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  قدمةــم 

اقترن الصرف السطحى فى مصر بتطور الرى من الرى الحوضى الذى يـتم مـرة   
واحدة كل عام الى الرى المستديم على مدار العام وكنتيجة التباع الرى بالراحة واإلسراف فى 

ومع . اه الذى أدى الى إرتفاع تدريجى فى منسوب المياه األرضية التحت سطحيةإستخدام المي
تكثيف الزراعة المستديمة دعت الحاجة الى إنشاء شبكة من المصارف المكشوفة وهـو مـا   

 المنسوب صرف األراضى خصوصا المرتفعة منهاوتحتاج عملية . يعرف بالصرف السطحى
تصرف بالراحة باألنحدار الطبيعـى الـى البحـر    التى  الى إنشاء مصارف عمومية مكشوفة

فيستلزم إنشاء محطـات طلمبـات    المنسوب أما فى حالة األراضى المنخفضة –والبحيرات 
  .الصرف

  

والى جانب الصرف العام إستخدمت نظم جديدة منها الصرف المغطى والذى أصـبح  
اعية للمحاصيل ونوع نظام أساسى يتوقف على مقننات الصرف والتى تختلف تبعا للدورة الزر

  .التربة وطرق الرى وعوامل أخرى هيدرولوجية لكل من المياه السطحية والجوفية
  

ويعتبر الصرف الحقلى بنوعيه المكشوف والمغطى هو األساس فى عملية التحكم فى 
التحت سطحية حيث تبين أن صرف األراضى الزراعية ال يتحقق عن منسوب المياه الجوفية 

رف العام المكشوف فحسب بل البد من توفير شـبكات مـن المصـارف    طريق شبكات الص
الحقلية وهى المصارف التى تنتشر فى أعماق الحقول وتحمل مياه الصرف الى المصـارف  

ويعتبر الصرف الحقلى هو جزء من منظومة الصـرف  . ةيالفرعية ثم الى المصارف الرئيس
ل وبالتـالى تـدهور التربـة    يؤثر على خواص األرض وإنتاجيـة المحصـو   الذىراعى زال

لتسمح بصـرف  متر ٢.٥الرئيسية على عمق  المكشوفة ويجرى تنفيذ المصارف .والمحصول
  .متر١.٢٥حقلى على عمق 

  

ملة األراضى الزراعية التى تخطط الدولة لتزويدها بشبكات المصارف الحقلية جوتبلغ 
مليون فـدان  ) ١.٨(بحرى ، مليون بالوجه ال) ٤.٦(مليون فدان منها ) ٦.٤(المغطاة بحوالى 

الف كيلـو متـر تخـدمها    ) ٢٢.٧(وقد بلغت أطوال المصارف المكشوفة . )١( بالوجه القبلى
مليـون فـدان والمسـاحات المخدومـة      ٦.٨٦٤.٤٥٠محطة رفع تخدم زمام قدرة ) ١٤٥(

   .مليون فدان) ٥.٥٤(بالصرف المغطى تقدر بحوالى 

  
  ).٢٠٠٠( -الثالث-الثانى –الجزء األول .. جازات  الوزارة إن –وزراة الموارد المائية والرى ) ١(
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وقد أعتبر ما تم تنفيذه من شبكات الصرف المغطى فتحاً جديداُ فى أفاق الصرف له أهمية 
مـن مقننـات   % ٢٠فى زيادة األنتاجية المحصولية ونقص مقننات الصرف التى لم تتجاوز 

لمزودة بشبكات الصرف المغطـى انخفضـت   وأتضح أن األحتياجات المائية للمناطق ا. الرى
عن المناطق المزودة بشبكات الصرف المكشوفة نتيجة تسـرب ميـاه الصـرف    % ١٧بنحو 

  .السطحى الى المصارف العامة مما يزيد من مقننات الصرف السطحى
  
 On farm water managementإدارة المياه على مستوى الحقل  

ى للرى الحقلى حيث أن كالهما أساسـى مـا   يعرف الصرف الحقلى أنه المرادف الطبيع
إدارة المياه على مستوى الحقل وعلى ذلك فإن ممارسات الصرف الحقلى والـرى  بيسمى 

الحقلى يعتبران من الممارسات الزراعية التى يقوم بها ويتابعها المزارع طبقا للتوصيات 
  .الفنية

  

 :أنواع شبكة المصارف  

والتـى تـتحكم   مفتوحة أو مغطاة ة سواء تتكون شبكة المصارف من مصارف حقلي
بدورها فى مياه الصرف مباشرة فى الحقل وتنقل هذه المياه بدورها الى مصارف مجمعة 
ثم الى شبكة من المجمعات سواء مغطاة أو مفتوحة ومنها الى الصرف المكشوف الفرعى 

  .راتما بالراحة أو بالرفع الى البحر أو البحيإثم الرئيسى الذى تنساب مياهه 
وهى التى تتحكم فى منسوب المياه الجوفية التحت سطحية  ... )اريقوزال(مصارف حقلية  •

 .وتجمع أيضا المياه السطحية الزائدة

 :وتتكون مصارف الحقليات من 

  .مفتوحة مصارف حقلية - 
 .سواء أسمنتية أو بالستيكية المواسيرمن مصارف حقلية  - 

 ).رض على شكل أنبوب غير مغلقمجارى تحت سطح األ(حقليات من النوع األعمى  - 

من أنواع مختلفة اسـمنتية أو  ( وهى عبارة عن مجارى مفتوحة أو مواسير  ...المجمعات  •
 . تتلقى مياه المصارف الحقلية وتنقلها الى المصارف العامة) بالستيك

