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تعد ندرة الموا رد المائية ومحدوديتها تحدًيا كبيًرا لحل مشكلة المياه حيث تعتبر المياه أحد   
مدخالت واالجتماعية  أهم  االقتصادية  التنمية  ومحدوديتها  كما    ،عملية  المائية  رد  الموا  ندرة  تعد 

االقتصادية   التنمية  عملية  مدخالت  أهم  أحد  المياه  تعتبر  حيث  المياه  مشكلة  لحل  كبيًرا  تحدًيا 
يسي  وارتفاع كمية الفاقد من المياه عند نقل وتوصيل الموارد المائية من مصدرها الرئواالجتماعية،  

 .عند أسوان وحتى وصولها إلى الحقول على كافة محافظات الجمهورية
خالو  الترع  بأفمام  المستخدمة  الري  مياه  كميات  تطور  )بدراسة  من  الفترة  -1990ل 

حوال(  2019 بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  عام    36.93ي  أنها  مكعب  متر  وحد  2012مليار   ،
مليار متر    43.83سط سنوي بلغ حوالى  بمتو   1993عام    3مليار م   53.24أقصى بلغ حوالي  

-1990بدراسة تطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل خالل الفترة من )و   مكعب.
، وحد أقصى  2016مليار متر مكعب عام    3( تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  2019

 . 3مليار م  12.59 يبمتوسط سنوي بلغ حوال  2008عام   3مليار م  19.25بلغ حوالي 
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 The scarcity and limitations of water resources are a major challenge to 

solving the water problem, as water is considered one of the most 

important inputs to the process of economic and social development, and 

the scarcity and limitations of water resources are a major challenge to 

solving the water problem, as water is considered one of the most 

important inputs to the process of economic and social development, and 

the high amount of water losses When transporting and delivering water 

resources from their main source at Aswan until they reach the fields in 

all governorates of the Republic. 

By studying the evolution of the quantities of irrigation water used in 

canals during the period (1990-2019), it ranged between a minimum of 

about 36.93 billion cubic meters in 2012, and a maximum of about 53.24 

billion cubic meters in 1993, with an annual average of about 43.83 

billion cubic meters. Also, By studying the evolution of the quantities of 

irrigation water losses from Aswan to the field during the period from 

(1990-2019), it was found that they ranged between a minimum of about 

3 billion cubic meters in 2016, and a maximum of about 19.25 billion 

cubic meters in 2008 with an annual average of about 12.59 billion cubic 

meters. 
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 مقدمة:

البيولوجية  اإلنسان  أنشطة  مختلف  مع  المباشرة  لعالقتها  نظراً  الطبيعية،  الموارد  أهم  من  المياه  تعتبر 

ترشيد   علي  العمل  فإن  الحالي  الوقت  في  المياه  مورد  بها  يتصف  التي  للمحدودية  ونظراً  واالقتصادية.  واالجتماعية 

لتنمية المستدامة. ففي مصر يعتبر نهر النيل هو المصدر الرئيسي  استخدامها يعتبر أحد المحاور الرئيسية للوصول إلي ا

% من إجمالي 84للمياه ويحتل القطاع الزراعي المرتبة األولي في استخدامه للمياه حيث يبلغ نصيب هذا القطاع نحو  

مليار متر مكعب   55.5و  بنح  1959كمية المياه المتاحة. ونظراً ألن كمية مياه نهر النيل محددة طبقاً التفاقية النيل عام  

https://meae.journals.ekb.eg/
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سنوياً بجانب محدودية المياه الجوفية وندرة مياه األمطار في الوقت الذي تزداد فيه استخدامات المياه في مصر وزيادة  

الطلب عليها عاماً بعد آخر نتيجة زيادة األراضي الجديدة المستصلحة، فإن األمر يتطلب ضرورة ترشيد استخدام مياه  

فظة علي مصادر المياه من التلوث والعمل علي زيادة الوعي لترشيد استخدام مياه الري، كما أن النيل وضرورة المحا

االحتياجات   وتختلف  القومي،  المستوي  على  المائية  االستخدامات  من  األكبر  الجزء  يحتل  المصري  الزراعة  قطاع 

عام    3مليار م   62المائية الزراعية حوالي  المائية الزراعية طبقاً للمساحة المحصولية المنزرعة حيث بلغت االحتياجات  

المياه في مصر77.1بما يمثل نسبة    2019 استخدامات  م   80.4البالغة    % من إجمالي  السعي 3مليار  ، ومن هنا كان 

