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 قسمم علوومم االترربة وواالموواارردد االمائيیة  

       تعررفف عمليیة حصادد ميیاهه ااألمططارر وواالسيیوولل بأنهھا تلكك االتقنيیة االتي تستخددمم في حجزز 

ووتخززيینن ميیاهه ااألمططارر وواالسيیوولل في فتررااتت سقووططهھا بططررقق تختلفف باختالفف االغايیة منن 

تجميیعهھا وومعددالتت هھھھططوولهھا ووإإعاددةة ااستخدداامهھا عندد االحاجة إإليیهھا سووااء للشرربب أأوو للرريي 

االتكميیلي أأوو لتغذذيیة االميیاهه االجووفيیة. تستندد فكررةة حصادد االميیاهه على ااستخدداامم ميیاهه االسيیح 

االسططحي , ااذذ اانن ذذلكك يیتططلبب مناططقق اانتاجج االسيیح وومناططقق ااستالمهھ وويیتمم ذذلكك بحررمانن جززء 

منن ااالررضض منن نصيیبهھا منن ااالمططارر االساقططة ووااعططائهھا االى جززء ااخرر ااقلل مساحة لكي تززيیدد 

منن كميیة االميیاهه بحيیثث تكفي لسدد ااحتيیاجاتت االمحصوولل االمائيیة. وويیجبب اانن ال يیقلل االمعددلل 

االسنوويي عنن 100 ملمم في االمناططقق ذذااتت ااالمططارر االشتوويیة وو 250 في االمناططقق ذذااتت ااالمططارر 

االصيیفيیة لكي نتمكنن منن تططبيیقق تقاناتت حصادد االميیاهه. اانن االصفة االمتقططعة لالمططارر ووسررعة 

ززوواالل االسيیح االسططحي يیحتمانن تأميینن بعضض اانووااعع االخززنن للميیاهه , لذذاا يیجبب اانن تكوونن هھھھناكك 

قددررةة على االخززنن االمؤؤقتت في خززااناتت معددنيیة ااوو في صهھارريیج ااوو في خززااناتت ااررضيیة ااوو في 

االترربة نفسهھا لمددةة منن االززمنن. 

ليیسس هھھھناكك تعرريیفف ووااحدد مقبوولل متفقق عليیهھ لحصادد االميیاهه وواانما هھھھناكك تعارريیفف عددةة فقدد ذذكرر 

Siegert , 1994 اانن حصادد االميیاهه هھھھي عمليیة جمع االماء ووتحوويیلهھ ووخززنهھ منن مساحاتت 

معاملة ااوو غيیرر معاملة لغررضض ززيیاددةة االسيیح االسططحي لالمططارر االساقططة ااوو االثلووجج االذذاائبة . ااما 

Bores , 1994 فاووضح اانن حصادد االميیاهه يیصفف مددىى االتقاناتت لجمع ووترركيیزز االسيیح 

االسططحي للماء منن ااالمططارر االساقططة ووهھھھذذهه ااالنظظمة ااما اانن تحصدد االماء مباشررةة منن االمططرر ااوو 
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بصووررةة غيیرر مباشررةة منن االسيیح االسططحي للماء لغررضض ااستخدداامهھا في االززررااعة ااوو منن قبلل 

االحيیووااناتت ااوو لالستخدداامم االبشرريي . 

تأرريیخ حصادد االميیاهه : اانشأ ااوولل نظظامم لحصادد االميیاهه في منططقة االشررقق ااالووسطط , حيیثث ااشارر 

االباحثوونن االى ااوولل بناء لحصادد االميیاهه قدد اانشأ قبلل 9000 سنة في جبالل Edom جنووبب 

ااالررددنن, وواانن ااوولل نظظامم لحصادد االميیاهه كاملل وومووثقق يیقع في صحررااء االنقبب وويیعوودد بناؤؤهه االى 

4000 سنة مضتت , كما ذذكرر Bazza ,1994 اانهھ ااكتشفف بقايیا ااثرريیة لحصادد االميیاهه في 

االعررااقق ووشبهھ االجززيیررةة االعرربيیة على مسالكك االقوواافلل ووتتكوونن بصووررةة ررئيیسيیة منن ووسائلل لجمع 

 , Alkhafaji ماء االمططرر ووتحوويیلهھ في برركك ااوو خززااناتت ططبيیعيیة ااوو ااصططناعيیة . ووااشارر

2001 االى ووجوودد عدددد منن االتقاناتت االتأرريیخيیة لحصادد االميیاهه في االعررااقق كالصهھارريیج في دديیرر 

مارر متي ووبرركك االميیاهه في ططرريیقق االحج االقدديیمم. ووبيینن Nast ,1999 اانن حصادد االميیاهه كانن قدد 