وتتلقى مياه مصارف المجمعات لتنقلها فى النهاية الى منخفض أو الى  ...المصارف العامة  •
 .بحر أوالبحيرات أو الى مجرى مائى وعادة تتكون من مجارى مفتوحةال

وهى اآلبار التى تحفر خالل الطبقات الزراعية السطحية لتوصيل المياه .. .مصارف رأسية  •
السطحية الزائدة والمطلوب صرفها الى طبقات تحتها يشترط أن تكون مسامية عالية جـدا  

المياه المنصرفة اليها من السطح خـالل اآلبـار    فهى تكون زلطية أو رملية خشنة لتستقبل
 .الرأسية الضحلة لتخفيف من منسوب المياه الجوفية
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 :ويوجد منها نوعان  

  .طلمبات طاردة مركزية... آبار سطحية   ) أ(
 .طلمبات غاطسة... آبار عميقة   ) ب(

 

 :حتياج الى الصرف المغطى  المعيار األساسى لأل 

 متر وبالتـالى  ١األرض ووصوله الى أقل من قرب منسوب سطح المياه الجوفية من  •
 .هبوط اإلنتاج المحصولى وتدهور التربة

 .من المنطقة% ٧٥ظهور إرتفاع منسوب المياه الجوفية على األقل فى مساحة حوالى  •

 ٤ملوحة التربة وتعطى األولية للمساحات أو األراضى التى تزيد ملوحتها عـن  إزدياد  •
وذلك فى قطاع التربة من سطح األرض وحتـى    م٥٢٥سم عند درجة حرارة /ملليموز
 .سم٥٠عمق 

هبوط وإنحدار اإلنتاج المحصولى المترتب على إرتفاع منسوب المياه الجوفية وملوحة  •
 .التربة

   
 :المحددات األساسية لتصميم شبكات الصرف المغطى   

  :يقصد بتصميم شبكات الصرف دراسة شبكات الصرف وتحديد النقاط التالية
  .ح الماء األرضى المطلوبعمق سط -١
 .التربة حول المصارف محالة حركة المياه خالل مسا -٢

 .عمق التربة المطلوب إزالة ملوحتها -٣

 .المسافة بين المصارف -٤

 .قطاع المصارف لحمل التصرفات المطلوبة -٥

 .إنحدار األرض واتجاهه ميل -٦

 ).الغسيلأعمدة  -المصبات -حجر التفتيش(األنشاءات الهيدروليكية المكملة للشبكة  -٧

 

 :المواصفات العامة لشبكة الصرف المغطى   

 ... ميول المصارف  - ١

حيـث   المواسيرفى رجة التى ال يحدث عندها إطماء تصمم ميول المصارف المغطاة بالد
هذا ويمكن منع اإلطمـاء  . ث لتفى بهذه األحتياجات/م٠.٤أن سرعة المياه بها تصل الى 

وكذلك مصايد للرواسب المواسير حول هذه ) لترف(طاء غبإستخدام مرشح أو  المواسيرفى 
 .داخل غرف التفتيش أو السلت المتحرك

  ).متر١٠٠/سم ٢٥-٢٠(وال يزيد عن )متر١٠٠/سم١٠(ميل المصرف الحقلى ال يقل عن  - 
  ).متر١٠٠/سم ١٠(وال تزيد عن )متر١٠٠/سم٢(ميل المصرف المجمع ال تقل عن  - 



 ٥

  

 :عمق سطح الماء األرضى  - ٢

الماء األرضى التصميمى على حالة حركة المياه فى التربة وفى مصر يتوقف عمق سطح 
فى منطقة الجذور  هعمق سطح الماء المطلوب خفضيؤخذ و .منتظمةالمياه تعتبر حركة 

متـر للمحاصـيل    ١.٦-١.٥متر من سطح األرض للمحاصيل الحقلية و  ١.٣٥بمقدار 
  .البستانية

 : معدل الصرف  - ٣

شبكة الصرف سواء حقليات أو مجمعات والمسافة بـين   يختلف معدل الصرف وفقا لنوع
للحقليات ما عدا منـاطق شـمال الـدلتا     )يوم/مم ١.٢٥(ويؤخذ معدل الصرف .الحقليات
للمنـاطق  ) يـوم /مم٣(أما بالنسبة للمجمعات فيؤخذ معدل الصرف ) يوم/مم١.٥(فيؤخذ 

  .المنزرعة محاصيل

  :المسافة بين المصارف  - ٤

علـى  ة بين المصارف المغطاة بعض المعادالت التـى تتوقـف   يستخدم فى إيجاد المساف
متر تبعـا   ٦٠-٢٠وتترواح من  .وعمق الطبقة الصماء معامل النفاذية والمسامية للتربة

  ).رملية – طميية –طينية (لقوام التربة 
  .متر٤٠-٢٠فى األراضى الطينية  - 
  .متر ٦٠-٤٠الطميية فى األراضى  - 
  .متر ٦٠الرملية أكثر من فى األراضى  - 

  :المصارف  المواسيرقطر  - ٥

يستخدم قطـر   )PE(، البولى إيثلين ) PVC(البولى ميثل كلوريد البالستيكية  فالمواسير
مواسير ويصل قطر  )سم١٠(األسمنتية للمواسير مم داخلى بينما يصل القطر الداخلى ٧٢

المجمعـات  مواسير تستخدم  ١٩٩٠عام  اوحديث ).سم٦٠-١٥(المجمعات األسمنتية من 
  ).سم٨قطر (والحقليات  .)سم٤٠-١٥(بأقطار) PVC &PE(البالستيكية

  :أطوال المصارف وعمق  - ٦

متـر بينمـا يتـرواح عمـق      ١.٥يصل عمق المصرف الحقلى عند المخرج الى    
 المصـرف ويصـل طـول   . متر من سطح األرض ١.٣٥-١.٢المصرف المتوسط من 