القطاع بما يحققه من  التلوث وترشيد استخدامها في هذا  المائية والحفاظ على نوعيتها من  الموارد  الجاد لالستفادة من 

 . (1)ابية على المدى الطويل لسد احتياجات القطاعات االقتصادية األخرىآثار ايج

يتوقف حجم الموارد المائية المستخدمة في الزراعة المصرية على عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر في تحديد  و

من المائية  الموارد  وتوصيل  نقل  عمليات  كفاءة  العوامل  هذه  ومن  للزراعة  المطلوبة  المائية  الموارد  مصدرها    حجم 

الرئيسي عند المنطقة الجنوبية لمصر عند أسوان وحتى وصولها إلى الحقول على كافة محافظات الجمهورية وان كان 

هذا العامل من أهمهم إال انه ليس الوحيد بل يؤثر المنطقة الجغرافية ومساحة الرقعة الزراعية والمحصولية والظروف  

اجية الزراعية كما تؤثر طرق الري المستخدمة في تحديد حجم الموارد المائية الجوية ونوع التربة وأنواع األنشطة اإلنت

المطلوبة للزراعة وال يغيب عنها تأثير التركيب المحصولى السائد في حجم الموارد المائية المستخدمة للزراعة. وفي 

وعادة   الري  كفاءة  زادت  كلما  يمكن  ما  أقل  المياه  من  الفاقد  كان  كلما  للري  نظام  أو  أي  النقل  أثناء  المياه  فقد  يحدث 

 .(2)التوصيل أو أثناء إجراء عملية الري
 

 مشكلة البحث: 
باتت مشكلة نقص المياه محور رئيسي يهدد المقتصد القومي بصفه عامه وقطاع الزراعة بصفة خاصة، وتعد ندرة الموا 

اه أحد أهم مدخالت عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، رد المائية ومحدوديتها تحديًا كبيًرا لحل مشكلة المياه حيث تعتبر المي

وارتفاع كمية الفاقد من المياه عند نقل وتوصيل الموارد المائية من مصدرها الرئيسي عند أسوان وحتى وصولها إلى الحقول على  

 .كافة محافظات الجمهورية
 

 هدف البحث:  
  –الري المستخدمة في الزراعة المصرية عند كل من )أسوان    يستهدف البحث بصفة أساسية دراسة وتحليل كميات مياه

 الحقل(، وكذلك دراسة وتحليل تطور كميات الفاقد من مياه الري المستخدمة في الزراعة المصرية.   -أفمام الترع 

 مصادر البيانات واألسلوب البحثي:  
الدر بموضوع  والمرتبطة  المتاحة  البيانات  على  أساسية  بصفة  البحث  النشرات اعتمد  من  تجميعها  تم  والتي  اسة 

والدوريات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، واإلدارة المركزية لالقتصاد  

الدراسة، وا المياه، والوزارات المعنية بموضوع  لبنك الزراعي بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، والمركز القومي لبحوث 

 الدولي، فضالً عن االستعانة بالبحوث والنشرات والمؤتمرات والرسائل العلمية وثيقة الصلة بمجال البحث. 

كما اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على كل من األسلوب التحليلي الوصفي والكمي وذلك لتوصيف وتوضيح األهداف 

 (  Dummy Variableتخدام المتغيرات االنتقالية )البحثية موضع الدراسة، وعلى أسلوب االنحدار المتعدد بإس

 

 أوال : تطور كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة المصرية:
أفمام    –( أن كميات مياه الري المستخدمة ي الزراعة المصرية عند كل من )أسوان  1يتضح من الرسم البياني يالشكل )

( إلي ثالث فترات 2019-1990رات مختلفة، وبالتالي تم تقسيم السلسلة الزمنية )الحقل( أنها تأخذ زيادة وانخفاض علي فت  -الترع  

(، 2019-2009( وأخيرا الفترة الثالثة )2008  -1997(، الفترة الثانية )1996-1990وهي الفترة األولي )وفقا للشكل االنتشاري  

 Dummyالفي مشكلة مصيدة المتغيرات االنتقالية )(، ولتDummy Variableوبالتالي تم استخدام أسلوب المتغيرات االنتقالية )

Variable Trap)  ( األولي  الفترة  استبعاد  يتم  )D1وبالتالي  الثانية  الفترة  وإدخال كل من   ،)D2  القيمة المتغير  يأخذ   1( حيث 

 

