المثال فان متوسط االحتياجات المائية  لمحصول . وهذا يرجع إلى اختالف الظروف الجوية

متر  7782يحتاج لزراعة فدان حوالي  الذرة الشامية في العروة الصيفي اعلى من العروة النيلي حي 

مكعب خالل العروة الصيفية , اما متوسط المحاصيل التي تزرع خالل العروة النيلية فانها تحتاج الى  

 .متر مكعب للفدان 2292

المختلفة على مستوى  للمحاصيلبَشكل عام  ةالسنوي ةالمائي االحتياجات قدرت وفى النهاية فقد

جمهورية مصر العربية بناء على بيانات األرصاد الجوية الزراعية و إحصائيات التركيب المحصولي 

نحو المساحة المحصولية الكلية و التي تقدر بري و ذلك لمليار متر مكعب  27.2بنحو  7020لعام 

 7000 بمتوسط عام حوالي ( حي  يتم زراعة االراضي اكثر من مرة خالل العام) مليون فدان 20.22

من سطح  ما يحتاجت النبات فعلياً لنموه, وما يتم فقده بالبخر تمثلالفدان وهذه الكمية /متر مكعب 

او كفاءة نظم الري في  , وال يشمل فواقد التسرب من الحقولمن ثغور النباتات نتحاالرض او بال

كمية المياه المطلوب توفرها )اجات االروائية قدرت كمية االحتيو. توصيل المياه لمنطقة انتشار الجذور

 2مليار م 09.8بنحو  السنوية في جميع المحافظات( فعليا للتوصيل االحتياجات المائية للنباتات النامية

وهذه الكمية هي ما  خالل عامفدان وذلك  / متر مكعب 2200 بمتوسط عاملري المحاصيل المنزرعة 

 %(.20-00 بالغمر حوالي كفاءة شبكة الرى)يحتاجت النبات وتشمل فواقد التوصيل في شبكة الري 
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بناء على بيانات األرصاد ( 7010)للمحاصيل الشتوية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  71)جدول 

 المختلفة للمحافظاتالجوية الزراعية 

 المحافظات
البرسيم 

 الشعير القمح المستديم
الفول 

 الكتان العدس البلدى
البصل 

 الثوم الشتوى
بنجر 

 الطماطم البطاطس السكر

 946 758 1391 1067 1080 810 640 782 836 1018 743 االسكندريت

 1032 864 1495 1179 1194 911 717 865 930 1131 820 البحيره

 999 811 1443 1123 1137 860 678 823 883 1074 782 النوباريت

 1044 923 1521 1225 1241 955 768 897 969 1176 856 الدقهلية

 1003 850 1448 1146 1161 887 708 839 905 1099 798 دمياط

 1076 929 1559 1249 1265 974 775 918 987 1200 870 الغربيت

 1044 897 1517 1214 1230 944 750 894 960 1167 847 كفر الشيخ

 1055 894 1542 1219 1235 936 749 893 962 1170 856 االسماعليت

 1129 964 1643 1310 1327 1015 811 963 1034 1258 916 القليوبيت

 1128 945 1634 1290 1306 997 790 947 1017 1236 898 المنوفيت

 1024 887 1484 1186 1201 921 738 868 937 1137 827 بورسعيد

 1088 921 1590 1257 1273 965 772 921 991 1206 882 الشرقيت

 1234 1034 1792 1423 1441 1102 883 1051 1120 1366 997 بني سويف

 1150 984 1672 1337 1354 1037 827 984 1056 1284 935 القاهره

 1192 1009 1732 1381 1398 1071 856 1018 1088 1326 966 الفيوم

 1170 1005 1701 1364 1381 1059 842 1004 1077 1310 954 الجيزه

 1388 1160 2014 1602 1622 1245 995 1184 1259 1537 1119 اسيوط

 1317 1089 1913 1506 1525 1163 930 1109 1182 1441 1051 المنيا

 1586 1373 2316 1886 1909 1477 1154 1404 1495 1822 1318 قنا

 1462 1228 2121 1686 1707 1313 1045 1244 1326 1617 1174 سوهاج

 1677 1478 2456 2025 2049 1592 1242 1511 1608 1959 1416 االقصر

 1712 1508 2506 2066 2091 1625 1268 1542 1641 1999 1444 اسوان

 

بناء على بيانات األرصاد الجوية  (7010)للمحاصيل الشتوية الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية ( 77)جدول 

 الزراعية و ذلك لالقاليم المناخية المختلفة

 اسم االقليم
البرسيم 

 الشعير القمح المستديم
الفول 

 الكتان العدس البلدى
البصل 

 الثوم الشتوى
بنجر 

 الطماطم البطاطس السكر

 992 811 1443 1123 1137 860 678 823 883 1074 782 غرب الدلتا

 1042 900 1511 1209 1224 940 750 887 955 1161 843 شمال الدلتا

 1085 922 1579 1252 1268 967 772 918 988 1202 876 وسط الدلتا

 1187 1008 1724 1376 1394 1067 852 1014 1085 1321 963 جنوب الدلتا

 1486 1266 2164 1741 1762 1358 1073 1290 1374 1675 1216 مصر الوسطي

 1712 1508 2506 2066 2091 1625 1268 1542 1641 1999 1444 مصر العليا

 1251 1069 1821 1461 1479 1136 899 1079 1154 1405 1021 المتوسط
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بناء على بيانات االرصاد ( 7010)للمحاصيل الصيفية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  73)جدول 

 المختلفة  للمحافظاتالجوية الزراعية 

 الطماطم البطاطس الذرة الصفراء عباد الشمس فول الصويا السمسم الفول السودانى األرز الرفيعة الذرة الذرة الشامية المحافظات

 1420 1154 1644 1596 2136 1946 1841 2818 1644 1964 االسكندريت

 1425 1237 2095 1692 2266 2065 1953 2998 1755 2095 البحيره

 1380 1196 2029 1644 2201 2005 1896 2908 1700 2029 النوباريت

 1443 1257 2150 1723 2312 2105 1990 3077 1801 2150 الدقهلية

 1385 1197 2084 1688 2256 2058 1947 2989 1745 2084 دمياط

 1487 1291 2208 1775 2382 2169 2050 3156 1850 2208 الغربيت

 1443 1266 2166 1732 2326 2119 2002 3084 1815 2166 كفر الشيخ

 1457 1285 2105 1699 2274 2074 1959 3002 1762 2105 االسماعليت

 1559 1370 2233 1792 2405 2189 2068 3194 1871 2233 القليوبيت

 1558 1355 2196 1768 2370 2155 2039 3167 1840 2196 المنوفيت

 1414 1226 2116 1706 2284 2081 1968 3033 1773 2116 بورسعيد

 1502 1325 2162 1746 2337 2132 2014 3088 1811 2162 الشرقيت

 1482 1300 2210 1769 2373 2164 2044 3143 1852 2210 بني سويف

 1381 1214 2013 1618 2169 1977 1869 2872 1686 2013 القاهره

 1431 1258 2131 1711 2295 2093 1977 3029 1785 2131 الفيوم

 1406 1239 2084 1679 2248 2052 1938 2967 1746 2084 الجيزه

 1667 1460 2403 1933 2586 2358 2230 3437 2013 2403 اسيوط

 1582 1380 2310 1856 2487 2266 2142 3300 1935 2310 المنيا

 1906 1712 2606 2091 2801 2553 2412 3721 2185 2606 قنا

 1756 1528 2512 2021 2705 2465 2330 3596 2105 2512 سوهاج

 2015 1836 2727 2176 2921 2661 2513 3882 2286 2727 االقصر

 2056 1873 2782 2220 2979 2715 2564 3961 2332 2782 اسوان

 

بناء على بيانات االرصاد  (7010)للمحاصيل الصيفية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  74)جدول 

 الجوية الزراعية و ذلك لالقاليم المناخية المختلفة

 الطماطم البطاطس الذرة الصفراء عباد الشمس فول الصويا السمسم الفول السودانى األرز الذرة الرفيعة الذرة الشامية اسم االقليم

 1408 1196 1923 1644 2201 2005 1897 2908 1700 2029 غرب الدلتا

 1439 1253 2152 1730 2319 2113 1997 3077 1803 2152 شمال الدلتا

 1498 1312 2162 1742 2334 2126 2010 3097 1812 2162 وسط الدلتا

 1425 1253 2109 1694 2271 2071 1957 3003 1767 2109 جنوب الدلتا

 1785 1583 2512 2016 2700 2461 2325 3587 2105 2512 مصر الوسطي

 2056 1873 2782 2220 2979 2715 2564 3961 2332 2782 مصر العليا

 1602 1412 2273 1841 2467 2249 2125 3272 1920 2291 المتوسط
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بناء على بيانات االرصاد  (7010)للمحاصيل النيلية الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  75)جدول 

  المختلفة للمحافظاتالجوية الزراعية 

 المحافظات 
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1079 980 1089 1781 1190 1278 االسكندريت

 1244 1092 5599 1989 1328 1438 البحيره

 1161 1036 1152 1886 1259 1352 النوباريت

 1300 1211 1350 2189 1470 1569 الدقهلية

 1230 1103 1224 2001 1339 1436 دمياط

 1324 1200 1332 2175 1456 1563 الغربيت

 1282 1168 1309 2117 1416 1520 كفر الشيخ

 1246 1139 1261 2062 1385 1480 االسماعليت

 1357 1248 1382 2255 1513 1622 القليوبيت

 1350 1215 1362 2205 1474 1582 المنوفيت

 1265 1157 1281 2094 1404 1503 بورسعيد

 1285 1174 1287 2126 1428 1526 الشرقيت

 1413 1376 1520 2478 1665 1784 بني سويف

 1386 1270 1408 2298 1541 1653 القاهره

 1397 1322 1464 2385 1601 1718 الفيوم

 1415 1293 1449 2341 1569 1684 الجيزه

 1584 1530 1692 2751 1849 1986 اسيوط

 1495 1442 1593 2596 1744 1870 المنيا

 1918 1700 1875 3086 2063 2223 قنا

 1698 1597 1769 2879 1931 2076 سوهاج

 2075 1830 2042 3322 2219 2397 االقصر

 2117 1868 2083 3390 2264 2445 اسوان

 

بناء على بيانات االرصاد ( 7010)للمحاصيل النيلية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية ( 76) جدول 

 الجوية الزراعية و ذلك لالقاليم المناخية المختلفة

 الطماطم البطاطس الذرة الصفراء البصل الذرة الرفيعة الذرة الشامية اسم االقليم

 1161 1036 2613 1885 1259 1356 غرب الدلتا

 1284 1171 1304 2120 1420 1522 شمال الدلتا

 1301 1187 1315 2149 1441 1543 وسط الدلتا

 1402 1315 1460 2375 1594 1709 جنوب الدلتا

 1754 1620 1794 2927 1961 2110 مصر الوسطي

 2117 1868 2083 3390 2264 2445 مصر العليا

 1503 1366 1762 2474 1657 1781 المتوسط
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بناء على بيانات  (7010)للمحاصيل المستديمة الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  72)جدول 

 المختلفة للمحافظاتاالرصاد الجوية الزراعية 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب المحافظات

 2316 2431 3102 2490 4823 االسكندريت

 2484 2591 3301 2626 5165 البحيره

 2400 2511 3201 2559 4994 النوباريت

 2597 2672 3397 2664 5372 الدقهلية

 2477 2579 3283 2621 5141 دمياط

 2640 2734 3480 2745 5483 الغربيت

 2572 2660 3394 2664 5356 كفر الشيخ

 2531 2624 3333 2646 5240 االسماعليت

 2712 2800 3554 2791 5614 القليوبيت

 2678 2775 3522 2772 5537 المنوفيت

 2537 2626 3340 2642 5256 بورسعيد

 2606 2700 3431 2721 5394 الشرقيت

 3034 3134 3993 3135 6311 بني سويف

 2785 2881 3661 2888 5775 القاهره

 2920 3022 3848 3034 6075 الفيوم

 2859 2961 3768 2984 5934 الجيزه

 3349 3460 4390 3454 6937 اسيوط

 3193 3306 4202 3312 6629 المنيا

 3672 3790 4798 3752 7591 قنا

 3502 3624 4594 3621 7251 سوهاج

 3868 3972 5026 3893 7997 االقصر

 3947 4053 5128 3972 8161 اسوان

 

على بيانات بناء ( 7010)للمحاصيل المستديمة الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  72)جدول 

 االرصاد الجوية الزراعية و ذلك لالقاليم المناخية المختلفة

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2400 2511 3201 2558 4994 غرب الدلتا

 2571 2661 3389 2674 5338 شمال الدلتا

 2613 2705 3436 2714 5408 وسط الدلتا

 2900 2999 3818 3010 6024 جنوب الدلتا

 3517 3630 4602 3606 7281 مصر الوسطي

 3947 4053 5128 3972 8161 مصر العليا

 2993 3293 3929 3229 6223 المتوسط
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 الفصل الخامس
 

 
تقدير االحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية 

 التغير فى المناخظروف  تحت
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 :المائية فى مصرالموارد اثر التغيرات المناخية على 

تعد المياه احد القضايا بالغة االهمية التي تواجت العديد من الدول خاصتا دول قارة افريقيا و 

الشرق االوسط, حي  تتسم امدادات اليماه من االمطار و االنهار بعدم التساوي في التوزيع الجغرافي 

و يمكن ان . لمياه و سوء االدارة المائيةالطبيعي و في إمكانية الوصول اليها و عدم استدامة استعماالت ا

و ال يوجد حتى االن بيانات مؤكدة . يفرض ضغوطا اضافية على توافر المياه و إمكانية الحصول عليها

عن تأثر الموارد المائية من نهر النيل تحت ظروف التغيرات المناخية حي  تنبأت بعض السيناريوهات 

شارت سيناريوهات اخرى على احتمال انخفاض الموارد المائية و ا% 20بزيادة مياه نهر النيل بمعدل 

و على الجانب االخر, تم دراسة االحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية في %. 20بمعدالت تصل الى 

مصر و ذلك من اجل تقدير طلب القطاع الزراعي على المياه تحت ظروف التغيرات المناخية و بالتالي 

 . ية لكميات المياه الالزمة لهذا القطاعتوضيح الرؤية المستقبل

وبالنسبة لتأثير ظاهرة تغير المناخ على مصر فإنت وفقاً للتقرير الوطني األول المقدم للجنة 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ, فإن أكثر القطاعات المصرية عرضة لتغير المناخ 

وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح . الزراعة( 2. )لمياه العذبةموارد ا( 7. )المناطق الساحلية( 2: )هي

من األراضي المنتجة للمحاصيل وزيادة سرعة  7كم2.900البحر بمقدار نصف متر إلى غرق مساحة 

وقد يسبب تغير المناخ أيضاً اختالفاً شديداً في معدالت  .مليار دوالر 20التصحر وخسائر تقدر بنحو 

مما قد يؤدي إلى . من الموارد المتجددة للمياه% 82يمد مصر بأكثر من الفيضان السنوي للنيل الذي 

انخفاض إنتاج الغذاء وانتشار البطالة وزيادة النزاعات والصراعات على موارد المياه العذبة مما 

 .يتطلب إصالحات شاملة على جميع األصعدة والقطاعات االقتصادية

الصراعات "ن القرن الحادي والعشرين هو قرن على أ الدراسات السابقةهذا وتجمع الكثير من 

 7070على الموارد المائية وليس البترول وأن مشكلة ندرة المياه ستتفاقم حدتها بحلول عام " الدولية

وسوف . دولة على األقل نقص خطير في موارد المياه العذبة على مستوى العالم 80حي  سيعاني نحو 

شرق األوسط والدول العربية حي  تعتبر المنطقة العربية من تزداد حدة هذه الصراعات في منطقة ال

أكثر مناطق العالم فقراً في الموارد المائية حي  تشير الكثير من التقارير إلى أن هناك تناقص مستمر 

مقابل  7009عام  2م2000إلى  2882عام  2م2072في نصيب الفرد العربي من المياه من نحو 
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التقرير ] 7070سنوياً فقط عام  2م020ويقدر انخفاضت إلى نحو  على المستوى العالمي 2م2000

 [.7009االقتصادي العربي الموحد 

على توقع تفاقم حدة الصراعات الدولية على الموارد المائية وخاصة الدراسات وتركز هذه 

 .الصراع المائي الدولي في حوض نهر النيلوالصراع الدولي في منطقة الشرق األوسط 

, وتركز على عالقة االرتباط بين "حقوق اإلنسان في المياه"كذلك إلى الدراسات وتشير هذه 

مشكلة محدودية وندرة المياه وارتباطها بالمنظومة البيئية وقضايا تغير المناخ والتي تشير إلى أن 

التهديدات البيئية تهدد األمن القومي للدول والتي تركز على الضغوط البيئية والضغط المائي الذي 

 ".الصراعات الدولية"يتسبب في 

 

 :االحتياجات المائية للمناطق المختلفة 

تم حساب االحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة تحت ظروف تغير المناخ باستخدام معادلة 

القيم الناتجة عن تقدير االحتياجات ( 22-22) تضح من البيانات التي تعرض بالجداول بنمان المعدلة وا

للمحاصيل الرئيسية التي تزرع في مصر ( 7200 – 7000)ظروف التغيرات المناخية المائية تحت 

وذلك خالل العروة الصيفية و الشتوية, و كما هو مبين من خالل البيانات ان االحتياجات المائية سوف 

حي  تختلف قيمة الزيادة في االحتياجات . زياده معنوية مقارنتا بالظروف الحالية 7000تزداد سنة 

تزداد االحتياجات المائية كلما اتجهنا جنوبا حي  ان معدل الزيادة في . لمائية حسب المنطقةا

االحتياجات المائية بمصر العليا سوف تزداد بصورة كبيرة مقارنتا بالزيادة في االحتياجات المائية 

ن الزيادة المتوقعة لمنطقة شمال الدلتا, حي  تعتبر الزياده في االحتياجات المائية بمصر العليا اعلى م

لمنطقة الدلتا, من الممكن ان ترجع هذا االختالف في معدل الزيادة نتيجة الرتفاع الرطوبة الجوية 

بمنطقة الدلتا, حي  تمتاز منطقة الدلتا بزيادة الرطوبة النسبية للهواء الجوي, كما تمتاز بارتفاع مستوى 

ان الزيادة في االحتياجات ( 20)ا من الجدول رقم كما يتضح ايض.  الماء االرضي مقارنتا بمصر العليا

المائية خالل العروة الصيفية بصفة عامة ستكون اعلى من معدل الزيادة في االحتياجات المائية للعروة 

الشتوية, و قد يرجع اختالف معدل الزيادة في االحتياجات المائية بين العروات الى ان التغير في المناخ 

دة الموجات المناخية المتطرفة سواء الموجات الحارة او الموجات الباردة و التي ترجع الى احتمال زيا

من المحتمل ان تزداد الموجات المتطرفة و بالتالي تزداد االحتياجات المائية للنباتات خالل فصل 

الصيف , كما ستزداد حدة الموجات الباردة, كما من المتوقع ان تزداد الظروف المناخية المغايرة, 
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ي  من المتوقع زيادة الموجات الدافئة خالل فصل الشتاء و بالتالي ستؤدي الى زيادة االحتياجات ح

( 22)كما يتضح من البيانات المعروضة بالجداول . المائية, كما سيمتد أثرها لتقلل من المحصول الناتج

 7000رنتا بسنة مقا 7200ان االحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة سوف تزداد بصورة اعلى سنة 

 .و ذلك تحت ظل السيناريوهات المختلفة للتغير في المناخ

 : االحتياجات المائية تحت ظروف سيناريوهات تغير المناخ

ان االحتياجات المائية سوف تزداد تحت ( 20-22)يتضح من البيانات المعروضة بالجداول 

ظروف سيناريوهات تغير المناخ بصورة متفاوتة حسب العروات الزراعية فعلى سبيل المثال فان 

معدل الزيادة في االحتياجات المائية للمحاصيل التي تزرع بالعروة الشتوية و العروة النيلية متشابهة, 

كما يالحظ عدم  A2 , A1ستكون تحت ظل السيناريو حي  من المتوقع ان اعلى احتياجات مائية 

وجود فروق كبيرة بين االحتياجات المائية لمحاصيل العروة الشتوية تحت ظروف كال السيناريوهين 

(A2 , A1) كما يالحظ ان معدل الزيادة تحت ظل ظروف السناريوهات ,B2 , B1  اقل من معدل

 . A2 , A1السيناريوهين الزيادة من االحتياجات المائية المتوقع تحت 

اما خالل العروة الصيفي فان اعلى زيادة متوقع لالحتياجات المائية للمحاصيل ستكون تحت 

و سوف تقل الزيادة في االحتياجات المائية تحت ظل ظروف السيناريو    B2ظل ظروف السناريو 

A1 مائية ستكون اقل من اما باقي سيناريوهات تعير المناخ فان الزياده في قيم االحتياجات الB2   ,

A1 . كما تعرض الجداول االحتياجات المائية للمحاصيل المستديمة حي  وجد ان اعلى زيادة في

مقارنتا بباقي سيناريوهات التغير  A2االحتياجات المائية للمحاصيل المستديمة ستكون تحت السيناريو 

 .في المناخ

بالعروات المختلفة سوف تزداد نتيجة  مما سبق يتضح ان االحتياجات المائية للمحاصيل

للتغيرات المناخية المتوقعة و بالتالي تحتاج الى اتخاذ تدابير عملية و خطط قصيرة و طويلة المدى 

