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 لبعض أساليب صيانة القنوات المائية بمحافظة الشرقية اقتصاديةدراسة 
 

 أ.د. محمد حسب النبي حبيب )*(               د. السيد حسن محمد جادو)* (  
 )**(م. أشرف أحمد قاسم                   )**(أ.د. طارق أحمد السمان       

 جامعة بنها . –كلية الزراعة  )*(
 المركز القومي لبحوث المياه . –وث صيانة القنوات المائية معهد بح )**(

 
  : المقدمـــة

القضية فى ان المياه ليست مثل باقى السلع يمكن زيادة المعروض منها كلما زاد الطلب  لمصرية بقضية المياه ويرتكز جوهر هذهتزايد اهتمام الحكومة ا
القضية  هذههمية أمليار متر مكعب فى السنة وساعد على  55,5بحوالى  المياهصيب مصر من عليها باإلضافة الى محدودية هذا المورد حيث يقدر ن

بالمائة من ايراد مياه نهر النيل.كذلك ما يحيط   55الزيادة السكانية الكبيرة وضرورة ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة حيث تستهلك الزراعة حوالى 
لذلك اصبح من الضرورى تبنى السياسات واالستراتجيات المائية  اه نهر النيل بعد بناء سد النهضة .بمصر من الخارج وخاصة نصيب مصر من مي

 الى تعظيم االستفادة من الموارد المائية. باإلضافةالوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه واالستخدامات غير المستدامة لها، 
كز على تنمية الموارد المائية واستغالل المصادر غير التقليدية وتعظيم االستفادة من الموارد تمج التى تر وتضمنت هذه السياسات اإلجراءات والبرا

من إجراءات التطوير المتاحة وزيادة كفاءة استخدامها وتقليل الفواقد منها والحفاظ على نوعية المياه. وقد واكب ذلك قيام الحكومة المصرية باتخاذ العديد 
سسى من أجل توزيع المهام وتحديد العالقات التنظيمية بين المؤسسات العاملة فى قطاع المياه وتشجيع مشاركة القطاع الخاص واإلصالح المؤ 

دود الموارد والمستخدمين فى إدارة المياه خصوصًا فى أعمال التشغيل والصيانة ووضع اإلجراءات التشريعية والقانونية لتنظيم استخدامات المياه فى ح
حاجة مستمرة وملحة للموائمة بين الطلب المتزايد على االستخدامات المختلفة للمياه مقابل الة. إال أنه بالرغم من هذه الجهود مازالت هناك المتاح

فضاًل عن مشكالت التلوث الناجم عن النمو الصناعى والسكانى وانخفاض مستوى الوعى وتدنى مستوى مشاركة المنتفعيين وما  المحدودالعرض 
 تتبعه ذلك من تعديات على القنوات المائية مما يقلل من الكفاءة الهيدروليكية لها.يس

ومما سبق فإنه يتضح أهمية وجود تقييم واقعى للوضع الحالى لحالة شبكة الرى على مستوى محافظات مصر. لذا فأن وضع تصور لكيفية تحسين 
ة( يمكن تعميمها على مستوي الجمهورية حيث تعتبر احد أهم ركائز البحث لرفع كفاءة كفاءة شبكة  الرى على مستوى محافظة الدراسة )كحالة دراسي

 استخدام المياه االروائية. 
 

 مشكلة الدراسة:
للمعايير والمواصفات  ولكنها تنفذ بطريقة غير مطابقةبيولوجية(  -يدوية  -سنويًا صيانة لشبكة الرى على نطاق واسع بطرق عدة )ميكانيكية   يجرى 

زالة الحشائش المائية ميكانيكا من االا سباب الرئيسية لفنية المنظمة فى شأن صيانة القنوات المائية حيث تعد الممارسات الخاطئة فى إزالة الترسيبات وا 
اه إلى نهايات الترع . انهيار الميول الجانبية واستبحار القطاع المائى للقنوات المائية فهذة االسباب وغيرها تتسبب فى عدم وصول الميالى المؤدية 

لقنوات اإلروائية باإلضافة إلى ذلك استمرارية توالد المشاكل الناتجة من المناطق السكنية المحيطة لقنوات الرى، حيث يتم إلقاء القمامة والمخلفات فى ا
نب التطبيق الخاطئ لصيانة القنوات ال يؤدى على جسور هذه القنوات وعدم نقلها لمقالب عمومية فهذه السلوكيات بجا مع بقاء مخلفات ناتج تطهيرها

 ألمراض والتلوث.فقط إلى انخفاض فى الكفاءة الهيدروليكية ونوعية المياه، ولكن أيضًا يهدد البيئة المائية والبيئة المجاورة لها فيخلق بيئة مناسبة ل
القنوات المائية لشبكة  هالمائية على الرغم من القيام سنويًا بصيانكفاءة وقدرة القنوات المائية على استيعاب التصرفات  انخفاضوتتلخص المشكلة في 

 الرى بالطرق المختلفة إال أنها ال تحقق الهدف المنشود من التطهير ويرجع ذلك إلى الممارسات الخاطئة فى إجراء الصيانة لشبكة الرى.
 

 الهدف من الدراسة:
القنوات  هذهالفنية لصيانة   األساليبدة المياه بالقنوات المائية ااالروائية عن طريق تقييم بعض الهدف الرئيسى من الدراسة هو تعظيم االستفادة من وح

 والتى يمكن من خاللها رفع الكفاءة االقتصادية الستخدام الموارد المائية األروائية المتاحة، ويتم ذلك من خالل عدة أهداف فرعية هى:
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 من الحشائش المائية وأثارها على الكفاءة الهيدروليكية بالقنوات المائية بمنطقة الدراسة.عن األنواع المختلفة انات انشاء قاعدة بي 
 .انشاء قاعدة بيانات عن المحاصيل الزراعية المختلفة لمعرفة مقنناتها المائية بمنطقة الدراسة 
  .انشاء قاعدة بيانات عن االساليب المختلفة لصيانة القنوات المائية بمنطقة الدراسة 
 شاء قاعدة بيانات عن تكاليف الصيانة السنوية للمجارى بمنطقة الدراسة.ان 

 
 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات:

ذلك عن عتمدت الدراسة على المنهج الوصفى والكمى فى توصيف وتحليل البيانات باستخدام المقاييس االقتصادية للوصول إلى النتائج محل الدراسة و 
 ات المنشورة وغير المنشورة .طريق إستخدام البيان

 جمعت بيانات الدراسة من مصادر عديدة منها مايلى:
 .المركز القومى لبحوث المياه. الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 
 . ياه .الصادرة من معهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومى لبحوث الم التقارير الفنية وزارة الموارد المائية والرى 
 .ادارة الموارد المائية والرى بمنطقة الدراسة. وزارة الزراعة المركز القومى للبحوث الزراعية 

 
 : منطقة الدراسة

سكر :  القطن والقمح واألرز الصيفي والفول البلدي وبنجر المحاصيل تعتبر محافظة الشرقية من أكبر المحافظات الزراعية بالجمهورية حيث تشتهر المحافظة بزراعة 
من نسبة  %5..8من مساحة الجمهورية وتبلغ نسبة السكان بها حوالى  9,1تمثل  2كم 1144ومن حيث المساحة تصل مساحتها الى والشعير. 

بالجمهورية.  .2942/294من إجمالي األراضي المزروعة عام  %1,12وبالنسبة لألراضي المزروعة فهي تمثل نسبة  اإلجمالي للسكان فى مصر.
لشرق  12415للحسينية و 51115مركزى الحسينية وشرق فاقوس فهي من أكبر المراكز بالمحافظة  تصل نسبة ماتشغلها من مساحة زراعية بالنسبة ل

 بالنسبة للمحافظة. فاقوس، حيث تشغل المركز الخامس من حيث عدد الحيازات
من اليدوية ( ، كم أنها تعد  –البيولوجية  –ق الصيانة المختلفة ) الميكانيكية إلجراء الدراسة حيث يتم بها استخدام طر ترعة السماعنة الجديدة  وتم إختيار

كيلومتر وتتغذى من مياه بحر فاقوس عند كيلومتر  1.599.والري بشرق الشرقية حيث يصل طولها إلى  الترع الرئيسية باإلدارة العامة للموارد المائية
. ويتقاسم إدارة ترعة السماعنة  العام لترعة السماعنة الجديدة والترع الفرعية الواقعة عليهاالتخطيط ( يوضح 4من المجرى والشكل رقم ) 299..2

