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ــروع  ــات مش ــدى فعالي ــام 2015 كإح ــا (AgWA) ع ــي أفريقي ــة ف ــة للزراع ــاه المخصص ــراكة المي وش
 GCP/INT/231/SWI» تعزيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه المخصصــة للزراعــة وإنتاجيتهــا علــى مســتوى 
أفريقيــا والعالــم« بتمويــل مــن الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون كإســهام فــي المخــرج الثالــث 
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نتوجــه بشــكر خــاص للقائميــن علــى شــبكة الــري الفيضــي فــي كل مــن أعمالهــم ذات الصلــة 
ــدا  ــن أوغن ــي كل م ــي ف ــتوى الوطن ــى المس ــا عل ــا ونطاقه ــاه وأدائه ــاد المي ــات حص ــات تقني بتقييم

وبوركينــا فاســو والمغــرب. 
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الصورة: فاو/جوليو نابوليتانو

مقدمة 

إدارة حصــاد الميــاه المخصصــة للزراعــة والمشــاهد الطبيعيــة 
لمتحولة ا

ــان الســتخدامها بشــكل إنتاجــي«  ــاه الجري ــاه يتمثــل فــي »جمــع مي لعــل أفضــل وصــف لحصــاد المي
)كريتشــلي وســيجيرت 1991(، حيــث يمكــن تصنيفــه إلــى مجموعتيــن: )1( حصــاد ميــاه األمطــار: أي 
القيــام بحصــاد الميــاه مــن األســطح الطبيعيــة وكذلــك مــن األســطح االصطناعيــة مــن قبيــل األســقف؛ 
ــة  ــة مؤقت ــم تفريغهــا مــن مســطحات مائي ــي يت ــاه الت ــات: أي حصــاد المي ــاه الفيضان و )2( حصــاد مي

)كريتشــلي وســيجيرت 1991(.

وهنالــك طيــف واســع مــن تقنيــات حصــاد الميــاه المتوافــرة والقابلــة للتطبيــق ضمــن ظــروف جغرافيــة 
ــقاية  ــي وس ــتخدام المنزل ــاه لالس ــر المي ــى توفي ــتمل عل ــة فتش ــتخدامات اإلنتاجي ــا االس ــدة. أم عدي
ــر  ــاج المحاصيــل واألعــالف واألشــجار، فضــاًل عــن توفي ــان إلنت ــاه الجري الحيوانــات، وكذلــك جمــع مي
الميــاه لبــرك األســماك والبــط لكــن بنســبة أقــل شــيوعًا )كريتشــلي وســيجيرت 1991(. وتعــود كثيــر 
مــن تقنيــات حصــاد الميــاه بأصلهــا إلــى ممارســات زراعيــة محليــة، فــي حيــن تــم إدخــال بعضهــا مــن 
مناطــق جغرافيــة أخــرى )أقاليــم أو بلــدان(. وعــادة مــا تترافــق ممارســات حصــاد الميــاه مــع ممارســات 
زراعيــة وحراجيــة مــن قبيــل زراعــة األشــجار وإدارة خصوبــة التربــة، فضــاًل عــن تحســين رشــح الميــاه 

فــي التربــة وقدرتهــا علــى االحتفــاظ بالميــاه.

ــاه  ــاه. أمــا الغايــة مــن وراء حجــز المي ــاه فــي مفهــوم حجــز المي وتتجلــى إحــدى مقاربــات حصــاد المي
فتتمثــل فــي تخزيــن الميــاه عنــد توافرهــا وبالتالــي توفيرهــا فــي حــال ندرتهــا؛ مــا يجعــل تخزيــن 
ــة  ــي بطريق ــهد الطبيع ــر المش ــرة عب ــن الصغي ــى التخزي ــل بن ــدى تكام ــًا. ول ــرًا محوري ــاه عنص المي
ــة  ــى التعامــل مــع الحال ــذي يســاعد عل ــاه ال منظمــة ومخطــط لهــا، ســيكون مــن الممكــن حجــز المي

ــن:  ــات للتخزي ــن ثــالث فئ ــز بي ــا يمكــن التميي ــاف. وهن ــاه والجف الموســمية للمي

تخزين المياه الجوفية1. 
تخزين رطوبة التربة 2. 
التخزين السطحي 	. 

يمكــن اســتخدام كافــة الحلــول كإجــراءات مســتقلة عــن بعضهــا، إال أن هــذه الحلــول ســتعمل 
بالطريقــة الفضلــى إذا مــا تكاملــت مــع بعضهــا بكثافــة عاليــة وعلــى نطــاق المشــهد الطبيعــي 
لتحســين إمكانيــة حجــز الميــاه. ويمكــن لهــذا النهــج، المعــروف باســم الحلــول ثالثيــة األلِــف )	أ(1 ، 
فــي بيئــات متنوعــة تمتــد مــن المناطــق القاحلــة إلــى الرطبــة، ومــن المناطــق الهضابيــة إلــى الســهول 

ــطة.  ــة المنبس الفيضي

1   يقصد بعبارة الحلول ثالثية األلف 3أ »إعادة تغذية المياه الجوفية واالحتفاظ بمياه األمطار وإعادة استخدامها«. ويمثل نهج 3أ مبادرة ألربعة كيانات هولندية 
)RAIN اإلمكان و مياه أكاسيا و قطاع المياه الهولندي ميتاميتا وأكوا للجميع( وهي تشدد على فائدة جمع المياه وتوسيع نطاق سلسلة استخدام المياه وإعادة 

http://bebuffered.com :استخدامها بقدر اإلمكان ضمن حوض ما  يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من الرابط
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وتعتمــد أوغنــدا وبوركينــا فاســو والمغــرب، شــأنها شــأن كثيــر مــن البلــدان األفريقيــة األخــرى، علــى 
ــّل  ــا ج ــد فيه ــا يعتم ــا. كم ــة لديه ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــق التنمي ــة لتحقي ــوة محرك ــة كق الزراع
ــي كمصــدر معيشــة لهــم. فــي  ــاج الزراعــي البعل ــى اإلنت ــرة عل ــازات الصغي المزارعيــن أصحــاب الحي
الوقــت عينــه، تشــكل الهطــوالت المطريــة غيــر المنتظمــة والتــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا عامــاًل أساســيًا 
ــادرة عامــاًل حاســمًا لتحســين  ــه، تعــد إدارة األمطــار الن يســهم فــي تدنــي اإلنتاجيــة الزراعيــة. وعلي
األمــن الغذائــي ومصــادر المعيشــة. فــي الواقــع، تجنــى الزيــادات القصــوى المحتملــة فــي الغلــة داخــل 

المناطــق البعليــة التــي تكــون فيهــا إدارة الميــاه أساســية )مولــدن، 2007(.

محور هذا التقييم ونطاقه
يشــكل التقييــم الــوارد فــي هــذا التقريــر جــزءًا مــن مشــروع » تعزيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه 
المخصصــة للزراعــة وإنتاجيتهــا علــى مســتوى أفريقيــا والعالــم« والــذي يهــدف إلــى الحــدّ مــن الجــوع 
ــى  ــز عل ــالل التركي ــن خ ــدا( م ــرب وأوغن ــو والمغ ــا فاس ــة )بوركين ــدان أفريقي ــة بل ــي ثالث ــر ف والفق
تحســين إدارة الميــاه المخصصــة للزراعــة وتعميــم مراعــاة إدارة الميــاه المخصصــة للزراعــة فــي أطــر 
العمــل والعمليــات علــى المســتوى الوطنــي. وبصفــة خاصــة، يســهم هــذا التقريــر فــي المخــرج الثالــث 
للمشــروع: تحســين كفــاءة حصــاد الميــاه المخصصــة للزراعــة فــي بوركينــا فاســو والمغــرب وأوغنــدا.

ــراء  ــة والخب ــة للزراع ــاه المخصص ــال المي ــي مج ــن ف ــدين الزراعيي ــم المرش ــذا التقيي ــتهدف ه ويس
ــة  ــاه المخصص ــاد المي ــاءة حص ــين كف ــة تحس ــول كيفي ــة ح ــرات واضح ــم مؤش ــر له ــن، ويوف الفنيي
لإلنتــاج الزراعــي فــي البلــدان الثالثــة الخاضعــة للدراســة، إلــى جانــب مؤشــرات تتعلــق بكيفيــة اختيــار 
تقنيــات مجديــة لحصــاد الميــاه بحيــث تالئــم مناطــق جغرافيــة مختلفــة. ويمثــل تقييمــًا لحالــة حصــاد 
الميــاه المخصصــة للزراعــة وأدائــه ونطاقــه فــي البلــدان الثالثــة ويوفــر ســجاًل للتقنيــات مــع مــدى 

مالءمتهــا وجــدوى تطبيقهــا ضمــن ظــروف تلــك البلــدان.

يلخــص هــذا التقريــر تقييمــًا أجــري لنحــو 42 مــن الممارســات الفضلــى لحصــاد الميــاه عبــر البلــدان 
الثالثــة الخاضعــة للدراســة باســتخدام تحليــل متعــدد المعاييــر. وقــد تــم تطبيــق كل مــن تقنيــات 
حصــاد الميــاه علــى نطــاق واســع مســبقًا فــي أوغنــدا أو بوركينــا فاســو أو المغــرب أو فــي جميعهــا أو 

ســيكون مــن الممكــن تطبيقهــا فيهــا. 

تتمثل أهداف التقييم المفصل لتقنيات حصاد المياه في البلدان الثالثة فيما يلي:

عــرض عــدد مــن ممارســات حصــاد الميــاه، الموجــودة ســابقًا فــي البلــدان الثالثــة وكذلــك 	 
ممارســات أخــرى منفــذة فــي بلــدان أخــرى ومالمحهــا الرئيســية ومنافعهــا وقيودهــا؛ 

تقييم أدائها من حيث المعايير الفيزيائية-الحيوية والفنية واالجتماعية-االقتصادية؛ 	 
ــدة 	  ــات عدي ــن تقني ــة م ــاه أو توليف ــاد المي ــدة لحص ــة واح ــار تقني ــأن اختي ــرارات بش ــه الق توجي

تظهــر تأثيــرات إيجابيــة فــي البيئــة والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك فــي اإلنتاجيــة 
ــة.  ــة والربحي الزراعي
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فهم حالة إدارة الزراعة والمياه
في أوغندا وبوركينا فاسو والمغرب

أوغندا

المناخ والمشهد الطبيعي
ــا وتقــع جــل مســاحتها فــي حــوض النيــل، حيــث  ــد فــي شــرقي أفريقي ــر بل تمثــل أوغنــدا ثالــث أكب
تتشــارك فــي حدودهــا مــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية وكينيــا ورواندا وجنــوب الســودان وتنزانيا. 
ويوصــف البلــد بمشــاهد طبيعيــة مختلفــة، تســودها العديــد مــن الجبــال ذات القمــم المســطحة والتــي 
تحيــط بالهضــاب الجنوبيــة وتفصلهــا عــن بعضهــا وديــان عريضــة تغطيهــا المســتنقعات بصفــة عامة.

 
ويســود البلــد منــاخ اســتوائي يظهــر تباينــات طفيفــة مــن حيــث الهطــوالت المطريــة ودرجات الحــرارة. 
ويشــكل المنــاخ الجــاف دون الرطــب 67 فــي المائــة مــن طبوغرافيــة البلــد فــي حيــن يغطــي المنــاخ 
شــبه القاحــل 20 فــي المائــة مــن األراضــي. وتتــراوح الهطــوالت المطريــة فــي الشــمال الشــرقي مــن 
750 مــم فــي العــام فــي مناطــق كاراموجــا الرعويــة إلــى 1500 مــم فــي العــام فــي السالســل الجبليــة 
وحــول شــواطئ بحيــرة فيكتوريــا )نظــام المعلومــات الخاصــة بالميــاه والزراعــة التابــع لمنظمــة 
ــداد  ــى امت ــرة عل ــة غزي ــوالت مطري ــدا هط ــوب أوغن ــة جن ــهد منطق ــة، 2015(. وتش ــة والزراع األغذي
ــن  ــة بي ــا ثاني ــاود هطوله ــران لتع ــارس/آذار ويونيو/حزي ــن م ــات بي ــل الكمي ــل ج ــث تهط ــام حي الع
نوفمبر/تشــرين الثانــي وديســمبر/كانون األول. أمــا فــي الشــمال، وباتجــاه جنــوب الســودان، يصبــح 
المنــاخ أكثــر جفافــًا، حيــث تعــد الفتــرة الممتــدة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي إلــى فبراير/شــباط األكثر 

جفافــًا.

يقــدر إجمالــي مــوارد الميــاه المتجــددة فــي أوغنــدا بنحــو 66 كــم3 فــي العــام، إال أنــه ال يســتخدم منهــا 
ســوى 0.5 فــي المائــة. مــا يعنــي وجــود فرصــة لتنميــة مصــادر الميــاه المخصصــة لإلنتــاج الزراعــي. 
ــام،  ــى 43.3 كــم3 فــي الع ــي إل ــا اإلجمال ــرة يصــل حجمه ــاه ســطحية وفي ــدا بمــوارد مي ــع أوغن وتتمت
ــرة فــي الهطــوالت  ــان. وتتســبب حــاالت التبايــن الكبي ــد الجري ــر علــى صعي مــع اختــالف مكانــي كبي
المطريــة الموســمية فــي تبايــن تدفــق جــداول الميــاه، حيــث يحــدث تراجــع فــي مســتوى الرطوبــة فــي 
ــا خــالل فتــرات الجفــاف الممتــدة بيــن ديســمبر/كانون األول  المناطــق القريبــة مــن بحيــرة فيكتوري

وفبراير/شــباط وبيــن يونيو/حزيــران وســبتمبر/أيلول.

وتعــد التشــكيلة الجغرافيــة فــي أوغنــدا واحــدة مــن أقــدم المناطــق وتغطيها تربــة فيراليتيــة وحديدية 
)ســابيتي وتيــكا، 2004(. ويتســم هــذان النمطــان مــن التربــة بطبقــات ســطحية رقيقــة )20-30 ســم( 
وطبقــة عميقــة تحــت التربــة )5-10 م( تتفــاوت بيــن طفــال غضــاري وطفــال رملــي. وتســود التربــة 

ذات الطفــال الغضــاري المناطــق األكثــر رطوبــة.

الصورة: فاو/جوليو نابوليتانو
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ويمكن تقسيم أوغندا إلى أربعة مناطق زراعية-إيكولوجية رئيسية: 

ــزي 	  ــي وكيغي ــق أنكول ــض مناط ــي بع ــة ف ــة معتدل ــل منطق ــف بمحاصي ــة: توص ــة مرتفع منطق
ــي؛  ــل الغرب ــورو والني ــابيل وت ــي وس ومبال

ــرق 	  ــي ش ــادة ف ــون ع ــة وتك ــم رعوي ــف بنظ ــق توص ــة: مناط ــبه قاحل ــة وش ــة قاحل ــق رعوي مناط
ــاكا؛  ــرب ماس ــا وغ ــي وكاراموج أنكول

ــرة: توصــف بنظــم زراعيــة خليطــة 	  المناطــق الشــمالية والشــرقية ذات األراضــي العشــبية القصي
مــن قبيــل القطــن والدخــن األصبعــي واألعشــاب القصيــرة؛ 

المنطقــة الزراعية-اإليكولوجيــة الجنوبيــة والغربيــة ذات األراضــي العشــبية الطويلــة: توصــف بنظم 	 
زراعيــة خليطــة مــن قبيــل المحاصيــل المعمــرة والحوليــة واألعشــاب الطويلــة.

القطاع الزراعي
ــن  ــة م ــي المائ ــة 80 ف ــف قراب ــدا، إذ يوظ ــي أوغن ــي ف ــاع الزراع ــه القط ــهم ب ــوري يس ــة دور مح ثم
ــدي )وانيامــا، 2014(. ورغــم  ــي األوغن ــج المحل ــي النات ــة مــن إجمال ــي 33 فــي المائ الســكان، مــا يعن
ذلــك، ال تــزال حالــة نقــص التغذيــة ســائدة وتؤثــر فــي 35 فــي المائــة مــن الســكان. أمــا جــّل الســكان 
ــطية  ــاحة وس ــون أراٍض بمس ــطة ويملك ــرة ومتوس ــازات صغي ــاب حي ــن أصح ــن مزارعي ــون م فيتألف
تبلــع 2.5 هكتــار. ولعــل مســتويات نقــص التغذيــة ترجــع إلــى ركــود اإلنتاجيــة فــي القطــاع الزراعــي 
واالعتمــاد الكبيــر علــى الهطــوالت المطريــة. فــإذا مــا تعلــق األمــر بممارســة الــري، نجــد أن إجمالــي 
ــاع  ــة القط ــتراتيجية تنمي ــي اس ــم ف ــد ت ــة. وق ــي المائ ــى 1 ف ــل إل ــة ال يص ــي المروي ــاحة األراض مس
الزراعــي والخطــة االســتثمارية فــي أوغنــدا تســجيل غــالل المحاصيــل علــى مســتوى المزرعــة 
ــى  ــادرة عل ــة الق ــن اإلمكاني ــر م ــى بكثي ــل أدن ــالل المحاصي ــج أن غ ــرت النتائ ــث أظه ــا، حي ومقارنته

ــة لتحســينها. بلوغهــا، مــا يشــير إلــى فــرص هائل

التشكيلة المؤسساتية
ــز  ــى تحفي ــة عل ــاه والبيئ ــماك ووزارة المي ــد األس ــة ومصائ ــة الحيواني ــة والصناع ــل وزارة الزراع تعم
ــى  ــاه عل ــاد المي ــآت لحص ــة منش ــل إقام ــن قبي ــادرات م ــن المب ــد م ــذت عدي ــد نف ــاه. وق ــاد المي حص
األســطح والخزانــات والســدود فــي الوديــان، والتــي تلقــى الدعــم المباشــر مــن مكتــب رئيــس الــوزراء. 
أضــف إلــى ذلــك أن مؤسســات مــن قبيــل وحــدة تغيــر المنــاخ وقســم الميــاه المخصصــة لإلنتــاج التابــع 

لــوزارة الميــاه والبيئــة، والميــاه المخصصــة لإلنتــاج الزراعــي  تتشــاطر مســؤوليات متماثلــة. 

ــًا  ــًا واضح ــًا توجيهي ــة، 1999( هدف ــي والبيئ ــاه واألراض ــاه )وزارة المي ــة للمي ــة الوطني ــع السياس وتض
ــاج: ــة لإلنت ــاه المخصص ــوص المي بخص

»تحفيــز تنميــة اإلمــداد بالميــاه المخصصــة لإلنتــاج الزراعــي بغــرض تحديــث الزراعــة والتخفيــف 
مــن تأثيــرات حــاالت التبايــن المناخــي فــي الزراعــة البعليــة«

كمــا تحــدد السياســة الوطنيــة للميــاه مســؤوليات نوعيــة لــكل وزارة. فعلــى ســبيل المثــال، تضطلــع 
ــارة  ــط واالستش ــال التخطي ــؤولية أعم ــماك بمس ــد األس ــة ومصائ ــة الحيواني ــة والصناع وزارة الزراع

ــات. ــد األســماك والحيوان ــري ومصائ ــإدارة واســتخدام نظــم ال واإلشــراف والرصــد المتعلقــة ب

وباإلضافــة إلــى السياســة الوطنيــة للميــاه، تحــدد خطــة التنميــة الوطنيــة أســس اســتراتيجية 
ــاًال  ــي مج ــاج الزراع ــة لإلنت ــاه المخصص ــل المي ــتثمارية. وتمث ــة االس ــي والخط ــاع الزراع ــة القط تنمي
ــة  ــة البني ــة القطــاع الزراعــي والخطــة االســتثمارية بهــدف تنمي ــًا ضمــن اســتراتيجية تنمي مواضيعي
التحتيــة لتوفيــر الميــاه للمزارعيــن لصالــح اإلنتــاج الزراعــي، وتشــتمل علــى الــري والميــاه المخصصــة 
للحيوانــات والزراعــة المائيــة. وضمــن مكــون دعــم الــري فــي هــذا المجــال المواضعــي، يتــم االعتــراف 
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ــاه كطريقــة حيويــة يجــب تحفيزهــا لتمكيــن المزارعيــن مــن ممارســة الــري التكميلــي  بحصــاد المي
ــاج الزراعــي، 2012(. ــاه المخصصــة لإلنت )المي

بناء القدرات والخدمات اإلرشادية
يتــم فــي الوقــت الراهــن توفيــر بنــاء القــدرات والخدمــات اإلرشــادية المتعلقــة بحصــاد المياه لتحســين 
ــد  ــات والمعاه ــي: (1) الجامع ــكل أساس ــات بش ــة كيان ــل ثالث ــن قب ــدا م ــي أوغن ــي ف ــاج الزراع اإلنت
البحثيــة؛ (2) مؤسســات اإلرشــاد الزراعــي – الخدمــات الوطنيــة لإلستشــارات الزراعيــة؛ (3) منظمــات 

وشــبكات أخــرى.

وقــد شــهدت المؤسســة األوغنديــة لإلرشــاد الزراعــي إصالحــًا جذريــًا إثــر خطــة لتحديــث الزراعــة أدت 
إلــى تأســيس الخدمــات الوطنيــة لإلستشــارات الزراعيــة عــام 2001. وجــاء تأســيس الخدمــات الوطنيــة 
ــى  ــر إل ــة وتفتق ــه خدمــات اإلرشــاد العامــة مكلف ــت في ــذي كان ــة فــي الوقــت ال لإلستشــارات الزراعي
ــة لإلستشــارات  ــل الخدمــات الوطني ــة. وفــي ســعي لتحســين الخدمــات اإلرشــادية، تــم تحوي الفعالي
الزراعيــة إلــى بنيــة ال مركزيــة ذات منتديــات للمزارعيــن ومؤسســات علــى مســتوى المقاطعــة 
والمنطقــة والناحيــة والمجتمــع. إال أن الخدمــات الوطنيــة لإلستشــارات الزراعيــة أفلحــت جزئيــًا فقــط 
فــي تنفيــذ المســؤولية المنوطــة بهــا. وبالتالــي، ال يُلــم المزارعــون عمومــًا بتقنيــات حصــاد الميــاه 
وحفــظ التربــة والميــاه، كمــا ال يعرفــون مــا يجــب القيــام بــه أو كيفيــة الحصــول علــى الدعــم الفنــي.

ــدا. وتتشــارك رابطــة  ــر الخدمــات اإلرشــادية فــي أوغن وتنشــط منظمــات وشــبكات أخــرى فــي توفي
ــل  ــي جــرى تشــكيلها عــام 1994 مــن قب ــا، والت ــي شــرق ووســط أفريقي ــة ف ــز البحــوث الزراعي تعزي
عديــد مــن المؤسســات الوطنيــة للبحــوث الزراعيــة لعشــرة بلــدان أعضــاء، مبــادرات متشــابهة عبــر 
ــاتية  ــدرات المؤسس ــاء الق ــى بن ــاعد عل ــا تس ــا. كم ــي أفريقي ــدرات ف ــز الق ــدان لتعزي ــن البل ــدد م ع
والبشــرية )فــي مجــال اإلرشــاد والبحــوث الزراعيــة( وتوفيــر خدمــات الدعــم الزراعــي، وكذلــك تمكيــن 
المزارعيــن )رابطــة تعزيــز البحــوث الزراعيــة فــي شــرق ووســط أفريقيــا، 2007(. ويتمثــل هدفهــا فــي 
ــهج أخــرى لــإلدارة المســتدامة لألراضــي بغــرض تحســين  ــاه ونُـ تعميــم مراعــاة أهميــة حصــاد المي

اإلنتــاج الزراعــي فــي أوغنــدا والمنطقــة. 