لالستعداد لمواجهة تلك الظروف, حي  من المعلوم لدينا ان الزياده في اعداد السكان خالل تلك الفترة 

ستخدام المنزلي على حساب القطاع الزراعي و بالتالي االحتياج ستؤدي الى زيادة الطلب على المياه لال

 .الى ايجاد موارد مائية جديدة لتغطية الطلب المتزايد على المياه و تلبية حاجة المواطنين
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جدول )79 ( االحتياجات المائية المتوقعة لعام 7050 )متر مكعب/ فدان( للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات 

  و لألقاليم المناخية المختلفةAاألرصاد الجوية للسيناريو 1

 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم البصل الشتوى الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم

 1002 819 1457 1134 1148 869 685 831 892 1085 789 دلتاغرب ال

 1053 909 1528 1221 1237 950 758 896 966 1173 852 شمال الدلتا

 1099 934 1599 1269 1285 980 782 931 1001 1218 887 وسط الدلتا

 1208 1026 1755 1401 1419 1086 867 1033 1105 1347 980 جنوب الدلتا

 1527 1300 2222 1789 1810 1395 1102 1325 1411 1720 1248 مصر الوسطي

 1766 1556 2586 2134 2158 1675 1309 1588 1692 2060 1491 مصر العليا

 1276 1091 1858 1491 1510 1159 917 1101 1178 1434 1041 المتوسط

 

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 30) جدول 

 المختلفة للمحافظاتو ذلك  1Aللسيناريو  األرصاد الجوية

 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم البصل الشتوى الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم

 1006 821 1462 1138 1152 871 687 834 894 1088 792 الدلتاغرب 

 1057 913 1533 1225 1242 954 761 899 969 1177 855 شمال الدلتا

 1104 938 1606 1274 1291 984 785 935 1005 1223 891 وسط الدلتا

 1214 1031 1765 1409 1427 1093 872 1039 1111 1355 986 جنوب الدلتا

 1540 1311 2241 1804 1825 1406 1112 1336 1423 1734 1259 مصر الوسطي

 1783 1572 2612 2156 2180 1691 1322 1602 1709 2080 1506 مصر العليا

 1284 1098 1870 1501 1520 1167 923 1108 1185 1443 1048 المتوسط

 

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  31)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Aللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1428 1212 1949 1666 2231 2033 1922 2947 1723 2057 غرب الدلتا

 1461 1272 2185 1756 2354 2145 2027 3124 1830 2184 شمال الدلتا

 1526 1336 2202 1774 2378 2165 2047 3154 1845 2202 وسط الدلتا

 1461 1284 2162 1736 2328 2123 2007 3079 1815 2162 جنوب الدلتا

 1852 1642 2607 2090 2805 2553 2412 3720 2182 2605 مصر الوسطي

 2148 1953 2906 2317 3113 2836 2669 4132 2432 2906 مصر العليا

 1646 1450 2335 1890 2535 2309 2181 3359 1971 2353 المتوسط
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الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  37)جدول 

 المختلفة للمحافظاتو ذلك  1Aللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1435 1218 1959 1675 2242 2044 1932 2962 1732 2068 غرب الدلتا

 1469 1279 2197 1766 2368 2157 2038 3142 1840 2197 شمال الدلتا

 1536 1346 2217 1786 2394 2180 2061 3176 1858 2218 وسط الدلتا

 1474 1296 2182 1752 2349 2142 2025 3108 1833 2182 جنوب الدلتا

 1877 1665 2643 2119 2845 2588 2445 3770 2212 2640 مصر الوسطي

 2183 1983 2954 2354 3163 2882 2709 4198 2470 2954 مصر العليا

 1662 1465 2359 1909 2560 2332 2202 3393 1991 2377 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 33) جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Aللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 االقليماسم 
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1173 1047 2640 1905 1272 1370 غرب الدلتا

 1299 1184 1318 2145 1436 1539 شمال الدلتا

 1319 1203 1333 2179 1461 1564 وسط الدلتا

 1429 1340 1488 2421 1626 1742 جنوب الدلتا

 1806 1666 1845 3010 2016 2170 مصر الوسطي

 2189 1932 2148 3502 2337 2528 مصر العليا

 1536 1395 1795 2527 1691 1819 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  34)جدول 

 المختلفة للمحافظاتو ذلك  1Aللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1176 1050 2647 1909 1275 1374 غرب الدلتا

 1303 1187 1322 2151 1440 1544 شمال الدلتا

 1324 1207 1338 2186 1466 1570 وسط الدلتا

 1435 1346 1495 2432 1634 1750 جنوب الدلتا

 1819 1677 1858 3030 2030 2185 مصر الوسطي

 2207 1947 2164 3529 2355 2548 مصر العليا

 1544 1402 1804 2540 1700 1829 المتوسط
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الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  35)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Aللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2433 2544 3243 2593 5061 غرب الدلتا

 2610 2699 3439 2713 5416 شمال الدلتا

 2660 2754 3498 2763 5506 وسط الدلتا

 2969 3073 3912 3089 6169 الدلتاجنوب 

 3646 3762 4768 3737 7545 مصر الوسطي

 4119 4215 5344 4137 8516 مصر العليا

 3073 3175 4034 3172 6369 المتوسط

 

 

الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  36)جدول 

 المختلفة للمحافظاتو ذلك  1Aللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2434 2545 3245 2594 5064 غرب الدلتا

 2611 2701 3441 2714 5419 شمال الدلتا

 2661 2755 3500 2765 5509 وسط الدلتا

 2972 3076 3915 3091 6175 الدلتاجنوب 

 3650 3767 4774 3741 7555 مصر الوسطي

 4125 4221 5352 4143 8529 مصر العليا

 3076 3178 4038 3175 6375 المتوسط

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 32) جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 1002 819 1457 1134 1148 869 685 831 892 1085 789 غرب الدلتا

 1053 910 1528 1221 1238 950 759 897 966 1173 852 شمال الدلتا

 1099 934 1600 1269 1285 980 782 931 1001 1218 887 وسط الدلتا

 1208 1026 1755 1401 1419 1087 867 1033 1105 1347 980 جنوب الدلتا

 1527 1300 2223 1789 1810 1395 1103 1326 1411 1720 1249 مصر الوسطي

 1766 1557 2587 2135 2159 1675 1309 1588 1693 2061 1491 مصر العليا

 1276 1091 1858 1492 1510 1159 918 1101 1178 1434 1041 المتوسط
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للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  32)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 1005 821 1462 1138 1152 871 687 834 894 1088 792 غرب الدلتا

 1057 912 1533 1225 1242 954 761 899 969 1177 855 شمال الدلتا

 1104 938 1606 1274 1291 984 785 934 1005 1223 891 وسط الدلتا

 1214 1031 1764 1409 1426 1092 872 1038 1111 1355 985 جنوب الدلتا

 1539 1311 2241 1804 1825 1406 1112 1336 1423 1734 1259 مصر الوسطي

 1782 1571 2611 2155 2180 1690 1322 1602 1708 2079 1506 مصر العليا

 1284 1097 1870 1501 1519 1166 923 1107 1185 1443 1048 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  39)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية

 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1428 1212 1949 1666 2231 2033 1922 2947 1723 2057 غرب الدلتا

 1461 1272 2184 1756 2354 2145 2027 3124 1830 2184 شمال الدلتا

 1526 1336 2202 1774 2377 2165 2047 3154 1845 2202 وسط الدلتا

 1461 1284 2162 1736 2327 2122 2006 3078 1814 2162 جنوب الدلتا

 1851 1642 2606 2090 2805 2553 2412 3719 2182 2605 مصر الوسطي

 2148 1952 2906 2317 3112 2835 2669 4131 2431 2906 مصر العليا

 1646 1450 2335 1890 2534 2309 2181 3359 1971 2353 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  40)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1435 1218 1960 1675 2243 2045 1933 2963 1732 2069 غرب الدلتا

 1470 1279 2198 1767 2369 2158 2039 3143 1841 2197 شمال الدلتا

 1537 1346 2218 1787 2395 2181 2062 3177 1858 2219 وسط الدلتا

 1475 1297 2183 1753 2350 2143 2027 3109 1834 2183 جنوب الدلتا

 1878 1666 2645 2121 2848 2590 2447 3774 2214 2643 مصر الوسطي

 2186 1985 2957 2356 3166 2885 2712 4202 2472 2957 مصر العليا

 1664 1465 2360 1910 2562 2334 2203 3395 1992 2378 المتوسط
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الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 41) جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 االقليماسم 
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1173 1047 2641 1905 1272 1370 غرب الدلتا

 1299 1184 1319 2145 1437 1540 شمال الدلتا

 1319 1203 1333 2179 1461 1565 وسط الدلتا

 1429 1340 1489 2421 1627 1742 جنوب الدلتا

 1807 1667 1846 3011 2017 2171 مصر الوسطي

 2190 1932 2149 3503 2338 2529 مصر العليا

 1536 1396 1796 2527 1692 1820 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 47) جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1175 1049 2645 1908 1274 1373 غرب الدلتا

 1302 1186 1321 2149 1439 1542 شمال الدلتا

 1322 1206 1336 2184 1464 1568 وسط الدلتا

 1434 1344 1494 2429 1632 1748 جنوب الدلتا

 1816 1675 1855 3024 2026 2181 مصر الوسطي

 2202 1943 2160 3522 2350 2543 مصر العليا

 1542 1401 1802 2536 1698 1826 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  43)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة A2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2432 2544 3243 2592 5061 غرب الدلتا

 2609 2699 3439 2712 5415 شمال الدلتا

 2659 2753 3497 2763 5505 وسط الدلتا

 2969 3073 3911 3088 6168 الدلتاجنوب 

 3644 3761 4767 3735 7543 مصر الوسطي

 4117 4213 5342 4136 8513 مصر العليا

 3072 3174 4033 3171 6368 المتوسط

 

 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 333  منظمة االغذية والزراعة

 

الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 44) جدول 

 المناخية المختلفة لألقاليم A2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2435 2546 3246 2594 5065 غرب الدلتا

 2612 2701 3442 2715 5420 شمال الدلتا

 2662 2756 3501 2766 5511 وسط الدلتا

 2973 3077 3917 3093 6177 الدلتاجنوب 

 3653 3770 4777 3744 7560 مصر الوسطي

 4128 4224 5356 4146 8536 مصر العليا

 3077 3179 4040 3176 6378 المتوسط

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 45) جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Bللسيناريو  األرصاد الجوية

 

 حلبة  العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 1002 818 1457 1134 1148 871 685 831 891 1084 789 غرب الدلتا

 1053 909 1527 1221 1237 951 758 896 965 1172 851 شمال الدلتا

 1098 934 1598 1268 1284 983 782 930 1001 1217 887 وسط الدلتا

 1206 1025 1753 1400 1417 1090 866 1032 1104 1345 979 جنوب الدلتا

 1524 1298 2219 1786 1807 1389 1101 1323 1409 1718 1247 مصر الوسطي

 1763 1554 2582 2130 2155 1651 1307 1585 1689 2057 1488 مصر العليا

 1274 1090 1856 1490 1508 1156 917 1100 1177 1432 1040 المتوسط

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  46)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B1للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 1002 819 1457 1134 1148 868 685 831 891 1084 789 غرب الدلتا

 1053 909 1527 1221 1237 950 758 896 965 1173 852 شمال الدلتا

 1099 934 1599 1269 1285 979 782 930 1001 1217 887 وسط الدلتا

 1207 1025 1754 1400 1418 1086 867 1032 1104 1346 980 جنوب الدلتا

 1526 1299 2221 1788 1809 1394 1102 1324 1410 1719 1248 مصر الوسطي

 1764 1555 2584 2132 2157 1673 1308 1586 1691 2058 1490 مصر العليا

 1275 1090 1857 1491 1509 1158 917 1100 1177 1433 1041 المتوسط

 

  



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 332  منظمة االغذية والزراعة

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  42)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Bللسيناريو  األرصاد الجوية

 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1432 1215 1955 1671 2237 2040 1928 2956 1728 2063 غرب الدلتا

 1466 1276 2192 1762 2362 2152 2033 3134 1836 2191 شمال الدلتا

 1532 1342 2211 1781 2387 2174 2055 3166 1852 2211 وسط الدلتا

 1469 1291 2174 1745 2340 2134 2017 3095 1825 2173 جنوب الدلتا

 1866 1655 2628 2107 2828 2573 2431 3749 2200 2625 مصر الوسطي

 2168 1970 2934 2338 3142 2863 2692 4170 2454 2934 مصر العليا

 1656 1458 2349 1901 2549 2323 2193 3378 1983 2366 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  42)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B1للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1434 1217 1958 1674 2241 2043 1931 2961 1731 2067 غرب الدلتا

 1469 1278 2196 1765 2367 2156 2037 3140 1839 2196 شمال الدلتا

 1536 1345 2216 1785 2393 2179 2060 3174 1857 2217 وسط الدلتا

 1473 1295 2181 1751 2348 2141 2024 3106 1831 2180 جنوب الدلتا

 1875 1663 2641 2117 2843 2586 2443 3767 2210 2638 مصر الوسطي

 2181 1981 2950 2351 3160 2879 2706 4193 2467 2950 مصر العليا

 1661 1463 2357 1907 2559 2331 2200 3390 1989 2375 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  49)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Bللسيناريو  األرصاد الجوية

 

 االقليماسم 
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1173 1047 2639 1904 1271 1369 غرب الدلتا

 1298 1183 1318 2144 1435 1538 شمال الدلتا

 1318 1202 1332 2177 1460 1563 وسط الدلتا

 1427 1339 1487 2418 1625 1740 جنوب الدلتا

 1803 1664 1843 3005 2013 2167 مصر الوسطي

 2185 1928 2145 3495 2333 2523 مصر العليا

 1534 1394 1794 2524 1690 1817 المتوسط

 

  



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 333  منظمة االغذية والزراعة

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 50) جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B1للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1173 1047 2640 1904 1272 1370 غرب الدلتا

 1299 1184 1318 2144 1436 1539 شمال الدلتا

 1319 1203 1333 2178 1460 1564 وسط الدلتا

 1428 1339 1488 2420 1626 1741 جنوب الدلتا

 1805 1665 1844 3007 2015 2169 مصر الوسطي

 2187 1930 2147 3499 2335 2526 مصر العليا

 1535 1395 1795 2525 1691 1818 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  51)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة 1Bللسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2403 2514 3205 2562 5001 غرب الدلتا

 2575 2665 3393 2677 5346 شمال الدلتا

 2617 2710 3442 2719 5418 وسط الدلتا

 2906 3007 3827 3018 6038 الدلتاجنوب 

 3529 3643 4618 3619 7307 مصر الوسطي

 3963 4069 5149 3988 8195 مصر العليا

 2999 3101 3939 3097 6218 المتوسط

 
الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 57) جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B1للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2433 2545 3244 2593 5062 غرب الدلتا

 2610 2700 3440 2713 5418 شمال الدلتا

 2660 2755 3499 2764 5507 وسط الدلتا

 2971 3075 3913 3090 6172 الدلتاجنوب 

 3648 3765 4771 3739 7550 مصر الوسطي

 4122 4218 5348 4140 8523 مصر العليا

 3074 3176 4036 3173 6372 المتوسط

 

 

 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 334  منظمة االغذية والزراعة

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 53) جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 1002 818 1457 1134 1148 868 685 831 891 1084 789 غرب الدلتا

 1053 909 1527 1221 1237 950 758 896 965 1172 851 شمال الدلتا

 1098 934 1598 1268 1284 979 782 930 1001 1217 887 وسط الدلتا

 1206 1025 1753 1400 1417 1085 866 1032 1104 1345 979 جنوب الدلتا

 1525 1298 2219 1787 1807 1393 1101 1323 1409 1718 1247 مصر الوسطي

 1763 1554 2582 2131 2155 1672 1307 1585 1689 2057 1489 مصر العليا

 1275 1090 1856 1490 1508 1158 917 1100 1177 1432 1040 المتوسط

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية بناء على بيانات ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  54)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح البرسيم  اسم االقليم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 1002 819 1457 1134 1148 869 685 831 892 1085 789 غرب الدلتا

 1053 909 1528 1221 1237 950 758 896 966 1173 852 شمال الدلتا

 1099 934 1599 1269 1285 980 782 931 1001 1218 887 وسط الدلتا

 1207 1026 1755 1401 1418 1086 867 1033 1105 1347 980 جنوب الدلتا

 1526 1300 2222 1789 1810 1395 1102 1325 1411 1720 1248 مصر الوسطي

 1765 1556 2586 2134 2158 1674 1309 1587 1692 2060 1491 مصر العليا

 1275 1091 1858 1491 1509 1159 917 1101 1178 1434 1041 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  55)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1434 1217 1957 1673 2240 2042 1930 2960 1730 2066 غرب الدلتا

 1468 1278 2195 1764 2366 2155 2036 3139 1838 2195 شمال الدلتا

 1535 1344 2215 1784 2391 2178 2059 3172 1856 2215 وسط الدلتا

 1472 1294 2179 1750 2346 2139 2022 3103 1830 2178 جنوب الدلتا

 1873 1661 2637 2114 2839 2582 2440 3762 2207 2635 مصر الوسطي

 2177 1978 2946 2348 3155 2875 2702 4187 2463 2946 مصر العليا

 1660 1462 2355 1906 2556 2329 2198 3387 1987 2373 المتوسط

 

  



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 331  منظمة االغذية والزراعة

 

الرئيسية بناء على بيانات  الصيفيةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 56) جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1435 1218 1959 1675 2242 2044 1932 2962 1732 2068 غرب الدلتا

 1469 1279 2197 1766 2368 2157 2038 3142 1840 2197 شمال الدلتا

 1536 1346 2217 1786 2394 2180 2061 3176 1858 2218 وسط الدلتا

 1474 1296 2182 1752 2349 2142 2025 3108 1833 2182 جنوب الدلتا

 1877 1665 2643 2119 2845 2588 2445 3770 2212 2640 مصر الوسطي

 2183 1983 2954 2354 3163 2882 2709 4198 2470 2954 مصر العليا

 1662 1465 2359 1909 2560 2332 2202 3393 1991 2377 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  52)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 االقليماسم 
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1173 1047 2639 1904 1271 1369 غرب الدلتا

 1298 1183 1318 2144 1436 1538 شمال الدلتا

 1318 1202 1332 2177 1460 1563 وسط الدلتا

 1427 1339 1487 2418 1625 1740 جنوب الدلتا

 1804 1664 1843 3005 2014 2167 مصر الوسطي

 2185 1928 2145 3496 2333 2524 مصر العليا

 1534 1394 1794 2524 1690 1817 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  52)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1173 1047 2640 1905 1272 1370 غرب الدلتا

 1299 1184 1318 2145 1436 1539 شمال الدلتا

 1319 1203 1333 2179 1461 1564 وسط الدلتا

 1429 1340 1488 2421 1626 1742 جنوب الدلتا

 1806 1666 1845 3009 2016 2170 مصر الوسطي

 2189 1931 2148 3501 2337 2528 مصر العليا

 1536 1395 1795 2527 1691 1819 المتوسط

 

  



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 336  منظمة االغذية والزراعة

 

الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7050المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  59)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2432 2544 3243 2592 5061 غرب الدلتا

 2609 2699 3439 2712 5415 شمال الدلتا

 2659 2753 3497 2763 5505 وسط الدلتا

 2969 3073 3911 3088 6168 الدلتاجنوب 

 3644 3761 4767 3735 7543 مصر الوسطي

 4117 4213 5342 4136 8513 مصر العليا

 3072 3174 4033 3171 6368 المتوسط

 

الرئيسية بناء على بيانات  المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100المتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  60)جدول 

 لألقاليم المناخية المختلفة B2للسيناريو  األرصاد الجوية
 

 البرسيم الحجازى  النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم

 2434 2545 3245 2594 5064 غرب الدلتا

 2611 2701 3441 2714 5419 شمال الدلتا

 2661 2756 3500 2765 5509 وسط الدلتا

 2972 3076 3915 3092 6175 الدلتاجنوب 

 3651 3767 4775 3742 7556 مصر الوسطي

 4125 4221 5353 4144 8530 مصر العليا

 3076 3178 4038 3175 6376 المتوسط

 

 

 

  

  



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 331  منظمة االغذية والزراعة

 

للمحاصيل الشتوية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب) 7100و 7050الحالية والمتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 61)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة بناء على بيانات األرصاد الجوية
 

 الشعير القمح البرسيم  السناريوهات المختلفة

الفول 

 الكتان العدس البلدى

البصل 

 الثوم الشتوى

بنجر 

 الطماطم البطاطس السكر

 2702 2028 2972 2022 2028 2222 988 2028 2200 2000 2072 الحالى

عام 
2212 

السيناريو 

A1 2002 2020 2229 2202 822 2208 2020 2082 2909 2082 2722 

السيناريو 

A2 2002 2020 2229 2202 829 2208 2020 2087 2909 2082 2722 

السيناريو 

B1 2000 2027 2222 2200 822 2202 2009 2080 2902 2080 2720 

السيناريو 

B2 2000 2027 2222 2200 822 2209 2009 2080 2902 2080 2720 

 2720 2080 2902 2082 2008 2209 822 2200 2222 2022 2002 المتوسط

عام 
2322 

السيناريو 

A1 2009 2002 2290 2209 872 2222 2070 2002 2920 2089 2790 

السيناريو 

A2 2009 2002 2290 2202 872 2222 2028 2002 2920 2082 2790 

السيناريو 

B1 2002 2022 2222 2200 822 2209 2008 2082 2902 2080 2720 

السيناريو 

B2 2002 2020 2229 2202 822 2208 2008 2082 2909 2082 2720 

 2790 2080 2920 2082 2020 2222 870 2200 2292 2029 2000 المتوسط

 
الرئيسية الصيفية للمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100و 7050الحالية والمتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 67)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة بناء على بيانات األرصاد الجوية
 