 .2020ي مصر،  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الموارد المائية وترشيد استخدامها ف (1)
رسالة   (2) المصرية،  الزراعة  في  الموارد  استخدام  لكفاءة  اقتصادية  تحليلية  دراسة  عرفه،  التواب  عبد  الزراعي   محمود  االقتصاد  قسم   ،               ،  ماجستير 

 .2007كلية الزراعة ، جامعة القاهرة، 
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ل سنوات الفترة والقيمة خال  1( كذلك يأخذ المتغير القيمة  3Dخالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخري، والفترة الثالثة )

 (. Tصفر للسنوات األخرى، كما تم ادخال متغير الزمن )

)الكمية بالمليار( متر  ( : تطور كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة المصرية عند الحقل وأفمام الترع وأسوان 1جدول )

 (2019-1990خالل الفترة ) مكعب

 السنوات
كمية المياه المستخدمة  

 عند الحقل 
كمية المياه المستخدمة  

 عند أفمام الترع 
كمية المياه المستخدمة  

 عند أسوان

1990 42.72 50.26 56.09 
1991 46.65 50.31 55.03 
1992 49.59 51.35 56.17 
1993 49.25 53.24 56.20 
1994 34.90 41.77 48.01 
1995 48.07 49.11 56.48 
1996 36.62 49.56 57.00 

 55.00 49.37 43.97 المتوسط 

1997 34.86 37.60 50.15 
1998 34.95 40.19 50.19 
1999 34.49 39.66 50.23 
2000 34.68 39.87 50.54 
2001 34.76 40.00 50.21 
2002 35.58 38.60 51.09 
2003 36.55 42.47 53.66 
2004 37.86 43.60 55.04 
2005 39.40 45.34 57.37 
2006 40.95 47.08 59.70 
2007 42.08 48.14 61.14 
2008 42.85 48.85 62.10 

 54.28 42.62 37.42 المتوسط 

2009 34.56 39.19 50.02 
2010 37.79 42.69 51.20 
2011 30.87 36.96 43.22 
2012 32.11 36.93 40.14 
2013 37.82 43.03 46.03 
2014 38.26 43.58 46.57 
2015 36.75 41.23 44.23 
2016 43.66 44.48 46.66 
2017 41.92 46.09 50.04 
2018 36.45 41.25 44.64 
2019 40.16 42.56 45.57 

 46.21 41.64 37.30 المتوسط 

 51.49 43.83 38.91 المتوسط العام

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الري والموارد المائية، أعداد متفرقة. 
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 (2019-1990) خالل الفترة  3ن بالمليار م المياه المستخدمة عند كل من الحقل وأفمام الترع وأسوا (: تطور كمية 1شكل )

 .بالبحث ( 1)جدول : المصدر   
 : اقد من مياه الري من أسوان للحقل( تطور كميات الف1) 

( 1( تبين من  جدول )2019-1990بدراسة تطور كميات مياه الري المستخدمة من أسوان للحقل خالل الفترة من )
أدنى بلغ حوالي   بين حد  عام   3مليار م   49.59، وحد أقصى بلغ حوالي  2011مليار متر مكعب عام    30.87أنها تراوحت 

 مليار متر مكعب.  38.91 ي بمتوسط سنوي بلغ حوال 1992
وبدراسة االتجاه الزمني لتطور كميات مياه الري المستخدمة من أسوان للحقل خالل نفس الفترة أشارت نتائج المعادلة أن  

خذ اتجاها  أحصائية حيث تبين أن إجمالي كمية مياه الري المستخدمة بالحقل قد احية اإلفضل الصور من النأ الصورة الخطية هي 
بمقدار  إمعنويا    متزايداً   عاماً  حوالي    0.58حصائيا  بلغت  سنوية  زيادة  وبنسبة  سنويا  مكعب   متر  متوسط 1.52مليار  من   %

مكعب خالل فترة الدراسة، ويشير المتغير اإلنتقالي   مليار متر  38.91إجمالي كمية مياه الرى المستخدمة بالحقل البالغ حوالي  
(D2 ( الثانية الفترة  للحقل خالل  المستخدمة من أسوان  الري  الذي يعكس تطور كميات مياه  انخفضت 1997-2008(  ( حيث 

عن الفترة مليار متر مكعب     12.07كميات مياه الري المستخدمة بالحقل انخفاض معنوي احصائيا خالل الفترة الثانية بمقدار  
( الذي يعكس تطور كميات مياه الري المستخدمة من أسوان للحقل  D3(، كما يشير المتغير اإلنتقالي )1996-1990)  ىاألول

