الطرق التكنولوجية فى حصاد المياه
ووسائل االستفادة منها
أ.د/محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم
مركز البحوث الزراعية

حصاد المياه
تعريف:
يعرف حصاد المياا أنهات ميمياي مياا ارمااار ال ااىام احا م ااحم معيهام ما ارر
وذلك فا صاورج يرياا

ااح ذ وااذ المياا ال ااريم احا ايئام يرياا

ااح

ماا م ام د

مأاشاارج ف ا ام اامعمامت الم محءاام ااوا ام اام دا الدم ا يو ف ا الاارن يو يحااد ل ااا م ا ي
م م دام ا ح ب الحايم أعد ذلك.
وقد شاهدت تطبيق هذه التكنولوجيا فى أربعة مواقع بوالية أريزونا هى:
 Avra-valley -1مشروع أحث أاليامعم.
 Sonoita vine yard -2وا م رام اصم ر ماذ أاليامعم.
 -3الم رام الميريأيم أـ  Oracleوا

حدن محاات الميارب الماأعم لحيامعم.

 -4الاـ  Kitt Peak National Observatoryواا مهاةام الدرا ام الءح يام ومعمأار مثاا
لحصاد الميا فاو اليأاا وحاوال  7000ىاد ين ماا يةارب ما  2400ممار وا ام دام ا
ف ارغرا

الدميم.

ومن هذه الزيارات والمشاهدات يمكن تلخيص المكونات األساسية لتكنولوجيا حصاد المياه فىى
اآلتى:
-1

دراسة خصائص األمطار الساقطةCharacteristics of rainfall :
ويشم ذلك :معد ومدج ةوا ارماار ال حيام ال ااىام ذ مو ياي ارمااار احا الشا ور

الم محءاام ذ و ااذا احممااامت م اارار اااذ المعاادمت ين درا اام ال ااوام ال يدرولويياام رماااار
المهاةم .ويياب ي م او الدرا ام لعادج اهوات ااأةم حما يم ا الحصاو احا أياهاات احميام
دىيةاام يم اا أمةم ااااا ر اا

يا اام احمياام ذ وأاله ااأت لمهاةاام مو ااا فاا

الممو ااا ال ااهون

لألماااار حااوال  11أوصاام ين حااوال  225م ا ذ مااا ي صااور المر اايب ار اارن م ا ثحاا

و أاب معمأر يى ف اذ المهاةم اهت ف الوميات ار رن أ يي اا اا شاما يري وهاا حيا
مةي مو ا ف اليهوب اح
-2

 530شمام.

ا ار

خصائص المنطقة الساقط عليها األمطارCharacterisitics of Water-Shed areu :

وم اااحم واأوغرافيااا اااذ المهاةاام المحااددج المعر اام لألماااار ذ

واااذ مشاام شاا

ويي ا يأعاد ااذ الم ااحم واا اا م امايحم ي مرأعام ذ يأحيام يو م امويم ذ و اذا مادر
وأها ارر
مهءذ دا

ذ ما مدر
ىااع ارر

ىاوا

معد هءاذيم ال اح حي ي ارماار المم اىام احا ال ااح ماا ي
يو يحد ل ا يريا

يدت ال ميم المم ححم لةااع ارر

اح فاو

ااح ارر

ذ يو أمعها ي ار حماا

اا ذلاك احا ح ااب حيا المياا الما يحاد ل اا يرياا

اح وأالمال ميميع ا ذ ين ي العالىم أي معد الهءاذيم واليريا ال اح ا يم.
 -3خصائص المنطقة المنزرعةCultivated area :
ويااا الدرا ااات الوايااب ي اااذاا فاا امامأااار :مال ماام المرأااام لح راااام و ااذا ا مياااار
الهأامات المةاومم لحيءاف والم م و احميايام ا المائيم ممها اأم ماي حيا المياا المميمعام اوا
محااك الما م اام د مأاشاارج فا

