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حبث عن حلول لتحسني تصميم وتشغيل
وصيانة أنظمة الصرف احلقلي يف مصر 

زيارة مهندسي هيئة مشروعات الصرف وباحثي معهد بحوث الصرف 

لـدولـة هــــــــولندا

2018/11/21و حتى 2018/11/19خالل  الفترة من 



تمهيد

(158)رقمالعربيةمصرجمهوريةرئيسبقرارالصرفلمشروعاتالعامةالمصريةالهيئةانشأت❑

ىعلالزراعيالصرفشبكاتصيانةوتنفيذوتصميمعنالمسئولةالجهةهيو1973لسنة

.الجمهوريةمستوى

راتالتغيمعالتشغيلوالتصميمحيثمنمالئمةغيراصبحتحالياالحقليالصرفأنظمة❑

.المحاصيلانتاجيةلزيادةالريمياهعلىالطلبزيادةوالمياهندرةوالحاليةالمناخية

يناعليفرضالمياهاستهالكلترشيدسطحيتحتريكنظمالمغطىالصرفأنظمةإستخدام❑

.المزارعينقبلمنالجديدةالتشغيلقواعدمعتتفقجديدةتصاميمعنالبحث
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مصانع المواسير 
بالهيئة



الهولندي المصريالمجلس االستشاري

فيبالتعاونبدأحيث1976عامالمياهإلدارةالهولنديالمصرياالستشاريالمجلستأسيستم❑

خطيطتمجاالتكافةليشملوتوسعالبلدينبينالمثمرالتعاوناستمرثمالمغطىالصرفمشروعات

.المائيةالمواردوإدارة

(براءللخواجتماعوزارياجتماع)سنويامرتينبمعدلدوريبشكلاالستشاريالمجلساجتماعاتتعقد❑

رأسهاوعلىالمائيةالمواردوإدارةتخطيطموضوعاتفيالحكومتينبينالخبراتتبادلعلىللعملوذلك

يالمصرالجانبمنالمجلسويرأسالمياهنوعيةوتحسينالزراعةقطاعفيالمياهمنالعائدتعظيم

.هولنديةالوالمياهالتحتيةالبنيةوزيرةالسيدةالهولنديالجانبومنوالريالمائيةالمواردوزيرالسيد

الهولنديةالحكومةنفقةعلىالهولنديينللخبراءالعملومهامالدراساتتمويلويكون❑
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ما تم                                  

وذلك2017نوفمبرفىالصرفلمشروعاتالعامةالمصريةالهيئةإلىالهولنديينالخبراءمنثالثمنبعثةقامت❑

والتحدياتالحاليةالتشغيلظروفمعيتناسببمامصرفيالمغطىالصرفنظموتطويردراسةعلىللعمل

تمقدو.الماضيالقرنوثمانينياتسبعينياتفيوضعهاتمقدالحاليةالصرفنظممبادئأنحيثالمستقبلية

انيةوامكمختلفة،مستوياتعلىالمياهمناسيبفيالتحكمنظمتطويرومنهاالتطويرمقترحاتبعضاستعراض

لك،ذفيالمعالجالصحيالصرفمياهاستخداميمكنوقداألوقاتبعضفيريكنظمالمغطيالصرفنظماستخدام

داخلاتاتالنبجذورنموتمنعجديدةتقنياتواستخدامالمغطى،الصرفنظموتنفيذتصميمفيالمزارعينمشاركةدعم

.المغطىفرالصمواسير

-:خاللمنالمبتكرةاألفكارهذهالختباربرنامجإعداد❑

DRIالصرفبحوثمعهدمعمشتركةأبحاثجدول•

الدلتاغربفىإسترشاديةمناطقإختبار•



زيارة لمصنع طنطا ومركز التدريب



زيارة محافظة البحيرة، غرب الدلتا جانبية البرادعي مركز 
المحمودية



خيارات 
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-:وفي سبيل تنفيذ هذه المهام

تراك تشكيل مجموعة عمل من كل من مهندسي هيئة الصرف و باحثي معهد بحوث الصرف لتطوير نظم الصرف باالشتم

للوقف على اهم التطورات (  (visit toursمع الجانب الهولندي من خالل تبادل الزيارات الميدانية ما بين الجانبين 

في انظمة الصرف بهولندا و تحديد أهم الموضوعات التى تحتاج دعم من الجانب الهولندى بما فى ذلك الدراسات

.لدراسة إمكانية تعميمها من عدمه ( pilot area)البحثية وتطبيقها على مناطق إسترشادية 
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برنامج الزيارة

