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 تحقيق التنمية المستدامةفي ظل  ستخدام مياه الريإ كفاءة
 محمد رضا إبراهيم عطيةشهيرة د. 

  يالزراع االقتصادمعهد بحوث  - بقسم السياسة الزراعية وتقييم المشروعاتباحث  
 مركز البحوث الزراعية 

 
مستقبل تواجه مصر في الوقت الحاضر وفي ال يستفادة منها، وترشيد إستخدامها من أهم التحديات التتعد قضية الموارد المائية، وتعظيم اإل :مقدمة
للموارد  يجتماعي والسياسي، ويمثل قطاع الزراعة المستهلك الرئيسقتصادي واإلعلى حاضر ومستقبل مصر اإلًا، وذلك نظرًا لتأثيرها المباشر أيض

مليار متر مكعب من إجمالى المياه الكلية بمصر،  62.35يحتياجات المائية ألغراض الرى والزراعة حوالالمائية فى مصر، حيث تصل نسبة اإل
 من إجمالى االحتياجات الكلية لمصر خالل نفس الفترة.  %..82مثلت حوالى
نتا الزراعة عليه ترتكز حيوي مورد مياه الري نظرا لكونو   متطلبات لتغطية حيويا مراً أ يعتبر المائية بالموارد هتماموأن اإل الغذاء جوا 

لما تلعبه توليفة  واالستيراد، ونظراً  وللتصدير الدولي للتداول قابلة قتصاديةإ قيمة لها االخرى السلع المياه ليست مثل نأية، وحيث المرو  الزراعة
ى أساسيا في تحديد حجم الموارد المطلوبة لإلنتاج الزراعي، ويعز  ( دوراً يعرف بالتركيب المحصوليأو ما المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة ) 

ري و ذلك إلى تباين المحاصيل الزراعية بأي تركيب محصولي فيما بينها في مدى حاجتها لمستلزمات اإلنتاج وباألخص مياه الري لذا كان من الضر 
 .(6)فضل استخدام لمياه الريأفية الوصول إلى التركيب المحصول الذي يحقق يوك ستخدام هذا المورد الحيويإدراسة كفاءة 

وفر كميات يمما  معظمة صافى العائد من المتر مكعب من المياهوالتي من أهم أهدافها  22.2إستراتيجية الزراعة وطبقا ألهم محاور 
)وتصل المساحة مليون فدان  1...ل المساحات المزروعة إلىسوف ينعكس بشكل إيجابي وصو  والذي مياه رى تعطي فرصة للتوسع األفقي،

 .(1)22.2بحلول مليون فدان(  .2المحصولية الى 
مما  ،فإن كفاءة إستخدام هذا المورد المحدود تعد متدنية الى حد كبير ،على الرغم من محدودية وجمود المعروض من موارد المياه :البحث مشكلة
 حتياجات المصرية من الموارد المائية اإلروائية، فإن الحاجةوفى ظل تزايد اإل األمثل ستخداماإل عن الموارد المائية ستخدامإ نمط بتعادإ عليه ترتب

معه زيادة  الهام، األمر الذى قد يمكن يستخدام ذلك المورد الحيو إيمكن معها ترشيد  يتبدو ملحة لضرورة إعادة التفكير فى الكيفية أو الوسائل الت
 .ام مياه الرى، سواء على مستوى كفاءة الرى الحقلي، أو على مستوى الكفاءة العامة لنظام الرى فى األراضى القديمة والجديدة بمصرستخدإكفاءة 

بين  توزيع المتاح من مياه الريستهدف ي كما، الحقلية المحاصيل ألهم الرى مياه إلستخدام قتصاديةاإل الكفاءة مؤشراتدراسة  هدف البحث:
يد التركيب في تحدأفضل القرارات الصحيحه بهدف التوصل إلي  رالناد ردستخدام هذا المو إلكفاءة ممكنة  أقصىستخدامات البديلة بما يحقق اإل

  خفاضها.إنلموارد المائية وتوقعات فى ظل الظروف الحالية والمتعلقة بمحدودية ا يالمحصول
 

ت:الطريقة البحثية ومصادر البيانا  
ستصالح األراضي،بوزارة إعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة  نتاجية المحاصيل المدروسةل الزراعة وا  نتاج وا  ذلك و  مساحة وا 

 . 22.1للمحاصيل المدروسة عام  ي، للمقنن المائحصاءالمركزي للتعبئة العامة واإلكما إعتمد على بيانات الجهاز  (.22.1-..22خالل الفترة )
 المياه عائد وحدة ر صافىيستخدام معايإبقتصادية مؤشرات الكفاءة اإلإللقاء الضوء على  يالوصف يوقد إعتمد البحث على أساليب التحليل اإلحصائ

نتاجية وحدة ة من م الوحدستخداإمن المياه للتعرف على المحاصيل ذات الكفاءة العالية والمحاصيل ذات الكفاءة األقل في  الطن حتياجاتا  المياه و  وا 
وبرمجة الهدف  ”Linear Programming“ي البرمجة الخطية سلوب الرياضاإل ستخداما  و  ي، إضافة إلى اإلعتماد على التحليل الكممياه الري

“Goal Programming” فى التحليل اإلقتصادى. 
 

 اإلطار النظرى:
على إعطاء أكبر قدر من اإلنتاج بإستخدام المقادير المتاحة من مدخل تعنى مقدرة المحصول : Technical Efficiencyالكفاءة الفنية)التقنية(

 مياه الري.
 الرى: مياه إلستخدام اإلقتصادية الكفاءة مؤشرات

  المائى. المقنن ÷الفدان  عائد ( = صافي .مجنيه / ( المائية  الوحدة عائد صافي - .
 المائي. المقنن ÷الفدانية  ( = اإلنتاجية .م 222.المياه ) طن /  وحدة إنتاجية - 2
 اإلنتاجية الفدانية.÷/ طن ( = المقنن المائي   .م 222.المياه )  من الطن إحتياجات - .
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يعرف بأنه  ما : يعبر مفهوم التركيب المحصولي عن التوزيع النسبي للمحاصيل المختلفة على الرقعة الزراعية لمدة عام واحد، أوالتركيب المحصولى
 .(.)تتعاقب في األرض الزراعية وتشغلها لمدة سنة زراعية واحدة يالزراعية المتاحة على المزروعات النباتية الت يتوزيع مساحة األراض

ستعمال صادية إلقتهو توزيع الموارد اإلنتاجية الزراعية بين أنواع اإلنتاج النباتي المختلفة بهدف النهوض بالكفاءة اإل :(2)التركيب المحصولي األمثل
ناعات الزراعية ، وللصالغذائيستهالك دني تكاليف إنتاجية. وتتيح توفير المنتجات الزراعية الالزمة لإلأكبر عائد ممكن أو أهذه الموارد بما يحقق 

  .ر في إطار من القيود الطبيعية والتنظيمية المحددة لإلنتاج الزراعيوالتصدي
 

 النتائج والتوصيات:
 :الحقلية المحاصيل ألهم الرى مياه إلستخدام قتصاديةاإل الكفاءة مؤشرات : أوال

نتاجية وحدة المياه وحدة عائد يصاف دراسة خالل من وذلك الري مياه إلستخدام اإلقتصادية الكفاءة مؤشرات الجزء هذا يتناول حتياجات وا   المياه وا 
 (.22.1 – ..22 (الفترة متوسط خالل المياه من الطن

المرتفعة من حيث  الكفاءة ذات المحاصيل من محاصيل البرسيم التحريش والبصل والثوم أن (.)جدول بياناتتشير  :المحاصيل الشتوية – 1
على  مياه .مجنيه/ 2...1، 1.281، 5...1المياه حوالى وحدة عائد يصاف حقق حيث قتصاديةاإل الكفاءة لمؤشرات وفقاً  الري مياه إستخدام
ذات كفاءة العدس والشعير ، كما تعتبر محاصيل مياه .مجنيه/ 868..يبحوال، يليهم البرسيم المستديم والذي حقق عائد لوحدة المياه قدر الترتيب

والفول البلدي  ، كما تعتبر محاصيل القمح وبنجر السكر.مجنيه/ ....2 ،2.6.5يبحوالوالذي قدر عائد وحدة المياه  يمتوسطة من حيث صاف
 .مياه على الترتيب .مجنيه/ .8...، 81...، 8.5..يبحوالحيث قدر عائد وحدة المياه قل أذات كفاءة 

 
 – ..22فى الزراعة المصرية كمتوسط للفترة ) والصيفية الشتوية المحاصيل مأله الري مياه إلستخدام قتصاديةاإل الكفاءةمؤشرات (: 1جدول )

22.1) 

 المحاصيل
 المساحة

اإلنتاجية 

 الفدانية

صافي 

 العائد

المقنن 

 المائي

 عائد

 وحدة المياه 

 إنتاجية 

 وحدة المياه

 حتياجات الطنإ

 من المياه 

 / طن3م (3م0111)طن/ (3)جنيه/م /فدان3م جنيه/فدان طن/فدان باأللف فدان

الشتوية:المحاصيل   

 80 12.553 5.774 938 5416 11.775 244.6 برسيم تحريش

 177 5.637 5.285 1935 10226 10.908 158.1 البصل

 275 3.638 5.130 1955 10030 7.113 26.1 الثوم

 94 10.646 3.968 2928 11618 31.172 1282.3 برسيم مستديم

 1258 0.795 2.674 1091 2917 0.867 1.098 عدس

 906 1.104 2.111 1510 3187 1.667 142 الشعير

 758 1.319 1.934 2113 4087 2.786 3390 القمح

 120 8.316 1.795 2408 4322 20.026 506.6 بنجر السكر 

 1287 0.777 1.381 1834 2532 1.425 100.1 الفول البلدي 

:المحاصيل الصيفية  

 2152 0.465 2.724 2968 8086 1.379 141.7 الفول السوداني

 244 4.100 2.533 4037 10226 16.551 48.3 البصل الصيفي

 949 1.054 1.294 3003 3887 3.165 1728.8 الشامية الذرة

 137 7.281 1.198 5800 6950 42.228 75.3 البرسيم الحجازي

 5398 0.185 1.152 3082 3550 0.571 69.2 السمسم

 2407 0.416 0.983 3314 3259 1.377 28.3 فول الصويا

 225 4.435 0.931 10929 10178 48.469 329.8 القصب

 6065 0.165 0.819 4033 3302 0.665 298.9 القطن

 1716 0.583 0.785 2426 1905 1.414 15.7 عباد الشمس

 1338 0.748 0.770 5301 4083 3.963 1333 األرز

 1006 0.994 0.721 3003 2164 2.984 467.1 ذرة الصفراءاأل

 1769 0.565 0.607 3563 2164 2.014 347.3 ذرة الرفيعةاأل

 :من وحسبت جمعت :المصدر
 متفرقة أعداد ،المائية والموارد الري نشرة واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي ازالجه. 
  (22.1-..22أعوام)نشرة اإلحصاءات الزراعية، ، قتصاديةقطاع الشئون اإل ي،ستصالح األراضا  و  الزراعةوزارة. 
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لى كفاءة يم التحريش والبرسيم المستديم وبنجر السكر األعأما بالنسبة لمعيار الكفاءة والخاص بإنتاجية وحدة المياه بالطن جاءت محاصيل البرس
، كما تعتبر محاصيل البصل والثوم ذات كفاءة متوسطة حيث بلغت إنتاجية وحدة .م222.طن/  6...8، 2.656.، .2.11.يحوال غحيث بل
على الترتيب، أما بالنسبة لحاصالت القمح والشعير والعدس والفول البلدي تعتبر األقل كفاءة من حيث   .م 222.طن/ 6.8..، ..1.6المياة 

للعدس  .م 222.طن/ ....2، 81..2للقمح والشعير على الترتيب، وحوالي .م222.طن/ 25...، 8....يإنتاجية وحدة المياه والتي بلغت حوال
 والفول البلدي على الترتيب.

المرتفعة من  الكفاءة ذات المحاصيل من إلى أن محاصيل الفول السوداني والبصل الصيفي (.) جدول توضح بياناتالصيفية: المحاصيل  – 2
مياه على الترتيب،  .جنيه/م ..2.1 ،25..2المياه حوالى  وحدة عائد صافي حقق حيث اإلقتصادية الكفاءة لمؤشرات وفقاً  الري مياه حيث إستخدام

الذرة الشامي البيضاء والبرسيم الحجازي والسمسم ذات كفاءة متوسطة من حيث صافي عائد وحدة المياه والذي قدر حوالي كما يعتبر محصول 
مياه على الترتيب، أما بالنسبة فول الصويا والقصب والقطن وعباد الشمس واألرز والذرة الصفراء والذرة الرفيعة  .جنيه/م 12...، 88...، 285..

