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الموجـــــــــــــــــز
استحوذت قضية المياه عمى كافة الجيود المصررية
لمحاولر ررة تر ررذلي كافر ررة العقبر ررات لتر رروفير مصر ررادر المير رراه
والحفرراظ عمييررا فرري المرردط القصررير والطوي ر لمررا يم مررو
المررورد المررائي مررن أىميررة اسررتراتيجية .والسرريما فرري ظ ر
المتغيرات المعاصرة والتي عمى رأسيا بناء سد النيضة،
لر ررذا اسر ررتيدر البحر ررث حصر ررر أىر ررم المحر ررددات لمم ر روارد
المائير ررة فر رري مصر ررر وذلر رره تميير رردا لتضر ررمينيا ف ر ري آلير ررة
مقترحة لمنيوض بالموارد المائية في مصر.
اسررتيدر البحررث تحمي ر اقتصرراديات الم روارد المائيررة
فر رري الز ارعر ررة المص ر ررية لموقر ررور عمر ررى أىر ررم المحر ررددات
االقتصررادية الترري تواجررو قطرراع الم روارد المائيررة المص ررية
بصررفة عامررة واسررت دامات الميرراه فرري الز ارعررة المص ررية
بصفة اصة وكرذله أىرم نقراط القروة والضرعر والفررص
والتيديدات التى تواجو القطاع المائي المصري.
وتوص البحث من ال نتائج التقدير اإلحصائي
لمنموذج االقتصادي القياسي اآلني لمحددات الموارد
المائية المصرية في ظ تأ ير السياسات المائية إلى أن
المعروض من الموارد المائية المتاحة يزداد بنحو 212
مميون متر مكعب مياه نتيجة التباع الحكومة المصرية
سياسات مائية تيدر لترشيد است دام المياه في كافة
مناحي الحياة والسيما في ظ تداعيات بناء سد
النيضة في اآلونة األ يرة .ولع من أىم ىذه
السياسات :تقميص المساحات المزروعة من المحاصي
الشرىة لممياه ،واستنباط أصنار وسالالت نباتية من
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المحاصي االستراتيجية ذات معدالت استياله مائي
أق والتوسع في تطبيق تكنولوجيا معالجة مياه الصرر
والتوسع في نشر وتبني أساليب تكنولوجيا الري
الحديث ،وتبطين وتطيير الترع والمجاري المائية
وغيرىا من السياسات المائية األ رط والسيما في اآلونة
األ يرة.
الكممـــات الدالـــة  9اقتص رراديات المر روارد المائي ررة ،نم رروذج
اقتصادي قياسي آني ،السياسات المائية.
المقدمة
تعتبرر المروارد المائيرة ىري المرورد الطبيعري األساسري
ألي تنمي ر ررة نظر ر ر ار لعالقتي ر ررا المباشر ر ررة بأنش ر ررطة اإلنس ر رران
البيولوجي ر ررة واالجتماعي ر ررة واالقتص ر ررادية وبالت ر ررالي وج ر ررب
تنمير ررة وترشر رريد اسر ررت دام ىر ررذا المر ررورد ومر ررن المعم ر روم أن
مصر ررر تقر ررع تحر ررت ر ررط الفقر ررر المر ررائي حير ررث ير ررن فض
متوس ررط المت رراح م ررن المي رراه لكر ر ف رررد ع ررن  1222مت ررر
مكعررب سررنويا ويررزداد الوضررع سرروءا مررع الزيررادة السرركانية
المض ررطردة كم ررا أن مص ررر تعتم ررد بش ررك أساس رري عم ررى
ني ررر النير ر لمحص ررو عم ررى احتياجاتي ررا م ررن ى ررذا الم ررورد
ومن المعموم أن حجم اإلمداد ليذا المورد من نيرر النير
ابت سنويا ال العقود السابقة وىو  55.5مميرار مترر
مكعررب سررنويا فرري حررين أن الطمررب عمررى ىررذا المررورد فرري
ازديرراد حيررث تقرروم الزيررادة السرركانية المضررطردة بالضررغط
عم ر ررى كاف ر ررة القطاع ر ررات لتمبي ر ررة احتياجاتي ر ررا و صوص ر ررا
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القطر رراع الز ارعر رري الر ررذي يتطمر ررب منر ررة تمبير ررة احتياجر ررات
مباش ررة مررن اإلنترراج الز ارعرري وأ رررط غيررر مباش ررة وىررى
الت رري يمر ررد بير ررا قطاعر ررات أ ر رررط كر ررالمواد ال ر ررام األولير ررة
المس ر ررت دمة ف ر رري الص ر ررناعة وم ر ررن المعم ر رروم أن القط ر رراع
الز ارع رري يس ررتيمه حر روالي  % 83.8م ررن حج ررم المر روارد
المائيررة المتاحررة سررنويا بمص ررر وكممررا زاد الضررغط عمررى
ى ر ررذا القط ر رراع زادت احتياجات ر ررو لممر ر روارد المائي ر ررة وال ر ررذي
يص ررعب ت رروفيره ل ب ررات الع رررض وزي ررادة الطم ررب .كم ررا أن
القط ر رراع الز ارع ر رري ال يس ر ررت دم المر ر روارد المائي ر ررة بص ر ررورة
تعك ررس ن رردرة ى ررذا الم ررورد ويتض ررف ى ررذا م ررن حج ررم الفق ررد
السررنوي فرري شرربكة الررري عمررى مسررتوط الجميوريررة والررذي
برردورة يررؤدي إلررى ان فرراض كفرراءة الررري .ولكرري يسررتطيع
القط رراع الز ارع رري م ررن التوس ررع األفق رري لس ررد االحتياج ررات
المت ازي رردة لمس رركان ك رران م ررن الض ررروري أن تتج ررو الدول ررة
لتطرروير شرربكات الررري لتقمير الفاقررد ورفررع كفرراءة اسررت دام
وح ر رردة المي ر رراه وتط ر رروير ال ر ررري الحقم ر رري وش ر رربكات الت ر رررع
والمس ر رراقى وتشر ر ررجيع تك ر رروين روابر ر ررط مس ر ررت دمي المير ر رراه
واست دام نظام التيار المستمر وتعميم ىرذا التطروير قردر
اإلمكران عمرى كر األ ارضرري الزراعيرة القديمرة مرن ررال
المس رراقي المبطنررة أو مواسررير مدفون ررة والرفررع مررن نقط ررة
واحدة ووضع بوابرات تحكرم يسري لممرزارع التعامر معيرا
ورغررم تكررالير التطرروير المرتفعررة فيررو ال غنررى عنررة مررن
اجر ر ر تنمي ر ررة المر ر روارد المائي ر ررة لزي ر ررادة الع ر رررض وترش ر رريد
است داميا من اج تقمي الطمب حتى تتمكن مصر من
تحقيق التنمية المطموبة.
مشكمة وىدف البحث
نظ ار الن قضية المياه اصبحت قضية الساعة والتي
اسررتحوذت عمررى كافررة الجيررود المص ررية لمحاولررة تررذلي
كافررة العقبررات لترروفير مصررادر الميرراه والحفرراظ عمييررا فرري
الم رردط القص ررير والطوير ر لم ررا يم م ررو الم ررورد الم ررائي م ررن
أىمية استراتيجية .والسيما فري ظر المتغيررات المعاصررة
والتي عمى رأسيا بناء سد النيضة ،لرذا اسرتيدر البحرث
تحقيق المحاور التالية :
 -1المح ررور األو  :يتم ر ر ف ررى حص ررر أى ررم مح ررددات
الموارد المائية في مصر
-2المحررور ال رراني :يتم ر فررى الوقررور عمررى أىررم نقرراط
القر رروة والضر ررعر والفر رررص والتيدير رردات او الم ر رراطر
التى يمكن أن تواجو الموارد المائية في مصر .

