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  :قدمةامل
تعتمد مصر بصورة كبيرة على نهر النيل للحصول على احتياجاتها مـن الميـاه      

تـشهد اسـتخدامات     كما   ،حيث يلعب نهر النيل دورا حيويا ورئيسيا في تاريخ مصر         
المياه في مصر ضغوطا متزايدة في ظـل محدوديـة مواردنـا المائيـة وتطلعاتنـا              

 إضافة إلـى   ،لمنزرعة والتوسع فى األراضي الزراعية    المستقبلية فى زيادة المساحة ا    
الزيادة المستمرة فى عدد السكان والتوسع الكبير فى اسـتخدام الميـاه سـواء فـى                

لـسنة   البنك الـدولي   يشير تقرير حيث   .الصناعة أو الزراعة أو االستهالك المنزلي     
 إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجـددة والقابلـة              ١٩٩٣

 سيصل  األرض  مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن       الوطن العربي  للتجدد في 
، ١٩٦٠ مترا مكعبا في عام      ٣٤٣٠ بعدما كان    ٢٠٢٥ مترا مكعبا في عام      ٦٦٧إلى  

 ويعتبر ذلك معدال منخفضا عن متوسط نـصيب الفـرد           .١%٨٠ض قدره   أي بانخفا 
 أن النشاط الزراعي في مصر يـستهلك الجـزء          كما ،٣ م ١٠٠٠السنوى والذي يبلغ    

من مواردنا المائية وهي نـسبة قـد   % ٨٨األكبر من حصتنا المائية بنسبة تصل إلى    
موارد المائية سواء فـي  تبدوا عالية في رقمها إال أنها متناسقة مع نسب استخدامات ال    

  ٢.الدول المحيطة أو القارة اإلفريقية والعالم
 لضمان التنمية الزراعيه المستدامة والبد      المياهبد من االهتمام بترشيد     وبالتالي ال   
 لترشـيد   زمـة الالولها عمل دراسة الجدوي     أساسية  أ ركائز   ثالثة ىمن االعتماد عل  

ثـم دعـم    ة وهي خلق فرص العمـل ومـن         المياه وهو ما يؤدي إلى الركيزة الثاني      

                                         
فـي ضـوء المتغيـرات     واقع األمن المائي العربي وتغيراته المحتملـة  رانيا ثابت الدروبي ،  1

 - العـدد األول - ٢٤ المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية      -االقتصادية الدولية 
  .١٨- ٨ ص ص – ٢٠٠٨

  http://www.startimes.com     مستقبل استخدامات المياه فى مصر     2
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 المـستخدمة   الميـاه المنتجين الصغار لزيادة الحاصالت الزراعية مع تخفيض كمية         
  ٣. جيال القادمةلضمان تنمية مستدامة لأل

  :مشكلة الدراسة
  مـن  لها  لما  التحديات التي تواجه القرن الواحد والعشرين       أهم حدىإالمياه  تعتبر  

 بـاألمن    وارتبـاط وثيـق    لها عالقة  كما أن    ،يد من البشر  العد على حياة     كبير تأثير
  . أهم العوامل المؤدية الى انتشار األمن فيعتبر الماء من ،القومي

 وموارد النيل   ،تعتبر مياه نهر النيل المصدر األساسي والوحيد للتنمية بمصر        كما  
بـين   ١٩٥٩قد حددت إتفاقية عـام   و، من الموارد المائية المتاحة لمصر ٩٧%تمثل  

 مليار متـر    ٨٤للنهر عند أسوان بنحو     مصر وحوض النيل متوسط اإليراد الطبيعى       
 مليـار  ١٨,٥ حصة مـصر و       مليار متر مكعب   ٥٥،٥ موزعة كالتالي    مكعب سنوياً 

ووقوع مصر فى نهاية نهر النيل أى عند مصب النهر يجعـل             ،متر مكعب للسودان  
ت والتحديات المتمثلة فـى     مصر فى موقف صعب وأكثر تعرضا للعديد من المشكال        

 الحصة الثابتـة  اتجاه بعض دول الحوض إلى زيادة استغاللها لمياه النيل مما يقلل من  
التي تحصل عليها مصر وكل ذلك فى ظل الزيادة المضطردة للسكان والزيـادة فـى      

 ١٠٠٠٠حوالى   يستهلك فدان قصب السكر   استهالك بعض المحاصيل الزراعية حيث      
 متـر   ٥٠٠٠الذي يستهلك   (، بما يعادل ضعف استهالك بنجرالسكر     متر مكعب سنوياً  

  ).مكعب سنوياً
ومع تزايد أعداد السكان والتغيرات المناخية سيكون هناك فجوة مائية متوقعة في            

 مليون نسمة، ومع ثبـات    ١١٦ سيصل عدد السكان إلى نحو       ٢٠٢٥مصر، ففي عام    
 مليار متر مكعـب     ٤٩در نحو   موارد مصر المائية سيترتب على ذلك فجوة مائية تق        

 متـر مكعـب     ٦٢٠في السنة، كما أن متوسط نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى            

                                         
3 Lennart Båge & Luís Carlos Guedes Pinto, Our Planet, UNEP, 
WorldBank,2006,p.6 
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سنة، فـي   / متر مكعب فرد   ١٠٠٠سنويا، وهو أقل من خط الفقر المائي المقدر بنحو          
 ستزداد الفجوة المائية في مصر بزيـادة        ٢٠٥٠حين تؤكد الدراسات أنه بحلول عام       

العجز   مليون نسمة، ومن ثم سيصل     ١٧٤ يتوقع لها أن تصل إلى       أعداد السكان التي  
  . مليار متر مكعب في السنة٩٤المائي إلى 

ومن الناحية المحاسبية فان التحديات السابقة التي تم اإلشارة إليها والنقص الحاد            
فى المياه يتطلب ابتكار آليات وأساليب جديدة تستعين بها المحاسبة لحـل المـشكالت    

دراسة تكاليف إمكانية تطوير وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه بتطبيـق           اجه  التي تو 
 مع تقليل الفاقد ورفع كفاءة االستفادة من وحـدة الميـاه،            ،نظم التحكم والري الحديثة   

في محاولة لدعم األساليب     ،وترشيد استخدام المياه المتاحة وزيادة اإلنتاجية الزراعية      
عنه الدراسة االقتصادية المقدمة سعيا للوصول لمتطلبات       المحاسبية الحديثة لما تسفر     

  . الجودة الشاملة وألغراض التكامل بين الدراستين االقتصادية والمحاسبية
  :فرضية الدراسة

 .إن ترشيد استهالك الموارد المائية يعتبر من البدائل الهامة لتحقيق األمن المائي -١
ـتهالك        ان تطبيق نظم الري الحديثة يمكن أن تسهم وبش         -٢ كل كبير فى تقليل الهادر فى اس

 .المياه
 عند تطبيق   – كأحد أساليب المحاسبة اإلدارية      -يؤدى مساندة ودعم اسلوب جيدو الذكية        -٣

ـاءة نقـل                نظم الري الحديثة إلى تحقيق التحسين المستمر في إمكانية تطوير وتحسين كف
  .وتوزيع المياه
  :أهمية الدراسة

من خالل سعيها لبيان أهم المشكالت والتحديات التي        تنبع أهمية الدراسة الحالية     
 وتقديم بعض اآلليات المقترحة للتعامـل مـع   ،تواجه مصر فى ظل أزمة سد النهضة 

  . مشكالت نقص المياه فى مصر
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اسـات االقتـصادية فـى جميـع        كما أن دعم األساليب المحاسبية الحديثة للدر      
ين المستمر المنشود كأحد متطلبـات   يحقق التحس  -التطبيق والتنفيذ ،التخطيط–المراحل

الجودة سواء فى الدراسة أو فى التطبيق الواقعي لهذه الدراسات من جهة، ومن جهة              
 االنتقادات التي توجه للمحاسبة فى بعدها عن التطبيق الفعلي خاصة           ى يرد عل  ىأخر

  .في ظل متطلبات الجودة الشاملة وندرة األبحاث في هذا الشأن
  : الدراسةمنهجية

نهج الدراسة هو المنهج التحليلي وذلك من خالل تجميع البيانات والمعلومـات            م
 بالبحث وكذلك استخدام االستنتاج المنطقي وذلك من خالل تحليل مـشكلة          التي ترتبط 

البحث وأبعادها وخصائصها عن طريق االستعانة بالمراجع العربية واألجنبية ومواقع          
وع محل الدراسة مع عمل دراسة اقتـصادية        االنترنت والبيانات المتاحة عن الموض    

لحساب تكلفة تطوير وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه بتطبيق نظم الـتحكم            محاسبية  
اسـتخدام الميـاه     ورفع كفاءة االستفادة من وحدة المياه، وترشيد         قليل الفاقد لتالحديثة  

 . المتاحة وزيادة اإلنتاجية الزراعية

  :خطة الدراسة
 الموارد المائية فى العالم ومصر :المبحث األول

  واقع األزمة المائية المصرية األثيوبية:الثانيالمبحث 

  المياه تجارب استرشادية للدول التى عانت من أزمة ندرة :المبحث الثالث

   رؤية استراتيجية مستقبلية لحل مشكلة نقص المياه فى مصر:المبحث الرابع
  ر المحاسبيتكاليف الجودة فى الفك: المبحث الخامس
دور أسلوب جيدو الذكية فى تحقيق التحسين المستمر فى امكانيـة           : المبحث السادس 

  تطوير وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه بتطبيق نظم الري الحديثة
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  املبحث األول
  املوارد املائية فى العامل ومصر

  :املقدمة
وتبـرز أهميـة     ،اه فال يمكن تصور الحياة بدون مي      ،تعتبر المياه شريان الحياة    

 عملية التنمية االقتصادية حيث تتجلى      ي ف لمياه من خالل دوره الهام والحيوي     مورد ا 
فللمياه أهمية كبيرة فـي   ،"وجعلنا من الماء كل شيء حي"هذه األهمية فى قوله تعالى     

 ،الحياة البشرية إذ ال يمكن ألي مجتمع من المجتمعـات البـشرية العـيش بـدونها               
يمة التى قامت على مر العصور كانت بسبب تلك المياه كحـضارة            فالحضارات العظ 

ة وادي النيل على ضـفاف      وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضار       
والمتتبع لألنهار فيجد أن نهر النيل يعد من أطول األنهار علـى مـستوى              . نهر النيل 

 في  ةر دول منها ثماني   وينبع نهر النيل من أواسط أفريقيا وتقع في حوضه عش          ،العالم
في حين تتقاسم مصر والسودان مجرى النهر، كما يبلـغ           ،منطقة المنابع من الحوض   

 حيث يكـون النهـر      ،كما يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين       ،٣ م ٦٨٥٠طوله  
ـ         ،من اجمالى مواردنا المائية   % ٩٥نحو   ام  وقد بلغت جملة مواردنا المائية حتـى ع

 هى حصة مـصر     ٣ مليار م  ٥٥,٥، منها نحو    ٣ مليار م  ٦٩,٩٦ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧
ال تمثل مياه األمطار والسيول سوى نـسبة ضـئيلة تقـدر       كما ،الثابتة من مياه النيل   

 ٦,١ وتشكل المياه الجوفيـة نحـو        ، من إجمالى الموارد المائية    ٣ مليار م  ١,٣بنحو  
مالى هـذه   من إج % ٨٥,٦، وتستهلك الزراعة نحو      من إجمالى الموارد   ٣مليارات م 

  .4 فى الزراعة٣ مليار م٥٩,٣الموارد حيث يتم استخدام كمية قدرها 

                                         
 قطـاع  – وزارة الزراعة واستصالح االراضـي  –جمهورية مصر العربية -لنشرة الزراعية ا  4

 .٢٠١١يناير   نشرة- االول الجزء–الشؤن االقتصادية 
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  أهم املوارد املائية فى العامل: أوال
منها عبـارة   %  ٨٧ حوالي   ،٢كم مليون   ١٤  حوالي تبلغ مساحة الوطن العربي   

عن صحراء قاحلة شديدة الجفاف تتسم بإنعدام الغطاء النباتي وندرة الهطول المطري            
ا الشريط الساحلي الضيق للبحر األبيض المتوسط وجنوب السودان وشـمال           فيما عد 
 كميات المياه المتجددة فى الوطن العربي بحوالي         وفى دراسة سابقة تم تقدير     .العراق
 حدود الوطن العربي عبر األنهـار  خارجأكثر من نصفها من   السنة يأتي   / ٣ كم ٣٥٥

ما يجعلها خاضعة لـسيطرة دول غيـر        الدولية مثل النيل ودجلة والفرات والسنغال م      
 ومن ناحية أخرى فان الطلب على المياه يزداد بسرعة كبيرة نتيجة للزيـادة              ،عربية

فى عدد السكان والتى تشير الدراسات الى أنهم سيصلون الى نصف مليـار نـسمة                
  ٢٠٥٠.٥بحلول عام 

  )١(شكل رقم 
  ل العربية لبعض الدو٢٠٢٥، ١٩٩٥نصيب الفرد وعدد السكان بين عامي 

  
Source: http://sudengineers.org/pdf/2.pdf 

                                         
صالح ، تجارب عالمية فى مجال ترشيد استخدام المـوارد المائيـة ، كليـة    عابدين محمد على  5

  .الهندسة ، جامعة الخرطوم ، بدون تاريخ
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 وتشكل المياه العذبة   ،من الماء  ٣مليون كم    ١٤٠٠ حوالي    العالم على  يحتوىكما  
 وثلث المياه العذبة عبارة عن      .٣ مليون كم    ٣٥حوالي  فقط من هذه المياه أي      % ٢,٥

كبيـرة  الكميات   ال تعتبرال  و ،مياه متجمدة على شكل كتل جليدية قطبية وركام جليدي        
الموجـودة  من المياه العذبة والموجودة ضمن الكتل الجليدية والركام الجليدي وكذلك           

  .في أعماق األرض متاحة لالستعمال
حيـث  المياه العذبة المتاحة لالستعمال من تساقط االمطار علـى االرض           وتأتى  

، يتبخـر   ٣كـم  ١١٩٠٠٠يبلغ المتوسط السنوي لسقوط األمطار على اليابسة حوالى         
 ٤٥٠٠٠ وتتدفق البقية وقدرها حوالي   ٣ كم ٧٤٠ ٠ ٠منها إلى الغالف الجوي حوالي      

 وهذه الكمية   )ر وخالفه األنها( إلى البحيرات والخزانات المائية والمجاري المائية        ٣كم
 منها يتدفق إلى أنهار نائيـة أو  اًألن بعض نظراً لالستخداممن المياه ليست متاحة كليا      

 السـتعمال   اًتتراوح كمية المياه المتاحة اقتصادي    كما   ،الل فيضانات موسمية  يضيع خ 
 فإذا ما قورنت بالكمية الكلية للمياه على        ، فقط ٣ كم ١٤٠٠٠ و   ٩٠٠٠ بين    ما اإلنسان

يقدر السحب السنوي من المياه لالستخدامات البـشرية بحـوالي           كما   ،سطح االرض 
  ٣.٦ كم٣٦٠٠
ر رئيسية هي الزراعة وإنتاج الطاقة وعمليـات        للطلب على المياه أربعة مصاد    و
خاصة يزداد الطلب على الماء بشكل كبير و      و . الصناعي واالستهالك البشري   اإلنتاج

من المتوقع زيادة تعداد الـسكان       حيث   ،٢٠٥٠ و ٢٠٠٠  األعوام خالل الفترة ما بين   
طعـام  نسمة وبهذا سيزداد الطلـب علـى ال    مليارات٩ مليارات إلى ٦في العالم من  

 المياه في جميـع عمليـات إنتـاج الطاقـة       وتستخدم .وغيره من السلع بدرجة كبيرة    
، ومنها استخراج المواد الخام، والتبريد فـي        )بصرف النظر عن المصدر   (والكهرباء  

                                         
 األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، تقرير األمم المتحدة  الرابع عن تنميـة المـوارد                  منظمة 6

الموارد المائية تتعرض لضغوط متزايدة على الصعيد العالمي بسبب االرتفـاع           : م  المائية فى العال  
  .٢-١،ص ٢٠٠٩السريع فى الطلب وتغير المناخ ، مارس 



 

 
- ٣٧٤ - 

– – 

العمليات التي تستخدم الطاقة الحرارية، وعمليات التنظيف للتخلص مـن الـشوائب،            
نات لتوليد الكهرباء بقـوة  يولوجي، وتشغيل التربيوزراعة المحاصيل إلنتاج الوقود الب    

 ٧.المياه

 ،وتشكل الموارد المائية جزءاً ال يتجزأ من الكثيـر مـن العمليـات الـصناعية              
الميـاه لالسـتخدامات     وسيؤدي ازدياد األنشطة االقتصادية إلى ارتفاع الطلب علـى        

 الميـاه، وتـستأثر     ويستلزم اإلنتاج الزراعي والحيواني قدراً كبيراً مـن        .الصناعية
من مجموع الموارد المائية المـستخدمة فـي        % ٧٠األنشطة الزراعية وحدها بنسبة     

) بما في ذلـك قطـاع الطاقـة       (أنشطة البلديات وأنشطة قطاعي الزراعة والصناعة       
ويؤدي الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية بوجه خاص إلـى ارتفـاع            . مجتمعةً

 أيضاً أن يزداد الطلب العالمي على المواد الغذائية بنـسبة            ويتوقع ،الطلب على المياه  
  ٢٠٥٠.٨بحلول عام % ٧٠

   مصر العربيةأهم املوارد املائية فى مجهورية: ثانيا
المياه هى أحد الموارد الرئيسية لكل األنشطة االقتصادية وأحد الموارد الطبيعيـة   

زم إلسـتمرارية العـالم      فهى المصدر األساسي الـال     ،التى وهبها اهللا تعالى للبشرية    
تحديد كميات  " وبالنظر الى منظومة الميزان المائي المصري والذى يقصد به           ،وبقائه

عملية الموازنة والمقارنة بـين إجمـالي    "أو  " المياه الداخلة والخارجة ألي نظام مائي     
فى فتـرة زمنيـة   ) المعروض من المياه(حجم الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية    

 وبين إجمالي حجم اإلحتياجات المائية الالزمـة لـسد مختلـف اإلحتياجـات              ،معينة
خالل الفترة الزمنية نفسها فإنه يمكن تحديد حجم الفجـوة التـى            ) الطلب على المياه  (

 ويمكن التعـرف علـى      ،سوف يعانى منها االقتصاد المصري خالل السنوات القادمة       
  :آلتي االميزان المائي المصري من خالل الجدول

                                         
  . المرجع السابق 7

8 http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/-
65c49a3e89/#.VdUDjrKqqko 
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  يوضح) ١(جدول رقم 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧الميزان المائي في مصر عام 

  )جانب الطلب(االحتياجات المائية   )جانب العرض(الموارد المائية المتاحة 
  %  ٣مليارم  االستخدامات المائية  %  ٣مليارم  المصادر المائية

  ٧١,٧  ٥٤,٧  الزراعة  ٧٢,٨  ٥٥,٥  نهر النيل

الــشرب واالســتخدامات    ٨,٦  ٦,٦  المياه الجوفية بالوادي والدلتا
  الحضرية

٨,٥  ٦,٥  

  ١٠,٢  ٧,٨  الصناعة  ١,٣  ١,٠٠  مياه جوفية عميقة بالصحراء

المالحة والموازنات وتوليـد      ٠,٤  ٠,٣  الينابيع
  الكهرباء

٤,٢  ٣,٢  

  ٢,٨  ٢,١  فاقد بالتبخر من النيل والترع  ١,٩  ١,٤٣  األمطار والسيول
إعادة استخدام ميـاه الـصرف       

