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 الخالصة

اذ كعايتاا لنمس النجاتاط وعلم تمتاز المناطق الجافة وشبببببجا الجافة اا معاال  الهط الالسن ال بببببنس   

أدط الضغسط المتزايلة الناجمة عن  . م 150و  50تتراوح أعماق الالسن في الصحراء الغراية في الاراق اين 

التغيراط المناخية وتناقص المياه وترد   سعيتاا إلى  اضبببببببة عفمية وأفكاة  جتكرة لتمزين المياه  ناا تلسير 

وسائل و ظم حصاد المياه التي تتمثل اجمع  ياه اه لاة  ن سلح  ا وتسجيااا ااألساليب المناسجة لتجميااا في 

اشببببببرة او تجمع فيا وتمزن لالسببببببتملام في اوقاط هحتةف ألاراال  متفعة ا ماا الر   كان  الئم تؤخذ  نا  ج

 لجسفي.الماء اواهحتياج المنزلي وتغذية احساال 

في  كافحة التصببحر   ما ي ببا مت ببام أ ظمة حصبباد المياه في تح ببين الغلاء النجاتي لفتراة المتل سةة  

و ن الحتائق التي يجب أخذ ا  مااشبببي والجي ي.ال بببتسا م وفي اسبببتيلان المجتمااط في تفل المناطق وتح بببين  

 م  250ااين اهعتجاة في  جان الحصبببباد المائي أ ا وفي المناطق الاا اببببية التي تتل فياا  الهط اه لاة عن 

ه يمكن اهسببتمراة في اه تاج واببمان قلة  تجسن  ن اج تاجية إه في ظل  ظام ة   كمل لالحتياجاط  في الاام

  م في  100وقل اعتمل  الن  لسن ئية احيث يتم تسفير  ذه الكمية  ن المياه  ن خالن الحصببببببباد المائي الما

.  التكميفي وفتاً هعتجاةاط  اينة الصبي  كحل أد ى جقا ة  اباةيع الحصباد المائي والر   م في 150الابتاءف أو 

أ م  ان ف  ناأة التمزين والمنلتة الم تالفة .وان ا م  كس اط  ظام حصاد المياه  ي  نلتة الم تجمااط المائية 

خصببببائص  األ لاةفالاسا ل التي يجب  راعاتاا عنل  ماةسببببة حصبببباد المياه  ي تسزيع األ لاةف شببببلة  لسن 

المحاصبببيل الزةاعيةف التتنياط المتاحة  المزا اطف التراةفتمزين المياه في  لفم بببتجمعف سببباةالجريان ال بببلحي 

قتصادية.  ناك عسا ل تؤثر ااكل ةئي ي عفى كمياط تمزين المياه وا ماا خصائص والظروف اهجتماعية واه

سببلح التراة ف  سا التراة و خصببائص الالسهط الملرية. ان وسببائل حصبباد المياه تنت ببم الى ق ببمين  ي  ظم 

-Macroف   ظم الم بببتجمااط المائية الكجيرة  Micro-catchment systemsالم بببتجمااط المائية الصبببغيرة 

catchment systems. 

 الكفماط المعتاحية: المنلتة الم تالفةف حصاد المياهف المزا اطف الر  التكميفيف المياه الجسفية.
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Abstract 

 

Arid and semi-arid areas are characterized by low annual precipitation rates which are 

insufficient for plant growth, with precipitation depths in Western Desert in Iraq 

ranging from 50 to 150 mm. The increasing pressures caused by climate change, water 

shortages and poor quality have led to a scientific renaissance and innovative ideas for 

water storage, including the development of water harvesting methods and systems, 
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which are the collection of rainwater from a surface and directing it in appropriate ways 

to assemble it in a suitable place from which to be taken directly or collected and stored 

for use at later times, for various purposes, the most important of which is irrigation, 

domestic needs and feeding underground water basins. 

Water harvesting systems contribute to improving the vegetation of degraded soils, 

contributing to combating desertification, settling communities in those areas and 

improving their living and environmental level. One fact to consider in the area of water 

harvesting is that in marginal areas with rainfall rates of less than 250 mm per year, 

production can only be continued and an acceptable level of productivity is guaranteed 

under a irrigation system complementary to water needs so that this amount of water 

is provided through water harvesting and a minimum rainfall of 100 mm in winter, or 

150 mm in summer, has been adopted for water harvesting and supplementary 

irrigation projects. According to certain considerations.  The most important 

component of the water harvesting system is the catchment area, storage facility and 

cultivated area. . The most important factors to consider when harvesting water are the 

distribution of rainfall, intensity of rainfall, properties of the runoff, water storage 

capacity in the soil, reservoirs, agricultural crops, available techniques and socio-

economic conditions. There are factors that mainly affect water storage quantities, the 

most important of which are soil surface characteristics, soil type and precipitation 

characteristics. The means of harvesting water are divided into two parts: micro-

catchment systems, macro-catchment systems. 

Keywords: Target area, water harvesting, reservoirs, supplementary irrigation, 

groundwater. 

 

 

  تل ة -1

 الهط  لسن األ لاة في الجي اط الجافة اير كافية لتفجية اهحتياجاط المائية لنمس النجاتاط في  ذه  ان

ااببكل اج ة ه يمكن اهعتماد عفياا للعم الزةاعة تأتي  ذه األ لاة االجًا في شببكل أ لاة ازيرة  ع اذالمناطق ف 

 في المناطق الصبببببحراويةف م  200-150 لسن األ لاة خالن المسسبببببم اقتصببببباديًا. ه يتجاوز  تسسببببب    جل 

تضرةط  لذللف.  تيجة اوفروعا السديانااجاافة إلى فتلان كمية كجيرة  ن  ياه األ لاة  ن خالن جريا اا عجر 

 . (Bates et al., 2008) لجريان ال ريع لمياه األ لاة وا معاال الغلاء النجاتي تيجة ية التراة ا جب التار

كاة  ياه وزيادة السعي ف وتلسير  ساد التجميع ف واألف ناجمة عن  لةة الم يلة ال أدط الضببببببغسط المتزا

الزيادة في تجني  تحتاج المائية.المجتكرة لتمزين المياه إلى جال حصبببببباد المياه خياًةا جاًدا و جليًا لتسافر المساةد 

سجة المياهحصاد   ظًرا ألن  تص المياه في المناطق  وسائل  نمعضة التكفعة لجمع المياه واناء  ناآط تمزين  نا

الناس احاجة  اسببة إلى  افس اط حسن كيعية التتاط واسببتملام كل قلرة  اء لذلل فان   تكرةةفالجافة يمثل أز ة 

و ناك طفب كجير عفى المافس اط  الالففد المياه وسبببيفة فاالة واقتصبببادية لتحتيق  ذا  تسفرة اكعاءة. يال حصبببا

نذ نهف ال ببببببنين في أجزاء  ن  جاح   ياه ان ماةس حصببببببباد الم عة. وي اا الممتف يات اا وتتن اأ ظمت تة  االمالمتاف  ال

 (.2019)الجياةف

ان حصبباد  ياه اه لاة وسببيفة  ؤثرة  ن وسببائل صببيا ة المياه وي بباعل كذلل في التتفيل  ن اهسببتملام 

المعرط لفمياه في ة  اهةاابببي خاصبببة عنل ا تترافق  ع زةاعة النجاتاط المحفية ذاط اهسبببتاالك المائي التفيل 

وه تسجل عفياا ارائب ااافية كما  والمتأقفمة لفظروف الصحراويةف وتكسن  ياه اه لاة  تسفرة ااكل طجياي

 (.Waterfall and Bickelmann, 2006) التجايز عن طريق الجفليةاو في استملام اهااة الماصة 

المياه احل المياةاط لفتكي   ع التغيراط المناخية في المنلتة الاراية ذاط الجي ة الجافة  حصبببببباديمثل 

جافية مناطق  و ن خاللا   ببببتليع تحسيل  ظم اه تاج الزةاعية الوشببببجا الجافة وي ببببا م في اداةة الجعاف ااذه ال

 .(Shereif et al.,2016) التتفيلية الى  ظم   تلا ة

اط لتسفير  صببادة  ياه ااببافية ولضببمان ا لاد ءاهجرا المياةاط واللرق و كأحلحصبباد المياه  تتا اطتاتجر    

المحفية امياه الاببرخ خاصببة في فتراط الجعاف و لةة المياه كما ت ببمح تتا اط  والمجتمااط األةياففي ال ببكان 

لفزةاعة والرفع  ن   ببببتسس  ن ببببسخ المياه الجسفية االلجتاط  ةةطساة التراة الصببببالح زيادة فيحصبببباد المياه 

 .(EU-JRDP,2017/ACSAD/ACF) الحا فة لاا
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و بلةة الميبباه  األ لبباةفا معبباال  لسن  فأ م  سةد طجياي في الجي بباط األكثر جعببافباً  األ لبباة  يإن 

يال  لذللفوتل سة األةااببي تمنع ااببلة التلةاط اج تاجية ليةااببي الزةاعية في الجي اط التاحفة وشببجا التاحفة. 

