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 مقدمة

التغري فى املناخ هو تغري متوقع فى املناخ االمجاىل للكرة االرضية نتيجة لالنبعاث الغازى 

لغازات الصوبة وما ينتج عنه من احتباس حرارى يؤدى اىل رفع درجة حرارة سطح الكرة 

 .االرضية

بني  رتاوحمبعدالت تويتوقع العلماء أن يؤدى التغري فى املناخ اىل ارتفاع فى درجة احلرارة 

م  وزيادة فى تركيز ثانى أكسيد الكربون تقرب من ضعف الرتكيزات 450° – .25

 (. 20.0عام )احلالية وذلك حبلول منتصف هذا القرن 

وتعترب ظاهرة التغريات املناخية واحدة من أعقد املشاكل البيئية التى تواجه مسرية 

د مسرية احلياه ذاتها لبعض من شعوب التنمية على مستوى العامل ملا هلا من آثار خطرية تهد

 :والتغريات املناخية سوف تسبب. العامل

 نقص املوراد املائية .1

 تدهور إنتاجية األرض الزراعية  .2

 زيادة رقعة التصحر  .3

 .زيادة عدد اجلوعى على مستوى العامل نتيجة نقص اإلمدادات الغذائية .4

 .غرق مناطق ساحلية ..

وذلك اما للتأثري املباشر للتغريات املناخية على ارتفاع اسعار الغذاء حمليا وعامليا  .6

تدهور انتاجية االرض الزراعية واخنفاض املوارد املائية ونقص انتاجية احملصول او 

للتأثر الغري مباشر على الدول التى نستورد منها الغذاء لدرجة قد التستطيع انتاج ما 

ة سعر املدخالت يكفيها وإذا كان هناك فائض فسوف يرتفع سعره نتيجة زياد

 .فى ظل هذه الظروف البيئية الصعبة
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تشهد الكرة األرضية ارتفاعا متسارعا وملحوظا يف درجات احلرارة وفقا لتحليالت و

العلماء إىل أن األعوام املقبلة ستشهد تزايدا  وتشري تنبؤات . العلماء واخلرباء باجلو

رتبط يف جذوره بطبيعة النشاط لعملية التغري املناخي الكبري والذي ي متوقعا، نظرا

البشري والصناعي وكذلك مبفهوم التنمية املستدمية، األمر الذي ينذر حبدوث كارثة 

بشرية إذا مل يتم مكافحة التلوث من خالل وضع قوانني وضوابط تقلل من حجمه وتعمل 

  . على إعادة التوازن ملدخالت النظام البيئي

. مئويةدرجة  050جة حرارة الكوكب هذا العام إىل وصل مقدار الزيادة يف متوسط دروقد 

وهو ارتفاع يبدو طفيفا إذا نظرنا إليه كرقم جمرد، لكنه يعكس نتائج خطرية، فما 

درجات حرارية فقط، كما  .يفصلنا عن متوسط درجة احلرارة أثناء العصر اجلليدي هو 

أن هذه الزيادة مل  واألدهى". مخس درجات ونصبح يف عامل آخر متاما. "يقول شيلنهوبر

حتدث بفعل العوامل الطبيعية اليت تتحكم بدرجة حرارة الكوكب، ولكن بتأثري 

 .النشاط الصناعي لإلنسان

ولتوضيح حجم النتائج يقول شيلنهوبر إن 

عدد البشر يف العصر اجلليدي مل يتجاوز 

بضعة ماليني، عاشوا مركزين يف 

املناطق املستوية اآلمنة، أما يف عصرنا 

حلالي فيعيش مليارات البشر موزعني ا

واستطاعت . على كافة أحناء املعمورة

البشرية أن تصل بفضل استقرارها إىل 

حضارة راقية متيزها عن جمتمع 

الصيادين والرعاة اليت كانت منتشرة يف 

غري أن هذه احلضارة احلديثة وما استتبعها من مرافق وقطاعات خمتلفة . العصر اجلليدي

 .حساسية للتأثر بتغريات املناخأصبحت أكثر 
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اخلرب السيئ الذي حيمله لنا يوخن ماروتزكه، مدير معهد ماكس بالنك لألحباث 

