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:(Introduction)المقدمة
يةأنالشك تزالومااألزلمنذالطبيعةمارستها,طبيعيةظاهرةأصلهافيالمياهحصادعمل

فيالمنخفضةاألراضيباتجاهالمرتفعةالمناطقعلىالمطريالتهاطلمياهفانسياب,وستبقىتمارسها
لهذهالحيةالطبيعيةالصورةهيسبخاتأوبركشكلعلىهناكوتجمعها,العالمبقاعمنبقعةأي

بأخرىأوبصورةومارسهاالطبيعةمنوتعلمهاالعمليةهذهاإلنسانمارسالخليقةفجرومنذ,التقانة
.المختلفةلنشاطاتهالالزمةالمياهلهوتوفربالنفععليهتعودوبطريقةبآخرأووبشكل

علىالجافةوشبهالجافةالمناطقفينشأتالتيتلكالسيماالقديمةوالحضاراتالمدناعتمدتوقد
الشربأغراضسواءوالمختلفةلألغراضالمياهمنحاجاتهامنيستهانالجزءتوفيرفيالتقانةهذه
فيالرائدةالحضاراتمناألنباطالعربيُعدالمتوسطالبحرشرقففي,الحيواناتتربيةأوالزراعةأو

بشبكةالمربوطةالمرتفعةالجرداءالصخورعلىاعتمدوافقد,المائيالحصادتقاناتواستخدامتطوير
مدةأبانالرومانواستخدام,بالمياهالبتراءحضارتهمعاصمةلتزويدالداخليةالصخريةالقنواتمن

وكان,مواقعهااختياروحسنالهندسيةتصاميمهابدقةامتازتالمائيللحصادمختلفةتقاناتحضارتهم
.(والقنواتالتخزينآبار,الحفائر,البرك):التقاناتهذهأهممن

المدفونةوالحقائقوالمطفيةالمسقاةالهيدروليكيةالمنشآتبرزتفقدالمتوسطالبحرجنوبوفي
الخزاناتاإلنساناستخدمالنيلواديوفي,المائيللحصادكوسائلالمتوسطيةالزراعةحضاراتفي

علىالبلوقاتبإنشاءوقام,المياهوتخزينجمعفي(الغولة)بأسممحلياًالمعروفةالطينيةوالحفروالترع
المائيللحصادعديدةوسائلاإلنسانطّور,اليمنفيوبالتحديدالعربيةالجزيرةوفي,المنازلأسطح

.مأربسدفيالحالهوكما,السدودأهمهاكان
ـذ ـاليأـخ ـريالتهـط ـيالمـط ـاطقـف ـبهالمـن ـةوـش ـيالجاـف ـبـف ـورةالغاـل ـارصـ ـيةأمـط وميضـ

(Flash Flood)التنبؤاألحيانمنكثيرفييصعب,فجائيةوبصورةقصيرةزمنيةمددخاللتحدث
يتمأندونالسطحيوالجريانوالتسربالتبخرنتيجةبسرعةاالمطارهذهوتختفيتضيعماوغالباًبها

لتجميعالمختلفةتقاناتهخاللمنيسعىالذيالمائيالحصاددوريبرزوهنا,فاعلبشكلمنهااالستفادة
.أخرىأغراضأليأوالزراعةألغراضمفيدبشكلمنهااالستفادةهذهاألمطار

:(The problem of study)الدراسةمشكلة
نةتسهمهل مواردوإدارةالمياهحصادتقا يةال يقفيالمائ مواردمستدامةتنميةتحق يةلل المائ

؟مستدامةزراعيةتنميةتحقيقفيتسهموبالتالي
:(The hypothesis of study)الدراسةفرضية

نظراًالعربيالوطنعمومفيالمائيةالمواردوتنميةإدارةفيدوراًالمياهحصادتقانةتؤدي
المناخفيهايسودوالتيعربيةدولعدةفيالزراعيةاألراضيرقعةتوسيعفيالقدممنذالستخدامها

للمياهكرديفللمياهودعماًنفعاًأكثرالحصادتقانةتطبيقليصبح,الجرياندائمةاألنهاروانعدامالجاف
.استدامتهاوإمكانيةالسطحية

:(The Aims of study)الدراسةهـدف
العربيالوطنفيالمائيةالمواردوتنميةإدارةفيالمياهحصادتقاناتدورمعرفةإلىالتوصل

ومشاكلهاالمنطقةفيالتقانةاستخدامتطورعلىالتعرفخاللمنفيهاالزراعيالنشاطتنميةفيوأثرها
نتسواء يةأوالطبيعيةكا جادومحاوالتاإلداريةأوالفن هابواقعهاللنهوضحلولإي علىوتأثيرات

.مستقبالًالزراعيالتكثيف

:(The Important of study)الدراسةأهمية
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يقعلكونهعموماًالعربيالوطنفيالزراعيالقطاعتنميةفيالمياهلدورالدراسةاهميةتأتي
,سواءحٍدعلىوالجوفيةالسطحيةالمياهجريانمعدالتمنقللمما,الجافةوشبهالجافةالبيئاتضمن

تفوقأهميتهاجعلمما,السنةمنقليلةأشهرخاللتهطلالتياألمطارهطولمعدالتعلىالعتمادها
ها لتيالزراعيةاألراضيمساحاتوتدنيتأثيراتهالتركالرطبةالمناطقفيمثيالت لسدتكفيالوا

.اليوميةالفرداحتياجات
المياهحصادمفهوم:

مبدأوهو,شيءكلنخسرأنمنأفضلشيءتكسبأنمبدأعلىالمائيالحصادعمليةتقوم
وكمية,مزمنمائيعجزمنتعانيالجافةوشبهالجافةفاألقاليم,ممكنةخسارةبأقلاللعبةمنالخروج
منالسكاناحتياجاتلسدأوالزراعيةالمحاصيلإلنتاجاألحيانمنكثرفيكافيةغيرالهاطلةاألمطار

االستفادةدونالرياحأدراجالقليلةالمياهكميةتذهبالولكي,المختلفةاالستخداماتألغراضالمياه
نه,منها تمفإ ناتأساليبخاللمني فةالحصادوتقا أومياهشكلعلىأماوتخزينهاتجميعهاالمختل

ونشاطاتمجاالتفيأوالزراعياإلنتاجمجالفيمنهاباالستفادةتسمحوبصورةالتربةفيرطوبة
.أخرى

بواسطتهايتمإذ,المياهعلىالطلبإدارةوإجراءاتأدواتأهممنالمائيالحصادتقاناتتُعد
.المختلفةاألغراضفيمنهالالستفادةالمياهتجميع

ـرف ـةتـُع ـةالمنظـم ـةالعربـي ـةللتنمـي ـادالزراعـي ـائيالحصـ ـىالـم ـهعـل (أـن ـاد:) ـاهحصـ المـي
(Water harvesting:)

األمطارمياهمناالستفادةأجلمناألرضعلىتنفذفيزيائيةأوكيميائيةأومورفولوجيةعمليةأية)
سرعةوتخفيفعليهاالهاطلةاالمطارمياهمنممكنقدرأكبرتخزينمنالتربةتمكينعلىيعملبشكل

يلالجريان السطحيالجريانمياهتجميعخاللمنمباشرغيربشكلأوالتربةانجرافمعدالتلتقل
.(المختلفةاإلنسانيةوالنشاطاتلألغراضواستخدامهاوتخزينها

عرف لةوتُ يةالمساعداتوكا مائيالحصـاداألمريك حدىفيال ساتهاإ نهعلىدرا )أ ية: عمل
.)((تجميعيةخزاناتإلىاألبنيةفيالنفاذةغيرالسطوحكافةمناألمطارمياهوتجميعتصريف

المياهأواألمطارمياهحجزأوجمععملية:)المائيالحصاد(1999)غانمأحمدعليويُعرف
الحصادمشاريعتكونإذ,الملوثاتمنخاليةنظيفةعليهاالحفاظمعمنهاالقصوىلالستفادةالجارية
للشربأوالزراعيةاألراضيواستصالحالمزروعاتريألغراضالستخدامهااقتصادياًمجديةالمائي

اللجوءأن,الجريانالدائمةاألنهارمياهحجزعملياتيشملالالمصطلحوهذا,الجوفيةالمياهحقنأو
بالشكلاستغاللهاإلىوالحاجةاألمطارمياهقيمةمعرفةعلىدليلهوالمائيالحصادمشاريعتفعيلإلى

.)((تجميعهامناطقأوهطولهامناطقفياألمثل
ّحثعــنعبــارةالمــائيالحصــادأن(Boers and Ben–Asher)عاشــروبــنبــورسويــرى

(Inducing)وجمع(Collecting)خزين ظة(Storing)وت ياه(Conserving)والمحاف يانم الجر
.)(الزراعةمجالفياستخدامهاأجلمنالجافةوشبهالجافةالمناطقفيالمحليةالسطحي

:األردنيةوالريالمياهوزارةوعرفته
األمطارمياهوصولمنتبدأالتيالهيدرولوجيةالدورةمنمعينةمرحلةخاللالمياهجمععملية)

سداًبناءطريقعنحجزهاأوسيولشكلفيالجريانمرحلةفيوحتىاألرضأوالمنازلأسطحإلى
.)(الجفافأوقاتفيالمهدورةالمياهمنواالستفادةالتخزينبهدفآبارفيوحقنها

مياهوجنياصطيادعملية):عبارةالمائيالحصادبأنالقوليمكنجميعهاالسابقةالتعريفاتومن
خاللمنالسطحيالجريانمرحلةواثناءاألرضأوالكتيمةاألسطحعلىهطولهالحظةمنذاالمطار
منخاصةمجمعاتداخلمياهصورةفيأوالتربةفيرطوبةشكلعلىمعينةبوسائلوتخزينهاحجزها

.المختلفةاإلنسانيةالنشاطاتفيمنهااالستفادةأجل
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.(1)شكل,كالتاليومترابطةمتسلسلةمراحلأربعمنتتكونعمليةعنعبارةالمفهومأنويتبين
.األمطارهطولمرحلةوهي:األولىالمرحلة
داخلبهاتسيرمعدالتلرفعهطولهامناطقفياألمطارمياهحجزمرحلةوهي:الثانيةالمرحلة

هوالمرحلةلهذهاآلخروالبديلمعينزراعيإنتاجعلىقادرةلتصبحالتربةرطوبةزيادةوبالتاليالتربة
مناطقغيرفيالحقاًحجزهايتمثمسطحيجريانصورةفياألمطارمياهوتركيزوتوجيهتجميع

