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  :المقدمة
يعتبر التوسع االفقي هدفاً هاماً لتحقيق النمو االقتصادي ، حيث يعتبـر أحـد المكونـات                

كما يعتبر تنشيط التوسع االفقي من      . تنمية الزراعية المتكاملة في مصر     ال الستراتيجياتالرئيسية  
لذلك يلعب التوسع االفقي دوراً مؤثراً فـي   االدوات المهمة لعالج االختالل في الميزان التجاري،      

 ،خدمة االقتصاد القومي، حيث يساهم في زيادة االنتاج الزراعي وبالتالي زيادة في الدخل القومي             
ويات المعيشة للمواطنين على اساس ان نمو التوسع االفقي في االنتاج الزراعي مـن              ورفع مست 

  .المحددات الرئيسية لمعدل نمو الناتج القومي
 االفقي باستصالح واستنزاع االراضي الجديدة باهتمام كثير من الباحثين ،           ويحظى التوسع 

 نسبية وتنافسية كبيرة مثـل      اال ان هناك بعض مشاريع االستصالح الواعدة لألراضي ذات ميزة         
لم تحظى باهتمام الباحثين ، ومن ثم فقد اختصت         واالراضي المحيطة ببحيرة السد العالي بأسوان       

بمدى امكانية استغاللها االستغالل االمثل حيث تم اختيار بعض المحاصيل الصيفية           والدراسة بها   
  .نسبية لدراستهاالميزة الوالمحاصيل الشتوية ذات 

 علينا اجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة الجـدوى االقتـصادية لهـذه              لذا يلزم 
  .المحاصيل ذات الميزة النسبية المرتفعة لهذه المنطقة عن باقي أنحاء الجمهورية 

  :مشكلة الدراسة
 المعلومـات المتعلقـة     فـي  تعاني االراضي المحيطة ببحيرة السد العالي من نقص شديد          

 وخاصة المعلومات الخاصة بالنواحي االنتاجيـة الفعليـة للمحاصـيل           ضي،بطبغرافية هذه االرا  
المنزرعة، وكذلك المعلومات الخاصة بكميات واسعار الطلب العـالمي والمحلـي للحاصـالت             
والمنتجات الزراعية المنتجة من هذه المنطقة بصفة خاصة، حيث تتمتع هذه الحاصـالت بميـزة     

ضع التصورات االنتاجيـة  ة ، وحتى يتمكن متخذ القرار من و     نسبية وتنافسية في االسواق العالمي    
  .مكانيات الالزمة الستغالل هذه االراضي االقتصاديةودراسة اإل

  

  :الهدف من الدراسة
يهدف البحث الى التعرف على أفضل االمكانيات الالزمة الستغالل االراضـي المحيطـة             

  .اف الفرعية التاليةوذلك من خالل دراسة األهدببحيرة السد العالي بأسوان 
 .التعرف علي أهم المناطق الزراعية ببحيرة السد العالي والتركيب المحصولي الحالي بها -١
  .التعرف علي أهم مقاييس التحليل المالي ألهم المحاصيل المزروعة ببحيرة السد العالي -٢

  

  :مصادر البيانات
ة تنميـة بحيـرة الـسد       اعتمدت الدراسات على البيانات المنشورة والغير منشورة من هيئ        

 اإلنمـائي روع العون الغذائي والبرنامج     واالحصاء ومش العامة  العالي والجهاز المركزي للتعبئة     
 مديرية الزراعـة   لألمم المتحدة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسوان وسجالت         

ـ التي ت المنشورة والغير منشورة المتعلقة بالدراسة باإلضافة الى بعض االبحاث           صل بـصورة   ت
وقد تم إجراء استمارة اسـتبيان بمنطقتـى الدراسـة          مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدارسة       

للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة للتحليـل المـالى وكـذلك           ) كالبشة وجرف حسين  (
  .الستعراض أهم مشاكل المزارعين



Doi: 10.21608/ajas.2019.52780     
 http://ajas.journals.ekb.eg/                                                                                 ٢٠١٩،  صالح واخرین

 254 

  :االسلوب البحثي
 الوصفي واالسلوب الكمي فـي تحليـل البيانـات     االسلوبخداماعتمدت الدراسة على است   

