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 ملخص عام لبحث

 البصمة المائية للمحاصيل المصرية واقتصادياتها

Water footprint of Egyptian crops and its economics 

Samia Mahmoud El-Marsafawy and Ali Ibrahim Mohamed 

 وملاذا االهتمام العاملى هباامللخص يتضمن شرح مبسط لفكرة البصمة املائية هذا 

 ضمن ملخص لنتائج البحثيتكما 

============================================================= 
فى هذه المناطق بحكم الموقع الجغرافى لمصر ضمن المناطق الجافة فى العالم لذا فان ادارة الموارد المائية 

واألمن امر ضروى للحفاظ على الكميات المحدودة من المياه لديها ولتحقيق مستوى مناسب من التنمية 

 الغذائي واالستقرار.

 

فهى مؤشر متعدد االبعاد البصمة المائية في جميع القطاعات في العقود االخيرة زاد االهتمام العالمى بتقدير 

مفهوم البصمة المائية له تطبيق و تخدمة ومصدر هذه المياه ومكان ووقت االستخدام.يبين حجم المياه المس

فالتقديرات المباشرة للمياه تركز على قياس االستخدام المباشر  .أوسع من التقديرات المباشرة االخرى للمياه

)استهالك او سحب المياه( بينما البصمة المائية تركز على االستخدام المباشر والغير مباشر للمياه. االستخدام 

داد بالمنتج. كما ان البصمة المائية تتجاوز استخدام المياه الغير مباشر هنا يعنى استخدام المياه في سلسلة االم

  حيث تتضمن البصمة المائية الخضراء والبصمة المائية الرمادية. الزرقاء 

 

فهى انى شح مائى الدول التى تع فيخاصة  ،هو حل مشكلة ندرة المياه سباب االهتمام بالبصمة المائيةأمن 

 فيوضع االستراتيجيات المناسبة لما يمكن تداوله من صادرات وواردات للمياه  فيتساعد متخذى القرار 

يمكن تحديد ما يمكن خالل قيم البصمة المائية من ف .و ما يعرف بالمياه االفتراضيةأصورة سلع ومنتجات 

قل والعكس صحيح حيث يمكن تحديد أبكميات مياه تنتجها الدولة لسلع والمنتجات التى يره وذلك لدتص

ومن خالل البصمة المائية وبالتالى  .وذلك الستيرادها من الخارجرتفعة ذات البصمة المائية المالمنتجات 

 .مواردها المائية فيمنها المائى وتحقيق وفرة أوالمياه االفتراضية يمكن للدولة المحافظة على جانب كبير من 

مستدام للمياه. االستخدام الكيفية تحقيق فهم  فين تقديرها يساعد أيضا للبصمة المائية هو أاالمور الهامة ومن 

يمكن التعرف على امكانية كل دولة في تطبيق التكنولوجيات التى تحقق االستخدام المستدام والمنصف  كذلك

 والفعال للمياه. 

 

 إلنتاجمن خالله بحثه الخاص بمعايير البصمة المائية  ) (Mekonnon and Hoekstra, 2014وقد أشار

في العقود القادمة سيزداد الطلب العالمي على المياه العذبة لتلبية الطلب المتزايد على مختلف المحاصيل انه 

القطاعات. وبالتالى فان تحسين إنتاجية مياه المحاصيل مع تزايد ندرة المياه لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء 

مع كميات  الغذاءيكمن في إنتاج المزيد من  في ظل الموارد المحدودة للمياه العذبة امر هام. ولذلك فإن التحدي

 أقل من المياه االمر الذى يترتب عليه تقليل البصمة المائية لكل وحدة من المحاصيل المنتجة.



2 
 

 

تتكون البصمة و. منتج أو سلعة أو خدمةوتعرف البصمة المائية بأنها حجم المياه العذبة المستخدمة في إنتاج 

الرمادية. لبصمة المائية االزرقاء والبصمة المائية لبصمة المائية الخضراء واهى المائية من ثالثة مكونات 

والمياه الخضراء هى مياه االمطار، والمياه الزرقاء هى المياه العذبة سواء السطحية أو الجوفية أما المياه 

  ي المياه الملوثة.هالرمادية ف

الخضراء والزقاء والرمادية. فاستهالك المياه ولتقدير البصمة المائية يجب أوال تقدير استهالك المياه 

الخضراء يعبر عنه بكميه مياه المطر الفعال الذى يستهلكه النبات أثناء نموه. واستهالك المياه الزرقاء يتم 

حسابه من خالل كمية المياه المستهلكة بواسطة النبات من المياه السطحية او الجوفية. واستهالك المياه 

به من خالل كمية المياه العذبة الالزمة لخفض الملوثات الى الحدود األمنة طبقا للمعايير الرمادية يتم حسا

 الدولية. 

الخضراء والزرقاء والرمادية عن طريق الثالث وبعد ذلك يتم تقدير البصمة المائية لكل مكون من المكونات 

قسمة كمية المياه المستهلكة )م
3

لبصمة المائية له )طن( لينتج البصمة ( على انتاجية المحصول المراد حساب ا

)م المائية لكل مكون من المكونات الثالث
3

 البصمة المائية لكل محصول.   إجماليوبالجمع ينتج  / طن(

 

تهدف الدراسة الحالية إلى تقدير البصمة المائية للمحاصيل المصرية في األراضي القديمة والجديدة داخل 

مقارنة البصمة المائية للمحاصيل المصرية مع البصمة المائية العالمية   وكذلكوخارج وادي النيل والدلتا. 

 وأخيرا حساب اقتصاديات البصمة المائية الخضراء والزرقاء للمحاصيل المصرية. 

فى هذه الدراسة تم تقدير البصمة المائية الخضراء والزرقاء فقط نظرا لصعوبة الحصول على البيانات 

 مائية الرمادية.الالزمة لحساب البصمة ال

 هذا ويمكن تلخيص نتائج الدراسة فى النقاط التالية: 

مساهمة المياه الخضراء في إجمالي البصمة المائية للمحاصيل المصرية قليلة مقارنة بالمياه   -1

 الزرقاء. 

م 680الخضراء والزرقاء للمحاصيل المصرية حوالي  المائية متوسط إجمالي البصمة -2
3

 طن.  /

 سجلت المحاصيل المصرية انخفاض قيم بصمتها المائية مقارنة بالمتوسط العالمى للبصمة المائية.  -3

جنيه/ م 10.25 بلغ متوسط صافى العائد للبصمة المائية  -4
3

 5.23،  الشتوية للمحاصيل المصريةمياه  

جنيه/ م
3
جنيه/ م 5.00مياه للمحاصيل الصيفية ،  

3
 .مياه للمحاصيل النيلية والمعمرة 

جنيه/ م 7.08المتوسط العام لصافى العائد للبصمة المائية للمحاصيل المصرية سجل  -5
3
 .مياه 
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