-3المحر ر ررور ال الر ر ررث  :وضر ر ررع آلير ر ررة مقترحر ر ررة لمنير ر رروض
بالموارد المائية المصرية فرى ضروء نترائج المحرور
األو وال انى وبعض الدراسات السابقة .
الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمر ر ررد البحر ر ررث عمر ر ررى اسر ر ررت دام طريقر ر ررة المربعر ر ررات
الصررغرط ذات ال ر الث م ارح ر فرري تقرردير نمرروذج قياسرري
آنرري لمحررددات الم روارد المائيررة المص ررية المتاحررة ،وذلرره
إعتماداَ عمى برامج التحمي االحصائي م ( EViews
.)SPSS18 ،9
اسر ر ررتقت الد ارسر ر ررة بياناتير ر ررا مر ر ررن المصر ر ررادر التالير ر ررة:
البيانات ال انوية الصادرة من الجيات الرسمية كالنشرات
والتق ررارير والد ارس ررات المنش ررورة والت رري يص رردرىا ك ررال م ررن
الجي ر رراز المرك ر ررزي لمتعبئ ر ررة العام ر ررة واإلحص ر رراء ،واإلدارة
المركزيررة لالقتصرراد الز ارعرري بررو ازرة الز ارعررة واستصررالح
األ ارض ر رري ،و و ازرة المر ر روارد المائي ر ررة وال ر ررري ،و المرك ر ررز
القومي لبحوث المياه ،باإلضافة لقواعرد بيانرات المنظمرة
العالميررة لذغذيررة والز ارعررة ( )FAOوالبنرره الرردولي عمررى
الشبكة الدولية لممعمومات .
مناقشة نتائج البحث
 -2المحور األول 9حصر أىم محددات الموارد المائية
في مصر باستخدام النماذج اآلنية
نتائج التقدير اإلحصـائي لمنمـوذج اتقتصـادي القياسـي
اآلني لمحددات الموارد المائية المصرية فـي ظـل تـرثير
السياسات المائية
نمرراذج المعررادالت االنيررة ىرري النمرراذج الترري ال يمكررن
فييا تحديرد القيمرة التوازنيرة لواحرد مرن متغيراتيرا الدا ميرة
عمى االق دون است دام جميع المعادالت التري يحتوييرا
النمرروذج فرري آن واحررد ومررن اىررم صررائص ىررذه النمرراذج
ان تكون المتغيرات الدا ميرة بمعرادالت النمروذج مرتبطرة
ارتباطرا تبادليرا فيمرا بينيرا فتظيرر كمتغيررات تابعرة احيانررا
وكمتغيرات مستقمة أحيانا أ رط .ولدراسة األ ر المتبراد
ب ر ر ررين إجم ر ر ررالي اس ر ر ررت دامات المي ر ر رراه (الطم ر ر ررب الم ر ر ررائي)
ومص ر ررادر الع ر رررض لممر ر روارد المائي ر ررة المتاح ر ررة (العر ر ررض
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المررائي) وتررم تقرردير النمرروذج االقتصررادي القياسرري اآلنرري
ألى ر ر ررم متغير ر ر ررات الد ارس ر ر ررة والمعب ر ر ررر عني ر ر ررا بمع ر ر ررادلتين
سررموكيتين ،معادلررة تم ر جانررب العرررض ومعادلررة تم ر
جان ررب الطم ررب وذل رره باس ررت دام طريق ررة المربع ررات ال رردنيا
ذات الر ر ر الث م ارحر ر ر ( ،)3SLSذل ر رره باإلض ر ررافة إل ر ررى
معادل ر ررة تعريفي ر ررة تم ر ر ر الت ر رروازن ب ر ررين الطم ر ررب والع ر رررض
المائي.

