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الجيومورفولوجيا المناخية في  البيئات الجافة وأثرها على حصاد المياه متخذة محلية تناولت هذه الدراسة 
الفاشرنموزجا لتلك الدراسة. حيث هدفت بصورة أساسية على دراسة المظاهر والعمليات الجيومورفولوجية 

طقة , والتحقق نودورفعل عناصر المناخ في هذه البيئات الجافة وتقييم أثرها على مشروعات حصاد المياه بالم
 من صالحية طبوغرافية ومظاهر السطح لتلك المشاريع وخاصة السدود والحفائر .

واستخدمت الدراسة عدة مناهج ومنها : المنهج التاريخي والرياضي الكمي , الوصف التحليلي , التفسيري , 
( في تحليل ARC HYDRO 10.4( وبرنامج ) ARC GIS 10.5والمنهج السببي إلى استخدام برمجيات )

لتحليل وعرض   (SPSSصور المرئيات الفضائية واجراء االشتقاقات الهيدرولوجية . باالضافة برنامج )
البيانات , عالوة على استحدام بعض المعادالت المورفومناخية الستخراج قيم التعرية الريحية والمئية بجانب 
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ة إلى عدة نتايج أهمها : أن منطقة الدراسة ذات العمل الميداني والتحري الموقعي . وبذلك قد توصلت الدراس
البيئة الجافة تنشط بها عمليات التجوية الفيزيائية بصفة عامة حيث المدى اليومي والسنوي الكبير وشدة الحرارة 

ْ( حسب معادلة 180اثناء النهار وبرودتها آثناء الليل , إذ انها تتعرض لتعرية ريحية عالية وصلت قيمتها )
Chapel   لقرينة التعرية مما أدى إلى طمر خزانات  السدود والحفائر والرهود الطبيعية . كما اوضحت أن

من السعة التخزينية   %43.7عملية اإلطماء قد اثرت سلبًا على تقانات حصاد المياه , فقد تم طمر حوالي 
من سعتها التخزينية  %79.9حوالي للحفائر أما السدود فهي األكثر تأثيرًا بعمليات اإلطماء واالنهيار فقد فقدت 

, كما أكدت الدراسة  أن هناك عدم مراعاة للضوابط الطبوغرافية ومعالم سطح األرض في اختيار مواقع السدود 
فقط من منطقة الدراسة تمثل منطقة نموذجية لحصاد مياه الجريان السطحي  %3.2. كذلك أثبتت دراسة ان 

منها  %49.6الية في الصيف واثناء النهار وزيادة كمية التبخر , بينما مع مراعة في ذلك درجات الحرارة الع
من اجمالي المساحة تمثل منطقة غير مالئمة للحصاد .  %47.2تمثل منطقة مالئمة متوسطة , فيما أن 

وخرج البحث بعدة توصيات أهمها : ضرورة االهتمام بالدراسات االولية لطبوغرافية وجيومورفولوجية المنطقة 
مراد تفعيلها كما يراعى عوامل المناخ اضافة الى اجراء المعالجات الحيوية )األيكولوجية( لوقف عمليات ال

التجوية والتعرية بانواعها وخاصة الريحية والمائية وانهيال الرواسب تجاه السدود والحفائر باإلضافة إلى الرهود 
إلطماء والرواسب من الخزانات والحفائر , وضرورة الطبيعية وكذلك ضرورة االهتمام والسعي الجاد على إزالة ا

انشاء العديد من االحواض الترسيبية على المجاري الرئيسية المؤدية إلى السدود للتقليل من كمية الرواسب 
الطميية التي تصل إلى الخزانات وتفعيل الصيانات الدورية . وكذلك ايقاف العمل على صيانة أو تأهيل السدود 

لدراسة  أنها متاثرة بعملية حدة االنحدار وعدم مالئمة  طبوغرافية سطحها لعملية حصاد المياه  التي أثبتت ا
والبحث عن مواقع أخرى بديلة تكون أكثر تناسبَا إلنشاء السدود من حيث طبوغرافيتها وهيدرولوجيتها 

 وجيومورفولوجيتها اضافة الى مراعاة عوامل المناخ بالمنطقة  .  
 : كلمات مفتاحية 

 اقليم الفاشر . –حصاد المياه  –المناطق الجافة  –جيومورفومناخية 
Abstract.                                                   

 This study took with climatic geomorphology in dry environments and its impact on 
water harvesting, using the locality of Al-Fashir as the model for this study. It 
mainly aimed at studying the geomorphological features and processes and the 
role of climate elements in these dry environments, evaluating their impact on water 
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harvesting projects in the region, and verifying the validity of the topography and 
surface features of those projects, especially dams and excavations. The study 
used several methods, including: the historical and quantitative mathematical 
method, the analytical and explanatory method, and the causal method to the use 
of (ARC GIS 10.5) and (ARC HYDRO 10.4) software in analyzing satellite visual 
images and making hydrological derivations. In addition to the (SPSS) program for 
data analysis and presentation, in addition to the use of some morph-climatic 
equations to extract the values of wind and water erosion, in addition to field work 
and on-site investigation. Thus, the study reached several results, the most 
important of which are: that the study area with a dry environment is active in the 
physical weathering processes in general, where the daily and annual range is large 
and the intensity of heat during the day and its coldness during the night, as it is 
exposed to high wind erosion, its value reached (180) according to the Chapel 
equation The presumption of erosion, which led to the burial of dams, pits and 
natural pits. It also clarified that the siltation process had negatively affected water 
harvesting technologies, as about 43.7% of the storage capacity of excavations 
was buried, while dams are the most affected by the silting and collapse processes, 
as they lost about 79.9% of their storage capacity. Earth's surface in choosing dam 
sites. A study also proved that only 3.2% of the study area represents a typical 
area for harvesting runoff water, taking into account the high temperatures in the 
summer and during the day and the increase in the amount of evaporation, while 
49.6% of it represents a suitable medium area, while 47.2% of the total area 
represents an area Not suitable for harvesting. The research came out with several 
recommendations, the most important of which are: the need to pay attention to 
the preliminary studies of the topography and geomorphology of the area to be 
activated, as well as taking into account the climate factors, in addition to conducting 
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biological (ecological) treatments to stop the processes of weathering and erosion 
of all kinds, especially wind and water and sediment influx towards dams and 
excavations in addition to the natural deposits as well as the need to pay attention 
and strive hard to Removing siltation and sediments from reservoirs and pits, and 
the need to establish several sedimentation basins on the main streams leading to 
the dams to reduce the amount of silt deposits that reach the reservoirs and activate 
periodic maintenance. As well as stopping work on the maintenance or rehabilitation 
of dams, which the study proved to be affected by the steep slope process and the 
unsuitability of their surface for the water harvesting process, and the search for 
other alternative sites that are more suitable for the construction of dams in terms 
of their topography, hydrology and geomorphology, in addition to taking into account 

the climatic factors in the region           
          .                                                                           keyword:  

Geomorphoclimatic - dry areas - water harvesting - El Fasher region.   

  

 :المقدمة 

اهم ما تتميز به البيئات الجافة من مظاهر جيومورفولوجية عن بقية االقاليم أألخرى يشجع  
دراسة خصائصها وطبيعتها لالستفادة منها في توجيه االنشطة البشرية المتعددة وتعمل على 

التضاريس على تعديل الخصائص المناخية وتشكل المكاشف الصخرية المرتفعة اماكن ممتازة 
 فقات المائية لالودية للمسيالت والتد

عتبر مياه االمطار من أكثر وعادًة ما تعاني البيئات الجافة في العالم من قلة المياه . كما ت
الموارد المائية أهمية في تلك البيئات على الرغم من قلتها وموسمية هطولها , إذ ُيعتمد عليها 
في الشرب والزراعة وسقي الحيوانات وخاصًة في المناطق التي تفتقر للموارد المائية الدائمة 

 الجريان .   
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ات لما التي استخدمت حديثًا لتحقيق تلك الدراس ولعل المرئيات الفضائية من بين أفضل الوسائل
تتميز به من دقة وشمولية زمنية ومكانية . إذ تعد التقنيات العلمية الحديثة كاالستشعار عن بعد 

(R.S التي تتميز بكفاءة عالية من أميز تلك الوسائل المستخدمة في دراسة الموارد الطبيعية )
اردها المائية . وقد برهنت هذه التقنيات جدواها والتي من ضمنها دراسات سطح االرض ومو 

( التي تعتمد GISعلميًا وتطبيقيًا في ذلك المجال . أما برمجيات نظم المعلومات الجغرافية )
على استخدام الحاسوب في تخزين وتحليل وعرض تلك البيانات المأخوذة من المرئيات 

كل خرائط أو مخططات ذات بيانات الفضائية او الحقلية , ومن ثم انتاج المعلومات في ش
مكانية , وتعد من االدوات التحليلية الفعالة في ربط المعالم المكانية بالمعلومات الوصفية  ,ومن 

الميزات المهمة التي يمتاز بها هذا النظام قدرته على عمليات النمذجة التي تعتبر من الغايات 
 واالهداف االساسية من استخدام النظام .

