
ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ2015(ذأولول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (243 ( 
 

ذقضاءذالرطبةذ_حتدودذاملناطقذالواعدةذحلصادذاملواهذيفذمقاطعةذالصحراءذالغربوة

ذوأهموتهاذيفذحتقوقذالتنموةذاملكانوةذ(G.I.S)باستخدامذنظمذاملعلوماتذاجلغرافوةذ

ذعبداحلمودذوليذعبدذالعوداويم.م.ذذحممدذدلفذأمحدذالدلوميذ..دأ

ذذاآلدابذكلوةذ–األنبارذجامعةذ

ذدتخلصامل

خمص البحث بوجود مناطق واعدة ميمة لحصاد المياه يمكن اعتمادىا في تنمية 
الموارد المائية في البيئة الصحراوية لمنطقة الدراسة وتعد أحد أركان سياسات التنمية المكانية 
وينبغي استثمارىا بشكل أمثل وفق أسس عممية ليكون العائد ذا جدوى اقتصادية ومنافع 

السدود عمى الوديان واالستفادة القصوى من المياه المحصودة في مجال اجتماعية عبر إقامة 
االستثمار وسد االحتياجات التي تتطمبيا عممية التنمية وعدم تركيا لمضياع عبر التسريب 

 األرضي والتبخر.
Abstract 

The research had concluded that there are important promising lands for 
water harvesting that could be depended on to develop water resources in the 
desert environment for the area of study. It is considered to be one pillar of 
spatial development polices which should be invested in an approprite way 
according to scientific bases, so as the benifit would be of economic profit and 
social utilities. Through building dams on the valleys and the maximum benifit 
from the water being harvested in the field of investment and supply the needs 
requried for the process of development, not leaving it for loss through earthal 
leakage and  viporation. 

ذاملقدمة:

الموارد المائية ركيزة أساسية في اختيار أسموب وأطار التنمية المقترحة، وتزداد 
أىميتيا في المناطق الصحراوية الجافة وشبو الجافة، نظرًا لشحة المياه المستديمة وحاجة 
السكان الممحة والمتزايدة في ضل عدم كفاية األمطار ألي نشاط اقتصادي وضياع جزء كبير 

ر والتسريب الى باطن األرض، مما يتطمب التفكير جميًا في كيفية االستفادة منيا؛ بسبب التبخ
القصوى من األمطار الياطمة التي تغمب عمييا صفة الفجائية والغزارة األنية رغم قمتيا من 
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تباع أساليب عممية ذو جدوى اقتصادية بعد الكشف عن  خالل أتخاذ إجراءات فنية وىندسية وا 
 د المياه وتوزيعيا الجغرافي.المناطق الواعدة لحصا

ذمشكلةذالبحث:

تتمثل مشكمة البحث بوجود حاجة ماسة لمموارد المائية في منطقة الدراسة الصحراوية، 
وىذا يتطمب البحث والتحري عن مصادر جديدة لسد العجز الحالي والكشف عن المناطق 

مكانية استثمارىا بشكل الواعدة لحصاد المياه واألساليب المالئمة التي ينبغي أتباعيا  وا 
 اقتصادي ألغراض التنمية.

ذفرضوةذالبحث:ذ

تتمتع منطقة الدراسة بخصائص مكانية تكفي لتطبيق تقانة حصاد المياه بكفاءة 
عالية، أذ توجد شبكة معقدة من الوديان الجافة موسمية الجريان التي تشجع عمى أقامت 

عتمدت أساليب عممية تتالئم وطبيعة السدود فضاًل عن الفيضات والمنخفضات، أذا ما ا
 المنطقة الصحراوية.

ذهدفذالبحث:

ييدف البحث الكشف عن التوزيع المكاني لممناطق الواعدة لحصاد المياه وتوفير 
قاعدة بيانات عن مساحتيا وطاقتيا االستيعابية والمعالجات واألساليب التي تقمل من 

اكن مالئمة لالستثمار بشكل اقتصادي يسيم الضائعات المائية وتوجيو جريان المياه نحو أم
 في نشر التنمية وتحقيق األىداف المرجوة منيا.

