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 البصمة المائية وتحديد كمية المياه االفتراضية ألهم المحاصيل الحقلية في مصر 

 المقدمة:

استثناء   العالم بال  أولويات كل دول  استخدامها هو من  المياه ورفع كفاءة  استهالك  حيث    .يعد ترشيد 

الم الطبيعيةوتعتبر  الثروات  أهم  من  المائية  أهمية  ارد  تنبع  وال  بالعالم  الدول  كونها ضرورة    لكافة  في  المياه 

من عنصر المياه خاصة    وبالتالي فإن تعظيم االستفادةتد لكونها العنصر األساسي للتنمية المستدامة  للحياة بل يم

أتي أهمية المياه االفتراضية  القضايا التي تواجه مصر ومن هنا تأهم  بالقطاع الزراعي وترشيد استخدامها  من

ه مشكلة الفجوة المائية . فالمياه االفتراضية تتيح للدول التي تعاني من ندرة اجهلمووالبصمة المائية في محاولة  

 المياه استيراد المنتجات كثيفة االستخدام للمياه مما يتيح للدول التي تتسم بندرة مواردها المائية المحافظة عليها.

للمياه    ارتباط  إلي  باإلضافة الضمني  البصم  ارتباطاالمفهوم  بمفهوم  ومؤوثيقاً  الكلية  المائية  بغرض ة  شراتها 

 ذا كفاءة أعلى للمياه وعائداً اقتصادياً أفضل. استخداماإعادة توزيع التركيب المحصولي بحيث يحقق 

 .المشكلة:

المائية    مواردها  محدودية  بسبب  وذلك  محليا،  للسكان  الغذائياألمن    تحقيق  صرمثلغيرها منالدولصعوبةم  تواجه

األراضي  وانخفاض  ومحدودية  تها،لنوعي   المستمر  والتدهور   المستمرة   والزيادة  للزراعة،  الصالحة  مساحات 

وتأثر  إلىباإلضافة  لعددالسكان األثيوبي  النهضة  سد  نحو    قضية  البالغة  النيل  نهر  من   55.5حصتها 

ً  ًأمرا  الغذاء  استيراد  أصبح  ولذلك3مليار/م  المتزايدة.  لتلبية  وأساسياً   ضروريا المحلية   هذه  تتح  المتطلبات 

ضرورة   االفتراضية  المياه  مفهوم  طبيق  يصبحت  المحدودة،  المائية  اإلمكانات  ظل  وفي  والمعوقات  الظروف

وتكمن المشكلة البحثية   .المائية للموارد األمثل االستخدام في  والمساهمة  الزراعية  اإلستراتيجيات  فيوضع  للمساهمة

 : هفي التساؤالت األتي

 في مصر؟ ك أهم المحاصيل الحقليةواستهال ة إلنتاجيالرئيس ما هي المعالم -1

 ماهي العوائد االقتصادية لوحدة المياه ألهم المحاصيل الحقلية في مصر؟  -2

 اإلستراتيجي ومعامل األمن الغذائي ألهم المحاصيل الحقلية في مصر؟  حجم المخزونما هو  -3

 الهدف:

الحروب    أن  المياه  بمجال  والخبراء  والبحوث  الدراسات  ستكون  أكدت غالبية  القرن  هذا  الدول خالل  بين  القادمة 

وهي البصمة المائية والمياه    نطلق نعرض أحد أهم آليات ترشيد استهالك المياه والحفاظ عليها بسب المياه، ومن هذا الم

 الدراسة إلي : تهدفومن ثم  االفتراضية

 . ة إلنتاج واستهالك أهم المحاصيل الحقلية في مصريالتعرف على المعالم الرئيس -1

 .في مصر المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه بمحاصيل الدراسة -2

 .في مصر تجارة المياه االفتراضية بمحاصيل الدراسة -3

 .المختلفةبمحاصيل الدراسةفي مصرتقدير البصمة المائية الكلية ومؤشراتها  -4

 .صرفي م تقدير المخزون اإلستراتيجي ومعامل األمن الغذائي بمحاصيل الدراسة- -5

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 

لشرح وعرض المتغيرات    اإلحصائيالوصفيوالكميأسلوب التحليل  استخدمتالدراسةوصوالً لهدف البحث، فقد  

المياه كمية وقيمة  وتقدير  المحاصيل    استيرادالناتجة عن    االفتراضيةاالقتصادية  أهم  المختلفة موضع    الحقليةوتصدير 

واألرز والذرة الشامية كأهم محاصيل الحبوب ومحصول الفول البلدي والعدس    ر محصول القمححيث تم اختيا  الدراسة

.  ول فول الصويا من المحاصيل الزيتية ومحصول قصب السكر من المحاصيل السكريةكأهم محاصيل البقوليات ومحص

 كذلك حساب مؤشر البصمة المائية خالل فترة الدراسة.
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تصدرها وزارة   التيعلى البيانات المنشورة وغير المنشورة    اعتمدتالدراسة، فقد  وفيما يتعلق بمصادر البيانات

الز  الري ووزارة   ، المائية  الجهاز  األراضي  واستصالحراعة  والموارد  وبيانات  العامة واإلحصاء،   المركزي،  للتعبئة 

 بموضوع البحث. ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة االستعانةالمتاحة على شبكة اإلنترنت، فضالً عن 

 قسمت الدراسة إلي عدة أجزاء   أجل تحقيق أهداف الدراسة منخطه الدراسة:

 اإلطار النظري واالستعراض المرجعي :الجزء األول 

 محاصيل الدراسة في مصر المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك الجزء الثاني:

 لدراسة في مصريل امحاصلالمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه  الجزء الثالث: 

 االفتراضية لمحاصيل الدراسة في مصرتجارةالمياه الجزء الرابع:

 محاصيل الدراسة  لتقدير البصمة المائية ومؤشراتها الجزء الخامس:

 المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي  لمحاصيل الدراسة في مصر الجزء السادس:

 

 أواًل :االستعراض المرجعي واإلطار النظري 

 االستعراض المرجعي 

تناولتالدراسةالتحدياتالتيتواجههادولمجلسييييييالتعاونالخليجيالمتعلقة    1"فييييييارس وآخييييييرون" فييييييي دراسيييييية  

وركزالتحليلعلتتقديرحجمالمياهاالفتراضيييييةالموجودفيالمنتجات   . بنيييدرةالمياهوتأثيرها علتاقتصيييادياتووفرةالغذاء 

 . لغذائية ونييييييدرةالمياه يقةبيناالعتمادعلتالوارداتا الواردةوالصادرةبيندولمجلسالتعاون،لتوضيييييييحالعالقةالوث 

أوضحتالدراسةأنتجارةالمياهاالفتراضيةأمرواقعفيدولمجلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتعاونالخليجي،  

كماأنهنييييييييييييياكبعض   . ولكنلميتمأخذهااالعتبارفيسياسييييييييييييياتإدارةوتخطيطالمواردالمائيةبعد 

مياه،وتضمنتأسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييباب  األسبابالمتعلقةبالتخوفمناتخاذتجارةالمياهاالفتراضيةكأحدسياساتإدارةال 

  التحكم تصاديةتركزتفيالخوفمنالهيمنةاالقتصاديةوالسياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةالتييمكنأنتنتجعن سياسيةواق 

 .فيالغذاءوأنالتعاونوالتكامالإلقليميبيندولمجلسالتعاونقديسييييييييييييييهملحدكبيرفيالحدمنهذه المخيييييييييييييياوف 

 .إلنتاجالمحليوالطلبعلتالغذاء هذاوقدخلصتالدراسةإلتثالثنتائجهامةهيأنتجارةالمياهاالفتراضيةضرورةلسيييييدالفجوةبينا 

  .المياهاالفتراضيةبعضالتغييرفيثقافةإدارةالمواردالمائيةفيدولمجلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتعاونالخليجي تتطلبتجارة .

فتراضيةمنخالاللتكامالإلقليميبيندواللمجلسحتتيتسييييينتا يجبالتركيزعلتتقلياللمخاوفوالمخاطرالتييمكنأنتنتجمنتجارةالمياهاال 

وعلتالرغممنأنّوارداتالمياهاالفتراضيةقدتخفّفالضييييييييييغطعلتالمواردالمائيةالمحلية،إالأنّه    .السييييييييييتفادةمنهافيإدارةالمياه 

يجباألخيييييييييييييييييييييييذبعيناالعتبار سياساتاالكتفاءالذاتيوالسياسييييييييييييييييييييييياتالزراعيةالتيتنتهجهاالدولةوالحاجةإلى  

ليييييييييييييييذايجبأنيكونهناك   .ومالتجارةبالمياهاالفتراضييييييييييييييييةألولويةتحقيقاألمنالمائي رؤيةواضحةلمفه 

تالتيقدتنتجعلتالمستوياتالمحليةوالبيئيةواالقتصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادية  البحوثلفهماآلثاروالتفاعال المزيدمن 

مماسبقوبالنظرإلتاالسيييييييييييييييتهالكالعاليفي   .واالجتماعيةوالطبيعيةوالوضعالسياسييييييييييييييييواإلقليميككل 

يجبأنيكوناألمنالمييييييييييييائي   , صيألواسييييييييييييتهالكهافيالقطاعالحيواني بعضالدولللمياهفيزراعةمحا 

لجادللمحافظةعلتهذه  ببقلِةالمواردالمائيةالتقليديةممايسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتدعيالعمال علترأسقائمةاألولوياتبس 

المواردومحاولةتنميتهاعلتالرغممنأنالمواردالمائيةالجوفيةمحدودةوغيرمتجددة،باإلضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييافةإلى  

يالمنطقةبسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييببالظروفالجغرافيةوالمناخيةالتيتقع  ندرةسقوطاألمطاروارتفاعنسبةالتبّخرف 

 .يةمهمةجدًاوهياألمنالمائي تحتها،لذايجبأنتنتبههذهالدوإللتقض

 

 
برنامجإدارةالمواردالمائيةدواللخليجالعربيةحسابوتقييمحركةالمياهاالفتراضيةبين  -إقبالفارس،عالءالصادق،وليدالزباري)دكاترة(-1  ،,  

 2012جامعةالخليجالعربي،  ,كليةالدراساتالعليا 
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ملييار    71أنه من المتوقع انخفاض حصة مصر من المياه لتصيل إليي نحيو   " 1أوضح بحث "شتله وهالة عبد للا 

بحليول عيام    3ملييار م   15، ليكيون ليديها عجيز يبليو نحيو    3ملييار م  86في الوقت اليذي سيتكون احتياجاتهيا نحيو  3م 

ليي الميدا الطوييل لسيد  مياه في قطاع الزراعة سوف تكون ليه آثيار إيجابيية ع . وبالتالي فإن ترشيد استخدام ال  2017

ملييون نسيمة حتيى عيام   39ي يتوقيع زييادتهم بنحيو احتياجات القطاعات االقتصادية األخرا واحتياجات السكان اليذ 

بليو  ليصل إلي أكثر من مائة مليون نسمة، كما يالحي  وجيود عجيز فيي المييزان التجياري المصيري، حييث ت  2017

ملييون جنييه، مميا    31969مليون جنيه، بينما تبلو قيمية اليواردات الغذائيية نحيو    9758قيمة الصادرات الغذائية نحو  

  -2005ملييون جنيييه، وذليك كمتوسيت للفتييرة     22211ي المييزان التجياري الغييذائي بليو نحيو  يبيين وجيود عجيز فيي

لمحاصيل القميح، الشيعير، البطياطو، والفيول فقيد تبيين أن  (.ومن أهم النتائج التي تم الوصول إليها أنه بالنسبة  2011

، يليهيا مين حييث األهميية محصيول  للبطياطو 3طنا/ ألي  م  3.8العائد االقتصادي الكمي لوحدة المياه بلو أقصاه نحو 

  / طنيا   0.8، ثيم الفيول والشيعير  بليو نحيو  3طنا/ أل  م  1.5القمح حيث بلو العائد االقتصادي الكمي لوحدة المياه نحو 

لكل منهما. وبدراسة العائد االقتصادي  النقدي لوحدة المياه لتليك المحاصييل بسيعر الصيادرات، فقيد تبيين أنيه   3أل  م 

جنيهيا/ ألي     2769، ثيم  الفيول  3جنيهيا/ ألي  م   3089للبطاطو، يليهيا القميح    3جنيها/ أل  م   4876بلو أقصاه نحو 

 . 3جنيها/ أل  م   2618، وأخيرا الشعير  3م 

صادي النقدي لوحدة الميياه بسيعر اليواردات لتليك المحاصييل فقيد تبيين أنيه بليو أقصياه فيي  عائد االقت وبدراسة ال 

جنيهيا/    1646،  2313،  3074يليها كيل مين الفيول، القميح، الشيعير بنحيو  ، 3جنيها/ أل  م  13942البطاطو بنحو 

ادي الكميي لوحيدة الميياه فقيد تبيين  (. أما من حيث العائد االقتص 2011 -2005علي الترتيب كمتوست للفترة    3أل  م 

لك يمكين  مين الميياه لتليك المحاصييل.كذ   3لقميح بسيبب زييادة إنتاجيية األلي  م ضرورة التوسع في إنتاج البطياطو وا 

التوصل إلي توجه الدولة إلي استيراد محصول األرز الصيفي بسبب انخفاض العائد االقتصيادي النقيدي لوحيدة الميياه  

حصول بالمقارنة بنظيره بسعر الصادرات، وزيادة الصادرات المصيرية مين اليذرة الصيفراء  بسعر الواردات لذلك الم 

ياه بسعر الصادرات بالمقارنة بنظيره بسعر اليواردات. و مين حييث  بسبب انخفاض العائد االقتصادي النقدي لوحدة الم 

عين الواحيد الصيحيح وإن كيان العائيد  العائد االقتصادي الكمي لوحدة المياه فقد تبين انخفاض العائد لكيال المحصيولين  

االقتصييادي الكمييي لوحييدة المييياه لمحصييول األرز أعلييي ميين محصييول الييذرة الصفراء.ويوصييي البحييث بضييرورة  

فيض مساحات إنتاج البطاطو الشتوي وزيادة المساحات الموجهة للقمح من أجل خفيض اليواردات وتقلييل الفجيوة  تخ 

  اسيتهالكه مين الميياه وارتفياع درجية كفائتية فيي اسيتخدامه   السكر النخفاض   الغذائية من القمح.و زيادة مساحات بنجر 

صيفي والنيلي والقمح بسبب زيادة إنتاجيية األلي   امقارنة بمحصول قصب السكر.وكذلك التوسع في إنتاج البطاطو ال 

 من المياه لتلك المحاصيل.  3م 

ري في مواجهة تناقص نصيب دراسة دور القطاع الزراعي المص2أستهدف بحث "علي وإيناس صالح"   

الموارد من حصة مصر من مياه نهر النيل، وأشار البحث إلي األساليب التي من شأنها ترشيد استخدام    الفرد

المائية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري في ضوء محدودية هذه الموارد. وقد أوضح 

ي المتاح لمصر من الموارد المائية، أما مياه الصرف الزراعي من إجمال  %78البحث أن نهر النيل يمثل نحو  

من    %2،  %9،  %11ياه األمطار فمثلت نحو  ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة، والمياه الجوفية، وم

نحو   الزراعي  القطاع  ويستهلك  الترتيب،  على  المتاحة  المائية  الموارد  االستخدامات   %83إجمالي  جملة  من 

على الترتيب، ويبلو حجم الفاقد   %1،  %13نما تمثل استخدامات الشرب واالستخدامات الصناعية نحو المائية، بي

من جملة االستخدامات، وبلو متوست نصيب الفرد من المياه في مصر نحو   %3حو  بالبخر من النيل والترع ن

الفترة  /3م   890 خالل  متنا2011  -1996سنة  عاما  اتجاها  المتوست  هذا  أخذ  وقد  الفترة  (،  هذه  خالل  قصا 

البحث بعض األساليب لترشيد استخدام مياه الري في    من متوسطها السنوي. واقترح  %2بمعدل سنوي بلو نحو  

ا أساليب  استخدام  في  والتوسع  الحقلي،  الري  تطوير  في  تتمثل  والتي  الزراعة  بالرش قطاع  الحديثة  لري 

عمليات تحسين وصيانة األراضي الزراعية، والتوسع في والتنقيت، والتوسع في الزراعة المحمية، والتوسع في 

 
، صرالتجارة الخارجية ألهم السلع الغذائية في م  عائد وحدة المياه وأثره علي (:تأثير  هاني سعيد الشتلة،هالة محمد نور الدين عبد هللا )دكاترة-1

 . 2013يناير  ،األول، العدد الرابع  مجلد، ال مجلة المجلس العربي للمياه
 
دور القطاع الزراعي في مواجهة تناقص نصيب الفرد من حصة مصر من  المحسن علي )دكتور(، إيناس محمد صالح )دكتور(:علي عبد-2

 .2013يونيو  ،الثاني، العدد  الثالث والعشرون  ، المجلدالزراعيالمجلة المصرية لالقتصاد ، مياه النيل
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األ وزراعة  المحصولي استنباط  التركيب  في  النظر  وإعادة  المائية،  االحتياجات  وقليلة  العمر  قصيرة  صناف 

 الراهن.        

إلى إلقاء الضوء علي مفهوم المياه االفتراضية، ومفهوم تجارة المياه   1استهدفت دراسة "هديل حسانين" 

المصدرةاال الدول  وأهم  مصر  لصادرات  االفتراضية  المياه  حجم  وتقدير  األرز   فتراضية،  محصولي  من 

لصادرات مصر  االفتراضية  المياه  حجم  علي  المؤثرة  العوامل  ألهم  البسيت  األثر  وتقدير  وتحديد  والبرتقال، 

مل المؤثرة علي حجم صادرات المنافسة من األرز والبرتقال، وتحديد درجة العالقة واتجاهها بين العوا  والدول

لها المنافسة  االفتراضية لمصر والدول  األثر    المياه  الدراسة، وتحديد وتقدير  المحاصيل موضوع  في تصدير 

الدول المنافسة من األرز والبرتقال،  الكلي ألهم العوامل المؤثرة علي حجم المياه االفتراضية لصادرات مصر و 

أمكانية   بين  االختيار  نظرا  باإلضافةإلي  منهما  المزروعة  المساحة  تقليل  او  المحصولين  زراعة  في  التوسع 

هناك ميزة تنافسية لصادرات ولقد توصلت الدراسة إلي أن  ا من المحاصيل ذو االحتياجات الكثيفة للمياهألنهم 

وهذا يشير إلى أن هناك    1.00(قدرت بحوالي  2011-2000ألرز خالل الفترة  المياه االفتراضية لمحصول ا

 1زة تنافسية لصادرات المياه االفتراضية لمحصول األرز ومما يعني أن استخدام موارد محلية قيمتها الحاضرة  يم 

 جنية .   1جنية إلنتاج منافع قيمتها الحاضرة  

قدرت  ) 2011-2000(راضية لمحصول البرتقال خالل الفترة  كما أن هناك ميزة تنافسية لصادرات المياه االفت 

تناف وهذا    1.48بحوالي   ميزة  هناك  أن  يعني يشير  ومما  البرتقال  لمحصول  االفتراضية  المياه  لصادرات  سية 

الحاضرة  أن  قيمتها  محلية  موارد  الحاضرة    1استخدام  قيمتها  منافع  إلنتاج  معنوية  وجنية1.48جنية  ثبتت  لقد 

كال   االفتراضيةوكمتأثير  المياه  التصدير  وسعر  االفتراضية  المياه  من  الصادرات  كمية  المياه  من  يةاإلنتاج 

ية المياه المخصصة إلنتاج المياه االفتراضية االفتراضية ومتوست نصيب الفرد من مجمل الناتج المحلي وكم

لم تثبت معنوية تأثير سعر   علي قيمة صادرات المياه االفتراضية لمحصول البرتقال في السوق المصري بينما

 . 0.05نوية المزرعة إلنتاج المياه االفتراضية عند مستوي مع

قمره"     "سحر  بحث  االستيراد  2استهدف  من  المكتسبة  االفتراضية  المياه  وقيمة  وكمية  المائية  البصمة  تقدير 

لبحث أن البصمة المائية للقمح  واالستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق األمن الغذائي للقمح في مصر. وأوضحت نتائج ا 

(، وبلو متوست نسبة االعتماد على  2013  -1990الل الفترة   خ   % 1.9في مصر ازدادت بمعدل نمو سنوي بلو نحو  

وبالتالي بلو متوست نسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية للقمح    % 49.2لخارجية للقمح نحو  الواردات المائية ا 

واالستثمار الزراعي  فترة الدراسة، وتراوحت جملة كمية المياه االفتراضية المكتسبة من االستيراد خالل  % 50.8نحو 

بقيمة تبلو نحو    3مليار م   4.21للقمح بين حد أدنى يبلو نحو  المصري في الخارج لتحقيق المستوا الكامل لألمن الغذائي  

مليار جنيه. وأوصى البحث بضرورة    1.37تبلو نحو  بقيمة    3مليار م   12.48مليون جنيه وحد أعلى يبلو نحو    463.3

لغذائي  عة المحلية واالستيراد واالستثمار الزراعي المصري في الخارج لتحقيق األمن ا التكامل االقتصادي بين الزرا 

إنتاج  تبني نظم  الزراعي لضمان  للقطاع  المستقبلية  االفتراضية عند وضع اإلستراتيجية  المياه  بمفهوم    للقمح واألخذ 

حتياجات المائية المرتفعة خاصة في ظل  زراعي أقل استخداما للمياه والتركيز على استيراد المنتجات الزراعية ذات اال 

 تصاعد أزمة المياه مع دول حوض النيل. 

دراسة االحتياجات االروائية لمحاصيل الدراسة وعائد الوحدة من مياه الري لكل  3استهدف بحث " شتلة وآخرون"      

ضة والتي تحقق أكبر عائد من وحدة  منها، ومن ثم إمكانية التوسع في المحاصيل المنافسة ذات االحتياجات االروائية المنخف 

الفدانية وذلك من خالل تقدير األسعار االقتصادية للنواتج النهائية وعوامل  المورد المائي، وتقدير نسبة التكالي  إلى العوائد  

تفاع  مع إدراج تكلفة المورد المائي ضمن التكالي  االقتصادية. وأشارت نتائج البحث إلى ار   اإلنتاج بالنسبة لكل محصول 

 
، رسالة دكتوراه، كلية   ، تجارة المياه االفتراضية:تحليل اآلثار االقتصادية  على الصادرات الزراعية المصريةطاهر محمد حسانينهديل  -1

 2014الزراعة ، جامعه الزقازيق، قسم االقتصاد الزراعي، 
من االستيراد واالستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق   تقدير البصمة المائية والمياه االفتراضية المكتسبةسحر عبد المنعم السيد قمره )دكتور(:-2

 .2014صاد الزراعي، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثاني، يونيو المجلة المصرية لالقت ، األمن الغذائي للقمح في مصر 
ة على اقتراح بعض البدائل المحصولية  تأثير تجارة المياه االفتراضي هاني سعيد الشتلة، ممتاز ناجي السباعي، هالة محمد نور الدين )دكاترة(:-3

 .2014ديسمبر  ،الرابع، العدد الرابع والعشرون  ، المجلدالزراعيالمجلة المصرية لالقتصاد  ، بمصر
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البلدي  الفول  القمح،  لمحاصيل  بالنسبة  الري  مياه  من  للوحدة  الفيزيقية  المحاصيل  اإلنتاجية  بباقي  مقارنة  الشامية  الذرة   ،

في الذرة    3مليار م   5.7في محصول القمح،    3مليار م   6.3االستيرادية، وأن حجم الطاقة االستيرادية من المياه بلو نحو  

في استيراد السمسم، بينما بلغت كمية المياه التي تم فقدها    3مليون م   111.6القصب،  راد سكر  في استي   3مليار م   1.8الشامية،  

طروحة لتعظيم  في تصدير القطن. وبدراسة البدائل الم   3مليون م   188.7، ونحو  3مليون م   451.2من تصدير األرز نحو  

أل  فدان    300على تخفيض مساحة األرز بنحو  االستفادة من المياه تم اقتراح مجموعة من البدائل يعتمد البديل األول  

مليون جنيه، أما البديل الثاني    35.6ي إلى زيادة الدخل القومي الزراعي بنحو  وزراعة الذرة الشامية بدال منه وهو ما يؤد 

ي  أل  فدان وزراعة القطن بدال منه وهو ما يؤدي إلى انخفاض الدخل القوم  300األرز بنحو فيعتمد على تخفيض مساحة 

بمحصول قصب السكر بنحو ثلث    مليون جنيه، أما البديل الثالث فيقترح تخفيض المساحة المزروعة   664.1الزراعي بنحو  

 أل  فدان.   100المساحة الحالية أي ما يقرب من  

دراسة اقتصادية للوضع المائي في القطاع الزراعي من خالل 1ل صالح" "عبد المولى وأمأستهدف بحث

. ولقد أوضح البحث أنه من خالل تقدير البصمة المائية ألهم راضية والبصمة المائية في مصرمبدئي المياه االفت 

حيث   الخارجية  المائية  الموارد  على  االعتماد  في  األولى  المرتبة  العدس  محصول  احتل  المصرية  الواردات 

ماد على الموارد  ، يليه في المرتبة الثانية محصول عباد الشمو حيث قدرت نسبة االعت%99.97قدرت بنحو  

الخا بنحو  المائية  السوداني، % 99.5رجية  الفول  البلدي،  الفول  الصويا،  فول  محاصيل  الترتيب  على  يليهما   ،

سكر البنجر مكرر، سكر القصب مكرر، والقمح حيث قدرت نسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية لكل  

بنسبة االكتفاء    . أما فيما يتعلق%51.7،  %64،  %88.2،  %97.6،  % 97.7،  %98.7منها على الترتيب نحو  

القمح حقق أعلى نسبة بنحو   ، يليه سكر القصب %48.3الذاتي من الموارد المائية المحلية تبين أن محصول 

بنحو   بنحو  %36مكرر  مكرر  البنجر  سكر  ثم  الفول % 11.8،  السوداني،  الفول  من  كل  التوالي  على  يليهم   ،

الكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية لكل منهم لصويا، والعدس حيث بلو نسبة ا البلدي، عباد الشمو، فول ا

نحو   الترتيب  المحصولي %0.03،  % 0.47،  %1.25،  % 2.3،  %2.4على  التوزيع  بإعادة  البحث  وأوصى   .

ذ المحاصيل  واستيراد  األعلى  االقتصادي  والعائد  األقل  المائي  االستهالك  ذات  المحاصيل  بزراعة  ات وذلك 

و األكبر  المائي  إدارة االستهالك  في  كأداة  االفتراضية  المياه  مبدأ  على  واالعتماد  األقل،  االقتصادي  العائد 

 الموارد المائية.    