اح طول المجمعات مـن  ويترو%) ٠.٢-٠.١(بميل يترواح من  ترم٢٠٠حوالى  الحقلى
  -:وتختلف أعماق المصارف تبعا الى  .كيلو متر١.٥بطول متوسط ) كيلو متر ٣-١(

  ).سم٢٠٠-١٥٠(فالقطن يحتاج الى صرف عميق .. نوع النبات  -١
  ).سم٢٥٠-١٢٥(الفاكهة يحتاج الى صرف عميق         
  ).سم٧٠-٣٠(الخضروات يحتاج الى صرف         



 ٦

ع التربة له دور أساسى فى تحديد أعمـاق الصـرف   حيث أن نو ..نوع التربة  -٢
وذلك ألختالف نفاذية التربة وعلى ذلك فعمق الصرف فى األراضى الطينية أكبر منه 

كما أن إنحدار المصارف المكشوفة يعطى أكبر إنحدار ممكن لتفادى نمو . فى الرملية
وما فإن إنحدار الحشائش وكلما زاد األنحدار زاد تكاليف رفع المياه عند المصب وعم

  .المصرف يقل كلما زاد حجمه

  :المواد المستخدمة فى الصرف  - ٧

المواسـير  نفذت التصميمات سواء من الحقليات أو المجمعـات باسـتخدام    ..المواسير   ) أ(
المواسـير  وكانت تغطى بفلتر من الزلط حول الوصالت بـين   ١٩٧٢األسمنتية منذ عام 

ت التصميمات بأنابيب مصنوعة من البالسـتيك  وبداية من التسعينات نفذ .بالطرق اليدوية
)PVC ( بأقطار تترواح من)وتتصـل الحقليـات والمجمعـات بوصـالت     ). سم١٥-٨

 .Tبالستيكية على شكل حرف 
  

من أفضل المرشحات التى تغطى الحقليات  )...الفلتر حول الحقليات(مواد المرشحات   ) ب(
وضع فى األراضى التى تحتوى هو المرشح أو الفلتر الزلطى المتدرج فى الحجم والذى 

%) ٤٠-٣٠(أما إذا زادت نسبة الطين عن %) ٣٠(على نسبة ضئيلة من الطين تقل عن 
فال يوضع فلتر زلطى والمشكلة فى إستخدام هذا النوع هو صعوبة الحصول على مرشح 

 .أو فلتر متدرج الحجم

) بلوبروبلين(سجاد جرى إستخدام مواد محلية بديلة من ناتج صناعة ال) ١٩٩٠(ومنذ عام   
والتى تلف حول المواسير بواسطة ماكينات خاصة وقد أثبت هذا الفلتر فاعلية وسـهولة فـى   

  .أراضى شمال الدلتا
وهناك أنواع أخرى من المرشحات عضوية تتكون من ألياف عضوية مثل ألياف جـوز    

إنها تتحلل مع  إالالمواسير الحقليات الهند والقش والحطب المطحون التى يمكن وضعها حول 
الوقت ولذلك يفضل استخدامها فى الفترة التالية إلنشاء المصارف حتى تستقر التربة وتنتهـى  

  .الحاجة الى وجود مرشح
وهناك مرشحات مصنعة من ألياف صناعية على شكل رقائق أو غالف سـميك يمكـن     

بط جـودة  ض تغليف مواسير الصرف البالستيك بها فى المصنع ونقلها مغلفة وضمان سهولة
  .التنفيذ

  ..ويمكن إستخدام المرشح الصناعى كبديال عن المرشح الزلطى لعدة أسباب 

  .صعوبة ضبط جودة التنفيذ بالمرشح الزلطى -١
 .إرتفاع تكاليف المرشح الزلطى -٢

  .صعوبة الحصول على أحجام متدرجة من الزلط -٣
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  : لشبكة المصارف المغطاةاآلثار االقتصادية  

عديدة اقتصادية وفنية مباشرة لتطبيـق نظـام الصـرف المغطـى      ارغم أن هناك مزاي  
باألراضى الزراعية إال أن هناك آثار أقتصادية أخرى غير مباشرة ال تقل أهمية عن اآلثـار  

  -:من هذه اآلثار ما يلى و مثل زيادة األنتاج الزراعى والدخل والقومى االقتصادية المباشرة
  
ويل جزء من األراضى الزراعية التى كانت تشغلها زيادة المساحة الزراعية حيث يتم تح )١(

من المساحة المزروعة %) ١٤-١٢(والتى تصل الى حوالى  مجارى الصرف المكشوف
الى أراضى يمكن زراعتها بجانب تحويل مساحات أخرى من األراضـى التـى كانـت    

 .راعىمغطاة بالبرك والمستنقعات مما يؤدى الى زيادة المساحة المحصولية والتكثيف الز

  
زيادة استخدام اآلالت الزراعية ، فانتشار المصارف المكشوفة يعمل على إعاقة إستخدام   )٢(

الميكنة الزراعية التى تحتاج الى مسطحات واسعة للخدمة فيها وبالتالى فإن التخلص من 
حدود المصارف الحقلية المكشوفة يترتب عليه إستخدام الميكنـة الزراعيـة بمفهومهـا    

  .ادى وما يترتب على ذلك من خفض فى الوقت والجهد والتكاليفالشامل االقتص
 

يقابلـه  %) ١٧(توفير نسبة كبيرة من مياه الرى المستخدمة بنسبة قد تصل الى حـوالى   )٣(
توسعا أفقيا فى المساحة المزروعة بنحو سدس الزمام الكلى أى بنحو مليون فدان كما أن 

