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 زــــــالموجـ
 

يعتبــر التركيــم المحصــولى االماــى هــو الــ   يحقــ  
معظمـــــة لصـــــافى العافـــــد المســـــت دف فـــــى ظـــــى المـــــوارد 
ـــــــا  الزراعـــــــى بالصـــــــحراء  االقتصـــــــادية المحـــــــدودة لبنت
الغربية، وقد يست دف ايضا تعظيم العافد من وحـدة ميـا  

لبســتدادة مــن الـر  او تدنيــة اســتكدام كميــات ميـا  الــر  
الدافض فى التوسع االفقـى، وقـد اسـتكدم البحـث اسـلوم 
برمجــــة االهــــداف  للوصــــوى الــــى النمــــو   الــــ   يحقــــ  
االستغبى االماى للمـوارد االقتصـادية بالصـحراء الغربيـة 
التــى تحقيــ  التوســع انفقــ  مــن كــبى  ضــافة مســاحات 
جديـدة، بتراكيــم محصـولية تحقــ  عافـد اقتصــاد   علــ  

ركيــم االساســى مــن ناحيــة، هــ ا مــع تحقيــ  وفــر مــن الت
فــ  كميــة الميــا  المســتكدمة فــ  هــ ا التوســع مــن ناحيــة 
 كـــر ، و لـــر بمقتـــر  التركيـــم المحصـــول  انماـــى فـــ  
ظى الموارد المافية المحدودة البزمة لإلضـافة مسـاحات 
 كــر  جديــدة فــى ضــوء مشــروع المليــون ونصــف مليــون 

ــــد  ،فــــدان بمناقــــة الواحــــات الدرافــــرة ــــائ  أوق ظهــــرت نت
 -تى:اآل

ـــــــم المحصـــــــول   ويســـــــت دف البحـــــــث تعـــــــديى التركي
 - 2014االساسى لمناقة الدرافـرة كمتوسـا للدتـر  مـن  

 لــف  119.396( والــ   يتضــمن مســاحة قــدرها 2016
ـــــم جـــــاء 17فـــــدان كمـــــاهو موضـــــ  بالجـــــدوى رقـــــم   (، ا

بتركيــــم محصــــولى مقتــــر  ل ــــ   الدتــــرة بــــندس المســــاحة 
ــــــــندس المحاصــــــــيى ال قافمــــــــة بالتركيــــــــم المحصــــــــول  وب

ــــــا  قــــــدر بنحــــــو  ــــــث حقــــــ  وفــــــر فــــــى المي االساســــــى حي
ميــا  عــن االساســى وحقــ  صــافى  3مليــون م 125.886

مليــــون جنيــــس، وبدراســــة  170.144عافـــد بزيــــادة قــــدرها 
التركيــم المحصــول  انماــى فــ   اــار مراحــى توســعات 
مشـــــروع المليـــــون ونصـــــف مليـــــون فـــــدان، انابقـــــا مـــــن 

 لـــف فـــدان  50ضـــافة مســـاحة قـــدرها المرحلـــة االولـــى ب 
علــى المســاحة الحاليــة لتصــى مع ــا المســاحة ا جماليــة 

 لـف فـدان ، اـم جـاء التركيـم المحصـول  169.39 لـى 
ـــة الاانيـــة  ضـــافة مســـاحة جديـــدة  المقتـــر  كـــبى المرحل

ــــف فــــدان، لتصــــى مع ــــا  جمــــال   140قــــدرت بنحــــو   ل
 لــف فــدان، اــم جــاء بعــد  لــر  309.396المســاحة  لــى 

ـــــة الاالاـــــة   ـــــم المحصـــــول  المقتـــــر  كـــــبى المرحل التركي
 لف فدان لتصى  40ب ضافة مساحة جديدة قدرت بنحو 

 الف فدان 349.396مع ا  جمال  المساحة 
 

 مقدمةال
 

 ن قضــايا التنميــة وزيــادة ا نتــا  تاــر  ندســ ا اليــوم 
ب لحــــا  مــــن  جــــى مســــتقبى  فضــــى، ول ــــ ا فــــان مصــــر 
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 ن تعــــد للمســــتقبى ماالبــــة  كاــــر مــــن    وقــــت مضــــ  
بعنايــة واهتمــام لمواجــس المتالبــات االقتصــادية والســكانية 
ب ـــا، ومـــا يـــرتبا مـــن  بعـــاد  كـــر . وهـــ ا مـــا يـــدعو  لـــى 

%  94التوجــس نحــو الصــحار  المصــرية، والتــ  تشــكى 
مــن مســاحة مصــر و هم ــا الصــحراء الغربيــة والتــى تبلــ  

% 69، وتماــى نحــو 2 لــف كــم 681مســاحتم ا حــوالى 
ة مصـــر، وتوصـــف الصـــحراء الغربيـــة ب ن ـــا مـــن مســـاح

صــحراء منكدضــات وهضــام، حيــث تتشــكى مــن امــان  
منكدضـــات واـــبث هضـــام مـــن الجنـــوم  لـــى الشـــماى، 
ويقع الجزء الم هوى بالسكان فى سبع واحات هى  واحة 

واحـــة  –الداكلــة  –الدرافــرة  –الواحــات البحريـــة  –ســيو  
 واحة باريس(.  -الكارجة –ببا 

لغربية  بظروف ا البيفية البكر ومواردها فالصحراء ا
الابيعية الت  لو استغلت و حسن استكدام ا لحققت 
تنمية متكاملة زراعيا وصناعيا وتعدينيا وسياحيا، 
واتج ت الدولة مؤكرا الى انشاء شبكة ار  جديدة 

هم المناا  بالصحراء الغربية بواد  النيى لتعمى   تربا
صب  واستزراع مليون بالتزامن فى تندي  مشروع است

ونصف مليون فدان فى العديد من مناا  الصحراء 
الغربية ومن اهم ه   المناا  منكدض واحات الدرافرة 
وال   يتبع محافظة الواد  الجديد، ويقع على مسافة 

كم من  170كم منكدض الداكلة جنوبا و 300
كم محافظة المنيا  310الواحات البحرية شماى شر  و

كم،  627عن محافظة القاهرة على مسافة شرقا ويبعد 
بنسبة  2كم 133627وتبل  مساحة منكدض الدرافرة  

من  جمال  مساحة المحافظة ويقانس  30.3%
% من  12.7نسمة يمالون نسبة تتقدر بنحو  29033

سكان المحافظة. يتكون مركز الدرافرة  من مدينة واحدة 
 -وحدات محلية قروية ه : 6ه  الدرافرة  وتضم 

اللواء  –الكير والنماء -و بو منقار -والن ضة -الكدا 
الدرافرة الجديدة  حيث ارتكز على  – بو هريرة –صببي 

ه   المناقة البحث نظرا الهميت ا االقتصادية 
واالجتماعية فضب عن اهميت ا اللوجستية الن ا تقع فى 
قلم الصحراء الغربية وتربا ا شبكة ار  بكافة االقاليم 

نوبا وشرقا، وي دف التكايا الزراع  على شماال وج
المستو  القوم   و الجزف   لى توزيع الموارد 
االقتصادية المتاحة للوصوى  لى نما االستكدام انماى 
لتلر الموارد  لر ف  ظى الظروف وا مكانيات 
المتاحة، ول لر يمكن القوى ب ن التركيم المحصول  

زراعية ل    هو المدكى انساس  لتكايا التنمية ال
المناقة، حيث  نس  حد محصبت السياسة ا نتاجية 
الزراعية الت  تتبع ا الدولة ب دف الوفاء باحتياجات 
السكان من المحاصيى الزراعية الغ افية والتصنيعية 

 والتصديرية. 
 

 المشكلة البحثية
 

نظرا لمحدودية الموارد المافية بالصحراء الغربية 
االنتاجية الددانية فى ظى التراكيم وت ايرها سلبا على 

المحصولية التقليدية بتلر المناقة وعدم االستغبى 
االماى للمورد المافى الجوفى وايضا الموارد االرضية، 
االمر ال   يدعو للتوجس لدراسة كيدية االستغبى 
االقتصاد  االماى للموارد االقتصادية المتاحة لتلر 

حالية لمشروع استصب  المناقة تمشيا مع التوسعات ال
الواحات الدرافرة واستزراع المليون ونصف مليون فدان ب

 .  دراسة حالة(
 

  الهدف من الدراسة
 

تتبلور  هداف البحث ف  التوصى  ل   فضى 
البدافى للتركيم المحصول  الزراع  ف  مناقة الواحات 
الدرافرة، بحيث يراع  تحقي  انهداف التنموية من 

اءة االقتصادية باالستكدام انماى نهم حيث تعظيم الكد
الموارد ا نتاجية الزراعية والت  من  هم ا انرض 

 الزراعية والميا  انروافية.
 

    الطريقة البحثية
يستكدم البحث  سلوم برمجة االهداف ال   يعد 
من انساليم الرياضية المستكدمة ف  مجاى التكايا 

ظى المحددات  االقتصاد  وتوجيس الموارد، و لر ف 
الديزيقية واالقتصادية والتسويقية و لر من  جى تحقي  
اهداف متعدد  واهم ا تعظيم العافد الددانى، والعافد 
على وحدة الميا  المستكدمة، وزيادة العمالة، وتدنية 

 استكدام الميا .
 

 مصادر البيانات
 

تشتمى المصادر على البيانات الاانوية البزمة 
للدراسة من قااع الشفون ا قتصادية بوزارة الزراعة، 
البيانات المنشورة وغير المنشورة بمديرية االدارة 



 اإلسخدام االقتصادي األمثل للموارد المائية المتاحة بالصحراء الغربية المصرية بمنطقة الواحات          5
 الفرافرة فى إطار مشروع المليون ونصف مليون فدان         
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الزراعية بمركز الواحات الدرافرة ايضا مركز معلومات 
ودعم اتكا  القرار بمحافظة الواد  الجديد، ووزارة الر  

 مافية.والموارد ال
 

الموارد الموارد االقتصادية بالصحراء الغربية المصرية )
 االرضية(
 

تعتبر المـوارد انرضـية القابلـة لبسـتزراع  هـم واكبـر 
محــددات التوســع الزراعــ  انفقــ  مــع الميــا  ، حيــث  ن 
عــــرض المــــوارد انرضــــية فــــ     مقتصــــد ينقســــم  لــــ  
عرض ابيع  ، وعـرض اقتصـاد  . والعـرض الديزيقـ  

يمكــن زيادتــس فــ  حــين  ن العــرض االقتصــاد  قابــى  ال
، وتقـدر  للتوسـع فـ  ظـى التاـورات التكنولوجيـة الحاليـة

المـــوارد انرضـــية الديزيقيـــة فـــى جم وريـــة مصـــر العربيـــة  
مليــون فــدان    حــوال  مليــون كيلــو متــر  256بحــوال  

مليــــون فــــدان مــــوارد  244مربــــع ، والتــــ  تضــــم حــــوال  
ـــو متـــر مربـــع(  1002 رضـــية فيزيقيـــة يابســـة    لـــف كيل

مليــون فــدان مــوارد  رضــية  12% ، وحــوال  95بنســبة 
% مــن  جمــال  المــوارد انرضــية 5فيزيقيــة مافيــة بنســبة 

الصحراء الغربيـة مجموعـة مـن  الديزيقية المصرية وتضم
المنكدضـــــات ماـــــى مـــــنكدض القاـــــارة وواد  الناــــــرون 
والواحـــــــات البحريـــــــة وواحـــــــة ســـــــيو  والدرافـــــــرة والكارجـــــــة 

مليـــون فـــدان مـــن  160الداكلـــة، وتبلـــ  رقعت ـــا حـــوال  و 
اجمــــالى المســــاحة الديزيقيـــــة علــــى مســــتو  الجم وريـــــة، 

 Euro ا نتاجيـة لقـدرت ا تبًعـا انراضـى تقسـيم ويجـر 
Consult-Pacer  التالى على النحو : 

 للزراعـة صـالحة للزراعـة، و راضـى صالحة  راضى
  جـزاء واسـتزراع استصـب  ويمكـن متداوتـة، بـدرجات

 بعض زراعة  يجر  المافى المورد حالة توافر فى من ا
 للزراعة صالحة غير الراهن(، و راضى الوقت فى من ا
 استصــبح ا تكلدــة الرتدــاع الــراهن الوقــت فــى

 دافمة بصدة للزراعة صالحة غير واستزراع ا،و  راضى
 حجرية.  راضى
ـــة مســـاحة  (1الجـــدول رقـــم ) ويتضـــ  مـــن  ان جمل

االراضـــــى القابلــــــة لبستصــــــب  وفقــــــا للقــــــدرة االنتاجيــــــة 
 20.5للدرجــة الاانيــة والاالاــة والرابعــة والكامســة حــوالى 

مليـــــون فــــــدان النصــــــيم االكبــــــر من ــــــا يقــــــع فــــــى شــــــر  
ـــات ب ـــا  ـــدان  والدرافـــرة  7.3العوين ـــون ف مليـــون  4.5ملي