التعرف على مفهوم البصمة المائية وكيفيه تحقيق وفر   2استهدف  بحث "والء محمد وخديجة األعسر    

ا العجز في  لمواجهة  المحلي  المستوا  المائي في مصر وذلك ممائي على  البصمة لمعروض  ن خالل دراسة 

(. وقد أوضحت 2014  -2004المائية وأثرها على التجارة الخارجية للسلع الزراعية المصرية خالل الفترة  

، وأن استيراد القمح توفر نحو  3مليون م   879النتائج أن كمية الفقد من المياه من خالل تصدير األرز حوالي  

م  5.96 م  5.27وحوالي  ،  3مليار  ونحو  نتيجة    3مليار  الذرة،  م   2.11استيراد  استيراد سكر    3مليار  نتيجة 

القصب. ووفقا لمعيار العائد النقدي لوحدة المياه لسلع التجارة الخارجية بالدراسة تبين أن محصول العنب أكثر  

ي ، يليه ف3جنيه/م  8مائي بنحو  كفاءة في استخدام المياه حيث حقق أعلى قيمة اقتصادية إلنتاجية وحدة المورد ال

، 2.28،  3.09،  3.5،  6.29ذلك كال من البطاطو، البرتقال، القمح، الذرة الشامية، القطن بقيمة بلغت نحو  

استخدام    3جنيه/م  1.81 أقل كفاءة في  السكر  أن محصولي األرز وقصب  تبين  الترتيب، كما  لكل منهم على 

محصولين. وتوصل البحث إلي أنه بزيادة االحتياجات المائية لهذين الالمياه مقارنة بالمحاصيل األخرا الرتفاع  

معدالت التصدير من بعض المحاصيل كالعنب، البطاطو، البرتقال، والقطن وخفض معدالتالتصدير من السلع 

السلع  إنتاج  تكالي   في  المياه  لمورد  الحقيقية  التكلفة  وإدراج  األرز،  مثل  المياه  استخدام  في  كفاءة  األقل 

 الك للمياه، وتخفيض المساحات المزروعة من األرز وقصب السكر. وخصوصا السلع الكثيفة االسته

 

)دكتور(:-1 الغني صالح  عبد  أمل  المولى،  عبد  السيد  المياه  خالد  مبدئي  خالل  من  الزراعي  القطاع  في  المائي  للوضع  اقتصادية  دراسة 
 .2015سبتمبر  ،الثالث، العدد الخامس والعشرون  ، المجلدالزراعيالمجلة المصرية لالقتصاد ، البصمة المائية في مصراالفتراضية و 

المجلة  ،  البصمة المائية وأثرها على التجارة الخارجية للسلع الزراعية المصريةوالء حسين عبد هللا محمد، خديجة محمد األعسر )دكتور(: -2
 . 2016يونيو  ،الثاني، العدد  السادس والعشرون   ، المجلدعيالزرا المصرية لالقتصاد  
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"سليمان"  بحث  الغذائي  1استهدف  األمن  لتحقيق  الخارجية  للتجارة  االفتراضية  المياه  وقيمة  كمية  تقدير 

إجمالي البصمة المائية زاد بمعدل سنوي معنوي بلو نحو   خالل   3مليون م  301النسبي للذرة في مصر، أن 

حوالي 2014  -2000الفترة   الشامية  للذرة  الخارجية  المائية  الواردات  على  االعتماد  نسبة  متوست  وبلو   ،)

خالل فترة الدراسة،   %58.5وبالتالي بلو متوست نسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية نحو    41.5%

قيق المستوا الكامل من األمن الغذائي  استيراد الذرة الشامية لتح  وتبين أن كمية المياه االفتراضية المكتسبة من

  972.8بقيمة مالية تبلو نحو  3مليار م 3.09وحد أقصى يبلو نحو  3تتراوح بين حدين أدنى ويبلو نحو صفر م 

واالستثمار  واالستيراد  المحلية  الزراعة  بين  االقتصادي  التكامل  بضرورة  البحث  وأوصى  جنيه.  مليون 

لغذائي للذرة الشامية ، وأهمية األخذ بمفهوم المياه االفتراضية عند وضع  ي في الخارج لتحقيق األمن االزراع

اإلستراتيجية المستقبلية للقطاع الزراعي، مع ضرورة التركيز على االستيراد واالستثمار الزراعي الخارجي 

 تصاعد أزمة المياه.  في المنتجات الزراعية ذات االحتياجات المائية المرتفعة خاصة في ظل

بيومي" استه   "منار  بحث  التجاري 2دف  الميزان  جانبي  عن  المعبرة  االفتراضية  المياه  كميات  تقدير 

الغذائي المصري ومن ثم تقدير العجز أو الفائض في الميزان التجاري الزراعي المائي المصري خالل الفترة 

ال2013  -2011  العجز  إجمالي  أن  الدراسة  أوضحت  وقد  ال (.  الغذائي  الميزان  في  كمتوست كمي  مصري 

مليون طن، وانه يستلزم لسد هذا العجز توفير كمية    13.45( قد بلو نحو  2013  -2011سنوي خالل الفترة  

سنويا، وهذا األمر يشير إلى أن مصر تستورد مياه افتراضية سنويا  3مليار م  24.89مياه افتراضية تقدر بنحو 

وضمن وارداتها الحيوانية تستورد مياه افتراضية   3ر م مليا  21.5باتية تقدر بنحو  ضمن وارداتها من السلع الن

بنحو   م   10.1تقدر  مياه  3مليار  كيانها  في  تحمل  وحيوانية  نباتية  المصرية  الغذائية  الواردات  إجمالي  وان   ،

بنحو   تقدر  م  31.6افتراضية  المص   3مليار  الصادرات  في  االفتراضية  المياه  كمية  يبلو  السلع بينما  من  رية 

، كما تبين أن القمح يحقق أعلى عائد وحدة للمياه بين محاصيل الحبوب 3مليار م  6.7حيوانية نحو  النباتية وال

بنحو  3جنيه/م   1.94بنحو   الزيتية  المحاصيل  بين  السوداني  والفول  بين  3جنيه/م  1.78،  السكر  وبنجر   ،

، ثم 3جنيه/م  10.7بين محاصيل الخضر بنحو    ، والطماطم الشتوي 3جنيه/م   1.46المحاصيل السكرية بنحو  

، ثم اليانسون 3جنيه/م   8.4، والعتر بين النباتات الطبية والعطرية بنحو  3جنيه/م  8.04الكوسة الشتوي بنحو  

. وأوصى البحث بدعم وتنشيت الصادرات الزراعية التي ال تحتاج إلى كميات كبيرة من  3جنيه/م   5.69بنحو  

مح تركيب  وإعداد  للمحالمياه،  أكبر  مساحة  يعطي  المياه، صولي  وحدة  على  أعلى  عائد  تحقق  التي  اصيل 

المائية  االحتياجات  ذات  المحاصيل  إنتاج  في  والتوسع  العالية  المائية  االحتياجات  ذات  المحاصيل  واستيراد 

 األقل.        

أن لتقديرالبصمةالمائيةومؤشراتهالمحصولفواللصويافيمصييير مييين البحيييث 3اسيييتهدفت دراسييية نصيييار

وبمقيييدار 2017عيييام3ملييييونم 9.2298،إليحيييوالي2000عيييام3ملييييونم9.568إجماليالبصيييمةالمائيةزادمننحو

خاللفترةالدراسة،كمابلغمتوسيييييييييييييييييييت 3ملييييييييييييييييييييونم75زيادةسنويةمعنويةإحصيييييييييييييييييييائياًبلغتنحو

،وبالتاليبلغمتوسطنسيييييييييييبة % 98.93لصييييييييييوياحوالينسبةاالعتمادعليالوارداتالمائيةالخارجيةلفوال

فيحينقييييييدرالمخزون  . خاللفترةالدراسيييييية % 2.6واردالمائيةالمحليييييييةنحواالكتفاءالذاتيمنالم

ألفطن،وفيضوءمتوسطاالستهالكالمحليالسيييييييييييييييييينوي 3.75اإلستراتيجيلفواللصويافيمصييييييييييييييييييربحوالي

خاللفترةالدراسة،وفيضييوءمعامال137.0ألفطن،قدرمعامالألمنالغذائيلفواللصييويابحوالي5.1للمحصييولوالبالغنحو

بيلفواللصيييويابينحدينأدنيويبلغتاألهميةالنسبيةلمساهمةاإلنتاجالمحليفيتحقيقاألمنالغذائيالنسألمنالغذائيسالفالذكرتراوح

 .% 95عنددرجةثقيييييييية % 69.3،وأقصييييييييييبلغحوالي% 10.2-نحييييييييو

 

المجلة المصرية لالقتصاد  ،  دراسة تحليلية لتقدير البصمة المائية ومؤشراتها لمحصول الذرة الشامية في مصربري سليمان )دكتور(:عصام ص -1
 . 2016ديسمبر )ب(    ،الرابع، العدد السادس والعشرون   ، المجلدالزراعي 

 
،  االفتراضية والمساحة المحصولية لتحقيق األمن الغذائي المصري دراسة اقتصادية تحليلية لتقدير المياه محمد بيومي )دكتور(:منار عزت  -2

 . 2016ديسمبر )ب(   ، الرابع، العدد السادس والعشرون   ، المجلدالزراعيالمجلة المصرية لالقتصاد  
 – المجلةالمصريةلالقتصادالزراعي، مائيةومؤشراتهالمحصولفواللصويافيمصردراسةتحليليةلتقديرالبصمةال(،دكتورزكىإسماعيلزكىنصار)-3

 201٩مارس  – العدداألول – المجلدالتاسعوالعشرون 
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 83.2فواللصييييييييويابينحدينأدنيويبلغنحوكماتراوحتاألهميةالنسبيةلمساهمةالوارداتفيتحقيقاألمنالغذائيالنسبيل

 وتشيرالنتائجإليأنهفيظلتحقيقالمسييتويالكامللمعامالألمنالغذائي.درجةالثقةنفسييعند %6.23،وأقصييييبلغحوالي%

 ( أييبلغمعامالألمنالغذائيالواحدالصييييييييييييييييييييييييييييييحيح)

  31.3-ويبلغنحوفتتراوحاألهميةالنسبيةلمساهمةاإلنتاجالمحليفيتحقيقاألمنالغذائيالنسبيلفواللصيييييويابينحدينأدني

 للمعامالألمنالغذائييظلتحقيقالمسيييييتويالكامعندنفسدرجةالثقة،أماف % 90.4،وأقصيييييييبلغحوالي%

 أييبلغمعامالألمنالغذائيالواحدالصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحيح)

  56.2-فتتراوحاألهميةالنسبيةلمساهمةالوارداتفيتحقيقاألمنالغذائيالنسبيلفواللصييييييييويابينحدينأدنيويبلغنحو(

 ئيعندنفسدرجةالثقة،أمافيظلتحقيقالمسيييييتويالكامللمعامالألمنالغذا % 45.28،وأقصيييييييبلغحوالي%

فتتراوحاألهميةالنسبيةلمساهمةاالسيييييييييييتثمار  ( أييبلغمعامالألمنالغذائيالواحدالصيييييييييييحيح)

 36.70الزراعيالمصريفيالخارجفيتحقيقاألمنالغذائيالنسبيلفواللصيييييييييييييييييويابينحدينأدنيويبلغنحو

 % 16.102،وأقصيييييييييييييييييييييييييييييييييييبلغحوالي%

تحقيقالمسييتويالكامللألمنالغذائيتتراوحوتبينأنكميةالمياهاالفتراضيةالمكتسبةمناستيرادفواللصويال.عندنفسييدرجةالثقة

 ملييونم56.378مليونجنية،وأقصيويبلغحوالي 75.10- ةتبلغنحو،بقيمةمالي3مليونم11.34 – وبينحدينأدنيويبلغنح

مليونجنيةعندنفسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدرجةالثقة، 119,25،بقيمةمالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةتبلغنحو3

للألمنالغذائيتتراوحبينحدينأدنيويبلغحوإجماليكميةالمياهاالفتراضيةالمكتسبةمناستيرادفواللصويالتحقيقالمسيييتويالكام

 12.284 ،بقيمةمالييييييييييييييييييةتبلغنحو3ملييييييييييييييييييونم98.901واليييييييييييييييييي

ومنخاللتلكيال.مليونجنيةعندنفسيدرجةالثقة43.547،بقيمةماليةتبلغنحو3مليونم87.1737ليونجنية،وأقصييبلغنحوم

نتائجفإنالدراسةتوصيبضرورةالتكامالالقتصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياديبينالزراعةالمحلية 

لزراعيفيالخارجلتحقيقاألمنالغذائيلفواللصييييييييييييييييييييييييييييييييويا،وأهميةاألخذبمفهومالمياه واالستيرادواالستثمارا

وضعاإلستراتيجيةالمستقبليةللقطاعالزراعيلضمانتبنينظمإنتاجزراعيأقالسيييييييييييييييييييييييييييييتخداما االفتراضيةعند

للمياه،معضرورةالتركيزعلياالستيرادواالسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتثمارالزراعيالخارجيفيالمنتجاتالزراعيةذات 

 .خاصةفيظلتصاعدأزمةالمياهاالحتياجاتالمائيةالمرتفعة

الحليم"  "عبد  دراسة  لتق 1استهدفت  االقتصادي  المردود  البلدي  قياس  الفول  لمحصولي  المائية  البصمة  دير 

والعدس في مصر حيث أوضحت النتائج أن هناك انخفاض ملحوظ في نسبة االكتفاء الذاتي من الفول البلدي  

. كم بكل منهما  المساحة  تراجع  الفرد من والعدس، فضال عن  انخفاض في متوست نصيب  أن هناك  ا يتضح 

ال نتائج  والعدس.أوضحت  البلدي  بنحو  الفول  قدرت  لكميات  مصر  استيراد  أن  من   462.8دراسة  طن  أل  

افتراضية قدرت نحو   مياه  استيراد  يتم  الدراسة  لفترة  البلدي كمتوست  الفول  م  480.2محصول  أما 3مليون   .

استي  أن  العدس  لمحصول  بنحو  بالنسبة  قدرت  لكميات  مصر  يتم   105.5راد  العدس  محصول  من  طن  أل  

(. وبذلك استطاعت 2017  -2010كمتوست لفترة الدراسة    3مليون م154قدرت بنحو  استيراد مياه افتراضية  

مصر االستفادة من الموارد المائية الخارجية لهذه المحاصيل ذات البصمة المائية الداخلية المنخفضة. ويمكن 

ت كميات المياه  لطريقة توفير كميات مياه هائلة من خالل أن يتم االستغناء عن زراعة بعض المحاصيل ذابهذه ا

وعلى   اقل.  افتراضية  بيمياه  محاصيل  زراعة  يتم  بينما  أخرا  دول  من  استيرادها  ويتم  المرتفعة  االفتراضية 

ئدًا مناسبًا من نشاطها اإلنتاجي الجانب اآلخر تقوم مصر بتصدير مجموعة أخرا من السلع الزراعية تحقق عا

يًا إذا أخذ في االعتبار قيمة المياه المستهلكة في إنتاجها،  والتجاري، في حين أن أثر هذه التجارة قد يكون سلب

الفول   محصولي  من  استراتيجي  مخزون  وجود  النتائج  أوضحت  األرز.كما  محصول  ذلك  على  مثال  وخير 

أل    109أل  طن،    99أن كمية الفائض أكبر من كمية العجز بنحو  البلدي والعدس في مصر يرجع ذلك إلى  

أي أقل من الواحد الصحيح مما يشير  0.18در معامل األمن الغذائي للفول البلدي بنحو طن على الترتيب. كما ق

ر  أي أكب   1.18إلى انخفاض األمن الغذائي للفول البلدي. بينما قدر معامل األمن الغذائي لمحصول العدس بنحو  

ا يوصي  ثم  العدس.ومن  لمحصول  الغذائي  األمن  ارتفاع  إلى  يشير  مما  الصحيح  الواحد  بضرورة من  لبحث 

العمل على رفع معامل األمن الغذائي بالنسبة لمحصولي الفول البلدي والعدس من خالل زيادة الكميات الموجهة  

فة إلى زيادة اإلنتاجية من محصول للمخزون االستراتيجي والتي يتم السحب منها خالل سنوات العجز، باإلضا

 ول البلدي .الفول البلدي ، وزيادة المساحة لكل من العدس والف 

 
المجلة ، المردود االقتصادي لتقدير البصمة المائية لمحصولي الفول البلدي والعدس في مصرمحمود معوض السيد عبد الحليم )دكتور(،  --1

 201٩سبتمبر  ،(3) ، العدد(2٩)زراعي المجلد المصرية لالقتصاد ال 
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 اإلطار النظري للبـصـمـــــــــــــــــة المائيــــــــــــــــة 
المائية والمياه        البصمة  بتطبيق مفهومي  المياه  استهالك  يمكن ترشيد  التساؤل كي   يمكن وضع هذا  بداية 

ع الفتراضية في ترشيد االستهالك ورفع كفاءة استخدام المياه عبر تحديد كمية المياه؟ترشيد استهالك المياه ورف ا

استث بال  العالم  دول  كل  أولويات  من  هو  استخدامها  في  كفاءة  العالم  في  للشرب  الصالحة  العذبة  فيالمياه  ناء، 

 800مة المياه في تفاقم عام بعد عام , حوالي  تناقص، بفعل زيادة االستهالك وتلوث كثير من مصادرها وأز

أ إلى وفاة  يؤدي  النظيفة وهذا  المياه  إنسان محرومون من  إنسان سنويا العتمادهم    3,5كثر من  مليون  مليون 

ملوثة، مياه  مفهوم    على  وكذلك  الدول،  وحتى  والنشاطات  للمنتجات  المائية  البصمة  مفهوم  استحداث  تم  ولذا 

االفتراضية في إلى أصل كل منتج ومعرفة كميات   المياه  التعرف  المفهومين هو  هذين  أي منتج والهدف من 

ا التي تقع خارج  ه، كذلك معرفة استهالك أي دولة من المياه حتى في نشاطاته المياه التي استخدمت في إنتاج

الع المياه في  أزمة  لمواجهة  الوسائل  أفضل  لتحديد  استيرادها ألي منتج، وذلك  او عند  ، وتعري  حدودها  الم 

ا يتم  التي  والخدمات  السلع  من  كل  إلنتاج  المستخدمة  المياه  لكمية  مقياس  بأنها  المائية  مثل البصمة  ستخدامها 

قياسه لعملية واحدة مثل زراعة األرز أو لمنتج أو وقود السيارة المنتجات الزراعية والمالبو وغيرها، ويمكن  

 أو لحساب شركة متعددة الجنسيات بأكملها. 

صمة المائية تنقسم إلى ثالثة أنواع رئيسية هي البصمة المائية الزرقاء والبصمة المائية الخضراء والبصمة  لبوا

 المائية الرمادية وفيما يلي وص  مختصر لكل نوع على حدة: 

قبل الخوض في تعري  البصمة المائية الزرقاء يمكن تعري  المياه الزرقاء    البصمة المائية الزرقاء: •

ميا  الزرقاء  بأنها  المياه  حجم  إلى  الزرقاء  المائية  البصمة  وتشير  الجوفية  والمياه  األنهار  المستهلكة  ه 

هالك” يشير إلى فقدان فعليا في كامل خطوط ومراحل وعمليات اإلنتاج ألي منتج، أو سلعة و”االست

مياه، وفقد  المياه المتاحة سواء كان مصدرها المياه الجوفية أو السطحية في منطقة أحواض تجميع ال 

بالنقل من خالل  أو  السطحي  الجريان  إلى مناطق أخرا من خالل  باالنتقال  أو  بالبخر  إما  يتم    المياه 

 إلى مكان آخر. خطوط األنابيب، أو من خالل منتج يتم إنتاجه و يتم نقله 

الخضراء:  • المائية  مياه   البصمة  األغلب  في  وهي  الخضراء  المائية  الموارد  استهالك  إلى  تشير 

نية من خالل المراعي الطبيعية  مطار، والتي تستخدم مباشرة إلنتاج محاصيل أو تنمية الثروة الحيوااأل

اخر غير مكان سقوطها يطلق أو أي استعماالت أخرا والمياه الخضراء بصفة عامة إذا تدفقت لمكان  

ل تترك  ال  الخضراء  المياه  هذه  فإن  عامة  وبصفة  المستقبل  للمكان  زرقاء  مياه  لمناطق  عليها  لتدفق 

 أخرا خارج منطقة أحواض تجميع المياه.

الرمادية:  • المائية  المطلوبة   البصمة  العذبة  المياه  بأنها حجم  التلوث، وتعرف  إلى  تشير بصفة عامة 

التركيزات األساسية    الستيعاب حمولة خلفية عن طبيعية  الناتجة عن عملية معينة، وتعطي  الملوثات 

 المياه بالمنطقة المحيطة.والمعايير الموجودة لنوعية 

 : للدولة  المائية  البصمة  البصمة المائية لدولة ما تعتبر مؤشرا حقيقيا للمياه المستخدمة بصورة   حسابات 

الد  تلك  قبل  من  مباشرة  وغير  السلع  مباشرة  إلنتاج  المستخدمة  المياه  مجموع  بأنه  يعرف  ما  وهو  ولة. 

و الدولة.  تلك  مواطنو  يستهلكها  التي  المياه والخدمات  بأهمية  الوعي  وزيادة  لنشر  المفهوم  هذا  أدخل  لقد 

حرص   وتقييم  استهالكه،  من  والتقليل  ترشيده  البصمة  وبضرورة  وتقسم  المياه,  على  ومواطنيها  الدولة 

 لة إلى قسمين رئيسيين هما: المائية للدو

للدولة: • الداخلية  المياه  الد   بصمة  المستخدمة سنويا ضمن حدود  المياه  بأنها  السلع  تعرف  إلنتاج  ولة 

 بل مواطني تلك الدولة.والخدمات المستهلكة للمياه من ق 

توردة تعرف بأنها المياه المستخدمة سنويا إلنتاج بضائع وخدمات مس  بصمة المياه الخارجية للدولة:  •

 تستهلك من قبل مواطني تلك الدولة. 

WFP = IWFP + EWFP 

 حيث أن:

WFP      البصمة المائية الكلية 

IWFP    البصمة المائية الداخلية 

  EWFP   البصمة المائية الخارجية 

ن  كمية المياه المصدرة م –كمية المياه المستخدمة في اإلنتاج المحلى للمحصول  البصمة المائية الداخلية = 

 المواد الخام من نفو المحصول للدول األخرا.
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راضية التى أعيد  كمية المياه االفت  –ة من الخارج كمية المياه االفتراضية المستورد البصمة المائية الخارجية = 

 تصديرها من المنتجات المستوردة. 

 رجية البصمة المائية الداخلية + البصمة المائية الخا  البصمة المائية الكلية للمحصول =

 البصمة المائية لالستهالك الوطني:  

ائية للمستهلكين الخاصة باستخدام موارد البصمة المائية لالستهالك الوطني في دولة ما عبارة عن البصمة الم

ال إلنتاج  المحلية  المائية المياه  البصمة  إليها(  المحليين  مضافا  السكان  قبل  من  المستهلكة  والخدمات  سلع 

البضائع والخدمات المستوردة والتي تستهلك من   الخارجية للدولة، والتي تعرف بأنها المياه المستخدمة إلنتاج 

الد تلك  مواطني  أخرا  قبل  دول  إلى  المصدرة  االفتراضية  المياه  حجم  منها(  إلعادة  ولة.  مطروحا  نتيجة 

 التصدير من المنتجات المستوردة، كما  يوضح 

 

 ( حساب البصمة المائية للدولة واالستهالك الوطني 1شكل  

البصمة المائية 

  الداخلية

لالستهالك  

 الوطني

+ 

البصمة المائية 

الخارجية لالستهالك 

 الوطني

= 
البصمة المائية 

 لالستهالك الوطني 

+  +  + 

تصدير المياه  

االفتراضية  

بالسلع  

 االستهالكية 

+ 
إعادة تصدير المياه  

 االفتراضية 
= 

تصدير المياه  

 االفتراضية 

=  +  = 

البصمة المائية 

 الوطنية 
+ 

المياه استيراد 

 االفتراضية 
= 

ميزانية المياه  

 االفتراضية 

 

 سلعة:  / البصمة المائية لمنتج  •

  

CWR (n,c)                            

100* =                                        (n,c)EF 

CY(n,c)                                 

EF             البصمة المائية للمحصولc  للدولة )nطن(                         / 3(  م 

CWR                  فدان( /3ائية للمنتج  م ت  المقننات( الماالحتياجا 

CY                     )إنتاجية الفدان من المحصول  طن/فدان 

خرا نظراً الختالف إنتاجية الفدان للمحصول  ويالح  أن البصمة المائية لكل محصول يختل  من دولة إلى أ

 والظروف المناخية. 

 حددات البصمة المائية ويعتبر المقنن المائي للمحاصيل الزراعية من أهم م

= المحصولي  للفدان  المائي  المحصولي  م  المقنن  للتركيب  المستهلكة  المياه  كمية  المساحة 3إجمالي   /  )

 المحصولية بالفدان. 

 البصمة المائية:مؤشرات 

 مؤشر االعتماد على الواردات المائية الخارجية:  •

EWFP                            

100* WID   =                                      
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WFP                                       

EWFP                               البصمة المائية الخارجية 

WFP           البصمة المائية الكلية 

 

 

 

 مؤشر االكتفاء الذاتي من الموارد المائية:   •

  

IWFP                            

100* WSS   =                                      

WFP                                       

IWFP                                      البصمة المائية الداخلية 

  WFP                         البصمة المائية الكلية 

الن بأنها  للدول  االفتراضية  المياه  واردات  على  االعتمادية  للدولة،  تعرف  الخارجية  المائية  البصمة  بين  سبة 

ب االعتمادية واالكتفاء الذاتي على أساس سنوي  ية لالستهالك الوطني، ويفضل أن تحسوإجمالي البصمة المائ

عندما تكون جميع المياه   %100أو كمعدل وسطي على مدا فترة من السنين. واالكتفاء الذاتي يصل إلى نسبة  

من داخل األراضي الخاصة بالدولة واستخدمت في داخل الدولة. ويكون االكتفاء الذاتي الالزمة متوافرة بالفعل  

 ا ما تم الوفاء بجميع مطالب الدولة من السلع والخدمات والمحاصيل من خالل الواردات.مساويا للصفر إذ

 مفهوم المياه االفتراضية:  

ج منتج ما أو سلعة معينة حتى وصولها الى  المياه االفتراضية هي كمية المياه المستهلكة في عمليات انتا 

منتج بصورة افتراضية وليست بصورة صريحة ، ف تعريفها بأنها المياه الكامنة في ال المستهلك ، كما يعر

ويشار إليها باالحتياجات المائية للمنتج ، كما تسمى في بعض الحاالت بالمياه المتضمنة أو المياه خارج المنشأ ،  

مياه االفتراضية المستوردة لبلد ما وهو ما يعني استخدام هذه المياه في البلد المستورد  والتي تشير إلى ال

المياه األصلية في البلد. وللوصول إلى تعري  كمي أكثر دقة للمياه االفتراضية،هناك نهجين أو وتضاف إلى”

 طريقتين مختلفتين للتعري : 

السلعة أو المياه التي استخدمت إلنتاج المنتج أو  : تعري  محتوا المياه االفتراضية بحجم  النهج األول •

ما في ذلك مكان وزمان اإلنتاج وكفاءة استخدام الخدمة، وهذا بالطبع سيعتمد على ظروف اإلنتاج، ب

إلى   يتطلب من مرتين  النامية  البالد  الحبوب في  فإنتاج كيلوجرام واحد من  المثال  المياه، فعلى سبيل 

 لالزمة إلنتاج نفو الكمية في البالد الرطبة. ثالث مرات أكثر من المياه ا

الثاني:   • للوالنهج  االفتراضية  المياه  محتوا  أو لمستخدم  المنتج  إلنتاج  المطلوبة  المياه  وكمية  منتج 

المياه   بكمية  التعري  ذو عالقة  المنتج، وهذا  لهذا  الحاجة  توجد  الخدمة في مكان ما حيث  أو  السلعة 

السلع أو استيرادها. وتكمن الصعوبة في هذا التعري  إذا تم استيراد منتج  المتاحة والمفاضلة بين إنتاج

ال يمكن أن ينتج فيه، فعلى سبيل المثال وبسبب الظروف المناخية، ما هو    أو سلعة إلى مكان ما حيث

مضمون المياه االفتراضية من البن في مصر؟ حيث اليتم إنتاجه ولكن يتم استيراده فقت. ولذا ننظر 

حتوا المياه االفتراضية كبديل مناسب للمنتجات والسلع.  تحديد سعر السلعة طبقا لمحتواها من  إلى م

 االفتراضية(. المياه

 ولقد ظهر اتجاهين في تعريف مفهوم المياه االفتراضية:

العملية اإلنتاجية: • حيث عرفت المياه االفتراضية بأنها “المياه الحقيقة    االتجاه األول من وجهة نظر 

ياه االفتراضية، وذلك بدوره يجعل  تخدمة في إنتاج سلعة ما”، حيث اإلنتاج هو أساس تحديد المالمس

 فهوم معتمدا على ظروف اإلنتاج مثل المكان والوقت ومدي كفاءة استخدام المياه. هذا الم

االستهالك: • نظر  الثاني من وجهة  نيع فالمياه االفتراضية “هي كمية المياه الالزمة فقت لتص  االتجاه 

في   ج ومكانه، ويعتبر االتجاه الثاني أكثر فائدةمنتج ما” بغض النظر عن الفواقد نتيجة ظروف اإلنتا 

من   بدال  ما  سلعة  استيراد  بواسطة  توفيرها  تستطيع  التي  المياه  كمية  حجم  إلى  نظرنا  لو  الحساب 

 إنتاجها لتلبية حاجة المستهلك.

