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 الميزانية المائية وانتاجية المياه المحصولية واقتصاديات وحدتى األرض والمياه للمحاصيل المصرية

======================================================= 

 1نعمة هللا عثمان – 1فؤاد خليل – 2على ابراهيم – 1سامية المرصفاوى
 مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة 1

 مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث االقتصاد الزراعى 2

 

نطاق الماء عنصر هام من عناصر التنمية والتطور. وتعانى مصر من محدودية مواردها المائية نظرا النها تقع فى 

المنطقة الجافة وشبه الجافة. وتعتبر الزراعة هى أكبر مستهلك للمياه ، ولذا فان تحديث بيانات ميزانية المياه 

للزراعة على فترات مهمة لتحديد اجمالى ميزانية المياه للمحاصيل الزراعية خاصة عند اضافة مساحات زراعية 

 الرى الحديث فى مساحات أكبر.جديدة أو استخدام أصناف قصيرة العمر أو تطبيق نظم 

، الصيفى  2016/2017يهدف البحث الحالى الى حساب ميزانية المياه للمحاصيل المصرية للموسم الشتوى 

فى هذه الدراسة لحساب ميزانية المياه للمحاصيل ،  8نموذج كروب واتوقد تم استخدام  .2017والنيلى والمعمر 

ه وذلك فى األراضى القديمة والجديدة واقتصاديات وحدتى األرض والميا كما تم حساب انتاجية المياه المحصولية

 هذا ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها من البحث فى النقاط التالية: داخل وخارج الوادى والدلتا.

 

مليون هكتار، والتكثيف  6.7مليون هكتار، والمساحة المحصولية  3.8اجمالى المساحة الزراعية  -1
 %. 176ى المحصول

 
وهى تمثل  3مليار م 62.7اجمالى الميزانية المائية للمحاصيل الزراعية داخل وخارج الوادى والدلتا بلغت  -2

 % من اجمالى الموارد المائية فى مصر. 78.4حوالى 
 

مليون فدان. وقد  1.8مليون فدان ، واألراضى الجديدة  4.9المساحة المحصولية لألراضى القديمة بلغت  -3
 .3مليار م 16.3،  46.4اضى القديمة والجديدة على الترتيب رالميزانية المائية لألبلغت 

 
الى  0.66لمحاصيل الحقل الشتوية ،  3كجم/ م 10.60الى  0.52انتاجية المياه المحصولية تراوحت بين  -4

الى  0.55،  لمحاصيل الحقل الصيفية 3كجم/ م 2.64الى  0.29للخضر الشتوية ،  3كجم/ م 11.84
كجم/  4.77الى  0.66للمحاصيل النيلى ،  3كجم/ م 5.05الى  0.34للخضر الصيفية ،  3كجم/ م 5.82

 للمحاصيل المعمرة. 3م
 

 14386جنيه/ هكتار لمحاصيل الحقل الشتوية ،  48621الى  126صافى الدخل المزرعى تراوح بين  -5
جنيه/ هكتار لمحاصيل الحقل الصيفية  37298الى  1190جنيه/ هكتار للخضر الشتوية ،  157810الى 
جنيه/ هكتار للمحاصيل  66476الى  2793جنيه/ هكتار للخضر الصيفية ،  83095الى  8750، 

 جنيه/ هكتار للمحاصيل المعمرة. 131219الى  46136النيلى ، 
 

اولة ، البسلة الجافة وفيما يتعلق باقتصاديات وحدة مياه الرى المضافة فقد سجلت النتائج أن المحاصيل الفر -6
مياه رى مضافة فى  3جنيه/ م 14.00،  14.25،  18.51، الجزر حققوا أعلى القيم والتى بلغت 

لغت هذه القيم للمحاصيل الثالث على الترتيب فى األراضى الجديدة باألراضى القديمة على الترتيب. بينما 
     .مياه رى مضافة 3جنيه/ م 18.66،  19.00،  24.69
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