 ألهـم المحاصـيل     مؤشرات التحليل المالي  المختلفة حيث اعتمدت في ذلك على استخدام بعض         
  - ٢٠١١(بحيرة السد العالي وذلك خالل الفتـرة مـن   كالبشة وجرف حسين بالمنزرعة بمنطقة  

لوقوف علـى الميـزة النـسبية    ة لهذه المحاصيل لكما تم حساب المعايير الغير مخصوم  ) ٢٠١٥
  .والتنافسية للمحاصيل موضوع الدراسة وجدوى زراعتها 

  : نتائج الدراسة
  :األراضي الشاطئية: أوالً

 اقصى منسوب يمكن ان تصل اليه       –م  ١٨٢وهي االراضي التي تقع في منسوب أقل من         
ياه الفيضان في الفترة    تعرض للغمر الموسمي كلياً او جزئياً حسب التخزين بم        تمياه البحيرة حيث    

نحسار المياه اعتباراً من أول يناير في كل عام حتـى يوليـو             أمن أغسطس الى ديسمبر ثم يبدأ       
راعـة  وهذه المساحات تحتفظ بالمياه في التربة لفترات طويلة وتصبح هذه االراضي صالحة للز            

  مباشرة دون عمليات استصالح 
  آثر نشاط الزراعة الشاطئیة: ثانیًا

  عتبر هذا النشاط هو المحور االساسي للتنمية والتوطين      ي
   -:في منطقة شواطئ بحيرة السد العالي لألسباب اآلتية 

 .سهولة التنفيذ الحتياجات اي مشروعات ري كبيرة  -١
 .ال يحتاج اي استثمارات كبيرة الستصالح االراضي  -٢
 .خصوبة التربة لتعرضها للغمر السنوي  -٣
 ي المنطقة خاصة أهالي جنوبنجاح تنفيذها لخبرة أهال -٤

 . الصعيد في زراعة هذه االراضي قبل بناء السد العالي
  :)بالفدان(اطق بحيرة السد العالي أهم المساحات القابلة للزراعة بمن :ثالثاً

  )بالفدان( أهم المساحات القابلة للزراعة بمناطق بحيرة السد العالي .)١(جدول 
  المنطقة الشرقة  المنطقة الغربية

  المساحة القابلة  المنطقة
  المساحة القابلة  المنطقة %  للزراعة بالفدان

  %  للزراعة بالفدان

  %٧٫٩٦  ٤٨٠٠  )ابریم( توماس وعافیة  %٢٣٫٠٨  ١٩٠٠٠  خور جالل + كالبشة
  %٣٫٩٨  ٢٤٠٠  السیالة والمحرقة  %١٫٩٤  ١٦٠٠  وادي ابسكو

  %١٣٫٢٧  ٨٠٠٠  قسطل وادندان  %١١٫٦٦  ٩٦٠٠  السیالة غرب
  عمدا  %١٩٫٩  ١٢٠٠٠  بالنة

  %٩٫٤٥  ٥٧٠٠  شرق توشكى  %٢٫٩٢  ٢٤٠٠  )توماس وعافیة(
  %٤٫١٥  ٢٥٠٠  شمال توشكى  %٢٩٫١٦  ٢٤٠٠٠  وداي كركر

  %١٠٫٦١  ٦٤٠٠  جنوب توشكى  %٢٫٩٢  ٢٤٠٠  العالقي
  %٢٦٫٥٣  ١٦٠٠٠  شمال ابوسمبل  %٢٢٫٢٤  ١٨٣٠٠  جرف حسین

  %٤٫١٥  ٢٥٠٠  مركز ابوسمبل  %٦٫٠٨  ٥٠٠٠  توماس وعافیة
  %١٠٠  ٦٠٣٠٠  االجمالي  %١٠٠  ٨٢٣٠٠  االجمالي

  ١٤٢٦٠٠    االجمالي الكلي
  . ٢٠٠٢بحيرة السد العالي في اطار خطة التنمية الشاملةشواطئ جمعت من مشروع تنمية  :المصدر

  

