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 ِمذِخ   .1
اٌزضٚد ث١ّبٖ اٌششة فٟ ِٕبغك اٌشٞ ث١ّبٖ 

)ِشىٍخ  اٌغ١ٛي ِّىٓ اْ رىْٛ ِؼّعٍخ
 ِٓ ثؼ١ذح٘زٖ إٌّبغك لذ رىْٛ . صؼجخ(

اٌغبسٞ ف١خ ا١ٌّبٖ ِغشٜ إٌٙش اٚ اٌٛادٞ 
ثئعزّشاس اٚ اٌؼ١ْٛ اٌّغزّشح ف١ٙب رذفك ا١ٌّبٖ. 

بس ث٠فعً رض٠ٚذ ٘زٖ إٌّبغك ِٓ ١ِبٖ اال
ّْ  غ١شا٢ِٕخ  ِٕبغك ٌشٞ ث١ّبٖ  ػّذح فٟ أ

اٌغ١ٛي ال٠ىْٛ ٕ٘بن ِذخً ١ٌٍّبٖ اٌغٛف١خ 
اٌصبٌؾخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ االػزّبد ػ١ٍٙب وّصذس 

 ِٓ ١شحوج أعضاء أْ ؾم١مخاٌ ف١ٌّٟٚبٖ اٌششة. 
ٔطبق ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ ِٕبغك اٌشٞ ث١ّبٖ 

 ِبٌؾخ.اٌّزٛفشح اٌغ١ٛي رىْٛ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ 
 رغّٝ أ٠عب)اٌجشن  ظشٚفزٖ اٌِ٘ضً  فٟف
بٖ ١ِ ٚ سبِط١ِبٖ اال غ١غّزٝ رمَٛ ثٌا[(, رٍت]

١ٌّبٖ ٚسئ١غٟ  ُِٙ ِصذس جمٝر, اٌف١عبْ 
 أ٠عب ٚوزٌه غىبٌٍْ -اٌششة فٟ ٘زٖ إٌّبغك 

 . ّٟٛاشٌششة ا٠ٌغزخذَ 
 ؾغٓر ٚ ٌخجشحا سبؽعإٌٝ إ ٛص١مخاٌ ٖ٘ز ٙذفر

 . جشناٌ ٖ٘ز ِٓ ِؼبا١ٌّبٖ  إِذاد
 

 .     اٌٛظغ اٌؾب2ٌٟ
بأى درجة من الدقة كم عد  تحدٌدكن من الممهو لٌس 
امدادات حتٌاجاتهم من ٌعتمدون على الذٌن  االهالً
, ؼٌر أّن لالستخدامات المنزلٌة من مٌاه البركالمٌاه 

. هناك عّدة مناطق حٌث قلٌل او مهمللٌس هذا العدد 
جدا والٌمكن أوعمٌقة  ةلحاكون مت ة جوفٌال المٌاه

ٌّةهالً بصفة الوصول الٌها من قبل األ دون  فرد
 , ]لكً مروت[, ]كوهت فًتانككهن[,  : ]ديمساعدة 

صحراء بونجب[, ] كهن[ و ]رجنبور فً نوفب[, ]دغ
مناطق وب[, ابونجفً الالمنطقة الجنوبٌة شلٌستن فً 

فً ثربركر وصحراء سنؽر[ و ] ثثا[, ]بدٌن من ]ددو
مناطق سنده[, ]جهلمؽس[, ]كّكهً[, ]درا بوؼتً[, 

لسبال[, ]شنؽً[, ]كٌاّل[ ],[]كهرن[, ]كلت[, ]مستثنػ
ثالثة ن[. فً الالورلً فً بلوشستمناطق ]سٌفولّه[, ]

الى حتاج رٌفٌة تهناك عّدة مناطق العقود االخٌرة 
تؽطٌة ال, ؼٌر أّن مٌاه الشربفً اكثر استثمار 

مراكز الخارج  التوزٌع استقرارحالة خصوصا فً 
ٌّة المحلٌّة ال قضٌة المنخفضة.  التزالؼالبا  ًالترٌف
ان تحسن وتطوٌر انظمة مٌاه الشرب فً  خرى هً األ

عمل فً ثالثة مناطق الل ٌصافتعلى بناًء تكون بداٌتها 
 وقت محددفً أّي   [ PCRWR] نةحٌث دو فً باكستان

ٌّة لٌس المٌاه ال ةنظمأ% من كّل 33أّن  . عاملةرٌف
العٌنة التً اخذت كانت اكثر فً مناطق التحكم عن 

وسائل رمت من ح   هامرّجحة أنبعد, وهً المناطق التً 
ٌّة. الصٌانة األ  ان عندحسابال فًخذ كّل هذا أحٌث ساس

ًّ ال الحساب  6على االقل حوالً أّن ب وجد المناستخمٌن
الزالوا ٌستخدمون  ملٌون نسمة من اهالً هذه المناطق 

. باالضافة الى جزء من السنةالمٌاه المجمعة فً البرك ل
عدد كبٌر من الحٌوانات فً نفس المناطق تعتمد على 

 البرك.هذه المٌاه من 
 

ِذح ٟ٘  ثشن ١ِبٖ اٌششةشئ١غ١ّخ فٟ اٌاٌزؾذ٠بد 
ثشن ١ِبٖ اٌششة ؽ١ش اْ .  عٛدح ا١ٌّبٖزخض٠ٓ ٚ اٌ

رىْٛ ِب ٌُ ٚ ,زجخشاٌزغشة ٚرفمذ ا١ٌّبٖ ثغجت اٌ
. غٛف رّالء ثبٌطّٟفٌٙب ع١ذح ٚاٌص١بٔخ اٌّؾبفظخ 

ّْ اً ١ٌظ ٔبدس زا٘ٚ % 09ٛلذ اٌ ِغجشن رفمذ ٘زٖ اٌأ
. عؼزٙب اٌزخض١ٕ٠خ ثغجت رشعت اٌزشعجبد ف١ٙبِٓ 