ــــة وتوشــــكى ب ــــا  ــــدلتا والكارجــــة والداكل فــــدان ،وغــــرم ال
( مليون فدان على التوالى 1، 1.2، 1.8، 2.6لى  حوا

 مليون 1.6 نحو ان هنار (1الجدول رقم )كما يوض  
فـدان  مليـون 2.2 فـدان الراضـى الدرجـة الاانيـة، ونحـو

 فـدان اراضـى مـن مليـون 5.2و الاالاـة، الدرجـة مـن
مليــــون فـــدان اراضــــى الدرجــــة  11الرابعـــة، و الدرجـــة

 9.5فــــدان ، مــــن م مليــــون  20.5الكامســــة،  باجمــــالى 
 تـوفر مـا   ا واالسـتزراع مليـون فـدان قابـى لبستصـب 

 3.5المافى وتشـير ايضـا الدراسـات  لـى وجـود  المصدر
مليون فدان صالحة للزراعة وتعتمـد فـ  اسـتغبل ا علـى 
تــوفير ميــا  الــر  مــن كــبى حدــر ا بــار الجوفيــة وكــ لر 

افيـة من كـبى ترعـة الشـيا زايـد التـ  تسـتمد مواردهـا الم
 لــــف  607مــــن بحيــــرة ناصــــر بمنكدضــــات الكارجــــة   

 700 لــف فــدان(، والدرافــرة    430فــدان (، والداكلــة   
 لــــف فــــدان( وشــــر  العوينــــات  مليــــون فــــدان( وجنــــوم 

 (.1بالجدول رقم )الواد  مليون فدان كما هو موض  
( الـــ   يبـــين االهميـــة 2الجـــدول رقـــم )يوضـــ  كمـــا 

للزراعـــــة حســـــم قـــــدرت ا النســـــبية للمســـــاحات الصـــــالحة 
االنتاجية داكى كى قااع من قااعات الصحراء  قااع 

يقــــع النصــــيم  قاــــاع جنـــوم( –قاــــاع وســـا  –شـــماى 
 3.4االكبر من ـا فـى مناقـة شـر  العوينـات ب ـا حـوالى 

مـــن المســـاحة القابلـــة  %35مليـــون فـــدان وتماـــى حـــوالى 
ـــــ   ـــــة الســـــاحى الشـــــمالى الغرب لبســـــتزراع ،ويلي ـــــا مناق

% مـــــن اجمـــــالى 15مليـــــون فـــــدان ويماـــــى  1.4حـــــوالى 
المساحة القابلـة لبسـتزراع، اـم يلي ـا مناقـة غـرم الـدلتا 

% من اجمـالى 12.6مليون فدان تماى 1.2 ب ا حوالى 
المســــاحة، اــــم يلي ــــا مناقــــة توشــــكى والدرافــــرة والكارجــــة 
والداكلة حيـث تقـدر مسـاحة االراضـى القابلـة لبسـتزراع 

 لـف فـدان علـى  (844،522، 978،876  ب ا بحـوالى
ــــــــوالى بنســــــــبس نحــــــــو ــــــــى 5%،8%،9%،10  الت %( عل

 التوالى. 
الحاليـة  للزراعـة الصـالحة  مـا عـن انراضـى غيـر
 بالصحراء الغربية فتتضمن:

 وجود مع حصوية رملية العم  ضحلة  راضى
 مع بنية اميية العم  ضحلة اميية، و راضى ابقات
 العم  ضحلة و راضى صكرية، جروف بقايا وجود
 دافمة بصدة صالحة غير و راضى ،رملية واميية رملية

   لمنكدضات،  سبكات واراضى ،ملحية سياحات للزراعة
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-2007ا نتاجية كبى الدترة   القدرة حسم الغربية بالصحراء  بااللف الددان( انراضى مساحات. 1جدول رقم 
2008) 

 
 جملة المساحة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية المنطقة القطاعات

 )بااللف فدان(

ع 
قاا ماى
ش

 

 1494.2 494.3 159.2 807.6 33.1 الساحى الشمالى الغرب 
 2640.8 1427.8 1129 64.3 19.7 غرم الدلتا

سا
ع و

قاا
ت( 
ضا

نكد
 الم

 
 

 87.8 54.1 14.2 17.4 2.1 منكدض سيوة
 131.5 66 40 25.5 0 منكدض الواحات البحرية

 4500 3623.6 149.3 712.4 14.7 منكدض الدرافرة
 1205.7 683.3 166.3 220.8 135.3 منكدض الداكلة
 1848.7 1004.9 456.9 237 149.9 منكدض الكارجة

وم
 جن

ااع
ق

 

 7374.4 3966.6 2155.4 0 1252.4 شر  العوينات
 1025.9 47.6 911.7 66.6 0 توشكى
 9.6 2.9 2.6 2.3 1.8 كببشة
 180 57.6 50.4 43.3 28.7 كور سارة
 71.7 37.6 11.5 22.6 0 كركر

 20570.3 11466.3 5246.5 2219.8 1637.7 المجموع 
 

الغربيـة فـى ااـار محـاور التنميـة "وزارة التنميـة  الصـحراء فـى التربـة مـوارد "حصـر  ةبحايـ رقـةو  : شـاا  سـماء .د : المصـدر
 .٢٠٠٧ نوفمبر االقتصادية ،

 
 
 

  يوض  االهمية النسبية للمساحات الصالحة للزراعة بقااعات الصحراء الغربية حسم القدرة. 2جدول رقم 
 االنتاجية  بااللف فدان(

 
 االهمية النسبية % جملة المساحة )بااللف فدان( المنطقة القطاعات

 15.6 1494.2 الساحى الشمالى الغرب  قااع شماى 
الدلتاغرم غرم   1213 12.63 

 قااع وسا
  المنكدضات(

 0.35 33.7 منكدض سيوة
 0.7 65.5 منكدض الواحات البحرية

 9.1 876.4 منكدض الدرافرة
 5.4 522.4 منكدض الداكلة
 8.8 844 منكدض الكارجة

 قااع جنوم

 35.5 3408 شر  العوينات
 10.2 978.3 توشكى
 0.07 6.7 كببشة
 1.3 122.4 كور سارة
 0.35 34.1 كركر

 100 9598.7 المجموع
 

الغربية فى ااار محاور التنمية "وزارة التنمية  الصحراء فى التربة موارد "حصر  ةبحاي رقة  : شاا  سماء .د :المصدر
 .٢٠٠٧ نوفمبر االقتصادية ،

 
 



 اإلسخدام االقتصادي األمثل للموارد المائية المتاحة بالصحراء الغربية المصرية بمنطقة الواحات          7
 الفرافرة فى إطار مشروع المليون ونصف مليون فدان         
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 شاافية جروف يتكلل ا بحيرية راضى مستنقعات و 
 واالستزراع،  راضى لبستصب  صالحة  راضى جيرية
بانمب ،  مت ارة عميقة دلتافية،  راضى حصوية رملية

 نسم ب ا عميقة اينية اميية  لى رملية و راضى
 الكالسيوم. كربونات من نسبًيا مرتدعة

 
  لموارد المائيةا

 
قدرت االمكانيات الكلية للميا  الجوفية بالصحراء 

% 32/ السنس وتماى نحو 3مليار م 5.3بحوالى الغربية 
من اجمالى االمكانيات الكلية لبقسام الجغرافية فى 

بينما قدر ( 2بالجدول رقم )مصر كما هو موض  
السنس /3مليار م 1.6المستكدم حاليا من الميا  بنحو 

% من اجمالى المستكدم باالقسام 19.3ويماى حوالى 
لبستكدام  الجغرافية فى مصر، وما هو متا 

/السنس ويماى 3مليار م 3.6بالصحراء الغربية قدر بنحو 
% اجمالى المستكدم من الميا  باالقسام 45.7نحو 

الجغرافية فى مصر، كما قدرت االمكانيات الكلية للميا  
/ 3مليون م130الجوفية بالساحى الشمالى الغربية بنحو 

 % من اجمالى االقسام الجغرافية1السنس ويماى نسبة 
/ سنس، 3مليون م12بينما قدر المستكدم حاليا بنحو 

بينما قدر المتا  لبستكدام بالساحى الشمالى الغربى 
% من اجمالى 1.5/ السنس بنسبة 3مليون م118 بنحو

المتا  لبستكدام على مستو  االقسام الجغرافية 
 المكتلدة فى مصر، واكتلدت االراء بين مؤيد ومعارض

فية بالصحراء الغربية غير على ان الكزانات الجو 

متجددة فى شحن الميا  ب ا ومن ا الكزان الجوفى 
النوبى، وكزان الحجر الجير ،  وكزان المغرة، ويعد 
الكزان الجوفى النوبى من اكبر الكزانات الجوفية التى 
تعتمد علي ا الصحراء الغربية فى االستكدامات المكتلدة 

الجدول رقم  ا الىفى الر ، على الرغم من انس ا ا نظرن
سنجد ان المتا  لبستكدام بالصحراء الغربية يماى ( 3)

حوالى النصف عن باقى االقسام الكغرافية مما يدى 
بعد استراتيجى يجم المحافظة على ان للمورد المافى 

، والزالت  الصحراء الغربية فى انتظار مورد مافى عليس
 جديد يضيف الى مساحت ا القاحلة اللون االكضر.

 

   التنمية الزراعية بالصحراء الغربية المصرية
 

يتماــى الــنما الزراعــ  الســافد فــ  المــزارع الصــغيرة 
فـــدان لةســـرة  10 – 3مـــا بـــين  والتـــ  تتـــراو  مســـاحت ا

وهــ  الــنما الســافد فــ  الصــحراء الغربيــة وبكاصــة فــ  
مناقة الدرافرة والداكلة حيـث تعتبـر تلـر المناقتـين مـن 

الغربيـــة التـــى حققـــت نجـــا  فـــى اهـــم منـــاا  الصـــحراء 
التــــــواين الزراعـــــــى و تحقيــــــ  االســـــــتقرار االجتمـــــــاع  
وارتدـــــاع مســـــتو  معيشـــــة المنتدعـــــين نســـــبيًا. وبـــــدء فـــــى 
ا ونــــــة االكيــــــرة ظ ــــــور النشــــــاا االســــــتامار  للظ يــــــر 
ـــــر  ـــــة عـــــن الظ ي الصـــــحراو  لواحـــــات الصـــــحراء الغربي
الصــحراو  الغربــى لــواد  النيــى ظ ــر فــى نمــا المــزارع 

ة  كاصة فـى منـاا  غـرم المنيـا وامتـداد الدرافـرة الكبير 
ـــــوم مـــــنكدض  ـــــة وحن ـــــداد الداكل ـــــدة وامت والدرافـــــرة الجدي

 13القاارة وشر  العوينـات والتـ  تصـى مسـاحت ا  لـ  
 آالف فدان.

 

 2013 مكانيات الميا  الجوفية الع بة ب قسام مصر الجغرافية . 3جدول رقم 

اإلمكانات الكلية  األقسام الجغرافية
 المستخدم حاليا % /السنة(3)مليون م

 % /السنة(3)مليون م
المتاح * 

لالستخدام )مليون 
 /السنة(3م

% 

 29.6 2387 51.7 4460 41 6847 الدلتا
 19.6 1580 27.4 2360 24 3940 واد  النيى

 45.7 3690 19.3 1662 32 5352 الصحراء الغربية
 1.5 122 0.3 22 1 144 الشرقيةالصحراء 
 2.2 180 1.3 110 2 290 سيناء

 1.5 118 0.1 12 1 130 الساحى الشمال  الغرب 
 100.0 8077 100.0 8626 100 16703 اإلجمالي

غير منشورة بيانات –مع د بحوث الميا  الجوفية  -جمعت وحسبت من بيانات وزارة الموارد المافية والر  المركز القوم  لبحوث الميا  
2013 

 سنوات بواساة مع د بحوث الميا  الجوفية 5* يتم التحديث الدور  كى 
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 غربية المصريةالتنمية الزراعية بالصحراء ال

 

يتمثل النمط الزراعي السائد فيي الميزارا اليية    

فييدال لرةيي    10 – 3تييا نيي    والتييي رتيي اوا تسييا ت ا

الينمط السيائد فيي اليي  اغ الة ن يا ونفا يا فيي وهي 

تنطقا الف اف   والداخلا   ث رعتب  رلي  المنطقتي   تي  

اهييم تنييالص الييي  اغ الة ن ييا التييح  ققيي    يياا فييح 

التيييي ل   الزراعييييح و ر ق ييييص امةييييتق ار ام تميييياعي 

واررفاا تست ي تع شا المنتفع    سب اً. وندغ فح اآلو يا 

ةتثمار  لله  ي  اليي  او  امخ    ظ  ر النشال ام

ل ا يييال اليييي  اغ الة ن يييا عييي  اله  ييي  اليييي  او  

الة نييح ليي ال  الن ييل ظ يي  فييح  مييط المييزارا ال ب يي    

خا ييييا فييييح تنييييالص ايييي   المن ييييا واتتييييدال الف افيييي   

والف افييي   ال دييييد  واتتيييدال الداخليييا و نييي   تييينفف  

 13القطار  وش ق الع ينال والتي رييل تسيا ت ا يليي 

 ال.آمف فد

 