  الزراعي
فائض يستخدم في عمليـات       ٩,٢  ٧,٠٠

  االستصالح
٢,٦  ١,٩٩  

إعادة استخدام ميـاه الـصرف       
  الصحي

١,٧  ١,٣       

       ٤  ٣,١  تطوير نظم مياه الري

       ٠,١  ٠,٠٦  تحلية مياه البحر

  ١٠٠  ٧٦,٢٩  اإلجمالي  ١٠٠  ٧٦,٢٩  اإلجمالي
Source:- Dewidar, H.H. and M.A. Marey, WATER RESOURCES AND 
FUTURE DEVELOPMENT IN EGYPT, Agricultural Economic Research 
Institute, Agricultural Research Center, J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 34 
(12): 10897 - 10911, 2009 

  
أن الميزان المائي ينقسم الـى جـانبين        ) ١(حيث نالحظ من بيانات الجدول رقم       

  :كما يلي
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تتمثل الموارد المائية المصرية فى نوعين من الموارد أال وهي الموارد التقليدية            

  .والموارد غير التقليدية
 والينـابيع    وتتمثل فى نهر النيل والميـاه الجوفيـة        :الموارد التقليدية للمياه   -أ

 ،يعتبر المورد األساسي للميـاه  فى مصر نهر النيلفنجد مثال أن . واألمطار والسيول 
 المائية الموارد من % ٩٦ حوالى يمثلو أطول أنهار العالم   من   يعتبر نهر النيل  حيث  

 التفاقية االنتفـاع   طبقاً كما يعد المصدر الرئيسي للمياه فى مصر         مصر فى المتجددة
 مـن    مـن الجنـوب    يمتد، و ١٩٥٩ لعام والسودان مصر بين النيل نهر لمياه الكامل

الشمال فـى    حتى   فى وسط شرق القارة اإلفريقية    ) بحيرة فيكتوريا  (بعه االستوائية منا
ويبلـغ   ،) مـيال ٤١٥٧( كم ٦٨٥٠مسافة  ويمتد ل  ، المتوسط  األبيض رمصبه في البح  

والباقى  فقط% ١٠ مليار متر مكعب سنويا ال تستغل منه اال          ١٦٣٠إيراد النهر نحو    
مليون  ٣,١ وتبلغ مساحة حوضه     ، كم ١٥٣٠ ويبلغ طول نهر النيل فى مصر        ،مفقود

 – زائيـر    – رواندا   –بروندى  ( إفريقية   ة دول إحدى عشرة  ويقع نهر النيل داخل      ،٢م
مـصر  (أما   وهى دول المنبع،     )أريتريا- الكونغو - أثيوبيا – كينيا   – أوغندا   –تنزانيا  

  :٩وللنيل منابع استوائية تأتى من  .دول المصبفيعتبران من  )السودانو
ينحدر من بحيرة فكتوريا وهى المصدر الرئيـسي لنهـر النيـل            و لنيل األبيض ا) ١(

تعتبـر ثالـث البحيـرات    و ، على حدود كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا    تقعالتي  و
  .العظمى

 في مرتفعات إثيوبيا ويطلـق علـى   والتي تقع " تانا" ينبع من بحيرة     النيل األزرق ) ٢)
 ويـشكل النيـل األزرق      ،"آبباى" اسموبيا  إسم النيل األزرق في السودان وفى إثي      

وهذه المياه تـصل إليـه فـي         من المياه المغذية لنهر النيل،    %٨٥ إلى   %٨٠من

                                         
9 com.bramjnet.www://http 
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يلتقي النيل األبـيض بالنيـل األزرق فـي         و.الصيف فقط بعد األمطار الموسمية    
  .العاصمة السودانية الخرطوم

وتعتبـر الميـاه    ،وترتبط التنمية الزراعية فى مصر ارتباطا وثيقا بنهـر النيـل      
الجوفية من أهم الموارد المائية األخرى باإلضافة الى نهر النيل وتعرف علـى أنهـا        
المياه المتواجدة تحت األرض والتي يمكن اإلستفادة بها من خالل حفر آبـار تـصل               

% ٩٥وتمثل المياه الجوفية حـوالي  . إلى التكوينات الجيولوجية التي تخزن هذه المياه     
ضـخامة المخـزون    ) ١( ويتبين من الجدول رقم      ،حة الكلية للبالد  من إجمالي المسا  

 أمـا   ،)خزان وادى النيل وخـزان الـدلتا       (٣ مليار م  ٦,٦المائي الجوفي حيث يبلغ     
 ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي لتغذية       ،٣بالنسبة للمياه الجوفية العميقة فتبلغ مليار م      

 فنجد  ،زانات الجوفية الموجودة فى مصر    وبالنظر إلى أهم الخ   . الوادى بالمياه الجوفية  
بجانب خزانات الوادى والدلتا فهناك خزان الحجر الرملي فى الـصحراء الـشرقية             
والغربية وشبه جزيرة سيناء وحول بحيرة السد العالي وخزانات الـصخور الجيريـة     

 كما يوجد العديد من الخزانات الجوفية الثانويـة مثـل         ،المتشققة والمنتشرة فى مصر   
 والميـاه الجوفيـة     ، المياه الجوفية الضحلة بجنوب سـيناء      ،لمياه الجوفية فى سيناء   ا

وتقدر كمية المياه   . بالساحل الشمالي الغربي وتتغذى تلك الخزانات على مياه األمطار        
 ويمكن زيادة   ، فى الوادى والدلتا   ٣ مليار م  ٦,١الجوفية المستخدمة فى مصر بحوالي      

 دون تعريض المخزون الجوفي للخطر،      ٣ مليار م  ٧,٥ى  هذه الكمية مستقبال لتصل ال    
 يقـدر  ،٢٠١٧وفى إطار خطة تنمية الموارد المائية التى تنفذها الدولة وتنتهى عـام         

 مليار  ٢,٧ منها نحو    ، مكعب متر مليارات   ٥,٩حجم المياه الجوفية المستهدف توفيره      
   .10 عميقة مكعب مياه جوفيةمتر مليارات ٣,٢ ونحو ،متر مكعب مياه جوفية

                                         
  مصر ، التنمية المستدامة والموارد المائية فى الهيئة العامة لالستعالمات10 
/eg.gov.sis.www://http  
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ألمطـار ليـست     حيث نجـد أن ا     ،مياه األمطار أما المورد الثالث التقليدي فهو      
حيـث تقـدر كميـة    مصدرا رئيسيا للمياه فى مصر لقلة الكميات التى تسقط شـتاءا       

 ٣٠األمطار التي تتساقط على األجزاء الشمالية لمصر وعلى الشريط الضيق بعرض            
وعلى ) مم١٢٠(وعلى الدلتا بنحو    )  مم ١٩٢(كم وتتساقط األمطار فى المتوسط بنحو     

 وقد تم إنشاء سـد      .)مم٢٥٠ رفح   ،مم١٥٠العريش  (الساحل الشمالي الشرقي لسيناء     
 كما أنـشأت الدولـة مخـرات        ،وادى العريش لتخزين مياه األمطار واإلستفادة منها      

 ويستفاد بمياه األمطار فى زراعـة       .للسيول تنحدر نحو الوادى وتصب فى نهر النيل       
وقد بلغت  .بعض المحاصيل مثل الشعير والزيتون والفواكه مثل التين وأشجار النخيل         

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام ٣ مليار م١,٤٣كمية األمطار والسيول فى مصر حوالي 

  ميـاه  استخدام وإعادة البحر مياه تحلية  مثل :المصادر غير التقليدية للمياه    -ب
اسـتخدام   كفـاءة  لى زيـادة   والعمل ع  ،المعالج الصحى والصرف الزراعي الصرف
 الفواقـد  لتقليـل  الحديثة تقنيات الرى  استخدام في التوسع طريق عن المائية الموارد

 الـرى مياه   من االستهالك ترشيد بأهمية للمواطنين التوعية العامة  زيادة إلى باإلضافة
 فـى  ىالـرأ  إبـداء  فـى  إشراكهم وكذلك من التلوث  المائية الموارد وحماية والصناعة والشرب

 .السياسات المائية

فى إطار تنمية مواردنا المائية المحدودة بدأت مـصر   ف،الـصرف لمياه وبالنسبة  
 وتزايد  ،منذ الخمسينيات فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى رى األراضى          

االهتمام بتنمية هذا المورد والعمل على معالجة مياه الصرف وإعادة خلطهـا بميـاه              
 فى المتوسط سـنويا مـن ميـاه         ٣م مليارات   ٤,٧ليا استخدام حوالى     ويتم حا  ،النيل

 ١٠خدمة إلـى   ومن المستهدف أن تصل كمية مياه الصرف المست   ،الصرف الزراعى 
عملية استخدام مياه الصرف الصحي فـى       وتعتبر  . خالل السنوات العشر القادمة    ٣ر م مليا

اقامة محطات على بعض بل حيث تمت الري تجربة جديدة فى ميدان الزراعة لم تعهدها مصر من ق
 ، رفع وتدفق مياهها إلى الترع لرى الزراعة دون احداث أضـرار           ىالمصارف فى الدلتا تعمل عل    
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ـات     ،قد توسعت الدولة فى استخدام مياه الصرف الصالحة على أوسع مدى ممكن           لو  وتقـدر كمي
  . مليارات متر مكعب سنويا٩الصرف المستخدمة بنحو 
أن كميـة الميـاه     ) ١( رقـم     من الجـدول   تبينير نظم الري في   أما بالنسبة لتطو  

 ٣,١قدرت بحوالي   قد  المتوفرة نتيجة تطوير نظم الري في بعض مناطق الجمهورية          
يعمل مشروع تطوير الري حالياً في إحدى عشرة منطقـة بالمحافظـات             و .٣مليار م 

 ،فيوم، بنـي سـويف    الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة، اإلسكندرية، ال      (المختلفة  
لتكون مناطق رائدة ألعمال مشروع تطـوير الـري      )  أسوان ، سوهاج ، أسيوط ،المنيا

   .في األراضي القديمة بكافة محافظات الجمهورية
 ٠,٠٦وبالنسبة لتحلية مياه البحر فيتبين من الجدول أن كميتها قد بلغت حـوالي              

نولوجيا تحليـة ميـاه      وبفضل التطور التكنولوجي لتك    ،٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام   ٣مليار م 
البحر وانخفاض تكلفتها في المستقبل وتحت ضغط زيادة الطلب على الميـاه سـوف              

  . يزيد الطلب على تحلية مياه البحر
 

 اما عالميا الموضوعات الهامة والتي تلقى اهتم    استهالك المياه من      موضوع يعتبر
. من جانب العديد من الدول حيث ال بد من المحافظة وترشيد عملية استهالك الميـاه              

د االستهالك فإننا نهدف إلى توعية المـستهلك بأهميـة   ي ترشوعند الحديث عن عملية   
المياه باعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية التـي أصـبحت مطلبـا حيويـا            

الصناعية والـسياحية وذلـك      الزراعية و  مة في كافة المجاالت   لضمان التنمية المستدا  
عن طريق العمل على تغيير األنماط والعادات االستهالكية اليوميـة بحيـث يتـسم              

 وال يقـصد بعمليـة    . ةالسلوك االستهالكي للفرد أو لألسرة بالتعقل واالتزان والرشاد       
 العمـل   تعنـى اه بقدر ما    الحرمان من استخدام المي   الى  الدعوة إلى ترشيد االستهالك     

  .على عدم اإلسراف في االستفادة من نعمة من نعم اهللا عز وجل
   :إلى نوعين من االستخدامات ويمكن تقسيم حجم استهالك الموارد المائية
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االستخدامات االستهالكية للمياه وتشمل االحتياجات المائية للزراعة ومياه الشرب           -أ 
 واالستخدامات الحضرية والصناعة

االستهالكية للمياه وتشمل المياه الالزمة للمالحـة النهريـة          غير ستخداماتواال  -ب  
  .والموازنات وتوليد الكهرباء

  االستخدامات االستهالكية للمياه : أوال
   : االحتياجات المائية للزراعة-١

 ٥٤,٧أن احتياجات الزراعة قدرت بحوالي   السابق تبين)١ (من الجدول رقم
 ،٢٠٠٦/٢٠٠٧من جملة الموارد المائية المصرية عام % ٧١,٧ تمثل نحو ٣مليار م

 مليون فدان وهي ال ٨,٤٥ونظراً لمحدودية األرض الزراعية في مصر والتي بلغت 
 ونظراً لتعرض األرض ،٢٠٠٧من المساحة الجغرافية لمصر عام % ٣,٥تتعدي 

ت الزراعية في مصر للعديد من الفواقد على مر السنين وذلك من استقطاع مساحا
 والتدهور في ،منها وتحويلها من االستخدام الزراعي إلى االستخدام الحضري

 والفاقد الناتج عن التفتت الحيازي وكثرة عدد القطع ،خصوبة األراضي الزراعية
بالحيازة الواحدة وكثرة الحواجز بين الحيازات وبين القطع وما يفقد من األرض 

 كل ذلك أدي إلى ،وزيادة عدد السكاننتيجة شق القنوات والمصارف وإنشاء الطرق 
 وتتمثل المشاريع الزراعية في ،ضرورة غزو الصحراء والخروج من الوادي الضيق

 مليون فدان في الوادي والدليا وسيناء والساحل الشمالي الغربي للبالد ٣استصالح 
وشرق العوينات والواحات الجنوبية وحول بحيرة ناصر باإلضافة إلى مشروع 

 وهذا يعني زيادة االحتياجات المائية مستقبالً لمواجهة زراعة هذه ،عمالقتوشكي ال
المساحات مما يستوجب العمل على زيادة الموارد المائية وترشيد استخدامها 

وتتراوح المياه التي يحتاجها إنتاج المحاصيل  ،واستنباط محاصيل اقل استهالكاً للمياه
 فإن إنتاج ،وب وبطريقة أخرىيحصد من الحب  لكل طن٣ م٣٠٠٠ -١٠٠٠ إلى

وال شك أن االدارة . أطنان من المياه ٣كيلوجرام واحد من االرز يحتاج من ا إلى 
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من كمية المياه التي نحتاجها إلنتاج  الجيدة لالراضي يمكنها أن تقلل إلى درجة كبيرة
  .الزرعة المروية طن من الحبوب سواء من الزراعة المطرية أو

  : ئية للشرب واالستخدامات الحضريةا االحتياجات الم-٢
 بينما تمثل الميـاه الجوفيـة    ، المياه السطحية المصدر الرئيسى لمياه الشرب      تمثل
 وعلى الرغم من أن تحلية مياه البحر أو الميـاه عاليـة      .من اإلجمالى  % ١٧حوالى  

 الملوحة يمثل جزءا ضئيال من استخدامات مياه الشرب على المستوى القومى إال أنها            
تعتبر المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى المناطق السياحية على إمتداد سواحل البحر            

 ومن المتوقع أن تزداد إحتياجات مياه الشرب فى المـستقبل نتيجـة             .األحمر وسيناء 
ومن  ،للزيادة فى عدد السكان والزيادة فى نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة           

ات المياه للشرب واألغراض المنزلية المختلفة إلـى        المتوقع أن يصل إجمالى إحتياج    
 وزارة  –الخطة القوميـة للمـوارد المائيـة         (٢٠١٧ فى عام    ٣ مليار م  ٦ر٦حوالى  

حتياجات المائية مـن ميـاه    إلا تقدرفإنه  السابق  ) ١(جدول رقم   ال من بيانات  و .)الرى
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام ٣مليار م ٦,٥ستخدامات الحضرية بنحو الشرب واإل

  : احتياجات الصناعة -٣
جدول رقـم   طبقا لل  ٣ مليار م  ٧,٨ قطاع الصناعة من المياه بنحو       تقدر احتياجات 

  وهـي  والكميـة الباقيـة  ٣ مليار م١,١٥تستهلك منها فعليا حوالي حيث السابق  ) ١(
 إلى النيل وفروعه والترع والمصارف بحالة ملوثة        ى تعود مرة أخر   ٣ مليار م  ٦,٦٥

   .احل الصناعةبعد استخدامها في مر
 االستخدامات غير االستهالكية للمياه : ثانيا

وتشمل المياه الالزمة للمالحة والموازنات وتوليد الكهرباء من السد العالي وتقدر           
 في فترة اقل االحتياجات وهي في شـهور أكتـوبر           ٣ مليار م  ٣,٢ تلك المياه بحوالي  

ه الشهور ال تكفي للوصول     احتياجات الري في هذ   ان  ونوفمبر وديسمبر ويناير حيث     
إلى المناسيب المناسبة للمالحة مما يستلزم صرف هذه الكمية سنوياً وخاصة أن هـذه   
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 أما بقية شهور السنة فان التصرفات المائية        ،الفترة هي فترة الرواج السياحي الشتوي     
طـي احتياجـات    غالتي تطلق من أسوان للري واالستخدامات االستهالكية االخري ت        

 وأخيراً وبمقابلة الموارد المائية باالحتياجات المائية       . النهرية وتوليد الكهرباء   المالحة
   .السابق يتحقق الميزان المائي المصري) ١(جدول رقم فى 
  فى جمهورية مصر العربية) ٢٠٠٥-١٨٩٧(وضع المياه خالل الفترة : ثالثا

  )٢(جدول رقم 
  )٢٠٠٥-١٨٩٧(تطور الوضع المائي لمصر خالل الفترة 

  السنة
  تعداد السكان

مليون (
  )نسمة

حصة مصر 
من مياه النيل 

قبل السد 
  )٣م(العالي 

حصة مصر 
من مياه النيل 

بعد السد 
  )٣م(العالي 

حصة الفرد 
  مالحظات  )٣م(

٤٩٤٨  -  ٤٨-٤٣  ٩,٧  ١٨٩٧  
٤٢٨٦  - ٤٨-٤٣  ١١,٢  ١٩٠٧  
٣٧٥٠  - ٤٨-٤٣  ١٢,٨  ١٩١٧  
٣٣٨٠  - ٤٨-٤٣  ١٤,٢  ١٩٢٧  
٣٠١٩  - ٤٨-٤٣  ١٥,٩  ١٩٣٧  
٢٥٢٦  - ٤٨-٤٣  ١٩  ١٩٤٧  
١٨٣٩  - ٤٨-٤٣  ٢٦,١  ١٩٦٠  

التحكم 
الجزئي فى 

مياه النيل منذ 
 ١٩٦٤عام 

بداية انشاء 
  السد العالي

١٦٧٢  ٥٥,٥  -  ٣٣,٢  ١٩٧٠  
١٣١٥  ٥٥,٥  -  ٤٢,٢  ١٩٨٠  
١٠٠٩  ٥٥,٥  -  ٥٥  ١٩٩٠  
٨٤١  ٥٥,٥  -  ٦٦  ٢٠٠٠  
٧٧١  ٥٥,٥  -  ٧٢  ٢٠٠٥  

التحكم الكامل 
فى مياه النيل 

 ١٩٦٨عام 
بعد انشاء 
  السد العالي

 مركز المعلومـات ودعـم   ، مركز الدراسات المستقبلية،واقع ومستقبل المياه فى مصر : المصدر
  ١٠ ص ،٢٠٠٦ يناير ، القاهرة،اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

وبالنظر للوضع المائي فى مصر فنجد أن حصة مصر من المياه قبل انشاء السد              
 ٩,٧ فى حين كان عدد سـكان مـصر نحـو    ، سنويا ٣ مليار م  ٤٨لم تتجاوز   العالي  

 أما متوسط نصيب الفرد من المياه فكان حـوالي          ،١٨٩٧مليون نسمة وذلك فى عام      
 ولكن يالحظ أن هناك زيادة مستمرة فى عدد السكان حيث وصـل الـى        ،٣ م ٤٩٤٨
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ه حيث وصـل   مع انخفاض نصيب الفرد من الميا      ١٩٦٠ مليون نسمة فى عام      ٢٦,١
  . فى نفس العام٣م١٨٣٩الى 