ٚصذ ١ِبٖ اٌف١عبْ,  غ١ّغػٍٝ ر٘زا ٠مًٍّ اٌمذسح ٚ
وٍّب اصجؾخ   عشعأ فمذاْ ا١ٌّبٖ ٠ىْٛ أ٠عب ىٕخ ٌٚ

١ٌٍّبٖ اٌّخضٚٔخ زجخش ؽ١ش ٠ض٠ذ اٌ ,ن ظؾٍخاٌجش
س ذا٠عب فمذاْ ا١ٌّبٖ ٠ؾ. ف١ٙب ِمبسٔخ ثبٌجشن اٌؼ١ّمخ

ؽ١ش أْ . ثغجت اٌزغشة اٌؼ١ّك اٌٝ ثبغٓ االسض
ّٕشبءح ٌااٌزشثخ  ١خٛظغ ٚٔٛػث شرجػِزغشة اٌ ا٘ز

سض األ ِٕبغك فٟثشىً خبّص ٚٔغذ اٌجشوخ.  ف١ٙب
اْ ّىٓ اٌزٟ ِ إٌبػُ ط١ٓ إٌّخفعخ غجمخ ِٓ اٌ

رؾذ ِٓ اٌجشوخ ٚ رؼًّ غجمخ ِبٔؼخ ٌزغشة ا١ٌّبٖ ِٓ
ِٕبغك األسض اٌّشرفؼخ فٟ ث١ّٕب . اٌفؼبيغشة اٌز
أوضش   خزشثِغب١ِخ اٌ ِّىٓ أْ رىْٛ ( ةبٙع)اٌ

 .اْ رىْٛ أػٍّٝىٓ ِزشش١ؼ ثبٌ ٙبِٕ ٚفمذاْ ا١ٌّبٖ
ّفزٛؽخ اٌغطؾ١ّخ آٌِ اٌجشن  ا١ٌّبِٖٚؼب١٠ش ٔٛػ١خ 

 صؾخٌشع١ّّخ اٌ الً ثىض١ش ِٓ اٌّؼب١٠شثذْٚ اعزضٕبء 
ٌمع١ب اٌشئ١غ١خ ٌٙزٖ ا١ٌّبٖ ٟ٘ اٌزٍٛس اٚ. اٌغىبْ

٠صجؼ ِٓ  ف١ّب ثؼذٚ – ٚحؼىشاٌٚ ٟجىزش٠ٌٛٛعاٌ
مزً أْ ٠مَٛ ثشّظ اٌظٛء  ػٍٝ أوضش اٌصؼٛثخ

ِٓ الؽك اٌ. فٟ اٌغضء 1اٌىبئٕبد اٌّّشظخذ ١فزّ ٚر
ؾب١ٌّخ فٟ اٌّّبسعبد ٖ اٌّزوشح ع١زُ ِٕبلشخ اٌ٘ز

ِٕبغك اٌشٞ ث١ّبٖ  فٟ ثشن ١ِبٖ اٌششةاإلداسح 
ٚوزٌه اٌزؾغ١ٕبد اٌّّىٕخ  ,(3مغُ اٌ)اٌغ١ٛي 

 (4. مغُاٌ)ٚاٌغ١بعبد اٌذاػّخ ٌٙب 
 

 رؾغ١ٓ ٚاداسح ثشن ١ِبٖ اٌششة .3
رؼزجش ثشن ا١ٌّبٖ ِٓ ٚعبئً اِذاداد ا١ٌّبٖ األلً 

[ وٙٓ دٞ] فٟ[ ثٍٟ] ِٓ ِؼط١بد خذاَعزئث. وٍفخ
 36 ِٓ رغ١ّشد ؾفشاٌرىب١ٌف ( 1إٔظش عذٚي سلُ.)

 اٌٝ 9.49 ِٓأٜ ) 3َ ثىش ٌى199ًثىش اٌٝ 
 رؼ١ّك رىٍفخ فشضث(. 3دٚالس اِش٠ىٟ ٌىً 1.29َ
 ا١ٌّبٖ ادِذادأل اٌزىب١ٌف ١ؾعشع ٘زا, صفش اٌجشوخ

 ٘زاٚ. دٚالس اِش٠ىٟ(6.5اٌٝ 2.5 ) إٌٝٚؽذح  ٌىً
ؾفش اٌّمذس اٌ رىٍفخ ِغعّذا  ٟإ٠غبثثأٔخ  ٠مبسْ

 ىْٛر اٌزٟ, ٚؽذح اِش٠ىٟ ٌىً دٚالس 35ؽٛاٌٟ  
, اد ١ِبٖ اٌششةإِذاد رخط١ػ فٟ اعزؼٍّذ غبٌجب
ّْ  غ١ش فمػ  بً ِؤلّز ٖب١اٌّ ِغش٠ٜىْٛ   رٌه ثؼذ أ

 .ِٕخفعخا١ٌّبٖ  ٚٔٛػ١خ
رىْٛ فئٔٙب ألْ اعغبَ ١ِبٖ اٌجشن رىْٛ ِفزٛؽخ ٚ

مف فٟ ػٕذِب ا١ٌّبٖ ر. ٟجىزش٠ٌٛٛعاٌزٍٛس ِؼشظخ ٌ

                                                           
ثشىً خبّص  -ِٓ اٌجشن لذ رىْٛ ع١ّذح  عٛدح ا١ٌّبٖػٍٝ ثؼط اٌغجٙبد  1

فٟ إٌّبغك ؽ١ش ِغز٠ٛبد اٌفٍٛس٠ذ أٚ اٌضس١ٔخ فٟ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ رىْٛ 
د ِٓ ١ِبٖ اٌجشوخ خ١بس ِّىٓ اْ ٠ىْٛ خٍٟ ِٓ ٘زٖ اٌّىٛٔبد  ّٚ ِشىٍخ اٌزض

