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 زــــــــــــــــالموجـ
  

مدخالت وعناصر التنمية، تعتبر المياه من أىم 
وتزداد أىمية المياه بمصر نظرًا لقمة مواردىا وزيادة 
الطمب عمييا في الفترات االخيرة ، حيث تندر األمطار 
وتغطي الصحارى معظم أراضييا. ويعتبر نير النيل 
ىو المورد الرئيسي لممياه في جميورية مصر العربية 

متر  مميار 55.5حيث تبمغ حصتيا من النير نحو  
تنحصر مشكمة الدراسة في تعدد مكعب سنويًا ، و 

االستخدامات الزراعية الراىنة والمستقبمية لممياه في 
الوقت الذى تعانى فيو مصر من ثبات الكميو المتاحة 
من المياه لتغطية ىذه االستخدامات والسيما في ظل 
ارتفاع معدالت النمو السكاني المصري مع ثبات حصة 

من ثم باتت مشكمة نقص المياه شبح مصر من المياه و 
ييدد المقتصد القومي بصفو عامو وقطاع الزراعة 
بصفة خاصة. واستيدف البحث دراسة الوضع الحالي 
لمعرض المائي المصري من نير النيل وكذلك دراسة 
الطمب الحالي لمياه الري من نير النيل من خالل 
دراسة التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري 

 مستخدمة لممحاصيل الزراعية في العروات الثالثال
يتبين من الدراسة أن كميات المياه المستخدمة في و 

الري لممحاصيل الزراعية عند أسوان آخذت في التذبذب 
بالزيادة والنقصان ، حيث تراوحت بين حد أدنى بمغ 

وحد أقصى بمغ نحو  2012عام  3مميار م 40.1نحو 
توسط سنوي بمغ حوالي بم 2008عام  3مميار م 62.1
خالل نفس الفترة. وبدراسة معادلة  3مميار م 50.48

االتجاه الزمني العام لكميات المياه المستخدمة في الري 

لممحاصيل الزراعية عند أسوان ويتبين أنيا توجد صورة 
رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وأن البيانات تدور حول 

 متوسطيا الحسابي . 
 

 ، الزراعةالموارد المائية، الطمب :الدالةالكممات 
 المصرية، االحتياجات المائية 

 

 ةـــمقدم
 

تعتبرررر الميررراه مرررن أىرررم مررردخالت وعناصرررر التنميرررة ، 
وترررزداد أىميرررة الميررراه بمصرررر نظررررًا لقمرررة مواردىرررا وزيرررادة 
الطمب عمييا في الفتررات االخيررة ، حيرث تنردر األمطرار 

نيرررر النيرررل وتغطررري الصرررحارى معظرررم أراضرررييا. ويعتبرررر 
ىررو المررورد الرئيسرري لمميرراه فرري جميوريررة مصررر العربيررة 

مميررار متررر  5555حيررث تبمررغ حصررتيا مررن النيررر نحررو  
مكعررررب سرررررنويًا ، بينمررررا تتضررررراعف االحتياجررررات المائيرررررة 
نتيجررة الزيررادة السرركانية والترري بمغررت حاليررًا مررا يقرررب مررن 

( مميون نسرمة ، باضضرافة عمرى زيرادة التوسرع 95نحو )
ي الزراعة لسد الفجوة الغذائية وكذلك التوسعات األفقي ف

الصرررناعية وارتفررراع مسرررتوى المعيشرررة الرررذي يرررؤدي بررردوره 
إلى زيادة معدل االستخدامات المائية ، كما تشير دالئرل 
األمررن الغررذائي إلررى أن نصرريب الفرررد مررن الميرراه يررتقمص 

( متر مكعب سرنويًا ويتزايرد 777باستمرار إلى اقل من )
ن عرررام  خرررر والرررذي تررردبره الدولرررة مرررن العجرررز المرررائي مررر

خررالل إعررادة اسررتخدام ميرراه الصرررف الزراعرري والصرررف 
 .الصحي واسترجاع أو تقميل الفواقد من المياه

mailto:mowaodhashem@agr.asu.edu.eg
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 مشكمة البحث
 

تنحصرررررر مشررررركمة البحرررررث فررررري تعررررردد االسرررررتخدامات 
الزراعيررررة الراىنررررة والمسررررتقبمية لمميرررراه فرررري الوقررررت الررررذى 
تعررانى فيررو مصررر مررن ثبررات الكميررو المتاحررة مررن الميرراه 
لتغطيرررررة ىرررررذه االسرررررتخدامات والسررررريما فررررري ظرررررل ارتفررررراع 
معدالت النمو السكاني المصري مع ثبات حصة مصرر 

لميراه شربح ييردد من المياه ومرن ثرم باترت مشركمة نقرص ا
المقتصرررد القرررومي بصرررفو عامرررو وقطررراع الزراعرررة بصرررفة 

وبرررالرمم مرررن الجيرررود الميسرررتمرة لزيرررادة اضنتررراج خاصرررة، 
الزراعرري المصررري إال أن قيمررة الفجرروة تتزايررد فرري بعررض 
المحاصرريل األساسررية بصررورة تيعرررض االقتصرراد القررومي 
لمترثثيرات الحررادة لممتغيرررات العالميررة وبصررورة تررؤثر عمررى 

من الغذائي ومن ثم األمن السياسري المصرري. األمرر األ
الرررذي يسررررتمزم معررررو ضرررررورة التوسرررع األيفقرررري ولكررررن ىررررذا 
ررررو عديررررد مررررن العوامررررل يررررثتي فرررري ميقررررد مت يا  التوسررررع تحكمي
وأىميررا نيرردرة الميرراه الناتجررة عررن محدوديررة حصررة مصررر 
مرررن ميررراه نيرررر النيرررل فررري الوقرررت الحرررالي المتزامنرررة مرررع 

 6706عررام  3م 547مررغ نحررو تنرراقص نصرريب الفرررد ليب
وترتيبررًا عمرري ذلررك فرر ن  وىررو مررا دون حررد الفقررر المررائي.

مشررركمة الدراسرررة ترررتمخص فررري محدوديرررة المررروارد المائيرررة 
وتعرردد وتنرروع وتزايررد األنشررطة الزراعيررة وخاصررًة الغذائيررة 
ومن ثم ف ن تحديد االستخدام االقتصادي األمثل يصبح 

ع ىذه المروارد مشكمة أساسية ينبغي الحرص عمييا لتوزي
المائيررة المحرردودة عمرري االحتياجررات المتزايرردة والمتناميررة 
وفقرررًا لسررريناريوىات مختمفرررة تتناسرررب واألوضررراع المحميرررة 

 والعالمية. 
 

 ىدف البحث
 

اسرررررتيدف البحرررررث دراسرررررة الوضرررررع الحرررررالي لمعررررررض 
المرررائي المصرررري مرررن نيرررر النيرررل وكرررذلك دراسرررة الطمرررب 

ن خررررالل دراسررررة الحررررالي لميرررراه الررررري مررررن نيررررر النيررررل مرررر
التوزيرررع النسررربي لمتوسرررط كميرررات ميررراه الرررري المسرررتخدمة 
لممحاصيل الزراعية في العرروات الرثالث، ويرتم ذلرك مرن 

 خالل وضع مجموعة أىداف فرعية متمثمة في:
 

  تحميل الوضع الراىن لمطمب عمرى الميراه فري قطراع
 الزراعة المصرية.

  تحميرررررل العررررررض والطمرررررب الحرررررالي لممررررروارد المائيرررررة
 المصرية.