 ( الثالثة  الفترة  انخفاض معنوي  2019-2009خالل  للحقل  المستخدمة من أسوان  الري  مياه  انخفضت كميات  حصائيا  إ( حيث 
%  40( إلى أن حوالي  2Rليار متر مكعب  عن الفترة األولي. ويشير معامل التحديد المعدل )م  18.8خالل الفترة الثالثة بمقدار  

للحقل أسوان  الري من  مياه  كميات  الحادثة في  التغيرات  المتغيرات  من  الزمن وكذلك  عامل  يفسرها  التي  العوامل  عنها  مسئول 
 االنتقالية. 
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الري 2حيث يالحظ بالشكل رقم )  أكثر من االنخفاض في    ( انخفاض  كميات مياه  الثالثة  بالفترة  بالحقل  المستخدمة 
 الفترة الثانية. 

i318.87 D – i212.07 D –= 41.6 + 0.58 Ti  iŶ 

   **    (24.29)** (2.54)**  (-4.26)**    (-3.66)        

R2 = 0.46   R2 = 0.40   F = 7.46** 

 . 3مياه الري من أسوان للحقل بالمليار م : القيمة التقديرية لتطور كميات الفاقد منiŶحيث : 
Ti( 30، .......، 1،2،3( حيث تأخذ القيم )2019-1990: متغير يعكس الفترة الزمنية .) 
i2D( حيث يأخذ المتغير القيمة 2008-1997: متغير انتقالي يعكس الفترة الثانية )خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1 
i3Dخالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1( حيث يأخذ المتغير القيمة 2019-2009الي يعكس الفترة الثالثة ): متغير انتق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1990-2019)  خالل الفترة 3(: تطور كمية المياه المستخدمة عند الحقل بالفترات الثالثة بالمليار م2شكل )
 المصدر: معادلة القيمة التقديرية لتطور كميات مياه الري المستخدمة عند الحقل.    
 
 : الري المستخدمة عند أفمام الترع ( تطور كميات مياه2)

( من  الفترة  الترع خالل  بأفمام  المستخدمة  الري  مياه  كميات  تطور  )2019-1990بدراسة  جدول  من   تبين  أنها 1(   )

بل أدنى   1993عام    3مليار م  53.24، وحد أقصى بلغ حوالي    2012مليار متر مكعب عام    36.93غ حوالي  تراوحت بين حد 

 مليار متر مكعب.  43.83بمتوسط سنوي بلغ حوالى 

وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور كميات مياه الري المستخدمة بأفمام الترع خالل نفس الفترة أشارت نتائج المعادلة 

ي افضل الصور من الناحية االحصائية حيث تبين أن إجمالي كمية مياه الري المستخدمة بأفمام الترع قد اخذ أن الصورة الخطية ه 

% من متوسط 1.48مليار متر مكعب  سنويا وبنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي    0.65اتجاها عاما متزايدا معنويا احصائيا بمقدار  

الترع بأفمام  المستخدمة  الرى  مياه  كمية  حوالي    إجمالي  المتغير    43.83البالغ  ويشير  الدراسة،  فترة  خالل  مكعب  متر  مليار 

( حيث انخفضت  2008-1997( الذي يعكس تطور كميات مياه الري المستخدمة بأفمام الترع خالل الفترة الثانية ) 2Dاإلنتقالي )

مليار متر مكعب  عن الفترة   12.6نية بمقدار  كميات مياه الري المستخدمة بأفمام الترع انخفاض معنوي احصائيا خالل الفترة الثا
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اإلنتقالي )1996-1990األولي ) المتغير  يشير  الترع خالل 2D(، كما  بأفمام  المستخدمة  الري  مياه  تطور كميات  الذي يعكس   )

( الثالثة  احصائيا خالل  2019-2009الفترة  معنوي  انخفاض  الترع  بأفمام  المستخدمة  الري  مياه  كميات  انخفضت  الفترة  ( حيث 

% من التغيرات 61( إلى أن حوالي  2Rمليار متر مكعب  عن الفترة األولي.  ويشير معامل التحديد المعدل )  21.4الثالثة بمقدار  

 الحادثة في كميات مياه الري عند أفمام الترع مسئول عنها العوامل التي يفسرها عامل الزمن وكذلك المتغيرات االنتقالية.   

