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 بعض الجوانب الفنية في التخطيط االقتصادي لتدنيةدور تطبيق 
 استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي  

 سلطاناحمد محمد ، عبدالرازق ياسمين صالح ، الماحىحافظ محمد 
 قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية

 الملخص
من اجمالي االحتياجات المائية المصرية والمقدرة  ٪76الزراعة أكثر القطاعات استهالكًا للمياه حيث يستهلك نحو نظرًا لكون قطاع 

، كما أنه من أكثر القطاعات التي تعاني من الفقد المائي الناتج عن التسرب في باطن التربة من ناحية 2017عام  3مليار م 80بحوالي 
ائد وهو الري السطحي من ناحية اخرى، فإنه من األهمية بمكان اعادة تخطيط استخدام الموارد المائية ومن انخفاض كفاءة نظام الري الس

في هذا القطاع والبحث عن سبل لتوفير المياه الالزمة لالستخدام خاصة في ظل صعوبة تنمية الموارد المائية المتاحة واحتمال حدوث 
 ٪10داف البحث في دراسة التركيب المحصولي الحالي واثر خفض المقنن المائي عجز نتيجة اقامة سد النهضة. ومن َثم تمثلت أه

( اعادة تخطيط استخدام الموارد المائية من خالل تدنية 2باعتباره احد الجوانب الفنية التي تمكن بصورة مباشرة من مواجهة تلك المشكلة )
تحليل مقارن للسيناريوهات المقترحة قبل وبعد خفض المقنن المائي لكل ( 3) استخدام الموارد المائية في التركيب المحصولي الحالي،

 .٪10محصول بنسبة 
لمحاولة توفير قدر من الموارد المائية تقدر  3مليار م 39,5والبالغ حوالي ٪ عما هو علية 10المقنن المائي  ضعند خفوقد تبين أن 

هذا الخفض و  3مليار م 3,95بمقدار انخفاض ُقدر بحوالي  3مليار م 35,5لي إجمالي االحتياجات المائية للتركيب المحصولي القائم بحوا
 .على التركيب المحصولي سوى خفض تلك النسبة والتي ال تؤثر على نمو النبات وال انتاجية المحاصيلتعديالت جراء إ أىدون 

حقق وفر في الرقعة  ٪10المقنن المائي كما تبين أن التركيب المحصولي األوفق وفقًا لتدنية االحتياجات المائية قبل خفض 
عن نظيره الفعلي، كما حقق وفر في عدد ايام العمل بلغ  ٪1,04ألف فدان بنسبة انخفاض بلغت نحو  119,49األرضية بلغ حوالي 

الف طن  36,23عن نظيره الفعلي، ووفر في استخدام األسمدة بلغ حوالي  ٪5,6مليون يوم عمل بنسبة انخفاض بلغت نحو  43,6حوالي 
،  ٪1,52،  ٪3,8الف طن لالسمدة البوتاسية بنسبة انخفاض بلغت نحو 11,34ألف طن لالسمدة الفوسفاتية و 4,68لالسمدة االزوتية و

. كما حقق نفس ٪5بنسبة انخفاض بلغت نحو  3مليار م 2لكل منهما على الترتيب، كما حقق وفر في استخدام المياه بلغ حوالي   3٪
 متحقق من التركيب المحصولي الفعلي.صافي العائد ال

وفر في الرقعة األرضية بلغ  ٪10كما حقق التركيب المحصولي األوفق وفقا لتدنية االحتياجات المائية بعد خفض المقنن المائي  
 56,85عن نظيره الفعلي، كما حقق وفر في عدد ايام العمل بلغ حوالي  ٪3,7ألف فدان بنسبة انخفاض بلغت نحو  420.43حوالي 

الف طن لالسمدة  67,59عن نظيره الفعلي، ووفر في استخدام األسمدة بلغ حوالي  ٪7,4مليون يوم عمل بنسبة انخفاض بلغت نحو 
  ٪3,13، ٪4،  ٪ 7,1الف طن لالسمدة البوتاسية بنسبة انخفاض بلغت نحو  11,72ألف طن لالسمدة الفوسفاتية و 12,3االزوتية و

، كما حقق نفس ٪8,12بنسبة انخفاض بلغت نحو  3مليار م 2,89كما حقق وفر في استخدام المياه بلغ حوالي لكل منهما على الترتيب، 
 صافي العائد المتحقق من التركيب المحصولي الفعلي.

وبالمفاضلة بين نماذج التركيب المحصولي المقترحة في ظل ترشيد إستخدام الموارد المائية في ظل المخاطر التي تحيط بحصة 
مصر من مياه النيل نتيجة لفترات ملىء الخزان ، فقد تم أختيار التركيب المحصولي المقترح طبقًا لتدنية االحتياجات المائية بعد خفض 

، هذا باالضافة الى وفر 3مليار م 2,89كأفضل النماذج المقترحة حيث أنه يحقق وفر في الموارد المائية  ُقدر بحوالي  ٪10المقنن المائي 
من الممكن أن تساهم في توفير قدر اليستهان به  3مليار م 6,84نتيجة خفض المقنن المائي مما يوفر حوالي  3مليار م 3,95حوالي ُقدر ب

 من الموارد المائية  وتقليل اآلثار السلبية المترتبة على فترات ملىء الخزان. 