.مختلفةبوسائلهطولها
.األمطارمياهتخزينمرحلةوهي:الثالثةالمرحلة
.المختلفةاألغراضفياألمطارمياهمناالستفادةمرحلةوهي:الرابعةالمرحلة

مصادرتكونالعندماالمياهعلىللحصولالمثلىالوسائلمنالمائيالحصاديُعدعامةبصورة
الدائمةالمياهمصادرفيهاتتوفرالالتيالجافةوشبهالجافةالمناطقفيوخاصةمتوفرةاألخرىالمياه

عدماألفضلمنويكونمتجددةغيرجوفيةمياهشكلعلىتكونالمياههذهتوفرتلووحتى,الجريان
.علميةوأسسدراساتبدوناستخدامها

تقلالتيالمناطقفيأنهالمائيالحصادمجالفياالعتباربنظرأخذهايجبالتيالحقائقومن
وضمانالزراعياإلنتاجفياالستمراريمكنالالعامفيملم(250)عناألمطارهطولمعدالتفيها
منالكميةهذهتوفيريتمبحيثالمائيةلالحتياجاتتكميليرينظامظلفيإالاإلنتاجيةمنمقبولقدر

.المائيالحصادخالل
المائيالحصادعمليةمراحل(1)شكل

فيالجافةاألقاليمفيالمائيالحصاد,غنيممحمدعثمان,الخرابشةحامدعليعاطف:المصدر
.65ص,2009وعمان,صفاءدار,1ط,العربيالوطن

:المياهحصادأهمية:-أوالً
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األخرىالمياهمصادرتكونالعندماالمياهعلىللحصولالمثلىالوسائلمنالمياهحصاديُعد
توفرتلووالتيالجريانالدائمةالمياهمصادرفيهاتتوفرالالتيالجافةالمناطقفيوخاصةمتوفرة
وتعتمدالزراعيلإلنتاجوداعممتكاملرينظامتشكلعندما,متجددةغيرجوفيةمياهبهيئةفتكون
:التاليةاألسسعلىاألهمية
وليسالمائيةالمواردفيالحاصلللنقص(تكميليري)مكمالًالمائيالحصاديكونأنضرورة1-
.العاليةالمائيةاالحتياجاتذاتللمحاصيلالوحيدالمصدر
.المطريةالزراعيةلمحاصيلواإلنتاجيةاإلنتاجزيادةلغرضللمياهإضافيةفرصتحقيق2-
.)(المستغلةغيراألرضيةالموارداستخدامكفاءةزيادةتحقيق-3

أومتوفرةاألخرىالمياهمصادرتكونالعندماالمياهتوفيرعلىالمائيالحصادأهميةتكمن4-
اآلتيةلألسبابالجافةوشبهالجافةاألقاليمفيكبيرةبأهميةتمتازالمائيالحصادعمليةفإنوبالتاليكافية

:
المتاحةالمياهكميةفيللنقصمكملمصدرالمائيالحصاد.
مائيالحصاد تاجزيادةعلىتساعدالمياهمنإضافيةكمياتلتوفيروسيلةال واإلنتاجيةاإلن

.(المطرية)البعليةالزراعاتلمحاصيل
الطبيعيةللموارداألمثلاالستخداموسائلمنوسيلةبيئيمنظورمنيمثلالمائيالحصاد.
دورهاجانبإلىالمائيةالمواردتنميةفيالمستخدمةالتقاناتأهممنالمائيالحصادتقاناتتعد

:أهمهاالتياألخرىاألهدافمنمجموعةتحقيقفي
:االقتصاديةاألهداف1-
التقليدية،الزراعةمناطقفيواإلنتاجيةاإلنتاجزيادةعنفضالًالزراعياإلنتاجمستوياتتحسين-
.الحيوانيةالثروةوتنمية
.الزراعةوتنويعوتكثيفواألرض،المياهمورّيالسيماوالمرشدالكفوءاالستغالل-
.المعاشيةمستوياتهموبالتالياألفراددخولمستوياتتحسين-
.فيهالزراعيالقطاعمساهمةتحسينزيادةخاللمنالكلياالقتصاديةالنمومعدالتوزيادةدعم-
بعضفيتحققإذالزراعيةالتقاناتاستخدامتسارعخاللمنالزراعيةالمحاصيلإنتاجيةتحسين-

رصدمنبدءاًكافةالزراعياإلنتاجيالنشاطمراحلتغطيوأصبحتمدهشاًنوعياًتطوراًميادينها
يةالمناخيةالعوامل مواردوالبيئ يةوال يةمروراًواألرضيةالمائ بحفظوانتهاءاًنفسهااإلنتاجيةبالعمل

.)(وتسويقهاوتصنيعهاالمحاصيل
وهيالواعدةالتقاناتتلكقمة(Modern Biotechnology)الحديثةالحيويةالتقانةتتبوء

منهاكلووظائفوخصائصالموروثاتعلىالتعرفخاللمنالجيناتأوالموروثاتهندسةتتضمن
ونقلوزراعةإكثارعنفضالًومعينةأهدافلتحقيقآلخرحيكائنمنالضرورةعندونقلهاوعزلها
.األجنة

نةإن ثةالحيويةالتقا نوعيةوتطويرالمنتجةالوحدةتكاليفوخفضاإلنتاجيةبتحسنتقومالحدي
ياتوتحسينالمنتجات إلىالوراثيةالموادواستخداموتحسينالزراعيةالمنتجاتوتصنيعحفظإمكان

التيالحديثةالزراعيةواألجهزةواألدواتاآلالتواستخدامإنتاجوتقاناتالمتطورةالريتقاناتجانب
.)(المجتمعاتتلكفيالعملإنتاجيةوراءالمصنعةالمجتمعاتفياستخدامهايمكن

لتسيطر,جنبإلىجنباًحداثةواألكثربدائيةاألكثرالتقاناتفتوجدالزراعيالمجالفيأما
الثانيةأما,(العربيةاألقطارمعظمفيشيوعاًاألكثروهو)الفقيرالتقليديالزراعيالقطاععلىاألولى

األقوىولكنهمساحةاألضيقوهينسبياًالحديثالزراعيالقطاعفيتنتشرفأنها(الحديثةالتقانات)أي
.إنتاجيةواألفضل
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بسببنسبياًمحدوداًيُعداإلنتاجمراحلبعضفيالزراعيالقطاعفيالحديثةالتقاناتاستخدامإن
المنطقةفيالزراعيةالتقانةلتطويرخططأوسياسةأيةوإن,عليهاالتقليديةوالطرقاألساليبسيطرة
.(1)جدول,)(المتنوعالواقعهذامنتطلقأنالبدالعربية

(1)جدول

(2007-1990)للمدةالعربيةالدولفيوالمرويةالمطريةالمزروعةالمساحةتطور

المدة
المطريةالمزروعةالمساحة

(باأللف/هكتار)والبور

المساحة

المزروعة

(باأللف/هكتار)

ألفاإلجمالي

هكتار

1990

2000

2007

45,24

55,92

60,06

11,55

9,50

10,70

56,80

65,42

70,77

الوطنفيوالسمكيةالحيوانيةوالثروةالزراعةلقطاعالزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمة:المصدر

.79ص,2008,العربي

:االجتماعيةاألهداف-ب
والبطالةوالجوعالفقرمشكالتوانتشارتفشيمنالحد.
لساكنيهاعملفرصوتوفيروالبوادياألريافمناطقوتنميةتطوير.
الحضريةوالمناطقالمدنإلىاألريافمنالهجرةمنالحد.
المائيالحصادتقاناتمجالفيالتعاونيةاالستثماراتتشجيع.
:البيئيةاألهداف-جـ
منللزراعةالصالحةالجيدةالتربةونقلللمياهالشديدالجرياننتيجةالتربةانجرافمنالحد

.الزراعياإلنتاجعلىكبيربشكليؤثرمماآلخرموقع
القرىوتخريبوالقرىالمزارععلىالفيضاناتآثارمنالحد.
كالســدودللســدودالتخــزينبحــيراتضــمنالرشــحطــريقعــنالجوفيــةالميــاهتغذيــةتحســين

.الترشيحية
السدودبحيراتفيالغابةلهذهتقاممنشآتمنثانويكناتجاألسماكتربية.
مدىفيالطبيعيةوالنباتاتوالحيواناتالطيوروحياةالجواعتداليتضمنهالذيالمحيطتحسين

.)(للوادي(المياهمسقط)الصبابحوضكلويشمل,والبحيرةللواديالجغرافيةالحدوديتعدى
اشتغالمنالترسيباتبفعلوالمياهالتربةعلىوالمحافظةالتجديد.
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ثاروتقليلمواجهة ثارلمواجهةشموليةسياسياتوضعطريقعنوذلكالجفافآ الجفافآ
الطويلالجفافمددفيإيجابيةنتائجتسجيلتموقد,لذلكواالحتياطيالمائيالمخزونبزيادة
.)(وغيرهاالمغربيةالتجربةوفقاألمد

:االستراتيجيةاألهداف–د
المنطقةفيالغذائيواألمنالمائياالمنتعزيز.
المشتركةلألحواضالموسميةالمياهمصادراستغالللتأمينالسبق.
والغاباتالطبيعيةالمراعيثرواتتنميةفيالمساهمة.
حصادمشروعاتينفذونالذينالمزارعينوسيساهم,وأمنهاوالبواديالقرىسكاناستقرارتعزيز

.عامبشكلللسكانالفوائدهذهتقديمفيجفافاًاألشدالبيئاتفيالمياهفي
التنميةبرامجلدعمالمختلفةالتمويلجهاتتشجيع.
الجافةوشبهالجافةاألقاليمفيالمائياألمنتدعيم)(.