اليوم الثاني
زيارة الحد جمالس 

املياه 
و منطقة اسرتشادية 
العادة استخدام مياه 
الصرف الصناعي يف 

ري احملاصيل 
باستخدام  شبكات 

الصرف املغطى

اليوم االول
زيارة ميدانية 
ملواقع تنفيذ 
شبكات صرف 

مغطى برعاية احد 
الشركات املصنعة 

ملعدات احلفر

اليوم الثالث
زيارة ميدانية 
ة ملنطقة اسرتشادي

العادة استخدام 
مياه الصرف 
الصحي يف ري 
ق احملاصيل و تطبي

CADتكنولوجيا 



اليوم الثاني



و تقديم  International Water Houseزيارة مقر ❑

الخبراء الهولنديين عرض عن اهداف الرحلة و

برنامجها

ذ جولة ميدانية الستعراض ماكينات تنفي❑

شبكات الصرف بعدة مواقع حفر و رص 

و حقليات مباشرة على مصارف مكشوفة

.حقليات على مجمعات و غرف تفتيش 

جولة ميدانية باحد مصانع مواسير شبكات❑

يش الصرف رئيسيات و حقليات و غرف التفت

إلخ... 

رص الحقلياتالحفر ويوجد نوعين من ماكينات 



يتم تنفيذ الحقليات

بدون حفر خندق خاص بتنفيذ 

كما هو متبع في الحقليات

الماكينات المنتشرة حالياً في

مصر 

هذا النوع يؤدي لتقليل مساحات

تالف الزراعه و عدم الحاجة للردم

و تعتمد الماكينات في تحديد 

GPSمسار الحقليات على نظام 

.العالمي



الطريقهوفي هذه 

تنفيذ الحقليات بحفريتم 

لياتالخندق الخاص بتنفيذ الحق

وهذا النوع يتم العمل 

.به حاليا في مصر 



مصنع مواسير الحقليات العاديه والمغلفه ❑

يشبه تماما مصانع الهيئه المختلفه❑

الفرق الجوهري بين هذا المصنع ومصانع الهيئه هو❑

تصنيع جميع المواسير المستخدمه في المرافق 

المختلفه سواء مياه شرب وتليفونات وصرف صحي

وان وخالفه ويتم التمييز بين هذه المنتجات بجعل ال

المواسير تختلف عن بعضها البعض حسب الغرض 

.  المخصصه من أجله

مواسير حقليات 
مغلفه

مواسير حقليات

الياف المغلف الصناعي للحقليات 



زياره موقع جاري تعديل نظام الصرف به من 

حقليات مباشرة على مصرف مكشوف 

علي خط مواسير رئيسي يصب في لتصرف 

غرفة تفتيش تصب بدورها علىعلى نهايته 

مصرف مكشوف

ى تحكم في مستوغرفة التغتيش مزودة بنظام 

ي رفع تقوم بضخ المياه فاالرضي و طلمبة الماء 

للحقلياتالخط الرئيسي ومنه 

و بذلك يعمل النظام بالكامل كنظام صرف في

فترات الرطوبة و ري تحت سطحي في فترات 

(فصل الصيف)الجفاف 



غرفه مصب تزود بنظام تحكم و طلمبة رفع 

نموذج لمشترك المصب



الصرف المقنن 

Water level



الصرف المقنن 

Water level



الصرف المقنن 

Water level



اليوم الثاني





منظمة حكومية تمثل احد مجالس المياه في

S’Hertogenboschمدينة هولندا مقرها 

تتحكم في توزيع المياه بزمام

الف فدان 400حوالي 

موظف400بها ما يقرب من يعمل 

إجمالي أطوال المجاري المائية بها يبلغ 

كم2900حوالي 

القوانين المنظمة منيحكم عملها مجموعة و 

الجواراتفاقيات دولية مع دول و 



-:الغراضالمياهمنالالزمةالكمياتتوفير

االقليمبزمامالمحاصيلري❑

مععليهاالمتفقالمستوياتعندالمائيةالمجاريفيالماءمستوىعلىالحفاظ❑

.المنتفعين

.لعذبةاالمياهاستهالكلتقليلمحددةمستوياتعنداالرضيالماءمستوىعلىالحفاظ❑

-:طريقعنالبيئةعلىالحفاظوالمياهنوعيةعلىالحفاظ

الزرقاءااللجياانتشارمنع❑

بهاحيةالالكائناتعلىللحفاظالمائيةالمجاريفياالكسجينمستوياتانخفاضمنع❑

.الهامةالمائيةالمجاريمنبيئياالمطلوبالتصرفمناالدنىالحدعلىالحفاظ❑



علىيعتمد المجلس في اتخاذ قراراته باالساس 

