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 في ضوء أزمة سد النهضة للموارد المائية في الزراعة المصرية التوجيه االقتصادي
 فتح هللا محمد على، عبدالرازق ياسمين صالح  ، الماحىحافظ محمد 

 الزراعة، جامعة اإلسكندريةقسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية 
 الملخص

من حصة  نصيب الفردحيث بلغ المائي  الفقر دول ضمن المصنفة العالم دول إحدى تعتبر مصر أن في البحث مشكلة تتمثل 
٪ من احتياجاتها الغذائية 55كبيرة تصل الى نحو  غذائية فجوة مصر من ى، كما تعان2017 عام 3م 583مصر من مياه النيل حوالي 

تلك تزداد  أن األثيوبي النهضة سد إقامة بعد المنتظر ومن تلك الفجوةتزداد  أن األثيوبي النهضة سد إقامة بعد المنتظر الحالية، ومن
دراسة  البحث يحاول لذلك السد وما يترتب عليه من نقص في حصة مصر المائية خالل فترة الملىء، خزان وذلك بسبب ملىء الفجوة

 لتوجيه الموارد المائية في القطاع الزراعي في ضوء ملىء الخزان. المختلفةالسيناريوهات 
وقد توصلت الدراسة باستخدام البرمجة الخطية متعددة االهداف إلى ثالث سيناريوهات وفقًا لفترات ملىء الخزان وقد اوضحت تلك   

تندرج شدتها وفقًا لفترة ملىء الخزان حيث تبدأ بخسائر من السيناريوهات أن هناك العديد من من اآلثار السلبية لسد النهضة على مصر 
 الممكن تحمل جزء منها إلى خسائر كارثية ال يتحملها االقتصاد المصري ومنها:

 3مليار م 46,25وفقًا للسيناريو االول، أو حوالي  3مليار م 49,95إلى حوالي  3مليار م 55,5خفض حصة مصر المائية من حوالي  -

وفقًا للسيناريو الثالث. انخفاض منسوب نهر النيل وما يترتب علية من خفض  3مليار م 36,75ريو الثاني، أو حوالي وفقًا للسينا
 كميات المياه وجودتها وعجز مصر عن توفير احتياجات القطاعات المختلفة.

 70,75وفقًا للسيناريو االول، أوحوالي  3مليار م 74,42إلى حوالي  3مليار م 80خفض المتاح من الموارد المائية المصرية من حوالي  -
وفقًا للسيناريو الثالث. وما يترتب عليه من انخفاض نصيب الفرد من  3مليار م 61,25وفقًا للسيناريو الثاني، أو حوالي 3مليار م

نصيب الفرد من الموارد مليون نسمة يكون  100الموارد المائية ودخول مصر الى مرحلة الفقر المائي، إذا تم اعتبار أن عدد السكان 
وفقًا للسيناريو  3م 612وفقًا للسيناريو الثاني، أو حوالي  3م 707وفقًا للسيناريو األول، أو حوالي  3م 744المائية المصرية حوالي 

 الثالث.
مليار  4,26بحوالي  بمقدار عجز ُقدر 3مليار م 57,14إلى حوالي  3مليار م 61,4انخفاض كمية المياه المستخدمة للزراعة من حوالي  -

 3مليار م 47وفقًا للسيناريو الثاني، أوحوالي  3مليار م 7,1بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 54,3وفقًا للسيناريو األول، أوحوالي  3م
وفقًا للسيناريو الثالث مما يترتب عليه زيادة االعباء على كاهل الدولة لتوفير االستثمارات  3مليار م 14,39بمقدار عجز ُقدر بحوالي 

 المطلوبة العادة استخدام مياه الصرف الستخدامها في رى االراضي الزراعية وتحويل نظام الري السطحى الى الري المطور.
 0,74بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 9,96إلى حوالي  3مليار م 10,7انخفاض كمية المياه الموجهة للقطاع المنزلي من حوالي  -

وفقًا للسيناريو الثاني، أوحوالي  3مليار م 1,24بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 9,46وفقًا للسيناريو االول، أوحوالي  3مليار م
، وهو ما يزيد االعباء االقتصادية على الدولة متمثلة في وفقًا للسيناريو الثالث 3مليار م 2,5بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 8,19

 تكاليف تحلية مياه البحر وحصاد االمطار لتوفير مياه صالحة للشرب.
مليون فدان وفقًا للسيناريو المتبع، وانخفاض مساحات  3,89مليون فدان أو  1,55الف فدان أو  645انخفاض المساحة المحصولية بمقدار  -

ركيب المحصولي خاصًة في السيناريو الثالث مما يترتب علية انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب والسكر معظم محاصيل الت
 والخضر ومحاصيل البذور الزيتية وااللياف نتيجة لزيادة الفجوة بين االنتاج واالستهالك مما يهدد االمن الغذائي المصري. 

ية واالعالف لسد العجز نتيجة االنخفاض المتوقع لمساحات المحاصيل وفقا لنماذج البرمجة ارتفاع كمية وقيمة الواردات الغذائ -
المستخدمة وانخفاض الصادرات نتيجة االنخفاض المتوقع في مساحة المحاصيل التصديرية وما يترتب عليه من عجز في النقد 

 االجنبي مما يؤثر سلبًا على الميزان التجارى المصري.
 الحيواني والداجني نتيجة نقص االعالف ومستلزمات االنتاج. تأثر االنتاج -
 مليار جنيه وفقًا للسيناريو المتبع.  160,7أو  63,8أو  28,3انخفاض قيمة الدخل الزراعي بمقدار  -
ع  نتيجة ألف عامل وفقًا للسيناريو المتب 1245ألف عامل أو  602الف عامل أو  271ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تعطيل حوالي  -

  انخفاض المساحة المزروعة نتيجة عدم زراعتها وتأثر الصناعات المعتمدة على الزراعة.
 .االستخدامتعظيم  –النهضة سد  –هات سيناريو  –وجيه الموارد ت  الكلمات الدليلية:

 مقدمة
اه إذ تعتمد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي للمي

مواردها المائية في حين ال  ي٪ من إجمال69,4يمدها بنحو 

٪ معظمها 30,6يتعدى المتاح من المصادر االخرى نحو 
الصرف مصدرها نهر النيل مثل اعادة استخدام مياه 

، ي والمياه الجوفيةزراعى، ومعالجة مياه الصرف الصحال
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ياه حيث ويعتبر قطاع الزراعة المستهلك الرئيسي للم
والبالغ  ياالستهالك الحال ي٪ من اجمال76يستهلك نحو 

مما يجعله اكثر  (1)2017عام  3مليار م 80 يحوال
  .القطاعات تأثرًا باى تغيرات تطرأ على حصة مصر المائية

واجة حصة مصر المائية تهديدات نتيجة بناء سد وت
، 3مليار م 74 والذي تبلغ سعته حواليالنهضة االثيوبي 

