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 مقدمة

والبرامج الخطط تنفٌذ من ٌحد كبٌرا   هاجسا   المائٌة الموارد ندرة تشكل 

 وإنتاجٌته المواطن رفاهٌة على ذلك أثر وقد والخدمٌة، اإلنمائٌة المائٌة،

   .وبٌئته وصحته

والحاجة لشحها نظرا   الجافة المناطق فً المٌاه بوضع االهتمام ٌزداد 

 عن األمطار مٌاه إدارة وتعتبر التنمٌة، مجاالت مختلف فً لها الماسة

 .المٌاه لشح للتصدي المتاحة الوسائل من المٌاه بحصاد ٌعرف ما طرٌق



 تعرٌف حصاد المٌاه

التً التقنٌة تلك بأنها والسٌول األمطار مٌاه حصاد عملٌة تعرف 

 سقوطها فترات فً والسٌول األمطار مٌاه وتخزٌن حجز فً تستخدم

 وإعادة تساقطها ومعدالت تجمٌعها من الغاٌة باختالف تختلف بطرق

 لتغذٌة أو التكمٌلً للري أو للشرب سواء إلٌها الحاجة عند استخدامها

   .الجوفٌة المٌاه

مٌاه وتخزٌن لجمع متكاملة وسٌلة بأنه المٌاه حصاد تعرٌف ٌمكن كما 

 وٌمكن .السٌول أو األمطار مٌاه عن الناتجة األرض سطح فوق الجرٌان

 فً السطحً والجرٌان األمطار مٌاه وتخزٌن لتجمٌع وسٌلة اعتباره

 .االستخدامات بعض فً منه االستفادة بهدف محدد مكان



 المكونات الرئٌسٌة لنظام جمع مٌاه االمطار و السٌول

 منطقة حجز المٌاه -1

 منطقة التخزٌن -2

 المستهدفةالمنطقة  -3

 

 و ٌبٌن الشكل التالً مكونات نظام جمع المٌاه

 



 منطقة حجز المٌاه

الجرٌان 
 السطحً

 منطقة تخزٌن المٌاه

 المنطقة المستهدفة

وسائل نقل 
 وتوزٌع المٌاه

 منطقة حجز مٌاه كبٌرة

 منطقة حجز مٌاه صغٌرة



 تصنف تقنٌات جمع المٌاه

 :تصنف تقنٌات جمع المٌاه الى 

 جمع مٌاه االمطار  -1

 جمع مٌاه االودٌة و السٌول -2

 المٌاه جمععاماً لتقنٌات تصنٌفاً التالً وٌوضح الشكل 

 المياه جمعطرق وتقنيات 

 مياه األودية أو السيول جمع

 المساقي السدود
حفر تخزينية 

 اصطناعية
 التغذية االصطناعية  آبار وأنابيب

 مياه األمطار جمع

 الصهاريج المنازلنظم أسطح  الحفر المدرجات في التربةحصاد المياه 



 : تقنٌة جمع المٌاه فً التربة : اوال 
هذا النوع من التقنٌات قد ٌستخدم لحصاد المٌاه بواسطة التدخل البشري فٌشمل تجمٌع 

 . محددمٌاه األمطار بعد سقوطها وجرٌانها على سطح األرض فً مكان 

 :هًمٌاه األمطار فً التربة  جمعبعض الوسائل والطرق المستخدمة فً تقنٌة ومن 

 

   صغٌرةأحواض جرٌان سطحً  -1
وهً أحواض جرٌان صغٌرة تتخذ شكل المعٌن أو المستطٌل، وتحٌط بها متون ترابٌة 

وٌتم توجٌه األحواض بحٌث ٌكون انحدار األرض األكبر موازٌا  للقطر . قلٌلة االرتفاع

ٌّن، مما ٌإدي إلى جرٌان المٌاه إلى أدنى ركن وهً المكان الذي ٌزرع فٌه  الطوٌل للمع

 .  النبات

االمطارمٌاه جمع   



االمطارمٌاه جمع   



االمطارمٌاه جمع   



 : شرائط الجرٌان السطحً -2
 . تعد تقنٌة شرائط الجرٌان السطحً مناسبة للمناطق قلٌلة االنحدار

وٌستخدم الجزء العلوي من . وٌتم تقسٌم األرض إلى شرائط على امتداد خطوط الكنتور

    .  الشرائط كمستجمع للمٌاه، بٌنما ٌزرع الجزء السفلً للشرٌط بالمحاصٌل



 Inter-row system الصفوف  مابٌننظم  - 3

.  وٌتم إنشاء سدود أو حواجز عرضٌة مثلثٌة الشكل على طول المنحدر الرئٌس لألرض

 .م10-2سم على مسافات من100إلى  40 مابٌنوٌتم بناء متون أو سدود بارتفاع ٌتراوح 

 