مااداد الهأامااات أاحميايام ااا المائياام فيمااا ي اام ال راااام المارياام

 Rain-fed Agric.ذ يو رااام اليرياا ال ااح  Run off Agric.ذ يو محاك الما م ام د
الميا أعد ميميع ا فيما ي م أالـ .Water Horvesting Agric.
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تخزن المياه المتجمعةWater storage :
حيا مميمااي ميااا اليريااا ال اااح اا اريااخ الميمعااات فا

ا ا

اااح مموىااف

اعمت احا حيا الميااا المموىاي ميميع اا وفا ااذا ال ا ا ي امح لحميااا ي يمر اب مه اا المااواد
العالةم ث يعاد

ا ل ال

ا ار ا

ذ وىد ي و اهاك ي ثر ما

ا ا مأعاا لح اعم المائيام

المماحم ويي ا مأي ظروف المهاةم.
 -5الرى التكميلىSuplemental Irrigation :
ين هظا الرن الم م د ف حالم اد

اةوا ارمااار وااادج ماا ي ام د الارن أاالمهةيا

لما لت م ممي ات:
-1

غا المشغي يى م 1

غا يون وما ي مح

ذلك م محدوديام الااىام الم امعمحم فا

مشغي هظا الرن.
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ءا ج ا معماليم االيم يدا لميا الرن ىد مص ل .%90

1

هذا وتتلخص خطوات تكنولوجيا حصاد المياه فى اآلتى:
-1

ميم ميا م ارماار ال ااىام فا صاورج يرياا

الحصو اح ياح
ا اريخ م ءي

معد الهءاذيم ل اح المرأم ا اريخ ما م اغا يو ماا ي ام أ اأ

المرأم فةا .يو أ
ييدا اح
يؤدن

ااح ويام ذلاك

افم  5ا محاح اعاا فا الممو اا ل ا ي ار و4000

اح المرأم ويم مةحيأت ف الـ 5

2

ال احيم ذ ث ميارن امحيام الم ااغا حيا

افم محح الاعا ل مءريخ حأيأات الاي وييب ي م او ه اأم الااي فا حادود

 % 20حم يم

الحصو اح همائ ييدج م

الممحص ا احي ااا ي

افم محح الاعاا ذ وىاد وياد ما الهماائ

ااافم محااح الاعااا ثاا م اااغا المرأاام يااؤدن ل يااادج ميااا اليريااا

ال اح أما ىيممت حوال  %60ذ أالمةارهم أالم اغا فةاا والةااادج اهاا اا
صوديو ول
-2

موييات وميميااي ميااا اليريااا ال اااح اا ارياخ الميااو المها ااأم ل اااح المهاةاام حيا
ميا واحد يو اميااي ا اريخ الميمعات ل :

المهاةم المه رام  Cultivated areaيو

ب-

ا حصاد الميا .Reservoir

 -3م

ي الميا المميمعم:
حي يم ميميي وم

ف

ا

اهات مهشن ل اذا الغار

حيا ي او الم ا ي يوم

ي الميا ف

اح لي مح لحمواد العالةم ي ممر ب ث م خ الميا ل

ا ي ر يامخ وم ااذا

ار ير يم ا م دا الميا المميمعم ف ارغرا
ء
ي-

اافم محاح

أب ا ميار محح الاعا او ر صت أالمةارهم أنمالح الصوديو ار رن.

م و الميو ف
ي-

احا ي يهثار

ال عم الم
الأ ر م

يهيم م الميا ويام ا:
اح الميا المعر

رشعم الشم

ب -الءةد ا اريخ الم رب م ىاع ال
ويم

الم محءم .وهياد يهات يوياد ااامحي ماؤثري فا
والرياح ين اوام المأ ير.

ا ذ و ذا يواهأت.

