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مقدمة
الٌمن تصنف بٌن الخمس البلدان االكثر شحة فً المٌاه ،وجمٌع الجهود المبذولة مطلوبة للحفاظ على الموارد المائٌة فً الٌمن.
وهناك تارٌخ من اإلبداع العظٌم فً الحفاظ على المٌاه فً الٌمن .وتعتزم هذه المذكرة التوجٌهٌة المساهمة فً الحفاظ على المٌاه
وتوفٌر مصادر مٌاه إضافٌة خصوصا فً المناطق الرٌفٌة.
وتناقش هذه المذكرة حصاد المٌاه من الطرق المختلفة وتخزٌنها اوإعادة تغذٌة المٌاه الجوفٌة منها – وكذلك االستفادة من
االستثمار فً تطوٌر الطرق وإعادة تؤهٌلها لتؤمٌن موارد للمٌاه المحلٌة .وكما تناولت مناقشة رإٌة جعل أغراض متعددة
للطرق :فبٌنما الطرق توفر خدمات النقل واالتصاالت ،فإنها فً نفس الوقت ٌمكن أن تساهم فً تؤمٌن مصادر مٌاه وتسهل
السٌطرة على الفٌضانات والتخفٌف اإلنجراف .وبهذه الطرٌقة ٌمكن لالستثمار العالً فً الطرق الرابطة فً الٌمن أن ٌجعل لها
تؤثٌر أوسع بكثٌر على سبل المعٌشة والتنمٌة االقتصادٌة.
وقد تم إعداد المذكرة التوجٌهٌة كمساهمة فً مشروع التنمٌة الرٌفٌة .هذا المشروع  -المقرر أن ٌبدأ التنفٌذ فً عام – 2015
وٌتضمن مكون هام فً تطوٌر طرق الرٌفٌة الفرعٌة )طرق الوصول الى القرى( ،حٌث فرص حصاد المٌاه من الطرٌق ٌجب
أن ٌتم بطرق حصاد منظمة  .ومع ذلك ،المذكرة التوجٌهٌة ،ترمً المساهمة أٌضا فً نطاق البرامج األخرى العاملة بتطوٌر
الطرق  ،بما فً ذلك وزارة األشغال العامة والطرق  ،الصندوق اإلجتماعً للتنمٌة  ،وحدة الطرق المجتمعٌة ،صندوق صٌانة
الطرق ومشروع األشغال العامة – والتً تتفاوت درجة تدخالتها من الطرق الرٌفٌة الفرعٌة إلى الطرق السرٌعة الجدٌدة.

عمل حالة لتكون "طرق ضيجل المٌاه "
والحجة للجمع بٌن االستثمارفً الطرق مع حصاد المٌاه اصبحت قوٌة .والفوائد الرئٌسٌة إلنشاء طرق مرشدة للمٌاه هً:
 تقلٌل اضيضرار التً تلحق بالطرق  -الماء هو العامل الرئٌسً الذي ٌسبب االضرار للطرق .وهذه األضرار ممكن ان تؤخذ
عدة أشكال منها :الجرٌان السطحً )السٌول( تلحق أضرار مباشرة بالطرق ،وانجراف المنحدر السفلى وتآكله ٌإثر على مسار
الطرٌق أوقد ٌقوم السكان المحلٌٌن بإجراء تعدٌالت على الطرق وذلك لجمع المٌاه ،إال ان هذا ٌعمل على تضرر الطرق .ولهذا
ففهم سلوك الجرٌان السطحً بالتوافق مع مسار الطرٌق ومنشآت تصرٌف الطرٌق ،ومٌاه العٌون ،والجرٌان التحت سطحً
واألراضً ،و خصائص التربة ،ممكن أن ٌقلل من تكالٌف صٌانة الطرق ،وتإدي إلى تقلٌل انقطاعات حركة المرور .ولذلك
فإن التخطٌط اآلمن للطرٌق المرافق لمنشآءات حصاد المٌاه بالقرب من جسم الطرٌق ،أٌضا سوف ٌمنع األضرار اإلنشائٌة
على الطرق.
 منع أضرار اضيراضً الزراعٌة ،وخصوصا تقلٌل انجراف التربة وتكون اضيخادٌد .الطرق بشكل كبٌر تعٌق أنماط الصرف
الطبٌعً وتعمل على تركٌز الجرٌان من خالل توجٌهه عبر عدد محدود من العبارات ومنشآت التصرٌف األخرى .وإذا لم تنفذ
بشكل جٌد فإن هذا قد ٌإدي تآكل وانجراف الطرٌق ،وخاصة فً المناطق التً تكون فٌها التربة سمٌكة نسبٌا, .وتطوراألخادٌد
قد تإدي إلى حفراالرض الطبٌعٌة وإستنزاف رطوبة التربة.
 منع الفٌضانات .إذا لم تتم ادارة المٌاه المتدفقة من الطرق والفٌضانات المحلٌة ونتائج ترسٌب الرمال غٌر المتحكم فٌها  ،فقد
تإثر هذه على معٌشة الذٌن ٌعٌشون بالقرب من الطرق .ولكن ردمٌات الطرٌق إذا نفذت جٌدا ممكن ان تقسم مستجمعات المٌاه
إلى اجزاء مستقلة وتقلل الضرر .وهذه الردمٌات ممكن أن تستخدم لتغٌٌر أنماط الجرٌان فً المصب المائً وتخفٌف سرعتها
والتخفٌف تدفق الفٌضانات .وإذا لم تنفذ هذه الردمٌات جٌدا ،فإن الطرق ومنشآت التصرٌف العرضً ممكن أن تتطور إلى
ممرات لجرٌان الفٌضانات ،وتفاقم تؤثٌر تدفقات األمطارالغزٌرة .
 االكثر اهمٌة ،هو إمكانٌة حصاد المٌاه من الطرق .وهذه العملٌة تحول التهدٌد إلى ثروة ،فالمٌاه الناتجة عن تصرٌف الطرٌق
أو من الٌنابٌع التً ٌتم فتحها عند إنشاء الطرق اوالمٌاه و رطوبة التربة التً تحتفظ بها المعابر او الجسور السطحٌة وأسطح
الطرق تعتبر موردا مائً قٌما .حٌث ان تجمٌع مٌاه الطرق لتغذٌة المٌاه الجوفٌة ممكن ان تساعد فً إمدادات مٌاه الشرب،
والتخزٌن المحلً للمٌاه ٌساعد فً الزراعة وشرب الثروة الحٌوانٌة  ،وكما ان هذه المٌاه تساعد فً الحفاظ على مستوٌات
رطوبة التربة والسٌطرة على مناسٌب المٌاه الجوفٌة.
وهذه المذكرة التوجٌهٌة بنٌت على مسح استطالعً لـ  250كٌلومتر من الطرق فً الٌمن ،ومالحظة الفرص
والتهدٌدات للـ "المٌاه من الطرق" ،مع إجراء المقابالت مع المجتمعات على جانبً الطرٌق) .للحصول على منظر عام
للطرق التً تم زٌارتها انظر المرفق .(1 .وقد وجد أن حصاد مٌاه الطرق قد أدخلت وعرفت بنجاح فً عدد من األماكن.
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وأن التغذٌة أو التخزٌن باستخدام الحفر وأنظمة الترشٌح المستعارة ،مثل الخنادق العمٌقة وبرك الترشٌح التً تهدف إلى
زٌادة تغذٌة المٌاه الجوفٌة ،وكذلك أنظمة التصرٌف الجانبً التً تستخدم فً الري وتجمٌع الرمال ،والبرك الترابٌة على
جانبً الطرٌق هً بعض من التقنٌات الموجودة بالفعل فً البالد .فً نفس الوقت تستخدم جمٌع هذه الفرص متفرقة،
بٌنماهناك وضع ٌمكن فٌه الجمع بٌن تطوٌر الطرق وحصاد المٌاه بشكل منظم فً الٌمن.
زٌادة االستثمارات المتوقعة فً البنٌة التحتٌة للطرق فً الٌمن تقدم فرصة هامة إلحداث تؤثٌر واسع والحصول على طرق تساعد على
تحسٌن توفٌر المٌاه .وهذه الوثٌقة تصف كل من التوجهات والعملٌات فً الجمع بٌن تطوٌر الطرق وإدارة المٌاه ،وكذلك كٌف ٌمكن
تعزٌز حصاد المٌاه من الطرق من خالل تحسٌن تصامٌم الطرق والوضع الممنهج للبنٌة التحتٌة لحصاد المٌاه على طول الطرق .وحالٌا
هناك عدد من هذه الفرص قد تم رصدها واستخدامها من قبل مهندسً الطرق المطلعٌن ،وأصحاب األراضً على طول الطرق ،ولكن
هذا ممكن القٌام به بصورة منظمة أكثر  -كجزء من برامج بناء الطرق الجدٌدة وكجزء من صٌانة الطرق الموجودة.