 حساب كمية المياه االفتراضية: 
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                                        (C)       EPQ 

(1)  =   (C)AEPQ 

(c)Yield 

 حيث أن: 

(CAEPQ    المساحة التي تعطى كمية اإلنتاج المصدرةC بالفدان 

(C)EPQ      كمية اإلنتاج المصدرة من المحصولC بالطن 

(c)Yield      اإلنتاجية الفدانية للمحصولC بالطن/فدان 

  

                                   (C)            IPQ 

 2 )  =   (C)AIPQ 

(c)Yield 

 حيث أن:

(C)AIPQ    المساحة التى تعطى كمية االنتاج المستوردةC .بالفدان 

(C)  IPQ     كمية االنتاج المستوردة من المحصولC .بالطن 

(c)Yield      االنتاجية الفدانية للمحصولC .بالطن/فدان 

                                    (C)           CWU 

 3 )  =   (C)VWC 

(c)Production 

 حيث أن:

(C)VWC      كمية المياه االفتراضية للمحصولC طن(./3 م 

(C)  CWU     كمية المياه المستهلكة من قبل المحصولC  طن(./3 م 

(c)Production االنتاج بالطن للمحصولC. 

 

 ادية التالية: ئي باستخدام المعادالت االقتصيمكن تقدير معامل األمن الغذا

 365إجمالي االستهالك المحلى / االستهالك المحلى اليومي =  -1

 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك = إجمالي اإلنتاج المحلى / االستهالك المحلى اليومي  -2

 محلى اليومي فترة تغطية الواردات لالستهالك = إجمالي الواردات السنوية / االستهالك ال -3

كمية الفائض أو العجز =     مجموع كل من مدة كفاية اإلنتاج لالستهالك ومدة تغطية الواردات لالستهالك  -4

 *  كمية الصادرات(   –( * االستهالك المحلى اليومي( 365 –

االستهال  -5 /  متوست  العجز(  و  الفائض  االستراتيجي   محصلة  المخزون  حجم  الغذائي =  األمن  ك  معامل 

ا إلى االستهالك  المحلى  المخزون االستراتيجي  التغير في  نسبة  تقديره من خالل محصلة  يمكن  ، كما  لسنوي 

المحلى السنوي ، وتتراوح قيمتها ما بين الصفر والواحد الصحيح  وكلما اقتربت قيمته من الصفر دل ذلك على 

لصحيح ، دل ذلك على حالة األمن  من الواحد اانخفاض حالة األمن الغذائي من السلعة ، أما إذا اقتربت قيمته  

 الغذائي من هذه  السلعة في الدولة. 

 

 

 

 

 

 

*
 االستهالك السنوي(.  –كذلك يمكن حساب الفائض أو العجز على أساس أنة =   المتاح لالستهالك 

 .الصادرات –علماً بان المتاح لالستهالك =   اإلنتاج المحلى + الواردات( 
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 ً  مصر  في هم المحاصيل الحقلية أالمعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك  :ثانيا

يتناول الجزء التالي اإلشارة بإيجاز ألهم المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك أهم المحاصيل الحقلية بالدراسة فى  

 مصر 

 : المعالمالرئيسيةإلنتاجواستهالك محصول القمح: 1

 : المزروعة بمحصول القمحالمساحة •
قد بلو نحو   (2017-2000خالل الفترة   أن متوست مساحة القمح  (  1تشير البيانات اإلحصائية بالجدول  

أن  2950 أيضاً  البيانات  أوضحت  فدان.كما  القمح    تذبذبهناك    أل   مساحة  بلو في  أدني  حد  بين  فيما 

عام    2342نحو فدان  نحو  وح2001أل   بلو  أقصي  عام    3472د  فدان  بينما  2015أل   مساحة.    انخفضت 

وذلك بزيادة قدرت  2017  أل  فدان عام  2922مرة آخري في األعوام األخيرة ليصل إلي نحو  محصول القمح  

 .2000مقارنة بعام بال %18.6أل  فدان تمثل نحو  495بنحو 

 قمح:الفدانية لمحصول ال اإلنتاجية •

خالل الفترة  طن/فدان    2.66نحو    تبلغمتوست إنتاجية فدان محصول القمح  أن  تشير البيانات اإلحصائية   

محصول القمح فيما بين حد أدني  إنتاجية فدان  كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في ( 2000-2017 

عام    1.89بلو   نحو    2016طن/فدان  بلو  أقصي    0.26  قدرتبنحوادة  بزي  2017عام  طن/فدان    2.88وحد 

 . %10بنسبة زيادة قدرت بنحو  2000عن مثيلتها في عام   فدان/ طن

 الكلي لمحصول القمح  اإلنتاج  •
 ً أل  طن    7837أن متوست إنتاج فدان محصول القمح  بلو نحو    تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضا

ك تذبذب في إنتاج فدان محصول القمح  فيما  (كما أوضحت البيانات أيضاً أن هنا2017-2000خالل الفترة  

كما تبينمن ،  2015أل  طن عام    9608نحو    وحد أقصي بلو  2016طن عام  أل     6345بين حد أدني بلو  

إلي نحو    الجدول زيادة القمح   مثيلتها في عام  2017عام    أل  طن  8421إنتاج محصول  بزيادة   2000عن 

 . %30.5طن بنسبة قدرت بنحو أل   1966بلغت حوالي 

 االستهالك الكلي من محصول القمح:  •
نحو  بلو  القمح    االستهالك الكلي من محصولأن متوست  إلي  أيضا(  1تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إنتاج فدان محصول القمح  فيما بين حد أدني طن أل    14766

عام    9819بلو   طن  نحو  و  2001أل   بلو  أقصي  عام    20252حد  طن  حوالي 2017أل   بلغت  بزيادة   ،

 يرجع ذلك لزيادة نسبة السكان .%82.2بنحو  بنسبة زيادة قدرت    2000أل  طن عن مثيلتها في عام    9138

 بمعدل يفوق الزيادة في اإلنتاج.

 نسبة االكتفاء الذاتي من محصول القمح: •

 ً متوسيت نسيبة االكتفياء اليذاتي مين محصيول القميح بلغيت نحيو  أن تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضا

د كحي 2016عيام  %38.7نحيو حيث قيدرت بالقمح أن هناك تذبذب في نسبة االكتفاء الذاتي لمحصول و  54.2%

 2017عيام  %41.6نحوإلي نسبة االكتفاء الذاتي  كحد أقصي. كما تبينانخفاض2001عام    %65.3نحو    أدني، و

 .%28.4قدر هذا االنخفاض بنحو   2000بالمقارنة بعام  
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 ( 2017-2000الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول القمح في مصر خالل الفترة)المعالم ( 1جدول رقم )

 السنوات 
 المساحة  

 ألف فدان 

اإلنتاجية  

 طن/فدان

 اإلنتاج 

 ألف طن 

المتاح  

لالستهالك ألـف  

 طــن

% نسبة  

 االكتفاء الذاتي 

2000 2463 2.62 6455 11114 58.1 

2001 2342 2.74 6409 9819 65.3 

2002 2450 2.63 6440 11625 55.4 

2003 2506 2.73 6845 10936 62.6 

2004 2605 2.76 7178 11754 61.1 

2005 2985 2.73 8141 13310 61.2 

2006 3064 2.70 8274 14257 58.0 

2007 2716 2.72 7379 13773 53.6 

2008 2920 2.73 7977 14546 54.8 

2009 3179 2.68 8523 14592 58.4 

2010 3066 2.34 7169 17685 40.5 

2011 3059 2.74 8371 17153 48.8 

2012 3182 2.76 8795 15657 56.2 

2013 3401 2.78 9460 16678 56.7 

2014 3414 2.72 9280 17825 52.1 

2015 3472 2.77 9608 18411 52.2 

2016 3353 1.89 6345 16410 38.7 

2017 2922 2.88 8421 20252 41.6 

 38.7 9819 6345 1.89 2342 حد أدني 

 65.3 20252 9608 2.88 3472 حد أقصي 

 54.2 14766 7837 2.66 2950 المتوست

 ة. وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلف:المصدر

 إعداد مختلفة. -واإلحصاء، نشرة تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والُمتاح لالستهالك من السلع الزراعيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة 
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 (2017-2000( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول القمح في مصر خالل الفترة)1شكل رقم )
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 ستهالك محصول األرز المعالمالرئيسيةإلنتاجوا:2

 المساحةالمزروعة بمحصول األرز:  •
( قد  2017-2000خالل الفترة   محصول األرز( أن متوست مساحة 2تشير البيانات اإلحصائية بالجدول  

فيما بين حد محصول األرز  أل  فدان. كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في مساحة    1444بلو نحو  

. بينما انخفضت  2008أل  فدان عام    1770وحد أقصي بلو نحو    2010ن عام  أل  فدا  1093أدني بلو نحو

إلي نحو  محصول األرز  مساحة   عام    1307ليصل  فدان  بنحو    2017أل   تمثل نحو    262وذلك  فدان  أل  

 .2000مقارنة بعام بال 16.7%

 اإلنتاجية الفدانية لمحصول األرز: •

طن/فدان خالل الفترة   4.01بلو نحو  محصول األرز  ن  تشير البيانات اإلحصائية أن متوست إنتاجية فدا  

فدان  2000-2017  إنتاجية  في  تذبذب  هناك  أن  أيضاً  البيانات  أوضحت  كما  األرز  (  حد محصول  بين  فيما 

ا يشير إلي انخفاض  . مم2006طن/فدان عام  4.23وحد أقصي بلو نحو  2017طن/فدان عام   3.79أدني بلو  

 . %0.82بنسبة قدرت بنحو  2000عن مثيلتها في عام  2017إنتاجية محصول األرز عام 

 اإلنتاج الكلي لمحصول األرز •
أل  طن   5769بلو نحو  محصول األرز  تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً أن متوست إنتاج فدان  

فيما محصول األرز  ( كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إنتاج فدان  2017-2000خالل الفترة  

، بينما انخفض  2008أل  طن عام    7241وحد أقصي بلو نحو    2010أل  طن عام    4327بين حد أدني بلو  

بنسبة    2000عام  قارنةببالمأل  طن    859بنحو   2017عام  أل  طن    4958إلي نحو  محصول األرز  إنتاج  

 .%14.8قدرت بنحو 

 االستهالك الكلي من محصول األرز:  •
بالجد  الواردة  البيانات  الكلي من  2ول رقم  تشير  أن متوست االستهالك  إلي  أيضا  نحو  محصول األرز  ( 

فيما بين حد أدني محصول األرز  أل  طن كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إنتاج فدان    5259

االستهالك الكلي   وبمقارنة  ،  2008أل  طن عام    6647وحد أقصي بلو نحو    2011أل  طن عام    4407بلو  

محصو األرزمن  عام    2017عام    ل  محصوزيادة  تبين    2000بمثيلتها  من  الكلي  بنحو االستهالك  األرز  ل 

 .%6.35أل  طن بنسبة زيادة قدرت بنحو 347

 نسبة االكتفاء الذاتي من محصول األرز: •

 %113نحيو   بلومن محصول األرز تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً متوست نسبة االكتفاء الذاتي 

نحيو كحيد أدنيي و 2017عيام  %91نحيو  األرزفيميا بيين اك تذبذب في نسبة االكتفياء اليذاتي لمحصيول ن هنوأ

بمثيلتهييا عييام  2017عييام نسييبة االكتفيياء اليذاتي ميين محصييول األرز .وبمقارنة كحييد أقصييى2002عيام  138%

 .%14.2قدر بنحو  بمعدلتبين انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من محصول األرز    2000
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 ( 2017-2000( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول األرز في مصر خالل الفترة)2جدول رقم )

 السنوات 
 المساحة  

 ألف فدان 

اإلنتاجية  

 طن/فدان

 اإلنتاج 

 ألف طن 

المتاح  

لالستهالك ألـف  

 طــن

% نسبة  

 االكتفاء الذاتي 

2000 1569 3.825 5817 5458 107 

2001 1340 3.90 5226 4980 121 

2002 1547 3.95 6105 4511 138 

2003 1508 4.10 6174 5243 116 

2004 1537 4.13 6351 5067 122 

2005 1459 4.20 6134 4868 130 

2006 1593 4.23 6744 4699 130 

2007 1673 4.11 6868 5136 132 

2008 1770 4.09 7241 6647 103 

2009 1369 4.03 5518 6501 112 

2010 1093 3.96 4327 4750 116 

2011 1409 4.02 5665 4407 98 

2012 1472 4.00 5897 5490 103 

2013 1419 4.03 5717 5406 109 

2014 1364 4.00 5461 5618 102 

2015 1216 3.96 4818 5261 104 

2016 1353 3.92 5308 4807 100 

2017 1307 3.79 4958 5805 91 

 91 4407 4327 3.79 1093 حد أدني 

 138 6647 7241 4.23 1770 حد أقصي 

 113 5259 5796 4.01 1444 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 إعداد مختلفة. -اإلنتاج والتجارة الخارجية والُمتاح لالستهالك من السلع الزراعيةر حركة  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة تطو 
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 ( 2017-2000( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول األرز في مصر خالل الفترة)2شكل رقم )

 

 

 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

المساحة الف فدان انتاج ألف طن

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

المتاح لالستهالك ألـف طــن 

المتاح لالستهالك ألـف طــن 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

نسبة االكتفاء الذاتي% 

نسبة االكتفاء الذاتي% 



 

18 
 

 المعالمالرئيسيةإلنتاجواستهالك الذرة الشامية::3

 :الشاميةذرة المزروعة بمحصول الالمساحة •
( قد  2017-2000خالل الفترة    الذرة الشامية( أن متوست مساحة  3تشير البيانات اإلحصائية بالجدول  

فيما بين حد   الذرة الشاميةأل  فدان. كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في مساحة    1916بلو نحو  

. بينما انخفضت  2015  فدان عام  أل  2260وحد أقصي بلو نحو    2003أل  فدان عام    1658أدني بلو نحو

 2017أل  فدان عام    2170مرة آخري في األعوام األخيرة ليصل إلي نحو    الذرة الشاميةمساحة محصول  

 .2000بالمقارنة بعام  %29.2أل  فدان تمثل نحو  491وذلك بنحو 

 :الفدانية لمحصول الذرة الشامية اإلنتاجية •
طن/فدان خالل   3.83بلو نحو  تاجية فدان محصول الذرة الشامية  ت إنمتوس   تشير البيانات اإلحصائية أن 

أن هناك تذبذب في إنتاجية فدان محصول  2017-2000الفترة   البيانات أيضاً  الذرة الشامية  ( كما أوضحت 

كما تبين 2011طن/فدان عام    4.08وحد أقصي بلو نحو    2012طن/فدان عام    3.51فيما بين حد أدني بلو  

عام  جية  إنتاانخفاض   الشامية  الذرة  عام    0.38  بنحو  2017فدان محصول  مثيلتها في    2000طن/فدان عن 

 .%9.63بنسبة قدرت بنحو 

 :  الكلي لمحصول الذرة الشامية اإلنتاج  •
أن متوست إنتاج فدان محصول   البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً    7303بلو نحو  الذرة الشامية  تشير 

الفترة   البيانات2017-2000أل  طن خالل  فدان محصول    ( كما أوضحت  إنتاج  تذبذب في  أن هناك  أيضاً 

الشامية   بلو  الذرة  أدني  بين حد  بلو نحو    2003أل  طن عام    6230فيما  أقصي  أل  طن عام   8094وحد 

زيادة،  2013 أيضاً  الجدول  تبينمن  الشامية    كما  الذرة  محصول  نحو  إنتاج  طنأ  7818إلي  عام   ل  

 . %16.8بنسبة زيادة قدرت بنحو  2000أل  طن عن مثيلتها في عام  1124.5بنحو 2017

 :الذرة الشاميةاالستهالك الكلي من محصول   •

 الذرة الشامية ( أيضا إلي أن متوست االستهالك الكلي من محصول  3تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

فيما  الذرة الشامية  تاج فدان محصول  أل  طن كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إن  12418نحو   

، بزيادة بلغت 2017أل  طن عام    16621وحد أقصي بلو نحو    2009أل  طن عام    9317بين حد أدني بلو  

 . %82.66بنسبة زيادة قدرت بنحو  2000أل  طن عن مثيلتها في عام  4971حوالي 

 :الذرة الشاميةفاء الذاتي من محصول نسبة االكت •

نحو  بلو    الذرة الشاميةأيضاً متوست نسبة االكتفاء الذاتي من محصول  اردة بنفو الجدول  تشير البيانات الو

إلي   2016عام    %47.04من نحو  الذرة الشامية  وأن هناك تذبذب في نسبة االكتفاء الذاتي لمحصول    59.61%

بنحو     2009عام    %79.44نحو   بلغت  أن  إلي  أخري  مرة  الذاتي  االكتفاء  نسبة  انخفضت  عام    %41.6ثم 

 . 2000بالمقارنة بعام  %18.13قدر هذا االنخفاض بنحو  2017
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 ( 2017-2000في مصر خالل الفترة) الذرة الشامية ( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول 3جدول رقم )

 السنوات 
 المساحة  

 فدان  ألف

  نتاجية اإل

 طن/فدان

 نتاج إلا

 ألف طن 

المتاح لالستهالك  

 ألـف طــن 

% نسبة  

 الذاتي الكتفاء ا

2000 1679 3.99 6694 11651 57.45 

2001 1773 3.86 6842 11638 58.79 

2002 1668 3.86 6431 11151 57.67 

2003 1658 3.76 6230 10283 60.59 

2004 1685 3.99 6728 10155 66.25 

2005 1940 3.97 7698 12791 60.18 

2006 1708 4.05 6909 10673 64.73 

2007 1782 3.89 6930 11400 60.79 

2008 1860 3.98 7401 12471 59.35 

2009 1843 4.02 7401 9317 79.44 

2010 1998 3.85 7686 12508 61.45 

2011 1759 4.08 7183 14073 51.04 

2012 2157 3.52 7589 14094 53.85 

2013 2139 3.78 8094 14259 56.76 

2014 2186 3.64 7957 12226 65.08 

2015 2260 3.57 8060 14340 56.21 

2016 2214 3.52 7803 13866 56.27 

2017 2170 3.60 7818 16621 47.04 

 47.04 9317 6230 3.52 1658 حد أدني 

 79.44 16621 8094 4.08 2260 حد أقصي 

 59.61 12418 7303 3.83 1916 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 إعداد مختلفة. -لالستهالك من السلع الزراعيةية والُمتاح نشرة تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارج الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
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 ( 2017-2000( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول الذرة الشامية في مصر خالل الفترة)3شكل رقم )
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 المعالمالرئيسيةإلنتاجواستهالك محصول الفول البلدي :4

 :الفول البلديوعة بمحصول ةالمزرالمساح •
(  2017-2000خالل الفترة    الفول البلدي ( أن متوست مساحة  4   رقم  اإلحصائية بالجدولتشير البيانات  

فيما بين حد الفول البلدي  أل  فدان. كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في مساحة    186قد بلو نحو  

. بينما انخفضت مساحة 2001أل  فدان عام  345ي بلو نحو أقص وحد  2016أل  فدان عام  83أدني بلو نحو 

  154بنحو    بانخفاض قدروذلك    2017أل  فدان عام    121مرة آخري ليصل إلي نحو  الفول البلدي  محصول  

 . 2000ارنة بعام بالمق  %56.1أل  فدان تمثل نحو 

 :الفول البلدياإلنتاجية الفدانية لمحصول  •
طن/فدان خالل    1.36بلو نحو  بلدي  الفول ال  ن متوست إنتاجية فدان محصولتشير البيانات اإلحصائية أ 

فيما الفول البلدي  ( كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إنتاجية فدان محصول 2017-2000الفترة  

بلو   أدني  حد  عام    1.17بين  نحو    2001طن/فدان  بلو  أقصي  عام    1.47وحد  تشير  2013طن/فدان  كما   .

إبيانا أيضاً  الجدول  البلدي  ت  الفول  فدان محصول  بنحو 1.41إلي نحو  لي زيادةإنتاجية   طن/فدانبزيادة قدرت 

 . %16.25بنسبة قدرت بنحو  2000طن/فدان عن مثيلتها في عام  0.20

 :  الفول البلدياإلنتاج الكلي لمحصول  •
أل    249بلو نحو  فول البلدي  لاتشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً أن متوست إنتاج فدان محصول  

الفول  ( كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إنتاج فدان محصول  2017-2000طن خالل الفترة   

كما  ،  2016أل  طن عام    427وحد أقصي بلو نحو    2003أل  طن عام    119فيما بين حد أدني بلو  البلدي  

انخفاض   إلي  أيضاً  الجدول  بيانات  محصوتشير  البلدي  ل  إنتاج  نحو  الفول  عام    170إلي  طن    2017أل  

 .%48.9أل  طن بنسبة قدرت بنحو  162.9لنحو2000بالمقارنة بعام 

 :الفول البلدياالستهالك الكلي من محصول   •

الفول البلدي  ( أيضا إلي أن متوست االستهالك الكلي من محصول  4تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

ك   566نحو   بلو   أوضحت  أل  طن  في  ما  تذبذب  هناك  أن  أيضاً  لالبيانات  الكلي  الفول محصول  االستهالك 

كما  ،  2008أل  طن عام    853وحد أقصي بلو نحو    2000أل  طن عام    340فيما بين حد أدني بلو  البلدي  

إلينحو   2000عام  بالمقارنة ب 2017في عام   البلدي االستهالك الكلي للفول  تشير بيانات الجدول أيضاً إلي زيادة 

 . %26.8بنسبة قدرت بنحو  أل  طن 91.1بزيادة بلغت نحوأل  طن  431

 :الفول البلدينسبة االكتفاء الذاتي من محصول  •

بلغت نحو  الفول البلدي تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً متوست نسبة االكتفاء الذاتي من محصول 

عام  كحد أدني      %27.82من نحو  الفول البلدي  لمحصول    وأن هناك تذبذب في نسبة االكتفاء الذاتي  44.81%

نسبة االكتفاء  انخفاض    ضاً إليكما تشير بيانات الجدول أي2000عام    %97.94نحو    وكحد أقصى بلو  2013

 . 2000بالمقارنة بعام  %59.7بنحو  بنسبة قدرت %39.46بلغت بنحو  حيث2017عام الذاتي 
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 ( 2017-2000البلدي في مصر خالل الفترة)  اج واستهالك محصول الفول ( المعالم الرئيسية إلنت4جدول رقم )

 السنوات 
 المساحة  

 ألف فدان 

اإلنتاجية  

 طن/فدان

 اإلنتاج 

 ألف طن 

المتاح  

لالستهالك ألـف  

 طــن

% نسبة  

 االكتفاء الذاتي 

2000 275 1.21 333 340 97.94 

2001 345 1.17 403 528 76.33 

2002 311 1.38 427 711 60.06 

2003 282 1.21 341 644 52.95 

2004 242 1.37 332 643 51.63 

2005 199 1.42 283 653 43.34 

2006 185 1.39 257 695 36.98 

2007 216 1.41 305 591 51.61 

2008 173 1.43 247 853 28.96 

2009 209 1.43 298 776 38.40 

2010 185 1.26 234 695 33.67 

2011 132 1.32 175 483 36.23 

2012 101 1.40 141 376 37.50 

2013 108 1.47 158 568 27.82 

2014 93 1.43 134 418 32.06 

2015 84 1.43 120 399 30.08 

2016 83 1.42 119 377 31.53 

2017 121 1.41 170 431 39.46 

 27.82 340 119 1.17 83 حد أدني 

 97.94 853 427 1.47 345 حد أقصي 

 44.81 566 249 1.36 186 المتوست 

 لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية :المصدر

 إعداد مختلفة. -السلع الزراعية  ركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والُمتاح لالستهالك منالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة تطور ح 
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 (2017-2000البلدي في مصر خالل الفترة)( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول الفول 4شكل رقم )
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 المعالمالرئيسيةإلنتاجواستهالك محصول العدس:5

 : سعدالالمساحةالمزروعة بمحصول  •
بالجدول اإلحصائية  البيانات  مساحة  5   رقم  تشير  متوست  أن  الفترة    العدس(  قد 2017-2000خالل   )

فيما بين حد أدني بلو العدسأل  فدان. كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في مساحة    2.54نحو    تبلغ

كما تشير بيانات الجدول  .  2001أل  فدان عام    5.36وحد أقصي بلو نحو    2012  أل  فدان عام  0.81نحو  

أل  فدان   2.26وذلك بنحو    2017أل  فدان عام    2.51انخفضت إلي نحو  أنمساحة محصول العدس  أيضاً  

 . 2000مقارنة بعام بال  %47.4تمثل نحو 

 : العدساإلنتاجية الفدانية لمحصول  •
ان خالل الفترة  فد/طن  0.83بلو نحو    العدستشير البيانات اإلحصائية أن متوست إنتاجية فدان محصول   

فدان محصول  2000-2017  إنتاجية  تذبذب في  أن هناك  أيضاً  البيانات  بين حد   العدس( كما أوضحت  فيما 

. كما تشير  2007،  2006يطن/فدان عام  1.22وحد أقصي بلو نحو    2010طن/فدان عام    0.66أدني بلو  

أيضاً   الجدول  تزايدتبيانات  العدس  إنتاجية محصول  قدرت طن/فدان    0.95و  نح  إلي2017عام    أن  بزيادة 

 . %35بنسبة قدرت بنحو  2000طن/فدان عن مثيلتها في عام   0.25بنحو 

 : لعدساإلنتاج الكلي لمحصوال •
أل  طن   1.98بلو نحو    العدستشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً أن متوست إنتاج فدان محصول  

فيما    العدسيضاً أن هناك تذبذب في إنتاج فدان محصول  ( كما أوضحت البيانات أ2017-2000خالل الفترة  

