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تقع منطقة الدراسة في شمال غرب العراق داخل الحدود االدراية لمحافظة نينوى وضـمن قضـاء   
معطيات التحسـس النـائي   تم تصنيف وتحليل االشكال االرضية لمنطقة الدراسة باالعتماد على . سنجار

وذلك العداد قاعدة معلومات اساسية لالستفادة منها في تفاصيل تطبيـق فكـرة حصـاد ميـاه االمطـار      
  .وباالعتماد على الدراسات الجيولوجية السابقة عن المنطقة

تم تحليل ودراسة خصائص االنظمة الهيدرولوجية وذلك الختيار االحواض النموذجيـة المالئمـة   
تم التركيز على المراوح الفيضية ضمن نطاق اقدام الجبال حيث استخدمت مروحـة  . المفهوم لتطبيق هذا

داهونة الفيضية الفعالة كنموذج لحصاد مياه االمطار عن طريق تحديد المواقع المثلى وتصـميم واختيـار   
  .مواقع القواطع والحواجز الصغيرة لتغذية الحشارج اسفل المروحة الفيضية

جيومورفولوجية تفصيلية من الصور الجوية للتعرف علـى خصـائص مروحـة     تم اعداد خارطة
اسفرت هذه النتائج عن اعداد خارطة اروائية هندسية تم فيها تحديد افضل المواقع القامة . داهونة الفيضية

تم توزيع مواقع تقنيات حصـاد ميـاه   . الحواجز والقواطع الصغيرة على المجرى الرئيسي لوادي داهونة
ر المقترحة في المنطقة وحسب طبيعة االشكال االرضية وذلك لتطوير استخدامات االرض والغطاء االمطا

  .الزراعي في عموم المنطقة والتي تعاني قصورا في هذا المجال
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ABSTRACT 

The study area is located in the northwestern of republic of Iraq within the 
municipal boundaries of Nineveh Governorate within Sinjar Qadha. The landforms were 
analysed and classified using the remote sensing techniques and data base to obtain the 
details about rain water harvesting, depending on previous geological studies about the 
area. 

The characteristics of the hydrological systems were analyzed and studied to chose 
the typical and appropriate basins in order to apply the concept of rain water harvesting. 
The emphasis was on the alluvial fans within the Glacis unit. One of techniques of 
rainwater harvesting which was appropriate for application in active alluvial fan of 
Dahuna (within the study area), in which the best locations to construct barriers and stony 
ditches to recharge the aquifers beneath this alluvial fan, was chosen. 

A geomorphological map was propertied by using aerial photographs showing the 
characteristics of alluvial fan of Dahuna and used to make an engineering irrigation map 

which shows the best location to construct the barriers and stony ditches on the main flow 
of Dahuna valley. In addition, methods of rain water harvesting according to landforms 

which are suitable for application to the study area were proposed to improve landuse and 
vegetation cover in the area of study as a whole, which suffers from deficiency in this 

concern. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ويمكن ان هناك اعتقادا خاطئا مفاده ان الموارد المائية انما هي موارد طبيعية غير قابلة لالستنزاف 
استثمارها دون ضوابط او قيود تشريعية ودراسات فنية، ولكن حقيقة الطلب المتزايد السـتخدام المـوارد   
المائية السطحية منها والجوفية بدأ يشكل هاجساً يحد من تنفيذ الخطط والبرامج االنمائية والخدميـة ممـا   

ذا الطلب المتزايد على هذه الموارد يعد يؤثر على رفاهية المواطن متمثلة في انتاجيته وبيئته حتى اصبح ه
بحد ذاته تحديا سياسيا وحضاريا خطيرا في الوقت الحاضر وقد يشكل عائقا في طريق التقدم االجتمـاعي  

وفـي اآلونـة   ) ١٩٩٧الحاج، (والحضاري في المستقبل القريب اذا لم نجد الحلول المناسبة لهذه المشكلة 
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طاع ادارة وتنظيم استخدام الموارد المائية بتطبيق مفهوم حصاد المياه االخيرة تكاتفت جهود العاملين في ق
والتركيز على مياه االمطار لما تمثله من ثروة مائية ضخمة يمثل ) حصاد مياه االمطار والسيول الخاطفة(