نطاق حصاد المٌاه من الطرق
نطاق حصاد المٌاه من الطرق فً الٌمن واسع .حٌث أن إنشاء الطرق هو هدف رئٌسً من نفقات البنٌة التحتٌة العامة وتقوم بها العدٌد من
المنظمات .مجموع الطرق اإلسفلتٌة فً الٌمن برعاٌة وزارة األشغال العامة والطرق المنفذة والمخطط لها فً عام  –2011ملخصة فٌما
ٌلً .وباإلضافة إلى ذلك تم القٌام بعمل كبٌر على الطرق الحصوٌة من قبل عدة وكاالت )انظر الجدول  1و (2

جدول : 1

برنامج الطرق

نوع الطرٌق
طرق دولٌة
طرق رئٌسٌة
طرق ثانوٌة
طرق رٌفٌة
اجمالً
المصدر MPWH 2011
جدول : 2

طرق فً طور البناء كم )(km
127
1015
4451
4145
9738

طرق منجزة كم )(km
3693
5152
3512
2971
15328

برامج الطرق الحالٌة والجاري تنفٌذها عن طرٌق الوكاالت المختلفة

إجمالً أإلستثمار فً الطرق الرٌفٌة من مختلف وكاالت الطرق
SFD
CRU3
PWP2
RAP1
الوكالة
إلى
إلى 1999
إلى 2008
الى 1996
2002
الفترة
2013
2013
2013
2014
103,504,869 10,726,428 25,972,628 351,905,000
إجمالً أإلستثمار بالدوالر االمرٌكً
3534.43
276
2220
اجمالً الطول بــ كم
2014 to
الفترة
2016
On-going
أإلستثمار المتوقع فً الطرق الجاري
14,631,048
242,725,000
تنفٌذها بالدوالر االمرٌكً
اجمالً الطول بــ كم لطرق الجاري
247.3
1021.7
تنفٌذها
Sources: 1- RAP, Procurement Unit; 2- PWP, IT Unit; 3- CRU, Monitoring Unit; 4SFD, Rural Feeder Road Unit
4

بشكل عام فً المرتفعات حٌث المٌاه شحٌحة جدا ،هناك فرص كبٌرة لحصاد المٌاه من العبارات والمصارف الجانبٌة
ألغراض متنوعة .ففً العدٌد من المناطق التً توجد فٌها احواض المٌاه الجوفٌة فً الحجر الرملٌة وحوض المٌاه
الجوفٌة فً الترسبات الغرٌنٌة توجد العدٌد من الٌنابٌع )المإقتة( ،وهذه تحتاج إلى حماٌة وصٌانة عند بناء الطرق.
فً الهضبة الوسطى بٌن المرتفعات واألراضً المنخفضة هناك الكثٌر من اآلبار السطحٌة بالقرب من جانب الطرٌق.
وممكن استخدام منشآءات حصاد المٌاه فً الري المباشر أو لتغذٌة اآلبار المفتوحة.
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فً األراضً المنخفضة هناك مجال أقل لمنشآت حصاد المٌاه ذاتها ،ولكن جسور الطرق السطحٌة المثقبة والجسور السطحٌة
األٌرلندٌة ٌمكن أن تساعد فً االحتفاظ بالمٌاه فً قٌعان األنهار)الودٌان( الجافة وتغذٌة اآلبار على طول مجرى الوادي .وكما
أن هنه العبارات ومنشآت التصرٌف العرضٌة مهمة لتوجٌه التدفقات تحت سطح األرض أٌضا.

الشكل  .1سقاٌة مٌاه تمأل من السٌول المتدفقة من سطح الطرٌق

التعاون المؤسسً
لتصبح البنٌة التحتٌة للطرق حقا متعددة األغراضٌ ،جب أن ٌكون هناك تعاون وثٌق بٌن المسإولٌن عن تطوٌر الطرق
مع اولئك المسئولون عن إدارة المستجمعات المائٌه والزراعة .ففً بعض الحاالت )مثل الصندوق االجتماعً للتنمٌة(
ٌتم الجمع بٌن هذه البرامج بالفعل .وفً حاالت أخرى ٌحتاج التعاون بٌن مختلف الجهات المإسسٌة الفاعلة )برامج
الطرق ،والحكومات المحلٌة أو المجالس المحلٌة ومكاتب الزراعة( إلى ان ٌتم رعاٌته وتعزٌزه.

عملٌات تخطٌط شاملة
عملٌات تخطٌط وتصمٌم الطرق فً الٌمن حالٌا ال تسمح بمنهجٌة إدماج اهداف إدارة المٌاه الواسعة وال تهتم بالضرورة
لوجهات النظر واألفكار المحلٌة  .ونتٌجة لذلك معظم منشآت حصاد المٌاه من الطرق فً مواقع تم تعدٌلها من قبل
مستخدمً األراضً والمجتمعات المحلٌة لإلستفادة من الفرص الناتجة من تطوٌر الطرق .ومع ذلك ،من الناحٌة
المثالٌة ،سٌتم تضمٌن فرص حصاد المٌاه من الطرق ،من بداٌة مرحلة التخطٌط والتصمٌم للطرق .وهنا مطلوب إطار
أكثر تكامال وشموال لمخططً ومصممً الطرق  ،والسماح لهم بتجاوز التعامل مع تصرٌف الطرٌق كحماٌة فحسب،
بل لدمج إمكانات تجمٌع المٌاه الواضح فً كل مرحل تصمٌم الطرق :فً اختٌار مسارات الطرق ،فً تصمٌم المعابر
النهرٌة المنخفضة )الجسور السطحٌة(  ،فً تطوٌر البنٌة التحتٌة التابعة مثل حماٌة الٌنابٌع ،واستخدام ردمٌات جسم
الطرٌق للتخزٌن والتحوٌل المنظم والمخطط لمواقع )حفرٌات( المواد المستعارة والمحاجر.
وهذا قد ٌتطلب تكٌٌف أدلة تصمٌم الطرق ؛ لتتطابق مع برامج حصاد المٌاه .وعمل نظاما مختلفا لمراقبة وتحري
الموقع واالستطالع على سبٌل المثال ،مع األخذ بعٌن االعتبار مواقع مناطق التغذٌة ومواقع التخزٌن السطحٌة .وفً
نفس الوقت حصاد المٌاه من الطرق ٌنبغً أن ٌكون عنصرا قٌاسٌا فً برامج ادارة مستجمعات المٌاه ،بما فً ذلك
حماٌة قطاعات الطرق الحساسة من قبل المسإولٌن عن حماٌة مستجمعات المٌاه.

إشراك المجتمع
المجتمعات المحلٌة ٌجب ان تشارك فً مرحلة التصمٌم ،وذلك لبٌان االحتٌاجات المحلٌة للمٌاه واعطاء مصممً الطرق
مإشرات على الفرص والمعوقات لحصاد المٌاه على طول الطرق .هذا سوف ٌتطلب نمط مختلف من العمل بالنسبة
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لمهندسً الطرق ،لكنها قد تقطع شوطا طوٌال فً الحد من األضرار الناجمة عن المٌاه فً الطرق ،والذي ٌعتبر أكبر
البنود تكلفة فً إصالح الطرق حالٌا .وهذا سوف ٌساعد على تحدٌد الفرص المتاحة إلدخال تحسٌنات وكذلك أٌضا
تسوٌة حقوق الوصول إلى المٌاه المحصوده حدٌثا.

