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الخالصت
فيييييييي هيييييييذا البحييييييي تييييييي اسيييييييت ل ميييييييي األمطييييييي ر مب شييييييير ل ييييييير زراعييييييية محصيييييييول الحنطييييييية
وتلبية احتي ج ته الم ئية عن طريق تصمي نظ حص د المي ب لمستجمع ت الص ير (نسبة مسي حة حيو الت ذيية  Cإلي
المس حة المزروعة  )CAب العتم د عل سلسلة من البي ن ت المن خية لفتر من  1971إل  2005وبي ني ت عين المحصيول
والتربية .تي تقيدير المطير التصييميمي عنيد احتم ليية  %80واالحتيي المي ئي للمحصييول بمع دلية بنمي ن-مونتيي  .تي تقسييي
من طق حص د م ئي بنسب مختلفة من حو الت ذية إل المس حة المزروعة
التجربة التي ك نت مس حته  2 25إل ث
 C:CAوهي  3:1و 8:1و .10:1ت استخدا حواجز ترابية حول المنطقة المزروعة ب رتف ع  15س ل ير تجميي اكبير
كميية ميي السيي السييطحي المتجمعيية مين منطقيية حييو الت ذيية واالسييتف د ميين كميية الميي المخزونيية فيي تربيية المسي حة
المزروعة لزي د اإلنت  .أوضحت النتي ئ انيه ازداد كميية الح صيل مين  1260ك /هكتي ر إلي  1700ك /هكتي ر بزيي د
مس حة حو الت ذيية ،وان المحتيو الرطيوبي فيي المسي حة المزروعية وكميية السيي السيطحي ونسيبة الميواد الع لقية بيه
ازدادت م زي د عمق المطر الس قط عل حو الت ذية.
الكلم ت الدالة :حص د المي  ،المستجمع ت الص ير  ،البي ن ت المن خية ،الحنطة ،الموصل.
ت ريخ تسل البح  ، 2013/9/29 :وقبوله.2014/2/17 :

الوقذهت
تتس موارد المي في المن طق الج فة بمحدوديته  ،وتتن قص حصة المي المت حة للزراعة في الوقت الذي تزداد فيه
الح جة إل ال ذاء ،وتستخد مي المطر ومص در م ئية أخر في الري التكميلي إلنت ال ذاء فيي تلي المني طق (عيوي ،
 .)2003وتعد عملية حص د مي األمط ر واألودية والسيول من العملي ت التي يح ول اإلنسي ن مين خ لهي تحقييق اسيت ل
أمثل للموارد الطبيعية ع مة والموارد الم ئية خ صة ،وإذا ك نت هذ العمليية تسي عد فيي تيوفير كميي ت مين الميي اإلضي فية
التي يستطي من خ له اإلنس ن سد النقص الح صل في مورد المي أو علي األقيل التخفيي مين حيد هيذا العجيز مين هيذا
المورد اله (الخرابشة وغني .)2009 ،
يُعر حص د المي  Water harvestingعل انه وسيله للوصول إلي االسيتف د العظمي مين األمطي ر المحيدود
عن طريق تنمية سيط األر لزيي د السيي السيطحي وخزنيه فيي منشيتت الخيزن المن سيبة لسيقي المواشيي واسيتخدام ت
الف حييين وفييي بعي األحيي ن ألغييرا الييري ( Schwabوآخييرون .)1966 ،وتتكييون عملييية الحصي د المي ئي ميين أرب ي
مراحل متسلسلة ومترابطة المرحلة األول هي سقوط المطر ،والث نيية هيي حجيز ميي األمطي ر فيي مني طق سيقوطه لرفي
معدالت تسيربه داخيل التربية ومين ثي زيي د رطوبية التربية لتصيب قي در علي أنتي زراعيي معيين والبيديل األخير لهيذ
المرحلة هو تجمي وتوجيه وتركيز مي اإلمط ر في صور جري ن سطحي ث يت حجزه الحق فيي غيير مني طق سيقوطه
بوس ئل مختلفية ،وأمي الث لثية فهيي تخيزين ميي األمطي ر ،وأخييرا تيتتي مرحلية االسيتف د مين ميي األمطي ر فيي اإلغيرا
المختلفة (الخرابشة وغني .)2009 ،
ل تم ر طريقة حص د المي بصور واسعة في العراق ،ف ن الجهد المستعمل لتقنيي ت حصي د الميي يعيد قليي أال
في بع المن طق الجبلية في شم ل وشرقي العراق .إذ تتجم المي في أحوا عند سفوح الجب ل أو بطريقة األخ دييد أو
الزراعة الكنتورية عل سفوح الجب ل (الع ني .)1997،بينم تسقط األمط ر عل القطر بمعدل سنوي يبلغ  100مليي ر متير
مكعب أي أكثر من يرد في أنه ر مجتمعة .وإذا ك نت نسبة منه تست ل في الزراعة الديمية أو تعزز الزراعة االروائية أو
ينتهي إل روافد األنه ر والمي الجوفية ف ن نسبة كبير تنصر إل الفيض ن ت والمنخفض ت والبحيرات الم لحية ويتبخير
جزء منه بدون االستف د منه (الخف جي .)1999 ،صن الب ح  )1996( Prinzأنظمة حصي د الميي التيي طبقيت سي بق
وم زالييت تطبييق ع لمي ي إل ي  :حص ي د المي ي ميين أسييق المب ي ني ،حص ي د المي ي ل سييته الحيييواني ،حص ي د المي ي م ي بين
الصييفو المزروعيية ،حصيي د المييي ب لمسييتجمع ت الصيي ير  ،والمتوسييطة ،والكبييير  .أميي البيي حثون  Oweisوآخييرون
( )1999فقد قسموا تق ن ت حص د المي ب العتم د عل عنصر الخزن ،حي يمكن خزن السي السطحي الستخدا فيم بعد
في الري التكميلي أو تسلط مي السي السطحي مب شر إل الحقل.
أن نظ المستجمع ت الم ئية الص ير هي تل التي ُتجم فيه المي السطحية الج رية من منطقية مسيتجم صي ير
تنسي ب منهي الميي إلي مسي فة قصييير  ،وعي د مي تضي الميي الج رييية إلي منطقية زراعييية مجي ور  ،حيي يصي ر إلي
تخزينه إم في منطقة الجذور ليستخدمه النب ت بشكل مب شر أو يت تخزينه في حو ص ير لتسيتخد فيمي بعيد ،ويمكين