مياه لفول الصويا والقصب  .جنيه/م 2.8.8، ..2.8، .2.88يل الحقلية من صافي عائد وحدة المياه والذي قدر بحوالي تعتبر أقل المحاص
 للذرة الصفراء والذرة الرفيعة على الترتيب. .2.62، .2..2لعباد الشمس واألرز، وحوالى  2...2، 81..2والقطن، وحوالى 

ة وحدة المياه بالطن جاء محاصيل البرسيم الحجازي وقصب السكر والبصل الصيفي األعلى كفاءة حيث أما بالنسبة لمعيار الكفاءة والخاص بإنتاجي
، كما تعتبر محاصيل الذرة الشامي البيضاء والذرة الشامي الصفراء واألرز ذات كفاءة متوسطة .م 222.طن/ 22..5، 5.5.1، .28..بلع حوالي

على الترتيب، أما بالنسبة لحاصالت عباد الشمس والذرة الرفيعة  .م222.طن/  ..582، 2.885، 215..حيث بلغت إنتاجية وحدة المياة حوالي 
 161، .2.18والفول السوداني وفول الصويا والسمسم والقطن تعتبر ذات كفاءة منخفضة من حيث إنتاجية وحدة المياه والتي بلغت حوالي 

للفول السوداني وفول الصويا على الترتيب، أما بالنسبة للسمسم  .م 222.طن/ 2.5.6، 2.561لعباد الشمس والذرة الرفيعة، وحوالي  .م222.طن/
 على الترتيب. .م222.طن/ 61..2، 81..2والقطن فقد بلغت إنتاجية وحدة المياه حوالى 

 
 الجمهورية:  ألقاليم ستراتيجية وفقأ  اإل ألهم المحاصيل الري مياه إلستخدام اإلنتاجية الكفاءة  :ثانيا

نتاجية وحدة المياهدمعيار عائد الوحدة المستخ بإستخدام حصائية اإل المعايير حتياجات الطن المنتج من مياه الري كأهما  و  مة من مياه الري وا 
 ( األتي:2جدول )الموضحة بشارت النتائج أستراتيجية اإل المحاصيل ألهم مياه الري إستخدام كفاءة لقياس

 
 المحاصيل الشتوية:

 :محصول القمح – 1
 ،.م/ جنيها 2.6.5 حوالىاألعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ  الوسطىمصر  قليمإجاء 

 الوجه البحري ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم  .مجنيها /  ..8.. حوالىثم مصر العليا ب .مجنيها/ .2.28يليه الوجه البحري بعائد 
ثم مصر العليا  .م 222./ طن ..5.. بإنتاجية مصر الوسطىيليه  ، .م 222./ طن 552.. حوالىاألعلى ضمن أقاليم الجمهورية والذي بلغ 

، أما بالنسبة لمعيار احتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم الوجه البحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من .م 222./ طن .2.88 حوالىب
 حوالى، ثم مصر العليا ب/ طن.م 688 حوالىيليه مصر الوسطى ب / طن ،.م ..685 حوالىحيث احتياجات الطن من مياه الري والذي بلغ 

ر العليا ، أما بالنسبة ألقليم مصل القمح يليه أقليم مصر الوسطىهو األعلى كفاءة لزراعة محصو أقليم الوجه البحري وهذا يعني / طن .م 228.5.
 .كفاءة من حيث استخدام مياه الري هو األقل

 :محصول بنجر السكر – 2
 .مجنيها /  1...2 حوالىلمكعب من المياه والذي بلغ مصر الوسطى األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر ا جاء أقليم 

مصر الوسطى  جاء أقليم، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه .مجنيها /  .11.. حوالىثم مصر العليا ب .مجنيها/ 8.1..يليه الوجه البحري بعائد  ،
الوجه البحري ثم  .م 222./طن ....8 العليا بإنتاجيةمصر يليه  ،.م 222./طن 21..8 حوالىاألعلى ضمن أقاليم الجمهورية والذي بلغ 

األقل ضمن أقاليم الجمهورية  مصر الوسطى، أما بالنسبة لمعيار احتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم .م 222.طن/ ..8.2 حوالىب
 حوالىب الوجه البحري/ طن ، ثم .م 5.8.. حوالىب العليامصر يليه  ،/ طن.م 28.8. حوالىمن حيث احتياجات الطن من مياه الري والذي بلغ 

الوجه يم ، أما بالنسبة ألقلمصر العليا يليه أقليم  بنجر السكرالوسطى هو األعلى كفاءة لزراعة محصول  أقليم مصروهذا يعني / طن .م 8..2.
 هو األقل كفاءة من حيث استخدام مياه الري .البحري 

 محصول الفول البلدي: – 3
 ،.م/جنيها 552.. حوالىلمياه والذي بلغ الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من اجاء أقليم 

الوجه البحري  ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم.مجنيها /  2.615 حوالىثم مصر العليا ب .مجنيها /  .2.85يليه مصر الوسطى بعائد 
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ثم مصر العليا  .م 222./طن 2.625يه مصر الوسطى بإنتاجية يل ،.م 222./طن .5..2 حوالىلجمهورية والذي بلغ ا األعلى ضمن أقاليم
، أما بالنسبة لمعيار احتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم الوجه البحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من .م 222./طن 2.562 حوالىب

 حوالىطن ، ثم مصر العليا ب/.م ..611. حوالىيليه مصر الوسطى ب طن ،/.م 12.2.. حوالىه الري والذي بلغ حيث احتياجات الطن من ميا
م يليه أقليم مصر الوسطى ، أما بالنسبة ألقلي الفول البلديوهذا يعني أقليم الوجه البحري هو األعلى كفاءة لزراعة محصول / طن .م 8....2

 .ث استخدام مياه الريكفاءة من حيهو األقل  مصر العليا
 محصول البرسيم المستديم: – 3

 ،.جنيها/م 5.282جاء أقليم الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ حوالى 
الوجه البحري  إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم، وبالنسبة  .جنيها/م 2.5.1ثم مصر العليا بحوالى  .جنيها/م 5.2.8يليه مصر الوسطى بعائد 

ثم مصر العليا  .م222.طن/ 8.585يليه مصر الوسطى بإنتاجية  ،.م222.طن/ 826...األعلى ضمن أقاليم الجمهورية والذي بلغ حوالى 
لبحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من ، أما بالنسبة لمعيار احتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم الوجه ا.م 222.طن/ 222..بحوالى 

 8.8../ طن، ثم مصر العليا بحوالى.م ..21.يليه مصر الوسطى بحوالى  /طن،.م 8..8حيث احتياجات الطن من مياه الري والذي بلغ حوالى 
 العليايم مصر لوسطى، أما بالنسبة ألقلوهذا يعني أقليم الوجه البحري هو األعلى كفاءة لزراعة محصول البرسيم المستديم يليه أقليم مصر ا/ طن .م

 هو األقل كفاءة من حيث استخدام مياه الري.
 

 المحاصيل الصيفية:
 محصول األرز: – 1

 ،.جنيها/ م 2...2جاء أقليم الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ حوالى
الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية والذي بلغ حوالى  ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم.جنيها/م 22..2يليه مصر الوسطى بعائد 

، أما بالنسبة لمعيار إحتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم .م 222.طن/ 2.6.6يليه مصر الوسطى بإنتاجية  ،.م 222.طن/ .1..2
يليه مصر الوسطى  /طن،.م 2.....ضمن أقاليم الجمهورية من حيث إحتياجات الطن من مياه الري والذي بلغ حوالىالوجه البحري األقل 

 (../طن وهذا يعني إقليم الوجه البحري هو األعلى كفاءة لزراعة محصول األرز يليه إقليم مصر الوسطى )جدول .م ..5.8.بحوالى
 

 – 2113الفترة )  كمتوسط مصر ألقاليم وفقا  الشتوى  ستراتيجيةإلا المحاصيل أهم إنتاج فى الري مياه ستخداماإلنتاجية إلكفاءة ال( 2جدول )
2112 ) 

 مصر العليا مصر الوسطى الوجه البحري األقاليم

 القمح

 1.973 2.614 2.083 (3)جنيه/م عائد وحدة المياه

 0.991 1.431 1.440 (3م0111)طن/ إنتاجية وحدة المياه

 1009.4 699.0 694.3 /طن(3)م الطن من المياهأحتياجات 

 بنجر السكر

 1.551 2.115 1.835 (3عائد وحدة المياه )جنيه/م

 8.711 9.105 8.213 (3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/

 114.8 109.8 121.8 /طن(3أحتياجات الطن من المياه )م

 الفول البلدي

 0.654 0.841 1.440 (3عائد وحدة المياه )جنيه/م

 0.460 0.604 0.741 (3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/

 2171.8 1655.3 1350.2 /طن(3أحتياجات الطن من المياه )م

 البرسيم المستديم

 2.475 4.078 4.290 (3عائد وحدة المياه )جنيه/م

 7.202 9.494 11.926 (3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/

 138.9 105.3 83.9 /طن(3أحتياجات الطن من المياه )م

 من: وحسبت جمعت :المصدر
 متفرقة أعداد المائية، والموارد الري نشرة واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز. 
  ،ستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية  (.22.1-..22أعوام)نشرة اإلحصاءات الزراعية، وزارة الزراعة وا 
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 :البيضاء الشاميةمحصول الذرة  – 2
يه يل ،.مجنيها/ 285..حوالىقليم الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ إجاء 

األعلى الوجه البحري  ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم.مجنيها/ 2.682 حوالىثم مصر العليا ب .مجنيها/ 222.. مصر الوسطى بعائد
ثم مصر العليا  .م 222.طن /  2.886يليه مصر الوسطى بإنتاجية  ،.م 222./طن 55... حوالىلجمهورية والذي بلغ ضمن أقاليم ا

قليم الوجه البحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من إحتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء إ، أما بالنسبة لمعيار .م 222./ طن ....2حوالىب
 حوالى، ثم مصر العليا ب/طن.م ..225.حوالىيليه مصر الوسطى ب ،/ طن.م 8.5 يحوالحتياجات الطن من مياه الري والذي بلغ إحيث 

سبة قليم مصر الوسطى، أما بالنإالبيضاء يليه  الشاميةقليم الوجه البحري هو األعلى كفاءة لزراعة محصول الذرة إوهذا يعني طن /.م ..286.
 .(.)جدول ستخدام مياه الريإهو األقل كفاءة من حيث  مصر العلياألقليم 

 :محصول الذرة الصفراء – 3
 ،.مجنيها/ .2..2 حوالىاألعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ  يقليم الوجه البحر إجاء 

الوجه البحري األعلى  ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم.م/جنيها 28..2 حوالىبثم مصر العليا  .مجنيها/ 2.128يه مصر الوسطى بعائد يل
 2.681حوالىثم مصر العليا ب .م222./طن 2.882يه مصر الوسطى بإنتاجية يل ،.م222.طن/ .2...حوالىضمن أقاليم الجمهورية والذي بلغ 

حتياجات إقليم الوجه البحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من حيث إجاء حتياجات الطن المنتج من مياه الري إ، أما بالنسبة لمعيار .م 222.طن/
/طن .م 562.8. حوالى/ طن، ثم مصر العليا ب.م ..6... حوالىيليه مصر الوسطى ب / طن ،.م 826.8يحوالالطن من مياه الري والذي بلغ 

هو األقل  العليا مصريليه أقليم مصر الوسطى، أما بالنسبة ألقليم  الصفراءالذرة وهذا يعني أقليم الوجه البحري هو األعلى كفاءة لزراعة محصول 
 .(.)جدول ستخدام مياه الريإكفاءة من حيث 

 
 (22.1 – ..22الفترة ) كمتوسط مصر ألقاليم وفقاً   يالصيفستراتيجيةإلا المحاصيل أهم إنتاج فى الري مياه ستخدامنتاجية إلاإلكفاءة ال( 3جدول )

