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:ممخص الدراست   

وّب رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ، وأوػؾذ أعلُخ ,  ؽظبك ادلُبٖرٕبوٌذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ذبوثخ اٌَىكاْ يف    
ٍبهلد هٍُهب  ،  اٌيت اٌوىاًِ اٌيت اٌَىكاْ واُ٘ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ادلَزقلِخ يف رـولذ ٌجوغ 

مجن ادلوٍىِبد ِٓ ِظبكه سلزٍفخ وبٌىزت وادلواعن واٌلوهَبد واٌشجىخ  وٌزؾمُك أ٘لاف اٌلهاٍخ مت
  :ومت اٌزىطً ئىل اٌولَل ِٓ إٌزبئظ أعلهب . (االٔزؤذ ) اٌلوٌُخ ٌٍّوٍىِبد 

.وُّخ ادلُبٖ احملظىكح ٍبهلد هٍٍ رىفو  األِـبهِىلن اٌَىكاْ ووُّخ ٘ـىي ُِبٖ  – 1  

.اٌَىكاْ ٕ٘بن هلك ِٓ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ يف  – 1  

.مل رَزغً ادلُبٖ احملظىكح ثشىً اِضً يف االٍزقلاِبد ادلقزٍفخ  – 0  

 :مقذمة 



رشىً ٔلهح ادلىاهك ادلبئُخ يف ثوغ ِٕبؿك اٌَىكاْ ٘بعَب وجريا ػلل ِٓ رٕفُن اخلـؾ          
الد اٌيت وِبىاٌذ ادلُبٖ يف أوائً اٌموْ احلبكٌ واٌوشوَٓ ِشىٍخ ِٓ أفـو ادلشى.  اإلظلبئُخواٌرباِظ 

ئْ ادلُبٖ يف اٌشوق األوٍؾ لؼُخ الزظبكَخ : "رىاعٗ اٌووة، َمىي اخلجري األِوَىٍ رىِبً ٔبف
)  غلوٍهب ماد ثول هَىوٌ وٍُبٍُخ واعزّبهُخ، وسبزل ألْ رظجؼ ِظلها زلزّال ٌٍظوام، و٘ى ِب

ىاوجب يف ٘نا ثبإلػبفخ ئيل اىكَبك ِولالد ؽغُ اٌَىبْ اٌيت رزـٍت اىكَبكا ِ .(  1002فلاَ 
وُّخ ادلُبٖ اٌونثخ وذلنا طبهد ادلُبٖ رشىً ٘بعَب كائّب ٌىً كوي اٌوبمل، ومل َول احللَش هٕهب 

وِٓ مث، طبهد ". ثبألِٓ ادلبئٍ"وّب وبْ يف ادلبػٍ، وئظلب اطـٍؼ هٍٍ ٘نا اذلبعٌ دبب َووف 
اٌجول اٌَُبٍٍ، واٌجول اٌجول االلزظبكٌ، واٌجول اجلغوايف و: لؼُخ إُِٔخ ماد ئثوبك ِزولكح رزّضً يف

ىَبكح اٍزهالن اٌفوك  ئيل أكٌاٌزـىه يف رلبالد احلُبح ادلقزٍفخ  أْوّب  ( . 2991فبهً ) اٌمبٔىين 
ٌزواد ِٓ ادلبء ( 5)ئْ اٌشقض ػلزبط ئىل ( 2991) ِٕلّخ اٌظؾخ اٌوبدلُخل موود فم. ِٓ ادلُبٖ 

ىَ ٌُىىْ طؾُؾًب وٌُجمً ٔلُفًب وَزّزن ثظؾخ اٌُ يفٌزوًا (  55 ئىل 15) َىًُِب ٌٍـجـ ، ثبإلػبفخ ئىل 
 . رببفق هًٍ اٌظؾخ  اٌيت ٍ٘عُلح ، وؽغُ اٌىُّخ وإٌىهُخ ٌٍُّبٖ 

 ئيل ثبإلػبفخ األهػُخؤلوا ٌٍزل٘ىه اٌجُئٍ اٌنٌ طبؽت كوهاد اجلفبف ادلزوبلجخ هٍٍ اٌىوح        
ادلبئُخ ادلزبؽخ ِن طوىثخ اٍزغالذلب  رياَل هلك اٌَىبْ واؽزُبعبهتُ ٌٍّبء واٌؼغؾ اٌشلَل هٍٍ ادلىاهك

الهرفبم اٌزىٍفخ وٌٍؾفبف هٍٍ َِٕىة ادلُبٖ يف ادلقبىْ اجلىفُخ اٌوُّمخ ، فمل  األؽُبْيف ثوغ 
واٌيت ٔظُجب وافوا ِٓ اال٘زّبَ فبطخ يف ادلٕبؿك اجلبفخ وشجٗ اجلبفخ  األِـبهرمُٕبد ؽظبك ُِبٖ  أفند

 . َوزرب اٌَىكاْ واؽلح ِٕهب

 :راسة مشكهة انذ

ً٘ رىعل رمبٔخ :    ِشىٍخ اٌلهاٍخ ؽلكد هلح رَبؤالد رزٍقض يف اٌَإاي اٌوئٌُ اٌزبيل           
 ِب ٍ٘ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ادلَزقلِخ يف اٌَىكاْ:  ؟ ورزفوم ِٕٗ األٍئٍخ اِرُخؽظبك ُِبٖ يف اٌَىكاْ 

 ؟  ؽظبك ادلُبٖ يف رُّٕخ ادلىاهك ادلبئُخ  أعلُخ ٍ٘ ِب

 :يار املشكهة أسباب اخت

 .ُؾ ورٕفُن ثواِظ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ رىفري ئؿبه ٔلوٌ ََبهل اجلهبد ادلَئىٌخ يف اٌزقـ -1