 السناريوهات المختلفة

الذرة 

 الشامية

الذرة 

 األرز الرفيعة

الفول 

 السمسم السودانى

فول 

 الصويا

عباد 

 الشمس

الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 2207 2027 7722 2902 7022 7708 7270 2727 2870 7782 الحالى

عام 
2212 

السيناريو 

A1 7202 2822 2208 7292 7208 7020 2980 7220 2000 2202 

السيناريو 

A2 7202 2822 2208 7292 7208 7020 2980 7220 2000 2202 

السيناريو 

B1 7222 2892 2229 7282 7272 7008 2802 7208 2009 2202 

السيناريو 

B2 7222 2892 2292 7289 7278 7002 2802 7200 2027 2220 

 2207 2000 7202 2982 7000 7222 7299 2222 2829 7222 المتوسط

عام 
2322 

السيناريو 

A1 7222 2882 2282 7707 7227 7020 2808 7208 2020 2227 

السيناريو 

A2 7229 2887 2280 7702 7220 7027 2820 7220 2020 2220 

السيناريو 

B1 7220 2898 2280 7700 7222 7008 2802 7202 2022 2222 

السيناريو 

B2 7222 2882 2282 7707 7227 7020 2808 7208 2020 2227 

 2227 2020 7208 2808 7020 7227 7707 2282 2882 7222 المتوسط
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الرئيسية  النيليةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100و 7050الحالية والمتوقعة لعام  االحتياجات المائية( 63)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة بناء على بيانات األرصاد الجوية
 

 الذرة الشامية السناريوهات المختلفة

الذرة 

 البصل الرفيعة

الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 2002 2222 2227 7020 2202 2292 الحالى

عام 
2212 

السيناريو 

A1 2928 2282 7072 2280 2280 2022 

ناريو السي

A2 2970 2287 7072 2282 2282 2022 

السيناريو 

B1 2922 2280 7070 2280 2280 2020 

السيناريو 

B2 2922 2280 7070 2280 2280 2020 

 2020 2280 2280 7072 2282 2929 المتوسط

عام 
2322 

السيناريو 

A1 2978 2200 7000 2900 2007 2000 

السيناريو 

A2 2972 2289 7022 2907 2002 2007 

السيناريو 

B1 2929 2282 7070 2280 2280 2020 

السيناريو 

B2 2928 2282 7072 2280 2280 2022 

 2028 2289 2288 7027 2280 2972 المتوسط

 
 المستديمةللمحاصيل ( فدان/ متر مكعب) 7100و 7050الحالية والمتوقعة لعام  االحتياجات المائية(  64)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة الرئيسية بناء على بيانات األرصاد الجوية
 

 النخيل الحدائق القطن القصب السناريوهات المختلفة

البرسيم 

 الحجازى 

 7882 2082 2878 2098 2702 الحالى

عام 
2212 

السيناريو 

A1 2228 2227 0020 2220 2022 

السيناريو 

A2 2229 2222 0022 2220 2027 

السيناريو 

B1 2729 2082 2828 2202 7888 

السيناريو 

B2 2229 2222 0022 2220 2027 

 2000 2202 0020 2202 2220 المتوسط

عام 
2322 

السيناريو 

A1 2220 2220 0029 2229 2022 

السيناريو 

A2 2229 2222 0000 2228 2022 

السيناريو 

B1 2227 2222 0022 2222 2020 

السيناريو 

B2 2222 2220 0029 2229 2022 

 2022 2229 0029 2220 2220 المتوسط
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 العربية مصر جمهورية في الرئيسية للمحاصيل والمستقبلية الحالية المائية االحتياجات( 61) جدول

 المحاصيل المختلفة

 المنزرعةالكلية  المساحة
 حاليا 

االحتياجات المائية 
 الحالية 

االحتياجات المائية لعام 
1505 

االحتياجات المائية لعام 
1955 

ل 
صي
حا
لم
ا

ية
و
شت
ال

  
ة 
سي
ئي
لر
ا

 

 272.9 277.2 222.0 2029270 البرسيم 

 0222.0 0202.0 0722.8 2228720 القمح

 278.0 279.2 272.8 772200 الشعير

 777.8 777.2 722.9 702022 البلديالفول 

 2.0 2.0 2.0 2809 العدس

 8.7 8.7 8.0 27290 الكتان

 702.0 707.2 289.2 277922 الشتويالبصل 

 20.0 20.2 22.2 22000 الثوم

 229.8 222.7 207.2 720082 بنجر السكر

 220.2 220.2 222.9 202200 البراطس

 722.2 720.2 700.2 720702 الرماطم

ية
س
ئي
لر
 ا
ية
يف
ص
ال
ل 
صي
حا
لم
ا

 

 0072.2 2882.8 2928.0 2272029 الذرة الشامية

 200.9 200.0 222.0 222298 الذرة الرفيعة

 2208.2 2290.0 2022.2 2228729 األرز

 200.0 202.9 222.9 202902 السودانيالفول 

 700.8 702.2 282.2 89290 السمسم

 87.2 87.7 98.0 22000 فول الصويا

 22.2 22.8 20.8 28209 عباد الشمس

 270.2 270.0 289.8 727009 الذرة الصفراء

 282.0 280.9 298.2 270209 البراطس

 020.0 027.8 028.9 720272 الرماطم

ية
س
ئي
لر
 ا
ة 
لي
ني
 ال
ل
صي
حا
لم
ا

 

 000.2 089.2 099.2 790022 الشاميةالذرة 

 9.7 9.7 9.0 2279 الذرة الرفيعة

 22.0 22.0 27.2 27822 البصل

 278.2 279.9 272.0 90222 الذرة الصفراء

 27.0 27.2 22.0 00229 البراطس

 20.0 20.9 22.7 20002 الرماطم

ة 
يم
تد
س
لم
 ا
ل
صي
حا
لم
ا

ية
س
ئي
لر
ا

 

 7007.2 7072.2 2892.0 222227 القصب

 2227.0 2222.8 2200.2 790020 القرن

 0008.2 0072.0 0008.0 2002022 الحدائق

 222.0 220.7 209.8 92820 النخيل

 700.0 702.2 729.2 92220  الحجازيالبرسيم 

 22082 22002 27202 20220090 االحتياجات المائية إجمالي

 00280 00200 09822   االحتياجات االروائية إجمالي

 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 322  منظمة االغذية والزراعة

 

 

 الفصل السادس
 

 

 

 فسيولوجي العجز المائي
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 Water Stress رطوبىاالجهاد ال
تتعرض النباتات المنزرعة تحت ظروف الحقل إلي عديد من الظروف البيئية القاسية منها 

يؤدى الى نقص فى نمو النبات وكمية ( نقص الماء)الرطوبى  االجهادوان . اإلجهاد الرطوبى

 .المحصول اكثر من تاثير كل العوامل االخرى مجتمعة

يعبر عن الحاالت التي  Water Deficit أو نقص الماء Water Stress إن اإلجهاد الرطوبى

منخفضة إلي  Turgorالخاليا ( انتفاخ)للنبات وامتالء   Water potentialيكون فيها الجهد المائي 

وبوجت عام يتوازن الجهد المائي . بوظيفتها العادية القيامالدرجة التي تعيق أعضاء النبات المختلفة من 

للخلية, مع الجهد المائى للتربة الزراعية, ويشتمل االجهاد المائى للتربة, كما ذكر سابقا, على القوى 

 .التى تعمل على خفض الطاقة الحرة للماء االرضى

للخلية والذى يسبب اعاقة العمليات الفسيولوجية بالنيات يتوقف على  المائىن مقدار الجهد وا

نوع النبات, ومرحلة النمو, والعملية الفسيولوجية نفسها, وعلى سبيل المثال, تعتبر عملية نمو الخلية 

االخرى بالنبات, كما  اكثر حساسية لإلجهاد المائى بالمقارنة بالعمليات الفسيولوجية( زيادتها فى الحجم)

 (.2)هو مبين بجدول 

يق النتح رد الماء من النبات عن طقعموما ينشأ االجهاد المائى اثناء الفترات التى يكون قيها ق

يزيد عن مقدار الماء الممتص بواسطة النبات, ويحدث هذا عادة فى منتصف النهار, وخصوصا فى 

ها, ويقل الجهد المائى بهان ولكن تستعيد الخاليا حالتها االيام الحارة حي  تفقد خاليا االوراق امتالئ

الطبيعية بعد فترة الظهيرة, اذ تزداد الكمية الممتصة من الماء بواسطة النبات عن طريق عن الكمية 

 .التى يفقدها عن طريق النتح

فى النبات, نتيجة النقص التدريجي في كمية الماء الميسر  مائى( إجهاد)وقد يحدث نقص 

خمسة الجهد المائى للتربة, والورقة والجذر أثناء فترة تجفيف للتربة قدرها ( 2)ويبين شكل . اتللنب

فى بداية فترة التجفيف يعود الجهد المائى للورقة فى فترة الليل الى قيمة  تحي  يتضح من الشكل أن. ايام

لنبات اثناء النهار, وذلك عندما لمساوية للجهد المائى للتربة, ولكن بجفاف التربة تدريجيا, يحدث ذبول 

تنخفض حركة الماء تجاه الجذر فى التربة الجافة, وال تستطيع تعويض الفقد اليومى فى الماء عن 

طريق النتح, وهذا يكون فى اليوم الثال  كما هو موضح فى نفس الشكل, واذا لم يضاف الماء للتربة 
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الذبول الدائم وهذا يكون فى اليوم الخامس,  حتى يصل الى الجهد المائى للورقة والذى عنده يحدث

 (.Slatyer, 1967)وعندئذ ال تستعيد االوراق امتالئها اثناء الليل 

مما سبق يتضح أن هناك ثالث عوامل رئيسية تتسبب في االجهاد المائي بالنبات هي, معدل 

. بة بالجهد المائي للورقة, وعالقة الجهد المائي للترالجذورالنتح, معدل حركة الماء خالل التربة إلي 

الذبول الدائم يعتمد على الجهد المائى  هوهنا تجدر االشارة الى أن الجهد المائى للتربة الذى يحدث عند

الذى تذبل عنده االوراق ولذلك فأن الذبول الدائم ليس صفة خاصة بالتربة ولكن يتحدد بالصفات 

ن النباتات تذبل بار أل 20ه جهد مائى للتربة قدر وعموما يحدث الذبول الدائم عند. االسموزية للنبات

 .عند هذا الجهد المائى

فقد يكون منخفضا اى قد ال يكون واضحا على النباتات ولكن  الرطوبىوتختلف شدة االجهاد 

وقد يكون االجهاد الرطوبى  ,يمكن التعرف علية فقط عن طريق قياسة بواسطة اجهزة قياس خاصة

اكثر شدة عن الحالة السابقة بحي  يؤدى الى ذبول مؤقت للنباتات وذلك فى فترة الظهيرة, وقد يكون 

االجهاد الرطوبى شديد جدا بحي  يؤدى الى ذبول دائم, واذا استمر فيسبب موت النباتات بسبب فقد 

 (. الجفاف)الماء من الخاليا 

 
  علي نباتات محاصيل الحقل تأثير االجهاد الرطوبى

أن مقدار الضرر الذي يتسبب عن االجهاد الرطوبي لنباتات محاصيل الحقل يعتمد إلي حد 

وكذلك علي طول فترة االجهاد الرطوبى  الرطوبياالجهاد  تكبير علي طور نمو النبات الذي يحدث في

حلة انبات البذور وتكشف مر( 2: )هي (مراحل) ويمكن تقسيم دوره حياه النبات إلي ثالث اطوار

مرحلة النمو الثمرى, وفيما يلى سوف نناقش تأثير االجهاد ( 2)مرحلة النمو الخضرى, ( 7)البادرات, 

 .الرطوبى على كل مرحلة من هذه المراحل فى حياة نباتات محاصيل الحقل

 
 وتكشف البادرات االنبات .1

 نباتات محاصيل الحقل ورذبات بان تثبيطالي  (نقص الماء االرضى) يؤدي االجهاد الرطوبى

تختلف المحاصيل في قدرتها علي االنبات تحت ظروف االجهاد بوجة عام وكذلك تكشف البادرات و

 منخفضةالرطوبة العباد الشمس يمكنها ان تنبت في درجات وعلى سبيل المثال وجد أن بذور  طوبىرال

 .اكثر جفافا بالمقارنة بمحاصيل أخرى مثل بنجر السكر والذرة ظروفاو بمعنى آخر فى 
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 مرحلة النمو الخضري .7

بدرجة شديدة  خات يثبطبوجة  االوراقوزيادة مساحة الخضرى بوجة عام النمو ان     

 تتأثرالعمليات المسئولة عن النمووان كل ( 0)المحدود كما هو موضح بشكل االجهاد الرطوبى  بواسطة

جهاد الرطوبى هو نقص ن التأثير العام االكثر وضوحا لالولكن بدرجات متفاوتة وا طوبىجهاد الرباال

وان نمو النبات يعتمد اساسا على انقسام الخاليا وزيادتها فى الحجم, . النبات ونقص المحصول نمو

ى وتكشف كال من المجموع الخضرى والثمرى ونمو الجذور وسوف نناقش فيما يلى تأثير االجهاد المائ

 .عليها

  (نمو الخاليا)انقسام الخاليا وزيادتها فى الحجم 

يتأثران باالجهاد المائى ولكن بوجت عام ( نموها)ان كال من انقسام الخاليا وزيادتها فى الحجم 

ولقد وجد . انقسام الخاليا حجم  بدرجة اكبر من تثبيطيؤدى االجهاد المائى الى تثبيط زيادة الخاليا فى ال

أن زيادة الخاليا فى الحجم يثبط او يوقف تماما قبل أن يحدث نقصا كبيرا فى عملية التمثيل الضوئى 

يثبط غالبا او يوقف قبل أن يثبط معدل التمثيل الضوئى ( زيادة مساحة سطحها)كما وجد ان نمو الورقة 

 (.0)بدرجة واضحة شكل 

  الخضرىنسبة المجموع الجذرى الى 

فى  يؤدى االجهاد الرطوبى الى نقص كل من المجموع الخضرى والجذرى ولكن النقص

الجذرى الى  المجموعفى المجموع الجذرى ولذلك فإن نسبة  المجموع الخضرى يكون أكبر عنت

وفى بعض الحاالت تكون هناك . الخضرى تزداد بزيادة االجهاد الرطوبى الذى تتعرض لت النباتات

مية الجذور المتكونة فى النباتات المعرضة الى اجهاد رطوبى محدود وقد يرجع ذلك الى زيادة فى ك

تأثير تجفيف ( 0)قدرة الجذور على تعديل االسموزية وذلك بالمقارنة بالمجموع الخضرى ويبين شكل 

ويالحظ من . التربة على الوزن الجاف للجذور ومساحة السطح الورقى فى محصول الذرة الشامية

ل ان االجهاد الرطوبى المحدود أدى الى ايقاف الزيادة فى مساحة السطح الورقى ولكن فى نفس الشك

ومن المالحظ أن هذا يحدث عندما تتعرض النباتات الى اجهاد . الوقت استمرت الجذور فى النمو

ية رطوبى محدود بالتربة, والذى يؤدى الى تثبيط نمو المجموع الخضرى بنسبة اكبر من تثبيطت لعمل

( ميسرة)التمثيل الضوئى والذى ينتج عنة وجود فائض من المواد الكربوهيداتية والتى تكون متاحة 

 .لنمو الجذور
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  (التخصص)التكشف 

هناك نوعين من التكشف فى نباتات محاصيل الحقل هما التكشف الخضرى والتكشف الثمرى 

وراق جديدة وزيادة معدل ويؤثر االجهاد الرطوبى على التكشف الخضرى عن طريق نقص تكشف ا

ولذلك فأن االجهاد الرطوبى يسبب نقصا شديدا فى مساحة التمثيل الضوئى القديمة شيخوخة االوراق 

 .وكذلك نقص فى معدل عملية التمثيل الضوئى لكل وحدة مساحة من سطح الورقة

رطوبى محدود ولفترة  اجهادعض النباتات مثل الذرة الشامية اذا تعرضت الى بلقد وجد ان 

قصيرة نسبيا فانة بعد الرى يكون معدل النمو سريعا لفترة قصيرة ولذلك فال يظهر نقصا فى معدل نمو 

 Stored or compensatoryمثل هذه النباتات فى مثل هذه الحاالت ويطلق على هذه الظاهرة 

growth  ولقد ذكر كرامرKramer, 1983 أثناء فترة  تالى ان أن السبب فى هذه الظاهرة يرجع

تعرض النباتات الى اجهاد رطوبى يقل االمتالء ويثبط نمو الخاليا وبالتالى تتجمع المواد الغذائية 

الممثلة وهذه المواد الغذائية المخزنة تكون متاحة للعمليات الحيوية المرتبطة بالنمو وذلك بعد اعادة 

رطوبى التى يتعرض لها النبات فأن جدر الخاليا قد أما اذا طالت فترة االجهاد ال( االنتفاخ)االمتالء 

ولقد . تصبح متصلبة الى درجة ال يمكن معها استعادة نموها وزيادتها فى الحجم حتى بعد زيادة االمتالء

اذا تعرضت بعض النباتات الى اجهاد مائى شديد الكثر من بضع ساعات فان معدل  تعض أنبذكر ال

 .ديدمن ج تالنمو ال يعود الى طبيعت

ان تاثير االجهاد الرطوبى على التكشف الثمرى يكون اكبر من تأثيرة على النمو الخضرى اذ 

يعمل االجهاد الرطوبى فى المحاصيل النجيلية مثل القمح على تثبيط استطالة السنبلة وتثبيط تكون 

وحجم  ددعيسبب ضررا لالزهار وأن  تالسنيبالت واذا حدث االجهاد الرطوبى عند تفتح المتك فأن

ولقد وجد أن االجهاد الرطوبى اثناء االزهار فى فول الصويا يؤدى الى نقص طول فترة . الحبوب يقل

ولقد وجد أن (. Sionit and Keamer, 1977)ٍالتزهير ويسبب سقوط نسبة من االزهار المتكونة 

دى الى زيادة طول االجهاد الرطوبى لم يؤثر على تكوين مبادئ االزهار فى نبات عباد الشمس ولكنة ا

 (.Yagappan et al., 1980)الفترة من االنبات الى االزهار
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التربة على الوزن الجاف للجذور، ومساحة السرح الورقى فى الذرة الشامية، ويالحظ ان االجهاد الرطوبى المحدود  جفافتاثير (. 3)شكل 

 .يوقف الزيادة فى مساحة السرح الورقى بينما يؤدى الى زيادة نمو الجذور

 تأثير االجهاد الرطوبى على العمليات الفسيولوجية بالنبات 

ديد من العمليات الفسيولوجية الهامة بالنبات مثل التمثيل يؤثر االجهاد الرطوبى على الع

النبات  اعضاءناتجات التمثيل الضوئى على ( توزيع)الضوشى والتنفس الظالمى واالنتقال وتقسيم 

المختلفة وامتصات العناصر الغذائية وقفل الثغور وسوف نناقش فيما يلى تاثير االجهاد الرطوبى على 

 .هذه العمليات الفسيولوجية

 التمثيل الضوئى 

يؤدى االجهاد الرطوبى الى نقص معدل التمثيل الضوئى للنباتات وعلى سبيل المثال وجد أن 

عندما سمح للتربة أن تجف % 00التمثيل الضوئى فى بعض نباتات محاصيل الحقل يقل بمقدار 

هبط المحتوى الرطوبى يتدريجيا ابتداء من السعة الحقلية حتى ظهور الذبول على النباتات وعندما 

معدل التمثيل  فانالنسبة المئوية الخاصة بالذبول المستديم وذبول االوراق ذبوال واضحا  الىبة للتر

عن المعدل االصلى ويرجع النقص فى معدل التمثيل الضوئى لنباتات % 92بمقدار ينخفض الضوئى 

ة الى نقص مساحة السطح الورقى وقفل الثغور ونقص كفاء محاصيل الحقل نتيجة لألجهاد الرطوبى

وان نقص مساحة السطح الورقى تعتبر من االسباب الرئيسية لنقص المحصول فى  CO2تثبيت غاذ 

ولقد وجد ايضا أن تجميع المواد الكربوهيداتية عند نقص معدل النمو الذى يحدث . نباتات المحاصيل

 .نتيجة االجهاد الرطوبى قد يسبب نقصا فى معدل التمثيل الضوئى
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أن االجهاد الرطوبى يثبط الفسفرة الضوئية وانتقال  Boyer and Keck, 1974ولقد وجد 

االلكترونات فى تفاعالت الضوء وذلك فى البالستيدات الخضراء المعزولة من أوراق نباتات عباد 

ولقد وجد ايضا أن االجهاد الرطوبى يثبط نشاط تفاعالت الظالم فى عملية التمثيل الضوئى . الشمس

-Ribulose-5مات التى تحفز هذه التفاعالت والمثال على ذلك انزيم جة لتثبيط نشاط االنزيينت