اجلوية، هو أن هذا االرتفاع يف متوسط 

درجة حرارة الكوكب آخذ يف 

فيتوقع ماروتزكه بأن تزداد . االزدياد

درجة حرارة الكوكب مبقدار يرتاوح 

خالل مائة  درجات مئوية 4إىل  .25بني 

عام من اآلن، وُيرجع سبب هذا االرتفاع 

إىل ظاهرة االحتباس احلراري النامجة 

ُيذكر أن . عن حرق الوقود العضوي

العلماء يتوقعون أن يتضاعف معدل 

انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 

عة ماروتزكه يرى أن من غري املمكن إيقاف التغري احلاد يف طبي. خالل املائيت عام املقبلة

املناخ، كل ما نستطيع فعله هو تقليل اآلثار السلبية بقدر اإلمكان عن طريق ختفيض 

أما شيلنهوبر فينصح باالبتعاد عن الوقود العضوي . كمية الغازات املنبعثة يف اجلو

) .واستخدام مصادر طاقة متجددة

1

world.de-www.dw.) 

   

أن هذا التغري قد " مثن التغري املناخي"دراسة جديدة يف أملانيا محلت عنوان كما أظهرت 

، خاصة من كبار السن الذين ال 2100ألف شخص حتى عام  20يتسبب يف وفاة حنو 

وجاء يف الدراسة اليت نشرها معهد كيلر . يتحملون درجات احلرارة شديدة االرتفاع

 32أن ارتفاع درجات احلرارة ألكثر من  لالقتصاد الدولي بتكليف من مؤسسة البيئة،

. درجة مئوية خاصة يف املدن الكربى املزدمحة بالسكان، له تأثري سيء جدًا على الصحة

فهو يؤدي إىل إنهاك القلب والرئتني وهو ما يهدد بدوره بتضاعف عدد الوفيات خاصة من 

ء أن عدد املرضى كذلك يعتقد العلما . كبار السن إن مل تتخذ إجراءات وقائية مشددة

http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
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الذين يشكون بأمراض سببتها شدة احلرارة سيتضاعف، فإن كان هذا العدد يصل اآلن 

 1.0املستقبل إىل  ألف مريض، فمن املتوقع أن يصل هذا العدد يف .2إىل حنو 

 (2world.de-www.dw).ألف

 

( National Research Council/NRC)ي الوطين لألحباث ويف دراسة أجراها املركز األمريك

بّين فيها أّن الكرة األرضية، وعلى ضوء 

كثري من احلقائق البيئية، مل تشهد مثل 

عام  400هذا االرتفاع يف درجات احلرارة منذ 

ومثل هذا . واّن هذا االرتفاع مرشح للزيادة

االستنتاج توصلت إليه أيضا وكالة أحباث 

ريكية ناسا، حيث سجلت الفضاء األم

دراساتها ارتفاع معدل درجة حرارة 

مخس مرات،  1080كوكب األرض منذ عام 

مجيعها وقعت يف العقد األخري، أي يف 

 ..200  اىل 1880السنوات من 

 

وقد تعاقبت على تطور الكون أطوار طغى عليها ارتفاع يف درجة احلرارة أو الربد، 

فقد عاشت حيوانات . ونوعية الكائنات احليةوانعكست هذه التغريات على طبيعة 

ألف عام، بينما احتلت التماسيح وسط أوروبا قبل  20املاموث يف أوروبا ومشال أملانيا قبل 

غري أن هانس يواخيم . مليون عام، واستظلت بالنخيل الذي كان ينمو هناك 0.

حلالي الذي نشهده غري شيلنهوبر، مدير معهد بوتسدام ألحباث آثار املناخ، يرى أن التغري ا

مسبوق، ويوضح بأّننا نوجد يف وقت هو األكثر حرارة على وجه األرض وأّنه إذا مل تبذل 

هذا االرتفاع، فإننا قد جند أنفسنا ننتقل من العصر الدافئ الذي  اجلهود للحد من أسباب

 ( 3world.de-www.dw).نعيش فيه إىل عصر ساخن

http://www.dw-world.de2/
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 تركتمل يقف عند حد العلماء فقط بل أن هذه التغريات ان االهتمام بالتغريات املناخية 

بصمات واضحة على عامل األزياء، خاصة بني الشباب من أصحاب االجتاهات اجلديدة 

ولذا مل تعد األزياء العضوية موجهة . الذين مهدوا الطريق أمام الوعي البيئي يف عامل األزياء

حت سوقا مفتوحة لشرائح صببل ألتلبية احتياجات دعاة احلفاظ على البيئة وحسب، 

فقد غدت املالبس اليت تراعي خطوط املوضة ويف الوقت نفسه اعتبارات . اجملتمع املختلفة