ألف فدان بينما  19499ويصل الزمام الكلى من االراضى الزراعية حوالى  45.259من الترعة من الفم إلى كيلومتر  مها هندسة شرق فاقوس يبلغ زما
وتصب فى الجانبية اليسرى لمصرف بحر  1,599.وحتى نهاية الترعة عند الكيلومتر  45.259مائي من يبلغ زمام هندسة الحسينية من المجرى ال

  ألف فدان. 51115من الجانبية ويصل الزمام الكلى من االراضى الزراعية حوالي  9.199البقر عند الكيلومتر 
 

 ة( : البيانات الهيدروليكية التصميمية لترعة السماعنة الجديد1جدول رقم )
 االورنيك التصميمي

 إلى من )كيلو(
 )كيلو(

منسوب 
التصرف  منسوب القاع المياه

 التصميمي
عمق المياه 

 )م(
عرض القاع 

 )م(
انحدار القاع 
 )سم/كيلو(

الميول 
 الجانبية

 .:2 8 45.99 2.55 1.95. 2.85 5.59 45.259 الفم
45.259 24.259 ..12 4.55 29.1. 2..8 4..99 5 2:. 
24.259 2...59 ..52 4..9 48..5 2.22 42.99 5 2:2 
2...59 28.559 ...5 4.4. 42.45 2.22 5.99 5 2:. 
 4:4 أفقي 59.. .4.1 1.1 9.18 2.19 9.199. 28.559
 4:4 أفقي 99.. 4.55 2.14 9.18 2.52 59.... 9.199.
 4:4 أفقي 99.. .4.1 .2.2 9.18 4.19 1.589. 59....

 .2941، بيانات غير منشورة، اإلدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقيةائية والرى، وزارة الموارد الم :المصدر
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 (التخطيط العام لترعة السماعنة الجديدة والترع الفرعية الواقعة عليها وتتغذى من مياهها 1شكل رقم ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2941اإلدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية، بيانات غير منشورة، وزارة الموارد المائية والرى،  المصدر:
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 مناقشة أهم النتائج :
 عنة الجديدة : أوأل: حساب بعض المؤشرات الفنية بترعة السما

 : حصر وتصنيف الحشائش المائية -1
من خالل المشاهدات العينية والبيانات التي جمعت من منطقة الدراسة عن أنواع  تم حساب إجمالي مساحات ونسب االصابة بالحشائش المائيه 

 م .2941/.294فترة صابة بطول ترعة السماعنة الجديدة خالل الونسب اإل) العائمة و الجرفية والمغمورة ( الحشائش 
 وتم حساب إجمالي مساحات ونسب االصابة بالحشائش المائيه من المعادالت التالية: 

 أ / مساحة المجرى المائي)بالفدان( = 
  

 ب/ نسب اإلصابة بالحشائش المائية= 
 

 جـ/ إجمالي نسب اإلصابة المائية 
 جرفيه( =  –عائمة  –)مغموره

 
 ات االصابة بالحشائش المائية = د/ إجمالي مساح

 
كيلومتر من طول الترعة  45,259وجود اإلصابة بالحشائش المغمورة والجرفية زمام هندسة شرق فاقوس الذي يصل طوله إلى بينت الدراسة فقد      
كم 45,259من المجرى المائي الذي يبلغ بينما فى الطول المتبقي  فدان. 4.,1كم وهى تقارب مساحة 45,199كيلومتر بمسافة تعادل  1,599.البالغ 

وقد بلغ أجمالي مساحات اإلصابة بالحشائش المائية المغمورة والجرفية بطول المجرى  فدان. 1,44بزمام هندسة الحسينية فقد بلغت المساحة المصابة 
الميكانيكية  طرق الصيانةوهذا يوضح كفاءة  %5,98فدان وبلغ أجمالي نسب اإلصابة بالحشائش المائية )مغمورة وجرفيه(  5,12المائي حوالي 

 والبيولوجية.
 

 المارة بترعة السماعنه الجديدة : حساب التصرفات -2
 2942عواممن منطقة الدراسة عن التصرفات الفعلية المارة بترعة السماعنه الجديدة خالل فترة أقصى االحتياجات فى اال الموضحةمن خالل البيانات  

/ث وبلغ .م...1حوالى وصل الي 2942( تبين أن متوسط التصرف المار للمياه خالل الفترة من يناير الى ابريل في عام   .294- 2942الثالثة ) 
اغسطس ( وخالل الفترة من سبتمبر الى  –يوليه–يونيه–/ث خالل فترة اقصى االحتياجات)مايو .م 1.51متوسط التصرف المار للمياه الى حوالى 

وخالل الفترة من يناير وحتى ابريل وصل متوسط التصرف المار للمياه .294/ث . بينما فى عام  .م .5.5الى حوالى ديسمبر بلغ متوسط التصرف 
/ث فى حين وصل متوسط التصرف المار .م 49.18/ث بينما وصل التصرف المار للمياه خالل فترة اقصى االحتياجات الى حوالى .م 5.5حوالى 

/ث واقل تصرف وصل الى .م 44.51/ث وقد بلغ اقصى تصرف الى حوالى .م 5.41حتى ديسمبر الى حوالى  من المياه خالل الفترة من سبتمبر
مارس  -فبراير –/ث خالل يناير .م 5.5/ث خالل ذات العام. في حين بلغ متوسط التصرف المار من فم المجرى المائي يصل إلى .م 5.15حوالى 

 –أكتوبر  -/ث. بينما خالل أشهر سبتمبر .م 49أغسطس بلغ حوالي  –يوليه  –يونيه  -و ومتوسط التصرف خالل ماي 2941ابريل من عام  –
 /ث..م 5.../ث واقل تصرف وصل الى حوالى .م42ويصل اقصى تصرف الى حوالى ث  / .م 5ديسمبر  –نوفمبر

 
 : بترعة السماعنه الجديدة كفاءة التوصيل للمجرى المائي -3

يدة لتوصيل المياه تم تقسيم المجرى المائى الى خمس احباس  وتم حساب التصرفات امام وخلف كل حبس وذلك لتحديد كفاءة ترعة السماعنه الجد 
 (4لتقييم كفاءة التوصيل للمجرى والتى يمكن حسابها باستخدام المعادلة التالية:)

 كفاءة التوصيل = 
 

 بلغ 2942ففي عام ،  (  2112 – 2112حباس الخمسة خلال الفترة ) (  كفاءة التوصيل للمجرى المائى بكل حبس من اال 3ويبين الجدول رقم ) 
وحوالى  /ث.م9.215بينما بلغ الفاقد من المياه حوالى  %18.5/ث وقدرت كفاءة التوصيل بحوالي .م1.51 نحومقدار تصرف الماء عند بداية الحبس 

 التصرف الخارج –التصرف الداخل 

 التصرف الداخل
 [1 -   × ]111  

 1111× العرض × الطول 
0011 

 مساحة الحشائش المائية

 المساحة الكلية للمجري المائي
×111 

 إجمالى مساحات االصابة )بالفدان(

 مساحة المجري المائي )بالفدان(
×111 

 ت االصابة )بالفدان(إجمالى مساحا

 مساحة المجري المائي )بالفدان(
×111 
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وفى الحبس الثاني بلغ مقدار التصرف  االحتياجات . يقصأ فترة/.م5255952االحتياجات بلغ الفاقد من المياه  يقص/يوم وفى فترة أ.م24251.1
/ث فى حين بلغ حوالى .م9.421وبلغ مقدار الفاقد من المياه حوالى  %15/ث وقدرت كفاءة التوصيل بحوالي .م9..5المار خالل الحبس حوالى 

وفى الحبس الثالث بلغ مقدار التصرف  االحتياجات. يقصفتره أ ث/ خالل /.م42555.2/يوم بينما بلغ فى فترة اقص االحتياجات حوالى .م5..4984
/ث بينما بلغ مقدار .م9.414فى حين بلغ مقدار الفاقد من المياه حوالى  %14.5/ث بينما قدرت كفاءة التوصيل حوالى .م5.52المار خالله حوالى 
ع فقد ابما الحبس الر أ االحتياجات. أقصيفترة  ث / يوم /.م4159255ى االحتياجات بلغ حوال أقصي/يوم وفى الفترة .م 45592.1الفاقد اليوم حوالى 

بينما بلغ مقدار الفاقد من المياه %15.1/ث فى حين قدرت كفاءة التوصيل حوالى .م .5.1بلغ مقدار التصرف المار بالحبس حوالى 
وفى الحبس الخامس  االحتياجات . أقصي/ فترة .م4859292االحتياجات بلغ حوالى  /يوم وفى فترة أقصي.م45515/ث وبلغ حوالى .م9.415حوالى

