
 

  م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 

  
  
  

 حصاد مياه األمطار والسيول وأمهيته للموارد املائية
  ملكة العربية السعودية يف امل

  
  

  عبد امللك بن عبد الرمحن آل الشيخ 
  

   السعودية– الرياض – جامعة امللك سعود –كلية علوم األغذية والزراعة 
  

  امللخص
  

نظراً للتدهور البيئي الذي صاحب دورات اجلفاف املتعاقبة على الكرة األرضية باإلضافة إىل             
والضغط الشديد على املوارد املائيـة املتاحـة مـع صـعوبة     تزايد عدد السكان واحتياجام للماء  

استغالهلا يف بعض األحيان الرتفاع التكلفة وللحفاظ على منسوب املياه يف املخازن اجلوفية العميقة              
 فقد أخذت تقنيات حصد مياه األمطار نصيباً وافراً من االهتمام خاصة يف املناطق اجلافة وشـبه                 –

وال خيفى على أحد التذبذب املناخي خاصـة  . كة العربية السعودية واحدة منها اجلافة اليت تعترب اململ   
وهذا يعترب من حمفزات التوسع يف جمال احلصاد املائي حيـث طـل             . يف هطول األمطار باململكة   

األمطار بغزارة لفترات قصرية تسيل على أثرها األودية والشعاب يفقد جزء كبري منها بالتبخر فـال            
 سـنوياً إال أن  3 مليـار م 130 فعلى الرغم من أن  كمية  هطول األمطار تزيد علـى        .يستفاد منه 

لذا فهذا البحث يهدف إىل التأكيد على أمهيـة التوسـع يف   . %10االستفادة الفعلية منها ال تتعدى   
حصاد مياه األمطار والسيول باململكة اليت تعاين من عجز شديد يف امليزان املائي يتم تعويض جـزء                 

وقد أولت املنظمة العربيـة للتنميـة       . للمياه املاحلة ذات التكلفة العالية    ) حتلية  ( ه بعملية إعذاب    من
  .م2002الزراعية اهتماماً بالغاً بتشجيع استخدام تقنيات حصاد املياه واعتربته ضمن خطتها لعام 

  حيـث  وختتلف أساليب حصد مياه األمطار والسيول بدرجة كبرية باختالف املناخ السائد          
  املكلفة جيب اختيار األسلوب األمثل اقتصاديا ومناخياً ملنطقة الدراسة فال تستخدم األساليب
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  .يف املناطق ذات األمطار القليلة  ليكون العائد ذا جدوى للبيئة احمليطة

 والـسيول بأسـاليب     لذا ينصب اجلهد األساسي يف هذا البحث على حصاد مياه األمطار          
اقتصادية  يف مواقع معينة ميكن من خالهلا االستفادة من املياه يف أوىل فترات هطوهلا وبعـد ذلـك                  
بفترات قصرية لشرب احليوانات واملاشية جبانب االستزراع الرعوي وإنتـاج احملاصـيل احلقليـة               

حفظ األصول الوراثية للنباتـات  واألعالف  إضافة إىل احملافظة على الغطاء النبايت والتنوع احليوي و    
يف مواقعها الطبيعية وإعادة إعمار البيئات املتدهورة بإعطائها دفعة أولية تعزز من مقاومتها للتقلبات              

  .الطبيعية واالستخدام املرشد للموارد األرضية وتغذية خمزون املياه اجلوفية
  

  :تعريـف حصـاد امليــاه
ول بأا تلك التقنية اليت تستخدم يف حجز وختـزين     تعرف عملية حصاد مياه األمطار والسي     

مياه األمطار والسيول يف فترات سقوطها بطرق ختتلف باختالف الغاية من جتميعهـا ومعـدالت               
هطوهلا وإعادة استخدامها عند احلاجة إليهـا سـواء للشرب أو للري التكميلي أو لتغذية امليـاه               