اإلمكانيات والحاجة إلى حصاد المياه
تتســم أوغنــدا بتقنيــات حصــاد ميــاه متناثــرة ضمــن المناطــق البعليــة. ويحــاول الكثيــر مــن المزارعين 
ــاه  ــاد المي ــات حص ــالل تقني ــن خ ــي م ــاج البعل ــين اإلنت ــرة تحس ــازات الصغي ــاب الحي ــن أصح المحليي
كخطــوط النفايــات والمســاطب المدرجــة وحصــاد الميــاه فــي الموقــع لصالــح مــزارع المــوز. وتشــير 
ــة- ــروف الفيزيائي ــن الظ ــد ضم ــكل جي ــل بش ــا تعم ــى أنه ــذه إل ــاه ه ــاد المي ــات حص ــن تقني ــر م كثي

الحيويــة واالجتماعية-االقتصاديــة األوغنديــة، كمــا يظهــر أن المزارعيــن يقدرونهــا جيــدًا. ويتــم فــي 
الوقــت الراهــن تنفيــذ بعــض مــن تقنيــات حصــاد الميــاه مــن قبيــل خزانــات الوديــان، التــي أدخلتهــا 
منظمــات غيــر حكوميــة والحكومــة فــي المناطــق الرعويــة مــن قبيــل كاراموجــا فــي مناطــق زراعيــة-

ــو  ــى نح ــر. عل ــاق صغي ــى نط ــري عل ــح ال ــتخدامها لصال ــة الس ــة إمكاني ــث ثم ــرى، حي ــة أخ إيكولوجي
مماثــل، جــرى إدخــال نظــام المدرجــات فــي المناطــق الجبليــة، حيــث بــدأت المجتمعــات باســتخدام 
هــذه التقنيــة فــوق األراضــي المنحــدرة. وبفعــل الضغــط الســكاني وازديــاد مــوارد األراضــي نــدرة، 
بــدأت المجتمعــات أيضــًا بتبنــي بعــض أنمــاط المدرجــات فــي المناطــق األقــل ارتفاعــًا. إال أن دراســة 
وتوثيــق ونشــر هــذه التقنيــات عبــر مختلــف المناطــق الزراعية-اإليكولوجيــة كانــت جــدًا متواضعــة.
هنالــك العديــد مــن الفــرص واالحتياجــات المتعلقــة بحصــاد الميــاه لــدى النظــر إلــى الســياق األوغنــدي 
ككل، الســيما فيمــا يتعلــق بجوانــب زيــادة التوعيــة وبنــاء القــدرات وإدارة المــوارد. وتظهــر حاجــة إلــى 
ــة  ــإلدارة القابل ــدة ل ــم الجدي ــى النظ ــة عل ــات المعرف ــة ومؤسس ــات الحكومي ــوادر المؤسس ــب ك تدري
ــى  ــرز حاجــة إل ــاه. كمــا تب ــات حصــاد المي ــذ تقني ــى تخطيــط وتنفي ــك عل ــد، وكذل للتطبيــق فــي البل
إعــادة النظــر فــي المناهــج والمــواد التعليميــة بخصــوص موضــوع حصــاد الميــاه الــذي يجــري تعليمــه 
فــي المعاهــد الفنيــة والجامعــات، كمــا يحتــاج كادر المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى التدريــب بغــرض 
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تحفيــز وإدخــال تقنيــات حصــاد الميــاه بشــكل مســتمر علــى المســتوى الفنــي و تعريــف المزارعيــن 
بمنافعهــا علــى صعيــد إنتــاج المحاصيــل.

ويحتــاج نهــج التواصــل الشــامل إلــى تجديــد بيــن المؤسســات المحليــة والمؤسســات الحكوميــة 
الوطنيــة، إلــى جانــب تفعيــل نهــج أكثــر انســجامًا بيــن وحــدات الدعــم الفنــي. وفــي الوقــت الراهــن، 
ثمــة الكثيــر مــن البيانــات المبعثــرة والمتعلقــة بتقنيــات حصــاد الميــاه وتأثيراتهــا، وســيمثل تحســين 
التواصــل والحــدّ مــن البيروقراطيــة ضــرورة لجمــع البيانــات بطريقــة فعالــة وتخزينهــا ونشــرها. إذ 
ستســاعد تغييــرات كهــذه علــى وضــع إجــراءات واضحــة إلعــادة تغذيــة الميــاه واالحتفــاظ بهــا، وكذلــك 

وضــع توجيهــات وطنيــة حــول كيفيــة تنفيــذ تقنيــات حصــاد الميــاه المطلوبــة بدرجــة كبيــرة.

بوركينا فاسو

المناخ والمشهد الطبيعي
ــا فاســو اســتوائيَا بصفــة عامــة مــع وجــود موســمين رئيســين. ويوصــف  ــاخ فــي بوركين ــر المن يعتب
الموســم الجــاف بارتفــاع الحــرارة مــع ريــاح جافــة قادمــة مــن الشــمال )الصحــراء(، أمــا الموســم الماطــر 
فيوصــف بأمطــار غزيــرة وريــاح رطبــة تهــب مــن الجنــوب. وتتبايــن الهطــوالت المطريــة مــن الشــمال 
ــد كميــة أكبــر مــن الهطــوالت المطريــة. كمــا  إلــى الجنــوب، حيــث تتلقــى البقــاع الجنوبيــة مــن البل
ــد  ــاحلية، ق ــة الس ــي المنطق ــوب. فف ــمال والجن ــن الش ــل بي ــح المحتم ــر والنت ــتوى البخ ــن مس يتباي
ــى          ــى 260 2 مــم فــي العــام، بينمــا قــد يصــل فــي مناطــق أخــرى إل يرتفــع البخــر والنتــح ليصــل إل

800 1 مــم فــي العــام.

بوركينــا فاســو بلــد منبســط نســبيًا ذو مشــاهد طبيعيــة تتســم باالنحــدارات وبعــض الهضــاب، إلــى 
جانــب تربــة فقيــرة معرضــة للتدهــور. وثمــة ثمانــي مجموعــات رئيســية للتربــة علــى امتــداد البلــد، 
إال أن أنمــاط التربــة ضعيفــة التطــور والتــي تعرضــت لالنجــراف والتربــة الحديديــة المرشــحة تحتــل 
قرابــة ثلثــي مســاحة ســطح التربــة. وتتســم هــذه التربــة بمحتــوى متــدنٍ مــن المغذيات بصفــة عامة، 
الســيما عنصــري الفوســفور واآلزوت، وعمقهــا محــدد عمومــًا بطبقــة الصخــور الكتيمــة التــي تبــرز فــي 
ــان الســطحي ومــا  ــر الجري ــة مــن تأثي ــى الســطح. كمــا تعانــي كافــة أنمــاط الترب بعــض الحــاالت إل
ينجــم عنــه مــن انجــراف فــي التربــة )روز، 1977(. أمــا االنجــراف الريحــي فهــو األبــرز فــي المنطقــة 

الســاحلية، حيــث يســجل فيهــا معــدل الهطــوالت المطريــة 600 مــم أو أدنــى.

ــة- ــق الزراعي ــاط للمناط ــة أنم ــدد ثالث ــات، تح ــاخ والنبات ــي المن ــن ف ــاالت التباي ــى ح ــادًا عل واعتم
ــو:  ــا فاس ــي بوركين ــة ف اإليكولوجي

المنطقــة الســاحلية: تقــع فــي الجانــب الشــمالي مــن البلــد وتحظــى بمعــدل هطــوالت مطريــة 	 
ــى  ــرين األول إل ــن أكتوبر/تش ــد م ــاف يمت ــم ج ــع موس ــم، م ــن 300 و600 م ــراوح بي ــنوي يت س
ــن  ــل م ــع قلي ــي م ــهد الطبيع ــى المش ــاب عل ــجيرات واألعش ــن الش ــا تهيم ــران. كم يونيو/حزي
األشــجار التــي تتركــز علــى امتــداد األنهــار الموســمية، وكذلــك فــي المنخفضــات الرطبــة التــي 
تتجمــع فيهــا ميــاه األمطــار بصــورة طبيعيــة. ولعــل هــذه المنطقــة تتيــح فتــرة قصيــرة أقــل مــن 

100 يــوم فــي العــام لزراعــة المحاصيــل.

ــنوي 	  ــة س ــوالت مطري ــدل هط ــى بمع ــد وتحظ ــط البل ــع وس ــمالية: تق ــودانية الش ــة الس المنطق
يتــراوح مــن 600-900 مــم، فــي حيــن يمتــد الموســم الماطــر مــن يونيو/حزيــران إلــى أكتوبــر/
تشــرين األول. وتوصــف هــذه المنطقــة بشــكل رئيــس بالســافانا الجافــة نســبيًا مــع شــجيرات 

خليطــة وبعــض األشــجار المتفرقــة. 
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المنطقــة الســودانية الجنوبيــة: تقــع فــي الجــزء الجنوبــي مــن البلــد وتحظــى بكميــة أكبــر مــن 	 
ــم  ــن 900-1200 م ــا م ــراوح معدله ــث يت ــرى، حي ــق أخ ــع مناط ــة م ــة مقارن ــوالت المطري الهط
فــي العــام. أمــا الموســم الماطــر فيمتــد لفتــرة 6-7 أشــهر، فــي حيــن يغطــى المشــهد الطبيعــي 
بنباتــات كثيفــة ووفيــرة. وتتســم هــذه المنطقــة بموســم زراعــي أطــول نســبيًا يمتــد إلــى قرابــة 

160 يومــًا فــي العــام، فــي حيــن تعتبــر الزراعــة البعليــة أكثــر مالءمــة فيهــا.

ــداد  ــى امت ــد مــن األنهــار، إال أن نهــري موهــون وكومــوي همــا الدائمــان عل ــد عدي ويجــري فــي البل
العــام فقــط، فــي حيــن تكــون األنهــار األخــرى موســمية )نظــام المعلومــات الخاصــة بالميــاه والزراعــة 
التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة، 2015(. وتقــدر مــوارد الميــاه المتجــددة فــي بوركينــا فاســو بنحــو 
12.5 كــم3 فــي العــام. مــع ذلــك، ال يســتخدم ســوى 6.5  فــي المائــة مــن إجمالــي المــوارد التــي تشــكل 

818 مليــون كــم3 فــي العــام مــن مــوارد الميــاه المتجــددة. 

القطاع الزراعي
ــن  ــة م ــي المائ ــكلت 30 ف ــث ش ــو، حي ــا فاس ــاد بوركين ــي اقتص ــي ف ــكل أساس ــة بش ــهم الزراع تس
ــكان  ــن الس ــة م ــي المائ ــن 90 ف ــر م ــل ألكث ــرص عم ــرت ف ــام 2012 ووف ــي ع ــج المحل ــي النات إجمال
ــات المحاصيــل األساســية  العامليــن )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2014 أ(. وتشــكل الحبــوب والبقولي
التــي تنتــج الســتهالكها وبيعهــا محليــًا علــى مســتوى البلــد، بينمــا يشــكل القطــن محصــول التصديــر 
الرئيســي )نظــام المعلومــات الخاصــة بالميــاه والزراعــة التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة، 2015(. وال 
عجــب أن تشــكل الزراعــة المصــدر الرئيســي للعائــدات للســواد األعظــم مــن األســر )منظمــة األغذيــة 

ــاه، 2010(.  ــي إلدارة المي ــد الدول والزراعة/المعه

وتنشــط األعمــال الزراعيــة علــى نطــاق صغيــر، حيــث أن 95 فــي المائــة مــن األراضــي تمثــل حيــازات 
ــة  ــل )منظم ــارات أو أق ــة هكت ــاحة خمس ــة بمس ــي المائ ــا 73 ف ــل، بينم ــارات أو أق ــاحة 10 هكت بمس
األغذيــة والزراعــة،2014 ب(. ويشــكل إنتــاج الحبــوب )الســيما الدخــن والــذرة الرفيعــة( المكــون 
ــا فاســو  ــة مــن الدخــل الزراعــي لألســر )مســح بوركين الزراعــي الرئيــس، حيــث توفــر 42 فــي المائ
للظــروف المعيشــية لألســر، 2003 المنــوه عنــه فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2008(. وتــرى 
ــاه،  ــاد المي ــك حص ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة للزراع ــاه المخصص ــنة للمي ــة أن اإلدارة المحس ــة الوطني الحكوم
ــازات  ــاب الحي ــن أصح ــل المزارعي ــن قب ــي م ــاج الزراع ــتدامة لإلنت ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي مطلوب
الصغيــرة فــي بوركينــا فاســو وتســاعد علــى ضمــان تغطيــة غــالل المحاصيــل لالحتياجــات الغذائيــة 

ــتقباًل.  ــكان مس ــية للس األساس

التشكيلة المؤسساتية 
فــي وزارة الزراعــة والمــوارد المائيــة واإلصحــاح واألمــن الغذائــي المشــكلة حديثــًا، تتــم إدارة حصــاد 
الميــاه مــن خــالل المديريــة العامــة لــإلدارة الزراعيــة وتنميــة الــري. وقد تــم تأســيس المديريــة العامة 
بهــدف التحــول تدريجيــًا إلــى الزراعــة المرويــة وتأميــن إنتــاج الزراعــة البعليــة. ولعــل إدارة األراضــي 
المتدهــورة )التــي تفــوق مســاحتها مليــون هكتــار بحســب التقديــرات( وإعــادة تأهيلهــا ينــدرج بيــن 

األهــداف الرئيســية للمديريــة. 

ــاه  وضمــن المديريــة العامــة، تضطلــع مديريــة حفــظ التربــة بمســؤولية مباشــرة حيــال حصــاد المي
علــى المســتوى الحقلــي. وتعــد مديريــة حفــظ التربــة حديثــة نســبيًا، حيــث تســعى إلــى دفــع عجلــة 
األنشــطة اإلقليميــة والوطنيــة باتجــاه حصــاد الميــاه. أضــف إلــى ذلــك أنهــا شــرعت فــي التعــاون مــع 
عديــد مــن المنظمــات لتحســين قدراتهــا الداخليــة وتحفيــز التعــاون، حيــث أسســت شــراكات تعاونيــة 
وبحثيــة مــع منظمــات مــن قبيــل »المعهــد الوطنــي للبيئــة والبحــوث الزراعيــة، والمعهــد الهندســي 

الدولــي للميــاه والبيئــة والجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي.« 
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ومــن األنشــطة الرئيســة لمديريــة حفــظ التربــة تنفيــذ 000 10 بركــة صغيــرة لحصــاد الميــاه للــري 
ــاد  ــرك حص ــاء ب ــؤدي إنش ــب أن ي ــط، يج ــًا للخط ــي. وتبع ــتوى الوطن ــى المس ــق عل ــاق ضي ــى نط عل
الميــاه ذات الســعة التخزينيــة مــن 250-300 م3 إلــى تحقيــق األمــن الغذائــي وتحســين مســتواه، فضــاًل 
عــن إنتــاج محاصيــل نقديــة. كمــا تصمــم البــرك لدعــم إنتــاج محاصيــل أساســية ألربعــة مــن أفــراد 
األســرة تســتخدم مســاحة 0.25 هكتــار، وفــي المواقــع التــي تمكنهــم مــن ممارســة الــري التكميلــي 

للتغلــب علــى فتــرات الجفــاف. 

بناء القدرات والخدمات اإلرشادية
تقــوم وزارة الزراعــة والمــوارد المائيــة واإلصحــاح واألمــن الغذائــي فــي الوقــت الراهــن بتوفيــر 
اإلرشــاد الزراعــي فــي بوركينــا فاســو بالتعــاون مــع منظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة ودوليــة، وكذلــك 
ــة بالخدمــات  ــة األخــرى المعني ــوزارات الحكومي ــا ال ــاون مــع منظمــات عامــة وأخــرى خاصــة. أم بالتع
ــة المســتدامة،  اإلرشــادية فتشــتمل علــى وزارة البحــوث واالبتــكارات العلميــة، ووزارة البيئــة والتنمي
وقســم المــوارد الحيوانيــة. وعلــى صعيــد البحــوث، يمثــل المعهــد الوطنــي للبيئــة والبحــوث الزراعيــة 
والمعهــد الدولــي لهندســة الميــاه والبيئــة وجامعــة واغادوغــو المؤسســات الرئيســية لتنفيــذ البحــوث 

المتعلقــة بــإدارة الميــاه المخصصــة للزراعــة وحصــاد الميــاه.

ــالل  ــرًا خ ــًا كبي ــن تراجع ــدين الزراعيي ــبكة المرش ــهدت ش ــة، ش ــالت الهيكلي ــج التعدي ــة لبرام ونتيج
الســنوات األخيــرة، وكان علــى مرشــد زراعــي واحــد تغطيــة كافــة أعمــال القســم بنفســه. أضــف إلــى 
ذلــك، عــدم تمتــع المرشــدين الزراعييــن بمعرفــة فنيــة كافيــة، ناهيــك عــن تغييــر مناصبهــم علــى 
الــدوام، وعــن الزيــادة فــي عــدد المنظمــات الزراعيــة الخبيــرة القــادرة علــى توفيــر االستشــارات الفنية 

بخصــوص مواضيــع تغطيهــا خدمــات اإلرشــاد الزراعــي بشــكل تقليــدي. 

اإلمكانيات والحاجة إلى حصاد المياه 
ــا فاســو. فبينمــا تســتخدم  ــرة فــي بوركين ــة كبي ــاه أهمي ــات حصــاد المي يحمــل االســتثمار فــي تقني
بعــض تقنيــات حصــاد الميــاه المســتخدمة ألجيــال كثيــرة مــن قبيــل حفــر »زاي« التــي تعــود بأصلهــا 
إلــى ممارســة محليــة، جــرى إدخــال تقنيــات أخــرى مــن خــالل مشــاريع تنمويــة عديــدة نفــذت فــي 
البلــد منــذ ســتينات القــرن المنصــرم، مــن قبيــل بــرك حصــاد الميــاه ونظــام »فاليراني«-»دلفينــو«. 
وتســتخدم تقنيــات حصــاد الميــاه بدرجــة كبيــرة فــي منطقــة الهضبــة الوســطى، حيــث تبنــى 
ــع  ــم م ــة والتأقل ــور البيئ ــة تده ــة لمكافح ــام حكومي ــع أقس ــاون م ــات بالتع ــك التقني ــون تل المزارع

ــة.  ــاخ فــي الزراعــة والبيئ ــن المن ــا تباي ــي يحدثه ــرات الت التأثي

ــر فــي الهطــوالت  ــن الكبي ــد بفعــل التباي ــاه فــي البل ــات حصــاد المي ــف واســع مــن تقني ــك طي وهنال
المطريــة مــن حيــث المــكان والزمــان والكــمّ، منهــا تقنيــات التحكــم بالجريــان والترســيب مــن خــالل 
زيــادة الرشــح )»زاي«، حواجــز هالليــة، وحواجــز ترابيــة، وحواجــز حجريــة، وخطــوط حجريــة، وخطــوط 
عشــبية، ومــا إلــى ذلــك(؛ وتقنيــات تحســن مــن بنيــة التربــة ورشــح الميــاه والعالقــات مــا بيــن الميــاه 
والتربــة والنبــات، وعمليــة التعديــن مــن خــالل تحفيــز النشــاط الحيــوي فــي التربــة )»زاي« وغطــاء 
ــن  ــي مــن خــالل تخزي ــري التكميل ــات توفــر فرصــة لل ــك(؛ وتقني ــى ذل ــا إل ــة والكومبوســت، وم الترب

الميــاه فــي خزانــات ســطحية )باوليــس، ومــا إلــى ذلــك(. 

وتعتبــر تقنيــات تخزيــن رطوبــة التربــة فــي بوركينــا فاســو تقنيــات مثبتــة، وتلقــى قبــوًال جيــدًا مــن 
ــراف  جانــب الفنييــن والمزارعيــن علــى حــدّ ســواء. ويمكــن تعزيــز هــذه اإلنجــازات مــن خــالل االعت
بقصــص النجــاح علــى المســتوى المحلــي ودعــم عمليــات نقــل المعرفــة إلــى عامــة الشــعب، وذلــك 
علــى ســبيل المثــال عــن طريــق المــدارس الحقليــة للمزارعيــن، وابتــكارات المزارعيــن، ونهــج نقــل 
المعرفــة مــن مــزارع إلــى مــزارع. وفــي كثيــر مــن الحــاالت يكــون المزارعــون ملميــن بتلــك التقنيــات، 
إال أن تكاليــف المســتلزمات )كالحجــارة لعمــل الخطــوط الحجريــة( وأخطــاء التصميــم قــد تتســبب فــي 
إعاقــة التنفيــذ. ولعــل االفتقــار إلــى الكتلــة الحيويــة واألســمدة العضويــة يشــكل تحديــًا متكــررًا، إذ 
يمنــع تحســين مســتوى احتفــاظ التربــة بالرطوبــة وبالتالــي يقــف عائقــًا أمــام الوصــول إلــى إنتاجيــة 
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أعلــى للنبــات. وعليــه، يجــب تحقيــق التكامــل بيــن إدارة المــادة العضويــة للتربــة وخصوبــة التربــة 
فــي تقنيــات حصــاد الميــاه لضمــان األداء األفضــل. 

وبصفــة عامــة، تشــهد الزراعــة البعليــة وإدارة ميــاه األمطــار تطــورًا علــى المســتوى الحكومــي 
والمحلــي علــى حــدّ ســواء، إال أن عمليــات التنســيق بيــن الجهــود المختلفــة وتعديــل التقنيــات لتناســب 
ــاد  ــوع حص ــال موض ــم إدخ ــن، يت ــب المنفذي ــد تدري ــى صعي ــة. فعل ــزال غائب ــة ال ت الســياقات المحلي
ــة.  ــة والبحثي ــز البرامــج التعليمي ــة، رغــم فــرص تعزي ــات مختلف ــة بدرج ــاه فــي المناهــج الحالي المي
ــى  ــدرات عل ــاء الق ــز بن ــكان تركي ــرورة بم ــن الض ــاه، م ــاد المي ــات حص ــل تقني ــاطة ج ــة لبس ونتيج

ــي. ــب العمل التدري

المغرب

المناخ والمشهد الطبيعي
المغــرب بلــد قاحــل إلــى شــبه قاحــل، يشــهد بصفــة عامــة موســمين رئيســيين: شــتاء بــارد ورطــب، 
يعقبــه صيــف دافــئ وجــاف. ويوصــف المنــاخ فيــه بهطــوالت مطريــة غيــر منتظمــة وال يمكــن التنبــؤ 
بهــا، مــع موجــات جفــاف موســمية متكــررة قــد تســتمر لعــدة ســنوات، إلــى جانــب الفيضانــات المدمــرة. 
ــع. إال أن  ــف والربي ــن الخري ــا بي ــل جله ــم، تهط ــة 346 م ــوالت المطري ــنوي للهط ــدل الس ــغ المع ويبل
ــوالت  ــدل هط ــى بمع ــي يحظ ــمال الغرب ــاًل: فالش ــًا هائ ــًا جغرافي ــي اختالف ــدل تخف ــذا المع ــة ه قيم
مطريــة يبلــغ 700 مــم فــي العــام، مــا يوفــر إمكانيــة ممارســة الزراعــة البعليــة؛ بينمــا يقتصــر نصيــب 
الجنــوب الشــرقي علــى نحــو 25 مــم فــي العــام، مــا يجعــل الــري فــي تلــك المنطقــة ضــرورة لإلنتــاج 

الزراعــي )نظــام المعلومــات الخاصــة بالميــاه والزراعــة التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة، 2015( 

ويتســم المغــرب بمشــاهد طبيعيــة متنوعــة تغطــي الســهول الســاحلية الغنيــة والســاحل الشــمالي 
والمنطقــة الداخليــة التــي تحدهــا الجبــال والهضــاب الكبيــرة والســهول )نظــام المعلومــات الخاصــة 
بالميــاه والزراعــة التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة، 2015(. ويتســبب انجــراف التربــة وتدهــور 
األراضــي فــي إحــداث مشــكالت، حيــث يؤثــر فــي 50 فــي المائــة مــن منطقــة مســتجمعات الميــاه العليا 
للســدود )20 مليــون هكتــار(. أمــا العوامــل األساســية المســببة لذلــك االنجــراف فتتمثــل فــي وجــود 
منحــدرات شــديدة وغيــر مســتقرة، وكذلــك نباتــات ضعيفــة ومتفرقــة، وأنمــاط هطــوالت مطريــة ال 
يمكــن التنبــؤ بهــا، ناهيــك عــن موجــات الجفــاف المتكــررة. ولعــل العوامــل االصطناعيــة مــن قبيــل 
ــات  ــن الممارس ــاًل ع ــات، فض ــع الغاب ــة وقط ــي المزروع ــى األراض ــط عل ــادة الضغ ــر وزي ــي الجائ الرع
ــي  ــي. فف ــور األراض ــة وتده ــراف الترب ــادة انج ــي زي ــًا ف ــهم أيض ــي تس ــة والت ــر المالئم ــة غي الزراعي
منطقــة المحيــط األطلســي، تكــون التربــة أكثــر اســتقرارًا وخصوبــة عمومــًا مقارنــة مــع ســائر بقــاع 

البلــد، فــي حيــن يغيــب الجريــان الســطحي المدمــر بفعــل االنحــدارات الطفيفــة. 