تت ببع أعلاد العتراء ا ببرعة  اذ ياه األ لاة أ ًرا االغ األ مية في  ذه المناطق الاببحيحة  اسببتامانتح ببين كعاءة 

ويايابببسن في اي ة  ابببة ويساجاسن ا الام األ ن الغذائي وقساعل المساةد اللجياية الم بببتنعلة. ويزداد أ مية جمع 

 ناك طرق وتتنياط حصبببببباد  .(2019 ف)الجياة الجي اط الجافة المياه لتح ببببببين إداةة المساةد المائية في  ثل  ذه

وفي األ اكن التي تكسن فياا  ياه األ لاة  ي  الر فاه لفجاببر والحيسا اط وألاراال المياه لتسفير المزيل  ن المي

 سقاا واعلا لحصببببباد المياه لياراال  ٩٦إلى وجسد   et al.,2020 Ahmed أشببببباةف  المصبببببلة السحيل لفمياه

  الزةاعية في واد  حسةان ااستملام  ظم المافس اط الجغرافية.

 

 

    The Concept of Water Harvesting  عاسم حصاد المياه   -2

تارف عمفية حصبببببباد  ياه اه لاة وال ببببببيسن اا اا تفل التتنية التي ت ببببببتملم في حجز وتمزين  ياه 

اه لاة وال ببببببيسن في فتراط سببببببتسطاا الرق تمتف  ااختالف الغاية  ن تجميااا و الهط  لسلاا واعادة 

 .(2013 فسال ة والجمان)  تكميفي او لتغذية المياه الجسفيةاستملا اا عنل الحاجة الياا سساء لفارخ او لفر  ال

اا ا عمفية تجميع وتمزين  ياه الجريان ال ببببببلحي  Water Harvestingيارف حصبببببباد المياه اينما 

الناتجة عن  لسن اه لاة ف لالسبببببتعادة  ناا في ااراال الزةاعة واثراء الغلاء النجاتي و ياه الابببببرخ وتغذية 

 (2000( )اك اد ف2008اهحساال الجسفية )ايكاةدا ف

ألاراال إ تاجية  افاة ف   ن الممكن أيضببباً تاري  الحصببباد المائي اأ ا تجميع  ياه الجريان ال بببلحي

اعتجاةه ) ن  نظسة حعظ التراة( وسيفة لتجميع وتمزين  ياه األ لاة والجريان ال لحي في  كان  حلد  ويمكن

 .) سقع اكاديميا( وفي جميع الحاهط ه يامل  ذا التاري  جريان المياه في األ ااة اللائمة

 س   بببل وتحسيل وخزن  ياه  المياهن حصببباد أا  (Waterfall and Bickelmann, 2006) اشببباة

اه لبباة ألاراال ة  النجبباط واهسببببببتمببلا بباط اهخرس و س  الئم لمنظسة اهةال الكجير  ثببل المتنز بباط 

 اأ ا والملاةس واه اكن التجاةية والمجمااط ال ببكنية ااببافة لالحتياجاط ال ببكنية الصببغيرةف وقل عرفتا ايضبباً 

الجريان والتمزين هسببببتملا ا عفى  اسسبببباطةخرس "عمفية تركيز الالسن عمفية تجميع  ياه اه لاة او ااجاةة ا

 حس  عيل". و س ياني التتاط  ياه اه لاة  ن سبببلح  ا وتسجيااا ااألسببباليب المناسبببجة لتجميااا في  كان  الئم 

في اوقاط هحتةف ألاراال  متفعة ا ماا الر  واهحتياج  لالسببببببتملامتؤخذ  نا  جاشببببببرة او تجمع فيا وتمزن 

  (.2006 ف الايخ نالجسفي )ن الماءالمنزلي وتغذية احساال 

 فسائل تلجيق  ظم حصاد المياه -3

يجال الزةاعة   ما يكسن  لسن األ لاة اير كاف   اذت تملم أ ظمة حصاد المياه في الجي اط الجافة  -

 ة في  ذه الجي اطف فإ اا ستسفر كمياط كافية  ن المياه لإل تاج الزةاعي.  تحيفة. إذا تم تلجيق  ذه األ ظم

 يمكن أن تسفر أ ظمة حصاد المياه الماء لإل تاج الجار  والحيسا ي في المناطق شليلة الجعاف. -

واالتالي تتفيل التل سة الجي ي  المتل سةةفت اعل أ ظمة حصاد المياه عفى تح ين الغلاء النجاتي لفتراة  -

 افحة التصحر.و ك

المجتمااط في  استيلان ت اعل فيان المياه التي تسفر ا  ظم حصاد المياه في المناطق شليلة الجعاف  -

 والجي ي. المااشيتفل المناطق وتح ين   تسا م 

   History of Water Harvesting تاةيخ حصاد المياه جذة عن  -4

تماةس عمفية حصبببببباد  ياه األ لاة والمياه الااد ة والمياه الجسفية  نذ نهف ال ببببببنين ف الًءا  ن أكثر 

التتنياط الائية إلى طرق كجيرة و اتلة  ثل التنساط الرو ا ية. ف كان حصبباد المياه وسببيفة فاالة لحصبباد المياه في 

يا  صادة اليفة لفمياه ألاراال الارخ والزةاعة  تاحة الجي اط الجافة لتفجية احتياجاتام المائية في وقت لم تكن ف

ف  ثل الاببرق األوسبب  وشببمان أفريتيا وارخ نسببيا.  ذه الثتافاط  الجافة وشببجا الجافةا بباسلة. وتتع في المناطق 

عفى  .تاتمل إلى حل كجير عفى زةاعة الكعاف. أصبببجح حصببباد المياه واسبببع اه تاببباة في الاليل  ن  ذه المناطق

ش ة طريتتاا العريلة الرام  ن  اأط كل ثتافة  ا ستنجلت عفى   تسس الاالم تتريجًا ف فتل أ  أن األساليب الممتفعة ا

لجمع أو تحسيل الجريان ال ببببببلحي لياراال اج تاجية. تتسم الاليل  ن المجتمااط في المناطق التاحفة وشببببببجا 

كان الاببرق األوسبب  أحل المناطق األولى في  .التاحفة اجمع المياه لما يترخ  ن الجاببر الذين شبباةكسا في الزةاعة

الاالم التي تماةس حصاد المياه لالستاالك في كل  ن الاسالم المحفية والزةاعية. ياسد تاةيخ المجا ي التي وجلط 

عام إلى جنسخ االد  ا اين النارين حيث اسبببتمل ت  ياكل لحصببباد  9000في  ذا الجزء  ن الاالم إلى أكثر  ن 

قجل الميالد. وكان حصببباد المياه ةكيزة أسببباسبببية  ع المزاةعين الريعيين  4500ي وقت  جكر  ن المياه ا بببيلة ف

 .(2019 ف)الجياة نالذين ي تمل سن حصاد  ياه األ لاة لر   حاصيفام لالة قرو
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ان التتنية اهولى الماروفة لحصببببببباد المياه في الاراق  عذط عفى  Rahi and Abudi ,2005 ذكر 

طريق الحج التليم والذ  يرا   لينة النج  المتلسببببببة  ع  كة المكر ة. اذ أ رط اتنعيذه ال ببببببيلة زايلة زوجة 

المفيعة الاجاسببببي الما ر  اةون الرشببببيل و ي عجاةة عن نااة يتركز فياا الماء عفى طسن طريق الحجاج التليم 

تحسن الى نااة اتلر كجير  micro-catchmentsوكا ت  ياه اه لاة المحصبببسدة  ن الم بببتجمااط الصبببغيرة 

 تراًف وكا ت  ذه اآلااة ت ببببببمى "نااة زايلة" ف وقل تسصببببببفت  50 – 40 تر واامق اين  4 – 3يتراوح اين 

ااط الصبببغيرة  راسطة  ع نااة اهختجاةاط الحليثة حسن  ذه اآلااة الى ا اا كا ت وسبببيفة لحصببباد  ياه الم بببتجم

(ف وكما يظار اسابببسح فان المياه تجر  الى اآلااة  ن الماء اهةابببي ااجابببافة 1973 فكجيرة التلر )المليب

 الى المياه ال لحية. 