 ٔغج١ب

 



ٕ٘بن ٠ىْٛ إٌٝ ظٛء شّظ  خؼشظِىْٛ راٌجشوخ ٚ
 أْخصٛصب  طؾبٌّت,إظبفٟ ٘ٛ ؽبٌخ ّٔٛ اٌخطش 

ٌخضْ لصٝ ٚلذ إٔ٘بن ٌزٌه ٚعٛد اٌّغز٠بد. 
أوضش ِٓ عزّخ شٙٛس, ٠ىْٛ ال  -فٟ اٌجشوخ  ا١ٌّبٖ
 .ٛلذاٌ٘زا رزغبٚص جشن اٌل١ًٍ عّذا ِٓ  ٌٚىٓ

ػذد ٕ٘بن  ٌٚىِٓغزؾ١ٍخ  ا١ٌّبٖثشوخ  رٍٛس رفبدٞ ٚ
. فٟ اخف اٌزٍٛس رأص١شغؼً راٌزٟ اٌّّبسعبد  ِٓ

ثطش٠مخ ِب  ٠ؾبفع ػٍٝ عٛدح ا١ٌّبٖزم١ٍذ٠ّخ اٌجشن اٌ
اٌٝ ٔغبْ اإلؾ١ٛأبد ٚاٌّطٍك ٌٍي ٛذخاٌزفبدٜ ث

ِٓ ع١بط ثئعزخذاَ ُّ ٠ز٘زا ٚثؾّش٠ّخ اٌجشوخ. 
 يؽٛثؼًّ ؽبئػ غ١ٕٟ أٚ اٌشغ١شاد )أدغبي( 

ثشن ِٕفصٍخ. ٠ّىٓ إعزخذاَ ّٛاػ ٌٍاٌجشوخ. 
ؽبٌخ ؽظش وبٍِخ  ٟ٘ رطج١ك ٜآخشِّبسعخ 

 خبسطِبوٓ األبد ِٓ اٌجشن. فٟ ثؼط ١صطٌأل
ّْ ألّأل اٌجشن, رال ٠غّؼ أْ اٌف١عبٔبد فصً 

٠غٍت رٍٛس  اٌؼ١ِْٛ١بٖ ِٛعُ ٠ىْٛ أْ إلػزمبد ا
  .اوضش

 ( اعادة تأهٍم ثالث بزك نًٍاِ انشزب فً دي كه1ٍرقى )جذول 
 )قارا داستً(Gara Dasti )قاتز( Gatar )ثٍهٍ( Thailan انبٍاٌ

 350 700 600 اٌغىبْ )ٔغّخ(
 40 60 75 ػذد االعش اٌّغزف١ذح )إعشح(

(3اٌغؼخ لجً اٌزأ١ً٘ )َ  679 407 401 
 4976 4241 4030 (3اٌغؼخ ثؼذ اٌزأ١ً٘ )َ

 PKR 337,000 140,000 269,000 ٌىً ثشوخ ةاٌىٍفخ 
 (2992اٌّصذس : اسشذ ٘بسْٚ )

 
 – موسمٌةال مٌاه االمطار الناتجة من الرٌاحوتملىء من 
 ا٢خشالجانب  علىو - ؼزارةووفرة  أكثر التً تكون

 الحٌوانٌة على تركٌز أخؾ للمخلفاتهذه المٌاه حتوي ت
 هً ممارساتال ههذ أنّ  رؼموب. والمخلفات األخرى

 دائماتتبع  بالّضرورة , ولم تكون   واسع بشكلمعروفة 
 .االعماله هذمثل  اثناء

 اِىب١ٔبدػّذح  ْٛغزؼٍّأْ ٠ّىٓ ا١ٌّبٖ ِ٘زٖ ِغزخذ١ِٓ 
 اٌطشق ش١ٛػب ٚاألوضش رأص١شا أوضشٚ. عٛدح ا١ٌّبٖٓ ١ؾغٌز

ٟ٘ اعزخذاَ اٌّعخخ ا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌّششؼ اٌشٍِٟ ألخز 
ٌُ  إرا ػىٛسح ا١ٌّبٖ ٠ض٠ً ٘زاؽ١ش . اٌجشوخ ا١ٌّبٖ ِٓ

اٌجىزش٠ٌٛٛعٟ )اٌزٍٛس ثبٔٛاع ِٓ  اٌزٍٛسٕ٘بن ٠ىْٛ 
ِٓ اٌّؤعغبد ٘زا   مّذ٠َٚ. اٌجىز١ش٠ب اٌّّشظخ(

ِٕطمخ  فٟ ّضبيو[ NGO's] ٚاٌّىبرت اٌغ١ش ؽى١ِٛخ
اصجؾخ ِجغطخ  طش٠مخاٌ ٖ٘ز[ وٙٓ دٞ] ٚ[ وٙٓ دؽ]

ف١ٍخ رغزخذَ ػذد ِٓ اٌطشق إٌّبغك اٌغ ا٠عب. خٚشؼج١
ا١ٌّبٖ شبئغ ٌٚىٓ  غٍِٟضً  :ٖب١اٌّاِذاداد  ٌزؾذ٠ذ

 غزؼًّرإٌّبغك  ثؼط فٟوّب أْ . دائّب الرغزخذَ 
ِٕبغك  فٟٚ(; ىجش٠زبدٚاٌ ,جٛربع١َٛاٌ ,أ١ٌَِٕٛٛ) إٌبط
ٛص الصاٌذ ٍػغ١ٕخ اٌ صٛا١ًِ إٌبط ٠غزؼًّ أخشٜ

 ا١ٌّبٖ ِٓششؼ ر أْ األوضش ش١ٛػب ٚاٌّؼبٌغخ .2اٌؼىٛسح
 .دل١مخ ألّشخ

 ثصٛسح ٙبف١أ١ٌّبٖ عؾٍخ رخض٠ٓ اٌزم١ٍذ٠ّخ اٌجشن اٌفٟ 
جشن اٌ رغف. ػٕذِب أخشٜ صالصخ شٙٛس ٌّذح خخبص