 .تحميل األىمية النسبية لمموارد المائية المصرية 
  تحميل األىمية النسربية السرتخدامات المروارد المائيرة

 المصرية.
  دراسرررة التوزيرررع النسررربي لمتوسرررط كميرررات ميررراه الرررري

 المستخدمة لمحاصيل العروة الصيفية.
  دراسرررة التوزيرررع النسررربي لمتوسرررط كميرررات ميررراه الرررري

 عروة الشتوية.المستخدمة لمحاصيل ال
  دراسرررة التوزيرررع النسررربي لمتوسرررط كميرررات ميررراه الرررري

 المستخدمة لمحاصيل الفاكية.
  دراسرررة التوزيرررع النسررربي لمتوسرررط كميرررات ميررراه الرررري

 المستخدمة لمحاصيل العروة النيمية.
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات 
 

اعتمرررردت الدراسررررة عمرررري اسررررتخدام أسرررراليب التحميررررل  
)المقرررراييس اضحصررررائية ( والكمرررري  اضحصررررائي الوصررررفي

مثررل االنحرردار الخطرري وميررر الخطرري واالرتبرراط الخطرري 
بين المتغيرات وذلك لبيانات ثانوية تم تجميعيا من وزارة 
المرررررررروارد المائيررررررررة والرررررررررري ووزارة الزراعررررررررة واستصرررررررررالح 
األراضررري والجيررراز المركرررزي لمتعبئرررة العامرررة واضحصرررا  

إحصررررررائية  وجيررررررات أخررررررري . وذلررررررك باسررررررتخدام برررررررام 
متخصصررررة مثررررل حررررزم البرررررام  اضحصررررائية فرررري مجررررال 

 . Excel، برنام   SPSS العموم االقتصادية مثل
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تطور كميات المياه المستخدمة في ري المحاصيل 
والحقل خالل  الزراعية عند كل من أسوان وأفمام الترع

 (0202-0222الفترة )
 

تطــور كميــات الميــاه  جمــالي التصــرف عنــد خــزان  -أ
 أسوان

ــــم )يتبررررين مررررن دراسررررة مؤشرررررات  أن  (0الجــــدول ر 
قرررد  كميررات الميرراه ضجمررالي التصررررف عنررد خررزان أسرروان

عررام  3مميررار م 5555تراوحررت بررين حررد أدنررى بمررغ نحررو 
عررررام  3مميررررار م 6756وحررررد أقصررررى بمررررغ نحررررو  6703
 3مميرررار م 59563بمتوسرررط سرررنوي بمرررغ حررروالي  6770

وبدراســـــــة معادلـــــــة . (6706-6777)خرررررررالل الفتررررررررة 
كميررات الميرراه ضجمررالي التصرررف االتجــاه الزمنــي العــام 

ـــم ) عنرررد خرررزان أسررروان ـــة ر  يتبرررين أن الصرررورة  (0معادل
الخطيررررة  ىرررري أفضررررل الصررررور حيررررث تبررررين أن إجمررررالي 

 عامررا متناقصرراً آخررذ اتجاىررا  التصرررف عنررد خررزان أسرروان
سررررنوي معنرررروي إحصررررائيا عنررررد  3مميررررار م 7540بمقرررردار

ىررررذا وقررررد بمررررغ معامررررل التحديررررد  7570مسررررتوى معنويررررة 
((R2  مرررن التغيررررات  33ممرررا يعنرررى أن  7533نحرررو %

ترجررررع لمعوامررررل الترررري  التصرررررف عنررررد خررررزان أسرررروانفرررري 
يعكررررس أثرىررررا متغيررررر الررررزمن ، ىررررذا وقررررد ثبتررررت معنويررررة 

 النموذج المستخدم لمقياس.
 

إجمالي التصرف  (: االتجاه الزمني العام 0)معادلة ر م 
 ( 0202-0222خالل الفترة ) عند خزان أسوان

 
Y^i = 63.3 - 0.41 Xi

 

        (41.1)    (-2.7) 
F = 7.4**      R2 = 0.33 

إجمررالي التصررررف : تمثررل القيمررة التقديريررة Y^i حيررث :
 .3عند خزان أسوان بالمميار م

Xi ( حيرث 2016-6777الزمنيرة ): متغير الزمن لمفترة
i  ( =0 ،6 ،3 ،...،17) 

المحسررروبة ،  (T)القيمرررة برررين األقرررواس تشرررير إلرررى قيمرررة 
(R2)  ، معامررررل التحديررررد(F)  )  ( ، معنويررررة النمرررروذج

تشرررررير إلرررررى معنويرررررة معرررررامالت االنحررررردار عنرررررد مسرررررتوى 
،) ( تشررررررير إلررررررى معنويررررررة معررررررامالت  (0.01)معنويررررررة 

 . (0.05)االنحدار عند مستوى معنوية 
 (0الجــــــدول ر ــــــم )حسرررررربت مررررررن بيانررررررات   المصــــــدر:
 بالدراسة.

 
تطـــــور كميـــــات الميـــــاه المســـــتخدمة فـــــي الـــــري  -ب

 لممحاصيل الزراعية عند أسوان
ــــم )يتبررررين مررررن دراسررررة مؤشرررررات  أن  (0الجــــدول ر 

كميررات الميرراه المسررتخدمة فرري الررري لممحاصرريل الزراعيررة 
عنررررد أسرررروان آخررررذت فرررري التذبررررذب بالزيررررادة والنقصرررران ، 

 3مميررار م 4750حيرث تراوحررت بررين حررد أدنرى بمررغ نحررو 
عام  3مميار م 6650وحد أقصى بمغ نحو  6706عام 

 3مميرررار م 57548بمتوسرررط سرررنوي بمرررغ حررروالي  6778
عادلرة االتجراه الزمنري العرام خالل نفس الفترة. وبدراسرة م

لكميات المياه المسرتخدمة فري الرري لممحاصريل الزراعيرة 
عنرررد أسررروان ويتبرررين أنيرررال توجرررد صرررورة رياضرررية مناسررربة 
لطبيعرررررة البيانرررررات وان البيانرررررات تررررردور حرررررول متوسرررررطيا 

 الحسابي . 
 

 لمياه المستخدمة في الريتطور كميات ا -ج
 لممحاصيل الزراعية عند أفمام الترع:

أن  (0الجدول ر م )يتبين من دراسة مؤشرات 
كميات المياه المستخدمة في الري لممحاصيل الزراعية 
عند أفمام الترع قد تراوحت بين حد أدنى بمغ نحو 

وحد أقصى بمغ نحو  6775عام  3مميار م 3554
بمتوسط سنوي بمغ  6778عام  3مميار م 48585
راسة خالل نفس الفترة. وبد 3مميار م 46570حوالي 

معادلة االتجاه الزمني العام لكميات المياه المستخدمة 
في الري لممحاصيل الزراعية عند أفمام الترع ويتبين 
أنيال توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وان 

 البيانات تدور حول متوسطيا الحسابي .
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المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية عند كل من الحقل وأفمام الترع وأسوان خالل تطور كميات  .1جدول 
 (.2016-2000الفترة )

 الكمية :  مميار متر مكعب                                                                              

 إجمالي التصرف السنوات
 عند خزان أسوان

 أسوان أفمام الترع الحقل الفا د الكمي* الري الالزمة لممحاصيل الزراعيةكميات مياه 
2000 64.15 34.68 39.87 50.54 15.86 
2001 67.20 34.76 40.00 50.21 15.45 
2002 61.82 35.37 40.67 51.58 16.21 
2003 56.63 36.55 42.47 53.66 17.10 
2004 57.81 37.86 43.60 55.04 17.19 
2005 57.02 29.78 35.44 46.13 16.36 
2006 58.21 40.95 47.08 59.70 18.75 
2007 65.73 42.08 48.14 61.14 19.06 
2008 63.47 42.85 48.85 62.10 19.25 
2009 60.51 34.56 39.19 50.02 15.46 
2010 57.99 37.79 42.69 51.20 13.41 
2011 58.55 30.87 36.96 43.22 12.35 
2012 59.52 32.11 36.93 40.13 8.02 
2013 55.50 37.82 43.03 46.03 8.21 
2014 56.50 38.30 43.60 46.60 8.30 
2015 56.20 36.80 41.23 44.23 7.43 
2016 56.87 43.66 44.47 46.66 3.00 
 13.61 50.48 42.01 36.87 59.63 المتوسط

