
  

 محمد حسين السيد سالم/ د.ا

   نبيل فتحى السيد قنديل/ د.ا

راضى والمياه والبيئة 
ٔ
 معهد بحوث اال

  مركز البحوث الزراعية 
 جمهورية مصر العربية 



   بسم هللا الرحمن الرحيميقول هللا فى كـتابه العزيز 

فال يؤمنون(
ٔ
نبياء(.  صدق هللا العظيم )وجعلنا من الماء كل شىء حى ا

ٔ
 )  30/اال

  صبحت العنصر
ٔ
تعتمد التنمية الزراعية على الموارد المائية المتاحة لالستغالل الزراعى وا

قصى قدر مستطاع 
ٔ
الحاكم فى هذه التنمية وبقدر ما يتوفر لنا سوف تزداد الرقعة الزراعية الى ا

ساسية من ضرورات التنمية
ٔ
 .الزراعية المستدامة ويعتبر ذلك التوسع ضرورة ا

 



 الموارد المائیة المتاحة فى مصر

 موارد تقلیدیة -•
 

 موارد غیر تقلیدیة•



Convention water resources                ; 
include:  

 
=Nile River :    55.5 BCM/Yr   by agreement  with  Sudan 

in 1959. 
=Rainfall    and Floods: it is estimated 1.5 BCM / Yr 

Rainfall: 200 mm /Yr   at Alexandria , 75 mm/ Yr at 
Port Said. 

                          
•- Ground water in      deserts and Sinai: 0.5 BCM / Yr . 

  
•                       
• = Desalination at        sea water  :  0.03 BCM / Yr.         
•                                 

 



Non – convention water resources; 
include:                                     

 
•=Renewable ground water aquifer in the   Nile  

 basin and Delta;  4.5  BCM / Yr. 
•=Reuse of agricultural   drainage water  :  4.07  

       BCM / Yr.                
•=Drainage water pumped to the sea       is          

           estimated to be 12.41 BCM/ Yr.           
•Reuse treated sewage water                                 = 

:  available 5.5 ,   treated 2.4 and utilize 0.4 BCM / Yr for agriculture 



 الوضع الراھن لالراضى الزراعیة فى مصر
تقع فى حزام المناطق الجافة  ملیون كیلومتر مربعتبلغ مساحة مصر نحو •

وشبة الجافة و التى تتصف بمحدودیة االراضى الصالحة للالنتاج سواء 
 .المرویة او المطریة ومناطق المراعى الطبیعیة و الرطبة

 
 % 3.4تمثل ,ملیون فدان  7.95تقدراالراضى المرویة و المستزرعة حالیا •

ملیون فدان من االراضى الرسوبیة  5.3منھا .. من المساحة الكلیة لمصر 
اراضى صحراویة مستصلحة خالل  و الباقى.. الخصبة فى الدلتا و الوادى

 .العقود الخمسة الماضیة
 

 5.3ملیون فدان وتقلصت الى  6.25 فى الخمسینات كانت االراضى المرویة•
 .ملیون فدان االن

 3.75ملیون فدان یقع منھا  6.5تقدر مساحة االراضى المراعى الطبیعیة •
فى شمال سیناء  وباقى المساحةملیون فدان فى الساحل الشمالى الغربى 

مناطق لزراعة الحبوب و الزیتون و التین على میاة  ھذة المساحات. تتخلل
 .االمطار

یقدر نصیب الفرد من االراضى الزراعیة خالل القرن الماضى •
 ).2002(عام  فرد/ فدان  0.12الى ) 1897(عام  0.51



 )نشأتھا(تقسیم االراضى الزراعیة المصریة 

 .االراضى الرسوبیة لوادى  النیل و الدلتا -اوال•
 .االراضى الصحراویة المستصلحة -ثانیا•
 .اراضى المناطق الرعویة و الزراعات المطریة -ثالثا•
 .االراضى الرطبة -رابعا•



   :الضغوط الواقعة على االراضى الزراعية 

 او كلى فقد صورة فى التربة تدهور  الى تؤدى متعددة ضغوط الى مصر فى المنتجة االراضى تتعرض   

 .النتاجيتها جزىئ

 :الدلتا و النيل لوادى الرسوبية االراضى - اوال

راضى وتعانى   
ٔ
تية التدهور  عوامل من لها المتاخمة والمساحات والدلتا بالوادى المروية اال

ٓ
 :اال

 
ٔ
 .)Salinity & Alkalinity( وصوديتها التربة تمليح - ا

راضى وتبوير التجريف -ب
ٔ
 .)Soil destruction( الزراعية اال
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Convention water resources                ; 
include:  

 
=Nile River :    55.5 BCM/Yr   by agreement  with  Sudan 

in 1959. 
=Rainfall    and Floods: it is estimated 1.5 BCM / Yr 

Rainfall: 200 mm /Yr   at Alexandria , 75 mm/ Yr at 
Port Said. 

                          
•- Ground water in      deserts and Sinai: 0.5 BCM / Yr . 

  
•                       
• = Desalination at        sea water  :  0.03 BCM / Yr.         
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Non – convention water resources; 
include:                                     

 
•=Renewable ground water aquifer in the   Nile  

 basin and Delta;  4.5  BCM / Yr. 
•=Reuse of agricultural   drainage water  :  4.07  

       BCM / Yr.                
•=Drainage water pumped to the sea       is          

           estimated to be 12.41 BCM/ Yr.           
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:  available 5.5 ,   treated 2.4 and utilize 0.4 BCM / Yr for agriculture 



   :الضغوط الواقعة على االراضى الزراعية 

 او كلى فقد صورة فى التربة تدهور  الى تؤدى متعددة ضغوط الى مصر فى المنتجة االراضى تتعرض   
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راضى وتعانى   
ٔ
تية التدهور  عوامل من لها المتاخمة والمساحات والدلتا بالوادى المروية اال

ٓ
 :اال

 
ٔ
 .)Salinity & Alkalinity( وصوديتها التربة تمليح - ا

راضى وتبوير التجريف -ب
ٔ
 .)Soil destruction( الزراعية اال

 



رض على بالبناء العمرانى التوسع - ج
ٔ
   المزروعة الخصبة اال

     )Urbanization.( 

 :ويتم عن طريق ) Soil Pollution(تلوث التربة  -د 

سمدة الكيميائية -1
ٔ
 .االستخدام المفرط فى اال

 .  االستخدام المفرط فى المبيدات الزراعية -2

 .  إعادة استخدام المياه العادمة بدون معالجة فى الزراعة -3



 :تملح التربة وصوديتها -1

  