 .وفقال التركيب  –الموارد كفاءة  –االستخدام تدنيه  –التخطيط االقتصادي الكلمات المفتاحية: 
 مقدمة

استراتيجي للتنمية  الموارد المائية محدد تعتبر
الزراعية  االقتصادية بصفة عامة والتنمية االقتصادية

 زيادة بسببتلك الموارد بصفة خاصة، ويتزايد الطلب على 
ومحاولة الحفاظ على متوسط  معدالت النمو السكاني

ازمة في ظل  نصيب الفرد من الرقعة المزروعة خاصة
ت اثيوبيا خفض أو التاثير على المياه الراهنة ومحاوال

حصة مصر المائية ، ونظرًا لكون قطاع الزراعة أكثر 
من  ٪76القطاعات استهالكًا للمياه حيث يستهلك نحو 

 80اجمالي االحتياجات المائية المصرية والمقدرة بحوالي 
، كما أنه من أكثر القطاعات التي 2017عام  3مليار م

التسرب في باطن التربة  عنتعاني من الفقد المائي الناتج 
السائد وهو الري م الري امن ناحية ومن انخفاض كفاءة نظ

السطحي من ناحية اخرى، فإنه من األهمية بمكان اعادة 
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الموارد المائية في هذا القطاع والبحث تخطيط استخدام 
عن سبل لتوفير المياه الالزمة لالستخدام خاصة في ظل 

المتاحة واحتمال حدوث عجز صعوبة تنمية الموارد المائية 
 .نتيجة اقامة سد النهضة

 مشكلة البحث
التحديات التي تواجه حصة  تتمثل مشكلة البحث في

مصر من نهر النيل وما يترتب عليها من انخفاض مقدار 
الموارد المائية المصرية مما يعيق تحقيق التنمية بصفة 
عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة، لذلك يحاول البحث 
وضع حلول لمحاولة توفير قدر من الموارد المائية يساعد 

ة خالل حصة مصر المائيالعجز المتوقع في مواجهة في 
فترات ملء خزان سد النهضة، ويعتبر القطاع الزراعي من 
أهم القطاعات التي يمكن فيها تطبيق الكثير من الوسائل 
واالساليب التي تمكن من مواجهة جزء من هذه االزمة من 
خالل تطبيق بعض الجوانب الفنية واالدارة المتكاملة لتلك 

 .الهام الموارد في هذا القطاع
 الهداف البحثية

دور تطبيق يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة  
الجوانب الفنية في توجيه الموارد المائية في الزراعة المصرية 

اثر التركيب المحصولي الحالي و ( 1وذلك من خالل دراسة )
باعتباره احد الجوانب الفنية التي  ٪10خفض المقنن المائي 

( 2) ومواجهة تلك المشكلة تمكن بصورة مباشرة من تخفيف
الموارد المائية من خالل تدنية تخطيط استخدام اعادة 

 (3) ،استخدام الموارد المائية في التركيب المحصولي الحالي
قبل وبعد خفض المقنن تحليل مقارن للسيناريوهات المقترحة 

ومن ذلك يتضح أن  .٪10 بنسبة المائي لكل محصول
هدف البحث يتضمن التعرف على اثرين أولهما اثر خفض 

، اما األثر الثاني توجيه هذا المقنن وفقًا ٪10المقنن بنسبة 
 لنماذج تدنية االستخدام.

 بحثي ومصادر البياناتلسلوب ااال
إستخدام إسلوب اعتمد البحث في تحقيق اهدافه على 
محصولي يدني البرمجة الخطية للتوصل إلى تركيب 

خفض المقنن المائي  اإلحتياجات المائية اإلروائية في ظل
البيانات الثانوية المنشورة وغير على البحث ، واعتمد 10٪

، زارة الزراعة واستصالح األراضيو عن المنشورة الصادرة 
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 :توصيف نموذج البرمجة المستخدم

يمكن صياغة دالة الهدف  دالة الهدف: -1
الخاصة بنموذج البرمجة الخطية المستخدمة في حالة 

 التدنية على النحو التالى:
Min  W= w1 x1 + w2 x2 +…… + wn xn 
a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 +……+ a1n xn ≥ R1 
a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 +……+ a2n xn ≥ R2 
aM1 x1 + aM2 x2 + aM3 x3 +…+ aMn xn ≥ RM 
x1 , x2 ,……xn ≥ 0    

 حيث أن:
Wاإلحتياجات المائية المتوقعة  إجمالي :  تتمثل في

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

األنشطة الداخلة وذلك في النموذج األول، وتم 
لكل نشاط  ٪10خفض االحتياجات المائية للفدان 

 من األنشطة وذلك في النموذج الثاني
X1-xnة في النموذج والمتمثل : األنشطة الداخلة في

 محصول. 37المحاصيل الزراعية المختارة وعددها 
a1-a2    ،الكمية المستخدمة من الموارد داخل كل قيد :

R1-RM الكمية المتاحة من الموارد : . 
تتمثل في األنشطة اإلنتاجية النشطة البديلة:  -2

 محصواًل . 37الزراعية وهى تتضمن 
 قيود النماذج: 

وهى تتضمن أربعة قيود  )أ( قيود الموارد الرضية:
للرقعة الزراعية الشتوية، والصيفية، والنيلية، 
وجملة المساحة المحصولية للمحاصيل محل 
الدراسة وذلك بحيث ال تتجاوز هذه المساحات 

 .2017للتركيب المحصولي القائم عامنظيراتها 
وهى تتضمن قيد واحد يعبر ( قيود الموارد البشرية: ب)

 للمحاصيل التي عن إجمالي عدد ايام العمل
 تتضمنها نماذج الدراسة.

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

محاصيل الدراسة داخل التركيب المحصولي في 
 القائم.
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 تنظيمية:باإلضافة إلى قيود أخرى 
ألف فدان وهى  724مساحة األرز ال تتجاوز   -

فاظ على األرض الرقعة المحددة من قبل الدولة للح
الزراعية والملوحة وتكفي االحتياجات السكانية في 

 ظل معدالت االستهالك الحالي للفرد من األرز.
ألف فدان للحفاظ  250حة القصب ال تتجاوز مسا -

 والعمالة في هذا القطاع.  على صناعة السكر
مساحة القمح والذرة وبنجر السكر ال تقل عن اكبر  -

-2014مساحة زرعت بكل منهما خالل الفترة )
2017.) 

