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  المستخلص
عن ، وهذا التغير ناتج في األساس لم تغير مناخياالعاصر كغيرها من باقى دول هد مشت

، حيث ، ومنها المجال الزراعيلهذا التغير تأثير علي جميع مجاالت الحياة، و األنشطة البشرية
تهالك المائي  ت ومن ثم زيادة كمية االسأدى تغير المناخ الي زيادة كمية البخرنتح من النبا

بمعدل القمح في مصر ل ر المناخ فقد زاد االستهالك المائي لمحصوونتيجة تغي ،للمحاصيل
المائية لمحصول القمح  االحتياجاتمقدار الزيادة في كمية بلغ ، و ملم/موسم 1.653موسمي 

الذرة زاد االستهالك المائى لمجصول كما ، ملم 49.6سنة(  30الفترة المناخية القياسية ) خالل
المائية لمحصول  االحتياجاتوهذا يعني أن مقدار الزيادة في كمية  ، موسم/ممل 0.8418 بمقدار 
وهذه الزيادة في كمية   ،ملم 25.254تساوي سنة(  30خالل الفترة المناخية القياسية )الذرة 

في ظل محدودية  خاصة  ،زراعة المحاصيل الزراعية االستهالك المائي للمحاصيل ستؤثر علي 
 . الموارد المائية لمصر

 ، القمح، الذرة.: تغير المناخ ، البخرنتح ، االستهالك المائي لمفتاحية كلمات الا
 

Abstract 
Egypt, like other countries of the world, witnesses a change in climate. This 

change results mainly from human activities, and it has an impact on all life fields, 
including the agricultural field. Climate change has led to an increase in the amount 
of evapo-transpiration from plants and consequently to an increase in the amount 
of water consumption of crops. As a result of climate change, the water consump-
tion of the wheat crop in Egypt has increased at a seasonal rate of 1,653 mm per 
season. In addition, the amount of water requirements for the wheat crop during 
the standard climatic period (30 years) has risen to 49.6 mm. Meanwhile, the water 
consumption of the corn crop has increased by 0.8418 mm per season. Therefore, 
the amount of water requirements for the maize crop during the standard climatic 
period (30 years) has risen to equal 25.254 mm. This increase in the amount of 
water consumption of crops will affect the cultivation of agricultural crops, espe-
cially in shade of the limited water resources in Egypt . 
Key words: climate change, Evapotranspiration, water requirements, wheat, corn. 
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 :قدمةملا-1

تغيـر المنـاخ ىلـى أن الطاقـة المخزنـة فـي كوكـب لاألمم المتحـدة  مؤتمرات انتهت
ــوني الســـنين بمـــرور عقـــود األرض تـــزداد  ــناعية، وأن االحتـــرار الكـ ــذ الثـــورة الصـ منـ

لمنظمــة كلفــت األمــم المتحــدة ا 1988 ففــي عــامللكوكــب صــار يهــدد الحيــاة عليــ . 
بمتابعـة ( UNEPم المتحدة للبيئة )األم جرنامبو ( WMOالعالمية لألرصاد الجوية )

ــأتا  ــاخ، فأنشـ ــر المنـ ــوغ تغيـ ــاخ موضـ ــر المنـ ــي بتغيـ ــدولي المعنـ ــومي الـ ــل الحكـ الفريـ
(IPCC )وما ىذا كان يمكن أن يكـون سـبب   وخطره علمية لتقييم تغير المناخ كهيئة

 ظمــةتنالم تصـدر التقــارير التقييميــة الهيئــةومنــذ ذلـك الحــين وهــذه  النشـا  البشــري.
لألســاس العلمــي لتغيــر المنــاخ وخثــاره ومخــاطره المســتقبلية وخيــارات : ى موقعهــالــ ع

للتقريـر الســادس  حاليـا ، وتجهـز2013، خخرهـا التقريـر الخــامس التكيـف والتخفيـف
2021 (www.ipcc.ch). 