    الى ادى قد التسوية عدم و المياة الستخدام رسوم فرض وعدم بالغمر الرى  اسلوب انتشار نتيجة 
 . االراضى صرف حالة سوء و التربة غدق الى ادى مما النيل مياة استعمال فى االسراف

 بعض تدهور  و النباتى باالنتاج تضر مستويات الى االمالح من التربة محتوى تزايد ذلك عن ينشا 

 عنصر زيادة نتيجة الصودية الحالة الى االراضى بعض وتتحول .الحيوية و الكيميائية التربة صفات

 .الطبيعية الصفات تدهور  من يزيد مما الصوديوم

و  الوادى اراضى مساحة من %30 الى الصودية و باالمالح المتاثرة الرسوبية التربة مساحات تقدر 

 .االراضى وصيانة تحسين اجراءات بسبب االن النسبة هذة تقلصت قد و ، الدلتا
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مظاھر  تدھور التربة في منطقة 
 شمال الدلتا

 

Over view of Land 
degradation in North Delta. 

 



  التعدیات العمرانیة-2

نتیجة للتوسع فى المدن و القرى و المنشات الصناعیة باالضافة -
 .الى تجریف التربة الزراعیة الخصبة لصناعة الطوب االحمر

 .فدان  سنویا فى الخمسینات 15000معدل الفقد  -
فدان سنویا فى العقد االخیر من القرن  45000معدل الفقد -

 .العشرین
 116نونقا,1979لسنة 59بقانون تم التغلب بصورة شبة نھائیة -

،  و االمر  1985عام  2بقانون رقمو المعدل  1983عام 
 . 1996العسكرى عام 



 الخصبة الزراعیة األراضى على العمرانى الزحف 
Urban Encroachment of agriculture soil. 



 تلوث التربة الزراعیة-3

بدات تلوث التربة مع بدایة السبعینات نتیجة لالسراف •
فى استعمال االسمدة الكیماویة و خاصة النتروجینیة 

منھا لزیادة التكثیف الزراعى ومحاولة التوصل الى اعلى 
 .انتاجیة ممكنة لوحدة المساحة

كما اذداد التلوث نتیجة االستخدام الغیر مرشد للمبیدات •
 .بمختلف انواعھا

یضاف الى ذلك تلوث میاة الصرف الزراعى التى یعاد •
استخدامھا فى الرى بما تحملة من میاة الصرف الصحى 

 .و الصناعى



سمدة )ا(ا
ٔ
   )Fertilizers Chemical(  الكيماوية  اال

 

 -:هى الكیماویة باألسمدة الزراعیة التربة تلوث وأسباب عوامل أهم من
 ...المحصولى التكـثيف  -1

مطار سقوط  معدل -2
ٔ
سمدة هذه فقدان إلى تؤدى :والرى  اال

ٔ
 .الجوفية المياه  إلى النتروجينية اال

سمدة  هذه  فى  النتروجينية  المواد  بتحويل تقوم :الحية الدقيقة والكائنات  البكـتريا -3
ٔ
  نترات  إلى  اال

 .بالنترات التربة تلوث خطر من يزيد  وهذا

 

 كـثر من مصر تعتبر
ٔ
سمدة إستهالكا العربية الدول ا

ٔ
  1.023 بلغ حيث )2000( عام حتى المعدنية لال

سمدة من سنويا طن مليون
ٔ
سمدة من سنويا طن الف 239.250 ، النتروجينية اال

ٔ
 .الفوسفاتية اال



 )كجم/ملجم( النتریت
 

 )كجم/ملجم( النترات
 

 نوع النبات

 
 م

 
3.3 

 
2134 

 
 البنجر

 
1 

 1.5 

 
183 

 
 الجزر

 
2 

 2.3 

 
330 

 
 الكرنب

 
3 

 7.3 

 
2600 

 
 الفجل

 
4 

 0.7 

 
1321 

 
 الكرفس

 
5 

 8.7 

 
1361 

 
 الخس

 
6 

 3.2 

 
442 

 
 السبانخ

 
7 

 8.0 

 
156 

 
 الخیار

 
8 

 5.3 

 
153 

 
 الفاصولیا الخضراء

 
9 

 

  نسجتها نسبة عالية من النترات وقدر صغير من
ٔ
مثلة النباتات التى تخزن فى اجسامها وا

ٔ
ا

يون النتريت
ٔ
   ا



 ثبتت البحوث
ٔ
سمدة  مركز البحوث الزراعية-بمعهد االراضى و المياة والبيئة وا

ٔ
إن اال

هم مصادر تلوث التربة )  و البوتاسية النيتروجينية و الفوسفاتية( المعدنية 
ٔ
تعتبر من ا

سمدة العضوية
ٔ
لذلك .لما تحتوية من عناصر ثقيلة كشوائب بالعناصر الثقيلة بالمقارنة باال

كان االتجاة الى الزراعة العضوية و التسميد العضوى والتسميد الحيوى الى جانب التسميد 

 .المعدنى



 : )Pesticides Chemical( الكيماوية المبيدات )ب(

  وقد سنويا طن الف 34 تعدى حيث 1984 -1983 عام ذروته مصر فى المبيدات استخدام بلغ لقد 

تجاه نظرا 2007 لعام سنويا طن الف 4.2 إلى الكمية هذه تقلصت
ٔ
 المكافحة استخدام إلى لال

 .المبيدات وبدائل البيولوجية

   حياء على المبيدات  وتؤثر
ٔ
  والديدان النمل مثل  بعضها  فتهلك  التربة فى تعيش  التى  الدقيقة اال

حياء الحشرات وبعض
ٔ
عداء  تعد والتى  واال

ٔ
فات من للعديد  طبيعية  ا

ٓ
 .المزروعات تصيب التى  اال

 .العالية والحرارة الرطوبة حيث الزجاجية الصوب داخل بالمبيدات التلوث فرص وتزداد

 