منالعاملين به في تحليل نتائج البيانات الواردة له خبرة 

على موبايالتهم Webطبيقات المنتفعين بزمام المناطق التابعة للمجلس عبر ت❑

.مما يعزز مشاركتهم في اتخاذ القرار

تم توفيرها القياسات الحقلية لتوقعات الطقس و كميات المياه االرضية و التي ي❑

رئيسي عبر شبكة من أجهزة و ابار رصد منتشره عبر االقليم و متصلة بالمركز ال



يعتمد المجلس في تلبية احتياجات االقليم من المياه 

في فترات الجفاف التي يقل فيها محتوى التربة من الرطوبة 

االرضيتعويض النقص في المياه عن طريق الحفاظ على مستوى الماء على 

منع تسربها النظمة الري السطحية و 

باستخدام شبكات صرف

مزودة بنظم تحكم في مستوى الماء االرضي

تقليلحيث وجد بالدراسة ان نظم الصرف التقليدية تسبب 

.المحاصيل في تلك الفتراتانتاجية 



Traditional 

Drainage

Level 

Controlled

Drainage 

Level Controlled 

Drainage with 

Water Supply

Effects on Agriculture

(droughts)
- -/0/+ +++

Effects 

on Nature
-- - +

Effects on Agriculture

(wet conditions)
++ ++ +



(Pilot area)سترشاديةإمنطقة زيارة 

م ستخدم مياه الصرف الصناعي القادت

من مصانع شركة

Bavaria Brewery Beer

بعد معالجتها في ري االراضي  المجاورة

بنظام الري تحت السطحي لتقليل 

الحاجة للري السطحي 



مكونات النظام 

صل خزانات مياه الصرف الصناعي المعالجة تت❑

بمبادئ مجمعات الصرف و مزود ة بفتحات 

بكة تحكم في كمية المياه التي يتم ضخها لش

ذور الصرف بغرض تشبيع التربة في نظاق ج

.النبات

مجمعات صرف مغطى تصب على غرف ❑

ظام تفتيش عند المصرف المكشوف مزودة بن

.تحكم يدوي في مستوى الماء االرضي

خزان تجميع
المياه المعالجة

غرفة تفتيش
مصب المجمع 

نظام التحكم
اليدوي 



الثالثاليوم 



سترشاديةإمنطقة زيارة 

لمدينةالصحي ستخدم مياه الصرف ت

Haakssbergen

المجاورةمعالجتها في ري االراضي  بعد 

تزويد الشبكة بنظاممع الري تحت السطحيبنظام 

CAD

بعدمستوى الماء االرضي عن في للتحكم 

خالل شبكات االنترنتمن 



Climate Adaptive Drainage

-:يتكون هذا النظام من 

.شبكة صرف مغطى❑

معدات تحكم  عن بعد في كمية المياه التي❑

مغطى يتم تصريفها عبر منافذ شبكة الصرف ال

.  من خالل االنترنت

.  اجهزة قياس  عن بعد ❑

.  هانظام تليمتري لتحكم في البيانات و إدارت❑

(خاليا شمسية )مصدر طاقة ❑
جهاز تحكم في 
يةتصريف المياه االرض



غرفة تفتيش مزودة 
بجهاز تحكم في 

مستوى الماء االرضي

غرفة تفتيش مصب النظام
على المصرف المكشوف



أجهزة رصد و قياس الرطوبة 
في التربة و سحب عينات من

الماء االرضي 

.....أجهزة رصد و قياس 



بمنظومة الري CADيمكن دمج نظام 

فيما يعرف بالري تحت السطحي

ربة بهدف توصيل مياه الري الى منطقة جذر النبات من أسفل سطح الت

الفائض من المياه يتم تجميعه مرة أخرى إلعادة االستخدام

هذا النظام يستخدم في ري محاصيل مثل الطماطم والفلفل وقصب

السكر

.المناطق التي تحتوي على منسوب مياه مرتفعفي 



نتائج الزيارة

الحفر و كميات)توجد معدات تنفيذ شبكات صرف مغطى توفر تكاليف التنفيذ ❑

(.الردم و بدل التالف 

ياه و الدور الهام و الفعال لمجالس المياه في توفير متطلبات االقليم  من الم❑

اذ مراقبة جودة المياه للحفاظ على البيئة و  مشاركة المنتفعين  في اتخ

القرارات الهامة

بر تجارب اعادة استخدام مياه الصرف الصناعي و الصحي في ري المحاصيل ع❑