الفاقد جزءا كبيرا ، اذ اكدت تجارب الجدوى االقتصادية لهذا المفهوم ومالئمة وسـائل تنفيـذه المبسـطة    
وتوصيات معظم المحافل العلمية على التأكيد على تطوير مفهوم حصاد المياه الضافته الواضحة للمـوارد  

  .المتاحة والشروع في تنفيذ مشاريع حصاد المياه
تم التوصل في هذه الدراسة الى امكانية اقتراح وانشاء تقنيات حصاد مياه االمطـار فـي الطـرف    

منطقة نموذجية وهي مروحة داهونة الفيضية، والتي تتمتع بخصائص الشمالي لجبل سنجار وقد تم اختيار 
مناخية مناسبة القامة مثل هذه المشاريع حيث يتراوح المعدل السنوي لسقيط االمطار في منطقة الدراسـة  

درجة مئوية اما الرياح السائدة فهي رياح ) 18-20(مليمتر والمعدل السنوي لدرجات الحرارة ) 400-300(
  .بية مع وجود اتجاهات ثانوية فصلية اخرىشمالية غر

لتحقيق مفهوم حصاد مياه االمطار عن طريق التغذية االصطناعية للحشارج المائيـة تـم تفسـير    
) 5(المحمول على متن القمر االصطناعي الندسـات  ) TM(المرئية الفضائية لراسم الخرائط الموضوعي 

وبمقيـاس رسـم   ) 7,4,1(طيفيـة عبـر القنـوات    ومنتجة بالوان كاذبة من مزج ما التقط من خصائص 
والذي يظهر مجموعة من المراوح الفيضية الفعالة الناتجة عن عمليـات النشـاط   ) 1الشكل ( 250000/1

  .النهري في منطقة الدراسة
ان اختيار مروحة داهونة الفيضية في تصميم احدى التقنيات المالئمة لحصاد مياه االمطـار كـان   

  -:لالسباب التالية
، وبما انها احدى االشكال  2كم) 21.34(تمتاز هذه المروحة الفيضية بكبر حجمها حيث بلغت مساحتها  .١

االرضية ذات االصل النهري ،  لذلك فهي مكونة من ترسبات نهرية ذات نفاذية ومسـامية عـاليتين   
  .وهاتان الصفتان مهمتان في تحقيق مفهوم حصاد المياه

مياه والناتجة من السقيط المطري و بشكل سيح سطحي موسمي غيـر  ضياع كمية ال يستهان بها من ال .٢
مستغل يفقد جزءا منه عن طريق التبخر والجزء االخر يتجه الى االراضي السورية جارفا معه التربة 
الصالحة للزراعة عن طريق مجموعة من المراوح الفيضية تتباين بالبعد والتكوين عن تركيب سنجار 

  ).١الشكل (المحدب 
از معظم المراوح الفيضية الفعالة ومن ضمنها مروحة داهونة الفيضية بكونها غير مسـتغلة مـن   تمت .٣

الناحية الزراعية والتي تبدو بدكانة فاتحة على المرئية الفضائية اعاله، مع العلم انها تمتلـك صـفات   
  .االرض الصالحة للزراعة مثل توفر التربة الخصبة وتواجد المياه القريبة من سطحها
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مرئية فضائية تظهر مجموعة من المراوح الفيضية الفعالة في الطرف الشمالي من تركيب : ١شكل 
  .سنجار المحدب
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  :آلية حصاد مياه االمطار

على انه عملية تجميع لميـاه  ) Rain water harvesting(يمكن تعريف مفهوم حصاد مياه االمطار 
)  Catchment area(بالسيح السطحي لهذه االمطار والمتكونة فـي منطقـة الحصـاد    االمطار والمتمثلة 

وهذه العملية يمكن تطبيقهـا بصــورة  ). Hachum et al., 1999(الستخدامه فيما بعد في منطقة اخرى 
طبيعية او اصطناعية، اذ يمكن التعامل مع هذا الماء اما بتحويله مباشرة الى مشروع اروائي لغرض سقي 

الراضي الزراعية او يتم خزنه باحدى طرق الخزن والتي تشمل قطاع التربة او انشاء خزانات سـطحية  ا
تستخدم مياه الخزن هذه فيما بعد الغراض مدنية او لالغـراض  . او تحت سطحية او تغذية حشارج مائية