مساحة  البطاطس والطماطم الشتوي والصيفي ال تقل  -
منهما خالل عن أكبر مساحة تمت زراعتها بكل 

 (، وذلك لتشجيع الصادرات2017-2014الفترة )
من البطاطس باعتبارها محصول تصديرى رئيسي 

عتبر ي أما بالنسبة للطماطم فهى محصول مصرفي 
تصنيعي بدرجة كبيرة باالضافة الى استخدامة 

  المباشر في االستهالك.
وضع حدود دنيا وعليا للرقعة المزروعة بكل محصول   -

من باقي محاصيل الدراسة بحيث ال تتجاوز أكبر 
مساحة تمت زراعتها بها خالل الفترة سالفة الذكر، وال 
تقل عن أقل مساحة تمت زراعتها بها خالل نفس 

 الفترة.
 مناقشة النتائج

 التركيب المحصولي الفعلي:معالم ومؤشرات 

( 1يتضح من الجدول رقم ) :لمنتجةالزروع ا -1
محصول  داخل  37أن مساحة الزروع المختارة وعددها 

 11,44بلغت حوالي  2017التركيب  المحصولي لعام 
٪ من إجمالي المساحة 71مليون فدان تمثل نحو 
مليون فدان، تشغل  16,03المحصولية والبالغة حوالي

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

مليون فدان  2,9حوالي القائم، يزرع محصول القمح في 
٪ من إجمالي مساحة الزروع الشتوية، 49تمثل نحو 

مليون  1,5يلية البرسيم المستديم بمساحة ُقدرت بحوالي 
٪، يليه بنجر السكر، البطاطس 25فدان تمثل نحو 

والي ريش بمساحة ُقدرت بحالشتوي، البرسيم التح
 الف فدان على الترتيب. 209،  231،  523,4

محصول نحو  12وتمثل الزروع الصيفية وعددها  
وقد شغلت  ،ن مساحة التركيب المحصولي القائمم٪ 45

الذرة الشامية البيضاء المساحة االكبر حيث بلغت 
٪ من مساحة 29مليون فدان تمثل نحو  1,5حوالي 

مليون فدان، يليها  5,1الزروع الصيفية والُمقدرة بحوالي 
مليون فدان تمثل نحو  1,3األرز بمساحة بلغت حوالي 

٪ من مساحة الزروع الصيفية، يليه الذرة الصفراء، 25
 360,6،  842الرفيعة بمساحة بلغت حوالي  والذرة

 الف فدان على التوالي.
محاصيل  6في حين تمثل الزروع النيلية وعددها  
ن مساحة التركيب المحصولي القائم، شغلت ٪ م3نحو 

الذرة الشامية النسبة االكبر من المساحة حيث شغلت 
٪ من مساحة الزروع الصيفية والُمقدرة بحوالي 66نحو 
، تليها البطاطس النيلي ثم الطماطم فدانالف  374

الف فدان على  30،  42بمساحة ُقدرت بحوالي 
  الترتيب.
 العائد قدر إجمالي صافي صافى العائد: إجمالي -2

 يحوالبها الدراسة تتناولمن الزروع الحقلية والخضرية التي 
 5996بمتوسط صافي عائد بلغ حوالي مليار جنيه  68,6

على مستوى العروات الثالث يتضح  جنيه، وبدراسة ذلك
 العروة الشتوية تحقق إجمالى صافي عائد بلغ حوالي أن

 من إجمالى صافي ٪62مليار جنيه تمثل نحو  42,6
العائد لتلك الزروع، وبمتوسط صافي عائد فداني بلغ 

ئد العا في حين بلغ إجمالي صافي جنيه، 7220 حوالي
مليار جنيه،  1,1 ، 24,8 للعروة الصيفية والنيلية حوالي

 3026،  4855 بمتوسط صافي عائد فداني بلغ حوالي
 جنيه لكٍل منهم على الترتيب.

( 1م )يتضح من الجدول رق الموارد المائية: -3
 39,5 أن التركيب المحصولى الفعلي يستهلك حوالي

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

، وعند  لمياه المستهلكة للتركيب المحصولي الفعليا
يتضح أن أعلى  نظر إلى إحتياج الفدان من المياهال

المحاصيل من حيث إستهالك الفدان للمياه البرسيم 
ر حيث يستهلك الفدان الواحد المستديم، وبنجر السك

العدس ، وأقلهم محصول 3الف م 2,6،  2,7 حوالي
 .3الف م 0,96 تهلك الفدان حواليحيث يس
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 .2017 لهم الحاصالت الزراعية عام يالفعل يالمحصول (: التركيب1جدول رقم )
 المساحة المحصول

 لف فدان(ا)