 . االِٓ ادلبئٍ ِٓ ادلىػىهبد اٌيت شغٍذ اٌوبمل َوزرب ِىػىم  -2

 .واٌنٌ َمن عيء وجري ِٕٗ يف ادلٕـمخ اجلبفخ وشجٗ اجلبفخاٌَىكاْ ِٓ األلـبه ماد ادلَبؽخ اٌىجريح  -3
:بحث أهذاف ان  

:َهلف ٘نا اٌجؾش ئىل   

.اٌزووف هٍٍ ِفهىَ ؽظبك ادلُبٖ .-1  

 .رلبي رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ اٌىلىف هًٍ ذبوثخ اٌَىكاْ يف -1

  :تعريف حصاد املياه 

َـٍك ِظـٍؼ احلظبك ادلبئٍ هًٍ أَخ هٍُّخ ِىهفىٌىعُخ أو وُُّبئُخ أو فُيَبئُخ رٕفن هًٍ        
ثـوَمخ ِجبشوح هٓ ؿوَك سبىني اٌزوثخ ِٓ زبيَٓ  ٍىاًءبٖ األِـبه ، األهع ِٓ أعً االٍزفبكح ِٓ ُِ

ادلٕلّخ اٌووثُخ ) أورب لله شلىٓ ِٓ ُِبٖ األِـبه اٌَبلـخ هٍُهب وزبفُف ٍوهخ اجلوَبْ اٌيائل هٍُهب 
ََهُ يف رمًٍُ االصلواف ، أو ثـوَمخ غري ِجبشوح  أْ٘نا األِو ِٓ شأٔٗ . (  2003ٌٍزُّٕخ اٌيهاهُخ 

ه ثزغُّن ُِبٖ اجلوَبْ اٌَـؾٍ يف ِٕـمخ رظوَف وزبيَٓ غري ِووػخ ٌالصلواف واٍزقلاِهب ، ومٌ
 .ألغواع اٌوٌ اٌزىٍٍُّ ٌٍّؾبطًُ اٌيهاهُخ أو ٌٍشوة أو ٍمبَخ احلُىاْ أو رغنَخ ادلُبٖ اجلىفُخ 

 األِـبهٖ رٍه اٌزمُٕخ اٌيت رَزقلَ يف ؽغي وزبيَٓ ُِب ثأهنب األِـبهورووف هٍُّخ ؽظبك ُِبٖ        
يف فزواد ٍمىؿهب ثـوق زبزٍف ثبفزالف اٌغبَخ ِٓ ذبُّوهب وِولالد ٘ـىذلب واهبكح اٍزقلاِهب 

 (  2006آي اٌشُـ ) هٕل احلبعخ اٌُهب ٍىاء ٌٍشوة او ٌٍوٌ اٌزىٍٍُّ او ٌزغنَخ ادلُبٖ اجلىفُخ 
اع ئٔزبعُخ ٔبفوخ ، وِٓ ادلّىٓ أَؼًب رووَف احلظبك ادلبئٍ ثأٔٗ ذبُّن ُِبٖ اجلوَبْ اٌَـؾٍ ألغو

وٍٍُخ ٌزغُّن وزبيَٓ ُِبٖ األِـبه واجلوَبْ اٌَـؾٍ يف ( ِٓ ِٕلىه ؽفق اٌزوثخ)وميىٓ اهزجبهٖ 
 .ِىبْ زللك ويف مجُن احلبالد ال َشًّ ٘نا اٌزووَف عوَبْ ادلُبٖ يف األهنبه اٌلائّخ

َبْ ادلُبٖ وَِبؽخ ذبُّن اْ اٌوٕظو اٌوئٍَُ ٌزمُٕبد ؽظبك ُِبٖ األِـبه ٘ى إٌَجخ ِب ثني َِبؽخ عو
ادلُبٖ ، ؽُش رىىْ َِبؽخ عوَبْ ادلُبٖ ِضبٌُخ ئما وبْ ذلب ِوبًِ عوَبْ ٍـؾٍ وبيف وَِبؽخ 

ثشوؽ أْ رىىْ ذلنٖ اٌزوثخ ( يف ادلٕبؿك ادليهوهخ)وهبكح َزُ زبيَٓ ادلُبٖ وىهاهخ إٌجبد . ٌزغُّن ادلُبٖ 
 .يهوم هبب حلني ٍمىؽ األِـبهاٌمله اٌىبيف ٌالؽزفبف ثبدلبء ٌزيوَل احملظىي ادل



ونٌه فبْ فٍَفخ ؽظبك ُِبٖ األِـبه وؽفق هؿىثخ اٌزوثخ رمىَ هًٍ اٌزمًٍُ ِٓ اصلواف اٌزوثخ 
اٌيهاهُخ ، ويف مٌه ئغلبك ؽٍىي هٍُّخ الٍزظالػ األهاػٍ ادلٕغوفخ هٓ ؿوَك احلل ِٓ رل٘ىه 

زىي ادلبئٍ ٌٍزوثخ يف ادلٕبؿك ادليهوهخ فىاطهب اٌـجُوُخ ورمًٍُ عوَبْ ادلُبٖ اٌَـؾُخ وىَبكح سليوْ احمل
 .ثبإلػبفخ ئىل ذبُّن ُِبٖ األِـبه ثىٍبئً هٍُّخ وئهبكح اٍزوّبذلب يف هٌ احملبطًُ هٕل اٌؼووهح . 