  :یتضح أن) ١(وباستعراض بیانات جدول رقم 
زراعـة بمنـاطق   من ناحية المساحة القابلـة لل    فى المرتبة األولى     وادى كركر منطقة  تقع  

 فى المرتبة الثانيـة بنـسبة       كالبشة وخور جالل  ليها منطقة   ت% ٢٩,١٦بحيرة السد العالى بنسبة     
السيالة غـرب   ثم منطقة    % ٢٢,٢٤جرف حسين فى المرتبة الثالثة بنسبة       ثم منطقة   % ٢٣,٠٨
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بحيرة منطقة الغربية من    الوذلك ب % ١,٩٤بنسبة  وأخيراً وادى أبسكو    % ......... ١١,٦٦بنسبة  
  .طق من أخصب األراضى فى البحيرةا وتعتبر هذه المنالسد العالى

أما المنطقة الشرقية من البحيرة فنجد أعلى نسبة فى المساحات القابلة للزراعة تقـع فـى                
وأخيراً الـسيالة   % ..... ١٩,٩يليها منطقة بالنة بنسبة     % ٢٦,٥٣منطقة شمال أبو سمبل بنسبة      

   % .٣,٩٨بنسبة والمحرقة 
قابلة للزراعة  ال المساحات أعلى   باعتبارهمااختيار منطقة كالبشة وجرف حسين      تم  بذلك  و

  .وفقاً للنسب المحسوببالمنطقة الغربية من البحيرة ذات الخصوبة العالية 
  : التركيب المحصولي والنسب المئوية للمساحات المنزرعة خضر ومحاصيل حقلية بمناطق الدراسة:رابعاً

  
  

   ومحاصیل حقلیة بمناطق الدراسةخضركیب المحصولي والنسب المئویة للمساحات المنزرعة  التر.)٢(جدول 
  المتوسط العام  جرف حسین  توماس وعافیة  كالبشة  ابوسمبل  الموسم الزراعي
            الموسم الشتوي
  %٢٧٫٧٥  %٣٣  %٣٠  %١٧  %٣١  محاصیل حقلیة

  %٧٢٫٢٥  %٦٧  %٧٠  %٨٣  %٦٩  خضر
            الموسم الصیفي

  %٣٦٫٧٥  %٢٧  %٤٤  %٨  %٦٨  ل حقلیةمحاصی
  %٦٣٫٢٥  %٧٣  %٥٦  %٩٢  %٣٢  خضر

  ١٩٩٣بيانات مشروع تنمية وتوطين شواطئ بحيرة السد العالي جمعت من  :المصدر
  

 التركيـب المحـصولى   والتى تـشير الـى    ) ٢( البيانات المدونة بالجدول رقم      باستعراض
  : انه تبينفى اراضى المناطق موضع الدراسةللزراعة الشاطئية 

 % ١٧  حـوالى  فى منطقة كالبشة فى الموسم الشتوى وجد نسبة المحاصيل الحقلية بلغت          
فـى الموسـم    بينمـا   ،  % ٨٣بلغت حـوالي     من اجمالي المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر     

، % ٩٢حـوالي    وبلغت محاصيل الخضر  ،  % ٨بلغت نسبة المحاصيل الحقلية حوالي      ،  الصيفى
من اجمالي المـساحة    % ٣٣د بلغت نسبة المحاصيل الحقلية حوالي     اما فى منطقة جرف حسين فق     
اما فى الموسم الـصيفى فكانـت   ، فى الموسم الشتوى% ٦٧بلغت  المزروعة ومحاصيل الخضر 

وهذا يؤكـد ان المـزارعين يهتمـون        % ٧٣ومحاصيل الخضر   % ٢٧نسبة المحاصيل الحقلية    
ين مناسبة الظروف الجوية التى تساعد      مستغل. بزراعة الخضر الشتوية اكثر من الخضر الصيفية      

لزيادة ربحية   بما يؤدي ،   الى طبيعة التربة الخصبة بمنطقة الدراسة      باإلضافةعلى االنتاج المبكر    
  .وبالتالى ارتفاع سعرها وعائد ربحها، محاصيل الخضر الشتوية بمنطقة البحيرة