انشكم  .2تشكح يٍاِ عهى جاَة انطشٌك

إرشادات للتصمٌم
الطرق هً التدخالت الرئٌسٌة فً االرض الطبٌعٌة  .حٌث أنها تتداخل مع مجاري التدفقات السطحٌة و التدفقات تحت
السطحٌة وتعمل على تركٌز الجرٌان السطحً من خالل سطح الطرٌق ،والمصارف الجانبٌة ،والعرضٌة ،والعبارات.
وباالعتماد على طبوغرافٌة األرض الطبٌعٌة واستخدام األراضً ،تختلف تقنٌات حصاد مٌاه الطرق ،لعدة عوامل مثل
التضارٌس ،ودرجة مٌول المنحدرات والهٌدروجٌولوجٌا وسمك التربة ،وجمٌع هذه العوامل مهمة.
وبالمثل ،فإن النظام الزراعً المحلً السائد مهم جدا .حٌث أن نظم المعٌشة المختلفة لدٌها متطلبات مختلفة لحصاد
المٌاه .الري فً نطاق الحٌزات الصغٌرة  /على المستوى االسري ،عادة ٌكون نظام ري تكمٌلً للزراعة المطرٌة .ففً
حالة شحة األمطار أو لٌست كافٌة فً الوقت المناسب ،ممكن أن ٌدعم حصاد المٌاه من الطرق مصادرالمٌاه أثنا شحتها
ونقصانها ،إما عن طرٌق استخراج المٌاه الجوفٌة التحت السطحٌة اوعن طرٌق استخدام منشآت التخزٌن الصغٌرة.
حٌث تسعى المجتمعات الرعوٌة فً مناطق الرعً لتوفٌر التغذٌة لماشٌتهم .وفً هذه الحالة ،فؤن تقنٌات حصاد المٌاه
التً توزع وتنشر التدفقات كاتدفقات صفحٌة على المساحات الواسعة هً الخٌار المفضل .فعادة ما ٌستخدم حصاد مٌاه
الطرق للزراعة أو تربٌة الماشٌة ،غٌر انها ممكن أن تخدم استخدام المٌاه لألغراض المنزلٌة اٌضا  -واتخاذ
تدابٌرالسالمة مثل ترك التدفق االول للمٌاه بدون حصاد ،واستخدام المٌاه المحصودة من المساحات الساكبة بشكل رئٌسً
ولٌس من سطح الطرٌق.
مربع  :1مخاوف جودة المٌاه
من االهتمامات عند حصاد المٌاه من الطرق هو نوعٌة المٌاه ،وال سٌما احتمال ظهور الشحوم والزٌوت من
حركة المرور .كجزء من منحة تحفٌز أألبحاث  ،UPGroحٌث تم تقٌٌم نوعٌة المٌاه فً شمال أثٌوبٌا ،على
طول الطرٌق السرٌع ) (Frewign / Sinkata-Hawzien-Abreha Weatsbehaباستخدام عٌنات
من المٌاه بطرٌقة قٌاس الثقل النوعً ،حٌث تم تحلٌل المٌاه من حفر اآلبار والبرك المفتوحة الواقعة بٌن -10
 30متر من الطرٌق فً أربعة مواقع .ولم ٌتم إكتشاف الزٌت  /الشحوم فً أي من العٌنات .وبناء على هذا ال
ٌوجد سبب للقلق الفوري ،ولكن هناك حاجة للٌقظة والحذر ،خصوصا فً حالة المسطحات المائٌة .وفً حالة
ان ٌتم حصاد المٌاه من الطرٌق لتغذٌة المٌاه الجوفٌة ،فإن وسط التربة قد ٌكون بمثابة فلتر للكثٌر من المواد
البٌولوجٌة والعضوٌة.
اعتمادا على اختالف األرض الطبٌعٌة  ،تتفاوت تقنٌات تصرٌف وحصاد المٌاه )انظر الجدول .(3
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الجدول ٌ :3وضح وضع الطرق و خصائص األرض الطبٌعٌة
قابلٌة االنجراف
إمكانٌة حصاد المٌاه
منطقة الطرٌق
األراضي
المنخفضة
والهضاب

الجبال والودٌان

يىالع (حفش) انشدو انًسرعاس،
اإلَخفاضاخ انًًهذج ( انًطثاخ فً
وانحجشٌح)،
انرشاتٍح
انطشق
خزاَاخ انرصشٌف انعشضً إنى
يُاطك ذغزٌح  ،اَتاس انٍذوٌح ،حفش
اَتاس انسطحٍح ٌذوٌا وَشش يٍاِ
انفٍضاٌ .ويىالع انشدو انًسرعاس
ًٌكٍ أٌَ إسرخذايها كثشن يحفىسج
يع ذسشب طثٍعًِ.
ًٌكٍ ذطثٍك عذج ذمٍُاخ نحصاد
انًٍاِ .كرجًٍع يٍاِ انٍُاتٍع
وانعٍىٌ ،وانرغزٌح يٍ حفش انشدو
انًسرعاس وتشن ذخزٌٍ انًٍاِ،
وسماٌاخ انًٍاِ وانخزاَاخ ،وذىجٍّ
انًٍاِ انًرذفمح يٍ انًصاسف
انجاَثٍح  /انعثاساخ إنى انحمىل
وإَشاء
انمشٌثح،
وانًذسجاخ
انمُىاخ يٍ انعثاساخ إنى انحمىل،
وذىصٍم انًساسب يٍ سطح
انطشٌك إنى انًزاسع.

إخرُاق انًٍاِ واَهٍاس
طثماخ سصف انطشٌك
ًٌكٍ اٌ ٌسثة يشكهح.
انجاَثٍح
وانًصاسف
واسرمشاس انشديٍاخ ذعرًذ
عهى يعاٌٍش انرصًٍى

اعرًادا عهى خشىَح
وخصائص
انسطح،
انرشتح وانًٍىل .انرشتح
انعًٍمح انماتهح نهُمم،
وانًُحذساخ انحادج ذىنٍذ
االَجشاف
يشاكم
واالَهٍاساخ انًرسالطح,
خصىصا انُحش وانرخذٌذ
فً انرصشٌف انجاَثً و
ذشاكى انرشسثاخ فً
وانعثاساخ
انمُىاخ
وانًُشآخ انصغٍشج نعثىس
انًٍاِ.

خصائص التصرف
يٍ حٍث انًثذأ  -أكثش
انصعىتاخ فً انرصشٌف.
ذعرًذ عهى خصائص انرشتح.
سديٍاخ/أساس انطشٌك ًٌكٍ
أٌ ذرذاخم يع انرذفماخ انرحد
،
وانسطحٍح
سطحٍح
وخصىصا عُذيا ال ٌىجذ
ًَظ ذصشٌف يىضىع تشكم
واضح
أسهم نهرصشٌف فً انًٍىل
اإلَسٍاتٍح ( يٍم انمذو)
وانًٍىل انًرىسطح فً
انًُحٍُاخ انشأسٍح  ,اعهى
انًُحذس ،تًٍُا فً أسفم
انىادي ٌكىٌ انرصشٌف
شذٌذ.
انرذفماخ انًرشاكًح يٍ  /إنى
انطشق جذٌذج لذ ذىنذ يشاكم
ذصشٌف.

اإلنشاء -الصٌانة
ذكهفح إَشاء يُخفضح حٍث
انًىاد يرىفشج وانرشتح
يسرمشج.

تعتمد على نوع التربة
والصخور والخصائص
الجٌولوجٌة ،وتعتمد على
خشونة السطح ،والمنحدر
للطرق الفرعٌة الرٌفٌة
اهتمام خاص ٌجب أن ٌإخذ
للطرق الجدٌدة التً شٌدت
فوق  /تحت الطرق القائمة
والصٌانة ٌجب ان تعالج
سبب األضرار ولٌس فقط
اآلثار.

التقنٌات الرئٌسٌة
وهناك عدد من التقنٌات المتاحة لتحقٌق االستخدام األمثل للطرق فً حصاد المٌاه ،كما هو موضح أدناه:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حصاد المٌاه من المصارف العرضٌة )العبارات( و الجانبٌة للطرٌق
حصاد المٌاه من أسطح الطرق
استخدام حفرالردم المستعار والمحاجر للتخزٌن أو التغذٌة
أسس الطرٌق الذكٌة
تجمٌع الٌنابٌع والعٌون
عرض /الجسور السطحٌة األٌرلندٌة معبر لالحتفاظ بالمٌاه الجوفٌة وتوزٌع المٌاه أو استقرار وثبات النهر)الوادي(
حصاد الرمال والتربة من الطرق
حماٌة التآكل واإلنجراف فً الطرق
الطرق كآلٌات للسٌطرة على الفٌضانات
جسم الطرق كسدود تغذٌة  /برك تغذٌة صغٌرة

 -1حصاد المٌاه من المصارف العرضٌة (العبارات) والجانبٌة للطرٌق
الغرض من العبارات والمصارف الجانبٌة هو تصرٌف المٌاه بعٌدا عن منشاءات الطرٌق .وغالبا ما ٌتم ذلك دون األخذ بعٌن
االعتبار الفرص التً تمكن منشآت تصرٌف الطرٌق من توفرالمٌاه للري المباشر ،وللتخزٌن ،ولتغذٌة المٌاه الجوفٌة.
وبإستطاعت المرء أن ٌناقش ببساطة أن ازاحة الطرٌق أعلى أو أسفل المنحدر ممكن ان ٌحسن تجمٌع المٌاه من الطرٌق،
وكذلك تحسٌن المنطقة التً ٌتم إعادة توزٌع المٌاه الٌها .كما ان مسار الطرٌق المختار أٌضا ٌحدد المصارف الطبٌعٌة التً ٌتم
قطعها ،وتحدٌد موقع القطع وبالتالً ٌوفر فرص االحتفاظ بالمٌاه فً مجرى النهر)الوادي( من خالل الجسور السطحٌة و  /أو
الجسور السطحٌة األٌرلندٌة كمعابر للطرٌق فً مجاري المٌاه.