 . طريقة وشروط ملىء الخزان وإدارتهلم يتم االتفاق على و 
 مشكلة البحث

 دول إحدى تعتبر مصر أن في البحث مشكلة تتمثل 

نصيب حيث بلغ المائي  الفقر دول ضمن المصنفة العالم
 عام 3م 583من حصة مصر من مياه النيل حوالي  الفرد

تصل الى  كبيرة غذائية فجوة من مصر ينكما تعا، 2017
 بعد المنتظر ومن ،(4)من احتياجاتها الغذائية الحالية 55٪

 وذلك بسبب تلك الفجوةتزداد  أن األثيوبي النهضة سد إقامة
وما يترتب عليه من نقص في حصة  سدال خزان ءملى

دراسة  البحث يحاول لذلك ،مصر المائية خالل فترة الملىء
لتوجيه الموارد المائية في القطاع  السيناريوهات المختلفة

 .الزراعي في ضوء ملىء الخزان
 األهداف البحثية

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة اآلثار 
( 1االقتصادية لبناء سد النهضة وذلك من خالل دراسة )

ملىء على حصة الفترات السيناريوهات المختلفة لاثر 
فترات السيناريوهات المختلفة ل( اثر 2المائية، ) مصر

 الملىء على عرض الموارد المائية ونصيب القطاعات
فترات ل السيناريوهات المختلفة  ( اثر3) المستهلكة للمياه،

على التركيب المحصولي، وكيفية توجيه الموارد الملىء 
 المائية بالقطاع الزراعي.

 بحثي ومصادر البياناتلسلوب ااال
اعتمد البحث في تحقيق اهدافه على اسلوب التحليل  

االقتصادي الوصفي والكمي من خالل عرض وتبويب 
البيانات والمتوسطات الحسابية والهندسية، باإلضافة إلى 
إستخدام إسلوب البرمجة الخطية متعددة األهداف للتوصل 
إلى تركيب محصولي يعظم االستفادة من ربحية الوحدة 

اإلحتياجات المائية اإلروائية في ظل األرضية ويدني 
السناريوهات المقترحة لملىء خزان سد النهضة، واعتمد 
البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة 

الصادرة عن وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الجهاز 
 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
 النتائج

فترات الملىء على رحة لالسيناريوهات المقتأواًل: اثر 
 :حصة مصر المائية

 سد النهضة األثيوبي:
سد النهضة االثيوبي )األلفية( أو سد بوردر كما يقع 

دراسة مكتب االستصالح األمريكي التي هو وارد فى 
أجريت على حوض النيل األزرق وروافدة في نهاية النيل 

 40-20األزرق داخل الحدود األثيوبية وعلى بعد حوالي 
السعة التخزينية النهائية  تبلغمن الحدود السودانية، و  كم

 150و بارتفاع  يصل إلى 3مليار م 74لهذا السد حوالي 
وهو  (3)ميجاوات 5000مترًا وقدرة توليد كهربائية تزيد عن 

أكثر من ضعف السد العالي مما يضاعف اآلثار السلبية 
على كل من مصر والسودان، وبدراسة السيناريوهات 
المحتملة لملىء خزان سد النهضة وفقًا لمعظم الدراسات 
والتي أستقرت على ثالثة سيناريوهات يتمثل السناريو األول 
في ملىء خزان السد خالل عشر سنوات، السيناريو الثاني 
يتمثل في ملىء الخزان خالل ست سنوات، في حين يتمثل 
السيناريو الثالث وهو ملىء الخزان خالل ثالث سنوات 

هذا السيناريو سيترتب عليه آثار سلبية واضحة على و 
 .التنمية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة

 ( يتضح1بدراسة البيانات الواردة بالجدول رقم )و   
المخصومة من دولتى المصب تبعًا أن كمية المياه 

وهو ما  3مليار م 7,4تقدر بحوالي  األول للسيناريو
 49,95يعنى خفض حصة مصر المائية لتصل إلى 

، وخفض ٪10 بنسبة إنخفاض قدرت بنحو 3مليار م
 .3مليار م 16,65حصة السودان لتصل إلى 

المخصومة من  المياهتقدر كمية  السيناريو الثاني
مليار  12,33دولتي المصب وفقًا لهذا السيناريو بحوالي 

وهو ما يعنى خفض حصة مصر المائية لتصل إلى  3م
، ٪16,7بنسبة إنخفاض قدرت بنحو  3مليار م 46,25

 .3مليار م 15,42وخفض حصة السودان لتصل إلى 
تقدر كمية المياه المخصومة من  الثالثلسيناريو ا

 3مليار م 25قًا لهذا السيناريو بحوالي دولتى المصب وف

وهو ما يعنى خفض حصة مصر المائية لتصل إلى 
، ٪33بنسبة إنخفاض قدرت بنحو  3مليار م 36,75

 .3مليار م 12,25وخفض حصة السودان لتصل إلى 
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 .المائيةلسد النهضة األثيوبي على حصة مصر فترات الملىء أثر السيناريوهات المقترحة ل (:1جدول رقم )

السيناريوهات 

 المقترحة

كمية المياه المخصومة من نهر النيل أثناء فترة الملىء )مليار م
3

)


تأثر حصة مصر من مياه نهر أثناء فترة  

 ملىء الخزان

 اثناء فترة الملىء قبل فترة الملىء من حصة السودان من حصة مصر من دولتى المصب

 49,95 55,5 1,85 5,55 7,4 سنوات 10

 46,25 55,5 3,08 9,25 12,33 سنوات 6

 36,75 55,5 6,25 18,75 25 سنوات 3
  

٪ من كمية المياه المخصومة وتتحمل 75م، بحيث تتحمل مصر 1959تم حسابها تبعاً لنظام توزيع الحصص باالتفاقية الدولية في عام 
 ٪.25السودان 

   .2018، القاهرة ، الحصائي السنويالكتاب اللتعبئة العامة واالحصاء، الجهاز المركزي جمعت وحسبت من  :المصدر

 المستهلكة للمياه:فترات الملىء على عرض الموارد المائية ونصيب القطاعات ل السيناريوهات المختلفة اثرثانيًا: 
على المتاح من الموارد بدراسة أثر فترات الملىء 

المائية من مصادرها المختلفة والموضحة بالجدول رقم 
( يتبين انخفاض اجمالي الموارد المائية المصرية 2)

في حالة السيناريو  3مليار م 74,45ليصل إلى حوالي 

في حالة  3مليار م 70,75األول، و يصل إلى حوالي 
تصل السيناريو الثاني، في حين أنه من المتوقع أن 

 61,25إجمالى الموارد المائية المصرية إلى حوالي 
 في حالة السيناريو الثالث. 3مليار م

 (: أثر السيناريوهات المختلفة لفترات الملىء على عرض الموارد المائية.2جدول رقم )

 المصدر

 كمية المياه 

)مليار م
3

) 

كمية المياه تبعاً 

 األولللسيناريو 

)مليار م
3

) 

كمية المياه تبعاً 

 للسيناريو الثاني

)مليار م
3

) 

كمية المياه تبعاً 

 للسيناريو الثالث

)مليار م
3

) 