 مصر العليا مصر الوسطى الوجه البحري األقاليم

 األرز الصيفي

(3عائد وحدة المياه )جنيه/م  0.770 0.702 - 

(3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/  0.751 0.676 - 

/طن(3أحتياجات الطن من المياه )م  1331.2 1479.3 - 

 البيضاء ةالشامي الذرة

(3عائد وحدة المياه )جنيه/م  1.294 1.022 0.692 

(3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/  1.144 0.996 0.777 

/طن(3أحتياجات الطن من المياه )م  874.0 1004.3 1286.3 

 الصفراء ةالذرة الشامي

(3عائد وحدة المياه )جنيه/م  0.721 0.508 0.328 

(3م0111)طن/ إنتاجية وحدة المياه  1.103 0.880 0.685 

/طن(3أحتياجات الطن من المياه )م  906.9 1136.3 1460.8 

 القطن

(3عائد وحدة المياه )جنيه/م  0.819 0.809 0.131 

(3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/  0.162 0.190 0.339 

/طن(3أحتياجات الطن من المياه )م  6189.6 5270.9 2947.1 

 السودانيالفول 

(3عائد وحدة المياه )جنيه/م  2.724 2.328 2.196 

(3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/  0.478 0.460 0.262 

/طن(3أحتياجات الطن من المياه )م  2090.1 2174.8 3810.9 

 قصب السكر

(3عائد وحدة المياه )جنيه/م  0.627 1.273 0.736 

(3م0111إنتاجية وحدة المياه )طن/  5.637 5.373 5.811 

/طن(3أحتياجات الطن من المياه )م  177.4 186.1 172.1 

 من: وحسبت جمعت :المصدر
 متفرقة أعداد المائية، والموارد الري نشرة واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز. 
 .قطاع الشئون االقتصادية ، وزارة الراعة واستصالح األراضي 
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 :محصول القطن – 4
 ، .مجنيها/ 2.8.8 حوالىجاء أقليم الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ 

األعلى  مصر العليا ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم .مجنيها/ ....2 حوالىثم مصر العليا ب .مجنيها/ 2.828يليه مصر الوسطى بعائد 
 حوالىب الوجه البحريثم  .م 222./طن 82..2يليه مصر الوسطى بإنتاجية  ،.م 222./طن 8...2حوالىضمن أقاليم الجمهورية والذي بلغ 

األقل ضمن أقاليم الجمهورية من حيث  مصر العليا، أما بالنسبة لمعيار احتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم .م 222./طن 62..2
 حوالىب الوجه البحري، ثم / طن.م 12.2.8 حوالىيليه مصر الوسطى ب ،/ طن.م ...285 حوالىاحتياجات الطن من مياه الري والذي بلغ 

ه البحري ، أما بالنسبة ألقليم الوجيليه أقليم مصر الوسطى القطنهو األعلى كفاءة لزراعة محصول  مصر العلياوهذا يعني أقليم طن / .م 6.88.6
 .(.)جدول هو األقل كفاءة من حيث استخدام مياه الري 

 
 محصول الفول السوداني: – 4

يليه مصر  ،.جنيها/م 25..2أقليم الوجه البحري األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ حوالى جاء 
مصر العليا األعلى ضمن  ، وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم.جنيها/م 86..2ثم مصر العليا بحوالى  .جنيها/ م 28..2الوسطى بعائد 

 2.262ثم مصر العليا بحوالى  .م 222.طن/ 2.562يليه مصر الوسطى بإنتاجية  ،.م 222.طن/ 2.5.8م الجمهورية والذي بلغ حوالى أقالي
، أما بالنسبة لمعيار احتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء أقليم الوجه البحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من حيث احتياجات .م 222.طن/

/ .م 8.2.8./ طن، ثم مصر العليا  بحوالى .م 5.8..2يليه مصر الوسطى بحوالى  / طن،.م ..2282اه الري والذي بلغ حوالى الطن من مي
و ه وهذا يعني أقليم الوجه البحري هو األعلى كفاءة لزراعة محصول الفول السوداني يليه أقليم مصر الوسطى، أما بالنسبة ألقليم مصر العلياطن 

 (..حيث استخدام مياه الري )جدول  األقل كفاءة من
 محصول قصب السكر: – 4

يليه مصر  ،.جنيها/ م ..2..جاء إقليم مصر الوسطى األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه والذي بلغ حوالى
مصر العليا األعلى ضمن أقاليم  إلنتاجية وحدة المياه جاء أقليم، وبالنسبة .جنيها/ م .2.62ثم الوجه البحري بحوالى  .جنيها/م 6...2العليا بعائد 

طن/  ....1ثم مصر الوسطى بحوالى .م 222.طن/  ....1يليه الوجه البحري بإنتاجية  ،.م 222.طن/ ..1.8الجمهورية والذي بلغ حوالى
عليا األقل ضمن أقاليم الجمهورية من حيث إحتياجات الطن ، أما بالنسبة لمعيار إحتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء إقليم مصر ال.م 222.

/ طن وهذا يعني .م ..86./ طن، ثم مصر الوسطى بحوالى.م 5....يليه الوجه البحري بحوالى  /طن،.م..2..من مياه الري والذي بلغ حوالي 
من  أما بالنسبة ألقليم مصر الوسطى هو األقل كفاءة أقليم مصر العليا هو األعلى كفاءة لزراعة محصول قصب السكر يليه إقليم الوجه البحري،

 (..حيث إستخدام مياه الري)جدول 
 

 ستخدام مياه الري:إالذي يحقق كفاءة  ي: التركيب المحصولثالثا  
اإلستتتتخدام األكثر كفاءة لمجموعة المحاصتتتيل الزراعية التي يتكون  لبيان ،”Goal Programming“ الهدفإستتتتخدام أستتتلوب برمجة  تم

 منها التركيب المحصولي المحتوي علي محاصيل مختلفة تتنافس فيما بينها على الموارد المحدودة وذلك من خالل ثالثة أركان هي:
  :التركيب المحصولي يعكس األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والغذائية والثقافية في مصر، وله آثار أسس تحديد التركيب المحصولي األمثل

العوائد والدخول المزرعية والزراعية، وعلى التجارة الخارجية في جانبي السلع ومستلزمات عناصر اإلنتاج المختلفة، األمر الذي مختلفة على 
 يجعل من دراسته وبصفة دائمة أمراً ضروريا. فالتركيب المحصولي هو قائمة تتضمن مجموعة المحاصيل المختلفة مقرونة بمساحتها في المواسم

 (..)ي وصيفي ونيلي، كما يوضح التركيب المحصولي األسلوب الذي يتم به تخصيص الموارد الرئيسية لألنشطة الزراعية المختلفةالمختلفة شتو 
 لذا روعي في هذا الجزء من البحث إختيار التركيب المحصولي األمثل من بدائل الحلول المختلفة بهدف تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة     

 ت من أهمها:عدة اعتبارا
 محدودية المساحة القابلة للزراعة في مصر. ..
 محدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة في مصر. .2
تخصيص جزء مناسب من المساحة األرضية الزراعية إلنتاج المحاصيل األساسية خاصة محاصيل الحبوب الغذائية والقمح. وذلك لضمان  ..

 تحدث أزمات غذائية مستقبال قد تكون لها أضرار بالغة. توفير قدر مناسب من األمن الغذائي وحتى ال
تخصيص جزء مناسب من المساحة األرضية الزراعية إلنتاج المحاصيل الالزمة للتصدير كالقطن والبطاطس والموالح والمحاصيل التي تعتمد  .5

 عليها الصناعات الوطنية كقصب السكر وبنجر السكر.
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الزراعية إلنتاج محاصيل العلف الالزمة لتغذية حيوانات اللبن واللحم والعمل، ليتم بذلك توازن تخصيص جزء مناسب من المساحة األرضية  .1
 البيئة الزراعية.

حقق الحد األقصتتى للعائد منه في ظل تحقيق الحد األدنى لكمية المياه المستتتخدمة مع تحقيق ي الذي لتوصتتل إلى أفضتتل التركيب المحصتتوليبهدف ا
 فى ظل استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة. مياه الري أعلي عائد إلستخدام وحدة

  :وهى التي يقاس بها أثر الحل المقترح على كفاءة توزيع الموارد حتى يمكن الوصول إلى الحل األمثل الذي يحقق قيمة دوال الهدف األهداف
ال ية في المدى الطويل خاصة في ظل التقدم السريع في مجمحدودية مياه الري والتي تعتبر المحدد الرئيسي لسياسة التنمية الزراعية األفق

ستزراع األراضي، حيث أنها تعتبر أكثر الموارد الزراعية ندرة في مواجهة إحتياجات القطاع الزراعي وفى ظل تزايد  تكنولوجيا إستصالح وا 
األساسى تراكيب محصولية بديلة يكون العامل المحدد و  الطلب على المنتجات الزراعية كنتيجة للتزايد السكاني، فإن األمر يستلزم التوصل إلى

فيها هو معيار تحقيق أعلي صافي عائد من التركيب المحصولي مع تحقيق أعلي صافي عائد لوحدة المياه المستخدمة مع تدنية الكمية 
 المستخدمة من مياه الري.

  :ذج مقترح للتركيب المحصولي بغرض تعظيم عائد وحدة المياه يشير هذا الجزء من البحث على نمو نماذج التركيب المحصولي المقترحة
 Goalهدف برمجة النماذج المستخدمة وتدنية الكمية المستخدمة من مياه الري في ظل تعظيم صافي العائد من التركيب المحصولي بإستخدام 

programming  وقيود الحد األدني من كل محصول بما ال يقل وفي ظل قيود المساحة المنزرعة وقيود محدودية كمية مياه الري المتاحة
من المساحة المزروعة الحالية لنفس الفترة.  %12(، وال يزيد عن 22.1 -..22من المساحة المزروعة الحالية كمتوسط للفترة ) %21عن 
 لتركيبضمنت النماذج المقترحة اطبقًا للمناطق الزراعية في مصر ومن خالل إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، حيث توذلك 

  .المحصولي المقترح بالوجه البحري ومصر الوسطي ومصر العليا
 ويمكن توصيف نموذج البرمجة كالتالى:

 :Objective Functionدالة الهدف  -أ
كيب ائد من التر وهى عبارة عن األهداف المراد تحقيقها في ظل ستتتتتتتياستتتتتتتتات التنمية المستتتتتتتتدامة، حيث يمكن أن تحقق الحد األقصتتتتتتتتى للع

 المحصولي في ظل تحقيق الحد األدنى لكمية المياه المستخدمة مع تحقيق أعلي عائد إلستخدام وحدة مياه الري.
 على النحو التالي: دوال الهدفحيث تم صياغة 

 عائد التركيب المحصولي  تعظيم - .
𝑀𝑎𝑥. 𝑃 ∑ 𝑗 = 𝑃𝑗𝑋𝑗 

 عائد وحدة المياه المستخدمة  تعظيم -2
𝑀𝑎𝑥. 𝑃. 𝑈. 𝑊  ∑ 𝑗 = 1 𝑃. 𝑈. 𝑊𝑗 𝑋𝑗 

 تدنية الكمية المستخدمة من مياه الري – .
𝑀𝑖𝑛. 𝑊 ∑ 𝑗 = 1 𝐸𝑗 𝑋𝑗 

 :حيث  
Xj         :  يعبر عن المساحة المطلوب زراعتها من المحصولj. 
Pj :  معامل قياس العائد لكل وحدة منXj. 

P.U.Wj :  معامل قياس عائد وحدة المياه المستخدمة لكل وحدة منXj . 
Wj         :  معامل قياس كمية مياه الري المستخدمة )المقنن المائي( لكل وحدة منXj  . 

هداف المراد األإلى  داه للوصولأتشمل القيود التي يجب أخذها في اإلعتبار عند إستخدام أسلوب برمجة الهدف ك القيود والمحددات التنظيمية:
لوصول االتوصل إليها، حيث يتم معاملة كل المتغيرات التي تحدث في البدائل اإلنتاجية في وقت واحد وبالتالي يمكن الوصول إلى قرارات ال يمكن 

 إليها بالطرق األخرى وتحت نفس الظروف، حيث تم صياغة هذه المحددات في الشكل التالي:
 قيود هيكلية

∑j=1     aij   xj       >=<  bi        , i= 1,2,3,……..,m                                   
 قيود الالسلبية

Xj    >= zero      j= 1,2,3,………,n                                        
 :حيث
       aij كمية القيد رقمi   المقابلة لوحدة واحدة من المتغيرxj 
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       bi  كمية القيد رقمi  
 حيث تم مراعاة األتى عند صياغة المحددات:

 .تم التوصل إلي الحلول في ظل ظروف محددة سواء من حيث الموارد المتاحة أو من ناحية الفن اإلنتاجي المستخدم 
 كن يم كتل عالقات األهداف المراد تحقيقها عالقات خطية، أى أن التحليل االقتصتتتتتتتتتتتتتتادي ينطوي على مجموعة من المعادالت الرياضتتتتتتتتتتتتتتية والتي

   .التعبير عنها في صورة خطية أو كما تعرف بمعادالت الدرجة األولى وهى معادالت تنطوي على ثبات معدل تغيرها
 .إفتراض ثبات عائد المحصول المزروع وثبات تكلفة إنتاجه بصرف النظر عن مستوى اإلنتاج 
 .افتراض إن كل المتغيرات لها قيم ال سالبة 
  مختلف المحاصتيل المزروعة في هذا التحليل على أن تكون قيم تلك المحاصتتيل المكونة للتركيب المحصتولي متستتاويا إمكانية للجمع الجبري لقيم

   .مع مجموع قيم النواتج الفردية لهذه األنشطة
 قابلية الموارد اإلقتصادية المستخدمة والنواتج المتحصل عليها من األنشطة اإلنتاجية تتصف بقابليتها للتقسيم والتجزئة.   