8

الشكل ٌ .3وضح توجٌه المٌاه من عبارة الى برك إعادة تغذٌة للمٌاه الجوفٌة
تصمٌم منشآت التصرٌف للطرٌق له تؤثٌر كبٌر على أنواع الجرٌان فً االرض الطبٌعٌة .حٌث أنها تحدد أٌن ٌتم تجمٌع
الجرٌان وكٌف ٌتم تركٌزة .والعبارات )منشآت تصرٌف عرضٌة تحت سطح الطرٌق ( تلعب الدور الرئٌسً فً هذا الصدد.
ولهذا فإن موقع وحجم وعدد عبارات الطرٌق تحدد أنواع تصرٌف المٌاه فً مستجمعات الطرق .وإذا كان عدد العبارات
محدود وترتبط بالمصارف الجانبٌة للمٌول العلوٌة ،سوف ٌتركز الجرٌان فً عدد محدود من النقاط .وهذا قد ٌإدي إلى خطر
الفٌضانات المحلٌة ،واالنجراف أو ترسب الطمً خالل مواسم األمطار الغزٌرة ،والذي ٌحدث أٌضا عن غٌر قصد فً الطرق
فً الٌمن .من ناحٌة أخرى ،عندما ٌتم إنشاء عدد كبٌر من العبارات ،المتباعدة بشكل جٌد ،سٌتم توزٌع الجرٌان بانتظام اكثر
على االرض الطبٌعٌة ،وهذا ٌخدم المزٌد من النقاط ولكن مع تدفقات أقل .وباإلضافة إلى ان مٌاه العبارات تتوزع أٌضا من
المصارف الجانبٌة أسفل المنحدر عن طرٌق المسارب )او ما ٌعرف أٌضا باسم مخارج المصارف )مٌتري( أو التصرٌف
الجانبً(.

الشكل  4و  .5برك تجمٌع المٌاه من المصارف الجانبٌة للطرٌق

الشكل  6و ٌ .7وضح تجمٌع جرٌان الطرٌق ٌتم على التوالً من التصرٌف الجانبً )اعلى المنحدر( ومن مسرب التصرٌف الجانبً فً
أسفل المنحدر
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وكذلك المٌاه المجمعة فً المصارف الجانبٌة ٌمكن توجٌهها مباشرة إلى األراضً الزراعٌة أو نشرها على أراضً الرعً ،إما
من خالل المسارب أو مباشرة من المصارف .وممكن أٌضا أن تستخدم هذه المٌاه لتغذٌة أحواض التخزٌن أو برك التغذٌة .وفً
الحالة األخٌرة المٌاه التً تم جمعها تتسرب وتعٌد تعذٌة خزانات المٌاه الجوفٌة .وبصرف النظر عن توجٌه المٌاه إلى برك
التغذٌة ،فهناك سلسلة من الحفراالمتصاصٌة أوخنادق الترشٌح ٌمكن أن تستخدم أٌضا لتغذٌة الخزانات الجوفٌة .ومٌزة استخدام
نظم التغذٌة والتخزٌن هذه على طول مصارف الطرٌق هً أنها تساعد على استٌعاب وتخزٌن ذروة تدفق الفٌضانات .وعند
توجٌة المٌاه الى المزارع مباشرة ،فؤن تقنٌات حفظ الرطوبة الشائعة فً الري بمٌاه السٌول هً األنسب لإلستخدام مثل :التغطٌه
و الحرث العمٌق فً المناطق شبه الجافة التً تضمن توفر المٌاه فً وقت الحق فً موسم النمو) .فان ستٌن برج وآخرون،
.(2010
فً حالة العبارات فإن التصرٌف غالبا ما ٌكون كبٌرا نسبٌا .وإذا تم توجٌه المٌاه مباشرة إلى األراضً الزراعٌة ،غالبا ما ٌتم
ذلك عن طرٌق نشر المٌاه الخارجة من العبارات على مساحة واسعة أو توجٌهها إلى خزان تخزٌن أو بركة تغذٌة )انظر الشكل
 ،(3أوإلى سلسلة من الحفراالمتصاصٌة .هناك العدٌد من األمثلة حٌث ٌقوم المزارعٌن فً بعض األحٌان وبمساعدة من برامج
مختلفة من تبطٌن برك التخزٌن لتجنب تسرب المٌاه بعٌدا وتبقى متاحة لتزوٌد البساتٌن بالمٌاه بشكل مباشرعلى سبٌل المثال.
وفً بعض الحاالت قد ٌتم عمل سقف لخزان التخزٌن ،لتحوٌلها إلى سقاٌات وتقلٌل فواقد التبخر الى الحد األدنى .والمهمة
األخرى ،بشكل خاص هً أن المٌاه تستخدم لإلستخدمات الراقٌة )االستخدامات المنزلٌة والشرب( ،حٌث ٌتم توجٌه التدفق
األول للمٌاه المحصودة من الطرق بعٌدا عن خزان التخزٌن ،كهذه تكون عادة مٌاه البداٌة للجرٌان.

الشكل  8و  9سقاٌة )صهرٌج( تمأل من المٌاه المحصودة من الطرق  ،والجدار الحجر ٌستخدم لتحوٌل اول تدفق فً منطقة الواسطة

 -2حصاد المٌاه من أسطح الطرق
المٌاه ٌمكن أن ٌتم تجمٌعها من المصارف الجانبٌة أو العبارات ،ولكن ٌمكن تجمٌع الجرٌان مباشرة من سطح الطرٌق .السطح
الغٌرمنفذ نسبٌا للطرٌق ٌولد جرٌانا كبٌرا أثناء عواصف األمطار الذي ٌمكن أٌضا توجٌهه مباشرة إلى األراضً أوتجمٌعه فً
برك تخزٌن أو منشآت تغذٌة.

الشكل  10و  .11الري مباشرة من سطح الطرٌق والمٌاه التً تحصد من البردورات الجانبٌة
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إ ق
نهرذفك
االول

خُادق ذششٍح

سصف انطشٌك انًذعى
+عثاسج راخ تىاتح

َشش انًٍاِ

تشن تغزٌح
حفش إيرصاصٍح

يٍىل انى ا عهى

تغزٌح

سي يثاشش

يٍىل هى انسفم
ذخزٌٍ سطحً

يٍ انعثاسج وانرصشٌف انجاَثً

حصاد انًٍاِ يٍ انطشٌك

يٍ سطح انطشٌك وانًُخف

انًرذحش

ذخزٌٍ سطحً وذغزٌح

يثم االعهى ونكٍ أصغش

11

سي يثاشش

ذىجٍح انفٍضاٌ تًؤخز اتد

خصوصا فً الطرق الفرعٌة المنحدره ٌوصى باستخدام المنخفاضات الممهدة ومخارج المصارف الموجهه .هذه المنشآت هً
عبارة عن مطبات مائلة فً سطح الطرٌق حٌث ٌتم جمع مٌاه األمطار وتوجٌهها إلى األراضً المحاذٌة للطرق .والغرض من
ذلك هو حماٌة الطرق لكن من الواضح أن المٌاه التً ٌتم صرفها من االنخفاضات الممهدة ،وهو أٌضا ذات قٌمة لألرض
المحاذٌة للطرٌق .ومن هنا فإن موقع االنخفاضات الممهدة ٌنبغً أن ٌؤخذ فً االعتبار استخدام المستفٌدٌن للمٌاه .ففً المناطق
الجبلٌة المٌاه من سطح الطرٌق أٌضا ٌتم جمعها فً انحناءات الطرٌق.

الشكل ٌ 12وضح االنخفاضات الممهدة لتحوٌل جرٌان الطرق فً الطرق الترابٌة والحصوٌة
وفعالٌة توزٌع مٌاه سطح الطرٌق ٌمكن تحسٌنها عن طرٌق بناء موجهات صغٌرة لمٌاه الفٌضان على طول جوانب الطرق
والتً توجه المٌاه نحو األراضً الزراعٌة  -وفً بعض األحٌان مباشرة إلى األخادٌد أو قنوات الحقول .واٌضا المآخذ إلى
األراضً ٌمكن تحسٌنها ،وخاصة عندما ٌكون هناك فارق منسوب ،من خالل مآخذ متدرجة .

الشكل  13و  14موجه مٌاه الفٌضان )ٌسار( ومآخذ متدرج )ٌمٌن(

 .3استخدام مىاقع الردم المستعار والمحاجر للتخزٌن أو التغذٌة
المٌاه قد ٌتم تجمٌعها فً خزانات إنشاءت خصٌصا أو فً البرك ،ولكن من الممكن أٌضا االستفادة من المنخفضات الموجودة.
فً حالة تنمٌة مٌاه الطرٌق ،وهً مواقع )حفر( الردم المستعار والمحاجر التً ٌمكن استخدامها بشكل منظم للتخزٌن أو برك
تغذٌة للمٌاه الجوفٌة .حٌث أن مواقع الردم المستعارهً الحفرٌات التً تعمل لتجمٌع المواد  -الرمل والحصى والتربة -
المستخدمة فً اعمال بناء الطرق – لطبقات التؤسٌس ولخلط المواد .وهً عادة تكون قرٌبة جدا من جسم الطرٌق .فبعد االنتهاء
12

من اعمال الطرٌق ،إذا لم ٌتم ردمها  ،فإن هذه المواقع غالبا ما تترك بدون استخدام .ومع ذلك ٌمكن تحوٌل مواقع الردم
المستعار والمحاجر إلى خزانات مملوءة بالمٌاه بعد هطول األمطار أو ممكن توجٌه الجرٌان السطحً من الطرق إلٌها .وشكل
وحجم البرك لها عالقة بكل من  :األشكال الدائرٌة تزٌد فعالٌة التخزٌن ؛ البرك العمٌقة تكون فواقد التبخرفٌها أقل .حٌث أن
المداخل المائلة تسهل تجمٌع المٌاه .وفً مواقع الحفر أو إعادة تشكٌل مواقع الردم المستعاربهذه المعاٌٌر قد تكون مدرجة مسبقا
.