  :لدراسةمتوسط انتاجية الفدان الهم المحاصيل المزروعة بمناطق ا: خامسا
  

  )٢٠١٥ – ٢٠١١(خالل الفترة من   تطور متوسط انتاجية الفدان ألهم المحاصيل بمناطق الدراسة.)٣(جدول 
  السنة  تطور انتاج الفدان في السنوات الخمس األولى للدراسة

  الوحدة  المحصول
  المتوسط  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  السنة االولى

  ١٧,١٣  ١٨,٢  ١٧,٥  ١٦,٩  ١٦,٦  ١٦,٤٧  أردب  قمح
  ١١,٥٩  ١١,٨  ١١,٧٥  ١١,٧  ١١,٤٠  ١١,٣٠  أردب  شعير
  ٧,٦١  ٨,٣٥  ٨,٢  ٨,١  ٧,٩  ٦,٥  طن  بصل

  ٤,٤١  ٥,٩٥  ٤,٣٢  ٤,٢٥  ٤,١  ٣,٨  أردب  فول بلدي
  ٤,١  ٤,٣٥  ٤,٣٤  ٤,٢٨  ٤,٢  ٣,٣٧  أردب  ترمس
  ٣١٨  ٣٨٥  ٣٨٠  ٢٨٥  ٢٧٥  ٢٦٥  كجم  كركديه
  ٥,١٨  ٥,٥٧  ٥,٥  ٥,٤٥  ٥,٤  ٣,٨ طن  باذنجان

  ٦,٢٤  ٦,٤٦  ٦,٤٥  ٦,٤  ٦,٣  ٥,٦ طن  لفلف
  ٧,٠٥  ٧,٥  ٧,٥  ٧,٤٥  ٧,٤  ٥,٤ طن  خيار
  ٧,٧٩  ٨,٢  ٨,١  ٧,٦٥  ٧,٦  ٧,٤ طن  طماطم
  ٤,٤  ٤,٦  ٤,٥  ٤,٤٥  ٤,٢٥  ٤,٢ طن  بطيخ

  ٤,١٣  ٤,٢  ٤,٢  ٤,١٥  ٤,١  ٤,٠ طن   كنتالوب-شمام 
  استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة جمعت من بيانات مشروع توطين شواطئ بحيرة السد العالي باإلضافة الى :المصدر
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أن متوسطات انتاجيـة المحاصـيل تزيـد     :)٣(رقم الجدول  ب  البيانات الواردة  ويتضح من 
 مع البيئة الجديدة والتغلب على      رعينازبزيادة مطردة من سنة ألخرى وهذا يرجع الى تفاعل الم         

  .همالصعوبات التي تواجه
  :التحلیل المالى لزراعة المناطق موضع الدراسة: سادسا

 دراسة التحليل المالي لمنطقة كالبشة وجرف حسين باألراضي المحيطـة ببحيـرة الـسد            .)٤(جدول  
  ) افدنه٥لمساحة                                  ( )٢٠١٥ – ٢٠١١(في الفترة من  العالي

  البيان  منطقة جرف حسين  منطقة كالبشة
  محاصيل حقلية  خضر  محاصيل حقلية  خضر

  ١١٥٠٠٠  ١١٥٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  )جنيه(اجمالي التكاليف االستثمارية 
  ١١٦٣٧٤  ١٥٧٧٦١  ١٢٥٨٩١  ١٥٥١٧٠  )جنيه(اجمالي صافي الدخل 

   سنوات٥   سنوات٤   سنوات٥   سنوات٤  )سنة(فترة استرداد رأس المال 
صافي العائد على الجنيه مـن التكـاليف        

  %مارية االستث
١,٠١  ١,٣٧  ١,٢٦  ١,٥٥  

معدل العائد السنوي لكل جنيه من التكاليف 
  %٢٠,٢  %٢٧,٤  %٢٥  %٣١  % االستثمارية

  )٢٠١٥ – ٢٠١١(  فى الفترة منجمعت واحتسبت من استمارة االستبیان الخاصة بالدراسة :المصدر
  

 الفـدان  مـن بح  الـر  متوسـط  أن يتضح) ٤(باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم      و
 الظـروف  الى ذلك ويرجع بالمقارنة بمثيله على مستوى الجمهورية       جداًمرتفع   خضر المنزرع

