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 تقليل الفجوه بين إنتاج و إستهالك القمح بإستخدام طرق غير تقليديهمقترح ل

 

 عبد الحفيظ زهرىأ.د سميحه عوده و أ.د 

 معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة و معهد بحوث المحاصيل الحقلية

 مركزالبحوث الزراعيه

  

السله الغذائية للمجتمع وتعد مصر من الدول التى تعتمد علي القمح كمكون اساسي من مكونات 

مما يؤدى فى مصر بين إنتاج و إستهالك القمح الفجوة الغذائية للقمح هى من اهم الفجوات . كما تعد المصرى

أن مصر تعانى من محدودية الموارد المائية  صعوبه فى حل هذه المشكله حيثهناك الى زياده أإلستيراد منه . و

لبية احتياجات الغذاء،  كما ان كفاءة ادارة مياه الرى على مستوى التى يصعب معها زراعة اراضى جديده لت

تظهر و التى معها الزيادة السكانية المستمرة  باإلضافه الىالحقل منخفضة مما يؤدى الى فقد كمية من المياه. 

 .الحاجه المستمرة لمضاعفة انتاج المواد الغذائية 

وى صاءات الزراعيه فى الموسم الشتلمركزيه لإلحظهرت آخر إحصائيه نشرت بواسطة االداره اأ و قد

طن من االراضى القديمه و  مليون 9,3أن إجمالى إنتاج القمح عل مستوى الجمهوريه كان  2015/2016

( . وعلى الرغم من ذلك فإن االستهالك المحلى من القمح أعلى من نشرة بحوث اإلقتصاد الزراعى) الجديده

طن والذى يضيف عبئا على ميزانية الدولة فى توفير العملة مليون   11.2 حوالى اد ذلك بكثير حيث بلغ االستير

 الصعبة، ولذلك البد من البحث عن حلول غير تقليدية لتقليل هذه الفجوة التى تتزايد بزيادة عدد السكان.

تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول ذات النمو السكاني المتزايد، حيث ترتفع بها معدالت النمو 

عدد سكان مصر خالل العقود الثالث السابقة بما يزيد علي مرة  تضاعف وقدويتزايد عدد السكان بشكل كبير، 

، ويتفاوت هذا 2016ام مليون نسمة فى ع 90إلي حوالي  1986مليون نسمة في عام  48ونصف، من حوالي 

العدد بين المحافظات حيث توجد العديد من المحافظات التي يقطن بها عدد كبير من السكان مقارنه بغيرها، 

ومن ثم فإن هناك احتياج للتنبؤ باالعداد المستقبلية لهؤالء السكان ليس فقط علي المستوى القومي ولكن علي 

الحتياجات وعلي راسها االحتياجات الغذائية بشكل متوزان ويتفق مستوي المحافظات، حتي يمكن توفير كافة ا

 .( 2015)الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء مع التوزيع الجغرافي للسكان داخل محافظات مصر

مركز البحوث  –معهد بحوث المحاصيل الحقليه  –وهناك جهود كبيره تبذل من قبل قسم بحوث القمح 

ناف جديده من القمح ذات إنتاجيه عاليه وتتحمل االجهاد البيئى و ومقاومه لآلمراض و نتاج أصإلالزراعيه 

الحشرات . كما ان قسم بحوث القمح يصدر نشرات سنويه تحتوى على حزمة التوصيات الالزمه إلنتاج 

بمحصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل "الحملة القومية للنهوض  قامتمحصول عالى . و قد 

كان له دور و الذى  مركز البحوث الزراعية بهدف زيادة متوسط إنتاجية الفدان من القمح معالتعاون ب "القمح

أنشطة عدة منها تدريب المرشدين الزراعيين ت الحمالهذه تضمنت . و قد  للقمح الكلىكبير فى زيادة اإلنتاج 

في جميع محافظات الجمهورية، وعمل ندوات حقلية  والقادة الريفيين قبل زراعة القمح في خالل شهر أكتوبر

وقد ساهمت هذه االنشطه فى زياده االنتاج الكلى للقمح  .عن أهمية الزراعة على مصاطب خالل شهر نوفمبر

 .  على مستوى الجمهوريه

% و 60-50من عيوب الرى السطحى السائد فى مصر ان كفاءة اإلضافه فيه منخفضه تقدر بحوالى و