 معادلة الطمب المائي المصري (معادلة سموكية)
Y2=α10+α7X7+ α9X9+ α13X13+ α14X14+
α22X22+ α24X24+ α25X25+ α26X26+ α11Y1

 معادلة التوازن المائي ( معادلة تعريفية )
حيث 9

توصيف النموذج اتقتصادي القياسي األني لمحددات
الموارد المائية المصرية

9Y1

أوتً 9في حالة عدم وجود ترثير السياسات المائية

9Y2

 معادلة العرض المائي المصري ( معادلة سموكية)
Y1=α0+α2 X2+ α3X3+ α5X5+ α15X15+
α18X18+ α20X20

 معادلة الطمب المائي المصري (معادلة سموكية)
Y2=α10+α7X7+ α9X9+ α13X13+ α14X14+
α22X22+ α24X24+ α25X25+ α26X26+ α11Y1

 معادلة التوازن المائي ( معادلة تعريفية )

9X2
9X3
9X5
9X7

Y1= Y2

9X8

ثانياً 9في حالة وجود ترثير السياسات المائية (متغير
انتقالي)

9X9

 معادلة العرض المائي المصري ( معادلة سموكية)
Y1=α0+α2 X2+ α3X3+ α5X5+ α15X15+
α18X18+ α20X20+ α01D01
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9X13
: D01

Y1= Y2

إجمالي عرض
الموارد المائية
المتاحة مميارم3
إجمالي الطمب عمى
الموارد المائية
(مميار م)3
المياه الجوفية
بالوادي والدلتا
(مميار م)3
مياه الصرف
الزراعي (مميار م)3

عدد السكان بالمميون
9X14
نسمة
اجمالي تصرف مياه
النيل عند خزان
9X15
اسوان
كميات مياه الري عند
9X18
اسوان

الفواقد المائية بين
9X20
الحقل وأسوان
نصيب الفدان من
اتستخدامات المائية
مياه األمطار
9X22
في الزراعة سنوي ًا
والسيول (مميار م)3
(متر مكعب)
مساحة الموز (ألف
استخدامات الزراعة
9X23
طن)
(مميار م)3
الفاقد بالتبخر من
مساحة اترز (ألف
النيل والترع (مميار 9X24
طن)
م)3
الشرب
مساحة قصب السكر
9X25
واتستخدامات
(ألف طن)
الصحية (مميار م)3
مساحة المحاصيل
مساحة األراضي
 9X26الشرىة لممياه (ألف
الزراعية (ألف فدان)
فدان)
متغير انتقالي يشير إلى ترثير السياسات المائية
المتبعة بشرن سد النيضة وأثره بدءاً من عام
4102
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أوتً 9نتائج النموذج القياسي األني لمحددات الموارد
المائية المصرية
** حالة عدم وجود ترثير السياسات المائية
 معادلة العرض المائي المصري ( معادلة سموكية):
 Y1 = 56.56 +1.122X2 +1.018X3 +1.296X50.003X15 -0.017X18 -0.007X20
D.W= 1.83