( انخفاض  كميات مياه الري المستخدمة بأفمام الترع بالفترة الثالثة أكثر من االنخفاض في 3قم )حيث يالحظ بالشكل ر

  الفترة الثانية.
i321.4 D – i212.6 D –= 46.8 + 0.65 Ti  iŶ 

   **    (36.5)** (3.8)**  (-6.1)**    (-5.5)        

R2 = 0.65   R2 = 0.61   F = 16.3** 

 . 3التقديرية لتطور كميات مياه الري المستخدمة عند أفمام الترع بالمليار م: القيمة iŶحيث : 
Ti( 30، .......، 1،2،3( حيث تأخذ القيم )2019-1990: متغير يعكس الفترة الزمنية .) 
i2D ( حيث يأخذ المتغير القيمة 2008-1997: متغير انتقالي يعكس الفترة الثانية )ر للسنوات األخرى. خالل سنوات الفترة والقيمة صف 1 
i3D ( حيث يأخذ المتغير القيمة 2019-2009: متغير انتقالي يعكس الفترة الثالثة )خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1 

 (. 1المصدر : نتائج التحليل االحصائي لبيانات جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1990-2019) خالل الفترة 3ثالثة بالمليار م (: تطور كمية المياه المستخدمة عند أفمام الترع بالفترات ال3شكل )
 المصدر: معادلة القيمة التقديرية لتطور كميات مياه الري المستخدمة عند أفمام الترع.    

 ( تطور كميات مياه الري المستخدمة عند أسوان :3)

( أنها تراوحت 1ول )( تبين من  جد 2019-1990بدراسة تطور كميات مياه الري المستخدمة بأسوان خالل الفترة من )

بمتوسط    2008=1عام    3مليار م  62.1، وحد أقصى بلغ حوالي    2012مليار متر مكعب عام    40.14بين حد أدنى بلغ حوالي  

 مليار متر مكعب.  51.49سنوي بلغ حوالى 

المعادلة أن  الفترة أشارت نتائج  العام لتطور كميات مياه الري المستخدمة بأسوان خالل نفس  وبدراسة االتجاه الزمني 

الصورة الخطية هي افضل الصور من الناحية االحصائية حيث تبين أن إجمالي كمية مياه الري المستخدمة بأسوان قد اخذ اتجاها 

% من متوسط إجمالي 1.07مليار متر مكعب  سنويا وبنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي    0.55  عاما متزايدا معنويا احصائيا بمقدار
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البالغ حوالي   بأسوان  المستخدمة  الرى  )  51.49كمية مياه  اإلنتقالي  المتغير  الدراسة، ويشير  فترة  (  D2مليار متر مكعب خالل 

ال الفترة  بأسوان خالل  المستخدمة  الري  مياه  كميات  تطور  يعكس  )الذي  الري 2008-1997ثانية  مياه  كميات  انخفضت  ( حيث 

(، 1996-1990مليار متر مكعب  عن الفترة األولي ) 5.9المستخدمة بأسوان انخفاض معنوي احصائيا خالل الفترة الثانية بمقدار 

( اإلنتقالي  المتغير  يشير  الثاD3كما  الفترة  بأسوان خالل  المستخدمة  الري  مياه  كميات  تطور  يعكس  الذي   )( ( 2019-2009لثة 

مليار متر مكعب     20.3حيث انخفضت كميات مياه الري المستخدمة بأسوان انخفاض معنوي احصائيا خالل الفترة الثالثة بمقدار  

( المعدل  التحديد  معامل  ويشير  األولي.   الفترة  حوالي  2Rعن  أن  إلى  عند  61(  الري  مياه  كميات  في  الحادثة  التغيرات  من   %

 العوامل التي يفسرها عامل الزمن وكذلك المتغيرات االنتقالية.    أسوان مسئول عنها

( انخفاض  كميات مياه الري المستخدمة بأسوان بالفترة الثالثة أكثر من االنخفاض في الفترة  4حيث يالحظ بالشكل رقم )

 الثانية.

 
 
 
 

 . 3: القيمة التقديرية لتطور كميات مياه الري المستخدمة عند أسوان بالمليار مiŶحيث : 
Ti( 30، .......، 1،2،3( حيث تأخذ القيم )2019-1990: متغير يعكس الفترة الزمنية .) 
i2D  خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1( حيث يأخذ المتغير القيمة 2008-1997ة ): متغير انتقالي يعكس الفترة الثاني 
i3D ( حيث يأخذ المتغير القيمة 2019-2009: متغير انتقالي يعكس الفترة الثالثة )خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى. 1   

 (. 1)  المصدر : نتائج التحليل االحصائي لبيانات جدول

 (2019-1990)  خالل الفترة 3(: تطور كمية المياه المستخدمة عند أسوان بالفترات الثالثة بالمليار م4شكل )
 المصدر: معادلة القيمة التقديرية لتطور كميات مياه الري المستخدمة عند أسوان.     