لبيانـات المناخيـة   الزراعية والري التكميلي، ولنجاح عملية حصاد المياه البد ان تـتالئم المعلومـات وا  
والهيدرولوجية والطوبوغرافية اضافة الى معلومات عن خصائص التربة عند الشروع فـي اختيـار أي   

  .موقع لتطبيق الية حصاد مياه االمطار
  

  :جيومورفولوجية منطقة داهونة

تم دراسة االشكال االرضية لمنطقة داهونة من خالل التفسير الجيومورفولوجي الربعة صور جوية 
اوضحت نتـائج التفسـير البصـري    . والتي تغطي هذه المنطقة) 50000/1(البيض واالسود وبمقياس با

تم اسـتخدام  ). 2الشكل  (المجسم عن وجود عشرة وحدات جيومورفولوجية كما هو مبين على الخارطة 
ذه عناصر تمييز الوحدات واالشكال الجيومورفولوجية من الصور الجوية والمصطلحات العلمية لوصف ه

)  ITC(الوحدات ورموزها المستخدمة من قبـل المعهـد العـالي للمسـوحات الجويـة وعلـوم االرض       
)Zuidam and Zuidam, 1979(وتم تقسيم هذه الوحدات الى ثالثة مجاميع رئيسية وكما يلي ،:-  

  ): Landform of Fluvial Origin(االشكال االرضية ذات االصل النهري : اوال

هو مصطلح يطلق على نشاط العامل المائي ويعتبر المسؤول الرئيسي في تكوين ان النشاط النهري 
بعض اشكال سطح االرض بفعل قابليته على تعرية وترسيب المواد المنقولة ، وهناك نوعان من النشـاط  

وعند التحليل الجيومورفولـوجي لمنطقـة   ) Constructive(واالخر بنائي ) Erosive(النهري االول حتي 
  -:ظهر نوعين من االشكال االرضية ذات االصل النهري هماداهونة 

  ) :Recent Valley Filling(ترسبات ملىء الوديان -١
ظهرت هذه الوحدة الجيومورفولوجية في شمال قرية داهونة حيث مألت الترسبات النهرية قيعـان  

مختلفـة مـن التكـاوين    الوديان والمنخفضات في تلك المناطق متمثلة بالمواد المنقولـة ذات االحجـام ال  
  .الجيولوجية في منطقة الحصاد
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  الوحدات الجيومورفولوجية                                                                  الرموز      

  
  مكشف صدع                               مروحة فيضية                     األراضي الرديئة -٦    ترسبات ملء الوديان -١
  حواجز خارجية معزولة                تغير في االنحدار                          انماط تصريف -٧  مراوح فيضية مرحلة واحدة -٢
    تعرية اخدودية                            جرف نهري   حواجز داخلية متجانسة               -٨  مراوح فيضية متعددة المراحل -٣
  المنحدرات الخلفية المتقطعة            خط تقسيم المياه                           منحدر قدمي  -٩  وحدة السطح التعروي -٤
  تالل متبقية              الحاجز المركزي للطية                حوض تصريف              -١٠  وحدة السطح التراكمي -٥

  طريق                                    قرية                                                                                
                                                                      

  

  .لمروحة داهونة مفسرة من الصور الجويةخارطة جيومورفولوجية تفصيلية : ٢شكل 
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  ):Alluvial Fans(المراوح الفيضية -٢

تختلف احجام المراوح الفيضية وذلك حسب حجم احـواض التغذيـة لهـذه المـراوح والعوامـل      
وقد تم تقسيمها الى ثالثة انواع مختلفة وذلك حسب شكلها وحجمهـا  . الجيولوجية والمناخية المؤثرة عليها

  -:لصور الجوية ومراحل بنائها ودرجة فعاليتها الى ما يليالمميز من ا
  ):غير فعالة(مراوح فيضية ذات مرحلة بنائية واحدة -أ

ظهرت هذه الوحدة الجيومورفولوجية على طول الجزء الظاهر بين الجنـاح الشـمالي لتركيـب    
صغيرة الحجم ويعود وهي عبارة عن مراوح فيضية . سنجار المحدب ووحدة اقدام الجبال لمنطقة داهونة

ان هذه المراوح غير فعالة ال تميـل  . صغر حجمها الى صغر احواض تغذيتها وذات مرحلة بنائية واحدة
  .الى توسيع احجامها وقد تم استغالل هذه المراوح في الزراعة نظرا لخصوبة تربتها

  