ــرب إلــى ســت مناطــق زراعيــة- ــهد الطبيعــي المــادي، يمكــن تقســيم المغ وتبعــًا للمنــاخ والمش
إيكولوجيــة وفقــًا لدرجــة الحــرارة والهطــوالت المطريــة والطبوغرافيــا: 

ــة للصحــراء 	  ــة، والمنطقــة المقابل ــة > 100 مــم(: الصحــراء األفريقي الصحــراء )الهطــوالت المطري
وسلســلة أطلــس الصغيــر والمنحــدر الجنوبــي لسلســلة جبــال أطلــس الكبيــر؛ 

البادية األطلسية والشرقية القاحلة )الهطوالت المطرية من 100-300 مم(؛ 	 
ــة 	  ــر الجنوبي ــس الكبي ــال أطل ــلة جب ــم(: سلس ــن 100-300 م ــة م ــوالت مطري ــة )هط ــال قاحل جب

ــة  ــر الغربي ــس الصغي ــال أطل ــلة جب ــرقية، سلس والش
السهول والهضاب األطلسية والمتوسطية )الهطوالت المطرية من 300-600 مم(	 
جبــال شــبه قاحلــة )هطــوالت مطريــة مــن 300-600 مــم(: سلســلة جبــال أطلــس الكبيــر الوســطى 	 

والغربيــة، والمنطقــة المقابلــة للريــف والريــف الشــرقي؛ 
ــف 	  ــف والري ــة للري ــة المقابل ــم(: المنطق ــة < 600 م ــوالت مطري ــة )هط ــبه رطب ــة وش ــال رطب جب

الغربــي، وسلســلة جبــال أطلــس المتوســط.
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القطاع الزراعي
تســهم الزراعــة فــي نســبة كبيــرة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي المغربــي، حيــث تتــراوح مــن 15 إلــى 
20 فــي المائــة اعتمــادًا علــى الموســم. وتعتبــر القطــاع األول مــن حيــث توفيــر فــرص التوظيــف، حيــث 
تؤمــن الزراعــة وظائــف لنحــو 38 فــي المائــة مــن الســكان علــى المســتوى الوطنــي و75 فــي المائــة 
ــاب  ــن وأصح ــن التقليديي ــن المزارعي ــر م ــد كثي ــا يعتم ــي، 2014(. كم ــة )بالغ ــق الريفي ــي المناط ف
الحيــازات الصغيــرة علــى اإلنتــاج الزراعــي البعلــي، والــذي يعــد مصــدرًا مهمــًا للمعيشــة. ولتاريخــه، 
ــن  ــة مــن األراضــي المزروعــة )بالغــي، 2014(، فــي حي ــة 16 فــي المائ ــغ نســبة األراضــي المروي تبل
تبقــى ســائر المســاحة المزروعــة بعليــة. ففــي المناطــق البعليــة، تشــكل الهطــوالت المطريــة غيــر 

المنتظمــة وموجــات الجفــاف العوامــل الرئيســة وراء تدنــي اإلنتاجيــة الزراعيــة.

ــى  ــدون اللجــوء ال ــاج ب ــل وتحســين مســتويات اإلنت ــد عــن زراعــة المحاصي وتعجــز جــّل مســاحة البل
الــري. ولعــل ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه بفعــل تزايــد عــدد الســكان والنمــو االقتصــادي، إلــى جانــب 
تراجــع الســعة التخزينيــة نتيجــة إطمــاء الســدود وتزايــد حــاالت عــدم اليقيــن حيــال أنمــاط الهطــوالت 
ــة  ــة الزراعي ــام التنمي ــًا أم ــق تحدي ــذي يخل ــر ال ــاه. األم ــدرة المي ــكلة ن ــدة مش ــن ح ــة زادت م المطري
والبشــرية المحليــة، الســيما فــي المناطــق الهامشــية التــي ال تتلقــى كميــة كافيــة مــن ميــاه الــري. 

التشكيلة المؤسساتية 
ــري،  ــاع ال ــد قط ــى صعي ــتثمارات عل ــن االس ــد م ــة بالعدي ــرعت الحكوم ــرب، ش ــتقالل المغ ــذ اس من
ــد  ــاع الرائ ــه القط ــا يجعل ــر، م ــط وصغي ــر ومتوس ــاق كبي ــى نط ــري عل ــم ال ــي نظ ــتثمارات ف كاالس
لتحســين التنميــة الزراعيــة واالقتصاديــة )دوكالــي، 2005(. ويتماشــى ذلــك مــع تنفيذ سياســة »مليون 
هكتــار«، حيــث بلغــت المســاحة المرويــة أكثــر مــن 1.5 مليــون هكتــار )همانــي، 2014(. وخــالل العقــود 
القليلــة الســابقة، جــدد المغــرب تركيــزه علــى اإلدارة المحليــة المســتدامة لألراضــي وحصــاد الميــاه 
مــن خــالل تبنــي نهــج متكامــل لتنميــة مــوارد الميــاه وإدارتهــا. ولعــل الســبب وراء هــذا التحــول يكمــن 
فــي عديــد مــن العوامــل مــن قبيــل انجــراف التربــة وتدهــور األراضــي المصاحــب للمعوقــات الماديــة 
التــي وقفــت حجــر عثــرة أمــام توســيع نطــاق الميــاه العذبــة عــن طريــق نظــم واســعة النطــاق لتنميــة 
الميــاه، ناهيــك عــن حالــة نــدرة الميــاه وإطمــاء الســدود، إلــى جانــب ارتفــاع مســتوى الوعــي بخصــوص 

إمكانيــة زيــادة الزراعــة البعليــة. 

أمــا الجهــات الحكوميــة الرئيســية الممولــة والمنفــذة لحصــاد الميــاه فــي المغــرب فتتمثــل فــي 
وزارة الفالحــة والصيــد البحــري، والســيما إدارة الــري واألراضــي الفالحيــة. وضمــن نهُجهــا المتعلقــة 
بالسياســات والتخطيــط، والمســيرة الخضــراء فــي المغــرب (2008-2020)، شــجعت الــوزارة بقــوة علــى 
تطبيــق إدارة التربــة واألراضــي الســيما لصالــح الزراعــة صغيــرة النطــاق فــي المناطــق القاحلــة وشــبه 

القاحلــة. أمــا أهــداف هــذا العمــل فتنــدرج ضمــن أربعــة بنــود: 
         
تحسين توافر المياه لزيادة إنتاج الكتلة الحيوية في المناطق البعلية؛ 	 
الحدّ من ندرة المياه لصالح الثروة الحيوانية؛	 
مكافحة التصحر من خالل زراعة األشجار والشجيرات؛ 	 
تحسين مصادر المعيشة الريفية عن طريق إدخال نظم زراعية متكيفة. 	 

ــراج  ــاه والح ــا للمي ــة العلي ــاه، واللجن ــهم وزارة المي ــري، تس ــد البح ــة والصي ــب وزارة الفالح ــى جان وإل
ومكافحــة التصحــر والمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي والمدرســة الوطنيــة للفالحــة ومعهــد الحســن 
الثانــي للزراعــة والبيطــرة والمكتــب الوطنــي لالستشــارة الفالحيــة ومنظمــات دوليــة للتنميــة بــدور 

مهــم فــي تحفيــز تبنــي حصــاد الميــاه فــي المغــرب. 
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بناء القدرات والخدمات اإلرشادية 
ــا  ــت وجوده ــث أثبت ــتويات، حي ــدد المس ــكاًل متع ــرب هي ــي المغ ــي ف ــاد الزراع ــة اإلرش ــل مؤسس تمث
علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والمحافظاتــي والمحلــي )وزارة الفالحــة والصيــد البحــري، 2011(. 
وإلــى جانــب الحكومــة، ثمــة مبــادرات إرشــادية مســتقلة أخــرى مدعومــة مــن منظمــات غيــر حكوميــة 
ــة )وزارة  ــة بالزراعــة أو أطلقتهــا منظمــات دولي ــى مشــاريع طورتهــا شــركات خاصــة معني تعمــل عل
ــات  ــن مؤسس ــع م ــف واس ــة طي ــا ثم ــد، 2010(. كم ــي ومؤي ــري، 2011؛ البلغيت ــد البح ــة والصي الفالح
البحــوث الزراعيــة مــن قبيــل المدرســة الوطنيــة للفالحــة والمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي ومعهــد 
الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة والتــي تجــري أبحاثــًا ذات صلــة وتقــوم بتدريــب مهندســين زراعيين 

مســتقبليين. 

إال أن هنالــك تحديــات عديــدة تعيــق فعاليــة خدمــات اإلرشــاد الزراعــي واســتمراريتها. ففــي المغــرب 
تكمــن التحديــات الرئيســة المتعلقــة بخدمــات اإلرشــاد فــي نقــص المــوارد مــن حيــث المعرفــة 
والتمويــل لتوفيــر التنــوع أو الخدمــات المطلوبــة )التســويق واالقتصــاد وإدارة المــوارد الطبيعيــة 
وإدارة المشــاريع(. نتيجــة لذلــك، تقتصــر الخدمــات اإلرشــادية علــى المناطــق المرويــة، بينمــا يقتصــر 
ــعى  ــكالت، يس ــذه المش ــدّ له ــع ح ــة. ولوض ــة المحيط ــق البعلي ــى المناط ــون عل ــدون الزراعي المرش
المكتــب الوطنــي لالستشــارة الفالحيــة إلــى إعــادة هيكلــة المراكــز الوطنيــة لإلرشــاد وغــرف الزراعــة 

ــد، 2010(. ــي ومؤي ــري، 2011؛ البلغيت ــد البح ــة والصي ــا )وزارة الفالح ــز دوره ــة وتعزي اإلقليمي

اإلمكانيات والحاجة إلى حصاد المياه
للمغــرب بــاع طويــل فــي حصــاد الميــاه وإدارة التربــة واألراضــي. فقــد طــورت المجتمعــات المحليــة 
اســتراتيجياتها ومهاراتهــا الزراعيــة وكيفتهــا مــع الظــروف المناخيــة المتغيــرة مــن خــالل إدمــاج طيــف 
ــرًا مــن تقنيــات حصــاد  ــر أن كثي ــة. غي واســع مــن البنــى الماديــة المتنوعــة فــي مشــاهدها الطبيعي
الميــاه التقليديــة قــد أصابهــا العطــب بفعــل تدهــور األراضــي ومــوارد الميــاه، فضــاًل عــن العوامــل 
الزراعيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــن قبيــل الهجــرة الخارجيــة وتكثيــف الزراعــة وتحديثهــا. نتيجــة 

لذلــك، حدثــت انجرافــات أخدوديــة وانزالقــات أرضيــة خطيــرة. 

وخــالل العقــود الســابقة، أولــي اهتمــام كبيــر بالبنــى التحتيــة واســعة النطــاق، إال أنهــا تحولــت 
ــتوى  ــى المس ــل واإلدارة عل ــة للتعدي ــاق وقابل ــطة النط ــى متوس ــرة إل ــة صغي ــات ال مركزي ــى تقني إل
المحلــي، بمــا فــي ذلــك حصــاد الميــاه. فحصــاد الميــاه فــي المغــرب مدمــج فــي اســتراتيجية تجمــع 
ــاه  ــف المي ــات، وتصري ــاه فــي الخزان ــن المي ــة وتخزي ــة الترب ــن مكافحــة االنجــراف وتحســين رطوب بي
الفائضــة، إلــى جانــب إجــراءات بيولوجيــة مــن قبيــل الزراعــة الحراجيــة وزراعــة محاصيــل التغطيــة 
والتشــجير. غيــر أن مالءمــة وتبنــي تقنيــات حصــاد الميــاه المختلفــة تتبايــن بشــكل كبيــر مــن منطقــة 
ــًا نتيجــة ضعــف االهتمــام بالمعرفــة  ألخــرى ومــن إقليــم آلخــر. فقــد أخفقــت مشــاريع ســابقة جزئي
ــاه  ــات ومــوارد المي ــاخ واإلعان ــى نحــو تضافــري مــع المن ــي تــم تطويرهــا عل ــة الت ــات المحلي والتقني

ــرون، 2010(.  ــة )روزي وآخ ــات االجتماعي ــة والمنظم ــاج المحلي ــم اإلنت ــة ونظ ــادات المحلي والع

ــي،  ــًا أعمــق للســياق االجتماعــي واالقتصــادي والزراعــي المحل ــب التدخــالت المســتقبلية فهم وتتطل
ــة  ــاه وإدارة الترب ــاد المي ــد حص ــى صعي ــة عل ــات الراهن ــي للممارس ــوع اإلقليم ــم التن ــب فه ــى جان إل
ــاه والمتكيفــة  واألراضــي، حيــث ســيتيح ذلــك تحديــد سلســلة مــن التقنيــات المتطــورة لحصــاد المي
جيــدًا مــع الظــروف الزراعية-اإليكولوجيــة واالجتماعية-االقتصاديــة المحليــة. كمــا تظهــر حاجــة إلــى 
إجــراء مناقشــات بيــن مؤسســات بحثيــة وأقســام وزاريــة حــول كيفيــة تحســين الرابطــة بيــن حصــاد 
الميــاه وإدارة التربــة واألراضــي وتغذيــة الميــاه الجوفيــة عــن طريــق بنــى صغيــرة مجديــة اقتصاديــًا 
ــن  ــر ع ــض النظ ــرب بغ ــي المغ ــدودة ف ــزال مح ــة ال ت ــاه الجوفي ــة المي ــة. إال أن تغذي ــر زراعي وتدابي
إمكانيتهــا الهائلــة )الســيما فــي مناطــق تشــهد فيهــا الميــاه الجوفيــة رشــح الملــح(. وعلــى المســتوى 
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المحلــي، ســتكون ثمــة حاجــة إلــى اعتمــاد أراض مرجعيــة وأخــرى لعــروض المشــاهدة بحيــث تمكــن 
المزارعيــن مــن مراقبــة المنافــع الفعليــة التــي توفرهــا التقنيــات ولمســها علــى أرض الواقــع وذلــك 

لتوليــد االهتمــام لــدى المزارعيــن وحثهــم علــى تقبــل هــذه التقنيــات. 
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 الصورة: م. غورتنر، الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

حصاد المياه:
تأثيراته وتوسيع نطاقه 

أهمية المناخات الجزئية في إنتاجية المحاصيل 
تشــير المناخــات الجزئيــة إلــى المناخــات الخاصــة بمناطــق محليــة مميــزة من قبيــل حقل ما أو مســقط 
صغيــر للميــاه، حيــث يختلــف المنــاخ فيهــا عــن ســائر المنــاخ المحيــط بــه )المنــاخ الشــامل(. وتُـــعرّف 
هــذه المناخــات الجزئيــة مــن خــالل عناصــر متعــددة كاتجــاه الريــح ودرجــة حــرارة الهــواء ورطوبتــه، 
ودرجــة حــرارة التربــة ورطوبتهــا والتــي تتأثــر باختــالف النهــار والليــل، كمــا تتأثــر باالختالفــات 
ــات  ــك بالنبات ــر كذل ــي، إذ تتأث ــهد الطبيع ــة بالمش ــة خاص ــات الجزئي ــذه المناخ ــد ه ــمية. وتع الموس
ــة  ــم الهيدرولوجي ــا بالنظ ــن تأثره ــاًل ع ــة، فض ــص الترب ــي وخصائ ــتخدام األراض ــا واس والطبوغرافي

ــي، 2015(.  ــان ســتينبيرغين وميهــاري هايل ــاه )ف وإدارة المي

وتُـــحدد المناخــات الجزئيــة أهميــة العمليــات التــي تؤثــر فــي اإلنتــاج الزراعــي، مــن قبيل البخــر والنتح 
ــة وظهــور األمــراض  ــات الترب ــة مغذي ــك درجــة الحــرارة وديناميكي ــة وكذل ــة الترب واالحتفــاظ برطوب
واآلفــات. ونتيجــة لتأثيرهــا فــي هــذه العمليــات، تحتفــظ المناخــات الجزئيــة بإمكانيــة هائلــة لزيــادة 
قــدرة النظــام اإليكولوجــي علــى دعــم اإلنتــاج الزراعــي وتوفيــر وقــاء يحميــه مــن تغيــر المنــاخ. مــع 

ذلــك نــرى تجاهــل إدارتهــا فــي أغلــب األحيــان وعــدم فهمهــا بالشــكل المطلــوب. 

التأثير في المناخات الجزئية من خالل حصاد المياه
تشــكل التربــة والميــاه عنصــران أساســيان متداخــالن فــي المناخــات الجزئيــة، ويمكــن لحصــاد الميــاه 
التأثيــر فــي كليهمــا بشــكل مباشــر كمــا يتضــح مــن الشــكل 1. أمــا التأثيــر األولــي لمعظــم تقنيــات 
حصــاد الميــاه فيتجلــى فــي زيــادة مســتويات االحتفــاظ بالميــاه وبالتالــي زيــادة رطوبــة التربــة علــى 
ــات  ــإن درج ــي، ف ــهد الطبيع ــي المش ــة ف ــر للرطوب ــر أكب ــرًا لتواف ــي. ونظ ــهد الطبيع ــتوى المش مس
ــؤدي  ــا ي ــدال. كم ــى االعت ــل إل ــددة تمي ــاق متع ــد أعم ــة عن ــواء والترب ــا لله ــوى والدني ــرارة القص الح
ــد مــن  ــز تثبيــت اآلزوت، مــا يزي ــة لتحفي ــا الترب ــى تحســين توافــر بكتيري ــة إل ــة الترب تحســين رطوب
إجمالــي خصوبــة المشــهد الطبيعــي. أضــف إلــى ذلــك أن لحصــاد الميــاه قــدرة علــى المســاعدة علــى 
ــب  ــدد الرواس ــدم تب ــان ع ــة وضم ــراف الترب ــرط انج ــب ف ــاه وتجن ــطحي للمي ــان الس ــم بالجري التحك

ــات خــارج النظــام الزراعــي. ــة بالمغذي الغني

ــات  ــار تقني ــى اختي ــاه المخصصــة للزراعــة القــدرة عل ــة حصــاد المي ــب تحســين إمكاني ــه، يتطل وعلي
حصــاد ميــاه مُجديــة ومالئمــة وجيــدة األداء لصالــح مناطــق مختلفــة بحيــث تحســن هــذه العمليــات 

وتحمــل تأثيــرًا إيجابيــًا فــي المنــاخ الجزئــي. 

ــة  ــا  لمنطق ــب تحفيزه ــاه الواج ــاد المي ــات حص ــد تقني تحدي
ــة معين

يســتدعي تحســين إمكانيــة حصــاد الميــاه المخصصــة للزراعــة تخطيــط وإدارة المشــاهد الطبيعيــة 
ــي  ــاج الزراع ــين اإلنت ــك تحس ــي ذل ــا ف ــأن، بم ــاب الش ــات أصح ــددة واحتياج ــداف المتع ــة األه لتلبي
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ومصــادر المعيشــة وحفــظ النظــام اإليكولوجــي. وعليــه، مــن األهميــة الجوهريــة بمــكان معرفــة مــا 
ــة تدفــق  ــاه، وكيفي ــات حجــز المي ــات وتقني ــة إدارة عملي ــه والموقــع المناســب، وكيفي ــام ب يجــب القي
ــة،  ــا مخزن ــاظ به ــاه واالحتف ــن المي ــة لتخزي ــن المالئم ــن األماك ــاًل ع ــحها، فض ــع رش ــاه، ومواق المي
وتحديــد أنمــاط الغطــاء األرضــي وإدارة األراضــي التــي مــن شــأنها تحســين هــذه العمليــات، ومعرفــة 
ــل المشــهد الطبيعــي يعتمــد  ــوب وآخــرون، 2012(. ولعــل تحوي ــا )ن ــي به ــاخ الجزئ ــر المن ــة تأث كيفي

ــاه وتخزينهــا المحتمــل.  ــة المي ــة إعــادة تغذي ــى إمكاني ــرة عل بدرجــة كبي

ــاه وفــق مقيــاس  ــة لتنفيــذ حصــاد المي ــر بوجــود مخططــات أولي ــة بمــكان عــدم التفكي ومــن األهمي
محــدد، إذ يتطلــب تخطيطــًا محليــًا وابتــكارًا وقيــادة علــى المســتوى المحلــي. ويعــرض المؤطــر األول 
وصفــًا ألهــم المبــادئ الناجحــة لحصــاد الميــاه الواجــب اعتمادهــا. وتماشــيًا مــع هــذه المبــادئ، يعمــل 
ــدان الثالثــة  ــاه التــي جــرى تنفيذهــا فــي البل ــى إعــادة تقييــم تقنيــات حصــاد المي هــذا التقييــم عل
الخاضعــة للدراســة ومراقبــة كيفيــة تأثيرهــا فــي المناطــق المســتخدمة فيهــا، حيــث ستســاعد هــذه 
الخطــوة علــى تحديــد التقنيــات األفضــل أداءًا بغــرض إجــراء مزيــد مــن االختبــار عليهــا، مــا يعطــي 
مؤشــرًا عــن التغييــرات الواجــب القيــام بهــا لتحســين تأثيرهــا وفتــح المجــال أمــام توســيع نطاقهــا 

بدرجــة أكبــر مــن الفعاليــة.

رطوبة
التـربة

خصائص 
مورفولوجيا التربة

المناظر 
الطبيعية

احتباس 
المياه

المناخ
العام

استخدام 
األراضي والغطاء 

النباتي

درجة حرارة 
التربة

رطوبة 
الهواء

اتجاه الريح 
وسرعتها

درجة حرارة 
الهواء

تثبيت اآلزوت

ارتفاع مستوى المياه الحرارة في الحجم
الناجم عن الصقيع

التخفيف من تأثيرات 
درجات الحرارة القصوى

الوقاية
من الجفاف

ناقلية الحرارة

تشكل الندى

وجود آفات
وأمراض

هطوالت مطرية وضباب 
على المستوى المحلي

تبدد الحرارة

تحرك التربة
الهوائية والغبار

اتجاه الريح
وسرعتها

ارتفاع مستوى
التيبس أو انخفاضه

اإلنبات

الشكل 1 :  مخطط توضيحي يبرز تأثير تقنيات حصاد المياه في المناخ الجزئي 

)المصدر: دليل المعلومات، 2015(
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المؤطر األول: ثمانية مبادئ لحصاد مياه ناجح 

1) البدء بمراقبة مديدة وحذرة ومدروسة للمشهد الطبيعي.
اتجاه وكيفية تدفق المياه؛	 
النواحي المجدية وغير المجدية؛ 	 
البناء على النواحي المجدية.	 

2)  ابدأ من أعلى مستجمع المياه/مسقط المياه واتجه نحو أسفل المجرى. 
المياه تنساب إلى أسفل الهضبة؛ 	 
اجمع المياه عند القمة من أجل الرشح المباشر؛ 	 
ابدأ من القمة حيث ال يكون حجم المياه وسرعتها بالحدود القصوى، ما يسهل عملية إدارتها. 	 

3)  ابدأ ببساطة وعلى نطاق ضيق.المياه تنساب إلى أسفل الهضبة؛ 
اشتغل على النطاق البشري لجعل عملية التشغيل والصيانة قابلة لإلدارة؛ 	 

كثيــر مــن االســتراتيجيات الصغيــرة تكــون أكثــر كفــاءة مــن نظيرتهــا األكبــر، الســيما فيمــا يتعلــق 	 
بمحاولــة تحســين الرشــح داخــل التربــة. 
4)  قم بتوزيع تدفق المياه واعمل على رشحها

ســاعد علــى االحتفــاظ بالميــاه وتخزينهــا لتحســين رشــحها فــي التربــة مــن خــالل التخفيــف مــن قــوة 	 
تدفــق الميــاه وتوزيعهــا.

5) خطط بشكل دائم لمسار التدفق الفائض بحيث يمكنك إدارة هذا التدفق الفائض واعتباره موردًا. 

يعتبــر مســار التدفــق الفائــض ضروريــًا، الســيما أثنــاء األمطــار الغزيــرة جــدًا، وحيثمــا يكــون باإلمكان 	 
اســتخدام هــذا التدفــق الفائــض كمورد. 

6)  قم بتأسيس اسفنج حي. 

اعمــل علــى زيــادة مســتوى الثــروة الحيوانيــة والنباتــات لتشــكيل اســفنج حــي بحيــث يمكن اســتخدام 	 
الميــاه المجمعــة لتربيــة مزيــد مــن المــوارد، فــي حيــن تقــوم التربــة برشــح الميــاه وحجزهــا بصــورة 

دائمــة مــن أجــل تحســين تلــك المــوارد.
7)  ال تلجأ إلى التدخالت المجزأة، فكلما كثرت النشاطات، جاءت النتائج أفضل. 