 نظم الري في الصحراء الغربية 

 

 تيييح اآلل يعتبييي   هيييال الييي ي نيييالةم  هييي  النهيييال 

السائد؛  ث ي ه يؤلي يلح يذانا األتيحا ور امم يا عليح 

أعمييياق تفتلفيييا وهييينا فيييح المنيييالص القديميييا اتيييا عييي  

المنالص المستيل ا والمسيتزرعا  يديثا فيال الهي وف 

المنييالص الب ئ ييا الييي  اويا ر ييتم علييح تزارعييح رليي  

ناةييتفدال ليي ق اليي   ال ديثييا وهيينا تشييف عا ناررفيياا 

 .ر ال ف اةتف اج الم اه للزراعا

 

  مصادر الرى بالصحراء الغربية 

 

رتن ا تييالر الم ياه ناليي  اغ الة ن يا فيح تيي  

علح  سي  المييدرو وعليح  سي  عينونت ا وتل  ت يا 

فيييح تفتليييف  طاعيييال اليييي  اغ والسيييا ل الشيييمالح 

ت ياه  -2 -الم ياه ال  ف يا -1عا تيالر الة نح وهح ارن

الييي   المنق ليييا تييي    ييي  الن يييل عبييي  التييي ا والقنييي ال 

ت ييياه امتطيييار والسييي  م   يييث رعتميييد  -3 –وام ان ييي  

ال ا ييال السييبعا نالييي  اغ الة ن ييا لةيي   و ال ا ييال 

الب  ييياو الف افيي  و الداخليياو الفار يياو نييحلو نيياري   

ورعتبيي  هييح الميييدر  اعتمييالا مل ييا علييح الم يياه ال  ف ييا

فيييييي الزراعيييييا والشييييي   والييييييناعا ومافيييييا   اموم

هيح  الن يل ت ياه تي  المنق ليا األاي ا.. اتيا عي  الم ياه

 ناأل ان ي و المنق ليا الشي   ت ياه وهيي الميدر الثا ح 

ل أليف 120 نن   ورقدر
3

/ةينا و  3ل تل ي ل 50 ل / يي ل

 ورقيدر ال ميالو ر عيا عبي  المنق لا ال ي ايضا و  ت اه

ل تل  ل 190 ن  الي
3

 المسا ال المسيت دف ل ي ةنا/

 الت عيا شيص ريم و يد فيدال  أليف 42 ل  ي  اةتيح  ا

 يلحق المياغ ورم وشص الف واو وربط ن ا مم 50 نط م

 اةت مام و اري فقطو مم 18 لمسافا الت عا في نالفعل

 األعميام رسي ي  يتطلي  األتي  ميال المشي واو ويل

 اتيا المييدر الثاليث هيح ت ياه امتطيار وهيي .التنف نييا

 ن ي الي الدراةيال نعي  ورقيدرها عاتاو نيفا شت يا

تل  ل ل 2000
3

 يليح السين ال المط ي   فيي رزييد /ةنا 

ل تل  ل 3000   الي
3

 يضي   المقيدارو هنا /ةنا وت  

ل تل  ل 200 ويتبقح   الي و 90  الي نالبف 
3

 / ةينا

 الم ياه  هيم رةيني والتيي الم ةيم ا السي  م رمثيل فقيط

 أل يليح ال ي وزار  رقدي ال رش   الض لاو و ال  ف ا

 تل ي ل 600  ي الي يليح يييل السين يا األتطيار   يم

 السيط ي السي يال أو الس  م اتا ع   ت اه .ت ع  تت 

  ي الي ني   السط ي الس يال ت اه رت اوا :األوليا في

ل تل ي ل 150 و 75
3

امةيتفال   المسيت دف وتي  ةيناو /

ل تل ي ل 40 ن ي الي
3

 التيي ال  ي ل ضي غ وفيي ./ ةينا

 السدول نن ع  ا نناغ) الماض ا ةنا الفمس   خحم رم 

 ال وتا  يا اآلنيار أو وال  انيال والت انيي ال  ي ي

 15 فيي  ي الي اليت  م أت ي ( تن يا المتده ر وي حا

ل تل ي ل  20 يليح
3

 وهنيا  السي  مو ت ياه تي  / ةينا

تل ي ل ل 20  ي   تي  لحةيتفال  واعيد  يت ا  ال
3

 /ةينا

 ونا  ش والقي  ل   وأن  السل ل أ  ا. في يضاف ا

الييح تم نييال  (4الجددل ر ر ددم   ويشيي   .يليي .. وف مييه

الت ةيي  امفقييح فييح تنطقييا الف افيي   فييح ضيي غ تشيي وا 

المل  ل و يف تل  ل فدال  ت    ث المسا ا المق ر  

 330خحم ت ا ل رنف ن المش وا الثحثيا والبالةيا   ي  

 920ألف فدال والمقي ر ل يا  ييا تائ يا رقيدر نن ي  

تل  ل ل
3

 50و و يدرل تسيا ال الم  ليا اموليح نن ي  

تل يي ل ل 200لييف فييدال نات ا  ييال تائ ييا تقيي ر  نن يي أ
3

 

و ن نمييا تسييا ال الم  لييا فييزال ال يي فح النيي نحتيي  ال

الييف فييدال نات ا  ييال تائ ييا تقيي ر   140الثا  ييا نن يي  

تل يييي ل ل 560نن يييي 
3

فييييزال ال يييي فح النيييي نح تيييي  ال 

 وال     نالي  اغ الة ن ا.
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 <
مساحات التوسع االفقى فى مناقة الواحات الدرافرة وكمية الميا  البزمة ل ا  فى ضوء  مشروع  .4جدول رقم 

 2016-2015المليون ونصف مليون فدان بمراحى التندي  الاباة 
 

 المساحة المنطقة المراحل
 )ألف فدان(

/ سنه 3الحصص المائية مليون م  
 االجمالى الخزان الجيري الخزان النوبي

 120 - 120 30 الدرافرة القديمة المرحلة االولى
 80 - 80 20 الدرافرة الجديدة

 480 100 380 120 الدرافرة القديمة المرحلة الاانية
 80 - 80 20 الدرافرة الجديدة

الاالاةالمرحلة   160 40 120 40 الدرافرة القديمة 
جمالىاإل  330 780 140 920 

 2016-2015مشروع استصب  واستزراع المليون ونصف مليون فدان  –المصدر: وزارة الر  والموارد المافية 
 

الف  40ن نما  درل تسا ال الم  لا الثالثا  نن   

تل  ل ل 160تائ ا تق ر  نن   فدال نات ا  ال
3 

ت  

  الفزال ال  فح الن نح وال    
 

التركيب المحصولي الراهن بالواحات الفرافرة فى 

 :الصحراء الغربية المصرية

 

هم ت ا  ل الت م   الم ي لي السائد أندراةا 

  ث   و2016-2014لنال ا ال الف اف   خحم ت ةم 

ت ي م رتمثل فح ال ا حل الشت يا  77 رضمن رم 

ت ي مو وال ا حل الي ف ا وعدلها  26وعدلها 

 23وال ا حل الن ل ا وعدلها  ت ي مو 28

ت ي م. وايضا البسار     ث المسا ا الم ي ل ا 

الف فدال  وف ما يلح  119396فح رل  الفت       

لراةا أهم تؤش ال الت م   الم ي لي لل ا ال 

   . الف اف

 مالح الت م   الم ي لي ي  (5الجل ر ر م   يب   

 2016 – 2014ل ل ت ةم زراعح لمت ةط الفت   

ا مالح المسا ا الم ي ل ا نال  ال الف اف     الح 

 مالح تسا ا ي  الف فدال   ث نلة 119.387

على مستو  الواحات الدرافرة الجديد  ال ا حل الشت يا
% كبى عام  53 فدان بنسبة لف  64.316بنحو 

(، حيث بلغت مساحة المحاصيى 2014-2016 
%، بينما 28.3فدان وتماى  33843الصيدية بنحو 

 1731بلغت اجمالى مساحة الحاصبت النيلى نحو 

%، بينما بلغت مساحة البساتين 1.4فدان وتماى نحو 
% من اجمالى  16.3فدان بنسبة  19456نحو 

ين بمناقة الواحات المساحة المحصولية. ويعتمد المزارع
الدرافرة اكتر على الحاصبت الشتوية الن اسعار الوقود 
هو المحدد الرفيسى فى قرارات الزراعة نظرا الستكدام  

 الوقود فى استكرا  الميا  الجوفية من اجى الزراعة.
 

 مالح الت م   الم ي لي ل ل ت ةم ي. 5جل ر ر م 

 – 2014زراعح نال ا ال الف اف   ممت ةط الفت   

2016 
 

 البيان
المساحة 

 بالفلان
% 

 53.87 64316 ا مالح شت  

 28.35 33843 ا مالح   فح

 1.49 1781 ا مالح   لح

 16.30 19456  ملا البسار  

الم ي ل ا  ملا المسا ا  119387 100.00 

حسبت من سجبت قسم االحصاء، مديرية  المصدر:
الزراعة بالدرافرة، محافظة الواد  الجديد، بيانات غير 

 .منشورة
 

ـــــم ) ويبـــــين ـــــة النســـــبية الهـــــم ( 6الجـــــدول رق انهمي
ومـــن محاصـــيى التركيـــم المحصـــول  بالواحـــات الدرافـــرة 

بـــرز المحاصـــيى الشـــتوية محصـــوى القمـــ  حيـــث بلغـــت  
% مـــن جملـــة  40فـــدان حيـــث يماـــى  29194مســـاحتة 



 10سامى                             –السبع  –ثناء أحمد  –ريحان  –حنفى 
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المسـاحة الشـتوية ، اــم يليـة فـى المرتبــة الاانيـة محصــوى 
فـــدان  12939البرســـيم الحجـــاز  حيـــث بلغـــت مســـاحتة 

% مــن مســاحة الحاصــبت الشــتوية، اــم يليــة 18بنســبة 
ــــث بلغــــت مســــاحتس  ــــ 4052محصــــوى الشــــعير حي دان ف

%. بينمــــــا احتــــــى المرتبــــــة الرابعــــــة الباــــــااس 5بنســــــبة 
 %. 4.2بنسبة  3131بمساحة بلغت 

وكان من ابرز المحاصيى الصيدية بالجدوى رقم 
( هو البرسيم الحجاز   ال   بلغت مساحتة نحو  6 

-2014% كبى الدترة 31.4فدان بنسبة  13830
بينما جاء فى المرتبة الاانية محصوى الدوى   2016

%، 5فدان بنسبة  2257السودانى والبال  مساحتس نحو 
لم الجورمة ال    يليس فى المرتبة الاالاتس محصوى

% بينما 4.5فدان بنسبة  1987 بلغت مساحتس نحو
بلغت وال   جاء فى المرتبة الرابعة االرز الصيدى 

% كبى الدترة  3.9فدان بنسبة  1725مساحتة 
2014 -2016. 