هم ومن
ٔ
سباب عوامل ا

ٔ
   : هى بالمبيدات الزراعية التربة تلوث وا

    . )(Quality المبيد نوع  -1

  . ) (Solubilityالمبيد ذوبان درجة  -2

سلوب المبيد كمية  -3
ٔ
 .)Quantity & Practice( استخدامه وا

 .)Soil Plowing( التربة حرث  -4

 .)Soil Moisture( التربة رطوبة -5

 .)Soil Temperature( التربة حرارة درجة  -6

 . )Atmospheric Factors( الجوية العوامل  -7

 



 اثار سفى الرمال على تخوم الوادى و الدلتا-4

من اراضى الوادى % 16تأثرت مساحات تقدر •
القدیم بحركة الرمال النشطة و تحرك الكثبان 

ملیون فدان  1.8( الرملیة من الصحراء الغربیة 
% 25بما یمثل ) باستخدام صور االقمار الصناعیة

 .نقص فى االنتاجیة المحصولیة



    Sand Encroachment    الرمــــال زحـــف 
 



clay sand barrier 

Gravel sand barriers 

Natural vegetation 
barrier 



 تاكل بعض المناطق الشاطئیة فى شمال الدلتا -5

تاثرت بھذا التاكل االف من االفدنة فى شمال الدلتا •
و نشأت ظاھرة النحر فى ھذة المناطق الشاطئیة 

بانخفاض حمل میاة النیل من الطمى فى فرعى 
 .رشید و دمیاط

قامت وحدة االستشعار عن بعد بدراسة ھذة  •
كم على طول الساحل  125الظاھرة لمسافة 

 .الشمالى من الشرق الى الغرب وقد تمت معالجتھا



 .االراضى الصحراویة المستصلحة -ثانیا

تعرضت ھذة االراضى الى ضغوط وعوامل تدھور فاعلة     
فى خفض انتاجیتھا و امتداد الزمن الالزم لوصولھا الى 

 .الحدیة االنتاجیة ثم االنتاجیة المثلى
 :ومن اھم عوامل التدھور 

استخدام مخصبات عضویة منقولة من اراضى الوادى -1
القدیم دون اتباع االسالیب العلمیة للتخلص من بذور 
الحشائش و النیماتودا و افات التربة مما ادى الى اصابة 

.االراضى الجدیدة وتدھورھا مما اثر سلبا على انتاجیتھا  



النظم ..مثل..اتباع اسا لیب االدارة الزراعیة الغیر رشیدة -2    
اسالیب الحرث التقلیدیة  -الزراعیة المالئمة لضعف خصوبة التربة  

 
.االسراف فى استخدام الكیماویات الزراعیة من اسمدة و مبیدات–3  

 
.اتباع اسلوب الرى بالغمر فى بعض المناطق ا لخشنة القوام -4  

 
العواصف الرملیة و سفى الرمال و تعدى الكثبان الرملیة فى  -5

 .تخوم االراضى المستصلحة اثر على انتاجیة ھذة االراضى 
 

تملح بعض المناطق نتیجة االسراف فى الرى و سوء الصرف  و  -6
 .تغدق التربة نتیجة لعدم تبطین قنوات الرى 

 



اراضى المناطق الرعویة و الزراعات  -ثالثا
 المطریة

 :تتعرض ھذة المناطق الى عوامل التدھور التالیة
انخفاض االمطار عن معدلھا السنوى وسوء توزیعھا -1

 .خالل الموسم المطرى
انجراف التربة بالریاح نتیجة لتجمع المیاة فى الودیان -2

 .ذات المیول الكبیرة
الرعى الجائر الذى یؤدى الى القضاء على الغطاء النباتى -3

 .مما یزید من عوامل االنجراف
الظروف االجتماعیة و االقتصادیة للسكان التى ال تمكن  -4

من تمویل الصناعات الیدویة و الحرفیة للمنتجات الحیوانیة 
 .و منتجات المراعى



 اراضى المناطق الرطبة -رابعا
تتعرض االراضى الرطبة الى بعض الضغوط نتیجة •

لتجفیف اجزاء منھا لالستخدامات الزراعیة مما یحد من 
 .مساحتھا االصلیة

كما ان زیادة الملوثات العضویة وغیر العضویة الواردة •
الیھا بفعل النشاط البشرٮتؤدى الى تدھورھا  مما یھدد 

 .التنوع البیولوجى لھذة المناطق
توجد فى مصرفى المناطق الساحلیة للبحر المتوسط عدد •

 –مریوط  –بحیرة ادكو : من المناطق الرطبة مثل
 .البردویل  –المنزلة  –البرلس 



وتواجه البحیرات الشمالیة مشكلة االعتداء على مساحتها بتعریض 
أجزاء منها للردم والتجفیف والزحف العمرانى مما أدى الى تناقص 

 :مساحات العدید منها كما یلى 
 

                               
  
           

 

 )2كم(المساحة  
1997 1913 

 1710 1200 المنزلة

 588 430 البرلس

 248 60 مریوط

 150 71 إدكو



جھود الدولة لمكافحة 
تدھور االراضى الزراعیة 

 فى مصر

•                    



 :تحسین خصوبة االراضى) 1(
توسیع و استكمال و تطھیر الترع و المصارف ) 1(

 .المكشوفة
ملیون فدان منھا  5.1ادخال الصرف المغطى فى مساحة )2(

فى الصعید و استكمال باقى الخطة  1.44, فى الدلتا  3.66
 .  2007الف فدان حتى  650

تحسین االراضى المتدھورة من خالل التسویة بالیزر و ) 3(
 .اضافة المحسنات لعالج ملوحة وصودیة التربة

اقامة الدورات التدریبة المكثفة لتدریب شباب الخریجین )4(
و المزارعیین و المستثمرین على االسس العلمیة الحدیثة 

 .الستصالح و ادارة االراضى



 تحســــــــــــــین االراضــــــــى

Soil improving 
Tile Drainage system – Land leveling – adding 

gypsum. 



Executing tile 
drainage system  

Cleaning open 
drains. 



 مناطق التوسع األفقى للزراعة  فى مصر
Horizontal Expansion of Land reclamation  areas 



 )توشكى(مناطق التوسع األفقى للزراعة  فى جنوب الوادى 

 السد العالى

Horizontal Expansion of 
(Toshki). 