 

 و جاهط استملا اا تتا اط حصاد المياه ال ائلة في المنلتة الاراية -5

 نذ التلم في المنلتة الاراية . فتل اسبببببتمل اا   تاسبببببتملحصببببباد المياه  ن التتا اط التي  تتا اطتاتجر 

عن طريق حعر قنساط تحسن إلياا  ياه الجريان ال ببلحي  ويتم ذللسببكان المناطق المرتعاة عفى سببعسح الججان ف 

الملر  ف و ن ثم تحعظ  ذه المياه في حعر كجيرة أو خزا اط أةاببببببية لت ببببببتملم ألاراال  الالسن الناتج عن

الاببببرخ أو الر  في فتراط الجعاف ف واسببببتمل ت  ذه التتا اط قليماً أيضببببار لياراال الزةاعية في   بببباحاط 

 . (2017ف) افع  صغيرة و حلودة

ض تتا اط حصببببباد المياه في  ذه التليمة التي عاشبببببت في  نلتة األةدن عفى اا الحضببببباةاطاعتملط 

كا ت أ ظمة الحصاد المائي فاالة وعمفية االرام  ن كس اا الائية وتاتمل عفى الجال الجار   اذالمناطق الجافة ف 

في إ اائاا . و ن أ ثفة  ذه التتا اط استملام أسلح المنازن ف أو الصمسة الجرداء لحصاد المياه و ن ثم تمزين 

جمياية وارك أو ا ااء ال لود وال السل الحجرية ف إاافة إلى استملام المماةساط الزةاعية  ذه المياه في نااة ت

المالئمة لإل تاج تحت الظروف الجافة والتاسببببية. تاةيمياً فان أقلم أ ظمة حصبببباد المياه ) ياه األ لاة( قل عرفت 

 .(اا فةالجحسث والمساايع ال) سسسعة عام في جنسخ األةدن وصحراء النتب  4000قجل 

وااببببببكل خاا تفل التي تالف إلى تجميع المياه أو  ا يارف  الايلةوليكية المناببببببآط تكسنفي تس ر 

احصببباد المياه اغية اسبببتملا ا في المناطق الريعية ألاراال الزةاعة والابببرخ ف فتل تم ا اببباق ا  نذ وقت قليم . 

اهسبببال ية. وقل شبببالط تفل الحتجة ويرجع ذلل لجروز حضببباةة زةاعية  تسسبببلية ف  لعمة االحضببباةة الاراية 

امان والسس  والجنسخ وإقا ة الساحاط في المناطق شجا  زةاعية إدخان تتنياط ساليب جمع المياه في ال جليلة وأ

 ) سسسعة الجحسث والمساايع الاا فة(. الصحراوية حسن ااض المنااع

 نذ التلم تتا اط حصاد المياه خاصة سكان المناطق الججفية . ويرجع تاةيخ استملام  ال سةيسناستملم 

احيث أصبببجحت الحاجة  ط اه  بببا ية في  نلتة االد الابببامف ذه التتا اط إلى الاياط الااسد األولى  ن الحضببباةا

أصببجح اسببتثماة لتل الاام .   اسببة لالسببتعادة  ن  ياه األ لاة المسسببمية والتي االجاً  ا تالل خالن أشببار قفيفة  ن

كجرس وتزداد أ ميتاا في المناطق التي تتل  ياكـبببببل أ مية ذه المياه االمناطق الجافة ا سةيا في السقت الحالـبببببي 

و ثان عفى ذلل المنلتة االترخ  ن خان الاروس في ججل التفمسن وكذلل  الجسفية.فياا  صادة أخرس  ثل المياه 

كا ت تسجا  ياه  اذنسخ شبببرق حفب وفي ال بببيحياط اين الججاية شبببمان تل ر ف في  نلتة قفياة في ججل شبببيث ج

الجريان ال ببببببلحي عجر أثالم سببببببلحية  ائفة تصببببببب في أقنية لتجميع المياه  سازية تتريجاً لملسط الميل . وفي 

ةيج المناطق  تسسبببلة اه حلاة وتفل قفيفة اه حلاة كا ت تسجا المياه عجر جلةان حجرية  نمعضبببة وإلى صببباا

أةاببببببية ف و ثان عفى  ذه اللريتة  سجسد في واد  الاذيب امحافظة حماة . كما تم اناء الحساجز عفى  جاة  

السديان لرفع  ن سخ المياه وتحسيفاا إلى خزا اط ويسجل  ثل  ذا النظام في المنلتة االترخ  ن ةسم النعل وعنل 

حة الججسن . و ن األسبببببباليب التي اتجات في حصبببببباد نثاة المافتة عفى السديان المتجاة  ن ججل األحص إلى  مف

يت  يان . كما ان ال ا تلاا جريان السد يان احيث تتحسن  ذه المياه إلى ارك ا تة في السد المياه إجراء حعر عمي

كا ت تمي  ذه الصااةيج عن طريق أقنية تجمع المياه  ن سلح التالا  اذالصااةيج األةاية الكجيرة  ن التالا 

وسببل خراتة في واد  الجاةدة  المنتسةةفكما وجل في سببسةيا الاليل  ن ال ببلود التليمة  ن أ ماا سببل  و نحلةاتاا.

 تر تتريجاً وتتأل   ساة ال ببببببل  ن الحجاةة واللين  800 تر وعراببببببا  1550احيث افغ طسن احيرتا حسالي 

 .(2013 ف)سال ة و الجمان

كا ت تتنياط حصبباد المياه األكثر ا تابباةاً  اذمة ف المغرخ تتنياط حصبباد المياه  نذ الااسد التلي اسببتملم

 ن عال المسحلين ف وتسجل نثاةاً لاذه النسعية في  نلتة قفاة سببببببراانة   يالملعية ف أو الحتائن الملفس ة و  ي

احيث كا ت ت بتملم كمحالط اسبتراحة وتزويل التافالط التجاةية التاد ة  ن افريتيا ال بسداء االمياه ف كما وتسجل 

. ولاب  ظام تتا اط الاا في عال اهستاماة الجرتغاليتم ادخلمناطق ال احفية لفمحي  اهطف ي ضاً  لعياط في اأي

 ن المياه لارخ اه  ان والحيسان  اهحتياجاطحصاد المياه دوةاً  اماً في الترن التاسع عار الميالد  في تفجية 

سس. و ع تعسق التكنسلسجيا وظاسة  ظام ابببخ المياه في  ناطق  ا ة  ن المغرخ كلكالة وعجلة والابببياد ة وسببب

الجسفية ف فتل اسببتغنى في ااض المناطق عن اسببتامان تتنياط حصبباد المياهف إه أ ا وفي السقت الرا ن وفي ظل 
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لليمغرافي المتزايل واهحتياجاط الكجيرة لف ببببببكان  ن المياه ف واال فتراط الجعاف المتساليةف فإ ا قل تم  النمس ا

 لنتص في المياه ولمكافحة التصحر.لتتنياط حصاد المياه  ن جليل كسسيفة لمتاو ة ا الفجسء

اليمن أحل المناطق التي شالط وجسد حضاةاط قليمة ف فتل قام سكان تفل المنلتة اتلجيق تتا اط  ياتجر

حصبببباد المياه  نذ التلم . ويرجع ذلل ااألسبببباس إلى أن اليمن ه تتسفر فيا  صببببادة  ائية تذكر اير األ لاة و ا 