 وبعـد توقيـع     ١٩٦٨وبعد انشاء السد العالي والتحكم الكلي فى مياه النيل عام           
بحقها  مصر احتفاظوالتي تنص على    (١٩٥٩مصر على اتفاقية مع السودان فى عام        

سنوياً وكـذلك حـق الـسودان        متر مكعب  مليار ٤٨ من مياه النيل وقدره      المكتسب
 وتوزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة        ،سنويا متر مكعب  قدر بأربعة مليار  الم
 ٣ مليـار م   ١٤,٥ سنويا على الدولتين بحيث يحصل الـسودان علـى           ٣ مليار م  ٢٢

 ٥٥,٥ ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلـى          ٣ مليار م  ٧,٥مصر على   وتحصل  
  . للسودان٣ مليار م١٨,٥ لمصر و ٣مليار م

 ٥٥,٥ وبالتالي نجد أنه بالرغم من زيادة حصة مصر من الميـاه لتـصل الـى      
 إال أن   من الموارد المائيـة فـي مـصر       % ٩٠وهى تمثل أكثر من       سنويا ٣مليار م 

مياه شهد انخفاضا تدريجيا بسبب الزيادة المضطردة فـى         متوسط نصيب الفرد من ال    
 ثـم   ١٩٧٠ فى عام    ٣ م ١٦٧٢السكان حيث وصل نصيب الفرد من المياه الى نحو          

 تحت خط الفقر العالمي للميـاه والـذي          مصر تقع وبذلك ف  ٢٠٠٥ عام   ٣ م ٧٧١إلى  
كـسه  وذلك كله هو ما ع    . حددته األمم المتحدة بأقل من ألف متر مكعب سنويا للفرد         

  .السابق) ١(جدول رقم 
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  ث الثانيحاملب
  واقع األزمة املائية املصرية األثيوبية

   واألمن القومي األمن املائيمفهوم :أوال
 أسـاس جـوهري هـو الكفايـة         ىكمفهوم مطلق عل   المائي  األمن يستند مفهوم 

ث يعنى تلبية اإلحتياجات والمتطلبات اإلعتيادية       حي ١١.والضمان عبر الزمان والمكان   
 مع ضمان حماية وحسن استخدام المتـاح مـن      ،لمختلف الفئات من المياه كما ونوعا     

تلك المياه حاليا والعمل على تنمية موارد المياه الحالية ثم البحث عن موارد جديـدة                
  .سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية

 يركـز    حيـث  ،متعدد األبعاد حديث نسبياً   مفهوم  يعتبر  ف األمن القومي مفهوم  أما  
 ، االجتمـاعي  ، االقتصادي على القوى الشاملة للدولة التي تشمل القضايا ذات الطابع        

 وبمعنى أدق فهو مصطلح يشتمل علـى األبعـاد          ،العسكري الثقافى وأيضا    ،السياسي
" القومي على أنـه      إال أنه يمكن تعريف األمن       .التنموية الى جانب األبعاد العسكرية    

اإلجراءات التي تتخذها الدولة فى حدود إمكانياتها للحفاظ على كيانها ومصالحها فى            
  ١٢". مع مراعاة المتغيرات الدولية،الحاضر والمستقبل

 
 لتلبيـة االحتياجـات    هو الوضع الذي تكون عنده المياه غير كافية          ندرة المياه 

 صـنّاع   قليال ما يستخدم بواسطة   كن هذا التعريف المنطقي     ول. المتطلبات اإلعتيادية و
مطلقـة،  :  حيث نجد أن هناك نـدرة ، درجات للندرةلوجودالقرار وواضعي الخطط،    

والشعوب التي تستهلك كميات كبيـرة      . إلخ.. .مهددة للحياة، موسمية، مؤقته، دورية    
ال في المجتمعـات  من المياه بشكل إعتيادي قد تتعرض لندرة مؤقته أكثر مما هو الح           

                                         
  kw.com.greenline.www://phttفضة المعيلى ، مشكلة األمن المائي  11
12 .58616/news/com.albawabhnews.www  
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وعادة ما تحـدث النـدرة بـسبب    . المعتادة على إستخدام كميات أقل بكثير من المياه       
  . نزاعات إجتماعية إقتصادية ذات عالقة قليلة بالحاجات األساسية

 
ل يرجع الصراع على المياه الى أكثر من قرن حيث تعتمد مصر على مياه الني             

 وقد ظهرت أزمة تحويل مجرى النيل       . لعدم سقوط مياه األمطار بمعدالت كافية      نظراً
أثيوبيـا وأوغنـدا   ( حينما قررت ستة دول من دول منابع النهر وهم           ٢٠١٠فى مايو   

األوغندية على معاهدة   " عنتيبي"التوقيع فى مدينة    ) وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي   
ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عـام لإلنـضمام إلـى          جديدة القتسام موارد النهر     

على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد         " إتفاقية عنتيبي "المعاهدة، وتنص   
على االستخدام المنصف والمعقول للدول، بينما تصر دول المـصب مثـل مـصر               

  :والسودان على التأكيد على شروط ثالثة أال وهى
 يخيةالحقوق المكتسبة والتار -١
 اإلخطار المسبق ألي مشروعات على النهر -٢
 أى امـتالك    ،التصويت باإلجماع أو األغلبية شرط موافقة مصر والـسودان         -٣

  .حق الفيتو
ولقد وقعت الدول الست على االتفاقية إال ان مصر والسودان رفضتا التوقيـع             

قـا  ألنه بموجب سريان اتفاقية عنتيبي تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وف          
 مليـار متـر    ٥٥,٥ حيث بموجبهما تحصل مصر علـى        ١٩٥٩ و   ١٩٢٩إلتفاقيتي  

وقد شهدت العالقات   .  مليار متر مكعب   ١٨,٥مكعب من المياه سنويا والسودان على       
المصرية االفريقية انكماشا وترديا خالل السنوات األخيرة وخاصـة بعـد محاولـة             

مصر قامـت بعقـد      ابا إال أن   فى أديس أب   ١٩٩٥اغتيال الرئيس السابق مبارك عام      
العديد من المؤتمرات بهدف تحقيق التقارب مع الدول اإلفريقية إال أنه فى ظل تفكـك       
وعدم استقرار الوضع الداخلي فى مصر فى عهد الرئيس المعزول محمـد مرسـي              
ونتيجة لغياب وضعف الدور المصري فى إفريقيا فقد ظهرت فى األفـق أزمـة أال               
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من مياه النيل بالبدء فى تنفيـذ مـشروعاتها         % ٨٥لتى تتحكم فى    وهي قيام أثيوبيا وا   
التي كانت تسعى منذ عقود الى تحقيقها حيث أعلنت فعال قيامها بتحويل مجرى النيل              

اإلسـتراتيجية    حيـث نجـد أن     .األزرق فى خطوة منها للبدء فى بناء سد النهضة        
ن موقعها الحالي ضـمن     حداث نقلة اقتصادية لدولة أثيوبيا م     إ ىاألثيوبية تهدف إل  

من خـالل إقامـة      وذلك   ، مصاف الدول متوسطة الدخل    ىأشد دول العالم فقرا إل    
 الواقعة في أثيوبيا    ى النيل األزرق واألنهار األخر    ىالعديد من السدود الضخمة عل    

للتوسعات في الزراعة المروية وإلنتاج الطاقة الكهرومائية لالسـتهالك المحلـي           
 جيبوتي والصومال شـرقا وكينيـا وأوغنـدا جنوبـا      ،وار دول الجىوللتصدير إل 

  بأن أثيوبيا تسعى الـى     وهناك تصورات   . وشمال وجنوب السودان غربا ومصر شماال     
ـات الطاقـة       .  أوروبا عبر البوابة المصرية ىتصدير هذه الطاقة إل    ـدئيا كمي ـدر مب  حيـث تق

ـا بحـوالي   األنهار المختلفة في أ  ىالكهرومائية التي يمكن توليدها عل     ـاوات   ٤٥٠٠٠ ثيوبي  ميج
   .  ميجاوات من النيل األزرق وروافده ٢٠٠٠٠ منها

  العالقات املصرية األثيوبية: ثانيا
بع بالنسبة لمصر نظرا لحجم اإليراد المـائى الـوارد          منتعتبر أثيوبيا أهم دول ال    

ى منها في إطار الحوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فال ترتبط أثيوبيا مع مصر بـأ           
المسئولة عن مصر   (م بين كل من بريطانيا      ١٩٠٢اق تنظيمى باستثناء اتفاقية عام      إتف

في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعـدم        ) المسئولة عن الحبشة  (، إيطاليا   )والسودان
قيام الحبشة بأى أعمال على بحيرة تانا أو النيل األزرق أو نهر السودان ممـا يـؤثر        

تتجاوب أثيوبيا منذ ذلك التاريخ مع أيه محـاوالت          ولم   ،على حصة مصر والسودان   
مصرية لتنظيم العالقة المائية مع دول حوض نهر النيل، كما أنها لم تلتزم باإلتفـاق               

.  الخاصتين بمصر والسودان   ١٩٥٩ وكذلك عام    ١٩٢٩واعترضت على اتفاقتي عام     
 يتنـاول    للتعـاون  ا إطار ١٩٩٣ن مصر وقعت مع أثيوبيا عام       فإومن الجدير بالذكر    

موضوع إستخدام مياه نهر النيل تفصيال من خالل الخبـراء علـى أسـاس اتفـاقى                
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للمجارى المائية الدولية المؤسس على االستغالل األمثل والمنصف وعـدم الـضرر            
إال أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض األعمـال بـشكل منفـرد            . والتعاون بين دول النهر   

  .حصة مصرولكنهل ذات تأثير ضعيف وال تؤثر على 
 

 ا اسـتثماري  ا مشروع ٧٢بلغ عدد المشروعات االستثمارية للمصريين في أثيوبيا        
  حيـث تنوعـت    .برأسمال مصري بالكامل وبشراكة مع أثيوبيين ودولة أجنبية ثالثة        

اإلنتاج الحيواني  مجاالت االستثمارات في أثيوبيا للمصريين في المجاالت الزراعية و        
  :والصناعية والسياحية والعقارية وأهمها

 الكابالت الكهربائية وعدادات الكهرباء سابقة الدفع باستخدام الكروت الذكية. 
 مواسير الـ PVC والمواد العازلة لمشروعات المياه. 
 زراعة المحاصيل الزراعية والحاصالت البستانية. 
 إنتاج أعالف الحيوانات. 
 سمين للعجول والماشية للتصديرالتربية والت. 
 المجازر اآللية. 
 المنظفات الصناعية السائلة. 
 االستثمار العقاري. 

المشروعات االستثمارية الجاري دراسة إمكانية الدخول فيها في أثيوبيـا          أما عن   
 : فتتمثل فيما يليمن قبل رجال األعمال المصريين ولم تتقرر بعد

  في مدينة بحر دار األثيوبية على مسافة ) مخمس نجو(مشروع إقامة فندق سياحي
 . كيلو متر من أديس أبابا٥٦٥

  بوصة٢١ بوصة وحتى ١٤مشروع تجميع أجزاء التليفزيونات . 
  مشروع استثماري مشترك مصري أثيوبي بشراكة مع اتحاد التعاونيات األثيوبي

 .لتصنيع منتجات األلبان
 مشروعات استثمارية تحت التنفيذ: 

                                         
  eg.gov.sis.www://http   ٢٠١٣ يونيو ١٣الهيئة العامة لالستعالمات فى  13
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 ٩٠اعية المصرية التي تقرر إنشاؤها بمدينة نازريت األثيوبية على بعد المنطقة الصن 
 .كم من أديس أبابا

  وفود من الشركة ٤تمت زيارة عدد (مشروع زراعة الدخان في أثيوبيا 
 .)الشرقية للدخان وخبراء زراعة الدخان ألديس أبابا

 صناعة الكرتون للتعبئة والتغليف. 
 

 كـان اسـمه    -  حسب الدراسات االستشارية لمبادرة حـوض النيـل   سد النهضة 
وفجأة وبدون مقدمات تم اإلعالن عن       ، مليار متر مكعب   ١٤  ةتسعتبلغ   و  ) الحدود ( سد

 مليـار دوالر    ٤,٧٨  سد النهـضة   كلفهتتبلغ  و )النهضة( وتسميته بسد    إعادة تصميمه 
 ١٤٥سـاني بإرتفـاع      حيث يتكون مشروع سد النهضة من سد رئيسي خر         ،أمريكى

  مليـار متـر مكعـب       ٤٧ ىصل سعته إل  وت  متر ٥٠متر وسد جانبي ركامي بإرتفاع      
 وسيتم البدء   ،٢٠١٧ويقوم بتنفيذه شركة ايطالية متوقع لها االنتهاء من المشروع عام           

  .٢٠١٤فى توليد الكهرباء من السد فى أواخر سبتمبر 
ما طلبت إسرائيل من أثيوبيا بناء على        عند ١٩٦٤عام  ويرجع اقتراح بناء هذا السد إلى        

نهر النيل وعندها كان االعتراض المصري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علـى    
الذي سوف يجعل أرض مصر جرداء ويتسبب فـي         على النيل األزرق و   إقامة مثل هذا السد     

  .هالك الزرع
ـ         بناء السد  إن يـاه وسـيزيد    ن الم  أو السدود األربعة سيؤثر على حصة مصر م
 فاإلحصاءات تشير إلى أن نصيب الفرد فـي مـصر       مشكلة مصر المائية،   مناألمر  

 مترا مكعبا سنويا، وهو دون المتوسط العـالمي السـتهالك     ٧٥٠من المياه يبلغ نحو     
 األشخاص  ويتوقع أن ينخفض نصيب   . الفرد من المياه والبالغ ألف متر مكعب سنويا       

 بنيت هذه التقـديرات علـى        حيث ٢٠٥٠ا سنوياً عام     مترا مكعب  ٥٢٥من المياه إلى    
أساس ثبات حصة مصر من مياه النيل، ولكن في ظل افتراض استكمال سد النهـضة     

 مليار متر مكعب سنويا من حصة مـصر مـن ميـاه           ١٢ أو   ٩بإثيوبيا وخصم نحو    
 ١٦,٣ بـين   مـا النيل، فإن ذلك يعني انخفاض حـصتها الحاليـة بنـسب تتـراوح        
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ذا سيضيف أعباء اقتصادية جديدة على كاهل االقتـصاد المـصري،           وه%. ٢١,٨و
تتمثل في تكاليف تحلية مياه البحر لسد العجز في المياه الصالحة للشرب، أو ما يمكن               

 ري األراضـي    عمله من خالل إعادة المعالجة لمياه الصرف لالستفادة منهـا فـي           
  .الزراعية

ي نقص في حصة مصر المائيـة        هذا الوضع المائي الصعب فإن أ      تحتوبالتالي ف 
ـ   األربعةالسدود األثيوبيةسد النهضة أو  نتيجة لبناء      ، كـارادوبي  ( النيـل األزرق ىعل

 انخفاض المـساحة الزراعيـة    ىسوف يؤدي إل  فإن ذلك     )  والنهضة ،  ومندايا  ، وبيكو أبو 
بماليين األفدنة وتأثر مياه الشرب والصناعة النخفـاض منـسوب الميـاه فـي النيـل       

كما سوف يقل إنتـاج      ،والرياحات والترع وسوف تتأثر أيضا المالحة والسياحة النيلية       
والتي يمكن أن تصل إلى حد توقـف محطـة       الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي       

 .توليد السد العالي تماما لعدد من السنوات والتي تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة             
 تدهور البيئة وازدياد التلوث وخلل في نظـام  ىلمائية إلكما ستؤدي نقص حصة مصر ا 

 زيادة تـداخل ميـاه البحـر فـي     ى باإلضافة إل ، الحياة الطبيعية في البحيرات الشمالية    
الخزانات الجوفية الساحلية في شمال الدلتا مما يهدد نوعية المياه الجوفية وزيادة درجة             

اتـضح أن   كما   ،ألمن الغذائي المصري   كذلك التأثير على ا    ،ملوحتها في هذه الخزانات   
 وتحتاج لنوع معين من المعالجة لمنع انهيـار  ،المنطقة المقام عليها السد صخرية طينية     

ن هناك فالقا كبيرا في جزء من األرض        حيث أوضح الخبراء بأ   . السد أو تحرك أجزائه   
وقـد   .طميأن ذلك سيحدث فيما بعد هزات أرضية عندما يتراكم ال          و ،المقام عليها السد  

جاءت أزمة سد النهضة لتثير المخاوف بشأن اإلضرار بحصة مصر المائية من نهـر              
يتمثل في األضـرار التـي مـن         ، مليار متر مكعب سنويا    ٥٥,٥النيل، والمقدرة بنحو    

المحتمل أن تلحق بمصر حيال قيام سد النهضة اإلثيوبي، فقد توقعت بعض الدراسـات              
 مليـار متـر مكعـب،       ١٥ حصة مصر المائية بنحو      أن يترتب على هذا السد انتقاص     

باإلضافة إلى اإلضرار بما يقرب من مليوني فدان، األمر الذي سيترتب عليـه نقـص               
الغذاء، كما أن انخفاض منسوب المياه أمام السد العالي سيؤدي إلـى تقليـل الكهربـاء        

  .%.٣٠-٢٠المولدة بنسبة تتراوح بين 
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  الثالثاملبحث 
  املياه للدول الىت عانت من أزمة ندرة جتارب اسرتشادية

ال يمكن تجاهل مشكلة أزمة ندرة المياه العذبة عالميا وما لتلك المشكلة من أثـر               
على االقتصاد المصري فى السنوات المقبلة فى ظل تداعيات أزمة سد النهضة ممـا              

كـن  يتطلب األمر النظر فى الحلول التي اتبعتها بعض الدول لحل تلك األزمة حتى يم   
 مـن التجـارب     العديـد  االستفادة منها وتطبيقها على االقتصاد المصري، وفيما يلي       

 إدارتها واتخاذها    وتمكنت بفضل  ،االسترشادية للدول التي عانت من أزمة ندرة المياه       
مـستخدمة   التدابير االستراتيجية الالزمة من توفير احتياجات مواطنيها مـن الميـاه          

  . الحديثةالوسائل والتقنياتالعديد من 
 

 خدمات الري وذلك بالتعاون مع ادارتهـا  ىعل قامت الدولة الباكستانية باالشراف   
 وقامت تلك الحكومة    ،سباب التي أدت الى استهالك وفقدان المياه       وبينت األ  ،الحكومية

 د سعر الميـاه حـسب     يفي تحد  األول تمثل    ،لخفض استهالك المياه   بتفعيل برنامجين 
م بتكلفـة  ١٩٩٨المساحة المروية وتبطين قنوات الري في برنامج عاجل أكمل عـام        

برنـامج الـوطني لتطـوير      ال والثاني تمثل فـي      . مليون دوالر أمريكي   ٧٣٥قدرها  
وقد سـاعد    . مليون دوالر  ٨٥٣  قدرها م بتكلفة ٢٠٠٢ في عام    والذى اكتمل  الصرف

ب من الميـاه الـضائعة وهـي     بليون متر مكع٨،٤٦٥ توفير ىتطبيق الرنامجين عل 
 .من المياه المستخدمة في الزراعة% ٦،٥كمية تساوي 

 

 ،"surface flooding" وسـائل الـري بـالغمر   ىتعتمد الحكومة االسترالية عل
واستخدام مياه الـصرف     ،المياهوقامت باعداد الكثير من الدراسات لترشيد استهالك        

  الـصحى   منشآت لمعالجة المياه إلعادة تدوير مياه الصرف       بناء حيث قامت ب   الصحي
وقامت . عالقة التربة بالماء واعادة استخدامها     الستخدامها ألغراض صناعية ودراسة   
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 'Users"مـشاركة المـستخدمين    "بإعداد الدراسات الخاصة بأهميـة إنـشاء نظـم   