البيئة متوفرة يف املتاجر وبدأت الشركات الكربى املتخصصة يف إنتاج املالبس يف عرض 

  .البيئية قطع من الثياب مصنوعة من القطن الذي متت زراعته بطريقة تراعي املواصفات

ويف هذا السياق أشارت ماري لويز كلوتس، عميدة كلية تكنولوجيا النسيج واملالبس 

اليت تليب " اجملموعات اخلضراء من املالبس"يف مدينة كريفيلد األملانية إىل أن الكثري من 

االعتبارات البيئية تبدأ بالقطن العضوي الذي تتم زراعته يف حقول ال يتم فيها استخدام 

وتصنع املالبس إما من القطن العضوي وحده أو من ألياف مأخوذة من . بيدات الكيماويةامل

).القطن العضوي وذلك وفقا للجهة املنتجة
4world.de-www.dw ) 

 

 :أهداف الدراسة

حظيت دراسات أثر التغريات املناخية املستقبلية على انتاجية احملاصيل الزراعية فى مصر 

على جانب كبري من اهتمام العلماء  خالل العقدين املاضيني وكذا احتياجاتها املائية

املصريني ملا سوف تسببه هذه الظاهرة من مشاكل فى االمن الغذائى وتوفري الغذاء اآلمن 

اصال حتت  منها ، هذه املشاكل التى نعانىعالوة على مشكلة نضرة املياه صحيا

وبرغم أهمية . ت املناخية املستقبليةاحلالية وسوف تزداد حدتها مع التغريا اجلوية الظروف

 هذا اجلانب اال أن دراسات اقتصاديات التغريات املناخية املستقبلية مل حتظى بنفس القدر

وقد أوضح سترين فى تقريره عن اقتصاديات التغريات املناخية ان . من األهمية حتى اآلن

املناخية فى الوقت  تكلفة عالج الوحدة الواحدة من املشاكل املرتتبة على التغريات

لذلك سوف نركز فى هذا اجلزء من الرسالة على . عنه فى املستقبلاحلاىل أقل بكثري 
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صافى الدخل من وحدة األرض ووحدة األثر االقتصادى للتغريات املناخية املستقبلية على 

بعض عالوة على استعراض املوقف من حيث التأثري على امجاىل االنتاج الكلى من  املياه

كيفية مواجهة اآلثار السلبية و واالستهالك املائى واألمن الغذائىاصيل الرئيسية احمل

 .األقلمة اسرتاتيجياتمن خالل  هلذه الظاهرة

 

 احملاصيل الزراعية الرئيسية فى مصربعض  انتاجية التغريات املناخية وتأثريها على

اج الكلى لبعض فى االنت( النقص أو الزيادة)معدل التغيري  1اجلدول رقم يوضح 

باالنتاج احلاىل  ااحملاصيل الرئيسية حتت ظروف التغريات املناخية املستقبلية مقارن

التغريات املناخية سوف  اىل أنوتشري النتائج . بفرض ثبات املساحة املنزرعة بهذه احملاصيل

األرز االنتاج الكلى من القمح والشعري والذرة الشامية والذرة الرفيعة ونقص تسبب 

،  11000،  601000،  141000،  1240000،  2.000، 1.28000عباد الشمس وفول الصويا مبعدالت و

فى حني أن هذه التغريات املستقبلية سوف يكون هلا أثر اجيابى . طن على الرتتيب 1000

 .طن 40000على انتاج حمصول القطن وسوف يصل معدل الزيادة فى انتاجه الكلى حواىل 

 

 .مصر فى الرئيسية احملاصيل بعض انتاجية على املستقبلية املناخية اتأثرالتغري :1جدول 

 

 
  

      

  

  

  

  

  

   

 

 (2002) نشرة االقتصاد الزراعى*

El- Marsafawy et al. 2007** 
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 الغذائى التغريات املناخية واألمن

أزمة الغذاء اليت ظهرت خالل اآلونة األخرية بعد ارتفاع أسعار القمح والذرة واألرز وباقي 

املواد الغذائية األساسية يف السنوات األخرية، وتصاعدت بوترية مقلقة يف األشهر القليلة 

كيني األكثر غنى نسبيًا مقارنة ببعض دول ياألمرالعامل كله مبا فيهم  ترهق  املاضية

، فإنها مدمرة بالنسبة للبلدان فاذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لالمريكيني. العامل