ذذ:Water Harvestingحصادذاملواهذ

چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ   ٱ ٻ ٻ
(1)

يقصد بحصاد المياه مجموعة . 
الناتجة االجراءات الفنية واليندسية والعممية التي يمجأ الييا االنسان بيدف تجميع ونشر المياه 

عن السيح بالطرائق والوسائل المناسبة واستخداميا حسب ظروف الحاجة الييا الحقاً او بقصد 
عبر حجز وتحويل المياه  (3)استعمال المنتج ألغراض الزراعة والشرب واالستعمال المنزلي

ذات مساحة واسعة نسبيًا الى  (Catchment)الناتجة من الجريان السطحي في مستجمع 
 (2)يرة تتوفر فييا المقومات األساسية بطرق تختمف باختالف الغاية من التجميعمواقع صغ

ألغراض الري التكميمي لتنمية المحاصيل الزراعية  (4)واستخداميا عمى نحٍو مفيد
 واالستخدامات المنزلية أو سقاية الحيوانات وتغذية المياه الجوفية. 
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يقتين رئيستين األولى: طبيعية من وتجري عممية حصاد المياه في منطقة الدراسة بطر 
والخباري التي  *خالل تجميع المياه في األراضي المنخفضة غير النفاذة  وتتمثل بالغدران

يعتمد عمييا سكان البدو في ري الماشية وسد احتياجاتيم األخرى لمده تحددىا كمية األمطار 
محميًا )الفيضات( استثمرت المتجمعة ومقدار الفاقد منيا أو مناطق منخفضة واسعة تسمى 

من قبل السكان في ممارسة الزراعة المطرية؛ كون تربتيا فتية وغنية بالمواد العضوية وليا 
القدرة عمى االحتفاظ بالرطوبة لفتره طويمة، وتمتاز بارتفاع إمداداتيا المائية من المناطق 

القمح والشعير بشكل واسع في  المجاورة المرتفعة عنيا نسبيًا انعكست أثارىا أيجابًا عمى أنتاج
المواسم المطيرة، والثانية: تتم بفعل األنسان )اصطناعيًا( بإقامة السدود والسواتر الترابية أو 
الحفر الوعائية وغيرىا من األساليب التي من شأنيا حجز وتجميع المياه الستخداميا في 

ل يمتد تاريخ استخداميا الى أوقات أخرى، عممًا أن عممية حصاد المياه ليس وليدة الحاضر ب
وفي  (5)( سنة4444سد مأرب في اليمن قبل )األالف السنين ودليل ذلك في المنطقة العربية 

العراق وعمى وجو التحديد منطقة الدراسة استخدمت تقنية حصاد المياه ألول مرة في سنة 
تشييد عدة سدود  م عند أنشاء سد أبيمة عمى أحد األودية الفرعية لوادي حوران أعقبيا1972

خالل فترات متعاقبة وما يزال بعضيا قيد اإلنجاز وأخرى مقترحة جاىزة التصاميم ألغراض 
التنفيذ، وذلك ضمن خطة لتنمية الموارد المائية في المناطق الصحراوية يمكن مراجعة توزيعيا 

توفير  ( مما ساعد عمى1( وأىم خصائصيا  المكانية في الجدول )1الجغرافي في الخريطة )
خزين مائي كان لو دور بارز في التخفيف من معاناة سكان البادية في تمبية متطمباتيم وسقي 

 حيواناتيم.
ذ:األهموةذالتنمووةذحلصادذاملواهذيفذاملناطقذالصحراووة

حصاد المياه أحد أىم التقنيات المستخدمة في تطبيق سياسات التنمية المكانية في 
أىميتو في تحقيق مجموعة من األىداف االقتصادية واالجتماعية المناطق الصحراوية وتكمن 

 :(6)تتمثل بما يمي
تعزيز األمن المائي واألمن الغذائي من خالل تنمية الموارد المائية وزيادة كمياتيا  -1

وأماكن تواجدىا وتحقيق االستفادة القصوى من األمطار الياطمة والحيمولة دون ضياعيا 
وطن األنشطة االقتصادية بما يساىم في تحقق التوازن في تواستثمارىا بشكل أمثل 

 .والخدمية
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 اإلنجازالتوزيع المكاني لمسدود الصحراوية في قضاء الرطبة حسب حالة : (1خريطة )

 
 المصدر: الباحث باالعتماد عمى

الفضائية لقضاء الرطبة، لمقمر الصناعي  عمى الصورة ARCGIS 2010تطبيقات برنامج  -1
(SRTM،)  ( 24دقة ،)امتداد م(DEM ،)3414م. 