R2 Adjusted = 0.888

 معادلة الطمب المائي المصري (معادلة سموكية):
Y2 = 35.01 +1.425X7 +0.949X9 -0.004X13
+0.017X14 -0.006X22 +0.023X24 +0.032X25
-0.022X26 +0.217Y1
D.W= 2.17

R2 Adjusted = 0.798

اوضحت نتائج التقدير االحصائي لمنموذج القياسي
اآلني لمحددات الموارد المائية المصرية ال الفترة
( )6006-6006كما يمي :
 اشارت النتائج إلى تزايد المعروض من الموارد
المائية المتاحة بنحو 0269 ، 1.018 ، 1.122
مميار م 3لك زيادة في كال من المياه الجوفية
بالوادي والدلتا (مميار م ،)3مياه الصرر الزراعي
(مميار م ،)3مياه األمطار والسيو (مميار م،)3
بمقدار الوحدة لك منيم عمى التوالي.
 بينما يتناقص المعروض من الموارد المائية المتاحة
بنحو  02007 ، 02007 ، 02003مميار م 3لك

زيادة في كال من اجمالي تصرر مياه الني عند
زان اسوان(مميار م ،)3كميات مياه الري عند
اسوان (مميار م ،)3الفواقد المائية بين الحق
وأسوان(مميار م )3بمقدار الوحدة لك منيم عمى
التوالي.
 كما اشارت النتائج إلى تزايد الطمب عمى الموارد
المائية المتاحة بنحو ،02007 ،02949 ،02465
 02607 ، 02036 ، 02066مميار م 3لك زيادة
في كال من إجمالي عرض الموارد المائية المتاحة
(مميار م ،)3است دامات الزراعة (مميار م،)3
الشرب واالست دامات الصحية (مميار م ،)3عدد
السكان بالمميون نسمة ،مساحة االرز (ألر طن)،
مساحة قصب السكر (ألر طن) بمقدار الوحدة
لك منيم عمى التوالي.
 في حين يتناقص الطمب عمى الموارد المائية
المتاحة بنحو  02066 ،02005 ،02004مميار
م 3لك زيادة في كال من مساحة األراضي الزراعية
(ألر فدان) ،نصيب الفدان من االست دامات
المائية في الزراعة سنويا (متر مكعب) ،مساحة
المحاصي الشرىة لممياه (ألر فدان) بمقدار الوحدة
لك منيم عمى التوالي.
وقد بتت المعنوية االحصائية عند مستوط يتراوح
من  %5إلى  ،%00فيما عدا كميات مياه الري عند
اسوان ،الفواقد المائية بين الحق وأسوان ،عدد السكان
بالمميون نسمة لم ت بت معنويتيم االحصائية .كما
بتت معنوية النموذج كك  .كما أوضحت النتائج أن
حوالي من  %80إلى  %89من التغيرات الحاد ة في
كال من إجمالي العرض من الموارد المائية واجمالي
الطمب عمى الموارد المائية يرجع إلى التغير في
المتغيرات المستقمة مح الدراسة.
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 نتائج النموذج القياسي األني لمحددات الموارد المائية المصرية.2 جدول

System: UNTITLED
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Date: 05/24/18 Time: 16:12
Sample: 1 11
Included observations: 11
Total system (balanced) observations 22
Linear estimation after one-step weighting matrix
Coefficient
C(1)
56.55689
C(3)
1.121575
C(4)
1.018397
C(6)
1.295649
C(7)
-0.003073
C(8)
-0.017448
C(9)
-0.007205
C(10)
35.01032
C(11)
1.424546
C(12)
0.949921
C(13)
-0.004231
C(14)
0.016877
C(15)
-0.005656
C(16)
0.022657
C(17)
0.032318
C(18)
-0.022386
C(19)
0.217008
Determinant residual covariance

Std. Error
1.843887
0.107281
0.029717
0.242239
0.013629
0.008643
0.026167
67.12943
0.994787
0.050395
0.007277
0.014982
0.009204
0.010346
0.012972
0.010286
0.060922
2.92E-06

t-Statistic
30.67265
10.45454
34.27021
5.348643
-0.225462
-2.018765
-0.275346
0.521535
1.432011
18.84939
-0.581431
1.126484
-0.614503
2.189996
2.491300
-2.176407
3.562040

Prob.
0.0000
0.0001
0.0000
0.0031
0.0305
0.0995
0.7941
0.6243
0.2116
0.0000
0.0562
0.3111
0.0458
0.0801
0.0551
0.0815
0.0162

Equation: Y1=C(1)+C(3)*X2+C(4)*X3+C(6)*X5+C(7)*X15+C(8)*X18+C(9) *X20
Instruments: X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X13 X14 X15 X20
Observations: 11
R-squared
0.899429
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.888572
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.090046
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.831583