الشكل  .15و :16المزارعون فً وادي تباب  -الخبت -منطقة المحوٌت )الٌمن( ٌستخدموا مواقع )حفر( الردم المستعارفً
وادي تباب بالقرب من طرٌق القناوص – المحوٌت كبرك لالحتفاظ وإعادة التغذٌة )ٌسار( مواقع الردم المستعاراصبحت برك
للتغذٌة بالقرب من الرجم )ٌمٌن(.
مربع  :2استخدام تربة الشق و الصخور الصغٌرة
عند شق الطرق فً مقاطع القطع ،قد تحتوي مواد القطع على تربة علوٌة خصبة .حٌث ٌمكن االستفادة من هذه التربة
الخصبة لغرض مفٌد مرة أخرى .حٌث ممكن إعطاءها كتعوٌض ألصحاب األراضً المجاورة للطرق .وكما أن
المزارعٌن الذٌن فقدوا أراضٌهم بسبب بناء الطرق قد ٌستفٌدوا من التربة العلوٌة المزالة بالشق وهذا ٌمكن أن ٌتم
باستخدامها لبناء أراضً خصبة جدٌدة.
ومن االستخدامات األخرى أٌضا خصوصا األحجار الصغٌرة التً ٌتم استخراجها من المحاجر والتً نتجت كجزء من
بناء الطرق ٌتعلق استخدامها فً "التغطٌة باألحجار" .وخصوصا فً مناطق زراعة البن فً الٌمن حٌث توضع األحجار
الصغٌرة حول شتالت األشجار لتغطً األرض المحٌطة بالكامل .والغرض من هذه الممارسة المذهلة هو الحد بشكل كبٌر
من تبخر التربة وأٌضا ٌساعد فً تشكٌل وتكثٌف الندى ،حٌث أن األحجار تبرد بشكل كبٌر فً اللٌل.

الشكل  .17و 18التغطٌة باألحجار من أحجار المحاجر المحلٌة

 .4أساسات الطرٌق الذكٌة
قد تتداخل طبقات تؤسٌس الطرٌق مع التدفقات تحت السطحٌة األساسٌة التً تغذي اآلبار السطحٌة .حٌث أن طبقات تؤسٌس
الطرٌق تعتمد على نوع الطرٌق وحجم المرور الذي صممة لتحمله  .وقد ٌكون للطرق المعبدة طبقات تؤسٌس غٌر منفذة تقرٌبا
بسمك من  5-2متر  ،ولكن طبقات تؤسٌس الطرٌق المدكوكة لٌست شائعة فً الطرق الترابٌة .كما ان طبقات التؤسٌس
واالساس الغٌر منفذة )الكتٌمة( ٌمكنها إغالق الٌنابٌع والعٌون المحلٌة والتدفقات تحت السطحٌة التً تعدل توفر المٌاه الجوفٌة
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السطحٌة ،وتجفٌف اآلبار السطحٌة على الطرف األدنى من الطرٌق ،وتزٌد منسوب المٌاه الجوفٌة على الطرف األعلى من
الطرٌق ،مما ٌسبب تراكم المٌاه وأضرارمحتملة قد تلحق بجسم الطرٌق .هذه قضٌة خاصة فً بعض أراضً المرتفعات
المتوسطة .
وٌمكن ألنظمة التصرٌف الجوفٌة واستخدام المصارف العرضٌة ان تساعد فً حل هذه الحالة .وكذلك طبقات األساس ذات
قابلٌة النفاذٌة )المنفذه( أو سلسلة من المصارف الجانبٌة الصغٌرة )أو ما تعرف أٌضا بخنادق التصرٌف ومصارف كالٌفورنٌا(،
او المصارف العرضٌة فً الرصف الصلب ،والمصارف الترابٌة )مثل على ذلك :مصرف المهماز )النتوء( والمخرج( ،و
المصارف تحت الرصف ٌمكن أن تستخدم للتحكم بالتدفقات الداخلة إلى طبقات التؤسٌس واساس للطرٌق )سانتٌنو Faisca
وآخرون .(2008 ،كل هذه المنشآت لها هدف أساسً وهو حماٌة الطرٌق من تسرب المٌاه الى منشؤتها .ومع ذلك التنفٌذ
الدقٌق لهذه المنشآءات ٌسمح بالسٌطرة على مناسٌب المٌاه الجوفٌة وكطرق بدٌلة لمرور المٌاه الناتجة من قطع الطرٌق للطرف
األعلى عن الطرف األدنى.

الشكل  .19و .20و .21ردمٌات الطرٌق )الصورة بالٌسار( ٌتداخل مع تدفق العٌن االساسً التحت سطحً .المٌاه التً تم
اعتراضها تظهرعلى الجانب اآلخر )الصورة فً المنتصف( لنقطة تدفق العٌن )الصورة على الٌمٌن( :باستخدام األساسات
القابلة للنفاذٌة الذكٌة للطرٌق ٌمكن تجنب هذه المشكلة.

 . 5تجمٌع مٌاه العٌون والٌنابٌع
عند مرور الطرق بالمناطق الجبلٌة وحٌث تكون الطرق فً مقاطع قطع عمٌقة ،،الشق قد ٌفتح الٌنابٌع او العٌون من طبقات
المٌاه الجوفٌة الجبلٌة .ففً مناطق الحجر الرملً ومناطق االحواض الرسوبٌة فً الٌمن تكون هذه المناطق بشكل خاص غنٌة
بالٌنابٌع والعٌون .وفً حاالت أخرى ،قد ٌمر مسار الطرٌق فً أو ٌعترض الٌنابٌع القائمة.
هذه الٌنابٌع بحاجة إلى الحماٌة ،حٌث انها مصادر ثمٌنة إلمدادات المٌاه المحلٌة .وهناك العدٌد من الٌنابٌع مستخدمة منذو عدة
عقود و قد وضعت لها حقوق للمستخدمٌن ،ولهذا ٌجب الحرص على أن الٌتم تدمٌرها عند بناء اوشق الطرق على سبٌل المثال
تدفن خلف اعمال الحماٌة فً المنحدرات الجبلٌة .وإذا لم ٌتم استخدامها ،فهذه الٌنابٌع على جانب الطرٌق ممكن أن تلحق
الضرر بطبقات أساس الطرٌق والرصف أو جدران حماٌة المنحدرات .وكبدٌل الٌكون غٌر مؤلوف ان ٌقوم مستخدمً المٌاه
المحلٌٌن بإعادة حفرهذه الٌنابٌع المحلٌة والحاق األضرار بالطرق او جدران حماٌة المنحدرات فً العملٌة.

الشكل  .22و .23و .24إهمال متطلبات مصدر العٌن ٌإدي إلى قٌام المستخدمٌن بحفر الجدار االستنادي )الصورة فً الوسط
والٌسار( لتتبع منبع العٌن الذي اختفى بعد بناء الطرق وأعمال حماٌة المنحدر .وفً حاالت أخرى ٌتم إعادة حفر العٌون
)الصورة على الٌمٌن( بعد االنجراف
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ولذلك إذا كانت هناك مسافة كافٌة على طول جانبً الطرٌقٌ ،جب أن ٌتم بناء أحواض حماٌة فً أعلى المنحدر لجمع مٌاه
الٌنابٌع .كما ٌجب تبطٌن المصارف لحماٌة المٌول فً اماكن القطع حول الٌنابٌع .وإذا كانت المسافة محدودة والتصرٌف كبٌر،
فٌمكن أخذ المٌاه من الٌنابٌع من تحت سطح الطرق بواسطة أنابٌب أو عبارات صندوقٌة إلى منشآت التخزٌن السطحٌة اسفل
المنحدر ،إما برك مفتوحة أو سقاٌات ،مع عمل مفٌض لهذه البرك وتوجٌهه إلى منطقة إعادة التغذٌة للمٌاه الجوفٌة .ولذلك ٌكون
من المهم تقدٌر تصرٌف تدفقات هذه الٌنابٌع لتحدٌد األبعاد الصحٌحة لخزانات التجمٌع وإنشاء منشآت المفٌض .كما ان الٌنابٌع
الموجودة والتً فتحت حدٌثا هً مصادر إلمدادات المٌاه ذات جودة عالٌة وثمٌنة وعادة مناسبة لالستهالك البشري.