ــاخوصــار يعــر   ر المن ــ  زيــادة  Climate Change تغيــ  ــة وليبطبأن هــا نكئ
ســبب أن ، و ســطح األرضالقرب مــن درجــة حــرارة الهــوا  بـ  فـيطويلــة لعقــود  ةمسـتمر 

 عــن ةالناتجــ يــادة البطيئــة والمســتمرة لغــازات االحتبــاس الحــراري هــو الز  هــذا التغيــر
 كوكــب األرضأدت ىلــى زيــادة د    ظــاهرة عالميــةلــذلك فهــو البشــرية.  األنشــطة

(Global Warming)  والتـي عبـرت ،المتتاليـة العالميـة راتمتؤ المـ ذلـك كما أكـدت 
 .بيئية طبيعية وبشرية عن قلل العالم مما سيسبب  هذا الد   من كوارث أيضا

 Climaticة )دوريــ الالتقلبــات المناخيــة يختلــف عــن فــ ن تغيــر المنــاخ وبهــذا 
Variability ) حــول لقليــل مــن الســنوات  بشــكل طبيعــي تزيــد وتــنقص التــيالمؤقتــة
 هـــذه التقلبـــات المناخيـــةو  .(Trend) ل خـــغ تغيـــر المنـــاخوحـــ أو  يخمعـــدلها المنـــا

 Elالتذبذب الجنوبي للنينو )ة ظاهر أهمها  ، عوامل طبيعية دوريةتنتج بسبب  الدورية
Niño-Southern Oscillation [ENSO]). 

http://www.ipcc.ch/
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خرى؛ لذلك تقـوم أىلى منطقة من  المناختغير في ادة يز ال مقدار ختلفيولكن قد 
يــؤر  تغيــر المنــاخ  صــارفقــد ، والتــأقلملتســتعد للتكيــف هــا خمنا ريــ الــدول بتقيــيم تغ

تعـد مـن  التـيمن تأثيرات على جميع جوانب الحياة، ومنها الزراعيـة لما ل  ؛ الجميع
ارتباطـا  المائيـة المحاصـيل احتياجاتبسبب ارتبا   أكثر األنظمة تأثرًا بالمناخ وتغيره
 .وثيقا بالمناخ السائد بالمنطقة

ــف  ــا  تعريــ ــاتياالحتجــ ــيل  اجــ ــة للمحاصــ ــاوالمائيــ ــور الفــ ــي منشــ ــم فــ  24 رقــ
(Doorenbos وPruitt 1977 علـى أنهـا معمـل المـا  الـالزم لتعـويض مـا يـتم )

فقدان  من المياه خالل عملية البخرنتح من المحصول، الخـالي مـن األمـراض، الـذي 
ينمو في حقل واسع تحت ظرو  تربة ال تعاني مـن نقـص فـي الميـاه أو الخصـوبة، 

ــة ل قــ حوت ــا  فــي ظــرو  بيئ (م. FAO 24,1977,p1النمــو المتاحــة )أعلــى ىنت
ــول  ــن المحصـ ــرنتح مـ ــاوي البخـ ــيل تسـ ــة للمحاصـ ــات المائيـ ــ ن االحتياجـ ــالي، فـ وبالتـ

(ETc ومراحـــل نمـــو المحصـــول )(، وهـــي تعتمـــد علـــى البخـــرنتح القياســـي )المنـــاخ
 وطبيعة المحصول نفس .

   البحث:طرمواد و  -2
 مــن البيانــات تحتــا  فتــرة ســنوات طويلــة لمنطقــة مــا نــاخلما تغيــروتقيــيم دراســة ىن 

ذا  100تقترب من  سنة فأكثر، وهذه ال تتوافر فـي العـادة مـن المصـادر الرسـمية، وا 
ــزمن ــر ال ــات عب ــال نضــمن تجــانس البيان ــوافرت ف ــل،الط ت ــل المحطــة مــن  وي ــد تنق فق

  .ي قتها، باإلضافة ىلى العامل البشر مكانها، وقد تتغير األجهزة أو د

 المستخدمة البياناتو المحطات المناخية  2-1

تــم مــع محاولــة الحصــول علــى أطــول مــدة للبيانــات مــن المصــدر الرســمي فقــد و 
 األولـىات: على مجموعتين من البيانـ لألرصاد الجوية المصرية  من الهيئة الحصول