اجمع ما بين التقنيات والوظائف المختلفة للحصول على أعظم قدر من المنافع.	 
8)  قم بإعادة تقييم النظم المنفذة بشكل مستمر: »حلقة الردود«. 

الحظ كيفية تأثير التقنيات المنفذة في المنطقة – ابدأ مرة أخرى بالمبدأ األول؛ 	 

تكيف مع التطورات غير المتوقعة من خالل تطبيق المبادئ أعاله.	 

المصدر: النكاستر، 2008



المنهجية
تحليل متعدد المعايير

منهجية التحليل متعدد المعايير 
اعتمــد التحليــل أوًال علــى مراجعــة المؤلفــات المتوافــرة وثانيــًا علــى لقــاءات مــع خبــراء وطنييــن مــن 
أقســام وزاريــة فنيــة، ومؤسســات للبحــوث الزراعيــة، ومنظمــات غيــر حكوميــة تعمــل علــى حصــاد 
الميــاه. مــع ذلــك، وقــع االختيــار النهائــي للمعاييــر والمؤشــرات عــن طريــق مشــاركة أصحــاب الشــأن 
ــة، حيــث أدرجــت  ــة خــالل ورشــات عمــل ختامي بصــورة مباشــرة. وجــرى التحقــق مــن النتائــج األولي

عديــد مــن التعديــالت والمالحظــات المؤسســاتية فــي النتائــج الختاميــة. 

تتألف الطريقة »المتعددة األقطاب« المستخدمة في هذا التقييم من الخطوات العديدة التالية: 

اختيار تقنيات حصاد المياه لتقييمها باستخدام التحليل متعدد المعايير ركز التحليل1. 

متعــدد المعاييــر علــى تقنيــات حصــاد الميــاه المعروفــة مســبقًا والمنفــذة فــي البلــدان الثالثــة 
والتــي تتوافــر بيانــات حــول أدائهــا. 

تعريف معايير التقييم 	. 

ــة  ــي عملي ــا ف ــدى أهميته ــًا لم ــا وفق ــددت درجاته ــبق وح ــكل مس ــم بش ــر التقيي ــرت معايي اختي
تحديــد مالءمــة تقنيــات حصــاد الميــاه بنــاءًا علــى مراجعــة المؤلفــات واستشــارة أصحــاب الشــأن. 
وتعــرض المعاييــر األربعــة ودرجاتهــا فــي الجــدول 1. كمــا تعطــى درجــة أكبــر لإلنتاجيــة الزراعية 

لــدى حســاب األداء العــام لــكل تقنيــة. 

المؤطر الثاني: فهم المعايير والمؤشرات  

المعيار: إجراء قياسي أو مبدأ يتم وفقه الحكم على شيء أو بند أو آلية ما؛ 

المؤشــر: قــد يكــون متغيــرًا أو مكونــًا لمشــروع أو نظــام أو بنيــة أو نظــم إداريــة مســتخدمة لتتبــع حالــة 
ــر  ــد عنص ــدة تجس ــة واح ــة مهم ــالة أو معلوم ــل رس ــل أو ترس ــرات أن تنق ــى المؤش ــي. وعل ــار نوع معي

ــة.  ــر مــع روابــط نوعي ــات أو أكث بيان

المصدر: ميندوزا وآخرون 1999 

 الصورة: فاو/ جوليو نابوليتانو
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الجدول 1 : المعايير المستخدمة لتقييم تقنيات حصاد المياه في التحليل متعدد المعايير ودرجاتها

الدرجةالمعيار
10المالءمة الجغرافية

30المالءمة الفنية والبيئية

20المالءمة االجتماعية واالقتصادية

40تأثير اإلنتاجية الزراعية واألرباح 

اختيار المؤشرات والمؤشرات الفرعية لتقييم كل معيار 	. 

ــر، بحيــث  ــار عــدد مــن المعايي ــار، تــم اختي ــاه للمعي ــات حصــاد المي لتقييــم درجــة موافــاة تقني
تعطــى كافــة المؤشــرات الدرجــة عينهــا بالنســبة إلســهامها فــي المعيــار المتعلــق بهــا. وجــاءت 
القائمــة النهائيــة للمؤشــرات الموضحــة فــي الجــدول الثانــي حصيلــة مراجعــة المؤلفــات ولقــاءات 

مــع أصحــاب الشــأن. 

الجدول 2 : المعايير والمؤشرات ذات الصلة المستخدمة في التحليل متعدد المعايير 

الوصفالمؤشراتالمعايير 

أ. المالءمة      
مناطق زراعية-1الجغرافية

إيكولوجية
حصلت تقنيات حصاد المياه التي يمكن استخدامها في 

مناطق زراعية-إيكولوجية أكثر تنوعًا ضمن بلد محدد على 
درجة أعلى.

ب. المالءمة         
الفنية والبيئية

نمط التخزين1
قياس قدرة كل من تقنيات حصاد المياه على زيادة حجز 

المياه على نطاق المشهد الطبيعي، أي إسهامها في الدورة 
الهيدرولوجية. 

سعة التخزين2
قياس حجم المياه التي يمكن تخزينها باستخدام تقنية 

معينة لحصاد المياه. ينطبق هذا المؤشر فقط على تخزين 
المياه في خزانات مفتوحة ومغلقة. 

نوعية التربة3
قياس التأثيرات اإليجابية لكل تقنية في خصائص التربة 
)الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية( وكذلك تأثيراتها في 

انجراف التربة. 

ج. المالءمة  
االجتماعية 

واالقتصادية

استخدامات 1
متعددة للمياه

قياس استخدام المياه التي تم تخزينها باتباع تقنية معينة 
لحصاد المياه. حصلت التقنيات التي تسهم في عدد أكبر 

من االستخدامات على درجة أعلى.

التكاليف2
التفكير بتكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة )والتي غالبًا 

ما يتم التعبير عنها بالحاجة إلى اليد العاملة( لكل تقنية 
وإعطاء قيمة أدنى للتقنيات التي تتطلب تكاليف مرتفعة. 

إمكانيات اإلدارة 3
والصيانة

تقديم معلومات حول توافر الخبرات المحلية وإمكانية 
صيانة التقنيات وإدارتها.

الجنوسة4
تقييم نوعي لتأثيرات التقنيات المختلفة في كل من الرجال 
والنساء. فعلى سبيل المثال، سجلت التقنيات التي تزيد من 

أعباء العمل على النساء وتفضل الرجال على درجات أدنى.
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د. تأثير اإلنتاجية 
الزراعية واألرباح

قياس الزيادة الكمية في غالل المحاصيل مقارنة مع اإلنتاجية1
الشاهد )المحصول عينه بدون تبني تقنية حصاد المياه(. 

قياس مدى تنويع اإلنتاج الزراعي )وكذلك إدخال محاصيل التنويع2
ذات قيمة أعلى( بفضل تبني التقنية. 

الربحية3
التعريف بالعالقة بين اإليرادات التي يجنيها أو يتوقعها 

المزارع )على المدى البعيد( والموارد المستخدمة لجني تلك 
اإليرادات )التكلفة مقابل المنفعة( 

التقييم 	. 

ــات المنفــذة واألفضــل ممارســة  ــاه مــن التقني ــة لحصــاد المي ــار مــا مجموعــه 42 تقني ــم اختي ت
فــي البلــدان الثالثــة ليصــار إلــى تقييمهــا )11 تقنيــة خاصــة بالميــاه الســطحية، ســتة بالميــاه 
الجوفيــة و25 برطوبــة التربــة(. ويلخــص الجــدول 3 التقنيــات المنفــذة التــي جــرى اختبارهــا فــي 

كل بلــد. 
ــات  ــر البيان ــى تواف ــادًا عل ــر اعتم ــكل مؤش ــة ل ــت درج ــاه، أعطي ــاد المي ــات حص ــبة لتقني وبالنس
الكميــة والنوعيــة التــي جمعــت مــن الوثائــق والمشــاورات مــع أصحــاب الشــأن. وحُــددت الدرجــة 
الممنوحــة بنــاءًا علــى مســتوى الرضــى الــذي وفرتــه تقنيــة حصــاد المياه ضمــن كل مؤشــر، حيث 
تراوحــت الدرجــات مــن 0 إلــى 5 لــكل مؤشــر، حيــث 0 = عــدم الرضــى، 5 = رضــى تــام. وتمثــل 
الدرجــات النهائيــة الممنوحــة للمعاييــر الخاصــة بــكل تقنيــة متوســط الدرجــات الممنوحــة لــكل 

مــن المؤشــرات ضمــن ذلــك المعيــار. 

إدخال الدرجات	. 

بالنســبة لــكّل مــن تقنيــات حصــاد الميــاه، تــم حســاب معــدل الدرجــات المختلفــة التــي أعطيــت 
ــة  ــر المتعلق ــاد المخاط ــرى اعتم ــا. وج ــاري له ــراف المعي ــاب االنح ــب حس ــى جان ــار، إل ــكل معي ل
بحــاالت عــدم اليقيــن أو األحــكام المتعارضــة مــن خــالل أخــذ معــدل الدرجــات لــكل معيــار إلــى 
جانــب االنحــراف المعيــاري لدرجــات المكــون. بهــذه الطريقــة، أضحــى مــن الممكــن اختبــار دقــة 
ــة  ــة عالي ــجلت درج ــي س ــة الت ــا: فالتقني ــرى تقييمه ــاه ج ــاد مي ــات حص ــن تقني ــكّل م ــج ل النتائ

ــًا مرتفعــًا اعتبــرت تقنيــة محفوفــة بالخطــورة.  لكنهــا أظهــرت انحرافــًا معياري

تصنيف تقنيات حصاد المياه	. 

اشــتملت الخطــوة النهائيــة علــى تصنيــف تقنيــات حصــاد الميــاه التــي خضعــت للتقييــم وذلــك 
اعتمــادًا علــى الدرجــة النهائيــة. 

معوقات التقييم
تمثــل المعــوق الرئيــس لهــذا التقييــم فــي تفــاوت كــمّ البيانــات المتوافــرة لتقنيــات حصــاد الميــاه 
المختلفــة التــي خضعــت للتقييــم. فبينمــا توافــرت الكثيــر مــن المعلومــات حــول بعــض تقنيــات حصاد 
الميــاه، مــن قبيــل خزانــات الوديــان وســدود الوديــان، ثبــت وجــود صعوبــة أكبــر فــي تقييــم تأثيــر 
اإلنتاجيــة والربحيــة فــي إعــادة تغذيــة األنابيــب ومســتجمعات الميــاه الصخريــة والحواجــز الحجريــة.
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UBMتقنية حصاد المياه

oooحصاد المياه من الطرقات

ooبرك صغيرة لحصاد المياه
حصاد المياه في الصخور 

oالبارزة 

oسدود صخرية نفوذة 

oحصاد المياه على األسطح 

oسدود في الوديان 

oخزانات في الوديان  

oخزانات مغطاة/مطفيات

oبحيرة هضبية 
برك حصاد المياه )مزرعة، 

oإفرد(

oحفر المد والجزر /بواليس

oإغالق األخاديد

ooسدود تحت سطح التربة

ooإعادة تغذية األنابيب

ooسدود رملية
برك نفوذة وخنادق 

oمناسيبية

oخطار

oحواجز مناسيبية 

ooحواجز هاللية

ooخطوط عشبية
oخطوط نفايات محسنة

UBMتقنية حصاد المياه

oooغطاء التربة 

ooالمدرجات 

oحواجز شبه منحرفة 
حصاد المياه المخصصة 

oلمزارع الموز 

oحواجز حجرية 

oري فيضي 

oفانيا جو/فانيا شيني 

oمساطب زراعية

oسواقي الترشيح
السماد العضوي 

oوالكومبوست

oنظام فاليراني 

oحفر زاي 

ooحواجز ضيقة

ooزراعة حراجية 

ooسدود صغيرة لتوزيع المياه

oسدود اعتراضية

oزراعة حافظة

oجسور 

ooأحواض صغيرة 

ooرفوسي )بالبربرية(
حوض للتحكم بالمياه 

oوالرواسب 

الجدول 3 :  لمحة عامة عن التقنيات المختبرة في هذا التقييم ضمن البلدان الثالثة 

رطوبة التربةمياه جوفيةمياه سطحية               



الصورة: فاو/تاميرو ليغيسسى

نتائج التحليل
متعدد المعايير

أوغندا
عمــل التحليــل متعــدد المعاييــر علــى تقييــم 21 مــن تقنيــات حصــاد الميــاه األكثــر شــيوعًا وفعاليــة 
فــي البلــد، وذلــك بحســبما ورد فــي الجــدول 3. ووجــد أن أداء التقنيــات يتــراوح مــن 31 فــي المائــة إلــى 
78 فــي المائــة، حيــث ســجلت كافــة تقنيــات حصــاد الميــاه نســبة أعلــى مــن 50 فــي المائــة باســتثناء 
ثالثــة منهــا، فــي حيــن ســجلت ثمانيــة منهــا نســبة فاقــت 70 فــي المائــة. وتبايــن االنحــراف المعيــاري 
لدرجــات المعاييــر بشــكل كبيــر بيــن التقنيــات. يبيــن الجــدول 4 خمســة مــن تقنيــات حصــاد الميــاه 
األفضــل أداءًا )حصــاد الميــاه مــن الطرقــات والبــرك الصغيــرة لحصــاد الميــاه وخزانــات الوديــات وحواجز 

المناســيب وحصــاد الميــاه المخصصــة لمــزارع المــوز( والدرجــات المعطــاة لهــا. 

الجدول 4 : نتائج التحليل متعدد المعايير لخمسة من تقنيات حصاد المياه األفضل أداءًا في أوغندا

تقنية حصاد المياه
المعيار

درجات األداء
ثتبأ

78%4.503.223.853.33حصاد المياه من الطرقات

75%4.502.783.403.67برك صغيرة لحصاد المياه

75%3.003.223.353.67خزنات الوديات

74%3.503.502.853.67حواجز المناسيب

73%3.502.503.204.00حصاد المياه المخصصة لمزارع الموز

وقــد اعتبــرت إجــراءات تخزين/تحويــل الميــاه، مــن قبيــل البــرك الصغيــرة لحصــاد الميــاه وخزانــات 
الوديــان وحصــاد الميــاه مــن الطرقــات، كأقــوى تقنيــات التحليــل متعــدد المعاييــر، حيــث ســجلت دائمــًا 
درجــات مرتفعــة بيــن كافــة المعاييــر األربعــة. وتتســم هــذه اإلجــراءات بإمكانيــة كبيــرة لتوفيــر ميــاه 
الــري التكميلــي لصالــح اإلنتــاج الزراعــي فــي أوغنــدا خــالل الموســم الجــاف، وكذلــك خــالل موجــات 
ــف )3أ(  ــي األل ــج ثالث ــع النه ــًا م ــك، وتوافق ــع ذل ــب. م ــم الرط ــل الموس ــي تتخل ــائعة الت ــاف الش الجف
ــات ترجــح  ــاه فــي نظــام مــا مــع تقني ــات تخزين/تحويــل المي الموصــوف أعــاله، ينصــح بدمــج تقني
ــي، يمكــن إلجــراءات مــن قبيــل  ــات. وبالتال ــة التربــة وصحــة النب ــة التربــة وخصوب االحتفــاظ برطوب
الحواجــز المناســيبية وحصــاد الميــاه المخصصــة لمــزارع المــوز، والتــي قدمــت أداءًا جيــدًا أيضــًا خــالل 
ــا  ــي. أم ــاج البعل ــادة اإلنت ــى زي ــاعد عل ــي وتس ــام الزراع ــي النظ ــر، أن تغن ــدد المعايي ــل متع التحلي
اســتخدام غطــاء التربــة، الــذي احتــل ثامــن أعلــى مرتبــة مــن خــالل الدرجــات التــي حصلهــا عليهــا فــي 
التحليــل متعــدد المعاييــر كجــزء مــن نظــام حصــاد الميــاه علــى مســتوى المشــهد الطبيعــي، فســيكون 

مفيــدًا أيضــًا، إذ ســيزيد مــن إمكانيــة تخزيــن رطوبــة التربــة بشــكل أكبــر. 

وتعرض الصفحات التالية وصفًا لكّل من التقنيات مع شرح للدرجات الممنوحة لكل منها. 

ُ
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حصاد المياه من الطرقات
ــات  ــذه الطرق ــبب ه ــات. إذ تتس ــن الطرق ــر م ــة لكثي ــة الثاني ــرز الطبيع ــرة، تب ــار الغزي ــالل األمط خ
ــل  ــبيًا. ولع ــة نس ــطحها المتراص ــى أس ــة عل ــداول مائي ــد ج ــطحي وتول ــان الس ــراض الجري ــي اعت ف
موقــع الطريــق بالنســبة لخطــوط المناســيب وارتفــاع الحواجــز وكذلــك االنحــراف الطولــي والجانبــي 
الطريــق، والمــادة المســتخدمة لرصفــه والتصريــف أســفل الطريــق جميعــًا تشــكل عوامــل مهمــة فــي 
تحديــد كميــة ميــاه الجريــان الناجمــة عــن الطريــق وبالتالــي معرفــة كيفيــة طريقــة حجــز الميــاه )فــان 
ســتينبيرغن وتوينهــوف، 2010(. ويمكــن حصــاد ميــاه األمطــار مــن أســطح الطرقــات )اعتمــادًا علــى 
نمــط الطريــق، كاإلســفلت والحصــى ومــا إلــى ذلــك(، فــي حيــن يمكــن اســتخدام مصــارف الطريــق 

لنقــل الميــاه إمــا لتخزينهــا أو بغــرض إعــادة التغذيــة )انظــر الشــكل 2(. 

الشكل 2 :  مثال عن بركة ذات حاجز ترابي يغذيها مصرف المياه أسفل الطريق 

المالءمــة الجغرافيــة: تعتبــر هــذه التقنيــة مالئمــة جــدًا للمناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة التــي تتطلــب 
زيــادة اإلنتاجيــة المائيــة فيهــا إلــى المســتوى األعظــم، فضــاًل عــن مالءمتهــا لمناطــق أخــرى فــي حــال 
ترافقهــا مــع خزانــات )لتخزيــن الميــاه المخصصــة للــري علــى نطــاق ضيــق( أو فــي حــال رشــح الميــاه 
ــات  ــاه مــن الطرق ــة. ولعــل حصــاد المي ــاه الجوفي ــة المي ــة وتغذي ــة الترب ــى األرض لتحســين رطوب إل
يســتقطب االهتمــام بفعــل الفــرص العديــدة التــي توفرهــا الطرقــات الموزعــة فــي البلــد وذلــك فــي 

كافــة المناطــق الزراعية-اإليكولوجيــة.

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: يمكــن اســتخدام ميــاه الطرقــات إمــا لتحســين رطوبــة التربــة أو لتخزينهــا في 
خزانــات واســتخدامها ألغــراض شــتى. وعنــد تخزيــن الميــاه مــن الطرقــات فــي خزانــات نفــوذة، فإنهــا 
سترشــح ببــطء إلــى طبقــات أعمــق للتربــة، وبالتالــي تغــذي مســتودعات الميــاه الجوفيــة )الضحلــة(. 
ونتيجــة ألحجــام الميــاه الكبيــرة التــي يمكــن جمعهــا فــي كل كيلومتــر مــن الطريــق، تظهــر فرصــة 
كبيــرة لحصــاد وتخزيــن تلــك الميــاه فــي خــزان مــا. كمــا يســاعد حصــاد الميــاه مــن الطرقــات علــى 
الحــدّ مــن انجــراف التربــة التــي تحــدث بشــكل عــام علــى امتــداد المصــارف الجانبيــة وتحــت المصــارف 

الموجــودة أســفل الطريــق.

)المصدر: ف. سامبالينو، قطاع المياه الهولندي »ميتاميتا«، 2015(

الصورة: فاو/تاميرو ليغيسسى
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ــر  ــكل مباش ــق بش ــطحي للطري ــان الس ــاه الجري ــع مي ــن توزي ــة: يمك ــة واالقتصادي ــل االجتماعي العوام
علــى األرض الزراعيــة، وبالتالــي زيــادة كميــة الميــاه المتوافــرة إلنتــاج المحاصيــل. وحصــاد الميــاه مــن 
الطرقــات قابــل للتعديــل ويمكــن اســتخدامه إلــى جانــب تقنيــات أخــرى توافــق قــدرات المزارعيــن. 
فــإذا مــا تــم تخزيــن الميــاه مــن الطرقــات فــي الخزانــات، فســيكون باإلمــكان اســتخدام تلــك الميــاه 
أيضــًا للــري )علــى نطــاق ضيــق( وســقاية المواشــي، فضــاًل عــن اســتخدامها ألغــراض منزليــة شــريطة 

أن تخضــع لمعالجــة كافيــة.

ــي  ــة لألراض ــة الزراعي ــن اإلنتاجي ــات أن يحس ــن الطرق ــاه م ــاد المي ــن لحص ــة: يمك ــة والربحي اإلنتاجي
ــرة أو  ــا مباش ــم حصاده ــي يت ــاه الت ــتخدام المي ــى اس ــر عل ــتوى التأثي ــد مس ــوظ. ويعتم ــكل ملح بش
ــان،  ــاه الجري ــري بمي ــاه واســتخدامها مباشــرة لدعــم الزراعــة وال ــم حصــاد المي تخزينهــا. فعندمــا يت
فإنهــا تحســن مــن إنتاجيــة المحاصيــل والربحيــة وتزيــد مــن توافــر الميــاه فــي التربــة مــع الوقــت. 
أمــا إذا تــم تخزيــن الميــاه التــي يتــم حصادهــا مــن الطرقــات فــي خزانــات أو أحــواض، فإنــه يمكــن 
اســتخدامها بنجــاح للــري التكميلــي، مــا يزيــد اإلنتاجيــة ويخفــض مــن تعــرض المحاصيــل لألخطــار 
المرتبطــة بالجفــاف، األمــر الــذي يعطــي أفضليــة للمزارعيــن مــن حيــث الحصــول علــى أســعار أعلــى 

خــالل فتــرات الجفــاف.

برك صغيرة لحصاد المياه
يمكــن تصميــم بــرك حصــاد الميــاه بأشــكال ومــواد وأبعــاد مختلفــة، فمنهــا الدائــري ومنهــا المربــع أو 
المســتطيل )نــوب وآخــرون، 2012(. ويتــم جمــع الميــاه فــي البركــة مــن خــالل توجيــه الميــاه الــواردة 
ــوات  ــات( والقن ــة )المســارات والطرق ــة واألســطح المرصوف مــن الحقــول المحيطــة والجــداول المؤقت
ــًا  ــاه( أو مــن األســطح ذات االنحــدار الطبيعــي كمــا فــي الشــكل 3. وغالب )مصــارف قطــع حركــة المي
مــا يتــم إنشــاؤها علــى مقربــة مــن المنــازل لســهولة الوصــول إليهــا. وتفضــل التربــة ذات المحتــوى 
ــا.  ــتوى نفوذيته ــاض مس ــبب انخف ــاه بس ــاد المي ــرة لحص ــرك صغي ــاء ب ــار إلنش ــن الغض ــع م المرتف
ــا بالصخــور  ــاع البركــة بمــالط اســمنتي وشــبكة مــن األســالك أو رصفه ــز ق ــل، يمكــن تعزي بالمقاب
ــح البالســتيك بحســبما تقتضــي الحاجــة )ديســتا  ــن المفخــور أو صفائ ــواح مــن الطي أو باســتخدام أل

ــرون، 2005(. وآخ

الشكل 3 :  مياه جريان تتدفق نحو بركة صغيرة لحصاد المياه

)المصدر: حكومة إثيوبيا، 2015(
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ــث اســتخدامها  ــف مــن حي ــى التكي ــة عل ــاه بقــدرة عالي ــرك حصــاد المي ــة: تتســم ب المالءمــة الجغرافي
ــق الظــروف  ــا بمــا يطاب ــة أرضهــا ومصــدر مائه ــا ونفاذي ــل شــكلها وموقعه ــًا. إذ يمكــن تعدي جغرافي
واالحتياجــات المحليــة. وبفعــل هــذه الخاصيــة، يمكــن اســتخدام البــرك الصغيــرة المخصصــة لحصــاد 

ــة. ــاه فــي كافــة المناطــق الزراعية-اإليكولوجي المي

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: إذا لــم تغطــى أرض البركــة، فقــد ترشــح الميــاه إلــى داخــل التربــة، حيــث 
ــط  ــي المحي ــة ف ــة الترب ــن رطوب ــد م ــا تزي ــدودة، كم ــة مح ــة( بدرج ــة )الضحل ــاه الجوفي ــذي المي تغ
المباشــر لهــا. ويعــد تأثيرهــا فــي نوعيــة التربــة واالنجــراف مقتصــرًا علــى التحكــم بالجريــان 
الســطحي، وبالتالــي تقــي مــن تأثيــر التيــارات المائيــة القويــة فــي المناطــق الواقعــة أســفل المجــرى.