Participation "   ا النموذج فـي     وقد تم تغطية تطبيق هذ     .من أجل اإلدارة المشتركة
 مـع حكومـة    بالتعـاون الميـاه   تسعيرةقامت بتحديد كما   ،من المناطق هناك  % ٢٠

 ومنع التلوث وطريقة    المياه وسنت قوانين لتحكم عملية ترشيد       ، المجاورة لها  انيوزيلند
قامت أستراليا بتقديم اإلعانات لشراء خزانات الميـاه لتجميـع ميـاه             كما   ،ستخداماإل

 مليارات دوالر إلنشاء شبكة المياه األكثر تعقيدا في         ٨ا يقرب من    األمطار، وأنفقت م  
ـبكة          ١٨قامت بإقامة شبكة من خطوط األنابيب لربط        كما  . البالد ـاه مـستقلة فـي ش  شبكة مي
ـا    قامت بإعداد وتنفيذ دراسات حقلية كان الهدف منها تقديم حلوالً          أيضاً ،واحدة،  مـن   ه لترشيد المي

 :عن اآلتيذها تلك الدراسات أسفرت تنفي

 ىوسائل حديثة لقياس نسبة رطوبة التربة حيث أد        واتباع هقامت بتغيير تسعير الميا   •
ستخدمت في حقل لزراعة القطـن      ا هائلة من المياه حينما      ات توفير كمي  ىذلك إل 

 . عائداً أكبرىمما أعط

إدارة المياه عن طريق فحص مكونات التربـة فـي حقـول          اتبعت برنامجا لتحسين  •
 ذلك الى تقليل كمية مياه الري وزيادة العائـد          ىب في جنوب أستراليا مما أد     للعن
 . الواحدفدان دوالراً لل٢٠،٠٠٠ دوالراً الى ٧٠٠٠من 

مما نـتج   اتبعت اسلوب استخدام الري بالتنقيط في حقول السكر في والية كوينزالند            •
يـة إلـى    الطاقـة االنتاج   ووصلت نسبة    ،ه وفر كبير في استهالك الميا      ذلك عن
٣٠%. 
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 ، ٢٢ ، ١٦ المجلـدات . المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيـة       
  .٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢، ١٩٩٦ لألعوام ٢٥ ، ٢٤
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 حيث قامت   ،قامت اسرائيل باختراع العديد من الحلول المبتكرة لعالج ندرة المياه         
 وهو أعلـى معـدل علـى        ،من مياه الصرف الصحي   % ٨٠بإعادة تدوير أكثر من     

 كما كان لها دور بارز فى مجال اسـتخدام وسـائل الـري بـالتنقيط            ،مستوى العالم 
وتـأتي اسـرائيل فـى    .  فى هذا المجال   من األسواق العاليمة  % ٥٠على  فاستحوذت  

المرتبة الثانية بعد الدنمارك فى مجال دعم االبتكارات التي تساهم فى تقـديم حلـول               
للمشكالت البيئية وخاصة المياه والغذاء والطاقة وذلك طبقا ألحدث تقارير مجموعـة            

 Worldصندوق الحياه البريـة   وClean Technology Fundالتكنولوجيا النظيفة 

Wildlife Fund   ومن أبرز اإلبتكارات اإلسرائيلية براءة اختراع لـشركة تاكـادو ،
TaKaDu   وقد بدأت اسرائيل فى تصدير هذه الخدمـة التقنيـة           ، لمراقبة شبكة المياه 

  .للخارج
كما تعتبر اسرائيل من أبرز الدول فى مجال تحلية المياه حيث لجأت الى تطوير              

هذا المجال كأحد الوسائل المستخدمة للحد من العجز المـائي ومعالجتـه          تها فى خبرا
 ،٢٠٠٤ وحتـى    ١٩٩٨خالل الفتـرة منـذ       نتيجة للسنوات السبع والشديدة العجاف    

 مليون  ٣٠٠، إلى   ٢٠٠٥ عام   ٣ مليون م  ٢٠فزادت من قدرتها على تحلية المياه من        
اه، ومن المتوقع أن تقل التكلفـة       ، ونجحت في تقليل تكاليف تحلية المي      ٢٠١١ عام   ٣م

 ٥٥اإلجمالية للمياه المحالة من دوالرين في المتر المكعب خالل العقد الماضي إلـى             
، ونتيجة لذلك، ستكون إسرائيل قـادرة علـى         الفترة المقبلة سنتًا للمتر المكعب خالل     

الـدول  معدات تحلية المياه للدول التي تواجه أزمة ندرة مائيـة ك   زيادة صادراتها من    
وقد احتلت اسرائيل المرتبـة الرابعـة عالميـا فـي التناضـح           . اإلفريقية واآلسيوية 

 تحليـة الميـاه بعـد    ، الوسيلة األهم من بين وسـائل Reverse Osmosis العكسي
أسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والتي تتطلب طاقة أقل مقارنة بوسائل           

مالئمـة إلنتـاج الميـاه لالسـتخدامات الزراعيـة          لة  كما تعد وسي  التحلية األخرى،   
  .من إجمالي االستخدام% ٨٠التي تستحوذ على ووالصناعية 



 

 
- ٣٩٣ - 

– – 

لبحوث المياه التـابع لجامعـة بـن        " زوكربيرج"كما توصل الباحثون فى معهد      
جوريون، إلى وسيلة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بتكلفة زهيدة بدالً مـن الكهربـاء              

ويعتمد هذا االبتكار الجديد علـى اسـتخدام لوحـات الطاقـة           . التكلفةوالوقود عالى   
 قـد أظهـرت   و. الشمسية لتشغيل مضخات وحدات تحلية المياه التي تولد المياه النقية         

النتائج استخدام المزارعين لكميات أقل من المياه واألسمدة بنسبة تصل إلى ما يقرب              
 .زراعية تـصبح أكثـر اقتـصادية   من المستخدم عادة، مما يجعل النظم ال  % ٢٥من  

ويمكن القول بأن نصف المياه المستخدمة في البيوت اإلسرائيلية تعد مياه منتجة فـي              
المتفرعة عن شركة ديلك، وشـركة كيـل،         IDE  ولعبت شركة  ،منشآت تحلية المياه  

 وتوسـعت  ،دورا مركزيا في تحويل إسرائيل إلى قوة عظمى في مجال تحلية الميـاه          
واآلن وبفضل هذا اإلكتشاف اإلسرائيلى، تمكنـت       . العالمي عدد من دول     الشركتان ف 

 واكتسب هذا االكتشاف سـمعة عالميـة        ،إسرائيل أن تتحول إلى دولة مصدرة للمياه      
أوصي بعض الخبراء المـصريين  فقد ومن هنا   . سعت كثير من الدول لتنفيذه علي أراضيها      

 حال تطبيقها في مصر سيصل سعر المتـر المكعـب         ألنه في  ،بتعميم هذه التجربة واالستفادة منها    
  . جنيهات١٠ جنيهات بدالً من ٣من مياه التحلية إلي 

٪ مـن ميـاه الـصرف       ٨٠وقد تمكنت إسرائيل من إعادة تدوير ما يزيد عـن           
 نسبة أكبر بكثير من أي بلد آخر بما في ذلك الواليات المتحـدة التـي     الصحي، وهي 

اتها البلدية، وتشير التقديرات إلى أن المياه العادمـة  فقط من نفاي % ٣ -٢ تقوم بتدوير 
، ٢٠٢٠٪ من االحتياجات الزراعية السرائيل بحلول عـام  ٥٠المعالجة سوف تغطي    

ويتم توجيه مياه الصرف المعالجة إلى قطاع الري، بينما يتم توجيه ميـاه الـصرف               
تطبيـق أعلـى   األقل جودة نحو المحاصيل التي تحتمل ذلك مثل القطن، في حين يتم       

معايير المعالجة على المياه التي تستخدم في ري الخضروات أو تغذيـة مـستودعات     
  .المياه الجوفية
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الـذي   و وكانت أحد تقنيات إدارة المياه التي وضعتها إسرائيل هي الري بالتنقيط          
 المياه للمحاصيل عن طريق اإلفراج عن قطرات صغيرة على فتـرات            ريتوفيتم فيه   

 ويعد الرش بالتنقيط التكنولوجيا الحية فـي إسـرائيل،          ، إلى النباتات  منتظمة مباشرة 
بسبب التناقص العالمي للمياه العذبة المـستخدمة ألغـراض الزراعـة والـشرب،             

بمـا يـسمح للنـاس       وطورت الشركات اإلسرائيلية تكنولوجيا وأدوات الري بالتنقيط      
  . الريبزراعة المناطق الجافة والقاحلة بأقل قدر ممكن من مياه

 
اتجهت السعودية الى تحلية مياه البحار كأحد الوسائل الهامة فى تـوفير الميـاه              

نقص في مواردها المائية العذبة، حيـث ال تتـوافر          ال  نتيجة معاناتها من   العذبة وذلك 
ية والتي عادة مـا     تعتمد على المياه الجوف   بالتالي فهى   فيها أية أنهار دائمة الجريان و     

  .تكون عالية الملوحة
 بإنتاجها للمياه التي تكفي احتياجات شعبها إذ        المملكة العربية السعودية  ولم تكتفي   

تقوم اآلن بتصديرها، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة األولى عالميا فى حجم            
لب المحلي على   من الط % ٧٠ محطة تحلية تلبى نحو      ٢٧المياه المحالة، حيث تمتلك     

ـا  . من اإلنتاج العالمى للمياه المقطـرة     % ٢٧مياه الشرب، كما أنها تسهم بنحو        ووفقً
ـاه        ٢٠١٢للتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام          ، فقد بلغـت كميـة المي

ـادة قـدرها      ٩٥٥ نحو   ٢٠١٢المحالة المصدرة من المملكة لعام        مليون متـر مكعـب، بزي
  .٢٠١١ن عام ع% ٧,٨
 

 ببنـاء مـشروع      الموارد المائية  قامت الصين بمعالجة التوزيع الغير متوازن فى      
 فـي   ، حيث يعاني الشمال الصيني من شح في موارد الميـاه          ،٢٠٠٢ضخم بدأ عام    

حين تتوافر في الجنوب هذه الموارد، وتلبية للطلب على المياه والطاقة في المراكـز              
 والصناعية، والزراعية في المحافظات الشمالية والغربية قامـت الـصين           ،الحضرية

،  مليار دوالر  ٦٢مشروع لنقل المياه من الجنوب الى الشمال بتكلفة تقدر بنحو           الببناء  
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 ويشتمل على ثالثة مراحـل حيـث        ٢٠٥٠ومن المتوقع أن ينتهى المشروع فى عام        
  ١٥.ياه من الجنوب الى الشمال مليار متر مكعب من الم٣٦سيعمل على نقل حوالى 

 بدال من الري بـالغمر    كما قررت الصين أن تتبع طرق لتطوير ري المحاصيل          
 ثلثـي   مـن  حيث أن الصين تستخدم ما يقـارب     المياهالكثير من    يفقد   والذي ثبت أنه  

 الحكومة القيـام  استهدفت  ف. ها المروية وثلثي مياهها في زراعة األرز      يضامساحة أر 
 ،م٢٠١٥عـام   فى   فدان مليون   ٦٠إلى  لتصل    بطرق حديثة  المرويةزيادة المساحة   ب

 وهذا معناه أنه البد مـن تخفـيض         .مستخدمة نفس كمية المياه التي تستخدمها سنويا      
في فترة ليست قليلة مما يتطلب تغييراً كبيـرا فـي           % ٢٠استهالك مياه الري بنسبة     
اتها المزروعة ليـتم    من مساح % ٢٥وبالفعل قامت بتحويل   ،نمط وطرق ريها الحالي   

 آخـرين    ألفـراد  من المساحة % ٢٥تحويل  و ،دارتها وتشغيلها بالمزارعين أنفسهم   إ
األخيـرة تحـت إدارة     % ٥٠إلدارة مشتركة بين الحكومة والمزارعين وأبقت الــ         

 . لحكومة مباشرةا

 countries for ٩٠٠"م وهي تخطط لتطبيق برنـامج سـمي   ١٩٨٦ومنذ عام 

water saving "مليـون دوالر ٣٧٥قدره وم بمبلغ ٢٠٠٠ة قدرت حتى عام بتكلف . 
وهو  ،ستخدامات المختلفة إلوضع حدوداً لنوعية المياه ل    ى   يحث هذا البرنامج عل    وكان

بدأت تشجع استخدام مياه الصرف الـصحي كـدعم لميـاه     قامت بتنفيذه ومع ذلك    ما
 ،الجـة  بليون متر مكعب من مياه الـصرف الـصحي المع          ٢،٩الري حيث تستخدم    

 بليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة ويمـثالن            ٣،١ضافة الى   إ
استخدام المياه المالحة   ب  الصين قامت كما   .من المياه المستخدمة في الري    % ١حوالي  

بإسـتخدام الميـاه    فدان منزرعة    الف   ٦٧ مساحة تقدر بـ      أن هناك   حيث ،في الري 
 .المالحة في الري

                                         
15 http://chinawaterrisk.org/wp-content/uploads/2011/06/Chinas-Water-

Crisis-Part-1.pdf 
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سـميت    وهو استخدام تقنيات حديثـة لزراعـة األرز        ا آخر كما طبقت برنامجا  
"shallow water depth"ونجحت فـي اسـتخدامه     بدالً من طريقة الغمر التقليدية

 ٣٧٥ الواحد وارتفع اإلنتاج بــ       فدان متراً مكعباً من المياه لل     ١٥٠٠تم توفير    حيث
قنيـة فـي مـساحات     وقامت بعدها بتطبيق استخدام هذه الت     ،الواحدفدان  كيلو جرام لل  

  .أوسع

 مليـون   ٢٠ إذا تمكنت الصين من استخدام هذه التقنية في          هأن ونستنتج مما سبق  
  بليون متـر مكعـب     ٣٠قد يبلغ    ه من أراضيها فهذا يعني توفيراً أكثر في الميا        فدان

 . بليون طن من محصول األرز٧،٥ ىسنوياً ويتبع ذلك زيادة في اإلنتاج تصل إل
 

  من  الرغم ى من الدول المتقدمة في استخدام الطرق الحديثة للري عل         فرنساتعتبر  
ساسية منظمة جداً للـري مـع تفعيلهـا         أتعتبر دولة صناعية إال أنها تمتلك بنية         أنها

  ومـن طرقهـا المتبعـة هـو        .للخدمات المتطورة في ظل توافر اطار مؤسسي جيد       
) فـدان  مليـون  ٢،٣٨(ساحتها المروية من م% ٤٧ وسائل ري حديثة في    استخدامها

 .م٢٠١٠ بنهايـة عـام      فدان مليون   ٣،٩٨تها المروية الى    زيادة رقع  ىمما عمل عل  
بتوزيع مياه الري عن طريق وكاالت مائية بتسعيرة للمياه تـم تحديـدها              أيضا قامت 

 رغم أن تلك الوكاالت قد تضيف أيـضاً سـعر الفرصـة       ،وفقا لمتوسط سعر التكلفة   
علـى  موارد المائيـة  للنظم جيدة فرنسا   أيضا ادارت.)opportunity cost( البديلة

وتجدر اإلشارة هنا الى أن الموارد المائية المتجـددة فـي          . مستوى األحواض المائية  
 بليـون متـر   ١١،٤ بليون متر مكعب في السنة يستخدم منها فقـط  ١٠١فرنسا تبلغ  

عب في الـسنة مـن الـصرف         بليون متر مك   ٣،٦يتم دعمه بـ     و ،مكعب في السنة  
 . بليون متر مكعب في السنة من الصرف الـصناعي المعـالج           ٤الصحي المعالج و    

 وقـد حـدد     . بليون متر مكعب من مياه الصرف في الزراعة        ٢،٤وتستخدم حوالي   
م مسئولية إدارة الموارد المائية في ستة أحواض مائية تنسق بينها لجنة            ١٩٩٢قانون  
ـاطق    .)Basin Committee(عليا   ورغم وفرة المياه على مـستوى القطـر إال أن المن
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ـيض               الجنوبية تتعرض لنفس موجات الجفاف وندرة المياه المشابهة لدول حوض البحـر األب
  .المياه إال أن حسن اإلدارة وترشيد األستخدام يقلل من حجم وكمية نقص ،المتوسط

 
 إال أن   ،ات هائلـة مـن المـوارد المائيـة        الهند من الدول التي تمتلك كمي      تعتبر

ن ترشيد استخدام المياه خاصة     إ لذا ف  .توزيعها من ناحية الزمان والمكان غير متوازن      
ستخدامه لزراعة مـساحات إضـافية أو   إيمكن  بالنسبة للزراعة ينتج عنه توفير كبير  

  لذا قامـت ،%٥٠-٣٠ وتتفاوت كفاءة الري السطحي فى الهند بين    .ألغراض أخرى 
م الهـدف منهـا     ٢٠٠٢للسياسة المائية في عام      الحكومة الهندية بوضع صيغة معدلة    

ستخدام بكفاءة عالية للمياه في جميع االستخدامات مـع زيـادة الـوعي             اإلترشيد و ال
قامت بسن القوانين واعطاء الحافز المـادي للحـث          لذا   ،بالنظر للمياه كمصدر نادر   

زيادة مياهها  والتي تتمثل فى     تنفيذ خطتها    ى ال ىما أد   وهو ه ترشيد استخدام الميا   ىعل
 ١٠٥٠لـى   إم  ١٩٩٠ بليون متر مكعب في عام       ٥٥٢المستخدمة لكل األغراض من     

وبلغـت مـساحة األرض      %.٩٠م أي بزيادة تبلغ     ٢٠١٠بليون متر مكعب في عام      
 مليون  ٣٨،٥من مياه سطحية و      تروى   فدان مليون   ٣٧،٥م  ١٩٩٣/٩٤المروية عام   

 ويزداد االستخدام من المياه السطحية والمياه الجوفيـة       .من المياه الجوفية   تروى   فدان
قامت بانشاء الـسدود وتبطـين القنـوات    كما . على التواليسنوياً % ٦و % ٤بنسبة  

 نظم الري التقليدية والحديثـة كـالري بـالتنقيط          ىوتحديث وإعادة تأهيل األفراد عل    
سـتخدام ميـاه الـصرف الـصحي        وا ،ه إعادة استخدام الميا   ىوالرش وتدريبهم عل  

 .المعالجة

 :ها لترشيد استخدام المياه مايليومن البرامج التي اتبعتها الهند وطبقت

مشروع دراسات كفاءة الري في المشاريع ألنه القطاع األوسع فـي اسـتهالك                •
 مـشروعاً   ١١٠٠يغطي هذا المـشروع     كما   ،ستخدام واألقل كفاءة في اإل    المياه

 . الحجم ويستمر لمدة خمس سنواتكبيراً ومتوسط 
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مشروع حفز إدارة الري المشتركة ويعني ذلك مـشاركة المـزارعين تطبيقـاً               •
 وقد حقق هذا المـشروع مـشاركة   .م٢٠٠٢ألوامر السياسة المائية المعدلة لعام  

 تغطي مساحة) Water User Association( هيئة لمستخدمي المياه ٥٥،٠٠٠
 . بتحسن محسوس في اإلداءفدان  مليون١٠،٢زراعية تقدر بـ 

لتوفير مياه الري للتكثيـف  ) Chambal Project-Rajasthan(مشروع شامبال   •
 ، وعن طريق حزمة من الدعم تشمل تطوير قنوات الري والـصرف           ،الزراعى