, اٌششة اد ١ِبٖ ِذادآخش إلِصذس  أٜال٠ٛعذ ٚػٕذِب 
ِٓ  مشةاالثبس اٌغطؾ١خ اٌعؾٍخ ثبٌ ٠مِْٛٛ ثؾفشإٌبط 

                                                           
. تأثٌر[ ؼلتٌنػ-ك] ٌتلّقى أن ٌتلّقى أن[ ألٌفرا[ ]مورٌنػ] من البذرات عرفت 2

الذي ٌقوم بترسٌب [ بوتتوروم[ ]ستشنوس]بذور  بإستعمال مماثلة ممارسة
ممارسات  وتنقٌة العكور فً مٌاه البرك فً منطقة )تمٌل ندو( الساحلٌة.

فً منطقة )تمٌل ندو( الساحلٌة )حٌث ٌوجد هناك عدد كبٌر من  أخرى
ٌعتمدون على مٌاه البركة( اضافو إستعمال  –ملٌون 3السكان ٌقدر بحوالً 

ٌّة[ )كنكر[ ]رنتبو]  مٌاه البحر المالحة حّتى أو( مسحوق الصخور الكلس
ٌّر عكورة المٌاه بوضوح أٌضا هذا ٌقلّل(. عشر إثنا واحد على جزء)  وٌؽ

  .المكروبات الممرضة ٌزٌل ممارسات هذا من شًء ال. أٌضا المٌاه مذاق

 

االثبس اٌغطؾ١خ اٌعؾٍخ فٟ لبع أٚ ٠ؾفشْٚ ,اٌجشوخ  ٘زٖ
عضء ِٓ األعشح أْ  وّب. (اٌف١عبْاٌٛادٞ )ِغشٜ 

إٌٝ أْ رغجش ػٍٝ اٌشؽ١ً ِغ وً اٌّٛاشٟ  أ٠عبّىٓ ِ
 أخشٜ.ِٕبغك 

 
ِٓ غ٠ٛال فٟ وض١ش  رغزّش رّذ ا١ٌّبٖغؼً اٌجشن ٌٚ

إٌّخفعبد اٌطج١ؼ١خ رغزخذَ  ,ِٕبغك اٌشٞ ث١ّبٖ اٌغ١ٛي
فزشح ٚ. ٖ اٌٝ اٌجشنب١ّاٌغؾت ٌ ٕٛادٕٙش ٚللبع اٌفٟ 

طّٟ رغّؼ ثزشع١ت اٌ ٖ ٘ز )عىْٛ ا١ٌّبٖ( اٌٙذٚء
اٌجشوخ ثؼذ رغزخذَ ١ِبٖ صُ خشٜ فٟ اٌجشن. األشٛائت ٚاٌ

 ِّىٓ ص٠بدح اٌغؼخٚ. فصً اٌغفبففٟ  ِؤخشاً رٌه 
 . ثزؼ١ّك اٌجشوخ ١خ زخض٠ٕاٌ

ػّك  حبد٠ضٌشؼج١ّخ ػبدح ٟ[ أصجؼ ش]وىّ ِٕطمخ فٟ 
ٚ٘زا ١ٌظ فمػ . َ(4َ( اٌٝ )1.5)اٌّؼزبد  ػٓجشوخ اٌ

عطؼ لبع اٌجشوخ اٌزٞ ٠مًٍ أ٠عب ٠مًٍّ  ٌٚىٓاٌزجخش ٠مًٍ 
 . ١بٖ ثصٛسح ع١ذحاٌّفٛالذ رغشة 

اٌجشن إٌّشأءٖ ؽذ٠ضب ِّىٓ اْ رّذ ا١ٌّبٖ فزشح ثؼط 
ٚاٌص١بٔخ اٌّغزّشح ٟ٘ شٙش. أإٌٝ عزّخ رصً لذ اغٛي 

خ ػٍٝ اٌغؼخ اٌزخض٠ٕخ ٌجشن ١ِبٖ ؾبفظٌٍّّفزبػ اٌ
اعت ٚ% س19-5ؾًّ غبٌجب رذفمبد اٌف١عبْ رٚ. اٌششة

ِشح ٚاؽذح  3َ ثؼّكٌزٌه رؼجئخ ثشوخ  ,ؾغُثؾغت اٌ
ؼزّذ ٚر. ع39ُعٛف رشعت غجمخ ِٓ اٌطّٟ ثغّه 

 :ػٍٝ  فٟ اٌجشن ا٠عب اٌّزشعجخاعت ٚاٌش و١ّخ
 اعت ٚشٌٍ خطج١ؼ١ّ ٌّصبئذ اٌاعزخذاَ ا( 1)
ٚاصز١بد  ٟصفؾٌزٙذئخ اٌزذفك اٌإٌجبد  خذاِبد( إعز2)

 .33اٌزشعجبد
 داخً اٌجشوخ اٌٝ  اٌشبئؼخاٌطش٠ك ؤخز ر( 3)
 ٌجشوخ. اٌٟ اي ٛذاخٌزشن ر اٌزٟ ٖب١( ا4ٌّ)

                                                           
 وجود لتٌقلٌل ان ٌعمل أٌضا ٌمكن النبات لمرشحات من اإلستعمال 3

 .مٌاه الفٌضان البكترٌة فً الجراثٌم



P
ra

ct
ic

a
l 

N
o

te
s 

 #
9

 - ذاً ع١ بدعجاٌزشػًّ ِصب٠ذ ١ٌٚظ اٌُّٙ اْ ٠ىْٛ 
ٚاٌّضاسػ١ٓ . بدشعجززطٍّت إصاٌخ اٌرأ٠عب  ٌٚىٓ