 كميات مياه الري عند الحقل -عند أسوان  كميات مياه الري   الفاقد الكمي =
 جمعت وحسبت من الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا  ، الكتاب اضحصائي السنوي )أعداد متفرقة( المصدر:

 
تطـــــور كميـــــات الميـــــاه المســـــتخدمة فـــــي الـــــري  -د

 لممحاصيل الزراعية عند الحقل
ــــم )يتبررررين مررررن دراسررررة مؤشرررررات  أن  (0الجــــدول ر 

كميررات الميرراه المسررتخدمة فرري الررري لممحاصرريل الزراعيررة 
 6958عنررد الحقررل قررد تراوحررت بررين حررد أدنررى بمررغ نحررو 

 43566وحرررد أقصرررى بمرررغ نحرررو  6775عرررام  3مميرررار م
بمتوسررررررط سررررررنوي بمررررررغ حرررررروالي  6706عررررررام  3مميررررررار م
عادلررة خررالل نفررس الفترررة. وبدراسررة م 3مميررار م 36587

االتجاه الزمني العام لكميات المياه المسرتخدمة فري الرري 
( يتبررين 4لممحاصريل الزراعيررة عنررد الحقرل بمعادلررة رقررم )

أن الصررورة الغيررر خطيررة مررن الدرجررة الثانيررة ىرري أفضررل 
الصررررور حيررررث تبررررين أن كميررررات الميرررراه المسررررتخدمة فرررري 
الررررري لممحاصرررريل الزراعيررررة عنررررد الحقررررل آخررررذت اتجاىررررا 

ًا بمقرردار سررنوي معنرروي إحصررائيا حيررث بمررغ متزايررد عامررا
 750، ثرررم أخرررذت فررري التنررراقص بمعررردل  3مميرررار م 054

نحو  R2)سنويا، ىذا وقد بمغ معامل التحديد ) 3مميار م
% مررن التغيرررات فرري كميررات  36ممررا يعنررى أن  7536

الميررراه المسرررتخدمة فررري الرررري لممحاصررريل الزراعيرررة عنرررد 
متغيررر الررزمن ،  الحقررل ترجررع لمعوامررل الترري يعكررس أثرىررا

 ىذا وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لمقياس.
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(: االتجاه الزمني العام لكميات المياه 0معادلة ر م )
د الحقل المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية عن

 (0202-0222خالل الفترة )
 
Y^i = 49.5+1.4Xi - 0.1 X2

i 
 

        (11.2)  (1.2)  (-1.8) 

F = 3.9*       R2 = 0.36 
 

: تمثررررل القيمررررة التقديريررررة لكميررررات الميرررراه Y^i حيررررث :
المسرررررتخدمة فررررري ري المحاصررررريل الزراعيرررررة 

 .3عند الحقل بالمميار م
Xi( حيث 6706-6777: متغير الزمن لمفترة الزمنية )

i  ( =0 ،6 ،3 ،...،07) 
المحسررروبة،  (T)القيمرررة برررين األقرررواس تشرررير إلرررى قيمرررة  

(R2)  ، معامرل التحديرد(F)  معنويرة النمروذج ) ( تشرير
إلررررى معنويررررة معررررامالت االنحرررردار عنررررد مسررررتوى معنويررررة 

(0.05) . 
 بالدراسة. (0الجدول ر م )حسبت من بيانات  المصدر:

 
الفا د الكمي مـن الميـاه المسـتخدمة فـي ري تطور  -ىـ

 المحاصيل الزراعية من أسوان حتى الحقل
الفاقد أن  (0الجدول ر م )يتبين من دراسة مؤشرات 

الكمي من المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعيرة 
عرررام  3مميرررار م 357قرررد ترررراوح برررين حرررد أدنرررى بمرررغ نحرررو 

عرررام  3مميرررار م 09565وحرررد أقصرررى بمرررغ نحرررو  6706
 3مميرررار م 03560بمتوسرررط سرررنوي بمرررغ حررروالي  6778

خالل نفس الفترة. وبدراسرة معادلرة االتجراه الزمنري العرام 
لميرراه المسرررتخدمة فرري ري المحاصررريل لمفاقررد الكمرري مرررن ا

( يتبررين أن الصررورة خطيررة ىرري 5بمعادلررة رقررم )الزراعيررة 
الفاقرررد الكمررري مرررن الميررراه أفضرررل الصرررور حيرررث تبرررين أن 

آخررررذ اتجاىررررا المسررررتخدمة فرررري ري المحاصرررريل الزراعيررررة 
سرررنوي معنررروي  3مميرررار م 7577بمقررردار  عامرررا متناقصرررا

 7564نحو R2) إحصائيا، ىذا وقد بمغ معامل التحديد )
الفاقرررد % مرررن التغيررررات الحادثرررة فررري  64ممرررا يعنرررى أن 

الكمي من المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعيرة 
ترجع لمعوامل التي يعكس أثرىا متغير الرزمن ، ىرذا وقرد 
ثبترررت معنويرررة النمررروذج المسرررتخدم لمقيررراس بصرررفة عامرررة 

 المحسوبة. (F)وذلك باستخدام قيمة 
 

الفا د الكمي من االتجاه الزمني العام  :(3معادلة ر م )
المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية من 

 (0202-0222خالل الفترة ) أسوان حتى الحقل
 

Y^i = 20.5 – 0.77 Xi 

         (13.3)  (-5.1) 

F = 26.1**     R2 = 0.64 
 

الفاقررد الكمرري مررن : تمثررل القيمررة التقديريررة  Y^i حيررث :.
المسررررررررتخدمة فرررررررري ري المحاصرررررررريل الميرررررررراه 

بالمميرررار  الزراعيرررة مرررن أسررروان حترررى الحقرررل
 .3م

Xi( حيث 6706-6777: متغير الزمن لمفترة الزمنية )
i ( =0 ،6 ،3 ،...،07) 

المحسرروبة ،  (T)القيمررة بررين األقررواس تشررير إلررى قيمررة  
(R2)  ، معامررررررل التحديررررررد(F)  ) (،  معنويررررررة النمرررررروذج

نحررررردار عنرررررد مسرررررتوى تشرررررير إلرررررى معنويرررررة معرررررامالت اال
 .  (0.05)معنوية 
 بالدراسة . (0الجدول ر م )حسبت من بيانات المصدر:

 

 حالي لممياه في الزراعة المصرية الطمب ال
 

التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الـري المسـتخدمة 
ــات  ــثالث والفاكيــة طبقــا لمقنن لــري إجمــالي العــروات ال

 ( 2016-0203الحقل  خالل الفترة )
أن محاصيل العروة  (0الجدول ر م )يتضح من 

الصيفية تثتي في المرتبة األولى من حيث متوسط 
كميات مياه الري المستخدمة لري إجمالي العروات 
الثالث والفاكية طبقا لمقننات الحقل والبالغ نحو 

% 58549مميار متر مكعب بما يمثل نحو  90.22



 السبع -مقمد  -إبراىيم            1296

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(2), 2019 

والبالغة  من متوسط إجمالي العروات الثالث والفاكية
مميار متر مكعب، في حين احتمت  39505نحو 