  ):فعالة(مراوح فيضية متعددة المراحل البنائية -ب

لوجية والمتمثلة بمروحة داهونة الفيضية التي تتميز بكبر حجمها وتعـدد  ان هذه الوحدة الجيومورفو
مراحلها البنائية مما جعلها من المراوح الفيضية الفعالة ، ويعود السبب في ذلك الى كبر مساحة حـوض  
تغذيتها وقابلية المكونات الصخرية لهذا الحوض على التأثر الكبير بالعمليات الجيومورفولوجيـة والتـي   

مت في نقل كميات كبيرة من المواد الفتاتية وترسيبها على جسم المروحة االمر الذي ادى الى زيـادة  ساه
لم تستغل هذه المروحة الفيضية في الزراعة اال في جزئها الشمالي ممـا اكسـبها   . حجمها بمرور الزمن

الخـرى ذات التظليـل   تظليل فاتح عند تمييزها من الصور الجوية والفضائية مقارنة بالمراوح الفيضية ا
  .االكثر دكانة

  

  ): غير فعالة(مراوح فيضية متعددة المراحل البنائية -جـ

ظهرت هذه الوحدة الجيومورفولوجية شرق قرية الطورفة ويمكن وصفها على انها مروحة فيضـية  
لة في ذات اكثر من مرحلة بنائية واحدة ولكنها اصغر من مروحة داهونة الفيضية وتمتاز بكونها غير فعا

  .الوقت الحاضر
  

  ) : Landform of Denudational Origin(االشكال االرضية التعروية االصل : ثانيا

هي االشكال االرضية الناتجة بفعل العمليات الجيومورفولوجية من تعريـة وترسـيب ، اذ اظهـر    
عمليـات  التفسير الجيومورفولوجي للصور عن وجود نوعين من هذه االشـكال الناتجـة عـن تظـافر ال    

  -:الجيومورفولوجية وهي
  

  ): Glacis Unit) (الكالسيز(وحدة اقدام الجبال -١

  -:تم تمييز نوعين من الكالسيز في منطقة داهونة وكاالتي
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  ): Erosional Glacis(الكالسيز التعروي -أ

 ظهرت هذه الوحدة الجيومورفولوجية في الجزء القريب من الجناح الشمالي لتركيب سنجار المحدب
كيلومتر ويقل انحدار هذه الوحدة كلمـا ابتعـدنا عـن    ) 2-3(وبالتحديد شمال قرية الطورفة وتمتد بمسافة 

  .تركيب جبل سنجار
  

  ) :Accumulation Glacis(الكالسيز التراكمي -ب

ظهرت هذه الوحدة الجيومورفولوجية في االجزاء الشمالية من منطقة داهونة وقـد تـم اسـتغالل    
  .هذه الوحدة في زراعة الحبوب مثل الحنطة والشعير من قبل سكان المنطقةمساحات كبيرة من 

  

  ): Bad Land(االراضي الرديئة -٢

ظهرت معالم هذه الوحدة الجيومورفولوجية في الحوض الذي يغذي مروحة داهونة الفيضية نتيجـة  
فيـه وظهـور بعـض    لتظافر العمليات الجيومورفولوجية المؤثرة على الحوض وانعدام الغطاء النبـاتي  

  .المكاشف الصخرية حيث ظهرت هذه المنطقة بتظليل متباين الدكانة مما سهل تمييزها من الصور الجوية
  

  ): Landform of Structural Origin(االشكال االرضية التركيبية االصل : ثالثا

يعتمد الشكل الجيومورفولوجي لهذه االشكال بصورة رئيسية على زاوية ميل الطبقـات الصـخرية   
المتعرضة للطي وتظافر عمليات التعرية التفاضلية التي تؤثر على هذه االشـكال وبالتـالي موقـع هـذه     

ـ   ) AL-Daghastani, 1989(االشكال من التراكيب الجيولوجية الرئيسية  ب وتشمل هـذه االشـكال وحس
  :ظهورها في منطقة داهونة 

  

  ):حواجز الكويستا(حواجز خارجية معزولة ومتجانسة -١
(Isolated Outer Homoclinal Ridges (Cuesta Ridges)) 
ظهرت هذه الوحدة الجيومورفولوجية في جنوب شرق قرية داهونة وبشكل حواجز تركيبية منفردة 