 :نظام السالسل   -4
.  لألرض ًالرئٌسطول المنحدر على حجرٌة أو حواجز عرضٌة  هً سالسل حجرٌة 

تجمٌع المٌاه بٌن السالسل و تصرٌفها الى استخدام وتهدف لتخفٌف شدة الجرٌان فً وٌتم 

 .. حالة الفٌضانات 





 :تقنٌة المدرجات: ثانٌا 
هذه التقنٌة هً أحد أقدم المنشآت المائٌة التً استخدمت على المرتفعات والجبال لحصاد 

 :  من أهم أنواع هذه التقنٌة هً. مٌاه األمطار

 مدرجات مصاطب كنتورٌة المتون الكنتورٌة المتون الهاللٌة وشبه المنحرفة 







 Contour Bundsالمتون الكنتورٌة  
 .م 20-5 مابٌنتبعد الواحدة عن األخرى عادة مسافة تتراوح ترابٌة، وهً حواجز 

ارتفاع كل متن تبعا  لدرجة مٌل األرض، وتحتجز مٌاه الجرٌان المتوقعة ُمقدم هذا وٌختلف 

 .  وقد ُتَدعم المتون بالحجارة إذا لزم األمر. المتن



 Semi-circular and Trapezoidalالمتون الهاللٌة وشبه المنحرفة 

Bunds 

هً حواجز أو متون ترابٌة على شكل نصف دائرة، أو هالل، أو شبه منحرف تكون 

كاٍف القٌام لمجمٍع وٌتم إنشاإها على مسافات تتٌح . مباشربشكل لمنحدر لمواجهة 

بتجهٌز مٌاه الجرٌان المطلوبة، فتتجمع أمام الحاجز وهو المكان الذي تزرع فٌه 

 .وعادة ما ٌتم إنشاء هذه الحواجز على شكل صفوف متفاوتة. النباتات





 :لدٌنا نوعٌن :  الحفر: ثالًثا
 .حفر صغٌرة  -1

 .حفر كبٌرة  -2

 حفر كبٌرة دون جدران حجرٌة حفر صغٌرة حول المزروعات





 Rooftop Systemsنظم األسطح   : خامسا

تقوم نظم األسطح بجمع مٌاه األمطار وتخزٌنها من أسطح المنازل أو المبانً الكبٌرة، 

والساحات، وما ٌشابه ذلك من سطوح بما فً ذلك الشوارع، مما ٌمّكن من جمع وتخزٌن 

.األمطارمعظم مٌاه   

 كٌفٌة بناء نظام جمع امطار من اسطح المنازل

 او خزان صغٌر برمٌل الالزمة للبرمٌل او الخزان التجهٌزات



 منصة للخزان او البرمٌل تركٌب تجهٌزات الخزان او البرمٌل تركٌب وصل البرمٌل مع مزراب المنزل
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:طرٌقة التركٌب  

A القالب: ٌتؤلف نظام اتالنتس من ثالث عناصر رئٌسٌة   

 Bاالنبوب  بؤقطار مختلفة

.قاعدة للتثبٌت مانعة لالنزالق ذات سطح تدعٌم موسع  C  

ٌتمٌز هذا النظام بسهولة التركٌب فقط ٌتم ادخال االنبوب بقاعدة 

التثبٌت ثم ٌتم توصٌل قالب اتالنتس بنهاٌة االنبوب باستخدام مسامٌر 

التوصٌل ٌمكن توصٌل كل قطعة بالقطعة المجاورة بفضل التوصٌالت 

ثم ٌتم وضعها فً صفوف افقٌة من الٌسار ( انثى  –ذكر ) المزدوجة 

.الى الٌمٌن   

متر مربع بالساعة و  30ٌمكن لعامل التشغٌل الواحد تغطٌة حوالً 

 ذلك بفضل خفة القوالب



:طرٌقة عمل التجاوٌف تحت االرض   



:امثلة الستخدامات هذه الخزانات   

 خزان تجمٌع مٌاه تحت منطقة صناعٌة  خزان تجمٌع مٌاه فً مشتل 



 خزان تحت كراجات خزان تحت منطقة خضراء

 خزان تحت منطقة سكنٌة



:ممٌزات هذه الخزانات   

امكانٌة استخدام حفرة تفتٌش بسٌطة من أجل الصٌانة  -1  



و كذلك قدرة عالٌة على تحمل السٌارات المتحركة . الزائدة  لالحمالمقاومة عالٌة  -2

.الثقٌلة   



توفر مساحات كافٌة فً الخزان من اجراء عملٌات الصٌانة و اخذ عٌنات المٌاه  -3

.ألجراء التجارب   