 ثانيًا : تطور كميات الفاقد من مياه الري المستخدمة في الزراعة المصرية: 
)يت يالشكل  البياني  الرسم  )أسوان  5ضح من  المصرية  الزراعة  في  الري  مياه  الفاقد من  كميات  أن  الترع    –(    -أفمام 

( إلي ثالث فترات وهي 2019-1990الحقل( أنها تأخذ زيادة وانخفاض علي فترات مختلفة، وبالتالي تم تقسيم السلسلة الزمنية ) 
( األولي  الثاني1996-1990الفترة  الفترة   ،) ( )2008  -1997ة  الثالثة  الفترة  وأخيرا  استخدام  2009-2019(  تم  وبالتالي   ،)

 ى (، ولتالفي مشكلة مصيدة المتغيرات االنتقالية وبالتالي يتم استبعاد الفترة األولDummy Variableأسلوب المتغيرات االنتقالية )

i320.3 D – i25.9D –= 52.8 + 0.55 Ti  iŶ 

   **    (33.7)** (2.6)**  (-2.3)*    (-4.3)        

R2 = 0.64   R2 = 0.60   F = 15.5** 
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(D1( وإدخال كل من الفترة الثانية ،)2D حيث يأخذ المتغير القيمة )والفترة  ى خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخر  1 ،
 (.(Tخالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى، كما تم ادخال متغير الزمن  1( كذلك يأخذ المتغير القيمة D3الثالثة )

 
 

 

 ( 2019-1990)  أسوان خالل الفترة( : تطور كميات الفاقد من مياه الري في الزراعة المصرية عند الحقل وأفمام الترع و 2جدول )
 )الكمية بالمليار متر مكعب(                                             

 السنوات 
الفاقد من أسوان  

 للحقل 

الفاقد من أسوان  

 ألفمام الترع 

الفاقد من أفمام  

 الترع للحقل 

1990 13.37 5.83 7.54 

1991 8.38 4.72 3.66 

1992 6.58 4.82 1.76 

1993 6.95 2.95 4.00 

1994 13.11 6.24 6.87 

1995 8.41 7.37 1.05 

1996 20.37 7.44 12.94 

 5.40 5.62 11.03 المتوسط 

1997 15.30 12.55 2.75 

1998 15.24 10.00 5.24 

1999 15.74 10.57 5.17 

2000 15.86 10.67 5.19 

2001 15.45 10.21 5.24 

2002 15.51 12.49 3.02 

2003 17.11 11.19 5.92 

2004 17.18 11.44 5.74 

2005 17.97 12.03 5.94 

2006 18.75 12.62 6.13 

2007 19.06 13.00 6.06 

2008 19.25 13.25 6.00 

 4.65 9.95 14.59 المتوسط 
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 ( 2019-1990)    الفترة( : تطور كميات الفاقد من مياه الري في الزراعة المصرية عند الحقل وأفمام الترع وأسوان خالل 2جدول ) تابع 
  

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الري والموارد المائية، أعداد متفرقة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2019-1990) (: تطور كميات الفاقد من مياه الري في الزراعة المصرية عند الحقل وأفمام الترع وأسوان خالل الفترة5شكل )
 .بالبحث( 2المصدر: جدول )    
 
 

2009 15.46 10.83 4.63 

2010 13.41 8.51 4.90 

2011 12.35 6.26 6.09 

2012 8.03 3.21 4.82 

2013 8.21 3.00 5.21 

2014 8.31 2.99 5.32 

2015 7.48 3.00 4.48 

2016 3.00 2.18 0.82 

2017 8.12 3.95 4.17 

2018 8.19 3.39 4.80 

2019 5.40 3.01 2.40 

 4.79 6.88 11.68 لمتوسط ا

 4.93 7.66 12.59 المتوسط 
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 ( تطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل : 1)

( تبين من  جدول  2019-1990بدراسة تطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل خالل الفترة من )

عام   3مليار م   19.25حوالي  ، وحد أقصى بلغ  2016مليار متر مكعب عام    3( أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  2)