ً :المياهحصادوتقاناتمنظومات:-ثانيا
مو مائيالحصادعملطريقعنتن نوعال ئاتبت يةالبي عددالمحل مةاالهدافوت سكانوإقا ال
لتيبالمياهالمعنيةوالمؤسسات أوكالحدائقصغيرةأوكالسدودالكبيرةالمياهجمعبمشاريعتتعلقوا

المرجواألهدافوعلىالبشريةأوالطبيعيةالمنطقةخصائصعلىالمستخدمةالطريقةتعتمدإذ,اآلبار
:كاآلتيرئيسيننوعينإلىالمياهحصادنظمتقسيميكونلذا,المياهإلىالحاجةمقداروعلىتحقيقها

األمطارمياهحصادنظم1-
والسيولاألمطارمياهحصادنظم2-

:(2)شكل,باآلتياألمطارمياهحصادنظمتمتاز
التغذيةمنطقةمساحةصغر.
االستخدامومنطقةالتغذيةمنطقةبينالمسافةقصر.
أبنيةسطوحأوطبيعينباتمنطقةتكونقدالتغذيةمنطقة.
بهاالتحكموسهولةالكلفةوقليلةالفنيةتصاميمهافيأنواع.
المحاصيلوجميعالمنحدراتلجميعومناسبةعاليةجريانكفاءة.
دوريةلصيانةتحتاج.
(2)جدول

األمطارمياهحصادتقانات

التقانةنوع عاموصف انتشارهامناطق

المياهحصاد-1
التربةفي

Catchment and)وتركزتجمعمنطقةعلىيعتمدالنظامهذا
Concentration area)يقسمالتجميعمنطقةحجمفإنثمومن

نظاموالثاني(Micro)صغيرةتجميعبمناطقالمياهحصاد
Macro Catchment)كبيرةتجميعبمناطقالمياهحصاد

water system Harvesting ).

السوادان-تونس–األردن
–اليمن-سوريا–

فلسطين–لبنان–المغرب
المملكة–ُعمان-العراق–

السعوديةالعربية
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المدرجات-2
.المرتفعاتعلىُشيدتالتيالمائيةالمنشآتأقدمإحدىهي

وارتفاع(سـم50)بعرضالصخورمنجدارمنوتتكون
.األمطارمياهتخزنإذمتفاوتةبأطوال(سم50)

-تونس–األردن
–المغرب–السوادان

اليمن

الحفائر-3

تعيشالتيالمجتمعاتفيالسيمابعيدزمنمنذالحفائرُعرفت
ودائماًاصطناعيةخزاناتالحفائروتعد,الجافةشبهالبيئةفي
معظمفيتكونتربةوفياألرضسطحتحتحفرهايتمما

أوصلدةلتكونمعالجتهايتمأوالمياهبتسربتسمحالاألحوال
.صلبة

–سوريا–السوادان
األردن–اليمن

منالتجمع-4
المنازلأسطح

يُسمىماعملأومائلةالمنازلأسطحعملخاللمنذلكويتم
تصريفهواألولالغرض:غرضينتؤديإذابالسبلوقيات

مياهتجميعهو:الثانيالغرضبينماالمنازلأسطحمناألمطار
المختلفةاألغراضفيالستخدامهاأوانيفيوتخزينهااألمطار

.

تونس-سوريا–األردن
–المغرب–السودان–

فيوالسعوديةاليمن
الجيزان

الصهاريج-5
تُسمىالعربيةالدولبعضفيأرضيةخزاناتعنعبارةوهي

وصهاريج3م(10-50)بينماحجمهايتراوح,(المطفيات)
.3م(5000)يُقاربماإلىالتخزينيةسعتهاتصلقدجماعية

المغرب–تونس

:علىباالعتمادالباحثة:المصدر
.128-127ص,سابقمصدر,غنيممحمدعثمان,الخرابشةعمادعاطف1-
للجمعيةالفنيالتقرير(أكساد)القاحلةواألراضيالجافةالمناطقلدراساتالعربيالمركز2-

.153ص،2000 /24/5-22عمان،,1ج,25الدورةوالعمومية
(3)جدول,والسيولاألوديةمياهحصادنظم-ب

:يأتيبماالنظمهذهتقسم
المساحةكبيرةتكونماعادةالتغذيةمناطق.
المزارعخارجالنظمهذهتقع.
المزرعةخارجأيالخارجيالمائيالحصادباسمأحياناًتُعرف.
والسيولاالوديةمياهحصادباسمأخرىأحيانفيتُعرف.
عنتزيدالالساقطةاألمطارمياهكميةإلىاألنظمةهذهمثلفيتخزينهيتمالذيالمياهنسبة

.الصغيرةالمياهحصادنظمفيالحالعليهمماأقلنسبةوهي(50%)
المياهحصادلمنظوماتالعامةالغايات:

فإنها,والسيولاالوديةمياهلحصادأوالمياهلحصادأكانتسواءالنظمهذهانإلىاإلشارةتجدر
:يأتيماتحققجميعاً
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تقليلعلىلتعملتقامالتقاناتوهذه,والمصداتالترابيةالسدودنظمالسيماالنظمهذهمنقسم
تغذيةعلىيساعدوهذا,التغذيةمنطقةداخلالمائيالتصريفشبكةإلىوتوجههاالمياهجريانحركة
.االنجرافمنالتربةوحمايةالنباتيالغطاءوأثراءالجوفيةالمياه
المنبسطةالمناطقفيتقاموهذهأشكالهابمختلفالسدودنظمالسيماالنظمهذهمنالثانيالقسم
المياهمنجيدةبكمياتالتربةتغذيةعلىيساعدالذياألمراالمطارمياهجريانحركةتقليلعلىلتعمل
.الجوفيالماءخزاناتوتغذية
تقاموهذه,وأنواعهاأشكالهابمختلفوالحفائرالخزاناتنظمالسيماالنظمهذهمنالثالثالقسم
.حصادهايتمالتياألمطارمياهلتجميع
واجهاتامتدادعلىوالمدرجاتالمصاطبنظمفيالحالهوكماالنظمهذهمنالرابعالقسم

زراعينشاطلممارسةالالزمةالمنحدرةالسفوحواجهاتمنالتربةانجرافلمنعتقاموهذه,المنحدرات
.المناطقهذهفي

كلفةبأقلتنفيذهاوسهولةبساطتهاواقعمنيأتياألمطارمياهحصادتقاناتلتبنيالترويجإن
فيالواضحأثرهاعنفضالً.والفنيينوالمرشدينالمزارعينلقدراتمالئمةفهي,متواضعةومهارات

التنميةأهدافتحقيقفييسهممما(النباتيالغطاءتنمية,تربة,مياه)الطبيعيةالمواردإدارةإطار
(الصحراويةالمناطق)الجافةوشبهالجافةالمناطقفيالمياهحصادأهميةتنحصر.المستدامةالزراعية

.)(وجفافبيئيتدهورمنتعانيالتي

(3)جدول
والسهولاألوديةمياهحصادتقانات

التقانةنوع عاموصف مناطق
انتشارها

السدود-1
أوترابيةتكونأنأماوهي.المناطقأضيقفيالواديبعرضالسدودهذهتقام

بحيرةوالسدجسممنويتكونتحويليةسدوداًغالبيتهافي,إسمنتيةأوحجرية
.التحويلوقناةالفائضمصرف,التخزين

–تونس-األردن
سوريا-السودان

-المغرب–
السعودية-اليمن

البحيرات-2
الجبلية

جريانتجميعمنتكمنجبالمجموعةبينالصغيرالحجممنسدعنعبارةوهي
األمتارمنآالفبضعمنسعتهاتتفاوتصغيرةبركشكلفياألمطارمياه

.المكعبةاألمتارمناآلالفعشراتإلىالمكعبة

-سوريا–تونس
المغرب
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المساقي-3
منقطعإلىتقسيمهايمكنمماالسهلفيالطوابيبناءفيالنظامهذايتمثل

قطعةإلىقطعةمنالماءوينجرف,المزروعاتمنمختلفةبأنواعتزرعاألرض
.المطريالهطولوكميةاألرضنوعيةعلىووفقاًاالنحداراتجاهفي

السودان–تونس
سوريا–

أواألفالج-4
الخطارات

سطحإلىالجاذبيةبفعلالجوفيةالمياهفيهتنقلباطنينفقعنعبارة:األفالج
مرةألولالتقانةهذهوظهرت,الشربأوالسقيألغراضلتستخدماألرض

.والمغربتونسمنكلفيوبالخطارةالجزائرفيوالفقارة(إيران)بـ

المغرب–تونس
السعودية-

التغذية-5
االصطناعية

للمياه
الجوفية

شحنطريقعناالصطناعيةالجوفيةالمياهلطبقاتاالصطناعيةالتغذيةعمليةتتم
إنحراففيوحواجزسدودبإقامةآباربواسطةاألرضباطنفيالسطحيةالمياه

دولتسعآسياغربمنطقةفيحديثاًإالتستخدملموهي.األوديةمجاري
,األردن,لبنان,قطر,السعودية,ُعمان,الكويت,البحرين,اإلمارات)وتشمل
.(سوريا

–األردن
–السودان
المغرب

:علىباالعتمادالباحثةعمل:المصدر
.136-135ص,سابقمصدر,غنيممحمدعثمان,الخرابشةحامدعليعاطف1-
لجمعيــةالفــنيالتقــرير,(أكســاد)القاحلــةواألراضــيالجافــةالمنــاطقلدراســاتالعــربيالمــركز2-

.160ص,24/5/2000-22ُعمان,1ج,25الدورة–العمومية
التيالمتطورةالحديثةاآللياتواستخدامالمياهحصادمجالفيالدوليةالخبراتمناالستفادةيمكن

تقانةفي**(فاليراني)نظامتجربةوتُعد,أقلوكلفةوسرعةبدقةالمائيالحصادأنظمةبإنشاءتساعد
لهااإلنسانتخدممتعددةألغراضالجافةوشبهالجافةالمناطقفيمنهاواالستفادةاألمطارمياهتجميع
األمرتعلقسواء,البيئي(األيكولوجي)محيطهمعوتعاملهاإلنسانخبرةتقدمبمستوىتاريخيارتباط

تبنيمععموماًاألحياءوعندالبشرعنداالستقرارأساسفالمياه,التمدنحتىأوالرعيأوبالمزرعة
االتفاقيةتوقيعومع,الدوليةاالتفاقياتوتفعيلالدعملبرامج(FAOالفاو)والزراعةاألغذيةمنظمة
ـة ـولالدولـي ـنيالتصــحرـح ـةوتـب ـةمنظـم ـةالتغذـي ـامجوالزراـع ـدلبرـن ـنالـح ,التصــحرظــاهرةـم
فيالفالحةوأساليبتطويرورائهامنسعىوبإيطاليا(VS)مؤسستهباسمبرامجهفي(فاليراني)انخرط

وتعتمدملم(600)لألمطارالسنويةالحصيلةتصلالالتيتلكالسيما,والصحراويةالجافةالمناطق
لتتمكنفيهتسقطالذيالمكانفيالمطريالهطولمنكميةأكبرعلىالحفاظفرضيةعلىطريقته
تات لىالحصولمنالنبا هاإ ياهمنحاجت ساهمالم ياهولت نةالمتسربةالم ياًوالمخزو تحسينفيمحل