اهةاام يو العما احا الحاد ما مانثير العاامحي ال ااأةي والحاذا ل ماا مانثير مأاشار

اح ال عم الم

يهيم م الميا المميمعم أـ:

 -1مةحي ا م اااحم اااح الميااا المعر اام لعوام ا الأ اار وياام ذلااك أيع ا ال ا ا اميااخ ذو
م احم اح يى .
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مغايم اح الماا فا ال ا ا المعار
أع

لحمأ ار ماا أاأةام ما الأال اميك يو هثار و

المواد ال يميائيم الماهعم لحأ ر اح ال اح يو مغايم اح الماا أاأع

المصوير ال ودا الءارغم ما او ممأي ف مشاروع الاـ  Avra valleyيو أعا
2

اافم

احاب يىاال
ياياات

الأال ميك الءارغام ماا فا م راام الاـ  Oracleذ واهااك امياااات ممعاددج لمعرفام يف ا
غاا ماؤثر فا مةحيا الأ ار ما
المغايم أنن اريةم ف

ااح الماا الحار ذ م يهات ةااادج اامام فأ مأااع اريةام

معد الءةد ا ارياخ الأ ار ياه ء

لدريام أيارج ىاد يصا لا

 %50وأاله ااأت لحءةااد ااا اريااخ الم اارب ماا ىاااع ويواهااب ال اا ا ف ا

ذلااك ياام مااا

أم اغا اليواهب والةاع وذلك أمعدات اصم يو ىد يحين لمأايه ا.
ومن الطرق الفعالة لتقليل الفاقد عن طريق التبخير م اهيام

ام دا ماا ي ام أاال

ا المة ا

 Comportable reservoirو حااف ذ  1974والء اارج ار ا اايم ف ا اااذ الاريةاام اااو مةحياا
م احم ال اح المائ المعر

لحمأ ير حي يويد ثالثم

E2

اهات ممصحم ما او مو ح

E1

E

C.U.2

C.U.1

E2

E1

2

1

3

وفيت ي و الماا المءةاود ما ال ا ا ارو اا ارياخ ماا المأ يار ) (Eأاإل اافم لا
المااا الم ااحوب لالحميايااات الم محءاام ااوا لحاارن يو لال اامعمامت الم محءاام .وياام ال ااحب ما
ال

ا رى و 1حم مصأح ميم الميا الأاىيم فيت م اويم لمحك المءةودج أالأ ر ما ال ا ا رىا

و . 2واهد ذلك مءمح اذ الميا م ال
لألغرا

ا رى و 1ل ال

الم محءم ل ي مصأح ميم الميا الممأةيم م اويم لمحك المءةودج ما ال ا ا رىا و3

م الأ ر واهد ذلك يم
يم هشا و3

خ اذ الميا ل ال

ول
ي-

امحيم م حءم يدا ومحماج لمعدات اصم.

هشا

ا ا واحاد امياخ أادم ما الاـ .3

ا واحد اميخ يعمأر:

يااادج الحءاار لألامااا ال ااءح ييع ا الم اارب المااائ ر ااء مرمءااي ممااا يحااد م ا ال ءااا ج
الم

يهيم لح

ا .

يـ -يمرمب اح معميخ ال
د-

ا رى و 3وا ذا .وىد يمأاادر لا الاذا لمااذا

اهات ممصحم ذ وارأ ا ي يم حءر و هشا

ويد ي

ب-

ا رىا و 2حيا يام

احب المياا

ا أدريم أيرج مما مصأح معت امحيم

أاله أت لارية م الرن الم م دمم ف اذا الهظا ف

خ الميا م حءم يدا.

الرن أالمهةيا حي ي

الم م د فا م راام  Oracleذ الاـ  Avra Valleyااو 0.6

اغا المشاغي

اغا ياون ذ وااذا يعمأار

مها أا م الهاحيم امىمصاديم والمصرف المائ ف حدود  0.5يالو /دىيةم ل ا  100ممار
3

اول م ال اوا الءرايم لحرن .و مثا لح راام الماريم يو ما ي م أ رااام اليرياا
ال اااح  Rain-fed Agriculture of Run off Agricultureمويااد م رااام الااـ
 Sonoita vine yardوا م رام اهاب مم صصام إلهمااج الهأياذ وفا ااذ الم راام م
يم م