 ترعـــــــــــــــة الســــــــــــــالم
 Horizontal Expansion of El- Salam Canal 



األتجاھات الحدیثة فى مجال مكافحة اآلفات ) 2(
 الزراعیة  

Integrated Pest Management 
                  

قامت وزارة الزراعة بتنفیذ برنامج المكافحة 
المتكاملة لترشید استخدام المبیدات الكیماویة 

وذلك باتباع العملیات  1995منذ عام 
 :والوسائل التالیة 

 
… Soil Tillageالعملیات الزراعیة  -أ
  دفن –العزیق  –التبكیر فى الزراعة (

إزالة الحشائش على  –األحطاب المصابة 
 ).الرى بالسوالر –جسور الترع والمصارف 



   …   الفرمونات إستخدام -ب

نابيب فرمونات( 
ٔ
 الجاذبيات" الكبسوالت  فرمون – "التشويش فرمون" والرش اال

 .")الجنسية

 ..   Biological Controlإستخدام المكافحة البيولوجية ج-

فات  فى القضاء  
ٓ
منظمات  –النيماتودا الممرضة  –البكـتريا الممرضة (على اال

 ).تعقيم ذكور الحشرات –وهرمونات النمو 

   … Alternative Pesticides المبيدات بدائل إستخدامد-

سود   والعسل الخميرة – السوالر – الزراعى الكبريت – الزفرة الشبه( 
ٔ
 – اال

 الصابون – العادم   زيت – البوتاسيوم وسلفات فوسفات السوبر سماد منقوع
 .)المتعادل

 



صناف زراعة - هـ
ٔ
فات مقاومة نباتية ا

ٓ
مراض( لال

ٔ
  )حشرات – ا

)Plants Genetic Control( ..  من يقرب ما يوجد المثال سبيل فعلى )150 
فات مقاوم )صنف

ٔ
تى )محصول 25( تضم النيماتودا لال

ٔ
صناف هذه وتا

ٔ
 من المقاومة النباتية اال

 الوراثية العوامل انتخاب على الزراعية البحوث بالمركز الباحثون فيها يركز التى التربية برامج

مراض لمسببات والمقاومة
ٔ
 .والحشرات اال

 على للتعرف وذلك ..)Remote Sensing( المبكر واإلنذار التنبؤ نظام استخدام -و
مراض

ٔ
خرة الندوة مثل الوبائية وخاصة النباتية اال

ٔ
  والطماطم البطاطس على المتا

ٔ
 فى والصدا

فات اإلصابة لمستويات المستمرة المتابعة يمكننا وبذلك الكمثرى  فى النارية واللفحة القمح
ٓ
 باال

 .بالمكافحة للتدخل المناسب الوقت وتحديد

 



  

 محمد حسين السيد سالم/ د.ا

   نبيل فتحى السيد قنديل/ د.ا

راضى والمياه والبيئة 
ٔ
 معهد بحوث اال

  مركز البحوث الزراعية 
 جمهورية مصر العربية 



   بسم هللا الرحمن الرحيميقول هللا فى كـتابه العزيز 

فال يؤمنون(
ٔ
نبياء(.  صدق هللا العظيم )وجعلنا من الماء كل شىء حى ا

ٔ
 )  30/اال

  صبحت العنصر
ٔ
تعتمد التنمية الزراعية على الموارد المائية المتاحة لالستغالل الزراعى وا

قصى قدر مستطاع 
ٔ
الحاكم فى هذه التنمية وبقدر ما يتوفر لنا سوف تزداد الرقعة الزراعية الى ا

ساسية من ضرورات التنمية
ٔ
 .الزراعية المستدامة ويعتبر ذلك التوسع ضرورة ا

 



 الموارد المائیة المتاحة فى مصر

 موارد تقلیدیة -•
 

 موارد غیر تقلیدیة•



Convention water resources                ; 
include:  

 
=Nile River :    55.5 BCM/Yr   by agreement  with  Sudan 

in 1959. 
=Rainfall    and Floods: it is estimated 1.5 BCM / Yr 

Rainfall: 200 mm /Yr   at Alexandria , 75 mm/ Yr at 
Port Said. 

                          
•- Ground water in      deserts and Sinai: 0.5 BCM / Yr . 

  
•                       
• = Desalination at        sea water  :  0.03 BCM / Yr.         
•                                 

 



Non – convention water resources; 
include:                                     

 
•=Renewable ground water aquifer in the   Nile  

 basin and Delta;  4.5  BCM / Yr. 
•=Reuse of agricultural   drainage water  :  4.07  

       BCM / Yr.                
•=Drainage water pumped to the sea       is          

           estimated to be 12.41 BCM/ Yr.           
•Reuse treated sewage water                                 = 

:  available 5.5 ,   treated 2.4 and utilize 0.4 BCM / Yr for agriculture 



 الوضع الراھن لالراضى الزراعیة فى مصر
تقع فى حزام المناطق الجافة  ملیون كیلومتر مربعتبلغ مساحة مصر نحو •

وشبة الجافة و التى تتصف بمحدودیة االراضى الصالحة للالنتاج سواء 
 .المرویة او المطریة ومناطق المراعى الطبیعیة و الرطبة

 
 % 3.4تمثل ,ملیون فدان  7.95تقدراالراضى المرویة و المستزرعة حالیا •

ملیون فدان من االراضى الرسوبیة  5.3منھا .. من المساحة الكلیة لمصر 
اراضى صحراویة مستصلحة خالل  و الباقى.. الخصبة فى الدلتا و الوادى

 .العقود الخمسة الماضیة
 

 5.3ملیون فدان وتقلصت الى  6.25 فى الخمسینات كانت االراضى المرویة•
 .ملیون فدان االن

 3.75ملیون فدان یقع منھا  6.5تقدر مساحة االراضى المراعى الطبیعیة •
فى شمال سیناء  وباقى المساحةملیون فدان فى الساحل الشمالى الغربى 

مناطق لزراعة الحبوب و الزیتون و التین على میاة  ھذة المساحات. تتخلل
 .االمطار

یقدر نصیب الفرد من االراضى الزراعیة خالل القرن الماضى •
 ).2002(عام  فرد/ فدان  0.12الى ) 1897(عام  0.51



 )نشأتھا(تقسیم االراضى الزراعیة المصریة 

 .االراضى الرسوبیة لوادى  النیل و الدلتا -اوال•
 .االراضى الصحراویة المستصلحة -ثانیا•
 .اراضى المناطق الرعویة و الزراعات المطریة -ثالثا•
 .االراضى الرطبة -رابعا•