  .اجلوفيــة
  :اه يف أجزاء ثالثة هــيوتتلخص مكونات نظام حصاد املي

  Catchment areaمنطقة حجز املياه    -أ 
           ويقصد ا حجز املياه بشكل مؤقت متهيداً لنقلهـا إىل منطقة التخزين

 Collection device   وسيلـة التخزين   -ب 
وختتلـف أحجـام   . وهو املكان الذي حتتجز بـه املياه من وقت مجعها وحىت استخدامها      

وقد تكون هذه اخلزانات عبـارة عـن        . بعاً لكمية اهلطول املطري السنوي    هذه األماكن ت  
  .حتت أرضية أو خزانات أمسنتية أو بالستيكية حفـر

  Conveyance Systemنظام النقل   -ج 
حيث تتطلب أنظمة حصاد املياه يف بعض األحيان نقلها من منطقة احلجـز إىل منطقـة              

 .التجميع عن طريق قنوات أو أخـاديد
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  : بذة تارخيية عن حصد مياه األمطارن

تعترب تقنيات حصاد مياه األمطار والسيول أحد الوسائل القدمية جداً قام ا اإلنـسان يف                 
هم أول  ) م  . ق 500( ويعترب املؤرخون أن العـرب األنبـاط      . مناطق شىت لتعظيم االستفادة منها    

كما بلغت تلك التقنيات أوج ازدهارهـا يف  .من برع يف تعميم وتطوير تقنيات حصاد مياه األمطار   
وهناك مؤشرات علـى أن  .  م636م حىت . ق63األردن خالل احلكم الروماين يف الفترة املمتدة من      

وفلـسطني  هذه التقنيات استخدمت يف عديد من املناطق مثل مشال أفريقيا وبعض الدول األسيوية              
وقد أعدت   . وهلذا فهي تقنيات ليست جبديدة بل تضرب جذورها يف عمق التاريخ          . ومصر والصني 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية منذ بداية القرن احلايل خطة لتعزيز استخدام تقنيات حـصاد ميـاه                
  .األمطار يف الدول العربية اليت متثل الوضع العريب باحملدودية

  
  :ثرة على كميات احلصاد املائـيالعوامل املؤ

  :من العوامل املؤثرة بشكل رئيسي على كميات ختزين املياه ما يلـي
  خصائص سطح التربة  ، نوع التربة  و خصائص اهلطوالت املطريـة 

  
  : خصائص سطح التربـة–أ 

تؤثر خصائص سطح التجميع بشكل مباشر على كمية ومعدل املياه املخزنة من خالل العوامل                
  :التالية 

 %5عند اختيار منطقة احلجز جيب أن ال يتجاوز ميل سطح احلجز مبقـدار              : امليـــل .1
  .ويف حالة زيادة امليل عن ذلك سوف يؤدي إىل عمليات اجنراف للتربـة

بشكل مباشر على مساحة سطح التخـزين       ) التربـة  ( يؤثر طول السطح    : طول السطح  .2
 .وعلى الفترة الزمنية الالزمة للتخزين

  : يؤثر الغطاء النبايت من خــالل : الغطاء النبايت .3
 .يزيد من الناقلية اهليدروليكية -
  .يزيد من ظهور ظاهرة البقع املائية وبالتايل تزيد عملية التبخر -
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  .تشكل حواجز أمام املياه وبالتايل زيادة كمية املاء املتبخـر -
   علـى حتـسني    compaction of the soil surfaceيات رص التربة وميكن أن تساهم عمل

 .عملية حصـاد املياه بشكل ملحوظ وبتكلفة قليلـة
  

  : نـوع التربــة –ب
يؤثر نوع التربة اليت تتساقط عليها األمطار على كمية املياه احملجوزة ويلعب قوام التربة دوراً           

ل االرتشاح والناقلية اهليدروليكية للتربة حيث التربـة  يف ذلك، فقوام التربة يؤثر على معد   رئيسياً
كما أن وجود فراغات    . الرملية واحلصوية يزيد فيها معدل االرتشاح مقارنة بالتربة الطميية والطينية         