ؽشوخ  ذالؽظثّ اٌف١عبٔبد ِصذسفٟ  ٚاع١ٕظش
أْ ّىٓ اٌّضاسػ١ٓ ِ ٌّٕبغكفٟ ثؼط أ غؾت.اٌ
 ثؼطِٓ  ١ِبٖ اٌف١عبْ  ٛا٠غزؼٍّال أْ  ٚاسمش٠
 دس.بّصاٌ
ب ٠ذ٠ّٚب ضاي ا٠ٌٚ ِّ  .غشاساٌؾ١ٛا١ّٔخ أٚ ثبٌمذسح اٌطّٟ إ

جشوخ ػٕذِب ٠ٚؤخز ِٓ اٌط١ٓ/رشثخ اٌٚال٠ٕظف 
 إلخز ٘زا اٌغش٠ٓاألفع١ٍّخ ٚرّبِب.  ٠ىْٛ عبف

ف١خ  الصاي خػٕذِب ٠ّٕشف اٌط١ٓ غ١ش أّٔ  )اٌٛؽً(
ؾفش ٠ىْٛ عًٙ اٌ اٌٛظغ. فٟ ٘زا خثٛسغ

 .االعزؼّبيٚ
 

ؽ١ش .خٌاصاأل صؼتخ ط١ٕ١اٌشٚاعت اٌ ثشىً خبص
ب ٠ذ٠ٚ خزرؤ ؼ٠ٍّٛخ ػبدحاٌأٌطجمخ  أْ ِّ ي بعزؼّثئب )إ
( أٚ ِغ ِغبػذح ِٓ لػاٌّالٚ, ٚدالٚاأل ,سفبّغاٌ

ئعزخذاَ ثي( بغّاٌض١شاْ أٚ اٌ) اٌؾ١ٛأبد اٌّض٠ٍخ
خزد ٠ؤؼ١ّك اٌاٌغضء  ٚثؼذ رٌه, األٌٛاػ شطخمِ

 رىْٛ غج١ؼ١بً ّجٍٍّخ اٌاٌزشثخ ٚ. اٌجٍذٚصسغشاس أٚ ثبٌ
عًٙ  ٙبٌٚىٕخبسط اٌجشوخ اٌٝ مً إٌ فٟصم١ٍخ 

زشثخ اٌؾفش رؾبالد اٌفٟ ثؼط ٌزٌه . االعزؼّبي
أت ٛػٍٝ ع رغففثؼذ رٌه ٚ أٚالً  غؾكرّجٍٍّخ ٚاٌ

٠مَٛ فٟ األغٍت ٚ. حثؼ١ذاٌٝ ِٕطمخ ٕمً ر صُاٌجشوخ 
 ثصٛسحطّٟ  ِٓ اٌجشوخ اٌئصاٌخ اٌّغزخذ١ِٓ ث

ّْ ِؤّخشا خعّبػ١ لبِذ ثزٛف١ش ؾىِٛخ اٌ, غ١ش أ
 .اٌجٍذٚصاساد ا٠عبً غشاساد ٚاٌ

 
ٌزٞ أ – ّصذساٌاٌط١ٓ ِٓ اٌجشوخ أ٠عب ٠ٚىْٛ 
 )صٕبػخ اٌطٛة( صيبّٕاٌثٕبء فٟ  غزؼ٠ًّ ِّىٓ أْ

دد بّىٓ أػِاٌجشوخ غ١ٓ . رؾغ١ٓ اٌزشثخٚفٟ 
 رخص١ت اٌؾمٛيفٟ ثٕبء إٌّبصي أٚ فٟ اعزخذاِخ 

أألسض اٌّشرفؼخ فٟ ٚ. ((1)أظش ِشثغ سلُ )
اٌطّٟ اٌّغزخشط ِٓ اٌجشوخ ٠غزخذَ  (ٙعجخ)اٌ
اٌفبوٙخ راد /رشثخ عذ٠ذح' فٟ ثغبر١ٓ ِغغٌٛخ زشثخو

زٙب.ِٚغب١ِّ  ثزٙبخصٌٛ اٌم١ّخ اٌؼب١ٌخ

 (: إعادة استخذاو انط1ٍٍانًستطٍم رقى )
فٟ ثٕبء إٌّبصي , ٚ٘زا غ١ش ِفعً ٌٚىٓ ٘زا اٌط١ٓ ٚاٌزشثخ ٠غزخذَ اٌط١ٓ ااٌّزشاوُ فٟ لبع اٌجشوخ 

ٚاٌششػ ٌٙزا ٠ىْٛ ٚفمب ٌٍّؼشفخ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رٛظؼ اْ اٌّبئً.  ػٍٝ اٌجٕبء٠غزخذَ ثغٌٙٛخ 
ِغ  ػٍٝ اٌشغُ أٙب الرٍزصك اٌط١ٓ/ٚاٌزشثخ فٟ اٌغضء اٌغفٍٟ ٌمبع اٌجشوخ ٠فزمش ٌٍشٛائت ٚاالِالػ, 

 .ِضً اٌزجٓ ِّٚىٓ اعزخذاِٙب ػٕذِب رخٍػ ِغ ِٛاد أخشٜ. عذ٠ذح" ٚرىْٛ "وزشثخ ثؼعٙب
 

ثٕبء اٌطٛة ٠فعً أْ ٠جذاء . ّٕبصيفٟ خٍطخ اٌج١بض ٌٍ اٌجشن فٟ االٌِٚٝٓ ا١ٌّبٖ  ثؼط غزؼًّر أؽ١بٔب
إٌبػّخ ٌزص١ٕغ ِٛالذ  حاٌّبد غزؼًّفٟ اٌجشوخ ر ٖب١ّاٌ رشاعغ ٚػٕذ. اٌجشوخ فٟ ١ِبٖ  ٕ٘بنٚالصاي 