الشكل  .25و .26بركة تخزٌن مٌاه الٌنابٌع فً أسفل المنحدر وٌنقل إلٌها المٌاه عن طرٌق أنبوب )الصورة فً الٌسار(،
وحوض حماٌة لمٌاه العٌن أعلى المنحدر )الصورة فً الٌمٌن(

 . 6المعابر /الجسور السطحٌة اضيٌرلندٌة لتغذٌة المٌاه الجوفٌة ونشر المٌاه أو استقرار قاع النهر(الوادي)
عند عبور الطرق قٌعان األنهار الجافة أو ومجاري المٌاه من الشائع بناء المعابر )المعروف أٌضا باسم الجسور المنخفضة أو
الجسور السطحٌة االٌرلندٌة( .واالختالف بٌن المعابر والجسور االٌرلندٌة هً أن هذه الجسور تحتوي على انبوب تصرٌف
واحد أو أكثر خاللة ،فً حٌن أن المعابر ال ٌوجد فٌها اي إنبوب تصرٌف.
المعابر والجسور السطحٌة االٌرلندٌة مهمة لٌس فقط باعتبارها معابر للطرٌق ولكن ألنها ممكن أن تساعد أٌضا فً االحتفاظ
بالمٌاه الجوفٌة فً الجهة العلوٌة لمعبر الطرٌق وٌمكن أن تزٌد من نسبة ترشح المٌاه فً الضفاف  .ففً الواقع أن المعابر
والجسور السطحٌة األٌرلندٌة ممكن أن تقوم بدور إضافً لتكون بمثابة سد للرمال توكٌلً ،حٌث أنه ممكن إنشاءها بارتفاع
أعلى من قاع النهر الجاف لخلق تخزٌن أكثر للرمال فً الجهة العلوٌة منها .ومع مرور الوقت سٌتم تجمٌع كمٌة من الرواسب
الخشنة وراءها وتكون خزانات جوفٌة محلٌة صغٌرة فً المنطقة العلوٌة لهذه المعابر والجسور األرضٌة ،ممكن فٌها تخزٌن
المٌاه واالحتفاظ بها.
اعتمادا على عمق قاع النهر ،فإن المعابر تقطع أٌضا التدفقات التحت سطحٌة وتحتفظ بالمٌاه الجوفٌة اعلى المجرى – مما
ٌسمح بتطوٌر اآلبار أو بناء منشآت الترشٌح للوصول إلى المٌاه المحتجزة بواسطة المعابر اعلى المجرى  .هذه القدرة على
التخزٌن واالحتفاظ بالمٌاه الجوفٌة السطحٌة هً مهمة للغاٌة فً المناطق الجافة ،حٌث تحسن الوصول إلى المٌاه و توفٌرها.
والقواعد الذهبٌة للسدود الرملٌة ٌتم تطبٌقها فً هذه المعابر المتعددة األغراض أٌضا )نٌل:(2012 ،
• ٌجب أن ٌتم بناء معبر الطرٌق على أساس حجري أو أساس فً طبقة كتٌمة.
• ٌجب أن ٌتجاوز عرض المعبر مناسٌب الفٌضان السنوي مع هامش آمان.
• ٌجب أن ٌكون ارتفاع المفٌض فً معابر السدود الرمالٌة المقترحة من النوع الذي ٌسمح للنهر بالمروراثناء التدفقات
العالٌة وبنفس الوقت ٌتم ترسٌب المواد الخشنة خلف السد .وٌمكن تحقٌق ذلك عن طرٌق اإلغالق التدرٌجً للشق بشكل
حرف  Vفً المنشؤة.
• ٌجب أن ٌبنى معبر الطرٌق بحٌث ال ٌغٌر مجرى النهر ،وٌفضل وضعها بزاوٌة قائمة مع قاع النهر.
• ٌنبغً إعطاء االهتمام لمواد مخرج المعبر خاصة فً المناطق المرتفعة وذلك لتجنب النحر واالنقالب وانهٌار معبر
الطرٌق.
إشتراك المعابر مع الطرق المنشاءة بها فً وظٌفة أخرى أٌضا  ،والتً هً تحقٌق االستقرار فً قاع النهر فً األنهار الموسمٌة
الجافة .وخاصة فً أنظمة الري بمٌاه السٌول وهذه وظٌفة أساسٌة  .لذلك إذا كانت مجاري األنهارمستقرة ومثبتة بالمعابر أو
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الجسور األٌرلندٌة فإن النهر بشكل عام سٌبقى مستقر ولن ٌكون عرضة للنحر العمٌق .وهذا سوف ٌساعد على إنشاء منشآءات
تحوٌل مٌاه السٌول )الفٌضانات( المإقتة من األحجار والرمل أو أغصان األشجار )االدغال(.
وفً بعض المناطق ٌمكن أن تستخدم أٌضا معابر الطرٌق لتوزٌع ونشرمٌاه الفٌضانات .حٌث ٌتم تمدٌد المعابر المرتفعة إلى
ردمٌات الطرق فً الجانبٌن ،لتوزٌع ونشر المٌاه على مساحة واسعة – منما ٌساعد فً إعادة التغذٌة وزٌادة رطوبة التربة.

الشكل  27و  .28معبر فً األراضً المنخفضة فً وادي سهام بالقرب من قرٌة واقر )فً الصورة ٌسار( ومعبر فً
المرتفعات فً وادي الحامضة )فً الصورة ٌمٌن(.

 . 7حصاد الرمال والتربة من الطرق
الجرٌان السطحً المنقول خالل منشاءات الطرٌق ٌحمل رواسب ذات جزٌئات متغٌرة الجحوم .هذه الرواسب تصبح مترسبة
فً المنشاءات المختلفة  -كثٌرا خلف عوائق النحرداخل المصارف او امام مداخل العبارة على سبٌل المثال ،او خلف المعابر
التً تتضاعف اكثر وتصبح كسدود الرملٌة.
وهذه الترسبات ٌجب إزالت خصوصا فً مداخل العبارات وعوائق النحر لضمان ان هذه المنشاءات تحتفظ بتادٌة وظائفها.
وتكالٌف إزلت هذه الترسبات ممكن أن تضاف الى تكالٌف الصٌانة ،لكن فً كثٌر من الحاالت الرمل والتربة المجمعة
كنرسبات اٌضا تمثل قٌمة كونها ممكن ان تستخدم فً اغراض البناء اولتطوٌر االرض
منشاءات المعابر والجسور االرلندٌة تعمل على تجمٌع الترسبات فً لسدود الرملٌة )فً المنطقة العلوٌة( وفً مصائد الرمال
)فً المنطقة السفلٌة ) .(Nissen Petersen 2006ومن المهم هو إزالت تلك الكمٌات المحصودة )المجمعة( من الرمل من
السد الرملً فً طبقات افقٌة  ،حتى نضمن ان طبقة جدٌدة من الرمل الخشن سوف تترسب .وإذا الرمل أخذ من السد الرملً
فً شكل حفر  ،عندئذ هذه الحفر سوف تمتالء بالطٌن الناعم والسعة التخزٌنٌة للسد الرملً سوف تفقد.

الشكل ٌ : 29وضح سد رملً فً عبور الطرٌق لمجرى مائً
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 .8حماٌة التآكل واإلنجراف فً الطرق
الحماٌة ضد التآكل واإلنجراف فً الطرق بسبب المٌاه تعتبر قضٌة رئٌسٌة .فالتآكل بالقرب من الطرق ٌتسبب فً اضرار
لالرض الطبٌعٌة ،وخصوصا الجداول واالخادٌد التً تتكون وتحدث فقدان لرطوبة التربة.
تصمٌم نظم تصرٌف الطرق تلعب دورا رئٌسٌا فً تجنب التآكل واإلنجراف للطرق  .وبشكل خاص أن التربة الرملٌة العمٌقة
و التربة الغرٌنٌة تكون عرضة للتآكل واإلنجراف ،وتتطلب اهتماما خاصا إذا تم مرور الطرق عبرها .وهناك عوامل أخرى
مثل ضغط المٌاه المتولد داخل كتلة التربة  /الصخور ،وعدم استقرار المنحدرات أوالمٌول وتركٌزالتدفقات عبر أنظمة تصرٌف
الطرٌق ٌجب معالجتها من أجل تجنب عملٌات التآكل واإلنجراف مثل التخدد و هبوط طبقات أساس الطرٌق .