Phosphate Kinase وفى هذا المجال وجد . وغيرهاMayoral et al., 1981  ان انزيمات

الكربكسلة فى نباتات القمح البرى تظل نشطة تحت جهد مائى منخفض والذى يسبب تثبيط نفس 

بت يكون النشاط االنزيمى ( المقاوم للجفاف)لى القمح البرى االنزيمات فى القمح المنزرع, وهذا يدل ع

ولقد وجد ايضا أن االجهاد الرطوبى يسبب تثبيط تكوين   .قى القمح المنزرع تاكثر تحمال للجفاف عن

عموما تختلف االنواع النباتية المختلفة . الكلورفيل كما تؤدى زيادة االجهاد الرطوبى الى هدم الكلورفيل

عملية التمثيل الضوئى بها ب هااالصناف داخل النوع الواحد عن بعضها فى مدى تأثركما تختلف 

توجد اختالفات كبيرة بين نفس نباتات المحاصيل النامية فى الحقل ومثيلتها  اباالجهاد الرطوبى كم

 .النامية فى الصوبة فى اصص

 التنفس الظالمى 

لك فى كثير من نباتات محاصيل الحقل يقل معدل التنفس الظالمى بزيادة االجهاد الرطوبى وذ

وعلى العكس من ذلك فقد وجد فى ( Boyer, 1970)ومنها الذرة الشامية وفول الصويا وعباد الشمس 

 (.Brix, 1962)معدل التنفس الظالمى بزيادة االجهاد الرطوبى في زيادة  بها بعض االشجار تحدث

  االنتقال 

بالنبات يقل تحت  االخرىالورقة الى االجزاء  ان معدل انتقال نواتج التمثيل الضوئى من

اتية اثناء النهار من رأن معدل انتقال المواد الكربوهيد Bunce, 1982االجهاد الرطوبى ولقد وجد 

الورقة الى االجزاء االخرى من النبات قد انخفض بينما زاد أثناء الليل وذلك فى نباتات الذرة الشامية 

وهنا تجدر االشارة الى ان نقص الماء بالورقة يؤدى الى . وفول الصويا المعرضة لإلجهاد الرطوبى

 .داخل النبات المغذيات و نواتج التمثيلنقص انتقال 

لنقص الماء بالورقة عن عملية  مقاومةعملية انتقال المواد الغذائية بالنبات اكثر  رموما تعتبع

 ,Sun and Krieg)ٍالتمثيل الضوئى فى محاصيل الحقل ومن امثلتها نباتات القطن والذرة الرفيعة 

ل الجهد ولقد وجد أن سرعة عمليات انتقال المواد الغذائية بالنبات تظل نشطة الى ان يص(. 1979



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 321  منظمة االغذية والزراعة

 

المائى بالنبات الى درجة كافية لتثبيط عملية التمثيل الضوئى, ولكن تقل كمية المواد الغذائية المنتقلة 

بالنبات تحت مثل هذه الظروف وقد يرجع ذلك الى نقص عملية التمثيل الضوئى بسبب االجهاد 

 .الرطوبى

 امتصاص العناصر الغذائية 

لتاثير  مؤشراتالغذائية وان احد  للعناصرالنباتات يؤدى االجهاد المائى الى نقص امتصات 

انتقال النيتروجين والفوسفور من االوراق المسنة الى السيقان واالنسجة سرعة االجهاد الرطوبة هو 

ويرجع نقص امتصات العناصر الغذائية بواسطة النباتات المعرضة الى اجهاد روبى الى . المرستيمية

( 2)المجموع الجذرى,  اتدادنقص ام( 7)ة فى االرض الجافة, ئينقص حركة العناصر الغذا( 2)

 .نقص نفاذية الجذور للماء والعناصر المعدنية

فى التربة ال يكون هو السبب الرئيسي فى  المعدنيةأن نقص العناصر  Viets, 1972ولقد وجد 

كمية مخزنة من  نقص نمو النباتات المعرضة لإلجهاد المائى غالبا اذ أن معظم النباتات تحتوى على

 .التى تمر بها اذ يقل النمو الخضرى أو يتوقف ةالعناصر المعدنية تكفيها اثناء فترة الجفاف المحدود

 ميائية بالنباتيتأثير االجهاد الرطوبى على لعمليات البيوك

يؤثر االجهاد الرطوبى على العمليات البيوكيميائية بالنبات مثل تمثيل البروتين وأيض 

 الكربوهيدرات ومنظمات النمو وسوف نناقش فيما يلى تأثير االجهاد الرطوبى على هذه العمليات

 تمثيل البروتين 

ان النباتات المعرضة لإلجهاد الرطوبى يحدث بها عدم انتظام تمثيل البروتين ومن المعروف 

ويؤدى االجهاد الرطوبى . RNAتوجد عالقة وثيقة بين تمثيل البروتين ومحتوى الحمض النووى  تأن

كما يؤدى االجهاد الرطزبى الى تحلل البوتين وأن تحلل او هدم البروتين يسبب . RNAالى نقص 

 .ضررا للنباتات المعرضة للجفاف الن ذلك يؤدى الى تجمع بعض النواتج السامة مثل االمونيا

ميدات بالنبات ولقد وجد أن يؤدى االجهاد المائى الى زيادة تركيز االحماض االمينية الحرة واال

تركيز الحمض االمينى البرولين يكون مرتفعا فى النباتات المعرضة لإلجهاد الرطوبى ولقد ذكر 

Singh et al., 1972  محصوال عاليا تحت ظروف الجفاف قد أظهرت  تعطيأن أصناف الشعير التى

ولقد . لمقارنة بمثيلتها الحساسة للجفافتركيزا عاليا من البرولين فى طور البادرات اثناء فترة الجفاف با

ويعتقد أن البرولين يساعد فى مقاومة . اقترح أن تستخدم كوسيلة فى تربية النجيليات للمقاومة للجفاف
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 ,Stewart)يقلل من الجهد االسموزى للسيتوبالزم  والنباتات للجفاف اذ يعمل كمخزن للنيروجين 

1982.) 

نشاط النترات وهذا يؤدى الى نقص االمونيا  نقصدى الى ولقد وجد أن االجهاد الرطوبى يؤ

ونقص تكوين االحماض االمينبة وبالتالى يقل صافى معدل تكوين البروتين من االحماض االمينية 

وأن تثبيط تخليق البروتبن يعتبر أحد العوامل التى تؤدى . بانتظام بتعرض النباتات لإلجهاد الرطوبى

 .النباتية المعرضة لإلجهاد الرطوبى الى تجميع البولين باالنسجة

 يض الكربوهيداتآ 

ولقد وجد أن سرعة  تللنشا وكذلك نقص تخليق المائىيؤدى االجهاد الرطوبى الى زياة التحلل 

النقص فى النشا فى أوراق النباتات المعرضة لإلجهاد الرطوبى كانت مصحوبة بزيادة فى السكريات 

 .السكروزكالحرة 

 منظمات النمو 

االجهاد الرطوبى الى زيادة سريعة فى تركيز حمض االبسيسيك باالوراق ولقد وجد أن  يؤدى

رش النباتات بواسطة محلول مخفف من حمض االبسيسيك ادى الى قفل الثغور من ذلك يستنتج أن 

 .الزيادة فى حمض االبسيسيك فى االوراق التى تعانى من االجهاد الرطوبى تسبب قفل الثغور

ولقد . ض االبسيسيك يؤدى الى زيادة نفاذية الجذور للماء والعناصر الغذائيةكما وجد أن حم

 .وجد ايضا ان االوراق التى تعانى من اجهاد رطوبى تزداد قدرتها على انتاج االثيلين
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حظ أن زيادة مساحة السرح العالقة بين الجهد المائى للورقة وزيادة مساحة السرح الورقى والتمثيل الضوئى فى فول الصويا، يال(. 4)شكل 

 الورقى أكثر حساسية لإلجهاد الرطوبى بالمقارنة بعملية التمثيل الضوئى
 

 

 حساسية العمليات الفسيولوجية المختلفة لإلجهاد الرطوبى

لقد سبق أن ذكرنا أن العمليات الفسيولوجية المختلفة الدائرة بالنبات تتأثرباالجهاد الرطوبى اال 

( 0) شكلأن هذه العمليات المختلفة تختلف عن بعضها فى مدى حساسيتها لإلجهاد الرطوبى ويبين 

زيادتها )خلية ويتضح من الجدول أن نمو ال. حساسية العمليات الفسولوجية المختلفة لإلجهاد الرطوبى

تعتبر أكثر العمليات حساسية لإلجهاد الرطوبى اذ وجد أن زيادة الخلية فى الحجم يقل أو ( فى الحجم

يتوقف فى الوقت الذى ال يحدث فية نقصا كبيرا فى عملية التمثيل الضوئى ولذلك فان االجهاد الرطوبى 

 .الى تكوين نباتات قصيرة متقزمة يؤدى

فى الحجم ويعقب عملية نمو الخلية فى  زيادتهالخلية أقل حساسية من وتعتبر عملية انقسام ا

الحساسية لإلجهاد الرطوبى عملية تمثيل الجدار الخلوى وتمثيل البروتين ثم قفل الثغور ثم عملية 

 .التمثيل الضوئى ثم التنفس
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 الخط المنقط يمثل مجال الجهد المائى والذى فية يبدأ تأثير العملية

 .الخط المتصل يمثل مجال الجهد المائى والذى فية تكون العملية متأثرة دائما تقريبا                 

 (Hsaio et al., 1976)يتوقف على النوع، **  أنسجة نامية بسرعة*

 

 المائىحساسية بعض العمليات الفسيولوجية بالنبات لإلجهاد ( 0)شكل                                         

 

 تاثير االجهاد الرطوبى على كمية المحصول

أن تأثير الجهاد الرطوبى على كمية محصول نباتات محاصيل الحقل المنزرعة يتوقف على 

اثناء فترة النمو الخضرى  الرطوبىهذا االجهاد الرطوبى فاذا حدث االجهاد  تطور النمو الذى يحدث في

فيؤدى الى نقص معدل زيادة مساحة السطح الورقى مما يؤدى الى نقص دليل مساحة االوراق وقفل 

 .الثغور ونقص معدل التمثيل الضوئى وهذا يؤدى الى نقص فى المادة الجافة ونقص كمية المحصول

ثر على محصول البذور واذا حدث االجهاد الرطوبى أثناء فترة االزهار واالثمار فانة يؤ

ويتوقف مقدار التأثر على وقت حدوث االجهاد الرطوبى, ونوع المحصول المنزرع ففى المحاصيل 

النجيلية المحدودة النمو مثل الذرة الشامية فأن االجهاد الرطوبى الشديد لبضعة ايام فقد أثناء طرد 

بالمقارنة % 00الحبوب بمقدار  كرة والمؤنثة قد يؤدى الى الى نقص فى كمية محصولذالنورات الم

وتعتبر فترة ( Demnead and Shaw, 1956)التى لم تتعرض إلجهاد رطوبى  بالنباتات

والفترة التى تليها بحوالى اسبوعين هى الفترة الحرجة واالكثر حساسية ( طرد النورات المؤنثة)االزهار

االكثر تأثرا باالجهاد الرطوبى  عدد الحبوب فى الكوز هو مكون المحصول ويعتبر لإلجهاد الرطوبى

خالل هذه الفترة أما اذا حدث االجهاد الرطوبى بعد ثالثة اسابيع من االزهار فان االجهاد الرطوبى لم 
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على عملية التمثيل  هيعد يؤثر على عدد الحبوب بالكوز ولكن يؤثر على وزن الحبوب وذلك لتأثير

 .وينطبق ذلك ايضا على محصول القمحالضوئى او انتقال المواد الممثلة الى الحبوب 

بدرجة شديدة نسبيا ولكن لفترة قصيرة  الرطوبىوهنا تجدر االشارة الى أنة اذا حدث االجهاد 

اثناء النمو الخضرى فقد ال يتأثر محصول الحبوب فى محاصيل الحبوب كم هو الحال فى الذرة الشامية 

طويلة فانة بؤدى الى نقص كبير فى كمية  ولكن اذا حدث اجهاد رطوبى بدرجة خفيفة ولكن لفترة

 .المحصول

ا والتى لها القدرة على يوفى االنواع النباتية الغير محدودة النمو مثل القطن وفول الصو

فى  تاالزهار خالل فترة طويلة وتكون أقل حساسية لإلجهاد الرطوبى من المحاصيل محدودة النمو اذ ان

جهاد الرطوبى الشديد لفترة قصيرة اثناء الفترات االولى من المحاصيل غير محدودة النمو يسبب اال

مرحلة االزهار نقصا طفيفا فى محصول البذور كما هو الحال فى فول الصويا حتى ولو ادى االجهاد 

وقت كافي لتكوين أزهار أخرى كثيرة على  توفرالرطوبى الى سقوط بعض االزهار ويرجع ذلك الى 

 (.Shaw and Laing, 1966)الجهاد الرطوبى النبات وذلك بعد زوال فترة ا

وعموما فى مثل هذه المحاصيل الغير محدودة النمو مثل فول الصويا فان مكون المحصول 

االكثر تاثرا بواسطة االجهاد الرطوبى هو عدد االزهار لكل نبات وان المراحل االكثر حساسية لالجهاد 

نتصف فترة امتالء البذور ففى المراحل االخيرة الرطوبى هى المرحلة االخيرة من تكوين القرون وم

من تكوين القرون, يسبب االجهاد الماى ايضا سقوط القرون ونقص عدد البذور فى القرون ونقص 

وزن البذور نتيجة لنقص عملية التمثيل الضوئى ونقص انتقال المواد الغذائية الممثلة الى البذور أثناء 

 .امتالئها

المناطق التى يزرع بها كال من الذرة الشامية  فىطوبى أثناء االزهار لقد وجد أن االجهاد الر

 .فى فول الصويا تصويا يؤدى عادة الى نقص اكبر فى كمية محصول حبوب الذرة الشامية عنلوفول ا

 بعض التاثيرات المفيدة لإلجهاد الرطوبى

نباتات محاصيل الحقل على الرغم من التأثيرات الضارة لإلجهاد الرطوبى على كمية محصول 

المنزرعة اال انة توجد بعض التأثيرات المفيدة لت على بعض النباتات وعلى سبيل المثال وجد أن 

االجهاد الرطوبى يؤدى الى زيادة نسبة الزيت فى بذور نباتات فول الصويا ولكنة يؤدى  فى نفس 

لقد وجد أن (. Miller and Beard, 1967)الوقت الى نقص كمية محصول الزيت فى وحدة المساحة 
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يؤدى االجهاد . االجهاد الرطوبى مفيد لبادرات النباتات اذا أجرى قبل شتلها اذ يسبب لها تقسية

الرطوبى الى زيادة كمية البذور فى البرسيم الحجازى على الرغم من نقص المحصول الخضرى ولقد 

مرتفع من البذور فى البرسيم انتاج محصول  يؤدي للحصول علىوجد ان االجهاد الرطوبى الخفيف 

هذا وقد يؤدى االجهاد الرطوبى الى نقص االصابة (. Abu-Shakra et al., 1969)الحجازى 

 .أيضا باالمراض والحشرات

 الرطوبىجهاد إللالحقلية  استجابة المحاصيل

 لإلجهاد الرئيسية النتيجة تختلف المحاصيل الحقلية فى حساسيتها لإلجهاد الرطوبى وتعتبر

ذكر  اكم الضوئي التمثيل. الضوئي التمثيل انخفاض عن الناجمة والتطور النمو المائى هو إنخفاض

 لتكوين والضوء الكربون أكسيد وثاني الماء بين بالدمج العملية التى يقوم فيها النبات سابقا هو

التمثيل  مكونات الناتجت عن إنخفاض الكيميائية للمحددات ويمكن .الالزمة للطاقة الكربوهيدرات

 .النبات وكافة العمليات التطورية للنبات نمو على سلبا أن تؤثر المياه مثل الضوئي

 خاليا حي  تعتبر الثغور فتح وغلق الثغور مثل باالضافة الى ذلك فان هناك تاثيرات فيزيائية

االجهاد  وخالل. النبات وخارج داخل واألكسجين الكربون, أكسيد وثاني الماء حركة في تتحكم نباتية

 الكربون, أكسيد وثاني المياه, لتبادل الممر إغالق أيضا هذا. المياه على للحفاظ تنغلق الثغور المائى,

 أكثر االوراق باإلجهاد المائى نمو يتأثر حي . الضوئي التمثيل في انخفاض إلى يؤدي مما واألكسجين

 .االجهاد المائىتحمل  أكثر على قدرة لها الجذور ألن الجذور نمو من

 

 ادارة االجهاد المائى للنباتات المحاصيل الحقلية

تقسيم  ويمكن إلجهاد الرطوبة, توقع أو مع التعامل في أساسيا عنصراً  المحصول اختيار يعتبر

 .متشابة فى التعامل مع ظروف االجهاد الرطوبى مجموعات محاصيل الحقل الى

 

 :النمو ةمحدود المحاصيل• 
عادا للحصول   مثل هذه المحاصيل وتزرع الخضري, النمو مراحل خالل الجهاد المائىا قاومت 

 والبازالء, الحبوب, محاصيل الصغيرة, الحبوب وتشمل ,النضجفى نهاية فترة  البذور على انتاج

 وإنتاج المائي اإلجهاد بين خطية عالقة حي  تتميزب بوجود. الزيتية البذور ومحاصيل والفاصوليا,

 تكوين اعضاء ذلك في بما البذور مرحلت تكوين خالل لإلجهاد حساسية أكثر المحاصيل هذه. البذور

. البذور زمة إلنتاجالال المائية من االحتياجات للنمو األدنى الحد حي  يوجد. واالزهار والتلقيح التكاثر,
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تاثير االجهاد  إزالة مع اخرىاستعادتها مرة  يمكن الو لالجهاد الرطوبى ايقاف هذه العمليات  ويمكن

 .المائى

 مثل الجذرية والمحاصيل الدرنات تشمل محدوده غير المحاصيل :محدوده النمو غير المحاصيل• 

 قصيرة الفترات في لإلجهاد المائى نسبيا غير حساسة المحاصيل هذه. السكر وبنجر والجزر, البطاطا

 الجهاد رطوبى, خاللهاإذا ما تعرضت  نمو حرجة فترات لديها وليس النمو موسم طوال( أيام 0-0)

فهذه . مياه الرى زيادة مع ويزيد المحصول. حي  يؤثر االجهاد المائى على الجودة وليس االنتاجية

عن  الموسم خالل للمياه واالستخدام التراكمى المحاصيل معنية بالدرجة االولى باالحتياجات المناخية

 .النمو مراحل من مرحلة يأ التعرض  لإلجهاد الرطوبى خالل
 بالمحاصيل بالمقارنة. المادة الجافة وإنتاج والمراعي, لتبن, العلف محاصيل تزرع :األعالف •

 المعمرة تكون ما عادة. المعمرة بدرجت أقل باالجهاد المائى األعالف تتأثر المحدوده, وغير المحدوده

 وينخفض محصول األعالف. المناخية للظروف العلف غلة تستجيب ما وعادة. ذات نظام جذرى عميق

 الفعالة الوسائل هي احد الحولية األعالف. تعرضت الجهاد مائى عن تلك التى لم تتعرض التي

 اإلجهاد زيادة عند عام, وبشكل. الحرارة درجات وانخفاض الموسمية الرطوبة من لالستفادة المبكرة

 .والبروتين الكلي العائد ينخفضلكن  تزداد القيمة الغذائية لالعالف, المائي,

 .المائي اإلجهاد إلدارة المحاصيل اختيار (66) الجدول
 رشاداتالا إدارة محددات االجهاد المائى نوع المحصول

 مراحل خالل المائي اإلجهاد مقاومة المحاصيل المحدوده

 .النموالخضري

تكوين اعضاء  مراحل خالل المائي اإلجهاد تجنب

 التكاثر واالزهار 

 البطاطس من مقاومت لالجهاد أكثر هو السكر بنجر حرجة فتراتتوجد  ال المحاصيل غير محدودة

 والبصل والجزر

جهاد باال تأثرا أقل المعمرة األعالف األعالف

 .البعيد المدى على المائى

 يةاإلنتاج لتعظيم الموسم بداية في الري جهود تركيز

 

 االجهاد المائىمحاصيل الحقل تحت تأثير بعض سلوك 

 القمح 

يختلف قطاع التربة الذى يمكن أن يمتص منت نبات القمح الماء أثناء حياتة ويتوقف انتشار 

متد تونظام الرى وقد  االرضالمجموع الجذرى للقمح على كثير من العوامل واهمها الصنف وخصوبة 

 .سطحية من التربةالجذور الجنينية بالتربة لنحو مترين وتشغل الجذور العرضية الطبقة ال
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لإلجهاد الرطوبى ويمكن ترتيبها  حساسيتهاتختلف حاصالت الحبوب فيما بينها من حي  

االرز ثم الذرة الشامية ثم القمح ثم الدخن ثم الزرة الرفيعة ثم : تنازليا حسبا لحساسيتها الى ما يلى

 .حمالالشعير وهكذا فاالرز اكثرها حساسية لإلجهاد الرطوبى والشعير اكثرها ت

تتاثر نباتات القمح فى الفترات المختلفة من حياتها وتكون النباتات اكثر حساسية لنقص الماء 

فترات حياة نبات القمح حساسية لإلجهاد الرطوبى  و اكثرفى بعض فترات الحياة عن البعض االخر 