 
  البرمجةنتائج:  
إجمالى الجمهورية وداخل وخارج النموذج المقترح علي مستتتتتتتتوي إجمالي المائد وكمية مياه الري وعائد وحدة المياه المقترح علي مستتتتتتتتوي  -1

 ( االتي:1(،)5بجدولي) أشارت النتائج الموضحة :الوادي
، وأن مليون فدان .2...حوالىوالنيلية على مستوي الجمهورية ت الشتوية والصيفية المساحة المحصولية للحاصال بلغتإجمالى الجمهورية:  -

كمتوسط لفترة الدراسة مليار متر مكعب  8.8...متر مكعب مقابل  مليار 6.228. حوالىكمية المياه المستخدمة في هذا النموذج قد بلغت 
صافى جنيه مليار  ....68جنية مقابل  مليار 2.8.1.حوالىبلغ  يعائد إجمالصافى ، كما حقق النموذج المقترح %5.5 قدر بنحوبنقص 
، أما بالنسبة لعائد وحدة المياه المستخدمة %1.1نحو(  بنسبة زيادة بلغت 22.1 – ..22من التركيب المحصولي كمتوسط للفترة ) ىعائد فعل

 . %..2.قدرت بنحوللتركيب المحصولي الحالي بزيادة  ./ ماجنيه .8..مقابل  .م/جنيها .2.2بحوالىفقد قدرت 
أن كمية المياه ، و مليون فدان 886...يحوالداخل الوادي  ت الشتوية والصيفية والنيليةللحاصالالمساحة المحصولية  بلغت داخل الوادي: -

بنقص كمتوسط لفترة الدراسة مليار متر مكعب  34.662 متر مكعب مقابل يارلم 33.188 يحوالقد بلغت   المستخدمة في هذا النموذج
 يعائد فعلصافى جنيه مليار  62.178جنية مقابل  مليار .28..6 حوالىبلغ  عائد إجماليصافى ، كما حقق النموذج المقترح %4.3نسبته 

وحدة المياه المستخدمة فقد قدرت ، أما بالنسبة لعائد %8.. نحوبنسبة زيادة بلغت  ( 22.1 – ..22كمتوسط للفترة )من التركيب المحصولي 
 . %..2. قدرت بنحو بزيادةللتركيب المحصولي الحالي  ./ ماجنيه 1.79مقابل  .م/اجنيه 2.22 حوالىب

مليون فدان، وأن كمية المياه  188...بلغت المساحة المحصولية للحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية خارج الوادي حوالي خارج الوادي: -
كمتوسط لفترة الدراسة بنقص قدر مليار متر مكعب  2.5..متر مكعب مقابل  مليار 5.... المستخدمة في هذا النموذج  قد بلغت حوالي

 يعائد فعلصافى جنيه مليار  6.818جنية مقابل  مليار 82...بلغ حوالي عائد إجماليصافى المقترح  ، كما حقق النموذج%....بنحو 
، أما بالنسبة لعائد وحدة المياه المستخدمة فقد %8...( بنسبة زيادة بلغت حوالى22.1 – ..22من التركيب المحصولي كمتوسط للفترة )

 .( 1، 5)جدول %.1.2.للتركيب المحصولي الحالي بزيادة قدرت بنحو  ./ مجنيها ...2مقابل  ./مجنيها 2.12قدرت بحوالى
ا أشتتتتتتارت أيضتتتتتت النموذج المقترح علي مستتتتتوي إجمالي المائد وكمية مياه الري وعائد وحدة المياه المقترح علي مستتتتتوي المواستتتتم الزراعية: -2

 ( االتي:1(،)5بجدولي) النتائج الموضحة
من إجمالي المستتتاحة على مستتتتوي داخل  %12.2مليون فدان تمثل نستتتبة  6.2.1بلغت مستتتاحة الحاصتتتالت الشتتتتوية حوالى الحاصتتتالت الشتتتتوية:

( بزيادة نستتتتتبتها 22.1–..22مليار جنيه كمتوستتتتتط للفترة ) 39.547مليار جنيه مقابل  ....52الوادي، حقق النموذج صتتتتتافي عائد قدر بحوالى 
مليار متر مكعب بنقص نستتتتتتتبته  13.523مليار متر مكعب مقابل  13.284ة من مياه الري تقدر بحوالى ، إستتتتتتتتخدم النموذج المقترح كمي%..5.
جنيه/متر مكعب بزيادة  2.92جنيه/متر مكعب، مقابل  8...، كمتا حقق النموذح المقترح عتائتد لوحتدة ميتاه الري المستتتتتتتتتتتتتتتخدمة قدر بحوالي 1.8%

 .% ..8نسبتها 
من إجمالي المستتاحة على  %58.8مليون فدان تمثل نستتبة  .1.86ت مستتاحة الحاصتتالت الصتتيفية والنيلية حوالىبلغ الحاصتتالت الصتتيفية والنيلية:

( ..22 – ..22مليار جنيه كمتوستتط للفترة ) 22.6.2مليار جنيه مقابل  2...25مستتتوي داخل الوادي، حقق النموذج صتتافي عائد قدر بحوالي 
مليار متر مكعب  8....2مليار متر مكعب مقابل  8.825.ترح كمية من مياه الري تقدر بحوالي ، إستتتتتتتتخدم النموذج المق%....بزيادة نستتتتتتتبتها 
جنيه/متر مكعب  .2..جنيه/متر مكعب، مقابل  25..، حقق النموذح المقترح عائد لوحدة مياه الري المستتتخدمة قدر بحوالي % 1.8بنقص نستتبته 
 .%6.بزيادة نسبتها 
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ائج من النت متالي المتائتد وكميتة ميتاه الري وعتائتد وحدة المياه المقترح علي مستتتتتتتتتتوي األقاليم الج رافية:النموذج المقترح علي مستتتتتتتتتتوي إج -3
 ( يتضح االتى:1(،)5بجدولي) الموضحة

  :مليون فدان تمثل  8....المستتتتتتتاحة المزروعة بالحاصتتتتتتتالت الشتتتتتتتتوية والصتتتتتتتيفية والنيلية بإقليم الوجه البحري حوالي بلغتإقليم الوجه البحري
 5.2..5مليار جنيه مقابل  45.161 يمن إجمالي المساحة داخل الوادي، حقق النموذج المقترح لإلقليم صافي عائد قدر بحوال %56.5ونح

 21.405، إستتتتتتتتخدم النموذج المقترح كمية من مياه الري قدرت بحوالى%9.0( بزيادة نستتتتتتتبتها 22.1 – ..22مليار جنيه كمتوستتتتتتتط للفترة )
، بينما حقق النموذح المقترح عائد لوحدة مياه الري المستتتتتتتتتتتخدمة قدر %1مليار متر مكعب بنقص نستتتتتتتتتتبته  22.152 مليار متر مكعب مقابل

 .%5.8.جنيه/متر مكعب بزيادة نسبتها  85..جنيه/متر مكعب، مقابل  ...2بحوالى 
مليون فدان تمثل نحو  862..بلغت المستتتتتتتتاحة المزروعة بالحاصتتتتتتتتالت الشتتتتتتتتتوية بإقليم الوجه البحري حوالى مستتتتتتتوي المواستتتتتتم الزراعيةعلى 

مليار جنيه مقابل  518..2من إجمالي المستتتتتتتتتتتتاحة علي مستتتتتتتتتتتتتوي الوجه البحري، حقق النموذج المقترح صتتتتتتتتتتتتافي عائد قدر بحوالى 12.22%
، إستتتتتتتتتتتتتتتخدم النموذج المقترح كمية من مياه الري تقدر %..2.ة قدرت بنحو( بزيتاد..22 – ..22مليتار جنيته كمتوستتتتتتتتتتتتتتط للفترة ) 25.8.2
، كمتا حقق النموذح المقترح عتائتد لوحتتدة ميتاه الري %2.2مليتار متر مكعتتب بنقص قتدر بنحو 2...8مليتار متر مكعتتب مقتابتتل  5...8بحوالى

.أما بالنستتتتتبة للحاصتتتتتالت الصتتتتتيفية %..2.درت بنحوجنيه/متر مكعب بزيادة ق .2..جنيه/متر مكعب، مقابل  8...المستتتتتخدمة قدر بحوالى 
من إجمالي  %58.88مليون فدان تمثل نحو  .81..والنيلية فقد أشتتتتتتتتتتتتتارت النتائج إلي أن المستتتتتتتتتتتتتاحة المزروعة بالوجه البحري قد بلغت حوالى

مليار جنيه  6.588.ر جنيه مقابل مليا 25....المستتاحة علي مستتتوي الوجه البحري، حقق النموذج المقترح لألقليم صتتتافي عائد قدر بحوالى 
مليار متر مكعب  .28...، إستتتتخدم النموذج المقترح كمية من مياه الري تقدر بحوالى%...( بزيادة نستتتبتها 22.1– ..22كمتوستتط للفترة )

 ....بحوالى ، كما حقق النموذج المقترح عائد لوحدة مياه الري المستتتتتتتتتتتتتتتخدمة قدر %8..مليتار متر مكعب بنقص نستتتتتتتتتتتتتتبته  5.5.2.مقتابتل 
 .%6.5.جنيه/متر مكعب بزيادة نسبتها  5...جنيه/متر مكعب، مقابل 

  :مليون فدان تمثل  2.165بلغت المستاحة المزروعة بالحاصتتالت الشتتتوية والصتيفية والنيلية بإقليم مصتتر الوستتطي حوالى إقليم مصتر الوستتطي
مليار جنيه  ..5.2.المقترح لإلقليم صتتتتتتافي عائد قدر بحوالي  من إجمالي المستتتتتتاحة علي مستتتتتتتوي داخل الوادي، حقق النموذج %5..2نحو

، إستتتتتتتتتتتخدم النموذج المقترح كمية من مياه الري تقدر %1.2( بزيادة نستتتتتتتتتتبتها 22.1– ..22مليار جنيه كمتوستتتتتتتتتتط للفترة ) ..1...مقابل 
، كما حقق النموذج المقترح عائد %...مليار متر مكعب بالنموذج الحالي بنقص نستتتتتتتتتتتتتتبته  8...6مليتار متر مكعتب مقابل  6.111بحوالى 

   .%8.8جنيه/متر مكعب بزيادة نسبتها  88..جنيه/متر مكعب، مقابل  ...2لوحدة مياه الري المستخدمة قدر بحوالى 
مليون فدان تمثل  .25..بلغت المستتتتتتتتاحة المزروعة بالحاصتتتتتتتتالت الشتتتتتتتتوية بإقليم مصتتتتتتتتر الوستتتتتتتتطى حوالى المواستتتتتم الزراعيةعلى مستتتتتتتتوي 

مليار جنيه مقابل  8.288من إجمالي المستتتتاحة علي مستتتتتوي مصتتتتر الوستتتتطى، حقق النموذج المقترح صتتتتافي عائد قدر بحوالي  %58.1نحو
مليار  2.152، إستتتتتتخدم النموذج المقترح كمية من مياه الري تقدر بحوالي %1..مليار جنيه كمتوستتتتتط لفترة الدراستتتتتة  بزيادة نستتتتتبتها  9.149

، كمتتا حقق النموذج المقترح عتتائتتتد لوحتتتدة ميتتتاه الري %6..متر مكعتتتب للنموذج الحتتالي بنقص نستتتتتتتتتتتتتتبتتتته  مليتتتار .1..2متر مكعتتتب مقتتتابتتل 
. أما بالنستبة للحاصتالت الصيفية والنيلية %8.8جنيه/متر مكعب بزيادة نستبتها ....جنيه/متر مكعب، مقابل  61..المستتخدمة قدر بحوالى 

مليون فدان تمثل نستتتبة  .2...اصتتتالت الصتتتيفية والنيلية بمصتتتر الوستتتطى قد بلغت حوالي فقد أشتتتارت النتائج إلي أن المستتتاحة المزروعة بالح
مليار جنيه مقابل  5.825من إجمالي المستتتتتتتاحة علي مستتتتتتتتوي مصتتتتتتتر الوستتتتتتتطي، حقق النموذج المقترح صتتتتتتتافي عائد قدر بحوالى  1%..1