المحاصيل الشتوية المرتبة الثانية حيث بمغت نحو 
%من متوسط إجمالي 37547بنسبة  3مميار م 00597

العروات الثالثة والفاكية ، يمييا في المرتبة الثالثة 

% ، 8575والرابعة الفاكية والمحاصيل النيمية بنسبة 
جمالي العروات الثالث والفاكية % من متوسط إ3577

-6703عمى الترتيب وذلك في المتوسط خالل الفترة )
 . (0الجدول ر م )(، وىو ما يوضحو 2016

 
 

التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لري إجمالي العروات الثالث والفاكية طبقا لمقننات  .2جدول 
 (2016-2013الحقل خالل الفترة )

 3الكمية المستخدمة : مميار م

 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 السنوات  المحاصيل
 30.40 11.90 12.9 11.6 11.6 11.5 المحاصيل الشتوية
 58.49 22.90 25.8 20.6 23.2 22 المحاصيل الصيفية
 3.07 1.20 1.2 1.1 1.3 1.2 المحاصيل النيمية

 8.05 3.15 3.8 3.5 2.2 3.1 الفاكية
 100 39.15 43.7 36.8 38.3 37.8 ا جمالي
 اعداد مختمفةالجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، المصدر: 

 
 

التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة 
لري إجمالي العروات الثالث والفاكية طبقا لمقننات 

 (:2016-2013الحقل واأل اليم خالل الفترة )
أن محاصيل الوجو  (3الجدول ر م )يتضح من 

البحري يثتي في المرتبة األولى من حيث متوسط 
كميات مياه الري المستخدمة لري إجمالي العروات 
الثالث والفاكية طبقا لمقننات الحقل واألقاليم والبالغ 

مميار متر مكعب بما يمثل نحو  23.25نحو 
% من متوسط إجمالي العروات الثالث 59.39

،  يميو في 3مميار م 39.15والفاكية والبالغ نحو 
المرتبة الثانية والثالثة مصر العميا ومصر الوسطي 

%من متوسط إجمالي 19.48%، 21.14بنسبة 
العروات الثالث والفاكية لألقاليم عمى الترتيب وذلك 

 (.2016-2013خالل الفترة )
 

كميات مياه الري المستخدمة لري إجمالي العروات الثالث والفاكية طبقا لمقننات  التوزيع النسبي لمتوسط .3جدول 
 (2016-2013الحقل واألقاليم خالل الفترة )

 3الكمية المستخدمة : مميار م

 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 ا  ميم السنوات
 59.39 23.25 24.9 21.6 23.3 23.2 الوجو البحري

 19.48 7.63 9.3 7.2 7.1 6.9 الوسطيمصر 
 21.14 8.28 9.4 8.1 7.9 7.7 مصر العميا 

 100.00 39.15 43.6 36.9 38.3 37.8 ا جمالي
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة.المصدر: 
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مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروات كميات 

الثالث والفاكية طبقا لمقننات الحقل خالل الفترة 
(2013-2016) 
 
 : محاصيل العروة الصيفيةأوال

-ىي المحاصيل التي تزرع في الفترة من ) فبراير
رمايو( وتنض  خالل أشير الصيف وأىميا القطن في 
الوجو البحري ومصر الوسطي والقصب في مصر 

 يا والوسطي ثم الذرة واألرز .العم
 

كميات مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروة   -أ
-2013الصيفية طبقا لمقننات الحقل خالل الفترة 

2015) 
تعتبر محاصيل العروة الصيفية ىي األولي من 
حيث كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة، ووفقا 

( تقدر متوسط كمية مياه 2016-2013ألرقام الفترة )
الري المستخدمة في ري محاصيل العروة الصيفية 

الجدول ر م وىو ما يوضحو  3مميار م 22.64حوالي 
، وبداخل الزروع الصيفية كانت محاصيل األرز (4)

الصيفي ، الذرة الشامي الصيفي ، وقصب السكر تمثل 
المحاصيل الرئيسية بيذه الزروع حيث احتل محصول 

صيفي المركز األول فبمغ متوسط كمية مياه األرز ال
أى ما يوازى  3مميار م7.5الري المستخدمة حوالي 

% خالل فترة الدراسة، في حين احتل الذرة 33.12
الشامي الصيفي المركز الثاني حيث بمغ متوسط كمية 

أي ما يوازى  3مميار م 6.5المياه المستخدمة حوالي 
  في المركز % خالل نفس الفترة، وجا28.74حوالي 

الثالث محصول قصب السكر فقدر متوسط الكمية 
المستخدمة من المياه لري المساحة الكمية ليذا 

 % .14.14أي ما يعادل  3مميار م 3.2المحصول 
ويالحظ أن متوسط الكمية المستخدمة لري تمك 
المحاصيل الثالثة وىي عمي الترتيب )األرز الصيفي، 

سكر( تمثل حوالي الذرة الشامية الصيفي، قصب ال
% من متوسط  76وىو ما يعادل  3مميار م 17.2

الكمية المستخدمة  لري العروة الصيفية والبالغ نحو 
-2013خالل فترة الدراسة ) 3مميار م 22.64
2016.) 

كما جا  كال من  الخضروات ، العمف االخضر،  
والذرة الرفيعة، القطن، في المرتبة الرابعة، الخامسة، 

وبمغ متوسط كمية مياه الري السابعة السادسة، و 
، 3مميار م 1.28، 3مميار م 1.32المستخدمة حوالي )

( بما يعادل 3مميار م 0.92، 3مميار م 1.23
من متوسط %( %3.99، %5.44، %5.67، 5.81)

الكمية المستخدمة لري العروة الصيفية والبالغ نحو 
 خالل فترة الدراسة عمى الترتيب. 3مميار م 22.64
سررررربق نسرررررتنت  أن محاصررررريل العرررررروة الصررررريفية  ممرررررا

وأىميررررررا سرررررربعة محاصرررررريل ىرررررري عمرررررري الترتيررررررب )األرز 
الصرررريفي ، الررررذرة الشررررامية الصرررريفي ، قصررررب السرررركر ، 

( والذرة الرفيعة العمف األخضر ، الخضروات ، القطن ،
% مرررررن متوسرررررط الكميرررررة المسرررررتخدمة لرررررري 96.9تمثرررررل 

ري % تستخدم في 3.1محاصيل العروة الصيفية ، وأن 
 باقي محاصيل العروة الصيفية.

 
احتياج الفدان من مياه الري المستخدمة  -ب

لمحاصيل العروة الصيفية طبقا لمقننات الحقل خالل 
 (2016-2013الفترة )

احتياج الفدان من مياه  (5الجدول ر م )يوضح 
الري المستخدمة لمحاصيل العروة الصيفية طبقا 

(تعتبر 2016-2013لمقننات الحقل خالل الفترة )
محاصيل العروة الصيفية ىي األولي من حيث كميات 
مياه الري المستخدمة في الزراعة حيث تبين أن كمية 
المياه الالزمة لري فدان واحد من المحاصيل الصيفية 

/فدان 3م 2146.6تتراوح بين حد أدني يمثل نحو 
وذلك لمعمف األخضر، وحد أعمي بمغ نحو 

محصول قصب  /فدان متمثل في3م 11192.34
السكر، كما جا ت كال من المحاصيل التالية في 
المراتب األولي والتي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه 

، الحنا  ، األرز والتي تمثل  القصبلري الفدان وىي
المحاصيل الرئيسية بيذه الزروع حيث احتل محصول 
القصب المرتبة األولي فبمغ متوسط كمية مياه الري 

/  3م 11192.34لري فدان واحد حوالي  المستخدمة
% بالنسبة لمتوسط 17.42فدان أي ما يوازى 