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه(

االحتياجات 
المائية 
 (3)مليون م

االحتياجات 
المائية 

 (3م )مليون
بعد خفض 

10٪ 

اجمالى عدد 
 ايام العمل
)الف يوم 

 (عمل

 اسمدة ازوتية

 )الف طن(

اسمدة 
 فوسفاتية

 )الف طن(

اسمدة 
 بوتاسية

 )الف طن(

 70,12 43,83 219,13 125633,1 5351 5945,7 11160,9 2921,7 قمح

 1,39 0,87 2,66 2601,45 76 84,0 28,7 57,81 شعير

 0,00 2,66 1,82 6292 169 188,3 434,4 121 فول بلدي

 0,00 0,06 0,04 27,5 2 2,4 7,9 2,5 عدس

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

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

 12,56 15,70 41,87 17271,54 1215 1349,8 2512,2 523,38 بنجر السكر

 53,42 44,52 22,26 93492 3638 4042,4 19648,2 1484 برسيم مستديم

 7,51 6,26 3,13 5004 199 220,6 1050,8 208,5 برسيم تحريش

 0,00 0,22 0,72 1051,2 17 18,6 41,8 14,4 الكتان

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

 1,48 0,68 2,53 4233,3 71 78,8 533,6 30,9 ثوم

 26,54 13,85 39,70 11540 389 431,8 784,7 230,8 بطاطس شتوي

 32,43 10,13 20,77 14525,4 284 316,0 4307,0 168,9 طماطم شتوي

 1,78 1,41 2,39 4033,4 79 87,7 424,4 46,9 بسلة خضراء

 4,25 1,99 6,33 3809,8 75 82,9 881,6 44,3 باذنجان

 3,14 1,47 4,68 2812,2 55 61,2 245,3 32,7 فلفل

 2,66 1,25 3,96 2382,2 47 51,8 167,3 27,7 كرنب

 2,62 1,23 3,90 2347,8 46 51,1 280,4 27,3 كوسة

 220,25 146,40 376,46 297850,28 11735 13039,2 42646,2 5954,36 جملة شتوي

 34,98 43.73 174,91 69962,4 5300 5888,50 2594,44 1457,55 ذرة شامية بيضاء

 20,21 25.27 101,06 40425,6 3062 3402,49 1499,12 842,2 ذرة صفراء

 0,00 7.93 28,85 12981,6 1451 1611,88 876,26 360,6 ذرة رفيعة

 0,00 19.61 90,18 92797 7599 8443,22 6822,54 1307 ارز

 3,74 4.68 4,68 27307 468 519,61 1563,52 156,04 فول سوداني

 1,49 0.93 1,86 1610,18 192 213,04 228,52 61,93 سمسم

 0,00 0,67 0,46 1555,5 127 140,91 15,25 30,5 فول صويا

 0,39 0,49 0,49 2829.75 47 52,71 17,95 16,17 عباد شمس

 15,66 19,57 68,51 123314,94 3136 3484,14 6322,34 326,23 قصب السكر

 5,21 4,77 13,45 38174,4 714 793,85 613,83 216,9 قطن

 16,34 8,53 24,44 7105 293 325,41 539,98 142,1 بطاطس صيفي

 37,77 11,80 24,19 30881,9 405 450,44 3737,30 196,7 طماطم صيفي

 135,79 147,97 533,07 448945,27 22794 25326,21 24831,04 5113,92 جملة صيفي

 5,91 7,38 29,53 11567,17 707 785,09 438,08 246,11 ذرة شامية بيضاء

 1,28 1,61 6,42 2514,5 154 170,67 95,23 53,5 ذرة صفراء نيلي

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

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

 4,81 2,51 7,19 6562,6 111 122,89 234,08 41,8 بطاطس نيلي

 5,76 1,80 3,69 4711,57 79 88,23 358,62 30,01 طماطم نيلي

 17,79 13,35 47,00 25444,96 1058 1175,67 1132,69 374,24 جملة نيلي

 373,82 307,72 956,5 772241 35587.0 39541,11 68609,95 11442,52 اجمالي عام

 : جمعت وحسبت من:المصدر

 .2018،النشرة السنوية إلحصاء الرى والموارد المائيةالجهاز 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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 .نموذج تدنية االحتياجات المائيةوفقًا ل المقترح يالمحصول (: التركيب2جدول رقم )
 المساحة المحصول

 )الف فدان(

اجمالي صافي 

 العائد

 )مليون جنيه(

 االحتياجات المائية

 (3)مليون م

اجمالى عدد ايام 

 العمل

 )الف يوم عمل(

اسمدة 

 ازوتية

 )الف طن(

اسمدة 

 فوسفاتية

 )الف طن(

اسمدة 

 بوتاسية

 )الف طن(

 72,22 45,14 225,68 129387 6123,3 11494 3009 قمح 

 0,00 0,06 0,04 27,5 2,4 8 2,5 عدس

 13,44 16,80 44,80 18480 1444.2 2688 560 بنجر السكر

 70,26 58,55 29,27 122948,3 5316,0 25839 1951,56 برسيم مستديم

 7,51 6,26 3,13 5004 220,6 1051 208,5 برسيم تحريش

 0,34 0,11 0,46 520,6 7,7 78 3,8 بصل شتوي

 1,49 0,68 2,54 4247 79,1 535 31 ثوم

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

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

 2,78 1,31 4,15 2494 54,3 298 29 كوسة 

 195 138 330 296782 13545 45860 5954,36 جملة شتوي

 47,14 58,93 235,71 94283,04 7935,5 3496 1964,23 ذرة شامية بيضاء

 20,21 25,27 101,06 40425,6 3402,5 1499 842,2 ذرة صفراء

 0,00 7,92 28,80 12960 1609,2 875 360 ذرة رفيعة

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

 3,84 4,80 4,80 28000 532,8 1603 160 فول سوداني

 1,46 0,92 1,83 1586 209,8 225 61 سمسم

 0,00 0,68 0,47 1581 143,2 16 31 فول صويا

 12,00 15,00 52,50 94500 2670,0 4845 250 قصب السكر

 5,52 5,06 14,26 40480 841,8 651 230 قطن

 18,52 9,66 27,69 8050 368,7 612 161 بطاطس صيفي

 40,51 12,66 25,95 33127 483,2 4009 211 طماطم صيفي

 149 152 543 406397 22874 21610 4994,43 جملة صيفي

 5,95 7,44 29,76 11656 791,1 441 248 ذرة شامية بيضاء 

 1,24 1,55 6,18 2420,5 164,3 92 51,5 ذرة صفراء نيلي

 0,00 0,03 0,12 54 5,0 2 1,5 ذرة رفيعة نيلي

 0,03 0,02 0,04 32,24 3,5 4 1,24 سمسم نيلي

 4,72 2,46 7,05 6437 120,5 230 41 بطاطس نيلي

 5,95 1,86 3,81 4867 91.1 370 31 طماطم نيلي

 18 13 47 25467 1176 1140 374,24 جملة نيلي

 362,48 303,04 920,27 728645,76 37594,56 68609,95 11323,03 اجمالي عام

 (.QSBبرنامج ) ( باستخدام 1بيانات الجدول رقم )نتائج تحليل المصدر:   
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(: التركيب المحصولي المقترح وفقَا لنموذج تدنية االحتياجات المائية بعد خفض المقنن المائي 3جدول رقم )
10.٪ 

