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 والمائية المصريةسياسات الموارد األرضية 
( 1تشتمل سياسات الموارد األرضية والمائية المصرية عمي ست سياسات فرعية وىي: )

( سياسة 3( سياسة الضرائب وااليجارات الزراعية، )2سياسة تحسين وصيانة األراضي الزراعية، )
 صرف.( سياسة ال6( سياسة الري، )5( سياسة التجميع الزراعي، )4التوسع الزراعي األفقي، )

 أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة عمي سياسات الموارد األرضية والمائية المصرية:
 يمكن حصر ىذه العوامل في عدة مجموعات رئيسية ىي:

 -2االعتمادات المالية الالزمة والقروض األجنبية،  -1وتتمثل في:  عوامل اقتصادية: )أ(
خطة  -4برامج ومشروعات التنمية الرأسية،  -3مستمزمات اإلنتاج الزراعي مثل العمالة وغيرىا، 
الطاقة كأحد المحددات المؤثرة عمي تنفيذ  -5الدولة لتوزيع وتمميك األراضي المستصمحة، 

أثر السياسات االصالحية  -7الضرائب وأثرىا عمي زيادة أعباء المزارعين،  -6المشروعات، 
 الزراعية.

مستوي الفقر وكثرة المعدمين،  -2لتعميم الزراعي، مستوي ا -1وتتمثل في:  )ب( عوامل اجتماعية:
 خطة توزيع وتمميك األراضي المستصمحة. -3

وتتمثل في: مدي توفر األالت والمعدات الميكانيكية والمستمزمات الالزمة  )ج( عوامل تكنولوجية:
 ليا.

 -3حجم الحيازات الزراعية،  -2كمية المياه المتاحة لمري،  -1تتمثل في:  )د( عوامل زراعية:
مشروعات الري والصرف، طبيعة األرض ومدي جودتيا وجدارتيا  -4التركيب المحصولي، 

 اإلنتاجية.
تتمثل في: القوانين والتشريعات الالزمة لتحقيق أىداف السياسة الزراعية في  )ه( عوامل تشريعية:

 مجال الموارد األرضية والمائية ومدي توافر القوة والفعالية ليا.
 وتتمثل في: انتشار اإلصابة بمرض البميارسيا في الريف المصري.  )و( عوامل صحية:
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 الموارد األرضية والمائية المصرية:أهم المشكالت والمعوقات التي تواجه سياسات 
يمكن حصر أىم المشالت التي تواجو السياسات الفرعية المكونة لسياسة الموارد األرضية 

 والمائية فيما يمي:
عدم خمو األرض من الزراعة في -1 )أ(مشكالت سياسة تحسين وصيانة األراضي وتتمثل في:

عدم توافر  -3وافر األيدي العاممة الالزمة، عدم ت -2معظم األوقات مما يعيق إنشاء المصارف، 
 عدم توافر المستمزمات الالزمة لتحسين التربة. -4رؤوس األموال الالزمة، 

المشكالت الناتجة عن تقدير  -1)ب( مشكالت سياسة الضرائب وااليجارات الزراعية وتتمثل في: 
تصادية في استخدام الموارد االرضية القيمة االيجارية لالراضي بما ال يتماشي مع تحقيق الكفاءة االق

تقدير الضرائب  -2فضاًل عن أن كل من طرفي العالقة )المالك والمستأجر( يري أنيا غير عادلة، 
لالراضي اليتم وفقًا السس سميمة أو وفقًا لخصوبة التربة بل يخضع ألغراض سياسية وأحيانًا 

 شخصية لمقائمين بالتقدير.
التغيير المستمر في جيات اإلشراف  -1 لزراعي األفقي وتتمثل في:)ج( مشكالت سياسة التوسع ا

عدم توافر الدراسات العممية الدقيقة الالزمة لبدء مشروعات استصالح األراضي،  -2واختصاصيا، 
 انخفاض المخصصات المالية وعدم توافر التمويل الالزم. -3

ع حيازة شخص معين في تجميعو وقوع جمي -1 )د( مشكالت سياسة التجميع الزراعي وتتمثل في:
تذبذب  -3أدي نظام المبادلة إلي تفتت وتشتت الوحدة اإلدارية،  -2واحدة في نفس الحوض، 

 الدخل من عام ألخر في حالة عدم وجود مبادلة.
ضعف  -2اسراف المزارعين في استخدام مياه الري،  -1: )ه( مشكالت سياسة الري وتتمثل في

 صعوبة تسعير المياه. -4ضخامة االستثمارات الالزمة،  -3ة، كفاءة شبكات الري الحالي
عدم توافر المستمزمات الالزمة إلنشاء المصارف،  -1 )و( مشكالت سياسة الصرف وتتمثل في:

عدم استيعاب المزارعين لنظام الصرف المغطي  -3عدم توافر المخصصات المالية الالزمة،  -2
 ومشاكمو الفنية. 