بلو   أدني  حد  عام    0.72بين  نحو    2012أل  طن  بلو  أقصي  عام    3.78وحد  تشير  ،  2001أل  طن  كما 

انخفاضإنتاج أيضاً  الجدول  العدس    بيانات  بعام    2017عام  محصول  أل  طن   0.79بنحو    2000بالمقارنة 

 .%28.9بنسبة قدرت بنحو 

 :العدسمن محصول  ك الكلي االستهال •

نحو  العدس  ( أيضا إلي أن متوست االستهالك الكلي من محصول  5تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

أن هناك تذبذب في    86 البيانات أيضاً  فيما بين حد   العدسمحصول  االستهالك الكلي لأل  طن كما أوضحت 

تشير بيانات الجدول كما    ،2010أل  طن عام    116وحد أقصي بلو نحو    2008أل  طن عام    55أدني بلو  

أل  طن بنسبة    20و نحب  2000بالمقارنة بعام    2017في عام  العدس  من محصول  االستهالك الكلي  أيضاًزيادة 

 .%22.7زيادة قدرت بنحو 

 :العدسنسبة االكتفاء الذاتي من محصول  •

 ً بلغت نحو    العدسء الذاتي من محصول  متوست نسبة االكتفا  أن  تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضا

  2012كحد أدني عام     %1.06من نحو    العدسوأن هناك تذبذب في نسبة االكتفاء الذاتي لمحصول    2.28%

انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي عام  كما تشير بيانات الجدول أيضاً  .2003عام    %4.44وكحد أقصى بلو  نحو  

 . %42قدرت بنحو  بنسبة 2000بالمقارنة بعام % 2.20إلي نحو  2017
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 ( 2017-2000المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول العدس في مصر خالل الفترة)( 5جدول رقم )

 السنوات 
 المساحة  

 ألف فدان 

اإلنتاجية  

 طن/فدان

 اإلنتاج 

 ألف طن 

المتاح  

لالستهالك ألـف  

 طــن

% نسبة  

 االكتفاء الذاتي 

2000 4.77 0.70 3.35 88 3.79 

2001 5.36 0.71 3.78 95 3.98 

2002 4.95 0.72 3.54 105 3.37 

2003 4.15 0.68 2.84 64 4.44 

2004 3.54 0.74 2.62 91 2.88 

2005 2.53 0.74 1.88 109 1.73 

2006 1.24 1.22 1.51 77 1.96 

2007 1.54 1.22 1.88 85 2.21 

2008 1.46 0.85 1.24 55 2.24 

2009 1.91 0.77 1.48 101 1.46 

2010 3.29 0.66 2.18 116 1.88 

2011 2.52 0.71 1.8 94 1.92 

2012 0.81 0.89 0.719 68 1.06 

2013 0.86 0.86 0.74 66 1.12 

2014 0.98 0.86 0.84 64 1.32 

2015 1.46 0.86 1.25 65 1.92 

2016 1.84 0.86 1.59 99 1.61 

2017 2.51 0.95 2.38 108 2.20 

 1.06 55 0.72 0.66 0.81 حد أدني 

 4.44 116 3.78 1.22 5.36 أقصي حد 

 2.28 86 1.98 0.83 2.54 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 إعداد مختلفة. -الخارجية والُمتاح لالستهالك من السلع الزراعيةحركة اإلنتاج والتجارة  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة تطور

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

26 
 

 (2017-2000في مصر خالل الفترة) العدس( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول 5شكل رقم )
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 المعالمالرئيسيةإلنتاجواستهالك محصول فول الصويا:6

 :الصويال فوالمساحةالمزروعة بمحصول  •
( قد بلغت 2017-2000خالل الفترة    فول الصويا ( أن متوست مساحة  6البيانات اإلحصائية بالجدول رقم  تشير  

فيما بين حد أدني بلو نحو  فول الصويا أل  فدان. كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في مساحة    22.77نحو  

عام  9.20 فدان  نحو  2000أل   بلو  أقصي  ف أل  36.23وحد  عام     إلي  .  2010دان  أيضاً  الجدول  بيانات  تشير  كما 

بنحو   تقدر  بزيادةوذلك    2000بالمقارنة بعام    2017أل  فدان عام    32.98إلي نحو  فول الصويا مساحة محصولزيادة

 .%193.6أل  فدان تمثل نحو  27.03

 :فول الصويااإلنتاجية الفدانية لمحصول  •
إن  متوست  أن  البيانات اإلحصائية  فدان محصول  تشير  الصويا تاجية  نحو  فول  الفترة    1.35بلغت  طن/فدان خالل 

إنتاجية فدان محصول  2000-2017  أن هناك تذبذب في  البيانات أيضاً  فيما بين حد أدني فول الصويا ( كما أوضحت 

إلي . كما تشير بيانات الجدول أيضاً 2009  مطن/فدان عا 1.55وحد أقصي بلو نحو    2000طن/فدان عام  1.14نحو  بلو

طن/فدان عن مثيلتها في  0.40بزيادة قدرت بنحو  2017عام طن/فدان  1.39إلي نحو فول الصويا إنتاجية محصولزيادة

 . %35.4بنسبة قدرت بنحو  2000عام 

 :  فول الصويااإلنتاج الكلي لمحصول •
محصول   فدان  إنتاج  متوست  أيضاًأن  الجدول  بنفو  الواردة  البيانات  الصويا تشير  نحو  فول  أل  طن   30.76بلو 

فيما بين  فول الصويا ( كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في إنتاج فدان محصول  2017-2000خالل الفترة  

كما تشير بيانات الجدول ،2015  طن عام  أل46.67وحد أقصي بلو نحو    2000أل  طن عام    10.52حد أدني بلو  

 36.15قدرتبنحوبزيادة  2000بالمقارنة بعام  2017ن عام   طأل  45.92إلي نحو فول الصويامحصول  إنتاجأيضاً زيادة

 . %343أل  طنبنسبة قدرت بنحو 

 :فول الصويااالستهالك الكلي من محصول   •

  12418نحوفول الصويا متوست االستهالك الكلي من محصول( أيضا إلي أن  6تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

فيما بين حد أدني بلو فول الصويا ك تذبذب في االستهالك الكلي لمحصول  أل  طن كما أوضحت البيانات أيضاً أن هنا 

،مما يشير إلي زيادة االستهالك الكلي 2017أل  طن عام  16621وحد أقصي بلو نحو    2009أل  طن عام    9317

 . %42.7أل  طن بنسبة زيادة قدرت بنحو  4971بزيادة بلغت نحو 2000بالمقارنة بعام  2017في عام فول الصويا 

 :فول الصويانسبة االكتفاء الذاتي من محصول  •

وأن هنياك  %59.61تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً متوست نسبة االكتفاء الذاتي مين محصواللعدسيبلغت نحيو

 %79.44وكحد أقصى بلو  نحو 2017كحد أدني عام   %47.04الذاتي لمحصول العدسمن نحو   تذبذب في نسبة االكتفاء

 .%18.1بنسبةقدرت بنحو 2000بالمقارنة بعام   2017يث تبين انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي عام ح 2009عام 
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 ( 2017-2000الفترة)( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول فول الصويا في مصر خالل 6جدول رقم )

 السنوات 
 المساحة  

 ألف فدان 

اإلنتاجية  

 طن/فدان

 اإلنتاج 

 ألف طن 

  المتاح لالستهالك

 ألـف طــن 

% نسبة االكتفاء  

 الذاتي 

2000 9.20 1.14 10.518 126 9 

2001 12.69 1.17 14.885 204 7 

2002 14.08 1.26 17.691 440 4 

2003 19.73 1.45 28.681 161 18 

2004 34.18 1.27 43.468 259 17 

2005 20.08 1.29 25.833 600 4 

2006 17.79 1.29 23.016 597 4 

2007 18.54 1.38 25.607 1163 2 

2008 20.67 1.41 29.169 533 5 

2009 17.06 1.55 26.399 683 4 

2010 36.23 1.17 42.289 259 16 

2011 22.72 1.31 29.765 298 10 

2012 17.11 1.52 25.939 551 5 

2013 22.41 1.46 32.747 892 4 

2014 28.49 1.40 39.858 867 5 

2015 33.87 1.38 46.671 617 8 

2016 32.07 1.41 45.164 869 5 

2017 32.98 1.39 45.918 743 6 

 2 126 10.52 1.14 9.20 حد أدني 

 18 1163 46.67 1.55 36.23 حد أقصي 

 7 548 30.76 1.35 22.77 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 إعداد مختلفة. -الزراعيةك من السلع حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والُمتاح لالستهال الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة تطور
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 (2017-2000( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول فول الصويا في مصر خالل الفترة)6شكل رقم )
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 المعالمالرئيسيةإلنتاجواستهالك محصول قصب السكر:7

 : قصب السكرل المساحةالمزروعة بمحصو •
(  2017-2000خالل الفترة    قصب السكر( أن متوست مساحة  7تشير البيانات اإلحصائية بالجدول رقم  

فيما بين حد قصب السكر  أل  فدان. كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في مساحة   323قد بلغت نحو 

. كما تبين أن مساحة 2008ن عام  فدا  أل   335وحد أقصي بلو نحو    2000أل  فدان عام    307أدني بلو نحو  

وذلك بزيادة قدرت   2000بالمقارنة بعام    2017أل  فدان عام    326زايدت إلي نحو  ت قصب السكر  محصول  

 .%6.2أل  فدان تمثل نحو  19بنحو 

 :قصب السكراإلنتاجية الفدانية لمحصول  •
فدان محصول    إنتاجية  متوست  أن  اإلحصائية  البيانات  السكر  تشير  نحو  قصب  طن/فدان   49.49بلغت 

الفترة    فدان محصول  ( كما  2017-2000خالل  إنتاجية  تذبذب في  أن هناك  أيضاً  البيانات  قصب أوضحت 

بلو نحو  السكر   أدني  بين حد  بلو نحو    2017طن/فدان عام    47.18فيما  أقصي  طن/فدان عام    51.34وحد 

طن/فدان عن مثيلتها    3.96حو  بن  2017عام    قصب السكرإنتاجية محصول    مما يشير إلي انخفاض.  2002

 .%7.7بنسبة قدرت بنحو  2000في عام 

 : قصب السكراإلنتاج الكلي لمحصول •
  16023بلو نحو  قصب السكر  تشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً أن متوست إنتاج فدان محصول  

الفترة   تذب2017-2000أل  طن خالل  أن هناك  أيضاً  البيانات  فدان محصول  ( كما أوضحت  إنتاج  ذب في 

أل  طن عام    17014وحد أقصي بلو نحو    2017أل  طن عام    15422فيما بين حد أدني بلو    قصب السكر

  282بنحو   2000بالمقارنة بعام    2017عام  مما يشير إلي انخفاض إنتاج فدان محصول قصب السكر  ،  2008

 . %1.80أل  طن بنسبة قدرت بنحو 

 :ب السكرصقاالستهالك الكلي من محصول   •

قصب السكر  ( أيضا إلي أن متوست االستهالك الكلي من محصول  7تشير البيانات الواردة بالجدول رقم   

قصب السكر أل  طن كما أوضحت البيانات أيضاً أن هناك تذبذب في االستهالك الكلي لمحصول  16020نحو

، مما  2008أل  طن عام    17010وحد أقصي بلو نحو    2017أل  طن عام    15423فيما بين حد أدني بلو  

  276  نحوب  2000بالمقارنة بعام    2017في عام  لمحصول قصب السكر  االستهالك الكلي  انخفاض  يشير إلي  

 . %1.76أل  طن بنسبة زيادة قدرت بنحو 

 :قصب السكرنسبة االكتفاء الذاتي من محصول  •

 صر ليديها اكتفياء ذاتيي مين قصيبخالل فترة الدراسة تبين أن متشير البيانات الواردة بنفو الجدول أيضاً  

 كمتوست عام  %100السكر بلو 
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 ( 2017-2000في مصر خالل الفترة)قصب السكر( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك 7جدول رقم )

 زراعي، أعداد مختلفة. وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد ال :المصدر

 إعداد مختلفة. -العامة واإلحصاء، نشرة تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والُمتاح لالستهالك من السلع الزراعيةالجهاز المركزي للتعبئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السنوات 
 المساحة  

 الف فدان 

 إنتاجية 

 طن/فدان

 إنتاج 

 ألف طن 

المتاح  

 لالستهالك  

 ألـف طــن 

% نسبة  

 االكتفاء الذاتي 

2000 307 51.15 15704 15699 100 

2001 319 49.24 15706 15702 100 

2002 312 51.34 16017 16012 100 

2003 324 49.44 16017 16013 100 

2004 327 49.95 16335 16330 100 

2005 322 50.40 16230 16230 100 

2006 321 50.83 16317 16316 100 

2007 327 50.94 16656 16654 100 

2008 335 50.79 17014 17010 100 

2009 324 50.83 16470 16464 100 

2010 317 48.84 15482 15480 100 

2011 320 49.09 15709 15708 100 

2012 325 48.51 15765 15764 100 

2013 326 47.70 15550 15551 100 

2014 329 48.80 16055 16055 100 

2015 332 48.36 16055 16058 100 

2016 325 48.93 15903 15895 100 

2017 326 47.31 15422 15423 100 

 100 15423 15422 47.31 307 حد أدني 

 100 17010 17014 51.34 335 حد أقصي 

 100 16020 16023 49.58 323 المتوست 
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 (2017-2000في مصر خالل الفترة)  قصب السكر ( المعالم الرئيسية إلنتاج واستهالك محصول 7شكل رقم )
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 واالقتصادية لوحدة المياه ألهم المحاصيل الحقلية في مصر المؤشرات اإلنتاجية ثالثاً:  

المساحة      الزراعية ؛ وخاصة زيادة  التنمية  إحداث  , وألهميته في  الري كمورد محدود  مياه  إلى  النظر  عند 

خاصة للمحاصيل المستصلحة في مصر , فإن التوسع في زراعة بعض المحاصيل الحقلية قد يكون ضروريا  

بر أمًرا صعبًا لذلك يتناول هذا الجزء  استهالكا للمياه أما المحاصيل التي تكون أكثر استهالكا للمياه يعت   األقل

 الدراسة. لمحاصيلالمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه

 :محصول القمح المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه -1

 مة لري الفدان:كمية المياه المستخد •

محصيول القميح من كمية المياه المستخدمة لري الفدانمتوست( أن 8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

(. حيث تراوحت كمية المياه المستخدمة فيما بين حد أدنيي 2017-2000فدان خالل الفترة  /3م  1821نحو    بلو

. كميا تشيير بيانيات 1620فيدان عيام /3م 2309صيي بليو نحيو ، حيد أق  2005فيدان عيام  /3م  1560بلو نحيو  

فيدان بنسيبة /3م440بنحيو  2000بالمقارنية بعيام  2017الجدول أيضاً إلي زيادة كميية الميياه المسيتخدمة عيام 

 %27.6تمثل نحو 

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

محصيول القميح له( أن متوست إنتاج المحصيول مين وحيدة الميا8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

متوسيت إنتياج المحصيول مين وحيدة  (. حييث تيراوح2017-2000ل الفتيرة  خيال  3م1000طن/1.49نحو    لوب

عيام  3م1000طين/1.75صي بليو نحيو ، حد أق 2016عام 3م1000طن/  0.82المياه فيما بين حد أدني بلو نحو  

بالمقارنية  2017ن وحدة المياه عام . كما تشير بيانات الجدول أيضاً إلي انخفاضمتوست إنتاج المحصول م2005

 %13.8بنسبة تمثل نحو   3م 1000طن/0.23بنحو   2000بعام  

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

 من محصيول القميح بليو( أن متوست صافي العائيد مين وحيدة الميياه8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

ول وحصافي العائد مين وحيدة الميياه لمحصي(. حيث ترا2017-2000خالل الفترة   3م1000جنيه/1453نحو  

 3268صييي بلييو نحيييو ، حيييد أق 2001عييام  3م1000جنيييه/559القمييح  فيمييا بييين حيييد أدنييي بلييو نحيييو 

مين وحيدة الميياه لمحصيول   . كما تشير بيانات الجدول أيضاً إليي زيادةصيافي العائيد2012عام  3م1000جنيه/

 %230بنسبة تمثل نحو   3م1000/جنيه1310بنحو   2000بالمقارنة بعام   2017القمح عام  
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 (2017  - 2000لمحصول القمح في مصر خالل الفترة ) المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 8جدول رقم)

 البيييييان 

اإلنتاجية 

الفدانية  

 طن/ فدان 

اإليراد 

الكلي  

 جنيه 

متوست  

التكالي   

 الكلية 

 جنيه 

صافي العائد  

 الفداني 

 جنيه 

  % نسبة 

ي إجمال 

اإليراد إلى  

إجمالي 

 التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة  

لري 

  /3الفدان م

 فدان 

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد من 

 وحدة المياه 

 3م 1000جنيه/ 

2000 2.62 2418 1510 908 160.13 1595 1.64 569 

2001 2.74 2419 1523 896 158.83 1602 1.71 559 

2002 2.63 2531 1558 973 162.45 1606 1.64 606 

2003 2.73 2731 1715 1016 159.24 1681 1.62 604 

2004 2.76 3570 1904 1666 187.50 1677 1.64 993 

2005 2.73 3937 1981 1956 198.74 1560 1.75 1254 

2006 2.70 4006 2143 1863 186.93 1828 1.48 1019 

2007 2.72 4213 2444 1769 172.38 1872 1.45 945 

2008 2.73 8304 3145 5159 264.04 1868 1.46 2762 

2009 2.68 5649 3459 2190 163.31 1678 1.60 1305 

2010 2.34 5657 3680 1977 153.72 1734 1.35 1140 

2011 2.74 7953 4069 3884 195.45 1667 1.64 2330 

2012 2.76 7140 1499 5641 476.32 1726 1.60 3268 

2013 2.78 9082 4808 4274 188.89 2085 1.33 2050 

2014 2.72 9318 5271 4047 176.78 2135 1.27 1896 

2015 2.77 9568 5627 3941 170.04 2113 1.31 1865 

2016 1.89 9627 7054 2573 136.48 2309 0.82 1114 

2017 2.88 12815 8991 3824 142.53 2035 1.42 1879 

 559 0.82 1560 136 896 1499 2418 1.89 حد أدني 

 3268 1.75 2309 476 5641 8991 12815 2.88 حد أقصي 

 1453 1.49 1821 192 2698 3466 6163 2.66 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 ز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات الموارد المائية، أعداد مختلفة. جهاال 
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 (2017  - 2000لمحصول القمح في مصر خالل الفترة ) المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه ( بعض 8شكل رقم )
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 رزمحصول األ المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه -2

 كمية المياه المستخدمة لري الفدان: •

محصيول من المسيتخدمة ليري الفيدانكميية الميياه متوسيت( أن 9تشير البيانيات اليواردة بالجيدول رقيم  

(. حيث تراوحت كمية المياه المسيتخدمة فيميا بيين 2017-2000فدان خالل الفترة  /3م  5672بلغت نحو  األرز

. كميا تشيير 2010فيدان عيام /3م 6668صيي بليو نحيو ، حيد أق  2012فدان عيام  /3م  3959حد أدني بلو نحو  

فيدان /3م909بنحيو  2000بالمقارنية بعيام  2017سيتخدمة عيام بيانات الجدول أيضاً إلي زيادة كميية الميياه الم

 %16.4بنسبة تمثل نحو 

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

 بليواألرزدة المياه محصول ج المحصول من وح( أن متوست إنتا9تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

(. حيث تراوحت متوست إنتاج المحصول من وحيدة الميياه 2017-2000خالل الفترة    3م1000طن/0.71نحو  

. 2012عيام  3م1000طين/.011صي بلو نحو ، حد أق2017عام 3م1000طن/ 0.59فيما بين حد أدني بلو نحو 

ام بالمقارنية بعي 2017ضمتوست إنتاج المحصول مين وحيدة الميياه عيام كما تشير بيانات الجدول أيضاً إلي انخفا

 %814.بنسبة تمثل نحو   3م1000طن/.100بنحو    2000

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

 بليواألرزمحصيول من ( أن متوست صيافي العائيد مين وحيدة الميياه9تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

حيث تراوحصيافي العائيد مين وحيدة الميياه لمحصيول (.  2017-2000 خالل الفترة    3م1000جنيه/460نحو  

عيام 3م1000جنييه/ 914صي بلو نحو ، حد أق 2000عام   3م1000جنيه/111فيما بين حد أدني بلو نحو  األرز

 2017عيام األرز. كما تشير بيانات الجدول أيضياً إليي زيادةصيافي العائيد مين وحيدة الميياه لمحصيول 2012

 %628بنسبة تمثل نحو   3م1000جنيه/697بنحو   0020قارنة بعام  بالم
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 (2017 - 2000في مصر خالل الفترة ) ألرزلمحصوال المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 9جدول رقم)

 السنوات 

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 طن/ فدان 

اإليراد 

 الكلي 

 جنيه 

متوست  

التكالي   

 الكلية 

 جنيه 

صافي 

العائد 

 الفداني 

 جنيه 

% نسبة  

إجمالي 

اإليراد إلى  

إجمالي 

 التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة  

لري 

  /3الفدان م

 فدان 

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد  

 من وحدة المياه 

جنيه/ 

 3م 1000

2000 3.83 2308 1692 616 136 5550 0.69 111 

2001 3.90 2395 1685 710 142 5540 0.70 128 

2002 3.95 2743 1760 983 156 5548 0.71 177 

2003 4.10 4172 2059 2113 203 5547 0.74 381 

2004 4.13 4342 2373 1969 183 5831 0.71 338 

2005 4.20 4604 2455 2149 188 5189 0.81 414 

2006 4.23 4687 2658 2029 176 6360 0.67 319 

2007 4.11 6096 3065 3031 199 6551 0.63 463 

2008 4.09 6192 3933 2259 157 6361 0.64 355 

2009 4.03 6246 3788 2458 165 5852 0.69 420 

2010 3.96 7503 4073 3430 184 6668 0.59 514 

2011 4.020 8340 4423 3917 189 4373 0.92 896 

2012 4.000 8568 4948 3620 173 3959 1.01 914 

2013 4.030 8786 5205 3581 169 6501 0.62 551 

2014 4.000 8829 5465 3364 162 6632 0.60 507 

2015 3.960 8757 5809 2948 151 5301 0.75 556 

2016 3.920 9196 6805 2391 135 5501 0.71 435 

2017 3.793 13580 8359 5221 162 6459 0.59 808 

 111 0.59 3959 135 616 1685 2308 3.79 حد أدني 

 914 1.01 6668 203 5221 8359 13580 4.23 قصي أ حد

 460 0.71 5762 168 2599 3920 6519 4.01 المتوست 

 الزراعي، أعداد مختلفة. وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد :المصدر

 الموارد المائية، أعداد مختلفة.  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات  
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 (2017 - 2000في مصر خالل الفترة ) ألرزلمحصوال المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه ( بعض 9شكل رقم )
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 كمية المياه المستخدمة لري الفدان: •

محصيول من ( أن متوسيطكمية الميياه المسيتخدمة ليري الفيدان10يانات الواردة بالجدول رقيم  الب  تشير

(. حييث تراوحيت كميية الميياه المسيتخدمة 2017-2000فدان خالل الفتيرة  /3م  3181بلغت نحو  الذرةالشامية

. كميا 2016م فيدان عيا/3م 4800صي بليو نحيو ، حد أق 2005فدان عام /3م 2634فيما بين حد أدني بلو نحو  

بنحييو  2000بالمقارنيية بعييام  2017تشييير بيانييات الجييدول أيضيياً إلييي زيييادة كمييية المييياه المسييتخدمة عييام 

 %8.48فدان بنسبة تمثل نحو /3م1324

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

محصييول ل( أن متوسييت إنتيياج المحصييول ميين وحييدة المياه10تشييير البيانييات الييواردة بالجييدول رقييم  

(. حيث تراوحت متوست إنتياج المحصيول 2017-2000خالل الفترة    3م1000طن/23.1نحو    بلوذرةالشاميةلا

صييي بلييو نحييو ، حييد أق2016عييام 3م1000طيين/ .730بييين حييد أدنييي بلييو نحييو ميين وحييدة المييياه فيمييا 

حيدة . كما تشير بيانات الجدول أيضاً إلي انخفاضمتوسيت إنتياج المحصيول مين و2005عام    3م1000طن/.151

 %3.39بنسبة تمثل نحو   3م 1000طن/.580بنحو   2000بالمقارنة بعام    2017المياه عام  

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

محصييول  ميين ( أن متوسييت صييافي العائييد ميين وحييدة المييياه10تشييير البيانييات الييواردة بالجييدول رقييم  

تراوحصيافي العائيد مين وحيدة  (. حييث2017-2000خيالل الفتيرة    3م1000جنيه/626نحو    بلوالذرةالشامية

صيي بليو نحيو ، حيد أق 2001عيام  3م1000جنيه/273فيما بين حد أدني بلو نحو  الذرةالشاميةياه لمحصول  الم

. كميا تشيير بيانيات الجيدول أيضياً إليي زيادةصيافي العائيد مين وحيدة الميياه 2012عام  3م1000جنيه/  1128

 %57.1بنسبة تمثل نحو   3م1000جنيه/161بنحو   0020بالمقارنة بعام   2017عام  ميةالذرة الشالمحصول 
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في مصر خالل الفترة   لذرة الشامية لمحصوال  المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 10جدول رقم)

(2000 - 2017 ) 

 السنوات 

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 طن/ فدان 

اإليراد 

 الكلي 

 جنيه 

متوست  

التكالي   

 الكلية 

 جنيه 

ائد  الع صافي

 الفداني 

 جنيه 

% نسبة  

إجمالي 

اإليراد إلى  

إجمالي 

 التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة  

لري الفدان 

 فدان  /3م

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد من 

 وحدة المياه 

 3م 1000جنيه/ 

2000 3.99 2193 1430 763 153 2713 1.47 281 

2001 3.86 2224 1472 752 151 2758 1.40 273 

2002 3.86 2304 1480 824 156 2776 1.39 297 

2003 3.76 2565 1709 856 150 2912 1.29 294 

2004 3.99 3781 1846 1935 205 2914 1.37 664 

2005 3.97 3876 2055 1821 189 2634 1.51 691 

2006 4.05 4087 2206 1881 185 3201 1.26 588 

2007 3.89 5675 2624 3051 216 3281 1.19 930 

2008 3.98 5050 3297 1753 153 3224 1.23 544 

2009 4.02 4914 3303 1611 149 3971 1.01 406 

2010 3.85 6140 3710 2430 165 3236 1.19 751 

2011 4.08 6740 4082 2658 165 2904 1.41 915 

2012 3.51 7560 4340 3220 174 2855 1.23 1128 

2013 3.78 7773 4735 3038 164 3050 1.24 996 

2014 3.64 7848 4927 2921 159 2989 1.22 977 

2015 3.57 7502 5268 2234 142 3005 1.19 743 

2016 3.52 8267 6638 1629 125 4800 0.73 339 

2017 3.60 9736 7952 1784 122 4037 0.89 442 

 273 0.73 2634 122 752 1430 2193 3.51 حد أدني 

 1128 1.51 4800 216 3220 7952 9736 4.08 حد أقصي 

 626 1.23 3181 162 1953 3504 5458 3.83 المتوست 

 الزراعي، أعداد مختلفة. وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد :المصدر

 ة إحصاءات الموارد المائية، أعداد مختلفة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