م النموذج المقترح كمية من مياه الري تقدر بحوالى ، إستتتتتتتتتتخد%2.8.( بزيادة نستتتتتتتتبتها 22.1– ..22مليار جنيه كمتوستتتتتتتتط للفترة ) .6..5
، كما حقق النموذج المقترح عائد لوحدة مياه الري المستخدمة %2.5مليار متر مكعب بنقص نستبته  5.228مليار متر مكعب مقابل  ..5.2

 .%....جنيه/متر مكعب بزيادة نسبتها  28..جنيه/متر مكعب، مقابل  .2..قدر بحوالى 
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 في ظل قيود المساحة المزروعة وقيود الري التركيب المحصولي وعائد وحدة المياه المستخدمة والكمية المستخدمة من مياه الريصافي عائد ( نتائج نموذج تمظيم 4جدول )

 الموسم

 عائد وحدة المياه كمية مياه الري اإلجمالية العائد اإلجمالي

العائد 

 الحالي

عائد النموذج 

 المقترح
 الزيادة أو النقص 

كمسة المياه 

 المسخدمة

كمية المياه الالزمة للنموزج 

 المقترح

الزيادة 

 أوالنقص 

عائد وحدة المياه 

 الحالي

عائد وحدة المياه 

 المقترح
 الزيادة أوالنقص

5مليون م % مليون جنيه مليون جنيه 5مليون م   % جنيه/م5 جنيه/م5 % 

 10.3 3.38 3.07 0.2- 8114 8130 10.1 27458 24932 شتوي

 16.4 1.33 1.14 7.8- 13291 14412 7.3 17704 16498 صيفي

 14.8 2.11 1.84 5.0- 21405 22542 9.0 45161 41430 الوجه البحري

 9.8 3.65 3.33 7.6- 2542 2751 1.5 9289 9149 شتوي

 13.3 1.23 1.08 0.4- 4013 4029 12.9 4924 4361 صيفي

 8.8 2.17 1.99 3.3- 6555 6779 5.2 14213 13511 مصر الوسطى

 3.6 2.14 2.07 0.6- 2627 2643 3.0 5630 5465 شتوي

 21.9 0.80 0.66 3.7- 2600 2699 17.5 2083 1773 صيفي

 8.9 1.48 1.36 2.1- 5227 5341 6.6 7713 7238 مصر العليا

 9.1 3.19 2.92 1.8- 13284 13523 14.7 42377 39547 شتوي

 16.0 1.24 1.07 5.8- 19904 21139 37.7 24710 22632 صيفي

 12.7 2.02 1.79 4.3- 33188 34662 7.9 67087 62178 داخل الوادي

 9.6 2.14 1.95 1.5- 1601.0 1625.2 8.0 3424.7 3172.4 شتوي

 20.8 2.88 2.38 4.8- 1513.0 1588.7 15.1 4357.7 3786.7 صيفي

 15.4 2.50 2.17 3.1- 3114 3214 11.8 7782 6959 خارج الوادي

 5.2 2.97 2.82 2.3- 14792.1 15148.1 2.7 43866.9 42718.9 شتوي

 16.8 1.36 1.16 5.8- 21417.1 22728.0 10.0 29068.1 26418.4 صيفي

إجمالي 

 الجمهورية
69137 72935 5.5 37876 36209 -4.4 1.83 2.01 10.3 
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 في ظل قيود المساحة المزروعة وقيود الري ( نتائج التركيب المحصولي المقترح وفقا  القاليم مصر2جدول )

ال
ل
صي

حا
م

 

 اجمالى الجمهورية خارج الوادي داخل الوادى مصر العليا مصر الوسطى الوجه البحرى

المساح

ة 

 الحالية

المساحة 

المقترح

 ة

الزياد

ة أو 

النق

 ص

المساح

ة 

 الحالية

المساحة 

المقترح

 ة

الزيادة 

أو 

 النقص

المساح

ة 

 الحالية

المساحة 

المقترح

 ة

الزيادة 

أو 

 النقص

المساح

ة 

 الحالية

المساحة 

المقترح

 ة

الزياد

ة أو 

النق

 ص

المساح

ة 

 الحالية

المساحة 

المقترح

 ة

الزياد

ة أو 

النق

 ص

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة

الزياد

ة أو 

النق

 ص

ألف 

 فدان

ألف 

 فدان
% 

ألف 

 فدان

ألف 

 فدان
% 

ألف 

 فدان

ألف 

 فدان
% 

ألف 

 فدان

ألف 

 فدان
% 

ألف 

 فدان

ألف 

 فدان
% 

ألف 

 فدان

ألف 

 فدان
% 

 5.0- 7314.7 7698.9 9.2- 512.1 563.7 4.7- 6803 7135 1.7- 1269.9 1291.3 10.2 1687.3 1531.3 10.8- 3845.5 4312.5 الحبوب

 36.3- 69.3 108.8 48.0 42.5 28.7 66.5- 27 80 41.4- 6.9 11.7 62.7- 2.4 6.4 71.6- 17.6 62.0 البقوليات

بنجر 

 السكر
391.1 391.1 0.0 89.5 89.5 0.0 7.4 7.4 0.0 488 488 0.0 18.6 18.6 0.0 506.6 506.6 0.0 

المحاصي

 ل الزيتية
72.4 98.2 35.6 61.1 30.6 -49.9 19.6 22.2 13.3 153 151 -1.4 101.9 115.0 12.9 255.0 266.1 4.3 

البصل 

 والثوم
124.9 183.8 47.1 64.2 89.1 38.6 30.1 42.4 40.8 219 315 43.7 23.4 29.3 25.3 242.7 344.5 42.0 

األعالف 

 الخضراء
1430.9 1632.9 14.1 344.5 209.7 -39.1 214.8 218.3 1.7 1990 2061 3.6 103.7 123.0 18.6 2093.8 2183.9 4.3 

 37.4 410.6 298.9 75.0- 1.2 4.9 39.3 409 294 75.0- 0.9 3.6 75.0- 5.4 21.7 50.0 403.1 268.7 القطن

 38.3 676.3 488.9 21.7 180.6 148.4 45.6 496 341 24.5 65.6 52.7 50.0 158.0 105.4 49.1 272.1 182.5 الطماطم

 8.5 410.9 378.7 28.4 72.6 56.6 5.0 338 322 10.8- 8.4 9.5 12.6- 76.8 87.9 12.6 253.0 224.7 البطاطس

 12.5- 1144.9 1309.1 7.2- 641.0 690.4 18.6- 504 619 12.7- 28.9 33.1 9.3- 156.2 172.2 22.9- 318.7 413.3 الخضر

بطيخ 

 اللب
79.9 119.0 48.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6 50.0 81 121 48.9 0.1 0.1 50.0 81.1 120.7 48.9 

 19.3 92.6 77.6 75.0- 0.3 1.2 20.8 92 76 33.9 34.1 25.5 22.9 54.9 44.7 47.1- 3.3 6.2 طبية

محاصيل 

 أخرى
147.9 179.1 -6.1 41.3 10.3 

-

150.02

7 

8.0 1.7 

-

157.62

9 

197 191 -3.1 18.3 23.5 28.6 215.5 214.6 -0.4 

 - 1759.8 1759.8 - 11996 11996 - 1708.3 1708.3 - 2570.3 2570.3 - 7717 7717 اإلجمالى
13755.

6 

13755.

6 
- 
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 نحومليون فدان تمثل  22... حوالى العلياقليم مصتتتر إالمستتتاحة المزروعة بالحاصتتتالت الشتتتتوية والصتتتيفية والنيلية ببلغت  :قليم مصتتر الملياإ 
مليار جنيه مقابل  .....حوالىقليم صتتتتتتتافي عائد قدر بالمقترح لإل النموذجمن إجمالي المستتتتتتتاحة علي مستتتتتتتتوي داخل الوادي، حقق  5.2%.

المقترح كميتتة من ميتتاه الري تقتتدر  النموذجستتتتتتتتتتتتتتتختتدم إ، %6.6( بزيتتادة نستتتتتتتتتتتتتتبتهتتا 22.1 – ..22مليتتار جنيتته كمتوستتتتتتتتتتتتتتط للفترة ) 2.8..
عتائد  النموذج المقترح، كمتا حقق %..2بنقص نستتتتتتتتتتتتتتبتته يالحتال النموذجمليتار متر مكعتب بت .5..1ل مليتار متر مكعتب مقتابت .1.22حوالىب

 .%8.8جنيه / متر مكعب بزيادة نسبتها  6...، مقابل جنيه/متر مكعب 58.. حوالىب تلوحدة مياه الري المستخدمة قدر 
 نحوفدان تمثل  ألف ..8 حوالىبلغت  مصتتتتتتر العلياقليم إالمستتتتتتاحة المزروعة بالحاصتتتتتتالت الشتتتتتتتوية ب بلغت المواستتتتم الزراعيةعلى مستتتتتتتوي 

مليار جنيه مقابل  1.6.2حوالىقليم صتتتتتتتافي عائد قدر بالمقترح لإل النموذج، حقق العليامن إجمالي المستتتتتتتاحة علي مستتتتتتتتوي مصتتتتتتتر  6%..1
مليار  .2.62حوالىالمقترح كمية من مياه الري تقدر ب النموذجستتتتتتتخدم إ، % 2..مليار جنيه كمتوستتتتتتط لفترة الدراستتتتتتة  بزيادة نستتتتتتبتها  1.561

عتتتائتتتد لوحتتتدة ميتتتاه الري  النموذج المقترح، كمتتتا حقق %2.6قتتتدر بنحومليتتتار متر مكعتتتب للنموزج الحتتتالي بنقص  .2.65متر مكعتتتب مقتتتابتتتل 
أما بالنستتتبة للحاصتتتالت الصتتتيفية  .% 6.. قدرت بنحومتر مكعب بزيادة جنيه/ .2.2، مقابل جنيه/متر مكعب 5..2 حوالىالمستتتتخدمة قدر ب

من إجمالي  %1..1مليون فدان تمثل نستتتتتتتبة  .2... حوالى العلياالمستتتتتتتاحة المزروعة بالحاصتتتتتتتالت الصتتتتتتتيفية والنيلية بمصتتتتتتتر  بلغتوالنيلية 
مليار جنيه  .....مليار جنيه مقابل  .2.28حوالىقليم صتتتتتتتتافي عائد قدر بالمقترح لإل النموذج، حقق العلياالمستتتتتتتتاحة علي مستتتتتتتتتوي مصتتتتتتتتر 

مليار متر  2.6 حوالىب قدرتالمقترح كمية من مياه الري  النموذجستتتتتتتتتتتخدم إ، %1...قدرت بنحو( بزيادة 22.1 – ..22كمتوستتتتتتتتتتط للفترة )
 2.82 حوالىعائد لوحدة مياه الري المستتتتتخدمة قدر ب النموذج المقترحقق ، كما ح%...مليار متر مكعب بنقص نستتتتبته  2.688مكعب مقابل 

 .% 8..2متر مكعب بزيادة نسبتهاجنيه/ 2.66، مقابل جنيه / متر مكعب
 والىح بخارج الوادي واألراضتي الجديدةالمستاحة المزروعة بالحاصتالت الشتتوية والصتيفية والنيلية  بلغت :خارج الوادي واألراضتي الجديدة ... 

المقترح لألقليم صتتافي عائد قدر  النموذج، حقق إجمالي الجمهوريةعلي مستتوي المحصتولية من إجمالي المستاحة  %2. قدر بنحومليون فدان 
المقترح  النموذجستتتتتخدم إ، %8...( بزيادة نستتتتبتها 22.1 – ..22مليار جنيه كمتوستتتتط للفترة ) 6.818مليار جنيه مقابل  82... حوالىب

، كما % ...الحالي بنقص نستتتتتتتتتتتبته  النموذجمليار متر مكعب ب 2.5..مليار متر مكعب مقابل  5.... حوالىب تلري تقدر كمية من مياه ا
جنيه/متر مكعب بزيادة نستتتتتتتتتتتتتبتها  ...2، مقابل جنيه/متر مكعب 2.1 حوالىعائد لوحدة مياه الري المستتتتتتتتتتتتتتخدمة قدر ب النموذج المقترححقق 
.1.5%. 