. فتل ااتكر اليمنيسن تتا اط اد عفيااه يمكن أو يصبببباب اهعتم ينتج عناا  ن  ياه سببببلحيةف أو  ياه جسفية  حلدة

 مفكة سببجأ خير  في عالاد اببت عتل ا  ببان اليسم وجافتا يت  ا ا اا  تأ الً . ويمثل سببل  أةخ الذ  تم إ ابباءه 

 .(2011ف)الذويب  1 شا ل عفى قلم استملام تتا اط حصاد المياه االيمن كما يجين الاكل

 
 . اثاة سل  أةخ في اليمن1 شكل

 حصاد المياهاستملام  -6

 Oweis and) :في الظروف التالية خاصببببببةمفي اثمة فسائل عليلة لحصبببببباد المياه عفى الصببببببايل ال

Hachum,2003) 

  ل ببيء لا  ن الزةاعة ا را   ببتحيالفن الملر  المتل ي والتسزيع اسيجال الال اذفي الجي اط الجافة ف 

واذا اعتجر ا ان عسا ل اه تاج اهخرس  ن قجيل التراة والمحاصبببببيل  ي عسا ل  ساتية ف فان حصببببباد 

 .المياه يجال  ن الزةاعة ا را  مكنا ةام اهفتتاة الى  ساةد  ائية اخرس

 لليمية يل ف اه ا اا تت ببببببم اتل ي االتاا  ع خلر كجير يالد  اذ ففي المناطق ا يمكن ا تاج المحاصبببببب

الملر  ف واذلل  الالسن. و نا يمكن ان تتلم  ظم حصبببببباد المياه كمية كافية  ن المياه لتكميل ااجخعاق

 تزيل  ن اه تاج وتامل عفى استتراةه

  فياا المياه لالسببتملام الجاببر  وا تاج الحيسا اط . اذ يمكن تفجية  ذه اهحتياجاط  ن  ه تكعيفي  ناطق

  .خالن حصاد المياه

  في  ناطق قاحفة تاا ي  ن التصبببحر ف تتضببباءن فياا ا كا ية اه تاج عفى  حس  تساصبببل  تيجة اهفتتاة

 ذه اهةاابببي االمياه  ن خالن حصببباد ا يمكن ان تح بببن  ن وان عمفية تزويل ف الى اهداةة المالئمة 

 .الغلاء النجاتي وت اعل في لجم التل سة الجي ي 

 مساةد المائية لمياه في تنمية الأ مية حصاد ا -7

اصببسةة عا ة ياتجر الحصبباد المائي  ن  السسببائل المثفى لفحصببسن عفى المياه عنل ا ه تكسن  صببادة 

المياه األخرس  تسفرة وخاصبببببة في المناطق الجافة التي ه تتسفر ااا  صبببببادة المياه اللائمة الجريان ف وحتى لس 

ويكسن  ن األفضبببل علم اسبببتملا اا الون دةاسببباط  تسفرط  ذه المياه تكسن عفى شبببكل  ياه جسفية اير  تجلدة

 . (2022ف)المالكي وأسر عفمية

ة  تكميفي داعمة   ظامفيما يتافق اغرال الحصبببببباد المائي كامفية تجميع لفجريان ال ببببببلحي وخفق 

 لإل تاج الزةاعيف فإن أ ميتا وخاصة في المناطق الجافة وشجا الجافة تاتمل عفى األسر التالية:

 في المساةد المائية ولير  تكميفي( لفنتصأن يكسن الحصبببببباد المائي  صببببببلةاً  كمالً )ة   اببببببروةة

 الاالية.المصلة السحيل لفمحاصيل ذاط اهحتياجاط المائية 

 محاصيل الزةاعة الملريةتحتيق فرا ااافية لتسفير المياه اغرال زيادة اج تاج واه تاجية ل . 

 الم تغفة.األةاية اير زيادة كعاءة استملام المساةد  تحتيق 

و ن الحتائق التي يجب أخذ ا ااين اهعتجاة في  جان الحصببباد المائي أ ا وفي المناطق الاا ابببية التي 

الاام ه يمكن اهسببتمراة في اه تاج واببمان قلة  تجسن  ن اج تاجية   م في 250تتل فياا  الهط اه لاة عن 

 ائية احيث يتم تسفير  ذه الكمية  ن المياه  ن خالن الحصبببببباد المإه في ظل  ظام ة   كمل لالحتياجاط المائي
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 جقا ةفي الصببببببي  كحل أد ى   م 150أو  الاببببببتاءففي   م 100وقل اعتمل  الن  لسن ف (2021 ف)الرايحاط

 التالية: ااةيع الحصاد المائي والر  التكميفي وفتاً لالعتجاةاط 

 ئي .اهختياة لفمساقع الصحيحة لتلجيق الحصاد الما 

  اهختياة ال ببببببفيم لتتا ة الحصبببببباد المائي التي يمكن اهعتماد عفياا احيث تكسن سببببببافة التلجيق  وقفيفة

 التكالي   ع إ كا ية صيا تاا ااكل دوة  .

  الزةاعي. اهستملامالتلجيق ال فيم لتتنية اه تاج الزةاعي المالئمة لزةاعة المحصسن المناسب عن حالة 

   المنتعاين ياببببير إلى تتلير م أل مية المابببباةكة في كل  راحل اه ابببباء اببببروةة وجسد وعي وسبببب

 والتاغيل والصيا ة .

  أ مية تسفير المافس اط حسن الايلةولسجيا وخساا األةاابببببي وإ كا ية اهسبببببتثماة حتى تتاح فرا

 التلجيق ال فيم لتتا اط حصاد المياه .

 التي يرتكز عفياا اختياة التتا ة المالئمة . التأكيل عفى النساحي اهقتصادية واهجتماعية والجي ية 

وفي األخير فإن أ مية الحصببببباد المائي تكمن في  حاسبببببنا اهقتصبببببادية والجي ية في التأثير عفى زيادة 

وتح ببين ا تاجية المحاصببيل الزةاعية اتسفير  ياه إاببافية اكفعة قفيفة ت ببتملم كر  تكميفي . كما ان  ذه المياه قل 

اسببي أو السحيل لكثير  ن التجمااط ال ببكا ية في ااض المناطق التي تتميز االجعاف لعتراط تكسن المصببلة األسبب

 طسيفة  ن ال نة ل ل حاجة اج  ان والحيسان  ن المياه .

 في تصميم  ظام حصاد  ياه اه لاةالاسا ل المؤثرة  -8

 ( ان تصميم ا ظمة حصاد  ياه اه لاة تاتمل عفى:2006ذكر ان الايخ )

  ( وشلة ستسط الملر وتسزيع اه لاة عفى  لاة المسسم الزةاعي.1-ت اق  اه لاة ) م.سنةكمية 

 (.2أو كم 2  احة سلح الم تجمع )م 

 .اا ل الجريان ال لحي  

 (.3ساة التمزين )م 

 ( وعلد الم تعيلين  ن النظام.1- الن اهستاالك اليس ي )لتر.يسم 

 .سا وحجم اهستملام  

  الماء )عمق التراة و  جتاا وصعاتاا المائية(.قلةة التراة عفى تمزين 

 .تضاةير المنلتة 

 أ لاف حصاد المياه -9

 استاادة إ تاجية األةال التي تاا ي  ن األ لاة الغزيرة. 

  الجافة.زيادة االط الزةاعة 

 التتفيل إلى أد ى حل  ن خلر فال المحاصيل في المناطق الماراة لفجعاف. 

 شجاة كافحة التصحر عن طريق زةاعة األ. 

 .تسفير  ياه الارخ لإل  ان و الحيسا اط 

 : ي المياهالمكس اط الرئي ية لنظام حصاد ان 

 .نلتة   تجمااط المياه  

 رافق التمزين . 

 المنلتة الم تالفة. 