مـن  سـنة 58دة مـ ل، م° والصـغرى درجات الحـرارة العظمـى ل هي المتوسطات الشهرية
( 1) جـدولالفـي  ب حـداثياتها موضـحة ،محطـات لثمانيـة، 2018حتى سنة  1961
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ــةالمجموعــة و . (1) شــكلوال ــةهــي المتوســطات الشــ  الثاني  عناصــر هــي: هرية ألربع
وسرعة الرياح السـطحية  %رطوبة النسبية الو  (العظمى والصغرى ) م° درجات الحرارة
 إلحـدى عشـرة ،2018ىلـى  1968مـن  سـنة 15لمـدة  ،م/ثمتـر  10على ارتفاغ 

حداثياتها ومنطقأب (1) والشكل( 1) جدولالمحطة موضحة أيضا في   تها.سمائها وا 

 الحصـول عليهـافقـد تـم  وللحصول على بيانات يومية وعدد كثير مـن المحطـات
 :(NASAمن موقع ناسا )

-access-https://power.larc.nasa.gov/data
ZuSvo 1LI47DqY08viewer/?fbclid=IwAR

HhQLw6KX3Wo_ossZH6QkoNiMamfa1zB9MsAnGvbK2S 

 ارة العظمـــىدرجـــات الحـــر عناصـــر الســـابقة وهـــي:  األربـــعم اليوميـــة لـــنفس للقـــي
علـى  وسـرعة الريـاح السـطحية % طوبـة النسـبيةيـومي للر لاوالمتوسـغ  م° رى لصغوا

سـنة مـن  35ة لفتـر وقـع هـي المتـوفرة علـى هـذا المبيانـات وال .متـر م/ث 10ارتفاغ 
حــداثياتهاالمحطــات المفتر  (2)الجــدول يوضــح و ، 2018ىلــى  1984  52) ضــة وا 
 في توزيـع روعيوقد  .( توزيع هذه المحطات في مصر2) شكلال بينيا مك، محطة(

 .مصر حدودو مناطل تمثيل كل المحطات 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR08DqY47LI1ZuSvo%20S2KMsAnGvb9zB1QkoNiMamfa6Wo_ossZH3KX6HhQLw
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR08DqY47LI1ZuSvo%20S2KMsAnGvb9zB1QkoNiMamfa6Wo_ossZH3KX6HhQLw
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR08DqY47LI1ZuSvo%20S2KMsAnGvb9zB1QkoNiMamfa6Wo_ossZH3KX6HhQLw
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 .المصرية لهيئة العامة لألرصاد الجويةاات باالعتماد على بيان الطالبالمصدر: من عمل 

 الجوية ( محطات األرصاد الجوية المصرية المسجلة بالمنظمة العالمية لألرصاد1شكل )

 
 Arc GIS 10.3 ج، وبرنام(1دول )ج ىلعاد باالعتم الطالب المصدر: من عمل

المجموعة 
 Stnم.

Name

اسم 

المحطة

WMO 

number

دائرة 

العرض

اإلرتفاع عن ثا/دقيقة/درجةخط الطولثا/دقيقة/درجة

سطح البحر
المدة 

المتاحة

العناصر المتاخية 

المتاحة

1Matruh1929   13   27.22227  30   19   6230631.32531مطروح

2PortSaid116   18   232.30032   16   6233331.26731بورسعيد

3Alexandria567   56   1129.94929   11   6231831.18431االسكنرية

4Asyout43235   0   4931.01231   2   6239327.04727أسيوط

5Kosseir011   15   5934.25034   7   6246526.13326القصير

6Luxor2590   42   1632.70732   40   6240525.67125األقصر

7Kharga5973   31   030.53330   27   6243525.45025الخارجة

8Aswan12202   49   5032.82032   57   6241423.96423أسوان

1Matruh1929   13   3027.22227   19   6230631.32531مطروح

2Alexandria567   56   229.94929   11   6231831.18431االسكنرية

3Cairoقاهرة 2275   24   1931.40631   7   6236630.12230ال

4Siwa15-59   28   025.48325   12   6241729.20029سيوة

5Bahariya1130   52   5928.86728   19   6242028.33328واحة البحرية

6Hurghada5616   47   4133.79933   10   6246227.17827الغردقة

7Asyout43235   0   4931.01231   2   6239327.04727أسيوط

8Luxor2590   42   1632.70732   40   6240525.67125األقصر

9Dakhla1117   58   028.96728   30   6243225.50025الداخلة

10Kharga5973   31   030.53330   27   6243525.45025الخارجة

11Aswan12202   49   5032.82032   57   6241423.96423أسوان

جدول )1( محطات األرصاد الجوية التابعة للهيئة المصرية العامة لألرصاد الجوية )EMA( والمسجلة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

