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 مٌاة االمطار 

وهً أساس الزراعات المعتمدة علً األمطار وهً •

المصدر الرئٌسً األول فً المناطق ذات المناخ الرطب 

 .المطٌر 

وٌعتبر الحد األدنى لإلسقاط المائً المطري السنوي •

مللٌمتر  250والذي ٌمكن من زراعة محاصٌل حوالً 

أمطار فً العام وهو معدل ٌحدث فً بعض المناطق 

األخرى الداخلٌة وفٌما ٌمكن زراعة محاصٌل بعلٌة 

 .أشهرها القمح والشعٌر 



وهناك مناطق كثٌرة فً العالم تتمٌز باإلسقاط المطري العالً •
مللٌمتر سنوٌا وأكثر  1200الً  600والذي ٌتراوح من حوالً 

 . من ذلك 

ومثل هذه المناطق  ٌمكن زراعة كافة المحاصٌل علً األمطار •
فقط وذلك بفرض أن الظروف الجوٌة واألرضٌة األخرى مالئمة 

 .  ومواتٌة لنمو المحصول وأنتاجة

ومن المناطق ذات األمطار المتوسطة الً العالٌة مناطق وسط •
 . وشمال أوروبا والوالٌات المتحدة وكندا

واألراضً  Arable Landوالغالبٌة العظمً لألراضً الزراعٌة •
 وكذلك أراضً المراعً   Cultivated Landsالمزروعة 

Range Lands   أو Grass Lands   وهً أراضً تتلقً مٌاة
 .أروائها من اإلسقاط المطري 



 مٌاة األمطار فً مصر

ٌسقط المطر فً مصر علً الساحل الشمالً وعلً أعالً •
 .تالل البحر األحمر وسٌناء

وتنقسم مصر من حٌث معدالت المطر الً أربعة أقالٌم  •
 :هً 

 (.مم  100شمال خط مطر ) إقلٌم شمال الدلتا  -1•

 (. مم 25 -100بٌن خطً مطر )إقلٌم شبة جاف  -2•

 .اقلٌم شبة صحراوي  وٌندر فٌه سقوط األمطار -3•

 . إقلٌم صحراوي ٌقع جنوب محافظة المنٌا  -4•



مم 132عموما ٌبلغ معدل المطر السنوي فً مصر نحو •

مم فً منطقة  65فً المنطقة الساحلٌة و ٌبلغ حوالً 

مم فً مصر الوسطً وٌكون  1الدلتا بٌنما ٌبلغ حوالً 

 .صفر مم فً منطقة مصر العلٌا 

قد ٌستفٌد النبات من مٌاة االمطار الساقطة مباشرة او قد •

ٌتجمع المطر بمنطقة فوق طبقة غٌر نفاذة للمٌاه أو فوق 

أفق مشبع  بماء البحر وغٌر متصل به او فً الكثبان 

 .الرملٌة



 حصاد مٌاه االمطار 

 ٌعرف حصاد مٌاه االمطار•

بأنها تلك التقنٌة التً تستخدم فً حجز وتخزٌن مٌاه  

االمطار فً فترات سقوطها بطرق تختلف باختالف الغاٌة 

من تجمٌعها ومعدالت هطولها وإعادة استخدامها عند 

الحاجة الٌها سواء للشرب أو للري التكمٌلً أو لتغذٌة 

 .المٌاه الجوفٌة 



 :  وتتلخص مكونات نظام حصاد المٌاه فً أجزاء ثالثة هً •

 :منطقة حجز المٌاه  -1

 وٌقصد بها حجز المٌاه بشكل مؤقت تمهٌدا لنقلها الً منطقة التخزٌن 

 : وسٌلة التخزٌن  -2

.  وهو المكان الذي تحتجز به المٌاه من وقت جمعها وحتى استخدامها 
وتختلف أحجام هذه األماكن تبعا لكمٌة  الهطول المطرى السنوي 

وقد تكون هذه الخزانات عبارة عن حفر تحت أرضٌة أو . 
 .  خزانات أسمنتٌة أو بالستٌكٌة 