 36,75 46,25 49,95 55,5 نهر النيل

 9 9 9 9 مياه جوفية

 12,1 12,1 12,1 12,1 اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

 1,4 1,4 1,4 1,4 اعادة استخدام مياه الصرف الصحى

 1,9 1,9 1,9 1,9 امطار

 0,1 0,1 0,1 0,1 تحلية مياه البحر

 61,25 70,75 74,45 80 اجمالي

 .  2018، القاهرة ، الكتاب االحصائي السنويللتعبئة العامة واالحصاء، الجهاز المركزي المصدر:

أثر فترات الملىء على استخدامات  وبدراسة
أن ( يتضح 3الموارد المائية والواردة بالجدول رقم )

القطاع الزراعي أكثر القطاعات تضررًا من هذا العجز 
 ٪76,8تقدر بنحو  االستخدامات والتي طبقَا لنسبة

حيث يصل مقدار العجز الذي يتحملة هذا القطاع وفقًا 
حيث من  3ر ممليا 4,26للسيناريو األول حوالي 

للزراعة إلى الموجهة المتوقع ان تنخفض كمية المياه 
لتصل الى   3مليار م 7,1، وحوالي  3مليار م 57,14
وفقًا للسيناريو الثاني، ويتفاقم العجز 3مليار م 54,15

لتصل كمية المياه  3مليار م 14,39ليصل إلى حوالي 
في حالة  3مليار م 47القطاع لتصل الى  الهذالموجهة 

 السيناريو الثالث.

فمن المتوقع ان اما بالنسبة للقطاع المنزلي 
 حوالي منالموجهة لهذا القطاع تنخفض كمية المياه 

بمقدار  3مليار م 9,96لتصل إلى  3مليار م 10,7
وفقًا للسيناريو االول،  3مليار م 0,74 عجز ُقدر بحوالي

 ويستمر االنخفاض في حالة السيناريو الثاني ليصل الى
 1,24 در بحواليبمقدار عجز قُ  3مليار م 9,46 اليحو 

وفقًا للسيناريو الثاني، ويتفاقم االنخفاض  3مليار م
بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 8,19ليصل الى 

، وهذا يترتب عليه وفقًا للسيناريو الثالث 3مليار م 2,5
عجز واضح يتطلب وضع الخطط الالزمة لكيفية 

ي الل سياسات الترشيد التالعجز من خمواجهة هذا 
 في هذه القطاعات.  باتت ضرورية
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 (: أثر السيناريوهات المختلفة لفترات الملىء على القطاعات التنموية.3جدول رقم )
 كمية المياه  القطاعات

)مليار م
3

) 

لقطاعات ا نسبة
ي من اجمال

 االستخدامات

نصيب القطاع من 
تبعاً الخصم 

للسيناريو األول


 

)مليار م
3

) 

نصيب القطاع من 
الخصم تبعاً 

 للسيناريو الثاني

)مليار م
3

) 

نصيب القطاع من 
الخصم تبعاً 

 للسيناريو الثالث

)مليار م
3

) 

 14,39 7,10 4,26 76,8 61,4 يالزراع

 2,5 1,24 0,74 13,4 10,7 لمنزليا

 1,3 0,62 0,37 6,8 5,4 الصناعي

 0,59 0,29 0,2 3,1 2,5 والتسرب فاقد البخر

 0 0 0 0 0 مالحة

 18,75 9,25 5,55 100 80 اجمالي
 

.االستخدامات نسبة كل قطاع من إجمالي× سيناريو كمية المياه المخصومة من حصة مصر وفقاً لكل 
 

 .2018، القاهرة ، الكتاب االحصائي السنويالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، المصدر:

على فترات الملىء ل السيناريوهات المختلفة  اثر ثالثًا:
 التركيب المحصولي:

 صياغة دوال الهدف:
تعظيم إجمالي صافي  :تعظيم صافي العائد دالة -أ

 .2016العائد للتركيب المحصولي القائم عام 
Max p= p1 x1 + p2 x2 +………+ pn xn 

 حيث أن: 
P    : تتمثل في إجمالي صافي العائد المتوقع للتركيب

 المحصولي من مختلف األنشطة اإلنتاجية الزراعية.
X1-xn   األنشطة الداخلة في النموذج والمتمثلة في :

 المحاصيل الزراعية المختارة.
p1-pn   صافي عائد الفدان لألنشطة الداخلة في :

 .النموذج
دنية إجمالي ت: اإلحتياجات المائية دالة تدنية -ب

  .اإلحتياجات المائية للتركيب المحصولي
Min  W= w1 x1 + w2 x2 +…………… + wn xn 

 حيث أن:
W تتمثل في إجمالى اإلحتياجات المائية المتوقعة :

 للتركيب المحصولي من مختلف األنشطة.      
W1-wn:  اإلحتياجات المائية للفدان لكل نشاط من

 األنشطة الداخلة فى النموذج.

X1-xn األنشطة الداخلة فى النموذج والمتمثلة في :
 المحاصيل الزراعية المختارة.

 القيود:
وهى تتضمن أربعة قيود  ( قيود الموارد األرضية: أ )

للرقعة الزراعية الشتوية، والصيفية، والنيلية، وجملة 

المساحة المحصولية للمحاصيل محل الدراسة وذلك 
وي( هذه المساحات )أقل من أو تسا بحيث ال تتجاوز

 .2017 نظيراتها للتركيب المحصولي القائم عام
هى تتضمن قيد واحد بحيث و )ب( قيود الموارد المائية: 

يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة لري 
المحاصيل أقل من أو تساوي كمية المياه المتاحة 

 .للتركيب المحصولي الراهن
 سنوات(:  10السيناريو األول ) 

قيد الموارد المائية = إجمالي كمية المياه 
كمية المياه التى  –المستخدمة في التركيب المحصولي 

 4,26 -39,541سوف تخصم من القطاع الزراعي = 
 .3مليار م 35,281=

 سنوات(: 6السيناريو الثاني )
 32,441= 7,1 -39,541قيد الموارد المائية = 

 .3مليار م
 :سنوات( 3) الثالثالسيناريو 

 =14,39 -39,541قيد الموارد المائية = 

 .3مليار م 25,151
وهى تتضمن قيد واحد )ج( قيود الموارد البشرية:  

يعبر عن إجمالي عدد ايام العمل للمحاصيل التى 
 تتضمنها نماذج الدراسة.