)WMO(

األولى

الثانية

-1961

 :  2018

)58 سنة(

-1968

     2018

)51 سنة(

متوسطات شهرية 

لـ : 1- درجة 

الحرارة العظمى 

2- درجة الحرارة 

الصغرى

متوسطات شهرية 

لـ : 1- درجة 

الحرارة العظمى

2- درجة الحرارة 

الضغرى

3- الرطوبة 

النسبية 

4- سرعة الرياح 
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اإلرتفاع عن ثا/دقيقة/درجةخط الطولثا/دقيقة/درجةدائرة العرضالمحطةStationم.

بحر م. سطح ال

بيانات المنزلة ال

1Sidi-Barrani028   54   1225.90025    37   31.62031سيدي براني

2Al-Salloum062   6     3625.10025    33   31.56031السلوم

3Domiat243   50   4831.84031    25   31.43031دمياط

4Matrouh4894   11   2427.18027    20   31.34031مطروح

5Rafah36104   13   034.21034    18   31.30031رفح

6Al-Aamereyah125   58   029.97029      9    31.15031العامرية

7Al-Arish4851   50   1233.83033    7     31.12031العريش

8Al-Dupaa4825   26   028.43028      6     31.10031الضبعة

9Damanhour243   26   3630.44030    3     31.06031دمنهور

10Mansoura363   25   2431.41031    2     31.04031المنصورة

11Tahrir4829    5    3630.08030    54    30.91030التحرير

12Tanta4816   56   4830.93030    49    30.83030طنطا

13Ismailia1247   19   032.23032     36    30.60030االسماعيلية

14Banha1283   13   1231.22031    28    30.47030بنها

15Hasana36376   49   3633.81033    27    30.46030الحسنة

16Magharah4863   56   028.93028    15    30.25030المغارة

17W.Border11 45137   46   3024.76824    10   30.17530حد غربي

18Giza083    12   3631.20031    0     30.01030الجيزة

19Suez26135   28   3632.46032    0     30.01030السويس

20Nekhel48604   47   3633.78033   54    29.91029نخل

21Cara Oasis4818   32   3626.53026    36   29.61029واحة كارا

22Taba45621   50   3634.83034    30   29.51029طابا

23Banisuef12165    1    031.02031     12   29.20029بني سويف

24Siwa4883   32   4825.53025    10   29.18029سيوة

25Abo-Rudeis48275   17   033.28033     54    28.90028أبو رديس

26Keith Boley4847   56   026.93026     45    28.75028كيث بولي

27E.Border11 36430   52   632.86232     28    28.46928حد شرقي

28Baharia0201   54   4828.90028   19    28.33028الواحات البحرية

29Elminya48138   44   030.73030      6     28.10028المنيا

30Mallawi36147   49   4830.81030    43    27.73027ملوي

31Hurghada12170   46   033.77033    15    27.25027الغردقة

32W.Border22 2191   3   5425.05425    3     27.06527حد غربي

33Asyout0188   3   031.05031     3     27.05027أسيوط

34Farafra24181   59   1227.99027    1     27.02027الفرافرة

35Tahta48224   29   3631.48031    45    26.76026طهطا

36Safaga0360   54   4833.90033    43    26.73026سفاجا

37Souhag0287   42   1231.70031    40    26.67026سوهاج

38Abu Minqar36256   40   3627.66027    27    26.46026أبو منقار

39Kena48283   44   4832.73032    10    26.18026قنا

40Quseer36116   13   2434.21034      5    26.09026القصير

41El-Qasr48256   56   3628.93028    42    25.71025القصر

42Luxor0236   42   1232.70032    40    25.67025األقصر

43W.Border33 36474   7   4225.11025    28    25.47925حد غربي

44Kharga48211   32   030.53030     27    25.45025الخارجة

45Edfu1242   55   3632.91732    59    24.99324إدفو

46E.Border22 42329   54   1234.89534    47    24.78724حد شرقي

47Aswan36253   55   2432.91032      8    24.14024أسوان

48Toshka Lake24183   35   4830.59030    25    23.43023بحيرة توشكى

49Naser Lake48251   47   032.78032        9    23.15023بحبرة ناصر

50Abu Simble48271   35   2431.58031    23    22.39022أبوسمبل

51S.Border11 7250   39   4827.65227     9     22.16322حد جنوبي

52S.Border22 12258   55   4833.92033      2    22.04622حد جنوبي

:)NASA( محطات األرصاد المفترضة والتي تم تنزيل بياناتها من موقع )جدول )2

القيم اليومية لـ :