41 
 

في مصر خالل الفترة   لذرة الشامية لمحصوال المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 10شكل رقم )
(2000 -2017 ) 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

فدان/ 3كمية المياه المستخدمة لري الفدان م

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

/ متوسط  إنتاج المحصول من وحدة المياه طن
3م1000

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

/  هصافي العائد من وحدة المياه المستخدمة جني
3م1000



 

42 
 

 محصول الفول البلدي اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياهالمؤشرات  -4

 مة لري الفدان:كمية المياه المستخد •

محصيول من ( أن متوسيطكمية الميياه المسيتخدمة ليري الفيدان11تشير البيانات الواردة بالجدول رقيم  

(. حيث تراوحت كمية المياه المستخدمة فيميا 2017-2000فدان خالل الفترة  /3م  1410الفول البلديبلغت نحو  

. كميا تشيير 2014فدان عيام /3م 1854نحو صي بلو ، حد أق 2011فدان عام /3م  1097بين حد أدني بلو نحو  

ن فيدا/3م375بنحيو  2000بالمقارنية بعيام  2017بيانات الجدول أيضاً إلي زيادة كميية الميياه المسيتخدمة عيام 

 %11.8بنسبة تمثل نحو 

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

محصيول الفيول لحدة المياه( أن متوست إنتاج المحصول من و11تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

(. حييث تراوحيت متوسيت إنتياج المحصيول مين 2017-2000خيالل الفتيرة   3م1000طن/0.99نحو   بلوالبلدي

 3م1000طين/.121صي بليو نحيو ، حد أق2014عام 3م1000طن/ .770وحدة المياه فيما بين حد أدني بلو نحو 

 2017إنتياج المحصيول مين وحيدة الميياه عيام . كما تشير بيانات الجدول أيضاً إليي انخفاضمتوسيت  2011عام  

 %8.11بنسبة تمثل نحو   3م1000طن/.120بنحو   2000بالمقارنة بعام  

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

محصيول الفيول من ( أن متوسيت صيافي العائيد مين وحيدة الميياه11تشير البيانات الواردة بالجيدول رقيم  

ن وحيدة الميياه (. حيث تراوحصافي العائد مي0172-2000رة  خالل الفت  3م1000جنيه/1219نحو    بلو  البلدي 

 2491صي بلو نحيو ، حد أق 2000عام  3م1000جنيه/376لمحصول الفول البلدي فيما بين حد أدني بلو نحو  

. كما تشير بيانات الجدول أيضاً إليي زيادةصيافي العائيد مين وحيدة الميياه لمحصيول 2012عام  3م1000جنيه/

 %442بنسبة تمثل نحو   3م 1000جنيه/1663بنحو   2000ارنة بعام  بالمق  7201عام  الفول البلدي
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 لفول البلدي لمحصوال  المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 11جدول رقم)

 ( 2017 - 2000في مصر خالل الفترة )

 السنوات 

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 طن/ فدان 

اإليراد 

 الكلي 

 جنيه 

متوست  

 الكلية التكالي  

 جنيه 

صافي العائد  

 الفداني 

 جنيه 

% نسبة  

إجمالي 

اإليراد 

إلى  

إجمالي 

 التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة  

لري الفدان 

 فدان  /3م

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد من 

 وحدة المياه 

 3م 1000جنيه/ 

2000 1.21 1777 1333 444 133 1181 1.02 376 

2001 1.17 1798 1288 510 140 1191 0.98 428 

2002 1.38 1860 1367 493 136 1190 1.16 414 

2003 1.21 2049 1476 573 139 1250 0.97 458 

2004 1.37 3069 1763 1306 174 1271 1.08 1028 

2005 1.42 3248 1938 1310 168 1197 1.19 1094 

2006 1.39 3398 2017 1381 168 1382 1.01 999 

2007 1.41 3506 2291 1215 153 1409 1.00 862 

2008 1.43 5666 3290 2376 172 1403 1.02 1694 

2009 1.43 5701 3522 2179 162 1257 1.13 1733 

2010 1.26 4594 3254 1340 141 1295 0.97 1035 

2011 1.325 5687 3639 2048 156 1097 1.21 1867 

2012 1.402 7227 3515 3712 206 1490 0.94 2491 

2013 1.468 6984 3903 3081 179 1826 0.80 1687 

2014 1.433 7093 4170 2923 170 1854 0.77 1577 

2015 1.428 7162 4416 2746 162 1834 0.78 1497 

2016 1.424 7351 6247 1104 118 1690 0.84 653 

2017 1.406 11369 8196 3173 139 1556 0.90 2039 

 376 0.77 1097 118 444 1288 1777 1.17 ني دأ حد 

 2491 1.21 1854 206 3712 8196 11369 1.47 حد أقصي 

 1219 0.99 1410 156 1773 3201 4974 1.36 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات الموارد المائية، أعداد مختلفة.            
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في مصر خالل الفترة  الفول البلديلمحصول المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه ( بعض 11شكل رقم )

(2000 - 2017) 
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 محصول العدس لوحدة المياهواالقتصادية لمؤشرات اإلنتاجية ا -5

 كمية المياه المستخدمة لري الفدان: •

محصيول من ( أن متوسيطكمية الميياه المسيتخدمة ليري الفيدان12تشير البيانات الواردة بالجدول رقيم  

(. حييث تراوحيت كميية الميياه المسيتخدمة فيميا 2017-2000فدان خالل الفتيرة  /3م 1531بلغت نحو   العدس

. كميا تشيير 2007فيدان عيام /3م 1959صي بليو نحيو ، حد أق 2017فدان عام /3م 967و بين حد أدني بلو نح

ن فيدا/3م829بنحيو  2000بالمقارنة بعيام  2017كمية المياه المستخدمة عام  انخفاضبيانات الجدول أيضاً إلي  

 %46.2بنسبة تمثل نحو 

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

محصييول ل( أن متوسييت إنتيياج المحصييول ميين وحييدة المياه12ل رقييم  تشييير البيانييات الييواردة بالجييدو

متوسيت إنتياج المحصيول مين  (. حييث تيراوح2017-2000ل الفتيرة  خيال  3م1000طين/.590نحيو    بلوالعدس

 3م1000طين/98.0صي بليو نحيو ، حد أق2003عام 3م1000طن/ .370وحدة المياه فيما بين حد أدني بلو نحو 

 2017متوسيت إنتياج المحصيول مين وحيدة الميياه عيام زيادة  الجيدول أيضياً إليي  . كما تشيير بيانيات2017عام  

 %8150.نحو   بنسبة تمثل  3م1000طن/.590بنحو   2000بالمقارنة بعام  

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

 بلوالعدسيمحصيول  مين ( أن متوست صافي العائد من وحيدة الميياه12تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

(. حيث تراوحصافي العائد مين وحيدة الميياه لمحصيول 2017-2000خالل الفترة   3م1000جنيه/3812نحو  

عيام 3م1000جنييه/ 3525صي بلو نحو ، حد أق 2000عام  3م1000جنيه/ -9فيما بين حد أدني بلو نحو العدس

 2017عام سيالعد. كما تشير بيانات الجيدول أيضياً إليي زيادةصيافي العائيد مين وحيدة الميياه لمحصيول 2012

 .3م1000جنيه/3290بنحو   2000مقارنة بعام  بال
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 ( 2017  - 2000في مصر خالل الفترة ) لعدسلمحصوال  المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 12جدول رقم)

 السنوات 

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 طن/ فدان 

اإليراد 

 الكلي 

 جنيه 

متوست  

التكالي   

 الكلية 

 جنيه 

ي صاف 

لعائد ا

 الفداني 

 جنيه 

% نسبة  

إجمالي 

اإليراد إلى  

إجمالي 

 التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة  

لري الفدان 

 فدان  /3م

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد  

 من وحدة المياه 

 3م 1000جنيه/ 

2000 0.70 1450 1466 -16 99 1796 0.39 -9 

2001 0.71 1521 1515 6 100 1773 0.40 3 

2002 0.72 1637 1569 68 104 1755 0.41 39 

2003 0.68 1786 1609 177 111 1830 0.37 97 

2004 0.74 2294 1759 535 130 1837 0.40 291 

2005 0.74 2514 1827 687 138 1701 0.44 404 

2006 1.22 2820 2097 723 134 1942 0.63 372 

2007 1.22 2994 2359 635 127 1959 0.62 324 

2008 0.85 5655 3055 2600 185 1918 0.44 1356 

2009 0.77 5328 3202 2126 166 1797 0.43 1183 

2010 0.66 4594 3254 1340 141 1738 0.38 771 

2011 0.714 5687 3639 2048 156 1045 0.68 1960 

2012 0.891 7227 3515 3712 206 1053 0.85 3525 

2013 0.858 6984 3903 3081 179 1238 0.69 2489 

2014 0.862 7093 4170 2923 170 1147 0.75 2548 

2015 0.856 7162 4416 2746 162 1091 0.78 2517 

2016 0.864 7351 6247 1104 118 968 0.89 1140 

2017 0.948 11369 8196 3173 139 967 0.98 3281 

 9- 0.37 967 99 16- 1466 1450 0.66 حد أدني 

 3525 0.98 1959 206 3712 8196 11369 1.22 حد أقصي 

 1238 0.59 1531 143 1537 3211 4748 0.83 المتوست 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة. :المصدر

 أعداد مختلفة.  رة إحصاءات الموارد المائية،للتعبئة العامة واإلحصاء، نشالجهاز المركزي  
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 ( 2017  - 2000في مصر خالل الفترة ) لعدسلمحصوال المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه ( بعض 12شكل رقم )
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 ا محصول فول الصوي المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه -6

 كمية المياه المستخدمة لري الفدان: •

محصيول  مين ( أن متوست كمية المياه المستخدمة ليري الفيدان13تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

(. حييث تراوحيت كميية الميياه المسيتخدمة 2017-2000فدان خالل الفترة  /3م  3244بلغت نحو    فول الصويا

. كميا 2016ن عيام دافي/3م 4679صي بليو نحيو ، حد أق 2006فدان عام /3م 2657فيما بين حد أدني بلو نحو  

 1094بنحيو  2000بالمقارنية بعيام  2017كميية الميياه المسيتخدمة عيام  زييادةتشير بيانات الجدول أيضاً إلي 

 %7.37دان بنسبة تمثل نحو ف/3م

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

فيول محصيول ل( أن متوست إنتاج المحصول مين وحيدة المياه13تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

متوسيت إنتياج المحصيول مين (. حييث تيراوح  2017-2000الفتيرة    خالل  3م1000طن/.420نحو    بلوالصويا

 3م1000طين/.520صي بليو نحيو ، حد أق2016عام 3م1000طن/ .300بين حد أدني بلو نحو وحدة المياه فيما  

 2017مين وحيدة الميياه عيام متوسيت إنتياج المحصيول  انخفاض. كما تشير بيانات الجدول أيضاً إليي  2009عام  

 %5.11بنسبة تمثل نحو   3م1000طن/.050بنحو   2000بالمقارنة بعام  

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

فيول محصيول من ( أن متوسيت صيافي العائيد مين وحيدة الميياه13تشير البيانيات اليواردة بالجيدول رقيم  

لميياه ث تراوحصيافي العائيد مين وحيدة ا(. حي2017-2000خالل الفترة    3م1000جنيه/425نحو    بلوالصويا

 1201صيي بليو نحيو ، حد أق 2000عام  3م1000جنيه/ -84فيما بين حد أدني بلو نحو فول الصويالمحصول  

. كما تشير بيانات الجدول أيضاً إليي زيادةصيافي العائيد مين وحيدة الميياه لمحصيول 2012عام  3م1000جنيه/

 %248.8بنسبة تمثل نحو 3م1000جنيه/209بنحو   2000بالمقارنة بعام    2017ام  عفول الصويا
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 ( 2017  -  2000في مصر خالل الفترة )   فول الصويالمحصول  المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 13جدول رقم) 

 السنوات 

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 طن/ فدان 

اإليراد 

 الكلي 

 جنيه 

متوست  

التكالي   

 الكلية 

 جنيه 

صافي 

العائد 

 الفداني 

 جنيه 

% نسبة إجمالي  

اإليراد إلى  

 إجمالي التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة  

لري الفدان 

 فدان  /3م

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد من 

 وحدة المياه 

 3م 1000جنيه/ 

2000 1.14 1029 1273 -244 81 2903 0.39 -84 

2001 1.17 1069 1265 -196 85 2791 0.42 -70 

2002 1.26 2743 1760 983 156 2795 0.45 352 

2003 1.45 2423 1353 1070 179 2936 0.50 364 

2004 1.27 2366 1458 908 162 2955 0.43 307 

2005 1.29 2408 1610 798 150 2657 0.48 300 

2006 1.29 2475 1777 698 139 3239 0.40 215 

2007 1.38 2701 1790 911 151 3293 0.42 277 

2008 1.41 3602 2613 989 138 3291 0.43 301 

2009 1.55 4015 2643 1372 152 2986 0.52 459 

2010 1.17 3454 2773 681 125 3320 0.35 205 

2011 1.310 4590 3143 1447 146 3305 0.40 438 

2012 1.516 7066 3188 3878 222 3230 0.47 1201 

2013 1.461 6984 3414 3570 205 3306 0.44 1080 

2014 1.399 6803 3530 3273 193 3395 0.41 964 

2015 1.378 6758 3824 2934 177 3314 0.42 885 

2016 1.408 6802 5228 1574 130 4679 0.30 336 

2017 1.392 7332 6832 500 107 3997 0.35 125 

 84- 0.30 2657 81 244- 1265 1029 1.14 حد أدني 

 1201 0.52 4679 222 3878 6832 7332 1.55 حد أقصي 

 425 0.42 3244 150 1397 2749 4146 1.35 المتوست 

 الزراعي، أعداد مختلفة. وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد :المصدر

 ء، نشرة إحصاءات الموارد المائية، أعداد مختلفة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصا  
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في مصر خالل الفترة   فول الصويالمحصول المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه( بعض 13شكل رقم )

(2000 - 2017 ) 
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 محصول قصب السكر  المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه -7

 ة لري الفدان:كمية المياه المستخدم •

قصيب محصول ل( أن متوست كمية المياه المستخدمة لري الفدان14تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

(. حيث تراوحت كمية المياه المستخدمة فيميا بيين 2017-2000فدان خالل الفترة  /3م  9534بلغت نحو  السكر

. كميا تشيير 2016فيدان عيام /3م 20001صيي بليو نحيو ، حد أق 2006فدان عام /3م 7809حد أدني بلو نحو 

فيدان /3م 2215بنحيو  2000بالمقارنية بعيام  2017كمية المياه المستخدمة عام   زيادةبيانات الجدول أيضاً إلي  

 %26.1بنسبة تمثل نحو 

 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: •

قصيب محصول ة المياه لإنتاج المحصول من وحد( أن متوست 14تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  

متوسيت إنتياج المحصيول مين  (. حييث تيراوح2017-2000ل الفتيرة  خيال  3م1000طن/27.5نحو    بلوالسكر  

 3م1000طين/0.98صي بليو نحيو ، حد أق2016عام 3م1000طن/ 3.95وحدة المياه فيما بين حد أدني بلو نحو 

 2017ج المحصيول مين وحيدة الميياه عيام متوسيت إنتياانخفاض. كما تشير بيانات الجدول أيضاً إليي  2006عام  

 %9.26ل نحو بنسبة تمث  3م1000طن/1.62بنحو   2000بالمقارنة بعام  

 صافي العائد من وحدة المياه:  •

قصيب محصيول من ( أن متوسيت صيافي العائيد مين وحيدة الميياه14تشير البيانات الواردة بالجدول رقيم  

(. حييث تراوحصيافي العائيد مين وحيدة الميياه 2017-2000خالل الفترة    3م1000جنيه/675نحو  بلو  السكر  

صيي بليو نحيو ، حيد أق 2001عيام  3م1000جنييه/ 144فيميا بيين حيد أدنيي بليو نحيوقصب السكر لمحصول  

. كميا تشيير بيانيات الجيدول أيضياً إليي زيادةصيافي العائيد مين وحيدة الميياه 2017عام  3م1000جنيه/  1813

تمثل نحو3م1000جنيه/1668بنحو   2000ام بالمقارنة بع  2017  عامقصب السكرلمحصول   .%1151بنسبة 
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القمح في مصر خالل  قصب السكر ( بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه لمحصول14جدول رقم)

 ( 2017 - 2000الفترة )

 السنوات 

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 طن/ فدان 

اإليراد 

 الكلي 

 جنيه 

متوست  

التكالي   

 الكلية 

 ه جني

صافي 

العائد 

 الفداني 

 جنيه 

% نسبة  

إجمالي 

اإليراد 

إلى  

إجمالي 

 التكالي  

كمية المياه 

المستخدمة لري 

 فدان  /3الفدان م

متوست  إنتاج 

المحصول من 

 وحدة المياه 

 3م1000طن/  

صافي العائد من 

 وحدة المياه 

 3م 1000جنيه/ 

2000 51.15 4736 3509 1227 135 8473 6.04 145 

2001 49.24 4740 3519 1221 135 8458 5.82 144 

2002 51.34 5201 3700 1501 141 8441 6.08 178 

2003 49.44 5216 3600 1616 145 8363 5.91 193 

2004 49.95 6556 4131 2425 159 8833 5.66 275 

2005 50.40 8129 4302 3827 189 8851 5.69 432 

2006 50.83 8673 4412 4261 197 7809 6.51 546 

2007 50.94 9250 5348 3902 173 9678 5.26 403 

2008 50.79 10189 5640 4549 181 9875 5.14 461 

2009 50.83 11468 6031 5437 190 9683 5.25 561 

2010 48.84 13863 6606 7257 210 8914 5.48 814 

2011 49.091 16242 6691 9551 243 10121 4.85 944 

2012 48.508 17205 7755 9450 222 9149 5.30 1033 

2013 47.699 17290 7590 9700 228 10434 4.57 930 

2014 48.799 19653 8891 10762 221 10808 4.52 996 

2015 48.358 19392 8736 10656 222 11032 4.38 966 

2016 47.452 29346 13451 15895 218 12000 3.95 1325 

2017 47.184 33956 14579 19377 233 10688 4.41 1813 

 144 3.95 7809 135 1221 3509 4736 47.18 حد أدني 

 1813 6.51 12000 243 19377 14579 33956 51.34 حد أقصي 

 675 5.27 9534 191 6812 6583 13395 49.49 المتوست 

 الزراعي، أعداد مختلفة.  األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،نشرة االقتصاد وزارة الزراعة واستصالح :المصدر

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات الموارد المائية، أعداد مختلفة.  
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في مصر خالل الفترة  قصب السكر ( بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة المياه لمحصول14شكل رقم )

(2000 - 2017 ) 
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 ياه االفتراضية لمحاصيل الدراسة في مصررابعاً: تجارة الم

المياه االفتراضية فكرة اقتصادية مبتكرة تبحث عن المياه غير المنظورة ، فالبشر ال يستهلكون المياه فقت في  

، ولكن   ذلك  إلى  الشرب واالستحمام وما  السابق دواعي  في  تقديرها  يتم  يكن  لم  هناك جوانب أخرا ضمنية 

غذية والمنتجات االستهالكية ، وبحسب هذا المفهوم فأن كوب القهوة الذا تتناوله  خاصة في مجاالت إنتاج األ 

لترا من المياه التي استخدمت في أنماء وإنتاج وتعبئة وشحن البن المستخدم   140في الصباح يستهلك حوالي  

وإنتاج كيلو جرام لتر مياه ،    3000القهوة ، كما أن إنتاج كيلوجرام واحد من األرز يستهلك حوالى  في أعداد  

أل  لتر من المياه في المتوست ، المياه االفتراضية هي كمية المياه الكلية   15000واحد من اللحم البقرا يحتاج 

 التي استخدمت في إنتاج مادة غذائية وخاصة المنتجات الزراعية 

ي  ومن كالقمح  ثم  الحقلية  المحاصيل  االفتراضية الهم  المياه  تجارة  الجزء  الشامية،  تناول هذا  الذرة  ، واالرز، 

، وسوف يتم استعراضهما على 2017  –  2000الفول البلدي، العدس، فول الصويا، قصب السكر خالل الفترة  

 النحو التالى:

 تجارة المياه االفتراضية لمحصول القمح:  -1

  أل  طن 65( أن متوست صادرات مصر من محصول القمح بلغت نحو  15تشير بيانات الجدول رقم  

أعوام ب 3م /مليار  401،  0بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو    3م /مليار  0.1ا مياه افتراضية بلو حجمها نحو  بمحتو

،  0، بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمهما نحو  2017،  2014،   2013،   2005،   2004،  2001،  2000

راضية بلو حجمها بمحتوا مياه افت  أل  طن    6930.3متوست واردات مصرنحو    ، فى حين بلو  3م /مليار  0.3

نحو    3م/مليار  5نحو   بلغاً  أدنى وأقصى  بحدين  ،   2001عامين    أل  طن  12061.0،  أل  طن  2818.0، 

، وبالنسبة لصافى الواردات المائية   2م /مليار  13.1،    1.6ة بلو حجمهما نحو  ، بمحتوا مياه افتراضي 2017

 . 2016،  2001عامين  3م /مليار 12.9، 3م /مليار 1.6بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو 3مليار/م 5.0بلغت نحو 

 :  األرزتجارة المياه االفتراضية لمحصول  -2

  أل  طن   698( أن متوست صادرات مصر من محصول االرز بلغت نحو  16تشير بيانات الجدول رقم  

بلو حجمها نحو   افتراضية  مياه  نحو  3مليار/م   0.98بمحتوا  بلغاً  أدنى وأقصى  ال  طن    1787،  60بحدين 

، فى حين بلغت    3مليار/م   2.68،    0.10، بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمهما نحو    2007،    2011  أعوام

، بحدين أدنى 3مليار/م   0.05بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمها نحو    3مليار/م  36حو متوست واردات مصرن

لو حجمهما نحو ، بمحتوا مياه افتراضية ب2007،  2001، 2000أعوام أل  طن  172،  1وأقصى بلغاً نحو 

قصى بلغاً ، بحدين أدنى وأ3مليار/م   0.93المائية بلغت نحو    الصادراتوبالنسبة لصافى    3مليار/م   0.26،    0.0

 . 2007،  2011عامين 3مليار/م 2.43، 0.13-نحو 
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 . 2017– 2000مصر خالل الفترة  في ( الصادرات والواردات وصافى الواردات المائية لمحصول القمح 15جدول رقم )

 السنة
 صافي الواردات المائية واردات  صادرات 

 مليار م3 أل  طن  مليار م3 أل  طن  (مليار م3)

2000 0 0.00 4302 2.6 2.6 

2001 0 0.00 2818 1.6 1.6 

2002 3 0.00 4531 2.8 2.8 

2003 29 0.02 4065 2.5 2.5 

2004 0 0.00 4367 2.7 2.7 

2005 0 0.00 5688 3.3 3.3 

2006 35 0.02 5820 3.9 3.9 

2007 21 0.01 5911 4.1 4.1 

2008 22 0.02 7381 5.0 5.0 

2009 97 0.06 6933 4.3 4.3 

2010 5 0.00 9805 7.3 7.3 

2011 4 0.00 9804 6.0 6.0 

2012 114 0.07 6549 4.1 4.0 

2013 0 0.00 6785 5.1 5.1 

2014 0 0.00 8105 6.4 6.4 

2015 261 0.20 9001 6.9 6.7 

2016 185 0.22 10820 13.1 12.9 

2017 401 0.31 12061 9.3 8.9 

 5.0 5.0 6930 0.1 65 المتوست 

 1.6 1.6 2818 0.0 0.0 حد ادني 

 12.9 13.1 12061 0.3 401 حد أقصى 

 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائية،أعدادمختلفة. المصدر:
لالستهالك من السلع الزراعية،  جهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح ال

 ةأعداد مختلف
 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الميزان الغذائي،أعدادمختلفة.