 

هم ت ا  ل الت م   األهم ا النسب ا أل .6جل ر ر م 

الفت ه ت   ممت ةط  الم ي لي ال الح نال ا ال الف اف  

2014 - 2016 

 

المساحه  المحصول الموسم
 الترتيب % الفعلية )فدان(

و 
لشت
 1 40 29194 قم  ا

 3 5 4052 شعير
 2 18 12939 حجاز 
 4 4 3131 باااس

دى
صي

 ال

 3 4.5 1987 لم جورمة
 2 5 2257 فوى سودانى
 1 31 13830 برسيم حجاز 

 4 3.9 1725 ارز

يلى
 الن

 1 46 821  رة شامية
 5 4 79  رة رفيعة
 رة شامية 

 2 25 447 علف
 رة رفيعة 

 3 12 205 علف
 4 9 167 ارز

حسبت من سجبت قسم االحصاء، مديرية الزراعة  :المصدر
 بالدرافرة، محافظة الواد  الجديد، بيانات غير منشورة

ما على صعيد المحاصيى النيلية فاحتى محصوى  
ال رة الشامية المرتبة انولى، حيث بلغت مساحتس نحو 

% من جملة المساحة النيلية، 46فدان بنسبة  821
بينما جاء فى المرتبة الاانية محصوى ال رة الشامية 

فدان بنسبة   446علف وال   بلغت مساحتة نحو 
ل رة الرفيعة علف %، وجاء فى المرتبة الاالاة ا25

%، 12فدان بنسبة  205حيث بلغت مساحتس نحو 
وفى المرتبس الرابعة محصوى االرز نيلى وال   بلغت 

% وجاء فى المرتبس 9فدان بنسبة 168مساحتس نحو 
الكامسة محصوى ال رة الرفيعة حيث بلغت مساحتس 

ما عن اشجار الداك ة فمعظم ا محملة  فدان.  79نحو 
لابيعة الزراعة بالواحات العتمادها مع نكيى البل  

 .على التوسع وارتباا ا بنظام ر  جوفى
 

التركيب المحصولي االفضل فى ظل الموارد المائية 
  المحدودة

 
ـــــى المســـــتو   ي ـــــدف التكاـــــيا المزرعـــــى ســـــواء عل
القــــــــومى  و الوحــــــــدة ا نتاجيـــــــــة الــــــــى توزيــــــــع المـــــــــوارد 
ــــنما االســــتكدامى ــــى ال  االقتصــــادية المتاحــــة للوصــــى ال
االفضـــــــى لتلــــــــر المــــــــوارد و لـــــــر فــــــــى ظــــــــى الظــــــــروف 
واالمكانيــــات المتاحــــة مــــن كــــبى التركيــــم المحصــــولى 
المتحقـــــ ، وبالتـــــالى فـــــان التركيـــــم المحصـــــولى االماـــــى 
يحق  معظمة العافد الصافى المست دف فى ظى الموارد 
االقتصـــادية المحـــددة لإلنتـــا  الزراعـــى  ويعبـــر التركيـــم 

لمحاصــــيى المكتلدــــة المحصــــولى عــــن التوزيــــع النســــبى ل
على الرقعس الزراعية لمدة عام واحد    يعرف ب نس نظـام 
توزيــع مســاحة انراضــى الزراعيــة المتاحــة علــى الــزروع 
النباتيــة الــى تتعاقــم فــى انرض الزراعيــة وتشــغل ا مــدة 

 سنة زراعية واحدة . 
ـــر  ســـلوم برمجـــة االهـــداف مـــن اهـــم النمـــا    ويعتب

التكاـــيا االقتصـــاد  الرياضـــية المســـتكدمة فـــى مجـــاى 
و لـــر للوصـــوى الـــى التركيـــم المحصـــولى االفضـــى مـــن 

 .استكدام الموارد المافية المحدودة
كمــا يعــرف التركيــم المحصــول  االوفــ  ب نــس  عــادة 
مناقــــة المــــوارد االرضــــية الزراعيــــة المتــــوفر حاليــــا بــــين 
ـــــر او  ـــــا  اســـــتامار  كبي ـــــدون اند ـــــة ب اســـــتكدامات ا البديل

ـــــى مغـــــزو  ب ـــــد ـــــدكى تحـــــديث تقن ف تعظـــــيم صـــــافى ال
الزراعـــــى فـــــى ظـــــى تنميـــــة زراعيـــــة متوازنـــــة مـــــع ســـــافر 
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مكونــــات التنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة، وتــــتم عــــادة 
ـــــد مـــــن القيـــــود  و  ـــــى ظـــــى العدي ـــــر المـــــوارد ف ـــــة تل مناق
المحــــــــــــددات االقتصــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــة والتنظيميــــــــــــة 

 والسياسية.
ويعتبر نمو   برمجة انهداف من انساليم الكمية 
الت  تستكدم ف  ظى تعدد وتعارض انهداف عند 
االكتيار بين بدافى القرار ف  حاالت تكصيص الموارد، 
وي دف نمو   برمجة انهداف  لى تكديض مجموع 
االنحرافات عن انهداف المحددة مسبقًا  لى  دنى حد 
ممكن وهو ب لر يعتبر تقنية تستكدم من  جى اكتيار 

ود  هداف عديدة تسعى القرارات انفضى ف  حالة وج
الدولة  لى تحقيق ا. ومن  لر يبدو ن نمو   رياض  
يسعى لمعالجة المواقف  ات انهداف المتعددة 
والمتعارضة من كبى نظام انولويات لتحقي  
انهداف، ويؤد   لى تحديد متغيرات القرار الت  
تكدض مجموع االنحرافات غير المرغوم في ا عن 

مًا  لى  دنى حد ممكن، ف  ضوء انهداف المحددة مقد
مجموعة من القيود الت  تحد من تحقي  كى  و بعض 
انهداف بقيم ا المحددة مقدمًا. ويمتاز نمو   برمجة 
االهداف عن نمو   البرمجة الكاية بقدرتس على تحليى 
 ومعالجة المشاكى  ات انهداف المتعددة والمتعارضة.

تم تكديض وابقًا لنمو   برمجة انهداف ف نس ي
االنحرافات عن تحقي  انهداف ف  ظى القيود 
الموجودة، وعلى  ساس انهمية النسبية وانولوية لكى 
هدف، بداًل من تعظيم  و تكديض دالة ال دف مباشرًة 
كما ف  نمو   البرمجة الكاية، فيكون الغرض من 
استكدام نمو   برمجة انهداف الوصوى  لى الحى 

، ال   يكدض  (Satisfied Solution)المرض  
مجموع االنحرافات عن انهداف المرجوة  لى  دنى حد 
ممكن بينما الغرض من استكدام نمو   البرمجة 
الكاية هو الوصوى  لى الحى انماى للمشكلة 

 Optimized Solution) . 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  -التالى: =  ∑ 𝑃𝑖(𝐷𝑖

+ + 𝐷𝑖
−)𝑚

𝑖=1 
Subject to:  

∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 +  𝐷𝑖
− −  𝐷𝑖

+ =  𝑏𝑖   

Xj  :المتغيرات القرارية  تشير  لى 
Pi   :ولويات انهداف تشير  لى  

 Di
 تشير  لى القصور ف  تحقي  انهداف :-

Di
  تشير  لى التجاوز ف  تحقي  انهداف  : +

aij   : تشير  لى معامى المتغير القرار 
∑𝑚

𝑖=1 :تشير  لى انهداف من i =1 حتىm 
Bi : i : لى القيمة المست دفة لل دفتشير  

∑𝑛
𝑖=1  تشير  لى المتغيرات القرارية  j =1حتى :  

 
 دالة الهدف 

 
تتركــز االهــداف الرفيســية للدولــة فــى تحقيــ   قصــى 
كدـــاءة اقتصـــادية ممكنـــة مـــن اســـتكدام المـــوارد الزراعيـــة 
المتاحـــــة وكاصـــــة عنصـــــر  االرض والميـــــا ، وبالتــــــالى 

ـــــدكى مـــــن مســـــاحة االرض ـــــة  تعظـــــيم صـــــافى ال الزراعي
المتاحة، ونظرًا لمحدودية عنصر الميا  ف ن  حد  هداف 
السياســة الزراعيــة والمافيــة تعظــيم كدــاءة اســتكدام الميــا  
و لر مـن كـبى اعـادة اقتـرا  تراكيـم محصـولية تحقيـ  
ـــة مـــن   قصـــى صـــافى دكـــى زراعـــى باســـتكدام  قـــى كمي
الميــا ، حيــث تعتبــر ميــا  الــر  المحــدد الرفيســى لإلنتــا  

راعـــى. وبالتـــالى فـــ ن تـــوفير كميـــة مـــن الميـــا  يمكـــن الز 
لحة تــؤد  بــدورها اســتكدام ا فــى زراعــة  راضــى مستصــ

، ولـــ لر تـــم صـــياغة دالـــة ال ـــدف فـــى الـــى زيـــادة الـــدكى
 نمو   البرمجة متعددة االهداف 

ـــــــم المحصـــــــولى  وانهـــــــداف  المتوقعـــــــة مـــــــن التركي
تعظــيم صــافى العافــد الزراعــى، و تدنيـــة  المقتــر  هــى:

بر ميـــــا  الـــــر ، وتعظـــــيم صـــــافى عافـــــدة الوحـــــد  اســـــت 
 المافية.

اننشاة ا نتاجية فى النمـو   : اننشـاة ا نتاجيـة 
ــــة التــــى  ــــا  الزراعــــى هــــى المحاصــــيى الزراعي ــــى ا نت ف
تتعاقم فى االرض وتشغل ا لمدة سنة زراعية واحدة وقد 
اعتبــــر كــــى محصــــوى فــــى التركيــــم المحصــــولى نشــــاا 

  نتاجى مندصى.
 
التركيــــب المحصــــولي المقتــــرح لمعظمــــة العائــــد أوال: 

 ة  الفداني بالواحات الفرافر 
 

ويتضــــمن نمــــو   تحليــــى التركيــــم المحصــــولى فــــى 
محصــــوال ويقــــدر  جمــــالى المســــاحة  40مناقــــس الدرافــــرة 

فــــدان فــــى متوســــا الدتــــرة  119396المحصــــولية بنحــــو 



 12سامى                             –السبع  –ثناء أحمد  –ريحان  –حنفى 
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(  حيث قسمت ه   المحاصيى 2016-2014الزمنية  
هــــــ  علــــــ  الترتيــــــم مجموعــــــة   لــــــ  اباــــــس مجموعــــــات

محصـــــوال وهـــــ :  18المحاصـــــيى الشـــــتوية متمالـــــة فـــــ  
 القمـــــ ، الشـــــعير، الدـــــوى البلـــــد  ،البرســـــيم المســـــقاو ، 
البرســــيم الحجــــاز ، بنجــــر العلــــف، بصــــى فتيــــى، بصــــى 
روس، اــــوم، الجرجيــــر، الحلبــــة، الباــــااس، الامــــاام، 
الكرنـــــم، البقـــــدونس،نباتات ابيـــــس وعاريـــــة، محاصـــــيى 

 15وعــة المحاصــيى الصــيدية حيــث تماــى اكــر ( ، مجم
محصـــــوال وهـــــ   القاـــــن، لـــــم جورمـــــة، السمســـــم، دوار 
ـــــف،  رة  الشـــــمس،  ر  شـــــامية محصـــــوى، رة شـــــامية عل
رفيعــــة محصــــوى،  رة رفيعـــــس علــــف،  رة ســــكرية، فـــــوى 
ســــودانى، البرســــيم الحجــــاز ، فــــوى صــــويا، لوبيــــا، ارز، 
محاصـــيى اكـــر (، مجموعـــة المحاصـــيى النيليـــة وتماـــى 

يى وهـــ :  الـــ رة الشـــامية، الـــ رة الرفيعـــة، الـــ رة محاصـــ7
الشامية علف، ال رة الرفيعة علف، االرز، كضر اكـر  

 .محاصيى  كر (
 

 العائد لكل نشاط في وحدة المساحة )الفدان( 
 

لحســـام صـــاف  العافـــد باســـتكدام انســـعار المحليـــة 
سواء للموارد  و ا نتا . يشير مد وم صـاف  العافـد  لـى 

جمال  التكـاليف. حيـث جـاءت الدر  بين  قيمة ا نتا  وا 
ـــم )النتـــافم كمـــا فـــ   حيـــث بلـــ   جمـــال  ( 7الجـــدول رق

 مليون جنية.   383.112صاف  العافد وهو ما يساو  
  

  القيود والمحددات 
 

تشـمى النمـا   علـى اباـة مجموعـات مـن القيـود هـم 
 القيود الديزيقيـة، والقيـود االسـتراتيجية، والقيـود التسـويقية.
وتتضــمن القيــود الديزيقيــة تلــر القيــود الكاصــة بـــانرض 
الزراعية المتاحة بحيث ال تزيد المساحة المزروعة لكافة 
المحاصــــــــيى المدروســــــــة عــــــــن المتــــــــا  مــــــــن المســــــــاحة 
ـــر  فتوضـــع  ـــود الكاصـــة بميـــا  ال المحصـــولية، و مـــا القي
بنــاًء علـــى االحتياجــات المافيـــة وكــ لر المتـــا  مــن ميـــا  

بلـــ   جمـــال  االحتياجـــات المافيـــة الـــر  لبنشـــاة حيـــث 
 .3مليون م  810.100وهو ما يساو  

  مـــا القيـــود االســـتراتيجية فقـــد فرضـــت الدراســـة قيـــدين
الحــــــد انعلــــــى( لكــــــى محصــــــوى مــــــن  – الحــــــد اندنــــــى

المحاصـــيى االســـتراتيجية الحـــد اندنـــى علـــى  ن ال تقـــى 

المســاحة المزروعــة بكــى مـــن هــ   المحاصــيى عــن  قـــى 
لكـــى من ـــا كـــبى فتـــرة الدراســـة، و لـــر مســـاحة مزروعـــة 

لتوفيراالحتياجـات المحليــة مــن هـ   المحاصــيى  و تــ مين 
النقـــد االجنبـــى  و تشـــغيى مصـــانع وال تســـتايع السياســـة 
الزراعيـة المصـرية ان تتنــازى عن ـا حيـث ان المحاصــيى 
االســـتراتيجية تشـــكى معظـــم الكيـــان االقتصـــاد  للمـــزارع، 

عة كـبى فتـرة الدراسـة، والحد انعلى  كبر مساحة مزرو 
وك لر انمرعلى انشجار المامرة حيـث تـم وضـع قيـدين 
لكـى نشــاا يماــى  حــدهما الحـد انعلــى     كبــر مســاحة 

كـر الحـد اندنـى ويماــى مزروعـة كـبى فتـرة الدراســة وا 
متوســــا المســــاحة المزروعــــة كــــبى فتــــرة الدراســــة،  مــــا 

ـــى الحـــدود الـــدنيا  ـــود التســـويقية ما والقصـــو  بالنســـبة للقي
للسـعات التسـويقية المحليـة والكارجيــة للسـلع الداكلـة فــى 
التجــارة الكارجيــة  و حجــم االســت بر المحلــى فــى حالــة 
الســلع الزراعيــة غيــر الداكلــة فــى التجــارة الكارجيــة فــتم 
التعبيــر عــن الحــدود الــدنيا بمتوســا المســاحة المزروعــة 
ف  حـين تـم التعبيـر عـن الحـدود القصـو  بـ كبر مسـاحة 

 مزروعة كبى فترة الدراسة.
 