لألممالثالثةاالتفاقياتطرحتهاالتيالمواتيةالظروفأسهمت..الحيوانوكذاللنباتالحياتيةالظروف
انخرط.(الجافةالمناطقفيالتصحرومحاربةالفقرمنوالحدالمحليةالتنميةبدعم)المتعلقةالمتحدة

عــام(فاصــويوركينــاشــمالوســيوملوراســيو)بمقــاطعتيلــهبتجربــةالــبرامجهــذهضــمنفــاليراني
ئدةوالمراعيالمزارعاستعادةمشروعفيوذلك,(1996-1997) منوبتمويلالقرويينالسكانلفا

المواردفيالحاصلالنقصلمعالجةابتكرهاالتيالطريقةفعاليةمدىابرازمنطلقهذافكان.)(الفاو
تنشئةطريقعنالمطريالهطلمنأكثراالستفادةعلىوالعملالجافةالمناطقفيالمستخدمةالمائية

الحرثآللياتتطويرهطريقعنوذلك,منهاالنباتواستفادة,محلياًالمياههذهلتجمعمالئمةمشيدات
تتمكن(Traino)القاطرةاسمأطلقخاصةمهاملهاماكنةيلحقجرارإلىميكانيكيتهوتطويراالعتيادي

أثالموأحداث,التربةتقليبعلىوتعمل,متر(1)يصلعمقإلىالحجريةغيراألرضحرثمن
من(فاليراني)تمكنفقد(سمكيةتربة)اللينةباألرضفقطترتبطالالحرثعمليةلكونونظراً,طويلة
ترابيغطاءعلىتحتويالالتياألرضأي)الحجريةاألرضحرثعلىقادرةأخرىعربةإضافة
)((Delfin3)الدلفينسماها(سميك
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لفائدةاختراعهبراءةسجلالذياالختراعهذاصاحبوفقاألراضيمختلفمععملهاوتجارب
سوريا,األردن)األوسطوالشرقاالفريقيالساحلبلدانفيتجاربهمبادرةلنجاحنتيجةبإيطاليامؤسسته

نان, (فاليراني)بينللشراكةباتفاقية(1987)عام(فاليراني)تجربةابتدأت.والصين(إسرائيل,لب
مجملكانت2008عامحدودوإلىمنغولياإقليمفي(فاليراني)تقانةاستخداممشروعلتنفيذوالصين

تعتمدكتجربةفعاليةذاتتعدبذلكوهي,هكتار(2603)(فاليراني)تقانةباعتمادشجرتالتياألراضي
تهيئةوتيرةمنتسرعمناسبةوفعاليةوتكلفةاألمطارمياهلتخزينمالءمةظروفلتوفيرالعميقالحرث
العملصعوبةمنقللتالتقانةهذهانكما,(30-%50)بينماتتراوحبنسبةللزراعةأوللتشجيراألرض

.الكافيةالمائيةالمواردندرةمنتعانيالتيالجافةالمناطقفيالبيئيةاألوضاعأفضلبشكلوحسنت,
(والدولفين  القاطرة) الجرار عمل آلية:
.واحدآٍنفيوعمودياًأفقياًاألزدواجيالحفرعلىتعملانقالبيةالسكةاحدايةمحراث1-
(2)بحوالياألخرىعنالواحدةمتباعدة(هالليات)دوائرنصفورسماثالمتخطيطعلىيعمل2-

.متراً
,(أمتار5وسم50)بعمقدائرةشبهوتشكيل(سم80)عمودياًاألرضشقمنالمحراثيتمكن3-

.المطريالهطولمنلتر(1500)جمعمنالدائرةشبهإمكانوبالتالي
والثلمبجانبحاجزبمثابةيكونسم(100-60)بارتفاعالمفتتالترابببناءاإلزاحةقدميقوم4-

مادة يةو هاتراب ساًتحملأنيمكن ستفيدمزروعاتأواغرا بةمنت يةالرطو طةالجوف أوالمحي
.الفصليةالعشبيةالنباتاتتستوطنها

لفاليراني الحرث طريقة فوائد)(:
.داخلهااألمطارمياهمنكبيرةنسبةوتسريبالتهويةمنيمكنهامماالتربةسحق1-
يعرفما,الدوائرنصفاألحواضطريقعناألمطارمياهوتجميعتخزينعملياتتحسين2-

.(Micro catchments)األمريكيبالمصطلح
.الجرداءلألراضيالتشجيرإعادةعلىالعمل3-
.الزراعةإيراداتورفع,المراعيتحسين4-
.الحقوللحمايةالرياحمصداتلتنشئةالحفرخطتوظيف5-
نوعبهذاعمل6- ,األردن,مصر,الصين,تشاد,بوركينوفاصو)هيدولة(12)المحراثمنال
انجزتوقد.هكتار(115000)مساحةعلى(تونس,السودان,السنغال,النيجر,المغرب,كينا,سوريا

تائجحققتمشاريع المناطقفيالسيماالمحليينللسكانالمعيشةظروفتحسينفياسهمت,جيدةن
.العمليةنجاحمناالقتصاديالمردودوارتفاعاإلجماليةالتكلفةبقلةتمتازكونها,الرعوية

فةاألراضيفياألرضبحرثالجراريستخدم7- لمصداتخنادقلحفريصلحفهووالمختل
الصورةفيالمحليينللسكانوضعفييسهمالذياألمر,والزراعةالمراعيوتحسين,والتشجيرالرياح
.المزروعاتنموأواإلنباتترسمفيالسيما,الخاطئأوالمفرطاالستخداملتفادي
نموهافييسرعرطبوسطالنباتدورلجذورتوفرهمابفضلفائدةالفاليرانيالحرثلطريقة8-

:اآلتيةالعواملمراعاةيتطلبالطريقةبهذهاألراضيفاختيارولذا,وتكاثرها
األقلعلىوانتظامهاالمطريالهطولمعطياتاالعتباربعيناألخذمنالبد,الهطولعامل
خطوطنظامفيإتباعهالممكنالتخطيطالختياروذلك,سنواتعشرعنتقلالمعطياتأساسعلى

وتخزينجهةمنالتعريةعملياتوإيقافاألمطارمياهسيولةمنالحدفيالمساهمةمنتمكنإذ,الحرث
.النباتلفائدةالتربةفيالمطرلمياهأحسن
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النقطةمنتنطلقمتوازيةمنحنياتتتبعأنيفترضالحرثمخطوط,حرثهالميدانعليهالذيالوضع
.ارتفاعاًاألكثر

السيالنسرعةحولمهمةاستدالالتمنتمكنفهي,لينةهشةأوصلبةمتماسكة,األرضنوع
.األمطارمياهوشربالسطحي

السنجاتأواألوديةجوانبحرجياتأوالواحاتفيالموجودالنباتيالغطاءعلىالحفاظإمكانية.
بعنايةحفظهاويتمالسليمةالنباتاتمنالسكانبتعاونمحلياًاإلمكانوفقوحفظهاالنباتاتبذورجمع

.المحليةاألصنافلتهجينجيدةبذوراستخداميتوجبتوفرهاعدمحالةوفي,
كما,التربةخصوبةمستوىلرفعالدوائرانصاففيالعشبيوالنباتالنجيليةالحبوببذرمراعاة

.المفرطاالكتظاظحالةفيالنباتنموعرقلةلتفاديالطريقةبهذهالنباتكثافةمنالتخفيفيمكن
ً :العربيالوطنفيالمياهحصادتقاناتاستخدامتعزيزتواجهالتيوالمشاكلالمعوقات:-ثالثا

تقاناتفيهايوفربمامواردهااستخداموترشيدوتطويرلتنميةكبيرةجهوداًالعربيةالدولتبذل
:فيتتمثلمشاكلجملةتواجهالزالتأنهاإالالمياهحصاد

:الطبيعيةالمعوقات1-
مردوداتلهاالظواهروتلك,(الطمي,التربةانجراف,الرشح,التبخر)اآلتيةالظواهرفيتتمثل

من%(50)منأكثرفقدانإلىتؤديالتبخرظاهرةأنإذ,المخزونةالمياهبكمياتيتعلقفيماسلبية
ففي,والطميالتربةبانجرافوالمتمثلةأقلتأثيرذاتفإنهاالظواهربقيةأما,التخزينيةطاقتها
التخزينيةسعتهامنجزءالبحيراتفقدانإلىيؤديالطميفإن,خصوبتهاالتربةتفقدالذيالوقت
.المياهنوعيةعلىتأثيرهاعنفضالً

:الفنيةالمعوقات2-
إلىوالكفاءةالخبرةذويمعظمهجرةبسببجاءتوقلتهوالعلميالفنيالكادرتوفربمدىيتعلق

يوجدكما,آلخرمكانمنمعيشتهممستوىبتحسينتتعلقاقتصاديةألسباباألوربيةالدولبعض
استخدامفإن,وتحليلهاوحفظهاالبياناتبجمعالمتعلقةالمختبريةواألجهزةالعملمعداتفينقص

والتقانةالعلممستجداتادخالفيالتباطيءبسببالعربيةالدولمعظمفيمحدودمازالالتكنولوجيا
.)(المياهمجالفي

:واإلداريةالتنظيميةالمعوقات3-
,وأخرىدولةبينتختلفالمياهحصادتقاناتوتطويرتنميةعنوالمسؤولةاإلداريةالنظمتبعيةإن

وتطويرللتنميةالكفاءةذاتالمؤسساتغيابفيوالتنظيميةاإلداريةالمعوقاتتتمثلاليمنفيفمثالً
:بسببالمائيالحصادتقانات

فيواألبحاثالدراساتاكتمالعدمعن،فضالاإلنتاجيةعلىوتأثيرهالخبراتوجودعدم1-
.المحددةاوقاتها

.المدروسةالمناطقلواقعالدراساتمطابقةعدم2-
.بالتطبيقالمنفذةالجهاتالتزامعدم3-
.المصالحتضارببسببالمنشآتبعضتنفيذتعثر4-
يةالعاملةاأليديقلة5- يةالمهاراتذاتالفن ياتلوضعالتشريعاتوجودوعدمالعال فرضآل

.القانون
:اآلتيفيتتمثلوالتنظيميةاإلداريةبالجوانبالصلةذاتالمعوقاتفإن,سوريافيأما
المياهحصادمنشآتوصيانةباستثمارالخبرةتمتلكالتيالعاملةاأليديتوفرعدم.
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واالستثماروالتنفيذالدراسةفيبالمشاركةالمختلفةالحكوميةالجهاتبينالتنسيقعدم.
والبيئيالمائيالوعيوضعفالمياه،حصادمشاريعلتطويرالالزمةالتحتيةالبنىكفايةعدم.