وفترة  الرطوبىجهاد هى فترة االنبات وظهور البادرات وتمتد عشرة ايام ويتأثر فيها عدد النباتات باال

يوم ويتاثر فيها عدد االشطاء بوحدة المساحة باالجهاد المائى وفترة  20تكوين االفرع القاعدية وتمتد 

يوم ويتاثر فيها عدد الحبوب باالجهاد المائى وفترة تكوين الحبوب  70بدء تكوين االزهار وتمتد 

وعموما يبلط طول . لحبوب باالجهاد المائىيوم ويتأثر فيها حجم ووزن ا 20وازدياد حجمها وتمتد نحو 

يوما اى ما يزيد عن ثل  طول فترة  20فترات حساسية نباتات القمح لإلجهاد المائى أثناء حياتها نحو 

ر هامة اثناء مرحلة النمو الزهرى والثمرى تتأثر فيها كمية اويمكن االشارة الى ثالث اطو. حياة النبات

 :وبى وهذه االطور الثالثة هىالمحصول بالتعرض لإلجهاد الرط

 طور التهيئة لإلزهار وتكوين السنابل .2

 طور تفتح االزهار واالخصاب .7

 طور امتالء الحبوب .2

يؤدى التعرض لإلجهاد الرطوبى أثناء هذا الطور الى بطء : طور التهيئة لإلزهار وتكوين السنابل 

اذا كان االجهاد الرطوبى شديد أو أمتد لفترة طويلة االمر  ,ظهور اصول االزهار ويقل عدد السنيبالت

االجهاد بالذى يحدد عدد الحبوب بالسنبلة ويصاحب تكوين السنبلة عدد من العمليات التى تتأثر 

الرطوبى ابتداء من تكوين أصول السنيبالت حتى إخصاب البويضات وهكذا يؤدى االجهاد الرطوبى 

الحيان وقد يرجع تأثير ايقل عدد االفرع الخصبة فى القمح فى بعض  الى نقص عدد حبوب السنبلة كما

االجهاد الرطوبى اثناء هذه الفترة احيانا الى التدخل فى تكوين االعضاء الجنسية للسنيبالت مثل 

 .االنقسام االختزالى بالجاميطات

االخصاب يؤدى االجهاد الرطوبى عند تفتح االزهار الى نقص : طور تفتح االزهار واالخصاب

تظهر سنبلة الساق االصلى لنبات القمح اوال ثم يتعاقب بعد ذلك ظهور سنابل االشطاء حسبا . والعقد
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يوما  20-2لميعاد تكوين االشطاء على النبات وهكذا تطرد سنابل النبات الواحد فى فترة تتراوح بين 

 .لرطوبىمن االجهاد امتتابعت وهذا الوضع يؤدى الى الحماية من التعرض لفترات 

تاثيرا بالط االهمية على وزن الحبة  الفترةيؤثر االجهاد المائى اثناء هذه  :طور امتالء الحبوب

تتاثر وزن الحبة باالجهاد الرطوبى سواء تعرضت النباتات لت اثناء فترة قبل او أثناء فترة بعد االزهار, 

 .اسيةاال ان التعرض اثناء فترة بعد االزهار لإلجهاد الرطوبى اكثر حس

الحبة ويتحدد عدد الحبوب النبات فى طور  وزنالمحصول عبارة عن عدد الحبوب فى متوسط 

التهيئة لإلزهار وتكوين السنبلة وطور تفتح االزهار واالخصاب اما وزن الحبة فيتحدد اساسا فى طور 

اتها وكذلك المواد ذ ومصدر المواد الغذائية بالحبوب هى المواد الممثلة ضوئيا بالسنبلة. امتالء الحبوب

تساهم المواد الغذائية الممثلة والمتجمعة . الممثلة باالعضاء المختلفة من النبات والمنتقلة الى الحبوب

قبل تفتح االزهار فى امتالء الحبوب اال ان القدر االكبر من محتوى الحبوب يتكون عادة من المواد 

وتؤدى زيادة كمية المادة الجافة بعد تفتح . اقالممثلة بعد تفتح االزهار فى السنبلة واالوراق والس

االزهار الى زيادة امتالء الحبوب ويؤدى تعرض القمح لإلجهاد المائى بعد تفتح االزهار الى نقص 

التمثيل الغذائى بالسنبلة واالوراق ولما كانت عملية امتالء الحبوب عملية نهائية لهذا فغن اى نقص 

 .زهار تكون ذات تأثير على المحصول, وال يعوض هذا التاثير بعد ذلكللتمثيل الضوئى فى فترة بعد اال

 

 الشعير 

الشعير  يالشعير اكثر تحمال للجفاف عن القمح اال انة رغما عن ذلم يجب االعتناء بر

اذ تضعفة وال سيما  االرضيةطوبة لرالزيادة ويتميز الشعير بعدم تحملة . جيدللحصول على محصول 

 لودلي. ن حياتة كما تؤدى زيادة الرى وال سيما فى االطوار المتقدمة الى رقادةفى االطوار االولى م

االعظم قبل تفتح  همساحة االوراق من االمور الهامة لتقدير انتاجية محصول الشعير والذى يبلط حد

نصال أ تاالزهار وقد ينخفض بعد ذلك فى الظروف التى يتعرض لها النبات للجفاف حي  تمو

المساحة الورقة وبذلك يتاثر اعتراض الكساء االخضر لالشعة الساقطت مما يؤثر على  االوراق وتقل

 .كفاءة التمثيل الضوئى

  

 االرز 
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فى وسط مائى وتظل المياه فوق و نموه جذرى ال تنبات االرز ليس نباتا مائيا لوجود مجموع

سم فوق سطح التربة اثناء  70نحو  تقدم حياه النبات حتى يصل ارتفاع النباتسطح االرض باستمرار ب

 تتنمو لغمر االرض بالماء بقدر يتزايد في ال تحتاج لكيطور طرد الدليات ويالحظ أنة توجد أصناف 

ويجدر االشارة الى وجوب توفير الماء فى الفترات . ارتفاع الماء عن سطح االرض بتقدم العمر

 .ن العطش يؤدى الى نقص كمية المحصولالمختلفة من حياتة اذ أن تعرض االرز لفترات قصيرة م

 

 الذرة الشامية 

تتميز نباتات الذرة الشامية بثالث انواع من الجذور وهى الجنينية والعرضية والدعامية 

ويختلف عدد وانتشار هذه الجذور بقطاع االرض ويتوقف على انتشار هذه الجذور باالرض العمق 

اقدام من  0ان الذرة الشامية تمتص الماء من اعماق حتى  ويمكن القول. النباتات الماء تالذى تمتص من

 .سطح االرض فى طور تكوين الحبوب واقل من ذلك فى االطوار االولى من حياة النبات

ويؤثر مستوى الماء االرضى على نمو نباتات الذرة الشامية ويكون تأثير االجهاد الرطوبىكبيرا 

االجهاد المائى اثناء االنبات وظهور البادرات والتى  فيؤثر. فى بعض فترات النمو عن البعض االخر

يوما على عدد  20تمتد لنحو عشرة ايام على عدد النباتات واثناء تكوين البادرات والتى تمتد نحو 

ووزن الحبوب وتعتبر الفترة من طرد النورة المذكرة الى الطور العجينى أهم فترة حرجة من حي  

ة محصول الذرة الشامية , وهكذا يبلط مجموع طول الفترات التى يكون تأثير االجهاد المائى على كمي

 .يوما اى نصف عمر النبات 00فيها نباتات الذرة الشامية حساسة لالجهاد نحو 

فى الفترة الخضرية ما ويمكن القول ان نباتات الذرة الشامية تتحمل االجهاد الرطوبى نوعا 

يتحدد عدد . كثيرا فى المرحلة الزهرية والثمرية من النبات ويتأثر عدد ووزن الحبوب باالجهاد المائى

زهار وتكوين النورات واذا تعرضت النباتات الجهاد رطوبى شديد لحبوب الفعالة فى طور التهيئة لالا

او لفترة طويلة اثناء هذا الطور يقل عدد السنيبالت ويبدو ان هناك عددا من العمليات المصاحبة لتكوين 

ساسة لإلجهاد الرطوبى فى الفترة من بداية تكوين اصول السنيبالت الى اخصاب النورة تكون ح

 .البويضات ويؤدى هذا الى نقص عدد الحبوب بالكوز او حتى عدد الكيزان الخصبة

يؤدى االجهاد الرطوبى اثناء تفتح االزهار الى نقص االخصاب وعقد االزهار فى معظم 

يتأثر امتالء الحبوب حي  ة هو اكثر المحاصيل حساسية النجيليات ويبدو ان نبات الذرة الشامي

وتعرض النباتات لإلجهاد الرطوبى بعد  هبالظروف التى تتعرض لها النباتات قبل االزهار وبعد
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را على امتالء الحبوب بالمقارنة مع التعرض قبل االزهار ونباتات الذرة الشامية اكثر ياالزهار اكثر تاث

محتوى في بات من نقص ناالرض ويرجع ذلك اساسا الى ما يعانية الحساسية للرطوبة الزائدة ب

ومن أهم فترات . االكسجين باالرض ويختلف مقدار تأثير زيادة الرطوبة باختالف فترة تعرض البات

 00 النمو الخضرى حينما يصل ارتفاع النبات  وطور البادرة  وحياة النبات حساسية للرطوبة الزائدة ه

. تؤدى زيادة الرطوبة اثناء طور االزهار الى انخفاض قليل فى كمية المحصولسم ومن جهة اخرى 

ومن هنا يتضح أن الفترات الحساسة من حياة النبات للرطوبة الزائدة ليست هى تماما الفترات الحساسة 

 .لنقص الرطوبة

 

 الذرة الرفيعة للحبوب 

 تسم ويتميز النبات بقدرت20تحتل الجذور النشطة للذرة الرفيعة قطاع االرض السطحى لعمق 

ف النباتات ن بالتعرض للجفاف وامكانية استئناعلى تحمل الجفاف لدخول النباتات فى طور سكو

لنشاطها بعد زوال الجفاف, وزيادة عدد الجزور الثانوية وتعمقها واكتساء االوراق بطبقة سميكة من 

وتتميز نباتات الذرة . الماء الممتص الشمع والتواء االوراق بعد الجفاف مما يؤدى الى زيادة كمية

 .الذرة الشاميةبالرفيعة عن الشامية بقدرتها على الشفاء بعد الذبول بالمقارنة 

يؤدى تعرض نباتات الذرة الشامية الجهاد مائى لفترة تمتد اسبوعين الى حدوث ضرر للثغور 

. ثغور الذرة الرفيعة للحبوبسوى تأثير طفيف على  توهذا القدر من االجهاد المائى ليس ل. ال يشفى

ايام على عدد النباتات  20يؤثر االجهاد المائى اثناء فترة االنبات وظهور النباتات لفترة تمتد نحو 

ايام على عدد االشطاء بوحدة  20بوحدة المساحة واثناء تكوين البادرات واالشطاء التى تمتد نحو 

يوما على عدد الحبوب وأثناء  20رة تمتد نحو المساحة واثناء تكوين أصول االزهار واالزهار لفت

يوماً على أوزان واحجام الحبوب, وهكذا نجد أن مجموع طول  20إمتالء الحبوب لفترة تمتد نحو 

 . يوما 00الفترات الحساسة لإلجهاد الرطوبة تبلط 

 

 الدخن 

الرفيعة نبات الدخن حولى صيفى يالئمة الجو الحار وهو اكثر مقاومة للجفاف من الذرة 

للحبوب ويلزمة حرارة مرتفعة ليتم نضجها ونباتات الدخن  نباتات نهار قصير لهذا يسرع قصر النهار 

رتفاع كفاءة النبات فى كربون ولهذا يتميز هذا النبات بامن ازهار النباتات وهو احد النباتات الرباعية ال
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ال يتحمل ارتفاع مستوى الماء  تويزرع فى معظم انواع االراضى ولو ان. تثبيت الطاقة الضوئية

على امتصات العناصر الغذائية بكفاءة عن الذرة الرفيعة للحبوب فإنة ينجح فى  تاالرضى ولقدرت

وينجح زراعة الدخن فى . االراضى القليلة الخصوبة الضعيفة ويتحمل الملوحة بدرجة متوسطة

ة للجفاف واقلها احتياج للماء المناطق شبة الجافة ويعتبر الدخن من اكثر محاصيل الحبوب مقاوم

للحصول على محصول اقتصادى وترجع المقاومة للجفاف لزيادة عدد الجذور وينبغى توفر قدر من 

الرطوبة فى المراحل المختلفة من حياة النبات لضمان النمو اذ ان هذا النبات ال يدخل فى طور السكون 

الرطوبة المالئمة للنمو وال تلب  نباتات فالسورجم مثال يدخل فى طور سكون عند عدم توفر ظروف 

الدخن االراضى الطينية الخصبة ويزداد  يجود. السورجم أن تستأنف نشاطها ونموها بتوفير الرطوبة

وزن المجموع الثمرى الى المجموع الخضرى للدخن فى االراضى الصفراء الخفيفة والرملية حي  

ملوحة التربة بدرجة متوسطة فيمكن زراعتة فى يكون النمو الخضرى محدودا ونظرا لتحمل الدخن ل

 .شمال الدلتا حي  تتميز هذه االراضى بارتفاع درجات الملوحة

 

 قصب السكر 

لمصول االعتبار عند النظر في االحتياجات المائية  البد ان تأخذ فىهناك نوعان من العوامل 

في االرضية النتاج قصب السكر, واآلخر هو إدارة المياه ة اللزمة الفعلياولها كمية المياه قصب السكر, 

 . حي  يتأثر المحصول تاثرا بالغا بردائة الصرف حقل قصب السكر

 

 بنجر السكر 

 أو األمطار هميا دون طويلة فترات تعيش أن ويمكن للجفاق المتحملة المحاصيل السكرمن بنجر

 انتاج كفاءة تنعكس على الماء من ولو محدودة يادةز أى. التربة في المخزنة المياه باستخدام الري مياه

 الحصاد قبل الرى بوقف وذلك المستخدمة هالميا من وحدة لكل السكروز انتاج زيادة ويمكن السكروز

 عدا فيما النباتى االجهاد تحمل فى المتوسطت المحاصيل من السكر بنجر .أسابيع 0 الى 2 بحوالى

 األوراق ذبول الى يؤدى مما عةفالمرت الحرارة حي  الظهر وقت فى وخاصة األولى النمو مراحل

 المياه استخدام ويمكن. السكر الكلى انتاج محدود على تأثيرات لها باالضافة الى ان العواصف وجفافها

 بداية في بالماء التربة تشبع حتى غزيرة واحدة رية تطبيق طريق عن السكر بنجر في كفاءة أكثر بشكل

 المحدود الري مع التكيف على القدرة لت السكر بنجر. أغسطس أول فى تقريبا ذلك ويكون اإلجهاد فترة

 فترات بعد الرى يتم عندما بسرعة على أعماق فى التربة ويتعافى حي  يقوم بتجميع وتخزين الماء من
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حي   الممارسة, هذه مثل استخدام عند جدا نسبة السكروز قليال تنخفض أن المرجح طويلة ومن إجهاد

 .اغسطس اوائل في رية غزيرة الري يتم

 

 البرسيم 

 للمياة الفعلى واإلستخدام المتاحة بالمياة مباشرة عالقة لها التى العلف محاصيل من البرسيم

 من مختلقة أوقات فى للنبات المائى يكون اإلجهاد حي  تقريبا حساس ليس البرسيم. النبات بواسطة

 تقلل لكى سكون مرحلة قى تدخل المائى لألجهاد تتعرض عندما البرسيم أصناف معظم .موسم النمو

 باألجهاد تأثرا األقل المحاصيل من وهو هنمو البرسيم يستأنف الرى وعند. الماء فقد من كبير بشكل

   .النمو موسم خالل ذلك حدث متى عن النظر بغض المائى
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 السابعالفصل 
 

 

 

 تقدير االحتياجات المائية تحت ظروف

 العجز المائي
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 : تقدير االحتياجات المائية تحت ظروف عجز الري

حاليا ال  المتاحة المائية, ونظرا الن الموارد األفقيللتوسع  الرئيسيةأهم المحددات  الريتعتبر مياه 

نتيجة للنقص المتوقع في الموارد  بسبب التوقع بحدوث عجز في المياهمستقبال  األفقيتكفى للتوسع 

يتطلب لزيادة الطلب على المياه و عدم كفاية الموارد لتغطية االحتياجات المتزايدة, لذا  تاو نتيجالمائية, 

الموارد  إدارةاستخدام و  فيممكنت  كفاءةللوصول ألقصى  الحاليةاألنماط  فيالنظر  إعادةاألمر 

وقع باالحتياجات المائية لتالفى مشكلة عجز الماء مثل الت  مائيةسياسات  أتباع, يحتاج األمر إلى المائية

تم حساب االحتياجات المائية المتوقعة للمحاصيل الرئيسية في مصر بناء . تحت حدوث عجز في المياه

, % 70على بيانات األرصاد الجوية الزراعية وذلك عند التوقع بحدوث عجز في االمداد المائي  بنسبة 

 .من اجمالي االحتياجات المائية الكلية% 20و  90بعبارة اخرى فلقد تم حساب االحتياجات المائية عند 

من االحتياجات % 90عند مستوى  تياجات المائية للمحاصيل الرئيسيةقامت الدراسة الحالية بتقدير االح

, حي  وجد ان االحتياجات المائية للمحاصيل عند هذا (في االمداد المائي% 70نقص )المائية الكلية 

في العام خالل العروة الشتوية مقارنتا  مليار متر مكعب 2.2ي المستوى ستؤدي إلى توفير حوال

في العام  مليار متر مكعب 7.2باالحتياجات المائية للعروة الشتوية بدون عجز مائي, بينما سيتم توفير 

لمحاصيل العروة الصيفية, في حين تقل االحتياجات المائية لمحاصيل العروة النيلي تحت ظروف 

في العام للمحاصيل  مليار متر مكعب 2.2, و مليار متر مكعب, 0.70العجر المائي سنوياً بمقدار 

مائية عند مستوى في العام في حالة تطبيق االحتياجات ال مليار متر مكعب 2.2المستديمة بإجمالي 

من % 20وعند تقدير االحتياجات المائية عند مستوى. من االحتياجات الفعلية للمحاصيل% 90

االحتياجات الفعلية للنباتات فان مقدار االنخفاض في الطلب على الماء في قطاع الزراعة يصل إلى 

 . في العام مليار متر مكعب 27.7

متخذي القرار, السؤال هو,   معجز المائي تضع سؤاال هاما اماتقدير االحتياجات المائية تحت ظروف ال 

هل من االفضل استصالح مساحات جديدة و تطبيق العجز في الري ببعض المناطق؟ او من االفضل 

االهتمام بزراعة مناطق استصالح حديثة عروة واحدة و لتكن العروة الشتوية بحي  يتم التوسع االفقي 

من ناحية و تحقيق االمن الغذائي من ناحية اخرى خاصتا ان اجمالي و زيادة الرقعة الزراعية 

االحتياجات المائية للمحاصيل الشتوية تعتبر منخفضة مقارنتا بالمحاصيل الصيفية و سيكون هذا 

االنخفاض معنوي عند استغالل مساحات جديدة لالستصالح في شمال الدلتا خصوصا منطقة الساحل 
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هناك العديد من . مطار بهذه المناطق متوسطة لكنها تحتاج الى ري تكميليالشمالي حي  ان معدالت اال

السياسات التي من الممكن ان تؤدي الى االدارة الجيدة للمياه خصوصا في االراضي القديمة و ذلك 

لخصوبة تلك االراضي و قدرتها على االحتفاظ بالمياه مما يعني زيادة كفاءة استخدام المياه بتلك 

كما توجد حلول اخرى سيتم استعراضها و تتعلق بتطوير الري . قارنتا باالراضي الجديدةاالراضي م

توفير المياه المفقودة الحقلي للمزارع و تبني مثل هذه السياسات المتعلقة بتطوير الري الحقلي من شأنها 

 . أراضي جديدة والتي يمكن االستفادة منها في تحقيق سياسة التوسع االفقي للدولة باستصالح واستزراع

يهدف التطوير إلى الكفاية والمساواه واالعتمادية في توزيع المياه ووصول المياه إلى  الحقول في و

الوقت المناسب وبالكمية الالزمة الحتياجات النبات , مما يؤدي إلى  زيادة المحصول بنسب تتراوح ما 

تكوين روابط مستخدمي المياه  ويهدف التطوير الى . ورفع كفاءة توزيع المياه25% و 10%بين 

يمثل تغييراً اجتماعياً شامالً الذي  وتدريبهم على كيفية الحفاظ على المياه ومشاركتهم في أعمال التطوير

في قطاع عريض من الشعب المصري وهو قطاع المزارعين الذى يجب ان يشارك مع السلطة 

لكيتت للبنية و إحساس المواطن باالنتماء وم, وبالتالي ينمالتعامل مع مشكلة عجز الماءالتنفيذية في 

 إن أسلوب . , وينمو بينهم أيضاً التعاون والتكافل بهدف زيادة اإلنتاجية الزراعية لمصلحتهماألساسية

ونقل مياه الري إلى  الحقول في أنابيب مغلقة أو في مساقي مبطنة بالخرسانة سوف  رالري المتطو

هداف االستراجية للتطوير وهناك ا. ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه تقليل الفاقد فى المياهيؤدي إلى  