   :الضغوط الواقعة على االراضى الزراعية 

 او كلى فقد صورة فى التربة تدهور  الى تؤدى متعددة ضغوط الى مصر فى المنتجة االراضى تتعرض   

 .النتاجيتها جزىئ

 :الدلتا و النيل لوادى الرسوبية االراضى - اوال

راضى وتعانى   
ٔ
تية التدهور  عوامل من لها المتاخمة والمساحات والدلتا بالوادى المروية اال

ٓ
 :اال

 
ٔ
 .)Salinity & Alkalinity( وصوديتها التربة تمليح - ا

راضى وتبوير التجريف -ب
ٔ
 .)Soil destruction( الزراعية اال

 



رض على بالبناء العمرانى التوسع - ج
ٔ
   المزروعة الخصبة اال

     )Urbanization.( 

 :ويتم عن طريق ) Soil Pollution(تلوث التربة  -د 

سمدة الكيميائية -1
ٔ
 .االستخدام المفرط فى اال

 .  االستخدام المفرط فى المبيدات الزراعية -2

 .  إعادة استخدام المياه العادمة بدون معالجة فى الزراعة -3



 :تملح التربة وصوديتها -1

  

    الى ادى قد التسوية عدم و المياة الستخدام رسوم فرض وعدم بالغمر الرى  اسلوب انتشار نتيجة 
 . االراضى صرف حالة سوء و التربة غدق الى ادى مما النيل مياة استعمال فى االسراف

 بعض تدهور  و النباتى باالنتاج تضر مستويات الى االمالح من التربة محتوى تزايد ذلك عن ينشا 

 عنصر زيادة نتيجة الصودية الحالة الى االراضى بعض وتتحول .الحيوية و الكيميائية التربة صفات

 .الطبيعية الصفات تدهور  من يزيد مما الصوديوم

و  الوادى اراضى مساحة من %30 الى الصودية و باالمالح المتاثرة الرسوبية التربة مساحات تقدر 

 .االراضى وصيانة تحسين اجراءات بسبب االن النسبة هذة تقلصت قد و ، الدلتا

 

 

   



  التعدیات العمرانیة-2

نتیجة للتوسع فى المدن و القرى و المنشات الصناعیة باالضافة -
 .الى تجریف التربة الزراعیة الخصبة لصناعة الطوب االحمر

 .فدان  سنویا فى الخمسینات 15000معدل الفقد  -
فدان سنویا فى العقد االخیر من القرن  45000معدل الفقد -

 .العشرین
 116نونقا,1979لسنة 59بقانون تم التغلب بصورة شبة نھائیة -

،  و االمر  1985عام  2بقانون رقمو المعدل  1983عام 
 . 1996العسكرى عام 



 تلوث التربة الزراعیة-3

بدات تلوث التربة مع بدایة السبعینات نتیجة لالسراف •
فى استعمال االسمدة الكیماویة و خاصة النتروجینیة 

منھا لزیادة التكثیف الزراعى ومحاولة التوصل الى اعلى 
 .انتاجیة ممكنة لوحدة المساحة

كما اذداد التلوث نتیجة االستخدام الغیر مرشد للمبیدات •
 .بمختلف انواعھا

یضاف الى ذلك تلوث میاة الصرف الزراعى التى یعاد •
استخدامھا فى الرى بما تحملة من میاة الصرف الصحى 

 .و الصناعى



سمدة )ا(ا
ٔ
   )Fertilizers Chemical(  الكيماوية  اال

 

 -:هى الكیماویة باألسمدة الزراعیة التربة تلوث وأسباب عوامل أهم من
 ...المحصولى التكـثيف  -1

مطار سقوط  معدل -2
ٔ
سمدة هذه فقدان إلى تؤدى :والرى  اال

ٔ
 .الجوفية المياه  إلى النتروجينية اال

سمدة  هذه  فى  النتروجينية  المواد  بتحويل تقوم :الحية الدقيقة والكائنات  البكـتريا -3
ٔ
  نترات  إلى  اال

 .بالنترات التربة تلوث خطر من يزيد  وهذا

 

 كـثر من مصر تعتبر
ٔ
سمدة إستهالكا العربية الدول ا

ٔ
  1.023 بلغ حيث )2000( عام حتى المعدنية لال

سمدة من سنويا طن مليون
ٔ
سمدة من سنويا طن الف 239.250 ، النتروجينية اال

ٔ
 .الفوسفاتية اال



 )كجم/ملجم( النتریت
 

 )كجم/ملجم( النترات
 

 نوع النبات

 
 م

 
3.3 

 
2134 

 
 البنجر

 
1 

 1.5 

 
183 

 
 الجزر

 
2 

 2.3 

 
330 

 
 الكرنب

 
3 

 7.3 

 
2600 

 
 الفجل

 
4 

 0.7 

 
1321 

 
 الكرفس

 
5 

 8.7 

 
1361 

 
 الخس

 
6 

 3.2 

 
442 

 
 السبانخ

 
7 

 8.0 

 
156 

 
 الخیار

 
8 

 5.3 

 
153 

 
 الفاصولیا الخضراء

 
9 

 

  نسجتها نسبة عالية من النترات وقدر صغير من
ٔ
مثلة النباتات التى تخزن فى اجسامها وا

ٔ
ا

يون النتريت
ٔ
   ا



 ثبتت البحوث
ٔ
سمدة  مركز البحوث الزراعية-بمعهد االراضى و المياة والبيئة وا

ٔ
إن اال

هم مصادر تلوث التربة )  و البوتاسية النيتروجينية و الفوسفاتية( المعدنية 
ٔ
تعتبر من ا

سمدة العضوية
ٔ
لذلك .لما تحتوية من عناصر ثقيلة كشوائب بالعناصر الثقيلة بالمقارنة باال

كان االتجاة الى الزراعة العضوية و التسميد العضوى والتسميد الحيوى الى جانب التسميد 

 .المعدنى



 : )Pesticides Chemical( الكيماوية المبيدات )ب(

  وقد سنويا طن الف 34 تعدى حيث 1984 -1983 عام ذروته مصر فى المبيدات استخدام بلغ لقد 

تجاه نظرا 2007 لعام سنويا طن الف 4.2 إلى الكمية هذه تقلصت
ٔ
 المكافحة استخدام إلى لال

 .المبيدات وبدائل البيولوجية

   حياء على المبيدات  وتؤثر
ٔ
  والديدان النمل مثل  بعضها  فتهلك  التربة فى تعيش  التى  الدقيقة اال