محاصيل العروة الصيفية خالل فترة الدراسة، في حين 
 احتل محصول الحنا  المرتبة الثانية حيث بمغ متوسط 
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المستخدمة لمحاصيل العروة الصيفية طبقا لمقننات الحقل التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري . 4جدول 

 (2016-2013خالل الفترة )
 3الكمية المستخدمة : مميون م

 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 المحصول السنوات
 3.99 903.53 328.4 862.5 1327.4 1095.8 القطن
 33.12 7498.5 6850.9 5978.6 8504.2 8660.2 األز

 28.74 6507.3 8041.8 6154.5 6039.3 5793.7 الذرة الشامية
 5.44 1230.7 1479.7 1165.6 1177.8 1099.6 الذرة الرفيعة
 0.47 105.45 147.2 108.8 92.9 72.9 فول الصويا
 14.14 3200.8 3382.9 3180.9 3158.3 3081.1  صب السكر

 0.52 116.73 158.3 139.8 91.5 77.3 السمسم
 0.57 128.63 170.7 137.1 94.4 112.3 السوداني الفول
 0.06 14.625 8.4 16.8 16.9 16.4 البصل
 0.001 0.2175 0.18 0.22 0.15 0.32 الحناء

 0.10 22.025 26.7 18.1 22.1 21.2 عباد الشمس
 5.67 1283.8 2383.8 1253.4 1079.8 418.2 العمف األخضر

 0.21 48.425 58.7 16.7 62.1 56.2 نباتات طبية وعطرية
 1.17 264.05 987.4 8.2 32.7 27.9 أصناف أخري
 5.81 1315.6 1749.6 499.9 1542.5 1470.2 الخضروات
 100.00 22640 25774.7 19541.12 23242.05 22003.32 ا جمالي
 مختمفة.الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد المصدر: 

 
 

  6288.81كمية المياه المستخدمة لري الفدان حوالي 
% خالل نفس 9.79/ فدان أي ما يوازى حوالي  3م

الفترة، وجا  في المرتبة الثالثة محصول األرز فقدر 
متوسط الكمية المستخدمة من المياه لري فدان من 

% 9.31ان أي ما يعادل /فد3م 5983.63المحصول 
 من متوسط محاصيل العروة الصيفية.

كمرررا جرررا  كرررال مرررن البصرررل، القطرررن، الرررذرة الرفيعرررة،  
، ، في المرتبة الرابعة، الخامسرةالنباتات الطبية والعطرية
وبمرررررغ متوسرررررط كميرررررة ميررررراه الرررررري السادسرررررة ، والسرررررابعة 

المسرررررتخدمة لرررررري فررررردان مرررررن تمرررررك المحاصررررريل حررررروالي 
/فرررررررررررررررررررررردان، 3م 4209.09 /فرررررررررررررررررررررردان،3م 4330.89)

وذلررررررك /فرررررردان( 3م 3757.99/فرررررردان ، 3م 3825.35

%، 6.55% ، 6.74بمرررررررررا يعرررررررررادل ) عمررررررررري الترتيرررررررررب 
مرررن متوسرررط الكميرررة المسرررتخدمة % ( %5.85 ، 5.95

 64261.02لري فدان من العروة الصيفية والبرالغ نحرو 
 (.2016-2013/فدان خالل فترة الدراسة )3م

وجرررررا  كررررراًل مرررررن الخضرررررروات وعبررررراد الشرررررمس فرررررري 
المراترررررررب األخيررررررررة حيرررررررث بمرررررررغ متوسرررررررط كميرررررررة الميررررررراه 
المسررررتخدمة لررررري فرررردان مررررن ىررررذان المحصرررروالن حرررروالي 

/فرردان بمررا يرروازي 3م 2613.05/فرردان ، 3م2706.38
% عمررى الترتيررب مررن متوسررط الكميررة %4.07 ، 4.21

 المسررتخدمة لررري فرردان مررن العررروة الصرريفية( والبررالغ نحررو
- 2013/فررردان وذلرررك خرررالل الفتررررة ) 3م 64261.02

2016.) 
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التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لري الفدان من محاصيل العروة الصيفية طبقا . 5جدول 
 (2016-2013لمقننات الحقل خالل الفترة )

 /فدان3لكمية المستخدمة : م

التوزيع  المتوسط 2016 2015 2014 2013 السنوات المحصول
 النسبي

 6.55 4209.09 4891.00 4033.24 3998.24 3913.88 القطن
 9.31 5983.63 5501.00 5300.52 6631.63 6501.38 األز

 5.11 3286.35 4104.00 3002.92 3049.50 2988.99 الذرة الشامية
 5.95 3825.44 4597.00 3563.52 3593.11 3548.14 الذرة الرفيعة
 5.70 3665.56 4679.00 3314.34 3364.72 3304.17 فول الصويا
 17.42 11192.34 12000.00 10929.58 11032.17 10807.62  صب السكر

 5.23 3362.37 4045.00 3081.47 3185.71 3137.30 السمسم
 4.98 3200.26 3840.00 2968.05 2999.78 2993.23 الفول السوداني

 6.74 4330.89 5174.00 4048.19 4116.93 3984.45 البصل
 9.79 6288.81 6345.00 6285.71 6250.00 6274.51 الحناء

 4.07 2613.05 3140.00 2433.45 2430.71 2448.04 عباد الشمس
 3.34 2146.60 3159.00 2502.74 255.71 2668.96 العمف األخضر

 5.85 3757.99 4692.00 1001.86 4761.54 4576.55 نباتات طبية وعطرية
 5.75 3692.25 4700.00 995.63 4441.12 4632.24 أصناف أخري
 4.21 2706.38 3723.00 999.96 3071.42 3031.15 الخضروات
 100.00 64261.02 4972.67 3630.75 4212.15 4320.71 المتوسط
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة. المصدر:

 

 ثانيا: محاصيل العروة الشتوية
ىرري المحاصرريل الترري تررزرع فرري الفترررة مررن )سبتمبرررر 
نرررروفمبر( وتنضرررر  خررررالل أشررررير الشررررتا  وأىميررررا القمررررح 

والفررررررول والعرررررردس والحمبررررررة والترررررررمس والشرررررعير والبصررررررل 
 والحمص والبرسيم والكتان.

 

كميات مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروة  -أ
-2013الشتوية طبقا لمقننات الحقل خالل الفترة )

2016) 
تثتي محاصيل العروة الشتوية في المركز الثاني من 
حيث كميرات ميراه الرري المسرتخدمة فري الزراعرة ، ووفقرا 

( تقرردر متوسررط كميررة ميرراه 2016-2013الفترررة )ألرقررام 
الرررررري المسرررررتخدمة فررررري ري محاصررررريل العرررررروة الشرررررتوية 

ــم وىررو مررا يوضررحو  3مميررار م 11.9حرروالي  الجــدول ر 
، القمرررح، وبرررداخل الرررزروع الشرررتوية كانرررت محاصررريل (6)

البرسرررررررريم المسررررررررتديم، والخضررررررررروات تمثررررررررل المحاصرررررررريل 

 الرئيسرررررية بيرررررذه الرررررزروع حيرررررث احترررررل محصرررررول القمرررررح
المركررز األول فبمررغ متوسررط كميررة ميرراه الررري المسررتخدمة 

% خررررالل 49.54أى مررررا يرررروازى 3مميررررار م 5.9حرررروالي 
فترررة الدراسررة، فرري حررين احتررل البرسرريم المسررتديم المركررز 
الثراني حيرث بمرغ متوسرط كميرة الميراه المسرتخدمة حرروالي  

% خرررالل 30.28أي مرررا يررروازى حررروالي  3مميرررار م 3.6
المركرررز الثالرررث بنجرررر السررركر نفرررس الفتررررة، وجرررا ت فررري 