الجوية التى تتمتع بها منطقة بحيرة السد العالى والتى تمتاز بالدفئ شتاءا فانها تساعد على انتـاج   
رصة بيـع   المحاصيل الشتوية مبكرا بفترة ال تقل عن شهر الى خمسة واربعون يوما مما يتيح ف              

  .االنتاج بسعر مرتفع بالمقارنه باسعار مثيالتها على مستوى الجمهورية
معدل العائد السنوى الصافى لكل جنية مـن التكـاليف          : معايير التحليل المالى نجد ان     أهم

للمحاصيل الحقلية بمنطقة كالبشة فى حين      % ٢٥للخضر و   % ٣١االستثمارية يصل الى حوالى     
  .للمحاصيل الحقلية % ٢٠,٢للخضر و حوالى % ٢٧,٤ حوالى بلغ فى منطقة جرف حسين

اما بالنسبة للتكاليف والتى يالحظ اختالفها من منطقه الى اخرى ومـن محـصول الخـر       
  :فترجع الى

 .اختالف اصناف البذور المزروعه منها  -١
هناك بعض الزراع يهتمون بالسماد البلدي لألرض خاصة بالنسبة للخضر وهذا يكلفه  -٢

 .الكثير
 .اختالف اجور العمالة المساعدة في اعمال التجهيز والنقل والتسويق -٣

 الملخص
 امكانية التوصل الى استغالل االراضى المحيطة ببحيرة السد العـالى     البحث دراسة مدي   استهدف

 الـي النتـائج    الدراسةوقد توصلت  وذلك باجراء التحليل المالى      )٢٠١٥ – ٢٠١١(باسوان خالل الفترة    
  :التالية

كالبـشة وجـرف    (حقلية ومحاصيل الخضر فى منطقتـى       راسة االنتاجية الفدانية للمحاصيل ال    دب
 بأقل تكلفـة    اعلى انتاجية حيث لوحظ ان     ، ان اختالف متوسط االنتاجية من منطقة الخرى       يتبين) حسين

  .ليها جرف حسينت كالبشة كانت في منطقة استثمارية
 حـوالي تثمارية فى منطقة كالبشة لمحاصيل الخضر  التكاليف االس  من الجنيهكما بلغ صافي عائد     

بينما فى منطقـة جـرف   ، % ١,٢٦ فيها الى وصلتالتى ، بنسبة اعلى من المحاصيل الحقلية    % ١,٥٥
اما ،  %  ١,٣٧ حوالي خضرفقد بلغ لمحاصيل ال    من التكاليف االستثمارية     الجنيه عائدحسين فان صافى    

لكل مـن محاصـيل      منطقة كالبشة    مناى بنسبة اقل    % ١,٠١ليفقد بلغ حوا  لمحاصيل الحقلية   بالنسبة ل 
اما معدل العائد السنوى لكل جنية من التكاليف االستثمارية فتـصل الـى             ،  الخضر والمحاصيل الحقلية    
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 كالبشة وهى نـسبة اكبـر مـن       منطقة  للمحاصيل الحقلية فى    % ٢٥ حواليلخضر و ا لمحاصيل %٣١
ع الى  جوهذا ير % ٢٠,٢والمحاصيل الحقلية   % ٢٧,٤لخضر  جرف حسين التى تصل فيها نسبة ا      منطقة  

  .ضر عن المحاصيل الحقليةزيادة ربحية محاصيل الخ
  :التوصيات 

 مرتفعفيها   ألن العائد علي الجنية المستثمرالتوسع في زراعة أراضي بحيرة السد العالي وذلك . 
   المحيطة ببحيرة السد العـالى  توعية المزارعين باساليب الزراعة المناسبة لطبيعة االراضىضرورة 

 .مع تذبذب مياه البحيرة ومواعيد انحسارهاقلم أتوكيفية ال
   توعية المزارعين باتباع الدورة الزراعية المناسبة التى تتناسب مـع المنـاخ الـسائد فـى             ضرورة