االختباراتعلىقرارتهافشلأونجاحفيتأثيراًواألكثرالمعوقاتأهمفإن,المغربفياما
االستفادةنسبةلتصل,بالفشلباءتالميدانهذافياإلنجازاتمنكبيراًعددأنإلىيشيرمما,التقنية

.)(%(20-10)بينمامنها
السياساتفضلبفعلمتكاملةبصورةالتطبيقحيزتأخذلمالتقانةهذهالزالتالعراقفياما
أووجودلعدم2013عامفيحدثكمامفاجئةفيضاناتإلىيتعرضالعراقجنوبفالزالالحكومية
عدةلمواسموانحسارهاوآخرموسمبيناألمطارهطولتذبذبأنإذ,المياهحصادلمشاريعالتخطيط

العربيةالمملكةمنالسيولمياهانحدارالسيما,الجانبلهذاأهميةتعيرالالحكوميةالسياساتجعلت
المياهحصادمشاريعوتنفيذاالستثمارلعدمالرئيسيالمسببعنفضالً,األخيرةاألعوامفيالسعودية

فيالحكمإدارةفيوالفشلالعجزإلىالمتالحقةبالحكوماتأدىمماوالسياسياألمنياالستقرارعدمهو
.البالد
:التمويليةالمعوقات4-
االلتزامدونتحقيقهايمكنالعاليةتكلفةذاتمقعدةعمليةواالجتماعيةالبيئيةبجوانبهاالتنميةتُعد
الدولبهقامتماهوالتنميةمعوقاتومن,المانحةالدولسخاءدونأوالناميةالدولقبلمنالكامل

ولكنها,صعوبةتزدادالتنمويةالعمليةيجعلمماتمونهاالتيوالمشاريعللمبالغتخفيضمنالمانحة
مماكبيرةمبالغإلىحاجتهابسبباألمدقصيرةبكونهاتتميزالتيأهدافهالتحقيقاالستمراريةإلىتحتاج
تبنىعندماكلياًالمشاريعبتوقفتنتهيسلبيةنتائجإلىيقودثمومنإدارتهافيالديمومةعنصريفقدها
يةالمجتمعاتدعمبدون تعانيالتيالعربيةالدولمعظمعلىينطبقماوهذابهاقناعتهملعدمالمحل

ومنالخدماتتلكأداءكفاءةعلىأنعكسمما,المياهحصادبتقانةيتعلقماومنهاالضعفمنميزانيتها
.)(معظمهاتوقفثم

:العربيالوطنفيالمياه:-رابعاً
نصيبمتوسطتدنيحيثمنمطلقةبصورةسواءبالندرةالعربيالوطنفيالمائيةالمواردتتسم

.العالممناألخرىبالمناطقمقارنةنسبيةبصورةأوالمياهمنالفردنصيبأوالمساحةوحدة
عنوفضالًالمناطقمنكثرفيمنهاالمتاحاستغاللوصعوبةجغرافياًتوزيعهابسوءتتسمكما

فاقمذلك ندرةهذهتت لزمنبمرورالمستوياتكافةعلىال العربيالوطنمساحةتعادلحينففي–ا
عادلاليابسةمساحةمن%(10.8) عالمسكانإجماليمن%(4.9)سكانهاعددوي نه,ال يحتويفإ

أمطارإجماليمنفقط%(2.1)ويتبقى,العالمفيالجاريةالسطحيةالمياهإجمالمنفقط%(0.7)على
العربيالوطنفيالجاريةالسطحيةالمياهمنالواحدالهكتارنصيبمتوسطأنذلكعلىويترتباليابسة
(46:1)النسبةهذهتبلغالسنويالهطولمتوسطحيثومن(15:1)العالميالمستوىعلىبنظرائهمقارناً

.)(عديدةألسبابالنوعيةلتدهورأوللفقدأمايتعرضالمائيةالمواردمنبهالبأسشطراًأنعنفضالً,
ثالثة,العربيالوطنفيللمياهمصادرخمسةهناك,العربيالوطنفيالمياهمصادرتنوعت

ومياه,التحليةمياه:هماتقليدينغيرواثنان,الجوفيةالمياه,السطحيةالمياه,األمطاروهيتقليديةمنها
.(االستخدامإعادة)التنقية

مواردتشمل3ممليار(257.5)الراهنالوضعفيالمائيةالمواردإجمالييبلغ,األمطاروباستثناء
المواردإجماليفياألكبرالشطرالسطحيةالمائيةالمواردوتشكل.3ممليار(245.6)قدرهاتقليدية
.%(14.1)الجوفيةالمياهوتمثل,اإلجماليمن%(81.2)تمثل3ممليار(209.2)بنحوتقدرإذ,المائية

ـا ـوادبالنســبةاـم ـيرللـم ـةـغ ـلالتقليدـي ـلفتمـث ـنـك ـواردـم ـوارداالســتخدامإعــادةـم ـةوـم التحلـي
اإلقليمالمستوىوعلى.العربيالوطنفيالمائيةالمواردإجماليمنالنتائجعلى%(0.9)و%(3.8)
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إجماليمن%(40)بنحوتمثل3ممليار(103.1)بنحو(جيبوتي,الصومال,السودان,مصر)األوسط
.المائيةالموارد

%(79.9)نحوعلى(فلسطين,لبنان,العراق,سوريا,األردن)العربيالمشرقإقليمويستحوذ
يار يمثماإلجماليمن%(31.0)تمثل3ممل يا,الجزائر,المغرب)العربيالمغربإقل ,تونس,ليب

يا يار(52.2)نحوعلىمستحوذاً(موريتان ليبينما%(23)بنسبة3ممل يار(15.3)حوا بنسبة3ممل
مواردإجماليمن%(5.9) يةال يةالمائ مواردتوزيعويوضح(4)جدولالعرب يةال ينالمتاحةالمائ ب

السطحيةالمائيةالمواردتشكلوبينماالنسبيةبالمساهمةيتعلقفيماسواءواضحاًتبايناًالعربيةاألقطار
المغربوإقليماألوسطواإلقليمالعربيالمشرقإقليممنلكلبالنسبةالمائيةالمواردمناألكبرالجزء

فيهتشكلالذيالعربيةالجزيرةشبهإلقليمبالنسبة.األهميةمننفسهاالدرجةتشكلالفإنهاالعربي
كمصدراالستخدامإعادةتبرزوبينماالسطحيةالمائيةالمواردأهميةنفستقريباًالجوفيةالمائيةالموارد

يُعدفإنهوالعراقسوريافيسيماالاألوسطواإلقليمالعربيالمشرقإقليممنكلفيالمائيةللمواردمهم
.لإلقليمينبالنسبةهامشياًمصدراً

(4)جدول
(3ممليون)العربيالوطنمستوىعلىالمائيةللمواردالراهنالوضع

الدولة
التقليديةالموارد التقليديةغيرالموارد

اإلجمالي
جوفية سطحية المجموع إعادة

االستخدام التحلية المجموع

اإلمارات
سوريا
العراق

لبنان
فلسطين

275
5075
2000
600
185

475
4276

60850
2500

30

750
9351

62850
3100
215

61
1965
1500
21.5

2

2.5
-

7.4
47.3
0.5

63.5
1965

1507.4
68.8
2.5

813.5
11316

64357.4
3168.8
217.5

المشرقإقليم
العربي 8135 68131 76266 3549.5 57.7 3667.2 79873.2

اإلمارات
المتحدة
البحرين

السعودية
ُعمان
قطر

الكويت
اليمن

130
100
3850
550
50

160
1400

185
0.2

2230
918
1.4
0.1

3500

3.5
100.2
6080
1468
51.4

160.1
4900

108
17.5
131
21.5
33
30
52

405
75

795
47.3
131
388

9

513
92.5
926
68.8
164
418
61

828
192.7
2006

1536.8
215.4
578.1
4961

شبهإقليم
الجزيرة
العربية

6240 6834.7 13074.7 393 1850.3 2243.3 15318
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الدولة
التقليديةالموارد التقليديةغيرالموارد

اإلجمالي
جوفية سطحية المجموع إعادة

االستخدام التحلية المجموع

مصر
السودان
الصومال
جيبوتي

4100
1000
3300

50

55500
26000
8160
200

59600
27000
11460

250

4790
-
-
-

31.7
0.6
0.1

0.15

4821.7
0.6
0.1

0.15

64421.7
27000.6
11460.1
250.15

األوسطإقليم 8450 89860 98310 4790 32.55 4822.55 103132.55
المغرب
الجزائر

ليبيا
تونس

موريتانيا

7500
2000
650
1940
1500

22500
13000

397
2700
5800

30000
15000
1047
4640
7300

350
400
100

6
67

1.2
74.6
210
8.7
1.7

351.2
474.6
320
14.7
69.3

30351.2
15474.6

1367
4654.7
7369.3

المغربإقليم
العربي 13590 44397 57987 933.6 296.2 1229.8 59216.8

المجموع 364115 209222.7 245637.7 96661 2236.75 11902.995 257540.55

اإلحصاءاتالسنويالكتاب,العربيةالزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمة,العربيةالدولجامعة:المصدر

79ص,2012,العربيةالزراعية

%(82.7)نحوعلىالعربيةالجزيرةشبهإقليميستحوذالتحليةمنالمائيةللمواردوبالنسبة,اآلخرين
المتوسطفيبلغالمائيةالمواردمنالفردبنصيبيتعلقوفيما.العربيالوطنفيالتحليةمواردجملةمن

(سنة/3م100)***المائيالفقرخطبقليليتجاوزماأي,سنويا3ًم(107)العربيالوطنمستوىعلى
(موريتانيا,المغرب)األوسطاإلقليممنوالصومال,العربيالمشرقفي(لبنان,العراق,سوريا)وتشمل

وتشمل,(سنة/3م500)عنفيهاالفردنصيبيقلفبعضهاالدوللباقيبالنسبةاما,العربيالمغربمن
اآلخروالبعض(ُعمان)باستثناءالعربيةالجزيرةشبهدولوكل(تونس,جيبوتي,فلسطين,األردن)

.(5)جدول.سنويا3ًم(500-1000)بينالمياهمنفيهاالفردنصيبيتراوح

(5)جدول

العربيةاألقاليمفيالمائيةالمواردمنالفردنصيب

اإلقليم المائيةالمواردجملة % (سنوياً/3م)الفردنصيب

العربيالمشرق 79.9 31.0 1108.80
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العربيةالجزيرةشبه