73.62637
2.382550
0.032433

Equation: Y2=C(10)+C(11)*X7+C(12)*X9+C(13)*X13+C(14)*X14+C(15)*X22
+C(16)*X24+C(17)*X25+C(18)*X26+C(19)*Y1
Instruments: X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X13 X14 X15 X20
Observations: 11
R-squared
0.799877
Mean dependent var
73.66909
Adjusted R-squared
0.798775
S.D. dependent var
3.023033
S.E. of regression
0.105816
Sum squared resid
0.011197
Durbin-Watson stat
2.170165
)EViews 9(  حسبت من ال البرنامج اإلحصائي9المصدر
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ثانياً 9نتائج النموذج القياسي اآلني لمحددات الموارد
المائية المصرية في ظل ترثير السياسات المائية في
اآلونة األخيرة
**حالة وجود ترثير السياسات المائية (متغير
انتقالي)
 معادلة العرض المائي المصري ( معادلة سموكية):
Y1 = 53.28 +1.334X2 +1.009X3 +1.625X5
+0.013X15 -0.009X18 +0.018X20
+0.213D01
D.W= 2.68

R2 Adjusted = 0.689

 معادلة الطمب المائي المصري (معادلة سموكية)
Y2 = 38.83 +1.515X7 +0.943X9 -0.005X13
+0.019X14 -0.006X22 +0.021X24 +0.031X25
-0.021X26 +0.211Y1
D.W= 2.16

R2 Adjusted = 0.788

تشير نتائج التقدير اإلحصائي إلى أن المعروض
من الموارد المائية المتاحة يزداد بنحو  600مميون متر
مكعب مياه نتيجة التباع الحكومة المصرية سياسات
مائية تيدر لترشيد است دام المياه في كافة مناحي
الحياة والسيما في ظ تداعيات بناء سد النيضة في

اآلونة األ يرة .ولع من أىم ىذه السياسات :تقميص
المساحات المزروعة من المحاصي الشرىة لممياه،
واستنباط أصنار وسالالت نباتية من المحاصي
االستراتيجية ذات معدالت استياله مائي أق والتوسع
في تطبيق تكنولوجيا معالجة مياه الصرر والتوسع في
نشر وتبني أساليب تكنولوجيا الري الحديث ،وتبطين
وتطيير الترع والمجاري المائية وغيرىا من السياسات
المائية األ رط والسيما في اآلونة األ يرة.
كما اوضحت نتائج التقدير االحصائي لمنموذج
القياسي اآلني لمحددات الموارد المائية المصرية في
ظ تأ ير السياسات المائية في اآلونة األ يرة ال
الفترة ( )6006-6006ما يمي :
 اشارت النتائج إلى تزايد المعروض من الموارد
المائية المتاحة بنحو ،1.625 ، 1.009 ، 02334
 02008 ، 02003مميار م 3لك زيادة في كال من
المياه الجوفية بالوادي والدلتا (مميار م ،)3مياه
الصرر الزراعي (مميار م ،)3مياه األمطار
والسيو (مميار م ،)3اجمالي تصرر مياه الني
عند زان اسوان(مميار م ،)3الفواقد المائية بين
الحق وأسوان(مميار م )3بمقدار الوحدة لك منيم
عمى التوالي.
 بينما يتناقص المعروض من الموارد المائية المتاحة
بنحو  02008مميار م 3لك زيادة في كميات مياه
الري عند اسوان (مميار م ،)3بمقدار الوحدة لك
منيم عمى التوالي.
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 نتائج النموذج القياسي األني لمحددات الموارد المائية المصرية في ظ تأ ير السياسات المائية في األونة.1 جدول
األ يرة
System: UNTITLED
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Date: 05/24/18 Time: 17:09
Sample: 1 11
Included observations: 11
Total system (balanced) observations 22
Linear estimation after one-step weighting matrix
Coefficient
C(1)
53.28051
C(3)
1.334979
C(4)
1.008673
C(6)
1.624685
C(7)
0.013302
C(8)
-0.008878
C(9)
0.018217
C(20)
0.213505
C(10)
38.83321
C(11)
1.514856
C(12)
0.942746
C(13)
-0.004799
C(14)
0.019221
C(15)
-0.006245
C(16)
0.021425
C(17)
0.031127
C(18)
-0.021162
C(19)
0.210867
Determinant residual covariance

Std. Error
1.231169
0.075650
0.017174
0.153777
0.008425
0.005129
0.015515
0.043661
67.01210
0.992831
0.050196
0.007263
0.014868
0.009188
0.010329
0.012955
0.010269
0.060849
7.91E-07

t-Statistic
43.27636
17.64675
58.73096
10.56519
1.578833
-1.730907
1.174126
4.890039
0.579496
1.525794
18.78120
-0.660709
1.292764
-0.679649
2.074216
2.402693
-2.060703
3.465406