  .وبقايا جذوع األشجار يؤثر على عملية االرتشاح) مسام ( 
  

  : خصائص اهلطوالت املطرية-ج 
بشكل رئيسي أو أساسي على معدالت االرتشاح وبالتـايل علـى      تؤثر خصائص اهلطوالت املطرية     

  :ومن أهم خصائص اهلطوالت املطرية ما يلي. كمية املياه احملجوزة
   Rainstorm amountكمية اهلطوالت . 1

ويقصد ا كمية اهلطوالت املطرية ملرة واحدة خالل فترة زمنية معينة واليت حتدت بـشكل               
ومع زيادة كمية اهلطول املطـري تـزداد        . وتقاس باملليمتر ماء  متتابع يف منطقة حجز معينة      

 .رطوبة التربة وميكن أن تتحول فيما بعد إىل مياه خمزنة
    Rainstorm Intensity شـدة هطول املطر   .2

ويقصد ا كمية اهلطل املطري يف مدة معينة وتقاس باملليمتر ماء لكل ساعة وذلك خـالل                
فـإذا مـا    . ما تكون شدة اهلطل قليلة يف البداية مث تزداد مع الزمن          وعادة  . فترة زمنية معينة  

  .جتاوزت شدة اهلطل معدل الترشيح فإن ذلك يزيد من إمكانية حصاد املياه
   Rainstorm Destribution: توزيع اهلطوالت املطرية . 3

وغالبـاً مـا   .        يتأثر توزيع اهلطوالت املطرية  بوجود رطوبة مسبقة يف تربة مكان حجز املـاء     
ك عند الفترات املطرية املتباعدة على أرض جافة مما يسبب تسرب هذه املياه خالل              حيدث ذل 

   .الشقوق وبالتايل نقص كمية املياه احملجوزة ـا
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  مطار والسيول يف املناطق اجلافةاألساليب املختلفة حلصد وخزن مياه األ
  

دد مناخ املنطقة بدرجة كبرية نوعية األساليب املستخدمة يف خـزن ميـاه األمطـار               حي  
  :والسيول وعلى سبيل املثال

يف األقاليم املطرية تستخدم الربك املعدة من األمسنت أو البالسـتيك املقـوى أو الفيـرب               -1
جالس أو اإلسفلت وهى أساليب مكلفة ولكنها ذات جدوى اقتصادية حيث كمية ميـاه        

  .ألمطار وطول فترة هطوهلا يربر استخدامها على الرغم من ارتفاع تكاليفهاا
يف األقاليم اجلافة قليلة األمطار واليت يف الغالب مواعيد اهلطول وكمية األمطار وطول وقت         -2

يف مثـل  .هطوهلا غري ثابتة، بل يف بعض األحيان متر سنة أو أكثر دون هطول مطر يـذكر     
ام برك من األمسـنت أو البالستيك أو الفيرب جالس تكـون           هذه األقاليم فـإن استخـد   

وبالتايل ال بـد    . غري مالئمة بل وغري اقتصادية وذات جدوى ضئيلة أو بدون فائدة تذكر           
فعلى الرغم مـن اسـتخدامها يف   . من التركيز على األساليب قليلة التكلفة وكبرية احلجم      

اجلنوب الغـريب   ( عربية السعودية باستثناء    مناطق جافة  مثل األقاليم السائدة يف اململكة ال        
إال أن األمطار تأيت بإذن اهللا على شكل زوابع رعدية ينهمر خالهلا املطـر بغـزارة        ) منها  

ويف فترة قصرية يف الغالب ـ تتعرض الشعاب واألودية خالهلا لفيضانات جارفـة متتلـئ    
 حـىت تتبخـر دون      وما تلبث إال وقت قصري    . منها أحواض السدود والروضات وغريها    