1- درجة الحرارة 

العظمى )⁰م( على 

ارتفاع 2م

2- درجة الحرارة 

الصغرى )⁰م( على 

ارتفاع 2م

3- الرطوبة النسبية 

)%( على ارتفاع 

2م

4- سرعة الرياح 

على ارتفاع 10 م 

)م/ث(

 

 (.NASAالمصدر: من عمل الطالب باالعتماد على بيانات موقع ناسا )
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 (: NASAمحطات األرصاد المفترضة والتي تم تنزيل بياناتها من موقع )( 2شكل )

 
 (2جدول )يانات عتماد على بالباالطالب  المصدر: من عمل

 المؤشرات الزراعية:لعناصر وانات وحساب الجة البيعام 2-2

وحسمماب  المسممجلةلمعالجممة البيانممات  (EXCEL) تممع عمممل برنممامج علممى  كسممل

م وم واحمد بمين ايماكان هناك قليل من بيانات ناسا مفقود، غالبها يم . خرىالعناصر األ

يممة اك اكثمر ممن قا كمان هنم ، امما   واليموم بعمد فحسبت كمتوسط اليموم قبلمه  حوله

 .سنة( 35ها اليومي الذي حسب للفترة كلها )لبمعد ُعّوضتمتتالية مفقودة فقد 

 

ممن سمرعتها السمطحية علمى ارتفماع متر  2بت سرعة الرياح على ارتفاع س  حُ و

 كماآلتي حيم  ( وهيAllen et al, 1998وردت في المرجع )ستخدام معادلة متر با 10
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2U ،Uz تمر و م 2فماعين ياح على االرتهما سرعة الرZ  متمر، وهنما(m 10z= ،)Ln 

  :هي اللوغاريتع الطبيعي

ــطو  ــدة سـ ــا مـ ــمسأمـ ــة غ الشـ ــة  n الفعليـ ــة الطاقـ ــة وكميـ ــد ح Rgالكليـ ــبت فقـ سـ
ــادالت ىحصــائية مســتنتجة بواســطةبم والبخــرنتح  .(Kamal Gafar 2010) ع

كل  –maizeETذرة وال wheatETواالحتياجات المائية لمحصولي القمح  ETo القياسي
 .(Kamal Gafar 2009, 2010, 2013)باستخدام نتائج أعمال  حسبهذا 

االحتيا  المائي للمحصول يساوي نسبة معينة من البخـرنتح القياسـي  ولما كان
(ETc = Kc ETo( وهـذه النسـبة ،)Kc تسـمى معامـل المحصـول، وهـي تختلـف )

عامـل ل كل المراحل هـو المباختال  مراحل نمو المحصول، ومتوسطها الموزون خال
ح القياسي بمعادلـة بنمـان مونتيـث نتكمية البخر  ب، فقد تم حساالموسمي للمحصول

 ( بهذه المعادلة2009جعفر) المعدلة بواسطة

 
 ناسا وبيانات هيئة األرصاد المصرية:العالقة بين بيانات 

ــين الع ــرا ب ــا كبي ــوحف فرق ــة ل ــات الهيئ مــن و ناصــر الشــهرية المســتنتجة مــن بيان
فــي كــال  األربعــةصــا البخــرنتح القياســي. فــتم الرجــوغ للعناصــر صو وخ ،اســابيانــات ن

المجمـوعتين وكانـت ذت فترة مشتركة بـين خ  المجموعتين للمقارنة واستنتا  الفر . أ  
ــرة مــن  ــات الشــهرية للعناصــر الخمســة للفت ــى  1984البيان ة ســن 14أي  1997ىل

 اآلتي:نتيجة ككانت الي للمقارنة و تم التحليل اإلحصائو لتسع محطات مشتركة. 