وِٓ اجللَو مووٖ أْ رمبٔخ ؽظبك ُِبٖ األِـبه وؽفق هؿىثخ اٌزوثخ ِزولكح وزبزٍف ِٓ ِىلن ِفو 
خ ٘ـً األِـبه واالٍزوّبي األفؼً ٌألهاػٍ، وً٘ روزّل ؽَت طفبد اٌزوثخ اٌـجُوُخ وِولي وضبف

، وهّك ؤىهُخ اٌزوثخ يف ربلَل اذببٖ ووضبفخ ( ًُِ األهع)اهزّبكًا ِجبشوًا هًٍ اخلـىؽ اٌىٕزىهَخ 
 .٘نٖ األهّبي ؤىم اٌزمُٕخ ادلواك ئٔشبؤ٘ب 

 :أمهية حصاد املياه يف تنمية املوارد املائية 

دلبئٍ ٘ى ِٓ  اٌىٍبئً ادلضًٍ ٌٍؾظىي هًٍ ادلُبٖ هٕلِب ال رىىْ ثظىهح هبِخ َوزرب احلظبك ا
ِظبكه ادلُبٖ األفوي ِزىفوح وفبطخ يف ادلٕبؿك اجلبفخ اٌيت ال رزىفو هبب ِظبكه ادلُبٖ اٌلائّخ 
اجلوَبْ ، وؽىت ٌى رىفود ٘نٖ ادلُبٖ رىىْ هًٍ شىً ُِبٖ عىفُخ غري ِزغلكح وَىىْ ِٓ 

 .هاٍبد وأٌٍ هٍُّخ األفؼً هلَ اٍزقلاِهب ثلوْ ك

وفٍك ٔلُ هٌ رىٍٍُّ كاهّخ ٌإلٔزبط اٌيهاهٍ ، فاْ أعلُزٗ وفبطخ يف ادلٕبؿك اجلبفخ    
 :وشجٗ اجلبفخ روزّل هًٍ األٌٍ اٌزبٌُخ

ٌٍٕمض يف ادلىاهك (  هٌ رىٍٍُّ)ػووهح أْ َىىْ احلظبك ادلبئٍ ِظلهًا ِىّاًل   - 2   
 .االؽزُبعبد ادلبئُخ اٌوبٌُخ  ادلبئُخ وٌٌُ ادلظله اٌىؽُل ٌٍّؾبطًُ ماد

بطًُ اٌيهاهخ حمل واإلٔزبعُخٌزىفري ادلُبٖ ثغوع ىَبكح اإلٔزبط  ئػبفُخربمُك فوص   -  1 
 .ادلـوَخ 

 .ربمُك ىَبكح وفبءح اٍزقلاَ ادلىاهك األهػُخ غري ادلَزغٍخ   -1  

ٔٗ ويف ادلٕبؿك وِٓ احلمبئك اٌيت غلت أفن٘ب ثوني االهزجبه يف رلبي احلظبك ادلبئٍ أ     
اٌوبَ ال ميىٓ االٍزّواه يف  يفٍُِ  150هٓ  األِـبهاذلبِشُخ اٌيت رمً فُهب ِولالد 



وػّبْ لله ِمجىي ِٓ اإلٔزبعُخ ئال يف كً ٔلبَ هٌ ِىًّ ٌالؽزُبعبد ادلبئُخ  اإلٔزبط
 .حبُش َزُ رىفري ٘نٖ اٌىُّخ ِٓ ادلُبٖ ِٓ فالي احلظبك ادلبئٍ 

ٍُِ يف اٌظُف وؾل أكىن  250ٍُِ يف اٌشزبء ، أو  200ي ولل اهزّل ِولي ٘ـى     
 :ِشبهَن احلظبك ادلبئٍ واٌوٌ اٌزىٍٍُّ وفمًب ٌالهزجبهاد اٌزبٌُخ  إللبِخ

 .االفزُبه ٌٍّىالن اٌظؾُؾخ ٌزـجُك احلظبك ادلبئٍ   - 2 

خ االفزُبه اٌٍَُُ ٌزمبٔخ احلظبك ادلبئٍ اٌيت ميىٓ االهزّبك هٍُهب حبُش رىىْ ٍهٍ  -  1
 .اٌزـجُك  ولٍٍُخ اٌزىبٌُف ِن ئِىبُٔخ طُبٔزهب ثشىً كوهٌ 

هٓ ؽبٌخ .اٌيهاهٍ ادلالئّخ ٌيهاهخ احملظىي ادلٕبٍت  اإلٔزبطاٌزـجُك اٌٍَُُ ٌزمُٕخ   - 1
 .اٌيهاهٍ  االٍزقلاَ

ػووهح وعىك وهٍ وٍؾ ادلٕزفوني َشري ئىل رملَوُ٘ ألعلُخ ادلشبهوخ يف وً   - 5
 .ً واٌظُبٔخ واٌزشغُ اإلٔشبءِواؽً 

أعلُخ رىفري ادلوٍىِبد ؽىي اذلُلهوٌىعُب وفىاص األهاػٍ وئِىبُٔخ االٍزضّبه ؽىت   - 5
 .رزبػ فوص اٌزـجُك اٌٍَُُ ٌزمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ 

اٌزأوُل هًٍ إٌىاؽٍ االلزظبكَخ واالعزّبهُخ واٌجُئُخ اٌيت َورىي هٍُهب افزُبه اٌزمبٔخ   - 6
 .ادلالئّخ 

ْ أعلُخ احلظبك ادلبئٍ رىّٓ يف زلبٍٕٗ االلزظبكَخ واٌجُئُخ يف اٌزأصري هًٍ ويف األفري فا   
احملبطًُ اٌيهاهُخ ثزىفري ُِبٖ ئػبفُخ ثىٍفخ لٍٍُخ رَزقلَ ووٌ  ئٔزبعُخىَبكح وربَني 

وّب اْ ٘نٖ ادلُبٖ لل رىىْ ادلظله األٍبٍٍ أو اٌىؽُل ٌىضري ِٓ اٌزغّوبد . رىٍٍُّ 
ٌيت رزُّي ثبجلفبف ٌفزواد ؿىٍَخ ِٓ إٌَخ ٌَل ؽبعخ اإلَٔبْ اٌَىبُٔخ يف ثوغ ادلٕبؿك ا

 .واحلُىاْ ِٓ ادلُبٖ 
 :انعوامم انيت تؤثر عهي حصاد املياه 

آي ) أعلهب، وٌىٓ  ِفوٌٕ٘بن هىاًِ سلزٍفخ رإصو هٍٍ احلظبك ادلبئٍ وٍ٘ زبزٍف ِٓ ِٕـمخ     
 : ( 2006اٌشُـ 



