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 الملخص

المائية وترشيد إستخداماتها وتدبير موارد مائية غير تقليدية نظرًا ألن المياه تبنت الدولة المصرية السياسات التى ترتكز على تنمية الموارد 
 55,5ليست مثل باقى السلع يمكن زيادة المعروض منها كلما زاد الطلب عليها بجانب محدودية حصة مصر من مياة نهر النيل والتى تقدر بنحو 

مليون نسمة تقريبًا، وتقوم  الحكومة المصرية  بتنفيذ بعض السياسات  011لت لنحو مليار م مكعب سنة. ومع الزيادة السكانية المستمرة التى وص
لها التى تمر المائية لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه وكثرة االستخدامات لها ومن هذه السياسات تغطية القنوات المائية أو أحباس من أطوا

 تجاة التغطية النمط المعيشى وانخفاض مستوى السلوك البشرىفى  بحثوتكمنمشكلة الر والتلوث بالمناطق السكنية للحفاظ على المياة من الهد
فاءة بالمنطقة السكنية التى يمر بها المجرى المائى باالضافة الى األضرار البيئية عن تلك السلوكيات الغير مسئولة مما أثر بالسلب على الك

التغطية ومن ثم الفائدة المرجوة منها وحل هذة المشكلة قد يساعد متخذى القرارت فى  كفاءة لب علىينعكس بالس وبالتالىالهيدروليكية للتغطيات 
 اآلثار اإلجتماعيةبحث الى يهدف البحثو تالفى وعالج عيوب التغطية ومن ثم ضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها على المستوى الفردى والقومى

 واإلجتماعية من خالل المؤشرات المستخدمة لقياس أنواع اآلثار المختلفة. لبيئيةتقدير بعض المؤشرات ا.باالضافة لتغطيات قنوات الرىوالبيئية 
ضمن أكبر هندسات الرى التابعة لالدارة العامة للموارد المائية  حيث تعد تم اختيار هندسة رى فاقوس بمحافظة الشرقية لتنفيذ خطة البحثوقد 

فدان. وتشغل هندسة رى فاقوس المركز الثالث من حيث  7157والرى بالصالحية بمحافظة الشرقية من حيث زمام المناطق السكنية الذى بلغ حوالى
فدان وقد بلغ نسبة زمام هندسة رى فاقوس  057554دارة بحوالى فدان ويقدر اجمالى زمام اال 70510زمام االراضى الزراعيةالذى يقدربحوالى 

فدان من اجمالى الزمام المروى الدارة  11086تقريبا من جملة زمام االدارة. ويقدر الزمام المروى لهندسة رى فاقوس بحوالى  %01,84حوالى 
 يبا.تقر  %05,68فدان وبنسبة بلغت حوالى  066151الرى بالشرقية الذى يقدر بحوالى 

 
 ـةـــالمقدم

المياه  تبنت الدولة المصرية السياسات التى ترتكز على تنمية الموارد المائية وترشيد إستخداماتها وتدبير موارد مائية غير تقليدية نظرًا ألن
 55,5ليست مثل باقى السلع يمكن زيادة المعروض منها كلما زاد الطلب عليها بجانب محدودية حصة مصر من مياة نهر النيل والتى تقدر بنحو 

تقوم الحكومة المصرية  بتنفيذ بعض السياسات مليون نسمة تقريباً  011صلت لنحو سنة ومع الزيادة السكانية المستمرة التى و متر مكعب/مليار 
لها التى تمر المائية لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه وكثرة االستخدامات لها ومن هذه السياسات تغطية القنوات المائية أو أحباس من أطوا

الفقد من  بالمناطق السكنية للحفاظ على المياة من الهدر والتلوث .وعلى الرغم من أن التغطيات لها أبعاد إيجابية منها اقتصادية تتمثل فى توفير
نية وأخيرًا لها أبعاد بيئية تتمثل المياة بالبخر والرشح وأيضًا لها أبعاد اجتماعية تتمثل فى توسعة الطريقومن ثم سهولة الحركة والنقل بالمنطقة السك

تمثل فى توصيل الصرف الصحى تإال أن السلوك السيء للمواطنين أظهر أبعاد سلبية للتغطيات  6فى توفير حياة صحية نظيفة خالية من الملوثات
ا أثر بالسلب على الكفاءة الهيدروليكية الزراعية أمام وداخل التغطية مم وخاصة المخلفاتمن منازل السكان بجانب التخلص من القمامة والمخلفات 

بجانب ذلك ظهور سلبيات تصميم وتنفيذ التغطية وأخيرًا سلبيات اعمال الصيانة الدورية للتغطية موضوع الدراسة.ومما سبق يتضح اهمية  8للتغطية
جارى المائية المغطاة بما يساهم فى رفع كفاءة ادارة حتى يتسنى اعداد مقترح لرفع كفاءة الم قنوات الرىلتغطيات  والبيئية الجتماعيةااالثار دراسة

المجارى المائية المغطاة وتوفير كميات من مياة الرى تساهم فى زيادة التنمية فى المناطق الجديدة باالضافة الى زيادة الناتج  وصيانة وتشغيل
)كحالة دراسية( كمنوذج الزراعى من المحاصيل الشائع زراعتها.لذا فقد تم اختيار مجرى مائى منفذ علية تغطية او اكثر بمحافظة الشرقية 