Tmx  = 0.9816لناسا ، مع معامل تحديد =  0.9898للهيئة  

Tmi  = 0.9828، مع معامل تحديد =  لناسا  0.9775للهيئة 

RH   = 0.9219لناسا ، مع معامل تحديد =  1.1787للهيئة 
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2U   = 0.8653، مع معامل تحديد =  لناسا 0.6678للهيئة 

ات علـى أن بيانـ ما يدل ي جدا مو التحديد قأن معامل نة المقار  من خاللوواضح 
ناســا منتظمــة ومتوازيــة مــع بيانــات الهيئــة ممــا يعــزز الثقــة بهــا. لــذلك ضــربت هــذه 

ا تـم الحصـول بهـذو ناسا لتصـحيحها وتوافقهـا مـع بيانـات الهيئـة. النسب في بيانات 
محطـة  52على  سنة 35ولفترة  مناخية عناصر ألربعةعلى بيانات يومية ومتصلة 

 مصر. فيمفترضة اد أرص

ظهارها لتغير المناخ رسم خرائغ خطو  تساوي العناصر المناخية 2-3  وا 

بطريقـة تبـين أثـر تغيـر المنـاخ  االحتياجات المائيةخرائغ خطو  تساوى رسم تم 
مـن فتـرة ( 1988-1984) ىالخمـس األولـ  للسـنوات مدى ىزاحة هذه الخطـو على 

بهـد   (2018-2014يـرة )اإلحصـائي للسـنوات الخمـس األخ اإلجمـاليثم الدراسة 
ــان ــدر اإلمك ــة بق ــأثير التقلبــات المناخي ــل مــن ت بحيــث أن قفــزة الســنوات مــن ، التقلي

 تمثـــل فتـــرة مناخيـــة قياســـية ســـنة 30رة تســاوي منتصــف المـــدة األولـــى ىلـــى األخيـــ 
 ر تغير المناخ على ىزاحة خطو  التساوي.يستوضح تأث

( لرسـم Arc GIS 10.3ة )الجغرافيـ نظم المعلومـات  رنامجب ماستخداتم كذلك و 
تـأثير وهـذا إلظهـار  رة.لخمـس سـنوات األخيـ الخمس سنوات األولـى و لمدة ا تينطيخر 

األولــى ىلــى الخمــس ســنوات مــن الخمــس خــالل قفــزة مناخيــة قياســية تغيــر المنــاخ 
ــنوات  ــى مقـــدار ىزاحـــة سـ ــو  التســـاوي األخيـــرة علـ ــة االحخطـ  ئيـــةالما ياجـــاتتكميـ

 .لمحصولى القمح والذرة

 :شةلنتائج والمناقا -3
السلســلة الزمنيــة لكميــة االحتياجــات  الــذي يبــين( 3) الشــكليتضــح مــن خــالل 

سـنة مـن بيانـات ناسـا  35 خـالل فتـرة الالقمح والـذرة فـي مصـر  لمحصوليالمائية 
ي غرافـ جتوضح التوزيع الخرائغ ( 7و6و5و4واألشكال من )لجميع محطات الدراسة. 
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ــة لك ــاتميـ ــة لم االحتياجـ ــحالمائيـ ــولي القمـ ــس ـســ  حصـ ــذرة للخمـ ــم الـ ــي ثـ نوات األولـ
-2014( مــــن فتــــرة الدراســــة والخمــــس ســــنوات األخيــــرة منهــــا )1984-1988)

 (.1قم حل ر )ملسنة. 35(، من بيانات ناسا 2018

المائيـة  االحتياجـاتدة فـي كميـة أن هناك تغير بالزيا ىلى: تشير السلسلة القمح
وهذا يعني أن مقدار الزيادة في  موسم/ملم 1.653 موسميعدل القمح بملمحصول 

سـنة(  30الفترة المناخية القياسية ) المائية لمحصول القمح خالل االحتياجاتكمية 
ــم 49.6تســاوي  ــدل مل ــة لمحصــول القمــح  الحتياجــاتل الموســمي. والمع  وهــ المائي
ــم،/ملم 533 ــر فـــي  موسـ ــة للتغيـ ــبة المئويـ ــن 30أي أن النسـ ــاوي سـ ــن  %9ة يسـ مـ

  وي.المعدل السن

المائية لمحصول القمح  االحتياجاتكمية ويتضح من الخرائغ أن خطو  تساوي 
حيـث نجـد أن  مصـرفـي جنـوب قليال نحو الشمال مـع زيـادة هـذه اإلزاحـة  أزيحت قد