  كس اط  ظام حصاد المياه -10

 نلتة الجريان ال لحي(  ي جزء  ن األةال ي ا م في جزء أو كل  ن )  نلتة الم تجمااط المائية 

 ياه األ لاة في  نلتة   تالفة خاةج حلود ا. يمكن أن تكسن   احة   تجمااط المياه صغيرة  ثل 

 .اضاة أ تاة  رااة أو كجيرة علة كيفس  تراط

 اأة التمزين  ي المكان الذ  يتم فيا اهحتعاظ امياه الجريان ال لحي  ن وقت تصسيجاا إلى أن يتم  : ن

في المزا اط ال بببلحيةف والمزا اط تحت ال بببلحيةف  ثل ةطساة يمكن أن يكسن التمزين و اسبببتملا اا

 .التراة وفي طجتاط المياه الجسفية

  في اج تاج الزةاعي ف تاتجر  تملام المياه المحصسدة ي المنلتة التي يتم فياا اس :المنلتة الم تالفة

 تر(  ن المتلفجاط   <1 فيال اة التمزينية الاالية لفتراة )أ  التراة  تسسلة التسام( وعمق التراة الكا

ويجب أن تكسن قلةة اهحتعاظ االمياه عالية اما يكعي لتزويل المحاصيل االماء حتى حلث  لسن  األساسية

 األ لاة التالي.

 :تامل المياهالاسا ل التي يجب  راعاتاا عنل  ماةسة حصاد أ م 

 .تسزيع األ لاة -1

 .شلة  لسن األ لاة  -2
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 .لفم تجمعخصائص الجريان ال لحي   -3

 ساة تمزين المياه في التراة. -4

 .المزا اط -5

 .المحاصيل الزةاعية -6

 التتنياط المتاحة  -7

 .الظروف اهجتماعية واهقتصادية -8

 (:2)شكل  ثالث اجزاءتتفمص  كس اط  ظام حصاد المياه في 

 :Catchment area نلتة حجز المياه  -1

  نلتة التمزينويتصل ااا حجز المياه ااكل  ؤقت تمايلا لنتفاا الى 

 :Collection Facilityوسيفة التمزين  -2

وتمتف  احجام  ذه اه اكن تجاا لكمية  فو س المكان الذ  تحتجز اا المياه  ن وقت جمااا وحتى اسببببببتملا اا

ية او خزا اط اسببببببمنتية او  الالسن الملر  ال ببببببنس . وقل تكسن  ذه المزا اط عجاةة عن حعر تحت اةابببببب

 االستيكية.

 :Conveyance Systemالنتل  ظام  -3

حيث تتلفب ا ظمة حصبببباد المياه في ااض اهحيان  تفاا  ن  نلتة الحجز الى  نلتة التجميع عن طريق قنساط 

 (.2003 فايكاةدا) او اخاديل

 

 
 .  كس اط  ظام حصاد المياه2شكل 

 The main components of water harvesting system فئات تقنيات حصاد المياه -11

 (:2019 ف)الجياة تامل الع اط الثالث الرئي ية لحصاد المياه و ى

 فحصاد  اء الملر ذ  الم تجمع الصعير Micro catchment harvesting 

 حصببببببباد  بباء العيضبببببببان او حصببببببباد  بباء الملر ذ  الم ببببببتجمع الكجير   Macro catchment 

Harvesting/floodwater 

 حصاد المياه الجسفية    Groundwater harvesting  

 المائي الحصاد كميات على المؤثرة العوامل -12

 :يفي  ا المياه تمزين كمياط عفى ةئي ي ااكل المؤثرة الاسا ل  ن

 الملرية الالسهط خصائص و التراة  سا ف التراة سلح خصائص

 التراة سلح خصائص: 

 : التالية الاسا ل خالن  ن الممز ة المياه و الن كمية عفى  جاشر ااكل التجميع سلح خصائص تؤثر

 سببسف ذلل عن الميل زيادة حالة وفي % 5 سببلح  يل يتجاوز ه أن يجب الحجز  نلتة اختياة عنل -أ

 .لفتراة ا جراف عمفياط إلى يؤد 

 العترة التمزين وعفى سببلح   بباحة عفى  جاشببر ااببكل   (التراة  (ال ببلح طسن يؤثر : ال ببلح طسن -ب

 .لفتمزين الالز ة الز نية

 : خالن  ن النجاتي الغلاء يؤثر :النجاتي الغلاء -ج

  .الايلةوليكية الناقفية  ن يزيل -

  .التجمر عمفية تزيل واالتالي المائية الجتع ظا رة ظاسة  ن يزيل -

 .المتجمر الماء كمية زيادة واالتالي المياه أ ام حساجز تاكل -
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 تح ببببين عمفية عفى compaction of the soil surfaceالتراة  ةا عمفياط ت ببببا م أن ويمكن -

 .قفيفة واتكفعة  فحسظ ااكل المياه حصاد

  التراة  سا : 

دوةاً  التراة قسام وتفاب المحجسزة المياه كمية عفى األ لاة عفياا تت بببببباق  التي التراة  سا يؤثر

 الر فيةالتراة  اذ ان لفتراة الايلةوليكية والناقفية اهةتاببببباح  الن عفى يؤثر التراة فتسام ذللف في ةئي بببببياً 

 واتايا فراااط )  ببام( وجسد أن كما . واللينية الغرينية االتراة  تاة ة اهةتابباح  الن فياا يزيل والحصببسية

 .اهةتااح عمفية عفى يؤثر األشجاة جذوا

  الملرية الالسهط خصائص 

عفى  واالتالي اهةتابباح  الهط عفى أسبباسببي أو ةئي ببي ااببكل الملرية الالسهط خصببائص تؤثر

   .المحجسزة المياه كمية

 :يفي  ا الملرية الالسهط خصائص أ م  ن

 Rainstorm amountكمية الالسن الملر   .1

 في ااكل  تتااع تحلط والتي  اينة ز نية فترة خالن واحلة لمرة الملرية الالسهط كمية ااا ويتصل

 أن ويمكن التراة تزداد ةطساة الملر  الالسن كمية زيادة و ع ف  اء االمفيمتر وتتاس  اينة حجز  نلتة

 . مز ة  ياه إلى اال فيما تتحسن

 Rainstorm intensityشلة الالسن الملر   .2

 .  اينة ز نية خالن فترة وذلل ساعة لكل  اء االمفيمتر وتتاس  اينة  لة في الملر  لالسنا كمية ااا ويتصل

  الن الالسن عن شبببببلة  اتجاوزط فإذا ف الز ن  ع تزداد ثم الجلاية في قفيفة لالسنا شبببببلة تكسن  ا وعادة

 .المياه حصاد إ كا ية  ن يزيل ذلل فإن الترشيح

  Rainstorm distributionتسزيع الالسن الملر   .3

 ذلل  ايحلث واالجاً  . الماء حجز  كان تراة في   جتة ةطساة اسجسد الملرية الالسهط تسزيع يتأثر

 كمية  تص واالتالي الاتسق خالن المياه  ذه ت رخ ي جب  ما جافة أةال عفى المتجاعلة الملرية العتراط عنل

    ااا. المحجسزة المياه

  أنظمة حصاد المياه    -13

 الى ان وسائل حصاد المياه تنت م الى ق مين:  Critchley et al.,1991اشاة 

 Micro-catchment systems ةالصغير ةالمائيالم تجمااط   ظم -

الصببببببغيرة  ي تفل التي تجمع فياا المياه ال ببببببلحية الجاةية  ن  نلتة  ان  ظم الم ببببببتجمااط المائية

  بببتجمع صبببغيرة تن ببباخ  ناا المياه الى   بببافة قصبببيرة. وعادة  ا تضببباف المياه الجاةية الى  نلتة زةاعية 

 جاوةة. اذ يصبباة الى تمزيناا ا ا في  نلتة الجذوة لي ببتمل اا النجاط ااببكل  جاشببر او يتم تمزيناا في حسال 

اجيراط او االمحاصيل الحسلية. ص غير لت تملم فيما اال. ويمكن زةاعة المنلتة الم تالفة ا ا ااألشجاة او اال

ويتراوح حجم الم بببتجمع  ن اضببباة ا تاة  رااة الى  ا يتاةخ اهل   تر  راع. وقل تكسن اسبببلح الم بببتجمع 

 ا لتحريض الجريانف ه سببببيما عنل ا  اهةاببببي اسببببلحاً طجياية  ع الائاا النجاتي او قل تنظ  وتاالج الريتة

ى صببفلة تكسن التراة خعيعة. ا ا اسببلح الم ببتجمااط المائية اير اهةاببية فتاببمل سببلسح األانية وفناء اللاة وان