 : نظام النقل -3

حٌث ٌتطلب أنظمة  حصاد المٌاة فً بعض األحٌان نقلها من منطقة 
 .  الحجز الً منطقة التجمٌع عن طرٌق قنوات أو أخادٌد 

 



 نبذة تارٌخٌة عن حصاد مٌاة االمطار 

تعتبر تقنٌات حصاد مٌاه االمطار والسٌول أحد الوسائل القدٌمة •
.  جدا قام بها اإلنسان  فً مناطق شتً لتعظٌم االستفادة منها

هم ( عام قبل المٌالد 500)وٌعتبر المؤرخون أن العرب األنباط 
 أول من برع فً تعمٌم وتطوٌر تقنٌات حصاد مٌاة االمطار 

كما بلغت تلك التقنٌات أوج ازدهارها فً األردن خالل الحكم •
 .   م 636م حتى .ق 63الرومانً فً الفترة الممتدة من 

وهناك مؤشرات علً أن هذه التقنٌات استخدمت فً عدٌد من •
المناطق مثل شمال أفرٌقٌا وبعض الدول األسٌوٌة وفلسطٌن 

 .ومصر والصٌن 

ولهذه فهً تقنٌات لٌست بجدٌدة بل تضرب جذورها فً عمق •
 .التارٌخ 



 العوامل المؤثرة علً كمٌات الحصاد المائً 

من العوامل المؤثرة بشكل رئٌسً علً كمٌات تخزٌن •

 : المٌاة ما ٌلً 

 

 خصائص سطح التربة(  أ)•

 نوع التربة (  ب)•

 خصائص الهطوالت المطرٌة (  ج)•

 



 خصائص سطح التربة :  أوال

تؤثر خصائص سطح التجمٌع بشكل مباشر علً كمٌة ومعدل •
 :  المٌاة المخزنة من خالل العوامل التالٌة 

 :المٌل  - 1

عند اختٌار منطقة الحجز ٌجب أن ال ٌتجاوز مٌل سطح الحجز 
وفً حالة زٌادة المٌل عن ذلك سوف ٌؤدي الً % . 5بمقدار 

 .عملٌات انجراف للتربة 

 :  طول السطح  -2

ٌؤثر طول السطح التربة  بشكل مباشر علً مساحة سطح التخزٌن 
 .  وعلً الفترة الزمنٌة الألزمة للتخزٌن 

 



 : الغطاء النباتً  -3

 : ٌؤثر الغطاء النباتً من خالل 

 ٌزٌد من الناقلٌة الهٌدرولٌكٌة ( أ)

ٌزٌد من ظهور البقع المائٌة وبالتالً تزٌد عملٌة ( ب)
 التبخٌر 

تشكل حواجز أمام المٌاة وبالتالً زٌادة كمٌة الماء ( ج)
 المتبخر 

 Compaction ofوٌمكن أن تساهم عملٌات رص التربة 
the soil surface   علً تحسٌن عملٌة حصاد المٌاة

 .بشكل ملحوظ وبتكلفة أقل 

 



 نوع التربة : ثانٌا 

ٌؤثر نوع التربة التً تتساقط علٌها األمطار علً كمٌة المٌاة 

 ,المحجوزة وٌلعب قوام التربة دورا رئٌسٌا فً ذلك

 فقوام التربة ٌؤثر علً معدل األرتشاح والناقلٌة الهٌدرولٌكٌة

للتربة حٌث التربة الرملٌة والحصوٌة ٌزٌد فٌها معدل 

 .االرتشاح مقارنة بالتربة الطمٌٌة والطٌنٌة 

وبقاٌا جذوع األشجار ٌؤثر ( مسام)كما ان وجود فراغات  

 . علً عملٌة االرتشاح



 : خصائص الهطوالت المطرٌة: ثالثا 

تؤثر خصائص الهطوالت المطرٌة بشكل رئٌسً أو أساسً علً •
 معدالت االرتشاح وبالتالً علً كمٌة المٌاة المحجوزة 