67

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )46العدد (2018 )1

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (46) No. (1) 2018

زراعة المنطقة المستهدفة إم ب ألشج ر ،أو ب لشجيرات ،أو ب لمح صيل الحولية ،ويتراوح حج المستجم من بضعة أمت ر
مربعة إل م يق رب األل  ،2وقد تكيون أسيط المسيتجم األرضيي أسيطح طبيعيية ،مي غط ئهي النبي تي ،أو قيد تنظي
وتع ل بطريقة م لتحري الجري ن ،السييم عنيدم تكيون التربية خفيفية (عيوي وآخيرون .)2002،ويمكين تطبيقهي علي
األراضييي المنبسييطة والمنحييدر والتييي يكييون العمييق المطييري فيه ي م ي بييين  150مل ي إل ي  600مل ي فييي السيينة (،Prinz
 .)1996وأض الب حثون عوي وآخرون ( )2002بتن من أه الطرق المسيتخدمة فيي المني طق الج فية فيي غربيي أسيي
وشم ل أفريق بنظ المستجمع ت الص ير هي :متون الكِف  ،المتون اله لية وشبه المنحرفية ،الحفير الصي ير  ،أحيوا
جري ن سطحي ص ير  ،شرائط الجري ن السطحي ،نظ م بين الصفو  ،نظ المسق .
قييد الب حثي ن عييوي وحي ج ( )2005تعريفي ل لييدور منظميية ايكي ردا فييي مشي ري حصي د الميي المق ميية فييي سييوري
واألردن ،وقد شملت المق لة تصني نظ حص د المي إل نظ المستجمع ت الم ئية الص ير والكبيير  .وذكيرا بي ن متيون
الكف وهي حواجز ترابية يت إنش ؤه عل طول خط الكف وعل نط ق واسي مين المنحيدرات التيي لهي مييل مين %1
حتيييييييييي  ،% 50لييييييييييه دور بيييييييييي لغ األهمييييييييييية فييييييييييي ميييييييييييدان حصيييييييييي د المييييييييييي  .قيييييييييي الب حثيييييييييي ن Hachum
و  )2007( Mohammadبتقدي نموذ مح ك إليج د الحج األمثل لخزان ال ز إلغرا الري التكميليي تحيت أنظمية
حص د المي في منطقة الحضر الواقعة قرب مدينة الموصل ب عتم د البرمجة الخطية ،واعتمدا الب حث ن عل مبدأ الموازنة
الحجمية في تتب حج الم ء المخزون خ ل موس المطر .وقد وجدا ب ن مس حة حو الت ذية تع دل ث ثية أربي ع مسي حة
الحقل للحصول عل نسبة تجهيز للم ء بمقدار  %87.5من الحد األقص للطلب وان حج الخزان بحدود / 3 111هكتي ر
ميين المس ي حة الكلييية للحقييل .توصييل الب ي حثون الداغسييت ني وآخييرون ( )2004إمك نييية اقتييراح وإنش ي ء تقنين ي ت حص ي د مي ي
األمطي ر فييي الطيير الشيم لي لجبييل سيينج ر ب العتمي د علي معطيي ت التحسي الني ئي ،واعيدوا البي حثون ق عييد معلومي ت
أس سية ل ستف د منه في تف صيل تطبييق فكير حصي د ميي األمطي ر وب العتمي د علي الدراسي ت الجيولوجيية السي بقة عين
المنطقة.
يهد هذا البح الست ل األمطي ر عين طرييق تصيمي نظي حصي د الميي ب لمسيتجمع ت الم ئيية الصي ير يلبيي
احتي ج ت المي لزراعة محصول الحنطة في منطقة الموصل.