ضخها في شبكات الصرف المغطى ليعمل كنظام ري تحت سطحي مع أهمية

.مراقبة الملوثات و تتبعها في التربة 

في مستوى WEBفي التحكم عن بعد عبر شبكات الـ CADاستخدام تكنولوجيا ❑

الماء االرضي



التوصيات



فيتحكمبانظمةالمزودةالمغطىالصرفشبكاتإستخدامعلىبحثيةدراساتعمل❑

غرفتصميمتعديلمراعاةمعCADنظاممثلأتوماتيكيةاويدويةاالرضيالماءمستوى

الصرفشبكةاستخدامامكانيةدراسةمعالتحكمعمليةيسهلELBOWبكوعلتزودالتفتيش

.المناطقبعضفيسطحيتحتريكشبكةالمغطى

داماستخإعادةمثلالريفيالمستخدمةالعذبةللمياهبدائلاليجادبحثيةدراساتعمل❑

عاةمرامعالريمياهفيالنقصلتعويضالمحاصيللريالصحيوالصناعيالصرفمياه

.والبيئيةالصحيةالجوانب

المساقيمستوىعلىتشكيلهايمكنالتيالمياةمستخدميروابطدورتفعيلعلىالتأكيد❑

حقيقاً تبهمالخاصةالروابطزماممستوىعلىالمياةإدارةمنظومةفىبدورهمللقياموالترع

.ةالمتكاملالمائيةالمواردمنظومةإدارةفيوالالمركزيةالمياةمستخدميمشاركةلمبدأ

بمهاراتلقيتعماخاصةالهولنديالجانبمعبالهيئةاالداءلتطويرالقدراتلتنميةبرنامجوضع❑

رفالصشبكاتتنفيذوتصميمكذلكوالمغطاهالمصارفصيانةوالمياهنوعيةمراقبة

.السطحيتحتالريأغراضفيالمستخدمة



من ديسمبر 15من ديسمبر حتي 9في الفترة من 

بزيارة للقاهرةممثلي القطاع الخاص الهولندي قامت بعثة من 

قامت خاللها بعمل زياره ميدانية لعدة مناطق منفذ بها

شبكات صرف مزودة بنظم تحكم في الماء االرضي

(Controlled Drainage)

و لقاء عدد من المنتفعين بمحافظتى البحيرة والدقهلية

.  و زيارة مصنع المواسير بدمنهور



زيارات لمنظمات مستخدمى المياه بمنطقة أبو 
حماد وبالشرقية



الغربىمغطى بالخندق زيارة لمنطقةصرف 



المواسير بدمنهور زيارة لمصنع 



عديل اقامة مناطق اختبارية للصرف المغطي بنظام الصرف المقيد بعمل ت•
في للتحكم  (Elbow))في شكل الغرف لتكون علي شكل ماسورة كوع 

و يمكن عمل هذه التجارب بعدةالتى يتم تصرفيها منسوب المياه  
ديدة مناطق لدراسة كل التغييرات نتيجة للصرف المقيد سواء مناطق ج

.قائمةاو 

سيومبخصوص االنسداد الحادث في المواسير نتيجة امالح كربونات الكال•

الخبراء الهولنديين في هذه المشكلة انها تحدث نتيجة عملية يري 
ل الغسيل بضغوط عالية للمواسير و يكون الحل لهذه المشكلة هي عم

بار علي اقصي تقدير25عملية الغسيل للمواسير بضغوط ال تتعدي ال



 P.Eة دراسة تعديل المصانع الحالية للمواسير النتاج مواسير من نوعي•
P.V.Cبدال من مواسير ال 

بدال من مادة  (P.E)انتاج المواسير الحقلية من مادة البولي ايثيلين •
طبقا لكالم-ان مادة البولي ايثيلينحيث (P.V.C)البولي فينيل كلوريد 

هي افضل في االستخدام من حيث انها ارخص في السعر و -الخبراء 
عاما علي اقل تقدير كما انها صديقة 50يصل عمرها في االرض حتي 

.للبيئة

تيك و يمكن تصنيع  هذه المواسير من المواد المعاد تصنيعها مثل البالس•
واسير تدوير هذه المواد يكون صديق للبيئة و يساهم في خفض سعر الم

و بالتالي انخفاض تكلفة الشبكة ككل 



مهمه خاصة بنوعية المياه
علق بدعم من المجلس تتللخبراء الهولنديين تنفيذ مهمة أخرى دراسة •

يمكن إعادةالمصارف بحيث بالعمل على تحسين نوعية المياه في 
(  لةبطرق سريعة ورخيصة وفعا)استخدام المزيد من المياه ألغراض الرى 

.المائيةفي ظل الفجوة المتنامية بين الموارد واالحتياجات 

«مصرنظم الصرف المغطى في مهمة تطوير »والتوازى مع االتصال •