المجارى المائية  وصيانة ارة وتشغيليم مقترح يساهم فى رفع كفاءة وادوتقد قنوات الرىلتغطيات  والبيئية االثار االجتماعية دراسةداد  عاسترشادى ال
 الموارد المائية.ستخدام إلرفع كفاءة  الدراسة هم ركائزأاحد يعتبر  النةيمكن تطبيقة على مستوى الجمهورية حتى المغطاة 
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 بحثمشكلة ال

يعد النمط المعيشى وانخفاض مستوى السلوك البشرى داخل المجتمع السكانى بالمنطقة السكنية التى يمر بها المجرى المائى أحد أهم 
كفاءة المشاكل التى تواجة التغطيات بالقنوات المائية باالضافة الى األضرار البيئية عن تلك السلوكيات الغير مسئولة مما أثر بالسلب على ال

وليكية للتغطيات فضال عن مشكالت تتعلق بتصميم وصيانة وتنفيذ التغطيات ومعظم هذة السلبيات لم يتم اجراء التقييم الالزم لها للوقوف الهيدر 
قلة الدراسات والبحوث المعتمدة على  ومماسبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة فى عدم اوالرى .   على اثر كل منها على كفاءة تغطية قنوات

ت فى اومن ثم الفائدة المرجوة منها وحل هذة المشكلة قد يساعد متخذى القرار لقنوات الرى  لعلمى مما ينعكس بالسلب على أساليب التغطيةالمنهج ا
 الفى وعالج عيوب التغطية ومن ثم ضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها على المستوى الفردى والقومى.  ت
 

 البحثأهداف 
لرى ويتحقق ذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية قنوات ا لتغطيات  والبيئية اآلثار اإلجتماعية دراسة هو البحثإن الهدف الرئيسى من 

 التالية:
 تحديد اهم أسباب التعديات على التغطية بمنطقة الدراسة. -
 من خالل تحديد أسباب التعديات وأثرها على بعض المحاصيل الشائع زراعتها بمنطقة الدراسة. االجتماعية والبيئيةتقدير بعض المؤشرات  -
 والبيئي للتغطية من خالل المؤشرات المستخدمة لقياس أنواع اآلثار المختلفة. تقييم اآلثر االجتماعى -
 

 البحثمنطقة 
تشتهر المحافظة بزراعة المحاصيل التالية: القطن والقمح واألرز تعتبر محافظة الشرقية ضمن أكبر المحافظات الزراعية بالجمهورية حيث 

تقرب ,.%من مساحة الجمهورية 1تمثل  8كم0100حوالى الصيفي والفول البلدي وبنجر السكر والشعير.ومن حيث المساحة تصل مساحتها إلى
الجمهورية والثانية بين محافظات الوجة البحرى بعد من حيث المساحة بين محافظات  08فدان وهى المحافظة رقم 0,011841 الى مليون فدان

من اجمالى عدد السكان فى مصر كما تعد محافظة الشرقية ضمن إقليم القناة الذى  1157110محافظة البحيرة  ويبلغ عدد السكان بها حوالى 
افة الى ذلك تم اختيار هندسة رىفاقوس محافظات هى الشرقية واإلسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء باالض 1يضم 

 شرقية.بمحافظة الشرقية لتنفيذ خطة البحث ألنها ضمن أكبر هندسات الرى التابعة لالدارة العامة للموارد المائية والرى بالصالحية بمحافظة ال
الثالث من حيث زمام االراضى  فدان. وتشغل هندسة رى فاقوس المركز 7157حوالى مساحتة ومن حيث زمام المناطق السكنية الذى بلغ

 %01,84فدان وقد بلغ نسبة زمام هندسة رى فاقوس حوالى  057554فدان ويقدر اجمالى زمام االدارة بحوالى  70510الزراعيةالذى يقدربحوالى 
مروى الدارة الرى بالشرقية الذى فدان من اجمالى الزمام ال 11086تقريبا من جملة زمام االدارة. ويقدر الزمام المروى لهندسة رى فاقوس بحوالى 

وقد اختيرت هندسة الموارد المائية والرى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية لتنفيذ تقريبا. %05,68فدان وبنسبة بلغت حوالى  066151يقدر بحوالى 
منزرعة من المحصول وتقدر المساحة ال القمح حيث انها من اكبر المراكز بالمحافظة من حيث الزمام المنزرعبمحصول البحثخطة 
فدان  718714فدانوتصل المساحة المنزرعة حوالى  604110فدان، من اجمالى المساحة المحصولية للقمح بالمحافظة بحوالى 05171بحوالى

 11086( الزمام المروى لهندسة رى فاقوس بحوالى 0فدان. ويوضح الجدول رقم) 117708من جملة المساحة الكلية بالمحافظة التى تبلغ حوالى 
. حين بلغ زمام %05,68فدان وبنسبة بلغت حوالى  066151فدان من اجمالى الزمام المروى باالدارة العامة للرى بالصالحية الذى يقدر بحوالى 

دارة فدان الذى يعد اكبر زمامات المناطق السكنية بنطاق هندسة رى فاقوس على مستوى هندسات الرى التابعة لال 7157المناطق السكنية حوالى 
 العامة لرى الصالحية بمحافظة الشرقية. 