وحدة من الحجر الجيـري وطبقـات مـن الجبسـوم     تتخللها الوديان المضربية ، وتتكون صخور هذه ال
والصلصال التابعة لتكويني ذبان وسريكاكني وتكون مغطاة بطبقة رقيقة من التربة مما يسمح بنمو بعـض  

  .النباتات الموسمية على سطوحها
  

  ):حواجز المنسم(حواجز داخلية متجانسة -٢
(Inner Homoclinal Ridges (Hog Back)) 

جيومورفولوجية بصورة واضحة على طول الجناح الشمالي لتركيب سـنجار  ظهرت هذه الوحدة ال
حيث ظهرت هذه الوحدة على شكل حواجز طولية ، المحدب وبالتحديد في الطرف الغربي لقرية الطورفة

تتكون الطبقات الصخرية لهذه الحواجز من الحجر الجيـري الطباشـيري والحجـر الجيـري     . متوازية
  .حدات الصلصال لتكويني جداله وافانةالمتدلمت المتداخل مع و
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  ) :Dissected Back Slope(المنحدرات الخلفية المتقطعة -٣

توجد هذه الوحدة في الطرف الشرقي من قرية الطورفة وترتبط بهذه الوحدة بعض االشكال الخاصة 
  .بمختلف انواعها) Mass movement(واالنهيارات الكتلية ) Rills(مثل الحزوز الطولية 

  

  ): Central Anticlinal Ridge(الحاجز المركزي للطية المحدبة -٤

تم فصل هذه الوحدة باالعتماد على التغير المفاجىء في الميل وامتداد هذا الحاجز المركـزي ذات  
تكون صـخور هـذه الوحـدة اكثـر مقاومـة للعمليـات       . الطوبوغرافية العالية على طول محور الطية

تي ازيلت فهي تتكون من صخور الحجر الجيري المتبلور والعائـدة لتكـوين   الجيومورفولوجية من تلك ال
يظهر تأثير العمليات الجيومورفولوجية في اطراف هذه الحواجز على شكل تعرية اخدودية نشطة . سنجار

)Gully erosion (وتكوين حزوز طولية اضافة الى االنهيارات الكتلية بأنواعها المختلفة.  
  

  مة لمفهوم حصاد مياه االمطاراختيار طرائق مالئ

كانت عملية تغذية المياه الجوفية موضوع دراسة طويلة االمد للعقود الثالثة االخيرة حيث ركـزت  
البحوث المنشورة على امكانية تعويض النقص الحاصل في المخزون المائي الجوفي وذلك باالعتماد على 

او اصطناعيا عن طريق نشر الميـاه السـطحية او   احدى طرق التغذية االصطناعية والتي تتم اما طبيعيا 
تصميم حواجز توضع على مجاري الوديان الموسمية العاقة جريان الماء السطحي واطالة زمن غـيض  

او عن طريق حفر ابار الحقن وعلى اعماق مختلفة حيث تصلح هذه االبـار لتغذيـة   . الماء داخل التربة
ة ، اذ تعتمد كل طريقة من طرائق تغذية الميـاه الجوفيـة   الحشارج المائية المحصورة او غير المحصور

  ) .Appan, 1998( ،)Dillon , 1999(على عدة عوامل وحسب طبيعة المنطقة 
متر مكعب كل كيلـومتر  ) 17650(ونظرا للحجم التقديري للماء الفائض في منطقة داهونة والبالغ 

تـم اختيـار   ) . , 2002الشكرجي (راقية مربع سنويا والذي يفقد بشكل سيح سطحي خارج االراضي الع
احدى الطرق المالئمة لحصاد هذا الماء الفائض عن طريق تغذية الحشارج المائية اسفل مروحة داهونـة  
الفيضية عن طريق تصميم قواطع او حواجز صغيرة ومتوسطة والتي يمكن انشاءها من مـواد مختلفـة   

يان الموسمية التي يصعب التحكم في تنظيم مسارها بحيث تقطع الود) حواجز خرسانية او حواجز حجرية(
او تصريفها ، اي ان الغاية االساسية من هذه القواطع هو اعاقة جريان مياه السيول الموسمية مما يـؤدي  
الى اطالة زمن غيض الماء داخل قطاع التربة والذي يعمل بدوره على تغذية الحشارج المائية في المنطقة 