 :فظبئض ٍـؼ اٌزوثخ  – 1

اٌزغُّن ثشىً ِجبشو هٍٍ وُّخ وِولي ادلُبٖ ادلقئخ ِٓ فالي اٌوىاًِ رإصو فظبئض ٍـؼ   
 :اٌزبٌُخ 

ويف ؽبٌخ %  5ال َزغبوى ًُِ ٍـؼ اجلي دبملاه  أْهٕل افزُبه ِٕـمخ احلغي غلت : ادلًُ ( أ ) 
 .هٍُّبد اصلواف اٌزوثخ  ئيلىَبكح ادلًُ هٓ مٌه ٍىف َإكٌ 

جبشو هٍٍ َِبؽخ اٌزقيَٓ وهٍٍ اٌفزوح اٌيُِٕخ َإصو ؿىي اٌَـؼ ثشىً ِ: ؿىي اٌَـؼ ( ة ) 
 .اٌالىِخ ٌٍزقيَٓ 

و٘ى َيَل ِٓ إٌبلٍُخ اذلُلهوٌُىُخ ، و َيَل ِٓ كهىه اٌجمن ادلبئُخ واٌيت ثلوه٘ب : اٌغـبء إٌجبيت ( ط ) 
 .ادلُبٖ وثبٌزبيل ىَبكح وُّخ ادلبء ادلزجقو  أِبَرشىً ؽىاعي  أهنبريَل ِٓ هٍُّبد اٌزجقو ، وّب 

 : ٔىم اٌزوثخ  – 2

هٍٍ وُّخ ادلُبٖ احملغىىح وٍَوت لىاَ اٌزوثخ كوها هئَُُب  األِـبهَإصو ٔىم اٌزوثخ اٌيت رزَبلؾ هٍُهب   
يف مٌه ، فمىاَ اٌزوثخ َإصو هٍٍ ِولي االهرشبػ وإٌبلٍُخ اذلُلهوٌُىُخ ٌٍزوثخ ، فبٌزوثخ اٌوٍُِخ 

وعىك َِبِبد وثمبَب عنوم  أْاٌـُُٕخ ، وّب واحلظىَخ َيَل فُهب ِولي االهرشبػ ِمبهٔخ ثبٌزوثخ 
 .َإصو هٍٍ هٍُّخ االهرشبػ  األشغبه

  : األِـبهفظبئض ٘ـىي  – 3

ثشىً هئٌُ هٍٍ ِولالد االهرشبػ وثبٌزبيل هٍٍ وُّخ ادلُبٖ  األِـبهرإصو فظبئض ٘ـىي   
 :رٍه اخلظبئض  أُ٘احملغىىح ، وِٓ 

 :وُّخ ادلبء اذلبؿً ( أ ) 

 .ُخ اذلـىي ادلـوٌ ريكاك هؿىثخ اٌزوثخ وميىٓ اْ رزؾىي فُّب ثول ايل ُِبٖ سلئخ وٍّب ىاكد وّ   

 :شلح ٘ـىي ادلـو ( ة ) 



َمظل هبب وُّخ اذلـً ادلـوٌ يف ِلح ِوُٕخ ورمبً ثبدلٍُّزو ِبء ٌىً ٍبهخ ومٌه فالي فزوح ىُِٕخ 
ِب ذببوىد شلح اذلـً  فاما.  شلح اذلـً لٍٍُخ يف اٌجلاَخ مث ريكاك ِن اٌيِِٓوُٕخ ، وهبكح ِب رىىْ 

 .ؽظبك ادلُبٖ  ئِىبُٔخِولي اٌزوشُؼ فبْ مٌه َيَل ِٓ 

رىىَن اذلـىالد ادلـوَخ ثىعىك هؿىثخ َِجمخ يف روثخ ِىبْ ؽغي ادلُبٖ ، وغبٌجب ِب ػللس مٌه هٕل 
ض اٌفزواد ادلـوَخ ادلزجبهلح هٍٍ اهع عبفخ شلب ََجت رَوة ٘نٖ ادلُبٖ فالي اٌشمىق وثبٌزبيل ٔم

 .وُّخ ادلُبٖ احملغىىح هبب 

 :شلب رملَ فاْ أُ٘ اٌوىاًِ اٌيت غلت ِواهبهتب هٕل رظُُّ أٔلّخ احلظبك ادلبئٍ ِب ٍٍَ 
 .رىىَن األِـبه هًٍ ِلاه ادلىٍُ اٌيهاهٍ  -1
 .شلح ٍمىؽ اإلِـبه  -2
 .فظبئض اجلوَبْ اٌَـؾٍ ٌٍزوثخ اٌَـؾُخ ؤفبمَخ اٌزوثخ  -3
 (هّك اٌزوثخ ولىاِهب)ادلبء  للهح اٌزوثخ هًٍ زبيَٓ -4
 . املعينةرؼبهٌَ ادلٕـمخ  -5
 .ٔىم وؽغُ االٍزقلاَ  -6

 :امناط تقنية حصاد مياه االمطار يف انسودان 
األفريح  يف اٌَىكاْ هدبب ئىل اٌضالس لووْ َوعن ربهَـ اٍزقلاَ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ        
اٌشوة   ك وأَؼًب الٍزقلاِبد ورَزقلَ ثشىً زللوك ألغواع اٌيهاهخ هًٍ ٔـبق ػُ. 