ألف فدان تمثل  86.1. حوالى بخارج الوادي واألراضتتي الجديدةالمستتاحة المزروعة بالحاصتتالت الشتتتوية  بلغت المواستتم الزراعيةعلى مستتتوي 
مليار  521.. حوالىالمقترح صتتتافي عائد قدر ب النموذج، حقق المحصتتتولية علي مستتتتوي إجمالي الجمهورية من إجمالي المستتتاحة  % 6نستتتبة 

 .62.. حوالىالمقترح كمية من مياه الري تقدر ب النموذج، أستتتخدم % 8بزيادة نستبتها  الدراستتة  مليار جنيه كمتوستتط لفترة 2....جنيه مقابل 
عائد لوحدة مياه الري  النموذج المقترح، كما حقق  % 1..مليتار متر مكعب للنموزج الحالي بنقص نستتتتتتتتتتتتتتبته  621..مليتار متر مكعتب مقتابتل 

أما بالنستتتتتبة للحاصتتتتتالت الصتتتتتيفية  .% 8.6جنيه/متر مكعب بزيادة نستتتتتبتها  ...2جنيه / متر مكعب، مقابل  5..2 حوالىالمستتتتتتخدمة قدر ب
من إجمالي المستتتاحة  %8..فدان تمثل نستتتبة  ألف 8...1حوالىلعليا المستتتاحة المزروعة بالحاصتتتالت الصتتتيفية والنيلية بمصتتتر ا بلغتوالنيلية 
مليار جنيه كمتوستتتط للفترة  .8...مليار جنيه مقابل  18..5 يحوالقليم صتتتافي عائد قدر بح لإلالمقتر  النموذجحقق و  ،الجمهوريةمستتتوى علي 

مليار متر مكعب مقابل  ..1. حوالىب قدرتالمقترح كمية من مياه الري  النموذجستتتتتتتتتتتتتتتخدم إ، %..1.( بزيتادة نستتتتتتتتتتتتتتبتهتا 22.1 – ..22)
متر جنيه/ 2.88 حوالىعائد لوحدة مياه الري المستتتتتتتتتتتخدمة قدر ب المقترحالنموذج ، كما حقق %5.8مليار متر مكعب بنقص نستتتتتتتتتتبته  188..

 .% 22.8/ متر مكعب بزيادة نسبتها جنيه 8..2مكعب، مقابل 
ائج من النت جمالي المائد وكمية مياه الري وعائد وحدة المياه المقترح علي مستتتتتتتوي المحاصتتتتتتيل الزراعية:إالمقترح علي مستتتتتتتوي  النموذج -4

 ( يتضح االتى:1(،)5بجدولي) الموضحة
 :مليون فدان  688..مليون فدان مقابل  1.... حوالىالمقترح  النموذجمستتتتتاحة الحبوب على مستتتتتتوى الجمهورية في  بلغت مجموعة الحبوب

زيادة في المقترح زراعته (، و 22.1 – ..22مليون كمتوستتط للفترة ) 82...ثبات مستتاحة القمح عند  تشتتمل، والتي %1 بإنخفاض قدر بنحو
األرز والذرة و  الشتتعير  في مستتاحات إنخفاض، مقابل على الترتيب %5.6،  %8.8 بنحوالبيضتتاء والذرة الصتتفراء  ةالذرة الشتتاميمن محصتتول 

 .علي الترتيب %..55، %1.6.، %8.8 بنحوالرفيعة ) الصيفي والنيلي ( 
بإنخفاض قدر مليون فدان  7.135مقابل  فدان مليون .6.82حوالىرح تالمق النموذجفي مستتتتاحة الحبوب  بلغتداخل الوادي ل وبالنستتتتبة

 من محصتتتتتتتتول، وزيادة في المقترح زراعته (22.1–..22مليون كمتوستتتتتتتتط للفترة ) 218..ثبات مستتتتتتتتاحة القمح عند  تشتتتتتتتتملوالتي ، %..5 بنحو
األرز والذرة الرفيعة  ، مقابل نقص في مستتتتتتاحاتعلى الترتيب %5.8، %.... ،%22.6 بنحوالبيضتتتتتتاء والذرة الصتتتتتتفراء  ةالذرة الشتتتتتتاميو  الشتتتتتتعير

 .علي الترتيب%1.1.،%8.8)الصيفي والنيلي( بنسبة 
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ومصتتتر  بالوجه البحري إنخفاضنستتتبة و  %..22 نحوقليم مصتتتر الوستتتطى إمستتتاحة القمح بنستتتبة  بلغتوعلي مستتتتوي األقاليم الجغرافية 
نفس المستتتتتتتتتتاحة المزروعة بالمحصتتتتتتتتتتول داخل  النموذجليحقق لمستتتتتتتتتتاحة بخارج الوادي ا، ومع ثبات على الترتيب %2.5، %... نحوب قدرت العليا
المستتتاحة المزروعة بالوجه البحري ومصتتتر الوستتتطى  زادت الصتتتيفيالبيضتتتاء  ةالذرة الشتتتامي، أما بالنستتتبة لمحصتتتول وعلى مستتتتوي الجمهورية الوادي
،  %... بنحوقليم مصتتتتتتتتر العليا وخارج الزمام بإ فى حين إنخفضتتتتتتتتتت ( 22.1 -..22عن المستتتتتتتتاحة الحالية كمتوستتتتتتتتط للفترة ) %14.1 بنحو
 .%8.8 بنحو الجمهوريةلتحقق زيادة على مستوي على الترتيب  1%..1

 %2.8، 5.8، %2.. بنحووخارج الوادي ومصتتتتر العليا البحري  بالوجهالمستتتتاحة  زادتأما بالنستتتتبة للذرة الصتتتتفراء ) الصتتتتيفي والنيلي ( 
 .ساحة الحالية كمتوسط لنفس الفترةالمب ثبات المساحة بمصر الوسطى كمثيلتهامع ، ( ..22 -..22ية كمتوسط للفترة ) الحالعن المساحة 

 نحوبوخارج الوادي الوستتتتتتتطي ومصتتتتتتتر العليا مصتتتتتتتر بالمستتتتتتتاحة إنخفضتتتتتتتت وفيما يخص محصتتتتتتتول الذرة الرفيعة ) صتتتتتتتيفي ونيلي ( فقد 
 .ساحة الحالية كمتوسط لنفس الفترةعن الم الترتيبعلى  1%.، %....، 5.2%.
 :متوستتتتتتتتتتتتط الفترة ألف فدان ك 28.8.5.مقابل ألف فدان  22..68 حوالىالمقترح  النموذجبلغت مستتتتتتتتتتتتاحة البقوليات في  مجموعة البقوليات

 البقوليات األخرىفي مستتتتتتتتتتاحات  زيادة، مقابل %..8.الفول البلدي بنحوفي المقترح زراعته من  إنخفاض تشتتتتتتتتتتمل(  والتي 22.1 -..22)
لكل  %1. بنحوبالوجه البحرى ومصتتر الوستتطى ومصتتر العليا مستتاحة الفول البلدي  إنخفضتتتوعلي مستتتوي األقاليم الجغرافية . %2.8 بنحو
 (.22.1 -..22عن المساحة الحالية كمتوسط للفترة ) %12ل زيادتها بخارج الوادي بنسبة ، مقابمنهما

 والتي %..5قدرت بنحوفدان بزيادة  ألف 211ألف فدان مقابل  266.1حوالىمستاحة المحاصتيل الزيتية بلغت  :مجموعة المحاصتيل الزيتية ،
 قدرت بنحو، مقابل نقص في مستتتتتاحات فول الصتتتتويا والستتتتتمستتتتم وعباد الشتتتتتمس %52.1زيادة في المقترح زراعته من الفول الستتتتوداني  تشتتتتمل
ادة ألقاليم حيث بلغت الزيمستتتتتتتاحة الفول الستتتتتتتوداني بجميع ا زادت الجمهوريةأقاليم وعلي مستتتتتتتتوي علي الترتيب.  61.5%، %.2، % 6...
أما بالنستتتبة لمحصتتتول  .وخارج الوادي على الترتيب مصتتتر الوستتتطي ومصتتتر العليابالوجه البحري و  %5... %58.1، %12، % 58.8نحو
نخفضتتتتتتت( 22.1 -..22ترة )عن المستتتتتاحة الحالية كمتوستتتتتط للف %22 بنحوبالوجه البحري المستتتتتاحة  زادتفول الصتتتتتويا ل بباقي األقاليم  وا 

على  %...، %..28بنحو محصتتتتتتول الستتتتتتمستتتتتتم بالوجه البحري ومصتتتتتتر العليا  زادت مستتتتتتاحة، كما %1. – % 6...بنستتتتتتب تتراوح بين 
نخفضهافي مصر العليا  %6..بنحو حصول عباد الشمس أشارت النتائج إلى زيادتها ساحة مأما بالنسبة لم ، الترتيب  . األقاليمبباقي  وا 

 :5ألف فدان بزيادة نستتتتتبتها  2.285مليون فدان مقابل  85..2 حوالىألعالف الخضتتتتراء بلغت مستتتتاحة ا مجموعة األعالف الخضتتتراء..% ،
علي الترتيب   %25.6، %58.5 بنحو الصتتتتتتتيفية والنيليةزيادة في المقترح زراعته من البرستتتتتتتيم التحريش واألعالف الخضتتتتتتتراء  تشتتتتتتتملوالتي 

 بالوجه البحري وخارج الواديمستتتتاحة البرستتتتيم المستتتتتديم  زادتوعلي مستتتتتوي أقاليم الجمهورية  .%2.البرستتتتيم المستتتتتديم بنحو ستتتتاحة ونقص م
نخفضتت، (22.1 -..22عن المستاحة الحالية كمتوستط للفترة )  %..2، %8.. بنحو  بنحومصر العليا مصر الوسطى و المستاحة بأقليم  وا 
المستتاحة  زادتقد ف واألعالف الخضتتراء الصتتيفية والنيلية  أما بالنستتبة لبرستتيم التحريش، كمتوستتط لنفس الفترةعن المستتاحة الحالية  6%، 1%.

 بجميع األقاليم.
 :للطماطم والبطاطس والخضتتتتتتتر فدان  ألف 5.1..،  5.2.8،  ..6.6 حوالىالمقترح  النموذجب الخضتتتتتتر بلغت مستتتتتتاحة مجموعة الخضتتتتتر

 للطماطم %8.1، % ..8.فدان بزيادة نستتتتتتتتتتبتها  ألف 2.8..، ..8..، 588.8مقابل الترتيب  على األخرى الشتتتتتتتتتتتوية والصتتتتتتتتتتيفية والنيلية
نخفضتتت بنستتبة والبطاطس  يفية والصتت ةالشتتتوي الطماطممستتاحة زادت  أقاليم الجمهوريةوعلي مستتتوي  .للخضتتر األخرى على الترتيب %2.1.وا 

عن وخارج الوادي  مصتتتتر العليالكل من  % ...2،  % 25.1 زادت بنحوكما  12، %..58بنحو ومصتتتتر الوستتتتطي  والنيلية بالوجه البحري
ي زيادتها ف النموذجفقد تبين من نتائج  ، أما بالنستتتتتتتبة لمحصتتتتتتتول البطاطس( علي الترتيب22.1 -..22المستتتتتتتاحة الحالية كمتوستتتتتتتط للفترة )

نخفضتتتتها %28.5، %2.6.بنحو الوجه البحري وخارج الوادي  على الترتيب،  %2.8.، %2.6. بنحويا في مصتتتتر الوستتتتطى ومصتتتتر العل وا 
   .بجميع أقاليم الجمهورية إنخفضتفقد  األخرىأما بالنسبة للخضر 

 :5...قدرت بنحو ألف فدان بزيادة   288.8ألف فدان مقابل  5.2.6 حوالىالمقترح  النموذجمستتتتتتتتتتاحة القطن ببلغت  محصتتتتتتتول القطن% ،
نخفضتتت %12المستتاحة بالوجه البحري بنستتبة  زادتوعلي مستتتوي أقاليم الجمهورية  لكل من  %1.بنحو في مصتتر الوستتطى ومصتتر العليا  وا 

 .الوسطى ومصر العليا وخارج الواديمصر 
 ألف فدان بزيادة   6...ألف فدان مقابل  82.6 حوالىالمقترح  النموذجالنباتات الطبية والعطرية ببلغت مستتتتتتتتتتتتاحة : الطبية والمطرية النباتات

 %8...، % 22.8بنحووعلي مستتتتوي أقاليم الجمهورية أشتتتارت النتائج زيادة المستتتاحة بمصتتتر الوستتتطى ومصتتتر العليا ، %..8.قدرت بنحو
نخفضها، على الترتيب  .على الترتيب %1.، %...5بنحو في الوجه البحري وخارج الوادي  وا 

 الملخص
توزيع المتاح من مياه الري كما إستهدف الحقلية،  المحاصيل ألهم الرى مياه إلستخدام اإلقتصادية الكفاءة مؤشراتدراسة  استهدف البحث