باالحباس االربعة فى حين بلغ مقدار الفاقد  بالمقارنه منخفضةوهى   %85وقدرت كفاءة التوصيل بحوالي  9.224بلغ مقدار التصرف خالله حوالى 
 االحتياجات. أقصي/فترة .م921958/ث وبلغ حوالى .م185/ث بينما بلغ مقدار الفاقد في اليوم حوالى .م9.955من المياه 

/ث حيث بلغت كفاءة التوصيل النسبة .م 49.18(  أن مقدار التصرف خالل الحبس االول بلغ حوالى  .تبين من الجدول رقم )  .294وفي عام    
/  .م251559اجات حوالى يوم بينما بلغ خالل فترة أقصي االحتي .م22151/ث وبلغ حوالى .م %9.25وصل مقدار الفاقد حوالى  حينمن  18.5%
 الفترة . 
خلال ترعة السماعنة الجديدة لألحباس المختلفة على  بوابة الحجز( يوضح كفاءة التوصيل ومقدار الفاقد من المياه امام وخلف 3جدول رقم )      

 ( 2112 -2112) فترة اقصى االحتياجات 
 التصرفات المار األحباس السنوات

 عند بداية الحبس
 م /ث

ل ة التوصيكفاء  
% 

 مقدار الفاقد من
 المياه م./ث

 مقدار الفاقد من
/ يوم .المياه م  

اه مقدار الفاقد من المي
د خالل الفترة من ابعا

/ث.االحتياجات م  
 
 

2112 

 .299192 2129282 18220 4.89 48.2 الحبس االول 
 12.9032 11.1380 18122 .4 831. الحبس الثانى
 ..14.12 1091282 18141 4180 9802 الحبس الثالث
 2121.01 .10.2 18149 4082 9823 الحبس الرابع

 9.1221 2.92 18199 9. 18221 الحبس الخامس
 20944220 11.82. 18.10 اإلجمالي

 
 

2113 
 

 20490.1 22202 1820 4.89 .1182 الحبس االول 
 130.9.0 .112128 18132 .4 8.3. الحبس الثانى
55.1 الحبس الثالث  14.5 9.29. 485.1.2 2491891 
 2415485 48551.5 9.298 15.1 5.88 الحبس الرابع

 5154599 115599 5.85 85 .9.2 الحبس الخامس
 412858.5 555912.5 5.552 اإلجمالي

 
 

2941 

 2942111 21011 1829 4.89 11 الحبس االول
 .131030 082..11 18120 .4 823. الحبس الثاني

 2111342 10.0180 18142 4180 98.1 الثالحبس الث
 2192.02 1.11.82 .1814 4082 9892 الحبس الرابع
 .9.101 2.3.82 18190 9. 1822 الحبس الخامس

 923232. 1142. 18.22 اإلجمالي
 .2941سنة  بيانات االدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقيةجمعت وحسبت من  :  المصدر
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وبلغ مقدار الفاقد من المياه  %15/ث وقدرت كفاءة التوصيل حوالى .م .5.5بس الثاني فقد بلغ مقدار التصرف المار خالله حوالى أما الح
/ فترة أقصي االحتياجات ، وفى الحبس الثالث بلغ مقدار التصرف المار خالل هذا  .م4.55585/يوم وحوالى .م44191.5/ث وحوالى .م9.4.2

/ فترة أقصي .م2491891بينما وصل مقدار الفاقد خالل فترة اقص االحتياجات حوالى  %14.5وقدرت كفاءة التوصيل حوالى  5.15الحبس حوالى 
بينما وصل مقدار الفاقد من المياه  %15.1/ث وقدرت كفاءة التوصيل حوالى .م5.88االحتياجات. وبالنسبة الحبس الرابع بلغ مقدار التصرف حوالى 

 / أقصي االحتياجات . .م2415485/يوم وبلغ فى فترة اقص االحتياجات حوالى .م48551.5ث فى حين بلغ المقدار حوالى /.م9.298الى حوالى 
وهى منخفضة مقارنة باالحباس االربعة االولى  %85/ث وقدرت كفاءة التوصيل حوالى .م .9.2أما الحبس الخامس فقد بلغ مقدار التصرف حوالى

 / ث واالحتياجات..م51545999/يوم وفى فترة أقصي االحتياجات بلغ حوالى .م115599/ث وبلغ حوالى .م9.55ه حوالى وبلغ مقدار الفاقد من الميا
 %18.5/ث وبلغت كفاءة التوصيل لحوالي .م49تبين من ذات  الجدول أن مقدار التصرف خالل الحبس االول قدر بحوالي   2941وبالنسبة لعام 

/ث وذلك يوضح ارتفاع مستوى كفاءة توصيل المياه فى هذا الحبس بينما وصل مقدار التصرف .م9.25ا الحبس مقدار فيما وصل الفاقد من المياه لهذ
/ث وهذا يمثل .م 9.25فى حين بلغ الفاقد من المياه خالل الحبس مقدار  %15/ث وبلغت كفاءة التوصيل المقدار .م.5.1للحبس الثانى لحوالي 

بينما بلغ الفاقد من المياه  %15.5م/ث ووصل الكفاءة لحوالي 5.84فى الحبس الثالث بلغ مقدار التصرف حوالى ارتفاع مستوى كفاءة التوصيل. و 
وبلغ مقدار الفاقد  %15.1/ث وقد وصلت كفاءة التوصيل حوالى .م5.52/ث. بينما في الحبس الرابع وصل مقدار التصرف حوالى .م9.411لمقدار 

/ث بينما وصلت كفاءة التوصيل .م9.22/ث  ، في حين بلغ مقدار التصرف خالل الحبس الخامس حوالى .م9.415من المياه لهذا الحبس حوالى 
 /ث وهذا يدل على انخفاض كفاءة التوصيل خالل الحبس..م9.22وبلغ مقدار الفاقد من المياه حوالى  %85حوالى 

ويشير ذلك الى وجود المياه بالقدر والكميات  %15،  %15نهما بين ومن العرض السابق يتضح أن كفاءة المجرى المائي مرتفعة حيث تراوحت بي 
مما يؤكد انخفاض الكفاءة بالمقارنة باالحباس االول من المجرى المائي نظرًا لوجود مأخذ  %85المناسبة عدا الحبس االخير فقد قدرت الكفاءة بحوالى

عتبار تطبيق أسلوب المناوبات وحجز المياه عن االحباس الواقعة خلف حجز ترعة المناجاة ووجود ماكينات رى الخاصة ولذلك يجب االخذ فى اال
 من المجرى المائي. 28.559

 
 ثانيا : تكاليف الصيانة المتبعة بترعة السماعنة الجديدة : 

 ) أ ( طريقة الصيانة الميكانيكية :
 (:  102291تكلفة الصيانة الميكانيكية بهندسة شرق فاقوس ) من الفم إلي كم  -1

جرفية( من مساحة المجرى المائي موضح  -( إلى تكلفة إزالة المساحة المصابة بالحشائش المائية )مغمورة1توضح البيانات الواردة بالجدول رقم )
لي فدان من جملة مساحة المجرى المائي التي قدرت بحوا 44,41حيث بلغت كمية المساحة المصابة مقدار  2995/2991الدراسة خالل العام المالي 

وهو يشير إلى انخفاض مساحة اإلصابة بالحشائش المائية مقارنة بمساحة المجرى المائي بينما بلغت تكلفة إزالة  % 45,.4فدان بنسبة بلغت  55,42
 جنية. 55559جنية من جملة تكاليف اإلزالة والتى قدرت بحوالي  5551,82الفدان المصاب بالحشائش المائية القيمة 

الدراسة خالل الفترة  عجرفية( من مساحة المجرى المائي موض -لتكلفة إزالة المساحة المصابة بالحشائش المائية )مغمورة أما بالنسبة      
 55,42فدان من جملة مساحة المجرى المائي التي قدرت بحوالي  5,58( حيث بلغت كمية المساحة المصابة مقدار 2991/2949-2949/2944)

و يشير إلى انخفاض مساحة اإلصابة بالحشائش المائية مقارنة بمساحة المجرى المائي بينما بلغت تكلفة إزالة الفدان وه % 49,98فدان بنسبة بلغت 
انخفاض مساحة اإلصابة   تبين ذلك  جنية. 5599.جنية من جملة تكاليف اإلزالة والتى قدرت بحوالي  1591,5المصاب بالحشائش المائية القيمة 

 قدرت بمساحة  2995/2991نة بمساحة المجرى المائى باإلضافة الى انخفاض مساحة اإلصابة لهذا العام عن العام المنصرف بالحشائش المائية مقار 
 فدان . 2,52بحوالى 
 عالمائي موضجرفية( من مساحة المجرى  -تكلفة إزالة المساحة المصابة بالحشائش المائية )مغمورة أن( 1البيانات الواردة بالجدول رقم )كما تبين       