تسوية األرض وتحسين خدمات الري والطرق وعند تطبيق هذا البرنـامج تـم             
ياه ورفـع كثافـة ري المـشروع الـى       بليون متر مكعب من الم     ١٠٢،٨توفير  
وقد تم دعم المـشروع بمحطـة       %). ٧٦(متفوقاً على الكثافة المتوقعة     % ١٣٧

 الكندية والبنك الـوطني     CIDAبحوث زراعية و ساهم كال من البنك الدولي و          
 .للزراعة في هذا المشروع

ع مل على رف  وذلك بالع ) CAD(برنامج لرفع مستوى اإلنتاجية بصورة مستدامة         •
 مساحة تقدر بـ    م٢٠٠٦وقد غطى هذا البرنامج حتى عام       . كفاءة استخدام المياه  

  .فدان مليون ١٧،١١
 

الـري  (قامت الواليات المتحدة بالجمع بين تطـوير نظـامي الـري التقليـدي              
الري بالتنقيط  إدخال أساليب الري الحديثة كى والSubsurface Irrigation"")بالغمر
 كما قامـت بتعـديل      .راضيها المروية أوالتي تغطي اآلن مساحات كبيرة من        والرش
 مع تقديم حوافز لتحث المزارعين      ، وفقا لمتوسط تكلفة التشغيل والصيانة     المياهتسعير  

  .الى استخدام الوسائل الحديثة للرى

 :يسات والتي كانت نتائجها كالتالوقامت بتطبيق العديد من الدرا

سفر عـن  أقامت الواليات المتحدة بتفعيل برنامج تشجيع التقنيات الحديثة وهو ما      •
لمحصول األرز مـن    ) Pre-Irrigation(ترشيد المياه المستخدمة للري المتقدم      
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 ٨١ج محصول الطماطم من     نتاإع   ارتفا ىدي ال أ متر كما    ٠،١٧ متر الى    ٠،٢٨
 .للفدان طن ٩٩ الى فدانطن لل

رنامج لرفع استخدام نظام التحكم األوتماتيكي للقنوات وأسفر عـن          قامت بعمل ب    •
 – ٨٠ وزيادة انتاج المحاصيل الزراعية مـن        المياهرفع الكفاءة من حيث ترشيد      

 .%٩٦الى % ٩٠

ـار لتفعيـل         • ـاه اآلب قامت بدراسة استخدام مياه الصرف الصحي المنقاة وغير المنقاة ومي
 وقد أتضح من تلك الدراسة التي أخـذت خمـس   . أنواع من المحاصيل المتشابهة  ٦رى  

ـاه                سنوات إلكمالها أن ليس هنالك أختالف بين المحاصيل رغم أختالف في نوعيـة مي
ـتالف فـي نمـو     ، ولم توجد فيروسات في العينات التي أخذت    ،الري  وليس هنالـك أخ

ت  وخلـص  . كما لم يالحظ أي تدهور في األرض أو المياه الجوفية          ،المحاصيل ونوعيتها 
ستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على نوعية الغـذاء  إالدراسة الى أن المخاطر من      
 .المنتج تقع في حدود المقبول

 دراسة أستغرقت عشر سنوات حول الري الناقص        ىتوصلت الواليات المتحدة ال     •
)Deficit Irrigation(  وتبين من خالل هذه الدراسة أن مثل هذا الري يعطـي ،

 . للوحدة المائية المستخدمة ولكن العائد يكون أقل للوحـدة المـساحية           عائداً أكبر 
وبذا يكون استخدامه أكثر فائدة في المناطق التي تشكو من ندرة في المياه كبلدان              

  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق الجافة في العالم
 

ات وخاصة فى فترات الجفـاف والفياضـات        شهدت كاليفورنيا العديد من التوتر    
 سـان جـوكين     دلتـا  كمـا تعتبـر      ،نتيجة للتغير المناخى وتدهور نوعيـة الميـاه       

)sacramento-san Joaquin (   في وضع مائي حرج نسبة الى أن نـصف الميـاه
المستخدمة للزراعة في كاليفورنيا تقريباً تأتى من مياه أنهار كانت تصب بالكامل في             

المحلية على   مياههم   فى أكثر من نصف سكان كاليفورنيا يعتمدون         كما أن  ، الدلتا هذه
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وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية إلى أن كمية المياه المـأخوذة مـن       . تلك المياه 
ووفقـا   ،%٨٠الدلتا كبيرة جدا وأن االستخدام الزراعي من مياه الدلتا يمثل حـوالي             

 :سيناريوهات لحل المشكلة وهيقامت كالفورنيا بإقتراح أربعة  لذلك

ـ    • وذلـك  ) Efficient Irrigation Technology (ؤاستخدام تقنيات الـري الكف
الـى سـبل الـري      ) Flooding(بتحويل جزء من المساحات المروية بـالغمر        

 .بالتنقيط والرش

لمـساعدة  ) Smart Irrigation Scheduling(استخدام البرمجة الذكية للـرى    •
 .نتاجهإحتياج المحصول وتزيد اصورة تقابل المزارع ليروى ب

ستبدال كمية بسيطة مـن المحاصـيل    اوذلك ب ،  بسيط في نوعية المحاصيل    تغيير  •
 بمحاصيل ذات عائد كبير     ، تستهلك قدراً كبيراً من المياه     هاذات العائد القليل ولكن   

 . كميات قليلة من المياهوتستهلك

 متقدمة تساعد في توفير الميـاه مثـل         استخدام إدارة متقدمة للرى بتطبيق طرق       •
 .)Deficit Irrigation(نظام الري الناقص 

تطبيق السيناريوهات السابقة يمكن توفير كميـات كبيـرة مـن          بأنه   فورنيايوتري كال 
 مليون متـر    ٢٠٩ بسعة   ود سد ٢٠ – ٣  من  يوفرها إنشاء  من الممكن أن   هالميا

نتـاج للقطـاع    إلتـصاديات ا  وهذا يوفر في التكلفة وال يـؤثر علـى اق          ،مكعب
 .الزراعي

 
م ٢٠٠٠ و   ١٩٨٦تقدر كمية المياه المستخدمة للري في تكساس بـين األعـوام            

منها من الميـاه الجوفيـة   % ٨٠ بليون متر مكعب تأتى ١٢ و ٨،٤بأنها تتراوح بين  
لترشيد جزءاً  صبح ا ألذا   ، م ٢٠٥٠بعام  % ١٨والتي يتوقع أن ينخفض إنتاجها بنسبة       

 وقـد قامـت     .م٢٠٥٠هاماً في إدارة الطلب على المياه للسنوات القادمة حتى عـام            
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 كما لجأت   ،بتحسين تقنيات الري واتباع االدارة ذات الكفاءة العالية فى استخدام المياه          
  .الى القياس الدقيق للمياه والمراقبة اللصيقة لرطوبة التربة لرفع كفاءة الري

) gravity(الـري بالراحـة     : س ثالثة أنواع من الري هـي      يستخدم في تكسا  و
 وقد تم زيادة الكفاءة وتقليل استهالك الميـاه فـي الـري بالراحـة             .والرش والتنقيط 

وإعـادة اسـتخدام الميـاه    ) surge flow valve(باستخدام صمام السريان العـالي  
ي بـالرش بنـسبة    كما تم زيادة كفاءة الر.)tail water(الواصلة الى نهاية القنوات 

بتغيير معدات الـرش ذات الـضغط العـالي بـأخرى أكثـر كفـاءة               % ٤٠ – ٢٠
)LEPA,LESA(.  
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  الرابعاملبحث 
   فى مصراملياه  حلل مشكلة نقصرؤية اسرتاتيجية مستقبلية

  :مقدمة
 ومحدوديـة المـوارد الطبيعيـة       فى ظل الزيادة المضطردة فى أعداد الـسكان       

زمة سد النهضة وما يمثلة من مخاوف قد تـؤدي          أ ظل    وفى الزراعية المتاحة بالبالد  
مـن   اللجوء الى العديد      فإنه من الضرورى   ،الى تقليل كمية المياه الواردة الى مصر      

الوسائل فى سبيل ترشيد استخدام مياه الري لما لذلك من أثر فـى المحافظـة علـى                 
فادة من الميـاه    حديثة لالست  التطرق الى طرق   سيتم مبحثومن هنا ففى هذا ال     ،المياه

 فهناك من يسرف فى استخدام المياه مما يجعل الـري           ،والعمل على حسن استغاللها   
الزائد عن الحاجة مكلفا وضارا وآخرون يحاولون اللجوء الى الطرق التـي تـساعد              

المناسـب لنمـو    ووتكفل وصول الميـاه بالقـدر الثابـت         على المياه   على المحافظة   
م النظام المناسب للري يؤدي الى سوء استغالل ميـاه        مزروعاتهم إال أن سوء استخدا    

 ولذلك ال بد من استخدام األنظمة المناسبة التى تتماشي مـع            ،الري وانخفاض الكفاءة  
 والتي تعمل على عالج أزمة نـدرة الميـاه والمحافظـة        ظروف األراضي الزراعية  

  . عليها
  : المصريةوفيما يلي أهم وسائل ترشيد استخدام مياه الري فى الزراعة

  :تقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه  )أ 
حيـث   ،يعتبر محصولى قصب السكر واألرز من أهم المحاصيل الشرهة للمياه         

في صعيد مصر بمساحة إجمالية تقل عن نصف مليـون          زراعة قصب السكر    تنتشر  
 ويستهلك فدان قصب    ، ويستخدم معظم إنتاجه في تشغيل مصانع السكر الوطنية        ،فدان

 ويمكـن   ، أى ضعف استهالك بنجر السكر     متر مكعب سنويا   ١٠٠٠٠السكر حوالي   
عالج المشكلة من خالل تطوير نظم الري لمحصول القصب بحيث نقلل الفاقـد فـى           

أمـا   .استخداماته المائية والتفكير فى زراعة بدائل أخرى مثل زراعة نبات االستيفيا          
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الخطة المائية للدولة للتوسع فى مـساحته حتـى عـام           بالنسبة لمحصول األرز فإن     
 ألف فدان إال    ٩٠٠ مليون فدان إلى     ١,٣ تركز على تقليل مساحات األرز من        ٢٠١٧

كما أنها ذات استهالك مائي أقل       أنها تغيرت إلى زراعة سالالت جديدة مبكرة النضج       
  .وتعطى إنتاجية للفدان أعلى

 :وارد إضافية وتدبير متقليل فواقد الشبكة المائية  )ب 
هناك العديد من المشروعات فى أعالي النيل بهدف القيام بالحفاظ علـى الميـاه              

  ١٦:وتقليل الفاقد منها وفى نفس الوقت تدبير موارد إضافية ولعل من أهمها ما يلي
 للحصول على الموارد الهيدروليكية وكذلك للعمل على :تحلية مياه البحر 

تكلفتها تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة وتبلغ زيادة الموارد المائية خاصة وأن 
 مليار متر مكعب ومطلوب ٠,٠٦الموارد المائية من تحلية مياه البحر حوالي 

 .٢٠١٧ مليار متر مكعب عام ٠,١٤وصولها إلى 
 حيث من المفترض أن يقوم :مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان 

 مليار متر مكعب ٣حلة األولى و  مليار متر مكعب فى المر٤المشروع بتوفير نحو 
 .فى المرحلة الثانية يقسما مناصفة بين مصر والسودان

 ٤حيث يوفر المشروع حوالي : مشروع مستنقعات موشار جنوب السودان 
 .مليار متر مكعب من المياه

 ضرورة العمل على تعديل التركيب : القائمتعديل التركيب المحصولي 
 وخفض ، سياسة الدولة المائية واإلنتاجية والتصديريةالمحصولي القائم بما يتالءم مع

كميات مياه الري للمساحة المحصولية عن طريق احالل زراعة نبات البنجر بدال من 
 ٩٠٠ مليون فدان إلى ١,٣نبات قصب السكر وتخفيض المساحة المنزرعة أرز من 

 . مليون فدان
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 ئية والري فواقد المياه قدرت وزارة الموارد الما  حيث:تقليل الفواقد المائية
 مليار ١٩,٤من إجمالي المياه المنصرفة من السد العالي أي حوالي  % ٣٥بحوالي 

متر مكعب والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر، كما يمثل الفقد في قنوات الري بنحو 
وتهدف إستراتيجية تطوير الري في مصر إلى رفع   . مليار متر مكعب سنويا٢,٣ً

ري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية كفاءة نظم ال
  . مليار متر مكعب سنويا٠,٧٥ًوالتي يبلغ الفاقد الناتج من نموها نحو 

 مليار متر مكعب من المياه ٧ والذي يوفر حوالي :مشروع بحر الغزال 
 مناصفة بين مصر والسودان

  :التوسع في استصالح واستزراع األراضي  )ج 
وتوزيعها علي شباب رة العمل على استصالح األراضي القديمة ضرو

 المساهمة في أعمال البنية األساسية ىالخريجين وأن يقتصر دور الحكومة عل
 الالزم إمداد القطاع الخاص باالئتمانت الالزمة لتحديد أفضل المواقع ووالدراسا

  .لتمويل تلك المشروعات
  :معالجة مياه الصرف الصحي  )د 

 مشاكل تلوث المصارف الزراعية التي تمثل ى القضاء علكومةتعتزم الح 
 ومعالجة مياه الصرف الصحي  ، العائق الرئيسي أمام التوسع في إعادة االستخدام

  . إلعادة استخدامها
 : جدولة الري  )ه 

تحديد الوقت المناسب للري وكذلك تحديد كمية الري الالزمة حيث تمتاز هذه أى 
حسين اإلنتاج كما ونوعا وترشيد المياه مما يقلل من تكلفة الطريقة بأنها تعمل على ت

 .اإلنتاج
  :استخدام طرق الري الحديثةتطوير نظام الري السطحى و  )و 

أو اغـراق   غمـر  على أنه عبارة عـن  الري بالغمر أو السطحي الرييعرف  
 في المنـاطق التـي       هذا النوع  وينتشر الترع  بالمياه المأخوذة من   األراضي الزراعية 
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، حيث يصل الماء للنباتات بهذه الطريقـة عبـر قنـوات         نهاراأل يكثر بها الماء قرب   
 أقـل تكلفـة   ، مغطاة أو مكشوفة والري السطحى يعتبر         فى األرض أو مبنية    مشقوقة
 .  أكثر الطرق شيوعا منيعتبر فهو وبالتالي

 تطوير وتحسين أسلوب الري السطحي ورفع كفاءتهال بد من العمل على و
 ،على مستوى العالم العربيوخاصة مياه كبيرة جداً  كميات ألنه سيعمل على توفير

فإن ذلك  % ٥و تم رفع كفاءة الري السطحي بشكل عام بنسبة على سبيل المثال لف
 مليار متر مكعب سنوياً حيث يمكن بهذه الكمية ري ٧ حوالي يعني توفير ما مقداره

  ١٧.زراعيمساحات من األراضي لم تكن مروية أصالً وبالتالي زيادة اإلنتاج ال
العمل على استخدام طرق الري الحديثة في األراضي الجديدة كذلك ضرورة 

وتطوير نظم الري السطحي السائدة في الوادي  وفي مختلف األراضي بالوادي والدلتا
وبالنظر الى طرق الري السطحي فنجد أنها كانت سائدة في الوادي والدلتا . والدلتا

 ،ناسب مع نوعية التربة الثقيلة للوادي والدلتا وهي تت،منذ قديم األزل وحتى اآلن
ولذلك حرصت الحكومة  ،والري السطحي فواقده عالية مقارنة بطرق الري الحديثة

 ،في العقود الثالثة الماضية على استخدام طرق الري الحديثة في األراضي الجديدة
 طرق ولكن معظم المزارعين ال يتبعون تلك الطرق الحديثة ويعمدون الى تحويل

وعدم تناسب طرق  ،الري الحديثة إلى الري السطحى إلرتفاع تكاليف الصيانة نسبيا
الري الحديثة مع بعض المحاصيل مثل األرز والسكر واللذان يحتاجان الى كميات 

 وهذا يؤدى الى اهدار المياه واألموال المنفقة على نظم الري ،كبيرة من المياه
  وفي ضوء،دراسات الجدوى الفنية واالقتصاديةوبناءاً على ما أوضحته  .الحديثة

السياسة العامة للدولة ووزارة األشغال العامة والموارد المائية والتي كان من نتائجها 
 الري، فقد بادر قطاع التطوير بإعداد  أنظمةوتوصياتها ضرورة وحتمية تطوير

                                         
 دراسات المنظمة - سبل تطوير الري السطحى والصرف فى الدول العربية-عبد الوهاب بلوم  17
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 وذلك ،2017م الخطة القومية المستقبلية لتطوير الري في األراضي القديمة حتى عا
  ١٨ .)٥جدول (عن طريق إعداد أربع خطط خمسية، 

  )٤(جدول رقم 
  بيان بالخطط الخمسية المقترحة لتطوير الري في األراضي

  2017المصرية القديمة حتى عام 

  متوسط تكلفة الفدان  )باأللف فدان(الزمام   الخطة
  )بالجنيه(

  التكلفة الكلية
  )بالمليون جنيه(

الخطة خالل عام 
1997/1996 ١٦٢  ١٨٠٠  ٩٠  

  ٢٦٣١  ٢٥٠٠  ١,٤٦ 1997-2002الخطة الخمسیة 
  ٤٣٠٠  ٣١٠٠  ١٣٨٨ 2002-2007الخطة الخمسیة 
  ٨٥٣٧  ٤٠٠٠  ٢١٣٦ 2007-2012الخطة الخمسیة 
  ١٠٣٧٠  ٥٠٠٠  ٢٠٧٤ 2012-2017الخطة الخمسیة 

 ٢٦٠٠٠  ٦٧٣٤ اإلجمالي
وير الري السطحى والصرف فى  دراسة سبل تط،المنظمة العربية للتنمية الزراعية: المصدر

  topic-68t/com.7yoo.3montadamohandiszira.www ،الدول العربية
 بعرض التحليل االقتـصادي ألنظمـة الـري         المشكلة فستقوم الباحثة  ولمواجهة  

وكيف يمكن االستفادة منها وتطبيقها على االقتصاد        السطحى حسب األخاديد المنحدرة   
 حيث أنه بتقـدير وتقيـيم الجـدوى         ،استهالك المياه المصري للعمل على التقليل من      

المالية والعائد على المدى الطويل فيمكن اتخاذ القرار المناسب باستخدام أى األنظمة            
  .لتقليل التكلفة والمحافظة على استهالك المياه

 تلـك مل توتـش  ،A  أنظمة للري مبينة في ملحق الدراسـة خمسةهناك حيث أن  
 التكاليف   على ملتتشكذلك  و، بوابات يتدفق منها الماء     وادق  وخنعلى أنابيب   األنظمة  

فيتبـين أن هنـاك     .  في نهاية الدراسة   cاالستثمارية لكل نظام وهذا يتبين في ملحق        
                                         

 18doc.IrrigInternet/ftp/org.aoad.www 
 



 

 
- ٤٠٧ - 

– – 

خفض في التكاليف بين نظام وآخر وذلك يتبين عند مقارنة بيانات عدد األفدنة التـي               
يتم ريها تنخفض التكلفة وذلك عند       عند زيادة عدد األفدنة التي       هفنجد أن  ،يتم زراعتها 

 أنظمة بغض النظر عن اختالف وخفض التكلفة من نظام         ةاختيار أي نظام من الخمس    
 بالنـسبة لألنظمـة    فـدان    ٤٠،  ٣٠،  ٢٠والدراسة هنا تدرس تكـاليف ري        ،لنظام
والتي تعمل على   سطحى  الري  أنظمة ال وقد بذل الخبراء جهودا كبيرة لبيان       . ةالخمس

 فعند المقارنة بين تكلفة كل نظـام يتبـين          -وبتكلفة أقل    المياه استهالك   الترشيد من 
جهود الخبراء في الوصول لنظام ري أقل تكلفة ممكنة مع أقل هدر في المياه وهو ما                