 المساحة المحصول

 )الف فدان(

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه(

 االحتياجات المائية

 (3م)مليون 

اجمالى عدد ايام 
 العمل

 )الف يوم عمل(

اسمدة 
 ازوتية

 )الف طن(

اسمدة 
 فوسفاتية

 )الف طن(

 اسمدة بوتاسية

 )الف طن(

 72.0 45.0 225.0 129000 5495 11460 3000 قمح 

 0.0 0.1 0.0 28 2 8 2.5 عدس

 0.0 0.1 0.1 205 11 61 5 حمص

 13.4 16.8 44.8 18480 1300 2688 560 بنجر السكر

 68.5 57.1 28.5 119849 4664 25187 1902.36 برسيم مستديم

 7.5 6.3 3.1 5004 199 1051 208.5 برسيم تحريش

 0.0 0.1 0.5 657 10 26 9 الكتان

 0.4 0.1 0.5 548 7 82 4 بصل شتوي

 1.5 0.7 2.5 4247 71 535 31 ثوم

 32.6 10.2 20.9 14620 286 4335 170 طماطم شتوي

 3.2 1.5 4.7 2838 56 657 33 باذنجان

 2.8 1.3 4.1 2494 49 298 29 كوسة 

 201.9 139.2 334.8 297969 12149 46388 5954.36 جملة شتوي

 39.8 49.8 199.1 79646 6033 2954 1659.29 ذرة شامية بيضاء

 20.2 25.3 101.1 40426 3062 1499 842.2 ذرة صفراء

 0.0 7.9 28.8 12960 1448 875 360 ذرة رفيعة

 0.0 10.9 50.0 51404 4209 3779 724 ارز

 3.8 4.8 4.8 28000 480 1603 160 فول سوداني

 1.5 0.9 1.8 1586 189 225 61 سمسم

 0.0 0.7 0.5 1581 129 16 31 فول صويا

 12.0 15.0 52.5 94500 2403 4845 250 قصب السكر

 5.5 5.1 14.3 40480 758 651 230 قطن

 19.0 9.9 28.4 8250 340 627 165 صيفيبطاطس 

 40.5 12.7 26.0 33127 435 4009 211 طماطم صيفي

 142.3 142.8 507.1 391960 19486 21082 4693.49 جملة صيفي

 6.0 7.4 29.8 11656 712 441 248 ذرة شامية بيضاء 

 1.2 1.5 6.2 2421 148 92 51.5 ذرة صفراء نيلي

 0.0 0.0 0.1 54 5 2 1.5 ذرة رفيعة نيلي

 0.0 0.0 0.0 32 3 4 1.24 سمسم نيلي

 4.7 2.5 7.1 6437 108 230 41 بطاطس نيلي

 6.0 1.9 3.8 4867 82 370 31 طماطم نيلي

 17.9 13.4 47.0 25467 1058 1140 374.24 جملة نيلي

 362.10 295.42 888.91 715395 32693 68609.95 11022.09 اجمالي عام

 (.QSBبرنامج ) ( باستخدام 1بيانات الجدول رقم )نتائج تحليل المصدر:   
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أما بالنسبة للعروة الصيفى فتستهلك كمية مياه بلغت 
من جملة المياه  ٪64تمثل نحو  3مليار م 25,3حوالي 

المتاحة للتركيب المحصولي الفعلي حيث تصدر قصب 
السكر المرتبة األولى من حيث إستهالك المياه حيث 

بإجمالي إحتياجات  3الف م 10,7يستهلك الفدان حوالي 
، يليه األرز حيث يستهلك 3مليار م 3,5مائية بلغت حوالي 

ت مائية بإجمالى إحتياجا 3الف م 6,5الفدان الواحد حوالى 
، في حين تستهلك العروة النيلية 3مليار م 8,4بلغت حوالي 

من جملة ما يستهلكة  ٪3تمثل نحو  3مليار م 1,2حوالي 
 التركيب المحصولي الفعلي من المياه.
٪ عما هو علية 10وعند خفض المقنن المائي 

لمحاولة توفير قدر من الموارد المائية تقدر إجمالي 
تركيب المحصولي القائم بحوالي االحتياجات المائية لل

مليار  3,95بمقدار انخفاض ُقدر بحوالي  3مليار م 35,5
تعديالت والجدير بالذكر أن هذا الخفض دون أى اجراء  3م

على التركيب المحصولي سوى خفض تلك النسبة والتي ال 
 تؤثر على نمو النبات وال انتاجية المحاصيل.

عدد ايام  رقد الموارد البشرية ) العمالة(: -4
 المستخدمة للتركيب المحصولي الفعلي حوالي العمل
ث، مليون يوم عمل موزعة على العروات الثال 772

مليون يوم عمل  298 يخص العروة الشتوية منها حوالي
، بينما يخص من جملة ايام العمل ٪39تمثل نحو 

يوم عمل تمثل نحو مليون  449 العروة الصيفية حوالي
وتستخدم العروة النيلية من جملة ايام العمل،  58٪

 . ٪3مليون يوم عمل تمثل نحو  25 حوالي
يستهلك التركيب المحصولي   السمدة: -5

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

 ألف طن اسمدة بوتاسية موزعة على العروات الثالث.
التركيب المحصولي االوفق وفقًا معالم ومؤشرات : أوالً 

 لنموذج تدنية االحتياجات المائية:
باستعراض البيانات الواردة  الزروع المقترحة: -1

والتي توضح التركيب  (4، )(2بالجدول رقم )
المحصولي المقترح وفقًا لنموذج تدنية االحتياجات 

 تشغل مساحةمحصول  27المائية، تتضمن النموذج 
بنسبة  مليون فدان 11,3 محصولية ُقدرت بحوالي