  . االستفادة منها إال يف حاالت نادرة وبكميات قليلة جداً
من هنا وجب استخدام األساليب املالئمة ملثل هذه الظروف املناخية لتحقيق الفائدة القصوى مـن              

 :باستخدام اآليت) كما يف اململكة ( هذه األمطار يف البيئات اجلافة 
مـن  ) الرسـوبية   ( اطـق الوسـطى    كمـا يف املن  : اخلـزن خلـف السـدود     .1

    .اململكـة
الدرع ( كما يف املناطق اجلنوبية الغربيـة مـن اململكة   :  اخلزن يف جمرى الوديـان      .2

 ) Bedrocks(حيث أن معظم السدود قد أنشئت على القاعدة الـصخرية           ) العريب  
  . مباشـرة مما اليدع جمال لتسرب املاء حتت السد جتاه احندار الوديان
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  .الستخدام القرى وري الزراعة وسقيا املاشية: الغدران الصناعية .3
حيث توضع حواجز أو عقوم بطول عشرات األمتار وبارتفاع ال          : نشـر امليــاه    .4

يتم إنشـاء تلك احلواجز يف بعـض املرتفعـات والسهول لتعترض         . يزيد عن متر  
نتشـارها لتتسرب داخل التربة بغرض تغذيـة الطبقـات         تدفق السيول فتسمح با   

  .اجلوفية
  

  ة االستغالل األمثل للسدود القائمة بقصد رفع مستوى املوارد املائي
  يف اململكة العربية السعوديــة

  
 سد معظمها كبرية احلجم ومقامة علـى وديـان رئيـسية             220يوجد يف اململكة أكثر من      

واستناداً إىل احلقائق العلميـة فـإن        )  1000( غ إمجايل خزا حوايل     ومعدة من املادة اخلرسانية يبل    
السدود يف املناطق اجلافة إن مل تكن بقصد درء الفيضانات فهي ذات فوائد حمددة جداً، بل ميكـن                  
القول بأا ضارة بالبيئة الزراعية، وذات تأثري سليب على خزن املياه يف بطون األوديـة إذ مل تتخـذ        

ويعود السبب يف األثر السليب إلنشاء السدود على األوديـة يف     . املناسبة حيال هذا األمر   اإلجراءات  
املناطق اجلافة بصورة خاصة إىل تأثري الطمي املنقول واحململ بكربونات الكالسيوم شحيحة الذوبان             

لـيص  يف املياه، باإلضافة إىل ذلك فإن الرواسب املتجمعة واملتراكمة يف حوض السد تعمل على تق              
التسرب إىل باطن األودية مما جيعل املياه املخزونة يف أحواض السدود عرضة حلرارة الشمس واهلواء               

  . مم سنويا4000ًالعامالن األساسيان يف عملية التبخر، واليت ميكن أن تتجاوز 
ومن ناحية أخرى ميكن القول بأن عدم إقامة السدود على األودية باملناطق اجلافة بالذات ذا               

  .ري سليب أيضاً على كمية خمزون املياه يف بطون  األودية كذلكتأث
والسبب هنا يعود إىل أن املواد العضوية املنتشرة على سطح مساقط املياه من بقايا  نباتـات       
وحيوانات وغريها ما تلبث إال فترة وجيزة من الزمن قبل أن تتحلل فتتمعدن، وذلك لضعف الدورة            

وعندما يأمر اهللا سـبحانه وتعـاىل       . األساس مسة من مسات املناطق اجلافة     اهليدرولوجية اليت هي يف     
  برتول الغيث  فإن معظم املواد املتمعدنة أي املتحللة تنتقل من املساقط ومن املمرات اليت تعربها مياه 
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 فإن جزء كبري من هذه املواد الترابية ضئيلة احلجم تترشح مع ميـاه             السيول إىل بطون األودية،  لذا     

السيول وتتجمع يف منطقة قريبة من سطح الوادي وعلى أبعاد متفاوتة مـن الـسطح، يتـدخل يف       
تفاوت أبعادها ومساكتها عدة عوامل منها كمية املواد املتمعدنة وكمية مياه السيول واحندار الوادي              