هواد البحث وطرائقو
يمكن تقسي طريقة العمل إل تصمي وتقيي نظ حص د المي وهي ك آلتي:
أوال :مرحلة التصميم:
 .1تصميم نظام حصاد المياه :كل نظ حص د المي يتتل من مس حة حو ت ذية (تجمي ) ومس حة مزروعة (تركييز)،
والع قة بين المسي حتين تتمثيل بمصيطل الحجي اليذي يعتميد علي ع ميل المطير السي قط ،فيكيون التصيمي المن سيب للنظي
بحس ب النسيبة بيين مسي حة حيو الت ذيية  Cوالمسي حة المزروعية  CAوكمي فيي الشيكل ( .)1وتعتميد هيذ النسيبة علي
ق نون الت ب لمنظمة الف و ( Critchleyو :)1991، Siegert
االحتي

الم ئي اإلض في”  = Extra water requiredالم ء المحصود” )1( ............... “ Water harvested

وكمييية المي ء المحصييود هييي داليية لكمييية السييي السييطحي إلييي تنشي علي مسي حة حييو الت ذييية ،ويحسييب السييي
السطحي من ضرب المطر التصميمي بمع مل السي السطحي ،وبم أن لي كل السي السيطحي يسيتخد بشيكل فعي ل في ن
نسييييييييييبة منييييييييييه تييييييييييذهب فواقييييييييييد ب لتخلييييييييييل العميييييييييييق فيضييييييييييرب بمع مييييييييييل الكفيييييييييي ء  ،فتكتييييييييييب كيييييييييي ألتي
( Critchleyو :)1991، Siegert
الم ء المحصود = مس حة حو الت ذية × المطر التصميمي × مع مل السي السطحي × مع مل الكف ء .
االحتي الم ئي اإلض في = المس حة المزروعة × (االحتي الم ئي للمحصول  -المطر التصميمي).
وب لتعوي ب لمع دلة ( )1ث إع د ترتيبه فنحصل عل المع دلة اآلتية (  Critchleyو :)1991، Siegert
)............... (2
إذ إن:
 :Cمس حة حو الت ذية :CA ،المس حة المزروعة :ETc ،االحتي
مل  :rc ،مع مل السي السطحي  :Ef ،%مع مل الكف ء .%
2

2
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الشكل ( :)1مفهو نظ حص د المي .

Figure (1): The principle of water harvesting.
( Critchleyو )1991 ،Siegert
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 .2موقع الدراسة :يق المعهد التقني الموصل في الج نب األيسر مين مدينية الموصيل مركيز مح فظية نينيو التيي تقي فيي
شم ل العراق ،حي يقس نهر دجلة مدينة الموصل إل ج نبي األيمن واأليسر وكم موض في الشكل (.)2

الشكل ( :)2موق مدينة الموصل في مح فظة نينو والعراق.
Figure (2): Mosul site in Nineva governorate and Iraq.
 .3المطر التصميمي واالحتياج المائي للمحصول :يجب أن ال يعتمد تصمي نظ حص د المي عل القي المتوسطة للعميق
المطري في المنطقة ،بل عل قي أدن وذل لضم ن أمك نية نج حه (عوي وآخرون .)2002،لحسي ب المطير التصيميمي
تي اخييذ سلسييلة زمنييية ميين األمط ي ر السيينوية للفتيير ميين  1971وال ي غ ييية 2005كم ي فييي الجييدول ( )1ث ي ترتيبه ي تن زلي ي
وحس ي ب االحتم لييية ث ي رس ي تل ي األمط ي ر المرتبيية تن زلي ي م ي االحتم لييية وكم ي فييي الشييكل ( )3ويمكيين اسييتخرا المطيير
التصييميمي ب حتم لييية  %80ميين المنحنييي  262ملي  .أمي حسي ب االحتم لييية فك نييت ميين المع دليية اآلتييية (  Critchleyو
:)1991 ،Siegert
 m  0.375 
P(%)  
) *100 ---------------- (3
 N  0.25 