ــاوي ال يخـطــ  ــكل ملحـــو ، واتـســ  ملـــم 800، 700 تسـ ــد انزاحـــا بشـ ع نطاقيهمـــا، قـ
حيـث لـم يظهـر فـي في جنوب شر  مصر  ملم 850 تساوي الباإلضافة لظهور خغ 

 االحتياجاتأن هذه الزيادة في كمية  من المرجحو  (.4خريطة الفترة األولى بالشكل )
ة البخـرنتح القياسـي فـي زيـادة كميـ  المائية للقمح في جنوب مصر ترجع أساسـا ىلـى

 لمنطقة.هذه ا
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 (.1)ملحل رقم ات باالعتماد على بيانالطالب  المصدر: من عمل          

المائيـة  االحتياجـاتأن هنـاك تغيـر بالزيـادة فـي كميـة  ىلـىلة تشير السلس: الذرة
وهذا يعني أن مقدار الزيادة في كمية  ملم،  0.8418  موسميلمحصول الذرة بمعدل  

وي تساسنة(  30خالل الفترة المناخية القياسية )المائية لمحصول الذرة  االحتياجات
ــذرة المائيــة لمحصــ  الحتياجــاتل يالموســم. والمعــدل ملــم 25.254  851 وهــ ول ال

ــي موســم، أي أن النســب/ملم ــة للتغيــر ف مــن المعــدل  %3ســنة يســاوي  30ة المئوي
 .السنوي 

المائيـة لمحصـول الـذرة  االحتياجـاتويتضح من الخرائغ أن خطو  تساوي كمية 
حـة فـي شـمال مصـر، بينمـا اتضـحت ىزا الثانيـة لم تتغير كثيرا مـن الفتـرة األولـى ىلـى

وازداد  مملـ  900بداية من خـغ في جنوب مصر ملحو   الخطو  نحو الشمال بشكل
م عـن الفتـرة لـ م 50الثانيـة، بزيـادة م فـي الفتـرة لـ م 1200نطاقها، وظهر خغ جديد 

 األولى.

سـجلت زيـادة فـي االحتياجـات المائيـة لمحصـول أن هذه الدراسة  من هنا يتضح
زيـادة الأن  يأ سـنة. 30% كـل  3دار سنة وللـذرة بمقـ  30% كل  9قدار القمح بم
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وأنـ  يتوقـع ، بمرور العقـود مـن الـزمن للذرةها كثر منأ لقمحفي االحتياجات المائية ل
وتقـل فـي شـمالها؛ ألنهـا محسـوبة باسـتخدام  جنـوب مصـرأن تزيد هذه النسـب فـي 

يالحـف مـن الخـرائغ أن  اكمـ  .مصرمحطة افتراضية شملت جميع مناطل  52بيانات 
ة لـن الـذر المسـاحة الممكنـة لزراعـة ، بينمـا سـرالممكنة لزراعة القمح ستنحالمساحة 

 .تتأثر

لكن توجد بعض األعمال السابقة التي سجلت زيادات عالية جدا وغير متوافقـة و 
 فـيزيـادة فـي وادي النيـل بمصـر ( 2015) حسـين قنـاوي سـجل مع هذا العمل، فقد 

ــة  ــتهالكاالكميـــ ــائي ســـ ــذرة المـــ ــح والـــ ــي للقمـــ ــت بـــ ــم 20.7ن تراوحـــ  123.5و ملـــ
لمحصــول  المــائي االســتهالكن أ ( وجــد2018) محمــد شــوفينوكــذلك لموســم. ا/ملم

وأيضـا هنـاك أعمــال . الغربـي الشـماليفـي منطقـة السـاحل  االرتفـاغنحـو  اتجـ الـذرة 
فقــد العمــل،  أقــل مــن الســابقتين ىال أنهــا مازالــت أعلــى مــن نتيجــة هــذاســجلت نســب 

اهـا مركـز البحـوث ( ىلـى أن التجـارب التـي أجر (Fawaz& Soliman 2016 أشار
%  2.5تتوقــع زيــادة االحتياجــات المائيــة، بمقــدار األراضــي  ومركــز بحــوث الزراعيــة