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: يمكــن اســتخدام الميــاه المخزنــة فــي البــرك للــري وســقاية 
ــتخدم  ــرك تس ــت الب ــدا، كان ــي أوغن ــا(. وف ــد معالجته ــًا )بع ــتخدامها منزلي ــن اس ــاًل ع ــي، فض المواش
مســبقًا، وبالتالــي يتمتــع الســكان المحليــون بمعرفــة كبيــرة حيــال تنفيذهــا وصيانتهــا. كمــا يمكــن 
ــل الخضــروات خــالل الموســم الجــاف  ــة القيمــة مــن قبي ــل عالي ــري محاصي ــرك ل ــاه الب اســتخدام مي
ــع  ــر ويرف ــد األس ــل عن ــي والدخ ــن الغذائ ــد األم ــد يزي ــذي ق ــر ال ــا. األم ــًا أو لبيعه ــتخدامها منزلي الس

ــا. ــي له ــتوى المعيش المس

اإلنتاجيــة والربحيــة: عنــد اســتخدام بــرك حصــاد الميــاه للــري علــى نطــاق صغيــر، فإنهــا قــد تزيــد مــن 
دخــل األســر وإنتاجيــة المحاصيــل، كمــا قــد تســاعد علــى تنويــع إنتــاج المحاصيــل. وتــزرع الخضــروات 

بشــكل شــائع فــي نظــم ري صغيــرة النطــاق ترتبــط بالبــرك.

خزانات الوديان
خزانــات الوديــان هــي خزانــات ميــاه ذات أســطح مفتوحــة بأحجــام تتــراوح بيــن 000 10 و000 25 م3، 
حيــث غالبــًا مــا يتــم إنشــاؤها للحــدّ مــن حالــة نقــص الميــاه التــي تعيشــها المجتمعــات الرعويــة فــي 
مناطــق مــن قبيــل كاراموجــا فــي شــمال شــرق أوغنــدا ومســلك القطعــان )انظــر الشــكل 4(. وتوجــد 
خزانــات الوديــان علــى نحــٍو شــائع فــي الوديــان ذات االنحــدار الطفيــف، إذ يمكــن لتلــك الوديــان أن 

تولــد جريانــًا كافيــًا يمكــن توجيهــه وجمعــه فــي الخزانــات المحفــورة.

المالءمــة الجغرافيــة: يتــم إنشــاء خزانــات الوديــان فــي مناطــق تتلقــى هطــوالت مطريــة تتــراوح بيــن 
ــة  ــق الرعوي ــي المناط ــة ف ــف مرتفع ــدالت تكي ــان بمع ــات الودي ــم خزان ــنويًا. وتتس ــم س 250-750 م
القاحلــة،  الرعويــة شــبه  الزراعية-اإليكولوجيــة  المنطقــة  فــي  تقــع  والتــي  القطعــان،  لمســلك 
والمنطقــة الزراعية-اإليكولوجيــة الشــمالية والشــرقية ذات األراضــي العشــبية القصيــرة، وبدرجــة مــا 
فــي المناطــق الزراعية-اإليكولوجيــة الجنوبيــة والغربيــة ذات األراضــي العشــبية الطويلــة. وتعــد هــذه 
الخزانــات مالئمــة بصفــة خاصــة فــي المســتجمعات المســتقرة، حيــث يتــم تصريــف الميــاه عبر مشــهد 
ــات  ــد موقــع الخزان ــاه بفعــل الرشــح، يجــب تحدي ــف التموجــات. وللحــدّ مــن فاقــد المي طبيعــي خفي
فــوق تربــة عميقــة غيــر نفــوذة ذات محتــوى مرتفــع مــن الغضــار. أمــا لتخفيــف حجــم أعمــال الحفــر، 

فمــن األفضــل تنفيــذ الخزانــات فــي المنخفضــات الموجــودة أصــاًل.

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: تتســم خزانــات الوديــان بســعة تخزيــن متوســطة. وباالعتمــاد علــى 
خصائــص التربــة ومســتويات الميــاه الجوفيــة، نجــد أن لهــذه الخزانــات تأثيــرًا قويــًا فــي إعــادة تغذيــة 
الميــاه الجوفيــة، والتــي بدورهــا قــد تحفــز اســتخدام الميــاه الجوفيــة الضحلــة. ومــن المحتمــل أن يزيــد 
محتــوى الرطوبــة فــي التربــة فــي المنطقــة المحيطــة بالخــزان مباشــرة. أمــا تأثيــر تلــك الخزانــات 
فــي انجــراف التربــة وخصوبتهــا فيبقــى محــدودًا. وفــي الواقــع، إذا مــا حــدث انجــراف للتربــة فــي أحــد 
مســتجمعات خــزان الــوادي، عندهــا يمكــن لهــذا االنجــراف أن يتســبب فــي تخفيــض كبيــر فــي الســعة 

التخزينيــة ونوعيــة الميــاه فــي الخــزان.
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الشكل 4 :  خزان واد محفور

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: تســتخدم خزانــات الوديــان فــي أغلــب األحيــان لســقاية المواشــي 
فــي المناطــق الرعويــة، إال أنــه يمكــن بســهولة توســيع نطــاق اســتخدامها لدعــم الــري علــى نطــاق 
ــام  ــتفيد النظ ــب. ويس ــكل مناس ــا بش ــة مياهه ــد معالج ــًا بع ــتخدامها منزلي ــن اس ــاًل ع ــر، فض صغي
اإليكولوجــي مــن الخزانــات التــي تعمــل كمنظمــات لــذروة الفيضانــات وتوفــر الميــاه للحيــاة البريــة 
والخضــروات، فضــاًل عــن أنهــا تحفــز إعــادة تغذيــة الميــاه الجوفيــة. غيــر أن خزانــات الوديــان تتطلــب 
تكلفــة مرتفعــة نســبيًا وتحتــاج إلــى إدارة معقــدة فــي الموقــع لضمــان إزالــة الطمــي بشــكل موســمي 
وصيانــة بنــى اســتخراج الميــاه بشــكل مناســب. وال تشــكل العمالــة عقبــة بصفــة عامــة أمــام تبنــي 
هــذه البنــى، حيــث يتــم إنشــاؤها بشــكل عــام باســتخدام آليــات ثقيلــة بتمويــل مــن الحكومــة أو مــن 
ــًا فــي حيــاة النســاء مــن  منظمــات غيــر حكوميــة. ويمكــن لخزانــات الوديــان أن تحمــل تأثيــرًا إيجابي

خــالل توفيــر مصــدر للميــاه وتخفيــض فتــرة البحــث عــن الميــاه.

اإلنتاجيــة والربحيــة: عنــد اســتخدام خزانــات الوديــان ألنشــطة تتعلــق بالمواشــي، فإنهــا تــؤدي إلــى 
ــا  ــات. وإذا م ــاج الحيوان ــن إنت ــة م ــاح المجني ــادة األرب ــي زي ــا يعن ــا، م ــادة وزنه ــا وزي ــين صحته تحس
ترافقــت مــع الــري علــى نطــاق صغيــر، فــإن خزانــات الوديــان ســتزيد أيضــًا مــن إنتاجيــة المحاصيــل 
ــاج  ــى إنت ــول إل ــن التح ــًا للمزارعي ــر حديث ــاه المتواف ــدر المي ــح مص ــي. ويتي ــري التكميل ــالل ال ــن خ م

ــي. ــي ال يمكــن إنتاجهــا فــي النظــام البعل ــل الخضــروات، والت ــة مــن قبي ــل نقدي محاصي

حواجز المناسيب
حواجــز المناســيب هــي بنــى تتحكــم باالنجــراف وتحســن رشــح الميــاه وتزيــد مــن غــالل المحاصيــل 
ــوط  ــداد خط ــى امت ــاب عل ــراف الهض ــى أط ــادة عل ــز ع ــذه الحواج ــى ه ــرون، 2012(. وتبن ــوب وآخ )ن
ــح  ــا يتي ــان م ــرعة الجري ــن س ــد م ــى الح ــيب إل ــز المناس ــؤدي حواج ــكل 5(. وت ــر الش ــيب )انظ المناس
للميــاه باالرتشــاح وبالتالــي تحســين مســتوى رطوبــة التربــة. وهنالــك عــدة تصاميــم لتلــك الحواجــز، 

ــة ومنهــا الحواجــز الضيقــة وأخــرى ذات واجهــة حجريــة. فمنهــا الحواجــز الحجريــة ومنهــا الترابي

)المصدر: ج. كيسيكا، 2015(
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الشكل 5 :  حاجز ترابي في حقل للذرة الرفيعة الحمراء

المالءمــة الجغرافيــة: نتيجــة لســرعة الجريــان المرتفعــة ومــا ينجــم عنــه مــن تزايــد احتمــال انجــراف 
ــي  ــتخدام ف ــبة لالس ــيب مناس ــز المناس ــد حواج ــديدة، تع ــدارات الش ــق ذات االنح ــي المناط ــة ف الترب
المناطــق الزراعية-اإليكولوجيــة المرتفعــة والمنطقــة الزراعية-اإليكولوجيــة الجنوبيــة والغربيــة ذات 
ــدار،  ــة االنح ــق قليل ــي المناط ــًا ف ــز أيض ــتخدام الحواج ــن اس ــن يمك ــة. لك ــبية الطويل ــي العش األراض
مــن قبيــل المناطــق الزراعية-اإليكولوجيــة الرعويــة القاحلــة وشــبه القاحلــة وكذلــك فــي المناطــق 
الزراعية-اإليكولوجيــة الشــمالية والشــرقية ذات األراضــي العشــبية القصيــرة، مــع وجــوب توفيــر 
ــى  ــيب عل ــز المناس ــذ حواج ــا تنف ــادة م ــى. وع ــذه البن ــرر ه ــي ض ــات ف ــبب الحيوان ــدم تس ــروط ع ش
المنحــدرات األقــل مــن 15 فــي المائــة وفــوق ثالثــة فــي المائــة، ويفضــل أن يتــم التنفيــذ علــى تربــة 

جيــدة التصريــف. 

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: تــؤدي هــذه الحواجــز التــي تقــوم باعتــراض واحتجــاز الجريــان إلــى زيــادة 
ــدودة  ــة مح ــة وبدرج ــة الترب ــين رطوب ــى تحس ــل عل ــا تعم ــي فإنه ــة، وبالتال ــي الترب ــاه ف ــح المي رش
تغذيــة الميــاه الجوفيــة الضحلــة. وتــؤدي حواجــز التربــة إلــى الحــد مــن االنجــراف بشــكل فعــال فــي 
المزرعــة واحتجــاز الرواســب المعلقــة، حيــث تتراكــم الرواســب الخصبــة خلــف الحاجــز مــا يــؤدي إلــى 

تشــكل مســطبة خصبــة بعــد بضعــة مواســم.

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: تعطــى حواجــز المناســيب قيمــة ألهميتهــا فــي احتجــاز الميــاه فــي 
مقطــع التربــة وزيــادة مســتويات اإلنتــاج البعلــي. أضــف إلــى ذلــك أن حواجــز المناســيب تحمــل قيمــة 
ــن  ــة م ــة عظيم ــات بيئي ــك خدم ــر لذل ــاه، إذ توف ــتجمع المي ــة مس ــطة تغذي ــد أنش ــى صعي ــة عل عالي
خــالل الحــد مــن خطــر انجــراف التربــة وزيــادة رشــح الميــاه. ويتمتــع المزارعــون بالقــدرة علــى إدارة 
ــتهدف  ــذي يس ــب ال ــي التدري ــن تلق ــتفيدون م ــم سيس ــهم، لكنه ــيب بأنفس ــز المناس ــة حواج وصيان
ــار أن  ــى اعتب ــرة، وعل ــة كبي ــيب عمال ــز المناس ــة حواج ــاء وصيان ــب إنش ــم. ويتطل ــين مهاراته تحس
النســاء يشــكلن النســبة األكبــر مــن اليــد العاملــة الزراعيــة، فــإن مــن شــأن هــذه التكنولوجيــا أن تزيــد 

مــن أعبــاء العمــل علــى النســاء بدرجــة كبيــرة.

ــوق  ــرة ف ــب مباش ــم الرواس ــة وتراك ــي الترب ــة ف ــوى الرطوب ــد محت ــؤدي تزاي ــة: ي ــة والربحي اإلنتاجي
حواجــز التربــة إلــى إنتــاج أكبــر بالمقارنــة مــع الحقــول التــي تغيــب فيهــا تلــك الحواجــز. وعــادة مــا 
ــي  ــة، الت ــازالء الهندي ــل الب ــن قبي ــألكل م ــة ل ــجيرات صالح ــاب وش ــتخدام أعش ــز باس ــم الحواج تدعّـ

ــاج المزرعــة. ــع إنت ــى تنوي ــر ســبياًل أيضــًا إل توف

)المصدر: قطاع المياه الهولندي ميتاميتا، 2014(
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حصاد المياه المخصصة لمزارع الموز
يمثــل حصــاد الميــاه المخصصــة لمــزارع المــوز تقنيــة فــي الموقــع تُـــنفذ مــن خــالل نهــج المــدارس 
الحقليــة للمزارعيــن فــي مقاطعــة مبــارارا لتحســين خصوبــة التربــة واحتفاظهــا بالرطوبــة. ويســتخدم 
فــي هــذا المجــال تقنيتــان: (1) حفــرة بســيطة لزراعــة المــوز؛ و (2) حصــاد الميــاه مــن الطرقــات لصالــح 

حفــر مزرعــة المــوز )انظــر الشــكل 6(.

الشكل 6 : حفر مخصصة لزراعة الموز

ــزرع المــوز فــي  ــي ت ــات الت ــة المقاطع ــة فــي كاف ــة: يمكــن اســتخدام هــذه التقني ــة الجغرافي المالءم
ــذا  ــات له ــن الطرق ــاه م ــاد المي ــتخدم حص ــاه. ويس ــان المي ــت لجري ــدر ثاب ــر مص ــا تواف ــدا، إذا م أوغن

ــوز. ــة الم ــر زراع ــى حف ــا إل ــا ونقله ــات وتخزينه ــن الطرق ــاه م ــه المي ــم توجي ــث يت ــرض، حي الغ

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: مــن خــالل تنفيــذ هــذه الحفــر ذات الرطوبــة الممتــدة بينهــا، تعمــل هــذه 
ــاه المتوافــرة لنباتــات المــوز. ويبقــى مقطــع التربــة المحيــط بحفــر  ــة المي ــادة كمي ــى زي التقنيــة عل
تلقــي الميــاه رطبــًا لفتــرة زمنيــة مديــدة. كمــا يمكــن لتلــك الحفــر، إذا مــا استُـــخدمت بكثافــة عاليــة، 
أن تؤثــر فــي تغذيــة مســتودعات الميــاه الجوفيــة الضحلــة. أضــف إلــى ذلــك أن تلــك الحفــر تســهم 
بــدور مهــم فــي تحســين خصوبــة التربــة. ومــن الشــائع إضافــة المــادة العضويــة إلــى كل حفــرة، مــا 
يزيــد قدرتهــا علــى االحتفــاظ بالميــاه، إلــى جانــب أنهــا مصــدر للمغذيــات المفيــدة للنباتــات القريبــة.

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: يشــكل حصــاد الميــاه المخصصــة لمــزارع المــوز شــكاًل مــن أشــكال 
حصــاد الميــاه المقتصــر اســتخدامه علــى اإلنتــاج الزراعــي. ويحمــل تأثيــرًا إيجابيــًا فــي البيئــة بفعــل 
قدرتــه علــى الحــدّ مــن االنجــراف الناجــم عــن الجريــان وزيــادة رشــح الميــاه فــي التربــة. وتعــد تقنيــة 
حصــاد الميــاه هــذه اقتصاديــة بامتيــاز، حيــث يمكــن تكرارهــا مــن قبــل المزارعيــن دونمــا حاجــة إلــى 
مســتلزمات خارجيــة. ولعــل هــذه التقنيــة تتطلــب عمالــة مرتفعــة عنــد التأســيس، لكــن تنفيذهــا قــد 

يتــم تدريجيــًا علــى مــدى عــدة ســنوات. أمــا الحاجــة إلــى عمالــة الصيانــة فتكــون بالحــد األدنــى. 

اإلنتاجيــة والربحيــة: تفيــد إنتاجيــة مــزارع المــوز بشــكل كبيــر مــن كميــة الميــاه اإلضافيــة والمغذيــات 
التــي توفرهــا الحفــر المشــبعة بالميــاه )زيــادة فــي الغلــة تصــل إلــى 300 فــي المائــة(. ويعمــد بعــض 
المزارعيــن إلــى زراعــة الفاصوليــاء والملفــوف وبعــض محاصيــل الخضــروات عاليــة القيمــة علــى جانب 

الحفــر منوعيــن بذلــك إنتاجهــم، فضــاًل عــن زيــادة أرباحهــم مــن األنشــطة الزراعيــة. 
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 بوركينا فاسو
عمــل التحليــل متعــدد المعاييــر فــي بوركينــا فاســو علــى تقييــم 17 تقنيــة مــن أكثــر تقنيــات حصــاد 
الميــاه شــيوعًا وفعاليــة فــي البلــد وذلــك تبعــًا للجــدول 3. وقــد ســجلت كافــة تقنيــات حصــاد الميــاه 
باســتثناء واحــدة نســبة تجــاوزت 70 فــي المائــة لــألداء العــام، فــي حيــن ســجل أكثــر مــن نصــف تلــك 
ــكل  ــر بش ــات المعايي ــاري لدرج ــراف المعي ــن االنح ــة. وتباي ــي المائ ــى 85 ف ــبة زادت عل ــات نس التقني
كبيــر بيــن التقنيــات، حيــث جــاءت التقنيــات الخمــس األعلــى أداءًا لحصــاد الميــاه متمثلــة فــي الســماد 
العضــوي والكومبوســت والخطــوط العشــبية وغطــاء التربــة وحصــاد الميــاه مــن الطرقــات والحواجــز 

الهالليــة، حيــث تظهــر الدرجــات المتعلقــة بهــا فــي الجــدول 5.

الجدول 5 : نتائج التحليل متعدد المعايير لخمس من تقنيات حصاد المياه األعلى أداءًا في بوركينا فاسو

تقنية حصاد المياه
المعيار

درجة األداء
ثتبأ

93%4.883.674.054.67السماد العضوي والكومبوست

92%4.134.174.454.00الخطوط العشبية

86%4.253.174.454.00الغطاء العضوي للتربة

85%4.634.113.204.00حصاد المياه من الطرقات

84%3.254.003.504.00الحواجز الهاللية

فــي بوركينــا فاســو، وجــد أن الممارســات الزراعيــة )كالكومبوســت والخطــوط العشــبية وغطــاء التربة( 
تمثــل التقنيــات األعلــى أداءًا، إذ تفــي باحتياجــات ونطــاق وقــدرات المزارعيــن ذوي الحيــازات الصغيرة. 
ولعــل التأثيــر اإليجابــي لهــذه التقنيــات فــي حصــاد الميــاه يعــود إلــى أثرهــا المنشــط للتربــة، فهــي 
تعمــل علــى بنــاء المــادة العضويــة ومــواد مفيــدة أخــرى فــي التربــة، وتحســين بنيتهــا، ورشــح الميــاه 
واحتجازهــا. لكــن فــي المناطــق شــديدة الجفــاف مــن بوركينــا فاســو، يمكــن للتنافــس علــى الكتلــة 
الحيويــة النــادرة بيــن االســتخدامات المختلفــة )الحيوانــات والطاقــة واإلنشــاء( أن يكــون عامــاًل معيقــًا 
لتنفيــذ تقنيــات الكومبوســت والخطــوط العشــبية وغطــاء التربــة. أضــف إلــى ذلــك حصــول المزارعيــن 
علــى مزيــد مــن التشــجيع لتخصيــص جــزء مــن أرضهــم للخطــوط العشــبية إذا مــا زرعــت بمحاصيــل 
ــراف  ــط االنج ــي ضب ــا ف ــن دوره ــاًل ع ــالف، فض ــتخدامها كأع ــات اس ــن للحيوان ــة( يمك ــة )دائم علفي

وتحســين رشــح ميــاه الجريــان. 

وتماشــيًا مــع النهــج ثالثــي األلــف )3أ(، يجــب أن يترافــق اســتخدام الكومبوســت والخطــوط العشــبية 
وغطــاء التربــة )التــي تركــز علــى زيــادة قــدرة التربــة علــى االحتفــاظ بالرطوبــة وكذلك زيــادة خصوبة 
التربــة وصحــة النبــات( مــع تقنيــات أخــرى لتحويــل الميــاه وتخزينهــا علــى نطــاق واســع. أمــا الشــكل 
الممكــن والــذي قــد يناســب إجــراء مزيــد مــن االختبــارات وتوســيع نطــاق التقنيــات فــي بوركينــا فاســو 
ــة أخــرى  ــة أو مــن مناطــق كتيم ــات أو المصــارف الطبيعي ــاه مــن الطرق ــل المي ــى تحوي فيشــتمل عل
إلــى نظــام أحــواض صغيــرة مــن قبيــل الحواجــز الهالليــة. وإلــى جانــب اســتخدام الكومبوســت عالــي 
النوعيــة فــي النظــم الزراعية-الحراجيــة أو النظــم المحصوليــة ذات الصلــة، نــرى أن هــذه التوليفــة 
ــاظ  ــى االحتف ــة عل ــدرة الترب ــة وق ــي الترب ــاه ف ــح المي ــن رش ــتزيد م ــاه س ــاد المي ــات حص ــن تقني م
ــاء الدقيقــة فــي التربــة وكذلــك المغذيــات  ــاه، فضــاًل عــن أنهــا ستحســن مســتوى توافــر األحي بالمي

الالزمــة لنمــو النبــات.

ــل متعــدد  ــة مــع تفســير لدرجــات التحلي ــًا موجــزًا حــول كل تقني ــة وصف وتعــرض الصفحــات الالحق
ــر. المعايي
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السماد العضوي والكومبوست
ــا التربــة، حيــث تــؤدي إلــى اســتقرار درجــة  تعتبــر المــادة العضويــة عنصــرًا مهمــًا لصحــة إيكولوجي
حرارتهــا، وتواتــي أنشــطة الكائنــات المجهريــة، فضــاًل عــن أنهــا مصــدر للمغذيــات التــي عــادة مــا يتــم 
تحريرهــا إلــى التربــة بشــكل جاهــز لالمتصــاص مــن قبــل النبــات. عــالوة علــى ذلــك، تتســم التربــة 
ــى االحتفــاظ  ــى تحســين قدرتهــا عل ــؤدي إل ــة أفضــل، مــا ي ــة وبني ــة بنفاذي ــة بالمــادة العضوي الغني
بالميــاه. ووفقــًا لمــا جــاء عــن ديســتا وآخريــن (2005)، يمكــن للمــادة العضويــة علــى شــكل كومبوســت 
ــة  ــع الترب ــا م ــم خلطه ــي يت ــة والت ــن األرض الزراعي ــوذة م ــًا المأخ ــا مع ــوي أو كليهم ــماد عض أو س
أن تمتــص الميــاه وتحتفــظ بهــا بشــكل أكبــر بنحــو 4-7 مــرات مقارنــة مــع كتلتهــا بمفردهــا. وقــد 
اســتخدمت أربعــة طــرق رئيســية إلدخــال أو إنتــاج مــادة عضويــة عاليــة النوعيــة فــي بوركينــا فاســو، 

.Le  Parc  d’Hivernage ،ــًا ــت هوائي ــع الكومبوس ــي، Le Tampoure’, Fosse Fumiere تصني وه

الشكل 7 : مزارعون يعملون على تصنيع الكومبوست هوائيًا

المالءمــة الجغرافيــة: يعتبــر اســتخدام الســماد العضــوي والكومبوســت مالئمــًا للتربــة ذات التصريــف 
الجيــد )الطمييــة أو الحصويــة أو الرمليــة(. ويحــدد اختيــار المســتلزمات التــي ستســتخدم إلنتــاج 
الكومبوســت والســماد العضــوي علــى أســاس قــرب منطقــة اإلنتــاج مــن المنــازل وتوافــر المخلفــات 
ــي  ــول الت ــرب الحق ــات وق ــر روث الحيوان ــك تواف ــة(، وكذل ــة )الجافة/الرطب ــة الحيوي ــة والكتل العضوي
ستســتخدم فيهــا. وفــي بوركينــا فاســو يجمــع روث الحيوانــات الســتخدامه فــي الحقــول. أمــا الســماد 
العضــوي فيجمــع لتســميد المــزارع المخصصــة إلنتــاج الغــذاء ومحاصيــل األســواق والزراعــة الحراجيــة. 
كمــا يعــد الســماد العضــوي والكومبوســت مناســبًا لكافــة أنمــاط التربــة )اللجنــة الدائمــة المشــتركة 

بيــن الــدول لمكافحــة الجفــاف فــي منطقــة الســاحل، 2012(. 