التركيب  عما كانت عليه في ٪1,2بنحوانخفاض ُقدرت 
 10بلغ عدد الزروع الشتوية ، المحصولي القائم 

محاصيل  شغلت نفس المساحة المزروعة في التركيب 
تصدر القمح قائمة تلك المحاصيل ، المحصولي القائم

 3,1تصل الى حيث زادت المساحة المخصصة له ل
نظيرة عن ٪ 6,5نحو مليون فدان بنسبة زيادة بلغت 

، يلية البرسيم المستديم بمساحة ُقدرت بحوالي الفعلي
، يليه ٪30نحو  بنسبة زيادة بلغت مليون فدان 1,95

الف فدان  560بمساحة ُقدرت بحوالي  بنجر السكر
 .٪7بنسبة زيادة بلغت نحو 

 محصول 11حوالي الزروع الصيفية بلغ عدد  
مليون فدان بنسبة  4,99شغلت مساحة ُقدرت بحوالي 

٪ عما كانت عليه في 2,3انخفاض قدرت بنحو 
زادت مساحة الذرة الشامية  ،التركيب المحصولي القائم 

بنسبة زيادة مليون فدان  1,9حوالي البيضاء لتصل الى 
كما زادت مساحة  ،عما كانت عليه٪ 26بلغت نحو 

،  230القطن والطماطم  والبطاطس ليصل الى حوالي 
الف فدان لكال منهما على الترتيب، في  161،  211

حين انخفضت مساحة األرز تبعًا للقيود التى تم وضعها 
الف فدان لكال  250،  724مسبقًا حيث بغت حوالي 

منهما على الترتيب وهو ما يساهم في توفير قدر ال 
بلغ عدد الزروع في حين  به من الموارد المائية. يستهان
محاصيل شغلت نفس المساحة في التركيب  6النيلية 

المحصولي الفعلي بتغيرات طفيفة بالزيادة والنقصان في 
 بعض محاصيل تلك العروة.

ظل اجمالي صافي   صافى العائد: إجمالي -2
اال أن ، العائد كما هو في التركيب المحصولي القائم 

تضح حيث اعلى مستوى العروات الثالث ا لم ينطبق هذ
 صافي عائد بلغ حوالي العروة الشتوية تحقق إجمالي أن

عما  ٪ 7,5مليار جنيه بنسبة زيادة ُقدرت بنحو  45,8
 وبمتوسط صافي عائد فداني بلغ حوالي كانت عليه

ويرجع ذلك لزيادة مساحة البرسيم  جنيه 7702
ئد للعروة العا صافيانخفض في حين  ،المستديم

مليار جنيه بنسبة  21,6حيث بلغ حوالي الصيفية 
ويرجع ذلك الى خفض  ٪13انخفاض قدرت بنحو 

مساحة االرز وقصب السكر نظرًا الرتفاع صافي عائد 
 5,22الفدان حيث ُقدرت ربحية فدان األرز بحوالي 

الف جنيه في حين بلغ ربحية فدان قصب السكر حوالي 
قت العروة النيلية صافي عائد بلغ حقو الف جنيه،  19,4
 مليار جنيه حيث زاد زيادة طفيفة جدا.  1,14
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انخفض اجمالي الموارد   الموارد المائية: -3
المائية للتركيب المحصولي المقترح حيث بلغت حوالي 

 3مليار م 2بمقدار خفض ُقدر بحوالي  3مليار م 37,5
يه في عما كانت عل ٪5بنسبة انخفاض بلغت نحو 
 التركيب المحصولي الفعلي. 

عدد ايام  قدر الموارد البشرية ) العمالة(: -4
 حواليالمقترح المستخدمة للتركيب المحصولي  العمل
 ثمليون يوم عمل موزعة على العروات الثال 728

مليون يوم عمل عن  44بمقدار انخفاض ُقدر بحوالي 
 297 ، يخص العروة الشتوية منها حواليلفعلينظيره ا

 ، بينما يخص العروة الصيفية حوالي مليون يوم عمل
بمقدار انخفاض ُقدر بحوالي  مليون يوم عمل  406
في حين ظلت عدد ايام العمل  ،مليون يوم عمل 43

 للعروة النيلية كما هى دون تغير.
حدث وفر في االسمدة اآلزوتية  السمدة: -5

ووالفوسفاتية والبوتاسية حيث ُقدرت كمية الوفر بحوالي 
الف طن لكال منهما على  11,34،  4,68،  36,23
 موزعة على العروات الثالث.الترتيب 

التركيب المحصولي االوفق وفقًا ثانيًا: معالم ومؤشرات 
لنموذج تدنية االحتياجات المائية عند خفض المقنن 

 : ٪10المائي 
باستعراض البيانات الواردة  ترحة:الزروع المق  -1

( والتي توضح التركيب 4(، )3بالجدول رقم )
المحصولي المقترح وفقًا لنموذج تدنية االحتياجات 

بعد خفض المقنن المائي لكافة المحاصيل  المائية
محصول تشغل مساحة  29، تتضمن النموذج 10٪

مليون فدان بنسبة  11محصولية ُقدرت بحوالي 
٪ عما كانت عليه في  3,7بنحو انخفاض ُقدرت 

التركيب المحصولي القائم ، بلغ عدد الزروع الشتوية 
شغلت نفس المساحة المزروعة في محصول  12

التركيب المحصولي القائم، تصدر القمح قائمة تلك 
المحاصيل حيث زادت المساحة المخصصة له لتصل 

٪ عن 3,4نحو زيادة بلغت مليون فدان بنسبة  3الى 
نظيرة الفعلي، يلية البرسيم المستديم بمساحة ُقدرت 

٪، 26مليون فدان بنسبة زيادة بلغت نحو  1,9بحوالي 
لف فدان ا 560يليه بنجر السكر بمساحة ُقدرت بحوالي 