األوسطاإلقليم

العربيالمغرب

15.3

103.1

59.2

5.9

40.1

23

241.53

814.16

708.93

الوطنمجموع

العربي
257.5 %100 744.50

الســنويالكتــاب,العربيــةالزراعيــةللتنميــةالعربيــةالمنظمــة,العربيــةالــدولجامعــة:المصــدر

.78ص,2012,العربيةالزراعيةاإلحصاءات

األقليمفيمعظمهاسنة/3ممليار(1682.7)بنحوالعربيالوطنفياالمطارهطولمتوسطيُعد

.)((1)وخريطة(6)جدول,األوسط

(6)جدول

(سنة/3ممليار)العربيالوطنفيالمطريالهطول

اإلقليم/الدولة ملم100منأقل ملم500-100 ملم300منأكثر الهطولإجمالي
األردن
سوريا
العراق

فلسطين
لبنان

4.0
0.6
4.7
001

-

2.7
25.4
54.5
1.2
0.1

1.8
26.8
40.7
6.8
9.1

8.5
52.7
99.9
8.0
9.2

العربيالمشرق 9.4 83.9 85.2 178.3
اإلمارات
البحرين

السعودية
ُعمانسلطنة

قطر
الكويت

اليمن

1.1
89.5
5.4
0.1
-
-

7.0

1.3
-

24.7
7.6
-
-

30.8

-
-

12.7
1.9
-
-

29.4

2.4
0.1

126.8
15.0
0.1
-

67.2
العربيةالجزيرةشبه 103.2 64.4 44.0 211.6

جيبوتي 0.9 2.6 0.5 4.0
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اإلقليم/الدولة ملم100منأقل ملم500-100 ملم300منأكثر الهطولإجمالي
السودان
الصومال

مصر

41.7
6.6

11.1

76.5
38.7
4.1

376.2
145.3

-

494.4
190.6
15.3

األوسطاإلقليم 60.3 121.9 1122.0 704.3
تونس

الجزائر
ليبيا

المغرب
موريتانيا

4.1
67.9
28.4
29.2
29.2

11.9
30.1
16.2
34.1
73.5

24.1
94.5
4.4

86.7
54.5

39.8
182.5
49.0

150.0
157.2

العربيالمغرب 158.8 165.5 264.2 588.5
العربيالوطنإجمالي 331.7 435.7 915.4 1682.7

والعربيالغذائياألمنأوضاع,الزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمة,العربيةالدولجامعة:المصدر
8ص,2012والسنويالتقرير
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إلىبحاجةالغذائيأمنهتحقيقسبيلفيالعربيالوطنبانالمائيلألمنالعربيةاالستراتيجيةتشير
النمومعدالتاستمرارحالةفي(2050)عامفيسنوياًالمياهمن(3ممليار5509)يقاربماتوفير

مليار(257.5)إلىوتصلالمياهمنحالياًالمتحضعفمنتزيدكمياتوتعادلالحاليةللسكانالسنوي
فيالماءمنالعربيالفردنصيبإذ,الزراعيةالسكانيللتركيبالمحددالماءأنعلىيخفىوال.)(3م

العربيةالدولمنعددفي,سنة/فرد/3م(350)دونماإلىالرقمهذايقل3م(1000)يتجاوزالالعام
مةوبصفة تجالاألمطارفإنعا جاًتن لىيؤديمماالحبوبمنمنقطعاًإنتا يادةإ لوارداتز سدا ل

لالستخداماتسواءالمائيةالمواردلزيادةأهميةذاتيُعدالمياهحصادبأنيعتقدلذاالغذائيةاالحتياجات
.(2)خريطة,(7)جدول,القادمةاألجيالأوالحالية

(7)جدول
3ممليار(2000)لعامالعربيالوطنفيالمتاحةالمائيةالموارد

البلد المتاحةالمائيةالموارد البلد المتاحةالمائيةالموارد

العرق
األردن
سوريا
فلسطين
لبنان

جيبوتي
السعودية
السوادان
البحرين
الصومال

63.9
0.97

21.45
0.49
9.05
0.25
5.55
27

0.12
11.46

ُعمان
تونس
قطر

الكويت
الجزائر

ليبيا
مصر

المغرب
موريتانيا

اليمن

1.93
39

0.04
0.18
15

0.91
59.67

30
7.3
505

.301ص,ظبيأبو,االقتصاديالتقريروالعربيالنقدصندوق:المصدر

معظمهاتتبعالتياألنهارتحملهاالتيالسطحيةالمياهقلةمنالعربيالوطنأراضيمعظمتعاني
منأنهارهاتنحدروالتي,ولبنانالمغربأنهارباستثناء,والفراتودجلةكالنيل,العربيالوطنخارج

المطريالهطولمنمياههاوتستمد,األطلسيوالمحيطالمتوسطالبحرعلىالمطلةالجبالسالسل
الوطنأقاليمعلىالسطحيةالمياهتوزيعأنإلىهنااإلشارةمنوالبد,الجبالسفوحعلىالثلوجوذوبان
مجملمن%(71)حواليعلىوالسودانوسورياوالعراقمصرفيخطىمتكافئغيرتوزيعالعربي

.)(العربيالوطنفيالمتاحةالسطحيةالمياه
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الحبشةوهضبةاالستوائيةالبحيراتهضبةوتشكل,سنويا3ًممليار(84)عنالنيلنهرتصريفمعدلويزيد
عندالسنويتصريفهويقدر,تركياشرقجنوبمرتفعاتمنوالفراتدجلةنهرينبعبينما,لهالطبيعيالخزان
عندالسنويتصريفهويُقدراألناضولهضبةمنفينبعالفراتنهرأما,3ممليار(48)بــالعراقيةاألراضيدخوله
تجريالتيالموسميةاألوديةمناآلالفمئاتتوجدوكذلك,(8)جدول,3ممليار(26)بـالسوريةاألراضيدخوله

هذهوتشكل,المطريالهطوللظروفتبعاًساعاتبضعةإلىوأسابيعأيامعدةمنتتراوحالعاممنمحددةلمدة
.العربيةوالجزيرةسيناءجزيرةشبهمنالمناطقبعضفيالحياةشرياناألودية

(8)جدول
وروافدهاوأطوالهاالعربيالوطنفيالرئيسةاألنهار

النهر
التدفقمتوسط
/قياسهاومنطقة
3م

المشاركةالدول كم/الطول
مساحة
المنطقة

2كم/الجابية
الروافدأهم

الفرات حدود109×30
وسورياتركيا

العراق,سوريا,تركيا 2330 233000
(109×1.8)خابور

ومنظورومرادوكارسو
بيري

دجلة عند109×48.7
الفراتمعاالقتران

- 1718 171800
تركيابينالكبيرالزاب

والز109×13.2والعراق
109×7.9الصغيراب

شط
العرب - العراق 190 1900

النيل عند109×84
السودان

,السودان,أثيوبيا
,برواندي,مصر

,كينيا,يوغندا
زائير,تنزانيا

6690 3007000
(109×28)األبيضالنيل
,وسوريااألزرقالنيل
الجبلبحر

األردن 1.85×109 ,سوريا,لبنان
األردن,فلسطين 228 18300

(106×400)اليرموك
(106×245)ودان

(106×138)وحصباني
(106×121)وبانياس

مجلةفيمنشوربحث,استدامتهاوطرقالعربيالوطنفيالمياهمصادر,معروفباسالمفؤاد:المصدر
.202ص,2009,(33)10()مجلد,اليمن,والتكنولوجياللعلومحضرموتجامعة,والتقانةالعلوم

:العربيالوطنفيالمياهحصادتقاناتاستخداممستقبل:-خامساً
الجافـــةالمنـــاطقفـــيخاصـــةالميـــاهلتوفـــيرالمثلـــىالوســـائلمـــناألمطـــارميـــاهحصـــادتقانـــةتُعـــد

ــبه ــةوـش ــتىالجاـف ــوـح ــرـل ــاتواـف ــاهبـه ــةالمـي ــير)الجوفـي ــددةـغ ــونإذ(متـج ــنيـك ــلـم ــدماألفضـ ـع
, FAO)العديدةالدوليةالمنظماتبهأوصتماوهذا.سليمعلميأساسوعلىمسبقةدراساتبدوناستخدامها

ICARD, ACCAD)وغيرها.
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لوطنشهدوقد يةمواردهالتسخيركبرىمشاريعإقامةالحديثتاريخهاخاللالعربيا غذاءلتوفيرالمائ ال
فيليحملالتنميةعلىقيداًالمياهقطاعفيفرضاليوماما.)(والمنزليةالصناعيةاالستخداماتعنفضالًلشعوبها

.البعيدالمدىعلىومشاكلتحدياتوجملةجسيمةمخاطرالمستقبليةطياته
ذلكورغم,الجافةوشبهالجافةالمناطقفيمنهاألكبرالجزءلوقوعالمائيةمواردهبندرةالعربيالوطنيتميز

إن.التنميةمجاالتمختلففيالعربيالوطنأقطارمعظمعليهاعتمدتهاماًطبيعياًمورداًتمثلالعذبةالمياهفإن
وإن,حالياًللمناخالمتكاملةواإلدارةإضافيةمياهتوفيرمشكلةوأهمهاعديدةالزراعيةالتنميةتواجهالتيالتحديات

المياهحصادتقاناتاستخدامتشملأنينبغيالعربيالوطنفيالمائيةالمواردوتنميةلتطويرمستقبليةخططأي
الكميةحيثمنبالتذبذبيتميزالعربيالوطنفيالمطريالهطلوإنالسيما,المطريالهطولكفاءةلرفعالمناسبة
السطحيةالمواردعلىمباشرةيؤثركبيربمعامليتسمالموسمياألمطارتوزيعأنكما,الهطلووحدةوالكثافة

وعليه,السنةفيملم(100)بمعدلهطوالًتتلقىالعربيالوطنمساحةمن%(67)أنباالعتباراألخذمعوالجوفية
تنميةفيمنهالإلفادةالمياهحصادمشاريعبإقامةإالمنهااالستفادةيمكنالالهطوالتحيثمنالمائيةالمواردفإن

.االنجرافمنالتربةعلىوالحفاظللرعيالنباتيالغطاء
:التاليةالنقاطنوجزالعربيالوطنفيالتقاناتنظاماستخدامتعزيزأجلومن

:العربيالتعاونتشجيع1-
تقاناتاستخداممجالفيوالتطبيقالبحثمستوىإنجازاتحققتقدالعربيالوطنأقطارمنالعديدإن