 

 ( يبين زمامات الرى والمناطق السكنية بهندسات الري التابعة لإلدارة العامة لري الصالحية بالشرقية1)رقم  جـــدول 
 اسم الهندســــــــــــــــة م

الزمام بالقرار 

 الوزاري بالفدان

الزمام المحصور بـ 

gps بالفدان 

المناطق زمام 

 السكينة بالفدان

الزمام المروري 

 بالفدان

 38658 636 35848 38138 هندسة الموارد المائية والري بالمالك 1

 58445 4148 55855 56568 هندسة الموارد المائية والري بشرق بلبيس 4

 51633 8555 55484 58815 هندسة الموارد المائية والري بأبوحماد 8

 66548 5855 58538 55581 المائية والري بفاقوسهندسة الموارد  5

 38858 8 38858 35888 هندسة الموارد المائية والري بالطلمبات 5

 58831 118 58581 585888 هندسة الموارد المائية والري بشمال الصالحية 6

 85855 131 85585 85588 هندسة الموارد المائية والري بجنوب الصالحية 5

 588656 18683 555855 555553 اإلجمالي

 8104هندسة رى فاقوس بيانات غير منشورة  -اإلدارة العامة للموارد المائية والري بالصالحية   –: وزارة الموارد المائية والري المصدر
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كيلو متر ويصل زمامها الى حوالى  1,051لترعة اكياد التى يصل طولها الى حوالى  8( البيانات الهيدروليكية8ويوضح الجدول رقم )
مسقى. وقد تم انشاء ثالث تغطيات  84البر االيمن ومن خالل ترعة اكياد يتغذى   6فدان وتتغذى من ترعة وصلة السعيدية عند كيلومتر  6075

ويصل  0,5وتنتهى عند كيلو متر  0اعية بالمنطقة وتبدا التغطية االولى من كيلو متر على ترعة اكياد نظرا لوجود كتل سكنية تتخلل الزمامات الزر 
ماسورة ويوجد خالل مسافة التغطية بيوت مشغولة بالسكان ذات كثافة  8متر بعدد  0,5متر والتغطية عبارة عن ماسورة بقطر  511طول التغطية 

متر ويصل طول التغطية الى   0,5والتغطية عبارة عن ماسورة بقطر  0,811كيلو متر سكانية  متوسطة.  اما التغطية الثانية فهى تبدأ من ال
ويوجد خالل مسافة التغطية بيوت سكنية كثيرة وذات كثافة سكانية مرتفعة ومحالت متعددة  .0,411متر وتنتهى التغطية عند الكيلو متر  111

سطح التغطية وتشكل الحياة االجتماعية بهذة الكتلة السكنية عبئا  كبيرا على االنشطة التجارية والصناعية وسويقة للخضار واللحوم اعلى م
 0,5متر بعدد اثنين ماسورة بقطر  01بطول 7,101وتنتهى عند الكيلو متر  7,111التغطية. وبالنسبة للتغطية الثالثة فهى تبدأ من الكيلومتر 

 ترعة السعيدية.البر االيسر من  61,711متر. وتنتهى الترعة عند الكيلو متر 
 

 ( يوضح البيانات الهيدروليكية التصميمية لترعة أكياد بهندسة رى فاقوس2)رقم جدول

اسم 

 الترعة

الترعة المغذية 

والموقع الكيلو 

 متري

رقم 

 التفريعة

الزمام 

 بالفدان
 الطول كم

 االورنيك التصميمي

 المسافة
عرض 

 القاع

منسوب 

 القاع

انحدار 

القاع 

 سم/كم

ميول 

 الي من جانبية

 يادإك
أيمن  8.88ك 

 وصلة السعيدية
5 4645 8,158 

 1.1 6 8,85 8 4,5 الفم

4,5 5 4.5 8,4 5 1.1 

5 3 4 8,83 5 1.1 

3 8,15 1,5 4,88 5 1.1 

 8104هندسة رى فاقوس  بيانات غير منشورة  -اإلدارة العامة للموارد المائية والري بالصالحية  –وزارة الموارد المائية والري  المصدر:
 

 بمركز فاقوس بالشرقية (  كروكى يوضح ترعة اكياد والتغطيات المنفذة عليها والمنطقة المحيطة بها1)رقم شكل 

 
 محافظة الشرقية. -مركز فاقوس –الميدانية لترعة اكياد والتغطيات الثالث بالترعة بمنطقة الدراسة الزياراتاعداد الباحث من خالل  :المصدر
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 ومصادر جمع البيانات اسلوب البحث
استمارة علىالتحليل الكمى والوصفى لألساليب اإلحصائية المناسبة معتمدة على البيانات الثانوية والبيانات االولية من خالل البحث اعتمد

والتى تم تجميعها من خالل المقابالت الشخصية بالمنتفعين بالتغطية والمزارعين بمنطقة الدراسة.   بحثاالستبيان التى تم استيفائها لخدمة اهداف ال
مركزى للتعبئة العامة على البيانات الزمنية المنشورة والغير منشورة وقد جمعت بيانات الدراسة من مصادر عديدة منهاالجهاز الالبحث  ثم اعتمد

لحية وهندسة واالحصاء باالضافة الى وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصالح االراضى واالدارة العامة للموارد المائية والرى بالصا
 .الدراسة  الموارد المائية والرى بفاقوس بجانب تجميع البيانات المقطعية من المنتفعين بالتغطية والمزارعين بمنطقة