و الذى يؤدى الى تلوث  الى الماء األرضى  % من ماء الرى المضاف50-40الى ضياع حوالى  الذى يؤدى
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أن الزراعة  الدراسات السابقةأثبتت . وقد  الماء األرضى باألسمده كما انه له تأثير سلبى على المحصول النهائى

انتاجية القمح  تزيدكما انها . % من الماء المضاف للرى السطحى20توفر حوالى يمكن أن على مصاطب 

و ذلك إلن تقليل ماء الرى المضاف يؤدى الى تحسين تهويه الجذور وتحسين البيئه المحيطه بها  %15بحوالى 

كما أن زراعه القمح فوق المصطبه يؤدى . و الذى يؤدى بالتالى إلى تحسين النمو الخضرى و زيادة المحصول 

هناك مميزات أخرى مثل تقليل كمية السماد المستخدمه عند و تحسين التمثيل الضوئى و زيادة المحصول الى 

الزراعه على مصاطب وهذا يؤدى الى رفع كفاءة استخدام السماد وبالتالى تؤدى الى تقليل التلوث البيئى الناتج 

تؤدى  ال تتطلب زيادة اإلستثمار فى الزراعه كما انهاكما أن هذه الطريقه عن ااالستخدام المفرط فى التسميد 

اطب ان بل تنفيذ الزراعه على مصقو من الممكن  .((Aboelenin et al., 2010 الى تقليل تكاليف االنتاج

% من المياه المضافه 5توفر و التى ثبت من األبحاث السابقه أنها التسوية بالليزر  يتم تسويه األرض بإستخدام

و تحسن البيئه المحيطه بالنبات و الذى يمكن أيضا أن يؤدى الى زيادة المحصول النهائى  للرى السطحى

(Bahnas and Bondok 2010 ). 

هناك طريقة اخرى اثبتت فعاليتها فى تعظيم االنتاجية من وحدة االرض والمياه وهى التحميل كما أن 

 ى وقت واحد او متقارب خالل فصل النمووالمقصود بالتحميل هو زراعة محصولين او اكثر فى نفس الحقل ف

و المحصول الثانوى و الذى من الوصى بها % 100إحداهما المحصول الرئيسى و الذى يزرع بكثافة نباتيه 

. وللتحميل مزايا عديده اهمها زيادة االنتاج من وحدة ((Zohry 2005  بنسب مختلفه من الكثافه النباتيهيزرع 

المساحة والمياه وبالتالى يتضاعف العائد منه وهو من اهم السبل لزيادة كفاءة استغالل االرض والموارد المتاحة 

المختلفة كالماء والضوء. كما ان التحميل يساعد المزارع الصغير على مواجهة المخاطر التى تواجه زراعته 

كما أن المحصول الثانوى اليحتاج الى أضافة مياه رى حيث أنه يشارك . كانت بيئية او نقدية )سعرية(  سواء

 يمكن أنتحميل القمح على محاصيل أخرى بذلك يتضح أن  المحصول الرئيسى فى كمية المياه المضافه له . و

يكون فيها القمح المحصول  يل القمحلتحموهناك خمسة نظم يسهم فى زيادة إنتاج القمح على مستوى الجمهوريه . 

و يمكن تعميمها على مستوى الجمهوريه لزيادة على مستوى الحقل تم تطبيقها من قبل هذه النظم  والثانوى. 

و تحميل القمح على بنجر السكر و  انتاج القمح و تقليل الفجوه و هذه النظم  هى تحميل القمح على الطماطم

القطن  وتحميل القمح تحت االشجار الصغيرة السن والمتساقطة االوراق وتحميل التحميل المناوب للقمح على 

و إستخدام هذه النظم سوف يؤدى الى إيجاد مساحات جديده يمكن زراعتها  .الخريفى القمح على القصب الغرس

المساحه و ذلك  دون التقليل من بالقمح من خالل مشاركة القمح فى المساحه المنزرعه من المحصول الرئيسى 

 .المخصصه لزراعة القمح فى التركيب المحصولى على مستوى الجمهوريه 

 -بمعرفه مجلس الدراسات المستقبليه و مواجهة المخاطر 2016عام وقد أظهرت دراسه سابقه أجريت 