  . من خالل تلك الورقةثينستعرضه الباحثي
عــرض ألنظمــة الــري الــسطحى طبقــا لدراســة أعــدتها جامعــة أداهــو : أوال

  :مبوسكو
ن الخبراء من خالل دراسة بحثية تم إجراؤها في جامعة أداهو بموسكو أن             لقد بي 

هناك خمسة أنظمة للري السطحي تبين من خاللها أنه يمكن ترشيد الميـاه المهـدرة               
وأنه بتطوير نظام الري السطحي واإلنتقال من نظام إلى نظام آخر فسوف يؤدي ذلك              

الك المياه مما سوف يـؤدي مـستقبال       إلى تحقيق الوفر في التكلفة والترشيد من استه       
وذلك إذا تم   % ٨٠ غير أنه يمكن استرجاع المياه مرة أخرى بنسبة          ،إلى نتائج هادفة  

استخدام نظام كابلجيشن وهو في نظرهم من أفضل األنظمة استهالكا للميـاه ومـن              
أفضل األنظمة من حيث التكلفة االستثمارية وكل ذلك يتبين مـن خـالل الجـداول               

   ١٩. بالتكاليف الرأسمالية الخاصة بكل نظام في ملحق البحثالخاصة 
ـيفون              وفيما يلي عرض لتلك األنظمة والخاصة بالري السطحى وهى كالتالى نظام الـري س

)Siphon Tubes( ، ـات   نابيب األباستخدام نظام الري  ،)Gated pipe system(الناقلـة والبواب

                                         
19 Robert L. Smathers,Bradley A. King,and Paul E. Patterson,Economics of Surface 
Irrigation Systems, University of Idaho cooperative Extension System, college of 
Agriculture, Bulletin No. 779,    
http://www.cals.uidaho.edu/edcomm/pdf/EXT/EXT0779.pdf 
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ـام كابليجيـشين   ،)Surge flow gated pipe system(ونظام الري على دفعات متتاليـة    ونظ
ـام  ،)Cablegation gated pipe system(لألنابيب المعزولة   Tailwater reuse وكذلك نظ

systems.  
 فهو عبارة عن أنابيب صلبة أو مرنة مـصنوعة          ٢٠)مثعب(بالنسبة لنظام سيفون    

ـ       ) البالستيك/األلومنيوم(من مواد مختلفة     ى وحـدات   ويتم بواسطتها نقـل الميـاه ال
 ، لذلك فمن الضروري أن يكون مستوى القناة أعلى من مـستوى األخـدود          ،األخاديد

بطـول قطـره وبـالفرق فـى        ) مثعب(وترتبط كمية الصبيب التي يبثها كل سيفون        
) مثعـب ال(أما قطر الـسيفون     ) حمولة السيفون (المستوى بين ارتفاع القناة واألخدود      

 ،ه يمكن أن يزيد أو ينقص حسب االسـتخدام        مم إال أن  ٦٠-٢٠فيتراوح عادة ما بين     
 التـدفقات   التي يمكن الحـصول عليهـا مـن   سهولةال ى أنابيب سيفون ه فى ميزةوال
   . تقريبا إلى جميع الشقوق للمياه ووصولهامتساويةال

فيعرفـه  ) Gated pipe system(أما بالنسبة لنظام الري باألنابيـب المبوبـة   
ة وهو نظام أمريكي رخـيص الـثمن حيـث أن           البعض باسم الري بالخطوط الطويل    

من تكاليف الري بالرش وهذا النظام يـصل بكفـاءة          % ٢٠تكلفته تكاد ال تصل الى      
ونظام الري  . حيث يوفر ثلث كمية المياه المستخدمة في الري       %٨٠الري الحقلي الى    

 فهو عبارة عن تقديم ٢١) Surge flow gated pipe system(على دفعات متتابعة 
الري فى سالسل من الدورات المتتابعة من عمليات فتح وإغالق صـمام الميـاه        مياه  

 ومع كل دورة فـإن     ،عن الحقل المراد ريه بحيث يتم ريه على فترات زمنية متقطعة          
الماء سوف يتقدم وينحسر على قطاع محدد من طول الحقل بمعنى تقديم المياه الـى               

ليات التسرب فـى التربـة وبالتـالي    التربة بشكل متقطع مما يؤدى الى تغيير فى عم    
انخفاض فى نفاذية الطبقة السطحية من التربة والذي يؤدي إلى زيادة فى كفاءة الري              

                                         
20www.agro-plus.org 

21 http://www.alkherat.com/vb/archive/index.php/t-11371.html 
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والوفر فى الطاقة واليد العاملة والمياه مع تحقيق زيـادة فـى االنتاجيـة الزراعيـة                
  . للمحاصيل

 Cablegation gated pipe(لنظام كابليجيشين لألنابيب المعزولـة   أما بالنسبة

system (         وتتلخص الفكرة  فتستند فكرته على مميزات تجعله خافض الستهالك المياه
 في استخدام أنبوب يوضع في أعلى األرض المائلة مزود بفتحات بحيث كـل فتحـة              

يحتوي أنبوب الري في داخله على سدادة متحركـة         و . بالمياه خطعلى األنبوب تزود    
في األنبوب والطرف االخر من الحبـل متـصل         مربوطة بحبل تتحكم بمرور المياه      

 ففي أثناء عملية الري تدفع المياه السدادة على طول األنبوب بحيث يزداد عدد              ،ببكرة
 بدوره يقلل معدل المياه المتدفقة في كـل        وهذا . التي تستقبل المياه مع الزمن     خطوطال

 Infiltration(بما يتناسب مع معدل االنخفاض في الراشح ) Discharge rate(ثلم 

rate(وهذا بدوره يزيد كفاءة نظام الري ويقلل من كمية فاقد المياه .  
  ألنظمة الري السطحيالتحليل االقتصادي : ثانيا

 حيث  ،C8إلي   C1أنظمة تتبين في الجداول من      للخمسة  إن متطلبات رأس المال     
سب عكـسيا مـع    من خاللها أن التكاليف االستثمارية الرأسمالية لنظم الري تتنا    يتبين

 االقتـصادي يتبـين مـن       ربحوال ،طول الحقل ومع زيادة االستثمار في ري األفدنة       
  . مع انخفاض التكاليف االستثمارية فترة ممكنة بر أك التي تحتاج الىتشغيل األنظمة

ـيفون   ـام س ) Siphon Tubes(أيضا نجد أن متطلبات التكلفة االستثمارية اإلجمالية لنظ
ـين        دوالر،   ٧،٧٦٠,٠٠هي   ـا ب ومتوسط التكلفة االستثمارية بالنسبة لري كل فدان تتراوح م

.  فـدان  ٤٠فدان عنـد ري     /ألف دوالر ١٤٩,٠٠ ، فدان ٢٠فدان عند ري    / دوالر ٣٨٨,٠٠
ـات    ـام بواب  هـى  )Gated Pipe System(األنابيـب  وإجمالي متطلبات اإلستثمار لنظ

ـين     ومتوسط التكلفة االستثمارية بالنسبة لر     ، دوالر ٤،٠٥٢,٠٠ ـا ب ي كل فـدان تتـراوح م
 ٤٠فدان عنـد ري  /  ألف دوالر١٠١,٣٠ فدان إلي   ٢٠فدان عند ري    / ألف دوالر  ٢٠٢,٦٠

ـات متتابعـة     .فدان  Surge Flow(وإجمالي متطلبات االستثمار لنظام الري علـى دفع
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Gated Pipe System ( ومتوسط التكلفة االستثمارية بالنـسبة   دوالر١١،٥١٠,٠٠هى 
 ألـف  ٢٨٧,٧٥ فدان إلي   ٢٠فدان عند ري    / ألف دوالر  ٥٧٥,٥٠تتراوح بين   لري كل فدان    

بينما نجد أن إجمالي متطلبات االستثمار بالنسبة لنظام الـري          .  فدان ٤٠فدان عند ري    /دوالر
ـاقص فـى أنابيـب التزويـد      هـى  ) Cablegation Gated Pipe System(المتن

ـين      ومتوسط التكلفة االستثمارية بالن    ، دوالر ٦،٤٧٠,٠٠ ـا ب سبة لري كل فـدان تتـراوح م
 ٤٠فدان عنـد ري     / ألف دوالر  ١٦١,٧٥ فدان إلي    ٢٠فدان عند ري    / ألف دوالر  ٣٢٣,٥٠

   .فدان
ونستنتج مما سبق أن أقل المتطلبات لالستثمار تتضح في نظام الري المتنـاقص             

 وأعلـى  ،)Cablegation Gated Pipe System(فى أنابيب التزويد كابليجيشين 
 غير أن نظام ،)Siphon Tubes(تطلبات اإلستثمار تتضح في نظام سيفون تكلفة لم

أنابيب سيفون هو أقل كفاءة ويهدر كثيرا في المياه أما نظام كابليجيشن هـو األكثـر                
وفيما يلي  . كفاءة ويستخدم أقل كمية من المياه في الدقيقة الواحدة لنظم الري السطحي           

 نجد أن هناك خمسة أنظمة للتكاليف الـسنوية       توضيح بالنسبة للتكاليف السنوية حيث      
 .في الملحق الخاص بالتكاليف الـسنوية     ) ٧( الجدول رقم    توضيحهم من خالل  يمكن  

 ، التشغيل وتكاليف الملكية والصيانة والعمالة واإلهـالك فالجداول توضح تكالي  والبيانات في   
  ٢٢ .وكمية المياه والفائدة على رأس المال واالستثمار لكل نظام

 حيث يتم زراعة سنة قمـح       ،تكاليف الملكية استندت على المحاصيل المشتركة بالتناوب      و
ـنوي مـن           وسنة أخرى شعير وسنة ثالثة بنجر السكر، وتلك المحاصيل تحتاج إلى متوسط س

 مرات بالتناوب بين    ٧ بوصة ومتوسط عدد مرات الري سنويا حوالي         ٢١المياه يقدر بحوالي    
ـاليف           وقد أستخ . الثالثة محاصيل  ـالي تك دم هذا لتحديد تكاليف العمالة لألنظمة الخمسة وإجم

                                         
تم حساب تكاليف الملكية عن طريق االستخدام السنوي بدال من طريقة المتوسـط وطريقـة الحـساب     22

وتلك الطريقة أكثر دقة وتسمح ألي مستخدم بتقدير تكلفة ملكيـة    .   في نهاية الدراسة    Bموضحة في ملحق    
  .إلنتاجي لكل معدةالمعدات حسب اختالف العمر ا
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 دوالر للفدان عند ري     ٥٦,٧٣ ، فدان ٢٠ دوالر للفدان الواحد لري      ٨٢,٥٦البوابات واألثاث   
ـام   وإجمالي التكاليف ، فدان٤٠ هـى   )Surge Flow Gated Pipe System(السنوية لنظ

أما نظام .  فدان٤٠ دوالر للفدان عند ري ٧٥,٦٦ ، فدان٢٠فدان وذلك لري /دوالر ١٢١,٢٥
 ٦٧,٢٩ فـدان،  ٢٠فـدان وذلـك لـري     / دوالر ١٠٣,٦٦ تكلفته السنوية هـى      سيفون فإن 

  .)٧( فدان، ويتبين ذلك من خالل الجدول رقم ٤٠فدان لري /دوالر
وأيضا نستنتج من البيانات الخاصة بالتكاليف السنوية للخمسة أنظمة الموجودة في الجدول رقم             

أن نظام كابليجيشن عند مقارنته باألنظمة األربعة األخرى نجده أقل تكلفة سنوية نـسبة الـى                ) ٧(
ـيفون      . نظام سيفون والذى يعد أعلى تكلفة هو واألنظمة األخرى         وتتراوح التكلفة السنوية لنظام س

ـام  ،على التوالي) ٦٩,٣٧ $،١٠٤,٧١$(فدان هي  ) ٢٠،٤٠(لري  أما نظام كابليجيشن فنجد أن نظ
 ٤٠فـدان لـري    /دوالر٥٩,٧٧،  فدان ٢٠ دوالر م فدان لري      ٩٠,٠٠تكلفته السنوية تتراوح بين     

وعند المقارنة بتكاليف العمالة فنجد أيضا أن نظام كابليجيشن من أقل االنظمة تكلفة بالنـسبة               . فدان
 واألنظمة  ،ونللعمالة وذلك ألن العمالة المطلوبة لهذا النظام هي ثلث العمالة التي يحتاجها نظام سيف             

إذا أقل تكلفة تتمثل في نظام كابليجيـشن        . األخري تحتاج الى نصف العمالة المطلوبة لنظام سيفون       
 وبالتالي ترى الباحثة أن استخدام نظام كابليجيشن يعبتـر مـن        ،وأعلى تكلفة تتمثل في نظام سيفون     

  .أفضل األنظمة لتطويرنظام الري السطحي
د املصري من التجارب الـسابقة ملعاجلـة الـنقص كيفية استفادة االقتصا: ثالثا

  فى املياه
اإلسترشادية للدول التي عانت من أزمة ندرة المياه وتمكنـت        فى ضوء التجارب    

بفضل إدارتها واتخاذها التدابير اإلستراتيجية الالزمة من توفير احتياجات مواطنيهـا           
يمكـن لإلقتـصاد    يـث   من المياه مستخدمة العديد من الوسائل والتقنيات الحديثـة ح         

  :كاآلتىالمصري اإلستفادة من تلك التجارب 
  .د سعر المياه حسب المساحة المروية وتبطين قنوات الرييتحد -١
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 منشآت لمعالجة المياه إلعادة تـدوير        وبناء استخدام مياه الصرف الصحي   اعادة   -٢
بـين  عالقة  الصناعية ودراسة   الغراض  فى األ ستخدامها  وا  الصحى مياه الصرف 

 ومنـع   الميـاه تحكم عملية ترشيد     التي   قوانينال  وكذلك القيام بسن   الماءوة  الترب
 .ستخدامالتلوث وطريقة اإل

، أيـضا   أساليب الري الحديثة كالري بالتنقيط والـرش      إدخال  رفع كفاءة الري و    -٣
  .استنباط سالالت وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه

العمل على تحلية المياه عن طريـق   سرائيلية عن طريق    االستفادة من التجربة اال    -٤
لتشغيل مضخات وحدات تحلية     باستخدام لوحات الطاقة الشمسية      الطاقة الشمسية 

 حيث يعمل هذا المشروع على التقليل من اسـتهالك          المياه التي تولد المياه النقية    
حالة تطبيق تلك    كما أنه فى     ،المياه والتقليل من تكاليف استخدام الطاقة والكهرباء      

جنيهـات   ٣التجربة فى مصر سيصل سعر المتر المكعب من مياه التحلية إلـى             
 . جنيهات١٠بدالً من 

بـدالً مـن   " shallow water depth "تسمى استخدام تقنيات حديثة لزراعة األرز -٥
  .طريقة الغمر التقليدية

  .ه ترشيد استخدام المياىسن القوانين واعطاء الحافز المادي للحث عل -٦
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  املبحث اخلامس
  يف الفكر احملاسبياملياه جودة تكاليف 

  متهيد
إن القرارات الدولية والنقص الحاد فى المياه يتطلب ابتكار آليات وأساليب جديدة            

دراسة تكـاليف إمكانيـة تطـوير       تستعين بها المحاسبة لحل المشكالت التي تواجه        
 مع تقليل الفاقد ورفـع      ، الحديثة وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه بتطبيق نظم التحكم       

كفاءة االستفادة من وحدة المياه، وترشيد استخدام المياه المتاحـة وزيـادة اإلنتاجيـة              
  .الزراعية

 
 إلى أن لفظ )٧: ٢٠٠٧عبد المنعم فلـيح،  .د(أشارت إحدى الدراسات المحاسبية 

 في مضمونها طبقاً للعديـد مـن        التكلفة ينطوي على العديد من المعاني التي تختلف       
االعتبارات، سواء فيما يتعلق بالهدف من قيـاس التكلفـة واحتـسابها، أو باألسـس              
والمبادئ التي يقوم عليها القياس وعلى ذلك فإن مضمون التكلفة قد يختلف بالنـسبة              
للفرد عن مضمونها بالنسبة للمجتمع، كذلك يختلف إذا كـان الهـدف مـن قياسـها                

  .يط عما إذا كان الهدف من قياسها أغراض الرقابة وتقويم األداءأغراض التخط
وعلى الرغم من أن مفاهيم تكلفة الجودة ليست بجديدة إال أنها قد انتشرت حديثاً،              
ونال قياس وتحليل ورقابة تكلفة جودة المنتج على قدر كبير من االهتمام في الكتابات              

ية وقد يرجع ذلك إلى الـضغوط الدوليـة       الحديثة لمحاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدار    
ورقابـة تكلفتهـا بهـدف      ) وخـدمات / سلع أو (للسعي نحو تحسين جودة المنتجات      

الوصول إلى إنتاج خال تماماً من العيوب، وأيضاً نظراً لكبر حجم تكـاليف الجـودة               
  )٣٣١: ٢٠٠٣طلعت متولي،.د (.بحيث ال يمكن تجاهلها
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عناصـر التكلفـة التـي تتحملهـا الـدول      ونظرا ألن تكلفة الجودة تعتبر مـن      
مجـدي  .د(.والمؤسسات العاملة بها، لذلك يتعين دراستها والتعرف علـى تبويباتهـا          

  )٨٣: ٢٠٠١سامي،
 

تتعدد تبويبات تكاليف الجودة بحسب الهدف من تبويبها، وبحسب مفهوم التكلفة،            
يف الجودة، لكن البد مـن اختيـار   مما يعنى عدم وجود تبويب محدد متفق عليه لتكال  

التبويب الذي يناسب طبيعة نشاط المؤسسة بما يعمل على تسهيل مهمة تحليل ورقابة             
  .تكاليف الجودة

 بتبويـب تكـاليف   )al.,2006:661) Horngren etوقد قام بعض البـاحثين 
   :فيما يليالجودة إلى أربعة فئات تتمثل 

  Prevention costs) الوقاية( تكاليف المنع -١
) استخدام سـئ  (وهي تلك التكاليف التي تنفق بهدف منع أو تجنب تقديم منتجات          

  .ذات جودة متدنية، أو تجنب حدوث انحرافات عن معايير الجودة المحددة مسبقاً
  Appraisal costs  تكاليف التقويم-٢

وتتضمن تلك التكاليف التـي تـرتبط بفحـص وتقـويم األنـشطة المرتبطـة               
والتحقـق مـن أنهـا أديـت بـصورة       ) ملية الرى من كافة جوانبها    جودة ع (بالجودة

صحيحة، وتتمثل هذه التكاليف في المبالغ التي يتم إنفاقها من أجل فحص المـدخالت              
  .والمخرجات وتحديد قيمة المخرجات غير الجيدة

 Internal failure costs تكاليف الفشل الداخلي-٣
ة نتيجة فشل األنشطة المختلفة في أداء       وتشمل جميع التكاليف التي تتحملها الدول     

  ).استخدامات الري المختلفة(للعمالء) المياه(وظائفها، وتحدث قبل وصول المنتج 
 External failure costs  تكاليف الفشل الخارجي-٤
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وهي تلك التكاليف التي تتحملها الدولة عند اكتشاف أصـحاب المـصلحة عـدم          
 والتي يمكن أن تتمثل في الهـدر        ،للمياه فى الري  مالئمة مواصفات االستخدام األمثل     

الزائد للمياه سواء الستخدام اسلوب خاطئ أو زراعات شرهة فى اسـتخدام الميـاه               
  .بشكل دائم ومتكرر

 
 إلى أنه لم يعـد هـدف   )٢٠٠٣:٣٢٨طلعت متولي، .د(أشارت إحدى الدراسات  

جودة الوفر فى المياه، هو الهدف الرئيس للدول بل أصبح باإلضـافة            تحسين مستوى   
إلى ذلك أنه يجب مراقبة تكلفة الوصول إلى تلك الجودة بعناية خاصـة، وأن ذلـك                
يستهدف تقديم إطار للمحاسبة عن تكاليف جودة الرى يتمثل فى التبويـب والتحليـل              

 وحدات قياس تكاليف الـنظم      والتقرير المحاسبى عن هذه التكاليف ثم يلى ذلك تحديد        
  :كما يلىالحديثة للرى وسوف تتناول الباحثة ذلك 

 
 أن هناك   )٣٣٨ - ٣٣٥: ٢٠٠٣طلعت متولي، .د(لقد أوضحت إحدى الدراسات   

  :منهاالعديد من التبويبات الشائعة للتكاليف 
  :  إلىبها وفقاً لهذا المفهومحيث يتم تبويالتبويب طبقاً لمفهوم تكلفة وحدة الرى: أوالً
 تكلفة الرى.  
 تكلفة النظام المستخدم فى عملية الرى.  
 تكلفة العمالة والوقت المستنفذ.  