ِب  واٍزقلِذ اٌولَل ِٓ أٔىام رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ اٌجَُـخ واٌيت . ٌالَٔبْ واحلُىاْ 
 .ىاي ِولّهب ِزجوًب يف وضري ِٓ لوي ووكفبْ وكاهفىه يف وٍؾ وغوة اٌَىكاْ 

واٌىٍبئً ادلزجوخ يف مٌه احلني رشًّ ؽفو أؽىاع يف أهع ؿُُٕخ أو طٍجخ رىىْ        
ٔفبمَزهب ِٕقفؼخ علًا ورًَّ زلًٍُب ثبٌفىٌخ ورىىْ يف شىً كائوٌ أو ثُؼبوٌ، اٍزقلاَ 

 .األواين ادلٕيٌُخ وهًّ اٌَجٍىلبد هًٍ أٍـؼ ادلٕبىي 

 :اٌَلوك اٌزواثُخ  – 2



ء اٌَلوك اٌزواثُخ ثووع رلبهٌ اٌىكَبْ ٌزؾىًَ ادلُبٖ ورزّضً ٘نٖ اٌزمُٕخ يف ثٕب       
اٌفوطخ ٌزشجن اٌزوثخ ثبدلُبٖ وهفن لبثٍُزهب  إلربؽخ األهعَِبؽخ ِٓ  ألوربؽَت اٌىٕزىه 

  .(  2006 هجلوْ وهجل اٌٍـُف )  أؿىيٌٍيهاهخ ٌفزوح 

ٌفزوح  رزّضً يف ثٕبء ٍل ؽغوٌ او روايب حلغي ُِبٖ اٌىاكٌ: ضلَبه ٍلوك اٌوٌ ثبال – 1
اؿىي ؽُش رغّو َِبؽبد واٍوخ اِبَ اٌَل وَزُ االٍزظالػ هٓ ؿوَك االضلَبه اِبَ 

اٌَل واٌيهاهخ هٓ ؿوَك لٕىاد ربىٍَُخ فٍف اٌَل اػبفخ ايل االٍزفبكح ِٓ ادلُبٖ ادلقئخ 
الغواع االٍزقلاَ  األِـبهوّب رَزقلَ رمبٔبد ؽظبك ُِبٖ . ٌشوة االَٔبْ واحلُىاْ 

، وفبطخ يف ادلٕبؿك   terractingاحملبطًُ ومٌه  ثوًّ ادلزبهٌَ  اٌيهاهٍ ثغوع هٌ
اجلجٍُخ وادلورفوخ ، يف والَبد كاهفىه ثغوة اٌَىكاْ او هًّ اٌَواثبد ثووع واهّبق 

اٌيهاهُخ  األهاػٍيف وضري ِٓ ادلىالن ثبٌَىكاْ دبب يف مٌه  أٍبٍُخاورب واٌيت رٕزشو ثظىهح 
وروزرب رمبٔبد هًّ ادلزبهٌَ او اٌٍَُ اٌيهاهُخ . ٌيهاهُخ ثبدلشبهَن ادلووَخ فبهط اٌلوهح ا

Staircase Farming   ويف . اؽل اللَ ٔلُ ؽظبك ادلُبٖ وؽفق اٌزوثخ يف اٌوبمل
اٌشوق االوٍؾ فبٔٗ َمبي اْ ٘نٖ اٌزمبٔبد لل مت رـىَهب ثىاٍـخ اٌفُُٕمُني وِٓ مث أزشو 

ذ ايل غوة اٌَىكاْ فبطخ واْ اٍزقلاِهب يف ِٕـمخ مشبي افوَمُب وِٓ ٕ٘بن أزمٍ
ووعل . اٌَىكاْ لل شهل ٘غواد وجريح ِٓ رلّىهبد اٌلوي ادلزبمخخ ٌلوي مشبي افوَمُب 
 Steepاْ اٌزمبٔبد اٌملميخ ٌٕلُ ادلزبهٌَ  ٍ٘ ؽً ٌّٕى احملبطًُ يف االضللاهاد احلبكح  

Slopes  ثوغ ويف. وسبٕن عوف اٌزوثخ ٘نا جببٔت مسبؽهب الٍزقلاَ ادلُبٖ ثىفبءح 
 االؽُبْ َزُ هٌ ادلزبهٌَ دبُبٖ سلئخ يف فيأبد اهػُخ

 :ٍلوك ٔضو ادلُبٖ  – 1

ََزقلَ حلظبك ورىىَن ُِبٖ اٌَُىي يف َِبؽبد واٍوخ او اٌَهىي اٌفُؼُخ اٌيت َىىهنب  
َزُ ٔضو ادلُبٖ هٓ ؿوَك البِخ ؽىاعي رواثُخ هٍٍ رلوٌ اٌىاكٌ . اٌىاكٌ وفك لبثٍُزهب ٌٍيهاهخ 

 .ا إٌّؾ ادلٕبؿك اجلبفخ وشجٗ اجلبفخ وَٕبٍت ٘ن

ؽلصذ رلبهخ ؿبؽٕخ يف زلبفلخ عجبي اٌجؾو األمحو ومٌه ٔزُغخ  2967فٍ هبَ ف        
فزوح اجلفبف ، ولل واعٗ رىىَن اٌغناء رلّىهخ ِشبوً سبضٍذ يف اٌـوق اٌَُئخ ، ادلَبفبد 



ئغلبك ِظدله كائدُ   ومت اٌزفىري ؽُٕهب يف . اٌـىٍَخ ورشزذ ٌٍَىبْ يف َِبؽبد واٍوخ 
ولبِذ ُ٘ئخ رىفري ادلُبٖ ثأفن ادلجدبكهح ٌٍزقـدُؾ ألوي   ( . اٌنهح واٌلفٓ)ٌزأِني اٌغناء 

ٍُِىْ ِزو  5.8كٌزب فىه ٍبٌىَ ِزىٍؾ اٌزظوَف )ِشووم ٌٕضو ادلُبٖ يف ِٕـمخ ٘ىشريٌ 
ومٌه ِٓ فالي ئٔشبء ٍل أو عَو هًٍ اٌلٌزب آفنَٓ يف االهزجبه احملبٍٓ اٌزبٌُخ ( ِىوت

: 