وتتضمن ثالثة قيود تتمثل في كمية : األسمدة)د( قيود 
والفوسفاتية المستهلكة األسمدة األزوتية، والبوتاسية، 

لمحاصيل الدراسة داخل التركيب المحصولي القائم. 
بحيث ال تتجاوز الكميات المستخدمة في التركيب 

 المحصولي الراهن.
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 لكل سيناريو:باإلضافة إلى قيود أخرى وضعت وفقًا 
وفقًا لقانون  ألف فدان 724مساحة األرز ال تتجاوز   -

 .الزراعة الجديد 
مساحة تتجاوز وضع قيد لكل محصول بحيث ال  -

 من مساحة المحصول. ٪25اإلنخفاض عن 
)في  ألف فدان. 280مساحة القصب ال تتجاوز  -

 (.االول السيناريو
مساحة بنجر السكر ال تقل عن اكبر مساحة زرعت  -

 ) في السيناريو 2017-2015خالل الفترة من  بها
 .(االول

   x1 , x2 ,……xn ≥ 0  لسالبيةباإلضافة إلى قيد عدم ا -

 التركيب المحصولي الفعلي:  
( أن 4يتضح من الجدول رقم ) الموارد األرضية:

محصول  داخل  37مساحة الزروع المختارة وعددها 
 11,44بلغت حوالي  2017التركيب  المحصولي لعام 
من إجمالي المساحة  ٪71مليون فدان تمثل نحو 
مليون فدان، تشغل  16,03المحصولية والبالغة حوالي

مليون  5,9محصول حوالي 19الزروع الشتوية وعددها 
من مساحة التركيب المحصولي  ٪52فدان تمثل نحو 

محصول نحو  12القائم، وتمثل الزروع الصيفية وعددها 
محاصيل  6، في حين تمثل الزروع النيلية وعددها  45٪
 من مساحة التركيب المحصولي القائم. ٪3و نح

قدر إجمالى صافى العائد من  إجمالي صافى العائد:
الزروع الحقلية والخضرية التي تناولتها الدراسة بحوالي 

 5996مليار جنيه بمتوسط صافي عائد بلغ حوالي  68,6
جنيه، وبدراسة ذلك على مستوى العروات الثالث يتضح 

إجمالى صافي عائد بلغ حوالي  أن العروة الشتوية تحقق
من إجمالى صافي  ٪62مليار جنيه تمثل نحو  42,6

العائد لتلك الزروع، وبمتوسط صافي عائد فداني بلغ 
جنيه، في حين بلغ إجمالي صافي العائد  7220حوالي 

مليار جنيه،  1,1،  24,8للعروة الصيفية والنيلية حوالي 
 3026،  4855بمتوسط صافي عائد فداني بلغ حوالي 

 جنيه لكٍل منهم على الترتيب.
يستهلك التركيب المحصولي حوالي  الموارد المائية:

من الموارد المائية، تستهلك العروة الشتوية  3مليار م 39,5
من إجمالى كمية  ٪33تمثل نحو  3مليار م 13حوالي 

المياه المستهلكة للتركيب المحصولي الفعلي،  أما بالنسبة 

 25,3تستهلك كمية مياه بلغت حوالي للعروة الصيفي ف
من جملة المياه المتاحة للتركيب  ٪64تمثل نحو  3مليار م

المحصولي الفعلي وذلك إلحتوائها على أعلى المحاصيل 
من حيث إستهالك المياه ، وتستهلك العروة النيلية حوالي 

من جملة ما يستهلكة  ٪3تمثل نحو  3مليار م 1,2
 اه.التركيب المحصولي من المي

قدر عدد ايام العمل  الموارد البشرية ) العمالة(:
مليون  772المستخدمة للتركيب المحصولي الفعلي حوالي 

يوم عمل موزعة على العروات الثالث، يخص العروة 
مليون يوم عمل تمثل نحو  298الشتوية منها حوالي 

من جملة ايام العمل، بينما يخص العروة الصيفية  39٪
من جملة  ٪58يوم عمل تمثل نحو  مليون  449حوالي 

مليون يوم  25ايام العمل، وتستخدم العروة النيلية حوالي 
 . ٪3عمل تمثل نحو 
يستهلك التركيب المحصولي الفعلي حوالي    األسمدة:

الف  308ألف طن من األسمدة األزوتية ، حوالي  956
ألف طن اسمدة بوتاسية  374طن اسمدة فوسفاتية وحوالي 

 العروات الثالث. موزعة على

التركيب المحصولي المقترح وفقًا للسيناريو األول ) 
 (:3مليار م 4,26انخفاض قدرة 

( 8(، )5بإستعراض البيانات الواردة بالجداول ارقام ) 
والتي توضح نتائج نموذج برمجة األهداف في ظل 

محصول  36السيناريو األول، تتضمن النموذج المقترح 
مليون فدان  10,8تشغل مساحة محصولية قدرت بحوالي 

عن التركيب المحصولي  ٪6بنسبة إنخفاض بلغت نحو 
حة المحاصيل الشتوية بمقدار الفعلي، كما انخفضت مسا

طفيف كما حدث انخفاض طفيف في بعض المحاصيل 
الشتوية إال أنه حدث زيادة في محصول واحد وهو بنجر 

ألف فدان عما كان علية في  43السكر حيث زاد بمقدار 
التركيب المحصولي الفعلي ويرجع ذلك لتقيدة باكبر 

ل في ظ 2017-2015مساحة زرعت به خالل الفترة من 
هذا السيناريو فقط وفقًا لقانون الزراعة الجديد نظرًا 
إلنخفاض احتياجاته المائية مقارنة بقصب السكر حيث 

في حين يحتاج فدان  3الف م 2,5يحتاج فدان البنجر الى 
وهو ما يشكل عبء على  3الف م 10,7القصب الى 

 موارد مصر المائية في ظل أزمة المياه.
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 .2017 ألهم الحاصالت الزراعية عام يالفعل يالمحصول (: التركيب4جدول رقم )
 المساحة المحصول

 لف فدان(ا)