فقدر متوسط الكمية المستخدمة من المياه لرري المسراحة 
أي مرا يعرادل  3مميرون م 992.4الكمية ليرذا المحصرول 

ويالحرررظ أن متوسرررط الكميرررة المسرررتخدمة لرررري % .8.33
،  تمررررك المحاصرررريل الثالثررررة وىرررري عمرررري الترتيررررب )القمررررح

 10.5( تمثرررل حررروالي البرسررريم المسرررتديم، وبنجرررر السررركر
% مررن متوسررط الكميررة 88.2وىررو مررا يعررادل  3مميررار م

 11.91المسرررتخدمة  لرررري العرررروة الشرررتوية والبرررالغ نحرررو 
 (.2016-2013خالل فترة الدراسة ) 3مميار م
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طبقا لمقننات الحقل خالل  التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروة الشتوية. 6جدول 
 (2016-2013الفترة )

 3الكمية المستخدمة : مميون م
 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 المحصول السنوات
 49.54 5900.0 6163.7 5811.9 5916.3 5708.2 القمح
 0.82 97.3 87.2 86.4 92.6 122.9 الفول
 0.15 18.0 14.9 16.7 20.7 19.5 الشعير
 0.07 8.2 8.8 7.3 8.6 7.9 الحمبة
 0.00 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 الترمس
 0.03 4.0 7.2 2.6 3.1 2.9 الحمص
 0.01 1.4 1.8 1.6 1.1 1.1 العدس

 1.75 208.9 195.9 204.2 195.9 239.7 البرسيم التحريش
 30.28 3606.5 4006.7 3406.2 3430.4 3582.7 البرسيم المستديم

 0.09 10.5 15.9 10.9 10.2 4.8 الكتان
 1.78 211.4 209.5 237.2 228.8 170.2 البصل

 8.33 992.4 1109.1 1020.1 977.2 863.1 بنجر السكر
 0.38 45.2 60.9 44.1 40.5 35.4 ثوم منفرد

 0.45 53.8 76.2 49.8 48.2 41.0 نباتات طبية وعطرية
 0.00 0.6 1.2 0.1 0.1 0.9 أصناف أخري
 6.30 750.2 971.7 703.7 633.7 691.5 الخضروات
 100 11908.7 12931.3 11603.3 11607.9 11492.4 ا جمالي
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة. المصدر:

 
كما جا  كال من مجموعة الخضروات، البصل 

، ول في المرتبة الرابعة، الخامسة،البرسيم التحريش، الف
وبمغ متوسط كمية مياه الري السادسة، والسابعة 
مميون  211.4، 3مميون م 750.2المستخدمة حوالي )

( بما يعادل 3مميون م 97.3، 3مميون م 208.9،  3م
من % ( %0.82 ، %1.75 ، %1.78 ، 6.3)

الشتوية والبالغ  متوسط الكمية المستخدمة لري العروة
خالل فترة الدراسة عمي  3مميار م 11.91نحو 
 .الترتيب

مما سبق نستنت  أن محاصيل العروة الشتوية 
، وأىميا سبعة محاصيل ىي عمي الترتيب )القمح

،بنجر السكر، البرسيم  البرسيم المستديم، والخضروات

% من متوسط 98.8التحريش، الفول، والبصل( تمثل 
مة لري محاصيل العروة الصيفية ، وأن الكمية المستخد

% تستخدم في ري باقي محاصيل العروة الشتوية 1.2
 (.2016-2013خالل فترة الدراسة )

 
احتياج الفدان من مياه الري المستخدمة  -ب

لمحاصيل العروة الشتوية طبقا لمقننات الحقل خالل 
 (2016-2013الفترة )

احتياج الفدان من مياه الري  (7الجدول ر م )يبين 
المستخدمة لمحاصيل العروة الشتوية طبقا لمقننات 

(:حيث تبين أن 2016-2013الحقل خالل الفترة )
كمية المياه الالزمة لري فدان واحد من المحاصيل 
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 963.6الشتوية تتراوح بين حد أدني يمثل نحو 
/فدان وذلك لبرسيم التحريش، وحد أعمي بمغ نحو 3م

/فدان متمثل في محصول البرسيم 3م 3020.7
المستديم ، كما جا ت كال من المحاصيل التالية في 
المراتب األولي والتي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه 

، بنجر السكر، البرسيم المستديملري الفدان وىي 
الحمص والتي تمثل المحاصيل الرئيسية بيذه الزروع 

المرتبة األولي حيث احتل محصول البرسيم المستديم 
فبمغ متوسط كمية مياه الري المستخدمة لري فدان واحد 

% 10.3/فدان أي ما يوازى 3م 3020.7حوالي 
بالنسبة لمتوسط محاصيل العروة الشتوية خالل فترة 

/فدان، في حين 3م 29454.4الدراسة والبالغ نحو 
احتل محصول بنجر السكر المرتبة الثانية حيث بمغ 

اه المستخدمة لري الفدان حوالي متوسط كمية المي

% 8.34/ فدان أي ما يوازى حوالي  3م 2.2455
خالل نفس الفترة، وجا  في المرتبة الثالثة الحمص 
فقدر متوسط الكمية المستخدمة من المياه لري فدان من 

% 7.6/فدان أي ما يعادل 3م 2230.7المحصول 
 من متوسط محاصيل العروة الشتوية.

كما جا  كال من الحمبة، القمح،  الثوم، البصل في 
وبمغ المرتبة الرابعة، الخامسة، السادسة، والسابعة 

متوسط كمية مياه الري المستخدمة لري فدان من تمك 
 2160.6/ فدان ، 3م 2212.3المحاصيل حوالي ) 

وذلك /فدان( 3م 1985.8/فدان، 3م 2094/فدان، 3م
% ، 1.7%، 7.3% ، 7.51بما يعادل )عمي الترتيب 

من متوسط الكمية المستخدمة لري فدان من % ( 6.7
/فدان خالل 3م 29454.4العروة الشتوية والبالغ نحو 

 (.2016-2013فترة الدراسة )
 

العروة الشتوية طبقا التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لري الفدان من محاصيل . 7جدول 
 (2016-2013لمقننات الحقل خالل الفترة )

 /فدان3الكمية المستخدمة : م
 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 السنوات المحصول

 7.34 2160.6 2309.0 2113.5 2134.8 2085.2 القمح
 6.11 1801.0 1690.0 1834.4 1852.9 1826.8 الفول
 5.11 1504.4 1506.0 1510.8 1519.0 1481.7 الشعير
 7.51 2212.3 2605.0 2150.9 2062.4 2030.8 الحمبة
 4.12 1214.6 1389.0 1068.4 1240.3 1160.5 الترمس
 7.57 2230.7 2419.0 2053.7 2272.7 2177.2 الحمص
 3.84 1131.2 968.0 1126.0 1139.9 1291.1 العدس

 3.27 963.6 1034.0 938.2 947.7 934.4 البرسيم التحريش
 10.26 3020.7 3315.0 2927.7 2950.9 2889.3 البرسيم المستديم

 4.86 1431.4 1297.0 1469.0 1487.5 1471.9 الكتان
 6.74 1985.8 2064.0 1934.6 1977.7 1967.0 البصل

 8.34 2455.2 2572.0 2408.0 2441.2 2399.5 بنجر السكر
 7.11 2094.0 2510.0 1958.0 1972.5 1935.3 ثوم منفرد

 5.88 1732.4 2024.0 1636.3 1645.1 1624.1 نباتات طبية وعطرية
 6.08 1790.6 2145.0 1693.9 1710.5 1612.9 أصناف أخري
 5.86 1726.1 2334.0 1490.8 1521.4 1558.3 الخضروات
 100.00 29454.4 2011.3 1769.6 1804.8 1777.9 المتوسط
 المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة.الجياز المصدر: 
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كمرررا جرررا  كررررال مرررن العررردس والبرسرررريم التحرررريش فرررري 
المراترررررررب األخيررررررررة حيرررررررث بمرررررررغ متوسرررررررط كميرررررررة الميررررررراه 
المسررررتخدمة لررررري فرررردان مررررن ىررررذان المحصرررروالن حرررروالي 

/فررررررردان بمرررررررا يررررررروازي 3م 963.6،  /فررررررردان3م 1131.2
% مرررن متوسرررط الكميرررة المسرررتخدمة لرررري %3.3 ، 3.8

- 2013فرردان مررن العررروة الشررتوية وذلررك خررالل الفترررة )
2016.) 