دد من هذه الحواجز الحجرية على نفس المجرى الرئيسي وبمسافات متفاوتة لضمان تم انشاء ع. المختارة
اطالة فترة مغاض الماء والحيلولة دون ضياع المياه السطحية خارج المناطق الواعـدة ، ويمكـن اعـادة    

  .صيانة هذه الحواجز سنويا لتكون جاهزة في بداية الموسم المطري القادم وبكلفة قليلة
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  ع االمثل وتصميم الحواجز الحجريةاختيار الموق

ونتيجـة  ، بعد التعرف على الخصائص الجيولوجية والجيومورفولوجية لسطح المروحـة الفيضـية  
الزيارات الحقلية للمنطقة تم اختيار ستة مواقع مناسبة القامة الحواجز الحجرية ثالثة منها علـى الـوادي   

تم اعـداد  . سي االيسر لحوض مروحة داهونة الفيضيةالرئيسي االيمن والثالثة االخرى على الوادي الرئي
ويجب االشارة هنا ان اختيـار  ) 3الشكل  (خارطة اروائية هندسية لهذا الغرض تبين مواقع هذه الحواجز 
  -:المواقع الستة لهذه الحواجز كان مبنيا على عدة اعتبارات اهمها

لتي تعمل ان وجدت على تخلـل ميـاه   عدم وجود صدوع او شقوق بالقرب من مواقع هذه الحواجز وا. 1
الجريان السطحي الى اعماق بعيدة عن السطح والذي يؤدي الى عدم اقتصادية حفر ابار عميقة لكـي  

  .تصل الى منسوب هذه المياه ومن ثم االستفادة منها
ممـا  ان معدل التغذية االصطناعية ينخفض الى النصف عندما تكون الطبقات العليا ذات نفاذية واطئة . 2

لذلك تم اختيار مواقـع هـذه   )  ,2000اسماعيل(هو عليه عندما تكون الطبقات العليا ذات نفاذية عالية 
الحواجز والتي تحوي على طبقات عليا مكونة من الحصى الخشن وقطع الحجر المكسر والتـي لهـا   

  .نفاذية عالية وبسماكة تزيد عن المتر الواحد
متر وبارتفـاع  )  750(وعلى نفس المجرى الرئيسي والتي بلغت تم تصميم المسافة بين حاجز واخر . 3

  ).4الشكل  (مترين لضمان خزن اكبر كمية من المياه في الحشرج المائي 
توفر المواد الالزمة لبناء هذه الحواجز والمتمثلة بالكتل الحجرية المختلفة االحجام بكثرة وعلى مسافة . 4

  .ؤدي الى تقليل كلفة االنشاءقريبة جدا من مواقع هذه الحواجز مما ي
  .سهولة وصول اآلليات وكادر العمل الى مواقع الحواجز المختارة. 5
  

  اقتراح الطرق المالئمة لحصاد مياه االمطار في منطقة داهونة

تتناول هذه الفقرة اقتراح طرق مالئمة اخرى لحصاد مياه االمطار في منطقة داهونة وذلك حسـب  
  لمبينة على الخارطة االروائية الهندسية التي تـم اعـدادها لهـذا الغـرض     طبيعة اشكال سطح االرض ا

وفيما يلي عرض بعض الطرق المختارة لحصـاد ميـاه   . والتي تناسب قيام مثل هذه المشاريع) 3الشكل (
  -:االمطار وحسب طبيعة االشكال االرضية المالئمة في منطقة داهونة وكاالتي

  :حواجز نشر المياه. 1

ات نشر المياه احدى اشكال مفهوم حصاد مياه االمطار عن طريق التحكم في توزيع مياه تعتبر عملي
السيول الخاطفة ونشرها على مساحة واسعة من االرض والتي قد تكون اراضي زراعية واعـده حيـث   

لتقنية ان افضل المناطق لتصميم وانشاء هذه ا. تستخدم اساسا كأحد الوسائل التقليدية لتحسين الغطاء النباتي
  .هي سطوح المراوح الفيضية بكافة انواعها وكما هو موضح على الخارطة االروائية الهندسية اعاله
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ثالثة نماذج لمقطع المسح االرضي على طول المجرى الرئيسي لمروحة داهونة تبـين ارتفـاع   : ٤شكل 