 وزارة المــــوارد المائـــية العراقية، المديرية العـــامة لمســدود والخزانات، السدود الصحراوية. -3
 

الري التكميمي لممحاصيل الزراعية في المنخفضات والفيضات التي ال تحصل عمى  -3
 في التنمية الزراعية. ىطول مطري كافي، وتييئة أراضي واعدة جديدة يمكن استثمارىا

 المساىمة في تنمية الثروة الحيوانية من خالل تحسن الغطاء النباتي وتطوير المراعي. -2
 الحد من ظاىرة التصحر والتدىور البيئي وزيادة المساحات الخضراء. -4
تغذية مكامن المياه الجوفية لزيادة الخزين االستراتيجي ورفع مناسيب اآلبار لمتعويض  -5

 المستخرجة والمحافظة عمييا من النفاذ وحمايتيا من زحف المياه المالحة.عن المياه 
 استقرار البدو وأقامت المستقرات الريفية وبالتالي تنمية االستيطان. -6
المساىمة في تحقيق وفورات وعوائد مالية تساعد عمى رفع معدالت الدخل ألفراد  -7

يواني( وتأىيل الخدمات المجتمع من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي )النباتي والح
 والفعاليات االقتصادية.
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الخصائص المكانية لمسدود الصحراوية )المنجزة، قيد اإلنجاز، والمقترحة( في : (1جدول )
 قضاء الرطبة 

 الووقع الوادي أسن السذ

طول 

 جسن

 السذ)م(

 ارتفاعَ

 )م(

 كويح الخشى

)هليوى م
3

) 
 اإلًجاس

 9189 33 91 888 كن جٌوب غزب الزطثح33 حوراى الزطـثح

 9193 8 9911 155 كن شوال الزطثح91 أتيلح األتيـلـح

 9198 6 99 131 كن شوال غزب الزطثح11 األغزي األغـزي

 9196 6 93131 193 كن جٌوب  شزق الزطثح915 الحسيٌيح الحسـيٌيح

 9196 513 1 195 كن جٌوب الزطثح985 الغذف ســــزي

 9199 8 9511 935 الزطثح كن جٌوب شزق935 الحشيوي شثــيجح

 9183 9 9916 115 كن غزب الٌخية85 األتيط أم الطزفاى

 3553 31 35 9315 كن جٌوب شزق الٌخية65 األتيط األتـــيط

 3553 113 91 888 كن شوال شزق الزطثح18 حوراى 3حــوراى/

 3559 811 91 155 كن شوال شزق الزطثح98 حوراى 3حــوراى/

 3593 813 96 615 كن شوال غزب الزطثح915 العوجح 3كـــعزج/

 3599 3191 93 955 كن شوال غزب الزطثح955 الولصي 8كـــعزج/

 9198 51911   كن جٌوب غزب الزطثح931 هحيسي الـولـــيذ

 9193    كن غزب الزطثح 99 الولج الــولــج

 9198    كن شزق الزطثح33 الضثعح الضـثعح

 9193    جٌوب الزطثحكن 91 الوساد الوـزاعـي

 9191    كن شزق الزطثح995 األعوج األعــوج

 قيذ اإلًجاس 6183 9911 855 كن جٌوب الزطثح91 الوساد الوـساد

 91 9811 815 كن شوال شزق الٌخية995 تثال تــــثال
جاُش 

 التصاهين

 هقتزح 39 98191 165 كن جٌوب شزق الز طثح315 غذف غـــــذف

 هقتزح -- -- -- كن جٌوب غزب الٌخية65 حاهز حـــاهز

 هقتزح -- -- -- كن جٌوب غزب الٌخية931 عزعز عـزعـز

 هقتزح    كن شزق الزطثح69 عاهج عـاهـج

 المصدر: الباحث باالعتماد عمى
 وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة األنبار، المديرية العامة لمسدود والخزانات -1
وزارة المــــوارد المائـــية العراقية، المديرية العـــامة لمســدود والخزانات، الشبكة العالمــية عمى الموقع  -3