واالستثمارالخبراتلتبادلقاعدةبمثابةتُعدالتيوالمعاييروالنتائجالمعطياتفيتراكماًولدمما,المياهحصاد
لتشجيعنواةتشكلعدةأنشطةظهرتلذلكووفقاًالمزروعاتريمجالفيالتقانةهذهباستخداميتعلقبماوالسيما
:بالتاليإجمالهايمكنالعربيالتعاون
ذاتوالبحوثالدراساتتطويرعلىالتأكيديتمإذ,المياهحصادتقاناتمجالفيوالبحوثالدراساتتطوير1-
مناألمطارمياهإدارةتحسينأجهزةاستخداموتقاناتطرقتبنيأوتحسينضرورةتعدوالتيالمياهبحصادالعالقة

.والنوعيةالكميةحيث
للتعاونالمشجعةالعناصركأحدالبشريةالمواردتنميةبضرورةوتتمثل,البشريةالمواردوتنميةتدريب2-

لتنميةأكبراهتمامتستدعيالعربيةاألقطارفيالمائيةالمواردندرةأنإذ,الحصادتقانةاستخداملتعزيزالعربي
لتبادلوالمؤتمراتالعملوورشاتالندواتوإقامةتدريبيةدوراتإقامةطريقعنوذلكالعربيةالبشريةالقدرات
.المجالهذافيالخبرات

اعتماداًالمياهحصادتقاناتاستخدامنطاقبتوسيعتتعلقوالتيالمياهحصادتقاناتاستخدامنطاقتوسيع3-
.االستثمارلتشجيعالعربيةالدولميزانياتعلى

يةإقليميةمنظماتتوجد2- يةالمواردمجالفيتعملعدةوعرب هابآخرأوبشكلالمائ األغذيةمنظمةمن
للتنميةالدوليوالصندوق(األسكو)ومنظمةوالعلومللتربيةالعربيةوالمنظمةاليونسكوومنظمة(الفاو)والزراعة
من,)(العربيةالمنطقةعمومفيوالمرويالمطريبشقيهالزراعياألداءبتطويرالمنظماتهذهوتقوم,الزراعية

:خاللمنالمستقبلفيهاماًدوراًالمنظماتهذهستؤديكما,وتنفيذهاالبرامجوضعخالل
.العلميةوالندواتوالمؤتمراتالتدريبيةالدراساتإجراء1-
.العلميةوالندواتوالمؤتمراتالتدريبيةالدوراتعقد2-
.الفنيةواالستشاراتالمعوناتتقديم3-
.اإلحصاءاتونشرالمعلوماتتوثيق4-
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.المائيالحصادمشاريعتنفيذ5-
دقةعلىيتوقفمشروعأينجاحإن.العربيالوطنمستوىعلىوهيدرولوجيةمناخيةبياناتقاعدةإعداد3-
حالياًالمستخدمةالطريقةأنإذ,السليمالقرارالتخاذمستخدميهالكافةالمناسبالوقتفيإرسالهاوسرعةالبيانات

العنصرعلىوالمعتمدةاليدويةبالطريقةوالمتمثلةالتقليديةالطريقةهيوالهيدرولوجيةالمناخيةالبياناتجمعفي
فيالعاملينمنيستلزمممابالقصيرليسوقتاًيستغرقالنتائجعلىالحصولأنإالالبياناتوإعدادقراءةفيالبشري

المطريالهطولقياستخصرصدشبكةخاللمنالبياناتجمعفيحديثةطرقعلىاالعتمادالمائيةالمواردمجال
علىالمائيةاالحتياجاتلحسابالمناخيةالبياناتكافةوقياسالمائيةوالمجاريباألوديةالمياهتصريفومناسيب

.العاممدار
وعلىعملخطةتتطلبالعربيالوطنفيالمياهحصادأنظمةالستخداموالتقنيةالفنيةالتطويرمجاالتإن

مدىوقياسالتقاناتهذهأداءوتقييمالمختلفةالمياهحصادتقاناتوتنفيذتصميمعلىتحتويبحيثزمنيةُمددامتداد
منوذلك,استغاللهاالمطلوبللمناطقالطبيعيةللظروفومالءمتهااألمطارمياهاستخدامكفاءةزيادةفيفعاليتها

:خالل
تشملوالتيالهيدرولوجيةالدراسات:
المطريالهطلتحديدأجلمنسابقةعدةلسنواتاالمطارهطولكمياتبسجالتالمتعلقةالمعلوماتجمع

.%(67)احتمالعندالتصميمي
المنطقةوطبيعةالخبراتعلىاعتماداًالكفاءةعاملتحديد.
الجغرافيةالمعلوماتنظمواستخدام,المساحيةاألجهزةباستخدامالمختارةللمواقعطبوغرافيةخرائطعمل

.المعلوماتتكنولوجيافيملحوظاًتطوراًتشهدوالتيبُعدعنواالستشعار
المستهدفةأوبزراعتهاالمعنيالمواقعفيوالكيميائيةالفيزيائيةالتربةلخواصالمختبريةالفحوصتطوير.
فنياإلشراف يذعلىال قعتحديدخاللمنالمائيالحصادمشاريعإنشاءخططتنف ناتموا يذ,التقا وتنف

الضروريةواألجهزةالمعداتوتركيبالمناسبةوالعمالةاآللياتبواسطةالمائيالحصادبتقاناتالخاصةاإلنشاءات
.األخرى
وربط,الحديثةاإللكترونيةالجويالرصدمحطاتفيوالسنويةوالشهريةاليوميةالمناخيةالمعلوماتجمع

بالدولوخاصةواحدموقعفياألنترنيتشبكةخاللمنربطهاثمومن,قُطركلفيرئيسةبمراكزالمحطاتهذه
.األنترنيتبشبكةخاصموقعإنشاءأيالمجالهذافيالمشاركةالعربية
خاللالمختلفةالمحاصيلأداءومعلوماتالسطحيالجريانومعلومات,التربةرطوبةعنمعلوماتجمع
باحثينمتوفرةتكونبحيثرقميةبياناتشكلعلىالمعلوماتهذهوتوثيق,النموموسم مجالفيوالعاملينلل

التيالحديثةاآللياتواستخدامالمجالهذافيالدوليةالخبراتمناالستفادةمنالبدكذلك.المائيالحصادمشاريع
,(Dolphin)الدولفينمحراثآلةآنفاًتوضيحهتمكما,أقلوكلفةوسرعةبدقةالمائيالحصادأنظمةبإنشاءتساعد

.الواحداليومفي(0.4×4×4)بمساحةبأبعادالدقيقةاألحواضمنهكتار(15-10)تجهيزتستطيعاآللةهذهأنإذ
الكنتوريةالخطوطإنشاءعلىتعملوالتي(Train plough)المتطورةالحراثةاآلالتهذهعلىأيضاًاألمثلةومن
تجهيزكلفةيخفضمماقياسيوقتفيكبيرةمساحاتإطارفيوالعملالكنتوريةواألكتفاألثالمعلىالتربةورفع

.)(المائيالحصادوأنظمةمشاريع
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التقاناتأهممنتُعدالجغرافيةالمعلوماتونظمبُعدعناالستشعاربأنظمةالحديثةالتقاناتاستخدامتعزيز4-
خدمتهاومنالطبيعيةالموارددراسةفيعاليةبكفاءةمنهاكلوظفتإذ,الفضاءوعلومالمعلوماتثورةأفرزتهاالتي

موارد يةال لتيالمائ تتا يةجدواهاأثب والفيضاناتالمطريبالهطولالعالقةذاتالمياهمجالفيوتطبيقهاالعال
تحسسأجهزةباستخداموذلكومكانياًزمانياًتكراريةطيفيةوتعدديةشموليةدقةمنبهاتتميزلماالجفافومناطق

.)(نتائجإلىللوصولالمعلوماتوتحليلبتفسيرلتقومالكهرومغناطيسيةلإلشعاعات
:المجتمعقطاعاتبينالمائيواإلرشادالتوعيةتطوير5-

يشيرمما,المياهمنكبيرةكمياتهدرفيسلبيأثرالمياهاستخداممجالفياإلرشاديةالحمالتلمحدوديةإن
ترشيدوأهميةالمائيةالمواردمحدوديةمعيتناسبوبمااإلرشاديةالحمالتنشرمجالفيالجهودتكثيفأهميةإلى

.)(استخدامها
المدخالتمجالفيمقتصراًدوراًاليزالالمياهمجالفيوالتوعيةوالجماهيريةالشعبيةالمشاركةتعزيزإن
حصادتقاناتمجالفيالمعرفةبنقليسمحمتطوراًتنظيماًتتطلبالمائيةالتوعيةأنعلىالتأكيديلزمبماالزراعية

:منهاشتىبطرقالوعينشرويتم,استخدامهاكفاءةوتنظيمالمياه
الدراسيةالمنحتوفيراو,التدريبيةالدوراتخاللمنالمجالهذافيالمتخصصةالفنيةالكوادرتدريب1-
بمعلوماتالعلميةخبراتهموصقلمعلوماتهملتحديثوالماجستيرالبكالوريوسمستوىمنالمجالهذافيللعاملين

.علمية
القراراتتوافقأجلمنالمائيةالمساقطإدارةمجالفيوخاصةالقرارأصحابإلىبالتوعيةالوصول2-

.المائيةاألحواضمستوىعلىالمائيةللمواردالمثلىاإلدارةحولالعلميةالمعلوماتمعالمؤسسية
باعالمجالهذافيمختصةإرشاديةوحداتإنشاء3- لزراعياإلرشادمنهجوإت اإلرشادوليسالمختصا

فيتدريبهمبعدالمائيالحصادمجالفيفقطالمختصينالزراعيينالمرشدينمنكادربتوفيروذلك,العامالزراعي
.المجالهذا

والكتيباتالنشراتوتوزيعالصحففيوالمقاالتالبرامجخاللمنالمجالهذافيالعامةالتوعيةنشر4-
.الحصادمشاريعفعاليةوإبرازالرائدةالمشاريعتعرضالتلفزيونبرامجإعدادعنفضالً,للمزارعينالصغيرة
.للمزارعينالتدريبيةالعملوورشاتالحقلأيامإقامة5-
خاللمنالمجالهذافينشاطلهاالتياألخرىالعالمدولبينوما,العربيةالدولبينماالخبراتتبادل6-
الدوليةوالمنظماتالعربيةالمنظماتدوريبرزالمجالهذاوفي,الخبراءبينماالزياراتوتبادل,العملورشات

العلميةالعملوأوراقالمحاضراتإللقاءالمجالهذافيالمميزةالخبراتودعوةدوريبشكلالمؤتمراتإقامةفي
.المائيةالمساقطوإدارة,المائيالحصادمجالفيوالمتخصصة