 2017– 2000 صافى الواردات المائية لمحصول القمح فى مصر خالل الفترة(15شكل رقم )
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 . 2017– 2000فى مصر خالل الفترة  األرز ( الصادرات والواردات وصافى الواردات المائية لمحصول 16جدول رقم )

 السنة
 صافي الصادرات المائية واردات  صادرات 

( 3مليار م 3مليار م أل  طن  ( 3مليار م أل  طن    

2000 360 0.52 1 0.00 0.52 

2001 1030 1.49 1 0.00 1.49 

2002 698 0.99 2 0.00 0.99 

2003 779 1.10 3 0.00 1.09 

2004 1110 1.50 4 0.01 1.50 

2005 1489 2.10 6 0.01 2.09 

2006 1435 1.77 8 0.01 1.76 

2007 1787 2.68 172 0.26 2.43 

2008 261 0.42 31 0.05 0.37 

2009 836 1.30 24 0.04 1.26 

2010 795 1.15 25 0.04 1.12 

2011 60 0.10 137 0.23 -0.13 

2012 225 0.24 35 0.04 0.21 

2013 529 0.52 24 0.02 0.50 

2014 120 0.19 14 0.02 0.17 

2015 252 0.42 46 0.08 0.34 

2016 100 0.13 79 0.10 0.03 

2017 698 0.98 36 0.05 0.93 

 0.93 0.05 36 0.98 698 المتوست 

 0.13- 0.00 1 0.10 60 حد ادني 

 2.43 0.26 172 2.68 1787 حد أقصى 

 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائية،أعدادمختلفة. المصدر:
الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية،  

 ةأعداد مختلف
 جهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الميزان الغذائي،أعدادمختلفة.ال

 2017– 2000مصر خالل الفترة  فيصافى الصادرات المائية لمحصول األرز(16شكل رقم )
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 تجارة المياه االفتراضية لمحصول الذرة الشامية:   -3

  6بلغت نحو    ة الشاميةالذر ( أن متوست صادرات مصر من محصول  17تشير بيانات الجدول رقم  

نحو   حجمها  بلو  افتراضية  مياه  بمحتوا  طن  نحو    3م   /مليون5أل   بلغاً  وأقصى  أدنى   0بحدين 

، فى حين    3م /مليون19،    0، بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمهما نحو  2010،    2003بأعوام  3م /مليون27،

مياه افتراضية بلو    5376بلو متوست واردات مصرنحو   ،    3م /مليون  4341حجمها نحو  أل  طن  بمحتوا 

نحو   بلغاً  وأقصى  أدنى  طن،  2429بحدين  عامين  8807أل   طن  مياه  2017،    2004أل   بمحتوا   ،

، وبالنسبة لصافى الواردات المائية بلغت نحو  3م/مليون   13.1،  3مليون/م   3414افتراضية بلو حجمهما نحو  

 .2017،  2009عامين  3مليار/م 9864،  3م/ مليون1848بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو  3م /مليون 4336

 . 2017– 2000الفترة  ( الصادرات والواردات وصافى الواردات المائية لمحصول الذرة الشامية فى مصر خالل 17جدول رقم )

 السنة 
صافي الواردات   واردات  صادرات 

 3مليون م ألف طن  3مليون م ألف طن  3المائية مليون م 

2000 1 0.7 4958 3374 3373 

2001 1 0.7 4797 3428 3428 

2002 1 0.7 4721 3399 3398 

2003 0 0.0 3978 3141 3141 

2004 2 1.5 2429 2502 2501 

2005 5 3.3 5113 3384 3381 

2006 5 4.0 3788 2983 2979 

2007 7 4.2 4490 3775 3771 

2008 5 4.1 5075 4112 4108 

2009 8 13.8 4527 1862 1848 

2010 27 19.3 5004 4076 4056 

2011 6 1.4 6897 4901 4900 

2012 18 14.6 6523 5293 5278 

2013 2 1.6 5833 4971 4969 

2014 5 1.6 6947 3507 3506 

2015 3 1.7 6820 5293 5291 

2016 4 5.4 6067 8263 8257 

2017 4 4.5 8807 9868 9864 

 4336 4341 5376 5 6 المتوست 

 1848 1862 2429 0 0 حد أدني 

 9864 9868 8807 19 27 حدأقصي 

 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائية،أعدادمختلفة. المصدر:
الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية،  

 ةأعداد مختلف
 يزان الغذائي،أعدادمختلفة.الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الم
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 تجارة المياه االفتراضية لمحصول الفول البلدي:  -4

رقم   الجدول  بيانات  محصول  18تشير  من  مصر  صادرات  متوست  أن  البلدي (  نحو    الفول  بلغت 

نحو  356 حجمها  بلو  افتراضية  مياه  بمحتوا  طن  نحو    3م   /مليون377أل   بلغاً  وأقصى  أدنى   5بحدين 

، فى حين    3م /مليون  73،  4، بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمهما نحو  2017،    2011بأعوام  3م /مليون66،

مصرنحو   واردات  متوست  نحو    6181بلو  حجمها  بلو  افتراضية  مياه  بمحتوا  طن   ، 3م/ مليون6337أل  

، بمحتوا مياه افتراضية بلو 2008،    2000مين  أل  طن عا 655أل  طن،  74بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو  

بحدين أدنى   3مليار/م  5960، وبالنسبة لصافى الواردات المائية بلغت نحو    2م /مليون645،  72حجمهما نحو  

 . 2008،  2000عامين  3م /مليون596،  3م /مليون65وأقصى بلغاً نحو 

 . 2017– 2000فى مصر خالل الفترة  البلديحصول الفول ( الصادرات والواردات وصافى الواردات المائية لم18م )جدول رق 

 السنة 

 واردات  صادرات 
صافي الواردات  

 3مليون م ألف طن  3مليون م ألف طن  3المائية مليون م 

2000 7 6.83 74 72 65 

2001 6 6.11 197 201 195 

2002 5 4.33 288 249 245 

2003 5 5.16 308 318 313 

2004 7 6.5 314 291 285 

2005 9 7.5 380 320 313 

2006 21 20.9 459 456 435 

2007 15 14.9 301 300 285 

2008 50 49.22 655 645 596 

2009 40 36.24 518 456 420 

2010 19 19.5 480 493 473 

2011 5 4.1 313 259 255 

2012 15 15.93 250 266 250 

2013 15 18.66 425 529 510 

2014 21 27.16 305 394 367 

2015 14 17.98 293 376 358 

2016 36 42.7 294 349 306 

2017 66 73.05 327 362 289 

 5960 6337 6181 377 356 المتوست 

 65 72 74 4 5 الحد األدنى 

 596 645 655 73 66 الحد األقصى 
 ة،أعدادمختلفة. الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائيالمصدر:

من السلع الزراعية،    الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح لالستهالك 
 ةأعداد مختلف

 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الميزان الغذائي،أعدادمختلفة.
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 2017– 2000لذرة الشاميةفي مصر خالل الفترة صافى الصادرات المائية لمحصول ا(17شكل رقم )

 

 2017– 2000صافى الصادرات المائية لمحصول الفول البلديفي مصر خالل الفترة (18شكل رقم )

 

 

 تجارة المياه االفتراضية لمحصول العدس:  -5

أل  طن  6بلغت نحو    العدس( أن متوست صادرات مصر من محصول  19تشير بيانات الجدول رقم  

م  نحو  بمحتوا  حجمها  بلو  افتراضية  نحو  3م  /مليون 10ياه  بلغاً  وأقصى  أدنى  بأعوام  3م/ مليون16،  1بحدين 

،  2، بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمهما نحو  2014،  2008،   2007،   2006،   2005،  2003،  2002

ها نحو  أل  طن  بمحتوا مياه افتراضية بلو حجم  96، فى حين بلو متوست واردات مصرنحو    3م /مليون36

، بمحتوا  2013،    2003أل  طن عامين  133أل  طن،  61، بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو    3م /مليون180

نحو   حجمهما  بلو  افتراضية  نحو   2م /مليون330،    93مياه  بلغت  المائية  الواردات  لصافى  وبالنسبة   ،

 .2010،  5201عامين  3م /مليون307،  3م /مليون79بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو  3م /مليون170
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 2017– 2000خالل الفترة   ( الصادرات والواردات وصافى الواردات المائية لمحصول العدس فى مصر19جدول رقم )

 السنة 
 صافي الواردات المائية  واردات  صادرات 

 3مليون م 3مليون م ألف طن  3مليون م ألف طن 

2000 2 5 88 225 220 

2001 2 5 113 284 279 

2002 1 2 100 245 243 

2003 1 3 61 163 160 

2004 2 5 89 221 216 

2005 1 2 108 247 245 

2006 1 2 77 123 121 

2007 1 2 84 135 133 

2008 16 36 70 158 122 

2009 2 5 88 204 199 

2010 9 24 126 330 307 

2011 2 3 93 136 133 

2012 10 12 100 118 106 

2013 14 20 133 192 172 

2014 16 21 94 125 104 

2015 11 14 73 93 79 

2016 11 12 105 118 105 

2017 13 13 120 122 109 

 170 180 96 10 6 المتوست 

 79 93 61 2 1 حد أدني 

 307 330 133 36 16 حدأقصي 

 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائية،أعدادمختلفة. المصدر:
هازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية،  الج

 ةأعداد مختلف
 يزان الغذائي،أعدادمختلفة.الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الم

 2017– 2000في مصر خالل الفترة العدسصافى الصادرات المائية لمحصول (19شكل رقم )
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 :  فول الصوياتجارة المياه االفتراضية لمحصول  -6

رقم   الجدول  بيانات  أن20تشير  الصويا  (  فول  لمحصول  صادرات  توجد  ال  كمية  أقصى  أن  وه 

  فى حين بلو متوست واردات مصر   .3م /مليون  3بمحتوي مياه افتراضية سجلت نحو  صادرات سجلتأل  طن  

، بحدين أدنى    3مليار/م   1460بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمها نحو    أل  طن    593نحو  من فول الصويا بلغت

، بمحتوا مياه افتراضية بلو حجمهما  2007،  2003أل  طن عامين 1137أل  طن،  132وأقصى بلغاً نحو 

 3م /مليون1460، وبالنسبة لصافى الواردات المائية بلغت نحو  2م/ مليون2731،  266نحو 

 2017– 2000الواردات وصافى الواردات المائية لمحصول فول الصويا فى مصر خالل الفترة ( الصادرات و20جدول رقم )

 السنة 
 صافي الواردات المائية  واردات  صادرات 

 3مليون م 3مليون م ألف طن  3مليون م ألف طن 

2000 0.0 0.0 213 541 541 

2001 0.0 0.0 350 833 833 

2002 0.0 0.1 322 716 716 

2003 0.0 0.0 132 267 267 

2004 0.1 0.2 215 500 499 

2005 0.0 0.1 574 1185 1185 

2006 0.0 0.1 574 1437 1437 

2007 0.0 0.1 1137 2711 2711 

2008 0.2 0.3 514 1199 1198 

2009 0.1 0.3 654 1262 1262 

2010 0.2 0.7 617 1755 1754 

2011 1.0 2.5 768 1937 1935 

2012 0.1 0.1 525 1119 1118 

2013 0.3 0.8 957 2165 2164 

2014 0.2 0.5 893 2167 2167 

2015 1.0 2.4 669 1609 1607 

2016 1.0 0.0 822 2731 2731 

2017 0.0 0.0 746 2142 2142 

 1460 1460 593 0 0 المتوست

 266 266 132 0.0 0.0 حد أدني 

 2731 2731 1137 3 1 حدأقصي 

 بئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائية،أعدادمختلفة. الجهازالمركزيللتعالمصدر:
الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية،  

 ةأعداد مختلف
 دمختلفة.يزان الغذائي،أعدا الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الم
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 تجارة المياه االفتراضية لمحصول قصب السكر:   -1

بالرغم من أن محصول القصب يُعدّ المحصول الرئيسي إلنتاج السكر في مصر, إال أنه في ظل احتياجاته 

التوسع في زراعته.   المياه  يصعب  نموه, وفي ظل محدودية  فترة  للمياه خالل  النشرات كما  الكبيرة  تبين من 

لحر التيالسنوية  الغذائي  الميزان  الخارجية ونشرات  اإلنتاج والتجارة  للتعبئة    كة  المركزي  الجهاز  تصدرهما 

( أن متوست  21تشير بيانات الجدول رقم   .ركة صادرات وواردات لهذا المحصولالعمة واإلحصاء أن هناك ح

افتراضية بلو  األل     3بلغت نحو    قصب السكرصادرات مصر من محصول   حجمها نحو طن بمحتوا مياه 

بلغا  3م  /مليون.60 طن  10نحو    بحدأقصى  حجمه  2016عاماألل   بلو  افتراضية  مياه  نحو  بمحتوا    32.ا 

مصرنحو    3م /مليون واردات  متوست  بلو  حين  فى  طن  0.6،  نحو   أل   حجمها  بلو  افتراضية  مياه  بمحتوا 

نحو  بحد  ،  3م /مليون0.1 بلغاً  طن  3أقصى  افتراض  ،  2015عام    أل   مياه  نحو  بمحتوا  حجمهما  بلو  ية 

 .3م /مليون0.4نحو   ى الواردات المائية بلومتوست صاف، وبالنسبة ل 2م /مليون0.7

 2017– 2000( الصادرات والواردات وصافى الواردات المائية لمحصول قصب السكر فى مصر خالل الفترة 21جدول رقم )

 السنوات 
صادرات الف  

 طن
صادرات  
 ( 3مائية)مليون م

 طن  ألفواردات 
دات مائية  وار

 ( 3)مليون م
صافي الصادرات  

 ( 3المائية)مليون م

2000 5 0.83 0.0 0 0.83 

2001 4 0.69 0.0 0 0.69 

2002 5 0.82 0.0 0 0.82 

2003 4 0.68 0.0 0 0.68 

2004 5 0.88 0.0 0 0.88 

2005 1 0.18 1.0 0 0.00 

2006 1 0.15 0.0 0 0.15 

2007 2 0.38 0.0 0 0.38 

2008 4 0.78 0.0 0 0.78 

2009 6 1.14 0.0 0 1.14 

2010 2 0.37 0.0 0 0.37 

2011 1 0.21 0.0 0 0.21 

2012 1 0.19 0.0 0 0.19 

2013 0 0.00 1.0 0 -0.22 

2014 2 0.44 2.0 0 0.00 

2015 0 0.00 3.0 1 -0.68 

2016 10 2.25 2.0 0 1.80 

2017 1 0.23 2.0 0 -0.23 

 0.4 0.1 0.6 0.6 3 المتوست 

 0.7- 0.0 0.0 0.0 0 األدنى الحد 

 1.8 0.7 3.0 2.3 10 الحد األقصى 

 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،النشرةالسنويةإلحصاءاتالريوالمواردالمائية،أعدادمختلفة. المصدر:
السلع الزراعية،  ستهالك من الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء، نشرات اإلنتاج وحركة التجارة الخارجية والمتاح لال

 ةأعداد مختلف
 الجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،نشرات الميزان الغذائي،أعدادمختلفة.
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 2017– 2000صافى الصادرات المائية لمحصول فول الصويافي مصر خالل الفترة (20شكل رقم )

 

 

 2017– 2000لفترة اصافى الصادرات المائية لمحصول قصب السكرفي مصر خالل (21شكل رقم )

 

 

 : خامساً : تقدير البصمة المائية ومؤشراتها محاصيل الدراسة 

تم استنساخ مفهوم البصمة المائية من تجربة بصمة الكربون التي تم االعتماد عليها للحد من انبعاث 

إدارة أنظمة  بتحسين  الدول  اهتمام كافة  إلى رفع  الكربون، وذلك في محاولة  أكسيد  ثاني  المائية   غاز  الموارد 

لبن مستحدثة  تحليلية  أداة  المائية  البصمة  وتعد   ، منها  الهدر  على وتقليل  والغذائي  المائي  لألمن  شامل  فهم  اء 

المحلية   المياه  بميزانيات  المرتبطة  العوامل  تأثير  وقياس  لمعرفة  أدوات  وهي  والدولي،  المحلي  الصعيدين 

القرار صناع  تساعد  أن  يمكن  والتي  الحالية    والوطنية،  التوقعات  لمواجهة  إجراءات،  من  يلزم  ما  اتخاذ  في 

المياه على  للطلب  لشعوبهم  والمحتملة  الهم  والغذاء  االفتراضية  المياه  تجارة  الجزء  هذا  يتناول  ثم  .ومن 
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السكر خالل   الصويا، قصب  فول  العدس،  البلدي،  الفول  الشامية،  الذرة  واالرز،   ، كالقمح  الحقلية  المحاصيل 

 ، وسوف يتم استعراضهما على النحو التالى: 2017 – 2000الفترة 

 

 :لمحصول القمحتقدير البصمة المائية  -1

رقم    الجدول  بيانات  نحو  22تشير  بلغت  الداخلية  المائية  البصمة  متوست  أن  الفترة  3مليار/م   5.4(  خالل 

فى حين بلغت   ،2016،    2001عامي    3مليار/م   7.5،  3.8، بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو  (2000-2017 

  12.9،   1.6، بحدين أدنى وأقصى بلغاً نحو الدراسةكمتوست فترة 3م /مليار 5.2البصمة المائية الخارجية نحو 

نحو  2016،    2001  عامي  3مليار/م  بلغت  الكلية  المائية  للبصمة  وبالنسبة  فترة  3م/ مليار  10.6،  كمتوست 

بحدي الدراسة  نحو    ،  بلغاً  وأقصى  أن  2016،    2001عامين    3ممليار/  20.4،    5.4أدنى  أيضاً  تبين  كما   ،

قصى ادنى وا   ، بحدي خالل فترة الدراسة  %43.1موارد المائية الخارجية بلو نحو االعتماد على ال متوسطنسبة  

نحو   ، فى حين بلغت متوست نسبة االكتفاء الذاتى من الموارد   2016،    2001  عامي  %63.3،  %30.5بلغاً 

نحو   ا%56.0المحلية  فترة  بحدي لدراسةخالل  و  ،  نحو  ادنى  بلغاً  ،    2010  عامي  %69.5،% 42.2اقصى 

2001 . 

 تقدير البصمة المائية لمحصول االرز:  -2

رقم   الجدول  بيانات  نحو  22تشير  بلغت  الداخلية  المائية  البصمة  متوست  أن  الفترة  3مليار/م   7.5(  خالل 

، فى حين بلغت 2008،   2013 يعام 3مليار/م  10.6، 5.3أدنى وأقصى بلغاً نحو  (،، بحدي 2000-2017 

 0.7،  2.4-أدنى وأقصى بلغاً نحو    كمتوست فترة الدراسة، بحدي 3مليار/م  0.8-البصمة المائية الخارجية نحو  

كمتوست فترة الدراسة، 3مليار/م  6.6، وبالنسبة للبصمة المائية الكلية بلغت نحو2017،    2007  عامي3م /مليار

االعتماد على الموارد نسبة  ، أما    2008،    2006  عامي  3مليار/م  201.،    4.0أدنى وأقصى بلغاً نحو    بحدي 

نحوالمائ  بلو  الخارجية  بحدي   %15.6-ية   ، الدراسة  فترة  و  كمتوست  نحو  ادنى  بلغاً    % 7.6،% 48.2-اقصى 

 حدي، ب% 115.6، فى حين بلغت متوست نسبة االكتفاء الذاتى من الموارد المحلية نحو  2017،    2007  عامي

 . 2007،  2017 عامي %148.2، % 92.1بلغاً نحو  صىادنى واق
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من الموارد    الذاتي( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء 21جدول رقم )

 2017  – 2000فى مصر خالل الفترة  المائية المحلية لمحصول القمح 

 السنة

 البصمة 

 المائية 

 الداخلية  

 ( 3 مليارم

 صمة الب

 المائية  

 الخارجية 

 (3 مليار م

 البصمة 

 المائية  

 الكلية 

 ( 3 مليارم

نسبة االعتماد علي 

الموارد المائية  

 الخارجية 

% 

 نسبة االكتفاء الذاتي 

 منالمواردالمائية 

 المحلية  

  % 

2000 3.9 2.6 6.5 40.0 60.0 

2001 3.8 1.6 5.4 30.5 69.5 

2002 3.9 2.8 6.7 41.3 58.7 

2003 4.2 2.5 6.7 37.2 62.8 

2004 4.4 2.7 7.0 37.8 62.2 

2005 4.7 3.3 7.9 41.1 58.9 

2006 5.6 3.9 9.5 41.3 58.7 

2007 5.1 4.1 9.1 44.5 55.5 

2008 5.4 5.0 10.5 48.1 51.9 

2009 5.3 4.3 9.6 44.8 55.2 

2010 5.3 7.3 12.6 57.8 42.2 

2011 5.1 6.0 11.1 53.9 46.1 

2012 5.4 4.0 9.4 42.6 57.4 

2013 7.1 5.1 12.2 41.8 58.2 

2014 7.3 6.4 13.7 46.6 53.4 

2015 7.1 6.7 13.8 48.3 51.7 

2016 7.5 12.9 20.4 63.3 36.7 

2017 6.2 8.9 15.1 59.2 40.8 

 56.0 43.1 10.6 5.2 5.4 المتوست

 42.2 30.5 5.4 1.6 3.8 حد أدني 

 69.5 63.3 20.4 12.9 7.5 حد أقصي 

 والموارد المائية ،أعداد مختلفة  إلحصاءاتالري، النشرة السنوية  واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيالجهاز  المصدر:

( ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية  21شكل رقم )

 2017 – 2000لمحصول القمح فى مصر خالل الفترة 
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من الموارد المائية  الذاتي( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء 22جدول رقم  

 2017 – 2000مصر خالل الفترة  المحلية لمحصول األرزفي

 السنة

 البصمة 

 المائية 

 الداخلية 

 (3م / مليار

 البصمة 

المائية  

 الخارجية 

 (3 مليار/ م

 مة البص

 المائية 

 الكلية 

 (3 مليار/ م

نسبة االعتماد علي %

 الموارد المائيةالخارجية 

 

 نسبة االكتفاء الذاتي %

 من الموارد المائية المحلية

 

2000 7.9 -0.5 7.4 -7.0 107.0 

2001 7.2 -1.5 5.7 -26.1 126.1 

2002 6.4 -1.0 5.4 -18.2 118.2 

2003 7.5 -1.1 6.4 -17.1 117.1 

2004 6.9 -1.5 5.4 -27.9 127.9 

2005 6.8 -2.1 4.8 -43.9 143.9 

2006 5.8 -1.8 4.0 -43.7 143.7 

2007 7.5 -2.4 5.0 -48.2 148.2 

2008 10.6 -0.4 10.2 -3.6 103.6 

2009 10.0 -1.3 8.7 -14.5 114.5 

2010 6.9 -1.1 5.7 -19.5 119.5 

2011 7.2 0.1 7.3 1.8 98.2 

2012 5.9 -0.2 5.7 -3.6 103.6 

2013 5.3 -0.5 4.8 -10.4 110.4 

2014 9.0 -0.2 8.9 -1.9 101.9 

2015 8.6 -0.3 8.3 -4.1 104.1 

2016 6.7 0.0 6.7 -0.4 100.4 

2017 7.9 0.7 8.6 7.9 92.1 

 115.6 15.6- 6.6 0.8- 7.5 المتوست

 92.1 48.2- 4.0 2.4- 5.3 حد ادني 

 148.2 7.9 10.2 0.7 10.6 حد أقصى 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية ،أعداد مختلفة  المصدر:

(ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية  22شكل رقم )

 2017 – 2000لمحصول األرزفي مصر خالل الفترة 
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 تقدير البصمة المائية لمحصول الذرة الشامية: -3

فترة الدراسة خالل  3مليار/م 6.1( أن متوست البصمة المائية الداخلية بلغت نحو  23تشير بيانات الجدول رقم  

بحدي  نحو    ،  بلغاً  وأقصى  بلو  2016،  2002،  2000أعوام 3مليار/م  10.6،  3مليار/م   4.6أدنى  حين  فى   ،

المائي   متوست الخارجية نحو  البصمة  الدراسة، بحدي 3مليار/م   4.5ة  فترة  نحو    خالل  بلغاً    2.5أدنى وأقصى 

كمتوست 3مليار/م10.7، وبالنسبة للبصمة المائية الكلية بلغت نحو2017،  2004عامي  3مليار/م9.9،  3مليار/م 

الدراسة، بحدي  نحو    فترة  بلغاً  أما  2016،    2004عامي  3مليار/م  9.18،  7.4أدنى وأقصى  االعتماد نسبة، 

بلغ الخارجية  المائية  الموارد  بحدي   %41.5نحو  تعلى  الدراسة،  فترة  نحو   كمتوست  بلغاً  واقصى  ادنى 

بلو2017،  2004عامي  53%، 33.8% حين  فى  نحو    ،  المحلية  الموارد  من  الذاتى  االكتفاء  نسبة  متوست 

 . 2004،  2017 عامي %66.2، %47ادنى واقصى بلغاً نحو  ، بحدي 58.5%

من الموارد المائية  الذاتي( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء 23  جدول رقم

 2017 – 2000مصر خالل الفترة  المحلية لمحصول الذرة الشاميةفي

 السنة

 البصمة 

 المائية 

 الداخلية 

 (3م /مليار 

 البصمة 

 الخارجية المائية 

 (3م /مليار 

 البصمة 

 ة المائي

 الكلية 

 (3م /مليار 

%نسبة االعتماد  

علي الموارد  

  المائيةالخارجية 

%نسبة االكتفاء  

 الذاتي 

من الموارد المائية 

  المحلية 

2000 4.6 3.4 7.9 42.6 57.4 

2001 4.9 3.4 8.3 41.2 58.8 

2002 4.6 3.4 8.0 42.3 57.7 

2003 4.8 3.1 8.0 39.4 60.6 

2004 4.9 2.5 7.4 33.8 66.2 

2005 5.1 3.4 8.5 39.8 60.2 

2006 6.5 3.0 9.4 35.3 64.7 

2007 5.8 3.8 9.6 39.2 60.8 

2008 6.0 4.1 10.1 40.7 59.3 

2009 6.5 4.8 11.4 39.9 60.1 

2010 6.4 4.1 10.5 38.6 61.4 

2011 5.1 4.9 10.0 49.0 51.0 

2012 6.1 5.3 11.4 46.2 53.8 

2013 6.5 5.0 11.5 43.2 56.8 

2014 6.5 3.5 10.0 34.9 65.1 

2015 6.8 5.3 12.1 43.8 56.2 

2016 10.6 8.3 18.9 43.7 56.3 

2017 8.8 9.9 18.6 53.0 47.0 

 58.5 41.5 10.7 4.5 6.1 المتوست

 47.0 33.8 7.4 2.5 4.6 حد أدني 

 66.2 53.0 18.9 9.9 10.6 حدأقصي 

 ئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية ،أعداد مختلفة الجهاز المركزي للتعب المصدر:
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(ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية  23شكل رقم )

 2017 – 2000الشاميةفي مصر خالل الفترة لمحصول الذرة 

 

 

 ائية لمحصول الفول البلدي:تقدير البصمة الم -4

رقم   الجدول  بيانات  نحو  24تشير  بلغت  الداخلية  المائية  البصمة  متوست  أن  خالل 3م /مليون242( 

نحو    (، بحدي 2017-2000الفترة  بلغاً  ، 2016،    2000عامي  3م/ مليون588،   3مليون/م  98أدنى وأقصى 

الخارجية نحو المائية  البصمة  بلغت  الدراسة، بحدي   كمتوست3م /مليون355  فى حين  بلغاً    فترة  أدنى وأقصى 

بلغت 2006،    2000عامي  3مليون/م  645،  3مليون/م   133نحو الكلية  المائية  للبصمة  وبالنسبة   ،

الدراسة3مليون/م597نحو فترة  بحدي كمتوست  نحو    ،  بلغاً  وأقصى    3مليون/م   399أدنى 

أما    2008،    2012عامي3مليون/م839، النسبة  ،  الموارد  على  بلغاالعتماد  الخارجية    % 41نحو  تمائية 

نحو   كمتوست فترة الدارسة، بحدي  ، فى حين بلغت 2017،    2004% عامي  53،  %   34ادنى واقصى بلغاً 

ادنى واقصى بلغاً   كمتوست فترة الدراسة، بحدي   %59متوست نسبة االكتفاء الذاتى من الموارد المحلية نحو  

 . 2004،  2017 % عامي 66، % 47نحو 

 لمائية لمحصول العدس:تقدير البصمة ا -5

رقم   الجدول  بيانات  نحو  25تشير  بلغت  الداخلية  المائية  البصمة  متوست  أن  فترة 3م/ مليون2(  كمتوست 

البصمة   ، فى حين بلو متوست2002،    2017عامي    3م /مليون  6،  0أدنى وأقصى بلغاً نحو    الدراسة، بحدي 

نحو   الخارجية  بحدي 3م /مليون  178المائية  بل  ،  وأقصى  نحو  أدنى  ،   2015عامي  3م /مليون328،  39غاً 

متوسطا ،  2010 نحووبلو  الكلية  المائية  ب  3م/مليون   180لبصمة  نحو    حدي ،  بلغاً  وأقصى   331،  93أدنى 

أما  2010،    2015عامي  3مليار/م  نحو  نسبة  ،  بلو  الخارجية  المائية  الموارد  على  بحدي%98.7االعتماد   ، 

نحو   متوست نسبة االكتفاء الذاتى من   ، فى حين بلو2017،    2003عامين    %99.7، %97ادنى واقصى بلغاً 

 .2003،  2017عامين  %3.0، %0.3ادنى واقصى بلغاً نحو  ، بحدي %1.3الموارد المحلية نحو 
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من الموارد المائية  الذاتي( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء 24جدول رقم  

 2017 – 2000مصر خالل الفترة  لمحصول الفول البلديفي المحلية

 السنة

 البصمة 

 المائية 

 الداخلية 

 ( 3 مليون/ م

 البصمة 

المائية  

 الخارجية 

 ( 3 مليون/ م

 البصمة 

 المائية 

 الكلية 

 ( 3 مليون/ م

%نسبة االعتماد علي 

  الموارد المائيةالخارجية 

 %نسبة االكتفاء الذاتي 

  من الموارد المائية المحلية

2000 588 133 721 43 57 

2001 404 201 605 41 59 

2002 365 249 614 42 58 

2003 347 318 665 39 61 

2004 302 291 593 34 66 

2005 231 320 551 40 60 

2006 231 456 687 35 65 

2007 289 300 589 39 61 

2008 194 645 839 41 59 

2009 227 456 684 40 60 

2010 221 493 713 39 61 

2011 141 259 400 49 51 

2012 134 266 399 46 54 

2013 178 529 706 43 57 

2014 146 394 541 35 65 

2015 136 376 513 44 56 

2016 98 349 447 44 56 

2017 115 362 477 53 47 

 59 41 597 355 242 المتوست

 47 34 399 133 98 حد أدني 

 66 53 839 645 588 حدأقصي 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية ،أعداد مختلفة  المصدر:
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( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية 25جدول رقم  