زمن تشكل هذه املواد مع الطمي وكربونات الكالسيوم طبقة متصلبة ال ينفـذ   ومع مرور ال  . وغريها
منها املاء بسهولة مما يؤدي إىل تناقص كمية كبرية من املياه املخزونة يف باطن األودية حتت الظروف               

  .املناخية السائدة
 ية اجلافـة؟ ما هو اخليار األمثل لالستفادة من مياه األمطار والسيول حتت الظروف املناخ    إذاً

هنا نرى أن اخليار الواقعي يف مثل هذه الظروف يعتمد على إقامة الـسدود وبـصورة خاصـة يف               
املناطق املعرضة للفيضانات، وليس بالضرورة أن تكون سدوداً خرسانية، بل ميكن إتبـاع تقنيـات    

ودية املقامة عليهـا  حديثة غري مكلفة اقتصادياً ومن مث إعادة خزن املياه املتجمعة خلفها إىل باطن األ       
وذلك حبقن تلك املياه يف باطن األرض من خالل آبار تغذية اصطناعية حتفـر يف        . مثل هذه السدود  

ويف هذه احلالة يصبح للسدود دوراً إجيابيـاً كـبرياً          . حبرية السد وهذا يقلل كثرياً ما يفقد بالتبخري       
  .وأساسي على البيئة الصحراوية اجلافة

  
  ة يف اململكة العربية السعوديــةع مستوى املوارد املائيإقامة احلفائر لرف

  
تقام احلفر على مقربة من ممر مائي يسيل وقت األمطار بإذن اهللا وتستغل األرض بني املمـر،       
املائي واحلفرة لتهدئة املاء وترسيب جزء كبري من املواد الطينية العالقة به وبعد ذلك وعندما يرتفـع                 

  .لتهدئة يبدأ املاء يف اإلنسباب ليمأل  احلفرةمنسوب املاء يف منطقة ا
يرتبط كل من املمر املائي ومنطقة التهدئة ومدخل احلفرة مبناسيب معينة ومدروسـة جيـداً           

 طول أو أكثر، م500 م إىل 100لضمان جناح املشروع واستمرار الفائدة منه، تتراوح أبعاد احلفرة من          
تعامـل أرضـية   .  م9 – 7 األرض ويبلغ العمق ما بني  أو أكثر فوق سطح      م100 إىل   م50وبعرض من   

احلفرة وجوانبها ضد الرشح إلبقاء املاء داخل احلفرة ملدة أطول بعد هطول األمطار قد تتجاوز سنة                
  . كاملة
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صد مياه  واجلدير بالذكر أن إقامة مثل هذه احلفر غري مكلف مالياً ومن أرخص األساليب حل             
األمطار اليت تسقط بفضل اهللا على اململكة سنويـاً مث تتبخر أو جتـد طريقهـا إىل البحـار دون                    

  .االستفادة من معظمها
بناًء على جتارب ناجحة قامت ا بعص الدول العربية ااورة يف حصد مياه األمطـار عـن           

اث البيئة واملياه والصحراء اهتماما     طريق أقامة مثل هذه احلفائر لذلك يويل مركز األمري سلطان ألحب          
  .بالغاً جتاه دراسة ومعرفة املزيد من خواص هذه التقنية لتطويرها والتوسع يف استغالهلا

وهذه التقنية ليست جديدة فهي شبيهة بأسلوب حصد ومجع مياه األمطار املقام بـني أرض               
احلاجة إىل مثل هـذه األسـاليب       العراق واملشاعر احلرام واملعروف بدرب زبيدة، وإمنا اجلديد هي          

إلكثار املياه واستغالل مياه األمطار وخزا ملواجهة  الطلب املتزايد على املياه ولتخفيـف العـبء                
  .والضغط على املياه اجلوفية احملدودة