الشكل  10و :31توضح تآكل وإنجراف من جرٌان من الطرٌق غٌر متحكم به )الصورة فً الٌسار( و جرٌان من طرٌق
متحكم به )الصورة فً الٌمٌن(
المصدر الرئٌسً للتآكل واإلنجراف هو من االخادٌد التً تتكون عند مخارج العبارات .هذه األخادٌد قد تعمل تغذٌة خلفٌة
فً االرض الطبٌعٌة  -فً نهاٌة المطاف سوف تهدد جسم الطرٌق نفسه .هناك عدة طرق للسٌطرة على تآكل وانجراف
المنطقة السفلٌة للطرٌق .أحدهما هو نشر )توزٌع( المٌاه الفوري فً المجرى لكً ٌبدد طاقة الجرٌان ،وحٌث المنحدر
واالرض تسمح تستخدم لري االرض المجاورة .والحماٌة اإلخرى هً حماٌة المجرى المائً اعلى المنحدر واسفل
المنحدر من العبارة وتفادي تؤكل المجارى.
سرع إذا التصرٌف عبر الطرٌق تعرقل  -عل سبٌل المثال،
هناك قلق خاص من نحر المنحدر العلوي للطرٌق .وهذا قد ٌ َ
بسبب أن االعبارة مسدودة بالصخور واالحجار .لذلك تنظٌف العبارة ٌضمن عمل مناسب لتصرٌف العرضً )عبر
الطرٌق( والٌعرقل التدفقات الذي سوف تسبب االضرار اعلى المرتفع.

الشكل  32و ٌ 33وضح مداخل عبارات مغلقة
ق الغٌر معبّدة ،خط )رصة( من االحجار ممكن أن ٌوضع على طول الطرٌق فً
حٌث الٌوجد تصرٌف جانبً ،كما فً الطر ِ
جانب المنحدر السفلً لٌعمل كاعائق نحر .مثل هذه الرصة ستضمن نشر المٌاه بلطف عبر المنطقة أسفل المنحدر ،متجنبا
التدفق او التاكل .وفً بعض الحاالت النباتات المنخفضة قد تإدي نفس الغرض.
فً نطاق التقنٌات ممكن أن نتفادى و /او نعالج عملٌات التآكل .الجرٌان السطحً من المصب العلوي وسطح الطرٌق االسفلتٌة
عادة ٌصرف من خالل العبارات والمصارف الجانبٌة او االخادٌد فً المنطقة السفلٌة بواسطة عوائق النحر .تآكل الجداول
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ممكن ان ٌعالج بواسطة إعادة التخضٌر بالنبات ،بهدف تثبٌت المجاري والجداول .وكما ان عوائق النحر تكون منشاءات بسٌطة
ورخٌصة تهدف لمنع تآكل وتخدٌد المصارف الجانبٌة .وفً المقاطع الحرجة للمصارف الجانبٌة ممكن ان تبطن.
فً مقٌاس أكبر ،تخفٌف االنجراف ممكن ان ٌطبق من خالل اإلدارة الفاعلة للمصب المائً .بهذا الخصوص عدد من التدخالت
موصى بها :أولوٌة معالجة المصب المائً األعلى ،معالجة اآلخادٌد )المجاري( مبكرا وتحقٌق الحد االدنً لرإس اآلخادٌد )سد
اآلخادٌد( ،وإعادة تاهٌل المناطق المتاثرة من خالل المواد المحلٌة المتوفرة البسٌطة والمرنة والرخٌصة لتكون حلول ممكنة.
وضرورة إدخال مختلف المستفٌدٌن والمكاتب الحكومٌة الرئٌسٌة والوكاالت العاملة فً حماٌة المصب المائً .كما انة من
الضروري جعل االستخدام المتعدد للطرق كجزاء من حصاد المٌاه فً إدارة المصب المائً.

الشكل  34و ٌ 35وضح مصارف طرق مبطنة

الشكل  37و ٌ 38وضح عائق نحر مإقت فً مصرف جانبً مبطن

 .9الطرق كآلٌات تحكم (او سٌطرة) للفٌضان
طبقات اساس الطرق والحمٌات المدكوكة تعمالن كاسدود ترابٌة  ،وهم من حٌث المبداء تحصران باألرض الطبٌعٌة .وفً
المناطق المعرضة للفٌضانات الدورٌة  -الطرق قد تعمل كمنظمات للفٌضان .لذلك موقع الطرق والبنٌة التحتٌة للمصارف
الرئٌسٌة تكون مهمه ،وهً ممكن ان تساعد فً تخفٌف الفٌضانات
وهً مهمة أٌضا ،خصوصا فً مناطق المرتفعات ،حٌث تلك الطرق الترابٌة منفذه بطرق مالئمة ،بالتصرٌف الكافً ،وعلى
سبٌل المثال تكون على شكل منخفاضات ممهدة .وإن لم تكن هذه المنخفضات طرق ،ممكن ان تتطور بسهولة الى مجاري
للفٌضان ومصارف طبٌعٌة  -تحطم الطرق والمساحات المحٌطة بها
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الشكل  40 &39توضح الحماٌة للردمٌات المدكوكة بالخرسانة وهناك حاجز مإقت صغٌر لخزن المٌاه فً المنطقة
العلوٌة للطرٌق ) اإلمكانٌة هً استعمال بوبات فً مداخل العبارات(

.10

استخدام جســـم الطرٌق كسد تخزٌنً  /كبرك تخزٌنٌة صغٌرة

جسم الطرٌق قد ٌستخدم كجسم سد ،وذلك ٌوجد بركة تخزٌنة للمٌاه )أنظرأٌضا المربع رقم  .(3ومفٌض السد ممكن أَن ٌكون جسرا صغٌرا
أو منخفض )جسر ارضً( أَو عبارة مٌاه فً الطرق االمعبدة )االسفلتٌة( .حٌث ان جسم الطرٌق مجتمعا مع االرض الطبٌعٌة ممكن أَن
تشكل سد تخزٌنٌا.

شكل ٌ : 42 &41وضح خطر تطور الطرق الترابٌة لتكون مجري للفٌضان – التصمٌم المناسب مع تمهٌد المنخفضات وعمل
مفٌض لتصرٌف المٌاه الزائدة تكون مطلوب

الشكل ٌ : 44&43وضح استخدام جسم الطرٌق كسد تغذٌة للمٌاه الجوفٌة فً الطرٌق االسفلتٌة
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التبطٌن

مخارج  /ومفٌص

عوائق االنجراف (النحر)

تصرٌف جانبً

التحكم باإلنجراف (النحر)

المنحدر السفلً للعبارة

المنحدر العلوي للعبارة

سدود اعاقة

النشر او التوزٌع

التن ٌف
التبطٌن
سدود اعاقة صغٌرة

التبطٌن
حماٌة المص
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المائً

الشكل ٌ 46&45وضح إمكانٌة مكان لرافد طرٌق رٌفً صغٌر )طرق مداخل للقري( ٌعبر مجري وادي صغٌر وجسم
الطرٌق ممكن ان ٌمثل سد تغذٌة  /تخزٌن.
المربع  :3حاجز(ردمٌات) الطرٌق كجزء من خزان مٌاه
 .فً بعض الحاالت حاجز )ردمٌات( الطرٌق ممكن ان ٌستخدم أٌضا كجزءمن جسم المٌاه المحصودة  .وإذا هذا وضع اعلى المنحدر
للطرٌق ،عادة جسم الطرٌق ٌتطلب حماٌة إضافٌة مع تبطٌن حجري )ربراب( واكتاف لتفادي ضعف جسم الطرٌق بواسطة المٌاه
المخزونة .وكذلك العبارة ممكن ان تغلق لتعبئت بركة المنحدر العلوي .وفً دول إخرى بعض االوقات تزود العبارات ببوابات لتصرٌف
المٌاه الزائدة
عموما هناك حاجة لتصمٌم منشاءات حصاد المٌاه من الطرٌق كعنصر مكمل ألعمال تطوٌر الطرٌق لكً ٌحسن وظٌفة الطرٌق ،وذلك
أٌضا ٌجنب ضعف الطرٌق وعدم استقرارها نتٌجة إنشاء وسائل حصاد المٌاه من الطرٌق