لصـرف بمنـاطق الصـرف    مـن مقننـات ا  %) ٥٠(الصرف المغطى يوفر أكثر من 
فـى  ) للفدان الواحد ٣م١٠(المكشوف، فمتوسط مقنن الصرف للمصارف المغطاة حوالى 

 .)١(فى اليوم) للفدان الواحد ٣م٥٠(من مقنن الرى البالغ %) ٦٠(اليوم أى بمعدل حوالى 

 

تقليل تكاليف صيانة المصارف ، حيث تحتاج المصارف المغطاة الى قليل من الصـيانة   )٤(
جنيها مصريا سنويا للفـدان بينمـا تحتـاج المصـارف     ) ٢١.١١(در بحوالى والتى تق

والتجديد لمشروعات الصرف المغطى من المكشوفة الى تكاليف كثيرة للتطهير والتنظيف 
جنيها مصريا سنويا للفدان كما أن المصـارف المغطـاة   ) ٢٥٠(وقت آلخر تقدر بنحو 

رى الصناعية ، التى تصاحب المصارف تعمل على توفير تكاليف إنشاء وصيانة أعمال ال
 .)٢(المكشوفة من مصبات وسحارات وبرابخ عند تقاطعها من المساقى والطرق

 
  
  
  
  
  

  .١٩٦٦-الصرف المغطى وأثره فى زيادة األنتاج الزراعى، )وزير الرى(عبدالخالق الشناوى ) ١(
  .)١٩٩٨( ة، بيانات غير منشورةالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إدارة التخطيط والمتابع) ٢(



 ٨

  
  

تجنـب إنتشـار األمـراض    وتحسين الصحة العامة والقضاء على األمراض المتوطنـة   )٥(
لبلهارسيا والمالريا واالنكلستوما، التى تنتشر فى مجارى المصارف المكشوفة االمتوطنة ك

تفـاع  استعمالها وايضا البرك والمستنقعات الناشئة مـن ار  توقفوالمجارى الملغاة التى 
الى نحو مليـون شـخص    اويصل عدد من يعالج من البلهارسي .المياه األرضية بالتربة

مليون جنيها  ٦حقنة مما يسبب ضياع ما يساوى ) ١٥(ويحتاج الواحد منهم فى المتوسط 
ضـارا  ار األكثر إنتاجا مما يؤثر تـأثيرا  مصريا عالوة على أن المرض يصيب األعم

وقد ثبت أن مرض البلهارسيا زاد انتشاره منذ تغييـر   .ةواضحا على خطة التنمية للدول
نظام رى الحياض الى نظام الرى الدائم مثل ما حدث فى منطقة كوم أمبو حيث ارتفعت 

فى ثالث سنوات وكذلك فى باقى مناطق الصعيد  )١(%)٧٥الى % ٦(نسبة األصابة من 
شروعات المائية المزمـع  فى دراسة الم والرى وتتعاون وزارتا الصحة والموارد المائية

إجراؤها لتالفى األمراض الصحية ، ويعتبر مشروع الصرف المغطى من أهم المشاريع 
  .التى تقضى على مصادر إنتشار هذه األمراض

  

وبـذللك زيـادة    األمالح الذائبة نتيجة الرتفاع مستوى الماء االرضى تخليص التربة من 

 . االنتاجية المحصولية

 

  ..الزراعية  صرف األراضى مشاكل  

  -: كفاءة الصرف المغطى الى مشاكل فىعدم  عزىي

وذلك بعد اخذ طبيعة التربة المصرية فى األعتبار حيث تختلـف نفاذيـة    ..التصميم  -١
طبقاتها على طول القطاع حيث يجب أخذ الطبقة ذات األقل نفاذية كعامل رئيسى فى 

يالحظ فيها أن حركة  والدليل على ذلك وجود شبكات صرف حقلى مغطاة.. التصميم
المياه فى غرف التفتيش طبيعية واليوجد بها تراكم للمياه ومع ذلك فإن الحقول تعانى 

 .من ضعف نمو النباتات ولزوجة بمنطقة إنتشار الجذور وتملح لسطح التربة

  
  

رسـيا  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مجلس البحوث الصحية والدوائية، تقريـر عـن مشـكلة البلها    )١(
  ).١٩٧١(ومشروعات البحوث المقترحة، الجزء األول عام 
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                                                                             ...التنفيذ ) ٢( 
                                                            

  :إثناء التنفيذ ) أ(

 .لمعايير الموصى بها فنياعدم إتباع المسافات وا •

 .عدم أخذ الميول الخاصة بالتصميم فى االعتبار •

التقوم الماكينات التى ترص المواسير بالحفر على العمق المطلوب نتيجـة لثقـل    •
 .قوام التربة

جدية وكفاءة األشراف على أعمال التنفيذ وإستالم الشبكات من المقاولين المنفذين  •
 .للعمليات

 ء األرضى وعدم ثبات التربة أثناء الحفر واتساع حفر الخندقإرتفاع مستوى الما •
 .فى األراضى الخفيفة القوام

بطىء حركة ماكينة الحفر أثناء التنفيذ نتيجة تفكك التربة وسقوطها فـى خنـدق    •
 .فى األراضى الخفيفة القوام الحفر مما يطيل زمن التنفيذ

ككـة ذو مسـتوى الميـاه    عدم إمكانية إستخدام المرشح الزلطى فى التربـة المف  •
 .ة بالمرشحات الصناعيةفالمرتفعة وإستخدام المواسير المغل

ضرورة إستخدام معدات الليزر فى التنفيذ إلنتظام إنحدرات المواسـير وإرتفـاع    •
 .جودة التنفيذ لشبكة الصرف المغطى