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه(

اجمالي 
االحتياجات 

المائية )مليون 
 (3م

اجمالى عدد ايام 
 العمل

 )الف يوم عمل(

 اسمدة ازوتية

 طن()الف 

اسمدة 
 فوسفاتية

 )الف طن(

 اسمدة بوتاسية

 )الف طن(

 70,12 43,83 219,13 125633,1 5945,7 11160,9 2921,7 قمح 

 1,39 0,87 2,66 2601,45 84,0 28,7 57,81 شعير   

 0,00 2,66 1,82 6292 188,3 434,4 121 فول بلدي

 0,00 0,06 0,04 27,5 2,4 7,9 2,5 عدس

 0,00 0,07 0,05 88,29 7,6 4,4 3,27 حلبة

 0,00 0,10 0,07 184,5 10,7 55,1 4,5 حمص

 12,56 15,70 41,87 17271,54 1349,8 2512,2 523,38 بنجر السكر

 53,42 44,52 22,26 93492 4042,4 19648,2 1484 برسيم مستديم

 7,51 6,26 3,13 5004 220,6 1050,8 208,5 برسيم تحريش

 0,00 0,22 0,72 1051,2 18,6 41,8 14,4 الكتان

 0,34 0,11 0,46 520,6 7,7 77,5 3,8 بصل شتوي

 1,48 0,68 2,53 4233,3 78,8 533,6 30,9 ثوم

 26,54 13,85 39,70 11540 431,8 784,7 230,8 بطاطس شتوي

 32,43 10,13 20,77 14525,4 316,0 4307,0 168,9 طماطم شتوي

 1,78 1,41 2,39 4033,4 87,7 424,4 46,9 بسلة خضراء

 4,25 1,99 6,33 3809,8 82,9 881,6 44,3 باذنجان

 3,14 1,47 4,68 2812,2 61,2 245,3 32,7 فلفل

 2,66 1,25 3,96 2382,2 51,8 167,3 27,7 كرنب

 2,62 1,23 3,90 2347,8 51,1 280,4 27,3 كوسة 

 220,25 146,40 376,46 297850,28 13039,2 42646,2 5954,36 جملة شتوي

 34,98 43.73 174,91 69962,4 5888,50 2594,44 1457,55 ذرة شامية بيضاء

 20,21 25.27 101,06 40425,6 3402,49 1499,12 842,2 ذرة صفراء

 0,00 7.93 28,85 12981,6 1611,88 876,26 360,6 ذرة رفيعة

 0,00 19.61 90,18 92797 8443,22 6822,54 1307 ارز

 3,74 4.68 4,68 27307 519,61 1563,52 156,04 فول سوداني

 1,49 0.93 1,86 1610,18 213,04 228,52 61,93 سمسم

 0,00 0,67 0,46 1555,5 140,91 15,25 30,5 فول صويا

 0,39 0,49 0,49 2829.75 52,71 17,95 16,17 عباد شمس

 15,66 19,57 68,51 123314,94 3484,14 6322,34 326,23 قصب السكر

 5,21 4,77 13,45 38174,4 793,85 613,83 216,9 قطن

 16,34 8,53 24,44 7105 325,41 539,98 142,1 بطاطس صيفي

 37,77 11,80 24,19 30881,9 450,44 3737,30 196,7 طماطم صيفي

 135,79 147,97 533,07 448945,27 25326,21 24831,04 5113,92 جملة صيفي

 5,91 7,38 29,53 11567,17 785,09 438,08 246,11 ذرة شامية بيضاء 

 1,28 1,61 6,42 2514,5 170,67 95,23 53,5 ذرة صفراء نيلي

 0,00 0,03 0,13 56,88 5,31 2,53 1,58 ذرة رفيعة نيلي

 0,03 0,02 0,04 32,24 3,48 4,15 1,24 سمسم نيلي

 4,81 2,51 7,19 6562,6 122,89 234,08 41,8 بطاطس نيلي

 5,76 1,80 3,69 4711,57 88,23 358,62 30,01 طماطم نيلي

 17,79 13,35 47,00 25444,96 1175,67 1132,69 374,24 جملة نيلي

 373,82 307,72 956,5 772241 39541,11 68609,95 11442,52 اجمالي عام

 جمعت وحسبت من: المصدر:

 .2018،الرى والموارد المائيةالنشرة السنوية إلحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،  - 

 .وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية، بيانات غير منشورة - 

 .2018وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعىة، - 
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 المقترح وفقًا للسيناريو األول.  يالمحصول لتركيب(: ا5) رقمدول ج
 المساحة المحصول

 لف فدان(ا)

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه(

اجمالي 
االحتياجات 

المائية )مليون 
 (3م

اجمالى عدد ايام 
 العمل

 )الف يوم عمل(

 اسمدة ازوتية

 )الف طن(

اسمدة 
 فوسفاتية

 )الف طن(

 اسمدة بوتاسية

 )الف طن(

 70,10 43,82 219,08 125603 5944 11158 2921 قمح 

 0,00 2,66 1,82 6292 188 434 121 فول بلدي

 0,00 0,06 0,04 27,5 2 8 2,5 عدس

 0,00 0,07 0,05 88,29 8 4 3,27 حلبة

 0,00 0,09 0,06 164 10 49 4 حمص

 13,58 16,98 45,28 18678 1460 2717 566 بنجر السكر

 53,42 44,52 22,26 93492 4042 19648 1484 برسيم مستديم

 7,49 6,24 3,12 4992 220 1048 208 برسيم تحريش

 0,00 0,22 0,72 1051 19 42 14,4 الكتان

 0,34 0,11 0,46 521 8 78 3,8 بصل شتوي

 1,48 0,68 2,53 4233 79 534 30,9 ثوم

 24,05 12,55 35,97 10458 391 711 209,15 بطاطس شتوي

 34,56 10,80 22,14 15480 337 4590 180 شتويطماطم 

 1,78 1,41 2,39 4033 88 424 46,9 بسلة خضراء

 4,25 1,99 6,33 3810 83 882 44,3 باذنجان

 3,14 1,47 4,68 2812 61 245 32,7 فلفل

 2,66 1,25 3,96 2382 52 167 27,7 كرنب

 2,62 1,23 3,90 2348 51 280 27,3 كوسة 

 219,49 146,14 374,79 296465 13042 43020 5927 جملة شتوي

 36,96 46,20 184,80 73920 6222 2741 1540 ذرة شامية بيضاء

 20,21 25,26 101,04 40416 3402 1499 842 ذرة صفراء

 0,00 6,38 23,20 10440 1296 705 290 ذرة رفيعة

 0,00 10,86 49,96 51404 4677 3779 724 ارز

 3,74 4,68 4,68 27300 519 1563 156 فول سوداني

 1,46 0,92 1,83 1586 210 225 61 سمسم

 0,00 0,44 0,30 1020 92 10 20 فول صويا

 0,14 0,18 0,18 1050 20 7 6 عباد شمس

 13,44 16,80 58,80 105840 2990 5426 280 قصب السكر

 5,52 5,06 14,26 40480 842 651 230 قطن

 17,25 9,00 25,80 7500 344 570 150 بطاطس صيفي

 37,82 11,82 24,23 30929 451 3743 197 طماطم صيفي

 136,55 137,60 489,08 391885 21065 20919 4496 جملة صيفي

 5,90 7,38 29,52 11562 785 438 246 ذرة شامية بيضاء 

 1,27 1,59 6,36 2491 169 94 53 ذرة صفراء نيلي

 0,00 0,03 0,13 56,88 5 3 1,58 ذرة رفيعة نيلي

 0,03 0,02 0,04 32,24 3 4 1,24 سمسم نيلي

 4,81 2,51 7,19 6562,6 123 234 41,8 بطاطس نيلي

 5,76 1,80 3,69 4710 88 359 30 طماطم نيلي

 17,77 13,33 46,92 25415 1174 1131 373,62 جملة نيلي

 373,82 297,06 910,79 713765 35281 65071 10797 اجمالي عام

 (.QSBبرنامج ) ( باستخدام 4بيانات الجدول رقم )نتائج تحليل المصدر:   
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كما انخفضت مساحة المحاصيل الصيفية حيث 
مليون فدان بنسبة إنخفاض قدرت بنحو  4,5بلغت حوالي 

عن التركيب المحصولي الفعلي ويرجع ذلك  12٪
اإلنخفاض الى االنخفاض الملحوظ في مساحة األرز 
وقصب السكر في حين زادت مساحة الذرة الشامية البيضاء 
والبطاطس الصيفي. كما انخفض اجمالي صافي العائد 

مليار جنية بمقدار انخفاض ُقدر بحوالي  65ليصل إلى 
عن  ٪5,2ٌقدرت بنحو  مليار جنيه بنسبة انخفاض 3,6