حياء الحشرات وبعض
ٔ
عداء  تعد والتى  واال

ٔ
فات من للعديد  طبيعية  ا

ٓ
 .المزروعات تصيب التى  اال

 .العالية والحرارة الرطوبة حيث الزجاجية الصوب داخل بالمبيدات التلوث فرص وتزداد

 





هم ومن
ٔ
سباب عوامل ا

ٔ
   : هى بالمبيدات الزراعية التربة تلوث وا

    . )(Quality المبيد نوع  -1

  . ) (Solubilityالمبيد ذوبان درجة  -2

سلوب المبيد كمية  -3
ٔ
 .)Quantity & Practice( استخدامه وا

 .)Soil Plowing( التربة حرث  -4

 .)Soil Moisture( التربة رطوبة -5

 .)Soil Temperature( التربة حرارة درجة  -6

 . )Atmospheric Factors( الجوية العوامل  -7

 



 اثار سفى الرمال على تخوم الوادى و الدلتا-4

من اراضى الوادى % 16تأثرت مساحات تقدر •
القدیم بحركة الرمال النشطة و تحرك الكثبان 

ملیون فدان  1.8( الرملیة من الصحراء الغربیة 
% 25بما یمثل ) باستخدام صور االقمار الصناعیة

 .نقص فى االنتاجیة المحصولیة



 تاكل بعض المناطق الشاطئیة فى شمال الدلتا -5

تاثرت بھذا التاكل االف من االفدنة فى شمال الدلتا •
و نشأت ظاھرة النحر فى ھذة المناطق الشاطئیة 

بانخفاض حمل میاة النیل من الطمى فى فرعى 
 .رشید و دمیاط

قامت وحدة االستشعار عن بعد بدراسة ھذة  •
كم على طول الساحل  125الظاھرة لمسافة 

 .الشمالى من الشرق الى الغرب وقد تمت معالجتھا



 .االراضى الصحراویة المستصلحة -ثانیا

تعرضت ھذة االراضى الى ضغوط وعوامل تدھور فاعلة     
فى خفض انتاجیتھا و امتداد الزمن الالزم لوصولھا الى 

 .الحدیة االنتاجیة ثم االنتاجیة المثلى
 :ومن اھم عوامل التدھور 

استخدام مخصبات عضویة منقولة من اراضى الوادى -1
القدیم دون اتباع االسالیب العلمیة للتخلص من بذور 
الحشائش و النیماتودا و افات التربة مما ادى الى اصابة 

.االراضى الجدیدة وتدھورھا مما اثر سلبا على انتاجیتھا  



النظم ..مثل..اتباع اسا لیب االدارة الزراعیة الغیر رشیدة -2    
اسالیب الحرث التقلیدیة  -الزراعیة المالئمة لضعف خصوبة التربة  

 
.االسراف فى استخدام الكیماویات الزراعیة من اسمدة و مبیدات–3  

 
.اتباع اسلوب الرى بالغمر فى بعض المناطق ا لخشنة القوام -4  

 
العواصف الرملیة و سفى الرمال و تعدى الكثبان الرملیة فى  -5

 .تخوم االراضى المستصلحة اثر على انتاجیة ھذة االراضى 
 

تملح بعض المناطق نتیجة االسراف فى الرى و سوء الصرف  و  -6
 .تغدق التربة نتیجة لعدم تبطین قنوات الرى 

 



اراضى المناطق الرعویة و الزراعات  -ثالثا
 المطریة

 :تتعرض ھذة المناطق الى عوامل التدھور التالیة
انخفاض االمطار عن معدلھا السنوى وسوء توزیعھا -1

 .خالل الموسم المطرى
انجراف التربة بالریاح نتیجة لتجمع المیاة فى الودیان -2

 .ذات المیول الكبیرة
الرعى الجائر الذى یؤدى الى القضاء على الغطاء النباتى -3

 .مما یزید من عوامل االنجراف
الظروف االجتماعیة و االقتصادیة للسكان التى ال تمكن  -4

من تمویل الصناعات الیدویة و الحرفیة للمنتجات الحیوانیة 
 .و منتجات المراعى



 اراضى المناطق الرطبة -رابعا
تتعرض االراضى الرطبة الى بعض الضغوط نتیجة •

لتجفیف اجزاء منھا لالستخدامات الزراعیة مما یحد من 
 .مساحتھا االصلیة

كما ان زیادة الملوثات العضویة وغیر العضویة الواردة •
الیھا بفعل النشاط البشرٮتؤدى الى تدھورھا  مما یھدد 

 .التنوع البیولوجى لھذة المناطق
توجد فى مصرفى المناطق الساحلیة للبحر المتوسط عدد •

 –مریوط  –بحیرة ادكو : من المناطق الرطبة مثل
 .البردویل  –المنزلة  –البرلس 



وتواجه البحیرات الشمالیة مشكلة االعتداء على مساحتها بتعریض 
أجزاء منها للردم والتجفیف والزحف العمرانى مما أدى الى تناقص 

 :مساحات العدید منها كما یلى 
 

                               
  
           

 

 )2كم(المساحة  
1997 1913 

 1710 1200 المنزلة

 588 430 البرلس

 248 60 مریوط

 150 71 إدكو



جھود الدولة لمكافحة 
تدھور االراضى الزراعیة 

 فى مصر

•                    



 :تحسین خصوبة االراضى) 1(
توسیع و استكمال و تطھیر الترع و المصارف ) 1(

 .المكشوفة
ملیون فدان منھا  5.1ادخال الصرف المغطى فى مساحة )2(

فى الصعید و استكمال باقى الخطة  1.44, فى الدلتا  3.66
 .  2007الف فدان حتى  650

تحسین االراضى المتدھورة من خالل التسویة بالیزر و ) 3(
 .اضافة المحسنات لعالج ملوحة وصودیة التربة

اقامة الدورات التدریبة المكثفة لتدریب شباب الخریجین )4(
و المزارعیین و المستثمرین على االسس العلمیة الحدیثة 

 .الستصالح و ادارة االراضى



 )توشكى(مناطق التوسع األفقى للزراعة  فى جنوب الوادى 

 السد العالى

Horizontal Expansion of 
(Toshki). 