 وهي

  زيادة االنتاج الزراعي وتحسين جودتت بالتوسع االفقي والراسي لتحقيق االمن الغذائي

 .وزيادة الفرت التصديرية

 عظيم االستفادة من وحدتي المياه واالرض ورفع كفاءة االستخدام من المياه بالتوسع ت

دام نظم الرى المطورة والحديثة في اراضي الوادى والدلتا  لزيادة مساحة في استخ

االراضي المستصلحة وزيادة الفرت االستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات 

 الري الحقلي وزيادة دخل المزارعين وخلق فرت عمل جديدة

ة استخدام وحدة المياه استخدام الري المطور عن طريق استخدام انابيب مبوبة يؤدي الى رفاع كفاء

% 00مع تسوية االرض بالليزر مقارنة بالري السطحي الغير مطور الذي يتميز بكفاءة % 90بنسبة 

ترشيد في نتائج البحوث التطبيقية واتضح من (. 22)كما يتضح من البيانات الموجوده فى جدول 
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ان استخدام الري المطور لمحصول قصب  استخدامات المياه بتطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا

( 22)كما فى جدول رقم  مليون فدان 2مساحة محصولية السكر ادى الى توفير مليون متر مكعب ل

 .من ذلك ان استخدام الري المطور من احد الحلول فى مواجهة عجز المياه ويتضح

 لي المختلفةلررق الرى الحق( كفاءة نظام الرى )قيم كفاءة إضافة الماء ( 26)جدول 

 طريقة الرى
 %كفاءة إضافة الماء 

 الفعلية  المحسوبة

 50 60 - 40 الرى السرحى التقليدى 

 : الرى  السرحى المرور

 27 25 رى نبضى باستخدام األنابيب المبوبة -

  20 20 تسوية بالليزر واستخدام األنابيب المبوبة  -

 :الرى بالرش 

 55 20 أثناء النهار -

 22 25 أثناء الصباح الباكر أو الليل  -

 93 92 الرى الموضعى 

 

بعض نتائج البحوث التربيقية لترشيد استخدامات المياه بتروير نظم الرى بأراضى الوادى ( 26)جدول 

 (مليون فدان فقط 6مساحة محصولية )والدلتا

المساحة االلف   المحصول

 (فدان)
الوفر فى مياه الرى م
3
 أجمالى فدان/

 الوفر فى مياه الرى مليون متر مكعب

 رى موضعى رى سرحى مرور رى موضعى رى سرحى مرور

 1700 1070 4000 3400 300 قصب سكر

 7772 1615 1310 950 1200 الذره 

 726 25 971 723 300 الفول

 - 1050 - 350 3000 القمح

 1105 375 1200 500 650 البساتين

 4202 4095  - - اجمالى
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 : االحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية  تحت ظروف العجز المائي

القمح بمنطقة  محصولان االحتياج المائي ل (28)عروضة بالجدول ميتضح من البيانات ال

متر مكعب للفدان خالل الموسم وعند تقدير االحتياج المائي عند مستوى  2020غرب الدلتا حوالى  

 يصبح من االحتياجات المائية الفعلية, فان قيمة االحتياج المائي الكلي خالل موسم الزراعة% 90

تصبح اجمالي % 20متر مكعب للفدان وعند تطبيق االحتياجات المائية عند مستوى  908حوالي 

متر مكعب للفدان خالل الموسم, و قد نلجأ إلى تقليل كمية  200لمحصول القمح االحتياجات المائية 

المياه المضافة للمحاصيل بسبب مشكلة المياه الناتجة من ثبات مصادر المياه المتاحة في مصر والزيادة 

 المستمرة في الكثافة السكنية والتوسع في المساحات الزراعية لتغطية األمن الغذائي للسكان وكذلك

ان االحتياجات المائية ( 28)كما يتضح من الجدول . بسبب تأثيرات التغيرات المناخية المتوقع حدوثت

لها احتياجات مائية اعلى من االحتياجات المائية لنفس ( مصر العليا)للمناطق الجنوبية من مصر 

ة بالمناطق الجنوبية المحاصيل اذا تم زراعتها بالدلتا, و من المتوقع ان يزداد االنخفاض في االنتاجي

. مالية نتيجة لزياده التأثر بارتفاع درجات الحرارة و الموجات الحارة المتطرفةشمقارنتا بالمناطق ال

توجد بالفعل بعض المناطق بمصر تقوم بزراعة محصول واحد خالل الموسم و غالبا محصول العروة 

ي و قيام المزارعين بزراعة محاصيل الشتوية مثل بعض المناطق بالفيوم نتيجة لعجز االمداد المائ

غزيرة االحتياجات المائية مما يقلل من وصول المياه الى بعض المزارعين خاصتا المزراعين 

الموجودين عند نهايات الترع, و لقد ادت مثل هذه المماراسات الى حدوث مشاكل بين المزراعين 

قوم بصيانة شبكة الري و توزيع المياه, بعضهم و بعض, او بين المزراعين و الجهات االدارية التي ت

 .او بين المزراعين و االدارات الزراعية
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من % 60عند اضافة ( 7010) للمحاصيل الشتوية الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  96)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفةاالحتياجات المائية 

 

 اسم االقليم
البرسيم 

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح المستديم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 595 486 866 674 682 516 407 494 530 644 469 غرب الدلتا

 625 540 907 725 735 564 450 532 573 696 506 شمال الدلتا

 651 553 947 751 761 580 463 551 593 721 525 وسط الدلتا

 712 605 1035 826 836 640 511 609 651 793 578 الدلتاجنوب 

 892 759 1298 1045 1057 815 644 774 824 1005 729 مصر الوسطي

 1027 905 1504 1240 1255 975 761 925 985 1199 867 مصر العليا

 750 641 1093 877 888 682 539 648 693 843 612 المتوسط

 

من % 20عند اضافة ( 7010)للمحاصيل الشتوية الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  20)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفةاالحتياجات 
 

 اسم االقليم
البرسيم 

 الكتان العدس الفول البلدى الشعير القمح المستديم
البصل 

 الطماطم البطاطس بنجر السكر الثوم الشتوى

 794 649 1154 898 910 688 543 659 706 859 625 غرب الدلتا

 834 720 1209 967 979 752 600 710 764 928 674 شمال الدلتا

 868 738 1263 1002 1015 773 618 735 791 961 701 وسط الدلتا

 949 806 1379 1101 1115 854 682 811 868 1057 770 جنوب الدلتا

 1189 1013 1731 1393 1410 1086 859 1032 1099 1340 972 مصر الوسطي

 1369 1206 2005 1653 1673 1300 1014 1234 1313 1599 1156 مصر العليا

 1001 855 1457 1169 1184 909 719 864 924 1124 816 المتوسط

 

 

من % 60عند اضافة ( 7010)للمحاصيل الصيفية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية ( 12) جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة االحتياجات المائية

 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 845 717 1154 986 1321 1203 1138 1745 1020 1218 غرب الدلتا

 864 752 1291 1038 1391 1268 1198 1846 1082 1291 شمال الدلتا

 899 787 1297 1045 1400 1276 1206 1858 1087 1297 وسط الدلتا

 855 752 1266 1017 1363 1243 1174 1802 1060 1266 جنوب الدلتا

 1071 950 1507 1209 1620 1476 1395 2152 1263 1507 مصر الوسطي

 1234 1124 1669 1332 1788 1629 1538 2377 1399 1669 مصر العليا

 961 847 1364 1105 1481 1349 1275 1963 1152 1375 المتوسط

 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 346  منظمة االغذية والزراعة

 

من % 20عند اضافة ( 7010)للمحاصيل الصيفية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  72)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة االحتياجات المائية

 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 األرز الرفيعة
الفول 

 السمسم السودانى
فول 

 الصويا
عباد 

 الشمس
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 1127 956 1538 1315 1761 1604 1517 2326 1360 1623 غرب الدلتا

 1151 1002 1722 1384 1855 1690 1598 2461 1442 1722 شمال الدلتا

 1199 1050 1730 1394 1867 1701 1608 2478 1449 1730 وسط الدلتا

 1140 1002 1688 1355 1817 1657 1566 2402 1414 1688 جنوب الدلتا

 1428 1267 2009 1612 2160 1969 1860 2870 1684 2009 مصر الوسطي

 1645 1499 2226 1776 2384 2172 2051 3169 1866 2226 مصر العليا

 1282 1129 1819 1473 1974 1799 1700 2618 1536 1833 المتوسط

 

من % 60عند اضافة ( 7010)  للمحاصيل النيلية الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  32)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة االحتياجات المائية

 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 697 622 1568 1131 755 814 غرب الدلتا

 770 702 782 1272 852 913 شمال الدلتا

 780 712 789 1289 864 926 وسط الدلتا

 841 789 876 1425 956 1026 جنوب الدلتا

 1052 972 1077 1756 1177 1266 مصر الوسطي

 1270 1121 1250 2034 1358 1467 مصر العليا

 902 820 1057 1485 994 1069 المتوسط

 

من % 20عند اضافة ( 7010)للمحاصيل النيلية الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  42)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة االحتياجات المائية

 

 اسم االقليم
الذرة 

 الشامية
الذرة 

 البصل الرفيعة
الذرة 

 الطماطم البطاطس الصفراء

 929 829 2091 1508 1007 1085 غرب الدلتا

 1027 936 1043 1696 1136 1218 شمال الدلتا

 1040 949 1052 1719 1152 1234 وسط الدلتا

 1122 1052 1168 1900 1275 1368 جنوب الدلتا

 1403 1296 1436 2341 1569 1688 مصر الوسطي

 1694 1494 1667 2712 1811 1956 مصر العليا

 1203 1093 1410 1979 1325 1425 المتوسط
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من % 60عند اضافة ( 7010)للمحاصيل المستديمة الرئيسية ( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية (  52)جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة االحتياجات المائية

 

 النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم
البرسيم 

 الحجازى 

 1440 1507 1921 1535 2997 غرب الدلتا

 1543 1597 2033 1604 3203 شمال الدلتا

 1568 1623 2062 1629 3245 وسط الدلتا

 1740 1800 2291 1806 3614 جنوب الدلتا

 2110 2178 2761 2164 4369 مصر الوسطي

 2368 2432 3077 2383 4896 مصر العليا

 1795 1856 2358 1854 3721 المتوسط

 

من % 20عند اضافة ( 7010) للمحاصيل المستديمة الرئيسية( فدان/ متر مكعب)االحتياجات المائية ( 62) جدول 

 لالقاليم المناخية المختلفة االحتياجات المائية

 

 النخيل الحدائق القطن القصب اسم االقليم
البرسيم 

 الحجازى 

 1920 2009 2561 2047 3995 غرب الدلتا

 2057 2129 2711 2139 4270 شمال الدلتا

 2090 2164 2749 2171 4327 وسط الدلتا

 2320 2400 3054 2408 4819 جنوب الدلتا

 2813 2904 3682 2885 5825 مصر الوسطي

 3157 3242 4102 3178 6528 مصر العليا

 2393 2475 3143 2471 4961 المتوسط
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  الثامنالفصل 

 

 

اقتراح تركيب محصولى مناسب بناء 

 على النقص فى المياه
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 اقتراح تركيب محصولى مناسب بناء على النقص فى المياه والتغير فى المناخ

 7040توقعات وتقييم التركيب المحصولى مستقبال حتى عام 

 

فى اطار سياسات التحرر االقتصادى ورفع القيود عن المزارع المصرى فقد تم اللجوء إلى 

لذى كان يتم بإلزام االستعانة بالتركيب المحصولى التأشيرى بديالً عن التركيب المحصولى االجبارى ا

 .المزارعين بزراعة ما يتم تخطيطت لهم

ويتم إعداد التركيب المحصولى التأشيرى من خالل لجنة مشتركة بين قطاع الشئون  

االقتصادية واالدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية حي  يتم عرض التركيب المحصولى الفعلى 

قارنت بينت والمستهدف زراعتت فى المرحلت المقبلت فى ضوء الذى تم زراعتت فى العام السابق وعمل م

 .االحتياجات المطلوبت سواء لالستهالك الفعلى أو تلبيت احتياجات السوق الخارجى

 

 :أهداف التركيب المحصولى مستقبالً 
فى إطار االستراتيجية القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية تركز استراتيجية التنمية 

... على الحفاظ على األرض الزراعية من التبوير والتجريف واالستخدامات الغير زراعية  الزراعية

باإلضافة إلى تأمين % 0.0وتهدف خطة التنمية إلى زيادة معدل النمو السنوى لألنتاج الزراعى إلى 

ين االحتياجات الغذائية وزيادة معدل األكتفاء الذاتى من الحبوب وزيت الطعام والبقول والبروت

الحيوانى, كما تهدف الخطة إلى زيادة القدرة التنافسية للسلع الزراعية القابلة للتصدير لضمان زيادة 

التصدير خاصة من المحاصيل البستانية مع ضمان أعلى عائد من وحدة األراضى والمياه مع الوضع 

 .فى االعتبار التغيرات المناخية وأثرها على قطاع الزراعة واألمن الغذائى

ألف فدان  200وتهدف خطة القطاع الزراعى خالل الفترة القادمة استصالح واستزراع نحو 

فى محافظات مصر العليا والواحات ومحافظات الوادى الجديدة وشمال شرق  7020سنوياً حتى عام 

وتهدف خطة استصالح ( توشكى)قناة السويس باإلضافة إلى المشروع القومى لتنمية جنوب الوادى 

مليون فدان عام  22.0فى مصر الوصول تدريجياً بالمساحة المنزرعة حالياً لتصل إلى  األراضى

7020. 
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 :هيكل التركيب المحصولى المقترح مستقبال 
باألشارة إلى استراتيجية التنمية والتغير الهيكلى فى السياسة الزراعية , فمن المتوقع        

األوضاع االقتصادية الزراعية وتحقيق االستخدام  حدوث تغير فى التركيب المحصولى ليتوافق مع

  -:األمثل للموارد االرضية والمائية وذلك فى ضوء العوامل التالية 

 اهم العوامل على المستوى القومى  - أ

التغيرات المناخية واثرها على قطاع الزراعة مستقبال حي  من المتوقع ان تؤثر بالسلب على  -2

 .مستقبال %  70االنتاج بانخفاض 

بما يعمل على رفع كفاءة نظم الرى وتقليل الفاقد  2مليار م 00.0ندره مورد المياه والتى التتعدى   -7

 وتخفيض المساحات بالنسبة للمحاصيل التى تستهلك مياه اكثر مثل محاصيل االرز وقصب السكر

ى مليون فدان حاليا وتتوقع زيادتها ال 9.7محدودية الموارد االرضية والتى تصل الى نحو  -2

مليون فدان تتكلف  2.7وما يتطلب ذلك من استصالح نحو  7020مليون فدان حتى  22.0نحو 

 .(22)مليار جنيت موزعة فى الجدول  رقم  27نحو 

فدان  7تفتيت الحيازات الزراعية حي  النمط السائد للحيازة هى مساحات صغيرة التزيد عن  -0

يعوق  نقل التكنولوجيا والميكنة  فى   من اجمالى  المساحات المزروعة  بما%  80وتمثل نحو 

 .االنتاج

 .ارتفاع نسبة التصحر والجفاف والتخطيط مستقبال لتاثير التغيرات المناخية  -0

قلة وتفتت المراعى الطبيعية بما يعمل على اعتماد الثروة الحيوانية على التركيب المحصولى   -2

 او مساحة  االعالف صيفيا وشتاءا

 200لنحو  7000  من المتوقع وصول عدد السكان فى مصر عام زيادة النمو السكانى حي -2

 .مليون نسمة تقربيا 
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 7000مليون فدان حتى عام  2.7المساحات المتوقع استصالحها وزراعتها والبالغة  (22)جدول 

 (فدان100)المساحة الموقع واسم المشروع م (فدان100)المساحة الموقع واسم المشروع م

 70 غرب المراشدة 28 000 ترعة السالم شرق 2

 20.0 دندرة والعارف 70 200 شرق البحيرات 7

 20 وادى الصعايدة 72 00 شرق السويس 2

 20 وادى النقرة 77 770 ترعة السالم غرب 0

 770 غرب كوم امبو 72 20.7 غرب السويس 0

 700 وادى كركر 70 770 تحسين حالة الرى 2

 0 وادندانقسطل  70 22 جنوب وادى النطرون 2

 20 وادى الكوبانية 72 07 الحمام والضبعة 9

 20 وادى اللقيطة  72 209 امتداد ترعة الحمام 8

 000 توشكى 79 72 البوصيلى وحوض الرمال 20

 27 ابار توشكى 78 8 شمال بحر وهبى 22

 9.0 درب االربعين 20 0 قبلى قارون 27

 220 شرق العوينات 22 9 وادى الريان 22

 70 الواحات الداخلة 27 28 غرب العياط 20

 202 الفرافرة 22 2 بنى سويف 20

 72.9 البحرية 20 00 غرب منفلوط والقوصية 22

 22 مناطق متفرقة فى سيناء 20 22 قوتة الجديدة 22

    27.0 المراشدة الجديدة 29

 

 .التعمير والتنمية الزراعية الهيئة العامة لمشروعات / وزارة الزراعة واستصالح االراضى : المصدر 
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 اهم العوامل التى تحدد اختيار المزارع للتركيب المحصولى مستقبال واهميتة النسبية - ب

الدلتا  ان اهم الدورات الزراعية وفقا واراء عينة من المزارعين فى الوادى  عالطتبين من است

 22.20,%  72, %  00.2بنسبة بلغت نحو لرغباتهم هى الدورة الثالثية ثم الثنائية واخيرا الدائمة 

فى حين تبين ان اهم العوامل المحدودة الختيار المزراعيين للتركيب لمحصولى هى . على الترتيب% 

 :على الترتيب 

 % 82       سهولة تسويق المحصول  .2

 % 70    الغذائى لالسرة كاالستهال .7

 % 28.8     االستهالك الحيوانى .2

 % 28.2      صافى العائد .0

 % 27.2     مدى توفير المياه .0

 % 22.2    طبيعة التربة الزراعية .2

 % 2.0    وفقا لما يزراعة الجيران  .2

 

وتبين منها ان تسويق المحصول واالكتفاء الذاتى لالسرة  والحيوان اهم من صافى العائد  

ومن ذلك يتضح لنا .  للمزارع بينما تاتى العوامل القومية فى مرتبة تالية مثل توفر المياه ونوع التربة

عند توقع تركيب محصولى مستقبال يجب ان يؤخذ فى االعتبار تعظيم العائد من وحدة المياه واالرض 

 .مع االهتمام بمحاصيل الحبوب واالعالف والزيوت مع  ثبات محاصيل االرز والسكر 
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 :7040التركيب المحصولى المقترح مستقبال حتى عام 
 

هيكل التركيب المحصولى مستقبال مع وضع العوامل والمحددات ( 22)يوضح جدول رقم    

وتم تقسيم الحاصالت الى مجموعات سنة اسا س  7020التى ذكرت فى الدراسة مع اعتبار ان سنة 

 -: مختلفة على النحو التالي

 

 : مجموعة الحبوب

بمعدل زيادة بلط نحو  7000الف فدان عام  20920مجموعة الحبوب مساحتها تبلط حوالى     

الف فدان وهذه الزيادة فى المساحة  2270التى بلغت حوالى  7020سنة بمن مساحة الحبوب % 07

مع تزايد  7000على الترتيب عام % 22, % 02ذهبت الى محصولى القمح والذرة حي  بلغت نحو 

 .7000ألف فدان عام  2720رز عند مساحة األ

 

 :مجموعة الحاصالت السكرية 

ألف فدان بمعدل زيادة بلط نحو  828حوالى  7000بلغت مساحة المحاصيل السكرية عام     

وذهبت هذه الزيادة فى المساحة الى بنجر السكر  7020سنة األساس عام بمقارنت  7000عام % 22

فى حين ظلت مساحة قصب السكر دون زيادة نذكر حي   7000عام % 22الذى بلغت الزيادة بنحو 

 . 7000عام % 20نحو بلغت الزياده

 

 : مجموعة محاصيل الزيتية

معدل زياده بلط  7000الف فدان عام  020مساحة المحاصيل الزيتية تبلط مساحتها حوالى    

 227حي  بلط نحو  وذهبت هذه الزياده الى محصولين هما عباد الشمس والفول السودانى%  22نحو 

 .7020مقارنة بسنة اآلساس %  200,  %

 

 : (الحدائق)مجموعة البساتين 

% 02ألف فدان بمعدل زيادة بلط نحو  7092تبلط نحو  7000أن مساحة البساتين فى عام 

 .7020مقارنة بسنة األساس عام 

 : مجموعة الخضر
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بنسبة زيادة بلغت نحو ألف فدان  7727تبلط نحو  7000مجموعة الخضر مساحتها عام 

, % 29وذهبت اغلب هذه لزيادة الى العروة الشتوى ثم الصيفى  حي  بلغت نسية الزيادة نحو % 22

 .7020مقارنة بسنة األساس عام % 22

 

 

  : مجموعة األلياف

ولكن  7020كانت مجموعة األلياف فى وضع الزيادة حي  كانت المساحت تتناقص قبل عام     

% 29بمعدل زيادة نحو  7000ألف فدان عام  077فى الزيادة حتى بلغت حوالى بعد ذلك بدأت  

مقارنة % 22نحو 7000القطن والذى بلط معدل الزيادة عام   لمحصولوأغلب هذه الزيادة ذهبت 

 . 7020بنسبة االساس عام 

 

  : مجموعة األعالف

طبقاً للعوامل  7000بالنسبة لمجموعة األعالف تبين زيادة المساحة المتوقع زراعتها عام      

هبت هذه ذو 7020مقارنة بسنة األساس عام % 22ألف فدان بنسبة زيادة بلغت نحو  2722المحددة 

عام  مقارنة بسنة األساس% 07الزيادة الى محصول البرسيم المستديم الذى بلغت نسبة الزيادة نحو 

7020. 