نتائ  حل نموذج برمجة االهداف  للتركيب المحصـولي 
الفعلـــى فـــي منطقـــة الفرافـــرة موضـــع البحـــث )النمـــوذج 

   االساسى(
وال: تعظــيم صــافى العائــد الفــدائى وتدنيــة االحتياجــات أ

المائيــــة تعظــــيم صــــافى العائــــد الفــــدائى وزيــــادة 
ــائم فــي  ــة البشــرية للتركيــب المحصــولي الق العمال

   2016-2014منطقه الفرافرة كمتوسط الفترة 
 

لقد تم ف  ه ا السيناريو وضع قيود تسـويقس للكضـر 
الرقعة المزروعة  الشتوية والصيدية تتماى ف   ال تتجاوز

عت ـا ب ـا كـبى الدتـرة  بالكضرعن اكبر مسـاحة تمـت زرا
، حيـــــث زادت مســـــاحة الكضـــــر يجعـــــى 2012-2016

ـــــات  ـــــى ومتالب ـــــو  حاجـــــة االســـــت بر المحل  نتاج ـــــا يد
 التصدير، مما يصعم معس التنبؤ ب مكانيات تسويق ا.

نتـــــافم حـــــى برمجـــــس االهـــــداف  (7جـــــدول )يوضـــــ  
لدــدافى وتدنيــة االحنياجــات ب ــدف تعظــيم صــافى العافــد ا

المافية وصافى عافد الوحد  المافية للتركيم المحصـول  
-2014القــــافم فـــــ  مناقـــــة الدرافــــرة  كمتوســـــا الدتـــــرة  

حيــــث بلــــ  صــــافى العافــــد االجمــــالى للتركيـــــم   2016
ــــــون  38.112المحصــــــول  موضــــــع التحليــــــى نحــــــو  ملي
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جنيــس، فــ  حــين تبــين  ن العافــد الصــاف  المقتــر  النــاتم 
 مليون جنيس. 506.081حى النمو   قد بل   من

ـــر  قـــد حقـــ    ـــافم النمـــو   المقت وهـــ ا يوضـــ   ن نت
ال ـدف مـن تعظـيم صـافى العافـد ، حيـث بلـ  الدـر  بـين 

مليـــون جنيـــس،  122.968العافـــد الدعلـــ  والمقتـــر  نحـــو 
ـــــدارها  ـــــادة مق ـــــم المحصـــــول   32بزي ـــــة بالتركي % مقارن

ـــــرة كمتوســـــا الد ـــــس الدراف ـــــى مناق ـــــافم ف ـــــرة  الق -2014ت
ــــا  المالوبــــة مــــن 2016 .  كــــ لر انكدضــــت كميــــة المي

 608.515مليــون متــر مكعــم  لــى حــوال   810.100
متـر  201.584متر مكعم و لر بانكداض قـدر بنحـو 
% عــــــن نظيــــــر  24مكعــــــم بنســــــبة تغيــــــر بلغــــــت نحــــــو 

للتركيـم المحصـول  الســافد فـ  مناقــس الدرافـرة كمتوســا 
 .2016-2014الدترة  

عافـــد الوحـــدة المافيـــة لميـــا  الـــر  مـــن كـــ لر ارتدـــاع 
جنيــس / متــر  0.831جنيــس / متــر مكعــم  لــى  0.473

جنيس / متر مكعم  0.4مكعم و لر بارتداع قدر بنحو 
% عـــــن نظيـــــر  للتركيـــــم 75بنســـــبة تغيـــــر بلغـــــت نحـــــو 

المحصــــول  القــــافم فــــ  مناقــــس الدرافــــرة كمتوســــا الدتــــرة 
 2014-2016). 

  التركيــــــــم وبلـــــــ  حجـــــــم العمالـــــــة المتاحـــــــة لتايبـــــــ
المحصـــولى القـــافم مناقـــس الدرافـــرة موضـــع التحليـــى نحـــو 

لف رجى / يوم عمى، فى حـين تبـين حجـم   716.322
ن حـى النمـو   العمالة المتاحة للنمو   المقتر  الناتم مـ

/ يــوم عمــى، وهــ ا يوضــ  ان رجــى 1074483قــد بلــ  
نتــافم النمــو   المقتــر  قــد حقــ  ال ــدف مــن اضــافة قــوة 

المقتــر  عــن الدعلـى حيــث بلــ  الدــر  بــين عمـى للتركيــم 
حجـــم العماليـــة المتاحـــة للتركيـــم الدعلـــى والمقتـــر  نحـــو 

ــــادة مقــــدارها  358161 %  50رجــــى / يــــوم عمــــى، بزي
مقارنـــة بالتركيـــم المحصـــولى القـــافم فـــى مناقـــس الدرافـــرة 

 . 2016-2014كمتوسا الدترة  
فـــــــى حــــــــين بلــــــــ  صــــــــافى عافــــــــد الدــــــــدان للتركيــــــــم 

جنيس، ف  حين  3209التحليى نحو المحصول  موضع 
تبـــين  ن صـــافى عافـــد الدــــدان المقتـــر  النـــاتم مـــن حــــى 

جنيـــس، وهـــ ا يوضـــ   ن نتـــافم  4239النمـــو   قـــد بلـــ  
ل دف من تعظيم صافى عافـد النمو   المقتر  قد حق  ا

يضا، حيث بل  الدر  بين العافد الدعل  والمقتر   الددان 
% مقارنــة 23رها جنيــس، بزيــادة مقــدا 1030للدــدان نحــو 

بالتركيـم المحصــول  القـافم فــى مناقـس الدرافــرة كمتوســا 
 . 2016-2014الدترة  

 
 هم مؤشرات نتافم برمجة االهداف للتركيم المحصولى الدعلى والمقتر  لمناقة الواحات الدراقرة . 7جدول رقم 

 2016 -2014كمتوسا الدترة 
 

 البيان
صافى عائد الفدان واالحتياج المائى والعمالة  للتركيب المحصولى الفعلى 

  لمنطقة الفراقرة والمقترح

 الزيادة المقترح الفعلى
 المقدرة

% للمقترح من 
 الفعلى

 100 - 1781 1781 اجمالى مساحة الحاصبت الشتوية
 100 - 19456 19456 اجمالى مساحة الحاصبت الصيدية

الحاصبت النيلية اجمالى مساحة  64316 64316 - 100 
 100 - 33834 33834 اجمالى مساحة البساتين

 100 - 1781 1781 المساحة المحصولية   فدان (
 32.10 122,968 506,081 383,112 صافى عافد المساحة المنزرعة  مليون جنيس(

(3كمية الميا  للمساحة المنزرعة  مليون م  810,100 608,515 201,584- 24.88- 
 50.00 358,161 1074,483 716,322 كميس العمالة   الف رجى يوم(

 75.69 0 0.831 0.473 صافى عافد الوحدة المافية  جنيس(
 32.10 1,030 4239 3209 صافى عافد الددان الواحد  جنيس(

 . Win QSBالمصدر: نتافم الحاسم انلى باستكدام برنامم 
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بالنسـبة للسـيناريو  (8الجدول رقم )ه ا وتشير نتافم 
انوى يقتــــــــر  التركيــــــــم المحصــــــــول  زيــــــــادة مســــــــاحات 
المحاصيى الشتوية والت  من ا القم ، فـوى بلـد ، بصـى 
روس، اوم، جرجير، حلبة، باااس، اماام، بقدونس، 

ــــة، بنحــــو   ــــس وعاري ــــات ابي ، 123، 228، 7299نبات
262 ،388 ،219 ،3194، 155 ،150 ،198 )

فــدان  ضـــافة  لـــى المســـاحة الدعليــة بالترتيـــم. فـــ  حـــين 
يقتر  النمو   بتقليى مساحات المحاصيى الشتوية والت  
من ــــا الشــــعير، البرســــيم المســــقاو ، البرســــيم الحجــــاز ، 

، 6643، 1111، 932المحاصــــــــــيى االكــــــــــر  نحــــــــــو 
 لترتيم.فدان من المساحة الحالية با 3832

 ما بالنسبة  لى المحاصيى الصيدية كما هو موضـ  
ان النمــــو   يقتـــر  زيـــادة مســــاحات  (8بالجـــدول رقـــم )

المحاصــــيى الصــــيدية والتــــ  من ــــا باــــيا لــــم جورمــــة، 
ـــوم،  رة شـــامية  السمســـم، دوار الشـــمس،  ر  شـــامية حب
علـــــــف،  رة رفيعـــــــة محصـــــــوى،  رة رفيعـــــــس علـــــــف،  رة 

، 84، 976ســكرية، فــوى ســودانى، فــوى صــويا، بنحــو  
62 ،2124 ،339 ،172 ،50 ،108 ،1066 ،16 ،

ـــدان  ضـــ (528 ـــة للمحاصـــيى ف افة  لـــى المســـاحة الحالي
موضع الدراسـة علـى الترتيـم كمـا يقتـر  النمـو   بتقليـى 
مســــــاحات المحاصــــــيى الصــــــيدية والتــــــ  من ــــــا البرســــــيم 

، 3132الحجـــــاز ، االرز، المحاصـــــيى االكـــــر  بنحـــــو 
فــــدان مــــن المســــاحة الحاليــــة للمحاصــــيى  1673، 725

 موضع الدراسة على الترتيم. 
لمحاصـــيى النيليـــة يقتـــر  النمـــو    مـــا بالنســـبة  لـــى ا

بزيــادة مســاحات المحاصــيى النيليــة والتــ  الــ رة الشــامية، 
 25، 112، 13الـــ رة الشــــامية علـــف، والكضــــر بنحــــو 

فـــدان  ضـــافة  لـــى المســـاحة الحاليـــة للمحاصـــيى موضـــع 
الدراســة. كمــا يقتــر  النمــو   بتقليــى مســاحات محصــوى 

، 29نحــو الــ رة الرفيعــة محصــوى، رفيعــة علــف، االرز ب
فدان من المساحة الحالية للمحاصيى موضع   67، 55

 الدراسة على الترتيم.
ويبحــــظ مــــن نتــــافم النمــــو   ككــــى زيــــادة محصــــوى 

% وزيـــادة محصـــوى الباـــااس بنســـبة 25القمـــ  بنســـبة 
% كمحاصـــيى اســـتراتيجية تتدـــ  هـــ   النســـبة مـــع 10.9

ـــــم  ـــــة كمـــــا ت ـــــة النباتي تكدـــــيض مســـــاحة السياســـــة الزراعي
 عن الحال . 22.7لحجاز  بنحو البرسيم ا

 

ـــــــم  ـــــــم . 8جـــــــدول رق نتـــــــافم برمجـــــــة االهـــــــداف للتركي
المحصولى االساسـى والمقتـر  لمناقـس الدرافـرة  كمتوسـا 