 
 للتغطية جتماعيةاالثار البيئية واال

للتغطية والتى تتضح من واالجتماعية تعبر وحهات النظر للمنتفعين بالتغطية عن حاالت ايجابية وسلبية تبلور ما يسمى باالثار البيئية 
المشكالت وتفسرالعالقات الرئيسية الخاصة باالسباب والعواقب. وتتمثل اهم المؤشرات البيئية فى التاثير على  واالجتماعيةخالل المؤشرات البيئية 

وقد تم قياس استجابة التربة والهواء والمياة والتاثير على المنظر الجمالى بالمنطقة المحيطة بالتغطية وايضا التعدى على االرض الزراعية . 
ثالثى يوضح استجابة كل مبحوث عن كل عبارة من عبارات المقياس الموضحة لالثار البيئية او االجتماعية ثم بعد  المبحوثين من خالل مقياس

وتحديد اهم هذة العبارات االيجابية التى حصلت على أعلى تكرار وكذلك  ذلك عمل تكرار ونسب مئوية ألستجابات المبحوثين عن هذة العبارات
على اعلى تكرار وكذلك العبارات التى حصلت على اعلى استجابة وتكرار بالموافقة والعبارات التى حصلت على العبارات السلبية التى حصلت 

 اعلى تكرار من حيث عدم الموافقة.
 

 اوال:االثار البيئية
التغطية غير والتى تشير الى  عبارة عدم الموافقة فى ان  % 17( ان اعلى نسبة بلغت حوالى 0وقداوضحت  بيانات الجدول رقم ) 

التى نتجت بالموافقة  مع ان التغطية ضرورية وتحافظ على المياة من  %15,8ضرورية ومكلفة وال تحافظ على البيئة بيمنا بلغت النسبة حوالى 
نتيجة كثرة المخلفات الموافقة  مع ان التغطية تؤدى الى تراكم المياة داخلها تبين  والتى%11,0الهدر والتلوث فى حين وصلت النسبة الى حوالى 

والتى  % 10,5داخلها وبالتالى تصبح المياة غيرصالحة للرى باالضافة الى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة اال ان النسبة بلغت حوالى 
 % 14,4نما بلغت النسبة حوالى تشير الى االموافقة مع ان التغطية تحافظ على البيئة المحيطة بهاوتجعلها نظيفة وتمنع انتشار القمامة حولها بي

والى التى توضح  الموافقة مع ان التغطية  تقلل من انتشار الحشائش المائية التى تساعد على اهدار المياة بالترعة بينما وصلت النسبة الى ح
يئة المحيطة بالتغطية ام فى غيرها الناتجة عن ان التغطية تستغل فى معظم االحوال فى التشجيرمما يساعد على تنقية الهواء ونظافة الب 57,4%

والتى تبين عدم الموافقة مع ان التغطية  تؤدى الى توفير كميات استهالك مياة الرى والطاقة وتوفير الوقت  % 40,4االأن النسبة  بلغت حوالى 
ان التغطية تؤدى الى توسعة الطريق  والتى تشير الى الموافقة مع %11,0والجهد وانخفاض تكاليف زراعة المحصول فى حين بلغت النسبة حوالى

للعبارة التى توضح الموافقة على ان التغطية تعد اولى   %14,8وتيسير حركة المرور وانخفاض نسبة الحوادث اال ان النسبة وصلت الى حوالى 
فى ان التغطية ادت الى ارتفاع منسوب والتى نتجت عن الموافقة  %17خطوات اساليب ترشيداستخدام المياة للمزارعين  بينما بلغت النسبة حوالى 

للعبارة التى تبين الموافقة على ان   %14,4المياة الجوفية ومستوى الماء االرضى بالمنطقة المحيطة بجذور النباتات.وقد بلغت النسبة حوالى 
التى نتجت   %11,1سبة الى حوالى التغطية ساعدت علفى تقليل عمليات التخلص من المخلفات الزراعية بالترعة مرة اخرى بينما وصلت الن

بالموافقى مع  %75,8بالموافقة على ان التغطية سهلت للمزارعين حساب المقننات المائية وعدد الريات وعدم اهدار مياة الرى. فى حين بلغت نسبة 
وبالتالى نقص الكفاءة االنتاجية للمحاصيل  ان عدم تغطية الترعة يؤدى الى انتشار االمراض المختلفة لجميع الكائنات الحية بالبيئة المحيطة بها

نتيج الموافقة على ان تغطية الترعة وعدم صيانتها تساعد على تراكم المخلفات بداخلها  %14,4الزراعية وقد وصلت النسبة الى معدل حوالى 
بالموافقة على  %57,4ينما بلغت النسبة حوالى ممايؤدى الى عدم وصول مياة الرى لنهاية الترعة وبالتالى انخفاض انتاجية االمحاصيل الزراعية ب

 %14,4ان عدم تغطية الترعة يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الليلية وبالتالى وقوع العديد من الحوادث اال ان النسبة وصلت الى حوالى 
المخلفات والحشائش المائية وتهايل الجسور وغيرها بالموافقة على ان عدم تغطية الترعة يؤدى الى زيادة تكاليف صيانة الترع المكشوفة نتيجة تراكم 

بالموافقة مع ان عدم تغطية الترعة يؤدى الى زيادة تلف  %11,0وبالتالى فقد كميات كبيرة من مياة الرى فى حين وصلت النسبة الى حوالى 
رتفاع نسبة تلوث المياة بها.وقد بلغت النسبة النباتات واصابة حيوانات المزرعة باالمراض نتيجة التخلص من القمامة والمخلفات بالترعةوا