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: يــؤدي اســتخدام الســماد العضــوي إلــى زيــادة محتــوى التربــة مــن المــادة 
ــى  ــة عل ــدرة الترب ــن ق ــد م ــه يزي ــن أن ــاًل ع ــا، فض ــة ونفوذيته ــة الترب ــن بني ــا يحس ــة، كم العضوي
ــى الرشــح،  ــادة المــادة العضويــة أيضــًا إلــى تحســين قــدرة التربــة عل ــاه. وتــؤدي زي االحتفــاظ بالمي
مــا قــد يســهم فــي تغذيــة الميــاه الجوفيــة الضحلــة. وإذا مــا تــم تحضيــر الســماد الحيوانــي )للجمــال، 

)المصدر: ل. بونكالرك، 2013(
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والخيــل أو الحميــر، واألبقــار، والدواجــن( بكميــات صحيحــة، فســيكون بوســعه تحســين نوعيــة التربــة 
وخصوبتهــا بشــكل كبيــر. كمــا تــؤدي زيــادة المــادة العضويــة فــي التربــة بدورهــا إلــى جعــل التربــة 

أقــل عرضــة لالنجــراف الريحــي والمائــي علــى حــدّ ســواء.

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: تــؤدي العمالــة المطلوبــة لتحضيــر أكداس الســماد العضــوي )كعمل 
حفــر الســماد العضــوي وكامــل عمليــة اإلنضــاج( إلــى زيــادة التكاليــف اإلجماليــة لهــذه العمليــة. وتعتبر 
التقنيــة بســيطة نوعــًا مــا ويمكــن إدارتهــا مــن قبــل المزارعيــن منفرديــن. وقــد تحمــل هــذه التقنيــة 

تأثيــرًا كبيــرًا فــي النســاء إذا مــا أخذنــا الوقــت والجهــد المطلوبيــن إلنتــاج الســماد العضــوي.

ــي  ــادة ف ــى زي ــت إل ــن الكومبوس ــة 5 أو 10 طن/هـــ م ــتخدام كمي ــؤدي اس ــد ي ــة: ق ــة والربحي اإلنتاجي
الغلــة تصــل إلــى 120 و300 فــي المائــة علــى الترتيــب مقارنــة مــع قطــع الشــاهد بــدون اســتخدام 
ــل  ــن قبي ــاه، م ــاد المي ــرى لحص ــات أخ ــب تقني ــى جان ــت إل ــتخدم الكومبوس ــا اس ــت. وإذا م الكومبوس
»زاي«، أو الــري الدقيــق أو الخطــوط الحجريــة، فســيكون قــادرًا علــى زيــادة فعاليــة هــذه التقنيــة فــي 
زيــادة الغــالل. وعنــد زيــادة الغــالل، فــإن هــذه التقنيــة ستســهم أيضــًا فــي زيــادة إيــرادات المــزارع.

الخطوط العشبية 
تســتخدم الخطــوط العشــبية بشــكل شــائع كحــدود نباتيــة للحــدّ مــن انجــراف التربــة إلــى المســتوى 
ــى ترشــيح  ــاه )انظــر الشــكل 8(. إذ تتســم هــذه الخطــوط بقدرتهــا عل األدنــى وتحســين رشــح المي
ــزرع  ــرون، 2012(. إذ ت ــوب وآخ ــات )ن ــن درء الفيضان ــك ع ــد، ناهي ــان الزائ ــف الجري ــب وتخفي الرواس
خطــوط عشــبية بعــرض 0.8 -1 م علــى امتــداد خطــوط المناســيب فــي المناطــق ذات االنحــدار 
 Andropogon الطفيــف بنســبة اثنيــن فــي المائــة. أما أنواع األعشــاب الشــائعة المســتخدمة هنــا فهــي
gayanus و Cymbopogon schoenateusو Vetivera nigritianaوالتــي تــزرع قبــل الموســم الماطــر. 
ــوط  ــؤدي الخط ــث ت ــة، حي ــز الترابي ــة أو الحواج ــوط الحجري ــابه الخط ــوط فيش ــذه الخط ــدأ ه ــا مب أم
العشــبية إلــى إبطــاء جريــان الميــاه مــن خــالل زيــادة خشــونة الســطح وتحســين رشــحها إلــى التربــة، 

ناهيــك عــن أنهــا تجمــع رواســب التربــة الخصبــة.

الشكل 8 : مخطوط عشبية متكاملة مع خطوط مناسيبية لتحسين الرشح

)المصدر: م. غورتنر، الجمعية األلمانية للتعاون الدولي، 2008(
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المالءمــة الجغرافيــة: عــادة مــا تشــاهد الخطــوط العشــبية فــي المنطقــة السودانية-الســاحلية التــي 
تحظــى بمعــدل هطــوالت مطريــة ســنوية بيــن 400-1000 مــم. ورغــم أن هــذه التقنيــة أكثــر شــيوعًا 
فــي المناطــق دون الرطبــة للبلــد والتــي ال يشــكل فيهــا المنــاخ معوقــات أمــام نمــو األعشــاب، إال أن 
احتمــال تطبيقهــا وارد فــي كافــة المناطــق الزراعية-المناخيــة. فهــي تناســب التدخــالت علــى نطــاق 
صغيــر وكبيــر وتتســم بتكيفهــا مــع كافــة أنمــاط التربــة. مــع ذلــك، تناســب الخطــوط العشــبية بصفــة 

خاصــة المناطــق الالصخريــة ذات الهطــوالت األعلــى.

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: تــؤدي الخطــوط العشــبية إلــى تحســين رطوبــة التربــة فــي منطقــة الجــذور 
بشــكل ملحــوظ. ويعمــل هــذا الحاجــز البيولوجــي علــى إبطــاء تدفــق الميــاه مــا يتيــح لكميــة كبيــرة 
ــة الخطــوط  ــة. ويحمــل تبنــي تقني ــة الضحل ــاه الجوفي ــة مســتودعات المي ــاه للرشــح وتغذي مــن المي

العشــبية تأثيــرًا جــدّ إيجابــي فــي نوعيــة التربــة والحــدّ مــن االنجــراف.

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: تمثــل هــذه التقنيــة النمــط األرخــص واألقــل طلبــًا للعمالــة للتدخــل 
علــى امتــداد المنحــدر. ففــي حــال األعشــاب الدائمــة، تشــتمل أعمــال الصيانــة علــى قــص األعشــاب 
عــدة مــرات فــي العــام. أمــا بالنســبة لألنــواع الحوليــة، فيجــب إعــادة تأســيس الخطــوط العشــبية كل 
عــام. بصفــة عامــة، تظهــر التجربــة ســيطرة المزارعيــن علــى هــذه التقنيــة بشــكل جيــد وال حاجــة 
للمعرفــة أو المهــارات الخاصــة بهــذا الشــأن. أمــا التأثيــرات فــي النســاء فهــي إيجابيــة، فضــاًل عــن أن 

هــذه األعشــاب توفــر األعــالف للمواشــي وتعــد مصــدرًا للدخــل.

ــق  ــاب تطبي ــال غي ــي ح ــاًل ف ــالل مهم ــي الغ ــبية ف ــوط العش ــر الخط ــى تأثي ــة: يبق ــة والربحي اإلنتاجي
المعــدِالت العضويــة للتربــة. مــع ذلــك، وإذا مــا نفــذت هــذه التقنيــة بالترافــق مــع التســميد، عندهــا 
ــة فــي الغــالل، رغــم شــيء مــن خطــر التنافــس بيــن األعشــاب  ــادات ثابت ــى زي يمكــن الحصــول عل
والمحصــول المجــاور علــى الميــاه والضــوء. كمــا يمكــن اســتخدام التبــن الناجــم عــن الخطوط العشــبية 

إلنتــاج socces أو العلــف الحيوانــي المخصــص للبيــع.

غطاء التربة
يســتخدم غطــاء التربــة كطبقــة واقيــة إلدارة المنــاخ الجزئــي )انظــر الشــكل 9(. وقــد يتألــف مــن مــادة 
عضويــة )خشــب، دريــس، أوراق عريضــة، أوراق إبريــة، أصــداف( أو اصطناعيــة )بالســتيك أو نســيج 
جيولوجــي(. وتــؤدي أنمــاط أغطيــة التربــة المختلفــة أغراضــًا متفاوتــة فــي مناطــق مختلفــة. بصفــة 
عامــة، يســتخدم غطــاء التربــة للحــد مــن فاقــد الميــاه عــن طريــق البخــر والنتــح، وكذلــك الحــدّ مــن 
نمــو األعشــاب الضــارة والوقايــة مــن الحــرارة والبــرودة، فضــاًل عــن إضافــة مغذيــات التربــة. ويــؤدي 
غطــاء التربــة العضــوي إلــى خلــق ظــروف مثاليــة للميكروبــات والحشــرات المفيــدة )كــدودة األرض( 

التــي تحســن مــن نوعيــة التربــة، فــي حيــن تمنــع انتشــار حشــرات أخــرى مــن قبيــل البــزاق.

ــة  ــي منطق ــاف ف ــة الجف ــدول لمكافح ــن ال ــتركة بي ــة المش ــة الدائم ــًا للجن ــة: تبع ــة الجغرافي المالءم
الســاحل (2012) (SSLIC)، يعتبــر غطــاء التربــة مناســبًا فــي المناطــق الســودانية والســاحلية الشــمالية 
)ذات الهطــوالت المطريــة التــي تتــراوح بيــن 300-900 مم/العــام(. كمــا تناســب هــذه التقنيــة كافــة 
أنمــاط التربــة باســتثناء التربــة المعرضــة للفيضــان، وتكــون األكثــر نفعــًا للتربــة الجــرداء والمتدهــورة 
ــة، إال أن  ــق الزراعية-اإليكولوجي ــة المناط ــي كاف ــبي ف ــة الخش ــاء الترب ــتخدم غط ــرة. ويس والمتقش
ــة الوســطى )فــي المنطقــة الســودانية الشــمالية(.  ــر شــيوعًا فــي الهضب هــذه الممارســة هــي األكث
كمــا يســتخدم غطــاء التربــة الخشــبي فــوق كثيــر مــن أنمــاط التربــة وفــي شــتى الظــروف البيئيــة. 
ويســتخدم فــي أغلــب األحيــان بغــرض تعافــي التربــة الجــرداء أو المتقشــرة النموذجيــة فــي المنطقــة 

 .)»sélepiz « ــة ــاحلية )ترب الس

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: تمخــض اســتخدام غطــاء التربــة فــي مناطــق الســاحل شــبه القاحلــة، ذات 
االنجــراف الريحــي الشــديد، عــن تراكــم جســيمات مترســبة تحــت غطــاء التربة )مانــدو وستروســنجدر، 
1999(. كمــا ينطــوي اســتخدام غطــاء التربــة علــى إعــادة تأســيس النباتــات خــالل العــام األول مــن 
تطبيقــه )مانــدو وآخــرون، 1999(. وخــالل ســنتين، قــد يتيــح غطــاء التربــة تطــور طبقــة مــن النباتــات 
فــوق التربــة الجــرداء. األمــر الــذي يحســن خصوبــة التربــة ونفوذيتهــا وبالتالــي قدرتهــا علــى رشــح 

الميــاه.
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الشكل 9 : تغطية التربة باستخدام بقايا المحصول

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: تبلــغ تكاليــف تنفيــذ هــذه التقنيــة 000 22 فرنــك غــرب أفريقــي/
ــن  ــة م ــة المطلوب ــا الكمي ــخص/اليوم/الهكتار. أم ــب 1.5 ش ــة، يتطل ــتوى العمال ــى مس ــار. وعل الهكت
التبــن لعمــل غطــاء التربــة فهــي 2 طن/هـ/العــام )الجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي، 2008(. وهــذه 
الممارســة ال تتطلــب مهــارات خاصــة. إال أنــه مــن الضــرورة بمــكان أن يتمتــع المنتجــون بشــيء 
ــة لألشجار/الشــجيرات  ــة التربــة، واإلدارة الفني ــات ذات الكفــاءة الخاصــة بتغطي مــن المعرفــة بالتقني

ــك(. ــى ذل ــم، والتخفيــف، ومــا إل )التخييــس، والتقلي

اإلنتاجيــة والربحيــة: بحســب المنتجيــن فــي محافظــة بولكيمــدة، يــؤدي اســتخدام أوراق النيــم كغطــاء 
للتربــة إلــى مضاعفــة غــالل المحاصيــل )اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــدول لمكافحــة الجفــاف 
فــي منطقــة الســاحل، 2012(. فمــع اســتخدام الخطــوط الحجريــة وحدهــا، يصــل معــدل غلــة الدخــن 
إلــى 266 كغ/هـــ، مقارنــة مــع 395 كغ/هـــ عنــد اســتخدام الخطــوط الحجريــة مع غطــاء التربــة. وتقول 
ــة للتعــاون  ــة األلماني ــة )الجمعي التوقعــات أن هــذا االختــالف بنحــو 129 كــغ جــاء نتيجــة غطــاء الترب
ــالل  ــادة غ ــأنه زي ــن ش ــة م ــز الهاللي ــع زاي والحواج ــة م ــاء الترب ــق غط ــل تراف ــي، 2008(. ولع الدول

المحاصيــل البعليــة )الحبــوب والتبــن علــى الســواء(.

حصاد المياه من الطرقات
ــى الهــدف  ــد اعتمــادًا عل ــات فــي البل ــاه مــن الطرقــات طيفــًا واســعًا مــن اإلمكاني يعطــي حصــاد المي
المنشــود. ففــي بوركينــا فاســو، تشــكل الممارســات األكثــر شــيوعًا والمرتبطــة بحصــاد الميــاه مــن 
الطرقــات فــي حفــر ناجمــة عــن عمــل الحواجــز والحواجــز الطرقيــة. وعنــد إنشــاء هــذه البنــى بشــكل 
جيــد، فإنهــا ســتدوم لفتــرة مــن 30-50 ســنة إذا مــا حظيــت بالحــد األدنــى مــن الصيانــة. أمــا المالءمــة 
ــل  ــة، والعوام ــة واالقتصادي ــل االجتماعي ــب العوام ــى جان ــة، إل ــة والبيئي ــل الفني ــة، والعوام الجغرافي
المتعلقــة باإلنتاجيــة والربحيــة ذات الصلــة بحصــاد الميــاه مــن الطرقــات فــي بوركينــا فاســو فتتشــابه 

مــع تلــك التــي فــي أوغنــدا بحســبما ورد فــي القســم الســابق. 

)المصدر: ل. بونكالرك، 2012(



تعزيز كفاءة استخدام المياه المخصصة للزراعة وإنتاجيتها على مستوى أفريقيا والعالم32

الحواجز الهاللية 
الحواجــز الهالليــة هــي حواجــز ذات شــكل هاللــي ذروتهــا باتجــاه خــط المنســوب. وتعمــل البــرك داخــل 
ــتخدم  ــث تس ــرون، 2012(، حي ــوب وآخ ــدر )ن ــن المنح ــان م ــاه الجري ــع مي ــى جم ــة عل ــز الهاللي الحواج
هــذه التقنيــة ألغــراض شــتى مــن قبيــل اســتعادة المراعــي الطبيعيــة وتحفيــز إنتــاج األشــجار وزراعــة 
المحاصيــل، وكذلــك زيــادة إنتــاج األعالف )نــوب وآخــرون، 2012(. وتعمل الحواجز الهاللية كمســتجمعات 

صغيــرة للميــاه، حيــث تحولهــا إلــى المنطقــة المزروعــة فــي وســط الحفــرة تبعــًا للشــكل 10.

الشكل 10 : مثال عن حاجز هاللي مزروع بالذرة الرفيعة

المالءمــة الجغرافيــة: تتــوزع هــذه التقنيــة فــي مناطــق الســاحل والشــمال والمنطقــة الوســطى 
الشــمالية. وتتكيــف مــع المناخــات الســاحلية والســاحلية الجنوبيــة وشــمال الســودان، إال أن الحواجــز 
الهالليــة المنشــأة مــن التــراب ال تناســب المناطــق التــي تتأثــر باألمطــار الغزيــرة، حيــث قــد تســبب 
الغمــر واختنــاق النباتــات، مــا قــد يفضــي إلــى تدنــي غــالل المحاصيــل الحساســة للميــاه المفرطــة. 
فــي هــذه الحالــة تفضــل الحواجــز الهالليــة الحجريــة، حيــث تســتخدم علــى التربــة المتدهــورة 
والمتقشــرة. فــي الواقــع، يمثــل تدهــور التربــة وتقشــرها األســباب الرئيســة وراء تأســيس الحواجــز 
ــف  ــدار الخفي ــوادي( ذات االنح ــاع ال ــي ق ــس ف ــورة )ولي ــاب المتده ــدرات والهض ــوق المنح ــة ف الهاللي
ــة فــي  ــى اســتخدام الحواجــز الهاللي ــًا مــا يلجــأ المزارعــون إل ــك، غالب ــى جانــب ذل ــى المتوســط. إل إل
األراضــي البعليــة )اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــدول لمكافحــة الجفــاف فــي منطقــة الســاحل، 
2012(. وتبعــًا للجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )2008(، تصمــم الحواجــز الهالليــة لصالــح األراضــي 

ــة.  ــة والحراجي ــة والرعوي الزراعي

ــرات  ــن تأثي ــف م ــح والتخفي ــين الرش ــى تحس ــة عل ــز الهاللي ــل الحواج ــة: تعم ــة والبيئي ــل الفني العوام
تبايــن الهطــوالت المطريــة فــي اإلنتــاج الزراعــي. كمــا تســهم التقنيــة أيضــًا فــي إعــادة إحيــاء األراضي 
ــظ أن  ــن المالح ــاه. وم ــن المي ــم ع ــة الناج ــراف الترب ــن انج ــدّ م ــة والح ــتقرار الترب ــورة واس المتده
الحواجــز الهالليــة تســاعد أيضــًا علــى زيــادة المــادة العضويــة فــي التربــة وتوافــر اآلزوت والفوســفور 
للنباتــات. أمــا الحواجــز الهالليــة فــي المناطــق الحراجية-الرعويــة فتســهم فــي إعــادة اخضــرار البيئــة 

وتحفيــز التنــوع البيولوجــي. 

)المصدر: قطاع المياه الهولندي »ميتاميتا«(
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العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: تبلــغ تكاليــف تنفيــذ هــذه التقنيــة 000 50 فرنــك غــرب أفريقــي/
هـــ )اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــدول لمكافحــة الجفــاف فــي منطقــة الســاحل، 2012(. وتبعــًا 
للجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي (2008)، هنالــك حاجــة لعمالــة 50 شــخصًا/اليوم/هـ لتحديــد 
المنســوب؛ وتتبــع مناســيب الحواجــز الهالليــة المتناوبــة؛ وحفــر األحــواض الصغيــرة؛ وإنشــاء الحاجــز 
الخــاص بالحــوض الصغيــر عنــد أســفل المجــرى، وتوفيــر الســماد العضــوي )حوالــي طــن واحــد للهكتار 
فــي العــام(. ويتيــح تنفيــذ هــذه التقنيــة للمزارعيــن اســتئناف األنشــطة الزراعيــة الحراجيــة الرعويــة 

فــي األراضــي التــي كانــت تعتبــر غيــر مناســبة لإلنتــاج.

اإلنتاجيــة والربحيــة: علــى صعيــد الربحيــة، تعطــي الحواجــز الهالليــة المنافــع األعظــم لــدى مقارنتهــا 
ــة  ــرادات المجني ــي لإلي ــدل الداخل ــغ المع ــل. ويبل ــة للتحلي ــاه الخاضع ــاد المي ــات حص ــائر تقني ــع س م
ــا  ــة إذا م ــي المائ ــة و145 ف ــة الحبي ــد الغل ــى صعي ــة عل ــي المائ ــة 90 ف ــة قراب ــز الهاللي ــن الحواج م
ــاف  ــة الجف ــدول لمكافح ــن ال ــتركة بي ــة المش ــة الدائم ــول )اللجن ــا المحص ــار بقاي ــن االعتب ــا بعي أخذن
فــي منطقــة الســاحل، 2008(. ولــدى تنفيذهــا علــى األراضــي المهجــورة، فــإن مكاســب الغلــة تصــل 
حتــى 180 كغ/هـــ مــن حبــوب الدخــن و400 كغ/هـــ مــن التبــن فــي العــام. وأمــا إذا تــم تنفيــذ الحواجــز 
الهالليــة فــي الغابــات، فــإن معــدل كميــة األخشــاب الســنوية بعمــر عشــر ســنوات ســيصل إلــى متــر 
مكعب/هـــ. فــي حيــن قــد تشــهد قيمــة هــذا اإلنتــاج زيــادة تصــل إلــى 000 850 فرنــك غــرب أفريقــي 

فــي الهكتــار بــدءًا مــن الســنة الخامســة.

المغرب
لقــد عمــل التحليــل متعــدد المعاييــر فــي المغــرب علــى تقييــم تقنيــات حصــاد الميــاه الثالثــة عشــر 
ــي  ــن 70 ف ــراوح م ــات يت ــد أن أداء التقني ــدول 3. ووج ــب الج ــد بحس ــي البل ــة ف ــيوعًا وفعالي ــر ش األكث
ــن  ــى م ــبة أعل ــاه نس ــاد المي ــات حص ــف تقني ــة نص ــجلت قراب ــث س ــة، حي ــي المائ ــى 90 ف ــة إل المائ
ــات.  ــن التقني ــر بي ــكل كبي ــن بش ــر فتباي ــات المعايي ــاري لدرج ــراف المعي ــا االنح ــة. أم ــي المائ 80 ف
وكانــت التقنيــات الخمــس األعلــى أداءًا لحصــاد الميــاه هــي الــري الفيضــي )المعــروف أيضــًا بالفيــض 
ــة  ــرة، والزراع ــواض الصغي ــات، واألح ــن الطرق ــاه م ــاد المي ــة، وحص ــاطب المدرج ــوج(، والمس أو الوج

ــة فــي الجــدول 6. ــا كل تقني ــي نالته ــعرض الدرجــات الت ــث تُـ الحافظــة، حي

فــي المغــرب، ثمــة اهتمــام كبيــر وإمكانيــة عاليــة إلعــادة إنعــاش حصــاد الميــاه مــن الجريــان 
والفيضانــات فــي المناطــق شــبه القاحلــة والصحراويــة. وقــد ســجلت نظــم حصــاد ميــاه الفيضانــات 
)الفيــض/ وجــوج( درجــة عاليــة فــي التحليــل المتعــدد المعاييــر، ارتبطــت غالبــًا بزراعــة نخيــل التمــر 
عالــي القيمــة. أمــا التقنيــة األخــرى التــي ســجلت درجــة عاليــة والشــائعة فــي مناطــق الريــف واألطلــس 
الكبيــر فــي المغــرب فكانــت المســاطب المدرجــة، حيــث تناســب المســاطب المدرجــة بشــكل خــاص 
المناطــق ذات االنحــدارات الشــديدة بفعــل مقاومتهــا وفعاليتهــا فــي التحكــم باالنجــراف مقارنــة مــع 
أنــواع أخــرى مــن نظــم تخطيــط المناســيب، مــن قبيــل المجــازات. ورغــم أن الدرجــة العامــة لهاتيــن 
التقنيتيــن كانــت مرتفعــة، إال أن البيانــات المتوافــرة أظهــرت تباينــًا كبيــرًا فــي النتائــج عبــر المعاييــر

الجدول 6 : التحليل متعدد المعايير لخمس من تقنيات حصاد المياه األعلى أداءًا في المغرب

تقنية حصاد المياه
المعيار

درجة األداء
ثتبأ

90%2.574.333.634.67الري الفيضي/الفيض/ وجوج

90%2.834.003.315.00المساطب 

87%4.834.003.504.00حصاد المياه من الطرقات

86%3.503.833.564.33األحواض الصغيرة

82%3.143.833.004.33الزراعة الحافظة
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 األربعــة. أضــف إلــى ذلــك أن الــري الفيضــي اقتصــر بشــكل كبيــر علــى البيئــات القاحلــة فــي المغــرب 
وال يمكــن تطبيقهــا بشــكل كبيــر فــي مناطــق زراعية-إيكولوجيــة أخــرى. ورغــم اإلمكانيــة األعلــى 
التــي تتســم بهــا تقنيــة المســاطب المدرجــة فــي طيــف أوســع مــن المناطــق الزراعية-اإليكولوجيــة 
ــدة  ــاطب جدي ــاء مس ــة، إال أن إنش ــل والفعالي ــث التحم ــن حي ــا م ــي تبديه ــدًا الت ــدة جي ــج الجي والنتائ
ــي  ــام تبن ــة أم ــكل عقب ــد يش ــا ق ــة، م ــث العمال ــن حي ــيما م ــًا، الس ــًا مرتفع ــتثمارًا ابتدائي ــب اس يتطل
المزارعيــن لهــذه التقنيــة. أمــا التقنيــات األخــرى التــي ســجلت درجــات مرتفعــة فكانــت حصــاد الميــاه 
مــن الطرقــات واألحــواض الصغيــرة والزراعــة الحافظــة، فهــي أكثــر مالءمــة إلجــراء مزيــد مــن 

ــى نطــاق أوســع.  ــارات عليهــا وترويجهــا عل االختب

ــدد  ــل المتع ــات التحلي ــيرًا لدرج ــة وتفس ــول كل تقني ــزًا ح ــًا موج ــة وصف ــات الالحق ــرض الصفح وتع
ــا.  ــي منحــت له ــر الت المعايي

الري الفيضي/الفيض/ وجوج
عنــد حــدوث الفيضانــات، يتــم توجيــه الميــاه المتدفقــة مــن المســتجمعات الجبليــة عــن طريــق مجــاري 
األنهــار الجافــة طبيعيــًا وتوزيعهــا علــى مناطــق واســعة للــري، أو لملــئ بــرك ميــاه الشــرب، أو لتغذيــة 
الميــاه الجوفيــة، أو لتحســين المناطــق الرعويــة، أو لكافــة تلــك األغــراض مجتمعــة )نــوب وآخــرون، 
2012(. ويمكــن توجيــه الفيضانــات غيــر المتوقعــة، والتــي قــد تســتمر مــن عــدة ســاعات إلــى يوميــن، 

إلــى األرض المجــاورة عــن طريــق بنــى تحويــل الميــاه أو بنــى مســارب حــرة )انظــر الشــكل 11(.