Prob.
0.0000
0.0001
0.0000
0.0005
0.1895
0.1585
0.3055
0.0081
0.5933
0.2018
0.0000
0.5449
0.2657
0.5340
0.1067
0.0741
0.1084
0.0257

Equation: Y1=C(1)+C(3)*X2+C(4)*X3+C(6)*X5+C(7)*X15+C(8)*X18+C(9)
*X20+C(20) *D01
Instruments: X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X13 X14 X15 X20
Observations: 11
R-squared
0.699809
Mean dependent var
73.62637
Adjusted R-squared
0.689364
S.D. dependent var
2.382550
S.E. of regression
0.060065
Sum squared resid
0.010823
Durbin-Watson stat
2.683771
Equation: Y2=C(10)+C(11)*X7+C(12)*X9+C(13)*X13+C(14)*X14+C(15)*X22
+C(16)*X24+C(17)*X25+C(18)*X26+C(19)*Y1
Instruments: X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X13 X14 X15 X20
Observations: 11
R-squared
0.799874
Mean dependent var
73.66909
Adjusted R-squared
0.788741
S.D. dependent var
3.023033
S.E. of regression
0.107273
Sum squared resid
0.011507
Durbin-Watson stat
2.164727
)EViews 9(  حسبت من ال البرنامج اإلحصائي9المصدر
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اسوان ،الفواقد المائية بين الحق وأسوان ،عدد السكان
بالمميون نسمة لم ت بت معنويتيم االحصائية .كما بتت
معنوية النموذج كك  .كما أوضحت النتائج أن حوالي
من  %72إلى  %82من التغيرات الحاد ة في كال من
إجمالي العرض من الموارد المائية واجمالي الطمب
عمى الموارد المائية يرجع إلى التغير في المتغيرات
المستقمة مح الدراسة.

 كما اشارت النتائج إلى تزايد الطمب عمى الموارد
المائية المتاحة بنحو ،2.219 ،0.942 ،1.514
 2.211 ، 2.231 ،2.221مميار م 3لك زيادة في
كال من إجمالي عرض الموارد المائية المتاحة (مميار
م ،)3است دامات الزراعة (مميار م ،)3الشرب
واالست دامات الصحية (مميار م ،)3عدد السكان
بالمميون نسمة ،مساحة االرز (ألر طن) ،مساحة
قصب السكر (ألر طن) بمقدار الوحدة لك منيم
عمى التوالي.
 في حين يتناقص الطمب عمى الموارد المائية
المتاحة بنحو  2.222 ، 2.225 ، 2.224مميار م3
لك زيادة في كال من مساحة األراضي الزراعية (ألر
فدان) ،نصيب الفدان من االست دامات المائية في
الزراعة سنويا (متر مكعب) ،مساحة المحاصي الشرىة
لممياه (ألر فدان) بمقدار الوحدة لك منيم عمى
التوالي.
وقد بتت المعنوية االحصائية عند مستوط يتراوح
من  %5إلى  ،%12فيما عدا كميات مياه الري عند

أوتً  9نقاط القوة ونقاط الضعف التي تواجو الموارد
المائية المصرية

نقاط القوة

نقاط الضعف

 وجود مصدر مياه عذب دائم ىو نير الني .
 زيادة است دام مياه الصرر المعاد معالجتيا.
 وجود بحيرة السد العالي كمصدر تأميني أو
احتياطي لممياه.
 است دام الدولة بعد التقنيات الحدي ة لمري في
األراضي الجديدة بما يحد من الفقد المائي .
 وجود سد أسوان لتنظيم وادارة الموارد المائية النيمية
عمى مدار السنة.
 أن حوالي  % 32من القروض والمنف االجنبية
موجية إلى تنمية قطاع الموارد المائية المصرية .وفقاًَ
إلحصائيات البنه الدولي.
 وضع ال طة القومية إلدارة الموارد المائية ال
الفترة ( )2217-2227وذله لتحقيق ما يمي:
( )1زيادة الموارد المائية.
( )2رفع كفاءة است دام الموارد المائية المتاحة.
( )3الحفاظ عمى الصحة العامة والبيئة.