 2016-2014الدترة 

 المحصول
المساحه 
الفعلية 
 )فدان(

المساحه 
المقترحة 

 )فدان(

الحالة 
** 

 )فدان(

النسبه 
% 

 25.00 7299 36493 29194 قمح

 -3.19 932- 3120 4052 شعير

 0.78 228 801 573 فول بلدى

 -3.81 1111- 1096 2207 مسقاوى

 -22.75 6643- 6296 12939 حجازى

 0.32 93 360 267 بنجر علف

 0.22 63 603 540 بصل فتيل

 0.42 123 469 346 بصل روس

 0.90 262 375 113 ثوم

 1.33 388 1678 1290 جرجير

 0.75 219 562 343 حلبة

 10.94 3194 6325 3131 بطاطس

 0.53 155 223 68 طماطم

 0.10 30 56 26 كرنب

 0.51 150 269 119 بقدونس

 0.68 198 364 166 بناتات طبية وعطرية

 -13.13 3832- 5064 8896 محاصل اخرى

 0.40 116 162 46 خضر

 - 0 64316 64316 اجمالى شتوى

 0.02 5 24 19 قطن

 3.34 976 2963 1987 بطيخ لب جورمة

 0.29 84 420 336 سمسم

 0.21 62 85 23 دوار الشمس

 7.28 2124 3697 1573 ذرة شامى حبوب

 1.16 339 1696 1357 شامى علف

 0.59 172 981 809 ذرة رفيعة حبوب

 0.17 50 689 639 رفيعة علف

 0.37 108 325 217 ذرة سكرية

 3.65 1066 3323 2257 فول سودانى

 -10.73 3132- 10698 13830 حجازىبرسيم 

 0.05 16 78 62 فول صويا

 -2.48 725- 1000 1725 ارز

 -5.73 1673- 6949 8622 محاصيل اخرى

 1.81 528 906 378 خضر

 - 0 33834 33834 اجمالى صيفى

 0.04 13 834 821 ذرة شامية

 -0.10 29- 50 79 ذرة رفيعة

 0.38 112 559 447 ذرة شامية علف

 -0.19 55- 150 205 ذرة رفيعة علف

 -0.23 67- 100 167 ارز

 0.09 25 60 35 خضر

 0.00 1 28 27 محاصيل اخرى

 - 0 1781 1781 جمالى نيلى

 - 0 19456 19456 البساتين اجمالى

 - 0 119387 119387 االجمالى العام

  .Win QSBالمصدر: نتافم الحاسم انلى باستكدام برنامم 
  ( -حالة الزيادة  +( فى حالة  ** فى 



 اإلسخدام االقتصادي األمثل للموارد المائية المتاحة بالصحراء الغربية المصرية بمنطقة الواحات          15
 الفرافرة فى إطار مشروع المليون ونصف مليون فدان         

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 26(1), 2018 

التركيب المحصولى االوفق فى ظل التوسعات الحالية 
بمنطقة الواحات الفرافرة وفقا لمراحل مشروع المليون 

  ونصف مليون فدان
 

يتضمن ه ا البديى معظمة صافى العافد الددانى فى 
ظى التوسعات فى االراضى الجديدة ومقارنة التركيم 

بالتركيم الحالى وفقا للمراحى المحصولى المقتر  
  .الاباة لتندي  المشروع

 

  توصيف دالة هدف لنموذج الدراسة
 

ن ال دف االساسى عند التعظيم هو معظمة صافى  
العافد االجمالى، بينما يكون ال دف تدنية ميا  الر  
االجمالية للتركيم المحصولى فى حالة التدنية فى 

بدالة ال دف، حيث تم المساحات الحالية والمتوقعة  
 استكدام بدافى لدالة ال دف كالتال :

 توصيف دالة ال دف ف  حالة تعظيم صاف  العافد
   :فى شكل ا الرياضى 

Max Y= P1 X1
-  + P2 X2

++ P3 X3
- + P4 X4

++ P5 X5
-  

+ P6 X6
++ + …+Pn Xn

-  + PnXn
+  

 :حيث
N : . صاف  العافد الددان 
X  المحصول .:  تماى مساحة النشاا 

n   نشااا 72: عدد اننشاة الداكلة فى الدراسة )
 وه ا فى التركيم المحصولى الحالى متضمنة البساتين.

 توصيف دالة ال دف ف  حالة تدنيس االحتياجات -2
 المافية فى شكل ا الرياضى

Min Y = W1 X1
- + W 2 X2

++ W 3 X3
-+ W 4 X4

++ W 5 

X5
-  + W 6 X6

++ +…+ W n Xn
-  + W nXn

+  
 :حيث

X   :. تماى مساحة النشاا المحصول 
W :  كمية الميا  المستكدمة للنشاا المحصول  كبى

الدرافرة  مراحى تندي  المشروع بمناقة الواحات
 .3( بالمليون م2016 -2014كمتوسا للدتر   

 
 ج التركيب المحصولى موضع الدراسةتوصيف نموذ

 

 
الزراعيـة الداكلـة يتكون نمو   الدراسة من االنشاة 

فى النمو  ، ايضا العافد الصـافى لكـى نشـاا، وتكـاليف 
انتـــــا ، ايضـــــا مجموعـــــة مـــــن القيـــــود المتعلقـــــة بـــــالموارد 

 الابيعية كقيود الموارد االرضية، والموارد المافية.
تحديـــــد اننشـــــاة الزراعيـــــة : تضـــــمنت دراســـــة التركيـــــم  -1

المحصـــولى الحــــالى والمقتـــر  والمراحــــى الاباـــة لمناقــــة 
( 2016-2014الدرافــــرة كمتوســــا الدتــــرة كــــبى الدتــــرة  

 محصوى  7محصوى شتو ، و 18نشااا من ا   40
 
 

ــــ ، و ــــى محتوا 15نيل هــــا محاصــــيى صــــيد ، متضــــمنا ف
 الحاصبت البستانية .

العافـــد الصـــاف  لكـــى نشـــاا : اتج ـــت الدراســـة لحســــام  -2
صــافى العافــد باالســعار الدعليــة التــى يتعامــى ب ــا المــزارع 
وعلـــى ضـــوف ا تـــم حســـام العوافـــد المحصـــولية المكتلدـــة 

 محى البحث.
 

 الموارد المتاحة
 
يمكـــن حصــــر المــــوارد االقتصـــادية الزراعيــــة بالواحــــات و 

 كالتال :الدرافرة 
 
 وال: الموارد االرضيةأ

 

حيــث تضــمن قيــد المســاحة المحصــولية كــبى الدتــرة 
( قيد مساحة الحاصبت الشتوية، وقيد 2014-2016 

مساحة الحاصبت الصيدية، والحاصبت البسـتانية وقـد 
ــــى اســــاس اال تقــــى المســــاحات  ــــود عل وضــــعت هــــ   القي
ة الناتجـــــة مـــــن النمـــــا   المقترحـــــة للتراكيـــــم المحصـــــولي

المالـــــــى عـــــــن جملـــــــة المســـــــاحة المقـــــــدرة كـــــــبى الدتـــــــرة 
 -(، وهى كالتالى:2014-2016 

  فدان  119387<قيد المساحة المحصولية  
  فدان   64316 < قيد مساحة الحاصبت الشتوية
  فدان   1781<قيد مساحة الحاصبت النيلية 

  فدان  33834 <قيد مساحة الحاصبت الصيدية 
  فدان  19456 <البستانيةقيد مساحة الحاصبت 

 
 ثانيا: قيد الموارد المائية

 
تعبــــر عــــن االحتياجــــات الشــــ رية مــــن الميــــا  كــــبى 

( بيحـــــــــث اليتعـــــــــد  2016 -2014متوســـــــــا الدتـــــــــرة  
حاصــى ضــرم المقننــات المافيــة الددانيــة فــى المســاحات 
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التـــى ســـوف تحـــدد داكليـــا بـــالنمو   عـــن اجمـــالى كميـــة 
يجية للنمـــا   المقترحـــة الميـــا  المتاحـــة بالكاـــة االســـترات

 وفقــا  للمراحــى الاباــة بمناقــة الدرافــرة القديمــة والجديــدة
لمشروع المليون ونصف المليون فدان( موضع االعتبـار 
بحيــــث ال تزيــــد عـــــن االحتياجــــات المافيـــــة وفقــــا للمقـــــنن 
المافى للزمام، حيـث حـددت اجمـالى كميـة الميـا  الدعليـة 

فــــــــــرة ســــــــــنويا المتاحــــــــــة للــــــــــر  بمناقــــــــــة الواحــــــــــات الدرا
-2014كـــبى الدتـــرة مـــن   3مليـــون م 810.100بنحـــو
(، مضــــافا الي ــــا كميــــة الميــــا  المحــــددة فــــى ظــــى 2016

، فتصـــــــب  3مليـــــــون م 920التوســـــــعات الجديـــــــدة بنحـــــــو 
 1.730 جمــــالى كميــــات الميــــاة المتاحــــة ككــــى حــــوالى 

الف فدان حيث صـي   349.386ميا  لزراعة  3مليار م
 كالتال :قيد الموارد المافية 

Σ aijxj + Di
- - Di

+ ≤W i 
 حيث :

 Ei   احتياجات النشاا =I .  من ميا  الر    

 X  المساحة المنزرعة بالنشاا =i   

W كمية ميا  الر  المتاحة لكى نشاا =    

 Di- - Di+  تشـير الـى القصـور او التجـاوز فـى تحقيـ =
 التدنية.

 

 
 نتائ  تحليل نموذج البرمجة

 

ــــات  ( 9الجــــدول رقــــم ) الموضــــحة فــــىتشــــير البيان
التركيم المحصول  المقتـر  انـس يلـزم تكصـيص مسـاحة 

الــــــــف فــــــــدان وهــــــــى اجمــــــــالى  349.396تقــــــــدر بنحــــــــو
المســــــاحات المقترحــــــة للمراحــــــى الاباــــــة وفقــــــا لمشــــــروع 
ة المليـــون ونصـــف مليـــون فـــدان بمناقـــة الواحـــات الدرافـــر 

( الــف فــدان لكــب 40،  140،  50ضــافة   و لــر بعــد 
لــة االولــى والاانيــة والاالاــة علــى التــوالى وهــى مــن المرح

المســـاحات المـــراد استصـــبح ا واضـــافت ا الـــى المســـاحة 
%، 259.1%، 141المزروعة حاليا، وهى ماتماى نحو

% للمراحــــى الاباــــة علــــى التــــوالى عــــن نظيرهــــا 292.6
للتركيـــم المحصـــول  االساســـى كـــبى تلـــر الدتـــرة الـــ   

ســــــا للدتـــــــرة  الــــــف فـــــــدان، كمتو  119.396قــــــدر بنحـــــــو
 (، حيـــــث قـــــدر صـــــافى العافـــــد لنمـــــا  2014-2016 

،  1.464،  790المرحلة االولى والاانية والاالاـة بنحـو 
مليـــــون جنيـــــة علـــــى التـــــوالى  وهـــــو مـــــا يماـــــى  1.743

% للمراحـى الاباـة علـى 455% ، 382% ، 206نحو

التوالى عن نظيرها للتركيم المحصولى االساسـى كـبى 
مليون جنيس، كما يتضـ   383نحوتلر الدترة ال   قدر ب

جمــالى االحتياجــات المافيــة  ل ــ   المســاحات كــبى  ان 
، 843.365المراحــــــى الاباــــــة لتنديــــــ  المشــــــروع بنحــــــو 

ـــــة  3مليـــــون م 1.197، 1.058 ـــــى والااني ـــــة االول للمرحل
ــــى قــــدرت  بنســــبة  ــــة علــــى التــــوالى  والت %، 104والاالا

ـــوالى عـــن نظيرهـــا للتركيـــم %147، 130 ـــى الت %  عل
ميــا  كمتوســا  3مليــون م 810االساســى والــ   قــدربنحو

( حيــــث قــــدرت كميــــة العمالــــة 2016 – 2014للدتــــرة  
البزمـــة  لنمـــا   المرحلـــة االولـــى والاانيـــة والاالاـــة بنحـــو 

مليون عامى/ يوم على التوالى  وهـو مـا  3.1، 3 ،1.5
ـــى نحـــو % للمراحـــى الاباـــة 438%، 431%، 212يما

تركيـم المحصـولى االساسـى على التـوالى عـن نظيرهـا لل
 لـف عامـى/ يــوم  716كـبى تلـر الدتـرة الـ   قــدر بنحـو

ـــــرة  ـــــون  2016 -2014كـــــبى الدت ـــــا لمشـــــروع الملي وفق
 ونصف مليون فدان.

التركيم المحصولى الحالى كمتوسا الدتر   (1 
 لمناقة الدرافرة.  2014-2016

( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى 2 
 لمناقة الدرافرة. 2016-2014  كمتوسا الدتر 

( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى 3 
و لر بعد اضافس  2016-2014كمتوسا الدتر  

مليون متر مكعم     200الف فدان للمساحس و 50
مليون فدان لمناقة  1.5ميا  كمرحلس اولى لمشروع 

 الدرافرة.
( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى 4 

و لر بعد اضافس  2016-2014كمتوسا الدتر  
مليون متر مكعم  560الف فدان للمساحس و 140

مليون فدان لمناقة  1.5ميا  كمرحلس اانية لمشروع 
 الدرافرة.

( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى 5 
و لر بعد اضافس  2016-2014كمتوسا الدتر  

كعم مليون متر م 160الف فدان للمساحس و 40
مليون فدان لمناقة  1.5ميا  كمرحلس االاة لمشروع 

 الدرافرة.
يــث قــدر صــافى عافــد الوحــدة المافيــة بالجنيــس كمــا ح

ــم )هــو موضــ   ــة االولــى  (9بالجــدول رق لنمــا   المرحل
، 1.4، 0.93والاانيـــة والاالاـــة بالواحـــات الدرافـــرة  بنحـــو 

 لى التوالى  وهو ما يماى جنية  للمراحى الاباة ع 1.4
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لمناقس  مقارنة نتافم  نمو   برمجة االهداف للتركيم المحصولى الدعلى والمقتر   والمراحى الاباة .9ول جد
 مليون فدان 1.5الدرافرة وفقا لمشروع 

 

 البيان
النموذج 
 الفعلى

(1) 

النموذج الفعلى 
 المقترح

(2) 

 الثالثةالنماذج المقترحه للمراحل 
المرحله االولى 

(3) 
 المرحله الثانية

(4) 
 المرحله الثالثة

(5) 
 349387 309387 169387 119387 119387 المساحة المحصولية  فدان (

% 100 100.00 141.88 259.15 292.65 
صافى عافد المساحة المحصولية 

 1743,441 1464,947 790,190 506,081 383,112  مليون جنيس(
% 100 132.10 206.26 382.38 455.07 

كمية الميا  للمساحة المحصولية 
 1197,548 1058,276 843,365 608,515 810,100 (3 مليون  م
% 100 75.12 104.11 130.64 147.83 

 3144,483 3093,870 1524,483 1074,483 716,322 كميس العمالة   الف رجى يوم(
% 100 150.00 212.82 431.91 438.98 

 1.456 1.384 0.937 0.831 0.473 صافى عافد الوحدة المافية  جنيس(
% 100 175.69 198.10 292.60 307.82 

 4990 4735 4665 4239 3209 صافى عافد الددان جنيس(
% 100 132.10 145.37 147.55 155.50 

 Win QSB.نتافم الحاسم انلى باستكدام برنامم  المصدر :
 لمناقة الدرافرة.  2016-2014( التركيم المحصولى الحالى كمتوسا الدتر  1 
 لمناقة الدرافرة. 2016-2014( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى كمتوسا الدتر  2 
مليون  200س والف فدان للمساح 50و لر بعد اضافس  2016-2014( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى كمتوسا الدتر  3 

 مليون فدان لمناقة الدرافرة. 1.5ميا  كمرحلس اولى لمشروع  متر مكعم
مليون  560الف فدان للمساحس و 140و لر بعد اضافس  2016-2014( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى كمتوسا الدتر  4 

 ة.مليون فدان لمناقة الدرافر  1.5متر مكعم ميا  كمرحلس اانية لمشروع 
مليون  160الف فدان للمساحس و 40و لر بعد اضافس  2016-2014( النمو   المقتر  للتركيم المحصولى الحالى كمتوسا الدتر  5 

 مليون فدان لمناقة الدرافرة. 1.5متر مكعم ميا  كمرحلس االاة لمشروع 
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% للمراحــى الاباــة علــى 307، %292%، 198 نحــو
التوالى عن نظيرها للتركيم المحصولى االساسـى كـبى 

كمـا قـدر صـافى  جنيـس 0.47تلر الدترة ال   قدر بنحو 
ــــى والاانيــــة عافــــد الدــــدان بالجنيــــس  لنمــــا   المرحلــــة االول

ـــــــة بنحـــــــو  ـــــــة علـــــــى  4990، 4735، 4665والاالا جني
% 307% ، 292% ، 198التوالى  وهو ما يماى نحو

للمراحـــــى الاباـــــة علـــــى التـــــوالى عـــــن نظيرهـــــا للتركيـــــم 
 المحصولى االساسى كبى تلر الدترة ال   قدر بنحو 

 .نيسج 3209
 

  المحاصيل الشتوية للمرحلة االولى
 

بالنسبة للمرحلة ( 10الجدول رقم ) ا وتشير نتافم ه
االولـــــى المقترحـــــة بالنســـــبة للتركيـــــم االساســـــى بمناقـــــة 
الواحات الدرافرة حيث قدرت اجمـالى مسـاحة المحاصـيى 

المرحلـــة االولـــى بحـــوالى  الشـــتوية للتركيـــم المقتـــر  فـــى
الــف فــدان  27الــف فــدان بزيــادة قــدرت بنحــو 91.329

عـــــن التركيــــــم الحــــــالى ، كمــــــا  يقتــــــر  النمــــــو   زيــــــادة 
مســاحات المحاصــيى الشــتوية للتركيــم المقتــر  للمرحلــة 

ــــى والتــــ  من ــــا القمــــ  ، شــــعير،فوى بلــــد ، برســــيم االول
مســقاو ، برســـيم حجـــاز ، بصــى فتيـــى، جرجيـــر، حلبـــة، 
ــــة، محاصــــيى اكــــر  ،  ــــة وعاري ــــات ابي باــــااس، نبات

 15327 ،1310 ،336 ،460 ،2644 ،253 ،
%، 42فـــــــدان بنســـــــبس   (2127، 2657، 236، 705
3.59 ،%0.92 ،%7.25 ،%0.69 ،%1.93 ،%
 المقتــــــر %(عــــــن التركيــــــم %5.83، %7.28، 0.65

 على التوالى.من الدعلى 
 

 المحاصيل الصيفية للمرحلة االولى
 

التركيـــــم  (10الجـــــدول رقـــــم ) ويتضــــ  مـــــن نتـــــافم
المحصـــولى المقتـــر  للمرحلـــة االولـــى  بالنســـبة للتركيـــم 
االساسى بمناقة الواحات الدرافرة ، حيث قدرت اجمـالى 
مساحة المحاصيى الصيدية للتركيم الدعلى فـى المرحلـة 

 14.2الف فدان بزيـادة قـدرت بنحـو  48االولى بحوالى 
الــف فــدان عــن التركيــم االساســى، كمــا  يقتــر  النمــو   

دة مســــاحات المحاصــــيى الصــــيدية للتركيــــم المقتــــر  زيــــا
للمرحلة االولى  والت  من اهم ا لم الجورمـة، سمسـم ، 
ودوار الشــــــمس،  رة شــــــامية و رة شــــــامى علــــــف، الــــــ رة 

 الرفيعة محصوى، ال رة الرفيعة علف، ال رة السكرية،

نتافم برمجة االهداف للتركيم . 10جدول رقم 
حلة االولى لمشروع المحصولى الدعلى والمقتر  للمر 

المليون ونصف المليون فدان بمناقس الدرافرة كمتوسا 
 ( 2016 -2014الدترة  

 المحصول
المساحه 
الفعلية 
 )فدان(

المساحه 
المقترحة 
 )فدان(

الحالة  
** 

 )بالفدان(
النسبه 
% 

 42.00 15327 51820 36493 قم 

 3.59 1310 4430 3120 شعير

 0.92 336 1137 801 فوى بلد 

 1.26 460 1556 1096 مسقاو 

 7.25 2644 8940 6296 حجاز 

 0.41 151 511 360 بنجر علف

 0.69 253 856 603 بصى فتيى

 0.54 197 666 469 بصى روس

 0.43 158 533 375 اوم

 1.93 705 2383 1678 جرجير

 0.65 236 798 562 حلبة

 7.28 2657 8982 6325 باااس

 0.26 94 317 223 اماام

 0.07 24 80 56 كرنم

 0.31 113 382 269 بقدونس

 0.42 153 517 364 بناتات ابية وعارية

 5.83 2127 7191 5064 محاصى اكر 

 0.19 68 230 162 كضر

 74.02 27013 91329 64316 اجمالى شتو 

 0.03 10 34 24 قان

 3.41 1244 4207 2963 بايا لم جورمة

 0.48 176 596 420 سمسم

 0.10 36 121 85 الشمسدوار 

 4.26 1553 5250 3697  رة شامى حبوم

 1.95 712 2408 1696 شامى علف

 1.13 412 1393 981  رة رفيعة حبوم

 0.79 289 978 689 رفيعة علف

 0.38 137 462 325  رة سكرية

 3.83 1396 4719 3323 فوى سودانى

 12.31 4493 15191 10698 برسيم حجاز 

 0.09 33 111 78 فوى صويا

 1.15 420 1420 1000 ارز

 8.00 2919 9868 6949 محاصيى اكر 

 1.04 381 1287 906 كضر

 38.94 14210 48044 33834 اجمالى صيدى

 0.96 350 1184 834  رة شامية حبوم

 0.06 21 71 50  رة رفيعة حبوم

 0.64 235 794 559  رة شامية علف

 0.17 63 213 150  رة رفيعة علف

 0.12 42 142 100 ارز

 0.07 25 85 60 كضر

 0.03 12 40 28 محاصيى اكر 

 2.05 748 2529 1781 اجمالى نيلى

 22.00 8029 27485 19456 اجمالى البساتين

 137.01 50000 169387 119387 االجمالى العام

 .Win QSBالمصدر : نتافم الحاسم انلى باستكدام برنامم 
 ( - +( فى حالة  ** فى حالة الزيادة 
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الدـــوى الســـودانى، البرســـيم الحجـــاز ، محاصـــيى اكـــر ، 
، 1396، 137، 289، 412، 712، 1553بنحــــــــــــو  
%، 1.95%، 4.26( فـــــــــدان بنســـــــــبة  2919، 4493
1.13 ،%0.79 ،%0.38 ،%3.83 ،%12.31 ،%

 %( عن التركيم المقتر  من الدعلى على التوالى.8
 

 المحاصيل النيلية المرحلة االولى
 

التركيــم  (10الجــدول رقــم ) كمــا يتضــ  مــن نتــافم
ــــم  ــــة الاانيــــة بالنســــبة للتركي ــــر  للمرحل المحصــــولى المقت
االساســى بمناقــة الواحــات الدرافــرة حيــث قــدرت اجمــالى 
مســاحة المحاصــيى النيليــة للتركيــم المقتــر  فــى المرحلــة 

 748فــــدان بزيــــادة قــــدرت بنحــــو  2529االولــــى بحــــوالى
كمـــا  يقتـــر  النمـــو   زيـــادة  فـــدان عـــن التركيـــم الدعلـــى،

مســـاحات المحاصـــيى النيليـــة  للتركيـــم المقتـــر  للمرحلـــة 
ـــ رة  االولـــى والتـــ  مـــن اهم ـــا الـــ رة الشـــامية حبـــوم، وال
ــــــ رة الرفيعــــــة علــــــف بنحــــــو  الشــــــامية علــــــف والــــــ رة، وال

ــــــــــوالى بنســــــــــبة  (63، 235، 1184  ــــــــــدان علــــــــــى الت ف
% (عـــن التركيـــم المقتـــر  %0.17، %0.46، 0.96 

 ى على التوالى.من الدعل
 

 لمحاصيل الشتوية للمرحلة الثانيةا
 

بالنسبة للمرحلة  (11الجدول رقم )ه ا وتشير نتافم 
ـــــة  ـــــم االساســـــى بمناق ـــــة المقترحـــــة بالنســـــبة للتركي الااني
الواحات الدرافرة حيث قدرت اجمـالى مسـاحة المحاصـيى 
الشــــــتوية للتركيــــــم المقتــــــر  فحالمرحلــــــة الاانيــــــة بحــــــوالى 

الــف  54.02الــف فــدان بزيــادة قــدرت بنحــو 167.132
فــدان عـــن التركيــم الحـــالى، كمــا  يقتـــر  النمــو   زيـــادة 

احات المحاصــيى الشــتوية للتركيــم المقتــر  للمرحلــة مســ
 (11الجــدول رقــم ) الاانيــة والتــ  مــن هــ ا وتشــير نتــافم

بالنسبة للسيناريو انوى يقتر  التركيم المحصول  زيـادة 
مســـــــاحات المحاصـــــــيى الشـــــــتوية والتـــــــ  من ـــــــا القمـــــــ ، 
شـــعير،فوى بلـــد ، برســـيم مســـقاو ، برســـيم حجازحبصـــى 

اس، امــاام، نباتــات ابيــس فتيــى، جرجيــر، حلبــة، باــا
، 3677، 43011وعاريـــــة، محاصـــــيى اكـــــر  بنحـــــو  

944، 1291 ،7420، 710 ،1978 ،662 ،
 بنســـــــــــــــــــــــــــبس فـــــــــــــــــــــــــــدان (5969، 429، 263، 7455

 83،%7.1 ،%1.82 ،%2.495،% 14.32%، 
1.37،% 3.82 ،%1.28 ،%14.39،% 0.51،%   

تافم برمجة االهداف للتركيم المحصولى ن .11جدول 
الدعلى والمقتر  للمرحلة الاانية لمشروع المليون ونصف 

-2014 المليون فدان بمناقس الدرافرة كمتوسا الدترة 
2016) 

 المحصول
المساحه 
الفعلية 
 )فدان(

المساحه 
المقترحة 
 )فدان(

 الحالة**
 )بالفدان(

النسبه 
% 

 83.00 43011 94831 51820 قم 
 7.10 3677 8107 4430 شعير

 1.82 944 2081 1137 فوى بلد 
 2.49 1291 2847 1556 مسقاو 
 14.32 7420 16360 8940 حجاز 

 0.82 424 935 511 بنجر علف
 1.37 710 1566 856 بصى فتيى
 1.07 553 1219 666 بصى روس

 0.85 442 975 533 اوم
 3.82 1978 4361 2383 جرجير
 1.28 662 1460 798 حلبة

 14.39 7455 16437 8982 باااس
 0.51 263 580 317 اماام
 0.13 66 146 80 كرنم
 0.61 317 699 382 بقدونس