  ٪.7بنسبة زيادة بلغت نحو 

 محصول 11حوالي الزروع الصيفية بلغ عدد 
مليون فدان بنسبة  4,69 شغلت مساحة ُقدرت بحوالي

عما كانت عليه في التركيب  ٪8انخفاض قدرت بنحو 
زادت مساحة الذرة الشامية البيضاء  ،المحصولي القائم 

بنسبة زيادة بلغت مليون فدان  1,66حوالي لتصل الى 
كما زادت مساحة القطن  ،عما كانت عليه ٪11نحو 

 211،  230والطماطم  والبطاطس ليصل الى حوالي 
الف فدان لكال منهما على الترتيب، في حين  165 ،

انخفضت مساحة األرز تبعًا للقيود التى تم وضعها 
الف فدان لكال  250،  724مسبقًا حيث بلغت حوالي 

منهما على الترتيب وهو ما يساهم في توفير قدر ال 
بلغ عدد الزروع في حين يستهان به من الموارد المائية. 

ت نفس المساحة في التركيب محاصيل شغل 6النيلية 
المحصولي الفعلي بتغيرات طفيفة بالزيادة والنقصان في 

 بعض محاصيل تلك العروة.
ظل اجمالي صافي   إجمالي صافى العائد: -2

اال أن هذا ، العائد كما هو في التركيب المحصولي القائم 
 تضح أنحيث اعلى مستوى العروات الثالث لم ينطبق 

العروة الشتوية تحقق إجمالي صافي عائد بلغ حوالي 
عما كانت  ٪ 9مليار جنيه بنسبة زيادة ُقدرت بنحو  46,4

 جنيه 7790 عليه وبمتوسط صافي عائد فداني بلغ حوالي
في حين  ،ويرجع ذلك لزيادة مساحة البرسيم المستديم

 21ئد للعروة الصيفية حيث بلغ حوالي العا انخفض صافي
 ويرجع ذلك ٪15ه بنسبة انخفاض قدرت بنحو مليار جني

، وحققت العروة الى خفض مساحة االرز وقصب السكر
مليار جنيه حيث زاد زيادة  1,14النيلية صافي عائد بلغ 

 طفيفة جدا. 
انخفض اجمالي الموارد  الموارد المائية: -3

المائية للتركيب المحصولي المقترح حيث بلغت حوالي 
مليار  2,89ار خفض ُقدر بحوالي بمقد 3مليار م 32,7

عما كانت عليه  ٪8,12بنسبة انخفاض بلغت نحو  3م
 35,5والُمقدر بحوالي  في التركيب المحصولي الفعلي

 .  ٪10بعد خفض المقنن المائي  3مليار م
قدر عدد ايام العمل  الموارد البشرية )العمالة(: -4

 715المستخدمة للتركيب المحصولي المقترح حوالي 
مليون يوم عمل موزعة على العروات الثالث بمقدار 
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مليون يوم عمل عن نظيره  57انخفاض ُقدر بحوالي 
ظلت عدد االيام المخصصة للعروة الشتوية كما الفعلي، 

انخفض ، بينما كانت علية في التركيب المحصولي الفعلي
لتصل إلى لعروة الصيفية عدد ايام العمل المخصصة ل

م عمل  بمقدار انخفاض ُقدر مليون يو  391حوالي 
مليون يوم عمل، في حين ظلت عدد ايام  57بحوالي 

 العمل للعروة النيلية كما هى دون تغير.
حدث وفر في االسمدة اآلزوتية السمدة:  -5

ووالفوسفاتية والبوتاسية حيث ُقدرت كمية الوفر بحوالي 
الف طن لكال منهما على  11,7، 12,32،  67,6

 على العروات الثالث.موزعة الترتيب 
تحليل مقارن للتركيب المحصولي الفعلي واالوفق ثالثًا: 

     .وفقا للنماذج المستخدمة
( أن 4يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم ) 

لتدنية االحتياجات  التركيب المحصولي األوفق وفقاً 
حقق وفر في  ٪10المائية قبل خفض المقنن المائي 

ألف فدان بنسبة  119,49الرقعة األرضية بلغ حوالي 
عن نظيره الفعلي، كما  ٪1,04انخفاض بلغت نحو 

مليون  43,6حقق وفر في عدد ايام العمل بلغ حوالي 
عن نظيره  ٪5,6نحو يوم عمل بنسبة انخفاض بلغت 

 36,23الفعلي، ووفر في استخدام األسمدة بلغ حوالي 
ألف طن لالسمدة  4,68االزوتية والف طن لالسمدة 

بنسبة  الف طن لالسمدة البوتاسية 11,34و الفوسفاتية
لكل منهما  ٪3، ٪1,52،  ٪3,8انخفاض بلغت نحو

على الترتيب، كما حقق وفر في استخدام المياه بلغ 
كما  .٪5بنسبة انخفاض بلغت نحو  3م مليار 2حوالي 

حقق نفس صافي العائد المتحقق من التركيب 
 محصولي الفعلي.ال

في حين أن التركيب المحصولي األوفق وفقا لتدنية 
حقق  ٪10االحتياجات المائية بعد خفض المقنن المائي 

ألف فدان  420,43وفر في الرقعة األرضية بلغ حوالي 
عن نظيره الفعلي، كما  ٪3,7بنسبة انخفاض بلغت نحو 

مليون يوم  56,85حقق وفر في عدد ايام العمل بلغ حوالي 
عن نظيره الفعلي،  ٪7,4عمل بنسبة انخفاض بلغت نحو 

الف طن  67,59ووفر في استخدام األسمدة بلغ حوالي 
ألف طن لالسمدة الفوسفاتية  12,3لالسمدة االزوتية و

انخفاض بلغت الف طن لالسمدة البوتاسية بنسبة  11,72و
لكل منهما على الترتيب، كما  ٪3,13، ٪4،  ٪ 7,1نحو 

 3مليار م 2,89حقق وفر في استخدام المياه بلغ حوالي 

، كما حقق نفس صافي ٪8,12بنسبة انخفاض بلغت نحو 
 العائد المتحقق من التركيب المحصولي الفعلي.