  
  ملـاذا حصد مياه األمطار والسيول باململكة؟

  
أار أو مياه جارية وطقـسها      تقع اململكة العربية السعودية يف منطقة صحراوية وليس فيها          

قاري جاف يف الداخل ورطب على السواحل كما أن سقوط األمطار فيها قليـل وغـري منـتظم          
وكانت . باستثناء املنطقة اجلنوبية الغربية حيث تكثر األمطار املومسية فيها مقارنة بسائر أحناء اململكة         

تغلت القرى واملدن موارد امليـاه كاآلبـار      اململكة تعتمد يف املاضي على املياه اجلوفية الضحلة واس        
والينابيع وخزانات مياه األمطار كالغدران للتزود باملياه حيث كانت الزراعة أكرب مستخدم هلـذه              

  .املياه
وال خيفى على أحد أن املاء هو العامل احملدد للتركيب السكاين والزراعي حيـث نـصيب             

سنة  / فرد / 3 م 350   يقل هذا الرقم إىل ما دون       3 م 1000 املواطن العريب من املاء يف العام ال يتجاوز       
وبصفة عامة فإن األمطار وحـدها ال       )  1جدول  (يف بعض الدول ومنها اململكة العربية السعودية        

معامـل  ( تنتج إال إنتاجاً متقطعاً من احلبوب يف اململكة حـىت أن مؤشـر عدم استقرار اإلنتـاج     
  .مما يؤدي إىل زيادة  الواردات لسد االحتياجات الغذائية  %85يصل إىل حوايل ) التباين 
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 ذات أمهية لزيادة املـوارد املائيـة سـواء    لذا يعتقد بأن حصاد مياه األمطار والسيول يعترب      

  . احلالية أو لألجيال القادمة لالستخدامات
  

   مقارنة بالعامل السنة يف أقاليم الوطن العريب باملنطقة العربية / 3املياه املتاحة ونصيب الفرد م) 1(جدول رقم 

 اإلقــــليم
املياه السطحية 

 3باملليـار م

املياه اجلوفية املتاحة 
لالستغالل باملليـار 

 3م

املياه غري التقليدية 
 3باملليـار م

  ةاملياه املتاح
 3باملليـار م

  عدد السـكان
  يــونمل
)1996( 

  نصيــب
  الفــرد

السـنة / 3م
 1605.4 45.85 73.61 0.030 6.58 67.0 املشـرق العـريب 

 393.1 42.89 16.84 2.277 4.71 9.85 شبه اجلزيرة العربية 

 1056.6 95.64 101.85 4.900 8.75 87.40 اإلقليم األوسـط

 779.4 71.40 55.65 0.275 15.0 40.37 املغرب العــريب 

 966.5 255.7 247.15 7.482 35.04 204.62 مجلة الفـرد العريب

 6997.4 5716.4 4200    ـامل العــ

  .1999املنظمة العربية للتنمية الزراعية، األوضاع املائية يف الدول العربية، : املصـدر
  

املياه وترجع مشكلة املياه يف اململكة إىل ندرة املياه واالضطرار إىل سحب كميات كبرية من        
اجلوفية غري املتجددة ملالحقة الطلب على املياه والذي صاحب النمو السريع يف قطاع الزراعة جبانب           
التزايد الكبري يف عدد السكان  وارتفاع مستوى املعيشة مما زاد الطلب على املياه لألغراض املختلفة                

  .رنة بعدد من البلدانمياه البحر مقا) حتلية ( أدى ذلك لزيادة احلاجة إلعذاب  ) 2جدول (
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  استخدامات املياه يف الوطن العربـي) 2(جدول رقم 