نظيره الفعلي ويرجع ذلك إلى إنخفاض المساحة المحصولية 
الناتجة عن خفض الموارد المائية المتاحة للزراعة، كما 
أوضحت النتائج حدوث وفر فى عدد ايام العمل واالسمدة 
األزوتية والفوسفاتية. والجدير بالذكر أن هذه النتائج في ظل 

قانون الزراعة الجديد نظرًا لكونه تقيد مساحة األرز وفقًا ل
من المحاصيل الشرهه الستخدام المياه حيث يحتاج الفدان 

 .3الف م 6,5إلى حوالي 
ويترتب على ذلك انخفاض في قيمة االنتاج النباتي  
والمقدر بحوالي  2017عما كانت عليه عام  ٪6بنحو

نتيجة انخفاض المساحة المحصولية  )  (مليار جنيه 257,8
مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر  242,3الى ليصل 
مليار جنيه مصري، وانخفاض الدخل  15,5بمقدار 

الزراعي بنفس النسبة سالفة الذكر عما كان عليه عام 
مليار جنيه ليصل الى  471,7والمقدر بحوالي  2017
مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر سنويا تقدر  443,4
ويعتبر هذا  عشر سنوات، مليار جنيه لمدة 28,3بحوالي 

 السيناريو هو األقل خسائر.
التركيب المحصولي المقترح وفقًا للسيناريو الثاني 

 (:3مليار م 7,1)انخفاض قدرة 
، (6م )ارقاول ابإستعراض البيانات الواردة بالجد 

والتي توضح نتائج نموذج برمجة األهداف في ظل  (8)
محصول  36، تتضمن النموذج المقترح الثانيلسيناريو ا

مليون فدان  9,9تشغل مساحة محصولية قدرت بحوالي 
عن التركيب  ٪13,5بنسبة إنخفاض بلغت نحو 

المحاصيل  المحصولي الفعلي، كما انخفضت مساحة
الف فدان  581انخفاض بلغ حوالى  الشتوية بمقدار

، انخفضت مساحة ٪10بنسبة انخفاض بلغت نحو 
 871بمقدار انخفاض بلغ حوالي لصيفية المحاصيل ا

، وانخفضت ٪17الف فدان بنسبة انخفاض بلغ نحو 
الف فدان بنسبة  99,5مساحة المحاصيل النيلية بمقدار 

عن التركيب المحصولي  ٪26,6انخفاض قدرت بنحو 
ليصل إلى صافي العائد انخفض اجمالي الفعلي. كما 

 11,9لي بحوا انخفاض ُقدر راقدمليار جنية بم 56,7
عن نظيره  ٪17نحو انخفاض ٌقدرت بمليار جنيه بنسبة 

ويرجع ذلك إلى إنخفاض المساحة المحصولية  الفعلي
 .الناتجة عن خفض الموارد المائية المتاحة للزراعة

ويترتب على ذلك انخفاض في قيمة االنتاج  
٪ نتيجة انخفاض المساحة 13,5النباتي بنحو 

مليار جنيه مما يترتب  223 المحصولية ليصل الى
مليار جنيه مصري، وانخفاض  35عليه خسائر بمقدار 

الدخل الزراعي بنفس النسبة سالفة الذكر ليصل الى 
تقدر  مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر سنوياً  408

 لمدة ست سنوات.  مليار جنيه 64بحوالي 
، (7م )بإستعراض البيانات الواردة بالجداول ارقا

توضح نتائج نموذج برمجة األهداف في ظل والتي  (8)
محصول  28، تتضمن النموذج المقترح لسيناريو الثالثا

مليون فدان  7,5تشغل مساحة محصولية قدرت بحوالي 
عن التركيب  ٪34بنسبة إنخفاض بلغت نحو 

المحاصيل  المحصولي الفعلي، كما انخفضت مساحة
ان مليون فد 1,5الشتوية بمقدار انخفاض بلغ حوالى 

، انخفضت مساحة ٪26بنسبة انخفاض بلغت نحو 
 2بمقدار انخفاض بلغ حوالي المحاصيل الصيفية 

، وانخفضت ٪40مليون فدان بنسبة انخفاض بلغ نحو 
الف فدان بنسبة  323مساحة المحاصيل النيلية بمقدار 

عن التركيب المحصولي  ٪86انخفاض قدرت بنحو 
ليصل إلى د صافي العائانخفض اجمالي الفعلي. كما 

 20بحوالي  انخفاض ُقدر راقدمليار جنية بم 48,3
عن نظيره  ٪30نحو انخفاض ٌقدرت بمليار جنيه بنسبة 

ويرجع ذلك إلى إنخفاض المساحة المحصولية  الفعلي
 .الناتجة عن خفض الموارد المائية المتاحة للزراعة

ويترتب على ذلك انخفاض في قيمة االنتاج 
نتيجة انخفاض المساحة المحصولية ٪ 34النباتي بنحو 

مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر  170 ليصل الى
مليار جنيه مصري، وانخفاض الدخل  88بمقدار 

 311الزراعي بنفس النسبة سالفة الذكر ليصل الى 
تقدر بحوالي  جنيه مما يترتب عليه خسائر سنوياً مليار 
ل لمدة ثالث سنوات وهو ما يستحي مليار جنيه 160

على مصر تحملة، هذا باالضافة الى توفير النقد 
االجنبي لالستيراد لتعويض النقص المتوقع في السوق 



Vol. 65, No. 2, pp. 93–106, 2020   Alex. J. Agric. Sci. 

 

101 

 

المصري في السكر والزيت والحبوب واالعالف نتيجة 
لالنخفاض الشديد وفقًا لهذا السيناريو في المحاصيل 
السكرية والزيتية والحبوب واالعالف، وانخفاض مساحة 

صادرات مصر والتى تساهم في الخضر مما يقلل من 

توفير النقد االجنبي، وما يترتب من آثار سلبية على 
االنتاج الحيواني والداجنى نتيجة نقص االعالف 
ومستلزمات االنتاج، وعلى هذا يعتبر هذا السيناريو 

 كارثيًا على المقتصد المصري.
 المقترح وفقًا للسيناريو الثاني. يالمحصول (: التركيب6ول رقم )جد

 المساحة المحصول

 لف فدان(ا)