 :(2003ف)ايكاةدا  ن أ م  ظم الم تجمااط المائية الصغيرة(. 2006 ف ااااة )نن الايخ

 ق الجافة ظم حصاد المياه عفى   تسس المزةعة في المناط -

 Contour ridges تسن الكعاف  .1

تجال الساحلة عن اهخرس عادة   ببببببافة  فو ي حساجز ترااية يتم ا ابببببباق ا عفى طسن خلسط الكعاف

تجتى  ن الم ببببافة فياببببكل  تر اعفى المتن ف ا ا  ا  2-1 تر وتتركز الزةاعة عفى   ببببافة  20-5تتراوح  ا اين 

 (.3)شكل  الم تجمع
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 .  تسن الكعاف 3شكل 

  Semi-circular and Trapezoidal bundsالمتسن الااللية وشجا المنحرفة  .2

و ي حساجز او  تسن ترااية عفى شببكل  صبب  دائرة او  الن او شببجا  نحرف تكسن  ساجاة ألعفى 

لفساة لفتجمع ا ام المنحلة ااكل  جاشر ويتم ا ااق ا عفى   افاط تتيح لفم تجمع التيام اتجايز  ياه الجريان الم

الحاجز الذ  تزةا فيا النجاتاط وتناببببأ  ذه الحساجز عادة عفى شببببكل صببببعسف  تعاوتة ويتراوح قلر اللائرة او 

 .(4)شكل  سم 50-30أ تاةف اينما يجفغ اةتعاعا  ا اين  8-1الم افة  ا اين  اايتي الحاجز  ن 

 
 . المتسن الااللية4شكل 

 Small pitsالحعر الصغيرة  .3

 تر اامق  2.0 – 0.3اهفضبببببببل ليةااببببببي الزةاعية المتل سةة اذ يتراوح قلر الحعرة  ن و ي 

يمزج ال ببماد الاضببس  و متف  ا ساا اهعابباخ  ع قفيل  ن التراة ويساببع المزيج في  فسببم 15-5يتراوح اين 

فيا الحعرة حعرة ا ا ااقي التراة في بببببتملم لتابببببكيل حاجز ترااي  اللي صبببببغير عنل اسبببببعل المنحلة الذ  تسجل 

 .(5)شكل وت تملم الحعر  ع ال لود والمتسن لحعظ جريان المياه الذ  تتجاطأ سرعتا ا جب وجسد الحساجز
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 . الحعر الصغيرة5شكل 

  Small runoff basinsاحساال جريان سلحي صغيرة  .4

 و ي احساال جريان صغيرة تتأل   ن انى صغيرة تتمذ شكل الماين او الم تليل وتحي  ااا  تسن

ترااية قفيفة اهةتعاا ويتم تسجيا اهحساال احيث يكسن ا حلاة اهةال اهعظم  سازياً لفتلر اللسيل لفماين.  ما 

يؤد  الى جريببان الميبباه الى اخعض ةكن و ي المكببان الببذ  يزةا فيببا النجبباط. وتتراوح اهاابباد الماتببادة لاببذه 

ا ااء احساال جريان صغيرة  اما كا ت دةجة م طسهًف ويمكن  25 – 10م عرااً و ن  10 – 5اهحساال  ن 

% اير ا ا قل يحلث ا جراف لفتراة فسق المنحلةاط التي تزيل 2-1ال بببببباسن ذاط اه حلاة  ااالميل تتريجاً اما في

 .(6)شكل   %5عن 

 
 . احساال الجريان ال لحي6شكل 

 Runoff stripsشرائ  الجريان ال لحي  .5

ف اذ ت ببتملم الاببرائ  للعم  حاصببيل حتفية في الجي اط اه حلاةفة تال  ذه التتنية  ناسببجة لفمناطق قفي

. ويتم فياا تت بببيم اهةال الى شبببرائ  عفى واه تاج  تل ياهشبببل جعافاً ) ثل الاببباير(ف اذ يكسن اه تاج  جازفةف 

ال ببببعفي ا تلاد طسن خلسط الكعاف. وي ببببتملم الجزء الافس   ن الاببببرائ  كم ببببتجمع لفمياه اينما يزةا الجزء 

م( في حين يحلد  3-1لفاببببري  االمحاصببببيلف ويجب ان ه يكسن الاببببري  المزةوا االمحاصببببيل عريضبببباً جلاً )

 .(7)شكل  عرال شري  الم تجمع اما يتسافق والكمية الملفساة  ن  ياه الجريان

 
 شرائ  الجريان ال لحي. 7شكل 

 inter-row system ظم  ا اين الصعسف  .6
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جمااط اللرقية" افضببل تتنية يمكن اسببتملا اا فسق اهةااببي المنج ببلة. ويلفق عفياا اسببم "الم ببت

ويتم ا ابباء سببلود او حساجز عراببية  ثالية الاببكل عفى طسن المنحلة الرئير ليةال ويتم جمع  ياه الجريان 

المتجاة الى اسببببببعل المنحلة اين المتسنف عنل ا تسجيااا  حس خزان  سجسد في  ااية التناة او  حس  حصببببببسن 

مان الحصسن عفى جريان وا  ا اين المتسنف ويجب تاايب  نلتة الم تجمع وةصاا ا اسلة  نتظمة لض زة

 (.8سلحي  رتعع )شكل 

 

 
 .  ظم  ا اين الصعسف8شكل 

  Meskat ظم الم تاة  .7

و س  صبببببلفح يلفق في تس ر عفى  ظام  حفي لحصببببباد المياه ويتسم العم اشبببببجاة الزيتسن والتين 

ااببكل اسبباسببيف ويتأل   ذا النظام  ن   ببتجمع او كما يارف ام ببتاة ياببغل المنحلة المجاوة ألةال المزةوعة 

ال الجريان يتلفق لج اممراط  ائيةوقل يحي  امناطق الم تجمااط احيا اً  تسن صغيرة قل تزود  Manqaتلعى 

 .(9)شكل  اه جرافيجن قلع األةااي  ن اير ان يت جب في حلوث 

 
 . الم تاة9شكل 

  Contour-bench terraces لةجاط   اطب الكعاف  .8

تناببأ فسق  ناطق شببليلة اه حلاة لفجمع  ا اين حعظ التراة وحعظ المياه  ن جاة وتتنية حصبباد المياه 

ل الملةجاط الممصصة لزةاعة المحاصيل ااكل   تس ويتم تلعيماا اجلةان  ن جاة اخرسف وعادة  ا يتم عم

حجرية لفحل  ن سببببببرعة تلفق المياه والتحكم ااه جراف. وتزود  ذه الملةجاط امياه جاةية ااببببببافية تأتي  ن 

 .(10)شكل   ناطق اشل ا حلاةاً اير  زةوعة تتع  ا اين الملةجاط
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 .  لةجاط   اطب الكعاف10شكل 

 

 Rooftop systems ظم اهسلح  .9

تتسم  ظم اهسببلح اجمع  ياه اه لاة وتمزيناا عفى اسببلح المنازن او المجا ي الكجيرةف  والم بباحاط 

و ا ياببااا ذلل  ن سببلسح صببفلة اما في ذلل الاببساةا  ما يمكن  ن جمع وتمزين  اظم  ياه اه لاة. وتاتمل 

لح الم بببتملم في جمااا ودةجة  ظافتا اابببافة الى احتياجاط كيعية اسبببتملام المياه اال حصببباد ا عفى  سا ال ببب

الم ببببتمل ين لاذه المياه فافى سببببجيل المثان ت ببببمح المساد الحليثة الم ببببتمل ة في صببببناعة اهسببببلح  ن  احية 

والمزاةيب  ن  احية اخرس يجمع  ياه  ظيعة صببالحة لفاببرخ واسببتملا اط  نزلية اخرسف وه سببيما في  ناطق 

 .(11)شكل   ياه الصنجسة اال ةيعية لم تصفاا

 
 .  ظم اهسلح11شكل 

 (2003ف)ايكاةدا  Macro-catchment systems ظم الم تجمااط المائية الكجيرة  -2

 النظم التي تتع خاةج الساد  -أ

ت ببتملم  ياه اه لاة التي يتم حصبباد ا في  ذه النظم لر   ناطق تتع خاةج قار الساد ف وقل ت ببتملم 