مما سبق فإنه يمكن اعتبار تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية من  وانطالقاً 
االدوات والتقنيات التحليلية القوية والفعالة في انتاج الخرائط واشتقاق مجموعة من المعطيات 

 والتي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة .   االضافية
 مشكلة البحث : 

ولوجية من  التجوية والتعرية الهوائية والمائية من أهم العمليات التي تعمل تعتبرالعوامل الجيومورف
على تغيير معالم سطح االرض بمنطقة الدراسة , حيث تعمل على الرواسب والمفتتات من 
المناطق المرتفعة والمنحدرات لتترسب عند حضيض المنخفضات الطبيعية وخزانات السدود 

الوحدات الجيومورفولوجية وخصائصها من أهم الضوابط التي والحفائر االرضية . كما تعتبر 
تتحكم في اختيار مواقع اقامة المشروعات بصورة عامة ومشاريع حصاد مياه الجريان السطحي 
بصفة خاصة , لذا فإن استمراريتها وديمومتها تتوقف على مدى مراعاة تلك الجوانب عند االنشاء 

ثر الجيومورفولوجيا المناخية على عملية حصاد المياه . ولذلك يعمل البحث على ابراز مدى أ
 بنمطقة الدراسة . ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية :
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ما العمليات والوحدات الجيومورفولوجية السائدة بمحلية الفاشر, وما اثرمناخ هذه البيئات  .1
 لمياه بالمنطقة ؟ الجافة في تشكيل تلك المظاهربالمنطقة  وأثر ذلك على حصاد ا

ما هي التكوينات الجيولوجية والعوامل المناخية التي اسهمت  في تكوين المظاهر األرضية  .2
 بمنطقة الدراسة والتي اسهمت سلبا او ايجابا على حصاد المياه بالمنطقة ؟ 

هل يمكن تحديد الخصائص الهيدرومورفومترية لالدوية الجافة بمنطقة الدراسة حتى تسهم  .3
 علىحصاد المياه؟ايجابا 

 ما نوع الجهود الحكومية والشعبية في حصاد المياه بمحلية الفاشر ؟  .4
 أهداف البحث :   

دراسة وتحليل العوامل والعمليات الجيومورفولوجية المناخية  من تجوية ونحت وارساب بنمطقة  .1
 الدراسة ومدى تأثيرها وأثرها على الموارد المائية بالمنطقة .

اهر التضاريسية ومراحل تطورها والعوامل التي ساهمت في تكوينها وابرازها التعرف على المظ .2
 بشكلها الحالي باإلضافة إلى أهم انواع الصخور السائدة بمنطقة الدراسة وأثر المناخ في ذلك .

 دراسة هيدرومورفومترية احواض التصريف وشبكات االودية المائية بمنطقة الدراسة  .3
 مورفولوجية المالئمة لعملية حصاد مياه الجريان السطحي بالمنطقة .تحديد المواقع الهيدروجيو  .4
 التعرف على اسباب حصاد المياه بمنطقة الدراسة وتقنياتها  .5
 وضع التصورات المناسبة لمعالجة تلك التأثيرات من خالل النتائج والتوصيات والمقترحات  .6

 أهمية البحث : 
تعد الدراسات الجيومورفولوجية ذات الطابع المناخي المعين  من المجاالت التي لم يفرد  .1

لها حيز اويهتم بتوجيه اهل االختصاص بتوفير دراسات عنها بصفة عامة بالسودان ومنطقة 
الدراسة )محلية الفاشر ( والتي هى في امس الحوجة لمثل هذه الدراسات , لم تفرد لها حيز 
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ث  , خاصة وانها القاعدة التي يبنيى عليها كأحد أسس تقييم األرض وربطها بمدى للتقصي والبح
مالءمتها لالستعماالت المختلفة واالرتكاز عليها عند تخطيط كافة المشروعات االنمائية على 

 المستويين المحلي واالقليمي السيما مشاريع حصاد المياه .
 ذات اهمية قصوى  لعملية حصاد المياه .تعتبر دراسة خصائص الوحدات الجيومورفولوجية  .2
ان  توفير المعلومات الجيومورفولوجية المناخية كإحدى متغيرات المسح المتكامل للموارد األرضية  .3

الطبيعية مثل الموارد المائية والتربة والمعادن بما في ذلك حصاد المياه مما يسهم بانجاح تلك 
 المشاريع الضخمة . 

 تفصيلية تساعد على اختيار أفضل االماكن لحصاه المياه . توفير خرائط طبوغرافية .4
توفر هذه الدراسة بيانات تفصيلية يمكن ان تصبح قاعدة بيانات للباحثين في المجاالت المختلفة  .5

 واالعتماد عليها 
 البيئة الطبيعية لمنطقة الدرسة : 

  -الحدود الفلكية لمنطقة لدراسة :           
شرقا وبين دائرتي  )o, ( 24 (”:17‘ 6:o  26  (”18 :’36 :ن خط تقع منطقة الدراسة بي

( شمااًل مما جعلها تقع في نطاق اقليم  12 ”12’ :13 :o 14) ,( 37o:”59 : ” (عرض 
الساحل األفريقي والمناطق الجافة بالسودان , التي تقل بها كمية األمطار , االمر الذي يؤثر 

سلبًا على الغطاء الحيوي , وبالتالي مضاعفة العمليات الجيومورفواوجية في ظل الظروف 
نعكس وية واتعرية خاصة الريحية مما يالمناخية الجافة لتي تؤثر تأثير مباشر على عمليات التج

 ذلك على جميع االنشطة وخاصة في عمليات حصاد المياه . 
 المساحة :
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( من مساحة والية %3تقريبًا وتمثل ) 2(كلم 8627تحتل منطقة الدراسة مساحة تقدر بحوالي )
 -ودانية تقريبًا  . )هيئة المساحة الس 2( الف كلم 292شمال دار فور والتي تبلغ مساحتها )

 م(. 2014مكتب الفاشر 
 جيولوجية المنطقة : 

هى جزء من التكوينات التي مرت بها اقليم دارفور اثناء تكوين بنيتها الجيولوجية , حيث تمثل 
 الصخور االركية األساس الجيولوجي التي تبعتها التكوينات االخرى . 

تعرف بالصخور األساسية تمثل الصخور االركية القديمة هضبة صخور نارية ومتحولة 
(Basement Complex ) والتي ترجع تكوينها الى ما قبل الكمبري ( 51ص 2003) الياس  

تأثرت هذه المنطقة حسب الخريطة الجيولوجية بفترتي االلباليوزوي بترسيب الرواسب الرملية 
تي عقبتها تكوين والوالطينيةفي فترة غمران المياه لتلك المناطق والتي تبعتها حركات رفع ونحت  

منخفضات مثل حوض البقارة والكوع في عصر  والميسوري ظغى البحر مرة اخرى فغطى تلك 
 المناطق مما ادى في النهاية الى تكوين طبقة سميكة تعرف بتكوينات الحجر الرملي النوبي .