 .وعىك ِظله ِٕبٍت ٌٍُّبٖ ِٓ اٌىاكٌ  -2

 .وعىك روثخ ؿُُٕخ عُلح ٌٍّىلن    -1

 .اخلربح اٌـىٍَخ دلىاؿين ادلٕـمخ يف اٌوٌ اٌفُؼٍ   -1       

 .االؽزُبعبد احلبكح ٌٍغناء   -5       

 .وعىك شجىخ زلـبد ٌمُبً اٌفُؼبٔبد خبىه ٍبٌىَ   -5       

. ِزدو   1.1وٍُى ِزو واهرفبم  1.5ىي ؽىايل وهًٍ ػىء مٌه مت ئٔشبء ٍل ثـ       
ٍُِىْ ِزدو   1.8)ٍلوك هًٍ فىه هوة  5صلؼ ادلشووم وفالي إٌَني اٌزبٌُخ مت ئٔشبء 

ٍلًا  15ومت ئٔشبء ٍل فبٌِ هًٍ فىه ِىجبْ ، ولبِذ ُ٘ئخ رىفري ادلُبٖ ثأشبء ( ِىوت
 .فلاْ  20000أو عَوًا يف زلبفلخ اٌجؾو األمحو  ٌوٌ َِبؽخ رمله حبىايل 

 :ٔلبَ احلفبئو  – 5
هوفذ احلفبئو ِٓ ىِٓ ثوُل وثظىهح فبطخ يف اجملزّوبد اٌيت روُش يف اٌجُئخ شجٗ اجلبفخ ،           

وروزرب احلفبئو فيأبد اطـٕبهُخ وكائًّب ِب َزُ ؽفو٘ب ربذ ٍـؼ األهع ويف روثخ رىىْ يف ِولُ 
 .  ْ طٍلح أو طٍجخاألؽىاي ال رَّؼ ثزَوة ادلُبٖ أو َزُ ِوبجلزهب ٌزىى

يف فيأبد طغريح ولل اٍزـبم اٌمـبم اذلٕلٍٍ  األِـبهََزقلَ ٘نا إٌّؾ ٌزقيَٓ ُِبٖ           
ثبٌوغُ ِٓ فىالل اٌشوة واٌزجقو ، وهدبب  األِـبهرمُٕخ ٕ٘لٍُخ ِالئّخ حلظبك ُِبٖ  أطجؼرـىَوٖ ؽيت 

ٔفند دبىاطفبد  وئمابٔزهب كوهَب سبذ طُ ئما% 03ِٓ  أوضو ئيلرظً االٍزفبكح ِٓ ُِبٖ احلفبئو 
يف اٌَىكاْ يف رىفري ادلُبٖ  األِـبهو َزّضً اٍزقلاَ ؽظبك ُِبٖ  .فين  أشوافٕ٘لٍُخ وربذ 

غبٌجُخ احلفبَو ؽىي اجملّوبد اٌَىُٕخ يف  ئٔشبءَزُ . يف احلفبَو  أٍبٍُخاٌشوة ثظىهح  ألغواع



ووكفبْ اٌىربٌ ، واٌيت  ئلٍُُوبٔذ ؽبػوح اٌيت  األثُغاٌموٌ وثوغ ادللْ اٌىجريح يف اٌَىكاْ ِضً 
وٍوبد اورب َزُ  ثأؽغبَؽفبَو  أَؼبوّب َىعل . هٍٍ ِضً رٍه احلفبَو  أٍبٍُخروزّل ثظىهح 

ٌالٍزفبكح ِٕهب يف شوة احلُىأبد ٌٍووة اٌوؽً ، و٘نٖ رىعل ثظىهح اورب يف ِٕـمخ  ئٔشبؤ٘ب
 .اٌجـبٔخ ثشوق اٌَىكاْ ، ومشبي ووكفبْ وكاهفىه 

لبِذ اإلكاهح اٌيهاهُخ ثبٌزقـُؾ ألوي ىهاهخ شلُىٕخ يف اٌَىكاْ ،  2957يف هبَ        
ووبْ مٌه يف ِٕـمخ اٌملِجٍُخ عٕىة غوة ِلَٕخ اٌمؼبهف ووبٔذ ادلشىٍخ اٌوئَُدُخ  
رزّضً يف اؽزُبعبد ُِبٖ اٌشوة فالي ِوؽٍخ احلظبك ، وأرؼؼ أْ أَٔت ؽً رىفري ُِبٖ 

وثدنٌه مت  ( . ٍُِىْ ِزو ِىودت  5.77ؾ اٌزظوَف ِزىٍ)َىىْ  ِٓ فىه أثى فبهغخ 
 .ِزو ِىوت  26000ئٔشبءٖ وأوي ؽفري  ٌزقيَٓ ادلُبٖ يف ٘نٖ ادلٕـمخ ٌزقيَٓ 

 :اٌَلوك اٌزوشُؾُخ  – 5

روًّ هٍٍ رغنَخ ادلُبٖ اجلىفُخ ، وََزقلَ ٘نا إٌّؾ يف ادلٕبؿك اجلبفخ وشجٗ اجلبفخ   
ِزوا وربفو ٘نٖ  10ال ريَل هٓ  ثأهّبقـؾُخ اٌَ اِثبهالهزّبك اٌَىبْ يف اٌشوة هٍٍ 

ال  األِـبهيف ِىٍُ  األوكَخفَوهخ أَُبة ادلُبٖ يف هٍٍ عبٔجُخ ،  أوثجـٓ اٌىاكٌ  اِثبه
ٌزغنَخ ادلُبٖ اجلىفُخ ٌنا َزُ ثٕبء  األهعثبؿٓ  ئيلَزُؼ اٌفوطخ ٌٕفبم اورب وُّخ ِٓ ادلُبٖ 

 .زقيَٓ اٌَلوك ٌزمًٍُ ٍوهخ عوَبْ ادلُبٖ وٌيَبكح اٌ

هبطّخ والَخ مشبي ووكفبْ ِٓ / وروزرب ِٕـمخ أٌجبْ علَل عٕىة ِلَٕخ األثُغ       
ادلٕبؿك اٌيت ٌلَهب اخلربح واٌلهاَخ يف رأٌٍُ عٕبَٓ أهالف َزُ هَهب هٓ ؿوَك آثبه ربفو 