بالموافقة مع ان عدم تغطية الترعة يساعد على زيادة االصابة باالمراض المزمنة والصدرية فى حين وصلت النسبة الى حوالى  % 17,1حوالى
يات المجرى المائى وبالتالى انخفاض انتاجية بالموافقة على ان تراكم المياة والمخلفات بداخل التغطية يؤدى الى عدم وصول المياة لنها 11,0%

 .  بالموافقة على ان تغطية الترعة ساعدت على ظهور المنظر الجمالى بالمنطقة المحيطة بها %71,0المزروعات.وقد بلغت النسبة حوالى
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 . محافظة الشرقية -مركز فاقوس –بمنطقة الدراسة للتغطيةو االجتماعية يوضح اهم االثار البيئية ( 3جدول رقم)

 العبــــــــــــــــــارات م
 االجمالى راى اخر غير موافق موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 188 165 1,4 4 85 168 1,3 8 هل عملية تغطية الترعة غير ضرورية ومكلفة وال تحافظ على البيئة والصحة العامة 0

 188 165 8,6 1 - - 83,3 164 تغطية الترعة ضرورية وتحافظ على المياة من الهدر والتلوثهل  2

3 
تؤدى تغطية الترعة الى ركود المياة داخلها نتيجة التخلص من المخلفات داخلها مما يجعلها غير صالحة للرى 

 بجانب انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة
158 86,5 5 8,88 1 8,6 165 188 

 188 165 8,6 6 5,3 3 81,5 151 تحافظ على البيئة  المحيطة بها وتجعلها نظيفة وتمنع انتشار القمامة حولها تغطية الترعة 4

 188 165 1,3 8 - - 83,1 164 تمنع انتشار الحشائش المائية التى تساعد على اهدار مياة الرى وانتشار الحشرات الضارة تغطية الترعة 7

6 
مسطح التغطية فى معظم االحوال فى التشجير مما يعمل على تنقية الهواء ونظافة البيئة المحيطة يستغل 

 بالتغطية ام فى غيرها
85 55,3 85 41,4 88 13,4 165 188 

5 
يؤدى الى توفير كميات استهالك  مياة الرى  والطاقة وتوفير الوقت والجهد وانخفاض تكاليف  تغطية الترعة

 زراعة المحصول
48 18,8 185 31,3 5 5,4 165 188 

 188 165 4,5 5 - - 85,6 161 تؤدى الى توسعة الطريق وتيسير حركة المرور بالمنطقة وانخفاض نسبة الحوادث تغطية الترعة 8

 188 165 1,4 4 8,6 1 83,1 164 يعد تغطية الترعة اولى خطوات اساليب ترشيد استخدام المياة للمزراعين 2

01 
الترعة ادت الى عدم تصريف المياة الزائدة عن حاجة النباتات وبالتالى ارتفاعمنسوب المياة الجوفية تغطية 

 ومستوى الماء االرضى القريب من منطقة جذور النباتات
168 85 5 8,88 - - 165 188 

 188 165 4,5 5 1,4 4 86,5 158 تغطية الترعة ساعدت على منع عمليات التخلص من المخلفات الزراعية فى الترعة مرة اخرى 00

 188 165 5,8 14 1,8 8 88,8 158 تغطية الترعة تسهل للمزارعين حساب المقننات المائية وعدد الريات وعدم اهدار مياة الرى 02

03 
عدم تغطية الترعة يؤدى الى انتشار االمراض المختلفة لجميع الكائنات الحية بالبيئة المحيطة بها وبالتالى 

 الكفاءة االنتاجية للمحاصيل الزراعيةنقص 
145 55,4 85 48,6 5 5,4 165 188 

04 
تنفيذ تغطية الترعة وتأخر صيانتها تساعد على تراكم المخلفات بداخلها  وتوالد كائنات ضارة ممايؤدى الى 

 عدم وصول مياة الرى لنهاية الترعة وبالتالى انخفاض انتاجية االمحاصيل الزراعية
168 83,3 - - 4 1,4 165 188 

 188 165 85,4 53 5,8 14 55,3 85 عدم تغطية الترعة يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الليلية وبالتالى وقوع العديد من الحوادث 07

06 
عدم تغطية الترعة يؤدى الى زيادة تكاليف صيانة الترع المكشوفة نتيجة تراكم المخلفات والحشائش المائية 

 وغيرها وبالتالى فقد كميات كبيرة من مياة الرىوتهايل الجسور 
168 83,3 - - 4 1,4 165 188 

05 
عدم تغطية الترعة يؤدى الى زيادة تلف النباتات واصابة حيوانات المزرعة باالمراض نتيجة التخلص من 

 القمامة والمخلفات بالترعة وارتفاع نسبة تلوث المياة بها
158 86,5 - - 6 8,6 165 188 

 188 165 4,5 5 - - 85,6 161 عدم تغطية الترعة يساعد على زيادة االصابة باالمراض المزمنةوالصدرية 08

02 
هلترى ان تنفيذ التغطية وسيلة امنة للتخلص من الصرف الصحى لمنازلكم ورى المزروعات بالخلط مع مياة 