 ين سفي عصر الميسوزوي تراجع البحر وتعرض معظم الحجر النوبي الى التآكل في عصر الميو 
شهدت المنطقة نشاط بركاني نتج عنه تكوين مرتفعات جبل مرة وجبال ميدوب وجبال تقابو , في 
نهاية عصر الباليستوسين اتجهت االودية صوب الجنوب والقت برواسب سميت باسم تكوينات 
ام روابة وهى من التكوينات الحديثة على سهول االودية في مجاري االودية الرئيسية في دار فور 

 وخلفت هذه الرواسب صوب الجنوب رواسب سهلية طينية سميكة عرفت باسم ساق النعام .
اما المناخ الجاف الذي كان سائدا في تلك المنطقة اثناء الباليستوسين المتأخر وبداية الهيليوسين 

ا و أدى الى خفض مياه  االودية الموسمية والدائمة الجريان مثل وادي الكوع وهور ووادي نياال وكان
يسهموا في التغذية الواسعة لنهر النيل وبحر العرب ونتج عن هذا الجفاف مع نشاط التعرية 
الهوائية في ظل جفاف انشاء اخاديد هوائية قريبة من اسطح المياه الجوفية مما ادى الى تكوين 

ك ككما ان عمليات التجوية الفيزيائية مع نشاط التزرية الريحية عملت على نحت وتف   الواحات
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صخور الحجر الرملي النوبي القديم ونقلت مفتتاته ورسبت على شكل رمال متموجة او في شكل 
 م(2018كثبان رملية غطت الغالبية العظمى من مناطق شمال دارفور)التحري الموقعي بالمنطقة 

 خصائص التربة : 
 تنقسم الترب في منطقة الدراسة بصورة رئيسية الى ثالثة اقسام وهى :

 الرملية )تربة قوز(التربة  -
وهى تشكل الجزء االكبر من االراضي في والية شمال دارفور بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصفة 

 وتوجد في مناطق –خاصة حيث تنقسم من حيث القوام الى نوعين  : وهى تربة رملية ناعمة 
ث خواصها من حيالمنخفضات والبرك وتربة رملية خشنة وتوجد في مناطق القيزان المرتفعة , اما 

الفيزيائية فهى عالية النفاذية تسمح بتسرب كل المياه الى باطن االرض اي انها جيدة الصرف 
)اي  PHوالتهوية تسهل عملية نمو النباتات عليها اما خواصها الكيميائية فهى تربة ذات خلوية 

 قلوية ومابين   7.3 -6.6متعادلة و  -46.5تركز ايونات الهيدروجين والهيدروكسيد في التربة: 
 (95ص 2004) خلف قاعدية( 10-7.4

وتنتشر هذه التربة في االجزاء الشمالية والشرقية في منطقة دار سميات شرق الفاشر وهى متوسطة 
 الخصوبة لتعرضها لعوامل التعرية الهوائية والمائية والرعي الجائر 

 -االحوال المناخية  لمنطقة الدراسة :
دورا فعال في تشكيل سطح األرض من خالل العمليات الجيومورفولوجية  ال شك ان المناخ يؤدي 

، وتزيد في حدتها عندما تصادف بيئات جافة ، وبالتالي ينعكس تأثيرها على أنشطة االنسان 
المختلفة يصفة عامة ، وعلى مشروعات حصاد المياه بصفة خاصة . وتتصف منطقة الدراسة 

ق درجتين من الجفاف وهي الجاف وشيه الجاف وترتبط معرفة بالمناخ الجاف إذ انها تقع في نطا
 االحوال المناخية بدراسة عناصر المنااخ المختلفة وهي 
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تعد الحرارة من اهم العناصر المناخية الرتباطها بصورة مباشرة   temperatureالحرارة   .1
لحرارة درجات اوغير مباشرة ببقية العناضر االخرى حيث تتوقف جميع الظروف المناخية على 

 من ضغط جوي ورياح وتساقط وغيرها .
 20-15درجة مئوية والصغرى بين  36 -31يتراوح متوسط درجات الحرارة السنوية العليا بين 

درجة مئوية وعلى العموم فان منطقة الدراسة تتميز بارتفاع درجات الحرارة تصل على حد التطرف 
درجة مئوية خالل  40,7لها خالل فترة الدراسة في بعض االحيان فقد سجلت اعلى درجة حرارة 

ويعزي ذلك غلى موقعها القاري الجاف والبعيد عن المسطحات المائية ومجاورتها للصحراء  2004
درجات حيث تتأثر المنطقة بالتيارات  10الكبرى كما تنخفض درجات الحرارة احيانا غلى دون ال

 الهوائية الباردة في فصل الشتاء 
يتراوح  2008من خالل بيانات الهيئة العامة لالرصاد الجوي الفاشر  wend الرياح  .2

كيلو متر في الثانية خالل شهر يناير ثم ترتفع  9,3إلى  6,8متوسط سرعة الرياح عامة بين 
كيلو متر في الثانية في شهر يوليو ثم تتأرجح بين لزيادة والنقصان  9,3تدريجيًا لتصل ذروتها 

كيلومتر في الثانية  , ومن خالل ما تقدم  6,8خالل شهر نوفمبر حتى تصل أقل سرعة لها 
يمكن القول ان الرياح الشمالية الشرقية هي االقوى واالقدر على تعديل المالمح الجيومورفولوجية 
والتي تأثر على االنشطة البشرية بما فيها حصاد المياه وذلك بزيادة وتسريع عملية التبخر لمياه 

بالتالي نقص منسوب مياهها ومن ثم جفافها وتقليل نسبة االستفادة من الماء السدود والحفائر و 
 المحصود 

يرتبط هطول االمطار في منطقة الدراسة تقترن بالفاصل المداري الذي   rainfallاألمطار  .3
يتأثر بالضغط الجوي بين الكتلة الهوائية الشمالية الشرقية الجافة والجنوبية الغربية الرطبة ال فهي 
امطار اعصارية تهطل صيفًا كما تتاثر هذه االمطار سلفًا بكتلة جبل مرة التي يزيد ارتفاعها عن 
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متر فوق سطح االرض ونظرًا الهمية المطار كعنصر مناخي حاسم في البيئات الجافة  3000
, وأحد اهم العوامل التي ترتكز عليها عملية حصاد المياه وبناءًا على هذا االساس فإن الشهور 
يونيو, يوليو , اغسطس, وسبتمبر تعد شهورًا ممطرة أما االشهر االنتقالية فهي أبريل مايو واكتوبر 
بينما نوفمبر وديسمبر يناير فبراير ومارس فهي شهور جافة , إن كمية االمطار تتأرجح من عام 

قلها غ أ  سنة من فترة الدراسة معدل امطار دون المتوسط السنوي العام بل 16الخر فقد سجل عدد 
()الهئة العامة لالرصاد 1998ملمتر في العام 362( أما اعالها فبلغ )2017ملمتر في عام  95)

( , ويالحظ أن االمطار ترتفع بصورة مفاجئة فوق المعدل ثم تنخفض بشكل 2017الجوية 
مر تدريجي تارة أخرى . وهذا ما ينتج عنه ارتفاع قيم الفيضانات وزيادة حجم التصريف المائي اال

الذي يقضي إلى تدمير بعض من تقانات مشروعات حصاد المياه , كما تعمل قلة الهطوالت إلى 
 تقليل كمية المياه اتي يمكن حصدها وتفعيل عمليات الحت الجيومورفولوجي .

وهي كمية بخار الماء الموجود في الهواء , من خالل   relative humidityالرطوبة  .4
طقة الدراسة اوضحت أن الرطوبة النسبية ترتفع بصورة كبيرة خالل الدراسة إلإن الرطوبة في من

االشهر الممطرة ذروتها عند شهر اغسطس وتنخفض بعدها مسرعًة نح والشهور االنتقالية لتبلغ 
 قلتها عند شهر مارس الجاف 

الشك أن التبخر من العناصر المهمة خالل الدورة الهيدرولوجية    evaporationالتبخر .5
اسات الموارد المائية السيما في حصاد المياه , ويمثل التبخر فيها مشكلة حقيقية فهو , وكل در 

يأثر على حصيلة المياه المحصودة من خالل أنظمة الحصاد المختلفة كالحفائر والسدود والخزانات 
وغيرها ويزيد من شدتها عندما يصادف البيئات الجافة . فقد بلغ متوسط البخر السنوي لمنطقة 

شهر( بينما مجموع البخر -ملمتر14,1سنة( أما معدل البخر الشهري فكان )-ملمتر170راسة )الد
 ملمتر( .5087,3الكلي خالل فترة الدراسة كان )
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 جيومورفولوجية المنطقة:  
 : أنواع الصخور وتوزيعها بمنطقة الدراسة 

إعطاء الجيومورفولوجية , بإن دراسة ومعرفة أنواع الصخور السطحية تساعد كثيرًا في الدراسات 
القراءات ومالؤشرات االولية للعمليات التحتية السائدة بالمنطقة وانواعها , وعليه فإن العمليات 

 الجيومورفولوجية تتوقف على انواع الصخور ودرجة صالبتها ونسيجها الصخري .
 وبذلك فانه يتم توزيع انواع الصخور بمنطقة الدراسة على النحو التالي :

 الصخور النارية : .1
هي اساس جميع انواع الصخور , بعضها قد بردت وتصلبت على السطح بالقرب من فوهات 
البراكين وتكون معادنها على شكل حبيبات مندمجة تسمى بالصخور البركانية أما الجزء الذي 
تصلب من صخور القشرة االرضية   بالقرب من السطح أو تحت سطح االرض أو تحت االعماق 

 حيقة وتكون معادنها على شكل بلورات تعرف بالصخور البلتونية الس
ومن خالل العمل الميداني اتضح ان الصخور البلتونية تنتشر على شكل تالل زكاشف صخرية 
جرنايتية مندمجة تقل بها آثار التعرية في جنوب شرق المحلية والمتماثل في جبال فشار ومرتفعات 

يك , اما الصخور البركانية فتتمثل في مخروط جبل ُكسا جقوجقو وتالل جنوب شرق ام مراح
 وتالل ماال .