 (2000بول كرومجان ) الفقرية، حيث تنفق العائالت أكثر من نصف دخلها على الغذاء

(www.alittihad.ae) . ظهور املشكلة  انه من االمور التى ساعدت على كرومجانوقد ذكر

زحف الصينيني الذين باتوا أكثر إقبااًل على أكل اللحوم، وإىل جانبهم فى الوقت الراهن 

ولو . طبعًا املواطنون يف االقتصاديات الناشئة الذين بدأوا يأكلون على الطريقة الغربية

تجة عرفنا أنه إلنتاج قطعة حلم حتتوي على مائة سعر حراري يتعني إطعام احليوانات املن

سعر حراري من احلبوب، فلكم أن تتخيلوا الضغط الذي سيمارسه االستهالك  100للحم 

ارتفاع أسعار النفط، يلعب دورًا آخر يف أزمة الغذاء و. املتنامي للحوم على إنتاج احلبوب

احلالية بعدما أصبحت أساليب الزراعة احلديثة واملعاصرة أكثر اعتمادًا على الطاقة 

الكيماوية وتشغيل آالت احلرث واحلصاد، فضاًل عن وسائل نقل إلنتاج األمسدة 

ومع جتاوز سعر برميل النفط املائة دوالر حتولت تكلفة الطاقة املرتفعة إىل أحد . احملصول

والبد من اإلشارة إىل أن أسعار . أهم األسباب اليت تدفع أسعار املواد الغذائية إىل االرتفاع

ة بالنمو االقتصادي الذي تشهده الصني وباقي النفط املرتفعة هلا عالقة كبري

فقد دخلت هذه القوى الصاعدة سواء بشكل مباشر، أو . االقتصاديات الناشئة يف العامل

غري مباشر يف منافسة حممومة مع باقي العامل على املوارد الطبيعية النادرة أصاًل، مبا فيها 

أسعار املواد اخلام من مجيع األنواع إىل النفط واألراضي الزراعية، وهو ما يدفع يف النهاية 

لكن مثة سببا آخر يفسر أزمة الغذاء هو التغريات املناخية اليت يعرفها العامل . عنان السماء

والتقلب الشديد يف أحوال الطقس، ال سيما يف املناطق املنتجة للمواد الغذائية مثل 
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حيث عانت خالل السنة األخرية من  أسرتاليا اليت تعترب ثاني أكرب ُمصدر للقمح يف العامل،

 . جفاف حاد قلص من حجم إنتاجها

 

 على مستوى العامل عدد االشخاص اللذين يعانون اجلوعومن ناحية اخرى اذا نظرنا اىل 

وهو ما  2000مليون شخص عن  100بزيادة قدرها  2008عام مليار شخص  1502حواىل  فقد بلغ

أشخاص من سكان العامل وهو رقم غري  يعنى أن هناك جائعا واحدا بني كل ستة

 . مسبوق فى التاريخ

 

اجلوع أكثراألسلحة فتكا من بني "وقال الرئيس الربازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلفا 

أطفاال أبرياء عمرهم  أسلحة الدمار الشامل على كوكبنا ، انه ال يقتل اجلنود بل يقتل

 ".ال يزيد عن عام

 

 -مؤمتر الغذاء العاملى)مم املتحدة بان كى مون أمام قمة روما وقد أوضح االمني العام لال

 .بأنه ال ميكن أن يكون هناك أمن غذائى بدون أمن مناخى( 2008نوفمرب 

 

وفى مصر أوضح الدكتور حامت اجلبلى فى ورشة عمل الربامج التنفيذية السرتاتيجية 

السكاني الصحي  ئج املسحالغذاء والتغذية التى عقدت باملعهد القومى للتغذية أن نتا

من مخس سنوات  من األطفال املصريني يف الفئة العمرية أقل% 28، أظهرت أن 2000ملصر 

الرجال يف  يعانون من سوء تغذية مزمن، وأن أكثر من ثلثْي السيدات وأكثر من نصف

ًرا هناك انتشا عاًما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأن 8.إىل  .1الفئة العمرية من 

العديد من  ألمناط وأساليب غذائية خاطئة داخل أوساط اجملتمع املصري مما يؤدي إىل

إقتصادًيا  األمراض املزمنة وعلى رأسها القلب وضغط الدم والسكر واليت متثل عبًئا

 .ملموًسا على الدولة والفرد واجملتمع
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لت املساحة الزراعية وحتت ظروف التغريات املناخية املستقبلية ميكن التنبؤ بانه اذا ظ