فدان من جملة مساحة المجرى المائي التي قدرت بحوالي  ..,.حيث بلغت كمية المساحة المصابة مقدار  2944/2942الدراسة خالل العام المالي 
تكلفة إزالة  وهو يشير إلى انخفاض مساحة اإلصابة بالحشائش المائية مقارنة بمساحة المجرى المائي بينما بلغت %..,.فدان بنسبة بلغت  55,42

وهذا يشير الى انخفاض مساحة  جنية. 41199جنية من جملة تكاليف اإلزالة والتى قدرت بحوالي  5185,15الفدان المصاب بالحشائش المائية 
 فدان . 5,21اإلصابة بالحشائش المائيه لهذا العام عن الفترة السابقة بمساحة قدرت  بحوالى 

جرفية( من مساحة المجرى المائي موضح الدراسة –جمالى تكلفة إزالة المساحة المصابة بالحشائش المائية )مغمورة ( إلى ا1كما يشير الجدول رقم )    
فدان من اجمالى مساحة المجرى المائي  44,15جنية فى حين بلغت مساحة اإلصابة حوالى  52559حيث بلغت  .2942/294خالل العام المالى 
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ويشير ذلك الى ارتفاع مساحة اإلصابة بالحشائش لهذا العام عن مساحة  %15,.4ا بلغت نسبة اإلصابة حوالى فدان بينم 55,42التى قدرت بحوالي 
 . فدان 5,45اإلصابة للعام السابق بمقدار حوالي 

ة( من مساحة المجرى المائي جرفي -( إلى اجمالى تكلفة ازالة المساحة المصابة بالحشائش المائية ")مغمورة1توضح البيانات المبينة بالجدول رقم )     
فدان من اجمالى مساحة المجرى  915,.جنية بينما بلغت مساحة اإلصابة حوالي  2599.بلغت  2941/.294محل الدراسة خالل العام المالي 

حشائش المائية حوالى إزالة الفدان المصاب من ال تكلفة  وبلغ %51,.فدان فى حين بلغت نسبة اإلصابة حوالى  55,42المائي التى قدرت بحوالى 
 . فدان 55.,5السابق بمقدار حوالى  عن  يشير الى انخفاض مساحة اإلصابة لهذا العاممما جنية  1..49

 
 ( :  3229إلي كم  102291) من كم  الحسينيةتكلفة الصيانة الميكانيكية بهندسة  -2
حشائش المائية )مغمورة وجرفيه( من مساحة المجرى المائي محل الدراسة تكلفة إزالة المساحة المصابة بال أن ( الى5تشير بيانات جدول رقم )     

فدان بنسبة  15,59فدان من اجمالى مساحة المجرى المائى التى قدرت بحوالى  5,15( بلغت مساحة اإلصابة حوالى  2995/2991خالل الفترة )
من  نة بمساحة المجرى المائى بينما بلغت تكلفة ازالة الفدان المصابوهذا يشير الى انخفاض نسبة االصابة بالحشائش المائية مقار  % 5,22بلغت 

 ألف جنية. 2559.جنية من اجمالى تكلفة اإلزالة التى بلغت  5524حوالى  الحشائش المائيه 
احة المجرى المائي محل الدراسة ( الى أن تكلفة إزالة المساحة المصابة بالحشائش المائية )مغمورة وجرفيه( من مس5تشير بيانات جدول رقم ) بينما     

فدان من اجمالى مساحة المجرى المائى التى قدرت بحوالى  8,55( حيث بلغت مساحة اإلصابة حوالى  2949/2944 -2991/2949خالل الفترة )
ائى بينما بلغت تكلفة ازالة وهذا يشير الى انخفاض نسبة االصابة بالحشائش المائية مقارنة بمساحة المجرى الم % 5,22فدان بنسبة بلغت  15,59

 ألف جنية. 2499.جنية من اجمالى تكلفة اإلزالة التى بلغت  18,.195الفدان المصاب حوالى 
فدان  15.5فدان من اجمالى مساحة المجرى المائى البالغ حوالى  1.55االصابة قدرت بحوالى ( الى أن مساحة 5تشير بيانات جدول رقم ) كذلك     

جنية من اجمالى تكلفة اإلزالة البالغة  59.8,91 الحشائش المائية )مغمورة وجرفيه(كما قدرت تكلفة ازالة الفدان المصاب من %5.5بنسبه قدرت نحو 
  ألف جنية. 21159

مساحة  فدان من اجمالى 41.8قدرت بحوالى  بالحشائش المائية )مغمورة وجرفيه( مساحة االصابة ( الى أن 5تشير بيانات جدول رقم )  كذلك   
جنية من اجمالى تكلفة  5592,51الى اجمالى تكلفة ازالة الفدان المصاب من الحشائش   %45.5فدان بنسبة قدرت بحوالى  15.5المجرى البالغ 

 ألف جنية وذلك يوضح ارتفاع تكاليف الزالة بالمقارنة باالعوام . 55218,8اإلزالة التى بلغت 
 ألف جنية وذلك يوضح ارتفاع تكاليف الزالة بالمقارنة باالعوام .  55218,8من اجمالى تكلفة اإلزالة التى بلغت 

فدان من اجمالى مساحة  .45.95( الى أن مساحة االصابة  بالحشائش المائية )مغمورة وجرفيه( قدرت بحوالى 5كذلك  تشير بيانات جدول رقم )   
جنية من اجمالى تكلفة  5592,51تكلفة ازالة الفدان المصاب من الحشائش   الى اجمالى %45.85فدان بنسبة قدرت بحوالى  15.5المجرى البالغ 

 ألف جنية وذلك يوضح ارتفاع تكاليف الزالة بالمقارنة باالعوام.5881اإلزالة التى بلغت 
 1599فدان بفئة مالية تتراوح بين الب( الى ان أزاله  الحشائش المائية التى تم تقديرها 5( و)1) الجدولينمن خالل العرض السابق تشير بيانات       
فقد بلغ تكلفة الفدان المصاب بالحشائش المائية التى تم ازالة القيمة  2941/ .294جنية لمعظم سنوات التشغيل عدا عام التشغيل  5999الى 

ط  تكاليف وانتاج الفدان من  المحصول تقارب الفئة المالية لمتوس 2942الى  2995جنية وهذه الفئة المالية  فى مجملها  خالل الفترة من  5529,8
يحفز  مماموزعة على العمليات الزراعية وأجور ومستلزمات انتاج  2942/.294جينة خالل الموسم الزراعى  1595االستراتيجى ) القمح( والذى بلغ 

الدراسة بصفة عامة والصيانة الميكانيكية بصفة خاصة  القائمين على ادارة الموارد المائية والرى بتحسين وتطوير عمليات الصيانة للمجرى المائى بمنطقة
القائمة( ولذا فاالمر يتطلب االهتمام بهذه الطريقة  شبة الجرفية –الجرفية و ألنها  الطريقة التى يتم بها ازاله الحشائش المائية بكافة صورها ) المغمورة

 .من الناحية الفنية واالقتصادية 
 
 جية :) ب ( طريقة الصيانة البيولو  

سماك مبروك الحشائش باالعداد االوزان المناسبة لمجرى أالى تكلفة مقاومة الحشائش المائيه المغمورة باستخدام  ( 5) يشير بيانات جدول رقم     
التى  فى الهكتار 1999جم بواقع عدد29-49عة لوزن يمليون زر  5515999جنية لعدد  5999..بلغت حوالى  2949/2944المائى عن الفترة من 

جنية  28599فدان ويضاف الى تكلفة المقاومة البيولوجية تكلفة ازالة الحشائش المائيه المغمورة نسبة واحدة وقد بلغت  459,84بحوالى  قدرت مساحتة
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المغمورة وقدرت المسافة   ويجب تنفيذ ازالة الحشة قبل اطالق الزريعة مباشرة حتى تعطى المقاومة البيولوجية نتائج ايجابية فى مقاومة الحشائش المائيه
 فدان. 59,.42كم طولى اى ما يعادل  59,.2بحوالى 

مليون زريعة  4.59999جنية لعدد  59999التكلفة  قدرتحيث  2944/2942يضًا يشير الجدول الى تكلفة المقاومة البيولوجية عن الفترة من أ    
فدان وقد بلغت المساحة موبؤة من  459,84بحوالى  المائىالتى قدرت مساحتة الهكتار فى الفدان من المجرى 1999جم واقع عدد 29-49بوزن من 

فدان يضاف الى ذلك تكلفة ازالة الحشة من الحشائش المائيه المغمورة بقيمة قدرت بحوالى  599,.42كم بما يوازى  599,.2طول المجرى المائى 
جنية  59999حيث بلغت التكلفة الكلية  (2941/.294 -.2942/294 ) فترة منكما يوضح الجدول تكلفة المقاومة البيولوجية عن ال جنية. 4599.