 الصخور الرسوبية والرسوبيات : .2
تعرف بالصخور الثانوية وهي التي تكون نتيجة تحطم الصخور االقدم وتعرضها لعمليات التفكيك  

حيوانية والنباتية لالميكايكس والتحلل الكيميائي وتأثرها بالعوامل كالتعرية , وفعل الكائنات الحية ا
 . 
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وهي تمثل الغطاء الممتد على سطح االرض والتي تمثل نتاج لعمليات التعرية والتجوية لصخور 
االساس والرسوبيات القديمة بمنطقة الدراسة  , وتتباين الوان هذه الصخور من األصفر إلى 

نات هذه التكوي االحمر الدااكن على حسب تركيز عنصري الكوارتز والحديد وعلى أي حال فإن
تعتبر من أكثر االماكن التي تنشط عليها عمليات الحت الجيومورفولوجي باالضافة للنقل 

 واالرساب .
 :الصخور المتحولة  .3

تنشأ نتيجة لتعرض الصخور الرسوبية والبركانية لتاثير الحرارة المرتفعة والضغط العالي والمحاليل 
ونسيج  عادًة في الحالة الصلبة ويرافق ذلك اكتساب بنية الكيميائية المختلفة , وتتم عملية التحويل

مميز , فتصبح البنية في معظم االحوال ورقية ونسيجًا بلوريًا , وتعد الصخور المتحولة ثاني اكتر 
 التركيبات الصخرية انتشارًا بالمنطقة لعامل المناخ الجاف الذي يقع فيه االقليم .
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 دراسة( أنواع الصخور بمنطقة ال1خريطة )

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 م2018عمل الدراسة من خريطة وزارة النفط , وحدة االستكشاف 

 الخصائص الطبوغرافية لمنطقة الدراسة :  
اما طبوغرافية المنطقة : تعتبر منطقة الدراسة من ضمن المناطق المرتفعة بالسودان , حيث تقع  

م(فوق 3700على هضبة دارفور التي تمثل مرتفع جبل مرة أعلى قمتها حيث تزيد ارتفاعها عن )
ن م مستوى سطح البحر وتمثل السالسل الجبلية والسهول واالودية باالضافة للقيزان الرملية تعتبر

 -1272أهم المالمح الطبوغرافية لمحلية الفاشر حيث تبلغ ارتفاع منطقة الدراسة مابين )
 م(. 1981-الخرطوم -(متر فوق مستوى سطح البحر )الهيئة العامة لالبحاث الجيولوجية 679

 درجات االنحدار بمنطقة الدراسة 
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 درجة االنحدار : .1
 ( DEM90من خالل تحليل نموزج االرتفاعات الرقمية )

( 95-0( ما يعادل )43.7-0تبين ان ميول سطح االرض لمنطقة الدراسة تتراوح ما بين ) 
( وعلى العموم فإن منطقة الدراسة تتميز بالرتابة والتجانس 1.9( ويعادلها )1.1ومتوسط عام بلغ )

في درجات انحدار السطح مع عدم وجود شذوذ فيم عدا بعض النطاقات الضيقة ، كما في 
( وبناًء على الجدول يمكن تقسيم المنطقة الى ستة درجات لإلنحدار وتحديد  2رقم ) الخريطة

 (1مساحاتها كما في الجدول )
 ( توضح درجات اإلنحدار بالمنطقة 2خريطة رقم )                                    

 SRTM,DEM,90المصدر :  عمل الدراسة باستخدام 

 ( درجات االنحدار بمنطقة الدراسة1جدول )                             
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 الصفة  النسبة %  2المساحة بالكلم درجة اإلنحدار  الرقم 

 شبه مستوي  87.63 7559.10 0-2 1

 معتدل  7.96 676.96 2-5 2

 حاد معتدل  2.70 232.70 5-10 3

 حاد  1.25 107.70 10-18 4

 حاد جدا  0.43 36.78 18-30 5

 جرف  0.03 2.79 30-43.7 6

  100 8.626 المجموع 

 (2الدراسة من تحليل الخريطة درجة االنحدار ) عمل
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 ( توضح زوايا واتجاه االنحدار3خريطة رقم )

 SRTM,DEM,90المصدر :  عمل الدراسة باستخدام 
               

 

 اتجاه االنحدار : 
االرض ودرجاتها يمكن ان يستفاد منها عند انشاء مشاريع حصاد المياه إن معرفة اتجاه ميل 

والسيما سدود نثر المياه للمشاريع الزراعية الواقعة على االراضي الطينية , كما يمكن من خاللها 
 مجابهة اآلثار الناتجة من التعرية الريحية .

 الدراسة بمنطقة االنحدار اتجاهات( 2) جدول
 المئوية  النسبة 2 بالكلم المساحة االنحدار  إتجاه  الرقم

 6 530.159  مستوي 1
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 8 690.690  شمال 2

 10 880.856 شرق  شمال 3

 13 1119.888 شرق  جنوب 4

 15 1045.800 غرب  جنوب 6

 12 637.858  غرب 7

 8 686.724 غرب  شمال 8

 100 8625.632   المجموع

 (3) الخريطة تحليل من الدراسة  عمل

 (4) رقم خريطة

 الدراسة بمنطقة الجيومورفولوجية المظاهرتوضح 

 

 (Land Sat2017) الصناعي القمر مرئية من الدراسة عمل
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يتألف المظهر العام لمنطقة الدراسة من عدة ظواهر وهي , المكاشف الصخرية التي تبدو على 
هيئة تالل صخرية وجبال , والكثبان الرملية باالضافة لالودية الموسمية , والسهول الفيضية , 

 لالحداث الجيولوجية والتغيرات المناخية وتشمل هذه المظاهر اآلتي : 
 الكتل الجبلية : -

على السالسل والمرتفعات الجلية العالية والتالل الصخرية المنخفضة وتتألف معظمها من  تشتمل
 الصخور االساسية النارية وبعض الصخور الرسوبية أهمها الكوارتزتيت والجرانايت 

 العمليات الجيومورفولوجية على الكتل الجبلية بمنطقة الدراسة :  -
فيزيائية وية المختلفة , فتلك المتأثرة بعوامل التجوية التأثرت هذه المكاشف بعمليات التعرية والتج

جعلتها تبدو على هيئة اسنان وحواف , أما المرتفعات الجبلية الشاهقة فتظهر عليها آثر التعرية 
المائية من خالل تقطيع سفوحها واجزاءها بالتحريك وازاحة الكتل الصخرية وتتمثل تلك العمليات 

 في اآلتي :
 الفيزيائية :التجوية  .1

تتعرض المكاشف الصخرية بمنطقة الدراسة إلى عمليات التجوية المختلفة , مما عمل على 
تهشيمها وتحولها إلى فتات صخري تراكمت عند اقدام تلك المرتفعات , وتتمثل تلك العمليات في 

 اآلتي :
 التقشر الصخري : -

التباين  النسيج المتورق , ويرجع سببها إلىهذه العملية تتأثر بها الكتل الصخرية المتبلرة ذات 
الواسع في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل , مما يؤدي إلى االنكماش والتمدد بالنسبة 

 للكتل الصخرية المكشوفة .
 التساقط الكلي :  -
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تحدث هذه الظاهرة في مناطق المرتفعات والقمم الجبلية ذات الحواف والجروف القائمة التي 
توي صخورها على فواصل وشقوق وتنتشر هذه الظاهرة على التالل والجبال القديمة ذات تح

 الصخور المتحولة .
 التفكك الكتلي :  -

إحدى عمليات التجوية الميكانيكية المسؤولة عن تكسر جسم الصخر وانقسامه إلى كتل صغيرة 
زيائية ف التجوية الفيمن خالل خطوط المفاصل وشقوق االنفصال التي تمزق اجزاءه فتعمل ظرو 

على توسيع تلك المفاصل وتفكك كتل الصخر األصلية تدريجيًا وتحولها إلى حطام من الجالميد 
 والحصى .

