
Workshop on  
Climate Change Adaptation in the Agricultural Sector Using 

Integrated Water Resources Management (IWRM) Tools 
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15 / 17 February 2016 

برامج ناجحة للتكيف مع التغيرات المناخية وعالقتها 

بالمحاصيل المروية في مصر



 الري الحقليتطوير. 

استنباط أصناف مبكرة النضج. 

تحديث اآلساليب الزراعية: 

 .زراعة القمح على مصاطب: مثال

محسنات التربة. 
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تحسييييت وتطيييوير اليييرم الحقليييى ميييت خيييالل 

تطييييوير المسيييياقى والمييييراوم فييييى ا راضييييى 

 PVCالقديمة باستخدام المحابس و المواسير 

تحت ضغط، حيث ات كميات المييا  التيي تدقيد 

علي مستوي الحقيل تصيل فيي بايح انحييات 

 %.20الي 
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 الوضع الراهت



 ترعة فرعية

خريطة بالقمر الصناعي  للوضع الراهت لنظام الري 
 2016يناير ، صورة مت جوجل ايرث الجيزة –منطقة جنوب البدرشيت 



 ترعة فرعية 

 روابط مستخدمي الميا  

 نهر     النيل 

 مسقى

WUA Pump 

Intake or 

pumping 

station 

 

 قناطر

بوابة 

مأخذ  المأخذ

رئيسي أو 

محطة 

 رفع

 مأخذ
روابط مستخدمى 

 الميا 



 الاائد المتوقع التنديذآليات  الهدف

رفع كفاءة الرى من  
عن % 70إلى  50

طريق تطوير الرى 
الحقلى للمساقى 

لمساحة   والمراوى
مليون فدان  1.5

 2018بحلول عام 
المياه بنسبة  وتوفير

20% 

 المستتتتتتاقى والمتتتتتتراو  استتتتتتتبدال
 و  بالستتتتتتتي بخطتتتتتتوط  نابيتتتتتت  

 .تبطينها
 موحتتتتتتتدة نقتتتتتتتاط رفتتتتتتتع إنشتتتتتتتاء

 .المياهومحابس لمداخل 
 بالليزرالتسوية الدقيقة. 

تطتتوير التتر  فتتى مستتاحة 
 لتتتتتن فتتتتتدان يتتتتتوفر  500

 :كمية مياه حوالى

بليتتتون متتتتر  1.5 
 . مكع  سنويا  
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إستنباط أصناف وهجن مبكرة النضج لترشيد استهالك المياه 

 من المحاصيل االستراتيجية

للظروف ومتحملة اإلنتاج عالية أرز وهجت أصناف استنباط في اإلستمرار 
 (يوم 165 – 155) مت بدنا  (يوم 125 – 120) قصير عمر وذات المااكسة

 .(يوم 45-30) بحوالي القديمة ا صناف عت مبكرة

مت الثاني النصف مت حصادها يتم النضج مبكرة القمح مت أصناف استنباط 
 يؤدي مما مايو أواخر في تحصد كانت التي القديمة ا صناف مت بدنا  إبريل
 .القمح ريات مت رية توفير إلي

باد النضج مبكرة والصدراء البيضاء الذرة مت وثالثية فردية هجت استنباط  
 .ا قل على رية توفير إلي يؤدي مما يوم 130 مت بدنا  يوم 105

احتياجات ذات (ا خرم البقولية المحاصيل وباح) الدول مت أصناف استنباط 
 .قليلة مائية
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 الاائد المتوقع التحقيقآليات  الهدف

 زراعة مساحة        
مليون فدان  رز  1,5

باألصنان المبكرة 
 واألرز الهجين 

  استتتتتتتتمرار استتتتتتتتنباط ا صتتتتتتتنان
 .المبكرة وتوفير التقاو 

التوسع فى زراعة األرز الهجين. 

 

مياه % 30توفير 
 .ر 

مليار متر  3 
 .  مكع  سنويا  
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 103سخا 
 

103سخا   
يوم 120: فترة النمو   

 107سخا 
 يوم 125: فترة النمو

 179جيزة 
 يوم 120:  فترة النمو

 1هجين مصرى •
 يوم130:  النمو•



أسلوب الترشيد والتكلفة وكميات 

 المياه المتوفرة

 الجدول الزمني 

 االجمالي 2018 2017 2016

مليون فدان أرز  1,5زراعة 

المساحة باأللف )باألصناف المبكرة 

 (الفدان 

500 500 500 1500 

 (  بالمليون جنيه)التكلفة 
 برامج التربية المستمرة  نظيرج  للفدان  50

25 25 25 75 

 6000 3000 2000 1000 (3مليون م)كمية المياة المتوفرة 
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 الاائد المتوقع التحقيقآليات  الهدف