ااستخددمم في عمليیة جمع االماء ووخززنهھ معررووفة في ذذلكك االووقتت , كذذلكك ووجددتت منشآتت لحصادد 

االميیاهه في مصرر تتمثلل في خززااناتت ااررضيیة يیعوودد بنائهھا االى االعهھدد االررووماني. تعتبرر تقنيیاتت 

ً قامم بهھا ااإلنسانن في مناططقق شتى  حصادد ميیاهه ااألمططارر وواالسيیوولل أأحدد االووسائلل االقدديیمة جدداا

لتعظظيیمم ااالستفاددةة منهھا . وويیعتبرر االمؤؤررخوونن أأنن االعرربب ااألنباطط ( 500 قق .مم ) هھھھمم أأوولل منن 

بررعع في تعميیمم ووتططوويیرر تقنيیاتت حصادد ميیاهه ااألمططارر .كما بلغتت تلكك االتقنيیاتت أأووجج ااززددهھھھاررهھھھا 

في ااألررددنن خاللل االحكمم االررووماني في االفتررةة االممتددةة منن 63 قق.مم حتى 636 مم. ووهھھھناكك 

مؤؤشررااتت على أأنن هھھھذذهه االتقنيیاتت ااستخددمتت في عدديیدد منن االمناططقق مثلل شمالل أأفرريیقيیا ووبعضض 

االددوولل ااألسيیوويیة ووفلسططيینن وومصرر وواالصيینن . وولهھذذاا فهھي تقنيیاتت ليیستت بجدديیددةة بلل تضرربب 

جذذووررهھھھا في عمقق االتارريیخ . ووقدد أأعددتت االمنظظمة االعرربيیة للتنميیة االززررااعيیة منذذ بدداايیة االقررنن 

االحالي خططة لتعززيیزز ااستخدداامم تقنيیاتت حصادد ميیاهه ااألمططارر في االددوولل االعرربيیة االتي تمثلل 

االووضع االعرربي بالمحددوودديیة. 
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ووتتلخصص مكووناتت نظظامم حصادد االميیاهه في خمسة أأجززااء هھھھي: 

االمستجمع Catchment : ووهھھھوو جززء منن ااالررضض االتي يیجرريي فووقهھا ماء االمططرر بشكلل اا.

سيیح سططحي باتجاهه منططقة االهھددفف (Target area ) وويیمكنن اانن تكوونن مساحة االمستجمع 

صغيیررةة ( عددةة اامتارر مرربعة ) ااوو كبيیررةة (عددةة كيیلوومتررااتت مرربعة ) وويیمكنن اانن تكوونن 

مجاووررةة لمنططقة االهھددفف ااوو بعيیددةة عنهھا . 

منططقة االهھددفف Target area : ووهھھھي االمنططقة االمهھيیأةة الستالمم ماء االسيیح االسططحي منن بب.

منططقة االمستجمع. 

ووسيیلة االتخززيینن Collection facility : ووهھھھوو االمكانن االذذيي تحتجزز بهھ االميیاهه منن ووقتت تت.

ً لكميیة االهھططوولل االمططرريي  جمعهھا ووحتى ااستخدداامهھا . ووتختلفف أأحجامم هھھھذذهه ااألماكنن تبعا

االسنوويي  ووقدد تكوونن هھھھذذهه االخززااناتت عباررةة عنن حفرر تحتت أأررضيیة أأوو خززااناتت أأسمنتيیة أأوو 

بالستيیكيیة. 

نظظامم االنقلل Conveyance System : حيیثث تتططلبب أأنظظمة حصادد االميیاهه في بعضض ثث.

ااألحيیانن نقلهھا منن منططقة االحجزز إإلى منططقة االتجميیع عنن ططرريیقق قنووااتت أأوو أأخادديیدد. 

االسيیح االسططحي Run off : ووهھھھوو عمليیة نقلل االميیاهه منن االمستجمع االى منططقة االهھددفف لكي جج.

تووصفف االعمليیة بانهھا حصادد االميیاهه . اانن عمليیة منع االسيیح االسططحي في ااالررااضي شدديیددةة 

ااالنحدداارر بووااسططة ااجررااءااتت صيیانة االمحتووىى االررططووبي للترربة ال يیمكنن اانن يیططلقق عليیهھا 

حصادد االميیاهه. 

ااهھھھدداافف حصادد االميیاهه : 

تجهھيیزز ماء االشرربب لالنسانن وواالحيیوواانن. 1.
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ااستفاددةة اانتاجيیة ااالررااضي االتي تتعررضض االى تساقطط مططرريي غيیرر كافف ووغيیرر منتظظمم ووذذلكك 2.

بززيیاددةة االتغذذيیة االمائيیة للحقلل ووززررااعة ااالشجارر وواالشجيیررااتت ووتططوويیرر االمررااعي ووبالتالي 

مكافحة االتصحرر. 
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