  التبويب إىل تكاليف اقتصادية وتكاليف اجتماعية: ًثانيا
وتتمثل التكلفة االقتصادية لعمليات الري فى قيمة المـوارد البـشرية والماليـة             

  .فى الري، وتحديد التكلفة االقتصادية بهوالطبيعية التي تدخل 
بينما يقصد بالتكلفة االجتماعية لعمليات الري قيمة ما يتحمله االقتصاد القـومى            
ككل وذلك مقابل تخصيص حجم معين من الموارد المالية والبشرية إلنجاز عمليـات             
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الري المتعددة، أي أن التكلفة االجتماعية لعمليـات الـري تتكـون مـن العناصـر                
  )Davis&Adams,2002:12(:التالية

          تكلفة الفرصة المضاعة للموارد المادية والبشرية التي يتم اسـتنفاذها فـى إنجـاز
 .عمليات الري المختلفة

        تكلفة الفرصة المضاعة للفترة الزمنية من استخدام أساليب تقليديـة فـى عمليـات
 .الري المختلفة

        ل الرى ألراضيهم الزراعية وتـشمل      ما يتحمله أفراد المجتمع من أعباء مالية مقاب
 . جميع ما يتحملونه حتى يتم ري المحصول بالكامل

 ًتبويب تكاليف جودة عمليات الري طبقا لمفهوم الجودة الشاملة:ثالثا  
كمـا  من خالل مراجعة األدب المحاسبي فإنه يمكن تبويبها طبقاً لهـذا المفهـوم              

  )Johnes&Johnes,2009:115:(يلي
  :الجودة وتشمل تكاليف رقابة -
  وهى التى يتم التضحية بها للمحافظة على مستوى الجودة المطلوب           تكاليف المنع 

 وتكاليف منع لعمليات الرى ال تتوافر فيها الوفر المطلـوب فـى             ،لعمليات الرى 
تكاليف دراسة اى األنظمة سيطبق، وتكاليف      (المياه، ومن أمثلة ذلك النوع من التكاليف        

 ).غيرهاتطبيق نظام بعينه، و
    تكـاليف  (وهى تكلفة تقويم أداء النظام الحديث المستخدم وتـشمل    تكاليف التقويم

  ).اختيارالنظام أثناء العام الزراعى، وفى نهاية عمليات الرى بهذا النظام
  :تكاليف الفشل فى رقابة الجودة، وتشمل -
     عدم  تكاليف(وهى تكاليف نقص كفاءة تطبيق النظام مثل        تكاليف الفشل الداخلى 

استخدام النظام لعدم الوعى او لالعتياد على النظم التقليدية، تكاليف إعادة الرى            
 ).باالسلوبين القديم والحديث للخوف او عدم الخبرة والقناعة

     والتى تعبر عن تكلفة عدم توافق المخصصات الماليـة         تكاليف الفشل الخارجى
الفـساد  (طرق الحديثة مثل    للدولة او لمتخذ القرار مع متطلبات عمليات الرى بال        

 تضارب الدراسات والقرارات بـين المراكـز        ،فى استخدام مخصصات الدولة   
 ).المحلية والوزارات وغيرها
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 التحليل المحاسبي لتكاليف عمليات الرى
بعد التبويب المناسب لتكاليف الجودة، الذي يمكن اعتباره األساس الـذي يعتمـد           

الجودة الشاملة، فالبد من تحليل تلـك التكـاليف         عليه نوع التحليل المطلوب لتكاليف      
حيث أن ذلك يعد بمثابة تفسير للبيانات التكاليفية، والذى يبرز العالقات المؤثرة على              
تكاليف عمليات الرى بهدف تخفيضها إلى الحد األدنى دون التـأثير علـى مـستوى            

ـ   .د(.الجودة، ثم يلى ذلك التحليل التقرير عن هذه التكـاليف          : ٢٠٠٣ولي،طلعـت مت
 وهذا يعني من وجهة نظر الباحثة أن أهمية تحليل تكاليف الجودة تساعد فـي               )٢٣٩

  .العمل على تخفيضها إلى أدنى حد ممكن
 
 أن التقرير   )١٠٣-١٠٢: ٢٠٠٤عيد محمود،   .د(لقد أوضحت إحدى الدراسات   

م التقـارير المحاسـبية عـن جـودة         عن تكاليف الجودة يعتبر ضماناً لفعالية استخدا      
 وذلك نظراً ألن اختيار األسس السليمة لحساب تكلفة وحـدة الخدمـة             ،عمليات الري 

يؤثر على حساب تكلفة تلك الخدمات، لذا البد أن يتم حساب وحدات الخدمـة لكـل                
  :عمليات الري كما يلينشاط من أنشطة 

      حساب تكلفـة الـساعة      ويستخدم هذا األساس بهدف   الساعة المستغرقة فى الري 
 .لعملية الري طبقا لألسلوب الحديث ومن ثم حساب تكلفة عمليات الري بأكملها

    والتي يستخدم بهدف توفير معلومات تساعد فى حـساب تكلفـة           الساعة التدريبية
 .البرنامج التدريبي لطرق عمليات الرى الحديثة

ات عند قياس تكـاليف  مما سبق فإنه يمكن للباحثة القول أنه إذا كان هناك صعوب          
عمليات الري، فإنه يمكن التغلب على تلك الصعوبات من خالل اسـتخدام األسـاليب        

 أسلوب المحاسبة على أساس النشاط، أسلوب تحليـل         : مثل الحديثة فى قياس التكاليف   
  .سلسلة القيمة، أسلوب التكلفة المستهدفة، وأسلوب هندسة العمليات، وغيرها

جال فى هذا المبحث لقياس هذه التكـاليف حيـث قامـت            وترى الباحثة انه ال م    
الدراسة االقتصادية بهذا فى المباحث السابقة من خـالل تقـديم البيانـات الخاصـة               
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بالتكاليف السنوية للخمسة أنظمة السابق ذكرهم وتوصلت إلى أن نظـام كابليجيـشن             
وصلت الدراسـة  وكذا ت. عند مقارنته باألنظمة األربعة األخرى نجده أقل تكلفة سنوية 

االقتصادية عند مقارنة تكاليف العمالة أن نظام كابليجيشن من أقل األنظمـة تكلفـة              
وبالتالي ترى الدراسة االقتصادية أن استخدام نظام كابليجيشن يعتبـر          .بالنسبة للعمالة 

 كما توصلت الدراسـة االقتـصادية       .من أفضل األنظمة لتطوير نظام الري السطحي      
اد التكاليف السنوية من الناتج المحصولي وعليه سـتقوم الدراسـة           إلى إمكانية استرد  

المحاسبية باقتراح اسلوب من أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى دعـم ومـساندة             
تطبيق وتنفيذ نظام كابليجيشن لتحقيق التحسين المستمر في إمكانية تطوير وتحـسين            

إضافة إلى انه بالطبع يأخذ فـى        ثةكفاءة نقل وتوزيع المياه بتطبيق نظم التحكم الحدي       
االعتبار تكاليف الجودة عند التطبيق وهو اسلوب جيدو الذكية أو جيدوكا وهـو مـا               

  .يقدمه المبحث التالي
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  املبحث السادس
يف إمكانية تطوير وحتسني  دور أسلوب جيدو الذكية يف حتقيق التحسني املستمر

  حلديثةكفاءة نقل وتوزيع املياه بتطبيق نظم التحكم ا
  متهيد

جيـدو  يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المبحث في توضيح كيفية اسـتخدام أسـلوب             
لتحقيق التحسين المستمر في جودة نقـل وتوزيـع الميـاه باسـتخدام نظـام               الذكية  

كابليجيشن حيث يعد هذا األسلوب أحد أفضل األساليب العلمية الحديثة لتحسين جودة            
يات، حيث أثبتت العديد مـن الـشركات العالميـة          والعمل)السلع والخدمات (المنتجات  

اليابانية وغيرها نجاحها في توفير الماليين مـن الـدوالرات          "Toyota"ومنها شركة   
  )Antony, 2002:17 (.نتيجة للتطبيق الصحيح لذلك األسلوب

  ويرجع ذلك كما تشير العديد من الدراسات
(Abdullah &other, 2009:740;Fening&other, 2008:700;Chen& 
Chen, 2009: 791 ;Gosen&other, 2010:160)  
إلى احتواء ذلك األسلوب على منهجية وفلسفة إدارية تقوم على مبدأ حازم يسعى             
إلى تركيز الجهد للحصول على منتجات تقترب إلى حد كبير من أقـصى درجـات                

 . الجودة واإلتقان وبأقل تكلفة وفي وقت قياسي

سلوب في مجال مشاكل المياه فترى الباحثة أن ذلك         ونظراً لحداثة تطبيق هذا األ    
يعني أنه يجب العمل على توفير البيئة اإلدارية المالئمة لتطبيقه خاصة مـن حيـث               

 حتى يسهل تنفيذ ذلك األسلوب واالستفادة من المزايـا          ،ضرورة موافقة وتفهم اإلدارة   
من حيث تعريفـه  التي يحققها، كما يتطلب األمر ضرورة التعرف على ذلك األسلوب   

 :وذلك على النحو التاليوأهم المبادئ التي يرتكز عليها، وغيرها 
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 a machine that moves onذاتـي  إلى اآللة التي تعمل بشكل " جيدو"تشير 

its own،وكمصطلح مستخدم من قبل شركة تويوتا تـشير  .  أي بدون تدخل اإلنسان
 يكون جزءا من تصميمها جهـاز أو وسـيلة لـضبط العمليـة          إلى اآللة التي  " جيدو"

التـشغيل اآللـي   " أيضا يابانية فتشير إلى    وهي "Jidokaجيدوكا  "أما كلمة   .التصنيعية
التشغيل اآللـي بإضـفاء   "، أو "automation with a human touchبلمسة بشرية 

أي اآللـة   ،automation with human intelligenceالذكاء اإلنساني على اآللـة 
. التي تتوقف بشكل أوتوماتيكي عن حدوث مشكلة أو خطأ فـي العمليـة التـصنيعية       
 .ويقتصر دور العامل على الرقابة واإلشراف، وال يتدخل إال عند الـضرورة فقـط             

)khanna, 2009:499(  
ويرتبط استخدام هذا المصطلح في أغلب األحيان مع عملية ضبط الجـودة فـي              

 الذي ،lean manufacturing وبالتحديد التصنيع المرن،TPSنظام تويوتا اإلنتاجي 
يتمثل هدفه الرئيسي في القضاء على الفاقد في نظام اإلنتاج، وجعل العملية اإلنتاجية             

  )koh &low, 2010;kumar&other, 2009:608( .أكثر فعالية
، عنـدما  Saki chi Toyodaمع المخترع اليابـاني  " جيدوكا" كانت بداية فكرة 

م، واجرى عليه تطـويرات     ١٨٩٦ عام   Self-poweredالحركةترع النول الذاتي    اخ
عديدة، وأضاف إليه آلية مميزة تعمل أوتوماتيكياً على إيقاف النول عن العمل عنـدما        

م اخترع أول نول اتوماتيكي في العالم، والذي يمكّـن          ١٩٢٤وفي عام   . ينقطع الخيط 
وتعني جيدوكا ـ في العملية  .يقاف العمليةمن تغيير المكوك بشكل اتوماتيكي وبدون إ

من التحرك من محطة إلى أخـرى،  ) غير السليمة(اإلنتاجية ـ منع األجزاء المعيبة  
وتشير بشكل خاص إلى تـصميم الماكينـات والمعـدات القـادرة علـى التوقـف                

ــا  Stopping the production line whenever a defect isاتوماتيكي

discovered   أي عندما تبدأ الماكينة بإنتاج قطعاً غيـر        (كتشاف أية عيوب  في حالة ا
هذا التشغيل اآللي الذكي يجعل الماكينة تعمـل بـشكل ذاتـي،            ). ذات عيوب (سليمة  
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بحيث أنها تقف عند حدوث مشكلة، وتعود للعمل ثانية عند انتهاء أو معالجة المشكلة،              
ي جيدوكا أن الجودة تكمن في      كما تعن .وكأن شيئاً من الذكاء اإلنساني قد أضيف إليها       

، وهـذا يعنـي ضـرورة    "Quality built-in to the process"العملية التصنيعية 
السيطرة الكاملة على مدخالت العملية التصنيعية لتحقيق الجودة في المنتجـات، وان            
العاملين مفوضين لعمل التعديالت الالزمة إلبقاء العملية التـصنيعية ضـمن حـدود             

ومبـادئ  . ا في حالة حدوث الخلل تقوم جيدوكا بوقف العملية التصنيعية         أم. السيطرة
Jidokaيمكن صياغاتها من خالل أربعة خطوات رئيسية هي :  

(Marcus, 2013:339; Shahram Taj, Cristian Morosan, 2011: 
229; Zhi-Xiang Chen, Kim Hua Tan, 2011: 223)   

  اكتشاف االنحرافات .١
  إاليقاف الفوري .٢
   المشكلة بشكل مباشرإصالح .٣
 التحقيق وتحديد السبب الجذري الصحيح .٤

  أوال اكتشاف االحنرافات
يظهر المبدأ األول من مبادئ جيدو نوع من تكاليف الجودة وهى تكاليف المنـع              

وهى تلك التي سبق توضيحها فى المبحث السابق وتتمثل هذه التكاليف فى             او الوقاية 
اجل منع حدوث المـشكلة   مبالغ التي تم إنفاقها من  حالة تطبيق نظام كابليجيشين فى ال     

أو تجنب تقديم استخدام سئ وذات جودة متدنية، وكذلك تجنب حدوث انحرافات عـن       
 Jidoka فالخطوة األولـى مـن   .معايير الجودة المحددة مسبقاً داخل نظام كابليجيشين      

جهـزة  هو الكشف عن االنحرافات أو العيوب بشكل ذاتي وآلي فالجهـاز يـستخدم أ             
استشعار بسيطة للكشف عن مشكلة ثم يعمل على التوقف ومن ثم تسليط الضوء على              

لخط وقف المشغل يكشف عن خلل و توقف الخط و يسلط           . مشاكل التشغيل والمشغل  
 ومن ثم طرح بعـض األسـئلة التـي          .الضوء على مشكلة ليراها الجميع على تأني      

ت بشكل سليم عند تسليط الضوء على       تحتاج إلجابات مثل هل تم استخدام كافة األدوا       
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 هـل هنـاك   ؟ هل تم األخذ فى االعتبار مختلف جوانب اإلدارة البصرية     ؟االنحرافات
 لماذا هناك أدوات تفقـد      ؟بعض األشياء أوالمكونات ليست في أمكانها المخصصة لها       

أثناء عملية التصنيع؟ لماذا هناك مخزونات إضافية يجري تخزينها حيث ال ينبغي لها             
  أن تكون؟

ــذكي  ــي ال ــشغيل اآلل ــستخدم ' Autonomation'  الت ــصطلح Jidokaت م
Autonomation  في الممارسة العمليـة، فهـذا      ". التشغيل اآللي الذكية  " للداللة على

 :يعني أن عملية التصنيع واإلنتاج تعتمد علي تحقيق ثالثة عناصر
 كشف أعطال العملية التصنيعية أو عيوب المنتج .١
 التوقف اآللي  .٢
 تنبيه المشغل .٣

وذكرت بعض   . التصحيح الذاتي  وهوautonomation وهناك هدف مستقبلي فى   
الدراسات أن العمال يصعب عليهم أداء أعمالهم وهم دائما في حالة تأهب والتركيـز              

فالعمال بشكل عام أكثـر ارتياحـا عنـد أداء          . بشكل كبير علي الكشف عن العيوب     
  .اء من التفرغ الدوار اكتشاف األخطالمهام اإلنتاجية المسندة إليهم أكثر

(Abhinaya &Kuan, 2011; Brock, 2012; Jaakko Nylund, 
2013)  

ففـي  . كما أن االستمرار في تشغيل عملية معيبة قد يضر المعدات بشكل اكبـر            
مثل هذه الحاالت فان التركيز األساسي للعامل يكون تلبية حصة اإلنتاج، حتـي مـع            

 العيوب و تصحيح المشاكل وربط مكافـأة لمراقبـة        وجود حافز يصرف للكشف عن    
الجودة واكتشاف الخطأ، فإن العمل التقليدي الذى يقوم بـه العامـل إلنهـاء المنـتج        

وهنـا يبـرز أهميـة    . وتسليمه يظل هو األهم لدى العامل أكثر من اكتشاف الخطـأ       
آالت على  "اإلشراف"الكشف اآللي للخطأ مع تحسينات أخرى،حيث تمكن العاملين من        

بل وربما تمكن صاحب العمل من تكليف عامـل    .متعددة وكذا الوصول للخلل بسهولة    
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واحد بمجموعة من اآلالت، حيث أن العامل تتوفر لديه سهولة الوصـول إلـى كـل         
  . جهاز
 لعدة أسباب، وأكثر هـذه      نتيجةJidokaطبقا للمبدأ األول فقد تم تطوير مفهوم        و

  )Bhim &Garg 2009,2010 (:األسباب شيوعا هي
 .اإلفراط فى استخدام البضائع والقطع المستخدمة فى اإلنتاج  -أ 

 .إهدار الوقت خالل عملية التصنيع في داخل اآللة أو الجهاز -ب  

 .إهدار الوقت أثناء نقل المواد المشتقة من مكان إلى آخر  -ج 

 إهدار الوقت خالل استبدال القطعة المعيبة وإعادة التجهيز  -د 

 .  التخلص منهاالمخزون من النفايات وإعادة  -ه 

. هو تشخيص الفوري للخلل و تصحيحه وفقا لذلك        Jidokaالغرض من تنفيذ    إن  
حيث يتم تقليص الحكم الشخصي لألفراد ذات الصلة من خالل التركيز على جـودة              
العنصر المستخدم و التركيز على متطلب وحيد من العامل وهو اليقظة عندما تتوقف             

حيث انه عند حدوث خلل سيتم      . ومحاولة حل المشكلة  آلة العمل واالتجاه نحو الجهاز      
و يساعد هذا المفهوم أيضا في متابعة التفتيش علي المكونات لتكـون            . إيقاف الجهاز 

النتيجة النهائية إنتاج منتجات ذات نوعية جيدة، وعدم إلقاء عبء التفتـيش النهـائي              
على التحقيـق   Jidokaبحيث يتم التفتيش من قبل الجهاز وتركيز      . على أكتاف العمال  

 واتخاذ الترتيبات الالزمة بحيث قد ال يحدث هـذا       ،في األسباب الجذرية لهذه المشكلة    
 . الخلل مرة أخرى

في التصنيع المـرن وحقـق فوائـد ومنـافع كبيـرة             ،Jidokaلقد تم استخدام    
 Yu (:ومن المنافع التي حصلت عليها المؤسسات فى مرحلـة التنفيـذ  . للمؤسسات