 مليار متر مكعب. 12.59بمتوسط سنوي بلغ حوالى  2008

الفترة أشارت   للحقل خالل نفس  أسوان  مياه الري من  الفاقد من  العام لتطور كميات  الزمني  وبدراسة االتجاه 

ي كميات الفاقد من مياه  نتائج المعادلة أن الصورة الخطية هي افضل الصور من الناحية االحصائية حيث تبين أن إجمال

مليار متر    0.03الري من أسوان للحقل قد اخذ اتجاها عاما متناقصاً ولكن غير معنوي من الناحية االحصائية بمقدار  

% من متوسط إجمالي كميات الفاقد من مياه الري من أسوان  0.24مكعب سنويا وبنسبة انخفاض سنوية بلغت حوالي  

البالغ حوالي   )ملي  12.59للحقل  اإلنتقالي  المتغير  ويشير  الدراسة،  فترة  متر مكعب خالل  تطور D2ار  الذي يعكس   )

( حيث زادت كميات الفاقد من مياه الري  2008-1997كميات الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل خالل الفترة الثانية )

الثانية بمقدار   -1990متر مكعب  عن الفترة األولي )مليار    6.1من أسوان للحقل زيادة معنويه احصائيا خالل الفترة 

( الذي يعكس تطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل خالل الفترة  D3(، كما يشير المتغير اإلنتقالي )1996

الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل انخفاض غير معنوي من الناحية 2019-2009الثالثة ) ( حيث انخفضت كميات 

( إلى  2Rمليار متر مكعب  عن الفترة األولي.  ويشير معامل التحديد المعدل )   1.5لفترة الثالثة بمقدار  االحصائية خالل ا 

حوالي   التي 51أن  العوامل  عنها  مسئول  للحقل  أسوان  من  الري  مياه  من  الفاقد  كميات  في  الحادثة  التغيرات  من   %

( زيادة  كميات الفاقد من مياه الري من  6لشكل رقم )حيث يالحظ با يفسرها عامل الزمن وكذلك المتغيرات االنتقالية.   

الثانية )  بالفترة  للحقل  اتباع األساليب التي تحافظ علي  المياة المستخدمة في  2008-1997أسوان  ( مما يدل علي عدم 

 الزراعة. 

 
 

 
 

 . 3: القيمة التقديرية لتطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان للحقل بالمليار مiŶحيث : 
Ti( 30، .......، 1،2،3( حيث تأخذ القيم )2019-1990: متغير يعكس الفترة الزمنية .) 
i2D ( حيث يأخذ المتغير القيمة 2008-9719: متغير انتقالي يعكس الفترة الثانية )خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1 
i3D ( حيث يأخذ المتغير القيمة 2019-2009: متغير انتقالي يعكس الفترة الثالثة )خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1 

 (. 2المصدر : نتائج التحليل االحصائي لبيانات جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i31.5 D – i20.03 Ti + 6.1 D –= 11.02  iŶ 

         (7.03)**  (-0.16)    (2.4)**   (-0.32)        

R2 = 0.56   R2 = 0.51   F = 11.13** 
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 (2019-1990خالل الفترة ) 3(: تطور كميات الفاقد من مياه الري في الزراعة المصرية من أسوان للحقل بالمليار م 6كل )ش

 . 3المصدر: معادلة القيمة التقديرية لتطور كميات الفاقد للمياه من أسوان للحقل بالمليار م    
 
 :   ( تطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان ألفمام الترع2)

 ( تبين من2019-1990ل الفترة من )بدراسة تطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان ألفمام الترع  خال

  13.25، وحد أقصى بلغ حوالي  2016مليار متر مكعب عام    2.18( أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  2جدول )

 ب.مليار متر مكع 6.88بمتوسط سنوي بلغ حوالى  2008عام  3مليار م 

الفترة   نفس  الترع  خالل  من أسوان ألفمام  الري  مياه  من  الفاقد  كميات  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  وبدراسة 

أشارت نتائج المعادلة أن الصورة الخطية هي افضل الصور من الناحية االحصائية حيث تبين أن إجمالي كميات الفاقد  

  0.1ا عاما متناقصاً ولكن غير معنوي من الناحية االحصائية بمقدار  من مياه الري من أسوان ألفمام الترع  قد اخذ اتجاه

% من متوسط إجمالي كميات الفاقد من مياه الري من  1.45مليار متر مكعب سنويا وبنسبة انخفاض سنوية بلغت حوالي  

حوالي   البالغ  الترع  ألفمام  اإلنت  6.88أسوان  المتغير  ويشير  الدراسة،  فترة  خالل  مكعب  متر  )مليار  الذي  D2قالي   )