 

    : مجموعة البصل والثوم

ألف فدان بنسبة زيادة بلغت  792حوالى  7000بلغت  مساحة مجموعة البصل والثوم عام      

وذهبت هذه الزيادة بنسبة كثيرة محصول الثوم ثم البصل حي  بلغت نسبة الزيادة نحو % 02نحو 

 .7020ة األساس عام بعلى الترسيب مقارنت بنس% 07, % 700

 

 : مجموعة النباتات الربية العررية

ألف فدان  727اخيراً تبين أن مجموعة النباتات الطبية العطرية زادت لتبلط حوالى مساحتها 

 .7020ة األساس عام بسنمقارنة % 292نسبت زيادة بلغت نحو  7000عام 
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 (7040-7010)بها خالل الفترة التركيب المتوقع لمساحة المجموعات الزراعية الهم المحاصيل  (22)دول رقم ج

 مساحة المجموعة والمحصول
  7040-7010السنوات من 

 %مقدار التغيير 7040 7030 7070 7010

 %07 20920 8882 8227 2270 الحبوب

 %02 0220 0279 2207 2020 القمح

 %22 7070 7072 7227 7722 الذرة

 %27 2720 2728 2702 2080 األرز

 %22 828 920 282 202 الحاصالت السكرية

 %2 222 229 200 272 قصب السكر

 %22 202 000 020 290 بنجرالسكر

 %22 020 297 220 228 مجموعة الزيوت

 %200 000 227 720 208 فول سودانى

 %227 202 220 220 22 عباد شمس

 %200 020 282 202 727 البقوليات

 %222 022 282 228 707 الفول البلدى

 %000 70 72 29 0 العدس

 %02 7092 2922 2082 2222 البساتين

 %22 7727 7708 7202 2808 مجموعة الخضر

 %29 2002 992 222 272 شتوى

 %22 920 222 227 222 صيفى

 %222 207 202 727 227 نيلى

 .جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة: المصدر 

 
 

 

 

-7010)لمساحة المجموعات الزراعية الهم المحاصيل بها خالل الفترة التركيب المتوقع  (92)تابع جدول رقم  

 الف فدان  (7040

 مساحة المجموعة والمحصول
  7040-7010السنوات من 

 %مقدار التغيير 7040 7030 7070 7010

 %29 077 000 292 229 مجموعة واأللياف

 %22 020 020 280 220 القطن     

 %22 2722 2080 7820 7002 مجموعة األعالف

 %07 7790 7299 7082 2227 البرسيم المستديم

 %70 092 022 008 298 التحريش

 %02 792 702 280 299 مجموعة البصل الثوم

 %07 702 720 222 222 البصل

 702 22 02 02 77 الثوم

 %292 727 282 200 97 مجموعة طيبة العطرية

جملة مساحة التركيب المحصولى 

 المتوقع
20027 22920 28220 72222 02% 

 .جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة: المصدر 
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األهمية النسبية لمجموعات الحاصالت الزراعية فى التركيب المحصولى الحالى 

      .7040والمتوقع لعام 

أن الوزن النسبى ألهمية المجموعات الحاصالت الزراعية ( 22)تبين من الجدول رقم       

 .سيعبرعن انها  حافظت على ترتيب أهميتها  سواء كان ذلك حاليا أو مسستقبالً  حالياً 

حي  اتضح أن مجموعة الحبوب وأهمها القمح والذرة ومجموعة األعالف وأهمها       

البرسيم المستديم ثم مجموعة الخضر والفاكهة والسكريات ثم البقوليات على الترتيب حي  بلغت 

, % 22.2, %22.7, % 08.2أهميتها النسبية بالنسبة للتركيب المحصولى كمتوسط عام نحو 

 (.7000-7020)على التوالى خالل الفترة عام %  7.2, 0.2%, % 9.8

ولكن تبين أن أهم الزيادة فى المساحات المستصلحة مستقبالً قد ذهبت لمجموعة الحبوب      

تبلط  7000والزيوت والبقول والسكريات حي  مثال مجموعة الحبوب  زاد وزنها وترتيبها النسبى عام 

 .7020عام % 00.7بدال من % 00.2حوالى نحو 

 

-7000األهمية النسبية لمجموعات الحاصالت الزراعية فى التركيب المحصولى الحالى والمتوقع  (20)دول رقم ج

 بالف فدان. 7040

مجموعة 

 المحاصيل

 السنوات 

 المتوسط العام 7040 7030 7070 7010 7000

 08.2 00.2 02 02.0 08.0 00.7 الحبوب

 0.2 0.0 0.7 0.7 0.8 7.9 السكرية

 7 7 7 2.8 7.7 2.2 زيتية

 7.2 7.7 7 2.2 2.2 7.2 بقوليات

 9.8 8.2 8.0 9.8 8.0 2.2 حدائق

 22.2 20.2 22.2 27 22.0 20.2 خضر

 7.8 7.0 7.2 7.7 7.2 0.2 الياف

 22.7 20.2 20.9 22.2 22.9 72.8 اعالف

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 بصل الثوم

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 طبية العررية

 %200 %200 %200 %200 %200 %200 األجمالى

 .جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة حي: المصدر 

  



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 311  منظمة االغذية والزراعة

 

% 7.9بدال من  7000عام % 0.0كذلك مجموعة السكريات زادت نسبتها لتصل نحو      

, اما المجموعات التى انخفضت أهميتها النسبية بالنسبة للتركيب المحصولى فهى مجموعة 7020عام 

, كذلك مجموعة  7020عام % 72.8بعد أن كانت نحو % 20.2األعالف حي  بلغت نسبتها نحو 

 .7020عام % 0.2بدال من  7000عام  7.0نسبتها لتبلط نحو األلياف انخفضت 

فى حين تناقصت تقريبا مجموعات الخضر والفاكهة والزيوت على نسبتها مع بعض     

 ,(29)التغيرالطفيف كما يتضح من الجدول رقم 

 
   :7040االهمية النسبية لالكتفاء الذاتى الهم محاصيل التركيب المحصولى الحالى والمتوقع عام  

نسبة االكتفاء الذاتى الهم محاصيل التركيب المحصولى حاليا مقارنة ( 28)يوضح جدول رقم 

حي  يتضح انة بالنسبة لمحموعة  7000بموقف االكتفاء الذاتى للتركيب المحصولى المتوقع فى عام 

الى نحو  7020عام %  00الحبوب ومنها القمح يتبين ان نسبة االكتفاء الذاتى من القمح ارتفعت من 

 7020عام %  08كذلك بالنسبة للذرة تبين ارتفاع معدل االكتفاء الذاتى بين   7000فى عام %  20

وهذا راجع الى ترشيد االستهالك وتخفيض الفاقد من ناحية االستهالك  7000عام %  20الى نحو 

 .وزيادة المساحة وزايادة انتاجية المحصول من ناحية االنتاج 

 7020عام %  70لمحصول االرز فقد تبين ان ما تبقى للتصدير بلط نحو  اما بالنسبة      

وذلك راجع لثبات المساحة المنزرعة مستقبال مع زيادة  7000عام % 70انخفض هذا الفائض بنحو 

 .االنتاجية الفدانية

 7020عام % 28اما بالنسبة لمجموعة السكر فقد تبين ان نسبة االكتفاء الذاتى تمثل نحو      

وهذا راجع الى ثبات مساحة قصب السكر فى حين زيادة محصول  7000عام %  20نخفضت لنحو ا

 .فية اقل منها فى قصب السكر( الحالوة)البنجر الذى نسبة السكر 

 7020عام % 28اما بالنسبة لمجموعة الزيوت فقد تبين ان نسبة االكتفاء الذاتى تمثل نحو      

راجع الى ثبات مساحة قصب السكر فى حين زيادة محصول  وهذا 7000عام %  20انخفضت لنحو 

 .فية اقل منها فى قصب السكر( الحالوة)البنجر الذى نسبة السكر 
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 التوقع بالتركيب المحصولى فى حالة تأثير التغيرات المناخية 
يتوقع حدوث تغيرات مناخية خاصة فى ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح 

مما يعمل على اتالف مساحات كبيرة IPCC  تقارير المنظمة الدولية لتغير المناخ  طبقا لما ورد فىالبحر 

من االراضى الزراعية بالدلتا  ويتوقع ان تكون هذة النسبة بالسلب من انخفاض فى المساحة واالنتاج 

 . 7000خالل الفترة الزمنية القادمة حتى عام %  70الزراعى بنسبة تصل الى 

مليون  72.0مدى التاثير فى المساحة المنزرعة والتى سوف تنخفض من  22ح جدول رقم ويوض

مليون فدان محصولى فى ظل تاثير التغيرات المناخية اى  22.0الى نحو  7000فدان محصولى عام 

وهذا االنخفاض سوف يتبعة انخفاض  7000من المساحة المنزرعة عام % 29بنسبة انخفاض تصل لنحو 

 .الكتفاء الذاتى لمختلف المحاصيل بما يعمل على زيادة الوردادات من الغذاء مستفبالفى معدل ا

 7040االهمية النسبية لالكتفاء الذاتى الهم محاصيل التركيب المحصولى الحالى والمتوقع عام  (21)جدول رقم 

 المحصول

 السنوات

7010 7040 
المساحة 

 (بالف)

انتاجية 

 الفدان

 جملة االنتاج     

 (بالف)

نصيب 

 الفرد

 االحتياجات

 (ألف طن)

االكتفاء 

% 

 المساحة

 (بالف)

انتاجية 

 الفدان

جملة االنتاج   

 (بالف)

نصيب 

 الفرد

 االحتياجات

 (ألف طن)

االكتفاء 

% 

 القمح
4603 7.2 3724 72 

0066
0 00 3003 4.0 00006 007 77747 20 

 الذرة
7740 4.0 2367 77 

0404
4 07 7076 0 07066 76 07302 00 

 076 0400 30 0377 0.7 0740 073 4004 04 3330 3.0 0673 االرز

 26 3027 70 7762 4 707 27 7043 76 0073 7.3 260 السكر

 77 073 0 070 0.3 004 066 27 0 27 0.7 00 عباد الشمس

 07 0063 0 330 0.3 302 37 027 4 734 0.3 767 الفول البلدى

 030 7006 40 3766 03 406 036 0033 44 7274 06.2 440 البراطس

 027 06307 044 03066 70 233 70 2074 30 2730 00 066 الرماطم

 022 3736 03 2066 70 466 040 7027 37 4073 03.4 707 الموالح

 000 7076 70 4066 00 703 046 0773 76 0034 7.70 003 العنب

عدد السكان 

 مليون نسمة 
90 200 

 
  7030استراتيحية التنمية الزراعية المستدامة : المصدر 
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( 7040-7010)الزراعية الهم المحاصيل بها خالل الفترة التركيب المتوقع لمساحة المجموعات  (27)جدول رقم 

 فى ظل التغيرات المناخية

 مساحة المجموعة والمحصول
  7040-7010السنوات من 

 %مقدار التغيير 7040 7030 7070 7010

 70 9922 9280 9277 2270 الحبوب

 72 2292 2222 2072 2020 القمح

2- 7022 7220 7287 7722 الذرة  

2- 2022 2022 2222 2080 األرز  

 22 280 220 200 202 الحاصالت السكرية

20- 722 790 792 272 قصب السكر  

 00 028 090 009 290 بنجرالسكر

 27 202 222 220 228 مجموعة الزيوت

 209 222 787 700 208 فول سودانى

 80 270 229 209 22 عباد شمس

 29 280 209 798 727 البقوليات

 80 292 202 200 707 البلدىالفول 

 287 70 29 22 0 العدس

 70 2209 2222 2082 2222 البساتين

0- 2922 2800 7022 2808 مجموعة الخضر  

 22 972 292 270 272 شتوى

8- 222 222 228 222 صيفى  

 22 790 720 702 227 نيلى
 جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة: المصدر 

 

-7010)التركيب المتوقع لمساحة المجموعات الزراعية الهم المحاصيل بها خالل الفترة  (72)تابع جدول رقم  

 فى ظل التغيرات المناخية( 7040

 الف فدان 

 مساحة المجموعة والمحصول
  7040-7010السنوات من 

 %مقدار التغيير 7040 7030 7070 7010

 22 079 782 220 229 مجموعة واأللياف

0- 202 792 272 220 القرن  

 20 7292 2000 2229 7002 مجموعة األعالف

 22 2920 2708 2070 2227 البرسيم المستديم

 7 282 202 200 298 التحريش

 70 720 200 222 299 مجموعة البصل الثوم

 70 709 2780 202 222 البصل

 200 00 22 70 77 الثوم

 227 280 22 27 97 مجموعة طيبة العررية

التركيب المحصولى  جملة مساحة

 72 22072 22720 22220 20027 المتوقع
 جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة: المصدر 

 



 إدارة نقص المياه للحاصالت الرئيسية فى مصر 2012

 

 362  منظمة االغذية والزراعة

 

 الخالصة

روعى فيها العوامل والمحددات التى ذكرت فى  7000عند تقييم التركيب المحصولى فى عام 

و كان , 7020حتى عام  الدراسة بجانب سياسة وزارة الزراعة لزيادة السكانية واستراتيجية الزراعة

 :من استرتيحية ذلك ما يلى

مليون فدان  9.7مليون منها حاليا  22.0لنحو  7000سوف تبلط المساحة المزروعة عام  .2

 72.0مليون فدان  بمساحة محصولية سوف تبلط لنحو  2.7ونتوقع استصالح مساحة بنحو 

 .مليون فدان

مستقبالً وخاصة فى الوادى  %25إلى % 00سوف يتم تطوير نظم الرى لرفع كفاءة من  .7

مليار متر مكعب مياه لرى وزراعة  27مليون فدان يمكن بها توفير مياه  0والدلتا لمساحة 

 .المساحات التى سوف يتم استصالحها

مليون فدان كذلك  0.2سوف نوجة الزيادة الى مساحة القمح ومن المتوقع ان تبلط مساحتت لنحو  .2

 .7000مليون فدان عام  7.0الذرة سوف تصل لنحو 

زيادة مساحة بنجر السكر مع ثبات مساحة قصب السكر حي  يتوقع زيادة مساحت بنجر السكر  .0

 .ألف فدان حالياً  290ألف فدان بدال من  652نحو 

 .مليون فدان 2.7المحافظة على مساحة األرز اال تزيد عن  .0

المستديم وزيادة األعالف ترشيد زراعة إستخدام األعالف مع البقاء على مساحت البرسيم  .2

 .الصيفية

التوسع فى مساحة المحاصيل الزيتية وخاصة عباد الشمس والفول السودانى لمواجهت النقص  .2

 202فدان حالياً الى  66الشديد فى إنتاج الزيوت حي  تتوسع زيادة مساحت عباد الشمس من 

ألف فدان عام  222مو ألف فدان لتصل لن 208ألف فدان مستقبالً كذلك الفول السودانى من 

 .مستقبالً  7000

ألف  280إلى نحو  7020ألف فدان حالياً عام  27زيادة مساحة النباتات الطبية والعطرية من  .9

 .مستقبالً  7000فدان عام 
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 التاسعالفصل 

 

 
المتعلقة بالعجز  الدراسات السابقة 

 المائي
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 الدراسات السابقة
سياسااات التوسااع األفقااى العجااز المااائي واسااتعراض ألهاام الدراسااات المرجعيااة السااابقة فااى مجااال 

  -:مصربالزراعي 

  

وحتى  7020قد تبين من الدراسات أنت من المتوقع أن يحدث عجزا فى المياه خالل الفترة من 

التوسع فى الزراعة فى مما قد اليحقق معت تحقيق  2مليار م( 2.0-), ( 2.8-)يقدر بين  7022/7022

لذا يتم التوصية , االراضى الجديده وحدوث مشكلت فى الزراعات فى االراضى المزروعت حاليا

بمجموعة من القضايا والمحددات تؤخذ فى اإلعتبار من أجل تحقيق استراتيجية وزارة الزراعة 

دول حوض النيل حتى  ووزارة الري ومن أهمها النظر فى العوامل السياسية والعالقات المصرية مع

يمكن استكمال مشروعات أعالى النيل , باإلضافة إلى استمرار تحسين وتطوير نظام الرى فى 

األراضى القديمة من أجل توافر المياه الالزمة لتحقيق استراتيجية التوسع األفقى المحتمل حتى عام 

من المياه في مصر ومقابلتة وأوصت الدراسة باالهتمام بالبرامج المستهدفة لزيادة المتاح . 7020

زراعي, )بجانب الطلب علي المياة المنشق من االستخدامات الحالية والمستقبلية بالقطاعات المختلفة 

 .(2882عام  بيومى عبدالمجيد بيومى) (صناعي, الشرب واالغراض المنزلية

 

هائالً بحلول إلى وجود خطر جسيم من تغير المناخ العالمي تغيراً  الدراسات السابقةوتشير 

المعنية  [IPCC, 2007]وتوضح تقديرات الهيئة الحكومية الدولية . نهاية القرن الحادي والعشرين

بتغير المناخ إلى أن درجات الحرارة العالمية, في ظل غياب سياسات للحد من انبعاثات الغازات 

دد بحدوث عواقب كارثية مما يه 7200درجة مئوية في المتوسط بحلول عام  7.9الدفيئة, ستزيد بنسبة 

 .على كوكب األرض

 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الخسائر الناجمة عن تغير المناخ في نصيب الفرد من الناتج 

ومع ذلك فمن الصعب تحديد قيمة حالية لما %. 20و% 2تتراوح بين  7700المحلي اإلجمالي في عام 

 .ستتكبده األجيال المستقبلية في هذا الشأن

 

الوثيقة المرشدة لألعمال  2887اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لعام وتعتبر 

وقد . وتشير االتفاقية إلى الدور المحوري للدول المتقدمة في مكافحة تغير المناخ. الدولية في هذا الشأن

يذ في فبراير الذي دخل حيز التنف 2882وافقت الدول المشاركة على بروتوكول كيوتو في نهاية عام 

من % 0بنسبة  7027وإلزام الدول الصناعية بالعمل الجماعي لتخفيض انبعاثاتها قبل عام  7000

وتحدد خطة الطريق التي تم االتفاق عليها في االتفاقية في بالي في ديسمبر . 2880مستوياتها عام 

 .جدول أعمال لوضع اتفاق التخفيف الالحق لبروتوكول كيوتو 7002
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شغلت قضية ندرة ومحدودية المياه اهتمام الهيئات والمنظمات الدولية خاصة األمم هذا وقد 

, ثم مؤتمر 2822وعقد أول مؤتمر عالمي للمياه في األرجنتين عام  2820المتحدة اعتباراً من عام 

, 2887ومؤتمر قمة األرض في ريو دي جينبرو بالبرازيل عام  2887المياه والبيئة في دبلن عام 

في كندا, والملتقى العالمي األول للمياه في مراكش  2880مر الوزاري للمياه والصحة عام والمؤت

 .2882بالمغرب عام 

وفي مواجهة تحديات ندرة ومحدودية المياه فقد قام الملتقى العالمي الثاني في الهاي عام 

مياه في كيوتو باليابان بوضع برنامج شامل إلدارة مصادر المياه, وعقد الملتقى العالمي الثال  لل 7000

والحيلولة دون " إلدارة الموارد المائية الدولية"وذلك من أجل إرساء قواعد تنظيمية  7002في مارس 

 نشوب صراعات دولية

 

تقع مصر جغرافياً ضمن األقاليم الجافة وشبت الجافة, والتي تتصف بانخفاض حاد في معدالت 

مياه المتجددة ويقلل من حجم المياه بينما يتزايد الطلب هطول األمطار , مما يؤثر في نقص كميات ال

مليون نسمة في العام  90عليها , نتيجة لعوامل كثيرة منها زيادة عدد السكان والذي بلط حالياً نحو 

حي  تبلط )مليون فدان تقريباً  9.0باإلضافة إلى زيادة مساحة الزمام المنزرع إلى نحو  7008/7020

, كذلك سياسات التوسع األفقي المستهدف ( مليون فدان 20.8لمنزرعة نحو المساحة المحصولية ا

, األمر الذي يؤدي إلى محاولة استخدام ما 7022مليون فدان حتى عام  2.0تحقيقها بإستصالح نحو 

هو متاح من موارد مائية بطريقة مثلى لمواجهة تزايد درجة ندرة الموارد المائية, باإلضافة إلى التوسع 

دة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالجة فى الرى وذلك لتحقيق فى إعا

سياسات التوسع الزراعى األفقى, والذي وال شك سيكون لت تأثيره على نوعية المياه المستخدمة في 

 وتجدر االشارة الي ثبات حجم الموارد المائية المتاحة. الزراعة بزيادة ملوحتها وتعرضها للتلوث 

من إعادة استخدام مياه  2مليار م 2سنويا باالضافة الي /2مليار م 00.0إيراد النهر )ومحدوديتها 

, بينما يقدر معدل إستهالك مياه الرى (مياه صرف صحى معالجة 2مليار م 0.0صرف زراعى ونحو 