 . www. Iraq – mowr. Orgاإللكتروني، 
الدراسة الميدانية )التحري الموقعي لمسدود التي ال تتوفر عنيا بيانات رسمية، وأجراء المقابالت  -2

 الشخصية( 
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ذ:املواهذمكوناتذحصاد

أن أىم مكونات األساس النظري ألنظمة حصاد المياه التي يمكن تطبيقيا في 
 ( وعمى النحو التالي:1المناطق الصحراوية ألغراض تنموية موضحو في المخطط )

 مكونات حصاد المياه في المناطق الصحراوية الجافة: (1مخطط )

 
 الصفحات المتعمقة بالموضوع.المصدر: الباحث باالعتماد عمى ما تم عرضو في 

 

  منطقة المستجمع(Catchment Area) : 
وىي منطقة التغذية التي تسيم ببعض أو كامل حصتيا من مياه األمطار لصالح 
المنطقة المستيدفة، وتتراوح مساحتيا بين صغيرة )بضعة أمتار( الى كبيرة )عدة كيمو مترات(، 

وعرة تتخمميا أودية رئيسية وأخرى فرعية تنحدر وطبيعة أرضيا قد تكون زراعية أو صخرية 
نحوىا، أو متموجة شبو مستويو تجري فييا المياه نحو األجزاء المنخفضة ويطمق عمييا أسم 

 )المنطقة الجابية(.
 ( منطقة الخزنStorage Area :) 

وتعني المكان الذي يتم تييئتو لخزن المياه المحصودة من منطقة المستجمع سطحيًا 
أو بأي طريقة أخرى مالئمة لطبيعة المنطقة  (7)بقات صخرية وخزانات أرضيةأو في ط

 الطوبوغرافية واليدف المتوخى من الحصاد.
  المنطقة المستهدفة(Target area) : 

وتستثمر ألغراض زراعية أو لسقي  وىي المنطقة المستفيدة من المياه المحصوده
الحيوانات وتمبية احتياجات األنسان والمشاريع المختمفة والتي من شأنيا أحياء المكان 

 المستيدف والتشجيع عمى التنمية واالستقرار.
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ذ:املناطقذالواعدةذحلصادذاملواه

لتحقيق من أجل توفير مستمزمات التنمية المكانية واستثمار موارد الصحراء المتاحة 
الطموحات المنشودة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية التي يعد الماء أحد عناصر 
نجاحيا في ضل عدم التوازن في التوزيع المكاني ليذا المورد الطبيعي الحيوي الذي يشكل 
تحدي حقيقي ألي نشاط تنموي، ظيرت الحاجة الممحة لمتفكير في كيفية الحصول عمى المياه 

ق والوسائل، وكان أىميا وأكثرىا مالئمة لظروف المنطقة ىو تطبيق تقنية حصاد بشتى الطر 
المياه عمى شبكة الوديان الجافة موسمية الجريان عند ىطول األمطار ومن أىم ميزاتيا ذات 
الصمة بالموضوع: أنيا طويمة ذات أكتاف مرتفعة شديدة االنحدارات، واتجاه جريانيا العام من 

أو الشمال الشرقي وأحياننًا الجنوب الشرقي، وتكون عمى نوعين األولى:  الغرب نحو الشرق
ذات تصريف خارجي؛ أذ يبدأ معظميا من منطقة الوديان العميا وتنتيي بنير الفرات والثانية: 
ذات تصريف داخمي تنتيي داخل اليضبة، ويرجع أصل تكوينيا الى العصور المطيرة التي 