فــي الجبــال القاحلــة المغربيــة، تبنــى حواجــز الــري الفيضــي أو الســدات مــن التــراب الخشــن )وجــوج( 
فــي مجــاري األنهــار الرئيســية لتحويــل ميــاه الفيضانــات إلــى قنــوات وري األراضــي المنبســطة أســفل 
المجــرى. وتكــون هــذه الســواقي بارتفــاع 1-2 م وتتســم بقدرتهــا علــى مقاومــة الفيضانــات الشــديدة 
لفتــرة عشــر ســنوات. وتنقــل ميــاه الفيضانــات أوًال إلــى إحــدى القنــوات حيــث تترســب الرمــال والكلــس 
ــاه  ــاه. وتبقــى المي علــى أرض المجــرى، بعدهــا إلــى قنــوات رافــدة تســهم فــي إمــداد الحقــول بالمي

غنيــة بالرواســب عمومــًا، مــا يجعــل منهــا مثاليــة لالســتخدام فــي ري الحقــول وتســميدها.

A                                  A

A - A

2.5 m

5 - 7 m

الوادي

الواديالوادي

الحاجز

إلى الحقل

إلى الحقل

مسرب الطراز المحفز

)المصدر: ستينبيرغن وآخرون، قطاع المياه الهولندي »ميتاميتا«، 2010(

الشكل 11 : انحراف المسرب التقليدي من الطراز المحفز )اليمين( وتحويل المسرب باستخدام الحاجز )اليسار(
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المالءمــة الجغرافيــة: تتســم التقنيــة بتكيفهــا مــع مناطــق الصحــراء الجافــة )حيــث الهطــوالت المطريــة 
> 300 مم/العــام(. وفــي المغــرب، تنتشــر هــذه التقنيــة فــي الجــزء الجنوبــي المقابــل للصحــراء مــن 
جبــال أطلــس الكبيــر )تافياللــت، ورزازات، طاطــا، ومناطــق أخــرى( والتــي ال تتجــاوز فيهــا الهطــوالت 
المطريــة 200 مــم. لكــن يمكــن توســيع نطــاق هــذه التقنيــة لتشــمل كافــة الجبــال القاحلــة وســفوح 
الهضــاب المحيطــة بمجــاري األنهــار الموســمية. وتعــد اإلمــدادات المائيــة قصيــرة وال يمكــن التنبــؤ 
ــًا )روز  ــة أيض ــة الزراعي ــي اإلنتاجي ــا ف ــؤ بتأثيراته ــن التنب ــي ال يمك ــار، بالتال ــأن األمط ــأنها ش ــا ش به

وآخــرون، 2010(. 

العوامــل الفنيــة والبيئيــة: يــؤدي الــري الفيضــي إلــى حفــظ رطوبــة التربــة فــي منطقــة الجــذور وزيــادة 
قــدرة التربــة علــى رشــح الميــاه. ورغــم صعوبــة تحديــد كميــة الميــاه المكتســبة مــن خــالل التغذيــة 
ــب كل  ــة عق ــاه الجوفي ــادة مســتوى المي ــن لزي ــت مالحظــة المزارعي ــه مــن المثب ــة، إال أن االصطناعي
فيضــان. إلــى جانــب ذلــك، يحمــل تبنــي هــذه التقنيــة تأثيــرًا جــد إيجابــي فــي نوعيــة التربــة، الســيما 
مــن خــالل الحــدّ مــن االنجــراف المائــي وزيــادة مســتوى الرطوبــة والمغذيــات فــي التربــة )اســتعراض 

نُـــهج وتكنولوجيــات الحفــظ علــى المســتوى العالمــي، 2011(.

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: يعــد تدريــب المســتفيدين وتنظيمهــم بشــكل جيــد مطلوبــًا. 
ــي« )2011(،  ــتوى العالم ــى المس ــظ عل ــات الحف ــج وتكنولوجي ــتعراض نه ــي »اس ــاء ف ــا ج ــًا لم فوفق
ــًا  ــة. وغالب ــوا بمســتوى مرتفــع مــن المعرفــة الفني ــن أن يتحل ــن والمرشــدين الزراعيي ــى المزارعي عل
مــا تتعــرض بنــى تحويــل مجــرى الميــاه لألضــرار أو يتــم جرفهــا بعيــدًا إلــى أســفل المجــرى بفعــل 
ــًا  ــب عمــاًل جماعي ــاء ويتطل ــه األعب ــا إعــادة إنشــائها فتكتنف ــًا. أم ــا مع ــات الشــديدة أو كليهم الفيضان
ــروطًا  ــكل ش ــات تش ــن المجتمع ــاون بي ــم والتع ــة والتنظي ــح المحلي ــير اللوائ ــل تفس ــًا. ولع مجتمعي

ــاح.  ــي بنج ــري الفيض ــبقة إلدارة ال مس

اإلنتاجيــة والربحيــة: يمثــل تحســين إنتاجيــة األرض ذات االنحــدار الطفيــف عنــد ســفوح الهضــاب مــن 
ــى  ــاه إل ــادة غاللهــا نتيجــة مباشــرة لتبنــي هــذه التقنيــة. إذ ترشــح المي خــالل إســهام الرواســب وزي
أعمــاق التربــة وتوفــر رطوبــة كافيــة للمحاصيــل البعليــة لمــدة تتــراوح مــن ســنتين إلــى ثالث ســنوات. 
ولســوء الحــظ ال يمكــن التنبــؤ بفتــرة وتوقيــت الفيضانــات، مــا يتســبب فــي تفــاوت مســتويات اإلنتــاج. 
وعــادة مــا تكــون األربــاح المجنيــة مــن هــذه التقنيــة التقليديــة مرتفعــة فــي المنطقــة المقابلــة لجبــال 
ــات المتعــددة )الحقــول المدرجــة، والفيــض، ووجــوج(، مــا  ــك بفعــل توليفــة مــن التقني أطلــس، وذل
يعنــي أن الفرصــة متاحــة للمزارعيــن لالنخــراط فــي زراعــة محاصيــل ربحيــة تتطلــب كميــة كبيــرة 
مــن الميــاه لــم يكونــوا ليزرعوهــا فــي غيــاب هــذه التقنيــات. وكــي يكــون هــذا النظــام مربحــًا، يجــب 

أن تتولــى الدولــة إنشــاء هــذه البنــى التحتيــة وتشــغيلها.

المساطب المدرجة
المســاطب المدرجــة هــي سلســلة متناوبــة مــن »الرصيــف« و»األجــزاء الناهضــة« )انظــر الشــكل 12(، 
يتــم إنشــاؤها فــي العــادة فــوق المنحــدرات الشــديدة نســبيًا )15-55 فــي المائــة(، والتربــة العميقــة 
التــي تتيــح هــذا النمــط مــن المشــهد الطبيعــي. إذ تكــون األســطح المنبســطة المتناوبــة قــادرة علــى 
ــم  ــم الجــزء القائ ــم تدعي ــًا مــا يت ــة. وغالب ــة فــي مقطــع الترب ــاه المخزن ــادة المي ــان وزي إيقــاف الجري
بالحجــارة أو الغطــاء النباتــي أو باالثنيــن معــًا. وإذا مــا تمــت إمالــة الرصيــف باتجــاه الداخــل، عندهــا 
ــل  ــة، تفض ــق القاحل ــي المناط ــة. وف ــة الترب ــتوى حماي ــين مس ــاه وتحس ــن المي ــادة تخزي ــن زي يمك
المســاطب المدرجــة الحافظــة، حيــث تتــم زيــادة المســافة بيــن المدرجــات ويتــرك جــزء مــن األرض 
ــى  ــتجمع عل ــة المس ــن منطق ــم ع ــان الناج ــيعمل الجري ــتجمع. وس ــة مس ــل كمنطق ــدرة لتعم المنح
ــم توافــر  ــد هــذا التصمي ــث يزي ــم، حي ــات الموجــودة مباشــرة فــوق حائــط الجــزء القائ ــة النبات تغذي

ــاه المخصصــة للنباتــات ويحــدّ مــن االنجــراف. المي



تعزيز كفاءة استخدام المياه المخصصة للزراعة وإنتاجيتها على مستوى أفريقيا والعالم36

المالءمــة الجغرافيــة: بالنســبة لــروز وآخريــن (2010) تتمثــل الظــروف المناخيــة المثاليــة لتنفيــذ 
المســاطب المدرجــة فــي هطــوالت مطريــة ســنوية تصــل إلــى 600 مــم، وعمــق تربــة 80 ســم، مــع 
نفوذيــة مرتفعــة للتربــة، وانحــدار أعظــم بنســبة 40 فــي المائــة )تدعيــم الحافــة بالحجــارة(. وتالحــظ 
المســاطب المدرجــة فــي كل مــن منطقــة الريــف وأطلــس الكبيــر، حيــث يعمــل نمــط التقنيــة هــذا 
بشــكل جيــد علــى المنحــدرات ذات التربــة المعــززة والنفــوذة. وال يجــب اســتخدامها علــى تربــة غيــر 
نفــوذة أو ســهلة التفتــت )شســت ومــرل( وتلــك التــي تكــون فيهــا مخاطــر االنزالقــات األرضيــة عاليــة. 
ــة،  ــر رطوب وتوجــد المســاطب المدرجــة المتوســطية )ذات الجــدران المنخفضــة( فــي المناطــق األكث
ــة مــن الينابيــع ومجــاري األنهــار الموســمية فــي المناطــق  ــى المناطــق القريب فــي حيــن تقتصــر عل

القاحلــة وشــبه القاحلــة.

ــداد  ــى امت ــة عل ــراف الترب ــن انج ــدّ م ــى الح ــة إل ــاطب المدرج ــؤدي المس ــة: ت ــة والبيئي ــل الفني العوام
ــون  ــان، تك ــف الجري ــالل تخفي ــن خ ــدود. فم ــاء الس ــر وإطم ــى للنه ــق األقص ــف التدف ــدر وتخفي المنح
هــذه البنــى أكثــر فعاليــة فــي التحكــم باالنجــراف األخــدودي  كفياضانــات مســتمرة غامــرة. أضــف إلــى 
ذلــك، تحفــز المســاطب المدرجــة تراكــم المــادة العضويــة والمغذيــات فــي التربــة. فضــاًل عــن أنهــا 
تحســن إنتاجيــة التربــة مــن خــالل التقــاط الجســيمات العضويــة المنقولــة بوســاطة الميــاه وحجزهــا. 

)المصدر:نوب وآخرون، األمانة العامة للمياه 3أ، 2012(

الشكل 12 : مساطب مدرجة للحد من الجريان السطحي )األعلى( مساطب مدرجة ذات ميل باتجاه 
الخلف لزيادة فترة حجز المياه )األسفل(
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العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: يتطلــب إنشــاء مــدرج جبلــي 350-1500 يــوم عمــل للهكتــار فــي 
العــادة وذلــك تبعــًا لنمــط الحائــط )ترابــي أو حجــري( والمنحــدر )روز وآخــرون، 2010(. وتبعــًا إلمكانيــة 
ــة  ــة ذات قيم ــة تقليدي ــل تقني ــة تمث ــاطب المدرج ــار أن المس ــى اعتب ــة، وعل ــال الصيان ــام بأعم القي
ــة  ــل المعرف ــى نق ــون عل ــل المزارع ــت(، عم ــع الوق ــة م ــة الترب ــزداد ربحي ــث ت ــة )حي ــة مرتفع مضاف
ــد  ــى، ق ــتثمارًا أعل ــب اس ــي تتطل ــات الت ــبة للمدرج ــه بالنس ــر. إال أن ــى آخ ــل إل ــن جي ــا م ــة به المتعلق
ــى  ــاظ عل ــرة. وللحف ــل األس ــا داخ ــدم توافره ــال ع ــي ح ــة ف ــة خارجي ــى عمال ــون عل ــد المزارع يعتم
ــب كل  ــيما عق ــض الس ــدار المنخف ــة للج ــة دوري ــراء صيان ــى إج ــة إل ــك حاج ــات، هنال ــة المدرج فعالي

عاصفــة شــديدة.

اإلنتاجيــة والربحيــة: يعــد تحســين إنتاجيــة األراضــي عامــاًل محفــزًا لتنفيــذ هــذه البنــى، الســيما فــي 
ــل  ــة بفع ــة للزراع ــون صالح ــن تك ــا ل ــي لواله ــديدة )الت ــدرات الش ــة والمنح ــبه القاحل ــق ش المناط
ــى المســاطب المدرجــة  ــة عل ــة والمكمــالت المعدني ــي(. وتســتخدم األســمدة العضوي االنجــراف المائ
لدعــم اإلنتــاج، مــا يســاعد علــى إنتــاج الخضــروات فــي دورات زراعيــة مــع الحبــوب واألعــالف. ويضمــن 

الــري وحدائــق الخضــروات ومــزارع الفاكهــة توفيــر أربــاح مرتفعــة مــن هــذه التقنيــة.

حصاد المياه من الطرقات
ورد فــي القســم الخــاص بحصــاد الميــاه مــن الطرقــات فــي أوغنــدا أن الطرقــات قــد تكــون نموذجــًا 
مناســبًا لجمــع الميــاه، إذ توفــر طيفــًا واســعًا مــن اإلمكانيــات فــي البلــد، اعتمــادًا علــى الهدف المنشــود. 
وقــد توجــد أمثلــة عــن هــذه التقنيــة فــي المغــرب كأحــواض صغيــرة حــول األشــجار تقــوم بحجــز ميــاه 
ــدد  ــٍو مح ــى نح ــرى عل ــات أخ ــتخدم تقني ــالك. وتس ــات والمس ــف الطرق ــن تصري ــة ع ــان الناجم الجري
بدرجــة أكبــر فــي مناطــق معينــة. ففــي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة، تســتخدم ميــاه الجريــان 
مــن الطرقــات لتغذيــة المطفيــات وبــرك تخزيــن الميــاه والخزانــات. وفــي الريــف الشــرقي ومناطــق 
أطلــس الكبيــر، غالبــًا مــا يتــم توجيــه الميــاه إلــى بســاتين الزيتــون واللــوز مــن خــالل تقنيــة تعــرف 
ــم  ــي(، يت ــف الغرب ــة )الري ــة والرطب ــبه الرطب ــق ش ــي المناط ــة. وف ــة البربري ــي« باللغ ــم »رفوس باس
تصريــف الميــاه الفائضــة عــن المدرجــات إلــى مســالك القطعــان المرصوفــة والتــي بدورهــا تصــرف 

الميــاه إلــى قطــع األراضــي عنــد أســفل المجــرى.

تتشــابه العوامــل الفنيــة والبيئيــة، والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة وعوامــل اإلنتاجيــة والربحيــة 
المتعلقــة بحصــاد الميــاه مــن الطرقــات فــي المغــرب مــع تلــك فــي أوغنــدا التــي وصفــت آنفــًا.

األحواض الصغيرة
تحــاط األحــواض الصغيــرة بحواجــز ترابيــة ناجمــة عــن مخلفــات الحواجــز الهالليــة أو تلك بشــكل حرف 
V. ويمكــن كذلــك تدعيــم الحواجــز بالحجــارة كمــا يبيــن فــي الشــكل 13. كمــا تســتخدم مســتجمعات 
الميــاه الصغيــرة بشــكل أساســي لزراعــة األشــجار أو الشــجيرات، حيــث تعتبــر هــذه التقنيــة مناســبة 
ــب  ــى جان ــة. وإل ــي الرطوب ــوزًا ف ــه ع ــة تواج ــة منطق ــي أي ــر ف ــاق صغي ــى نط ــجار عل ــة األش لزراع
حصــاد الميــاه لصالــح األشــجار، تقــوم هــذه التقنيــة فــي الوقــت عينــه بحفــظ التربــة. ففــي الصحــراء 
والباديــة الجافــة والهضــاب، تحفــر الســواقي عنــد ســفوح الهضــاب لجمــع ميــاه الجريــان واســتخدامها 
لــري أشــجار الفاكهــة )نخيــل التمــر والزيتــون واللــوز( المزروعــة فــي أفضــل أراضــي الوديــان )تربــة 
عميقــة(. وفــي الجبــال شــبه القاحلــة، أو المنحــدرات المرويــة، ترتبــط األحــواض الصغيــرة بمحاصيــل 
شــتى )أشــجار أو حبــوب، وخضــروات وأعــالف(. وفــي المنحــدرات الجافــة، تــزرع المراعــي الطبيعيــة 

بشــجيرات علفيــة داخــل أحــواض هالليــة صغيــرة.

المالءمــة الجغرافيــة: تتكيــف هــذه التقنيــة مــع المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة التي تحظــى بهطوالت 
مطريــة ال تتجــاوز 500 مم/العــام، والمنحــدرات األقــل مــن خمســة فــي المائــة. كمــا يوصــى أن تكــون 
التربــة متوســطة النفوذيــة وبعمــق يزيــد علــى 30 ســم. وعليــه، تكــون األحــواض الترابيــة الصغيــرة 
ــد  ــي قــد تركــد عن ــاه الت ــة للمغــرب، كونهــا ال تصــرّف المي أقــل مالءمــة فــي المناطــق شــبه الرطب
جــذور النبــات. فــي هــذه الحالــة، يجــب أن يضمــن الجــدار الحجــري المبنــي حــول األحــواض الصغيــرة 
ــى بشــكل أفضــل مــع المنحــدرات  ــف هــذا النمــط مــن البن ــا يتكي ــاه بشــكل كافٍ. كم ــف المي تصري

األشــد فــي منطقــة الريــف.
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ــي  ــة ف ــو خمس ــة بنح ــي الترب ــة ف ــد الرطوب ــد أن يزي ــوض واح ــن لح ــة: يمك ــة والبيئي ــل الفني العوام
ــة  ــق بخصوب ــا يتعل ــام. وفيم ــي الع ــاه ف ــن المي ــم م ــاء 150 م ــى زه ــل إل ــة تص ــن كمي ــة وتخزي المائ
ــد  ــات عن ــات المغذي ــة وكمي ــي الترب ــة ف ــادة العضوي ــة الم ــد كمي ــر يزي ــوض الصغي ــإن الح ــة، ف الترب
الطبقــة الســطحية مــن التربــة، مــن قبيــل الفوســفور والبوتاســيوم المتــاح بمعــدل 20 فــي المائــة. 
كمــا تلتقــط األحــواض الصغيــرة الرواســب ومخلفــات الحيوانــات وتنقلهــا مــن خــالل الجريــان، لتحمــي 

ــي، 2012(  ــة أســفل المجــرى )وقابل ــة المائي ــى التحتي ــك البن بذل

ــًا  ــى 20 درهم ــن 15 إل ــة بي ــذه التقني ــذ ه ــف تنفي ــراوح تكالي ــة: تت ــة واالقتصادي ــل االجتماعي العوام
مغربيــًا )أي 500 1 إلــى 000 2 درهــم مغربــي لكثافــة 100 شــجرة/هـ(. وتتطلــب األحــواض الصغيــرة 
صيانــة دوريــة، الســيما لفحــص وإصــالح الحواجــز التــي قــد تتعــرض للخــرق بفعــل األمطــار الغزيــرة. 
ومــن الضــرورة بمــكان أيضــًا اإلبقــاء علــى الحــوض خاليــًا مــن النباتــات )األعشــاب( مــع إضافــة كميــة 
كافيــة مــن الســماد العضــوي لتحســين غــالل المحاصيــل. بصفــة عامــة، تعتبــر األحــواض الصغيــرة 
ذات كلفــة إنشــاء صغيــرة نســبيًا، فضــاًل عــن أنهــا ســهلة الصيانــة. أضــف إلــى ذلــك عــدم وجــود أي 
مشــكلة متعلقــة بــري األشــجار عــن طريــق قنــوات الــري. وتعتبــر هــذه التقنيــة واحــدة مــن التقنيــات 

الفضلــى التــي يتقنهــا المزارعــون المغاربــة.

اإلنتاجيــة والربحيــة: يمكــن اســتخدام كميــة الميــاه المحتجــزة والمخزنــة فــي الحــوض الصغير لتحســين 
التــوازن فــي ميــاه المحصــول، مــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي الغلــة تصــل حتــى 100 فــي المائــة )كمــا فــي 
حــال أشــجار الزيتــون، )وقابلــي، 2012(. وعلــى صعيــد تنويــع اإلنتــاج، يتيــح وجــود األحــواض الصغيــرة 
إنتــاج محاصيــل علفيــة وحبيــة إلــى جانــب محاصيــل البســتنة. إال أن هــذه التقنيــة ال تناســب محاصيــل 
الخضــروات )روز وآخــرون، 2010(. وغالبــًا مــا تــزرع أشــجار الزيتــون واللــوز والمشــمش والتيــن والرمــان 
فــي أحــواض تتدفــق فيهــا ميــاه الجريــان مــن حــوض إلــى آخــر كشــالالت صغيــرة )األمانــي، 1983(. 

كمــا قــد تــزرع محاصيــل حبــوب شــتوية بيــن تلــك األشــجار.