وبناًء على ما تقدم تبين أن نماذج التركيب 
حة في ظل ترشيد إستخدام الموارد المائية المحصولي المقتر 

خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بحصة مصر من 
مياه النيل نتيجة لفترات ملىء الخزان ، فقد تم أختيار 
التركيب المحصولي المقترح طبقًا لتدنية االحتياجات 

كأفضل النماذج  ٪10المائية بعد خفض المقنن المائي 
ُقدر بحوالي  موارد المائيةفي ال المقترحة حيث يحقق وفر

 3,95، هذا باالضافة الى وفر ُقدر بحوالي 3مليار م 2,89
نتيجة خفض المقنن المائي مما يوفر حوالي  3مليار م
من الممكن أن تساهم في توفير قدر  3مليار م 6,84
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 . المترتبة على فترات ملىء الخزان
 المراجع

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب  -
 .2018االحصائي السنوي ،

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

ناس محمد عباس، دراسة اقتصادية لإلستخدام اي -
مصر فى األمثل للموارد األرضية الزراعية فى 

ضوء المتغيرات المحلية والدولية، رسالة دكتوراة، 
قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة 

 .2008القاهرة، 

وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، اإلدارة المركزية  -
لالقتصاد الزراعى، اإلدارة العامة لإلحصاءات 

 الزراعية، بيانات غير منشورة.
ح األراضى، قطاع الشئون وزارة الزراعة وإستصال -

 .2018االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعىة،
محمد محمد الماحي، إدارة الموارد المائية )مشروع  -

المليون ونصف فدان وكيفية إدارتها(، مؤتمر 
المليون ونصف فدان، جامعة القاهرة، ابريل 

2016. 
محمد محمد الماحي، الموارد المائية ما بين االقتصاد  -

لتحديات والحلول، الموسم الثقافي، كلية وا
 .2019الزراعة، جامعة االسكندرية، نوفمبر 



Vol. 65, No. 2, pp. 107–117, 2020   Alex. J. Agric. Sci. 

 

117 

 

 

 
The Role of Applying Some Technical Aspects in Economic 
Planning For Minimization Use of Water Resources in The 

Agricultural Sector 

Mohamed Elmahy, Yasmen Salah and Mohamed Sultan 
Department of Economics and Agribusiness, Faculty of Agriculture, Alexandria University 

Summary 
   Due to the fact that the agriculture sector is the most water-consuming sector, as it consumes about 

76% of the total Egyptian water needs, estimated at 80 billion cubic meters in 2017, and that it is one of 
the sectors that suffer from the water loss resulting from leakage in the soil inside on the one hand and the 
low efficiency of the prevailing irrigation system It is surface irrigation on the other hand, it is very 
important to re-plan the use of water resources in this sector and to search for ways to provide the water 
necessary for use, especially in light of the difficulty of developing available water resources and the 
possibility of a deficit as a result of the construction of the Renaissance Dam, Hence, the research 
objectives were to study the current crop composition and the effect of reducing the water norm 10%, as it 
is one of the technical aspects that directly enables facing this problem (2) Re-planning the use of water 
resources through minimizing the use of water resources in the current crop composition, (3) Comparative 
analysis of the proposed scenarios before and after reducing the aqueous rating of each crop by 10%. 

It was found that when the water metric is 10% lower than it is, which amounts to about 39.5 billion 
m3 to try to provide a measure of water resources, the total water needs for the existing crop structure is 
estimated at about 35.5 billion m3, with an estimated decrease of about 3.95 billion m3, and this reduction 
is without That is, making adjustments to crop composition other than reducing that percentage, which 

does not affect plant growth or crop productivity. 
It was also found that the most suitable crop composition according to the minimization of water 

needs before reducing the water by 10% achieved savings on the ground area of about 119.49 thousand 
acres with a decrease of about 1.04% than its actual counterpart, and also achieved savings in the number 
of working days amounted to about 43 6 million working days, with a decrease of about 5.6% from its 
actual counterpart, and savings in the use of fertilizers amounted to about 36.23 thousand tons for 
nitrogenous fertilizers, 4.68 thousand tons for phosphate fertilizers and 11,34,000 tons for potassium 
fertilizers, a decrease of about 3.8 %, 1.52%, 3% each, respectively, and achieved a saving in water use of 
about 2 billion m3 with a decrease of about 5%. It also achieved the same net return on actual cropping. 

It also achieved the most suitable crop composition according to the minimization of water needs 
after reducing the water by 10%. Save on the plot of land amounted to about 420.43 thousand acres, a 
decrease of about 3.7% from its actual counterpart. It also achieved savings in the number of working 
days amounted to about 56.85 million days. He worked with a decrease of about 7.4% from his actual 
counterpart, and he saved in the use of fertilizers about 67,59 thousand tons for nitrogenous fertilizers, 
12.3 thousand tons for phosphate fertilizers and 11.72 thousand tons for potassium fertilizers, with a 
decrease of about 7.1%, 4 3.13% each, respectively, and achieved a saving in water use of about 2,89 
billion m3, a decrease of about 8.12%, as well as the same net It achieved a return of the actual crop 
structure. 

 By comparison between the proposed crop composition models in light of the rationalization of the 
use of water resources in light of the risks surrounding Egypt's share of the Nile water as a result of 
periods filling the reservoir, the proposed crop composition was chosen according to the minimization of 
water needs after reducing the water base 10% as the best proposed models as it achieves savings in water 
resources, it is estimated at 2,89 billion m3. This is in addition to saving about 3.95 billion m3 as a result 
of reducing the water standard, which saves about 6.84 billion m3. It can contribute to providing a 
significant amount of water resources and reducing the negative impacts. At intervals filling the tank. 
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