 
 ثالثا : محاصيل الفاكية

ىري مجموعرة مرن النباترات المعمررة التري تختمرف فري 
طبيعررررة نموىررررا تررررزرع مررررن أجررررل االسررررتفادة مررررن أجزائيررررا 
المختمفررررة الترررري قررررد تكررررون ثمررررارا كمررررا فرررري معظررررم أنررررواع 
الفاكيررة أو أوراق كمررا فرري الشرراي أو بررذور كمررا فرري الرربن 
والكاكرررراو أو الجنررررين كمررررا فرررري النقررررل أو قمررررف كمررررا فرررري 

كية تبعرًا لعردة أسرس أىميرا فري القرفة. وتقسم نباتات الفا
  :حسب وجود األوراق عمييا إلىالدراسة 
 
 أشجار فاكية مستديمة الخضرة1- 

وىى مجموعة مرن األشرجار التري تمتراز بثنيرا تحمرل 
دورات  3-2أوراق طول العام وليا أكثرر مرن دورة نمرو )

نمو أو أكثر( وتقضى حياتيا في فترات نمو تمييا فترات 
ل المرررروز والمرررروالح والمررررانجو ونخيررررل سرررركون بالتتررررابع مثرررر

 .البمح واألناناس.......الخ
 

 أشجار فاكية متسا طة األوراق-2
وىى مجموعرة مرن األشرجار التري تمتراز بثنيرا تسرقط 
جميع أوراقيا شتا  وتردخل فري دور راحرة وليرا دورة نمرو 
واحررردة فررري الربيرررع وتحتررراج إلرررى احتياجرررات بررررودة معينرررة 

م مثرررررل التفررررراح و الكمثررررررى البرررررراع خرررررالل الشرررررتا  لتفرررررتح
 .الخ ......... البرقوق و الخوخ والمشمشو 

 
كميات مياه الري المستخدمة لمفاكية طبقا لمقننات  -أ

 (2016-2013الحقل خالل الفترة )
تعتبر الفاكية ىي الثالثة من حيث كميات مياه 
الري المستخدمة في الزراعة، ووفقا ألرقام الفترة 

( تقدر متوسط كمية مياه الري 2013-2016)
مميار  3.14المستخدمة في ري نباتات الفاكية حوالي 

، حيث لوحظ أن (8الجدول ر م )وىو ما يوضحو  3م

متوسط كمية مياه الري المستخدمة لري أشجار الفاكية 
أي ما  3مميار م2.64مستديمة األوراق بمغ حوالي 

ل % خالل فترة الدراسة، في حين احت83.97يوازى 
أشجار الفاكية متساقطة األوراق باقي متوسط كمية 
مياه الري المستخدمة حيث بمغ متوسط كمية المياه 

أي ما يوازى  3مميون م 503.2المستخدمة حوالي 
% من متوسط إجمالي المياه المستخدمة 16.03حوالي 

خالل  3مميار م 3.1لري أشجار الفاكية والبالغ نحو 
 فترة الدراسة.

 
الفدان من مياه الري المستخدمة أشجار احتياج  -ب

-2013ت الحقل خالل الفترة )الفاكية طبقا لمقننا
2015) 

كميررة الميرراه الالزمررة أن  (9جــدول ر ــم )يالحررظ مررن 
لررري فرردان واحررد مررن أشررجار الفاكيررة مسررتديمة الخضررررة 

مررن % 78.53/فرردان بمررا يمثررل 3م 21556تمثررل نحررو 
حاصرررريل متوسررررط الكميررررة المسررررتخدمة لررررري فرررردان مررررن م

/فررررردان خررررالل الفتررررررة 3م 27450الفاكيررررة والبرررررالغ نحررررو 
كميررررة الميرررراه الالزمررررة  (. فحررررين بمغررررت2016- 2013)

لرررري فررردان واحرررد مرررن أشرررجار الفاكيرررة متسررراقطة األوراق 
مررن %21.47/فرردان بمررا يمثررل 3م 5894.3تمثررل نحررو 

متوسررررط الكميررررة المسررررتخدمة لررررري فرررردان مررررن محاصرررريل 
/فدان وذلك خالل نفس 3م 27450الفاكية والبالغ نحو 

 الفترة.
 

 : محاصيل العروة النيمية رابعا
–وىى المحاصيل التي تزرع في الفترة من )يوليو 

 أمسطس( وأىميا الذرة الشامية واألرز النيمي .
 
كميات مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروة  -أ

-2013النيمية طبقا لمقننات الحقل خالل الفترة )
2016) 

العرروة النيميررة فري المرؤخرة مرن حيررث  ترثتي محاصريل
كميات مياه الري المستخدمة في الزراعرة ، ووفقرا ألرقرام 

( تقررردر متوسرررط كميرررة ميررراه الرررري 2016-2013الفتررررة )
 1.1المستخدمة في ري محاصريل العرروة النيميرة حروالي 

، وبرداخل (10الجـدول ر ـم )وىو مرا يوضرحو  3مميار م
،  ة الشرررررررراميةالررررررررذر الررررررررزروع النيميررررررررة كانررررررررت محاصرررررررريل 
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الخضرررروات، والرررذرة الرفيعرررة تمثرررل المحاصررريل الرئيسرررية 
بيذه الزروع حيرث احترل محصرول الرذرة الشرامية المركرز 
األول فبمررغ متوسررط كميررة ميرراه الررري المسررتخدمة حرروالي 

% خررالل فترررة 56.37أى مررا يرروازى  3مميرون م 630.1
الدراسرررة، فررري حرررين احتمرررت الخضرررروات المركرررز الثررراني 

سررررررط كميررررررة الميرررررراه المسررررررتخدمة حرررررروالي حيررررررث بمررررررغ متو 
% 35.34أي مررررررا يرررررروازى حرررررروالي  3مميررررررون م 395.1

خالل نفس الفترة، وجا ت فري المركرز الثالرث االصرناف 
األخرى فقردر متوسرط الكميرة المسرتخدمة مرن الميراه لرري 

أي  3مميررون م 59.88المسرراحة الكميررة ليررذا المحصررول 
 % .5.36ما يعادل 

المسررررتخدمة لررررري تمررررك ويالحررررظ أن متوسررررط الكميررررة 
،  المحاصرريل الثالثررة وىرري عمرري الترتيررب )الررذرة الشررامية

 1.09( تمثرررل حررروالي الخضرررروات، المحاصررريل األخررررى
% مررن متوسررط الكميررة 97.1وىررو مررا يعررادل  3مميررار م

مميررار  1.1المسررتخدمة  لررري العررروة النيميررة والبررالغ نحررو 
 (.2016-2013خالل فترة الدراسة ) 3م
 

 
 

التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة ألشجار الفاكية طبقا لمقننات الحقل خالل الفترة . 8جدول 
(2013-2016.) 