ويرجــع هــذا االخــتال  ىلــى  .عــن الوضــع الحــالي ،% لفــدان الــذرة 8ولفــدان القمــح 
، ينهمـاوتغيـر المنـاخ واللـبس الحاصـل بالمناخ  اختيار نوعية الدراسة ما بين تقلبات

الدراسـات السـابقة جميـع منـاطل مصـر ككـل، بينمـا كانـت  على واعتماد هذه الدراسة
 منطقة محدودة من مصر. على
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 في مصر (1984-1988) األولىللمدة   القمحلمحصول  االستهالك المائي( كمية 4شكل )

 
 (.1)ملحل رقم ات اد على بيانعتمباالالطالب   المصدر: من عمل

 في مصر (2014-2018) األخيرةللمدة  لقمحالمحصول  االستهالك المائي( كمية 5كل )ش

 
 .(1)ملحل رقم باالعتماد على بيانات الطالب   المصدر: من عمل
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 في مصر (1984-8819) األولىة للمد الذرةلمحصول  المائياالستهالك  ( كمية 6شكل )

 
 .(1)لحل رقم مباالعتماد على بيانات الطالب   المصدر: من عمل

في   (2014-2018) األخيرة( للمدة المائي)االستهالك  الذرةلمحصول  البخرنتح( كمية 7شكل )
 مصر

 
 ( 1)ملحل رقم باالعتماد على بيانات الطالب  المصدر: من عمل
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  الخالصة -4

فـي هـذا التغيـر  ، و العـالم تغيـر فـي مناخهـا دولتشهد مصر كغيرها مـن بـاقي 
ــذرة فــي واالســتهالك المــائي ل المنــاخ أثــر علــي كميــة البخــرنتح محصــولى القمــح وال

ــث ــر، حيـ ــائي لمح مصـ ــتهالك المـ ــة االسـ ــح بزادت كميـ ــول القمـ ــدار صـ  1.653 مقـ
المائية لمحصول القمح  االحتياجاتوهذا يعني أن مقدار الزيادة في كمية  موسم/ملم

 .ملم 49.6سنة( تساوي  30لفترة المناخية القياسية )ا لخال
  ،موسم/ملم 0.8418  ك المائي لحصول الذرة بمقدار كمية االستهالت زادو 

خالل الفترة المائية لمحصول الذرة  االحتياجاتوهذا يعني أن مقدار الزيادة في كمية 
 . ملم 25.254تساوي سنة(  30المناخية القياسية )

حتياجات المائية للمحاصيل مع قلة اإلنتاجية ستقلل من اال زيادةأن وال شك 
مياه، مما سيجعل هناك حاجة لمياه أكثر تعوض اإلنتاجية بزراعة كفا ة استخدام ال

أن يؤثر تغير المناخ على الزراعة في مصر  مساحات أخرى. من هنا ف ن  يتوقع
ها يمكن في بشكل كبير خصوصا أن البيئة الزراعية في مصر قاحلة ال أمطار

غ( وري المحاصيل االعتماد عليها في الزراعة )باستثنا  الساحل الشمالي الغربي فق
ت كلها يعتمد على مياه النيل اآلتية من خار  الحدود، والتي تعتبر محدودة بكميا

 .وفقَا لالتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل
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 المالحل
 

 لمائي لمحصولى القمح والذرةك اأثر تغير المناخ علي االستهال (1ملحل)

كمية االستهالك المائي   نةالس
 للقمح

ستهالك المائي  كمية اال
ذرةلل  

1984 550 835 
1985 544 840 
1986 529 843 
1987 505 843 
1988 516 869 
1989 493 856 
1990 506 832 
1991 528 822 
1992 461 821 
1993 497 837 
1994 524 824 
1995 498 863 
1996 523 852 
1997 487 833 
1998 502 856 
1999 543 828 
2000 498 877 
2001 548 861 
2002 529 880 
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2003 534 863 
2004 558 850 
2005 557 850 
2006 546 848 
2007 536 841 
2008 558 859 
2009 578 845 
2010 623 869 
2011 526 850 
2012 538 863 
2013 585 849 
2014 545 859 
2015 552 868 
2016 559 870 
2017 510 881 
2018 574 860 

 851 533 المعدل
 .والهيئة العامة لالرصاد الجويةباالعتماد علي بيانات ناسا  طالبالمن عمل  المصدر:
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