واٌيت رووٌ أَؼًب عٕبَٓ فىاوٗ يف َِبؽبد رمله حبىايل ( ِزو هّمًب 5.0-1.0)َلوًَب 
َ مت ئػبفخ اٌولَل ِٓ عٕبَٓ اٌفىاوٗ ٌزظجؼ ادلَبؽخ 2950وِٕن هبَ  .فلاْ  100

ؽبك دلَٕىة ادلُبٖ اجلىفُخ  اطلفبعَ ؽلس 2970ويف هبَ . فلاْ  500اٌىٍُخ ؽىايل 
ولل سبضً احلً اٌىؽُل . ؽلَمخ  70، وؽُٕهب مت اٌزفىري يف ئٔمبم ؽىايل ( ِزو 21-25)

خلىه وٌيَبكح ِولي رَوة ادلُبٖ ٌزغنَخ اخلياْ يف ئٔشبء ٍل إلثـبء ٍوهخ عوَبْ ادلُبٖ ثب
عَىه وثٗ  5مت رظُُّ ٔلبَ َزىىْ ِٓ . ِزو  10وثوّك ( وٍُى ِزو 1×8)اجلىيف احمللك 



ؽفود رلّىهخ آثبه جببٔت اخلىه ؽىي ِٕـمخ اٌَلوك دلوالجخ .  Spillwaysِفُؼبد 
 .رنثنة ادلُبٖ اجلىفُخ ووبٔذ اٌزغوثخ ٔبعؾخ 

أُ٘ احلفبئو واٌَلوك دبٕبؿك سلزٍفخ يف اٌَدىكاْ وٍدوزهب   ( 2)ي هلُ اجللو َجني        
 .ٍُِىْ ِزو ِىوت يف إٌَخ  59اٌزقيَُٕخ واٌيت رمله فمؾ حبىايل 

 
 انسذود واحلفاير بواليات انسودان املختهفة (1)جذول رقم 

اٌَوخ اٌزقيَُٕخ  ٔلبَ ؽظبك ادلُبٖ اٌىالَخ
اٌفوٍُخ ٍُِىْ ِزو 

 ِىوت
  ؽفبَو ٍلوك 

 5.52 95 1 مشبي ووكفبْ
 0.86 55 2 عٕىة كاهفىه

 25.50 55 12 مشبي كاهفىه
 26.11 1 8 اٌجؾو األمحو

 1.21 6 2 اخلوؿىَ
 5.57 251 5 اٌمؼبهف ووَال

 0.9 78-  أهبيل إًٌُ
 5.0 251 2 إًٌُ األىهق

اٌزموَو اٌمـوٌ اٌَىكاين ؽىي اٍزقلاَ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ :  ادلظله 
 1001كاْ ، ثبٌَى
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ِضً شغوح اٌزجٍلٌ يف  األشغبهذبىَف ٍُمبْ ثوغ  األؽُبََْزقلَ يف ثوغ      
هبنٖ ادلٕـمخ ٘نا  األِـبهزبيَٓ ُِبٖ  أكواد أُ٘ووكفبْ ؽُش روزرب ٘نٖ اٌشغوح اؽل 

  .ٌضّبه ؿُجخ  ئٔزبعهبجببٔت 

 يف وأؿىذلب األشغبه أػقُِٓ  غوة اٌَىكاْ ثىضوح وً٘ يفرىعل شغوح اٌزجٍلي و   
) شىً  )   ِزوًا 11ِزوًا وَظً لـو عنههب ئىل  30-25اٌوبمل ولل َظً اهرفبههب ئىل 

اٌزجٍلٌ شغوح هبهَخ ِٓ األوهاق  ِٓ أٌف هبَ و أوضو ئىلوروّو ٘نٖ اٌشغوح ، ( (  2
ِٓ  اجلنم ِفوى. اٌلهىه هٕل ثلاَخ اخلوَف يف األوهاقأشهو يف إٌَخ ورجلأ  9دللح 

غوة اٌَىكاْ سلئًب ٌٍُّبٖ  يف األ٘بيلوََزقلِٗ . شقظًب  45ضلى  اٌلافً ولل ََن
ٌزو ِبء ََزقلِهب اٌَىبْ  25000 -10000 ؽىايلوََن  األِـبهٌزغُّن ُِبٖ 

 . شهىه  5سبزل ألوضو ِٓ  واٌيتفالي فزوح اجلفبف 

 شغوح اٌزجٍلٌ (  1 )شىً 
 

 
 



 

 

 ٌزجٍلٌ ثىاٍـخ كٌى ادلبءٔشً ادلُبٖ ِٓ شغوح ا (  1 )شىً 
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َزُ مٌه ِٓ فالي هًّ أٍـؼ ٌٍّٕبىي ِبئٍخ أو هًّ ِب ًََّ ثبٌَدجٍىلبد              
اٌغوع األوي ٘ى رظوَف األِـبه ِٓ أٍـؼ ادلٕبىي ثُّٕب اٌغوع : ؽُش رإكٌ غوػني 

 .ني الٍزقلاِهب يف األغواع ادلقزٍفخ اٌضبين ٘ى ذبُّن ُِبٖ األِـبه وزبيَٕهب يف ِىاه

 :حجم مياه تقانات حصاد املياه يف انسودان 

ادلٕبفُخ يف اٌَىكاْ ِٓ اٌظؾواوٌ يف اٌشّبي ، ؽُش َٕولَ اذلـىي  األلبٌُُرزولك       
ادلـوٌ، مث ادلٕبؿ شجٗ اٌظؾواوٌ ، وشجٗ اٌَبفٕب أو اٌَبفٕب اٌفمريح ، اٌَدبفٕب اٌغُٕدخ ،   