 لتفلق الصخري :ا -
عملية تفصل الكتل الصخرية عن بعضها البعض ويغزى ذلك للتبريد المفاجئ عند هطول االمطار 

يس ى نصفين أو أكثر , وتنتشر في صخور النعلى أسطح الصخور المرتفعة الحرارة فتشطرها إل
 والشست الجرانايت االمر نفسه .

 الشكل العمداني :  -
يت وصخور الكوارتزا –تظهر على الكتل الصخرية المكونة من صخور الشست على جبال وانا 

عند جبل حلوف بالقرب من مدينة الفاشر وتنشأ عن تأثير الكتل الصخرية ذات الفواصل والنظم  –
عامدة فتؤثر درجات الحرارة إلى اتساع تلك الفتحات والشقوق فيبدو الصخر فاألخير على المت

 هيئة متراصة فوق بعضها البعض 
 التمدد بإزالة الضغط : -
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ترجع هذه الظاهرة إلى انخفاض الضغط وانزياح الجزء العلوي من الكتل الصخرية حينها تتمدد 
 احة فتتشقق أو تنفصل عن الجسم الصخري فتبدوالطبقات الخارجية الواقعة تحت الطبقة المنز 

 على شكل قشور وصفائح متشققة .
 التجوية الكيميائية : -2

 -تتمثل عمليات التجوية الكيميائية في اآلتي :
  , األكسدة : تحدث نتيجة تفاعل االكسجين الجوي مع احد معادن الصخر وتحوله إلى أكسيد

مكونات حديدية وخاصة إذا كانت بمعزل عن  وتكثر هذه العملية في الصخور المحتوية على
 الهواء الجوي فيتحد فلز الحديد

 التجوية الحيوية :   -3         
من خالل الدراسة الميدانية تبين أن جذور النباتات تتوغل في باطن الصخور عبر الفتحات 

التعرية المائية  ةوالشقوق والصدوع , ومن ثم يتم اتساعها وتفككها وانزالقها ومن ثم تفتتها بواسط
. 

أما التجوية من خالل الحيوانات فقد اتضح أن قطعان الحيوانات وخاصة األبقار تعمل على كسر 
 وتفكك التربة بواسطة حوافرها وتحوليها إلى اجزاء دقيقة يسهل حملها مع الرياح والعواصف الترابية

التي بالمنطقة والمتمثلة في اعمليات التعرية والتي تؤثر سلبا على عمليات حصاد المياه   - 4
: 
 تتمثل عمليات التعرية بواسطة الرياح بالمنطقة تتمثل في اآلتي : 

 * . القيزان الرملية : 
القيزان الرملية بمنطقة الدراسة امتداد طبيعي للقيزان الرملية الشاسعة والممتدة في وسط وغرب 

دراسة , أما الكثبان الرملية فهي ظاهرة ( من منطقة ال34.6السودان , وتشغل هذه القيزان حوالي )
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جيومورفولوجية يرتبط وجودها وانتشارها بظروف الجفاف , وتغطي معظم منطقة الدراسة باستثناء 
المناطق الجبلية واألودية الموسمية وتبدو هذه القيزان ثابتة خالل الفصل المطير حيث تزرع بها 

 المحاصيل .
 * . التعرية الريحية على القيزان الرملية : 

تحدث التعرية الريحية في المناطق القاحلة و الجافة في شمال كردفان ودار فور حيث قلة الغطاء 
النباتي واألراضي الرملية والمفككة ، وبحكم وقوع منطقة الدراسة ضمن المناطق الجافة فتعمل 

الصخور وحبيبات الرمل فتعمل على كشط  الرياح عن طريق اصطدام ماتحمله من مفتتات
 الصخور وتفككها .

ومن خالل الدراسة الميدانية تبين أن كل اجزاء منطقة الدراسة تتأثر بعمليات الحت الريحي من  
حيث النقل والنحت , أذ انها تسود في معظم منطقة الدراسة , غير أنها تبدو أكثر وضوحًا في 

 قة على الجهات الشرقية من منطقة الدراسة ,المناطق ذات التربة غير المتمنط
 الحت الريحي وآلياته :  -

يعتبر من أقوى آليات الحت وتسوية السطح بمنطقة الدراسة وتظهر تأثيرها على كل أجزاء المحلية 
 وتتم هذه العملية بعدة وسائل :

 التذرية :  .أ
تها وتكشط تنقلها وتفكك تربتعمل قوة دفع الرياح على احتكاك المواد المفتتة  مع السطح ومن ثم 

صخرها , فتنتشر هذه العملية على معظم أراضي القوز وتزيد حدتها في المناطق المرتفعة نسبيًا 
 ذات التربة المفككة مع قلة الغطاء النباتي 

 بري الصخور : .ب



 

 

 

23 
 

 

هي عبارة عن حصى أو قطع صخرية تمزقت من الصخر بتأثير التجوية , ثم تعرض النقضاض 
 فترة طويلة , فنشأ عن ذلك بري وصقل أحد جوانبها .  حبات الرمال

 النقل الريحي :        .ت
تنقل الرياح القوية ذرات الرمال والمفتتات الصخرية عن طرية القفز التدحرج بينما تنقل ذرات 
الغبار والعوالق عن طريق العلق , وقد تتم كل هذه العمليات في آن واحد بمنطقة الدراسة عند 

ي ذلك لقلة يونيو(ويعز  -العواصف الترابية القوية , وتشتد هذه العملية خالل شهور )مايو هبوب 
 الغطاء النباتي بالمنطقة .

 مظاهر االرساب الريحي بالمنطقة :
اتضح من الدراسة أن مساحة الرواسب في منطقة الدراسة متغيرة من فترة إلى االخرى كما هو 

 موضح في الشكل ادناه 
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 ( التغيير في مساحة الرواسب الرملية بمنطقة الدراسة1شكل )

 
 : عمل الدراسة من خريطة الحت الريحي بالمنطقة المصدر

 

أكد الشكل السابق أن مساحة المنطقة المعراة تتزايد طرديًا مع زيادة سرعة الرياح وعكسيًا مع 
( تبين أن هناك عالقة SPSSببرنامج )كثافة الغطاء النباتي . ومن خالل تحليل تلك البيانات 

( وهي غير جوهرية 0.66ارتباطية وسيطة بين مساحة المناطق المعراة وسرعة الرياح بلغ قيمتها )
. 

 الكثبان الرملية االعتراضية : -1
وتسود هذه الظاهرة في معظم السالسل الجبلية والمكاشف الصخرية وخاصة التي تكون متعامدة 
مع اتجاه الرياح في الجهات الشمالية والشمالية الشرقية , وقد تمت المالحظة أن الكثبان الرملية 

 تجثو على القمم الجبلية كجبال وتعلو مناطق الينابيع . 
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 نيم الرمال :    -2
لدراسة على شكل تموجات وتجعدات رقيقة تجثو فوق الرواسب والسهول الرملية تظهر بمنطقة ا

شبه المستوية مع ظهور بعض الكثبان الرملية منخفضة االرتفاع وتؤثر على مناطق حصاد 
 المياه.

 تربة اللويس :  .1
 تالتبدو هذه الظاهرة واضحة المعالم بمنطقة الدراسة , فقد لوحظ وجود رواسب للغبار الناعم ذا

 اللونين األصفر واألحمر على األسطح المستوية والمائلة كأسقف المنازل والترابيز 
 األودية :             

تخترق أراضي منطقة الدراسة عدة أودية ومجاري مائية تنبع من داخل منطقة الدراسة بينما ينحدر 
ية مظاهر الجيومورفولوجالبعض اآلخر من المناطق المجاورة لها , وتعتبر هذه االودية من أهم ال

( من جملة 1.2بمنطقة الدراسة وتبلغ مساحة األراضي التي تجري عليها هذه االودية حوالي )
 المساحة الكلية للمنطقة , ويوجد بها عدة أودية منها :

 وادي كفوت )بوادي ُكتم( :  (1
يعرف حينها ُكتم ل ينحدر من المرتفعات الشمالية الشرقية لجبل مرة عند جبال تقابو مرورًا بمدينة

 بوادي ُكتم .
 وادي كورما : (2

ينبع من السالسل الشرقية لجبل مرة عند مرتفعات جبل سي بمحلية ُكتم فينحدر نحو مناطق كورما 
 ليجري في مناطق الصخورالقريبة من السطح حتى يلتقي بوادي كفوت عند منطقة سرفاية . 