. سوف ينخفض كثريا واالصناف املنزرعة من احملاصيل كما هى فان االكتفاء الذاتى

الرئيسية حتت الظروف  السلعوضح االكتفاء الذاتى من بعض ت 4اىل  2من رقم ول ااجلد

السلع بعض  االكتفاء الذاتى من نتائج اىل أنالوتشري . الظروف املستقبليةواحلالية 

حتت ظروف التغريات مثل القمح واالرز والذرة الشامية والسكر والطماطم  الرئيسية

،  12350، 4456اىل املناخية فقط وبدون أخذ الزيادة السكانية فى االعتبار سوف ينخفض 

حتت %  .1035،  1658،  352.،  13851،  454.على الرتتيب فى مقابل %  051.،  .15.،  4258

الزيادة السكانية  التغريات املناخية مع ا أخذنا فى االعتبارواذ. الظروف اجلوية احلالية

،  3151،  2352،  6650،  2451احملتملة فان االكتفاء الذاتى من هذه السلع سوف يصل اىل 

 . على الرتتيب%  2154

   

 

 .االكتفاء الذاتى لبعض السلع الرئيسية حتت الظروف اجلوية احلالية :2جدول 
 

بعض السلع 

 الرئيسية

 االنتاج الحالى 

 (طن 0111)

 االحتياج 

 (طن 0111)

االكتفاء الذاتى 

)%( 

 5545 08530 8877 القمح

 08340 8788 5558 األرز

 5847 00311 0811 الذرة الشامية

 8043 0388 0578 السكر

 01845 8078 8777 الطماطم

 

 .(7113) 7181استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة : المصدر

 7118تم حساب االنتاج واالحتياج واالكتفاء الذاتى طبقا لسنة 
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االكتفاء الذاتى لبعض السلع الرئيسية حتت ظروف التغريات املناخية املستقبلية : 3جدول 

 .بفرض ثبات عدد السكان

بعض السلع 

 الرئيسية

 المستقبلىاالنتاج 

 (طن 0111)

 االحتياج 

 (طن 0111)

االكتفاء الذاتى 

)%( 

 5540 08530 0157 قمحال

 07847 8788 5157 األرز

 5743 00311 5018 الذرة الشامية

 5848 0388 0005 السكر

 5148 8078 8705 الطماطم

 

 

االكتفاء الذاتى لبعض السلع الرئيسية حتت ظروف التغريات املناخية املستقبلية مع  :4جدول 

 .*0202حبلول عام  ية احملتملةنالزيادة السكا

لسلع بعض ا

 الرئيسية

 االنتاج المستقبلى

 (طن 0111)

 االحتياج

 (طن 0111) 

االكتفاء الذاتى 

)%( 

 7540 75717 0157 القمح

 0047 0180 5157 األرز

 7847 77180 5018 الذرة الشامية

 8040 8575 0005 السكر

 7845 05083 8705 الطماطم

 

  مليون نسمة 055الى  051من  7151من المحتمل أن يتراوح تعداد مصر بحلول عام. 

فى هذا الجدول تم (.www.trakhes.com) من قسم أخبار اليوم -تراخيص: المصدر

   .مليون نسمة فقط 051الحساب على اساس 

 

http://www.trakhes.com/
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ان االمر ال يقف عند هذا احلد فقط بل ان نقص املوارد املائية وارتفاع مستوى سطح البحر 

ق ومتلح وتدهور وتصحر بعض االراضى الزراعية وانتشار االفات واالمراض وهجرة وغر

كلها عوامل من شأنها أن تثري الرعب فى  املناطق املعرضة للغرق منبعض السكان 

 . ا من املستقبل املخيف القادم ال حمالةننفوسنا وقلوب

 

 التغريات املناخية واالستهالك املائى للمحاصيل

تحكم فى الغذاء فقط بل يتحكم فى كلل نلواحى احليلاة ، فملن مللك امللاء       ان املاء ال ي

ارس احلديثة فلى اقتصلاديات الزراعلة تقليس االنتاجيلة منسلوبة اىل       دوامل. ملك سر احلياة

تزداد خطورة مشكلة امليلاه فلى أن امللوارد الرئيسلية     و. وحدة املياه وليس اىل وحدة األرض

اراضيه وبالتاىل فان دول اجلوار قادرة عللى اللتحكم فلى     ملياه العامل العربى تنبع من خارج