زراعة مساحة         
مليون فدان ذرة   2,5

 .بالهجن المبكرة

  استتتتتمرار استتتتتنباط ةجتتتتن التتتتتذرة
البيضتتاء والصتتفراء مبكتترة النضتتت  

 .وتوفير التقاو 

 

مليار  1,25توفير 
 .  متر مكع  سنويا  
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أسلوب الترشيد والتكلفة وكميات 

 المياه المتوفرة

 الجدول الزمني 

 االجمالي 2018 2017 2016

مليون فدان ذرة بالهجن  2,5زراعة 

 ( المساحة باأللف الفدان)المبكرة 

750 750 1000 2500 

 (  بالمليون جنيه)التكلفة 
 برامج التربية المستمرة  نظيرج  للفدان  50

37,5 37,5 50 125 

 2375 1250 750 375 (3مليون م)كمية المياه المتوفرة 
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  130ن جيزة  .ه
يوم 105: فترة النمو   

173ن جيزة  .ه  
يوم90: فترة النمو   



 أت شأنها مت الزراعية اآلساليب وتحديث تطوير إستمرار 

  للمحاصيل المائية اإلحتياجات فى توفير إلى تؤدي

 الري ميا  توفير إلى يؤدي مصاطب على القمح زراعة 

 التقاوي مادل توفير إلى باإلضافة ،%20 بحوالي

 ا سمدة استخدام كداءة وزيادة الزراعة في المستخدمة

   السنابل وحجم التدريع وزيادة ا زوتى السماد خاصة

 تقوم التي واإلرشاد التوعية حمالت تكثيف ذلك يتطلب 

 مصر في القمح مزارعي تبنى أجل مت الزراعة وزارة بها

 .للقمح المخصصة المساحة على "المصاطب" لطريقة
19 
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 التحقيقآليات  الهدف
الاائد فى توفير 

 الميا 
زراعة مساحة         
مليون فدان قمح  2

الزراعة على  بطريقة
 مصاط  

 0,5الوضع الحالي )
مليون فدان منزرع 

 (على مصاط 

  ماكينتتتتتتتتة  2000تتتتتتتتوفير عتتتتتتتدد
يوجتتتد )للزراعتتتة علتتتى المصتتتاط  

 (. ماكينة حاليا   500منهم 
  

 

مياه % 20توفير 
 .ر 

مليون متر  600 
 .  مكع  سنويا  

 

3 
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أسلوب الترشيد والتكلفة وكميات 

 المياه المتوفرة

 الجدول الزمني 

 االجمالي 2018 2017 2016

 مليون فدان قمح على 1,5زراعة 

 (المساحة باأللف الفدان )مصاطب 

500 1000 1500 1500 

 (  بالمليون جنيه)التكلفة 
 المصاطب تكلفة إقامة

50 100 150 300 

 1200 600 400 200 (3مليون م)كمية المياه المتوفرة 
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12سدس   
يوم 150: فترة النمو   

1مصر   
يوم 150: فترة النمو   

11جميزة   
يوم150: فترة النمو   

5بني سوين   
يوم150: فترة النمو   



 التحقيقآليات  الهدف
الاائد فى توفير 

 الميا 
استخدام محسنات 

التربة لمساحة        
 لن فدان فى 500

األراضي الجديدة 
 (جيرية –رملية )
(2016-2018.) 

 مليتتتتون طتتتتن محستتتتنات  1تتتتتوفير
ستتنوات بمعتتدل  3تربتتة فتتى ختتالل 

 .  لن طن سنويا   330
 فتتتتدان محستتتتنات / طتتتتن 2إضتتتتافة

 . تربة
 

 .مياه  %35توفير 
 1050باجمتتتتتتتتتتتالى 

مليتتتون متتتتر مكعتتت  
 .تقريبا  
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(للفدان 3م 700توفير )الحساب على أساس عروتين فى االراضي الجديدة *   
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أسلوب الترشيد والتكلفة وكميات 

 المياه المتوفرة

 الجدول الزمني 

 االجمالي 2018 2017 2016

استخدام محسنات التربة لمساحة        

ألف فدان فى األراضي الجديدة  500
 (المساحة باأللف الفدان )

150 150 200 500 

 3000 1200 900 900 (بالمليون جنيه)التكلفة 

(  3مليون م)كمية المياه المتوفرة 

 تراكميا  
315 630 1050 1050 
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 زراعة قصب السكر بالشتل



 مشاتل ا رز باستخدام الصواني 