فدان من مساحة المجرى  915,.42ة رى شرق فاقوس والحسينية وتعادل المسافة موبؤة حوالى سجم بزمام هند 59,.2بحوالى قدرت لمسافة موبؤة 
جنية وبذلك  15999ميكانيكية الحشائش المغمورة والتى قدرت بحوالى ال فدان يضاف الى ذلك تكلفة ازالة الحشة 459,8المائى التى قدرت بحوالى 

على مدار الفترة من  %55,42جنية وفى حين بلغت نسبة االصابة حوالى  425999يصل اجمالى تكلفة الصيانة البيولوجية الى قيمة قدرت بحوالى 
 .م  2941الى  2949

 
 يقة الصيانة اليدوية :) ج ( طر 

بالمجرى المائى موضح الدراسة حيث  2991الى  2995( الى تكلفة ازالة الحشائش المائيه بالطريقة اليدوية خالل الفترة من 8تشير بيانات جدول رقم ) 
مما  %9,12فدان بنسبة بلغت  459,84فدان من اجمالى مساحة المجرى المائى التى قدرت بحوالى  4,58جنية لمساحة قدرت بحوالى  2159بلغت 

كم يوضح الجدول تكلفة ازالة مساحة االصابة بالحشائش المائيه خالل الفترة من  . يشير الى انخفاض مساحة االصابة مقارنة بمساحة المجرى المائى
فدان  459,84تى قدرت بحوالى المائى الي جمالى مساحة المجر إفدان من  5,84صابة قدرت بحوالى إجنية لمساحة  45199فقد بلغت  2991/2944

ايضًا يشير الجدول الى تكلفة ازالة مساحة االصابة  . مما يشير الى انخفاض مساحة االصابة مقارنة بمساحة المجرى المائى %45,.بنسبة بلغت 
فدان من اجمالى  4,19ى جنية حيث قدرت مساحة االصابة بحوال 299.التى قدرت بحوالى  2942الى 2944بالحشائش المائيه خالل الفترة من 

وهذا يشير الى انخفاض مساحة االصابة مقارنة بمساحة المجرى  %4,95فدان بنسبة بلغت  459,84مساحة المجرى المائى التى قدرت بحوالى 
 المائى.
ث قدرت مساحة االصابة حوالى جنية حي 5999بلغت  .2942/294ن تكلفة ازالة المساحة المصابة بالحشائش المائيه خالل الفترة من أ كما يتبين    

مما يشير الى انخفاض مساحة االصابة بالمقارنة  %2,51فدان وبنسبة بلغت  59,84فدان من مساحة المجرى المائى التى قدرت بحوالى  1,88
 5999قدرت بقيمة  2941/.294الجدول الى ان تكلفة ازالة المساحة المصابة بالحشائش المائيه خالل الفترة من  ذات كما يشير بمساحة المجرى.

 %2.,4فدان بنسبة بلغت  459,84فدان من اجمالى مساحة المجرى المائى التى قدرت بحوالى  5.,2جنية فى حين قدرت مساحة االصابة حوالى 
 مما يشير الى انخفاض مساحة االصابة بالمقارنة بمساحة المجرى المائى.

 
زالة العوائق :  ) د ( تكلفة أعمال التجريف وا 

زالة العوائق خالل الفترة من  ( 5) تشير بيانات جدول رقم      بالمجري المائي موضع (  2941 /.294-2995/2991)إلى تكلفة أعمال التجريف وا 
جنيه  1455حيث ولم تشير البيانات إلى وجود أعمال التجريف التى قدرت بحوالى  2.155الدراسة حيث بلغت التكلفة إلزالة العوائق قيمة قدرت بحوالى

بينما لم تتقيد أعمال التجريف عن  4.99تكلفة إزالة العوائق بلغت توضح كما تشير بيانات الجدول إلى أن  2991/2949/2944خالل عام التشغيل 
 .2944/2942عام التشغيل 

بينما  .2942/294جريف لعام التشغيل جنيه فى حين لم تتقيد أعمال الت 49599أيضًا يوضح الجدول من خالل بياناته أن تكلفة إزالة العوائق بلغت 
 .2941/.294جنيه خالل عام التشغيل  8884,91.جنيه باإلضافة إلى تكلفة أعمال التريف التى بلغت  2199بلغت تكلفة إزالة العوائق 

هذه الفترة من ثالث الى أربع يوضح العرض السابق إلى أن أعمال التجريف للمجري المائي موضع الدراسة تتم كل فترة وليس كل عام وتتراوح      
لفات عديدة سنوات وحسب حالة المجري المائي باإلضافة إلى أن أعمال إزالة العوائق تتم سنويًا نظرًا لما يتلقفه المجري المائي بصفة مستمرة من مخ

 . ى تمنع وصول المياه لنهايات المجري المائيتعيق سريان المياه إلى نهايات المجري المائي وبالتالى تعد هذه المشكلة ضمن المشاكل الرئيسية الت
 ألهم المحاصيل المنزرعة بمنطقة الدراسة : االقتصادية ؤشرات االنتاجية والم :   ثالثا  

 2113معيار العائد المائي لمحصول القمح والبرسيم المستديم وفقا للمقننات المنصـرفة بمنطقـة الدراسـة )ترعـة السـماعنة الجديـدة( موسـم  -1
: 
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 ( 2112/ 2113 – 2114/.211( تكلفة الصيانة الميكانيكية بهندسة شرق فاقوس )ترعة السمعانة الجديدة( خلال الفترة )2دول رقم  )ج

سنوات 
 التشغيل

األسلوب  البيانات الهيدروليكية للمجرى المائي مواصفات المعدات الميكانيكية وكفاءتها% 
المتبع 
فى 
 الصيانة

اجمالى 
تكلفة إزالة 

ائش الحش
المائية 
 جنية

اجمالى إزالة 
المساحة 
المصابة 
بالحشائش 
 )فدان /جنية(

نسبة 
اإلصابة 
بالحشائش 

% 

مساحة 
اإلصابة 
بالحشائش 

 )فدان(

المساحة 
الكلية 
للمجرى 
المائى 
 بالفدان

نوع 
 المعدة

طول 
 ذراعتها

 م

حجم 
 القادوس

 3م

عدد 
ايام 
العمل 
 الكلية

نسبة 
كفاية 
 المعدة%

 درجته

متوسط 
ضه عر 

سطح 
المياه 

 م

 الطول كم
الزمام 
 الرى

2995/2991 
حفار  

يدروليكي 
يعمل 
على 
 كاتيبنة

1. ½ 11 .1 
ترعة 
 توزيع

22 
 108291 

22149 
 

مقاول 
عقد 
محدد 
 بشروط
وجدول 
 فئات
 وكميات

09.91 9..28.2 13819 11814 .9812 
2991/2949 
2949/2944 

3.011 291281. 1181. .89. .9812 

2944/2942 14411 94.984. 3842 3833 .9812 
2942/294. 02001 929.814 1382. 1182. .9812 

294./2941 32911 113348.1 3802 3849 .9812 

 39.8912 39830 .21832 23.418432 143911 المتوسط
 .2941سنة  وارد المائية والري بشرق الشرقيةاالدارة العامة للمجمعت وحسبت من بيانات   المصدر :
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 ( 2112/ 2113 –2114/.211( تكلفة الصيانة الميكانيكية بهندسة الحسينية )ترعة السمعانة الجديدة( خلال الفترة )9جدول رقم )

سنوات 
 التشغيل

األسلوب  يالبيانات الهيدروليكية للمجرى المائ مواصفات المعدات الميكانيكية وكفاءتها% 
المتبع 
فى 
 الصيانة