وتلزداد خطلورة مشلكلة الغلذاء فلى أن العلامل العربلى منلوه السلكانى          . منسوب امليلاه 

واستهالكه الغذائى من أعلى املعدالت فى العامل مما يزيد الضلغوط عللى ملوارد الغلذاء     

 .(2010اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء . )واملاء

 

اىل أن التغريات املناخية سوف تسبب زيادة فى االستهالك املائى  .اجلدول رقم تشري نتائج 

باستثناء حمصول )الكلى طبقا للمساحة الكلية املنزرعة من احملاصيل السابقة 

وذلك نتيجة ارتفاع درجة احلرارة الناجم عن االحتباس احلرارى للغازات الدفيئة ( الشعري

وسوف يصل معدل الزيادة فى االستهالك (. غازات االحتباس احلرارى غازات الصوبة أو)

،  8845614،  15042.،  4135100،  815164املائى الكلى حتت ظروف التغريات املناخية اىل 

مليون م .1526،  35263،  165181

3

للمحاصيل القمح ، الذرة الشامية ، الذرة الرفيعة ، األرز ،  

فى حني أن هذه التغريات املستقبلية . الصويا على الرتتيب القطن ، عباد الشمس ، فول

مليون م 25130سوف تسبب نقص فى االستهالك املائى الكلى حملصول الشعري حواىل 

3

 . 
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 .مصر فى الرئيسية احملاصيل لبعض املائى االستهالكعلى  املناخيةاملستقبلية أثرالتغريات :.جدول 

 

 المحصول

 تغيرات المناخية المستقبليةال الظروف الجوية الحالية

االستهالك 

 المائى
 المساحة 

االستهالك 

 الكلى 

نسبة 

 التغيير

االستهالك 

 الكلى 

معدل النقص أو 

 الزيادة

 (8مليون م) (8مليون م)  (%) (8مليون م) )مليون فدان) (ف /8م)

 +97.164 3983.744 +2.5 3886.580 3.147028 1235 القمح

 -2.730 133.754 7 - 136.483 0.095443 1430 الشعير

الذرة 

 الشامية
2615 1.977571 5171.348 8+ 5585.056 413.708+ 

الذرة 

 الرفيعة
2140 0.333189 713.024 8+ 770.066 57.042+ 

 +994.614 7210.955 +16 6216.341 1.369238 4540 األرز

 +76.797 844.769 +10 767.972 0.284434 2700 القطن

عباد 

 سالشم
1646 0.039648 65.261 5+ 68.524 3.263+ 

فول 

 الصويا
2840 0.017055 48.436 15+ 55.702 7.265+ 

 (2002) نشرة االقتصاد الزراعى*

El- Marsafawy et al. 2007** 

 

 

 االقتصادى للتغريات املناخية املستقبليةالتأثري 

 مصر هى املستهلك األكرب للقمح على املستوى العربى وهى املستورد األكرب منه

sep.net  www.26 . مليار جنيه فى السنة  050واسترياد القمح يكلف الدولة حواىل

الذرة : حماصيل احلبوب تشمل)مليار جنيه  14حماصيل احلبوب حواىل  وامجاىل فاتورة

أمين أبو حديد اىل أن . وقد أشار د(. اخل......حبوب عصافري  -أرز تقاوى -أرز أمسر -الصفراء

مليار جنيه سنويا لتغطية االحتياجات االستهالكية من  40مبا قيمته مصر تستورد 

http://www.26/
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وفى نفس الوقت حذر البنك الدوىل فى تقرير له عن . )www.ardbalady.com) الغذاء

. االفاق االقتصادية االقليمية من تأثري فاتورة استرياد القمح من اخلارج على اقتصاد مصر

 عامواردات مصر من القمح يتوقع أن تصل بنهاية وحسب بيانات نشرتها منظمة الفاو فان 

لتحتل مصر املرتبة األوىل من حيث  2010عام مليون طن  053مليون طن مقابل  8اىل   2011

 ( www.almasryalyoum.com)  الدول األكثر استريادا للقمح فى العامل

 

الظروف ت باجلنيه املصرى للفدان حت املزرعىصافى الدخل  6اجلدول رقم توضح نتائج 

وذلك فى حالة امتالك  (بفرض ثبات األسعار) اجلوية احلالية والتغريات املناخية املستقبلية