 .صعوبة صب غرف التفتيش قى مكانها المحدد وإستخدام غرف سابقة التجهيز •

  :نفيذ بعد الت) ب(

  ...ممارسات المزراعين : أوال 

بالرغم من وجود مزايا وأثار ذو جدوى إقتصادية واضـحة نتيجـة لتنفيـذ مشـروعات     
الصرف المغطى بالمناطق الزراعية إال أن هناك بعض المشاكل والسلبيات تتعلـق بمراحـل   

  .تنفيذ وتشغيل مشروعات الصرف المغطى
عدم مالءمة االحتياجات المائية للتركيب المحصولى بالمنطقة لشبكة الصرف المغطى  )١(

 .التى تخدمها فى ظل تحرير الزراعة المصرية

قيام الزراع والجمعيات التعاونية بالمطالبة بتأجيل التنفيذ فى المناطق المقرر تنفيـذ   )٢(
 .تلف المحصول المشروع بها والمنزرعة قطن العتقادهم أن التنفيذ سوف يؤدى الى



 ١٠

المشاكل المتعلقة بالعالقة بين المزراع والمقاول من سوء الضـمير وسـوء التنفيـذ     )٣(
فأحيانا تترك بعض أجزاء من خطوط الصرف بدون مواسير أو توضـع مواسـير   

كسورة أو ترص المواسير بأوضاع مخالفة للميول المطلوبة أو إلقاء بعض غـرف  م
 .بدون تغليف التفتيش من الشبكة أو توضع المواسير

بأهمية تنفيذ شبكة الصرف حيـث يقـوم بإلقـاء     عدم وجود الوعى الكافى للمزراع )٤(
 .الفضالت والمخلفات الحيوانية والنباتية بغرف التفتيش وتكسيرها مع سرقة أغطيتها

عدم توافر العمالة الفنية المدربة واحجام المهندسون عن العمل فيه نظرا للجهد الشاق  )٥(
 .ور مع الجهد المبذولوعدم مالءمة األج

 .إعادة إستخدام مياه الصرف فى الزراعة دون مراعاة إختيار المحصول المناسب )٦(

إلقاء الحيوانات الميتة والمخلفات الزراعية بالمصارف الرئيسية المكشوفة مما يعوق  )٧(
تصرف المياه من مجمعات الصرف المغطى مما يؤدى الى ارتفاع منسـوب المـاء   

 .محاصيلاألرضى واألضرار بال

عدم وجود هوايات لنهايات الحقليات نتيجة لكسرها إثناء الحرث بمعرفـة المـزارع    )٨(
وهى هامة للحقليات باستخدام ماكينات خاصة لتطهيرها من الطين وتسهيل حركـة  

 .مرور المياه بها وعن طريق هذه الهوايات يمكن تطهيرها وإزالتها

الحشائش الكثيفة ويكثر إنتشـار  سوء حالة المصارف العمومية المكشوفة حيث تنمو  )٩(
ورد النيل مما يسد المجارى المائية كما أن ألقاء الحيوانات الميتة يؤدى الـى نفـس   

وأن صرف  .وإرتفاع منسوب الماء األرضى السبب وبالتالى قلة كفاءة شبكة الصرف
الغير معالج وكذلك الصرف الصناعى يؤدى الى تلوث ميـاه  مياه الصرف الصحى 

  .ا له األثر على األنتاجية والصحة العامة عند إعادة إستخدامهاالمصارف مم
  

  :األراضى المنزرعة أرز: ثانيا 

منذ أن بدأ تنفيذ نظام الصرف المغطى على النطاق الواسع بمنطقة الـدلتا، ظهـرت   
مشكلة صرف األراضى المزروعة باألرز ، نظرا لالحتياجات المائيـة الكبيـرة لمحصـول    

المزارعيين على مالحقة مياه الرى المنصرفة من أراضيهم ، مع تواجـد   األرز، وعدم قدرة
الدورة الزراعية المختلطة حيث يزرع محاصيل األرز والقطن والذرة بمنطقة يخدمها مجمـع  
واحد، وأيضا االختالف فى االحتياجات المائية لكل من محصول األرز والمحاصيل األخرى ، 

نا بسد المجمعات الرئيسية باستخدام بعض من القش والطين مما أدى الى قيام المزراعين أحيا
. السريع لمياه الصرف، ومحاولة االحتفاظ بمنسوب من المياه فوق سطح األرض التدفقلمنع 

لذا كان التفكير فى عمل وسيلة مناسبة ومشابهة لما يستخدمه المزراعين ولكن باستخدام بوابة 
  .وتعديل تصميم نظام الصرف المغطى يمكن فتحها وغلقها فى الوقت المناسب ،

  



 ١١

  :تعريف الصرف المعدل أو المحكم فى أراضى األرز 

نظام الصرف المعدل هو الصرف المغطى التقليدى مع إجـراء بعـض التعـديالت    
  -:الطفيفة على شبكته لتناسب الغرض من إنشاؤه والتعديالت تشمل

  .زيادة عدد مجمعات الثانوية بالشبكة -١
الثانويات للتحكم فى تسرب ميـاه الصـرف ومناسـيب الميـاه      تركيب بوابات على -٢

 .األرضية فى مناطق زراعة األرز
  

  ..   الهدف من نظام الصرف المعدل

يعتبر الغرض األساسى من هذا النظام هو تجنب أساليب المزارعين المخالفة والغيـر  
تفتيش الخاصـة  واعية لقيامهم بسد مواسير الصرف بالقش أو القش والخيش والطين بغرف ال