اجمالى تكلفة 
إزالة 

الحشائش 
 المائية جنية

اجمالى إزالة 
المساحة 
المصابة 
بالحشائش 
 )فدان /جنية(

نسبة 
اإلصابة 
بالحشائش 

% 

مساحة 
اإلصابة 
بالحشائش 

 )فدان(

المساحة 
الكلية 
للمجرى 
المائى 
 بالفدان

نوع 
 المعدة

طول 
 ذراعتها

 م

حجم 
 القادوس

 3م

عدد 
ايام 
العمل 
 الكلية

نسبة 
كفاية 
 المعدة%

 درجته

متوسط 
عرضه 
سطح 
 المياه م

الزمام  الطول كم
 الرى

2995/2991 
حفار  

يدروليكي 
يعمل 
على 
 كاتيبنة

1. ½ 11 .1 
ترعة 
 توزيع

22-4 
 عند كم
328911 
 النهاية

1.8291 92249 

مقاول 
عقد 
محدد 
 بشروط
وجدول 
 فئات
 وكميات

32.91 992181 0822 9849 49801 
2991/2949 
2949/2944 

32111 21.384. .822 .8.0 49801 

2944/2942 222.1 913.812 981. 28.0 49801 
2942/294. .924.84 9.12894 1983. 128.1 49801 

294./2941 ...43 9.21800 198.. 1981.3 49801 

 112802 480410 118130 92938192 .9291281 المتوسط
 .2941سنة  االدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية:  جمعت وحسبت من بيانات  المصدر
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 ( 2941/.294 – 2949/2944يوضح تكلفة الصيانة البيولوجية لترعة السماعنة الجديدة خالل الفترة )  (0جدول رقم )

سنوات 
 التشغيل

 الهيدروليكية للمجرى المائي )ترعة السمعانة(البيانات 

نسبة 
اإلصا
 بة %

اجمالى 
مساحة 
اإلصابة 
 )فدان(

طول 
المساح
ة 

المملؤه 
 كم ط

اجمالى 
تكلفة 
الصيانة 
البيولوجي

 ة

حجم 
األسما
ك 
 الملقاة

كفاءة 
المقاو 
 مة

اجمالى 
تكلفة 
ازالة 
الحشة 
من 

الحشائش 
المائي 
)ميكانيك
 ية(

اجمالى 
تكلفة شراء 
كمية 

األسماك 
 الملقاء

تكلفة 
الوحدة عدد 
 /جنية(

كمية اسماك 
مبروك 
الحشائش 
الملقاة 
بطول 
المجرى 
 المائى

درجة 
المجر 
ى 
المائ
 ى

 زمام
 الرى

عر 
ض 
 القاع

 متوسط
عرض 
 سطح
 المياه

طول 
 المجرى

مساحة 
 المجرى

ميل 
جوان
ب 
المجر 
 ى

2949/
2944 

ترعة 
 توزيع

1241
5 

من  45
22-1 

 عند كم 
.1.59

فى  9
نهاية 
 المجرى

.1.59
9 

459.8
4 

./2 
55.4
9 

42..9
15 

2..59
9 

.555
99 

49 19 .4599 ..5999 
4999*
489 

5515999
9 
 

2944/
2942  
2942/
294. 

55.4
9 

42..9
15 

2..59
9 

4445
99 

49 19 .4599 59999 

4999*
489 

4.59999
9 
 

294./
2941 

55.4
9 

42..9
15 

2..59
9 

4259
99 

49 19 15999 59999 
4999*
489 

4.59999
9 
 

 المتوسط
85...
.. 

284555.
58 

 455555.
58 

 .2941سنة  االدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية:  جمعت وحسبت من بيانات المصدر 
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 ( 2941/.294 – 2995/2991)يوضح تكلفة أعمال الصيانة اليدوية بترعة السماعنة الجديدة خالل الفترة ( .جدول رقم )
 

 سنوات التشغيل
 البيانات الهيدروليكية

نسبة 
اإلصابة 
بالحشائش 

% 

اجمالى 
مساحة 
اإلصابة 
بالحشائش 

 فدان

اجمالى 
تكلفة إزالة 
الحشائش 
الجرفية 
 يدويا  

تكلفة إزالة 
كيلو متر 
واحد من 
الحشائش 
 المائية

األدوات 
المستخدمة 
فى أعمال 
الصيانة 
 اليدوية

الكمية 
المقرر 
من إزالتها 

الحشائش 
المائية 
 كم8ط

األسلوب 
المتبع فى 
الصيانة 
 الطول كم الدرجة االسم اليدوية

متوسط 
عرض 
سطح 
 المياه م

الميول 
 الجانبية

مساحة 
المجرى 
 فدان

السمعانة  2114/.211
 الجديدة

وعند -22 328911 توزيع
النهاية كم 
328911 

3/2 .1/1.1 
1842 180. 2291 391 

المنجل 
 . ةالشرشر 

 مقاول 
عقدة 
محدد 
بشروط 
وجدول 
فئات 
وكميات 
لمدة 
سنوات 
التشغيل 
كلا على 

 حدا

2114/2111 
المنجل  002891 19411 98.1 3810 2111/2111

 22 والشرشرة

المنجل  211 3211 1841 1819 2111/2112
 . والشرشرة

المنجل  211 111. ..28 2802 2112/2113
 والشرشرة

21 

2113/2112 

1832 283. 0111 011 

المنجل 
 11 والشرشرة

  .138  193289 33941 128920 8132. المتوسط
 .2941سنة  االدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقيةجمعت وحسبت من بيانات   المصدر :
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 ( 2941/.294 – 2995/2991خالل الفترة ) ئق بترعة السماعنة يوضح تكلفة أعمال الصيانة تجريف  وازالة العوا( .جدول رقم )
 

 سنوات التشغيل
األسلوب  البيانات الهيدروليكية للمجري المائي )ترعة السماعنة(

المتبع فى 
الصيانة 
-)تجريف
إزالة 
 عوائق(

إجمالى تكلفة 
زالة  التجريف وا 
 العوالق )جنيه(

تكلفة تجريف 
المجري المائي 

 )جنيه(

تكلفة 
إزالة  أعمال

العوائق 
 )جنيه(

درجة 
المجري 
 المائي

 زمام الري
مساحة المجري 

 )فدان(
طول المجري 

 كم8ط

متوسط 
عرض سطح 
 المياه )م(

 عرض القاع
ميل جوانب 
 المجري

 ترعة توزيع 2114/.211
 

عند  1 -22 1,599. 459,84 12415
 نهاية المجري

 مقاول 2/. 45
عقد محدد 
بشروط 
وجدول 
فئات 
 وكميات

 2.155 ــــ 2.155
2114/2111  
2111/2111 

25515 1455 45119 

 4.99 ــــ 4.99 2111/2112
 49599 ــــ 49599 2112/2113
2113/2112 19484.91 .8884.91 2199 
 92.30 2.123892 0422.821 المتوسط
 .2941سنة  للموارد المائية والري بشرق الشرقية االدارة العامة:  جمعت وحسبت من بيانات  المصدر
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فـي حـين بلـغ  .جنيـه /م 4.18جنيـه / فـدان وأن العائـد مـن ميـاه الـري بلـغ  ..5.( أن صافي العائـد مـن محصـول القمـح بلـغ1ضح بيانات جدول رقم )تو 
وذلــك مقارنــة بالوجــه البحــري حيــث بلــغ  .جنيــه /م 1.95مــن ميــاه الــرى /فــدان بينمــا بلــغ العائــد الميــاه 49141صــافي العائــد لمحصــول البرســيم المســتديم 

وبالنسـبة  .جنيـه /م .5..لمحصول القمح بينما بلغ العائد مـن ميـاه الـرى لمحصـول البرسـيم المسـتديم حـوالي  .جنيه /م 4.84العائد من مياه الرى حوالي 
للفدان من محصول القمح في حـين بلـغ عائـد ميـاة الـرى للفـدان مـن محصـول  .جنيه م/ 4.55علي مستوى الجمهورية فقد بلغ العائد من مياه الرى حوالي 

 2941للموسم الزراعي  .جنيه /م 25..البرسيم المستديم حوالي 
 

موسم  معيار العائد المائي لمحصول القمح والبرسيم المستديم وفقا للمقننات المنصرفة بمنطقة الدراسة )ترعة السماعنة الجديدة( (4جدول رقم )
2112 

 المحصول
صافي العائد 
 للفدان بالجنية

المقنن المائي 
 .للفدان لم

عائد مياة الرى 
 (.)جنيه/م

 أجمالي الجمهورية محافظة الوجه البحري
المقـــــــنن المـــــــائي 

 .للفدان م
عائـــد ميـــاه الـــرى 
للفـــــــــــدان جنيـــــــــــه 

 (  ./م

المقـــــــنن المـــــــائي 
 .للفدان م

عائـــد ميـــاة الـــرى 
للفـــــــــــدان جنيـــــــــــه 

 (  ./م
 4.55 21.2 4.84 22.8 4.18 4115 ..5. مح الق

البرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
 المستديم 

49141 2558 1.95 .951 ..5. ..55 ..25 

 :المصدر 
 " ، أعداد متفرقة .نشره االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح االراضى ،  قطاع الشئون االقتصادية ، "  -4
 . 2941بيانات غير منشورة سنه  - ارد المائية والرينشرة المو الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،   -4
 عائد الجنية من تكاليف الرى للفدان : -2