 0.83 429 946 517 بناتات ابية وعارية
 11.52 5969 13160 7191 محاصى اكر 

 0.37 191 421 230 كضر
 146.28 75803 167132 91329 اجمالى شتو 

 0.05 28 62 34 قان
 6.74 3492 7699 4207 بايا لم جورمة

 0.95 495 1091 596 سمسم
 0.19 100 221 121 دوار الشمس

 8.41 4358 9608 5250  رة شامى حبوم
 3.86 1999 4407 2408 شامى علف

 2.23 1156 2549 1393  رة رفيعة حبوم
 1.57 812 1790 978 رفيعة علف
 0.74 383 845 462  رة سكرية

 7.56 3917 8636 4719 سودانىفوى 
 24.33 12609 27800 15191 برسيم حجاز 
 0.18 92 203 111 فوى صويا
 2.27 1179 2599 1420 ارز

 15.81 8190 18058 9868 محاصيى اكر 
 2.06 1068 2355 1287 كضر

 76.96 39878 87922 48044 اجمالى صيدى
 1.90 983 2167 1184  رة شامية حبوم

 0.11 59 130 71 رفيعة حبوم رة 
 1.27 659 1453 794  رة شامية علف
 0.34 177 390 213  رة رفيعة علف

 0.23 118 260 142 ارز
 0.14 71 156 85 كضر

 0.06 33 73 40 محاصيى اكر 
 4.05 2099 4628 2529 اجمالى نيلى

 42.88 22219 49704 27485 اجمالى البساتين
 270.17 140000 309387 169387 االجمالى العام

 .Win QSBالمصدر: نتافم الحاسم انلى باستكدام برنامم 
 ( -** فى حالة الزيادة  +( فى حالة  

 



 20سامى                             –السبع  –ثناء أحمد  –ريحان  –حنفى 
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%(عــن التركيــم المقتــر  مــن الدعلــى %11.52، 0.83
 على التوالى.

 

 المحاصيل الصيفية للمرحلة الثانية
 

التركيـــــم  (11الجـــــدول رقـــــم )ويتضــــ  مـــــن نتـــــافم 
المحصـــولى المقتـــر  للمرحلــــة الاانيـــة  بالنســـبة للتركيــــم 
 االساسى بمناقة الواحات الدرافرة، حيث قدرت اجمالى 
مســــــاحة المحاصــــــيى الصــــــيدية للتركيــــــم المقتــــــر  فــــــى 

الف فدان بزيادة قدرت بنحو  87المرحلة الاانية بحوالى 
فــدان عــن التركيــم االساســى، كمــا  يقتــر  الــف  39.87
ـــادة مســـاحات المحاصـــيى الصـــيدية للتركيـــم  النمـــو   زي

ـــم  ـــ  مـــن اهم ـــا باـــيا ل ـــة االولـــى  والت المقتـــر  للمرحل
ـــ رة  ـــوم، و رة شـــامى علـــف، ال الجورمـــة،  رة شـــامية حب
الرفيعــة حبــوم، والــ رة الرفيعــة علــف، الدــوى الســودانى، 

، 3492البرســـــيم الحجـــــاز ، محاصـــــيى اكـــــر ، بنحـــــو  
4358 ،1999 ،1156 ،812 ،3917 ،12609 ،
%، 3.86%، 8.41%، 6.74فـــــدان بنســـــبة  ( 1068
2.23،% 1.57،% 7.56 ،%24.33 ،%15.8)% 

 على التوالى .المقتر  من الدعلى عن التركيم 
 

 حاصيل النيلية المرحلة الثانية الم
 

التركيـــــم ( 11الجـــــدول رقـــــم )ويتضــــ  مـــــن نتـــــافم 
المحصـــولى المقتـــر  للمرحلــــة الاانيـــة  بالنســـبة للتركيــــم 

 2014بمناقــة الواحــات الدرافــرة كــبى الدتــرة  االساســى 
( حيـــــث قـــــدرت اجمـــــالى مســـــاحة المحاصـــــيى  2016-

النيليـــــة للتركيـــــم المقتـــــر  فـــــى المرحلـــــة الاانيـــــة بحـــــوالى 
ـــــدرت بنحـــــو  6434 ـــــادة ق ـــــدان بزي ـــــدان عـــــن  4653ف ف

التركيم االساسى، كما يقتـر  النمـو     زيـادة مسـاحات 
مرحلـــــة الاانيــــــة  المحاصـــــيى النيليـــــة للتركيــــــم المقتـــــر  لل

والتـــ  مـــن اهم ـــا الـــ رة الشـــامية حبـــوم، والـــ رة الرفيعـــة 
، 983حبــــــــــــوم، والــــــــــــ رة الشــــــــــــامية علــــــــــــف، بنحــــــــــــو  

%( 1.27%، 0.11%، 1.9فـــــدان بنســـــبس  (59،659
 على التوالى.الدعلى عن التركيم 

 

  المحاصيل الشتوية فى المرحلة الثالثة
 

بالنسبة للمرحلة  (12الجدول رقم )ه ا وتشير نتافم 
ـــــة  المقترحـــــة بالنســـــبة للتركيـــــم االساســـــى بمناقـــــة الاالا

  .الدرافرةالواحات 

نتافم برمجة االهداف للتركيم المحصولى  .12جدول 
الدعلى والمقتر  للمرحلة الاالاة لمشروع المليون ونصف 

-2014 المليون فدان بمناقس الدرافرة كمتوسا الدترة 
2016.) 

 المحصول
المساحه 
الفعلية 
 )فدان(

المساحه 
المقترحة 
 )فدان(

 الحالة**
 )فدان(

النسبه 
% 

 13.00 12328 107159 94831 قم 
 1.11 1054 9161 8107 شعير

 0.29 270 2351 2081 فوى بلد 
 0.39 370 3218 2847 مسقاو 
 2.24 2127 18487 16360 حجاز 

 0.13 122 1057 935 بنجر علف
 0.21 204 1770 1566 بصى فتيى
 0.17 158 1377 1219 بصى روس

 0.13 127 1102 975 اوم
 0.60 567 4928 4361 جرجير
 0.20 190 1650 1460 حلبة

 2.25 2137 18574 16437 باااس
 0.08 75 656 580 اماام
 0.02 19 165 146 كرنم
 0.10 91 790 699 بقدونس

 0.13 123 1069 946 بناتات ابية وعارية
 1.80 1711 14870 13160 محاصى اكر 

 0.06 55 476 421 كضر
 22.91 21727 188860 167132 اجمالى شتو 

 0.01 8 70 62 قان
 1.06 1001 8700 7699 بايا لم جورمة

 0.15 142 1232 1091 سمسم
 0.03 29 250 221 دوار الشمس

 1.32 1249 10856 9608  رة شامى حبوم
 0.60 573 4980 4407 شامى علف

 0.35 331 2881 2549  رة رفيعة حبوم
 0.25 233 2022 1790 رفيعة علف
 0.12 110 955 845  رة سكرية
 1.18 1123 9758 8636 فوى سودانى
 3.81 3614 31413 27800 برسيم حجاز 
 0.03 26 230 203 فوى صويا
 0.36 338 2936 2599 ارز

 2.48 2348 20406 18058 محاصيى اكر 
 0.32 306 2661 2355 كضر

 12.05 11430 99352 87922 اجمالى صيدى

 0.30 282 2448 2167  رة شامية حبوم

 0.02 17 147 130  رة رفيعة حبوم

 0.20 189 1642 1453  رة شامية علف

 0.05 51 440 390  رة رفيعة علف

 0.04 34 294 260 ارز

 0.02 20 176 156 كضر

 0.01 10 83 73 محاصيى اكر 

 0.63 602 5230 4628 اجمالى نيلى

 6.58 6241 55945 49704 اجمالى البساتين

 42.18 40000 349387 309387 االجمالى العام

 .Win QSBالمصدر: نتافم الحاسم انلى باستكدام برنامم 
 ( -** فى حالة الزيادة  +( فى حالة  
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حيــــث قــــدرت اجمــــالى مســــاحة المحاصــــيى الشــــتوية 
 188.859بحـوالى  الاالاـةللتركيم المقتر  فـى المرحلـة 
الــف فــدان عــن  21.727الــف فــدان بزيــادة قــدرت بنحــو

التركيـــم الحـــالى، كمـــا  يقتـــر  النمـــو   زيـــادة مســـاحات 
 الاالاـــــةالمحاصــــيى الشـــــتوية للتركيــــم المقتـــــر  للمرحلــــة 

بلـــد ، برســـيم مســـقاو ،  والتـــ  من ـــا القمـــ ، شـــعير،فوى
ــــر،  نباتات باااســــبرســــيم حجــــاز ، بصــــى فتيــــى، جرجي

، 12328ابيــــــس وعاريــــــة، محاصــــــيى اكــــــر ، بنحــــــو  
1054 ،270 ،370 ،2127 ،204 ،567 ،2137 ،
%، 1.11%، 13( فـــــــــــــــــــدان بنســـــــــــــــــــبة  1711، 123
0.29 ،%0.39 ،%2.24 ،%0.12 ،%0.60 ،%
%(عــــــن التركيــــــم المقتــــــر  %1.80، %0.13، 2.25
 الدعلى على التوالى.من 
 
 لمحاصيل الصيفية للمرحلة الثالثةا

 
التركيـــــم  (12الجـــــدول رقـــــم ) ويتضــــ  مـــــن نتـــــافم

ــــة بالنســــبة للتركيــــم  ــــة الاالا ــــر  للمرحل المحصــــولى المقت
االساسى بمناقـة الواحـات الدرافـرة  حيـث قـدرت اجمـالى 
مســــــاحة المحاصــــــيى الصــــــيدية للتركيــــــم المقتــــــر  فــــــى 

الف فدان بزيادة قدرت  99.352 المرحلة الاالاة بحوالى
الـف فـدان عـن التركيـم االساسـى، كمـا   11.429بنحو 

ـــــادة  مســـــاحات المحاصـــــيى الصـــــيدية يقتـــــر  النمـــــو   زي
لــم للتركيــم المقتــر  للمرحلــة الاالاــة  والتــى من ــا باــيا 

ـــوم،  الجورمـــة، سمســـم ، ودوار الشـــمس،  رة شـــامية حب
ــــــــوى ــــــــوم، الد ــــــــ رة الرفيعــــــــة حب ــــــــف، ال  و رة شــــــــامى عل
الســـــــــودانى، البرســـــــــيم الحجـــــــــاز ، محاصـــــــــيى اكـــــــــر ، 

، 1123، 331، 573، 1249، 142، 1001بنحـــــــــو 
%، 0.15%، 1.06( فـــــــــدان بنســـــــــبة  2348، 3614
1.325 ،0.60 ،%0.32 ،%1.185 ،3.81 ،%
ــــــى 2.48 ــــــى عل ــــــر  مــــــن الدعل ــــــم المقت %( عــــــن التركي
 التوالى.
 

 المحاصيل النيلية فى المرحلة الثالثة
 

التركيــــم  (12ول رقــــم ) الجــــد ويتضــــ  مــــن نتــــافم
ــــة بالنســــبة للتركيــــم  ــــة الاالا ــــر  للمرحل المحصــــولى المقت
االساســى بمناقــة الواحــات الدرافــرة حيــث قــدرت اجمــالى 

مســاحة المحاصــيى النيليــة للتركيــم المقتــر  فــى المرحلــة 
فـدان  601فدان بزيادة قدرت بنحـو 5229الاالاة بحوالى

مـــــو   زيـــــادة عـــــن التركيـــــم االساســـــى، كمـــــا  يقتـــــر  الن
مســـاحات المحاصـــيى النيليـــة للتركيـــم المقتـــر  للمرحلـــة 
الاالاـــة والتــــ  مـــن اهم ــــا الـــ رة الشــــامية حبـــوم، والــــ رة 

 ،0.30  الشـــامية علــــف ، والــــ رة الرفيعـــة علــــف، بنحــــو
ــــــــــــــــــــدان بنســــــــــــــــــــبة51، 189 %، 0.20 %،0.30  ( ف
%( عن التركيم المقتر  من الدعلى علـى التـوالى 0.05

 بمناقة الدرافرة . 
 

  التوصيات التى استنتجها الباحث
 
زيادة المساحات المنزرعس من المحاصيى االستراتيجية  .1

كالقم ، وال رة الصدراء، وفوى الصويا باعتبارها من 
المحاصيى ال امة والتى ت دقف الدولة الى تحقيق ا لسد 

 الدجوة الغ افية من ا 
يوصى البحث بوضع قوانين وتشريعات صارمة بشان  .2

تقليى الزراعات الم درة للمورد المافى الغير متجدد 
 بالصحراء الغربية. 

استغبى المورد المافى الجوفى افضى استغبى  .3
اقتصاد  من كبى تندي  التركيم المحصولى قيد 

 البحث كمقتر  تندي  .
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