  .وموقع الحاجز المراد تصميمه
  :الزراعيةالمصاطب والمدرجات . 2

تعتبر هذه التقنية من أكفأ التقنيات المستخدمة في مجال صيانة التربة ومنع انجرافها وتوفير اراضي 
تعتبر هذه التقنية من افضل الطرق لتحويل ). 10-35%(زراعية في المناطق المنحدرة والتي تتراوح بين 

ان افضل المناطق لتصـميم  . الياالراضي المنحدرة ضعيفة االنتاج الى اراضي ذات مردود اقتصادي ع
حـواجز  (وانشاء هذه التقنية في منطقة داهونة هي وحـدة الحواجز الخارجيـة المعـزولة والمتجانسـة 

وكما هو مثبت مواقعها على الخارطة االروائيـة  ) حواجز المنسم(والحواجز الداخلية المتجانسة ) الكويستا
  .الهندسية اعاله

  

  :باالشجارالحواجز الصغيرة المحيطة  .٤

يمكن تصميم هذه التقنية على مستوى المزرعة او الحقل الزراعي حيث تقوم هذه التقنية على مبـدأ  
تجميع مياه االمطار الساقطة وزيادة فترة بقائها على سطح االرض لضمان الزيادة في رطوبة التربة عـن  

تحيط اشجار الفاكهة بشكل قوسـي بحيـث   ) سم 30-50(طريق تصميم حواجز حجرية او رملية بارتفاع 
تزداد كفاءة هذه التقنية في االراضي ذات النفاذية العالية والتي تتواجـد  . تكون موازية للخطوط الكنتورية

تم تحديد مواقـع هـذه   %). 5-15(على جميع سطوح المراوح الفيضية وترسبات المنحدرات القليلة بين 
  ).3الشكل  (الهندسية الحواجز على الخارطة االروائية 

  
  االستنتاج

ان مدى نجاح تصميم او تنفيذ اية طريقة من طرائق حصاد المياه تتطلـب اعـداد قاعـدة  مـن     
على سبيل المثال كمية وتوزيـع ومعـدل السـقيط    (المعلومات تشمل دراسات حول الخصائص المناخية 

  .المتوفرة  عن المنطقة قيد الدراسةاضافة الى الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ) الخ…المطري
قدمت معطيات التحسس النائي في الدراسة الحالية معلومات قيمة في رفـد مفهـوم حصـاد ميـاه     
االمطار وصوال الى اعداد خرائط تخصصية تفصيلية ساهمت بشكل فعال في تحديـد المنـاطق المثلـى    

باسلوب حديث بعيد عن المشاكل البيئية المتمثلة  لتطبيق هذه التقنيات واستغالل هذه الموارد المائية المتاحة
بارتفاع درجات التلوث بمختلف انواعه وذلك عن طريق تصميم خزانات امينة متمثلة بتغذيـة الحشـارج   

وباالعتماد ، تعتبر الخارطة الهندسية االروائية التي تم اعدادها في هذه الدراسة. المائية في منطقة الدراسة
شكال الجيومورفولوجية ، بمثابة اسلوب منهجي حديث يمكن االعتمـاد عليـه فـي    على تحليل مظاهر اال

  .الدراسات المقارنة في عموم القطر
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تعتبر المراوح الفيضية ومنها مروحة داهونة من االشكال الجيومورفولوجية المنتشرة في المنـاطق  
رضية التي تتناسب مع تقنيـات  الجافة وشبه الجافة من القطر والتي يمكن استخدامها كاحدى المظاهر اال

تتميز الطرائق االخرى التي تم توضيحها على الخارطـة الهندسـية االروائيـة بكفاءتهـا     . حصاد المياه
ومالءمتها لمختلف مظاهر االشكال االرضية وصوال الى تعزيز كمية المياه الجوفية وارتفاع مسـتوياتها  

كيب سنجار المحدب مما يزيد عطاء االبار المحفورة في منطقة اقدام المنحدرات على الطرف الشمالي لتر
حيث تفضل هذه الطرائق لتقليلها التبخر السطحي ، فوق مستوياتها ومن ثم تحسين في نوعية المياه الجوفية

تبقى الناحية االعالمية لمفهوم حصاد المياه وتحفيز المواطن . عكس ما هو معمول في المسطحات المائية
رورة التقنين في استهالك الماء وتعريفه بالمشاكل التـي تواجـه المـوارد المائيـة     على التفكير جديا بض

  .السطحية منها والجوفية من االمور المهمة في نجاح هذا المفهوم
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