ي الميا المم اىام أ مم

راام العهب ف

اوا اح المرمءعاات ماا اا دو

ام م ويم ل ا أا مام ال رااام ح اب اأوغرافياا المهاةام ماي يارا المياو والم ااغا
المها ااأي وياام الاارن أااالمهةيا فا يوىااات اليءاااف حي ا ياام ال ااحب م ا ال ا ا اليااوف
أالمهاةام .وفا ااذ الاريةاام ياام ماوفير م اااليف هشاا ال ا ا ذ وياام الحصاو احا ميااا
اليرياااا ال ااااح اااا ارياااخ الم ااااغا فةاااا والمياااو الال مااام فااا

مياااا الم ااااري

المويودج فعال مما يةح الم اليف حي ي الم احم المه راام و اذا محاك الما يحاد فوى اا
اليريا ال اح فو المال ذ والم افم أي صاءوف العهاب حاوال  5ممار والارن أمعاد
¼ أوصم ي أوايا رن م ميح لحميا المميمعم م ارماار.
نقاط تحتاج إلى الدراسة:
هظاارا ر م هولوييااا حصاااد الميااا معمأاار اريةاام حديثاام فااال ي ا ا اهاااك ااادج هةاااا ىيااد
الأح وييب ي محدد مححيا ح ب وام
ي-

مهاةم مه ا:

مااا اااو يىا امااخ ميااا يماااار يم ا مع ااا ماأيااخ اااذ الم هولوييااا حي ا ي اهاااك أع ا
الرا الم مةو يهات ذا اا ممو اا ارمااار ال اهون يىا ما  150ما فا

ماأياخ ااذ

الاريةم يعمأر غير اىمصادن.
ب -مااا ااا اله ااأم أااي الم اااحم الميميعياام لحميااا  Water shed areaومحااك الم روااام
 Agricultural areaوااذ مموىاف احا اادج اواما مه اا اأيعام المهاةام محات الدرا ام
ويي ا ما او العام المحدد يو العام الحرج اا ااو ارر
أع

ي الماا حيا وياد يهات فا

المهااخ ىد م و اله أم  1 :12وىد م يد يو مهةم ح ب العوام المحيام.

يـ -ما ا الاريةام الءعالام وامىمصااديم لمةحيا الءاىاد ما المياا الممأ ارج ما أحيارج يو ا ا
الميميي.
د-

ما ا الاريةم الءعالم امىمصاديم لمةحي فواىد الميا ا اريخ الم رب م اليواهب وىااع
ال

ا .

اـ -ما او ام م دا اله ائ لحميا المميمعم ذ اا ااو ام ام دا الدما ي الحياواه ي الارن
ال راا ذ فء الحالم ارولا ماثال يياب ي م او المياا المميمعام احا دريام االيام ما
الهةاوج واها ي و محور امامما او المر ي الهوا لحعهاصر .وم يهصح أا ام دا المياا
المميمعم ا اريخ

افم محح الاعا لمهاةم اليريا ال اح

4

م أعد حوال  3اهوات

حي ي اذ الميا أ ا أع

الشوائب .ف حاي يهات اهاد ا ام دا المياا فا الارن يهصاب

امامما اح المر ي ال ح لألمالح .لذا ف

هوايم الميا المميمعم مموىف اح ام ام دا

الماحوب لمحك الميا .
و-

المعدمت واردوات الم م دمم حي ي ل ا اأيعم اصم.
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Fig. (1): Water harvesting and runoff farming lie at an intermediate point
between rainfed farming and irrigation and between large scale
and small scale systems.

Fig. (2): Flow diagram for water harvesting/runoff farming systems.
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Fig. (3): Rainfall with 50 percent probability of occurrence for OAC.
Source: Matias, 1983.

Fig. (4): Schematic of three compartment reservoir showing water levels
at various stages in the annual cycle of operation (from Cluff,
1981).
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Fig. (5): Shapes of micro-catchments for various natural slopes.
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