يسبب  االمياه السريع من خالل شبكة الصرف المغطى بأراضى األرز، م تدفقبالشبكة، لمنع 
ل وتغدق األراضى والتـأثير علـى   بمواسير الشبكة وارتداد مياه الصرف بالشبكة وتطإنسداد 

  .زراعة المحاصيل المجاورة لمحصول األرز
مصبات المصارف المجمعـة   غلقبإمكانية غطى المعدلة متتميز شبكات الصرف الو

هذه األراضى خالل موسم زراعة األرز على لالثانوية بأرض األرز لمنعها من تصريف الماء 
أن يعاد فتحها فى نهاية الموسم وتطلق حرية تدفق المياه فى إثناء موسم زراعة المحاصـيل  

  .المنطقةاألخرى التالية فى الدورة الزراعية أن يحل موسم زراعة األرز مرة بنفس 
ويتأكد من ذلك أنه اليوجد زيادة لتركيز األمالح نتيجة الستخدام الصرف المغطى المعدل 

  .بمناطق زراعة األرز بل تستمر عملية غسيل األمالح ولكن بمعدل أقل
  

) ٢٠٠١(وآخـرون   عبـدالعليم  - )١(لمعهد بحوث األراضى والمياه والبيئـة وفى دراسة 
ع مستوى الماء األرضى فى حقول األرز على المحاصيل أجريت بهدف معرفة تأثير إرتفا

تبين أن إنخفاض مستوى ) ميت كنانة(الذرة والقطن فى محافظة القليوبية  ا مثلالمتاخمة له
تحت منسوب سطح التربة يؤدى الى ) سم٩٠الى ٦٠(الماء األرضى فى حقول األرز من 

  .زيادة إنتاجية القطن والذرة

  -:يلى  ومما سبق يمكن إستنتاج ما

  .تحسين تشغيل وادارة شبكات الصرف بمناطق زراعة األرز -١
حماية شبكات الصرف من تدخل المزارعين فى غلق الثانويات المنزرعة بحقول األرز بطريقـة غيـر   

  .والتى تؤدى الى انسداد شبكات الصرف وتغدق االراضى،) قش وخيش وطين(علمية سليمة 

  
  ).قطن -ذرة(زراعة محصول األرز على بعض المحاصيل الصيفية المجاورة  تأثير -)٢٠٠١(عبدالعليم وآخرون )١( 

 



 ١٢

من التأثيرات الضارة نتيجة انسـداد  )قطن وذرة(حماية المحاصيل االخرى المجاورة  -٢
 .المجمعات بطريقة غير سليمة بواسطة المزارعين

 عدم وجود أثار جانبية من استخدام هذا النظام كتراكم أمالح التربـة أو نقـص فـى    -٣
 .المحصول

من المياه المسـتخدمة فـى شـبكة    % ٤٠-٣٠التوفير فى مياه الرى بما يتراوح من  -٤
فى بعض التطبيقات األخيرة لهذا النظـام  % ٤٣ووصلت الى نحو ، الصرف التقليدية

 .مع وجود نظام تطوير الرى

سهولة الخدمة بالميكنة الزراعية من خالل نظـام التجميـع الزراعـى للمحاصـيل      -٥
 .الزراعية

البوابـة  ( عدم وجود تلوث من استخدام نظام الصرف المعدل الستخدام وسيلة نظيفة  -٦
 .لسد المجمعات الثانوية) المعدنية

مما أدى الى انخفاض مستوى مياه الصرف ، إنخفاض كمية مياه الصرف بالمصارف  -٧
وانخفاص جهد عمل طلمبات الصـرف وسـاعات التشـغيل    ، بالمصارف العمومية 

 .وتكاليف الصيانة

التوفير فى تكاليف الرى للفدان الواحد بواسطة ماكينة الرى خـالل موسـم زراعـة     -٨
مقارنة بتكاليف الرى للفدان الواحد فى المناطق الغيـر مطبـق بهـا نظـام     ، األرز 

، من تكاليف رى االرز بمنطقة نظام الـرى التقليـدى   % ٤٣الصرف المعدل بنحو 
جنيـه   ١٠.٥م الصرف المعدل بنحـو  وقدرت التكاليف التى يمكن توفيرها باستخدا

 .للفدان الواحد

الذى يؤدى الى صـيانة  ، التوفير فى زمن الرى للفدان الواحد باستخدام ماكينة الرى  -٩
 .من خالل نظام الصرف المعدل، أقل وطول العمر االفتراضى لماكينة الرى 

  

   : داخل مواسير الحقليات واإلطماء الترسيب -:ثالثا 

  

ات التربة فى المنطقة المحيطة بمواسـير الصـرف وتـدخل هـذه     إذا تحركت حبيب 
.. الحبيبات مع المياه الى داخل المواسير حيث تترسب وتسبب انسداد المواسير وفقد كفاءتهـا 

والدور الذى تلعبه المرشحات فى الصرف المغطى هو تثبيت حبيبات التربـة فـى مكانهـا    
ية ومن ثم يمنع حركة التربـة وبالتـالى   نت بيبواسطة جزيئاتها المتدرجة وما بينها من فراغا

  .عدم حدوث الترسيب
 -ونوعية التربة فى دلتا نهرالنيل هى تربة مقاومة للتفكك والترسيب داخل المواسـير 

مماثلة تماما لنفس نوع الحبيبات حول  وجد أنها وبفحص نوع التربة المترسبة داخل المواسير
  . لتربة داخل المواسير وثبات التربةالماسورة مما يقطع بعدم وجود عالقة با
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  -: التنفيذ مشاكل  •

  .وجود فواصل بين المواسير األسمنتية أكبر من المسموح بها - 
وجود كسر أو زحزحة أحد وصالت المواسير عن موضعها وللتغلـب علـى هـذه     - 