 . املزارع لألرض وتأجريه لألرض

فى  حتت ظروف التغريات املناخية وتشري نتائج هذا اجلدول اىل أن صافى الدخل للمزارع

للمحاصيل القمح ، % 12،  40،  34،  11،  .2سوف ينخفض حواىل  حالة امتالكه لألرض

وذلك باملقارنة بصافى  األرز ، الذرة الشامية ، قصب السكر ، الطماطم على الرتتيب

فى حني أنه فى حالة تأجريه لألرض سوف يصل معدل . الدخل حتت الظروف اجلوية احلالية

 .لنفس احملاصيل على الرتتيب%  03،  3.،  0.،  20،  36االخنفاض اىل 

 

لبعض السلع الرئيسية حتت الظروف اجلوية احلالية ( جنيه)ى العائد للفدان صاف :6جدول 

 .  والتغريات املناخية املستقبلية ونسبة التغيري بينهما

 بعض السلع الرئيسية

ف تحت /صافى العائد 

 الظروف الجوية الحالية

ف تحت ظروف /صافى العائد 

 التغيرات المناخية المستقبلية
 )%(نسبة التغيير 

 تأجير األرض امتالك األرض تأجير األرض امتالك األرض تأجير األرض متالك األرضا

 8047- 7545- 0757 7180 0350 7875 القمح

 7741- 0048- 0880 8551 7557 5078 األرز

 5843- 8848- 087 0785 0000 7807 الذرة الشامية

 5748- 8347- 7503 5878 5580 8035 قصب السكر

 7841- 8048- 0088 7035 0030 8858 *الطماطم الصيفى

* Abou Hadid, 2006 
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 اقتصاديات وحدة املياه حتت الظروف احلالية واملستقبلية

صافى العائد االقتصادى لوحدة املياه املستهلكة واملستعملة  1اجلدول رقم توضح نتائج 

ملناخية باجلنيه لكل مرت مكعب من املياه حتت الظروف اجلوية احلالية والتغريات ا

والفرق بني كمية املياه املستهلكة واملستخدمة هو أن كمية املياه . املستقبلية

املستهلكة تعرب عن االستهالك املائى للنبات فقط بينما كمية املياه املستخدمة اضيف 

 . كفاءة رى على مستوى احلقل% 00اليها كفاءة الرى ومت االعتماد على 

رؤية واضحة ملتخذى القرار عن املردود االقتصادى  ويفيد مثل هذا التقييم فى اعطاء

. لوحدة املياه للمحاصيل املختلفة خاصة االسرتاتيجية منها حتت الظروف املستقبلية

ورغم أن هناك عدم تأكيد حتى اآلن فى الوضع الذى سوف تكون عليه مواردنا املائية 

املني فى هذا اجملال أن حتت ظروف التغريات املناخية حيث أوضح العلماء املصريني الع

والبعض األخر %  30بنسبة  املائية نتائج بعض السيناريوهات تعطى زيادة فى املوارد

فعلى أى حال اذا ما تعرضت مصر لظروف عجز مائى فى املستقبل %.  10يعطى نقص 

فيمكن توجيه املياه للمحاصيل ذات املردود االقتصادى األعلى خاصة حينما تكون 

 . اسرتاتيجية هذه احملاصيل

 وحدة املياهاملردود االقتصادى لوتشري نتائج اجلدول اىل أن التغريات املناخية سوف تقلل من 

للمحاصيل القمح ، األرز ، الذرة الشامية ، قصب %   13،  41،  38،  28،  21بنسبة تصل اىل 

 .السكر ، الطماطم على الرتتيب
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هلكة واملستخدمة حتت الظروف اجلوية احلالية صافى العائد من وحدة املياه املست :7 جدول

 .والتغريات املناخية املستقبلية

 المحصول

العائد االقتصادى لوحدة المياه 

 (مياه 8م/ جنيه )المستهلكة 

العائد االقتصادى لوحدة المياه 

 (مياه 8م/ جنيه )المستخدمة 
نسبة التغيير 

)%( 
تحت 

الظروف 

 الحالية

تحت ظروف 

التغيرات 

 خيةالمنا

تحت 

الظروف 

 الحالية

تحت ظروف 

التغيرات 

 المناخية

 78- 1.31 1.80 1.64 2.25 القمح

 73- 0.52 0.73 0.65 0.91 األرز

 الذرة

 الشامية
1.06 0.65 0.85 0.52 -83 

 50- 0.43 0.73 0.53 0.91 قصب السكر

 88- 0.47 1.75 0.59 2.19 *الطماطم

 