القوميواألمنالعربيةالمنطقةفيالمياهتأمينمسألةأناآلنحتىكثيرةدراساتأثبتت:البحثيةالجوانب6-
عربي سبب,ال سارعب يدالت جاتلتغطيةالمتزا يةاالحتيا يادالمائ ياهعلىالطلبوازد جةالم يدنتي سكانيالتزا ال

كميةنوعيةفيتدهورمنذلكرافقوماالعربيةالبلدانشهدتهاالتيواالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةوالتطورات
فإنهالمترديالجانبهذاامام,القطاعاتكافةلتشملواالتساعوالتنوعباالزديادالمائيةالمشاكلبدأتإذالمياه

لزيادةالبدائلوإيجاد,المياهنوعيةتدهورمنللحدالسبلإيجادأجلمنوالعلميةالبحثيةالجوانبإلىاللجوءيتوجب
يةالموازنةورفد الجوانبتطويرعلىالعملالممكنومن.ومتطورةجديدةتقليديةوغيرتقليديةبمصادرالمائ

:التاليةالمجاالتخاللمنالعربيالوطنفيالمائيللحصادالبحثية
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ونوعيةاألطماءومشاكلالتربةوانجرافالتبخرفواقدمنوالتقليلالمياهحصادتقاناتاستخدامكفاءةرفع1-
معالجةأواسترجاعهاوسهولةالمعلوماتتخزينعلىالفائقةوقدرتهاالمعلوماتمجالفيالسريعالتطورإن.المياه

هذهمنلالستفادةالبحثيةوالمؤسساتللمنظماتقوياًحافزاًتشكلجعلهابهاالمتعلقةالرياضيةللمسائلالحواسيب
لالستخدامالممكنةالبدائلالتخاذالمجالهذافيالبحثيةالمشاريعوتنفيذالرياضيةالنماذجواستخدامإعدادفيالوسيلة
تائجتحليلودقةاألداءسرعةمنالتكنولوجياهذهتوفرهلماالمائيةوالمساقطالمائيةللموارداألمثل واستنباطالن
.الممكنةالحلول
,عامةالمائيةالموارداستخدامتطويرمجالفيالبحوثتتطلبإذالبحثيةالمستلزماتمستوىتحسين2-

رفعالتجهيزاتهذهوتشمل,البحوثإلجراءالضروريةوالمستلزماتالتجهيزاتتوفير,خاصةالمائيوالحصاد
المعلوماتوتكنولوجياالمعلوماتوحفظتخزينفيالمتبعةوالطرقاإلمكاناتتحسين,والمختبراتالمعاملكفاءة
.المعلوماتبجمعالمطلوبةوالخطواتالمستوياتلمقابلةإلكترونيةرصدمحطاتشبكاتتأسيسعنفضالً

المانحةوالجهاتالمائيةبالبحوثاالهتمامذاتالمنظماتتؤديإذ,لألبحاثالماليةالمخصصاتتوفير3-
المواردإدارةمجالفيبالبحوثللقيامالمالئمةالبيئةلخلقالعربيةاألقطارلبعضالمساعداتتوفيرفيكبيراًدورا

.المائيالحصادأساليبوتطويرالمائية
المساقطإدارةمجاالتفيوخاصةالمشتركةالعربيةالبحوثلتدعيمالبحثيةوالمؤسساتالمراكزدورتفعيل4-
المعلوماتتبادلتشجيعمنالمجالهذافيالبدكذلك,واحدآٍنفيدولةمنأكثرفيهاتشتركقدالتيالكبيرةالمائية
,إقليميةأوقوميةمختبراتأوتجاربخاللمنالقطريةالبحوثنتائجمقارنةتشجيععنفضالً,البحوثونتائج
.)(البحثيةوالهيئاتالمراكزبينالخبراتلتبادلتنسيقآليةواتخاذمخصصةبرامجتأسيسإمكانيةعنفضالً
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:االستنتاجات
وستبقىتمارسهاوماتزالاألزلمنذالطبيعةمارستها,طبيعيةظاهرةهيأصلهافيالمياهحصادعمليةإن1-

بآخرأوبشكلبأخرىأوبصورةومارسهاالطبيعةمنوتعلمهاالعمليةهذهاإلنسانمارسالخليقةفجرومنذ,
.المختلفةلنشاطاتهالالزمةالمياهلهوتوفربالنفععليهتعودوبطريقة
التقانةهذهعلىالجافةوشبهالجافةالمناطقفينشأتالتيتلكوبالذاتالقديمةوالحضاراتالمدناعتمدت2-

تربيةأوالزراعةأوالشربأغراضسواء,المختلفةلألغراضالمياهمنحاجاتهامنبهيستهانالجزءتوفيرفي
.الحيوانات

متوفرةاألخرىالمياهمصادرتكونالعندماالمياهعلىللحصولالمثلىالوسائلمنالمياهحصاديُعد3-
جوفيةمياهبهيئةفتكونتوفرتلووالتيالجريانالدائمةالمياهمصادرفيهاتتوافرالالتيالجافةالمناطقفيوخاصة

.الزراعيلإلنتاجوداعممتكاملرينظامتشكلعندها,متجددةغير
مائيالحصاد4- ياتلتوفيروسيلةال ياهمنإضافيةكم ساعدالم تاجزيادةعلىت لمحاصيلواإلنتاجيةاإلن

.والمطريةالبعليةالزراعات
فيدورولهاالطبيعيةللموارداألمثلاالستخداموسائلمنوسيلةبيئيمنظورمنيمثلالمائيالحصاد5-
.االستراتيجية,البيئية,االجتماعية,االقتصاديةاألهدافمنمجموعةتحقيق

طبيعيةمعوقات)العربيالوطنفيالمياهحصادتقاناتاستخدامتعزيزتواجهومشاكلمعوقاتهناكالزالت6-
.(تمويليةمعوقات,وإداريةتنظيمية,فنية,
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لغ7- لوطنفيالمياهمواردإجمالييب عربيا يار(257.5)نحوال تقليديةمياه%(95.4)منهاسنة/3ممل
االستخدامإعادةفيالمياهمنالتقليديةغيرالموادوتتمثل.جوفيةمياه%(14.1)وسطحيةمياه%(81.2)منها

.التتابععلىاإلجماليمن%(0.9)و%(3.8)بنسبةوالتحلية
,العربيالوطنفيالمياهمواردإجماليمن%(40)نحوعلىالعربيالوطنمناألوسطاإلقليميستحوذ8-

على%(6)و%(23)و%(31)نحوعلىالعربيةالجزيرةوشبهوالمغربالعربيالمشرقأقاليمتستحوذبينما
فيسنة/3م(1000)بنحوالمحددالعالميالمائيالفقرخطعنالمياهمنالعربيالفردنصيبمتوسطيقل.التتابع
.9العربيالمشرقإقليمفيقليالًويزيداألوسطالمغرب,الجزيرةشبه)أقاليمثالثة

الوطنخارجمنتنبعوالتياألنهارتحملهاالتيالسطحيةالمياهقلةمنالعربيالوطنأراضيمعظمتعاني9-
علىالمطلةالجبالسالسلمنأنهارهاتنحدروالتيولبنانالمغربأنهارباستثناء,والفراتودجلةكالنيلالعربي

.الجبالسفوحعلىالثلوجوذوبانالمطريالهطولمنمياههاوتستمد,األطلسيوالمحيطالمتوسطالبحر
:التوصيات

يةالمواردوتطويرتنميةعلىالعمل1- ياممتضمنةشاملةاستراتيجيةوضعبصورةواستخداماتهاالمائ الق
يةتتعلقبأعمال المواردلهذهواألمثلالمرشداالستخداميحققوبما,التكنولوجياونقلواإلرشادوالبحثبالحما
.العربيالوطنفيالمائيةللموارداألكبرالمستهلكالزراعيالقطاعفيوالسيما
باالحتياجاتباإلخاللالمقصودةالمائيةالتنميةمشارعتتسببالحتىاالستدامةبمنظوراألخذضرورة2-
.االقتصاديةلمهمتهاتأديتهافيصعوبةالمشاريعهذهتواجهأو,المستقبليةالمائية

هطولعدممددفياستخدامهايتممياهتوفرأنيمكنالعربيةالحكوماتقبلمنالمياهلحصادمشاريعإقامة3-
لدولهذهوتحتاجاألمطار ناتلتطويرا ياهحصادتقا هاواالستفادةاستخدامهاتعزيزبغرضالم هذهوتشملمن
.(البحثيةالجوانب,واإلرشادالتوعيةمجاالت,المؤسسيةالمجاالت,والتقنيةالفنية)المجاالت
أنظمةبإنشاءتساعدالتيالمتطورةالحديثةاآلالتواستخدامالمجالهذافيالدوليةالخبراتمناالستفادة4-
.أقلوكلفةوسرعةبدقةالمائيالحصاد
المنظمةرأسهاعلىوالتيوالدوليةاإلقليميةالمنظماتخاللمنالعربيةالدولبينمامشتركةصلةإيجاد5-
,وتطويرهالمائيالحصادمجالفيالعربيةالدولبينالتعاوناستمراريةعلىتعملإذالزراعيةللتنميةالعربية
سهيل عاونوت حاثفيالت ينالسيماالمشتركةوالمشاريعاألب لدولب لتيا يةباألحواضتشتركا السطحيةالمائ
.والجوفية
كمدخلالعربيالوطنفيالبشريةالقدراتلتنميةخاصاًاهتماماًتستدعيالعربيالوطنفيالمياهندرةإن6-

.المواردلهذهمستداماستخدامأجلمنوذلكالمائيةالمواردلحمايةأساس
,واالقتصاديةاالجتماعيةاألبعاد,البيئيةوالمفاهيماألبعاد):يليلماالمتضمنةوالقوانينالتشريعاتإصدار7-
المياهتلوثمصادرعلىالضوابطأحكامتضمين,الجوفيةوالمياهالمحصودةللمياهالشاملاالستغاللتنظيمتضمين

.(والصيانةالتشغيلفيوالجماهيريةالشعبيةالمشاركةتضمين,والجوفيةالسطحية
الحصادمشاريعإلنجاحاألساسيةالعواملمنالزراعيينوالمرشدينالمهندسينلدىالعلميةالخبراتتوفير8-
وجدواهاالمشاريعهذهبأهميةوتوعيتهمالمزارعينتدريبعلىالمهندسينالمرشدينهؤالءقدرةفإنكذلك,المائي

.التقليدينالمزارعينبينالتقانةهذهنشرعلىتؤديالتيالعواملأهممناالقتصادية
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