Cheng, & Kuan, 2011:160(  
 يساعد في الكشف عن المشكلة في مراحل مبكرة -١ 

 يساعد في أن تصبح المؤسسة عالمية المستوى -٢ 
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 التكامل بين الذكاء البشري واآللة  -٣ 

 إنتاج المنتجات الخالية من العيوب -٤ 

 .يدعم ويساند تحسين اإلنتاجية بشكل ملحوظ داخل المؤسسة -٥ 

خدام تم وضع بعـض األهـداف       ، وفى بداية االست   Jidoka فعند استخدام فلسفة  
ولكن مع التقدم في نطاقها، تم صـياغة األهـداف          . المحددة لهذه األداة في االعتبار    
  :التالية من خالل التطبيق الفعلي

(Yu Cheng*, and Kuan, 2011: 2164; Norani, Baba and 
Dzuraidah, 2010: 374; Vikas Kumar, 2010:45)  

 ةاالستخدام الفعال للقوى العامل 
 المرحلى(تحقيق اعلي جودة في المنتج الثانوى( 
 أقصر وقت تسليم للمنتجات 
 خفض معدل الفشل في استخدام المعدات 
 تحسين مستوى رضا العمالء  
 زيادة جودة المنتج النهائي 
  الداخلية، الخارجية، إلي جانب تقييم :علي سبيل المثال(انخفاض التكاليف

 )التكلفة
  : ثانيا إاليقاف الفوري

تطبيق المبدأ الثاني من مبادئ جيدو وهو اإليقاف فى هذه المرحلة يجنـب و              إن  
كما انه يعزز ويـساند نجـاح   .يوفر الكثير من التكاليف واالهم تجنب الهدر فى المياه       

إذا ما تم التكامـل بـين   )Cablegation Gated Pipe System(نظام كابليجيشين 
يثة فى مجال التصنيع المرن واإلنتـاج       جيدو كأداة من أدوات المحاسبة اإلدارية الحد      

االنسيابي و نظام كابليجيشين كنظام اقتصادي على أن يتم هذا التكامل فـى مراحـل               
التخطيط والتطبيق واالستخدام والتنفيذ حتى تأتى نتائج هذا التكامل كما هو مخطـط             

ـة   كابليجيشين بالتزامن مع استخدام     لها من حيث الحصول على مزايا وفوائد نظام          جيدو الذكي
  .وما تحققه من صفر عيوب فى المنتج أو الخدمة المقدمة
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   :)إصالح املشكلة بشكل مباشر(ثالثا اإلصالح الفوري للمشكلة أو
يظهر المبدأ الثالث من مبادئ جيدو نوع اخرمن تكاليف الجودة وهـى تكـاليف              

ـ            ى عمليـة   التقويم وهى تلك التي ترتبط بفحص وتقويم األنشطة المرتبطة بالجودة ف
الري من كافة جوانبها والتحقق من أنها تمت بصورة صحيحة وتتمثل هذه التكـاليف              

اجل فحص المـشكلة     فى حالة تطبيق نظام كابليجيشين فى المبالغ التي تم إنفاقها من          
ويالحظ انه فى حالة استخدام أساليب أخرى غير جيدو تتمثل هذه التكاليف فى تحديد              

ة أما فى حالة جيدو فإنها تتمثل فى منع المخرجات غيـر            قيمة المخرجات غير الجيد   
الجيدة عن طريق اإلصالح الفوري للمشكلة ومنع حدوث استخدام سيئ وهو احد أهم             
مزايا اسلوب جيدو احدث أساليب المحاسبة اإلدارية،مع مالحظة أن هذا االسـتخدام            

بيل المثـال  غير محصور فقط على نوع األنابيب المستخدمة فحسب بل يشمل على س         
جودتها ودقة تركيبها وقياس نسبة الميل الواجب والتي تتفق مع تحقيق أعلى درجـة           (

من الدقة لمنع هدر نقطة مياه فى غير محلها وعدم انسداد األنابيب أو تحرك السدادة               
المتحركة داخل األنابيب بشكل خاطئ أو توقف حركتها أو انقطاع الحبـل المربـوط           

 المياه فى األنابيب أو توقف البكرة على الطـرف اآلخـر أو             بها والمتحكم فى مرور   
إلى غير ذلك من عمليات من شانها إهدار للمياه وإعاقـة تنفيـذ    ..قياس معدل الراشح  

وتعتقد الباحثة إن اهتمام جيدو     ).نظام كابليجيشين وهو ما يظهر دعم جيدو لهذا النظام        
ـاج        التفاصيل فى التصنيع يجعلها احد أهم أساليب        بأدق   ـال اإلنت المحاسبة اإلدارية الحديثة فى مج

  .الخال من العيوب
  : رابعا التحقيق وتصحيح السبب اجلذري

كما اتضح فى المبادئ الثالثة السابقة إن تطبيق جيـدو عنـد اسـتخدام نظـام                
كابليجيشين ال يحقق فقط وفر فى تكاليف الجودة التي تقدمها بعض األساليب األخرى             

وإنما يجعلها تتميز فى إمكانية اإلصالح الفوري من خالل التكامل          للمحاسبة اإلدارية   
إن توقف السدادة عن    (فعلى سبيل المثال    . بين التشغيل اآللي الذكي والمتابعة البشرية     
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العمل كنتيجة النقطاع الحبل المربوط بها ستطلب التفتيش اليدوي من العامل لمعرفة             
دو تساعده فى كشف العطل ثم التوقـف      سبب التوقف و إصالح انقطاع الحبل فان جي       

  ).آليا وأخيرا إصدار تنبيه للعامل عن العطل
إن القائمين على تحديث جيدو يهدفون مستقبال إلى عملية التصحيح الذاتي كامال            
من جانب اآللة وتعتقد الباحثة انه فى حالة حدوث هذا فان هذا األسلوب من أسـاليب             

مجال جودة اإلنتاج وفى مجال قيـام المحاسـبة         المحاسبة اإلدارية سيحدث طفرة فى      
  .اإلدارية ليس فقط فى دعم هذه الجودة المنشودة بل العمل على تحقيقها

  النتائج والتوصيات
  : النتائج :أوال

 :الفرضين األول والثاني واللذان ينصان على اآلتـي       ن  أ الدراسة   بين من خالل  ت
 ان  -لبدائل الهامة لتحقيق األمن المائي    إن ترشيد استهالك الموارد المائية يعتبر من ا       

تطبيق نظم الري الحديثة يمكن أن تسهم وبشكل كبير فى تقليل الهادر فى اسـتهالك               
 : حيثا قد تحقق،المياه

           إن متطلبات رأس المال للخمسة أنظمة في الجداول منC1 ى إل C8    في نهايـة 
لري تتناسب عكسيا مع    الدراسة، بينت أن التكاليف االستثمارية الرأسمالية لنظم ا       

 والربح االقتصادي يتحقق من     ،طول الحقل ومع زيادة االستثمار في ري األفدنة       
تشغيل األنظمة التي تحتاج الى أكبر فتـرة ممكنـة مـع انخفـاض التكـاليف                

 االستثمارية

  أن متطلبات التكلفة االستثمارية اإلجمالية لنظام سيفون)Siphon Tubes (  هـى
توسط التكلفة االستثمارية بالنسبة لري كل فدان تتـراوح          دوالر، وم  ٧،٧٦٠,٠٠

فدان عند  /ألف دوالر ١٤٩,٠٠ ، فدان ٢٠فدان عند ري    / دوالر ٣٨٨,٠٠ما بين   
 Gated(وإجمالي متطلبات اإلستثمار لنظام بوابـات األنابيـب   .  فدان٤٠ري 

Pipe System ( ومتوسط التكلفة االستثمارية بالنـسبة  ، دوالر٤،٠٥٢,٠٠هى 
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 فدان إلـي  ٢٠فدان عند ري / ألف دوالر٢٠٢,٦٠كل فدان تتراوح ما بين     لري  
وإجمالي متطلبـات االسـتثمار     .  فدان ٤٠فدان عند ري    /  ألف دوالر  ١٠١,٣٠

 هـى  )Surge Flow Gated Pipe System(لنظام الري على دفعات متتابعة 
ـ    ١١،٥١٠,٠٠ راوح  دوالر ومتوسط التكلفة االستثمارية بالنسبة لري كل فدان تت

فدان / ألف دوالر٢٨٧,٧٥ فدان إلي ٢٠فدان عند ري    / ألف دوالر  ٥٧٥,٥٠بين  
بينما نجد أن إجمالي متطلبات االستثمار بالنسبة لنظام الـري  .  فدان ٤٠عند ري   

هـى  ) Cablegation Gated Pipe System(المتناقص فى أنابيب التزويـد  
ة لري كل فدان تتـراوح       ومتوسط التكلفة االستثمارية بالنسب    ، دوالر ٦،٤٧٠,٠٠

 ألـف   ١٦١,٧٥ فـدان إلـي      ٢٠فدان عنـد ري     / ألف دوالر  ٣٢٣,٥٠ما بين   
  فدان٤٠فدان عند ري /دوالر

              أن أقل المتطلبات لالستثمار تتضح في نظام الري المتناقص فى أنابيب التزويـد
 وأعلى تكلفة لمتطلبـات  ،)Cablegation Gated Pipe System(كابليجيشين 

 غيـر أن نظـام أنابيـب    ،)Siphon Tubes(ح في نظام سيفون اإلستثمار تتض
سيفون هو أقل كفاءة ويهدر كثيرا في المياه أما نظام كابليجيشن هو األكثر كفاءة              

  .ويستخدم أقل كمية من المياه في الدقيقة الواحدة لنظم الري السطحي

       اعـة   حيث يـتم زر    ،تكاليف الملكية استندت على المحاصيل المشتركة بالتناوب
سنة قمح وسنة أخرى شعير وسنة ثالثة بنجر السكر، وتلك المحاصيل تحتاج إلى             

 بوصة ومتوسط عدد مـرات الـري        ٢١متوسط سنوي من المياه يقدر بحوالي       
وقد أستخدم هـذا لتحديـد     .  مرات بالتناوب بين الثالثة محاصيل     ٧سنويا حوالي   

 ٨٢,٥٦بـات واألثـاث     تكاليف العمالة لألنظمة الخمسة وإجمالي تكـاليف البوا       
 ، فـدان  ٤٠ دوالر للفدان عند ري      ٥٦,٧٣ ، فدان ٢٠دوالر للفدان الواحد لري     

ـام    ١٢١,٢٥هـى  ) Surge Flow Gated Pipe System(وإجمالي التكاليف السنوية لنظ
ـيفون  .  فدان٤٠ دوالر للفدان عند ري  ٧٥,٦٦ ، فدان ٢٠فدان وذلك لري    /دوالر أما نظام س
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فدان لري  / دوالر ٦٧,٢٩ فدان،   ٢٠فدان وذلك لري    / دوالر ١٠٣,٦٦هى  فإن تكلفته السنوية    
 . فدان٤٠

              تبين من البيانات الخاصة بالتكاليف السنوية للخمسة أنظمـة الموجـودة محـل
الدراسة أن نظام كابليجيشن عند مقارنته باألنظمة األربعة األخرى نجـده أقـل             

. كلفة هو واألنظمة األخرى   تكلفة سنوية نسبة الى نظام سيفون والذى يعد أعلى ت         
 ،١٠٤,٧١$(فـدان هـي     ) ٢٠،٤٠(وتتراوح التكلفة السنوية لنظام سيفون لري     

 أما نظام كابليجيشن فنجد أن نظـام تكلفتـه الـسنوية            ،على التوالي ) ٦٩,٣٧$
 ٤٠فدان لري   /دوالر٥٩,٧٧،  فدان   ٢٠ دوالر م فدان لري      ٩٠,٠٠تتراوح بين   

مالة فنجد أيضا أن نظام كابليجيـشن مـن أقـل    وعند المقارنة بتكاليف الع . فدان
االنظمة تكلفة بالنسبة للعمالة وذلك ألن العمالة المطلوبة لهذا النظام هـي ثلـث              

 واألنظمة األخري تحتاج الى نصف العمالـة        ،العمالة التي يحتاجها نظام سيفون    
ـ          . المطلوبة لنظام سيفون   ة إذا أقل تكلفة تتمثل في نظام كابليجيشن وأعلـى تكلف
 وبالتالي ترى الباحثة أن استخدام نظام كابليجيشن يعبتـر       ،تتمثل في نظام سيفون   

 أما استرداد التكـاليف الـسنوية       .من أفضل األنظمة لتطويرنظام الري السطحي     
 حيث أننـا إذا قمنـا بزراعـة الثالثـة       ،فيمكن استردادها من الناتج المحصولي    

 . د التكاليف وتحقيق أرباح فمن المتوقع أن يتم استردا،محاصيل بالتناوب

أما بالنسبة للفرض الثالث المحاسبي فقد تحقق حيث أسفرت الدراسة المحاسـبية            
  :عن العديد من النتائج والتي تمثلت فيما يلي

       أن هناك اهتماماً عالمياً بقضية تجويد وتطوير أساليب المحاسبة اإلدارية خاصـة
 .تلك التي تحقق صفر عيوب اإلنتاج

   ون أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ذات وجهة إستراتيجية شـاملة،          البد أن تك
وأن تكون عملية التحسين والتطوير بها عملية مستمرة نظراً ألن منظومة التعلم            

  .دائمة التغيير
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             أن الدخول في عملية التكامل سواء بين الدراستين االقتصادية والمحاسبية أو بين
يشين تتوقف بشكل كبير علـي موافقـة اإلدارة         تطبيق جيدو الذكية ونظام كابليج    

 .العليا

                 أن هناك ندرة في األبحاث العربية أو األجنبيـة التـي تناولـت أدوار أسـاليب
تحقيق التحسين المـستمر فـي      المحاسبة اإلدارية الحديثة ومنها جيدو الذكية في        

ت  وأن ذلك يتطلب ضرورة إجراء المزيد من الدراسـا         جودة نقل وتوزيع المياه،   
  .في هذا المجال

               أن األخذ بمتطلبات جيدو الذكية في دعم نظم الرى الحديثة وتطبيقها يؤثر علـى
  .التحسين المستمر لكال النظاميين المحاسبي واالقتصادي

  التوصيات:ثانيا
تانالباحث توصيف اإلقتصادية الدراسة فى إليها التوصل تم التي النتائج على بناء 

  :يلي بما
    على تطوير وتحسين أسلوب الري السطحي ورفع كفاءته ألنـه           ال بد من العمل 

 ،سيعمل على توفير كميات مياه كبيرة جداً وخاصة على مستوى العالم العربـي            
فـإن   % ٥فعلى سبيل المثال لو تم رفع كفاءة الري السطحي بشكل عام بنـسبة        

ـ        ٧ذلك يعني توفير ما مقداره حوالي        ذه  مليار متر مكعب سنوياً حيث يمكـن به
الكمية ري مساحات من األراضي لم تكن مروية أصالً وبالتالي زيـادة اإلنتـاج         

 .الزراعي

              ضرورة العمل على استخدام طرق الري الحديثة في األراضي الجديـدة وفـي
مختلف األراضي بالوادي والدلتا وتطوير نظم الري السطحي السائدة في الوادي           

جد أنها كانت سـائدة فـي الـوادي       وبالنظر الى طرق الري السطحي فن     . والدلتا
 وهي تتناسب مع نوعية التربة الثقيلة للـوادي  ،والدلتا منذ قديم األزل وحتى اآلن  

 ولـذلك   ، والري السطحي فواقده عالية مقارنة بطـرق الـري الحديثـة           ،والدلتا
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حرصت الحكومة في العقود الثالثة الماضية على استخدام طرق الري الحديثـة            
 ولكن معظم المزارعين ال يتبعون تلك الطـرق الحديثـة           ،دةفي األراضي الجدي  

ويعمدون الى تحويل طرق الري الحديثة إلى الري السطحى إلرتفـاع تكـاليف             
 وعدم تناسب طرق الري الحديثة مع بعض المحاصيل مثل األرز           ،الصيانة نسبيا 

  وهذا يـؤدى الـى اهـدار   ،والسكر واللذان يحتاجان الى كميات كبيرة من المياه 
 .المياه واألموال المنفقة على نظم الري الحديثة

 تحديد سعر المياه حسب المساحة المروية وتبطين قنوات الري. 

             اعادة استخدام مياه الصرف الصحي وبناء منشآت لمعالجة المياه إلعادة تـدوير
مياه الصرف الصحى واستخدامها فى األغراض الصناعية ودراسة العالقة بـين           

 ومنـع   الميـاه كذلك القيام بسن القوانين التي تحكم عملية ترشيد         التربة والماء و  
 .التلوث وطريقة اإلستخدام

              رفع كفاءة الري وإدخال أساليب الري الحديثة كالري بالتنقيط والـرش، أيـضا
 .استنباط سالالت وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه

     طريق العمل على تحلية المياه عن طريـق     االستفادة من التجربة االسرائيلية عن 
الطاقة الشمسية باستخدام لوحات الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات وحدات تحلية          
المياه التي تولد المياه النقية حيث يعمل هذا المشروع على التقليل من اسـتهالك              

تلك  كما أنه فى حالة تطبيق       ،المياه والتقليل من تكاليف استخدام الطاقة والكهرباء      
 جنيهـات   ٣التجربة فى مصر سيصل سعر المتر المكعب من مياه التحلية إلـى             

 . جنيهات١٠بدالً من 

  استخدام تقنيات حديثة لزراعة األرز تسمى"shallow water depth " بدالً من
 .طريقة الغمر التقليدية

 سن القوانين واعطاء الحافز المادي للحث على ترشيد استخدام المياه. 
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 بما ةالباحث توصيف المحاسبية الدراسة فى إليها التوصل تم التي النتائج ىعل بناءو
  :يلي
 دورات بتوفير المياه قطاع فى القرار ومتخذي العليا لإلدارات شاملة تهيئة إعادة 

 الحديثـة  النظم بين التكامل بأهمية للتوعية نقاشية وحلقات عمل وورش تدريبية
 التحـسين  إدراك بهـدف  وذلـك  نجاحها متدع التي المحاسبية واألساليب ريلل

 يتوقف والذي العليا اإلدارة دعم ىعل والحصول التكامل هذا عن الناتج المستمر
 .عدمه من الحديثة النظم تطبيق عليه

 الـري  نظـم  وتطبيـق  استخدام وتحفيز بتشجيع الدولة في المعنية األجهزة قيام 
 دراسـات  تؤيدها التي تلك ةخاص الهدر وعدم المياه وفر فى تساهم التي الحديثة

 عيـوب  بـصفر  المـشكالت  حل على تعمل حديثة أساليب علي تعتمد محاسبية
 مثـل  األهميـة  شـديدة  مـادة  فى فاشلة تجارب في الدخول من بدال واقتصادية
 .والتحفيز التشجيع أشكال من شكل بأي المياه،وذلك

 علـي  االطالع من القرار متخذي تساعد التي والمعلومات بالبيانات قاعدة توفير 
 اكبـر  بـشكل  واالتجـاه  بيـنهم  للمفاضلة وذلك المجال هذا فى األبحاث احدث

 .المصري المجتمع تقابل التي المشكالت حل فى العلمي البحث علي لالعتماد

 المـصلحة  وأصحاب الشركات في العاملين وبين المحاسبين بين المشترك العمل 
 العمـل  سوق تواجه التي العملية مشكالتال حل في معاً والتعاون العليا واإلدارة
 .المحيطة والبيئة

 والمحاسبين المشكلة أصحاب بين تجمع تدريبية برامج وإجراء إيجاد على العمل 
 متكاملة علمية لحلول وصوال واإلحصاء االقتصاد ومنها األخرى والتخصصات

 . وعلميا وفنيا مهنيا
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