 : ومن أهم خصائص الهطوالت المطرٌة ما ٌلً•

 :  كمٌة الهطوالت  -1

وٌقصد  بها كمٌة الهطوالت المطرٌة لمرة واحدة خالل فترة زمنٌة 
معٌنة والتً تحدث بشكل متتابع فً منطقة حجز معٌنة وتقاس 

 بالملٌمتر ماء 

ومع زٌادة كمٌة الهطول المطري تزداد رطوبة التربة وٌمكن ان 
 .تتحول فٌما بعد الً مٌاة مخزنة 



 :  شدة هطول المطر  -2

وٌقصد بها كمٌه الهطول المطري فً مدة معٌنة وتقاس بالملٌمتر ماء 
 .  لكل ساعة وذلك خالل فترة زمنٌة معٌنة

فإذا . وعادة ما تكون شدة الهطول قلٌلة فً البداٌة ثم تزداد مع الزمن 
ما تجاوزت شدة الهطول معدل الترشٌح فان ذلك ٌزٌد من أمكانٌة 

 .  حصاد المٌاة

 :  توزٌع الهطوالت المطرٌه  -3

ٌتأثر توزٌع الهطوالت المطرٌة بوجود رطوبة مسبقة فً تربة مكان 
 .  حجز الماء

وغالبا ما  ٌحدث ذلك عند الفترات المطرٌة المتباعدة علً أرض 
جافة مما ٌسبب تسرب هذه المٌاة خالل الشقوق  وبالتالً نقص 

 .كمٌة المٌاة المحجوزة بها



 االسالٌب المختلفة لحصاد وتخزٌن مٌاه االمطار 

ٌحدد مناخ المنطقة بدرجة كبٌرة نوعٌة االسالٌب •

 :المستخدمة فً تخزٌن مٌاه االمطار 

 : االقالٌم الممطرة  -1

تستخدم البرك المعدة من االسمنت او البالستٌك المقوي أو 

الفٌبرجالس أو االسفلت وهً أسالٌب مكلفة ولكنها ذات 

جدوى اقتصادٌة حٌث كمٌة مٌاه االمطار وطول فترة 

 . هطولها ٌبرر استخدامها علً الرغم من ارتفاع تكالٌفها 



 : االقالٌم الجافة  -2

هً االقالٌم قلٌلة االمطار والتً فً الغالب مواعٌد الهطول 

بل فً , وكمٌة االمطار وطول وقت هطولها غٌر ثابتة 

 .بعض االحٌان تمر سنة او اكثر دون هطول االمطار 

فً مثل هذه االقالٌم فان استخدام البرك سواء من االسمنت 

او البالستٌك او الفٌبرجالس تكون غٌر مالئمة بل وغٌر 

 .  اقتصادٌة وذات جدوى ضئٌلة او بدون فائدة

وبالتالً البد من التركٌز علً االسالٌب قلٌلة التكالٌف 

 .  وكبٌرة الحجم

 



ومن هنا وجب استخدام االسالٌب المالئمة لمثل هذه الظروف المناخٌة لتحقٌق 
 :  الفائدة القصوى من هذه االمطار فً البٌئات الجافة باستخدام االتً

 التخزٌن خلف السدود  -1

 التخزٌن فً مجري الودٌان  -2

 (الحفر التخزٌنٌة)الغدران الصناعٌة  -3

عبارة عن حفر تخزٌنٌة كبٌرة ٌتم فٌها تحوٌل جزء من مٌاه السٌول المتدفقة فً 
 االودٌة نتٌجة هطول االمطار نحو الغدران المعدة لهذا الغرض 

 :نشر المٌاه  -4

 .  حٌث توضع حواجز بطول عشرات االمتار وبارتفاع ال ٌزٌد عن متر 

وٌتم أنشاء تلك الحواجز فً بعض المرتفعات والسهول لتعترض تدفق السٌول 
 . فتسمح بانتشارها لتتسرب داخل التربة بغرض تغذٌة الطبقات الجوفٌة