 .(7100)تغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها االستراتيجية الوطنية للتكيف مع ال*

 

 الزراعةقطاع فى جمال مع التغريات املناخية املستقبلية طرق التكيف 

أن ( 2011)سرتاتيجية الوطنية للتكيف مع التغريات املناخية فى قطاع الزراعة الأوضحت ا

رة األزمات والكوارث النامجة وسائل التكيف املقرتحة هى بناء نظام مؤسسى فعال الدا

عن التغريات املناخية واحلفاظ على التنوع احليوى وحسن ادارة الرتبة واألراضى الزراعية 

واملوارد املائية والرى احلقلى واالهتمام بالثروة احليوانية والسمكية وتعديل وحتسني 

 . النظم االقتصادية الزراعية وحتسني حالة اجملتمع الريفى
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دمج خطط التكيف مع التغريات املناخية فى برامج وخطط التنمية املستدامة وفى جمال 

أوردت االسرتاتيجية كثريا من االجراءات التى تدعو اىل ضرورة دعم النمو االقتصادى 

لتعزيز القدرة على الصمود بشكل كاف للتكيف مع التغريات املناخية مع تعزيز 

 .ع داخلىالتالحم االجتماعى واحلد من أخطار أى صرا

سواء فى بصفة عامة تشري نتائج الكثري من اسرتاتيجيات األقلمة املقرتحة و

االسرتاتيجية الوطنية للتكيف مع التغريات املناخية أو نتائج االحباث التى اجريت فى 

للتغلب على أو على األقل لتخفيف حدة اآلثار السلبية هذا الشأن خالل العقدين املاضيني 

 :  ريات املناخية فى األتىالنامجة عن التغ

 . استنباط أصناف جديدة تتحمل احلرارة العالية وامللوحة واجلفاف -1

اسللتنباط أصللناف جديللدة موسللم منوهللا قصللري لتقليللل االحتياجللات املائيللة  -2

 .الالزمة هلا

تغيري مواعيد الزراعة مبا يالئم الظروف اجلويلة اجلديلدة ، وكلذلك زراعلة      -3

املناخية املناسبة هلا لزيادة العائد احملصلوىل ملن    األصناف املناسبة فى املناطق

 . وحدة املياه لكل حمصول

تقليل مساحة احملاصيل املسرفة فى االستهالك املائى هلا أو على األقل علدم      -4

 (.مثل األرز وقصب السكر)زيادة املساحة املقررة هلا 

زراعة حماصيل بديللة تعطلى نفلس الغلرض ويكلون اسلتهالكها امللائى         -.

سم منوها أقل مثل زراعة بنجر السكر بلدال ملن جلزء ملن مسلاحة قصلب       ومو

 . السكر
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الرى فى املواعيد املناسبة وبكمية املياه املناسبة فى كل رية حفاظلا عللى    -6

كل قطرة مياه والتلى سلوف نكلون فلى أملس احلاجلة إليهلا حتلت ظلروف          

 .التغريات املناخية

 . 2030ل عام حبلو ٪ 00رفع مستوى كفاءة نظم الري احلقل إىل  -1

مليلون فلدان  حبللول علام      351توفري كميات من امليلاه تكفلي الستصلالح     -0

2030. 

االدارة املتكامللة للمللوارد  )وضلع سياسلة فعاللة إلدارة امللوارد املائيلة واللري        -8

 .لتعظيم العائد االقتصادي من وحدة املياه( املائية

السلتثمار يف  وضع سياسة لرتشيد اسلتخدام امليلاه لتشلجيع امللزارعني عللى ا      -10

 .تقنيات الري احلديثة يف األراضي القدمية

 .اختيار منط زراعة احملاصيل اليت حتقق أقصى عائد لكل وحدة من املياه -11

 .احلفاظ على االنتاجية العالية للموارد األرضية ومحايتها من التدهور -12

املواجهة السريعة ومعاجلة املشاكل األساسية لألراضي الزراعية من التلدهور   -13

 .خنفاض اإلنتاجيةوا

محاية موارد األراضي الزراعية وأراضي الرعي ، فضال عن التنلوع البيوللوجي    -14

 .من أي تدهور يف الكم أو النوع

 . تشجيع استخدام املعدات الزراعية وآالالت احلديثة -.1

 .زيادة كفاءة استخدام مياه األمطار -16

 .ةزيادة كفاءة استخدام املياه اجلوفية يف االستخدامات الزراعي -11
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