 الرى
- - 165 88,5 1 8,6 165 188 

 188 165 - - 48,6 85 58,5 181 المنظر الجمالى بالمنطقة المحيطة بهاتغطية الترعة ساعدت على ظهور  21

20 
تغطية الترعة ساعدت على ارتفاع قيمة االرض والتعدى على االراضى الزراعية بالبناء واتساع الحيز 

 العمرانى وصغر الحيز الزراعى
168 85 - - 5 8,88 165 188 

 188 165 1,4 4 - - 83,3 168 من الناحية البيئية والصحيةهل تشعر بوجود اختالف بعد تغطية الترعة  22

 محافظة الشرقية. -مركز فاقوس –بمنطقة الدراسة  -: إستمارة إستبيان المصدر
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بالموافقة على ان تغطية الترعة ساعدت على ارتفاع قيمة االرض والتعدى على االراضى الزراعية بالبناء  %17بينما بلغت النسبة حوالى 
مما سبق  ويتضح بالموافقة على انة  يوجد اختالف بعد تغطية الترعة من الناحية البيئية والصحية.  %14,4فى حين وصلت النسبة الى حوالى   

فيذ التغطية لها ايجابيات وسلبيات  تتضح من خالل المؤشرات البيئية من خالل االجابة على االستبيان الذى تم اعدادة  وفقا ألهداف ان تن
حافظ الدراسة. و من اهم االيجابيات التى عبر عنها افراد عينة الدراسة  حيث عبروا عن هذة االيجابيات بالموافقة على ان التغطية ضرورية وت

يليهاعبارة انتغطية الترعة تمنع انتشار الحشائش المائية التى تساعد على اهدار مياة  %14,4المياة من الهدر والتلوث بنسبة بلغت حوالى على 
بالتوازى مع عبارةان تنفيذ  تغطية الترعة يعد اولى خطوات اساليب ترشيد استخدام  %14,0الرى وانتشار الحشرات الضارة بنسبة قدرت بحوالى  

تؤدى الى توسعة الطريق وتيسير حركة المرور بالمنطقة وانخفاض نسبة الحوادث بنسبة حيث  لترعةل المياة للمزراعين يليها عبارة تنفيذ التغطية
ت يليها عبارة ان تغطية الترعة ساعدت على تقليل عمليات التخلص من المخلفات الزراعية فى الترعة مرة اخرى بنسبة  بلغ %17,1بلغت حوالى 

التغطية التى ظهرت من خالل المؤشرات البيئية والصحية وعبر عنها افراد عينة الدراسة فقد تبين  ان تنفيذ  ومن اهم سلبيات.  %11,0حوالى 
بالتالى و تغطية الترعة وتأخر صيانتها تساعد على تراكم المخلفات بداخلها  وتوالد كائنات ضارة ممايؤدى الى عدم وصول مياة الرى لنهاية الترعة 

يليها عبارة ان تغطية الترعة ادت الى عدم تصريف المياة الزائدة عن حاجة النباتات وبالتالى   %14,4انخفاض انتاجية االمحاصيل الزراعية 
تغطية بالتوازى مع عبارة ان  %17ارتفاعمنسوب المياة الجوفية ومستوى الماء االرضى القريب من منطقة جذور النباتات بنسبة قدرت بحوالى 

الترعة ساعدت على ان تغطية الترعة  ساعدت على ارتفاع قيمة االرض والتعدى على االراضى الزراعية بالبناءواتساع الحيز العمرانى وصغر 
 .%17الحيز الزراعى وبلغت  نسبة الموافقة مع العبارة حوالى 

 
 للتغطية االثار االجتماعيةثانيا:  

عن حاالت ايجابية وسلبية  تتضافر معا وتشكل االثار االجتماعية للتغطية والتى تتضح من خالل تعبر وحهات نظرالمنتفعين بالتغطية 
هة والمنظمات المؤشرات االجتماعية التى تتمثل اهمها فى تقديم الخدمات االجتماعية بشكل مرضى وكثرة المشاركة االجتماعية والتفاعل فيما بينها من ج

ير الرسمية من جهة اخرى وتغير قيمة االرض وزيادة معدالت التعليم والصحة العامة وانخفاض معدالت الفقر والبطالة. الزراعية واالجتماعية الرسمية وغ
لى ألفراد عينة الدراسة. وقد تم التعبير عن الحاالت التى تتوافق مع العبارات المعبرة عن االثر بقيمتة العددية وما يمثلة من نسبة مئوية من اجمالى العدد الك

بينت البيانات الواردة  وكذاالتعبير عن الحاالت التى ال تتوافق والعبارات المعبرة عن االثر باالضافة الى العبارات لها رأى اخر والمعبرة عن ذات االثر. وقد
ط التجارى والصناعى بالمنطقة ( ان العبارة الدالة على ان التغطية ساعدت على انخفاض معدالت الفقر والبطالة  من خالل زيادة النشا8بالجدول رقم )

بينما اوضحت عبارة ان التغطيةتغطية الترعة ساعدت على تقديم الخدمات . %11,0موافقة بنسبة قدرت بحوالى وزيادة معدالت التعليم والصحة العامة بال
عدم الموافقة على ان  تغطية الترعةيؤدى ب %16,6فى حين قدرت النسبة بحوالى  %17,1االجتماعية بشكل ملموس بالموافقة بنسبة وصلت الى حوالى 