 وادي طويلة : (3
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مرة جنوب منابع وادي كورما ليجري نحو الشرق , ليصب في ينحدر من األطراف الشمالية لجبل 
وادي الكوع بالقرب من قرية أم هجاليج بعد عبوره أراضي محلية طويلة ويتصف هذا الوادي 

 بانسياب وجريان هادئ .
 وادي ُسكر : (4

ينحدر من سالسل جبال فشار ومرتفعات كريب وجقوحقو وتالل سرجين جنوب المحلية الواقعة 
والجنوب الشرقي من منابع وادي حلوف ويخترق هذ الوادي مناطق ذات تكوينات  إلى الشرق 

رملية سميكة مما يعمل على تقليل سرعة الجريان وتنقطع مياهه إلى رهود وبرك فتصل المصب 
 بوادي الكوع بأقصى جنوب المحلية , وتمثل هذه البرك والرهود أهم موارد المياه بالمنطقة .

   منطقة الدراسة : التعرية المائية ب 
إن االمطار التي تهطل خالل الخريف تعمل على حت ونقل الفتات الصخري باإلضافة للتعرية 

 بعدة طرق:
 التعرية المطرية والصفائحية :  .1

نسبة لجفاف منطقة الدراسة وقلة غطاءها النباتي كما سبق اإلشارة إليه , فإن الزخات المطرية 
 تسقط خالل فصل الخريف تعمل على تفكيك جزيئاته عبر عملية االرتطام 

 ومن ثم تجرفها نحو السيول .
 تعرية المسيالت الطينية : .2

دودة ة غير أنها تسود في نطاقات محلم تكن هذه الظاهرة منتشرة بصورة واسعة في منطقة الدراس
ذات رسوبيات طينية على المناطق المرتفعة نسبيًا , حيث تعمل السيول والفيضانات على جرف 
تلك االراضي الطينية وتمزيقها وتحويلها إلى أراضي وعرة يصعب استعمالها في الزراعة والمجاالت 

 األخرى . 



 

 

 

27 
 

 

 
 النحت الرأسي :  .3

في الجهات العليا من مجاري األودية المائية بمنطقة الدراسة وتكون  يالحظ انتشار هذه الظاهرة
بصورة غير منتظمة في أماكن متفرقة عند مرحلة النضج لوادي الكوع ويكون النحت فيها رأسيًا 

. 
 النحت الجانبي : .4

تحجث هذه العملية على الجهات الوسطى لألودية حيث يستخدم الوادي الفتات الصخري والحصى 
لهدم على نحت وهدم الجروف وتوسيع المجاري افقيًا ودفع الرواسب نحو الجهات الدنيا كمعول ل

فقد أبانت كثير من الدراسات تضرر الحقول الزراعية والمناطق السكنية جراء تلك العملية وخاصة 
 على وادي حلوف بمنطقة الفاشر .

 : الدراسة منطقة الحواض الهندسية الخصائص              

 ( الخصئص لهندسية الحواض التصريف3جدول )                                     

 االستطالة  نسبة ارتفاع /متر  اقل ارتفاع /متر  اعلى 2/كلم المساحة /كلم  المحيط /كلم  العرض /كلم  الطول  الرقم

1 250.97 98.24 932.30 24655.5 2925 577 0.7 

2 40.31 32.56 198.52 1292.64 858 642 1 

3 52.48 12.77 143.31 670.24 1083 707 0.53 

4 29 .27 9.21 101.50 251.37 998 792 66 

5 26.44 9.11 92.8 240.89 999 765 0.65 

6 26.56 5.91 72.15 154.52 924 723 0.55 

7 16.69 8.93 57.51 149.59 784 702 0.82 

 4 رقم الخريطة من الدراسة عمل/  المصدر

أهم المعطيات األولية التي يمكن من خاللها ايجاد المتغيرات المورفومترية األخرى كما  تعتبر من
أن الخصائص الهندسية ألحواض التصريف المائي ترتبط بصورة  واضحة بالخصائص الطبيعية 
السائدة في تلك االحواض , وتوجد عدة معايير تعبر عن الخصائص الهندسية واخُتصرت في 

 اهميتها لموضوع الدراسة الجدول اآلتي حسب
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 مساحة الحوض : .أ
كلما زادت مساحة الحوض زادت ايراداته المائية , ومعدل الجريان السطحي وبالتالي زيادة حصاد 

 مياهه بمختلف التقنيات .
 محيط الحوض : .ب

 hydrologyتعد عنصر أساسي لقياس النسيج الطبغرافي للحوض ومن خالل استخدام ادوات )
 فقد تم قياس محيطات احواض التصريف بمنطقة الدراسة بالكيلومتر  GIS( في برنامج 

 نسبة االستطالة : .ت
تعد من أكثر المعامالت المورفومترية دقة في قياس اشكال االحواض التصريفية , وتشير إلى 

 مدى اقتراب الحوض من الشكل المستطيل .
 : المائي التصريف شبكة خصائص         

 

 الدراسة بمنطقة التصريف ألحواض المائية المجاري رتب( 4) جدول                     

 

 الرتبة 

 

 الحوض

 المجموع  الثامنة  السابعة  السادسة  الخامسة الربعة  الثالثة  الثانية  األولى

1 15048 7660 4140 2356 52 13 3 1 29283 

2 839 106 46 12 2 0 0 0 1056 

3 446 101 26 6 1 0 0 0 580 

4 141 13 7 2 1 0 0 0 202 

5 157 32 7 1 0 0 0 0 197 

6 95 20 

 

3 1 0 0 0 0 118 

7 91 25 7 2 1 0 0 0 156 

 

 (4)الدراسة من الخريطة رقم  عمل
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 رتب المجاري : 
يمكن عبر رتب المجاري معرفة المجاري الرئيسية من المجاري الفرعية وبالتالي يسهل من اختيار 
تقنية    لحصاد المائي المناسبة لكل من الرتب المائية , وقد تم استخراج جميع الرتب المائية 

 الواقعة خارج منطقة الدراسة 
حة األحواض المبينة في الجدول ويالحظ أان هناك ترابطًا طرديًا بين رتب المجاري ومسا  

( 3-7أعاله كما تأثر الظروف البيئية في زيادة رتب المجاري المائية , فقد وجد أن االحواض )
تقع ضمن مناطق الصخور النوبية والتربة النفاذية العالية مما يؤثر على التصريف السطحي 

الرتب الدنيا زادت امكانية  وتقليل رتب المجاري الدنيا , ومن نحاية أخرى فإن كلما زاد عدد
 .حصاد المياه وتوفير البيئات المواتية له 
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 ( توضح رتب المجاري المائية بالمنطقة5خريطة رقم )                            

 (Land Sat 4-5,7,8) الصناعية االقمار بيانات من الدراسة عمل

 : أساليب وتقانات حصاد المياه بمنطقة الدراسة 
محلية الفاشر ضمن المناطق الجافة بالسودان والتي توصف امطارها بالموسمية حيث  تنعدم تقع 

فيها المياه الدائمة الجريان باالضافة لشح وقلة المياه الجوفية , فتم اكتشاف طرق واساليب لحصاد 
 المياه وتتمثل تلك االساليب في اآلتي :

 التروس : -
تقليدية , حيث نرفع االكتاف يدويًا بواسطة آالت في السابق كان يتم هذا االسلوب بصورة 

الكوريك(  والرتفاعات قليلة ال تتجاوز المتر , واما حاليًا فتطورت وتم استخدام  -بدائية)الطورية 
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اللودرات لترفع تلك االكتاف حتى يصل ارتفاعها لثالثة امتار االمر الذي يزيد من كمية المياه 
عند السهول العليا من وادي تبوس في مناطق طرة , باإلضافة المحصورة  وقد ُلوحظ انتشارها 

 إلى مناطق بركة وسرفاية وشقرة عند وادي الكوع .
 الزراعة على الرطوبة المتبقية : -

يعمل المزارعين في بعض السنوات الجافة أو عند زيادة الرواسب الرملية في بطون األودية إلى 
ة الطينية الرطبة , وغالبًا ما يزع بها الطماطم والبامي الحفر ألكثر من مترين للوصول إلى التربة