األتجاھات الحدیثة فى مجال مكافحة اآلفات ) 2(
 الزراعیة  

Integrated Pest Management 
                  

قامت وزارة الزراعة بتنفیذ برنامج المكافحة 
المتكاملة لترشید استخدام المبیدات الكیماویة 

وذلك باتباع العملیات  1995منذ عام 
 :والوسائل التالیة 

 
… Soil Tillageالعملیات الزراعیة  -أ
  دفن –العزیق  –التبكیر فى الزراعة (

إزالة الحشائش على  –األحطاب المصابة 
 ).الرى بالسوالر –جسور الترع والمصارف 



   …   الفرمونات إستخدام -ب

نابيب فرمونات( 
ٔ
 الجاذبيات" الكبسوالت  فرمون – "التشويش فرمون" والرش اال

 .")الجنسية

 ..   Biological Controlإستخدام المكافحة البيولوجية ج-

فات  فى القضاء  
ٓ
منظمات  –النيماتودا الممرضة  –البكـتريا الممرضة (على اال

 ).تعقيم ذكور الحشرات –وهرمونات النمو 

   … Alternative Pesticides المبيدات بدائل إستخدامد-

سود   والعسل الخميرة – السوالر – الزراعى الكبريت – الزفرة الشبه( 
ٔ
 – اال

 الصابون – العادم   زيت – البوتاسيوم وسلفات فوسفات السوبر سماد منقوع
 .)المتعادل

 



صناف زراعة - هـ
ٔ
فات مقاومة نباتية ا

ٓ
مراض( لال

ٔ
  )حشرات – ا

)Plants Genetic Control( ..  من يقرب ما يوجد المثال سبيل فعلى )150 
فات مقاوم )صنف

ٔ
تى )محصول 25( تضم النيماتودا لال

ٔ
صناف هذه وتا

ٔ
 من المقاومة النباتية اال

 الوراثية العوامل انتخاب على الزراعية البحوث بالمركز الباحثون فيها يركز التى التربية برامج

مراض لمسببات والمقاومة
ٔ
 .والحشرات اال

 على للتعرف وذلك ..)Remote Sensing( المبكر واإلنذار التنبؤ نظام استخدام -و
مراض

ٔ
خرة الندوة مثل الوبائية وخاصة النباتية اال

ٔ
  والطماطم البطاطس على المتا

ٔ
 فى والصدا

فات اإلصابة لمستويات المستمرة المتابعة يمكننا وبذلك الكمثرى  فى النارية واللفحة القمح
ٓ
 باال

 .بالمكافحة للتدخل المناسب الوقت وتحديد

 



عالف إنتاج )3(
ٔ
 الحقلية المحاصيل مخلفات من تقليدية غير ا

)Un conventional Fodder  ( 

و الحقن – القش على الشعير حبوب تنمية – السيالج( … مثل
ٔ
مونيا بمحلول الرش ا

ٔ
 التلقيح – اال

 .)بالفطريات

خضر التسميد )4(
ٔ
   ..)Green manure( اال

 .التربة خصوبة لتحسين البرسيم مثل التربة فى معين طور  بلوغه عند النبات حرث طريق عن

 



  … )Biological Fertilization( الحيوى التسميد )5(

 سمدة تعتبر
ٔ
و الحيوية اال

ٔ
 يمكنو الثمن رخيصة للنبات غذائية مصادر الحيوية المخصبات ا

سمدة جانب الى استخدامها
ٔ
 الدقيقة الحية الكائنات من المخصبات هذه وتنتج , الكيماوية اال

و نثرا إما الزراعية التربة إلى تضاف حيث كلقاح وتستعمل
ٔ
 . الزراعة عند النبات بذور  مع بخلطها ا

 سمدة من %25 توفير
ٔ
سمدة من %50 ، النتروجينية اال

ٔ
   .التربة إلى المضافة الفوسفاتية اال

 مثلة ومن
ٔ
   بمركز المخصبات وحدة تنتجها التى الحيوية المخصبات ا

زوال - فوسفورين -العقدين( الزراعة بوزارة الزراعية البحوث
ٔ
   -اال

   .)بلوجين – سيرياليين – نتروبين -ريزوبكـترين – النيمالس



 السماد العضوى الصناعى من المخلفات الزراعية) 6(   

    )Organic Manure.(   

 سمدة تتميز
ٔ
   :المصنعة العضوية اال

) 
ٔ
 .الرائحة وإنعدام التحلل جودة       ) ا

 .العضوية   والمادة السمادية العناصر من محتواها إرتفاع     ) ب(

مراض   ومسببات والنيماتودا الحشائش بذور  من خلوها     )ج(
ٔ
 .اال

 سماد -البودريت سماد -الدواجن سماد( مصادره باختالف العضوى السماد نوع ويختلف

 .)البيوجاز سماد -القمامة سماد – الكمبوست

 





   .)Biogas Units( البيوجاز وحدات إنشاء )7(

نشىء. العضوى والسماد الطاقة إنتاج فى الزراعية المخلفات من لإلستفادة القري  فى
ٔ
 مركز وا

 وانتاج الزراعية المخلفات لتدوير  )1980( القليوبية بمحافظة مشتهر فى متخصص تدريب
 .البيوجاز

قل المياه معالجة ))8(
ٔ
 ةالزراع فى وإستخدامها جودة اال

)Advanced Waste Water Treatment( … 

و الكيميائية بالطرق  معالجة( 
ٔ
 .)النيل وورد البردى نبات بإستخدام الطبيعية ا

 )Algae(… كمحسن الطحالب إستخدام )9(

راضى 
ٔ
 .حديثا والمستصلحة الصحراوية لال





مراض الحشرية لإلصابة مقاومة نباتات إنتاج        ·
ٔ
 .الفيروسية واال

 .وراثيا المحورة باللقاحات الحيوى التسميد        ·

فات الحيوية المكافحة عناصر تحسين        ·
ٓ
 .لال

 .والجفاف الملوحة   مثل مالئمة الغير البيئية للظروف مقاومة نباتات إنتاج        ·

زوت البيولوجى التثبيت موروثات نقل        ·
ٓ
 .االقتصادية   النباتات إلى لال

  

 