 الزراعـة 
االستهالك 
 املرتلـي 

السنة اليت مت  الصناعـــة
 فيهـا التقديـر

 القطـر
 % كميـة % كميـة % كميـة

الكمية 
 اإلمجالية

 984 3 33 22 214 75 737 األردن 1993

 2108 9 200 24 500 67 1408 اإلمارات 1995

 239 4 10 39 94 56 135 البحرين  1991

 3075 3 86 9 261 89 2727 تونس 1990

 4500 15 680 25 1120 60 2700 اجلزائر 1990

 8 ــ ــ 13 2 87 6 جيبويت 1985

 17108 1 193 9 1517 90 15308 السعودية 1992

 17800 2 240 4 800 94 16800 السودان  1995

 14410 2 280 4 530 94 13600 سوريـا 1993

 810 ــ ــ 3 24 97 781 الصومال 1987

 42800 5 2140 3 1280 92 39380 العراق 1990

 1223 1 19 5 56 94 1148 سلطنة عمان 1991

 285 3 8 23 66 74 211 قطـر 1994

 538 2 13 37 201 60 324 الكويت 1994

 1293 4 50 28 268 68 875 لبنـان  1994

 4600 2 10 11 500 88 4000 ليبيــا 1994

 55100 8 4600 6 3100 86 47400 مصــر 1993

 11045 3 322 5 543 92 1018 املغـرب 1991

 1630 2 29 6 101 92 1500 موريتانيا 1985

 2932 1 31 7 201 92 2700 اليمـن 1990

   Water Resources of the Near East Region A Review, FAO, Rome 1997: املصـدر
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 عالياً مقارنة بعديـد مـن   ومن املستغرب حقاً أن يكون معدل اهلطول املطري على اململكة     
لكـن  . كان األكثـر  بينما يقل متوسط نصيب الفرد عن الدول ذات عدد الس          ) 3جدول  (الدول  

سرعان ما يزول االستغراب عندما نعلم أن معظم ما يسقط من أمطار على اململكـة يتبخـر فـال          
  .يستفاد منه

  

  السنة/ معدل اهلطول املطري بالوطن العريب باملليار متر مكعب) 3(جدول رقم 
 )3مم(إمجايل اهلطول باملليار متر مكعب سنوياً  القطــر

 8.5 األردن

 2.5 تاإلمـارا

 0.1 البحـريـن

 *36.0 تونـــس
 192.5 اجلزائـــر

 4.0 جيبـوتــي

 126.8 السـعوديـة

 *1000 الســودان
 *48.5 ســوريـا
 190.6 الصـومـال

 99.8 العــراق

 15.0 سلطنة عمان

 8.1 فلسـطـني

 0.1 قطـــر

 ــ الكـويت
 9.2 لبنـــإن

 49.0 ليبيــــا

 15.3 مصـــر

 150.0 ـرباملغـ

 157.2 موريتـانيا

 68.0 اليمـــن

 2180.1 إمجايل الوطن العربـي

  ).1994(دراسة السياسات العامة الستخدام موارد املياه يف الزراعة العربية : املصـدر 
  .2002مت حتديث هذه البيانات بناءاً على الدراسات القطرية حول استخدام تقانات حصاد املياه * 
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لذا يعترب حصد مياه األمطار والسيول أحد احللول الناجعة ملواجهة هذا اخللل يف التـوازن               
  .املائي باململكة

  
  أمهية حصد مياه األمطار والسيول يف تنمية املوارد املائية باململكة

  
 خاصة يف املناطق اجلافـة      يعترب حصد مياه األمطار والسيول من  الوسائل املثلى لتوفري املياه          

حيث يكون من األفضل عدم اسـتخدامها بـدون   ) غري متجددة   ( حىت ولو توافر ا املياه اجلوفية       
وهذا ما وأوصتنا به منظمـات دوليـة عديـدة مثـل            . دراسات مسبقة وعلى أساس علمي سليم     

ICARDA, FAO , ACCADوغريها .  
ملياه والصحراء بتنفيذ مشروع امللك فهد حلصد       لذا قام مركز األمري سلطان ألحباث البيئة وا       

وخزن مياه األمطار والسيول باململكة والذي استهدف االستفادة من تقنيات وأسـاليب حـصد               
وخزن مياه األمطار والسيول اليت أثبتت جدواها يف دول هلا ظروف بيئية مشاة للمملكة وذلـك                