 وغيرها من الخضروات .
 الرهود) الفولة (  -

تعتبر الرهود من أهم الموارد المائية بمنطقة الدراسة بالنسبة الثروة الحيوانية والمناطق المجاورة 
فضة مناطق المنخلها الستخدامها في الشرب والزراعة واالستخدامات المتعددة , وتنتشر في ال

نسبيًا بمنمطقة الدراسة مثل فولة قرني شمال غرب الفاشر , باالضافة إللى رهد مدينة الفاشر كما 
تكثر هذه المنخفضات في الجهات الجنوبية الشرقية لمنطقة الدراسة حيث استغلت ببناء الحفائر 

 في داخلها عند منطقة فشار ومطبعة رهد شمال مدينة الفاشر .
 الحفائر : -

يرجع استخدام الحفائر بمنطقة الدراسة إلى خمسينات القرن الماضي , وتمثل أحد اهم الوسائل 
الفعالة لحصاد مياه الجريان السطحي وتنتشر في معظم انحاء منطقة الدراسة وتتميز بأنها بسيطة 

 تقام على اراضي السهول الطينية . أما التي تقام من أجله فهناك نوعان وهما :
 لتخزنية الحفائر ا .1
 الحفائر المعيارية  .2
 السدود : -
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تمثل السدود أهم التقانات التي اهتمت بها الحكومة لحصاد المياه بمنطقة الدراسة منذ الخمسينيات 
لتحقيق أغراض عدة , كتغذية األحواض الجوفية وتخزين مياه الشرب باإلضافة إلى درء الفيضانات 

وهناك سدود تجمع بين غرضين من تلك االغراض , أما سدود نثر المياه فهي األحدث عمرًا , 
المذكورة , كسد حلوف وسويلنقا لتخزين المياه ودرء الفيضانات عن مدينة الفاشر وكذلك سد شقرة 

 لتغذية حوض شقرة الجوفي وتخزين مياه الشرب وتنقسم هذه السدود إلى :
 السدود الصغيرة  .أ

مال القريبة من تلك األودية وهي منتشرة في ش تبنى إما معترضًا لألودية أو على السهول الطينية
 ووسط منطقة الدراسة .

 سدود نثر المياه  .ب
يمارس هذا االسلوب على مستوى المزرعة الواحدة في االراضي المنحدرة , حيث يقوم المزارع 
بإقامة عدة تروس متدرجة حسب االنحدار لتمأل مياه السيول الترس االول , ومن ثم تخرج المياه 
 عبر المفيض إلى الذي يليه وهكذا  ,ولوحظ انتشار هذه السدود على معظم السهول الطينية لوادي

 تبوس ووادي جقو وكورما 
 ووادي طويلة عند مناق جنجونا .

أما في الفترات األخيرة فقد عملت بعض المنظمات على انشائ سدود نثر المياه على المجاري 
والروافد العليا لوادي الكوع مثل سد قرية أبو دقيس على مصب داوي تبوس وسد قرية الكوع على 

 دلتى ومصب وادي كورما .
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   ( مواقع السدود والحفائر والرهود بمنطقة الدراسة  6خريطة) 
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 (Land Sat 4-5,7,8عمل الدراسة من بيانات االقمار الصناعية )

 

  الدراسة بمنطقة الحفائر علىاإلطماء  أثر : 

(  بينما السعة الحالية فقد 600000تبين  ان السعة التصميمية للحفائر بمنطقة الدراسة بلغت )
 ( 338000بلغت )
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 ( السعات التصميمية والحالية واإلطماء للحفائر بمنطقة الدرسة2شكل )

 م2019اوزارة الزراعة والمياه بالمحلية  بيانات من الدراسة عمل

( أو ما يعادل 262000تبين من الشكل تأثر الحفائر بعملية االطماء فقد تم طمر حوالي )
( واتضح ان الحفائر المعيارية المطابقة 56.3( من سعتها التخزينية بينما بقي منها )43.7)

 ةللمواصفات االنشائية هي االقل تأثرًا بهذه العملية , بينما تمثل الحفائر المعيارية شبه التقليدي
والتقليدية من أكثر األنواع تأثرًا بهذه العملية , حيث أن المياه تدخل مباشر من المجرى المغذي 

 للحفير من دون أن يكون هناك حوض ترسيب . 
وهذا األمر قد ضر كثيرًا بتلك الحفائر وعمل على طمرها وتقليل سعاتها االستيعابية لحمل المياه 

مات االنسانية تكريس قصارى الجهد في أعمال الصيانة مما حتمت على حكومة المحلية والمنظ
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لتلك الحفائر , وعمليات االطماء تظهر بصورة واضحة في حفائر كربب وجديد السيل وظام 
 مراحيك ومطبعة

 : أثر اإلطماء على السدود على بمنطقة الدراسة 
, كون أن  دراسةيعتبر االطماء من أكبر المشكالت التي تتعرض لها السدود الصغيرة بمنطقة ال

المياه تدخل مباشرةعلى خزانات تلك السدود من دون أن تكون هنالك سدود أو حواجز ترسيبية 
منشأة على مجاري األودية المغذية لتلك السدود , وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير هذه العملية 

 تتفاوت من سد آلخر .               
 لدراسة هي االكثر تأثرًا بهذه العملية مقارنة بالحفائر   كما اتضح ومن الشكل أن السدود بمنطقة ا

وتم اختيار سد قولو كأحد النماذج األكثر تأثرًا لتبيين ذلك االمر وهو يتكون من جسور ترابية 
ومصارف مبنية بها محابس تفتح لتصريف المياه عند امتالء الخزان وتعرض خزان السد إلطماء 

( %75آي أنه فقد ) 3( متر1500ك فإن السعة الحالية تساوي )( أمتار تقريبًا , فبذل4بسمك )
من سعته وعليه فإن تلك الرواسب تمثل أكبر المشكالت التي تهدد تشغيل وبقاء هذا السد مع 

 عدم توفر ميزانيات مرصودة لعمليات الصيانة وإزالة اإلطماء .
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 ( المستجمع المائي لسد قولو7خريطة )

 

 (Land Sat 4-5,7,8عمل الدراسة من بيانات االقمار الصناعية )

 : أثر االنحدار على مشروعات حصاد المياه 
درجة انحدار سطح االرض من اهم المرتكزات التي ُيقيم بها مدى صالحية الموقع النشاء أي 

م دقة دمشروع لحصاد المياه , ويعتبر السبب الرئيسي في تمييز السدود بمنطقة الدراسة هو ع
وصحة الدراسات األولية لمواقع السدود قبل االنشاء والسيما الدراسات الطبوغرافية والهيدرولوجية 
المتمثلة في عمل الخرائط الكنتورية ورسم القطاعات الطويلة والعرضية ورصد مياه المجرى 
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 )السيح( الريسي المغذي للخزان , والتي بمجبها يحدد مدى صالحية الموقع بجانب عمل
 التصميمات اإلنشائية 

وقد تبين أن السدود بأنواعها المختلفة سواء كانت تخزينية أو لنثر المياه من أكثر مشروعات 
حصاد المياه تأثرًا بعامل االنحدار , وخاصًة السدود التخزينية الواقعة على الجهات الشمالية منها 

إلضافة إلى سد ام مراحيك حيث على الرغم من الصيانات الدورية , كسد أبو نحلة طرة )ب( با
تعمل السدود المنحدرة من المرتفعات العالية على طمر الخزانات واجتياح جسورها لقربها من 
منابع الروافد المغذية لها , وبما أن السدود المتأثرة بهذه العملية كثيرة بمنطقة الدراسة فقد تم 

 نحدار عليه اختيار سد أبو نحلة كنموذج للتطبيق ومعرفة مدى أثر اإل
 : أثر التربة على حصاد المياه بمنطقة الدراسة 

إن دراسة التربة من حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية تعد من أهم الدراسات األولية لمواقع 
إنشاء السدود والحفائر . وتعد التربة الطينية من أجود التربات لهذا الغرض , وتؤخد عدة عينات 

ر من عدة أماكن داخل منطقة الخزان المقترح , وتختلف دراسة التربة بغرض للتربة من خالل اُلُحف
 ( أمتار .3-6انشاء الحفائر من السدود فمثاًل تحتاج الحفائر لتربة طينية مابين )

يتلخص أثر التربة كأحد المتغيرات الجيومورفولوجية على عمليات حصاد المياه بمنطقة الدراسة 
 ة والكيميائية كما يلي :من خالل الجوانب الفيزيائي

 لتأثير الفيزيائي للتربة : .1
أثرت أنواع التربة على توزيع الحفائر والسدود , إذ أن التربة الرملية التي تتميز بالمسامية العالية 
تنتشر انتشارًا واسعًا بمنطقة الدراسة , األمر الذي يقلل من فرص جريان المياه وتكوين المجاري 

دود تنشأ على ئر والسوبالتالي صعوبة تجميعها عبر التقانات المتاحة بالمنطقة , وعليه فإن الحفا
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التربة الطينية وتربة القردود , بينما تنتشر القرى في مناطق القيزان الرملية مما يصعب عملية 
 الوصول إلى المياه األمر الذي كان واضحًا جدًا في المناطق الشرقية من منطقة الدراسة . 