 .المشكلة تم إستخدام المواسير البالستيك واختفاء ظاهرة الترسيب

ماشى مع المواصفات من حيث التدرج الحبيبى أوالسـمك  المرشحات المستخدمة التت - 
حول المواسير واالسلوب اليدوى فى وضع الزلط فوق المواسير مما يؤدى الى خلـو  
أجزاء كثيرة من الزلط او اختالطه بالتربة أو سقوطه فى أحد جوانب المواسير فقـط  

 .دون تغطيتها

ف المغطى فـى الـدلتا   عدم الحاجة الستخدام مرشحات زلطية حول مواسير الصر -١
  %.٣٠والوادى إال إذا كانت نسبة الطين أكثر من 

 .إستخدام الزلط بأحجام متدرجة -٢

 .التشجيع على استخدام المواسير البالستيك -٣

  .األهتمام بسالمة ميل المصارف المغطاه واستخدام الليزر فى ذلك -٤
 

  

  .. غسيل النترات وفقد بعض العناصر من التربة: رابعا 

بهـدف دراسـة تـأثير اخـتالف أعمـاق      ) ١٩٩٧ - )١(عبدالعليم(الدراسة أجريت هذه 
النيتـروجين  (المصارف وكذلك المسافة بين المصارف على غسيل العناصـر الغذائيـة   

فى األسمدة الفوسفاتية والنتروجينية مع كل مـن مـاء الصـرف المغطـى     ) والفوسفور
ويمكن القـول أن   .حصولوالصرف العميق وكذلك الفوسفور والنيتروجين الممتص والم

وهذا يرجع الى %. ٤٤.٤٤خدام التحكم فى عمق الصرف قلل النترات المفقودة بنسبة تباس
قلة كمية المياه المصروفة وارتفاع الماء األرضى والذى يزيـد عمليـة عكـس النترتـه     

 .وبالتالى تقليل فقد النترات

 :اليةمن النتائج المتحصل عليها يمكن التوصل الى التوصيات التو

  :أمكن) سم ٦٠بعمق (فى حالة التحكم فى الصرف  -١
  .توفير كميات مياه الرى وبالتالى خفض زمن وتكلفة الرى نتيجة تقليل عدد الريات  - 
تقليل الفاقد فى األسمدة المضافة مما يؤدى الى تقليل نمو الحشائش فى المجـارى    - 

 .المائية مما ينعكس على اقتصاديات استخدام األسمدة

الشرب التـى  الصرف والفاقد فى النترات فى الماء األرضى وبالتالى تقلل التلوث فى مياه تقليل  
   .يستخدمها الفالح

  .عين شمس –رسالة دكتوراه  –فقد األسمدة تأثرا بمعدالت الصرف المغطى ) ١٩٩٧(عبدالعليم  )١(
 -  



 ١٤

فـاءة  إضافة األسمدة على جرعات يقلل الفاقد منها فى مياه الصرف مما يزيد مـن ك  -٢
 .استخدام األسمدة

  
& ٢٠٠٠ )٢(قنـديل وآخـرون  (وفى دراسة قام بها معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة 

لتقييم خطورة التسميد اآلزوتى للمحاصيل الحقلية على البيئة تم تتبع تركيزات النترات ) ٢٠٠١
ـ  بئـر مالحظـة فـى   ) ٦٠(واألمونيا بالماء األرضى وطبقات التربة من خالل عـدد   ام نظ

بالمزرعة البحثية لمحطة بحوث الزراعية بالنوبارية وتتبع عينات المـاء  ) م٥٠×١٠٠(شبكى
وكانـت  ). ١٩٩٩(وحتى أكتوبر ) ١٩٩٨(األرضى قبل الرى وبعده خالل الفترة من نوفمبر

أكثر الفترات التى حدث بها غسيل للنتروجين بجميع صوره كانت عقب فترات الرى خـالل  
هناك زيـادة  . الموسم الشتوى وشهرى يونيو ويوليو بالموسم الصيفىشهرى ديسمبر ويناير ب

وكانـت أكثـر   . فى فقد النتروجين مع زيادة التسميد اآلزوتى وارتفاع منسوب الماء األرضى
الفترات التى حدث فيها غسيل للبورون وزيادة العناصر الثقيلة بالماء األرضى عقب فتـرات  

. وسم الشتوى وشهرى يونيو ويوليو بالموسم الصـيفى الرى خالل شهرى ديسمبر ويناير بالم
وهناك زيادة فى تركيز البورون والعناصر الثقيلة مع زيادة التسميد المعدنى وارتفاع منسوب 

  .الماء األرضى
  

  

وعلى ذلك فإن إضافة األسمدة النتروجينية على جرعات واإلدارة الجيدة للتربة ومياه 
يعمل على خفض الفاقد منها فـى  ) المناسبة وكذا الصرفمثل التحكم فى كميات الرى (الرى 

مياه الصرف ومن ثم تقليل التلوث المجارى المائية ويزيد من كفاءة استخدام مثل هذه األسمدة 
  .والحفاظ على البيئة الزراعية من التلوث

  
  
  
  
  
  
  
  
التسـميد  فقد النتروجين والعناصر فى الماء األرضى من ). ٢٠٠١& ٢٠٠٠(قنديل وآخرون ) ٢( 

 النتروجينى المتعاقب
  

  

  

  

  



 ١٥

  

  

  

  

  

  

  : صيانةال: خامسا 

تحتاج شبكات الصرف الى متابعة عمليات التشغيل والصيانة بصفة دورية كى تؤدى الى 
إطالة عمر شبكات الصرف وحتى ال تتعرض التربة والنبات الى التدهور الذى ينعكس علـى  