 ياه الساد  عفى اه حراف عن  جرا ا اللجياي والتلفق الى  ناطق قريجة  الئمة لفزةاعة خاةج   ناآط جججاة

(. 2006فالايخ  وقل ت تملم  ناآط  ااااة لجمع  ياه اه لاة  ن   تجمع يتع خاةج قار الساد  )نن فالساد 

 و ن ا م  ذه النظم

 

 Water spreading systems ظم  ار المياه  .1

يتم في  ذه التتنية التي يلفق عفياا اسبببببم "تحسيل  ياه ال بببببيسن" اججاة جزء  ن  ياه الساد  المتلفتة 

عفى التحسن عن  جرا ا اللجياي الى  ناطق قريجة ويتم اسببببببتملا اا لر  المحاصببببببيل المزةوعة. وتمزن  ذه 

حاجز يرفع  اسساطةم تحسيل المياه المياه في  نلتة جذوة المحاصيلف ا  ا اا تكمل ال تي  الملر . وعادة  ا يت

 ن   ببببتسس المياه في قار الساد ف  ما ي ببببمح لفجريان االتسزا اعال الجاذاية عفى احل طرفي الساد  او كفياما 
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  ااً ويتم تسجيا الجريان خاةج الساد  اسسبببباطة  تسن  نحرفة قفيالً دون خلسط الكعاف و جتالة عن خ  الساد 

 .(12)شكل 

 
  ار المياه ظم . 12شكل 

  Large bundsالمتسن الكجيرة  .2

شبببكالً  صببب   تأخذيلفق عفى  ذه المتسن في تس ر اسبببم طااياف ويتأل   ذا النظام  ن سبببلود ترااية 

م  100 – 10ويصبببل طسلاا )الم بببافة اين  اايتي كل  تن( حسالي  vدائر ف او شبببجا  نحرف او شبببكل الحرف 

اكل خلسط طسيفة و تارجة  ساجاة لفجاة الافسية لفمنحلة م. واالجاً  ا 2-1ااةتعاا يتراوح  ا اين   يتم عمفاا ا

 .(13)شكل 

 
 . المتسن الكجيرة13شكل

 

 Hafair and tanksالمزا اط والحعائر  .3

تتأل  المزا اط عادة  ن احساال ترااية يتم حعر ا في اهةال في  ناطق قفيفة اه حلاة ت تتجل  ياه 

او  ن  نلتة   ببببببتجمع  ائي كجير وتارف  ذه المزا اط في اجزاء  ن جنسخ الجريان التاد ة ا ا  ن الساد  

افريتيا ااسم "الجرك الرو ا ية" ويتم اناق ا عادة اامل جلةان حجرية وتتراوح اللاقة اهستياااية لاذه الجرك  ن 

 .(14)شكل   اضاة اهف  ن اه تاة المكاجة الى عاراط اههف  ن اه تاة المكاجة
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 والحعائرالمزا اط  .14شكل 

 Cisternsالمزا اط اهةاية  .4

 ذا النسا  ن المزا اط  س احساال  حفية يتم ا ابببببباق ا تحت األةالف و ي ذاط طاقة اسببببببتياااية 

 تر  كابف ويتم تمزين المياه ليصببباة الى اسبببتاالكاا  ن قجل اه  بببان والحيسانف وفي  500 – 10تتراوح  ن 

 .(15)شكل  ل اسدية وسسةياكثير  ن المناطق كما في اهةدن وا

 

 
 . المزا اط اهةاية15شكل 

 Hillside-runoff systems ظم جريان المياه عفى طرف الاضجة  .5

وااا يتم تسجيا  ياه  فيلفق عفى  ذه التتنية في الجاك تان اسم سيالااف او كما اطفق عفياا سااتاً سايالاا

سعح المنحلة وتتم ت سية الحتسن واحاطتاا ا لود  الجريان عن طريق اقنية صغيرة الى حتسن  نج لة تتع عنل 

صغيرة  ع  عيض لتصري  فائض المياه الى حتل نخر اسعل المجرس. وعنل ا تمي الحتسن التي تتع عفى سف فة 

وعنل ا يتم التملي  لامل اقنية عليلة ةافلةف فان احساال  فق الى الساد ي مح لفمياه المتجتية االتلف فواحلة االمياه

تاد ة  ن المناطق  ياً هسببببببتملام  ياه الجريان ال عائلة وياتجر  ذا النظام  ثال ذاط التسزيع تكسن عفى قلة  ن ال

 .(16)شكل  او الججفية الجرداء او ذاط النجاتاط المتأثرة الاضاخ

 
 المياه عفى طرف الاضجة.  ظم جريان 16شكل 

  ظم جمع المياه في قار الساد  -خ

ي تملم قار الساد  في  ذا النظام لتمزين المياه ا ا عفى ال لح وذلل اسق  تلفق المياه او في التراة 

 .(17)شكل  وذلل اإالاء التلفق وتمكين المياه  ن اهةتااح داخل التراة
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 .  ظم جمع المياه في قار الساد 17شكل 

  المزا اط الصغيرة لفمزاةا .1

يمكن لفمزاةعين الذين يمر واد في اةابببام ان يتيمسا سبببلاً صبببغيراً اذا  ا كان المسقع  الئماً لتمزين 

ااض او كل المياه الجاةية التي تتلفق الى اسببببعل الساد . اال ذلل يمكن اسببببتملام  ذه المياه لر  المحاصببببيل او 

طف و ذه المزا اط في الاادة صببببغيرة الحجم. لكن قل يتعاوط حجماا  ن اسببببتاالكاا  ن قجل اه  ببببان او الحيسا ا

 وقل تلفب   اعلة احل المانلسين لتملي  ال ل وتصميما وتنعيذه. 3م 500000الى  1000

 زةاعة قار الساد  .2

و تيجة لف ببرعة الجلي ة لفمياه  فتاتجر  ذه التتنية كثيرة الاببيسا في السن اهودية ذاط اه حلاة التفيل

ان الرواسببببببب المنجرفة االجا  ا ت ببببببتتر في قار الساد  وتمفق اةابببببباً زةاعية جيلة النسعية. وقل يحلث ذلل ف

اصببببسةة طجياية او يمكن السصببببسن اليا اإ ابببباء سببببل صببببغير او حاجز عجر الساد  لفتمعي   ن سببببرعة التلفق 

لساد  والتي ه يزيل اةتعاعاا وال ماح لفرواسب ااهستتراة و ن المعضل عادة ان تكسن الجلةان الاراية في ا

 .(18)شكل  عن المتر الساحل  جنية  ن حجاةة صفلة

 
 . زةاعة قار الساد 18شكل 

  Bridges الج سة  .3

و ي لعظة عراية لفمنابببآط الجلاةية واسببباة اه تاببباة والتي تم اناق ا عفى اهودية شبببليلة اه حلاة 

وعادة  ا تكسن  ذه الجلةان  رتعاة ا جب اه حلاة الاليل وتجنى  ن التراخ او الحجاةة  ف  جياً في جنساي تس ر

او كفياما  ااً ويكسن فياا  عيض يناببببببأ عادة  ن الحجاةة و ع  روة ال ببببببنينف و تيجة هحتجاز الماء خف   ذه 

ى ةأسببباا زةاعة التين الجلةانف تترسبببب المساد المحمسلة وتتراكم وتمفق اةاببباً جليلة لزةاعة المحاصبببيل وعف

 .(19)شكل  والزيتسن ااافة الى زةاعة  حاصيل أخرس

 
 . المناآط الجلاةية )الج سة(19شكل 

 

 



 ــــــــــــــ 2022 (3العدد ) (13د )المجل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

317 

 

 

  اختياة  ظام الحصاد المائي -2

الى ان ا م المحلداط في اختياة  ظام الحصببببباد المائي تاتمل عفى  Critchley et al.,1991أشببببباة 

 ثالث  تاط و ي:

% و ي األ  ب لامفية الحصاد المائي 5: وقل حصر ا في ف تين اهولى اقل  ن  slopeاه حلاة  -

 % والتي ه يسصى ااا في عمفياط الحصاد المائي اه في حاهط خاصة.5والثا ية اعفى  ن 

: وتمتف  اهةاابببي في ا كا ية اجراء عمفية الر  ح بببب اللجسارافية و سا  irrigationالر   -