 9.912مــن الميــاه بلــغ حــوالي  .( إلــي أن عائــد الجنيــة مــن تكــاليف الــرى للفــدان مــن محصــول القمــح لكــل متــر 49تشــير بيانــات جــدول رقــم )
، فـي حـين بلـغ عائـد الجنيـة مـن تكـاليف  2941جنيه / الفدان موسم الزراعي  .55.ى حوالي أيضا بلغ العائد الصافي بعد خصم تكلفة مياه الر  .جنيه/م

وقـد  –جنيـه / الفـدان  49125بينما بلـغ العقـد الصـافي بعـد خصـم تكلفـة ميـاه الـرى حـوالي  .جنيه / م 9.452الرى من محصول البرسيم المستديم حوالي 
/ الفــدان للموســم  155جنيــه /الفــدان  بينمــا بلــغ تكلفــة ري الفــدان لمحصــول البرســيم المســتديم بحــول  459بلغــت تكلفــة رى الفــدان لمحصــول القمــح حــوالي 

 . 2941الزراعي 
 
( يوضح عائد الجنية من تكاليف الرى للفدان من محصول القمح ومحصول البرسيم المستديم بمنطقة الدراسة ترعة السماعنة الجديدة 11جدول رقم)

 21138موسم 
ــــــــــــــــــــــــراد اإل المحصول  ي

الكلـــــــــــــــــــــــــــي 
للفــــــــــــــــدان / 

 جنيه 

المقــــــــــــــــــــــــــــــنن 
   .المائي م

تكـــاليف رى 
الفــــــــــــــــدان / 

 جنيه 

تكـــــاليف الفـــــدان 
باإليجــــــــــــــــــــــــار / 

 الجنية

العائد الصـافي قبـل 
خصــــم تكلفــــة ميــــاه 

 الرى / جنيه 

العائــــــد الصــــــافي بعــــــد 
خصم تكلفة مياه الـرى 

 / جنيه 

صـــــافي العائـــــد لكـــــل 
مــن ميــاه الــرى /  .م

 (8جنية )

 9.912 .55. ..5. 1194 459 4115 58.1 القمح 
البرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

 المستديم 
41199 2558 155 .155 49141 49125 9.452 

 (  2/.=8) .( تأتي من خارج قسمة تكاليف رى الفدان بالجنية علي المقنن المائي للفدان م8)
 المصدر :
 " ، أعداد متفرقة .عينشره االقتصاد الزراوزارة الزراعة واستصالح االراضى ،  قطاع الشئون االقتصادية ، " -4
 . 2941بيانات غير منشورة سنه  - نشرة الموارد المائية والريالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،  -.
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 نسبة تكاليف الطاقة الى تكاليف الرى للفدان :-3
مــن أجمــالي  %59.55غــت حــوالي (  بــأن نســبة تكــاليف الطاقــة إلــي تكــاليف الــرى للفــدان مــن محصــول القمــح بل44تشــير بيانــات جــدول رقــم) 

، فــي حـين بلغــت نســبة تكــاليف الطاقـة إلــي تكــاليف الـرى للفــدان مــن محصــول  2941جنيــه للفــدان الموسـم الزراعــي  459تكـاليف الــرى التــي بلغـت حــوال 
، هـذا يوضـح ارتفـاع  2941اعـي جنيه/الفـدان للموسـم الزر  155مـن أجمـالي تكـاليف الـرى التـي بلغـت إجمـالي حـوالي  %55.98البرسيم المسـتديم حـوالي 

 تكاليف الطاقة حيث تقارب في مجملها تكاليف الرى في كل من المحصولين علي حدا .
 

( يوضح نسبة تكاليف الطاقة الى تكاليف الرى للفدان من محصول القمح ومحصول البرسيم المستديم بمنطقة الدراسة ترعة 11جدول رقم )
 21128السماعنة الجديدة موسم 

 ولالمحص

االيرد 
الكملي 
للفدان / 
 جنيه

تكاليف 
الفدان 
باإليجار 
 /جنيه

تكاليف رى 
 الفدان / جنيه

تكاليف 
الطاقة 

المستخدمة 
في الرى / 

 جنيه

العائد الصافي 
قبل خصم تكلفة 
مياه الرى علي 

 الجنيه

العائد الصافي 
بعد خصم تكالفة 

 مياه الرى

نسبة التكاليف الطاقة 
 إلي تكاليف الرى %

 59.55 .55. ..5. 415 459 1194 58.1 القمح
 55.98 49125 49141 129 155 155. 41199 البرسيم المستديم 

 المصدر :
 " ، أعداد متفرقة .نشره االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح االراضى ،  قطاع الشئون االقتصادية ، " -4
 . 2941بيانات غير منشورة سنه  - د المائية والرينشرة الموار الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،  -1
 بالوحدة المائية : فاع كفاءة االنت -5

 
للفــدان خــلال الموســم الزراعــي  38.1( إلــي أن كفــاءة االنتفــاع بالوحــدة المائيــة لفــدان محصــول القمــح بلغــت حــوالي 12توضــح بيانــات الجــدول رقــم )

 8 2112للفدان خلال الموسم الزراعي  ..48ائية للفدان من محصول البرسيم المستديم حوالي، في حين وصل كفاءة االنتفاع بالوحدة الم 2112
 

 .294البرسيم المستديم لمنطقة الدراسة بترعة السماعنة الجديدة موسم  –يوضح كفاءة االنتاج بالوحدة المائية لمحصول القمح ( 12جدول رقم )
كفاءة االنتاج بالوحدة المائية  لي االنتاج ط/ فدان إجما /فدان .كميات المياة المستخدمةم المحصول 

 المستهلكة علي مستوى الحقل *
 84.. 2.59 851919 القمح 

 1.88 21.11 .9454. البرسيم مستديم 
 إجمالي قيمة اإلنتاج طن / ف                                                              

 ة المستهلكة علي مستوى الحقل ـــــــــــــــ*كفاءة انتفاع المحصول بالوحد
 /ف .كميات المياة المستخدمة م              
 المصدر :
 " ، أعداد متفرقة .نشره االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح االراضى ،  قطاع الشئون االقتصادية ، " -4
  2941بيانات غير منشورة سنه  - لمائية والرينشرة الموارد االجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، -2

 
 الكفاءة االقتصادية لمحصولي القمح والبرسيم المستديم بمنطقة الدراسة بترعة السماعنة الجديدة : 5

ن خالل الموسم للفدا 9.85( إلي أن الكفاءة االقتصادية لمحصول القمح وفقا لمعيار العائد الصافي قد بلغت حوالي ..تشير بيانات جدول رقم )    
  2941للفدان خالل الموسم الزراعي  .4..، بينما بلغت الكفاءة االقتصادية لمحصول البرسيم المستديم  2941الزراعي 
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يوضــح الكفــاءة االقتصــادية لمحصــولي القمــح والبرســيم المســتديمة المنطقــة الدراســة بترعــة الســماعنة الجديــدة وفقــا لمعيــار صــافي  (13جــدول رقــم ) 
  2112موسم العائد 

 المحصول
إجمالي قيمة اإليراد 

بالسعار المزرعية للفدان 
 / جنيه

 أجمالي قيمة التكاليف
 بالفدان / جنية

العائد الصافي بالجنية / 
 فدان

 الكفاءة االقتصادية*
 

  9.85 ..5. 1194 58.1 القمح 
  .4.. 49141 155. 41199 البرسيم المستديم 

 ئد الصافي * الكفاءة االقتصادية =  العا
 ـــــــــ                        

 إجمالي قيمة التكاليف      
 

 الملخص
ا تزايد اهتمام الحكومة المصرية بقضية المياه ويرتكز جوهر هذة القضية فى ان المياه ليست مثل باقى السلع يمكن زيادة المعروض منها كلم

وقد واكب ذلك قيام .مليار متر مكعب فى السنة  55,5يث يقدر نصيب مصر من المياة بحوالى زاد الطلب عليها باإلضافة الى محدودية هذا المورد ح
العاملة فى الحكومة المصرية باتخاذ العديد من إجراءات التطوير واإلصالح المؤسسى من أجل توزيع المهام وتحديد العالقات التنظيمية بين المؤسسات 

والمستخدمين فى إدارة المياه خصوصًا فى أعمال التشغيل والصيانة ووضع اإلجراءات التشريعية والقانونية  قطاع المياه وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
وتتلخص المشكلة في إنخفاض كفاءة وقدرة القنوات المائية على استيعاب التصرفات المائية على لتنظيم استخدامات المياه فى حدود الموارد المتاحة. 