يستوسين(، وتتخذ أربعة أنماط لمصرف المائي )الشجري، سادت المنطقة خالل عصر )البال
وىذه  (8)الوديانالمركزي، الشعاعي، والمتوازن(، أال أن النمط الشجري ىو السائد لمعظم 

الخصائص جعمتيا تصنف كأىم المناطق الواعدة المعول عمييا كثيرًا في الحصول عمى 
حتى أن  3( كم76581المياه، فضاًل عن كونيا تتمتع بأحواض تغذية واسعة تقدر مساحتيا )
كما  2( م67534444بعضيا يمتد من خارج الحدود الدولية بما يؤمن أمدادات مائية تقدر )

( واذا ما تم استثمارىا وعدم تركيا لمضياع بواسطة 3( والخريطة )3)موضح في الجدول 
التبخر والتسرب واالستفادة القصوى منيا وفق أسس عممية سوف تساىم في أحياء المناطق 
الصحراوية الجافة )الميتو( من خالل زراعتيا وتحويل أجزاء منيا الى مساحة خضراء 

ذكورة تمر عبر أراضي وفيضات تتصف بصالحيتيا خصوصًا أذا عممنا أن غالبية الوديان الم
لمزراعة كما أن أكتاف األودية التي تجري فييا المياه ذات تربة مزيجيو خصبة يتراوح سمكيا 

سم( تشجع عمى االستثمار الزراعي الى جانب تربية الحيوانات وتشجيع البدو 74-24بين )
أرجاء الصحراء، وقد يتعدى تأثيرىا الى عمى اإلقامة واالستقرار ونشر المستوطنات الريفية في 

المساىمة في استثمار الخامات والمعادن إلقامة صناعات استخراجية في مناطق نائية في 
أعماق الصحراء بعيدًا عن مشاريع المياه كما ىو الحال بالنسبة لمنجم الرمل الزجاجي في 

حفر كبيرة لخزن وحفظ  موقع أرضمو الذي أستفاد من حصاد المياه في وادي حوران بإقامة
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المياه واستعمالو عند الحاجة ويمكن االستفادة منيا أيضًا بنفس الطريقة في الصناعات 
التحويمية المقترح أقامتيا في المستقبل، وعالوة عمى ذلك فأن ىناك مناطق واعدة أخرى 
لحصاد المياه الى جانب الوديان تتمثل بالمنخفضات )الفيضات والخبرات( يمكن حصر 

مجموعة  ،(9))صمبية، الغبية، خرجة، البستانة، الروثية، المجيمن، أم الحفاير، عنازة أىميا:
خباري الشيحيات، مجموعة خباري الطرك، ألبريم، مجنة، النييدتين، غيده، الفريدات، أبوالرمم، 

نيا الجدادية، وطميحو(؛ أذ تتجمع فييا المياه المنسابة من األراضي المحيطة بيا والمرتفعة ع
نسبيًا ويمكن استخداميا في الري التكميمي لضمان اإلنتاج  والحيمولة دون فشل الزراعة 

كما  (14)وخاصة في األجزاء التي تكون مياىيا الجوفية واليطول المطري غير مجدي اقتصادياً 
تساعد عمى تحسين الغطاء النباتي وتنمية المراعي والتقميل من التدىور البيئي والمساعدة عمى 

 زيادة منسوب مياه اآلبار.
 المناطق الواعدة الرئيسية لحصاد المياه في قضاء الرطبة: (3جدول )

 الوٌطقح
هساحح حوض 

 (3التغذيح )كن

 االًحذارهعذل 

 )م/كن(

 التصزيف

 /ثاًيح(3)م

 الوياٍ الوتجوعح

 (3)م

 35818555 1911 319 98383 وراىـوادي ح

 98311555 393 3 91913 غذفـوادي ال

 9639555 3318 911 35399 يطـوادي األت

 96999555 3318 319 96991 ثالـــوادي ت

 3911555 6913 911 8133 جـوادي عاه

 9868555 3119 313 3991 وجـوادي األع

 69138555   96189 ووعــالوج

 عمى باالعتمادالباحث  :المصدر
عمى الصور الفضائية لقضاء الرطبة، لمقمر الصناعي  ARC-GIS 2010تطبيقات برنامج  -1