( الثانية  الفترة  خالل  الترع   ألفمام  أسوان  من  الري  مياه  من  الفاقد  كميات  تطور  زادت  2008-1997يعكس  حيث   )

مليار متر    6.99كميات الفاقد من مياه الري من أسوان ألفمام الترع  زيادة معنويه احصائيا خالل الفترة الثانية بمقدار  

( الذي يعكس تطور كميات الفاقد من مياه  3D(، كما يشير المتغير اإلنتقالي )1996-1990مكعب عن الفترة األولي )

( حيث زادت كميات الفاقد من مياه الري من أسوان  2019-2009الري من أسوان ألفمام الترع  خالل الفترة الثالثة )

بمقدار   الثالثة  الفترة  الناحية االحصائية خالل  الترع  زيادة غير معنوي من  الفترة    1.04ألفمام  مليار متر مكعب عن 

% من التغيرات الحادثة في كميات الفاقد من مياه الري  76( إلى أن حوالي  2Rاألولي.  ويشير معامل التحديد المعدل ) 

 من أسوان ألفمام الترع  مسئول عنها العوامل التي يفسرها عامل الزمن وكذلك المتغيرات االنتقالية.  

-1997زيادة  كميات الفاقد من مياه الري من أسوان ألفمام الترع بالفترة الثانية )  (7حيث يالحظ بالشكل رقم )

 ( عن الفترة األولي مما يدل علي عدم اتباع األساليب التي تحافظ علي  المياة المستخدمة في الزراعة. 2008
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i3+ 1.04 D i20.1 Ti + 6.99 D –= 6.02  iŶ 

         (6.8)**  (-0.83)    (4.7)**   (0.39)        

R2 = 0.87   R2 = 0.76   F = 27.57** 

 
 . 3: القيمة التقديرية لتطور كميات الفاقد من مياه الري من أسوان ألفمام الترع  بالمليار مiŶحيث : 

Ti( 30، .......، 1،2،3( حيث تأخذ القيم )2019-1990: متغير يعكس الفترة الزمنية .) 
i2D خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1( حيث يأخذ المتغير القيمة 2008-1997لفترة الثانية ): متغير انتقالي يعكس ا 
i3D ( حيث يأخذ المتغير القيمة 2019-2009: متغير انتقالي يعكس الفترة الثالثة )خالل سنوات الفترة والقيمة صفر للسنوات األخرى.  1 

 (. 2يانات جدول )المصدر : نتائج التحليل االحصائي لب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2019-1990خالل الفترة ) 3(: تطور كميات الفاقد من مياه الري في الزراعة المصرية من أسوان ألفمام الترع بالمليار م 7كل )ش
 . 3المصدر: معادلة القيمة التقديرية لتطور كميات الفاقد للمياه من أسوان ألفمام الترع  بالمليار م

 

 ن مياه الري من أفمام الترع للحقل  :( تطور كميات الفاقد م 3)

الفت للحقل خالل  الترع  أفمام  من  الري  مياه  من  الفاقد  كميات  تطور  )بدراسة  من  من2019-1990رة  تبين   ) 

( بلغ حوالي  2جدول  أدنى  بين حد  أنها تراوحت  بلغ حوالي  2016مليار متر مكعب عام    0.82(  أقصى    7.54، وحد 

 مليار متر مكعب. 4.93بلغ حوالى  بمتوسط سنوي 1990عام  3مليار م 

وبدراسة االتجاه الزمني لتطور كميات الفاقد من مياه الري من أفمام الترع للحقل خالل نفس الفترة تبين عدم  

معنوية كل من الزمن والمتغيرات االنتقالية، وتم مطابقة الصور اإلحصائية المختلفة ل مع الزم ولم تثبت معنوية أي من  

 ا يدل علي أن البيانات تدور حول متوسطها الحسابي. تلك الصور، مم

( عدم اختالف متوسط كميات الفاقد من مياه الري من أفمام الترع للحقل خالل  7حيث يالحظ بالشكل رقم )

 الثالث فترات. 
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 ش

 

 

 

 

 

 

 ( 2019-1990ل الفترة )خال 3(: تطور كميات الفاقد من مياه الري في الزراعة المصرية من أفمام الترع للحقل بالمليار م8كل ) ش

 .3المصدر: معادلة القيمة التقديرية لتطور كميات الفاقد للمياه من أفمام الترع للحقل بالمليار م
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