بالموافقة على العبارة الدالة على ان  %15,8الى تقليل معدل ومستوى المياة الجوفية وعدم ارتفاعها فى طبقات االرض العليا اال ان النسبة بلغت حوالى 
ية فى حين اشارت العبارة التى توضح ان  تغطية الترعةساعدت على تغطية الترعة ساعدت على  زيادة المشاركة االجتماعية بفاعلية اكبر قبل تنفيذ التغط

بالموافقة .وقد قدرت النسبة بحوالى  %50,5زيادة الناتج الزراعى باالراضى الواقعة بعد التغطية وتحسين مستوى المعيشة للمزارع بنسبة بلغت حوالى 
ل تكاليف زراعة المحصول بعد التغطية وزيادة االنتاجية اال ان النسبة وصلت الى حوالى بالموافقة للعبارة الدالة على ان التغطية ساعدت على تقلي 51,6%
واالماكن  بالموافقة على العبارة الدالة على ان تغطية الترعةساعدت على زيادة المساحات الخضراء واالماكن االجتماعية وزيادة الترابط االجتماعى  47,1%

بعدم الموافقة على العبارة الدالة على ان  تغطية الترعة ساعدت المزارع على تقليل  %16,6لغت النسبة حوالى  الترفيهية بمنطقة التغطية فى حين ب
بعدم الموافقة على العبارة الدالة على ان تغطية  %57,4استهالك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى قبل تنفيذ التغطية .وقد قدرت النسبة بحوالى 

التى نتجت من خالل  %18,7عدم خلط مياة الصرف مع مياة الرى ورى المزروعات بمياة صالحة للرى بينما وصلت النسبة الى حوالى  الترعةساعد على
لحية وانتشار االجابة بالموافقة على العبارة الدالة على ان تغطية الترعة ذات بعد اجتماعى ملموس النها تعمل على تقليل انتشار االمراض للكائنات ا

 .%11,6حشائش المائية زيادة معدل الناتج الزراعى لوحدة مساحة االرض الواحدة. اال ان النسبة بلغت حوالى ال
 بالموافقة على ان تغطية الترعة ساعدت على تغير قيمة االرض الزراعية وايضا قيمة االرض المحيطة بالتغطية وايضا قيمة العمل. وقد قدرت

على العبارة الدالة على ان تغطية الترعة ساعدت على الحفاظ على المياة من الهدر بالبخر والتسرب واالستفادة باكبر قدر بالموافقة  %11,0النسبة بحوالى 
نتيجة عدم الموافقة على العبارة الدالة على ان تغطية الترعة ساعدت  %10,5ممكن من مياة الرى وخاصة فى ايام المناوبات بينماوصلت النسبة الى حوالى

وقد  ع على تطبيق انظمة الرى الحديثة وتوفير كميات مياة الرى وخفض اجمالى تكاليف زراعة الفدان ويحسن الدخل والمستوى االجتماعى للمزارع.المزار 
وعدم تلوثها  باالجابة بعدم الموافقة على ان تنفيذ التغطية  خالل المنطقة السكنية ساعدت علىالحفاظ على نوعية مياة الرى %51,0قدرت النسبة بحوالى 

 .للمزارع وبالتالى الحصول على مزروعات ذات كفاءة انتاجية وجودة مرتفعة وبالتالى تحسين مستوى الدخل والمعيشة
مما سبق ان تفيذ التغطية لها ايجابيات وسلبيات تتضح من خالل المؤشرات االجتماعية  من اهمها ما عبر عنة افراد عينة الدراسة   ويتضح

 لة على هذة االيجابيات  حيث عبروا عنها من خالل االجابة على االستبيان الذى تم اعدادة  طبقا ألهداف الدراسة.بالعبارات الدا
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من خالل زيادة  لى انخفاض معدالت الفقر والبطالةو عبر عنها افراد عينة الدراسة ان تغطية الترعة ساعدت ع ومن اهم ايجابيات التغطية
يليها العبارة الدالة على ان التغطية ساعدت على  %11,0منطقة وزيادة معدالت التعليم والصحة العامة بنسبة قدرت بحوالى النشاط التجارى والصناعى بال

يليها العبارة التى تدل على ان التغطية ساعدت على الحفاظ على المياة من الهدر  %17,1تقديم الخدمات االجتماعية بشكل ملموس بنسبة بلغت حوالى 
يليها العبارة الدالة على ان تغطية الترعة  %11,0تسرب واالستفادة باكبر قدر ممكن من مياة الرى وخاصة فى ايام المناوبات بنسبة قدرت بحوالى بالبخر وال

طية الترعة ذات بعد ارة الدالة على ان  تغب. يليها الع%15,8ساعدت على  زيادة المشاركة االجتماعية بفاعلية اكبر قبل تنفيذ التغطية بنسبة بلغت حوالى 
ة االرض الواحدة  اجتماعى ملموس النها تعمل على تقليل انتشار االمراض للكائنات الحية وانتشار الحشائش المائية زيادة معدل الناتج الزراعى لوحدة مساح

التى ظهرت من خالل المؤشرات االجتماعية وعبرعنها افراد عينة الدراسة ان تغطية الترعة  ومن اهم سلبيات التغطية. %18,7بنسبة قدرت بحوالى 
 .% 11,5ساعدت على تغير قيمة االرض الزراعية وايضا قيمة االرض المحيطة بالتغطية  وبوار االرض الزراعية بنسبة بلغت حوالى 