 بيئية نباتية ختفف من تأثري الظروف املناخية القاسية         لتأمني املياه لسكان البادية وسقيا املاشية وتوفري      
األوىل جتريبية، والثانية   : وتشتمل خطة تنفيذ املشروع على مرحلتني     . وتكون مصدراً للرعي والترفيه   

  . يعمم فيها تنفيذ املشروع يف مناطق اململكة املختلفة
استنادا على األساليب العلمية املتبعـة يف       يف املرحلة التجريبية من املشروع مت اختيار املواقع املناسبة          

هذا اال لتنفيذ ثالثة غدران اصطناعية يف ضرمة  وعشرية سدير على طريـق القـصيم واخلـرج                
   .باإلضافة إىل ثالثة مواقع خلزن املياه خلف السدود يف العلب وحرميالء واحلريق 

  :ار والسيول مهامت استخدام أسلوبني رئيسيني من أساليب حصد وخزن مياه األمط
كبرية  يتم فيها حتويل جزء من مياه السيول املتدفقة يف         ) حفائر ختزينية   (  إنشاء غدران صناعية     – 1

  .األودية نتيجة هطول األمطار حنو الغدران املعدة هلذا الغرض
   متر وتركيب أنابيب للتغذية جمهـزة       40 و   33 حفر آبار التغذية الصناعية بأعماق تتراوح بني         – 2

مبحابس خمتلفة يف أحواض السدود وجماري األودية وذلك لتغذية الطبقات اجلوفية مبيـاه األمطـار               
والسيول وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التغذية الصناعية كانت فعالة جداً حيث وجد أنه بعد أسبوعني                

   املتجمعة يف من حجم املياه %65من فتح احملابس فوق اآلبار مت تغذية الطبقات اجلوفية بأكثر من 
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كما دلت قياسات مناسيب املياه اجلوفية يف بعض آبار املزارع الواقعة يف جمرى          .  حبرية سـد العلب  
 كمـا أفـاد بعـض       -الوادي أسفل السد إىل ارتفاع ملحوظ للمياه فيها بعد فتح أنابيب التغذية           

  .رعني بتحسن املياه اجلوفية يف مزارعهماملزا
تعترب التكلفة املالية ملشاريع حصد وخزن مياه األمطار بسيطة إذا ما قورنت بالفائدة الكبرية              
اليت حققتها ، حيث بلغت تكلفة إجناز كل بئر من آبار التغذية االصطناعية للمياه اجلوفية يف حبـرية         

صطناعي فتعتمد إىل حد كبري على حجم الغـدير الـذي           أما تكلفة الغدير اال   .  ريال 18000السد  
حيث تبلغ تكلفة حفر املتر املكعب ما بني . خيتلف حبسب الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة اليت يقام فيها       

 رياالت يضاف إليها تكلفة السياج والتشجري ومتديد أنابيب السقايا وغريها من األعمـال        7  إىل    5
  .  أمتار9 متر وعمق 100 متر وعرض 300د الغدير االصطناعي بطول الفنية ويف الغالب تكون أبعا

  
  اخلالصــة

  
أظهرت التجربة السعودية يف حصد وخزن مياه األمطار والـسيول إمكانيـة االسـتفادة              
القصوى من اهلطول املطري املتقطع والغزير يف أغراض متعددة منها سقيا املاشـية وقيـام بعـض                 

 اجنراف التربة وحتسني البيئة باإلضافة ختفيف العبء االقتصادي عـن           الزراعات اليت تساهم يف منع    
وتوصي . كاهل املواطن والدولة بإنشاء جمتمعات عمرانية جديدة تعتمد على تربية املواشي والزراعة           

  .الدراسة بأمهية نشر تقنية حصاد املياه باململكة ملا هلا من فوائد اقتصادية واجتماعية ال ميكن إغفاهلا
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