(SRTM( دقة  ،)24 ،)امتدادم (DEM ،)3414.م 
د( مركز الفرات  -2لتنمية الصحراء الغربية، ممحق ) االستراتيجية، الخطة عبد الوىاب أحمد سممان -3

 .4م، ص1988لدراسات وتصاميم مشاريع الري، وزارة الزراعة والري،
(، 2اسات المناطق الجافة واألراضي القاحمة، الموارد المائية السطحية، ممحق )المركز العربي لدر  -2

 .94-91ص
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 التوزيع المكاني لممناطق الواعدة لحصاد المياه في قضاء الرطبة: (3خريطة )

 
عمى الصور الفضائية لقضاء الرطبة، لمقمر الصناعي  ARC-GIS 2010تطبيقات برنامج  المصدر:

(SRTM( دقة  ،)24 ،)امتدادم (DEM ،)3414.م 
 

ذ:الطرقذاملالئمةذحلصادذاملواه

تختمف الطرق المتبعة في حصاد المياه من منطقة ألخرى باختالف الخصائص 
المطرية والطوبوغرافية من حيث طبيعة األودية واألحواض المغذية ليا، ودرجة انحدار 

ا، والجدوى االقتصادية فيما يتعمق بكميات األراضي الجابية لممياه، ونوعية التربة ونفاذيتي
الخزن ومدى االستفادة منيا ألغراض الزراعة والسقاية كما ىو الحال بالنسبة لمنطقة الدراسة 
التي تتميز بوجود مظاىر مورفولوجية مختمفة كما أسمفنا يمكن استثمارىا في حصاد المياه من 

 ات كل مكان وكما يمي:خالل تطبيق أساليب وطرق متنوعة حسب طبيعة ومقوم
  :السدود الترابية 

وىي سدود ركامية ذات لب طيني تقام في مجاري الوديان الرئيسية التي تتمتع 
بأحواض تغذية تساعد عمى جباية المياه بكميات اقتصادية وتحويميا الى منطقة الخزن 
لحفضيا واستخداميا في زراعة محصولي القمح والشعير التي يتوافق موسم زراعتيا مع 

صد المائي، وقد أثبتت التجربة والدراسات المتخصصة أن الفترات التي تجري فييا عمميات الح
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ىذه الطريقة مناسبة جدًا لطبيعة المنطقة الصحراوية وخصائصيا التضاريسية ويمكن تطبيقيا 
بنجاح مضمون في منطقة الوديان العميا ولكنيا تتطمب تحريات عممية وتقنيات ىندسية 

نفذ ضيق أو خانق قاعدتو الصخرية الختيار موضع السد في مكان مناسب عمى أن يكون م
ليكون قادر عمى مقاومة الضغط الذي تسمطو السيول، والمحافظة عميو من  (11)صمبة 

 االنييار وبنفس الوقت تكون تكاليفو منخفضة.
  :سداة حجرية أو ترابية صغيرة 

 (Canyons) تقام عمى مجاري الوديان الفرعية أو القصيرة االمتداد عند الخوانق
طق الضيقة لغرض االستفادة منيا موقعيًا في تكثيف النبت الطبيعي وتطوير المراعي والمنا

فضاًل عن زراعة األشجار المقاومة لمجفاف وتغذية المياه الجوفية، ويمكن تطبيق ىذه الطريقة 
بشكل واسع في منطقة الدراسة وخاصة األجزاء الغربية من الوديان العميا واألجزاء الشمالية 

 ه وشرق منطقة الحجارة.من الحماد
  :الحفر الوعائية 

ىي عبارة عن خزانات أرضية تستخدم لحصاد المياه في األجزاء المنخفضة من 
مجاري الوديان أو في مواقع مالمسة ليا ليتسنى تحويل المياه نحوىا بسيولة ويمكن استثمارىا 

ن استخداميا كأحواض واالستفادة من رطوبة التربة في الزراعة الجافة، فضاًل ع (13)لمسقي
 لتربية األسماك وىذا ما تم تطبيقو فعاًل في وادي حوران.