. ىائٍ واٌنٌ َيَل ِولي اذلـىي ادلـوٌ إٌَىٌ فُٗ هٓ األٌدف ٍُِّزدو   وادلٕبؿ االٍز
ثٍُىْ  2000حبىايل  –هغُ االفزالف يف ٘نٖ اٌىُّخ  -ورمدله هبب األِـدبه إٌَىَخ



وَمله ِولي اجلوَبْ إٌَىٌ إٌبرظ هٓ األِـبه كافً اٌمـو حبىايل . ِزو ِىوت يف إٌَخ 
ؽغدُ   وَمدله  . و دبىالن سلزٍفخ ِٓ اٌمـدو  ثٍُىْ ِزو ِىوت ِىىٔخ أوكَخ رٕزش 19

ٍُِىْ ِزو ِىوت فمدؾ أٌ ؽدىايل    59ؽىايل  االٍزقلاَ اٌَبئل ِدٓ ؽظبك ادلُبٖ 
 .وٍ٘ روزرب َٔجخ اٍزغالي ػئٍُخ علا (  1) علوي ) ِٓ مجٍخ ادلُبٖ % 0.005

 
 ثوغ اٌلوي اٌووثُخيف اٌَىكاْ وؽغُ االٍزقلاَ اٌَبئل  ( 1)   علوي هلُ

 هٓ ؿوَك اٍزقلاَ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ِٓ ادلُبٖ

 
 

 اٌلوٌخ
 ؽغُ ادلُبٖ ٍُِىْ ِزو ِىوت يف إٌَخ

ؽغُ  ؽغُ اذلـىي ادلـوٌ
 االٍزقلاَ

 %إٌَجخ 

 0.1 18 8515 األهكْ

 1.6 951 16000 رىٌٔ

 0.005  59 2000.000 اٌَىكاْ

 5.15 1060 58500 ٍىهَب

 2.1 1000 250000 ادلغوة

 9.51 6580 68000 آٌُّ

 1001ادلٕلّخ اٌووثُخ ٌٍزُّٕخ اٌيهاهُخ : ادلظله 
 
 
 



 
  

 :اننتائج وانتوصيات 

ٌلَٗ ؽظٍُخ ِوزربح فُّب َزوٍك ثزظُُّ اٌَىكاْ  أْ أعلهبهلك ِٓ إٌزبئظ  ئيلرىطٍذ اٌلهاٍخ        
ُ ورٕفُن واحلُىاْ وأَؼًب فربح عُلح يف رلبي رظُّ اإلَٔبْورٕفُن احلفبئو ثغوع رىفري ادلُبٖ ٌشوة 

ورمىَ ثوغ اذلُئبد اٌجؾضُخ وادلإٍَبد . اٌَلوك اٌزواثُخ اٌظغريح هًٍ رلبهٌ األوكَخ ادلىمسُخ 
احلىىُِخ وُ٘ئخ اٌجؾىس اٌيهاهُخ ووىاهح اٌوٌ وادلىاهك ادلبئُخ ، ثاعواء ثوغ اٌزغبهة ثبٍزقلاَ 

بٔخ واألثُغ ثىٍؾ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ثغوع رىفري ُِبٖ اٌوٌ اٌزىٍٍُّ يف وً ِٓ ِٕـمخ اٌجـ
 . األشغبهادلٕبىي وثوغ  وأٍـؼ فوٌعل هلك ِٓ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ أِ، وّب رىاٌَىكاْ 

ورىطٍ اٌلهاٍخ ثؼووهح اال٘زّبَ ثزمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ومٌه دلب َزّزن ثٗ اٌَىكاْ ِٓ ِىلن       
ُّبد ادلُبٖ اٌيت ثىُّبد وجريح ، وّب رىطٍ ثؼووهح االٍزفبكح ِٓ و األِـبهََبهل هٍٍ ٘ـىي 

و اٌيهاهخ واحلُىاْ وفبطخ يف ادلٕبؿك اجلبفخ وشجٗ اجلبفخ  اإلَٔبَْزُ ؽظبك٘ب ومٌه يف رلبالد هٌ 
 .واٌيت رجول هٓ هنو إًٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :املراجع 

  1330آي اٌشُـ ، هجل ادلٍه ثٓ هجل اٌومحٓ  -

ىخ اٌووثُخ ، ادلإسبو اٌلوي اٌضبين ؽظبك ُِبٖ األِـبه واٌَُىي وأعلُزٗ ٌٍّىاهك ادلبئُخ يف ادلٍّ
 .ٌٍّىاهك ادلبئُخ واٌجُئخ اجلبفخ ، اٌَوىكَخ 

 1330هبثلوْ ، هجل اٌٍـُف ، طالػ هجل اهلل ، ِىٍ  -

 رمبٔخ ؽظبك ُِبٖ األِـبه ، ِٕزلي َِزمجً ادلُبٖ يف اٌَىكاْ ، اخلوؿىَ        

 1990فبهً، ٔجًُ   -

 ٍوائٍٍُ ، كاه االهزظبَ ، اٌمب٘وحؽوة ادلُبٖ يف اٌظوام اٌوويب اإل        

 1990ِٕلّخ اٌظؾخ اٌوبدلُخ  -

، اٌزموَو اٌضبِٓ هٓ احلبٌخ  1333رٕفُن اإلٍزوارُغُخ اٌوبدلُخ ٌزىفري اٌظؾخ ٌٍغُّن حبٍىي هبَ       
 .اٌظؾُخ ثبٌوبمل ، اجملٍل األوي ، عُٕف 

  1001ادلٕلّخ اٌووثُخ ٌٍزُّٕخ اٌيهاهُخ  -
 .يف اٌىؿٓ اٌوويب ، اخلوؿىَ  ت حصاد المياهتعزيز استخدام تقانا    

  1001 ادلٕلّخ اٌووثُخ ٌٍزُّٕخ اٌيهاهُخ -
 1331اٌزموَو اٌمـوٌ اٌَىكاين ؽىي اٍزقلاَ رمبٔبد ؽظبك ادلُبٖ ثبٌَىكاْ ، 