لتركيب ابين اإلستخدامات البديلة بما يحقق أقصى كفاءة ممكنة إلستخدام هذا المورد النادر، بهدف التوصل إلي أفضل القرارات الصحيحه في تحديد 
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ستخدام التحليل الوصفي والالمحصولي فى ظل الظروف الحالية والمتعلقة بمحدودية الموارد المائية وتوقعات إنخفاضها. وقد إعتمد البحث على  كمي وا 
 . Goal Programming رمجة الهدفب االسلوب الرياضي

 ومن أهم نتائج البحث:
نتاجية وحدة المياه وحدة عائد صافى دراسة من تبين حتياجات وا   األتى:) 2112 - 2113الفترة) متوسط خالل المياه من الطن المياه وا 
 مياه المرتفعة من حيث إستخدام الكفاءة ذات المحاصيل من أن محاصيل البرسيم التحريش والبصل والثوم والفول السوداني والبصل الصيفي -

رسيم لطن جاءت محاصيل البرسيم التحريش والبرسيم المستديم وبنجر السكر، البالري. أما بالنسبة لمعيار الكفاءة والخاص بإنتاجية وحدة المياه با
  .الحجازي وقصب السكر والبصل الصيفي األعلى كفاءة

، المياه المكعب من حيث عائد المترمصر الوسطى فى انتاج القمح، وبنجر السكر، وقصب السكر األعلى ضمن أقاليم الجمهورية من  جاء إقليم -
أما بالنسبة لمعيار إحتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء إقليم الوجه البحري األقل ضمن أقاليم  ،وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياهواألعلى 

  .الجمهورية من حيث احتياجات الطن من مياه الري
ألعلى ة، والذرة الصفراء، والقطن، الفول السودانى اجاء إقليم الوجه البحري فى إنتاج الفول البلدى، والبرسيم المستديم، واالرز، والذرة الشامي -

حري األعلى ضمن أقاليم الوجه الب وبالنسبة إلنتاجية وحدة المياه جاء إقليم ،ضمن أقاليم الجمهورية من حيث عائد المتر المكعب من المياه
البحري األقل ضمن أقاليم الجمهورية من حيث إحتياجات  ، أما بالنسبة لمعيار إحتياجات الطن المنتج من مياه الري جاء إقليم الوجهالجمهورية

 .الطن من مياه
ب رض تمظيم   Goal programmingوبإقتراح تركيب محصولي يحقق ممايير كفاءة إستخدام مياه الري بإستخدام أسلوب برمجة الهدف  

صافي المائد من التركيب المحصولي وفي ظل قيود المساحة عائد وحدة المياه المستخدمة وتدنية الكمية المستخدمة من مياه الري في ظل تمظيم 
من المساحة المزروعة الحالية  % 22المنزرعة وقيود محدودية كمية مياه الري المتاحة وقيود الحد األدني من كل محصول بما ال يقل عن 

ة طبقا للمناطق الزراعية في مصر ومن خالل من المساحة المزروعة الحالية لنفس الفتر  %21(، وال يزيد عن 2112-2113كمتوسط للفترة )
 إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وقد تبين اآلتى:

مليون فدان، وأن كمية المياه المستخدمة  .2...المساحة المحصولية للحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية على مستوي الجمهورية حوالى بلغت -
عن  %1.1بنسبة زيادة بلغت نحو عائد إجماليصافى ، كما حقق النموذج المقترح الحالىالوضع عن  %5.5بنحو  إنخفضتفي هذا النموذج 

 . الحالىالوضع عن  %..2.بنحوزادات ، أما بالنسبة لعائد وحدة المياه المستخدمة الحالىالوضع 
مليون فدان، وأن كمية المياه المستخدمة في هذا  886...واليبلغت المساحة المحصولية للحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية داخل الوادي ح -

الوضع الحالى عن  %8..عائد بنسبة زيادة بلغت نحو صافى ، كما حقق النموذج المقترح الحالىالوضع عن  %4.3 إنخفضت بنحوالنموذج  
 . الوضع الحالىعن  %..2.بنحو زادت ، أما بالنسبة لعائد وحدة المياه المستخدمة 

مليون فدان، وأن كمية المياه المستخدمة في هذا  188...بلغت المساحة المحصولية للحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية خارج الوادي حوالي -
عن  %8...بنسبة زيادة بلغت حوالى عائد إجماليصافى ، كما حقق النموذج المقترح الحالى الوضع عن %4.4بنحو إنخفضت النموذج 

 . الوضع الحالىعن  %9.83 زادت بنحوأما بالنسبة لعائد وحدة المياه المستخدمة ، الوضع الحالى 
من إجمالي  %56.5مليون فدان تمثل نحو 8....المساحة المزروعة بالحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية بإقليم الوجه البحري حوالي بلغت -

، إستخدم النموذج المقترح كمية من الحالىالوضع عن  %9.0بزيادة نسبتها  المساحة داخل الوادي، حقق النموذج المقترح لإلقليم صافي عائد
عن  %5.8.، بينما حقق النموذح المقترح عائد لوحدة مياه الري المستخدمة بزيادة نسبتها الحالى الوضع عن %1مياه الري بنقص نسبته 

 .الحالى
من إجمالي  %5..2مليون فدان تمثل نحو 2.165بإقليم مصر الوسطي حوالى بلغت المساحة المزروعة بالحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية  -

، إستخدم النموذج المقترح كمية عن الحالى %1.2المساحة علي مستوي داخل الوادي، حقق النموذج المقترح لإلقليم صافي عائد بزيادة نسبتها 
جنيه/متر  ...2عائد لوحدة مياه الري المستخدمة قدر بحوالى ، كما حقق النموذج المقترح عن الحالى %...من مياه الري بنقص نسبته 

 .%8.8جنيه/متر مكعب بزيادة نسبتها  88..مكعب، مقابل 
من إجمالي  %5.2.مليون فدان تمثل نحو  22...بلغت المساحة المزروعة بالحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية بإقليم مصر العليا حوالى  -

، إستخدم النموذج المقترح كمية عن الحالى %6.6وادي، حقق النموذج المقترح لإلقليم صافي عائد بزيادة نسبتها المساحة علي مستوي داخل ال
 .%8.8، كما حقق النموذج المقترح عائد لوحدة مياه الري المستخدمة بزيادة نسبتها عن الحالي %..2من مياه الري بنقص نسبته

من  %2.مليون فدان قدر بنحو  ...حوالى  بخارج الوادي واألراضي الجديدةوالصيفية والنيلية بلغت المساحة المزروعة بالحاصالت الشتوية  -
عن الوضع  %8...بزيادة نسبتها ج المقترح لإلقليم صافي عائد إجمالي المساحة المحصولية علي مستوي إجمالي الجمهورية، حقق النموذ

، كما حقق النموذج المقترح عائد لوحدة مياه عن الوضع الحالي % ...نسبته  نخفاضبا، إستخدم النموذج المقترح كمية من مياه الري الحالى
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 .عن الوضع الحالى %1.5.الري زيادة نسبتها 
مليون فدان بإنخفاض قدر بنحو  688..مليون فدان مقابل  1....حوالى بلغت مساحة الحبوب على مستوى الجمهورية في النموذج المقترح  -

من محصول الذرة الشامية البيضاء والذرة الصفراء وزيادة في المقترح زراعته  ،مليون 82...مساحة القمح عند ثبات  تشمل، والتي 1%
 %..55، %1.6.،%8.8( بنحووالذرة الرفيعة )الصيفي والنيلي، مقابل إنخفاض في مساحات الشعير واألرز على الترتيب %5.6، %8.8بنحو

ونسبة إنخفاض بالوجه البحري  %..22وعلي مستوي األقاليم الجغرافية بلغت نسبة مساحة القمح بإقليم مصر الوسطى نحو علي الترتيب. 
على الترتيب، ومع ثبات المساحة بخارج الوادي ليحقق النموذج نفس المساحة المزروعة بالمحصول  %2.5، %...ومصر العليا قدرت بنحو 

رية، أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية البيضاء الصيفي زادت المساحة المزروعة بالوجه البحري ومصر داخل الوادي وعلى مستوي الجمهو 
على الترتيب لتحقق  %1..1، %...عن المساحة الحالية فى حين إنخفضت بإقليم مصر العليا وخارج الزمام بنحو  %14.1الوسطى بنحو 

 . %8.8زيادة على مستوي الجمهورية بنحو 
إنخفاض في المقترح زراعته  تشملوالتي دان ألف ف 28.8.5.ألف فدان مقابل  22..68حوالى احة البقوليات في النموذج المقترح بلغت مس -

وعلي مستوي األقاليم الجغرافية إنخفضت مساحة . %2.8، مقابل زيادة في مساحات البقوليات األخرى بنحو %..8.من الفول البلدي بنحو
  .عن المساحة %12لكل منهما، مقابل زيادتها بخارج الوادي بنسبة  %1.بحرى ومصر الوسطى ومصر العليا بنحو الفول البلدي بالوجه ال

زيادة في المقترح زراعته  تشمل، والتي %..5ألف فدان بزيادة قدرت بنحو 211ألف فدان مقابل  266.1بلغت مساحة المحاصيل الزيتية حوالى -
علي  %61.5، %.2، % 6...ص في مساحات فول الصويا والسمسم وعباد الشمس قدرت بنحو ، مقابل نق%52.1من الفول السوداني 

 %5... %58.1، %12، %58.8وعلي مستوي أقاليم الجمهورية زادت مساحة الفول السوداني بجميع األقاليم حيث بلغت الزيادة نحوالترتيب. 
رتيب. أما بالنسبة لمحصول لفول الصويا زادت المساحة بالوجه البحري بالوجه البحري ومصر الوسطي ومصر العليا وخارج الوادي على الت

نخفضت بباقي األقاليم بنسب تتراوح بين ( 22.1 -..22عن المساحة الحالية كمتوسط للفترة ) %22بنحو  ، كما زادت %1. – %6...وا 
ما بالنسبة لمساحة محصول عباد الشمس أشارت على الترتيب، أ %...، %..28مساحة محصول السمسم بالوجه البحري ومصر العليا بنحو 

نخفضها بباقي األقاليم . %6..النتائج إلى زيادتها بنحو   في مصر العليا وا 
زيادة في المقترح  تشمل، والتي %..5ألف فدان بزيادة نسبتها  2.285مليون فدان مقابل  85..2بلغت مساحة األعالف الخضراء حوالى  -

علي الترتيب ونقص مساحة البرسيم المستديم بنحو   %25.6، %58.5واألعالف الخضراء الصيفية والنيلية بنحو زراعته من البرسيم التحريش 
 ،عن المساحة الحالية %..2، %8..ي وخارج الوادي بنحو وعلي مستوي أقاليم الجمهورية زادت مساحة البرسيم المستديم بالوجه البحر . 2%.

نخفضت المساحة بإقليم مصر الوسطى ومصر العليا بنحو  أما بالنسبة لبرسيم التحريش واألعالف الخضراء ساحة الحالية،عن الم %6، %1.وا 
 الصيفية والنيلية  فقد زادت المساحة بجميع األقاليم.