  :األحواض والحفائر 
تستخدم في المناطق الصحراوية المستوية أو ذات االنحدارات المتوسطة، وتكون عمى 

( محاطة بكتف ترابي وتستخدم لزراعة 3م344-54شكل أحواض أو حفر تتراوح مساحتيا )
رات وبعض المحاصيل التي تتوافق مع موسم الحصد المائي وتساعد عمى األشجار والشجي

 تحسين نوعية التربة واستصالح األراضي.
  :السواتر الترابية 

تعد مناسبة ويمكن تطبيقيا بنجاح في المنخفضات الصحراوية والخباري المنتشرة في 
والسفمى، ومن ميزاتيا ذات حوض الحماده ومنطقة الحجارة وأجزاء متفرقة من الوديان العميا 

الصمة بالموضوع أنيا دائرية الشكل أو شبو دائرية ونمط الصرف المائي فييا مركزي، وترب 
 (12)اعات المحيطة بيا متساويةبعضيا قميمة السمك تحد من تسرب المياه وخطوط االرتف
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وتحتاج عممية حصاد الماء فييا الى عمل سواتر ترابية مضغوطة محكمة ومرصوفة 
بالصخور لمنع انييارىا، تعمل عمى تركيز المياه والتقميل من أنتشارىا وزيادة الطاقة 
االستيعابية عمى أن تبقى مسارات الوديان والمسالك الجابية لممياه مفتوحو ويمكن استثمارىا 
في تحسين المراعي وزارعة األشجار كمصدات لمرياح تقمل من التبخر وتساعد عمى تطوير 

 يع االستقرار فييا.المنطقة وتشج
  :أحواض التغذية 

ىي أحد طرق حصاد المياه المستخدمة في تغذية مكامن المياه الجوفية في المناطق 
الجافة التي تتوفر فييا مظاىر مورفولوجية تساعد عمى االرتشاح، وتكون عمى شكل خزانات 

تالم مياه م( مييئو الس14-5ضخمة عميقة مثقبو متصمة مع بعضيا يتراوح عمقيا بيت )
الجريان السطحي بعد ىطول األمطار وتحويميا مباشرة الى باطن األرض عبر الفتحات 
والعيون المائية أو التشققات األرضية، لغرض رفع منسوب المياه في الخزانات الباطنية، 
ومنطقة الدراسة بأمس الحاجة لذلك في ضوء االستخدام المتكرر لممياه الجوفية واالعتماد 

 أغمب األنشطة االقتصادية. عمييا في
ذاالستنتاجات:

( مناطق رئيسية واعدة لحصاد 6من أىم االستنتاجات التي تم التوصل ألييا وجود ) -1
 . 2( م67534444) وبطاقة استيعابية تقدر بـ 3( كم76581) المياه تقدر مساحتيا بـ

وجود أمكانيات وخصائص مكانية تساعد بشكل فعال عمى حصاد المياه من حيث  -3
 وجود شبكة من الوديان والمنخفضات والفيضات والخبرات.

التذبذب الشديد لمعدالت ىطول األمطار خالل فترات قصيرة وبصورة فجائية تسرع من  -2
 السيول وتجمع المياه.

يقمل الجدوى االقتصادية والمنافع تتعرض مياه األمطار الى التسرب والتبخر مما  -4
 البيئية.

توجد أمكانيات لتطوير حصاد المياه في الوديان من خالل أقامة السدود وأحاطة  -5
المناطق المنخفضة والخبرات بالسواتر الترابية والحجرية وأقامة حفر وعائية في المجاري 

 والمسيالت.  
ذ
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ذالتوصوات:

والخبرات وأعداد قاعدة بيانات عن المسيالت أجراء دراسة شاممة لموديان والمنخفضات  -1
 والمجاري المائية وكميات األمطار والتبخر والتسرب األرضي.