لمكشوفة كاليدوية والكيماوية والميكانيكية اإلنتاج فهناك عدة طرق لتنظيف وتطهير المصارف ا
وعادة تقع مسئولية صيانة وتطهير المصارف والزورايق الحقلية على المنتفعين . والبيولوجية

ما تتطلبه من لوالمزراعين بينما تتولى الدولة صيانة المصارف المكشوفة والفرعية والرئيسية 
  .إمكانيات كثيرة

المصارف المغطاة فى األراضى ذات التربة الغير ثابتـة  وتزداد مشاكل الصيانة وإنسداد 
حيث يحدث تحرك لوصالت المواسير بزحزحتها عن وضعها السـليم أو تحطـيم وتشـويه    

  .المواسير البالستيك وإنسداد المواسير وغرف التفتيش والمصبات بالمواد الناعمة
تسـليك  ( طـى  وعلى ذلك يجب إجراء عمليات الصيانة الدورية لشبكة الصـرف المغ   

وكـذلك إجـراء تـرميم    . فى ميعادها) تطهير غرف التفتيش –تسليك المجمعات  –الحقليات 
  -:للشبكة من حيث 

  .ترميم غرف التفتيش المكسورة والمثقوبة )١
 .تركيب الوصالت العليا والمكسورة )٢

 .تركيب الهويات فى نهاية الحقليات )٣

 .تركيب أغطية لغرف التفتيش )٤

  .مومية المكشوفة من الحشائش وورد النيل لرفع كفاءة الشبكةكذلك تطهير المصارف الع
  

  

  .. األحالل والتجديد: سادسا 

تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإحالل وتجديد شبكات الصرف المغطى  
وثبت عدم صالحيتها فى صـرف األراضـى   ) سنة ٣٥-٢٥(التى إنتهى عمرها األفتراضى 

أعمال الصيانة المستمرة ويمكن التفرقة بين األحالل وهو جزء من  الزراعية ولم تجدى منها
أمـا  ) غرفة تفتيش –حقلى  –المجمع (الشبكة والذى ال يؤدى وظيفته على الوجه األمثل مثل 
  -:التجديد فيشمل تغيير الشبكة بالكامل ويتم ذلك بناء على 

  .بيانات عن التنفيذ من الشركة المنفذة )١
 .اد الشبكة أو ضعف كفاءتها وارتفاع مستوى الماء األرضىمؤشرات فنية مثل إنسد )٢

 . مؤشرات إجتماعية تتمثل فى شكاوى المزارعيين )٣



 ١٦

  :التوصيات  

ض مستوى الماء األرضى ضرورة االهتمام بإنشاء وصيانة نظم الصرف من أجل خف -١
.  

ضرورة ترشيد إستخدام مياه الرى الذى ينعكس على كمية ونوعية ميـاه الصـرف    -٢
 .الموارد المائية التى تشكل ركنا هاما فى حجم الزراعي 

. 

قيام جهاز اإلرشاد الزراعي باإلدارات الزراعية بتوعية وإرشاد الزراع ، والمسئولين  -٣
بالقرى وأجهزة الحكم المحلي والقيادات الشـعبية علـى مسـتوى جميـع مراكـز      

بالفائدة على المحافظات المنفذ بها المشروع وذلك للمحافظة على المشروع حتى يعود 
 .كل من المزارع والدولة

 .فة والمغطاةضرورة مشاركة المزارعين فى صيانة وتطهير المصارف المكشو -٤

ضرورة محافظة المزارعين على االلتزام بزراعة محصول األرز فى المناطق التى  -٥
تحددها وزارة الموارد المائية والري لتجنب اآلثار الجانبية الضارة بمحاصيل الحقل 

 ..ىاألخر

. 

ضرورة االلتزام بمواعيد الصيانة الدورية سواء فى شبكات المصارف المغطـاة أو   -٦
شبكات المصارف الرئيسية المكشوفة خاصة فى األراضى المستصلحة الجديدة إلطالة 
عمر الشبكة االفتراضي وحتى ال تتعرض التربة والنبات إلى التدهور الذى يـنعكس  

 .على اإلنتاج

فينيل كلوريـد   البولي) PVC(سير الصرف المصنوعة من البالستيك ينصح باستخدام موا -
  .وهو األكثر شيوعا

ضرورة اإلستمرار فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي فى الرى ، مع توخي الحذر  -٨
  .دي عند خلطها مع مياه عذبة أو إستخدامها فى الرى كمورد غير تقلي

  
بعة لوزارة الزراعة وإستصالح األراضـى مـع   ضرورة تعاون اإلدارات الزراعية التا -٩

إدارات الصرف التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف فى وضـع نظـام   
ـ  ة المحاصـيل  مناسب للتجميع المحصولى فى خرائط حتى يتم تجنب اإلضرار بإنتاجي

  المجاورة لمحصول 
   

   



 ١٧

  :المراجع باللغة العربية) أ( 

كنولوجيا، مجلس البحوث الصحية والدوائية، تقرير عـن  أكاديمية البحث العلمى والت -١
 ).١٩٧١(مشكلة البلهاريسيا ومشروعات البحوث المقترحة، الجزء األول عام 

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتقييم  -٢
 .)١٩٩٨( ، بيانات غير منشورة

 ).١٩٩٦(سبتمبر  -لصرف الزراعى فى مصرتاريخ ا –) دكتور(محمد حسن عامر  -٣

 

، )١٩٩٤(وزارة الموارد المائية والرى ، إنجازات الوزارة منذ إنشائها حتـى عـام    -٤
  ).٢٠٠٠(الجزء األول والثانى والثالث والرابع ، 
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