بطاطس والخضر األخرى الشتوية والصيفية ألف فدان للطماطم وال 5.1..،  5.2.8،  ..6.6بلغت مساحة الخضر بالنموذج المقترح حوالى  -
نخفضت بنسبة  %8.1، %..8.ألف فدان بزيادة نسبتها  2.8..، ..8..، 588.8والنيلية على الترتيب مقابل  للطماطم والبطاطس وا 

البحري ومصر  الوجهوعلي مستوي أقاليم الجمهورية زادت مساحة الطماطم الشتوية والصيفية والنيلية بللخضر األخرى على الترتيب.  2.1%.
لكل من مصر العليا وخارج الوادي عن المساحة الحالية علي الترتيب، أما  %...2، %25.1كما زادت بنحو  12، %..58الوسطي بنحو 

نخفضها في مصر  %28.5، %2.6.بالنسبة لمحصول البطاطس فقد تبين من نتائج النموذج زيادتها في الوجه البحري وخارج الوادي بنحو  وا 
 على الترتيب، أما بالنسبة للخضر األخرى فقد إنخفضت بجميع أقاليم الجمهورية. %2.8.، %2.6.وسطى ومصر العليا بنحو ال

وعلي مستوي أقاليم ، %5...ألف فدان بزيادة قدرت بنحو 288.8ألف فدان مقابل  5.2.6النموذج المقترح حوالى مساحة القطن ببلغت  -
نخفضت في مصر الوسطى ومصر العليا بنحو %12لبحري بنسبة الجمهورية زادت المساحة بالوجه ا لكل من مصر الوسطى ومصر  %1.وا 

 العليا وخارج الوادي.
يب محصتتتولية تعظم جه لتراكيوطبقا ألهم محاور اإلستتتتراتيجية الزراعية المستتتتدامة والتي من أهم أهدافها إستتتتخدام عوائد المياه التى يمكن توفيرها كنت

خدمة من مياه الري مما يتم توفير كميات مياه رى تلك الكميات المتوفرة تعطي فرصتتتة للتوستتتع األفقي، وهذا ستتتوف ينعكس بشتتتكل عائد الوحدة المستتتت
مليون فدان( بنفس معدل  .2)بالتالى وصتتتتتتول المستتتتتتاحة المحصتتتتتتولية  22.2مليون فدان بحلول  1...إيجابي وصتتتتتتول المستتتتتتاحات المزروعة إلى 

 .  (1)22.2لتنمية المستدامة للقطاع الزراعي التكثيف طبقًا ألهداف خطة ا
 يوصي البحث باألتي:

 .إعادة صياغة التوزيع الجغرافي لزراعات القمح بالعمل على زيادتها في محافظات مصر الوسطى وخارج الزمام واألراضي الجديدة 
 ي الوجه البحري ومصتتر العليا وخارج الزمام واألراضتت إعادة صتتياغة التوزيع الجغرافي لزراعات الذرة الصتتفراء بالعمل على زيادتها في محافظات

 الجديدة مما يؤدي إلى تخفيض فاتورة اإلستيراد من هذا المحصول.
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  جبالنستتبة للبقوليات أشتتارات نتائج النموذج المقترح إلي نقص مستتاحة الفول البلدي بالوجه البحرى ومصتتر الوستتطى ومصتتر العليا وزيادتها بخار 
دة عن المستاحة الحالية لذا يمكن إعادة صياغة التوزيع الجغرافي لزراعات الفول البلدي بالعمل على زيادتها في أراضي الوادي واألراضتي الجدي

ذه هختارج الزمتام واألراضتتتتتتتتتتتتتتي الجتديتدة أمتا بتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة لبتاقي البقوليتات تبين إمكتانيتة زيتادتها في كل أقاليم الجمهورية طبقا للمحافظات المنتجة ل
 المحاصيل.

 أشتتتارت نتائج النموذج إمكانية زيادة المستتتاحات المزروعة من محصتتتول فول الصتتتويا بالوجه البحري ومحصتتتول  ستتتبة للمحاصتتتيل الزيتيةأما بالن
 عباد الشمس في مصر العليا.

  جميع بوفيما يخص األعالف الخضتتتتتراء تبين إمكانية زيادة المستتتتتتاحات المزروعة من البرستتتتتتيم التحريش واألعالف الخضتتتتتتراء الصتتتتتتيفية والنيلية
 األقاليم الجغرافية، وبالنسبة للبرسيم المستديم يوصى بتقليل المساحات المزروعة في مصر الوسطي ومصر العليا.

  بالنستتبة لمحصتتول القطن أشتتارت النتائج إلي زيادة المستتاحة بالوجه البحري ونقصتتها في مصتتر الوستتطى ومصتتر العليا وخارج الوادي لذا يمكن
 .حري على حساب مصر الوسطى والعلياذا المحصول بزيادة المساحة المزروعة بمحافظات الوجه البمساحة ه ةالتركيز على زياد

 المراجع
عالء الدين مصطفى المنوفي وآخرون، التركيب المحصولي وأسعار الحاصالت الزراعية، المؤتمر الدولي الخامس لإلحصاء والحسابات العلمية  (.

 .882.ابريل  .. –مارس 28ين شمس، والبحوث االجتماعية والسكانية ، جامعة ع
رية ، الندوة القومية للسياسات السعرية والتسويقية الزراعية لجمهو سياسات السعرية واإلنتاج الزراعيسعد زكى نصار ، محمود السيد منصور، ال (2

 . .88.ابريل  6.-..القاهرة،  مصر العربية، وزارة الزراعة واستصالح االراضى باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،
ثناء خليفة ، نماذج التركيب المحصولي الممكنة في ظل التحرر االقتصادي والتخطيط التاشيرى في محافظة أسيوط ، المؤتمر التاسع   (.

 ..222سبتمبر  .2-26لالقتصاديين الزراعيين ، 
 قتصادي الزراعي، أعداد متفرقة.وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات اال (5
ستصالح األراضي، مجلس البحوث الزراعية والتنمية، استراتيجية  (1  .22.2التنمية الزراعية المستدامةوزارة الزراعة وا 
جلة م ياسمين صالح عبدالرازق كيشار، دراسة اقتصادية لكفاءة إستخدام مياه الرى الهم المحاصيل المستهلكة للمياه فى الزراعة المصرية، (6

 .22.1، 512-5.8، .، العدد 62اسكندرية للبحوث الزراعية، المجلد
 .وزارة الموارد المائية نشرات المياه والري، أعداد متفرقة (.

8) http://www.albawabhnews.com/1229233 
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Water Use Efficiency in contexet Achieving Sustainable Development 
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Researcher, Agricultural Policy and Project Evaluation Department 
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Summary:               
the research aims to study the economic efficiency indicators for irrigation water use for the most important crops. 

The main goal for irrigation water distribution among alternative uses is maximize the efficiency of using water 

resource in order to achive the best decisions in determining the crop structure under the current conditions related 

to limited resources. The research relied on descriptive and quantitative analysis and use Goal Programming 

method. 

The results of the research: 

Studying net return and productivity of 1000m3 water/feddan, during the average period (2013-2015) 

showed that: 

- According to economic efficiency indicators, the highest efficiency crops for irrigation water use are Clover, 

onions, garlic, peanuts and summer onions. While clover, sugar beet, sugar cane and summer onion crops, the 

highest efficient for the productivity of the water unit in tons.  

-The highest region of return of thousend cubic meters of water and the productivity of the water unit is Middle 

Egypt region in the production of wheat, sugar beet and sugar cane. And considera the lowest region of water 

needs for irrigation, for growing wheat, sugar beet, and sugar cane. 

-The region of Lower Egypt is highest return of thousend cubic meters of water and the productivity of the water 

unit in the production of faba beans, and permanent clover, rice, maize, cotton, peanuts, and the lowest needs for 

water per ton. 

The suggested crop structure that achieves irrigation water efficiency, using the goal programming method during 

average period (2013-2015) according to strategy of sustainable agricultural development in Egypt. Showed the 

crop area of the winter, summer and Nile crops in Egypt reached about 13.01 million feddans. The amount of 

water used decreased about 4.4%. With an increase of net real return of the cropping structure about 5.5%, while 

the return of the used water unit has been has been increased   about 10.3%.compered with the current cropping 

structure.  

The harvest area for winter, summer and Nile crops in the valley reached about 11,996 million feddans, 

and the used water decrease about 4.3%, the net returen of water  has been  has been increased   about 7.9%, and 

the returen of the used water unit increase of about 12.7%. Compered with the current cropping structure.  

 The crop area of the winter, summer and Nile crops outside the valley reached about 1.7598 million 

feddans. The used water decreased about 4.4%. The net retearn of the used water unit has been has been increased   

about 9.83% compered with the current crop structure. 

The total area planted with winter, summer and Nile crops in the Upper Egypt region reached 7.718 

million feddans, and the suggested model used a quantity of irrigation water decrease about 5%, and has been 

increased returne to the unit of about 14.8%, compered with the current cropping structure. 

- The total area planted with winter, summer and Nile crops in the Middle Egypt region reached about 2.564 

million feddans, the net revenue has been increased about 5.2%. Used an amount of irrigation water decreased 

abut 3.3%. The return of irrigation water used has been increased about 8.8%, compered with the current cropping 

structure. 

  The area of cultivated winter, summer and Nile crops in the Upper Egypt region amounted to about 

1.700 million feddans. The suggested model for the region, net revenue has been increased about 6.6%. The 

quantity of irrigation water decrease about 2.1%. The return of the irrigation water unit has been increased about 

8.9%, compered with the current cropping structure. 

The grain area in Egypt in the suggested model amounted decreased of about 5%, compered with the 

current cropping structure. Which includes the stability of the wheat area at 3.390 million during the average 

period (2013-2015) and has been increased in the suggested cultivation of Maize (White & Corn) Crops (9.8% 

and 4.6%), and a decrease in the areas of barley, rice and sorghum (summer and nil) about 8.9%, 35.6% and 

44.1%, respectively.  

geographical regions, wheat area in the Middle Egypt region about 20.7% and decline in lower egyptand 

Upper Egypt about 7.3% and 0.4%, respectively, with the stability of the area outside the valley to achieve the 

same model cultivated area within the valley and at the lower egypt, and middle egypt Maize White has been 

increased about 14.1% comperd with the current area, while in Upper Egypt decreased about 7.3% and 57.5% 

respectively, with an increase of 9.8%.  

The area of legumes in the proposed model amounted to about 69.320 thousand feddans duringthe 

average period (2013-2015), showed that decreased in the suggested cultivation of domestic beans by 39.7%, 

compared with increase in the other legumes about 2.8%. At the level of geographical regions, the area of beans 
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in the lower Egypt, middel Egypt and Upper Egypt decreased about 75%, compared with the increase in the 

outside the valley about 50% compered with current area during  the average period (2013-2015). 

The area of oil crops has been increased  about 4.3%, includes increased in the suggested cultivation of 

peanuts 42.5%, compared to a shortage of areas of soybeans and sesame and sunflower, about 71.6%, 27% 65.4% 

respectively. On the level of the Egypt regions the area of peanuts has been increased in all regions, about 48.8%, 

50%, 48.5% 37.4% in lower, Middle and Upper Egypt and outside the valley, respectively.  

the area  of soybean, has been increased about 20% in the lower egypt compered with the current area 

during the average period 2013-2015 , while decreased in the remain of the regions about 71.6% to 75%. The 

sesame area in lower and Upper Egypt has been increased about 29.1% and 3.1% respectively. The area of 

sunflower crop has been increased about 3.6% in Upper Egypt and decreased in other regions. 

The area of green fodder has been increased about 4.3%, includes increased in the suggested cultivation 

of Clover Tahreesh Crop and summer and Nile green fodder about 48.4% and 24.6% respectively. On the level of 

the regions of Egypt, the area of  Clover Crop in the Lower Egypt and outside the valley has been increased about 

3.9% and 2.3% compered with the current area. The area in middel and Upper Egypt decreased about 75% and 

6% compered with the current area. The area of Clover Tahreesh Crop, summer and Nile green fodder has been 

increased in all regions. 

The total area of vegetables from tomatoes, potatoes and other winter, summer and Nile vegetables has 

been increased about 38.3%, 8.5% for tomatoes and potatoes and 12.5% for other vegetables. On the level of the 

Egypt regions, the area of winter, summer and Nile tomatoes  has been  increased   about 49.1% and 50% in the 

lower and Middle Egypt, and  has been increased   about 24.5%, 21.7%  in the Upper Egypt and outside the valley 

from the current area. The results of potato crop, showed increased in Lower Egypt and outside the valley about 

12.6%, 28.4%, and have been decreased in Middle and Upper Egypt about 12.6% respectively, while for other 

vegetables it decreased in all Egyptian regions. 

- The area of cotton in the sggested model has been increased about 37.4%. On egyption regions, the area 

has been increased about 50% and decreased in Middle and Upper Egypt about 75%. 

The research recommends the following: 

 Increase the area of wheat crop in Middle Egypt and stability in the outside of new lands. Therefore, the 

geographical distribution of wheat crops can be reallocation to increase in the governorates of Middle 

Egypt and new lands. 

 Increase the area of maize corn crop in lower and Upper Egypt and new lands. Therefore, the 

geographical distribution of maize crops can be reallocation by increasing them in the governorates of 

lower and Upper Egypt and new lands, thus reducing the import bill from this crop. 

 For legumes, which are among the crops with a low self-sufficiency ratio, the proposed results of the 

proposed formula indicate a decrease in the area of the beans in the lower, middel and Upper Egypt, and 

increased in the valley and the new lands. 

 For oil crops, which are characterized by a large gap between the quantities produced and the quantities 

required for consumption, the results showed the possibility of increasing the cultivated areas of soybean 

in Lower Egypt and sunflower in Upper Egypt. 

 Green fodder, the locations of growing cultivated areas of Clover Tahreesh Crop, nili and summer green 

fodder crops in all regions. For Clover Crop it is recommended to reduce cultivated areas in Middle and 

Upper Egypt. 

 The cotton crop, the results indicate an increase in the area of the Lower Egypt, and shortage in Middle, 

Upper Egypt and outside the valley. it is possible to focus on increasing the area by increasing the 

cultivated area in the lower Egypt. 

 