 بات حصة مصر من مياه نير الني .
 محدودية الموارد المائية المصرية.
 تناقص متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر
نتيجة الزيادة في عدد السكان.
 عدم وجود ترشيد الستياله المياه سواء است دامات
الزراعة أو االست دامات الصحية والشرب.
 زراعة المحاصي الشرىة لممياه م األرز والقصب
والموز.
 انتشار الحشائش وورد الني في المجاري المائية
والترع والرياحات والذي يعيق سريان المياه أو الذي
يساىم أيضا في زيادة الفقد المائي.
 عدم وجود تبطين لمترع والرياحات الرئيسية والذي
يساىم في ارتفاع الفواقد المائية.
 وجود مصبات لم مفات المصانع والم مفات
الزراعية في نير الني بما يؤدي لزيادة التموث لممياه
وجعميا غير صالحة لالست دام.
 تدىور نوعية وجودة المياه بفع مصادر التموث

 -2المحور الثاني 9الوقوف عمى أىم نقاط القوة
والضعف والفرص والتيديدات او المخاطر التى
يمكن أن تواجو الموارد المائية في مصر باستخدام
SWOT Analysis
أىم نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات التي
تواجو قطاع الموارد المائية المصرية
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نقاط الضعف
الم تمفة.
 التنافس عمى المياه بين القطاعات المست دمة
لممياه.
 عدم المشاركة الفعالة من الجيات المعنية بإدارة
الموارد المائية.
 االست دام المبالغ فيو لمياه الري الزراعي حيث
تست دم حوالي  %85من إجمالي الموارد المائية المتاحة
سنويا في الزراعة لمساحات كبيرة من المحاصي
معظميا محاصي شرىة لممياه كما انيا تعتمد عمى
أسموب الري التقميدي (الغمر).
 االسرار في است دام مياه الشرب واالست دامات
المنزلية واست دامات المحالت التجارية.
 عدم كفاءة است دام مياه األمطار وتعزيز االستفادة
منيا أو استغالليا بشك أم .
 االست دام الجائر لممياه الجوفية.

المصدر 9الدراسات المرجعية السابقة باإلضافة إلى المقابالت الش صية مع بعض الجيات المعنية.

ثانياً 9الفرص والتيديدات (المخاطر) التي تواجو الموارد المائية المصرية
الفرص






التوسع في دعم مشروعات أعالي الني
(جونجمي – بحر الغ از ) وتمه المرتبطة بدو
المصب لتعزيز الوضع المائي لمصر.
ضخ المزيد من االست مارات في تمه
المشروعات التنموية االستراتيجية التي تحتاجيا
دو االتفاقية (دو المصب).
زيادة معدالت التعاون الدولي بين مصر ودو
حوض الني والسيما في قطاع التعميم والزراعة
والصحة.

التيديدات (المخاطر)




استحواذ أ يوبيا عمى النصيب األكبر في
المساىمة بحوالي  %85من الموارد المائية
النيمية .كما أن النسبة الباقية وىي  %15تأتي
من دو أ رط .وىو ما يترتب عمى ذله
إمكانية حدوث مشاك سياسية واقتصادية
وعسكرية مع يوبيا.
تد الدو األ رط (م  :أسرائي ) من ارج
النزاعات
القارة األفريقية بيدر إشعا
وال الفات السياسية والمائية لمضغط عمى
مصر واشغاليا في عدة قضايا في آن واحد.

المصدر 9الدراسات المرجعية السابقة باإلضافة إلى المقابالت الشحصية مع بعض مم مى الجيات المعنية.
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 -2المحور الثالث 9وضع آلية مقترحة لمنيوض
بالموارد المائية المصرية فى ضوء نتائج المحور
األول والثانى وبعض الدراسات السابقة.
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شكل  .2آلية مقترحة لمنيوض بالموارد المائية المصرية
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المراجـــــع
الجنــــاينيم عصــــماء عــــادل  .1222د ارسر ررة تحميمير ررة
القتصر رراديات ترشر رريد اسر ررت دام الم ر روارد المائير ررة فر رري
الزراعة المصرية ،رسالة ماجسـتيرم قسـم اتقتصـاد
الزراعـــيم كميـــة الزراعـــة م جامعـــة القـــاىرةم 221
ص.
اليمـــانيم عبـــد التـــوابم ســـمير عـــدلي  .2881بعررض
قضايا است دام الموارد األرضية والمائية في مصرر،

نردوة تحمير السياسررات الزراعيرة فرري جميوريررة مصررر
العربيررة ،منظمــة األيذيــة والزراعــة لممــم المتحــدةم
وزارة الزراعــة واستصــألح األراضــيم الجــزء الرابــعم
 263ص.
مرســــىم ســــعيد عبــــدالفتاح عنــــاني  " .1226اآل ررار
االقتصر ررادية ل فر ررض مسر رراحات المحاصر رري الشر رررىة
لممي ر رراه عمر ر ررى المي ر ر رزان المر ر ررائي المصر ر ررري" ،رســــــالة
دكتــوراهم قســم اتقتصــاد الزراعــيم كميــة الزراعـــةم
جامعة عين شمسم  245ص.
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المألحـــــق
ممحق  .2عرض الموارد المائية المتاحة