بصيانته القنوات المائية لشبكة الرى بالطرق المختلفة الميكانيكية واليدوية، والبيولوجية إال أنها ال تحقق الهدف المنشود من الرغم من القيام سنويًا 
ات المائية التطهير ويرجع ذلك إلى الممارسات الخاطئة فى إجراء الصيانة لشبكة الرى. لذا تستهدف الدراسة تعظيم االستفادة من وحدة المياه بالقنو 

المائية األروائية  االروائية عن طريق تقييم بعض األسالييب الفنية لصيانة  هذة القنوات والتى يمكن من خاللها رفع الكفاءة االقتصادية إلستخدام المواردا
اليدوية ( ، كم  –البيولوجية  –وتم إختيار ترعة السماعنة الجديدة إلجراء الدراسة حيث يتم بها استخدام طرق الصيانة المختلفة ) الميكانيكية  المتاحة.

كيلومتر وتتغذى من مياه بحر فاقوس  1,599.أنها تعد من الترع الرئيسية باإلدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية حيث يصل طولها إلى 
ألف فدان بزمام هندسة الحسينية  51115ألف فدان ،   19499من . كما يصل الزمام الكلى من االراضى الزراعية حوالى  299,.2عند كيلومتر 

 وهندسة شرق فاقوس علي الترتيب .
 

 وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي: 
كيلومتر من طول الترعة  45,259فقد بينت الدراسة وجود اإلصابة بالحشائش المغمورة والجرفية زمام هندسة شرق فاقوس الذي يصل طوله إلى  -4

فدان. بينما فى الطول المتبقي من المجرى المائي الذي يبلغ  4.,1كم وهى تقارب مساحة 45,199ادل كيلومتر بمسافة تع 1,599.البالغ 
فدان. وقد بلغ أجمالي مساحات اإلصابة بالحشائش المائية المغمورة  1,44كم بزمام هندسة الحسينية فقد بلغت المساحة المصابة 45,259

 .  %5,98وبلغ أجمالي نسب اإلصابة بالحشائش المائية )مغمورة وجرفيه( فدان  5,12والجرفية بطول المجرى المائي حوالي 
ومتوسط  2941ابريل من عام  –مارس  -فبراير –/ث خالل يناير .م 5.5بلغ متوسط التصرف المار من فم المجرى المائي يصل إلى  -2

/ويصل .م 5ديسمبر  –نوفمبر –أكتوبر  -بتمبر /ث. بينما خالل أشهر س.م 49أغسطس بلغ حوالي  –يوليه  –يونيه  -التصرف خالل مايو 
 /ث..م 5.../ث واقل تصرف وصل الى حوالى .م42اقصى تصرف الى حوالى 

ويشير ذلك الى وجود المياه بالقدر والكميات  %15، %15مرتفعة حيث تراوحت بين  لترعة السماعنة الجديدة يتضح أن كفاءة المجرى المائي -.
 .باالحباس االول من المجرى المائيمما يؤكد انخفاض الكفاءة بالمقارنة  %85د قدرت الكفاءة بحوالىالمناسبة عدا الحبس االخير فق

جرفية( من مساحة المجرى  -زالة المساحة المصابة بالحشائش المائية )مغمورةالطريقة الميكانيكية بهندسة شرق فاقوس إل أن اجمالى تكلفة تبين -1
فدان من اجمالى مساحة  915,.جنية بينما بلغت مساحة اإلصابة حوالي  2599.بلغت  2941/.294لي المائي محل الدراسة خالل العام الما
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وبلغ إزالة الفدان المصاب من الحشائش المائية  %51,.فدان فى حين بلغت نسبة اإلصابة حوالى  55,42المجرى المائي التى قدرت بحوالى 
 . جنية 1..49حوالى 

جنية لمسافة موبؤة تقدر  59999( حيث بلغت التكلفة الكلية 2941/.294 -.2942/294وجية عن الفترة من ) تكلفة المقاومة البيول وبلغت -5
فدان من مساحة المجرى المائى التى  915,.42حوالى  موبوءةجم بزمام هندية رى شرق فاقوس والحسينية وتعادل المسافة  59,.2بحوالى 

جنية وبذلك يصل  15999ازالة الحشة ميكانيكية الحشائش المغمورة والتى قدرت بحوالى  فدان يضاف الى ذلك تكلفة 459,8قدرت بحوالى 
على مدار الفترة من  %55,42جنية وفى حين بلغت نسبة االصابة حوالى  425999اجمالى تكلفة الصيانة البيولوجية الى قيمة قدرت بحوالى 

 م . 2941الى  2949
أيضـا بلـغ العائـد الصـافي بعـد خصـم  .جنيـه/م 9.912مـن الميـاه حـوالي  .ن مـن محصـول القمـح لكـل متـر بلغ عائد الجنية من تكاليف الـرى للفـدا -5

، فـي حـين بلـغ عائـد الجنيـة مـن تكـاليف الـرى مـن محصـول البرسـيم المسـتديم  2941جنيـه / الفـدان موسـم الزراعـي  .55.تكلفة مياه الرى حوالي 
وقـــد بلغـــت تكلفـــة رى الفـــدان  –جنيـــه / الفـــدان  49125ي بعـــد خصـــم تكلفـــة ميـــاه الـــرى حـــوالي بينمـــا بلـــغ العقـــد الصـــاف .جنيـــه / م 9.452حـــوالي 

 . 2941/ الفدان للموسم الزراعي  155جنيه /الفدان  بينما بلغ تكلفة ري الفدان لمحصول البرسيم المستديم بحول  459لمحصول القمح حوالي 
جنيـه  459مـن أجمـالي تكـاليف الـرى التـي بلغـت حـوال  %59.55القمـح بلغـت حـوالي  نسبة تكاليف الطاقة إلي تكـاليف الـرى للفـدان مـن محصـول -8

مـن  %55.98، في حين بلغت نسبة تكاليف الطاقة إلي تكاليف الرى للفدان من محصول البرسـيم المسـتديم حـوالي  2941للفدان الموسم الزراعي 
، هــذا يوضــح ارتفــاع تكــاليف الطاقــة حيــث تقــارب فــي  2941موســم الزراعــي جنيه/الفــدان لل 155أجمــالي تكــاليف الــرى التــي بلغــت إجمــالي حــوالي 

 مجملها تكاليف الرى في كل من المحصولين علي حدا .
 

 فأنه يمكن التوصية بما يأتى : واستنادا الى ما تناولته  الدراسة 
 وتوزيع المياه.التطهير الدوري للترع بهدف تقليل الفواقد االروائية ويحقق فى النهاية رفع كفاءة نقل  -4
 ضرورة العمل على تطوير المؤسسات المسئولة عن إدارة المياه ووضع خطة عمل متكاملة بين هذة المؤسسات تتسم بمرونة التنفيذ. -2
 التوسع فى مشروعات الرى المتطور فى االراضى القديمة. -.
 

 المراجع: 
" ، رسـالة ماجسـتير  ،كليـة الزراعـة جامعـة  ه الـري لـبعض المحاصـيل" تقـدير العائـد االقتصـادي لميـاانتصار زكريا عبد اهلل أبو العنين،   -4

 .2992عين شمس ، 
كفاءة استخدام الموارد المائية العذبة فى ظل المؤثرات البيئية الواقعـه عليهـا فـى جمهوريـة مصـر "  )دكتور( ، جمال الدين محمد زكى  -2

 .2995لسنة  2، عدد  8." ،  مجلة أسيوط للعلوم الزراعية ، المجلد  العربية
إدارة الحشائش المائية وتصميم النطاق وشباك الحجز ببحر يوسف أمام قناطر اللاهون حسام محمود سيف )دكتور( وآخرون ،"  -3

 ..294،  ، وزارة الموارد المائية والري ه، المركز القومي لبحوث الميا معهد بحوث صيانة القنوات المائية" ،  الجديدة
التوجيــه االقتصــادى ألهــم  المــوارد االقتصــادية المســتخدمة فــى القطــاع )دكتــور( ، " هــدى محمــد رجــب  ، )دكتــور( ذكــى محمــود حســين -1

 .2995المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى المجلد السادس عشر العدد الثانى يونيه  " ، الزراعى
معهــد   "،للحشــائش المائيــة بــ دارات الــرى تقيــيم أســلوب تطبيــق المقاومــة البيولوجيــة "  ،عبــد المنطلــب أحمــد علــى )دكتــور( وآخــرون  -5
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