 المناخية ال ائلة و سا المحصسن المراد زةاعتا.التراة وسمكاا والظروف 

: وتمتف  الترخ في  الء تاا ألاراال الحصبباد ح ببب   ببجتاا التي تؤثر عفى كثير  soilالتراة  -

 surface ن المساا المائية لفتراة التي تتحكم االتالي في ا كا ية حلوث الجريان ال ببببببلحي 

runoff  او التحت سلحيsub-surface المتجماة في كل حالة. وكمية المياه 

 تطبيقات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في حصاد المياه -14

(  س عفم أو الى حل  ا فن اسببببببتمراج المافس اط -Remote Sensing –RSان التح ببببببر النائي )

لمناك ة الملفساة عن سلح التراة  ن اير التماس المجاشر  ااا. و يتم  ذا عن طريق استاااة وت جيل اللاقة ا

 (. Reeves, 1975او المنجاثة و االجة وتحفيل وتلجيق  ذه المافس اط )

ية ) ية او المكا  ( فاس -Geographic Information System –GISا ا  ظام المافس اط الجغراف

ير  ظام  افس اط صمم ليتاا ل  ع الجيا اط الجغرافية وايا اط التح ر النائي واستنجاط ايا اط اخرس  ناا. و يا

ج   ع ااضاا الجاض لتنعيذ وظائ  النظام. وتتضمن  ذه الاناصر؛ ت ذا الى ا اا تاتمل عفى عناصر  نظمة تر

الجيا اط الجغرافية )و ي  حسة النظام(ف المافس اط الم تنجلة  نااف الجرا ج التي تحعظ وتحفل وتاالج وتتلم  ذه 

لجرا جف وسببببببائل وطرق تحفيل و االجة  ذه الجيا اطف التي تاببببببغل  ذه ا hardwareالجيا اطف المكس اط المادية 

 (.1993 فواخيراً الماغل او الم تملم الم تعيل  ن النظام )المزا ي

( ان السظيعة المامة والعريلة واللقيتة في  ظم المافس اط الجغرافية 2007ذكر الازاو  و الحما ي )

غرال تحفيل الاالقاط المكا ية اين المساا لفمرائ  ل Topological overlaying س التلااق اللساسلسجي 

 الجغرافية. 

كل الكعر  ) ( ا كبا يبة اهعتمباد عفى تتنيتي التح ببببببر النبائي و ظم المافس اط الجغرافيبة في 2008أ

اللةاسبباط الايلةولسجية لم بباحاط واسبباة  ثل  حافظة ادلب في سببسةيا  ما يسفر السقت والجال والمان وكذلل 

 التراةاط عفى اسر عفمية وتتنية. يجال  ن ال اسلة اتماذ

ح ببببببباخ لتغلية  حافظة  ينسس و  Landsat-7اتحفيل  رئية التمر Al-Daghastani ( (2010قام 

خصبببائصببباا التضببباةي بببية الرئي بببية والثا سية وعالقاتاا  ع  سابببسا حصببباد المياهف وقل ار نت  رئية التمر 

الجزيرةف وااض  ذه التضبباةير اتيت اير وااببحة في ه لسبباط فائلتاا اهسبباسببية في كابب  تضبباةير  نلتة 

اللةاساط اهةاية ف عفما ان االجيتاا استمرجت لفمرة اهولى عن طريق تحرياط التمر ه لساطف وحعظت  ذه 

  الجيا اط في  رئية التمر ه لساط ااعتجاة ا ايا اط  رجاية.

سببسف تسفر سببلح  DEMاا الرقمي ( ان  فئ العراااط في  رئية  مسذج اهةتع2010ذكر الحما ي )

اةتعاعاط   بببببتمر يمكن ان ي بببببتملم في تحفيل الجاايةف شبببببجكة التصبببببري  او حلود الم بببببتجمع المائي و نظر 

 التضاةير. 

 WMS–Watershedار ببا ج  ظببام  حبباكبباة الجبباايببة     Zakaria et al.,2012اينمببا اسببببببتمببلم 

Modeling System ااية كجيرة شبببرق ججل سبببنجاة في الاراق لح ببباخ حجم حصببباد الجريان ال بببلحي في ج

ف وقل اينت  تائجام ان حجم الجريان ال ببببببلحي يمكن ان يؤخذ انظر اهعتجاة ألاراال 2009 – 1999لفملة 

 الر  وخاصة الر  التكميفي.

 االستنتاجات -15

كمية كجيرة  ن  ياه  اضببببياا  صببببحسخ م ف  200-150األ لاة خالن المسسببببم ه يتجاوز  ت بببباق ان  -

 الناجمة  نالتارية   تيجةالتراة  تتضببببببرة ا و كذاوفروعا عجر السديان جريانال عن طريقاأل لاة 

 وا معاال الغلاء النجاتي.  الجريان ال لحيالجريان ال ريع لمياه 

ا عفى تتفيل اهسببتملام المعرط لفمياه  - ياتجر حصبباد  ياه األ لاة وسببيفة فاالة لتسفير المياه وي بباعل أيضببً

ف ه سيما عنل ا يتافق األ ر االزةاعة المحفية لفنجاتاط ذاط اهستاالك المنمعض في األةااي المروية

 لفمياه والتي تتكي   ع الظروف الصحراوية.

يتزايل علد العتراء  اذ ياه األ لاة أ ر االغ األ مية في المناطق قفيفة اه لاة  اسببببتامانتح ببببين كعاءة  -

 م األ ن الغذائي وقاعلة المساةد اللجياية الم تنعلة.ا رعةف وياياسن في اي اط  اةف ويساجاسن ا الا
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تتفيل التل سة  واالنتيجة المتل سةةف المضبببر  لفترختح بببين الغلاء  في ئيحصببباد الماال  ظم ت بببا م -

 الجي ي و كافحة التصحر.

 في المناطق شليلة الجعاف. ن  ياه ج تاج الجار  والحيسا ي ا  ا يحتاجا الحصاد المائي  ظمتسفر  -

 التوصيات -16

واع سياسة احث عفمي شا ل حسن إداةة المساةد المائيةف وتحليل اجطاة الذ  ستجلأ فيا الجااط ذاط  -

 الاالقة  ذه ال ياسةف وتحليل دوة جميع  اا اا في إ كا ية تلجيتاا واهستعادة  ناا.

المصببببببلة السحيل يجب أن يكسن حصبببببباد المياه  صببببببلةاً تكميفياً لنلةة المياه )الر  التكميفي( ف ولير  -

 لفمحاصيل التي تتلفب كمياط كجيرة  ن المياه.

المراقجة  ت ام في أل اا وسائل يمكن استملا اا ( واهستاااة عن االGIS ظم المافس اط الجغرافية ) -

ز نية  متفعة  فتراطلرصل والمتاة ة في افرا  تاي ة واالتاليوالمتاااة الم تمرة لإلةاال و ساةد ا 

 وتنميتا. ةد المائيإداةة المستح ين  ت اعل في

 لإلداةة واعلاء جسدةلمارفة ا لغرال ترصينتلسير  جاهط الجحسث الم تتجفية جداةة المياه   حاولة -

تأسير المريلة المائية لكجير  ن الجحسث واللةاساط   تلاة يتلفب ئيةمالداةة ااجإن تح ين  المائيةف اذ

المياه ألوجا اهسببتملام المتناف ببة عفى أسببر  تسجيا في بباعل تالتي تال  ن أ م  تائج الجحث الافمي إذ 

 .  جتة التحليل

 شكر وتقدير: -17

ق ببببببم التراة  – ركز تنمية حسال اعالي العراطف كفية الزةاعة يتتلم المؤلعسن االاببببببكر والتتلير الى 

لتيا ام ات ايل الحصسن وكذلل الجاحثسن في كفية الزةاعة في جا اة كركسك جا اة اه جاة والمساةد المائية في 

عفى المصبببببادة  ن المكتجة وكذلل قاعاط اه تر ت في الكفيتين والابببببكر  سصبببببسن لكل  ن سببببباعل ا في تجايز 

 المراجع الضروةية ج جاز  ذا الامل.

 :المصادر -18
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