 ٠خزٍف اٌط١ٓ إعزؼّبيٚ. خف١فخ أخشٜ ٚأغشاض بدؾ١ٛأٌشٞ اٌ أؽٛاضٚ, ذعبطاٌ ٚثٕبء ث١ٛد, اٌطجخ
ّٟ اٌ طفًاٌ ِٓ وج١شح ِئ٠ّٛخ ٔغجخ ِغؽ١ش أْ اٌط١ٓ اٌصٍت  ,خثصالدسعخ  ِغ ٠غزؼًّ  شًِاٌٚ شٍِ

رغزخذَ ٌصٕبػخ اٌطٛة اٌزٞ ٠غفف  اٌغٛدح  خٛعطٚاٌّبدح اٌّز. أفشاْ داخًٌصٕبػخ اٌطٛة ٠ٚؾشق 
 جشوخاٌ رٕظ١فٚ, ٚوّب أْ فٟ اٌطجمخ اٌغفٍٟ فٟ لبع اٌجشوخ وً االٔشطخ رؼًّ ِغ ثؼعٙب, ....  شّظثبٌ
 .١ٓمش٠ٚاٌّغزخذِخ رزُ ِٓ لجً اٌ ٛاد٘بِٚ
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 جشناٌ ِٓ ٖب١اٌّ ادإِذاد ١ٓؾغٌز غشق حػذ ٕ٘بن
. زىب١ٌفاٌ فٟ ٔغج١ّبِؼزذٌخ ٚ بٌخفؼ ىْٛر اٌزٟ

 ثٛظٛػرىْٛ  خ اٌشجىبدٔظّا ِٓا١ٌّبٖ  ادإِذادٚ
ٖ الصاٌذ ٌُ ٘ز إٌّبغك ِٓ وض١شٌٚىٓ فٟ  ِفّعٍخ

ّْ  ؽ١ش أٚ رصً ا١ٌٙب  رىْٛ أخشِٜٕبغك  فٟ أ
أْ رٛظغ اٌجشوخ  ّىِٓٚ ,ػًّ اٌجشوخ رؼط١ً ّشىٍخاٌ

االثبس  فٟٚ. ؾّب٠خاٌ ٔفظ ع١ؼطٟاٌزٞ  ١ّكِٕخفط ػ فٟ
 . أ٠عب زجخشاٌ فٛالذ زم١ًٍُِٙ ٌز اٌجشوخ شى٠ًىْٛ  خماٌؼ١ّ

 
 فٟ[ ثىشٚس] PCRWR ػًّ ثٛعػ  رغش٠ت ػًّ

ثبػّبق ِضب١ٌخ  اٌجشن ػذد وج١ش ِٓ ػٍٝ[ ش١ٍغزٓ]
 ِغ, زجخشثبٌ ٌزؾىُ ِزش 6.5 اٌٝ 4.5 ِِٓمزشؽخ 

 ػٍٝ ٠ؼزّذٚ - 1:3 أٚ 1:2 ِٓ ١ِٛي عبٔجٟ 
 بٌزم١ٕبدث رٙزُ ٠ّىٓ ششة ٌٌجشن ١ِبٖ ا زؾغ١ٓاٌ

: زغشةاٌ بسأث ثئعزخذاَ جشناٌ رؼ١ّك: اٌّغزخذِخ
 ؾغٓر; عتٚاشِٓ اٌ مًٍّٚر; ٔفبر٠خ ا١ٌّبٖ ٕظُّاٌزٟ ر

ضبٟٔ اٌ اٌصٕف. ٔمطخ االعزؼّبيِؼبٌغخ ا١ٌّبٖ فٟ 
 ٖ٘ز. ص١بٔخاٌٚ  بٌزٕظ١ُث٠زؼٍّك  اٌزؾغ١ٕبدِٓ 

 .فبٌزبٌٟثئ٠غبص ٔٛلشذ  زؾغ١ٕبداٌ
 

 بارأأل
ثزٕف١ز ا٢ثبس  غّؼر ّؾ١ٍّخاٌ اٌغٛف١خ ٖب١ّاٌ ػٍُ ؽ١ش

ّْ  ا١ٌّضح.  4اٌعؾٍخ فٟ ِؾ١ػ اٌجشوخ ا١ٌّبٖ ِٓ  أ
ِشد ِٓ خالي فٍزش رٚ ِذٞ  ىْٛزع٘زٖ أألثبس 

 .ٍّٛصبداٌ ِٓ ٌزصف١ذ ا١ٌّبٖغ٠ًٛ 
 

  بزكان تعًٍق
 ؼًّ ػٍٝ رخف١ط فٛالذرعٛف خ ؼ١ّماٌجشن اٌ

 اعبع١خ ثبٌفؼً ِّىٓ اْ رىْٛ  اٌفٛالذ ٖزجخش. ٘زاٌ
االػّبق اٌعؾٍخ خالي  اٌجشن راد فٟخبص ثشىً 

ش٠بػ أٚ رؾذ رأص١ش اٌ اٌفصٛي اٌّشرفؼخ اٌؾشاسح,
اٌؾشاسح ِٓ   ٠زٙبٝ ثؾّبٛص٠ االػزجبسٙزا اٌم٠ٛخ. ٌ

أْ , ثششغ ٌٙب ظًرٛف١ش اٌٚشغبس األ غشطث
فٟ  .اً إعزٙالن االشغبس ٔفغٙب ١ٌٍّبٖ ٠ىْٛ ِؾذٚد

 ِٕخفطد فٟ رؾذ أّْىٓ ِأخشٜ اٌجشوخ ِٕبغك 
ثبس أألاٌؾّب٠خ. فٟ ٔفظ ٠ؼطٟ عٛف  اٌزٞػ١ّك 
زجخش ٕ٘بن أ٠عب شىً فٛالذ اٌمًٍّ ؽ١ش ر خاٌّؼّم