على مستوى مع نظم تحميل القمح ستخدام الزراعه على مصاطب إأن فى أكاديميه البحث العلمى و التكنولوجيا 

 %. 17بحوالى يمكن ان يؤدى الى زياده إنتاج القمح  حافظات الجمهوريهم

   

 : ىه هذه الدراسه ن أهدافإعلى ذلك فو

اإلنتاج الكلى من القمح نتيجة تعميم زراعة القمح على مصاطب فى األراضى القديمه فى لزيادة احساب  -1

 .فى كل محافظات مصر و تعميم إستخدام نظم تحميل القمح 

فى كل محافظات مصر و تعميم إستخدام  تعميم زراعة القمح على مصاطب فى األراضى القديمهتنفيذ  -2

 نظم تحميل القمح وذلك لزيادة اإلنتاج الكلى من القمح .
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زراعة القمح على مصاطب فى األراضى القديمه نتيجة  اإلنتاج الكلى من القمحفى لزيادة بالنسبه لحساب ا

 اآلتى :ذلك فى شهر يوليو و أغسطس كسوف يتم  لقمحو تعميم إستخدام نظم تحميل ا

ث البيانات الخاصه بالمساحات المنزرعه من القمح وإنتاجيته على مستوى الجمهوريه لحساب دتجميع أح -1

 األنتاج الكلى من القمح . 

وى على مست حساب الزياده فى أنتاج القمح نتيجة الزراعه على مصاطب و كميه المياه التى يمكن توفيرها  -2

 .كل محافظه و على مستوى الجمهوريه

من المحاصيل التى سوف يتم عليها تحميل القمح مثل  ث البيانات الخاصه بالمساحات المنزرعهدتجميع أح -3

 الطماطم و بنجر السكر و القطن و أشجار الفاكهه و القصب .

كميه القمح الناتجه و حساب   المساحه التى يمكن إضافتها لمساحة القمح عن طريق نظم التحميلحساب  -4

 من تلك المساحات .

 نتاج القمح على المستوى القومى نتيجه الزراعه على مصاطب و نظم التحميل .إحساب  -5

إستخدام تعداد السكان فى سنة الدراسه لحساب الفجوه بين اإلنتاج و اإلستهالك و مدى مساهمة هذه األنظمه  -6

 فى تقليل الفجوه.

 

القمح على مصاطب فى األراضى القديمه فى كل محافظات مصر و تعميم إستخدام تنفيذ تعميم زراعة بالنسبه ل

 التاليه: آليات التنفيذفنقترح نظم تحميل القمح 

نقترح أن يتم من شهر أغسطس و سبتمبر و أكتوبر اإلعداد و التجهيز للزراعه القمح فى شهر نوفمبرعلى  -1

 على مستوى الجمهوريه . و إستخدام نظم التحميل المقترحه مصاطب 

 تجهيز نشره أرشاديه تحتوى على شرح كيفيه تنفيذ الزراعه على مصاطب و كذلك تنفيذ نظم التحميل . -2

رشاديه لمديرى اإلرشاد الزراعى بالمحافظات لشرح كيفيه تنفيذ الزراعه على مصاطب و إعمل ندوه  -3

 كذلك تنفيذ نظم التحميل .

 اعى المخولين لتنفيذ هذا العمل .عمل ندوات لمهندسى اإلرشاد الزر -4

عمل يوم حقل يتم فيه تنفيذ الزراعه يحضره مهندسى اإلرشاد الزراعى بكل محافظه و بعض كبار  -5

 المزارعين .

حتى شهر مايو يتم متابعة محصول القمح خالل مراحل شهر نوفمبرخالل موسم الزراعه الذى يبدأ من  -6

ابه باألمراض و الحشرات و تقديم الحلول المناسبه  لمهندسى نموه المختلفه من ناحيه قوة النمو و اإلص

 اإلرشاد الزراعى و الذين بدورهم ينقلونها للمزارعين .

يتم فيه  و يحضره مهندسى اإلرشاد الزراعى و بعض كبار المزارعينعمل يوم حصاد فى  كل محافظه   -7

  حصاد محصول القمح ووزنه أمام الحاضرين .

 الحصاد لتقليل الفاقد فى حبوب القمح . أستخدام طرق محسنه فى -8