 )  Genetic Engineering( إستخدام الهندسة الوراثية) 10(

صول الوراثية 
ٔ
 فى إنتاج وإعتماد التقاوى وتجميع اال

)Germplasm (صول
ٔ
 :بهدف تحقيق فى مجموعات نباتية لحفظ هذه اال



  نتجها
ٔ
مثلة النباتات المهندسة وراثيا والتى ا

ٔ
 ومن ا

 :مركز البحوث الزراعية فى مصر

 .البروتينى الغالف نيج   استراتيجية باستخدام للفيروسات مقاومة كوسة نباتات إنتاج -1 

صناف إنتاج -2
ٔ
 .البيئية الضغوط تتحمل وراثيا معدلة شعير ا

صناف إنتاج -3
ٔ
 .البيىئ لإلجهاد ومقاومة الجفاف تتحمل قمح ا

 .للفيروسات مقاومة وراثيا معدلة  موز  نباتات إنتاج -4

لتهاب من للوقاية لقاح إلنتاج ذرة نباتات إنتاج -5
ٔ
 . B الفيروسى   الكبدى  اال

 نخيل – الذرة   –  الطماطم مثل الوراثية الخرائط ورسم الوراثية البصمة تحديد -6

   .القطن – النوالكا – البلح

 





 آلیات العمل فى البنك القومى للجینات فى مصر
Gene bank Labs  



دى وقد
ٔ
 -: إلى وراثيا المعدلة النباتات استخدام ا

       .للمحصول العالية اإلنتاجية-

 .االقتصادى العائد زيادة -

     .الزراعية التكاليف خفض -

 .والبيئية الصحية الظروف تحسن -

من محصول -
ٓ
 .الكيماويات من خالى صحيا ا

 



 : البنك القومى للجینات فى مصرانجازات  

 ـ:تم جمع واكثار وتوصیف االصول الوراثیة
بإجمالى عدد االصول الوراثیة )  2003/2004(للمحاصیل الشتویة  •
)8151 ( 
 ).3198(بإجمالى عدد االصول الوراثیة ) 2004(للمحاصیل الصیفیة  •
 ـ:تم حصر عدد الصفات  •

 ).314(بإجمالي عدد الصفات ) 2003/2004(للمحاصیل الشتویة          
 ).240(بإجمالي عدد الصفات )  2004(للمحاصیل الصیفیة          

وعموما فإن عدد األصول للمحاصیل الحقلیة التى تم جمعھا وتوصیفھا 
أصل وراثي  12000خالل العام األول لعمل البنك القومى للجینات یزید عن 

)2004/2005.( 

 للمجموعة للتوصل وتقییمھا الوراثیة االصول توصیف یجرى
 الضغوط تحمل عن مسؤلة وراثیة عوامل على تحتوى التى المركزیة

 ـ ملوحة ـ جفاف ( مصر فى المناخیة لألقالیم السائدة والحیویة البیئیة
 .) واآلفات لألمراض مقاومة ـ حرارة درجة ارتفاع



رض حماية فى    ) أ (
ٔ
 : )الزراعى الحجر( والتدهور  التلوث من والنبات الزراعية اال

   1983لسنة 116 رقم بالقانون المعدل 1966 لسنة 53 القانون    

فات الشاملة المكافحة فى )ب(
ٓ
 قوانين عدة صدرت فقد ..بالمحاصيل الضارة الزراعية لال

 : تشمل

 1967لسنه  17القرار رقم ) 1(

   1972لسنه  53القرار رقم ) 2(

   1977لسنه  24القرار رقم ) 3(

   1977لسنه  57القرار رقم ) 4(

 Soil.     (التشريعات والقوانين المنظمة لحماية التربة الزراعية فى مصر 
Environmental Legislation      ( 

 



راضى وصيانة تحسين فى )ج(
ٔ
ن هذا فى صدرت . ..  الزراعية اال

ٔ
 : التالية القوانين الشا

 
 1976لسنة  38القانون رقم (1)

   1976لسنة  76القرار رقم (2)

   1976لسنة  77القرار رقم (3)

رض حماية فى )د(
ٔ
ن هذا فى صدر ... عليها والبناء التبوير من الزراعية اال

ٔ
 :الشا

والمعدل 1983نة سل116القانون رقم )1(

   1985لسنة )2(بقانون

 1979لسنة 59القانون رقم)2(

   1996االمر العسكرى ) 3(



 : هى قوانين عدة صدرت وقد ..الزراعية والمخصبات الكيماويه بالمبيدات التلوث تشريعات فى )ذ(

 
   1977لسنه  48القرار رقم (1)

 

   1967لسنة  100القرار الوزارى رقم (2)

 

 1984لسنه  590القرار الوزارى رقم (3)

 

   1985لسنه  215القرار رقم (4)



فات المتضمنة المواد الكيميائية 1986لسنة  60القرار   )5(
ٓ
ن منع استخدام مبيدات اال

ٔ
:  بشا

Toxaphene, Mirex, Heptachlor, Endrin, Dieldrin, 
Chlordan, Aldrin, DDT ,)PCBs( 

فات الزراعية المذكورة في  1990لسنة  258القرار الوزارى رقم ) 6(
ٔ
ستيراد مبيدات اال

ٔ
في شان منع ا

 .1986لسنة 60القرار 

و تلوثها  1994لسنه  4القانون رقم   )7
ٔ
ن حماية البيئة ومنع تدهورها ا

ٔ
 ).21,  20, 19مادة (فى شا

 

 



 النظرة المستقبلیة لصیانة االراضى الزراعیھ فى مصر
استخدام االسالیب المستحدثة لتقنیة االستشعار عن بعد و نظم المعلومات لمتابعة -1

 ..التطورات فى الجغرافیة منظومة االراضى و اتخاذ القرار
 
 .تطبیق اسالیب االدارة المتكاملة فى استخدامات االراضى-2
 
انشاء قواعد البیانات الخاصة بموارد االراضى و كذلك االنشطة المتعلقة بھا من -3

مساحات محصولیة و بیانات التسویق المحلى و الدولى لدعم االسالیب االرشادیة و 
 .تطویر البرامج التدریبیة ذات العالقة

 
 :ادخال نظم الزراعة الحدیثة-4
 
 الخ.. -النباتات المھندسة وراثیا  -الزراعة العضویة-5
 
 .التوعیة البیئیة -6
 .رقابة مصادر التلوث و التدھور و الممارسات السلبیة الخاطئة -7
تضافر الجھود الحكومیة و االعالمیة و المنظمات االھلیة و دعم دور المرأة و - -8

 .الشباب و مؤسسات المجتمع المدنى
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