 2017 – 2000مصر خالل الفترة  العدسفيصول المحلية لمح

 السنة

 البصمة 

 المائية 

 الداخلية 

 ( 3 مليون/ م

 البصمة 

 المائية الخارجية 

 ( 3 مليون/ م

 البصمة 

 المائية 

 الكلية 

 ( 3 مليون/ م

%نسبة االعتماد  

علي الموارد  

  المائيةالخارجية 

%نسبة االكتفاء  

 الذاتي 

من الموارد 

  المائية المحلية 

2000 3 220 223 98.5 1.5 

2001 4 279 284 98.4 1.6 

2002 6 243 249 97.5 2.5 

2003 5 160 165 97.0 3.0 

2004 2 216 217 99.3 0.7 

2005 2 245 247 99.2 0.8 

2006 1 121 122 99.3 0.7 

2007 1 133 135 99.0 1.0 

2008 3 158 161 98.3 1.7 

2009 3 204 208 98.3 1.7 

2010 3 328 331 99.1 0.9 

2011 1 133 134 99.3 0.7 

2012 1 118 119 99.3 0.7 

2013 1 192 193 99.4 0.6 

2014 1 125 126 99.1 0.9 

2015 2 93 95 98.3 1.7 

2016 2 118 119 98.5 1.5 

2017 0 120 121 99.7 0.3 

 1.3 98.7 180 178 2 المتوست

 0.3 97.0 95 93 0 حد أدني 

 3.0 99.7 331 328 6 ي حدأقص 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية ،أعداد مختلفة  المصدر:

 تقدير البصمة المائية لمحصول فول الصويا:  -6

،  خالل فترة الدراسة3ن/م مليو 75( أن متوست البصمة المائية الداخلية بلغت نحو  26تشير بيانات الجدول رقم  

البصمة   ، فى حين بلغمتوست2016،  2000عامي  3مليون/م150،  3مليون/م 27بحدي أدنى وأقصى بلغاً نحو  

نحو   الخارجية  نحو    3مليون/م   1459المائية  بلغاً  وأقصى  أدنى  بحدي    3مليون/م 2731،    3مليون/م  267، 

، بحدي كتوست فترة الدراسة3مليون/م 1535ت نحو، وبالنسبة للبصمة المائية الكلية بلغ2017،    2003عامي 

نحو   االعتماد  نسبة  متوست  ، أما    2016،    2003عامي  3مليون/م2881،    3مليون/م   324أدنى وأقصى بلغاً 

،   2003عامين    %97.8،%82.2دنى واقصى بلغاً نحو  ، بحدي ا% 94على الموارد المائية الخارجية بلو نحو

، بحدي ادنى واقصى بلغاً نحو  %6كتفاء الذاتى من الموارد المحلية نحو ، فى حين بلغت متوست نسبة اال 2007

 . 2003،  2007عامي 17.8%،2.2%
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من الموارد المائية  الذاتياء ( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتف26جدول رقم  

 2017 – 2000مصر خالل الفترة  المحلية لمحصول فول الصويافي

 السنة 
البصمة المائية  

 الداخلية  

 3مليون /م

البصمة المائية  

الخارجيةمليون  

 3م/

البصمة المائية  

 3الكليةمليون /م

االعتماد  %

علتالموارد المائية  

 الخارجية

االكتفاء الذاتيمن  %

الموارد المائية  

 المحلية 

2000 27 541 568 95.3 4.7 

2001 35 833 868 95.9 4.1 

2002 39 716 756 94.8 5.2 

2003 58 267 324 82.2 17.8 

2004 101 499 600 83.2 16.8 

2005 53 1185 1239 95.7 4.3 

2006 58 1437 1495 96.1 3.9 

2007 61 2711 2772 97.8 2.2 

2008 68 1198 1266 94.7 5.3 

2009 51 1262 1312 96.1 3.9 

2010 120 1754 1874 93.6 6.4 

2011 73 1935 2008 96.4 3.6 

2012 55 1118 1174 95.3 4.7 

2013 73 2164 2238 96.7 3.3 

2014 96 2167 2263 95.7 4.3 

2015 110 1607 1716 93.6 6.4 

2016 150 2731 2881 94.8 5.2 

2017 132 2142 2273 94.2 5.8 

 6 94 1535 1459 75 المتوست

 2.2 82.2 324 267 27 حد أدني 

 17.8 97.8 2881 2731 150 دأقصي ح 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية ،أعداد مختلفة  المصدر:
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(ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية  24شكل رقم )

 2017 – 2000ول البلديفي مصر خالل الفترة لمحصول الف

 

 

(ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية  25شكل رقم )

 2017 – 2000لمحصول العدسفي مصر خالل الفترة 

 

 

المائية المحلية  االكتفاء الذاتي من الموارد  (ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة 26شكل رقم )

 2017 – 2000لمحصول فول الصويافي مصر خالل الفترة 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

االعتماد على الموارد المائية الخارجية% االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية %

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

االعتماد على الموارد المائية الخارجية% االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية %

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

االعتماد على الموارد المائية الخارجية% االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية %



 

73 
 

 تقدير البصمة المائية لمحصول قصب السكر:  -7

خالل فترة الدراسة،  3مليار/م 3.02بلغت نحو    الكلية( أن متوست البصمة المائية  27تشير بيانات الجدول رقم   

نح  بحدي  بلغاً  وأقصى  الموارد  2016،    2011عامي  3مليار/م 90.3،3مليار/م  2و  أدنى  على  االعتماد  أما   ،

 . %100بلغت نحوفى حين نسبة االكتفاء الذاتى من الموارد المحلية  %0ت المائية الخارجية بلغ

ارد المائية من المو الذاتي( البصمة المائية ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء 27جدول رقم  

 2017 – 2000مصر خالل الفترة  المحلية لمحصول قصب السكرفي

 السنة 

البصمة المائية  

 3مليار/م الداخلية

البصمة المائية  

 3مليار/مالخارجية

المائية  البصمة  

 3مليار/م الكلية

االعتماد على  %

الموارد المائية  
 الخارجية

االكتفاء الذاتي  %

من الموارد المائية  
 المحلية 

2000 2.60 0.00 2.60 0.0 100.0 

2001 2.70 0.00 2.70 0.0 100.0 

2002 2.63 0.00 2.63 0.0 100.0 

2003 2.71 0.00 2.71 0.0 100.0 

2004 2.89 0.00 2.89 0.0 100.0 

2005 2.85 0.00 2.85 0.0 100.0 

2006 2.51 0.00 2.51 0.0 100.0 

2007 3.16 0.00 3.16 0.0 100.0 

2008 3.31 0.00 3.31 0.0 100.0 

2009 3.14 0.00 3.14 0.0 100.0 

2010 2.83 0.00 2.83 0.0 100.0 

2011 2.00 0.00 2.00 0.0 100.0 

2012 2.97 0.00 2.97 0.0 100.0 

2013 3.40 0.00 3.40 0.0 100.0 

2014 3.56 0.00 3.56 0.0 100.0 

2015 3.66 0.00 3.66 0.0 100.0 

2016 3.90 0.00 3.90 0.1 99.9 

2017 3.48 0.00 3.48 0.0 100.0 

 100.0 0.0 3.02 0.00 3.02 المتوست

 99.9 0.0 2.00 0.00 2.00 حد أدني 

 100.0 0.1 3.90 0.00 3.90 حدأقصي 

 مختلفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الري والموارد المائية ،أعداد  المصدر:
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(ونسبة االعتماد على الموارد المائية الخارجية ونسبة االكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية  27شكل رقم )

 2017 – 2000قصب السكر في مصر خالل الفترة لمحصول 

 

 

 

 لمحاصيل الدراسة في مصرستراتيجي ومعامل األمن الغذائي سادساً: المخزون اال 

استراتيجي من أهم المحاصيل الحقلية أهم محاور تحقيق األمن الغذائي،ويتضمن يعد االحتفاظ بم    خزون 

الحقلية فى مصر خالل محاصيل  الالمخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي الهم  تقدير  على    الجزءهذا  

 والذي يتبين منة ما يلي:( 2017 – 2000الفترة  

 لمحصول القمح:  مل األمن الغذائيالمخزون االستراتيجي ومعا   -1

 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلى:   •

( أن فترة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك من محصول القمح ، كانت تتذبذب بين 28يتبين من الجدول رقم  

شهراً(  7.9 يوم    238.2، وحد أقصى بلو حوالي    2017شهراً( عام    5.4يوم  162.5حد أدنى بلو حوالي  

الفترة حوالي  ، في حي 2001عام   بلو متوست  االنتاج 6.7يوم    202.0ن  كفاية  فترة  تناقص  ، وتبين  شهراً( 

من    %1.42يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً بلو نحو    2.87-لالستهالك سنواياً بنحو  

 المتوست السنوا.

 فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى:  •

أن فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى من محصول القمح ، كانت تتذبذب بين ( 28يتبين من الجدول رقم  

شهراً(   7.9يوم    212.2، وحد أقصى بلو حوالي    2001شهراً( عام  5.4يوم  104.8حد أدنى بلو حوالي  

ات ين تزايد فترة تغطية الواردشهراً( ، وتب  5.5يوم    164.1، في حين بلو متوست الفترة حوالي  2012عام  

بنحو   سنواياً  المحلى  نحو   4.01لالستهالك  بلو  أحصائياً  معنوا  متزايد  سنوا  نمو  معدل  يعادل  بما   ، يوم 

 من المتوست السنوا. 2.44%
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 حجم المخزون االستراتيجي:  •

أل  طن ، يكفى لالستهالك ما يقرب  5.31بلو حجم الفائض من محصول القمح عن االستهالك المحلى حوالي 

اً ،حيث يوجه هذا الفائض لتنمية المخزون االستراتيجي من محصول القمح ليتم سحبة خالل يوم  102.4من  

بفترة عجز قدرت بحوالي أل  طن    2.90السنوات التي يظهر فيها عجز في حين قدر اجمالى العجز بحوالي  

الخارج. ووفقاً   يوماً  ويتم تغطية هذا العجز من خالل السحب من المخزون االستراتيجي واالستيراد من  0.09

وجود   يتبين   ، الدراسة  فترة  خالل  والعجز  الفائض  من  لكل  باعتباره محصلة  االستراتيجي  المخزون  لمفهوم 

، مصر  في  القمح  محصول  من  االستراتيجي  كمية   مخزون  من  أقل  العجز  كمية  أن  إلى  ذلك  ويرجع 

 (. 28الفائض.جدول رقم  

 (. 2017 –2000خالل الفترة ) لمحصول القمح من الغذائي (المخزون االستراتيجي ومعامل األ28جدول رقم )

 السنوات 

االستهالك  

المحلى  

 اليومي 
  أل  طن(

 فترة كفاية

اإلنتاج  

 لالستهالك 
  يوم(

 قترة تغطية 

الواردات  

 لالستهالك 
  يوم(

 مجموع

 الفترتين

  يوم(

حجم   العجز  الفائض 

المخزون  

 االستراتيجي
  أل  طن(

 معامل

األمن  

 الغذائي 
 الفترة الكمية  الفترة الكمية 

2000 30.4 212.0 141.3 353.3   0.39 0.01  (0.03) 

2001 26.9 238.2 104.8 343.0   0.82 0.03  (0.06) 

2002 31.8 202.2 142.3 344.5   0.64 0.02  (0.06) 

2003 30.0 228.5 135.7 364.1   0.03 0.001  (0.01) 

2004 32.2 222.9 135.6 358.5   0.20 0.006  (0.02) 

2005 36.6 222.5 157.8 380.3 561 15.3   522.00 0.04 

2006 39.1 211.8 149.0 360.8   0.11 0.003  (0.01) 

2007 37.7 196.0 156.6 352.7   0.33 0.009  (0.04) 

2008 39.9 200.2 185.2 385.4 812 20.4   790.00 0.05 

2009 40.0 213.2 173.4 386.6 864 21.6   767.00 0.05 

2010 41.0 174.7 193.4 368.2 130 3.2   1.00 0.00 

2011 46.2 181.0 212.2 393.2 1304 28.2   1181.00 0.07 

2012 42.9 205.0 152.7 357.7   0.17 0.004  (0.03) 

2013 47.2 200.6 167.1 367.7 128 2.7   39.00 0.00 

2014 46.6 199.0 174.2 373.2 381 8.2   266.00 0.02 

2015 50.4 190.5 178.4 368.9 198 3.9    0.00 

2016 53.2 175.7 203.5 379.2 755 14.2   570.00 0.03 

2017 51.8 162.5 191.3 353.8   0.22 0.004  (0.04) 

 (0.002) 4136.0 0.09 2.90 102.4 5133 366.2 164.1 202.0 40.2 المتوست 
 - - - - - - - 4.01 -2.87 1.45 مقدار التغير 

 - - - - - - - 2.44 1.42 3.61 معدل النمو 

جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية ، نشرة الميزان الغذائي ،   المصدر:
 أعداد متفرقة.

 معامل األمن الغذائي :  •

كنسبة بين التغير السنوي في حجم المخزون االستراتيجي بتقدير معامل األمن الغذائي لمحصول القمح   

وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن الغذائي أقل    0.002االستهالك المحلى السنوي . تبين أنة بلو حوالي  إلى  

من الصفر مما يعكو انعدام حالة األمن الغذائي من محصول القمح. لذا فمن الضروري العمل مع أجهزة الدولة 

ي زراعتة وخاصة في االراضى الجديدة ، ة على زيادة معامل األمن الغذائي ، وذلك عن طريق التوسع فالمعني

االهتمام بترشيد االستهالك وإيجاد البدائل المناسبة لها ، وذلك إلحداث تراكم في المخزون االستراتيجي يكفى  

 (. 28لالستهالك المحلى لتحقيق األمن الغذائي. جدول رقم  
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 الستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول االرز: المخزون ا -2

 ية اإلنتاج لالستهالك المحلى: فترة كفا •

رقم    الجدول  من  كانت 29يتبين   ، االرز  محصول  من  لالستهالك  المحلى  اإلنتاج  تغطية  فترة  أن   ،  )

يوم    718.7، وحد أقصى بلو حوالي   2009شهراً( عام  10.11يوم    303.2تتذبذب بين حد أدنى بلو حوالي 

شهراً( ، وتبين تناقص  16.73يوم    502.1، في حين بلو متوست الفترة حوالي  2005شهراً( عام  23.96 

يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً   21.15-ة االنتاج لالستهالك سنواياً بنحو  فترة كفاي

 من المتوست السنوا. %4.21بلو نحو 

 ستهالك المحلى:  فترة تغطية الواردات لال •

فترة تغطية الواردات لالستهالك  المحلى من محصول االرز ، كانت 29يتبين من الجدول رقم   ( ، أن 

يوم ، في حين بلو   17.27، وحد أقصى بلو حوالي    2000يوم عام  0.09ذبذب بين حد أدنى بلو حوالي  تت

 0.170ت لالستهالك المحلى سنواياً بنحو  يوم ، وتبين تزايد فترة تغطية الواردا  2.82متوست الفترة حوالي  

 لمتوست السنوا. من ا %6.07يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً بلو نحو 

 (. 2017 –2000(المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول االرز خالل الفترة)29جدول رقم )

 السنوات 

االستهالك  

المحلى  

 اليومي 

  أل  طن(

 فترة كفاية

اإلنتاج  

 لالستهالك 

  يوم(

 قترة تغطية 

الواردات  

 لالستهالك 

  يوم(

 مجموع

 الفترتين
  يوم(

حجم   العجز  الفائض 

المخزون  

 االستراتيجي

  أل  طن(

 معامل

األمن  
 الغذائي 

 الفترة الكمية  الفترة الكمية 

2000 10.6 565.5 0.09 565.6 2120.7 200.6 - - 1760.7 0.46 

2001 7.9 663.4 0.13 663.5 2352.1 298.5 - - 1322.1 0.46 

2002 10.4 589.6 0.19 589.7 2330.0 224.7 - - 1632.0 0.43 

2003 9.9 623.6 0.30 623.9 2566.3 258.9 - - 1787.3 0.49 

2004 9.9 643.3 0.41 643.7 2749.3 278.7 - - 1639.3 0.46 

2005 8.5 718.7 0.70 719.4 3022.0 354.4 - - 1533.0 0.49 

2006 10.1 667.2 0.79 668.0 3059.6 303.0 - - 1624.6 0.44 

2007 10.0 690.3 17.27 707.6 3411.8 342.6 - - 1624.8 0.45 

2008 13.1 553.3 2.37 555.7 2494.4 190.7 - - 2233.4 0.47 

2009 18.2 303.2 1.32 304.5 - - 3.3 0.18 - (0.29) 

2010 13.7 316.6 1.83 318.4 - - 3.4 0.25 - (0.29) 

2011 12.0 472.2 11.42 483.6 1422.8 118.6 - - 1362.8 0.31 

2012 15.2 388.3 2.30 390.6 389.3 25.6 - - 164.3 0.03 

2013 14.9 384.4 1.61 386.0 312.1 21.0 - - - (0.04) 

2014 15.6 350.1 0.90 351.0 - - 0.9 0.06 - (0.06) 

2015 14.6 330.0 3.15 333.1 - - 2.2 0.15 - (0.11) 

2016 13.2 401.0 2.72 403.7 512.2 38.7 - - 403.2 0.08 

2017 13.9 378.1 3.23 381.3 227.4 16.3 - - 92.4 0.02 

 0.21 17179.9 0.06 9.8 2672.3 26970.0 505.0 2.82 502.1 12.3 المتوست 

 - - - - - - - 0.170 -21.15 0.382 مقدار التغير 

 - - - - - - - 6.07 4.21 3.11 معدل النمو 

جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية ، نشرة الميزان الغذائي     المصدر:

 أعداد متفرقة.
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 حجم المخزون االستراتيجي:  •

أل  طن ، يكفى لالستهالك ما    26.97لى حوالي  بلو حجم الفائض من محصول االرز عن االستهالك المح 

يوماً ،حيث يوجه هذا الفائض لتنمية المخزون االستراتيجي ليتم سحبة خالل السنوات التي   26.72يقرب من  

 9.8لى العجز بحوالي  يظهر فيها عجز من محصول االرز المخصص لالستهالك المحلى ، في حين قدر اجما

بحوالي قدرت  عجز  بفترة  طن  المخزون   0.06  أل   من  السحب  خالل  من  العجز  هذا  تغطية  ويتم   ، يوماً 

الفائض   لكل من  باعتباره محصلة  االستراتيجي  المخزون  لمفهوم  الخارج. ووفقاً  االستراتيجي واالستيراد من 

تيجي منه في مصر ، ويرجع ذلك إلى أن كمية العجز  والعجز خالل فترة الدراسة ، يتبين وجود مخزون االسترا

 (. 29ل من كمية الفائض.جدول رقم  أق

 معامل األمن الغذائي :  •

كنسبة بين التغير السنوي في حجم المخزون االستراتيجي مل األمن الغذائي لمحصول االرزبتقدير معا 

لى أن قيمة معامل األمن الغذائي أقل من وذلك يشير إ 0.21إلى االستهالك المحلى السنوي، تبين أنة بلو حوالي 

بين الصحيح    تراوحت  والواحد  رقم الصفر  االرز.جدول  من محصول  الغذائي  األمن  حالة  انعدام  يعكو  مما 

 29 .) 

 

 المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول الذرة الشامية:   -3

 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلى:  •

، كانت    الذرة الشاميةن محصول  أن فترة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك م  (30يتبين من الجدول رقم   

  8.9يوم    267.6، وحد أقصى بلو حوالي    2016( عام  شهر  4.4يوم  132تتذبذب بين حد أدنى بلو حوالي  

عام   حوالي  2004شهراً(  الفترة  متوست  بلو  حين  في  كفاية أشهرا  7يوم    209.4،  فترة  تناقص  وتبين   ،  )

بنحو   سنواياً  لالستهالك  ب  2.91-االنتاج   ، سنو يوم  نمو  معدل  يعادل  نحو  ما  بلو  أحصائياً  معنوا  متزايد  ا 

 من المتوست السنوا. 1.39%

 فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى:   •

رقم    الجدول  من  من محصول  (  30يتبين  المحلى  لالستهالك   الواردات  تغطية  فترة  الشاميةأن  ،  الذرة 

حوالي   بلو  أدنى  حد  بين  تتذبذب  عام    99.5كانت  حوالي    2004يوم  بلو  أقصى  وحد  عام يوم    180.1، 

يوم ، وتبين تزايد فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى   150.6، في حين بلو متوست الفترة حوالي  2017

بنحو   بلو نحو    1.43سنواياً  من المتوست   %0.95يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً 

 السنوا. 

 يجي: اتحجم المخزون االستر •

أل  طن ، يكفى لالستهالك ما  196عن االستهالك المحلى حوالي الذرة الشاميةبلو حجم الفائض من محصول  

التي    6.49يقرب من   السنوات  ليتم سحبة خالل  االستراتيجي  المخزون  لتنمية  الفائض  يوجه هذا  ،حيث  يوماً 

، في حين قدر اجمالى العجز بحوالي    المخصص لالستهالك المحلىالذرة الشامية يظهر فيها عجز من محصول  

من المخزون    يوماً ، ويتم تغطية هذا العجز من خالل السحب  0.06أل  طن بفترة عجز قدرت بحوالي    2.5
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الفائض   لكل من  باعتباره محصلة  االستراتيجي  المخزون  لمفهوم  الخارج. ووفقاً  االستراتيجي واالستيراد من 

وجود مخزون االستراتيجي منه في مصر ، ويرجع ذلك إلى أن كمية العجز  والعجز خالل فترة الدراسة ، يتبين 

 (. 30أقل من كمية الفائض.جدول رقم  

 ائي : معامل األمن الغذ •

لمحصول   الغذائي  األمن  معامل  الشاميةبتقدير  المخزون الذرة  حجم  في  السنوي  التغير  بين  كنسبة 

وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن    0.014بلو حوالي  االستراتيجي إلى االستهالك المحلى السنوي، تبين أنة  

 (. 30.جدول رقم  الذرة الشاميةالغذائي أقل من الصفرمما يعكو انعدام حالة األمن الغذائي من محصول 

 (. 2017 –2000خالل الفترة) الشامية(المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول الذرة 30جدول رقم )

 السنوات 

تهالك  االس

المحلى  

 اليومي 

 أل   
 طن(

 فترة كفاية

اإلنتاج  
 لالستهالك 

  يوم(

قترة 

 تغطية

الواردات  

 لالستهالك 
  يوم(

 مجموع

 الفترتين

  يوم(

 العجز  الفائض 
حجم  

المخزون  
االستراتيجي 

  أل  طن(

معامل  
 الفترة الكمية  الفترة الكمية  األمنالغذائي 

2000 30.4 202.3 163.3 365.6 17 0.56 -  -  16 0.001 

2001 30.8 209.9 155.5 365.4 13 0.42 -   - 12 0.001 

2002 31.6 216.7 149.5 366.2 37 1.17 - - 36 0.003 

2003 28.6 224.5 138.9 363.3 - - 0.058 0.002 - -0.005 

2004 24.4 267.6 99.5 367.1 52 2.13     50 0.006 

2005 32.5 207.0 157.3 364.4     0.020 0.001 - -0.002 

2006 31.5 244.7 120.4 365.1 4 0.13 -  -  - 0.000 

2007 31.2 221.4 143.9 365.2 7 0.22 -   - 0 0.000 

2008 32.9 210.8 154.4 365.2 5 0.15 - - 0 0.000 

2009 32.8 225.7 138.1 363.8     0.036 0.001 - -0.004 

2010 34.7 221.5 144.2 365.8 27 0.78 - - 0 0.000 

2011 38.6 186.3 178.9 365.2 6 0.16 - - 0 0.000 

2012 36.7 187.6 177.9 365.5 18 0.49 - - 0 0.000 

2013 38.2 212.2 152.9 365.1 2 0.05 - - 0 0.000 

2014 33.7 235.9 129.3 365.1 5 0.15 - - 0 0.000 

2015 40.8 197.7 167.3 365.1 3 0.07 - - 0 0.000 

2016 38.1 132.0 160.4 292.4 - - 1.906 0.050 - -0.199 

2017 39.4 166.0 180.1 346.0 - - 0.481 0.012 - -0.053 

 0.014- 114.0 0.066 2.502 6.49 196 360.1 150.6 209.4 33.7 المتوست 

 - - - - - - - 1.43 2.91- 0.66 مقدار التغير 

 - - - - - - - 0.95 1.39 1.95 معدل النمو 

جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية ، نشرة الميزان الغذائي     المصدر:
 أعداد متفرقة.
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 المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول الفول البلدي:   -4

 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلى:  •

( أن فترة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك من محصول الفول البلدي ، كانت 31م  يتبين من الجدول رق 

يوم   357.5، وحد أقصى بلو حوالي    2013شهر( عام    3.4يوم    101.5تتذبذب بين حد أدنى بلو حوالي  

ة أشهرا( ، وتبين تناقص فتر  5.5يوم    163.5، في حين بلو متوست الفترة حوالي  2000شهراً( عام    11.9 

يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً بلو نحو    9.75-كفاية االنتاج لالستهالك سنواياً بنحو 

 من المتوست السنوا. 5.96%

 فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى:   •

، كانت ( أن فترة تغطية الواردات لالستهالك  المحلى من محصول الفول البلدي 31رقم  يتبين من الجدول  

، في  2016عام  يوم    284.8، وحد أقصى بلو حوالي  2000يوم عام  79.4تتذبذب بين حد أدنى بلو حوالي  

يوم ، وتبين تزايد فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى سنواياً بنحو  221.1حين بلو متوست الفترة حوالي  

 من المتوست السنوا.  %4.37نحو  يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً بلو 9.66

 (. 2017 –2000(المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول الفول البلدي خالل الفترة)31جدول رقم )

 السنوات 

االستهالك  

المحلى  

 اليومي 

 أل   
 طن(

 فترة كفاية

اإلنتاج  
 لالستهالك 

  يوم(

قترة 

 تغطية

الواردات  

 لالستهالك 
  يوم(

 مجموع

 الفترتين

  يوم(

 العجز  الفائض 
حجم  

المخزون  
االستراتيجي 

  أل  طن(

معامل  
 األمنالغذائي 

 الفترة الكمية  الفترة الكمية 

2000 0.9 357.5 79.4 436.9 67 71.93 - - 60 0.176 

2001 1.4 278.6 136.2 414.8 72 49.77 - - 66 0.125 

2002 1.9 219.2 147.8 367.1 4 2.05 - - - - 

2003 1.8 193.3 174.6 367.8 5 2.83 - - 0 0.000 

2004 1.8 188.5 178.2 366.7 3 1.70 - - - - 

2005 1.8 158.2 212.4 370.6 10 5.59 - - 1 0.002 

2006 1.9 135.0 241.1 376.0 21 11.03 - - 0 0.000 

2007 1.6 188.4 185.9 374.3 15 9.26 - - 0 0.000 

2008 2.3 105.7 280.3 386.0 49 20.97 - - - - 

2009 2.1 140.2 243.6 383.8 40 18.81 - - 0 0.000 

2010 1.9 122.9 252.1 375.0 19 9.98 - - 0 0.000 

2011 1.3 132.2 236.5 368.8 5 3.78 - - 0 0.000 

2012 1.0 136.9 242.7 379.6 15 14.56 - - 0 0.000 

2013 1.6 101.5 273.1 374.6 15 9.64 - - 0 0.000 

2014 1.1 117.0 266.3 383.3 21 18.34 - - 0 0.000 

2015 1.1 109.8 268.0 377.8 14 12.81 - - 0 0.000 

2016 1.0 115.1 284.8 399.9 40.8 19.52 - - - - 

2017 1.2 144.0 276.9 420.9 58.1 25.07 - - 0.1 0.000 

 0.30 127.1 - - 308 474 384.7 221.1 163.5 1.5 المتوست 

قدار التغير م  -0.03 -9.75 9.66 - - - - - - - 

 - - - - - - - 4.37 5.96 1.95 معدل النمو 

جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية ، نشرة الميزان الغذائي     المصدر:
 أعداد متفرقة.
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 حجم المخزون االستراتيجي:  •