 .اٌّّىٓ اخزٖ فٟ االػزجبساٌجشوخ 
 
   فٟ ثٍٛشغزبْ ثٛاعطخ ِششٚع  اٌزغش٠جٟؼًّ بٌث
[ (PCRWR) ]الزشػ اٌجشن  ػذد ِٓ ػٍٝثىشٚس

ّٟ اٌؼّك  6.5َ اٌٝ 4.5َؼّك ِٓ ٠ىْٛ اٌ أْ ِضبٌ
ِٓ  ١ِٛي عبٔجٟزجخش, ِغ ٌٍجشن ٌزؾىُ فٟ فٛالذ اٌ

 اٌزشثخ )]١ِٕىظؽبٌخ ػٍٝ  اؼزّذِ 1:3أٚ  1:2
 (.2992ذ١ٌّٚخ إٌّظّّخ اٌ
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شجٗ ثشىً جشوخ اٌ رص١ُّ بطأعّ ٚ٘زا وبْ ػٍٝ 
ثزشعٓ  –غجمب ٌٕغغٓ  رص١ُّ ثذ٠ًٚ. 5ِٕؾشف

أٔخ ٠ىْٛ ( ثشىً ٚػبء )ٔصف وشح( ؽ١ش 2996)
ٌعغػ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ ػٍٝ ِزضْ فٟ رٛص٠غ ا

ٌخ اٌشىً  اٌٝ أْ ظبفخثبإل,. زغبٚٞثبٌعذاس اٌجشوخ 
أْ ٠ؼطٟ الصٝ ؽغُ ١ِبٖ ِخضٚٔخ ِغ ادٔٝ ١ِضح 

 .و١ّخ ؽفش ٌٍزشثخ
 
 ؽزٝأ٠عب  ِطٍٛثخ اٌؼٕب٠خ رىْٛ اٌجشن رؼ١ّك فٟ ٚ

اعت ٚشاٌط١ٓ ٚاٌىز١ّخ ِٓ اٌعّشس اٌطجمبد الرز
 زشش١ؼ.إٌِغ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ  إٌبػّخ

 

 تقلٌل الترسبات:
ِغ اٌّزشعجخ فٟ اٌجشن  بدزشعجِّىٓ أْ رم١ًٍ اٌ

ٕجبر١ّخ, ٌعشاءاد إاإلغبٔجب ٌطّٟ ثِصب٠ذ رٕف١ز 
اٌضم١ٍخ اٌّؾز٠ٛخ ػٍٝ اٌغّبػ ١ٌٍّبٖ  ػذَ ٚوزٌه

عزؼّبي ٚإاٌجشوخ. اٌٝ ي ٛذخبٌرشو١ض ػبٌٟ ٌٍغش٠ٓ  ث
 ٟ٘ؽ١ش : اٌؾذِضدٚعخ رىْٛ عشاءاد اإل ٖ٘ز ِضً

ّْ ٚمًٍّ ؽغُ اٌشر خ١ٍػ اٌشٚاعت اٌزٟ اعت, غ١ش أ
اٌزٟ رزشعت ف١ٙب, ٚداخً اٌجشن الرضاي رزذفك اٌٝ 

فٟ  خثٛأوضش صؼ ىْٛرعٛف  ٖ اٌزشعجبدِضً ٘ز
٘ٛ اٌزٞ عٛف ٠زشن فمػ ٚاٌط١ٓ إٌبػُ  - أالصاٌخ

 .فٟ اٌجشوخ
 

 رم١ًٍ اٌزغشة
ػّذح غشق ِّىٓ أْ رغزخذَ ٌزم١ًٍ اٌزغشة ِٓ 
اٌجشن فٟ ظؤ إسرفبع رىب١ٌف ٔظبَ اٌزجط١ٓ 

أص١ٍٓ أٚ  -صفبئؼ اٌجٌٟٛأٚ ثئعزخذاَ ٚؽً اٌط١ٓ; 
ِّجش٠ٓ, ٘زا اٌزجط١ٓ ٠ىْٛ ِف١ذ  -اٌزجط١ٓ ثبٌغٛ

 خ ٚاٌؼب١ٌخ إٌفبر٠خ. ثشىً خبص فٟ اٌزشثخ اٌش١ٍِ
 

ٌزؾغ١ٓ إٌّطمخ اٌضساػ١خ    WRRIثطٓ ِؼٙذ  ٚلذ 
ثٕغبػ ػذد ِٓ اٌجشن ثصفبئؼ  اٌّش٠ٚخ ث١ّبٖ اٌغ١ٛي

إص١ٍٓ. ؽ١ش أخزد اٌؼٕب٠خ فٟ رٕف١ز عٛأت  -اٌجٌٟٛ
اٌجشن ثشىً شجٗ ِٕؾشف ثشىً ِذسعبد )دسط 
عٍُ(, ٌزٌه ٘زا ٠ىْٛ ػٕذِب ٠زفبدٜ أضالق اٌصفبئؼ 

(. وّب أخزد 1ا أصٕبء اٌجٕبء )أظش اٌشىً سلُ 
إص١ٍٓ ثؾ١ش  -اٌؼٕب٠خ أ٠عب فٟ ٚظغ صفبئؼ اٌجٌٟٛ

 ّض٠مٙب أٚ صمجٙب لجً رغط١ّزٙب صب١ٔخ ثبٌزشثخ. ٠زفبدٜ ر
 

١ٌغزبْ[ ٛ[ فٟ ]ش(PCRWRأٚصٝ ]ثىشٚس)ٚلذ 
ُِ ِٓ 1ثؼًّ ٔفظ اٌؼًّ: ؽ١ش ٠زُ ٚظغ غجمخ 

اٌزٟ ِّىٓ أْ  –أص١ٍٓ ػٍٝ اٌمبع ٚاٌغٛأت  -اٌجٌٟٛ
رغطّٝ ثطجمخ ِٓ غ١ٓ. ٚلذ وبٔذ اٌؾغَٛ ٌٙزٖ 