 األثر الكيميائي للتربة على سد حلوف : .2
لدرء  1976د حلوف الواقع شمال مدينة الفاشر المنشأ عام ظهر أثرها بوضوح على خزان س

الفيضانات وتوفير المياه واستخدامات البناء والتشييد , حيث شهد الكثير من الكسور وانهيار 
 المصرف الرئيسي عقب عمليات الصيانة رغم تعديل التصاميم الهندسية عند كل عملية تأهيل 

ملية التربة اللومية )جيرية( واتضح أن هذه التربة تتأثر بعوتبين أن تربة الخزان السد تتكون من 
 التميؤ الكيميائي مما يؤدي إلى تفكك نسيجها وزيادة حجمها .

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــة : 
من خالل العرض السابق للدراسة  اتضح ان مشروعات حصاد المياه يحتاج للعديد من الدراسات 
والبحوث العلمية المتكاملة حتى يتسنى ضمان استمراريتها وديمومتها , لذا عكف هذا البحث 
 إلبراز الجوانب الجيومورفولوجية المؤثرة على تلك المشروعات . وعليه فإن هذا البحث قدم نموذجاً 

تطبيقيًا لمعالجة المشكالت الجيومورفولوجية التي تواجه تقانات حصاد المياه في البيئات الجافة 
بصورة عامة , وتقنيتي السدود والحفائر بصفة خاصة . حيث أظهر البحث مدى التأثيرالذي لحق 

ليات مبتلك المشاريع بمنطقة الدراسة الناتجة عن عمليات جيومورفولوجية , وخاصًة المتعلقة بع
االرساب المائي والهوائي , وقد اثبتت الدراسة أن كل السدود والحفائر بمنطقة الدراسة تتأثر بعملية 
 اإلطماء والطمر الهوائي , ويرجع ذلك إلى عدم االهتمام بعاملي الموقع والموضع عند االنشاء . 

 النتائــــــــــــــــــــــــــج :
 ول موضوع الدراسة تم التوصل إلى اآلتي : بعد تحليل البيانات والمعلومات ح
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أثرت العوامل الهيدرومورفوترية على حصاد المياه بمنطقة الدراسة , فمن خالل دراسة مستجمع  .1
مياه سد قولو وجد أنها تتميز بشكل دائري تنخض فيها قيمة الوعورة وترتفع فيها نسبة التضريس 

واسب التي تحملهاإلى الخزان من جميع المنابع , األمر الذي يعمل على تسريع وصول المياه والر 
تتحقق صحة الفرضية )أثرت الخصائص الهيدرومورفومترية لالحوض والمستجمعات   وبذلك

 المائية على السدود والحفائر بمنطقة الدراسة(  
أوضح البحث أن عملية اإلطماء قد أثرت سلباً على تقانات حصاد المياه وخاصة الحفائر والسدود  .2

من السعة التخزينية للحفائر .وعلى هذه النتيجة تحققت الفرضية  3(م262000تم طمر حوالي )فقد 
 القائلة )تعمل الرواسب المائية على طمر السدود والحفائروتقليل سعاتها بصورة متسارعة( 

أكد البحث أن هناك عدم مراعاة للضوابط المكانية في اختيار مواقع السدود , ومن خالل دراسة  .3
مترًا على  80بو حلة كأحد النماذج فقد اتضح ان المياه تنحدر رأسيًا إلى الخزان من ارتفاع سد أ

ْ(  مما يشير إلى أن حدة االنحدار 71بزاوية انحدار جارفة قدرها ) كلم(2.8مسافة أفقية قدرها )
لفعل اهذه تعد السبب الرئيسي في تدمير السد وهذا يؤكد الفرضية القائلة ) إن شدة االنحدار و 

 الهيدروليكي من أكثر العوامل المؤثرة على السدود بمنطقة الدراسة ( .
وقوع منطقة الدراسة ضمن المناطق الجافة أسهم في تنشيط العمليات الجيومورفولوجية فيما يتعلق  .4

 بتعرية المجاري المائية ونقل الطمي والفتات الصخري نحوالسدود والحفائر .
منطقة نموذجية  2(كلم277.1ن منطقة الدراسة أو مايعادل )(% فقط م3.2أثبت البحث أن ) .5

(% أما المنطقة 49.6لحصاد مياه الجريان السطحي , بينما بلغ منطقة المالءمة المتوسطة )
(% من أجمالي المساحة الكلية . وهذا 47.2الغير مالءمة لحصاد مياه الجريان السطحي بلغت )

 ائص الطبيعية تساعد منطقة الدراسة على حصاد مياهما ينفي فرضية المقولة التي تقول )الخص
 الجريان السطحي بصورة نموذجية وعلى مساحات واسعة من منطقة الدراسة (.
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على الجهات المسؤولة ضرورة االهتمام بعمليات حصاد المياه بالنطقة واعطاءها االولية الخاصة  .6
 وتشجيع الباحثين بالدراسات المكثفة في هذا المجال .

 لتوصيات : ا
ضرورة االهتمام بالمعالجات الحيوية لمشكالت التجوية والعمليات الحتية وذلك من خالل االهتمام  .1

بتنمية الغطاء النباتي على المستجمعات المائية . ووقف عمليات القطع والري الجائرين التي تؤول 
فائر باالضافة اه السدود والحإلى تسريع نشاط عمليات التعرية الريحية والمائية وانهيال الرواسب تج

 إلى الرهود الطبيعية 
الشروع الفوري في عمل سياج وأحزمة شجرية على حواف الجسور الترابية للسدود التخزينية  .2

والحفائر وخاصة في االتجاهات الشمالية والشمالية الشرقية منها حتى يعمل على حمايتها من 
 .الرواسب الهوائية والتقليل من عملية التبخر 

ضرورة االهتمام والسعي الجاد إلزالة االطماء والرواسب من خزانات السدود والحفائر الى  .3
جانب الرهود الطبيعية وتخصيص ميزانية سنوية بغرض غجراء الصيانة الدورية حتى تتسنى 

 المحافظة على السعات التخزينية لتلك المشروعات .
المجاري الرئيسية المؤدية إلى السدود ضرورة انشاء العديد من األحواض الترسيبية على   .4

 للتقليل من كمية الرواسب الطمية التي تصل إلى الخزانات .
إيقاف العمل على صيانة أو تأهيل السدود التي اثبت البحث بأنها متأثرة بعملية حدة  .5

االنحدار والبحث عن مواقع أخرى بديلة تكون أكثر تناسبًا إلنشاء السدود من حيث الموقع 
 ضع والمو 

التركيز على تقنية الحفائر المعيارية بكامل مواصفاتها التصميمية , لقلة تأثرها بعمليات  .6
 الطمر الهوائي واالطماء إضافة إلثبات جدواها في حفظ المياه ألطول فترة ممكنة وقلة تلوثها .
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ضروة انشاء محطات لرصد وقياس ميااه االودية من حيث سرعة الجريان ومعدالتها السنوية  .7
. 
االهتمام باجراء المزيد من الدراسات التفصيلية لحوض وادي الكوع لالستفادة من  .8

مياهها في تنمية المورد المائية والزراعية وانشاء مشروعات حصاد المياه حيث يصرف هذا 
 ( من مياه منطقة الدراسة .83.7الحوض حوالي )

ما توصل إليه البحث من نتائج يمثل نموذجًا يمكن تطبيقه في المناطق المشابهة  .9
 لمنطقة الدراسة . 
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