 اعية المصريةتصنيف األراضي الزر 
يقصد بتصنيف األراضي الزراعية تقسيميا إلي فئات أو مجموعات معينة عمي أساس خواص 
معينة حتي يمكن معرفة أنسب استخدام لكل فئة من ىذه الفئات، ويجري تصنيف األراضي وفقًا لعدة 
 أسس تختمف باختالف نوع التصنيف وعموما يوجد تصنيفان لألراضي الزراعية ىما التصنيف

 الطبيعي والتصنيف اإلنتاجي لألراضي.
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 التصنيف الطبيعي لألراضي الزراعية
ىو ذلك التصنيف الذي يستند إلي الخواص الطبيعية والكيميائية لألراضي الزراعية )طبوغرافيا، 

مموحة، قموية، ماء أرضي، مدي توافر العناصر الغذائية(، ووفقًا ليذا التصنيف تصنف األراضي 
 ست مناطق أو درجات وذلك كما يمي: الزراعية إلي

وىي أراضي صالحة لزراعة جميع المحاصيل الزراعية وتعطي أكبر إنتاج  أراضي الدرجة األولي:
سم والتزيد 151بأقل التكاليف لسيولة الري والصرف وتتميز بأن قطاع التربة فييا عميق أكثر من 

% 15المئوية لمصوديم المتبادل أقل من  % والنسبة3النسبة المئوية لمجموع األمالح الذائبة عن 
% من 12.5%، وتشكل نسبة ىذه األراضي حوالي 8.5ودرجة الحموضة أو القموية ال تزيد عن 

 جممة األراضي الزراعية.
وىي أراضي جيدة اإلنتاج حيث يمكن فييا إنتاج معظم المحاصيل بتكاليف  أراضي الدرجة الثانية:

قميمة لسيولة  وسائل الري والصرف وقطاعيا عميق وذات قوام ثقيل والنسبة المئوية لمصوديم 
% ، 8.5% ودرجة الحموضة والقموية ال تزيد عن 1.5- 1.3% واألمالح بين 15المتبادل أقل من 

 % من جممة األراضي الزراعية.46.7حوالي  وتشكل نسبة ىذه األراضي
وىي أراضي متوسطة اإلنتاجية وال تجود فييا زراعة جميع المحاصيل وتعطي  أراضي الدرجة الثالثة:

محصواًل متوسطًا بمصاريف متوسطة وحالة الصرف فييا متوسطة قطاعيا عميق أو متوسط وقواميا 
% أي تعاني 9% ودرجة الحموضة والقموية حوالي 15ثقيل جدًا أو تقيل خفيف والصوديوم المتبادل 

% من جممة 28.8من مشكالت المموحة أو القموية وارتفاع مستوي الماء األرضي، وتمثل نسبة 
 مساحة األراضي الزراعية.

% 8.7وىي أراضي محدودة اإلنتاج )إنتاج ضعيف( وتمثل نسبتيا حوالي  أراضي الدرجة الرابعة:
لزراعية، وىي تصمح لإلنتاج تحت ظروف خاصة وتكاليف الخدمة من جممة مساحة األراضي ا

الزراعية متوسطة أو عالية وحالة الصرف متوسطة أو رديئة وىي تشمل األراضي الرممية البحتة أو 
% كربونات كالسيوم، 21% رمل، األراضي الجيرية والتي بيا أكثر من 91التي بيا أكثر من 

ة المموحة وسيئة الصرف ورديئة النفاذ لمماء، األراضي شديدة األراضي الطينية والثفيمة المرتفع
 القموية، األراضي الصخرية.

ويندرج ضمنيا أراضي التوسع األفقي وتشمل البور الصالح والبور  أراضي الدرجة الخامسة:
 المغمور.

ن وتشمل األراضي الغير صالحة لمزراعة مثل األراضي الصخرية والكثبا أراضي الدرجة السادسة:
 الرممية وكذلك األراضي المقام عمييا المنافع العامة والتوسعات السكنية.  
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 التصنيف اإلنتاجي لألراضي الزراعية
يقصد بو تصنيف األراضي وفقًا لقدرتيا اإلنتاجية مقاسة بمعيار الغمة الفدانية أي القوة 

نتاجية إلي خمس نطاقات اإلغاللية لألراضي الزراعية، ويمكن تصنيف األراضي وفقًا لقدرتيا اإل
 ىي:
 رقعة األراضي عالية اإلنتاج جدًا:  (1)

( وحدة جدارة، وىي أجود األراضي في مصر وتتركز 4.3-5وتتراوح جدارتيا اإلنتاجية بين )
% 31.3مميون فدان تمثل حوالي  2.44في قمب وشرق الدلتا ورقعة واسعة من الوادي، وتبمغ حوالي 

 ر.من إجمالي رقعة األراضي في مص
 رقعة األراضي عالية اإلنتاج: (2)

( وحدة جدارة، وىي تشبو أراضي النطاق األول ولكنيا 3.5-4.2وتتراوح جدارتيا اإلنتاجية بين )
% من إجمالي رقعة األراضي في 37.4مميون فدان تمثل حوالي  2.93أقل نسبيًا وتبمغ حوالي 

 مصر.
 :رقعة األراضي متوسطة اإلنتاج (3)

وىي تعاني من الضعف النسبي لكفاءة ( وحدة جدارة، 2.7-3.4اإلنتاجية بين )وتتراوح جدارتيا 
% من إجمالي رقعة األراضي 17.6فدان تمثل حوالي  مميون 1.4، وتبمغ حوالي شبكات الصرف

 في مصر.
 رقعة األراضي محدودة اإلنتاج: (4)

عند نيايات الترع وتقع معظم أراضييا ( وحدة جدارة، 1.9-2.6وتتراوح جدارتيا اإلنتاجية بين )
% من 4.3فدان تمثل حوالي  ألف 338، وتبمغ حوالي وبالتالي تعاني من عدم كفاية مياه الري

 إجمالي رقعة األراضي في مصر.
 رقعة األراضي محدودة اإلنتاج جدًا: (5)

بسبب إجياد االراضي وعدم العناية بيا  ( وحدة جدارة1-1.8وتتراوح جدارتيا اإلنتاجية بين )
 من إجمالي رقعة األراضي في مصر.% 9.4ألف فدان تمثل حوالي  731وتبمغ رقعتيا حوالي 
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