 3الكمية المستخدمة : مميون م
 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 السنوات المحصول

 16.03 503.175 610.8 452.7 476.3 472.9 األوراقمتسا طة 
 83.97 2635.45 3191.4 3043.7 1678.6 2628.1 مستديمة الخضرة

 100 3138.6 3802.2 3496.4 2154.9 3101 ا جمالي
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة. المصدر:

 
 
 

التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لري الفدان من أشجار الفاكية طبقا لمقننات الحقل . 9جدول 
 (.       2016-2013خالل الفترة )

 /فدان3الكمية المستخدمة : م
 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 السنوات المحصول       

 21.47 5894.3 7051.00 5509.44 5562.89 5453.81 متسا طة األوراق
 78.53 21556 7171.00 67018.23 6157.42 5877.56 مستديمة الخضرة

 100 27450 7111 36263.8 5860.16 5665.69 المتوسط
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة. المصدر:
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لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروة النيمية طبقا لمقننات الحقل خالل  التوزيع النسبي. 10جدول 
 (2016-2013الفترة )

 3الكمية المستخدمة : مميون م
 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 المحصول السنوات

 56.37 630.08 654.2 557.6 618.8 689.7 الذرة الشامية
 0.52 5.83 7.6 7.1 3.5 5.1 الذرة الرفيعة

 0.10 1.09 0 1.2 1.4 0.67 األرز
 2.29 25.65 29.5 17.2 24.7 31.2 البصل

 0.02 0.21 0.073 0.33 0.44 0.013 عباد الشمس
 5.36 59.88 0 47.1 129.6 62.8 أصناف أخري
 35.34 395.05 393.8 281.6 474.3 430.5 الخضروات
 100 1117.8 1085.2 912.13 1252.74 1219.98 ا جمالي
 لجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة.المصدر: ا

 
 
 
احتياج الفدان من مياه الري المستخدمة  -ب

لمحاصيل العروة النيمية طبقا لمقننات الحقل خالل 
 (2016-2013)الفترة 

ـــم )يبرررين  احتيررراج الفررردان مرررن ميررراه  (11الجـــدول ر 
الرري المسرتخدمة لمحاصريل العرروة النيميرة طبقرا لمقننررات 

(:حيررررث تبررررين أن 2016-2013الحقررررل خررررالل الفترررررة )
متوسرررررط كميررررررة الميرررررراه الالزمررررررة لرررررري فرررررردان واحررررررد مررررررن 
المحاصرررريل النيميرررررة تترررررراوح برررررين حرررررد أدنررررري يمثرررررل نحرررررو 

/فررررردان وذلرررررك لمحاصررررريل األخررررررى، وحرررررد 3م 1715.4
/فردان متمثرل فري محصرول 3م 3257.1أعمي بمغ نحو 

البصررررل، كمررررا جررررا ت كررررال مررررن المحاصرررريل التاليررررة فرررري 
لي كميات كبيرة من الميراه المراتب األولي والتي تحتاج إ
، الرررذرة الشرررامية والتررري األرزلرررري الفررردان وىررري البصرررل، 

تمثررررل المحاصرررريل الرئيسرررررية بيررررذه الرررررزروع حيررررث احترررررل 
محصول البصل المرتبة األولري فبمرغ متوسرط كميرة ميراه 

 3257.1الرررررري المسرررررتخدمة لرررررري فررررردان واحرررررد حررررروالي 
% بالنسرررررربة لمتوسررررررط 17.76/فرررررردان أي مررررررا يرررررروازى 3م

ل العررروة النيميررة خررالل فترررة الدراسررة والبررالغ نحررو محاصرري
/فررررردان، فررررري حرررررين احترررررل محصرررررول األرز 3م 18343

المرتبة الثانية حيث بمرغ متوسرط كميرة الميراه المسرتخدمة 
أي مرررا يررروازى  3م/فررردان 3189.69لرررري الفررردان حررروالي 

% خررالل نفررس الفترررة، وجررا  فرري المرتبررة 17.39حرروالي 
متوسط الكمية المسرتخدمة مرن الثالثة الذرة الشامية فقدر 

/فردان أي 3م 2805.6المياه لرري فردان مرن المحصرول 
 % من متوسط محاصيل العروة النيمية.15.3ما يعادل 
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طبقا  التوزيع النسبي لمتوسط كميات مياه الري المستخدمة لري الفدان من محاصيل العروة النيمية. 11جدول 
 (2016-2013لمقننات الحقل خالل الفترة )

 /فدان3الكمية المستخدمة : م
 التوزيع النسبي المتوسط 2016 2015 2014 2013 السنوات المحصول

 15.30 2805.60 3566.00 2537.60 2562.13 2556.69 الذرة الشامية
 13.84 2539.53 3864.00 1006.81 2679.94 2607.36 الذرة الرفيعة

 17.39 3189.69 0.00 4724.41 4046.24 3988.10 األرز
 17.76 3257.08 5090.00 1002.62 3535.14 3400.54 البصل

 11.91 2185.3 3318.00 1000.00 2256.41 2166.67 عباد الشمس
 9.35 1715.4 0.00 1000.74 2881.99 2978.99 أصناف أخري
 14.45 2650.4 3934.00 999.99 2863.94 2803.48 الخضروات
 100.00 18343 2824.6 1753.17 2975.11 2928.83 المتوسط
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واضحصا ، نشرة الري والموارد المائية، اعداد مختمفة.  المصدر:

 
 

 التوصيات
 

من خالل ما توصمت إليو البحث من نتائ  يمكن 
 توصى بما يمي :أن 
توجيررررو المرررروارد المائيررررة بمررررا يحقررررق معظمررررة العائررررد  -1

 بصفة عامة وعائد وحدة المياه بصفة خاصة.
إعطرررا  األولويرررة لمشرررروعات تنميرررة المررروارد المائيرررة  -2

مررن مختمررف مصررادرىا مررع تكثيررف االتصرراالت برردول 
حرروض النيررل لالتفرراق عمررى األسررموب األمثررل لسرررعة 
تنفيذ المشروعات المقترحة لتنمية المروارد المائيرة مرن 

 أعالي النيل . 
التوسررررررع فرررررري تحميررررررو ميرررررراه البحررررررر باعتبارىررررررا أحررررررد  -3

مة في زيادة الموارد المائية خاصة وقد األساليب المي
أحردثت الشررركات العالميرة تطررورًا كبيرررًا ميمرًا فرري ىررذا 

 المجال. 
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ABSTRACT 

 

Water is one of the most important inputs and 

elements of development, and the importance of 

water in Egypt is increasing due to the lack of re-

sources and increased demand in recent periods, 

where rain is scarce and covers most of its de-

serts. The River Nile is the main water supplier in 

the Arab Republic of Egypt, where the share of the 

river about 55.5 billion cubic meters per year, and 

the problem is limited to the study of the current 

and future use of water, while Egypt suffers from 

the constant amount of water available to cover 

these uses, The high rates of Egyptian population 

growth, with Egypt's share of water remaining con-

stant, and hence the problem of water shortage, is 

a threat to the national economy in general and the 

agricultural sector in particular. The aim of the 

study is to use water for the time being and to work 

to increase the efficiency of water use in future 

years The study shows that the quantities of water 

used in irrigation for agricultural crops in Aswan 

fluctuated between the minimum and the de-

crease, ranging between a minimum of about 40.1 

billion m3 in 2012 and a maximum of about 62.1 

billion M3 in 2008 with an annual average of about 

50.48 billion m3 during the same period. And the 

study of the equation of the general time trend for 

the quantities of water used for irrigating agricul-

tural crops in Aswan and it shows that there is no 

mathematical picture suitable for the nature of the 

data and that the data revolve around the mean 

arithmetic. 

 

Keywords: Water resources, Demand, Egyptian 

Agriculture, Water needs 
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