السنوات

حصة
مياه نير
النيل

المياه
الجوفية
بالوادي
والدلتا

(مميار متر مكعب) ال الفترة ()2216-2226
( الوحدة  9مميار متر مكعب )
إجمالي
عرض
تحمية
تدوير مياه
تدوير
األمطار
الموارد
مياه
الصرف
مياه
والسيول
المائية
البحر
الصحي
الصرف الزراعي
المتاحة

2006

55.5

6.10

5.40

1.20

1.30

0.06

69.56

2007

55.5

6.10

5.70

1.30

1.30

0.06

69.96

2008

55.5

6.20

8.00

1.30

1.30

0.06

72.36

2009

55.5

6.25

9.65

1.10

1.10

0.05

73.65

2010

55.5

6.30

8.95

1.25

1.30

0.05

73.35

2011

55.5

6.30

8.24

1.30

1.30

0.05

72.69

2012

55.5

7.50

9.17

1.30

0.63

0.06

74.16

2013

55.5

7.70

10.10

1.30

0.74

0.06

75.40

2014

55.5

6.70

11.50

1.30

0.90

0.10

76.00

2015

55.5

6.90

11.70

1.30

0.90

0.10

76.40

2016

55.5

6.50

11.90

1.30

1.04

0.12

76.36

المتوسط

55.5

6.60

9.12

1.27

1.07

0.07

73.63
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ممحق  .1است دامات الموارد المائية والطمب عمييا في م تمر القطاعات االقتصادية
)2216
( الوحدة  9مميار متر مكعب )
السنوات

الزراعة

الفاقد بالتبخر
من النيل والترع

الشرب
واتستخدامات

الصناعة

الصحية

المألحة
النيرية

الفترة (-2226

إجمالي الطمب
عمى
الموارد المائية

2006

59.00

2.10

6.10

1.15

0.20

68.55

2007

59.30

2.10

6.50

1.15

0.20

69.25

2008

60.00

2.10

6.60

1.33

0.20

70.23

2009

61.30

2.10

9.00

1.20

0.20

73.80

2010

61.30

2.00

9.35

1.20

0.20

74.05

2011

60.90

2.10

9.55

1.20

0.20

73.95

2012

61.50

2.20

9.60

1.20

0.20

74.70

2013

62.10

2.50

9.70

1.20

0.20

75.70

2014

62.35

2.50

9.95

1.20

0.20

76.20

2015

62.35

2.50

10.35

1.20

0.20

76.60

2016

62.78

2.50

10.65

1.20

0.20

77.33

المتوسط

61.17

2.25

8.85

1.20

0.20

73.67
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نموذج اقتصادي قياسي لمحددات الموارد المائية المصرية

ممحق  .2متوسط نصيب الفرد من مياه الني ومساحة األراضي الزراعية والتعداد السكاني في مصر ال الفترة
()2216-2226
حصة مصر من

متوسط نصيب الفرد

مساحة

مياه النيل

سنوياً من مياه النيل

األراضي الزراعية

(مميار متر مكعب)

(متر مكعب)

(ألف فدان)

2006

55.5

770.74

8411

72.01

2007

55.5

753.63

8423

73.64

2008

55.5

738.10

8432

75.19

2009

55.5

721.48

8783

76.93

2010

55.5

705.35

8741

78.68

2011

55.5

689.19

8619

80.53

2012

55.5

672.32

8799

82.55

2013

55.5

655.80

8954

84.63

2014

55.5

639.30

8916

86.81

2015

55.5

630.95

9096

87.96

2016

55.5

618.02

9131

89.80

55.5

738.13

8530

76.03

السنوات

المتوسط

التعداد السكاني
بالمميون نسمة
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ABSTRACT

The water issue has taken over all Egyptian
efforts to try to overcome all obstacles to water
supply in the short and long run. Especially in the
light of contemporary changes, especially the construction of the Al-Nahda Dam, and therefore the
aim of the research to identify the most important
determinants of water resources in Egypt, in preparation for inclusion in a proposed mechanism for
the promotion of water resources in Egypt.
The research aimed at analyzing the economics of water resources in Egyptian agriculture to
identify the most important economic determinants
facing the Egyptian water resources sector in general and the water uses in Egyptian agriculture in
particular, as well as the most important strengths,
weaknesses, opportunities and threats facing the
Egyptian water sector.

The results of the statistical assessment of the
econometric model of the Egyptian water resource
determinants under the influence of water policies
show that the supply of available water resources
is increasing by about 210 million cubic meters due
to the Egyptian government adopting water policies aimed at rationalizing the use of water in all
aspects of life, The repercussions of the construction of the Al-Nahda Dam have been in recent
times. The most important of these policies is the
reduction of cultivated areas of water crops, the
development of plant varieties and varieties of strategic crops with lower water consumption rates, the
expansion of the application of wastewater treatment technology, the expansion and adoption of
modern irrigation techniques, and the lining and
clearing of canals, waterways and other policies.
Especially in recent times.
Keywords: Economics of water resources, Econometric model, Water policy
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