 
 محافظة الشرقية. -مركز فاقوس –راسة بمنطقة الد( يوضح أهم اآلثار اإلجتماعية للتغطية4جدول رقم)

 العبــــــــــارات م
 االجمالى راى اخر غير موافق موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد
هل ترى ان تغطية الترعة ساعدت على انخفاض   0

معدالت الفقر والبطالة  من خالل زيادة النشاط 
التجارى والصناعى بالمنطقة وزيادة معدالت التعليم 

 والصحة العامة

010 11,0 - - 1 1,1 015 011 

هل تشعر تغطية الترعة ساعدت على تقديم   8
 011 015 0,4 6 1.1 0 17,1 010 الخدمات االجتماعية بشكل ملموس

تغطية الترعة يؤدى الى تقليل معدل ومستوى المياة  0
الجوفية وعدم ارتفاعها فى طبقات االرض القريبة 

 من سطح االرض 
7 0,8 050 16.6 0 8,0 015 011 

هل شعرت ان تغطية الترعة ساعدت على  زيادة   5
 المشاركة االجتماعية بفاعلية اكبر قبل تنفيذ التغطية

057 15,8 - - 4 0,4 015 011 

تغطية الترعةساعدت على زيادة الناتج الزراعى  1
باالراضى الواقعة بعد التغطية وتحسين مستوى 

 المعيشة للمزارع
45 50,5 71 08,0 01 1,11 015 011 

هل تغطية الترعة ساعدت على تقليل تكاليف   7
 زراعة المحصول بعد التغطية وزيادة االنتاجية

46 51,6 70 00.4 4 0,4 015 011 

هل تغطية الترعةساعدت على زيادة المساحات   4
الخضراء واالماكن االجتماعية وزيادة الترابط 

 االجتماعى واالماكن الترفيهية بمنطقة التغطية
005 47,1 4 0,4 08 7,6 015 011 

تغطية الترعة ساعدت المزارع على تقليل استهالك  1
الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى قبل تنفيذ 

 التغطية 
6 0,6 055 16.1 7 0,8 015 011 

تغطية الترعةساعد على عدم خلط مياة الصرف مع  01
 مياة الرى ورى المزروعات بمياة صالحة للرى

 
71 08,0 15 57,4 - - 015 011 

 محافظة الشرقية. -مركز فاقوس –إستمارة إستبيان بمنطقة الدراسة   :المصدر
 
 
 



 ...الخ محمد رشاد سعيد عباس                                  568

 2102(  2)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 
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 العبــــــــــارات م

 االجمالى راى اخر غير موافق موافق
 % عدد % عدد % عدد % عدد

تعد تغطية الترعة ذات بعد اجتماعى ملموس النها   00
تعمل على تقليل انتشار االمراض للكائنات الحية 
وانتشار الحشائش المائية زيادة معدل الناتج الزراعى 

 لوحدة مساحة االرض الواحدة

056 18,7 8 0,8 01 1,11 015 011 

تغطية الترعة ساعدت على تغير قيمة االرض  08
قيمة االرض المحيطة بالتغطية الزراعية وايضا 

 وبوار االرض الزراعية
001 11,6 - - 01 1,7 015 011 

تغطية الترعة ساعدت على الحفاظ على المياة من  06
الهدر بالبخر والتسرب واالستفادة باكبر قدر ممكن 

 من مياة الرى وخاصة فى ايام المناوبات
051 11,0 - - 1 6,1 015 011 

هل تغطية الترعة ساعدت المزارع على تطبيق  14
انظمة الرى الحديثة وتوفير كميات مياة الرى 
وخفض اجمالى تكاليف زراعة الفدان ويحسن 

 الدخل والمستوى االجتماعى للمزارع 

- - 051 10,5 1 5,5 015 011 

هل  تنفيذ التغطية  خاللل المنطقة السكنية  11
الرى وعدم  ساعدت علىالحفاظ على نوعية مياة

تلوثها وبالتالى الحصول على مزروعات ذات 
كفاءة انتاجية وجودة مرتفعة وبالتالى تحسين 

 مستوى الدخل والمعيشة

11 01 14 51,0 0 1,1 015 011 

 محافظة الشرقية. -مركز فاقوس –:  إستمارة إستبيان  بمنطقة الدراسة المصدر
 

 التوصيات
 واستمارات استبيان وتسجيله من مشاهدات لهذه البيانات يمكن ايجاز الخالصة فى النقاط التالية:بناءا علي ما تم تجميعه من بيانات 

ى الحياة االعتماد على دور االرشاد الزراعى ومنظمات المجتمع المدنى الرسمية وغير الرسمية عند تنفيذ التغطيات فى التوعية بمنافع التغطيات عل -0
 ر سلوكياتهم تجاة بيئتهم.االجنماعية وتوعية السكان بتغيي

 االهتمام بتوصيل الصرف الصحى بالمناطق المنفذ بها التغطيات منعا لتوصيل الصرف الصحى للتغطيات . -8
 ايضاادراج برنامج زمنى ينفذ على مدار العام يشمل صيانة التغطية ومعالجة العيوب التى من المحتمل ان تظهر بعد تنفيذ التغطية.-6
 ارات اضافية لنقل القمامة وزيادة عدد العمال باالضافة الى مرور سيارات النظافة بمنطقة التغطية على فترتين.يالمحلية بس دعم الوحدات  -0
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