 ِزش ِىؼت. 100999 - 190999اٌجشن اٌّؾغٕخ 

                                                           
ٌّة ان ٌكون هناك محدٌدات ممكن  5  بعض - أٌضا الحفر لعمق عمل

 متر عمق4االقصى  الحد ٌضع المصادر



P
ra

ct
ic

a
l 

N
o

te
s 

 #
9

 
 تحسٌن مٌاه الشرب من البرك 2جدول رقم 

 التحذٌرات التكنولوجٌا المستخدمة التدخل
 اٌؾشاسح اٚ اٌجٍذٚصس اصاٌذ اٌزشعجبد

 
 اٌض١شاْ  ثبٌؾشاصخ ٚاٌٛاػ اٌمشػ 

 
 إصاٌخ ٠ذ٠ٚخ

  اٚ اٌط١ٓ رغٕت اخزشاق غجمبد اٌطّٟ اٌط١ٕٟ
``` 

غ١ٓ اٚ غ١ٓ غ١ّٟ ػ١ّك عذاغ١شِّىٕخ ارا وبٔذ اٌزشعجبد    
  

 االصاٌخ فٟ ٔفظ اٌّىبْ
ِٕغ اٌزشعجبد ِٓ اٌذخٛي اٌٝ 

 اٌجشن
اٌّصبئذ  إٌجبر١خ ٌٍزشعجبد  

 
  ِصبئذ اٌزشعجبد ٚإٌّخفعبد

 ٠ؾزبط اٌٝ اٌزصف١خ اٌذٚس٠خ ثئٔزظبَ 

ِٕغ رٍٛس ا١ٌّبٖ ثٛاعطخ 
 ٚاٌّٛاشٟ اٌؾ١ٛأبد

 اثؼبداٌجشن ػٓ اٌؾ١ٛأبد ٚاٌّٛاشٟ
اعزخذاَ اٌؾبئػ, اٌغ١بط اٚ اٌخٕذق ٌؾفع 

 اٌؾ١ٛٔبد ٚاٌّٛاشٟ ثؼ١ذ ػٓ اٌجشن  
 

 رٛظ١ف ؽشاط 

 

 تحسٌن جودة المٌاه
 

  استخدام آبار التسرب بجانب البرك 
 

إذا االتكوٌن الهٌدرولوجً المحلً  بأطراؾ البركة 
  ٌسمح بإستخدام هذه التقنٌة 

نظر ألملحقأ  
 خفض كمٌة التسرب

 
 بالبولً أثلٌن أو جٌوتكستٌلالتبطٌن 

 التبطٌن بالطٌن الحامل
 خذ الحذر  أن رٌكون مطروب 

 
 تخفٌض التبخر

 
 تعمٌق البرك 

 عمل برك بشكل معٌن
 

 عمل مصدات جٌموبرٌن طافٌة

م3الى  4العمق المفضل   
 خذ الحذر من عدم اظطراب الطبقات الغير نافذ للمياه )الصماء(  

 

م( ولكن لم ٌجرب2002اقترح )مانكس العالمً   
  عمل ساللم ومنصات الخذ المٌاه تحسٌن مداخل البرك

 
 رٕم١خ ا١ٌّبٖ 

جشن ِٕخفعخ, ِغ رٌه ٕ٘بن ػّذح آٌِ  عٛدح ا١ٌّبٖ
 إٌّبغك. فٟ ثؼط عٛدح ٘زٖ ا١ٌّبٖٓ ١ؾغٌزغشق 

. ٘زا بٙجشن ٔفغاٌػٍٝ  ذسّوج ١خاٌشٍِ بداٌّششؾ
ثشىً ؤصشرٌٓ  ٌٚىٓا١ٌّبٖ  حسٛض٠ً ػىعٛف ٠
ِٓ اعً رٌه . خّّشظػٍٝ اٌىئٕبد اٌٍِؾٛظ 

اٌشًِ ؾزبط أْ ٠ىْٛ ٠اٌّششؼ اٌشٍِٟ  ٌزشغ١ً
ٌٍؾفبظ ػٍٝ فبػ١ٍخ اٌغٕخ غٛاي ثبعزّشاس  سغت

اٌزٟ رٕشػ خشٜ اٌجىز١ش٠ب األمًٍّ زع اٌجىز١ش٠ب اٌزٟ
 ِؼبٌغخإعزؼّبي  ٔمطخؽ١ش ّّّشظخ. اٌغشاص١ُ اٌ

ب  - اً وض١شا١ٌّبٖ ِشعٛح  ِّ ثبٌزشش١ؼ زط١ٙش أٚ ثبٌإ
 .بٌّششؼ اٌشٍِٟث

خ١شح أظفذ ػّذح األ اٌغٕٛادفعال ػٓ رٌه, فٟ 
ٔمطخ إعزؼّبي  ظّٓ ىِْٛشعٛح ٌزعذ٠ذح رم١ٕبد 

خ ٍِّخصخ ِؼبٌغخ ا١ٌّبٖ ِّ فٟ أػط١ذ . ٔظشح ػب
 .(3عذٚي سلُ )

 

 ِمبسثبد أؽغٓ
 -رؾذ٠ذ ػٍٝٔزٙب بص١جمٟ رٚ -ًّٙ رجشن غبٌجب اٌ

عبػذد ؾبالد ِٓ اٌغش٠مخ ]٘ٛن[. ٕ٘بن فٟ وض١ش 
فٟ ِىبْ أوضش ٚاٌز١ٙئٗ ػ اٌغٙٛد ػٍٝ إٔؼبؾبعخ اٌ

أخشٜ ثزؾغ١ٕبد  ِشرجػفّؼبٌخ ِؾ١ٍّخ, ٚرٕظ١ُ 
 .ّؾ١ٍّخاٌظ ب١٠ّماٌفٟ ثّغبػذح أفغُٙ 

 
( منظر علوي لبركة المٌاه )المقاسات بالقدم(1الشكل رقم )  
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