أل  طن ، يكفى لالستهالك ما   474عن االستهالك المحلى حوالي  الفول البلديمحصول    بلو حجم الفائض من 

من   التي   308يقرب  السنوات  خالل  سحبة  ليتم  االستراتيجي  المخزون  لتنمية  الفائض  هذا  يوجه  ،حيث  يوماً 

جمالى ا  لم يتم تسجيل أي المخصص لالستهالك المحلى ، في حين    الفول البلدي يظهر فيها عجز من محصول  

البلدي  الفول  محصول  في  لمفهومللعجز  ووفقاً  الفائض    .  من  لكل  محصلة  باعتباره  االستراتيجي  المخزون 

 (. 31والعجز خالل فترة الدراسة ، يتبين وجود مخزون االستراتيجي منه في مصر جدول رقم   

 معامل األمن الغذائي :  •

لمحصول   الغذائي  األمن  معامل  البلديبتقدير  بيالفول  المخزون  كنسبة  حجم  في  السنوي  التغير  ن 

وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن    0.30الستهالك المحلى السنوي، تبين أنة بلو حوالي  االستراتيجي إلى ا

الصحيحالغذائي   والواحد  الصفر  بين  محصول    تراوحت  من  الغذائي  األمن  حالة  انعدام  يعكو  الفول مما 

 (. 31.جدول رقم  البلدي 

 

 :  العدستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول المخزون االس -5

 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلى:  •

، كانت تتذبذب  العدس( أن فترة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك من محصول 32يتبين من الجدول رقم   

حين بلو    ، في2000عام  يوم    16.5، وحد أقصى بلو حوالي    2012يوم عام    3.9بين حد أدنى بلو حوالي  

بنحو  يوم  8.3متوست الفترة حوالي   يوم ، بما   0.556-، وتبين تناقص فترة كفاية االنتاج لالستهالك سنواياً 

 من المتوست السنوا.  %6.66يعادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً بلو نحو 

 فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى:   •

رقم   الجدول  من  ت32يتبين  فترة  أن  من محصول  (  المحلى  لالستهالك   الواردات  كانت   العدسغطية   ،

، في حين 2016يوم عام    367، وحد أقصى بلو حوالي    2007يوم عام  237تتذبذب بين حد أدنى بلو حوالي  

  0.797تزايد فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى سنواياً بنحو  يوم ، وتبين  346بلو متوست الفترة حوالي  

 من المتوست السنوا.  %0.23عادل معدل نمو سنوا متزايد معنوا أحصائياً بلو نحو يوم ، بما ي

 حجم المخزون االستراتيجي:  •

أل  طن ، يكفى لالستهالك ما يقرب   43عن االستهالك المحلى حوالي    العدسبلو حجم الفائض من محصول   

سحبة خالل السنوات التي يظهر فيها   يوماً ،حيث يوجه هذا الفائض لتنمية المخزون االستراتيجي ليتم  193من  

العجز بحوالي   اجمالى  ، في حين قدر  المحلى  المخصص لالستهالك  الشامية  الذرة   673عجز من محصول 

بحوالي   قدرت  عجز  بفترة  طن  المخزون  يو  2785أل   من  السحب  خالل  من  العجز  هذا  تغطية  ويتم   ، ماً 

لمفهو الخارج. ووفقاً  الفائض  االستراتيجي واالستيراد من  لكل من  باعتباره محصلة  المخزون االستراتيجي  م 

والعجز خالل فترة الدراسة ، يتبين وجود مخزون االستراتيجي منه في مصر ، ويرجع ذلك إلى أن كمية العجز  

 (. 32ة الفائض.جدول رقم  أقل من كمي
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 معامل األمن الغذائي :  •

لمحصول   الغذائي  األمن  معامل  ا  العدسبتقدير  بين  المخزون كنسبة  حجم  في  السنوي  لتغير 

وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن    0.038االستراتيجي إلى االستهالك المحلى السنوي، تبين أنة بلو حوالي  

 (. 32نعدام حالة األمن الغذائي من محصول الذرة الشامية.جدول رقم  الغذائي أقل من الصفرمما يعكو ا

 (. 2017 –2000معامل األمن الغذائي لمحصول العدس خالل الفترة)(المخزون االستراتيجي و 32جدول رقم )

 السنوات 

االستهالك  

المحلى  
 اليومي 

   أل  طن(

 فترة كفاية

اإلنتاج  
 لالستهالك 

  يوم(

قترة 

 تغطية

الواردات  

 لالستهالك 
  يوم(

 مجموع

 الفترتين

  يوم(

حجم   العجز  الفائض 

المخزون  
االستراتيجي 

  أل  طن(

معامل األمن  
 الفترة الكمية  الفترة الكمية  ي الغذائ

2000 0.24 16.5 364 380 3.7 15 - - 1.7 0.019 

2001 0.26 14.5 365 380 3.8 15 - - 1.8 0.019 

2002 0.29 12.3 365 377 3.5 12 - - 2.5 0.024 

2003 0.18 16.2 365 381 2.8 16 - - 1.8 0.029 

2004 0.25 10.5 365 376 2.6 11 - - 0.6 0.007 

2005 0.30 6.3 365 372 2.0 7 - - 1.0 0.009 

2006 0.21 4.7 303 308 9 43 - - - 0.104 

2007 0.23 8.1 237 245 - - 518 2226 - -0.342 

2008 0.15 8.2 267 275 4 26 - - - 0.851 

2009 0.28 5.3 317 322 - - 155 558 - -0.118 

2010 0.32 6.8 364 371 2 6 - - 1.0 0.009 

2011 0.26 7.0 366 373 2 8 - - 0.0 0.000 

2012 0.19 3.9 367 370 1 5 - - 1.0 0.015 

2013 0.18 4.1 365 369 1 4 - - 0.7 0.011 

2014 0.17 4.8 366 371 1 6 - - 1.0 0.016 

2015 0.18 7.0 364 371 1 6 - - 1.0 0.015 

2016 0.27 5.9 367 372 2 7 - - 2.0 0.020 

2017 0.30 8.0 364 372 2 7 - - 0.0 0.000 

 0.038 16 2785 673 193 43 355 346 8.3 0.24 المتوست 

 - - - - - - - 0.797 0.556- 0.001- مقدار التغير 

 - - - - - - - 0.23 6.66 0.49 معدل النمو 

القتصادية ، نشرة الميزان الغذائي   جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة ا  المصدر:

 أعداد متفرقة.

 :  فول الصوياالمخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول  -6

 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلى:  •

( أن فترة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك من محصول فول الصويا ، كانت 33يتبين من الجدول رقم   

، في حين بلو 2003يوم عام  65، وحد أقصى بلو حوالي    2007يوم عام  8بلو حوالي    تتذبذب بين حد أدنى

يوم ، بما   0.80-واياً بنحو  يوم، وتبين تناقص فترة كفاية االنتاج لالستهالك سن  26.81متوست الفترة حوالي  

 من المتوست السنوا. %2.97معنوا أحصائياً بلو نحو غير يعادل معدل نمو سنوا متزايد 
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 ة تغطية الواردات لالستهالك المحلى:  فتر •

، كانت  فول الصويا( أن فترة تغطية الواردات لالستهالك  المحلى من محصول  33يتبين من الجدول رقم   

، في حين 2011يوم عام    941، وحد أقصى بلو حوالي    2002يوم عام  267  تتذبذب بين حد أدنى بلو حوالي

 0.71فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلى سنواياً بنحو    تناقصن  يوم ، وتبي439بلو متوست الفترة حوالي  

 من المتوست السنوا.  %0.16معنوا أحصائياً بلو نحو غير يوم ، بما يعادل معدل نمو سنوا متزايد 

 حجم المخزون االستراتيجي:  •

ى لالستهالك  أل  طن ، يكف  1480عن االستهالك المحلى حوالي    فول الصويابلو حجم الفائض من محصول   

يوماً ،حيث يوجه هذا الفائض لتنمية المخزون االستراتيجي ليتم سحبة خالل السنوات التي    1904ما يقرب من  

المخصص لالستهالك المحلى ، في حين قدر اجمالى العجز بحوالي   فول الصويايظهر فيها عجز من محصول  

بحوالي    73 قدرت  بفترة عجز  ه   63أل  طن  تغطية  ويتم   ، ايوماً  من  السحب  خالل  من  العجز  لمخزون  ذا 

 (.33االستراتيجي واالستيراد من الخارج..جدول رقم  

 (. 2017 –2000(المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول فول الصويا خالل الفترة)33جدول رقم )

 السنوات 

االستهالك  
المحلى  

 اليومي 

   أل  طن(

 فترة كفاية
اإلنتاج  

 لالستهالك 

   يوم(

قترة 

 تغطية

الواردات  
 لالستهالك 

  يوم(

 مجموع

 الفترتين
  يوم(

حجم   العجز  الفائض 
المخزون  

االستراتيجي 

  أل  طن(

معامل  

األمن  
 الغذائي 

 الفترة الكمية  الفترة الكمية 

2000 0.35 30.47 617.02 647.49 98 282  -  - 98 0.77 

2001 0.56 26.63 626.23 652.86 161 288 -  - 161 0.79 

2002 1.21 14.68 267.11 281.79 -  -  69.03 57.26 -  -0.23 

2003 0.44 65.02 299.25 364.28  - -  1.64 3.72  - 0.00 

2004 0.71 61.26 302.99 364.25  - -  1.06 1.49  - 0.00 

2005 1.64 15.72 349.18 364.90  - -  0.06 0.04  - 0.00 

2006 1.64 14.07 350.94 365.01  - -  -0.01 0.00 -  0.00 

2007 3.19 8.04 356.84 364.88  -  - 0.04 0.01  - 0.00 

2008 1.46 19.98 351.99 371.96 10 7  -  - 10 0.02 

2009 1.87 14.11 349.50 363.61 -  -  0.74 0.40 -  0.00 

2010 0.71 59.60 869.52 929.11 400 564 -   - 400 1.54 

2011 0.82 36.46 940.67 977.13 500 612 -   - 499 1.67 

2012 1.51 17.18 347.78 364.96     0.03 0.02  - 0.00 

2013 2.44 13.40 391.60 405.00 98 40 -   - 97 0.11 

2014 2.38 16.78 375.95 392.73 66 28 -  - 66 0.08 

2015 1.69 27.61 395.76 423.37 99 58  -  - 98 0.16 

2016 2.38 18.97 345.26 364.23 -   - 0.32 0.14  - 0.00 

2017 2.04 22.56 366.47 389.03 49 24  - -  49 0.07 

 0.28 1477 63 73 1904 1480 465.92 439.11 26.81 1.50 المتوست 

  - -  -  -  -   -  - 0.71- 0.80- 0.09 مقدار التغير 

  - -  -   - -   -  - 0.16 2.97 6.00 معدل النمو 

جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية ، نشرة الميزان الغذائي     المصدر:
 أعداد متفرقة.
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 معامل األمن الغذائي :  •

المخزون  حجم  في  السنوي  التغير  بين  كنسبة  الصويا  فول  لمحصول  الغذائي  األمن  معامل  بتقدير 

وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن    0.28ستهالك المحلى السنوي، تبين أنة بلو حوالي  االستراتيجي إلى اال

بين  الغذائي   الصحيح  الصفرتراوحت  الغذائيوالواحد  األمن  حالة  انعدام  يعكو  الذرة    مما  محصول  من 

 (. 33الشامية.جدول رقم  

 

 : قصب السكرالمخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لمحصول  -7

وفترة تغطية الواردات لالستهالك   ( أن فترة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك  34تبين من الجدول رقم   ي

كما تبين من النتائج عدم وجود  أل  طن  54يومبلو حجم الفائض منه نحو    365قصب السكرمحصول  المحلتمن  

 من محصول قصب السكر.  ستراتيجيمخزون ا

 (. 2017 –2000ومعامل األمن الغذائي لمحصول قصب السكر خالل الفترة)(المخزون االستراتيجي 34جدول رقم )

 السنوات 

االستهالك  
المحلى  

 اليومي 

 أل   
  طن(

 فترة كفاية

اإلنتاج  
 لالستهالك 

   يوم(

قترة 
 تغطية

الواردات  

 لالستهالك 
  يوم(

 مجموع

 الفترتين

  يوم(

 العجز  الفائض 
حجم  

المخزون  
االستراتيجي 

  أل  طن(

معامل  
 لغذائي اآلمنا

 الفترة الكمية  الفترة الكمية 

2000 43.01 365 0.00 365 5 0.116 - - 0.000 0.000 

2001 43.02 365 0.00 365 4 0.093 - - 0.000 0.000 

2002 43.87 365 0.00 365 5 0.114 - - 0.000 0.000 

2003 43.87 365 0.00 365 4 0.091 - - 0.000 0.000 

2004 44.74 365 0.00 365 5 0.112 - - 0.000 0.000 

2005 44.47 365 0.02 365 1 0.022 - - 0.000 0.000 

2006 44.70 365 0.00 365 1 0.022 - - 0.000 0.000 

2007 45.63 365 0.00 365 2 0.044 - - 0.000 0.000 

2008 46.60 365 0.00 365 4 0.086 - - 0.000 0.000 

2009 45.11 365 0.00 365 6 0.133 - - 0.000 0.000 

2010 42.41 365 0.00 365 2 0.047 - - 0.000 0.000 

2011 43.04 365 0.00 365 1 0.023 - - 0.000 0.000 

2012 43.19 365 0.00 365 1 0.023 - - 0.000 0.000 

2013 42.61 365 0.02 365 0 0.000 - - 0.000 0.000 

2014 43.99 365 0.05 365 2 0.045 - - 0.000 0.000 

2015 43.99 365 0.07 365 0 0.000 - - 0.000 0.000 

2016 43.55 365 0.05 365 10 0.230 - - 0.000 0.000 

2017 42.25 365 0.05 365 1 0.024 - - 0.000 0.000 

         1.226 54 365 0.01 365 43.89 المتوست 

الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية ، نشرة الميزان الغذائي     جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع  المصدر:

 أعداد متفرقة.
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 الملخص

 محدودية   بسبب  وذلك  محليا،  لسكانل  الغذائياألمن    تحقيق  صعوبة  الدول  غيرها من  مصرمثل  تواجه

ومحدودي  والتدهورالمستمرالمائية    مواردها األراضي  وانخفاض  ةلنوعيتها،    للزراعة،   الصالحة  مساحات 

البالغة    إلىاإلضافة  ب  السكان  لعدد  تمرةالمس  والزيادة النيل  نهر  األثيوبي وتأثر حصتها من  النهضة  قضية سد 

ً أ الغذاء استيراد أصبح ولذلك3مليار/م  55.5نحو   تحت المتطلبات المحلية المتزايدة. لتلبية وأساسياً  مراًضروريا

ضرورة   فتراضيةاال  المياه  مفهوم  تطبيق  يصبح  المحدودة،  المائية  اإلمكانات  ظل  وفي  والمعوقات  الظروف  هذه

 .المائية للموارد األمثل االستخدام في الزراعيةوالمساهمة إلستراتيجيات وضعا في للمساهمة

والخبراء بمجال المياه أن الحروب القادمة بين الدول خالل هذا القرن ستكون  أكدت غالبية الدراسات والبحوث  

المياه والحفاظ عليها وتقديرها وهي  بسب المياه، ولذلك تهدف الدراسة التعرضألحد أهم آليات ترشيد استهالك  

مصر كذلك تقدير    البصمة المائية ومؤشراتها والمياه االفتراضية تجارة المياه االفتراضية بمحاصيل الدراسةفي

 المخزون اإلستراتيجي ومعامل األمن الغذائي بمحاصيل الدراسة

 وأضحت نتائج الدراسة األتي:

محا من  المياه  وحدة  عائد  لصافي  الدراسةبالنسبة  المياه محصول   :صيل  العائد من وحدة  أن متوست صافي 

نحو   بلو  الفترة    3م1000جنيه/ 1453القمح  وزيادةصافي2017-2000خالل  المياه    (.  وحدة  من  العائد 

. وبلو    %230بنسبة تمثل نحو    3م1000جنيه/ 1310بنحو    2000بالمقارنة بعام    2017لمحصول القمح عام  

وحد من  العائد  صافي  نحو  متوست  بلو  األرز  محصول  المياه  الفترة    3م 1000جنيه/   460ة  -2000خالل 

عام  2017 المياه  وحدة  من  العائد  صافي  زيادة  وتبين  بعام  ب   2017(.   697بنحو    2000المقارنة 

. وفيما يخص محصول الذرةالشامية بلو متوست صافي العائد من وحدة %628بنسبة تمثل نحو    3م1000جنيه/

 2017(. زيادة صافي العائد من وحدة المياه عام  2017-2000خالل الفترة    3م 1000يه/ جن  626المياه نحو  

. وفيما يتعلق بمحصول الفول البلدي %57.1نسبة تمثل نحو  ب  3م1000جنيه/   161بنحو    2000بالمقارنة بعام  

زيادة    (. و2017-2000خالل الفترة    3م 1000جنيه/   1219بلو متوست صافي العائد من وحدة المياه نحو  

عام   البلدي  الفول  لمحصول  المياه  وحدة  من  العائد  بعام    2017صافي    1663بنحو    2000بالمقارنة 

. أما ما يخص محصول العدس تبين أن متوست صافي العائد من وحدة %442بنسبة تمثل نحو    3م1000جنيه/

نحو   بلو  الفترة    3م 1000جنيه/  1238المياه  الع2017-2000خالل  زيادة صافي  و  المياه  (.  وحدة  من  ائد 

  في حين بلو متوست صافي .3م 1000جنيه/  3290بنحو    2000بالمقارنة بعام    2017لمحصول العدس عام  

نحو   الصويا  فول  محصول  من  المياه  وحدة  من  الفترة    3م 1000جنيه/  425العائد  (. 2017-2000خالل 

عام   الصويا  فول  لمحصول  المياه  وحدة  من  العائد  صافي  بعام  بال  2017وزيادة    209بنحو    2000مقارنة 

ائد من وحدة  %. وأخيراً محصول قصب السكر بلو متوست صافي الع   248.8بنسبة تمثل نحو    3م1000جنيه/

. وزيادة صافي العائد من وحدة المياه  2017(.  2017-2000خالل الفترة    3م1000جنيه/  675المياه نحو  

عام   السكر  قصب  بعام    2017لمحصول  تمثل    3م1000جنيه/  1668حو  بن  2000بالمقارنة  بنسبة 

 .%1151نحو

ا نسبة االعتماد على الموارد المائية بتقدير مؤشرين البصمة المائية وهمبالنسبة لمؤشرات البصمة المائية:

المائية   الموارد  على  االعتماد  نسبة  متوست  أن  تبين  فقد  المحلية  الموارد  من  الذاتى  االكتفاء  نسبة  الخارجية، 

نالخارجية لمحصو بلو  القمح  بحديادنيوأقصى  %43.1حول  الدراسة،  فترة  نحو    خالل   % 63.3،  %30.5بلغاً 

، بحدين  %56.0من الموارد المحلية نحو    الذاتيبلغت متوست نسبة االكتفاء  ، فى حين    2016،    2001عامين  

االعتماد  لمحصول األرز بلغت نسبة.أما بالنسبة 2001،  2010عامين  %69.5، %42.2بلغاً نحو  ادنيوأقصى

نحو الخارجية  المائية  الموارد  نحو    %15.6-على  بلغاً  واقصى  ادنى  بحدي   ، الدراسة  فترة  -كمتوست 
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، فى حين بلغت متوست نسبة االكتفاء الذاتى من الموارد المحلية نحو 2017،    2007عامي    7.6%، 48.2%

نحو  115.6% بلغاً  واقصى  ادنى  بحدي  الذرة  أ  .2007،    2017عامي    148.2%،  92.1%،  محصول  ما 

نحو الخارجية  المائية  الموارد  على  قدرتنسبةاالعتماد  بحدي    %41.5الشامية  الدراسة،  فترة  ادنى كمتوست 

، فى حين بلو متوست نسبة االكتفاء الذاتى من الموارد 2017،  2004عامي    %53، %33.8واقصى بلغاً نحو  

يتعلق 2004،    2017عامي    %66.2،  %47، بحدي ادنى واقصى بلغاً نحو  %58.5المحلية نحو   .، أما فينا 

نح بلغت  الخارجية  المائية  الموارد  على  االعتماد  البلدينسبة  الفول  الدارسة،   %41وبمحصول  فترة  كمتوست 

نحو  بلغاً  واقصى  ادنى  عامي   53%،    34بحدي  االكتفاء 2017،    %2004  نسبة  متوست  بلغت  حين  فى   ،

نحو   المحلية  الموارد  من  نحو  كمتوست    %59الذاتى  بلغاً  واقصى  ادنى  بحدي  الدراسة،  %   66،  %47فترة 

، %98.7ئية الخارجية لمحصول العدس بلو نحو  . ، أما نسبة االعتماد على الموارد الما 2004،    2017عامي  

، فى حين بلو متوست نسبة االكتفاء الذاتى 2017،    2003عامين    %99.7، %97بحدي ادنى واقصى بلغاً نحو  

. أما ما  2003،    2017عامين    %3.0،  %0.3، بحدي ادنى واقصى بلغاً نحو  %1.3نحو    من الموارد المحلية

أما متوست الصويا  بلو نحو   يخص محصول فول  الخارجية  المائية  الموارد  ، بحدي %94نسبة االعتماد على 

، فى حين بلغت متوست نسبة االكتفاء الذاتى 2007،    2003عامين    %97.8، %82.2ادنى واقصى بلغاً نحو  

نحو   المحلية  الموارد  نحو  %6من  بلغاً  واقصى  ادنى  بحدي  .أما 2003،    2007عامي  17.8%،2.2%، 

قدرت السكر  بلغت    محصول قصب  الخارجية  المائية  الموارد  على  االعتماد  نسبة    %0نسبة  قدرت  حين  فى 

 . %100االكتفاء الذاتى من الموارد المحلية بلغت نحو

االستراتيجي المخزون  لتقدير  الغذائي  بالنسبة  األمن  خالل   ومعامل  مصر  فى  الحقلية  المحاصيل  الهم 

  4136.0( والذي يتبين منه أن المخزون االستراتجي لمحصول القمح قد قدر بنحو   2017  –  2000الفترة  

قيمة معامل األمن الغذائي أقل من الصفرمما يعكو انعدام  0.002أل  طنوقدر معامل األمن الغذائي له بنحو   

أل    17179.9مح. أما المخزون االستراتجي لمحصول اآلرز قدر بنحو  الغذائي من محصول الق  حالة األمن

 تراوحت بين الصفر والواحد الصحيح قيمة معامل األمن الغذائي    0.21طن وقدر معامل األمن الغذائي له بنحو

االستراتج المخزون  أما  االرز.  محصول  من  الغذائي  األمن  حالة  انعدام  يعكو  الذرة الصفرمما  لمحصول  ي 

قيمة معامل األمن الغذائي أقل من   0.014أل  طن وقدر معامل األمن الغذائي له بنحو  114ة قدر بنحو  الشامي

المخزون االستراتجي لمحصول  أما  الشامية.  الذرة  الغذائي من محصول  حالة األمن  انعدام  الصفرمما يعكو 

بنحو قدر  البلدي  األمن    127الفول  معامل  وقدر  طن  بنحوأل   له  الغذائي ق  0.30الغذائي  األمن  معامل  يمة 

الصحيح والواحد  الصفر  بين  أما تراوحت  البلدي.  الفول  محصول  من  الغذائي  األمن  حالة  انعدام  يعكو  مما 

قيمة   0.038أل  طن وقدر معامل األمن الغذائي له بنحو  16المخزون االستراتجي لمحصول العدس قدر بنحو 

أقل م الغذائي  انعدا معامل األمن  الصفرمما يعكو  المخزون ن  أما  العدس.  الغذائي من محصول  حالة األمن  م 

قيمة    0.28أل  طن وقدر معامل األمن الغذائي له بنحو   1477االستراتجي لمحصول فول الصويا قدر بنحو

مما يعكو انعدام حالة األمن الغذائي من محصول تراوحت بين الصفر والواحد الصحيحمعامل األمن الغذائي  

 من النتائج عدم وجود مخزون استراتيجي من محصول قصب السكر.فول الصويا. كما تبين 

 مما سبق يتبين أن:
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 البصمة المائية ألا منتج هى مجموع الماء الذا جرا استخدامه إلنتاج هذا المنتج.  -1

مباشرة، وتشمل يندرج تحت اسم البصمة المائية كل مياه استخدمت فى إنتاج سواء بصورة مباشرة أو غير    -2

إلى  المياه   وصوله  حتى  للمنتج  المكونة  الخام  المواد  وتحضير  إنتاج  فى  البدء  لحظة  من  استخدمت  التى 

 المستهلك.

المائية    -  3 البصمة  اإلنتاج من ضمن  الناتجة عن عملية  الملوثة  المياه  التبخر وكميات  نسبة  احتساب  يجرا 

 الجغرافية .سه تتغير حسب المنطقة للمنتج، وهذا يجعل البصمة المائية للمنتج نف

ال يمكن حساب البصمة المائية بدقة وذلك لكثرة العوامل المؤثرة فى قيمتها لكن يمكن وضع قيم تقريبية،    -  4

العالم من   المياه فى  العاملة ترشيد االستهالك ورفع كفاءة  القرار والشركات والمؤسسات  يتمكن صناع  بحيث 

 هدر المياه وتوفير مياه عذبة وآمنة وصحية لجميع األفراد.يجب اتخاذها للحد من تحديد أفضل اإلجراءات التى 

تعتمد البصمة المائية ألا دولة على عاملين أساسين؛ هما معدل استهالك الفرد للمياه، وكفاءة نظام إدارة    -5

 المياه فى تلك الدول. 

ها داخل الدولة، وبصمة  ياه التى يتم استهالكتقسم البصمة المائية إلى قسمين؛ بصمة داخلية وتعنى كل الم   -6

عدد   على  مقسوًما  البالد  خارج  من  استيرادها  يتم  التى  للسلع  المائية  البصمات  مجموع  وهو  خارجية  مائية 

 سكانها.

 التوصيات 

موعد    -1 قبل  مقدماً  االعالن  طريق  عن  الحقلية  المحاصيل  بعض  زراعة  في  بالتوسع  المزارعين  تشجيع 

بوقت   الواحد  زراعتها  من  الغذائتبأقل  االمن  معامل  قدر  حيث   ، مجزا  عائد  صافى  لهم  يحقق  الذا  كافى 
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ــذائي المصــري ــن الغ ــة لنم لالقتصييادالزراعي، المييؤتمر الثالييث عشيير لالقتصيياديين ، الجمعييية المصييرية المائي
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