ـ               يل المنطقة واالستفادة من الميزة النسبية للظروف الجوية التى تساعد على االنتاج المبكـر للمحاص
 .وات على المستوى المحلى والعالمىالحقلية والخضر

  توعية المزارع بمميزات التقاوى المنتقاه حيث لوحظ انخفاض فى بعض المزروعاتضرورة. 
   ربط الهيكل االنتاجى للمحاصيل الناتجة من االراضى المحيطة بالبحيرة بالطلـب المحلـى             ضرورة

 لما لها من ميزة نـسبية وانتـاج مبكـر علـى       وكذلك الطلب الخارجى على الحاصالت التصديرية     
  .المستوى االقليمى والعالمى

          افر جهـود الدولـة واالهـالى والهيئـات         ظتوبناءآ علي النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بأهمية
 .لتشجيع االستقرار واالنتماء بالمنطقةالتي تواجه الزراع المتخصصة من اجل حل المشاكل 

  :عالمراج
   .)٢٠١٢ (،الهيئة العامة لبحيرة السد العالى، عات الجديدة ر والمجتموزارة التعمي

اون بين برنامج الغـذاء العـالمى   بالتع، ) ٣٢١٤(عالى رقم مشروع توطين وتنمية شواطئ بحيرة السد ال    
 .)١٩٩١(نوفمبر ، ووزارة التعمير 

لمـشروعات الكبـرى     الجدوى االقتصادية واالجتماعيـة ل     –مؤشرات االستثمار الزراعى بجنوب مصر    
 .)٢٠٠٠( نوفمبر ،بجنوب مصر 

محمد حمدى طلبة ، مهندس زراعى ، التنمية الزراعية لمنطقة بحيرة ناصـر واثرهـا علـى الثـروة                   
  .)١٩٧٥(نوفمبر  ، السمكية

 مشروع تنمية بحيرة ناصر فى اطار خطة التنمية الشاملة لمحافظة اسـوان وبحيـرة               –وزارة التخطيط   
 .)٢٠٠٢ (يوليو، مقومات التنمية ، الجزء االول ، )٢٠٢٢(ناصر حتى عام 
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Abstract: 

The study targeted the possibility to reach out to the utilization of the lands 
surrounding the high dam lake in Aswan, during the period (2011 - 2015), by 
studying the food productivity for field crops and vegetable crops in both 
(Kalabsha, GerfHussien), we see that the difference of the average productivity 
from a place to another, we observe that the higher productivity is at Kalabsha, 
then GerfHussien, as it's shown in the table. 

By reviewing the composition of crops for coastal agriculture in these 
lands, and by rating the percentage amount for the area that is planted  vegetables 
and field crops, we illustrate the following: 

At Kalabsha, it was found that the percentage of field corps were 17% and 
vegetables corps were 83% in Winter, While in Summer, the percentage of field 
corps were 8% and vegetables corps were 92%, as for GerfHussien, it was found 
that the percentage of field corps were 33% and vegetables corps were 67% in 
Winter, while in Summer, the percentage of field corps were 27% and vegetables 
corps were 73%, and that confirms that the farmers produce more field farming 
during winter than summer, taking advantage of the fitting weather conditions 
that helps early producing, in addition to the nature of fertilized soil in the area of 
study, and that leads to the increase of the revenue of the winter field crops by 
the lake area, and because of that it increases its price and its profit revenue. 

As for the total investment cost for Kalabsha it was estimated for 100000 
L.E, for both field and vegetables crops, as for GerfHussien area it was estimated 
for 115000 L.E. 

It's clear from the table that proceeds for unit of outlay at kalabsha area for 
vegetables crops is 1.25% higher than fields crops of the same area which is 
reached to 1.26%, but at GerfHussien area, the Proceeds for unit of outlay for 
vegetables crops, reaches 1.37% and for fields crops reaches to 1.01% which is 
lower than Kalabsha area, The average of annual proceeds per unit of outlay 
reaches 31% for vegetables crops, and 25% for fields crops at Kalabsha, and it is 
a higher percentage in comparison of GerfHussien area which is reached to 
27.4% in vegetables crops, and 20.4% in the fields crops, and that is because of 
the profit increase in vegetables crops which is higher than the fields crops. 

  