 أنشاء وحدة فنية متكاممة متخصصة بالموارد المائية وحصاد المياه. -3
االستعانة بتقانات االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية في عممية حصاد  -2

 المياه.
قميدية لمري واعتماد اساليب الري الحديثة في ترشيد استعمال المياه تجاوز الطرق الت -4

 المحصودة.
توعية المستثمرين والترويج لتبني تقانة حصاد المياه في المشاريع التنموية عبر  -5

قامة حقول لمدواجن  استعماليا في الري التكميمي لممحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات وا 
 أن يرافقيا تأسيس القرى والتجمعات السكنية. وأحواض لتربية األسماك عمى

أنشاء خزانات أرضية إسمنتية مغطاة أو مبطنة بمواد عازلة في مواقع مناسبة تكون  -6
 مييئة ألستالم وخزن المياه المحصودة لتقميل المياه المحصودة.

 

 

 

 

ذاملصادر:

 (.24سورة األنبياء، آية ) (1)
، وزارة الزراعة، 4اليات لمبقاء، مجمة الزراعة العراقية، العدد  –عصام خضير الحديثي، حصاد المياه  (3)

  .34 م، ص3443بغداد، 
عبد الممك بن عبد الرحمن آل الشيخ، حصاد مياه األمطار والسيول وأىميتو لمموارد المائية في المممكة  (3)

مموارد المائية والبيئة الجافة، كمية عموم األغذية والزراعة، جامعة العربية السعودية، المؤتمر الدولي الثاني ل
 .3 م، ص3446الممك سعود، الرياض، 

محمد يحيى العاني، حصاد المياه في الوطن العربي، مجمة الزراعة والتنمية في الوطن العربي، العدد  (4)
 .4 م ، ص1997االول، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، 

 :أو خنادق تتخذ أخاديد طويمة أو  منخفضات طبيعية صغيرة عمى ىيئة حفر أرضية عبارة عن الغدران 
لمياه  تكون مجمعاً  م(5 -1) تتراوحبأعماق  م(544-14)أشكال غير منتظمة ذات أبعاد مختمفة بين 

 ة.يتقع في بطون الوديان او عمى الفروع الجانبية ليا أو في أراضي غير مستو و األمطار 
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(، مبادئ وفوائد حصاد المياه، تقرير سنوي، اعية في االراضي الجافة )ايكارداالمركز الدولي لمبحوث الزر  (5)
 م. 3442

 باالعتماد عمى المصادر التالية:  (6)
ميدي حمد فرحان، األىمية االقتصادية لحصاد المياه بإقامة السدود عمى الوديان في المناطق  - أ

(، حزيران 3تطبيقية(، مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية، العدد ) الجافة )وادي األخضر دراسة
 .136 م، ص3413

 الدراسة الميدانية )االستطالع الميداني والمقابالت الشخصية(. - ب
(7)  http:// www.icarda. Op .cit. 

اليضبة الغربية العراقية، -جيمورفولوجية الوديان الجافةمشعل محمود الجميمي وعدنان باقر النقاش،  (8)
 .23 م، ص3448(، 1(، العدد )1المجمة العراقية لدراسات الصحراء، المجمد )

مكانية  مشعل محمود فياض الجميمي، المنخفضات الصحراوية (9) )الخبرات( في منطقة الحماد العراقية وا 
 .76 ص م،3411(، 1(، العدد )2لدراسات الصحراء، المجمد ) استثمارىا في حصاد المياه، المجمة العراقية

(، وزارة الزراعة، 2( احمد يوسف حاجم، حصاد المياه والري التكميمي، مجمة الزراعة العراقية، العدد )14)
 .41-29 م، ص3444بغداد ، 
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 .421 م، ص3446(، 3الجيومورفولوجية التطبيقية(، مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية، العدد )

عاطف عمي الخرابشة وعثمان محمد غنيم، الحصاد المائي في األقاليم الجافة وشبو الجافة في الوطن  (11)
 .143-99 م، ص3449التوزيع، األردن، عمان، العربي، دار الصفاء لمطباعة والنشر و 

مكانية  مشعل محمود فياض الجميمي، المنخفضات الصحراوية (13) )الخبرات( في منطقة الحماد العراقية وا 
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