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه(

اجمالي 
االحتياجات 

المائية 
 (3)مليون م

اجمالى عدد ايام 
 العمل

 )الف يوم عمل(

 اسمدة ازوتية

 )الف طن(

اسمدة 
 فوسفاتية

 )الف طن(

 اسمدة بوتاسية

 )الف طن(

 70,10 43,82 219,08 125603 5944,2 11158 2921 قمح 

 0,00 1,98 1,35 4680 140,0 323 90 فول بلدي

 0,00 0,03 0,02 17 1,5 5 1,5 عدس

 0,00 0,05 0,03 61 5,3 3 2,27 حلبة

 0,00 0,07 0,05 123 7,2 37 3 حمص

 12,55 15,69 41,84 17259 1348,8 2510 523 بنجر السكر

 40,07 33,39 16,70 70119 3031,8 14736 1113 برسيم مستديم

 5,62 4,68 2,34 3744 165,0 786 156 برسيم تحريش

 0,00 0,15 0,50 730 12,9 29 10 الكتان

 0,25 0,08 0,34 383.6 5,7 57 2,8 بصل شتوي

 1,10 0,51 1,89 3151 58,7 397 23 ثوم

 26,45 13,80 39,56 11500 430,3 782 230 بطاطس شتوي

 32,43 10,13 20,77 14525 316,0 4307 169 طماطم شتوي

 1,33 1,05 1,79 3010 65,5 317 35 بسلة خضراء

 3,17 1,49 4,72 2838 61,7 657 33 باذنجان

 2,21 1,04 3,29 1978 43,0 173 23 فلفل

 1,82 0,86 2,72 1634 35,5 115 19 كرنب

 1,82 0,86 2,72 1634 35,5 195 19 كوسة 

 198,93 129,66 359,69 262990 11709 36587 5373,47 جملة شتوي

 33,88 42,35 169,42 67766 5703,7 2513 1411,8 ذرة شامية بيضاء

 20,21 25,26 101,04 40416 3401,7 1499 842 ذرة صفراء

 0,00 6,38 23,20 10440 1296,3 705 290 ذرة رفيعة

 0,00 10,86 49,96 51404 4677,0 3779 724 ارز

 2,64 3,30 3,30 19250 366,3 1102 110 فول سوداني

 0,96 0,60 1,20 1040 137,6 148 40 سمسم

 0,00 0,44 0,30 1020 92,4 10 20 فول صويا

 0,14 0,18 0,18 1050 19,6 7 6 عباد شمس

 11,71 14,64 51,24 92232 2605,9 4729 244 قصب السكر

 5,21 4,77 13,45 38174 793,9 614 216,9 قطن

 16,33 8,52 24,42 7100 325,2 540 142 صيفي بطاطس

 37,63 11,76 24,11 30772 448,8 3724 196 طماطم صيفي

 128,71 129,07 461,81 360665 19868 19368 4242,7 جملة صيفي

 4,42 5,52 22,08 8648 587,0 328 184 ذرة شامية بيضاء 

 0,94 1,17 4,68 1833 124,4 69 39 ذرة صفراء نيلي

 0,00 0,02 0,07 32 3,0 1 0,9 رفيعة نيلي ذرة

 0,02 0,01 0,02 21 2,2 3 0,8 سمسم نيلي

 3,45 1,80 5,16 4710 88,2 168 30 بطاطس نيلي

 3,84 1,20 2,46 3140 58,8 239 20 طماطم نيلي

 12,66 9,72 34,48 18384 864 808 274,7 جملة نيلي

 340,30 268,45 855,97 642039 32441 56763 9890,87 اجمالي عام

 (.QSBبرنامج ) ( باستخدام 4بيانات الجدول رقم )نتائج تحليل المصدر:   
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 (:3مليار م 14,39التركيب المحصولي المقترح وفقًا للسيناريو الثالث) انخفاض قدرة 
 المقترح وفقًا للسيناريو الثالث. يالمحصول (: التركيب7ول رقم )جد

 المساحة المحصول

 فدان(لف ا)

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه(

اجمالي 
االحتياجات 

المائية )مليون 
 (3م

اجمالى عدد ايام 
 العمل

 )الف يوم عمل(

 اسمدة ازوتية

 )الف طن(

اسمدة 
 فوسفاتية

 )الف طن(

 اسمدة بوتاسية

 )الف طن(

 52,58 32,87 164,33 94213 4458,69 8369,62 2191 قمح 

 0,00 1,98 1,35 4680 140,04 323,1 90 فول بلدي

 0,00 0,03 0,02 16,5 1,45 4,755 1,5 عدس

 0,00 0,07 0,05 123 7,16 36,72 3 حمص

 9,41 11,76 31,36 12936 1010,97 1881,6 392 بنجر السكر

 40,07 33,39 16,70 70119 3031,81 14736,12 1113 برسيم مستديم

 5,62 4,68 2,34 3744 165,05 786,24 156 برسيم تحريش

 0,00 0,15 0,50 730 12,92 29 10 الكتان

 0,25 0,08 0,34 383.6 5,71 57,12 2.8 بصل شتوي

 1,10 0,51 1,89 3151 58,67 397,21 23 ثوم

 19,90 10,38 29,76 8650 323,68 588,2 173 بطاطس شتوي

 24,19 7,56 15,50 10836 235,75 3213 126 طماطم شتوي

 1,33 1,05 1,79 3010 65,49 316,75 35 بسلة خضراء

 3,17 1,49 4,72 2838 61,74 656,7 33 باذنجان

 2,21 1,04 3,29 1978 43,03 172,5 23 فلفل

 1,82 0,86 2,72 1634 35,55 114,76 19 كرنب

 1,82 0,86 2,72 1634 35,55 195,13 19 كوسة 

 163,47 108,73 279,34 220676 9693,25 31879 4410,3 جملة شتوي

 26,21 32,76 131,04 52416 4411,68 1943,76 1092 ذرة شامية بيضاء

 15,14 18,93 75,72 30288 2549,24 1123,18 631 ذرة صفراء

 0,00 10,86 49,96 51404 4677,04 3779,28 724 ارز

 2,64 3,30 3,30 19250 366,30 1102,2 110 فول سوداني

 0,88 0,55 1,10 951.08 125,84 134,98 36,58 سمسم

 11,71 14,64 51,24 92232 2605,92 4728,72 244 قصب السكر

 11,50 6,00 17,20 5000 229,00 380 100 بطاطس صيفي

 28,80 9,00 18,45 23550 343,50 2850 150 طماطم صيفي

 96,88 96,04 348,00 275091 15308,52 16042 3087,58 جملة صيفي

 0,02 0,01 0,02 20,8 2,25 2.68 0.8 سمسم نيلي

 3,45 1,80 5,16 4710 88,20 168 30 بطاطس نيلي

 3,84 1,20 2,46 3140 58,80 239 20 طماطم نيلي

 7,31 3,01 7,64 7871 149,25 409,68 50,8 جملة نيلي

 267,66 207,78 634,99 503638 25151,01 48330 7548,68 اجمالي عام

 (.QSBبرنامج ) ( باستخدام 4بيانات الجدول رقم )نتائج تحليل المصدر:   

 أهم اآلثار السلبية لسد النهضة على مصر:
يتضح من نتائج الدراسة أن هناك العديد من من 
اآلثار السلبية لسد النهضة على مصر تندرج شدتها 
وفقًا لفترة ملىء الخزان حيث تبدأ بخسائر من الممكن 
تحمل جزء منها إلى خسائر كارثية ال يتحملها االقتصاد 

 المصري وفيما يلي عرض لتلك اآلثار:

 3مليار م 55,5خفض حصة مصر المائية من حوالي  -
وفقًا للسيناريو االول، أو  3مليار م 49,95إلى حوالي 

وفقًا للسيناريو الثاني، أو  3مليار م 46,25حوالي 
للسيناريو الثالث. وفقًا  3مليار م 36,75حوالي 

انخفاض منسوب نهر النيل وما يترتب علية من 
خفض كميات المياه وجودتها وعجز مصر عن توفير 

 احتياجات القطاعات المختلفة.