النتائج والتوصٌات
هذه المذكرة إقترحت نظام مبتكر فً إدارة مصدر المٌاه وتطوٌر الطرٌق .وهناك عدد من المساعدٌن الذٌن سٌساعدون هذا
النظام لكً ٌنضج وٌنجح فً التطبٌق.
ق الناجح فً إدارة
العملٌة  -تكامل العملٌات التً تدمج لتطوٌر الطرٌق وإدارة المصدر طبٌعً ،وتكون المبداء االساسً للتطبٌ ِ
المٌاه وبناء الطرٌق  -من ضمن ذلك التفاعل مع المجتمعات على جانبً الطرٌق.
بناء القدرات  -حصاد المٌاه من الطرق ٌكون مفهوم مبتكر :حٌث ان المعرفة جدٌدة وتعرف كٌف تكون مطلوبة .ومهندسً
المصدر الطبٌعً والخبراء الزراع ٌٌِن ،ومدراء المٌاه ،ومهنًٌ المصب المائً تكونو هً المجموعات
الطرق  ،وخبراء إدارة
ِ
المستهدفة لذلك .عالوة على ذلك حصاد المٌاه من الطرق قد تتض ّمن فً مناهج الجامعة وفً التدرٌب المهنً.
معاٌٌر تصمٌم جدٌدة  -معاٌٌر تصمٌم الطرٌق مع كامل األرض الطبٌعٌة  /نظام المصب المائً مطلوبة .والدمج الماهر بٌن
تصرٌف المٌاه الجوفٌة والسطحٌة مع منشاءات حصاد المٌاه وتقنٌات إدارة المصادر الطبٌعٌة ٌجب أن تتضمن فً مبادئ
التصمٌم للطرق وخصوصا الطرق الرٌفٌة.
ِ
المن مات الدولٌة مثل أإلٌفاد ممكن أن 'تمهد الطرٌق'  -لضمان أن التؤثٌرات السلبٌة للطرق لم تنخفض فقط ولكن أٌضا تغٌرت
برامج اإلستثمار فً الطرٌق التً هم ٌدعمونها .والمنافع
التصمٌم الجدٌدة دمجت فً
إلى أشٌاء نافعة ،وتلك العملٌات وتقنٌات
ِ
ِ
من المٌاه المحصودة من الطرق تكون كافٌة .كما هومبٌن من تجربة الٌمن وكذلك أٌضا من التجارب فً البلدان األخرى ومن
ق واألرض الطبٌعٌة المحٌطة ،كما ان منشاءات حصاد مٌاه الطرٌق
خالل االخرٌن -إدارة التآكل التً تمنع ضررا على الطر ِ
تستخدم إلعادة شحن المٌاه الجوفٌة الضحلة ،وخزن المٌاه السطح ٌِة من خالل مواقع الردم المستعار للطرق )الحفر( ،والبرك
الضحلةَ ،وكل هذه المٌاه ممكن تمون االستخدامات المنزلٌة ونشاطات سقاٌة الماشٌة ،وزٌادة نشاطات التنقٌب عن الرمل،
الفٌضان عبر الحواجزَ  /المعابر  /الطرق المنخفضة  /سدود المٌاه المنتشرة ،وإعادة
وتحسٌن السٌطرةَ على الفٌضان ،ونشر
ِ
ق األكثر مرونة ،والمنافع
تخضٌر أراضً الرعً ،وتدخل المجتمع فً توفٌر العمال وتخفض تكالٌف التشغٌل والصٌانة للطر ِ
والسلع الرائجة األخرى ،وإٌجاد مصدر إمداد مٌاه إضافً من خالل السدود
للمجتمعات المحلٌة هً إستخدام المٌاه للري
ِ
الرملٌة وحصاد مٌاه العٌون.
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 واضيدوات/ المصادر االفضافٌة
للمزٌد من المعلومات والمرجعٌة ذات العالقة ترجع إلى موقع الوٌب التالً؛
www.roadsforwater.org
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ملحق  :1الطرق التً مسحت إلنجاز هذه المذكرة أإلرشادٌة
مقطع الطرٌق طول
المقع
(كم)
عمران -
حجة

45

حبابه -
الطوٌله

24

الصباحة -
لٌلواه
طرٌق صنعاء
100
المحوٌت12

طرٌق
القنوص -
محوٌت

المنطقة
(جبلٌة /
مستوٌة)
جبلٌة

جبلٌة
هضبة
مستوٌة
جبلٌة

المواد المستخدمة عدد منشاءات حصاد المٌاه من الطرق
 اسفلتٌة حجرٌة ترابٌةحوالً تسع منساءات حصاد واكثرمن
طرٌق اسفلتٌة
ست عٌون مٌاه
قدٌمة
طرٌق اسفلتٌة
منفذه حدٌثا
طرٌق اسفلتٌة
طرٌق اسفلتٌة
قدٌمة

 60&20مستوٌة & طرٌق اسفلتٌة
جبلٌة

بٌت شهذي
)تغذي طرق 1.3
رٌفٌة فرعٌة(

جبلٌة

طرٌق ترابٌة
)مخطط لتكون
طرٌق حجري(

مروه – واقر
 -القطٌع

24

ارض
مستوٌة

طرٌق اسفلتٌة

مدخل قرٌة
دوم )طرٌق
مغذٌة رٌقٌة(

0.8

ارض
مستوٌة

طرٌق معبد
باالحجار
)حجري(

عدد المناطق الحرجة ونوعها (ـتآكل ،
فٌضان ...الخ)

كثٌر من مناطق النحر فً مخارج
العبارات  ،وانسداد فً مداخل العبارات

منشاءة حصاد ،واحدة سد إعاقة ترابً  ،كثٌر من مناطق النحر فً جانب القطع
كثٌر من العٌون ومنشاءات تجمٌع المٌاه .فً الطرٌق ،وفً مناطق إدخال المواد
بسبب الحفر ،وفً مخارج العبارات
منشاءة حصاد مٌاه واحدة كسد ،وكثٌر
من المواقع الممكنة لحصاد المٌاه
موقع واحد مستعار لردمٌات  ،وعشر
منشاءات حصاد مٌاه

تآكل محدود فً بعض مخارج العبارات
الكثٌر من تآكل التربة فً مخارج
الجسور الصغٌرة والعبارات

موقع واحد مستعار لردمٌات  ،وواربعة منطقتً فٌضان فً جسر ارلندي
)ارضً( ،وكثٌر من تآكل التربة فً
عشر منشاءات حصاد مٌاه ،اكثر من
 20تحوٌلة للمٌاه من سطح الطرٌق الى مخارج العبارات ،وفً خنادق
التصرٌف ،وفً حامٌة االكتاف ،فً
المزارع ،تصرٌف من نهاٌة قناة
مناطق القطع فً مقطع الطرٌق
التصرٌف ونهاٌة حامٌة الكتف
منشاءة واحدة للحصاد عبارة عن بركة وجد تآكل فً سطح الطرٌق

الٌوجد

الٌوجد

تآكل فً جوانب الطرٌق عن طرٌق
تدفق الفٌضان من سطح الطرٌق وبعض
العبارات
الفٌضان فً موسم االمطار ٌمنع وسائل
النقل من دخول القرٌة قبل التخل ،تآكل
فً جوانب الطرٌق نتبجة عبور الفٌضان

قرٌة بٌت
سعٌد )طرٌق 1.9
مغذٌة رٌقٌة(

ارض
مستوٌة

معبدة بطبقة
االساس )مخطط
لسفلتتها(

الٌوجد

تآكل فً سطح وجوانب الطرٌق ٌسببه
الفٌضان

قرٌة زعفة
)طرٌق مغذٌة 0.85
رٌقٌة(

ارض
مستوٌة

طرٌق معبدة
بالحجر )حجرٌة(

الٌوجد

الفٌضان فً موسم االمطار ٌمنع وسائل
النقل من دخول القرٌة قبل التخل ،تآكل
فً جوانب الطرٌق نتبجة عبور الفٌضان

قرٌة الساحلً
)طرٌق مغذٌة 2.5
رٌقٌة(

ارض
مستوٌة

طرٌق معبدة
بالحجر وجزء
طرٌق ترابً

فقط بعض قنوات الري تمر تحت التعبٌد الفٌضان فً موسم االمطار ٌمنع وسائل
النقل من دخول القرٌة قبل التخل ،تآكل
بالحجر
فً جوانب الطرٌق نتبجة عبور الفٌضان

الراٌة &
الشالل
)طرٌق مغذٌة
رٌقٌة(
بٌت راسً
)طرٌق مغذٌة
رٌقٌة(
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8.5

9

جبلٌة

طرٌق معبدة
بالحجر )حجرٌة(

جبلٌة

طرٌق ترابٌة مع
رصف حجري
فً المقاطع
الحرجة الخشنة

فقط قناة عٌن تمر تحت الرصف
الحجري وبعض التحدبات )المطبات(

منطقة واحدة حرجة للفٌضان فً منطقة
قطع الجسر االرلندي

بعض المبادرات لتحوٌل المٌاه من سطح الكثٌر من مجاري المٌاه تقطع الطرٌق
والكثٌر من التىكل بسبب المٌاه
الطرٌقالى المزارع

ملحق  :1الطرق التً مسحت إلنجاز هذه المذكرة أإلرشادٌة (مواصلة)
مقطع الطرٌق طول
المقع
(كم)
طرٌق بنً
عارف

بٌت الفً
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4.2

3.5

المنطقة
(جبلٌة /
مستوٌة)
جبلٌة

جبلٌة

المواد المستخدمة عدد منشاءات حصاد المٌاه من الطرق
 اسفلتٌة حجرٌة ترابٌةطرٌق ترابٌة مع منشائتٌن حصاد مٌاه  ،منشاءة حامٌة
رصف حجري حجر جافة لتوجٌة المٌاه
فً المقاطع
الحرجة الخشنة
طرٌق ترابً

عدد المناطق الحرجة ونوعها (ـتآكل ،
فٌضان ...الخ)

الكثٌر من مجاري المٌاه تقطع الطرٌق
والكثٌر من التىكل بسبب المٌاه

ثالث منشاءات حصادمٌاه وتقنٌت تخزٌن الكثٌر من مجاري المٌاه تقطع الطرٌق
والكثٌر من التىكل بسبب المٌاه ،وتآكل
امٌاه فً المدرجات بغستخدام التغطٌة
الحافة الخارجٌة
الحجرٌة.
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