)المصدر: قطاع المياه الهولندي »ميتاميتا«، 2015(

الشكل 13 : مزارع أشجار زيتون تستخدم الحواجز الهاللية الحتجاز مياه الجريان من المنحدر في الريف 
الشرقي
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الزراعة الحافظة
تمثــل الزراعــة الحافظــة نهجــًا زراعيــًا يشــتمل علــى ثالثــة مبــادئ لمحــاكاة عمليــات النظــام 
اإليكولوجــي الطبيعــي: (1) الحــدّ األدنــى مــن تعكيــر التربــة، وهــو مــا يتــم مــن خــالل زراعــة 
ــة بــدون حراثــة عــن طريــق عمــل شــق أو أخــدود أو خــط ضيــق بعــرض وعمــق  محاصيــل فــي ترب
يكفيــان لتغطيــة البــذرة بشــكل مناســب؛ (2) تغطيــة التربــة بشــكل دائــم عــن طريــق غطــاء التربــة أو 
بقايــا المحصــول أو محاصيــل التغطيــة؛ (3) اتبــاع دورات زراعيــة )انظــر الشــكل 41(. وتســاعد الزراعــة 
الحافظــة علــى االحتفــاظ برطوبــة التربــة وتقليــص فاقــد الميــاه الناجــم عــن البخــر وبالتالــي تزيــد 

ــة. ــاه الهطــوالت المطري ــاءة اســتخدام مي مــن كف

الشكل 14 : الزراعة البينية مع الذرة والفاصولياء الفرنسية

ــهول  ــي س ــيما ف ــة الس ــة الحافظ ــة للزراع ــاريع ناجح ــرب مش ــي المغ ــد ف ــة: توج ــة الجغرافي المالءم
ــات  ــي والمدرج ــهول األطلس ــي س ــد ف ــي توج ــة، الت ــة البني ــر الترب ــة. وتعتب ــدة ودكال ــاوية وعب الش
والمنحــدرات التــي تصــل بيــن المدرجــات وقمــم الهضــاب فــي منطقــة الريــف، مناســبة جــدًا للزراعــة 
الحافظــة بســبب إمكانيتهــا الزراعيــة الكبيــرة وضعفهــا )تربــة هشــة وقابلــة لالنجــراف(. وفــي الريــف 
الغربــي، تقتــرح روز وآخــرون (2010) تقنيــات الزراعــة التاليــة: حراثــة مناســيب خشــنة وإضافة الســماد 
العضــوي فــي األراضــي البــور، مــع زراعــة البــذور مباشــرة فــوق بقايــا المحاصيــل والغطــاء النباتــي 
ــون  ــي تك ــق الت ــادة المناط ــي الع ــب ف ــة ال تناس ــة الحافظ ــة. إال أن الزراع ــل التغطي ــري ومحاصي الب
الميــاه فيهــا عامــاًل معيقــًا، وحيثمــا يكــون توفيــر غطــاء التربــة بشــكل دائــم مشــكلة بفعــل التنافــس 

علــى بقايــا المحصــول الســتخدامه كغطــاء للتربــة وكعلــف للحيوانــات.

ــة  ــة الحافظ ــات الزراع ــم أن تقني ــي كتاباته ــن ف ــن المؤلفي ــر م ــة: أورد كثي ــة والبيئي ــل الفني العوام
المعتمــدة علــى زراعــة البــذور مباشــرة تزيــد مــن محتــوى التربــة مــن الرطوبــة مقارنــة مــع تقنيــات 
تقليديــة. فبقايــا المحصــول والنباتــات البريــة تعيــق البخــر مــن التربــة وتحافــظ علــى رطوبتهــا. كمــا 
ــن يحفــظ رطوبتهــا، ناهيــك عــن  ــة، فــي حي ــذر المباشــر يخفــف مــن االنجــراف وتــراص الترب أن الب
ــة  ــادق، 2012(. فالترب ــة )موص ــي المائ ــن 50-90 ف ــبة م ــي بنس ــي والريح ــراف المائ ــض االنج تخفي
والرواســب التــي كانــت ســتفقد فــي حــال عــدم تطبيــق هــذه التقنيــة غنيــة بالمغذيــات. أضــف إلــى 

ذلــك أن الزراعــة الحافظــة تحــث النشــاط البيولوجــي للتربــة وتحــد مــن تقشــر ســطحها.

)المصدر: قطاع المياه الهولندي »ميتاميتا«، 2015(
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العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة: مــع تقليــص الحاجــة إلــى اســتخدام األعمــال اآلليــة، تتيــح الزراعــة 
الحافظــة تخفيــض تكاليــف اليــد العاملــة والطاقــة. إال أن تكاليــف مبيــدات األعشــاب غالبــًا مــا تشــهد 
ــذارات مباشــرة  ــف اســتثمارية مرتفعــة لشــراء ب ــى تكالي ــرز الحاجــة إل ــك، تب ــى جانــب ذل ارتفاعــًا. إل
ــن  ــى نوعي ــة إل ــن بحاج ــل المزارعي ــا يجع ــذور، م ــن الب ــوع م ــكل ن ــة ب ــي(، خاص )000 6 دوالر أمريك
منفصليــن مــن اآلليــات لــدورة زراعيــة مــن محصولــي القطــن والقمــح. وتتطلــب هــذه التقنيــة نهجــًا 
ــًا  ــة يشــكل تحدي طويــل األجــل للمــس المنافــع المتمخضــة عــن تطبيقهــا. إال أن تبنــي هــذه التقني
بالنســبة للمزارعيــن، إذ تتطلــب خبــرات ومعرفــة فنيــة، فهــي تمثــل نظامــًا جديــدًا إلدارة المحاصيــل/

التربــة، والمعــدات الجديــدة، ومــا إلــى ذلــك.

اإلنتاجيــة والربحيــة: يــؤدي تنفيــذ الزراعــة الحافظــة إلــى تحقيــق االســتقرار فــي الغلــة عنــد مســتويات 
تقــارن مــع الممارســات الزراعيــة الكثيفــة الحديثــة. فخــالل الســنوات الجافــة، عــادة مــا يكــون اإلنتــاج 
ــتخدام  ــؤدي اس ــة. وي ــة التقليدي ــره فــي الزراع ــع نظي ــة م ــرًا مقارن ــل تأث ــة أق وفــق الزراعــة الحافظ
بقايــا المحاصيــل والــدورات الزراعيــة إلــى مســتويات خصوبــة أعلــى للتربــة وبالتالــي يحــد مــن الحاجــة 
إلــى الســماد المعدنــي. ويمكــن مــع الزراعــة الحافظــة تحقيــق زيــادة فــي الغلــة بنســبة تتــراوح مــن 
10-155 فــي المائــة مقارنــة مــع الحراثــة العميقــة للتربــة، وذلــك اعتمــادًا علــى المنطقــة التــي تطبــق 

التقنيــة فيهــا وظــروف الهطــوالت المطريــة. 
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االستنتاج

يحمــل حصــاد الميــاه إمكانيــة هائلــة لزيــادة الغــالل وتحســين األمــن الغذائــي فــي المناطــق الزراعيــة 
البعليــة مــن قبيــل تلــك فــي المغــرب وبوركينــا فاســو وأوغنــدا. ولعــل التأثيــر فــي المناخــات الجزئيــة 
يمثــل إحــدى الطــرق المهمــة التــي يســهم بهــا حصــاد الميــاه فــي الوصــول إلــى نظــم بعليــة أعلــى 
إنتاجيــة تتســم بمرونــة مناخيــة. فمــن خــالل احتجــاز الميــاه ورطوبــة التربــة، الســيما إذا مــا ترافــق 
ذلــك مــع إجــراءات بيولوجيــة مــن قبيــل إنعــاش النباتــات والتربــة، نجــد أن حصــاد الميــاه يؤثــر فــي 
عمليــات مهمــة مــن قبيــل البخــر والنتــح ورطوبــة الهــواء ودرجــة حــرارة الهــواء والرطوبــة وامتصــاص 
األوعيــة الشــعرية وكذلــك النشــاط الميكروبــي للتربــة وبنــاء المــادة العضويــة فــي التربــة وتحللهــا، 
إلــى جانــب تأثيــره فــي توافــر مغذيــات التربــة. وإذا مــا خضــع حصــاد الميــاه والمناخــات الجزئيــة إلدارة 
ــوع  ــتدام والتن ــي المس ــاج الزراع ــي اإلنت ــهم ف ــاخ ويس ــر المن ــن تغي ــي م ــد يق ــره ق ــإن تأثي ــدة، ف جي

الحيــوي الزراعــي.

وينطــوي حصــاد الميــاه علــى طيــف واســع مــن التقنيــات القابلــة للتطبيــق ضمــن ظــروف جغرافيــة 
عديــدة، ويناســب واحــدًا أو أكثــر مــن اســتخدامات الميــاه – المنــزل والــري وســقاية المواشــي والزراعــة 
ــتخدم  ــًا أن تس ــي وردت آنف ــاه الت ــاد المي ــول حص ــة حل ــن لكاف ــة. ويمك ــم اإليكولوجي ــة والنظ المائي
ــي،  ــهد الطبيع ــاق المش ــى نط ــة عل ــة منظم ــًا بطريق ــت مع ــا اجتمع ــن إذا م ــتقلة، لك ــراءات مس كإج
فــإن تأثيرهــا فــي المســتوى العــام لحجــز الميــاه ســيكون أكبــر. وعليــه، فــإن تحســين إمكانيــة حصــاد 
الميــاه المخصصــة للزراعــة يتطلــب التخطيــط وإدارة المشــاهد الطبيعيــة لبلــوغ األهــداف المتعــددة 
المنشــودة وتلبيــة احتياجــات أصحــاب الشــأن، بمــا فــي ذلــك اإلنتــاج الزراعــي، فضــاًل عــن تحســين 
ــه والمــكان  ــام ب ــه، فــإن معرفــة مــا يجــب القي مصــادر المعيشــة وحفــظ النظــام اإليكولوجــي. وعلي
الــذي يجــب أن يتــم فيــه حصــاد الميــاه، وكيفيــة إدارة عمليــات حجــز الميــاه وتقنياتهــا، وكيفيــة تدفــق 
ــا، ومعرفــة نمــط الغطــاء  ــا واحتجازهــا فيه ــي يمكــن تخزينه ــاه، ومواقــع رشــحها، واألماكــن الت المي
ــر  ــي تعتب ــاخ الجزئ ــر المن ــة تأث ــات، وكيفي ــذه العملي ــن ه ــن م ــذي يحس ــي ال ــي وإدارة األراض النبات
جميعــًا جوانــب محوريــة. كمــا يعتمــد تحويــل المشــهد الطبيعــي بدرجــة كبيــرة علــى قدرتــه المحتملــة 

علــى تغذيــة الميــاه وتخزينهــا. 

ــرها،  ــا ونش ــج له ــيتم التروي ــي س ــة الت ــار التقني ــل أداءًا واختي ــاه األفض ــاد المي ــة حص ــد تقني ولتحدي
يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل الفيزيائية-البيولوجيــة والفنيــة، فضــاًل عــن العوامــل االجتماعيــة 
واالقتصاديــة. لذلــك، تمثــل الهــدف الرئيــس مــن هــذا التقييــم المفصــل لتقنيــات حصــاد الميــاه فــي 
إرشــاد عمليــات اتخــاذ القــرارات بخصــوص اختيــار تقنيــات حصــاد الميــاه، والتــي يجــب إن تخضــع إلــى 

مزيــد مــن االختبــار والترويــج اعتمــادًا علــى ســياق كّل مــن البلــدان الثالثــة.

ــة  ــدان الثالث ــي البل ــرها ف ــل نش ــن أج ــاه م ــاد المي ــات حص ــار تقني ــي الختي ــار األساس ــل المعي ولع
يتجلــى فــي توافــر توليفــة مــن التقنيــات، وبالتالــي االســتثمار مــن خــالل ســلوكها التآثــري المتعلــق 
بتأثيراتهــا المتفاوتــة علــى صعيــد تخزيــن الميــاه وإنعــاش التربــة مجــددًا. وعليــه، نقتــرح هنــا إدمــاج 
ــام  ــن النظ ــة م ــب مختلف ــاول جوان ــي تتن ــع والت ــاه ذات األداء المرتف ــاد المي ــات حص ــن تقني ــف م طي

ــد.  ــي المعق الزراعي-اإليكولوج

ويتضــح مــن البلــدان الثالثــة أن توليفــة اإلجــراءات، عــوض عــن اســتخدام تقنيــة مســتقلة بمفردهــا، 
يشــكل الســبيل األكثــر فعاليــة لإليفــاء بالمرونــة المطلوبــة لزيــادة إنتــاج المحاصيــل عبــر طيــف مــن 
المجتمعــات الزراعيــة فــي تلــك المناطــق. وعليــه، تشــير نتائــج تلــك الدراســات إلــى اعتمــاد التكامــل 
مــا بيــن إجــراءات حصــاد الميــاه العديــدة فــي النظــم الزراعيــة. ففــي أوغنــدا، تقتــرح إجــراءات حصــاد 
الميــاه المخصصــة للتخزيــن مــن قبيــل بــرك حصــاد الميــاه الصغيــرة وخزانــات الوديــان وحصــاد الميــاه 
مــن الطرقــات، إلجــراء مزيــد مــن التحريــات وتوســيع نطاقهــا، إلــى جانــب إجــراءات تزيــد مــن رطوبــة 
التربــة كحواجــز المناســيب وحصــاد الميــاه لصالــح مــزارع المــوز. وعلــى نحــو مماثــل، يجــب التشــجيع 
فــي بوركينــا فاســو علــى اعتمــاد الخطــوط العشــبية وغطــاء التربــة والكومبوســت إلــى جانــب إجــراءات 
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تســهل تحويــل الميــاه مــن الطرقــات وأســطح كتيمــة أخــرى إلــى أحــواض صغيــرة مــن قبيــل الحواجــز 
الهالليــة. وأخيــرًا، وبفعــل الخصوصيــة الجغرافيــة الكبيــرة لبعــض تقنيــات حصــاد الميــاه فــي المغرب، 
مــن قبيــل الــري الفيضــي والمســاطب المدرجــة، يشــير هــذا التقييــم إلــى أن تكامــل اإلجــراءات مــع 
مالءمــة جغرافيــة أعلــى وتكاليــف أقــل ســتكون األكثــر مالءمــة. وعليــه، يأتــي االقتــراح فــي المغــرب 
بتوجيــه الميــاه وحصادهــا عــن طريــق أســطح كتيمــة، وأحــواض صغيــرة، فضــاًل عــن عناصــر عديــدة 
ــادة  ــة لزي ــة ممكن ــك كتوليف ــا وذل ــة وصحته ــة الترب ــين إدارة رطوب ــرض تحس ــة بغ ــة الحافظ للزراع

اإلنتــاج الزراعــي فــي المناطــق البعليــة. 

وبالتطلــع قـــدمًا نجــد أن ثمــة حاجــة إلــى تحفيــز إجــراء البحــوث والتجــارب وتوســيع نطاقهــا لتحســين 
وتكيــف ونشــر حصــاد الميــاه عبــر البلــدان والمناطــق، حيــث يمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق زيــادة 
الروابــط بيــن المزارعيــن والمؤسســات التعليميــة مــن قبيــل الجامعــات والمعاهــد ومراكــز التدريــب 
المهنــي. وتشــير التجربــة المســتقاة مــن بوركينــا فاســو والمغــرب وأوغنــدا، وكذلــك مــن بلــدان عديدة 
فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلــى شــيء واحــد: النجــاح يكمــن فــي إعطــاء المــزارع دورًا محوريــًا فــي 
ــاع  ــإذا مــا تــم إقن ــاره مســتفيدًا. ف ــدًال مــن اعتب ــل ب ــه، والتعامــل معــه كعمي ــرام قوت ــة، واحت العملي
المزارعيــن بمنافــع تقنيــات حصــاد الميــاه علــى مســتوى اإلنتاجيــة والدخــل، فإنهــم ســيعتمدون تلــك 
التقنيــات وســيعمدون إلــى ابتــكار تقنيــات أخــرى وتكيفهــا وفــق احتياجاتهــم المحــددة. وتظهــر كثيــر 
مــن األمثلــة أن عمليــة التبنــي ليســت عمليــة خطيــة. بــل علــى العكــس، غالبــًا مــا تكــون تدريجيــة 
وغيــر كاملــة، حيــث تعتمــد فقــط بعــض العناصــر المقترحــة فــي الخطــوات التقانيــة المعقــدة، وهنــا 
ــا  ــًا م ــاه. وغالب ــاد المي ــم حص ــري نظ ــذي ومدي ــل منف ــن قب ــت م ــا أخفق ــة أنه ــار العملي ــب اعتب ال يج
تعكــس هــذه العمليــات القــرارات المتأنيــة التــي يتخذهــا المزارعــون اعتمــادًا علــى مراقبتهــم الممتــدة 

لســنوات لنظــم اإلنتــاج لديهــم وعلــى التقييــم الدقيــق الحتياجاتهــم وقدراتهــم. 

وإلــى جانــب الترويــج للتقنيــات المناســبة وتنفيذهــا، يجــب إيــالء دعــم لعمليــة تطويــر حصــاد الميــاه 
وتكيفهــا وتبنيهــا، وذلــك مــن خــالل ضمــان الحقــوق فــي األراضــي، وتســهيل الوصــول إلــى األســواق، 
وتعزيــز التعليــم مــن مــزارع إلــى مــزارع، ناهيــك عــن ربــط المزارعيــن مــع مؤسســات رســمية للتعليم 
والبحــوث. ويشــكل أخــذ تلــك النقــاط المؤسســاتية التمكينيــة وكثيــر غيرهــا بعيــن االعتبــار وتحقيــق 
التكامــل فيمــا بينهــا فــي برامــج مســتقبلية لحصــاد الميــاه خطــوة أساســية لفتــح بــاب الفــرص أمــام 

ابتــكار المزارعيــن ورفاههــم. 

وفــي الختــام، يجــب أن يتــم التأكيــد علــى الترويــج لحصــاد الميــاه كوســيلة لزيــادة اإلنتاجيــة ومرونــة 
ــرق المهمــة  ــن الط ــاق. ولعــل م ــتوى النط ــل علــى مس ــالل العم ــن خ ــة البعليــة م ــم الزراعي النظ
ــل  ــن قبي ــد، م ــي كل بل ــرة ف ــة كبي ــج تنفيذي ــع برام ــاه م ــاد المي ــطة حص ــط أنش ــك رب ــق ذل لتحقي
ــرات الملموســة فــي  ــد مــن التأثي شــبكات الســالمة. بهــذه الطريقــة، ســيكون باإلمــكان إحــداث مزي

ــة.  ــة الريفي ــادر المعيش ــاه ومص ــاد المي ــق بحص ــال المتعل ــل المج كام

ُ
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المرفق األول: معايير التحليل المتعدد 
المعايير ومؤشراته

مؤشرات المعيار أ 
المناطق الزراعية-اإليكولوجية: ال يعد مؤشر المالءمة الجغرافية مؤشرًا عن أدائها: فالدرجة 
المنخفضة التي تعطى للمالءمة الجغرافية – والتي تعتبر طريقة جيدة ضمن مجال مناخي-

زراعي ضيق، ال تؤثر في أدائها. من ناحية أخرى، في حال انتشار تقنية ما في البلد وتكييفها مع 
عدد من المناطق الزراعية-اإليكولوجية، فهذا االحتمال يعني أنها تقنية فعالة أيضًا. 

أوغندا
أ-1-1 منطقة زراعية-إيكولوجية مرتفعة

أ-1-2 منطقة زراعية-إيكولوجية رعوية شبه قاحلة

أ-1-3 منطقة زراعية-إيكولوجية شمالية وشرقية ذات أراض عشبية قصيرة

أ-1-4 منطقة زراعية-إيكولوجية جنوبية وغربية ذات أراض عشبية طويلة

بوركينا فاسو
أ-1-1 منطقة ساحلية شمالية )هطوالت مطرية 350-500 مم(

أ-1-2 منطقة ساحلية جنوبية )هطوالت مطرية 500-700 مم( 

أ-1-3 منطقة سودانية شمالية )هطوالت مطرية 700-900 مم(

أ-1-4 منطقة سودانية جنوبية )هطوالت مطرية < 900 مم( 

المغرب
أ-1-1 المنطقة الصحراوية )هطوالت مطرية > 100 مم(: المنطقة المقابلة للصحراء والصحراء 

والمقابلة لجبال أطلس الشرقية، والجانب الجنوب لسلسلة جبال أطلس الكبير 

أ-1-2 منطقة السهول وبوادي الهضاب الجاف )الهطوالت المطرية من 100-300 مم(: المناطق 
الشرقية 

أ-1-3 منطقة الجبال القاحلة )هطوالت مطرية من 100-300 مم(، جبال أطلس الجنوبية 
والشرقية والغربية

أ-1-4 منطقة سهول المحاصيل والهضاب شبه القاحلة )هطوالت مطرية 300-600 مم(: سهول 
األطلسي، حوض غرب، دكالة، تدال، ملوية 

أ-1-5 منطقة الجبال شبه القاحلة )الهطوالت المطرية من  300-600 مم(: جبال أطلس الكبير 
الوسطى والريف الغربي والريف الشرقي 
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أ-1-5 منطقة الجبال شبه القاحلة )الهطوالت المطرية من  300-600 مم(: جبال أطلس الكبير 
الوسطى والريف الغربي والريف الشرقي 

أ-1-6 المنطقة الرطبة وشبه الرطبة )هطوالت مطرية < 600 مم(: المنطقة المقابلة للريف والريف 
الغربي وأطلس األوسط. 

مؤشرات المعيار ب

ب  1. نمط التخزين 
ب-1-1 في الموقع )رطوبة التربة(

ب-1-2 خارج الموقع )خزان ماء( 

ب-1-3 المياه الجوفية 

يمثل مؤشر »تخزين المياه« قياس إمكانية كل من تقنيات حصاد المياه لزيادة حجز المياه على نطاق 
المشهد الطبيعي. بعبارة أخرى، يسهم هذا المؤشر في الدورة الهيدرولوجية. 

وتتوافق المؤشرات الفرعية الثالثة مع تأثير تقنية حصاد المياه في حجز المياه، أي نمط تخزين 
المياه الذي تنطوي عليه: 

حفظ رطوبة التربة في منطقة الجذور )= مقدار إسهام تقنية حصاد المياه في زيادة قدرة 	 
التربة على االحتفاظ بالمياه(

تخزين المياه في خزان مفتوح أو مغلق )= مقدار إسهام تقنية حصاد المياه في إعادة تدوير 	 
وتخزين المياه في خزان ما الستخداماتها المتعددة الحقًا( 

تغذية المياه الجوفية أو تخزينها كمياه جوفية )=مقدار إسهام هذه التقنية في رشح المياه 	 
أسفل منطقة الجذور لتغذية مستودعات المياه الجوفية(. 

ب 2. سعة التخزين 
يقيس هذا المؤشر حجم المياه التي يمكن تخزينها باستخدام تقنية محددة لحصاد المياه. وينطبق 

هذا المؤشر  فقط على تخزين المياه في خزانات مفتوحة أو مغلقة. 

ب 3. نوعية التربة 
يقيس هذا المؤشر التأثيرات اإليجابية لكل تقنية في خواص التربة )الفيزيائية والكيميائية 

والبيولوجية(، فضاًل عن قياس انجراف التربة. 

مؤشرات المعيار جـ 

جـ 1. االستخدامات المتعددة للمياه 
جـ -1-1 الري 

جـ -1-2 سقاية المواشي
جـ-1-3 االستخدام المنزلي
جـ -1-4 االستخدام البيئي 
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يقيس هذا المؤشر استخدام المياه المخزنة في تقنية معينة لحصاد المياه. حصلت التقنيات التي 
أسهمت بعدد أكبر من االستخدام على درجة أعلى. 

جـ 2. التكاليف 
يأخذ هذا المؤشر بعين االعتبار تكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة )التي يعبر عنها في الغالب 

بمتطلبات اليد العامة( لكل تقنية. تعطي قيمة أدنى للتقنيات ذات التكاليف األعلى. 

جـ 3. القدرة على إدارة التقنية وصيانتها 
يعطي هذا المؤشر معلومات حول توافر الخبرة المحلية والقدرة على صيانة هذه التقنيات وإدارتها.

جـ 4. الجنوسة )نوع الجنس(
يمثل مؤشر الجنوسة )نوع الجنس( تقييمًا نوعيًا لتأثيرات شتى التقنيات في كل من الرجل والمرأة. 
فعلى سبيل المثال، تعطى التقنيات التي تزيد عبء العمل على المرأة أو تفضل الرجل عليها درجة 

أدنى. 

مؤشرات المعيار د 

د  1. اإلنتاجية
يقيس هذا المؤشر الزيادة الكمية في غالل المحاصيل مقارنة مع الشاهد )المحصول عينه بدون 

تبني تقنية حصاد المياه(.

د  2. التنويع 
يقيس هذا المؤشر مدى تنويع اإلنتاج الزراعي )مع إدخال محاصيل أعلى قيمة( وذلك بفضل تبني 

التقنية. 

ب  3. الربحية 
يعطي هذا المؤشر معلومات حول العالقة بين اإليرادات المجنية أو المتوقعة من جانب المزارعين 
)على المدى الطويل( والموارد المستخدمة للحصول على تلك اإليرادات )التكلفة مقابل المنفعة(. 
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