Vol. 65, No. 2, pp. 93–106, 2020   Alex. J. Agric. Sci. 

 

103 

 

 



Alex. J. Agric. Sci.  Vol. 65, No. 2, pp. 93–106, 2020 

 

104 
 

خفض المتاح من الموارد المائية المصرية من حوالي  -
وفقًا  3مليار م 74,42إلى حوالي  3مليار م 80

وفقًا  3مليار م 70,75للسيناريو االول، أو حوالي 
وفقًا  3مليار م 61,25للسيناريو الثاني، أو حوالي

للسيناريو الثالث. وما يترتب عليه من انخفاض نصيب 
الفرد من الموارد المائية ودخول مصر الى مرحلة الفقر 

مليون  100سكان المائي، إذا تم اعتبار أن عدد ال
نسمة يكون نصيب الفرد من الموارد المائية المصرية 

 707وفقًا للسيناريو األول، أو حوالي  3م 744حوالي 
وفقًا  3م 612وفقًا للسيناريو الثاني، أو حوالي  3م

 للسيناريو الثالث.
انخفاض كمية المياه المستخدمة للزراعة من حوالي  -

بمقدار  3مليار م 57,14إلى حوالي  3مليار م 61,4
وفقًا للسيناريو  3مليار م 4,26عجز ُقدر بحوالي 

بمقدار عجز ُقدر  3مليار م 54,3األول، أو حوالي 
وفقًا للسيناريو الثاني، أوحوالي  3مليار م 7,1بحوالي 

مليار  14,39بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 47
العباء وفقًا للسيناريو الثالث مما يترتب عليه زيادة ا 3م

على كاهل الدولة لتوفير االستثمارات المطلوبة العادة 
استخدام مياه الصرف الستخدامها في رى االراضي 
الزراعية وتحويل نظام الري السطحى الى الري 

 المطور.
انخفاض كمية المياه الموجهة للقطاع المنزلي من حوالي  -

بمقدار  3مليار م 9,96إلى حوالي  3مليار م 10,7
وفقًا للسيناريو  3مليار م 0,74عجز ُقدر بحوالي 

بمقدار عجز ُقدر  3مليار م 9,46االول، أو حوالي 
وفقًا للسيناريو الثاني، أوحوالي  3مليار م 1,24بحوالي 
مليار  2,5بمقدار عجز ُقدر بحوالي  3مليار م 8,19

وفقًا للسيناريو الثالث، وهو ما يزيد االعباء  3م
ة على الدولة متمثلة في تكاليف تحلية مياه االقتصادي

 البحر وحصاد االمطار لتوفير مياه صالحة للشرب.
الف فدان  645انخفاض المساحة المحصولية بمقدار  -

مليون فدان وفقًا  3,89مليون فدان أو  1,55أو 
للسيناريو المتبع، وانخفاض مساحة معظم محاصيل 

الثالث مما  التركيب المحصولي خاصًة في السيناريو
يترتب علية انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من 
محاصيل الحبوب والسكر والخضر ومحاصيل البذور 

الزيتية وااللياف نتيجة لزيادة الفجوة بين االنتاج 
 واالستهالك مما يهدد االمن الغذائي المصري. 

ارتفاع كمية وقيمة الواردات الغذائية واالعالف لسد  -
خفاض المتوقع لمساحات المحاصيل العجز نتيجة االن

وفقا لنماذج البرمجة المستخدمة وانخفاض الصادرات 
نتيجة االنخفاض المتوقع في مساحة المحاصيل 
التصديرية وما يترتب عليه من عجز في النقد االجنبي 

 مما يؤثر سلبًا على الميزان التجارى المصري.
عالف تأثر االنتاج الحيواني والداجني نتيجة نقص اال -

 ومستلزمات االنتاج.
 63,8أو  28,3انخفاض قيمة الدخل الزراعي بمقدار  -

 مليار جنيه وفقًا للسيناريو المتبع.  160,7أو 
الف  271ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تعطيل حوالي  -

حسبت من خالل ضرب مقدار التغير في ) عامل
يوم على اعتبار ان  216عدد ايام العمل في 

ألف  602أو  أيام فى االسبوع( 4العامل يعمل 
ألف عامل وفقًا للسيناريو المتبع   1245عامل أو 

نتيجة انخفاض المساحة المزروعة نتيجة عدم زراعتها 
 وتأثر الصناعات المعتمدة على الزراعة 

 المراجع
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Summary 
The study, using linear multi-objective programming, reached three scenarios according to the 

periods of filling the reservoir. These scenarios have shown that there are many negative effects of the 

Renaissance Dam on Egypt. Such as: 
Reducing Egypt's water share from about 55.5 billion m3 to about 49.95 billion m3 according to the 

first scenario, or about 46.25 billion m3 according to the second scenario, or about 36.75 billion m3 
according to the third scenario. Reducing the level of the River Nile and the consequent reduction in 

water quantities and quality, and Egypt's inability to provide the needs of the various sectors. 
Decreasing the available Egyptian water resources from about 80 billion m3 to about 74.42 billion 

m3 according to the first scenario, or about 70.75 billion m3 according to the second scenario, or about 
61.25billion m3 according to the third scenario. And the consequence of it is the decrease in per capita 
water resources and the entry of Egypt to the stage of water poverty, if it is considered that the population 
is 100 million people, then the per capita share of Egyptian water resources is about 744 m 3 according to 
the first scenario, or about 707 m 3 according to the second scenario, or about 612 m 3 according to the 

third scenario. 
Decrease in the amount of water used for agriculture from about 61.4 billion m3 to about 57.14 

billion m3 with a deficit of about 4.26 billion m3 according to the first scenario, or about 54.3 billion m3 
with a deficit of about 7.1 billion m3 according to the second scenario And about 47 billion m3 with a 
deficit of about 14.39 billion m3 according to the third scenario, which results in increasing the burden on 
the state to provide the investments required to reuse wastewater for use in irrigation of agricultural lands 

and convert the surface irrigation system to developed irrigation. 
Crop area decrease by 645 thousand acre, or 1.55 million acre, or 3,89 million acre according to the 

scenario followed, and the decrease in the areas of most crops for crop composition, especially in the third 
scenario, which results in a decrease in the self-sufficiency ratio of cereals, sugar, vegetables, oilseed and 
fiber crops as a result To increase the gap between production and consumption, which threatens 

Egyptian food security. 
Increase in the quantity and value of food imports and fodder to fill the deficit as a result of the 

expected decrease in crop areas according to the programming models used and the decrease in exports 
due to the expected decrease in the area of export crops and the consequent deficit in foreign exchange, 

which negatively affects the Egyptian trade balance. 
The high rate of unemployment as a result of the disruption of about 271 thousand workers or 602 

thousand workers or 1245 thousand workers according to the scenario followed due to the decrease in the 
cultivated area as a result of not being cultivated and the impact of industries dependent on agriculture. 

 