ستخدام من إجمالى المورد المائى المتاح باإلضافة الي ا% 90باألراضى القديمة والمستصلحة نحو 

 .(بيومى عبدالمجيد بيومى) كمياه للشرب وللصناعة والمالحة والكهرباء%  20حوالي 
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لم يكن العامل المحدد إلستصالح األراضى هو المياه المتاحة فقط  2897-2822خالل الفترة 

من حي  مصدرها  وطرق الرى المستخدمة, ولكن أيضا نوعية التربة المستصلحة والمحصول 

اعة باإلضافة الى اعتبارات أخرى هامة منها االعتبارات االجتماعية , االقتصادية , المناسب للزر

ألف فدان فقط خالل تلك لفترة وذلك من اجمالي المساحة  720إال أنت لم يستصلح سوى . والبيئية

وزارة  ()2887واخرون عام  السيد حسن مهدي)مليون فدان 7.9الستصالحها آنذاك وهى  المخطط

وأعيد اختيار المساحات  2892تم تعديل برنامج التوسع األفقي في عام . (لمائية والريالموارد ا

المستصلحة بسبب ظروف الجفاف األفريقي التي أثرت على حصة ايراد النهر باإلنخفاض منذ فيضان 

 0.0)مليون فدان  7.79, حي  عدلت المساحة المقترحة لتصبح  90/2890حتى عام  28/2890

مليون  2.09مليون فدان تزرع على مياه صرف صحي معالجة,  0.7لى مياه جوفيت, مليون تزرع ع

فدان على مياه النيل العذبة , ال سيما وان اإليراد المائي جاء شحيحا مع ظروف الجفاف مما ترتب عليت 

 . (وزارة الموارد المائية والري )السنة/ 2مليار م 2.82عجزاً قدره 

 

وضعت سياسة مائية على أثر مشروع الخطة القومية للمياه وأعيد اختيار  2897وفي عام  

المساحات المستصلحة على أساس أن هذه السياسة سوف تؤثر على الموارد المائية المتاحة في 

المستقبل, كما تم وضع تعديل جديد لسياسة التوسع األفقي تحددت من خالل مشروع مخطط االراضي 

الف فدان قسمت تبعا لنوعية التربة ,  7228.2, تستهدف استصالح نحو  2890ية من عام وذلك بدا

فدان خالل الفترة   020.2ومناطق تواجدها , ونوعية المياه المروية بها, وقد تم بالفعل استصالح 

منها نحو  7000-2880مليون فدان لالستصالح خالل الفترة  7.700, وبقى  نحو 2897-2882

 0.2ون فدان لالستصالح على مياه النيل مخلوطة بمياه صرف زراعي , باالضافة الى ملي 2.200

وقد تم استزراع . مليون فدان تروى بمياه صرف معالجة 0.7مليون فدان تروي بمياه جوفية عميقة , 

بمياه النيل المخلوطة بمياه الصرف , وتم ترحيل باقي المساحة  2882الف فدان حتى عام  920نحو 

الف فدان ري شتوي  209منها  7007مليون فدان حتى عام  2.29رر استزراعها وتبلط نحو المق

مليون فدان تروي على مياه نيلية سطحية ومياه جوفيت , ومياه  2.7تكميلي بالساحل الشمالي والباقي 

 (.وزارة الموارد المائية والري)صرف زراعي معاد إستخدامها 
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مليار  22.0بنحو  7000الالزمة لخطة االستصالح حتى عام  قدر اجمالي االحتياجات المائية

من  2مليار م 2.0من مياه النيل ,  2مليار م 7.0سنة, موزعة على المصادر المائية المختلفة بنحو /2م

مليار  2.02مياه جوفية عميقة,  2مليارم 2.02مياه جوفية غير عميقة,  2مليار م 2مياه المصارف, 

 .(السيد حسن مهدي)ةمياه صرف صحي معالج 2م

 

باستخدام الميزان المائي لتقييم أثر انخفاض تدفق مياه النيل  (عبد العظيم)قامت إحدى الدراسات

العذبة إلى منطقة الدلتا بسبب تشغيل مشروع توشكي وتنفيذ خطط التوسع األفقي األخرى في وادي 

م , يشمل السيناريو األول تشغيل النيل والدلتا, حي  وضعت ثالث سيناريوهات مختلفة لعملية التقيي

سنة من خزان أسوان دون التوسع األفقي في /2مليار م 0مشروع توشكي بكامل طاقتت وباستهالك 

أما السيناريو الثاني فيشمل تشغيل مشروع توشكي بكامل طاقتت مع التوسع . منطقة وادي النيل والدلتا

لسيناريو الثال  تشغيل مشروع توشكي مع التوسع بينما يشمل ا. األفقي في منطقة وادي النيل والدلتا

وقد أظهرت نتائج التقييم في . وانخفاض مساحة األرز المنزرعة وإحاللها بمحاصيل أخرى مثل الذرة

سنة /2مليار م 2.8السيناريو األول ان إجمالي مياه الصرف الخارجة سوف تنخفض لتصل إلى نحو 

أما .اه الصرف الزم لحفظ التوازن الملحي بالدلتا والذي يفترض أن يكون أدنى تدفق خارج لمي

سنة على الترتيب , وبما /2مليار م 0.20,  2.27السيناريو الثانـي والثال  فيظهرا عجزا مائيا بمقدار 

وقد استندت الدراسة فى تقييم . على الترتيب% 27.00, % 22.70يوازي عجزا مائيا لكل فدان بنحو 

يذ خطط التوسع األفقى على الميزان المائى وتدفق مياه الصرف اثر تشغيل مشروع توشكي وتنف

وعلى البرنامج المكثف الذى وضعتت وزارة الموارد  (واخرون محمد نصر الدين عالم ) الزراعى

, وذلك من خالل مد ( توشكي وشرق العوينات)المائية والري لتنمية الجزء الجنوبي الغربي من مصر 

سنة /2مليار م 0عذبة عن طريق شق قناة الشيخ زايد يتم عن طريقها تحويل هذه المنطقة بمياه النيل ال

مليون فدان , باإلضافة إلى بعض المناطق األخرى التي سوف تستصلح  0.0من سد أسوان لري نحو 

االنر الذي سوف يؤثر باالنخفاض في مخزون مياه سد أسوان , . وتروى من المياه الجوفية العميقة

ة المياه المتدفقة والمنسابة إلى وادي النيل والدلتا , مما قد يؤثر على مقابلة وبالتالي على كمي

االحتياجات المتزايدة على المياه العذبة, األمر الذي يدعو إلى زيادة إعادة استخدام مياه الصرف 

تكمن في الزراعي , لمقابلة االحتياجات المتزايدة من المياه خاصة في منطقة الدلتا, إال أن المشكلة قد 
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نوعية هذه المياه والتي من المرجح أن تكون أكثر تلوثا إن لم تعالج معالجة كاملة, باإلضافة إلى كونها 

 . أكثر تركيزا في الملوحة

لدراسة تاثير التغيرات المناخية على االنتاجية واالستهالك المائى لبعض وقد اجريت دراسات 

 00-70لمناخية الزراعية المختلفة فى مصر لمدة على المناطق االمحاصيل تحت الظروف المصرية 

 : سنة , وقد أوضحت نتائج هذه الدراسات مايلى

م , وسوف °7اذا ارتفعت درجة الحرارة % 8انتاجية محصول القمح سوف تقل حوالى : القمح

وسوف يزداد االستهالك المائى لهذا . م°0اذا ارتفعت درجة الحرارة % 29يصل معدل النقص الى 

 .بالمقارنة باالستهالك المائى لت تحت ظروف الجو الحالى% 7.0ول حوالى المحص

 

بحلول منتصف هذا % 28انتاجية محصول الذرة الشامية سوف تقل حوالى : الذرة الشامية -

وذلك بالمقارنة باالنتاجية تحت الظروف الجوية ( م°2.0عند ارتفاع درجة الحرارة حوالى )القرن 

 %.9استهالكها المائى حوالى الحالية , وسوف يزداد 

 

 سوف تؤثر التغيرات المناخية تأثيرا ايجابيا على إنتاجية محصول القطن, وسوف يزداد: القطن

م , وسوف يصل معدل الزيادة فى هذا °7إذا ارتفعت درجة حرارة الجو % 22إنتاجيتت حوالى  

احية اخرى سوف يزداد ومن ن  م°0تحت ظروف ارتفاع درجة الحرارة % 22المحصول إلى حوالى 

 .مقارنا باستهالكت المائى تحت الظروف الجوية الحالية% 20استهالكت المائى حوالى 

 

واالستهالك المائى لت % 28محصول الذرة الرفيعة سوف ينخفض حوالى : الذرة الرفيعة

 %.9سوف يزداد حوالى 

 

المائى سوف واستهالكت % 29انتاجية محصول الشعير سوف تنخفض حوالى : الشعير

 %.7ينخفض حوالى 

مقارنة بانتاجيتت تحت الظروف الجوية الحالية , % 22انتاجيتت سوف تنخفض حوالى : األرز -

 %.22فى حين يزداد استهالكت المائى حوالى 

 

انتاجية محصول فول الصويا سوف تتأثر سلبيا بشدة تحت ظروف التغيرات : فول الصويا -

ل النقص على مستوى الجمهورية بحلول منتصف هذا القرن حوالى المناخية وسوف يصل متوسط معد

 %.20, واستهالكت المائى سوف يزداد حوالى % 79
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محصول عباد الشمس من المحاصيل الحساسة الرتفاع درجة الحرارة وسوف : عباد الشمس -

فى مصر العليا % 29فى مصر الوسطى, % 72فى شمال الدلتا, % 72تنخفض انتاجيتت حوالى 

وسوف يزداد استهالكت المائى فى المتوسط %.  78بمتوسط نقص على مستوى الجمهورية حوالى 

 %.2حوالى 

 

محصول الطماطم من المحاصيل الحساسة جدا الرتفاع درجة الحرارة وسوف : الطماطم -

م فى حين أن هذا النقص سوف يصل °2.0اذا ارتفعت درجة الحرارة % 20تنخفض انتاجيتها حوالى 

 .م°2.0اذا ارتفعت درجة الحرارة % 02والى الى ح

 

تشير نتائج دراسات أثر التغيرات المناخية على انتاجية السكر من محصول : قصب السكر

وزيادة فى االستهالك المائى %  70.0قصب السكر أن هذه التغيرات سوف تسبب نقص  االنتاجية 

 %. 70.2والى ونقص فى  العائد المحصولى من وحدة المياه ح%  7.2حوالى 

 

ويعبر عن أثر التغيرات المناخية على  0ويمكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة في الشكل رقم 

 .االستهالك المائي لهذه المحاصيل

 

 
التغيرات المناخية مقارنة باالستهالك  نسبة التغيير فى االستهالك المائى لبعض المحاصيل الرئيسية فى مصر تحت ظروف(: 6)شكل 

 .الظروف الجوية الحاليةتحت 
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Executive Summary 

The "Deficit Irrigation Management for the main crops in Egypt under 

current and future conditions" book is a tool for the decision makers, 

researchers, extension sector and farmers. This book funded by the Climate 

Change Risk Management Program (CCRMP) in Egypt, a program with the 

United Nations and Egyptian Government, aims to reduce poverty by 

combining mitigation and adaptation efforts to respond to climate change. It is 

supported by the Millennium Development Goals-Fund, a set of eight goals to 

be achieved by 2015 that respond to the world's main development challenges. 

The CCRMP recognizes that economic expansion and poverty reduction are 

not possible without better use of the Egyptian natural resources from the 

pressures of population growth.  

 

Egypt depends on suitable climate and natural resources (land and 

water) for agricultural production and for food supply. Currently, about 85% 

of water in Egypt is used for agriculture production. According to expected 

population increase, water share per capita will decrease, and climate change 

will further stress water supply issues. This would mean less food to feed the 

growing population. Meanwhile,  the amount of available water per capita is 

below the recommended water poverty line of 1,000 cubic meters per capita 

per annum. Major studies are now being designed to improve efficiency of 

resource application; this will help our farmers for better management land 

and crops. 
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The main purpose of this book is to assess irrigation requirement for the 

main crops, calculate water budget under current and future climate change 

conditions. On the other hands, draw proper water management strategy to 

manage the available water resources in the agriculture sector.  

This book contained eight chapters related to water legislations in 

Egypt, water requirement, crop pattern, water requirement under climate 

change, suggested crop pattern and former studies related to water deficit in 

Egypt. This book indicate clear figures about the water requirements for main 

crops in different climatic regions, water requirement for the different seasons 

(summer, winter and nili) and water requirement under climate change 

conditions. This work contains clear vision for the decision maker related to 

water requirements for different crops (Field crops, vegetables, and permanent 

crops). 

 

The water management under deficit irrigation study is of a special 

interest due to its social and economical importance, both because it includes 

major agricultural activities which support National income. As a result, the 

water resources in Egypt suffer from an escalating pressure due to the high 

consumption of water by agriculture to cope with the increasing demand by 

population growth in cities. Therefore, lack of water supplies, as a result of 

climate change, will make the life situation more difficult. In this book, a crop 

pattern based on the Ministry of Agriculture Statistics was used to assess 

water demands for the agriculture sector, and scarcity under a range of 

potential climate change scenarios and adaptation strategies.  
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 المراجع
 

الميررزان المررائى الحررالى  ,محمررد عررادل الرردين مصررطفىو  بيررومى عبدالمجيررد بيررومى عبدالمجيررد -

 .7022وإمكانية تحقيق إستراتيجية التوسع األفقى الزراعى لعام

, " المحاور الرئيسية لتنمية الموارد المائية وتطوير اسرتخداماتها بمصرر"   بيومي بيومي عطية  -

 .   2882كلية الزراعة , جامعة القاهرة ,  –ندوة األمن المائى فى مصر 

 .ئة العامة واالحصاء, نشرة الموارد المائية , اعداد مختلفةز المركزى للتعبلجهاا -

دور االنعقرراد العررادى الرابررع و العشرررون , التقريررر النهررائى للجنررت اإلنترراج الزراعررى و الرررى و  -

 .7000, " استصالح األراضى ونظم التصرف فيها "استصالح األراضى عن موضوع 

أثر التحوالت في السياسة الزراعيرة المصررية " , عبد الرحيم إسماعيل طت ,  السيد حسن مهدى  -

, المجلرة المصررية لإلقتصراد الزراعرى , "  2880ـ  2892على استخدام ميراه الرري فري الفتررة 

 .  2882سبتمبر 

امل محدد لجهود وامكانات التوسع الزراعي االفقي عالمياه المتاحة للري ك",  السيد حسن مهدي  -

تصاديين الرزراعيين , الجمعيرة المصررية لإلقتصراد الزراعرى , , المؤتمر الثانى لإلق"ع .م.في ج

 . 2887سبتمبر 70-72القاهرة 

" الكفاءه اإلنتاجيت لمياه الرى فى األراضرى الصرحراويت المستصرلحت " سيد صالح احمد مسلم ,  -

 .2880,رسالت ماجستير , قسم االقتصاد الزراعى , كليت زراعت مشتهر , جامعت الزقازيق عام 

 "فسيولوجيا المحاصيل"كتاب بعنوان  2882الحميد محمد حسانين لسنة عبد  -

إنتراج "كتراب بعنروان  2889عبد العظيم احمد عبرد الجرواد وعرادل محمرود احمرد أبرو شرتية لسرنة  -

 "محاصيل الحقل

, قسرم الهندسرة الزراعيرة , " الري: هندسة الري والصرف , الجزء األول ", عبد هللا األمين بدر -

 . 2880رة , الطبعة األولى , جامعة القاه

ة للموائمة بين االحتياجرات الغذائيرة ـالخطوط الرئيسي", , محمد لطفي يوسف عبدالهادي راضي  -

كليرة الزراعرة , جامعرة القراهرة ,  , , ندوة ازمة مياه النيل وتحديات التسعينات " والموارد المائية

 . 2880مارس  70-70

, "التقييم االقتصادى لمياه الرى لترشيد استخدامها و تأثيرها بيئيا" ,  عزت عبد المقصود زيدان  -

رسالت دكتوراه, قسم العلوم الزراعيت و البيئيت , معهد الدراسات و البحوث البيئيرت , جامعرت عرين 

 . 2882شمس 

المرروارد المائيررة وتنميررة الصررحارى " المجررالس القوميررة المتخصصررة: علررى عبررد الرررحمن علررى  -

 .7008-المصرية

ترشيد استخدام مياه الرري كأحرد تحرديات التنميرة الزراعيرة فري جنروب " ,  عماد مختار الشافعي  -

 7ـ  2, ندرة التنمية الزراعية لمنطقة جنوب الوادي , كلية الزراعرة , جامعرة القراهرة , " مصر 

 .  2882نوفمبر 

 .الموارد المائية فى مصر ووسائل تنميتها: "مجلس الشورى  -

ل الدين مصطفى كمال ابراهيم , اآلثار اإلقتصادية والبيئية إلسرتخدام ميراه ذات نوعيرة محمد عاد -

منخفضة فى الزراعة المصررية , رسرالة دكتروراه , قسرم اإلقتصراد الزراعرى , جامعرة القراهرة , 

7007 . 
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, "التحليل االقتصادى إلنتاجيت مياه الرى فى الزراعرت المصرريت "  محمد لطفى يوسف منصور  -

 .2892رسالت دكتوراه , قسم االقتصاد الزراعى , كليت الزراعت , جامعت الزقازيق 

بعرض األبعراد الغيرر منظروره عنرد وضرع سرعر او قيمرت للميراه فرى " محمد لطفى يوسف منصور  -

 .2882يت , العدد التاسع , إبريل , المجلت العلميت لمركز البحوث المائ" مصر 

, المكتبة االكاديمية "المياه واالراضي الزراعية في مصر" , خرونآ, و عالم محمد نصر الدين  -

 .7002, القاهرة , 

) العالقرات المائيرة ونظرم الرري  " كتراب بعنروان  2889محمود عبد العزيز إبرراهيم خليرل لسرنة  -

 ."(محاصيل الخضر  -الزراعات المحمية  -األراضي الرملية 

 .مركز البحوث الزراعيت , معهد بحوث المياه و األراضى , قسم المقننات المائيت  -

 ". ري محاصيل الحقل " كتاب بعنوان  2822مصطفي علي مرسي ونعمت نور الدين لسنة  -

 التركيز على مياه الررى ر منهجية جديدة للالستخدام االمثل للمياه فى مص:معهد التخطيط القومى  -

7002. 

معهد التخطيط القومى ,   منهجية جديدة لإلستخدام األمثل للمياه فى مصر مع التركيز علرى ميراه  -

 .7002,  يناير ( 228)الرى الزراعى  ,   سلسلة قضايا التخطيط والتنمية , رقم 

منهجيت جديده لالستخدام األمثل لمياه فى مصر مع التركيرز علرى ميراه " معهد التخطيط القومى ,  -

القراهره , ينراير ( 278رقرم ) , مرحلت أولى , سلسلت قضايا التخطيط و التنميرت " الرى الزراعى 

7002. 

    قسررم بحرروث اقتصرراد االراضررى والميرراة ,دراسررة اقتصررادية  –معهررد بحرروث االقتصرراد الزراعررى  -

 .7020-الدارة الموارد المائية المصرية واثارها االقتصادية على الزراعة المصرية

, "  توظيف المشروعات المائية الجديدة إلعادة توزيع السكان فري مصرر",  زيز مرقص منير ع -

مركررز اإلرشرراد الزراعرري  -نرردوة األمررن المررائي فرري مصررر كأحررد تحررديات التنميررة فرري المسررتقبل 

 .2882مايو  27والتدريب , كلية الزراعة , جامعة القاهرة , 

رشيد اسرتخدام المروارد المائيرة االروائيرة فرى دراسة اقتصاديات ت: " حبشى واخرون  نبيل توفيق -

مركررز البحرروث الزراعية,معهررد بحرروث االقتصرراد الزراعررى مررايو  -"االراضررى القديمررة والحديثررة 

7020 . 

الهيئت العامت لمشروعات التعمير و التنميت الزراعيت , واإلداره المركزيت لدراسرات المشرروعات  -

اضرررى , اسرررتراتيجيت التوسرررع األفقرررى فرررى استصرررالح الزراعيرررت , اإلداره العامرررت لدراسرررات األر

 .7022األراضى حتى عام 

االستراتيجية القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في مستهل القرن الحادي "وزارة التخطيط,  -

 .2882, المجلد االول , ابريل ("22/7022 – 82/2889)والعشرين 

وزارة الزراعررررة و استصررررالح األراضرررري , اإلدارة المركزيررررة لالقتصرررراد الزراعرررري , نشرررررة  -

 اعداد مختلفةاإلحصاءات الزراعية , الجزء األول والثاني , 

قطرراع الشررئون االقتصررادية, االدارة المركزيررة لالقتصرراد  -وزارة الزراعررة واستصررالح االراضررى -

 .بيانات منشورة_ الزراعى

مرارس – 7022قطاع التخطيط ,السياسة المائية القومية حتى عام: ية والرى وزارة الموارد المائ -

7000. 
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 . 7022استيراتيجية الموارد المائية حتى عام :  وزارة الموارد المائية والرى -

, 7022وزارة الموارد المائيرة والرري , مسروردة اسرتراتيجية المروارد المائيرة لمصرر حترى عرام  -

 .2882اكتوبر 

وزاره الزراعت و استصالح األراضى , قطاع الشئون االقتصاديت , نشرره االقتصراد الزراعرى ,  -

 . أعداد مختلفت 
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