حي أن:
 :Pاالحتم لية (:m ، )%التسلسل بعد الترتيب التن زلي :N ،العدد الكلي للسنوات.
ولحس ب االحتي الم ئي لمحصول الحنطة للظرو القي سية من المع دلة اآلتية (:)1992 ،Smith

)ETc  ETo * Kc ----------------------------- (4
حي أن:
 :ETcاالحتي
وحدات).

الم ئي للمحصول (مل  /يو ) :ETo ،التبخر– نت المرجعي (مل  /يو ) :Kc ،مع مل المحصول (بيدون
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ويحسب التبخر -نت المرجعي بمع دلة بنم ن  -مونتي لنب ت مرجعيي افتراضيي عنيد تيوفر البي ني ت المن خيية التيي
تشمل درجة الحرار والرطوبة النسبية وسيرعة الريي ح واالشيع ع الشمسيي المقي أو مي ينيوب عنيه مين سي ع ت سيطوع
الشيم ( Allenوآخيرون .)1998 ،تي حسي ب التبخيير-نيت المرجعيي علي أسي شييهري بمع دلية بنمي ن-مونتيي لمعييدل
البي ن ت الشهرية للفتر من  1971وال غ يية  2005وكمي فيي الشيكل ( )4حيي كي ن المعيدل الييومي  3.7مل /ييو خي ل
السييينة .وتييي حسييي ب االحتيييي المييي ئي للمحصيييول  ETcلميييد نميييو  150ييييو ب العتمييي د علييي برنييي م CROPWAT
( ،)1992،Smithحي ك ن االحتي الم ئي للمحصول  364مل .
الجدول ( :)1األمط ر للسنوات من  1971إل  2005لمحطة الموصل.
Table (1): Rainfall for years from 1971 to 2005 to Mosul station.
األمط ر
األمط ر
األمط ر
األمط ر
السنوات
السنوات
السنوات
السنوات
Rainfall
Rainfall
Rainfall
Rainfall
Years
Years
Years
Years
مل
مل
مل
مل
261.5
2001
404.6
1991
371.9
1981
298.4
1971
405.7
2002
577.1
1992
415.4
1982
441.5
1972
227.6
2003
633.0
1993
251.9
1983
227.1
1973
357.1
2004
439.6
1994
422.0
1984
498.9
1974
294.5
2005
296.2
1995
301.4
1985
378.8
1975
528.7
1996
373.1
1986
390.3
1976
360.7
1997
343.4
1987
340.3
1977
222.2
1998
576.1
1988
262.2
1978
165.1
1999
329.2
1989
335.1
1979
272.8
2000
256.6
1990
542.9
1980

الشكل ( :)3احتم لية سقوط المطر السنوي للفتر من  1971ول ية .2005
Figure (3): Probability of rainfall for years from 1971 to 2005.

الشكل ( :)4التبخر – نت المرجعي لمعدل البي ن ت من الفتر  1971ول ية .2005
Figure (4): Reference evapotranspiration for average years from 1971 to 2005.
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 .4معامل السيح السطحي والكفاءة :مع مل السي السطحي هو نسبة من األمط ر التي تجري عل السط كسي سيطحي،
وهي تعتمد عل عد عوامل منه ميل األر  ،نوع التربة ،غطي ء التربية ،المحتيو الرطيوبي للتربية ،شيد وفتير سيقوط
المطر .ويتراوح ع د مع مل السي السيطحي مين  0.1إلي  .)1991،Critchley and Siegert( 0.5فيي هيذا البحي تي
فر المع مل  0.3لكون نسجه التربة هي من طينية مزيجية إل غرينية طينية مزيجية وكم في الجدول ( .)2أمي مع ميل
الكف ء فهو يتخذ عد َ كف ء التوزي للم ء ضمن الحقل ب إلض فة إل الخس ئر بسبب التبخر والتخلل العميق ،وعنيدم تكيون
المس حة المزروعة مستوية ف ن الكف ء تكون ع لية ك لمستجمع ت المطرية الصي ير التيي عي د يكيون المي ء المتجمي فيهي
اقل عمق  ،ويتراوح هذا المع مل من  0.5إل  .)1991،Critchley and Siegert( 0.75وفي هذا البح تي فير قيمية
مع مل الكف ء  0.5لكون حو الت ذية ذات طبيعية منحدر وميل يتراوح من  20%إل .30%
 .5حساب نسبة المساحة :بعيد حسي ب المطير التصيميمي واالحتيي المي ئي للمحصيول ومع ميل السيي السيطحي ومع ميل
الكف ء يت تطبيق مع دلة  2في حس ب النسبة بين مس حة حو الت ذية  Cوالمس حة المزروعة  CAوك ألتي:

C
364  262

 2.6  C : CA  3 : 1
CA 262 * 0.3 * 0.5
مرات ،حيي نفيذت تجربية حقليية فيي
أي مس حة حو الت ذية يجب أن تكون اكبر من المس حة المزروعة بث
مني طق حصي د مي ئي بنسيب مختلفية مين حيو
المعهد التقني عل مسي حة تسي وي تقريبي  ،2 25وتي تقسييمه إلي ثي
الت ذية إل المس حة المزروعة  C:CAوهي  3:1و 8:1و 10:1وكم في الشكل (.)5
الجدول ( :)2التحليل الفيزي ئي والكيمي ئي للتربة الحقل.
Table (2): Physical and chemical analysis for soil
نسبه الطين
نسبه ال رين
نسبه الرمل
ألنسجه
النتروجين
الفسفور
البوت سيو
الم د ألعضوية
الجب

 15-0س
299.25
424.25
276.50
طينية مزيجية
Clay loam
91
1.7
155.39
20.7
6

العمق Depth
Present of clay g.Kg-1
g.Kg-1 Present of slit
Present of sand g.Kg-1
Texture
Nitrogen ppm
Phosphor ppm
Potassium ppm
Organic matter g.Kg-1
Gypsum Meq.100g -1

 30-15س
398.5
450
151.5
غرينية طينية مزيجية
Silty clay loam
42
0.1
103.11
23.1
0

ثانيا :تقييم نظام حصاد المياه:
 .1الزراعة :ت زراعة محصول الحنطة في المس حة المزروعة صن ك رونيه في يو  2009/12/21وبكمية بيذار 200
ك /هكتي ر .واسييتخدمت حييواجز ترابييية حييول المنطقيية المزروعيية ب رتفي ع  15سي ل يير تجميي اكبيير كمييية ميي السييي
السييطحي ب سييتخدا نظ ي المسييتجمع ت الص ي ير متييون الكِف ي  .حصييدت األلييواح عنييد نضييو محصييول الحنطيية بت ي ريخ
 2010/5/20بعد مرور  150يو من الزراعة ،وت تحويل اإلنت من وحد غ  2 /إل وحد ك /هكت ر بعد الحص د.
 .2قياس المحتوى الرطوبي :ت قي المحتو الرطوبي ألوزني بطريقية اليوزن والتجفيي بي لفرن بدرجية حيرار 105°
في المختبر ( Schwabوآخرون .)1966،وقد أخذت عين ت التربية علي عمقيي  15سي و 30سي بواسيطة البريمية خي ل
فترات من نمو المحصول لمنطقتي حو الت ذية والمس حة المزروعة.
 .3السيح السطحي :ل ر حس ب كمية السي السطحي ت عمل حو ت ذية بمس حة  2 1.5في نف منطقة البحي  ،إذ
ت تجمي مي السي السطحي في وع ء ومن ث قي حج الم ء فيه ب سيتخدا اسيطوانة مدرجية ،ومين ثي اسيتخرا عميق
السي السطحي بقسمة حج الم ء عل المس حة.
 .4نسبة المواد العالقة (الترسبات) :ت اخذ عين ت من ميي السيي السيطحي التيي تي تجميعهي إلي المختبير ،إذ وزنيت ثي
تركت لترسيب الع لق ث سُحب الم ء منه بطريقة الم صة ث جففت ب لفرن بدرجية حيرار  105°ومين ثي اسيتخرا نسيبة
المواد الع لقة بقسمة وزن الع لق عل وزن العينة الكلية.
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الشكل ( :)5المستجمع ت الم ئية الص ير المطبقة في حقول المعهد التقني.
Figure (5): The micro catchment of water harvesting in Technical Institute.

النتائج والوناقشت
 .1تأثير نسببة المسباحة علبل الحاصبل :ازداد محصيول الحنطية صين ك رونييه مين  1260ك /هكتي ر لنسيبة  3:1والي
 1610ك /هكت ر لنسبة  8:1أي بزي د  350ك وال  1700ك /هكت ر لنسبة  10:1أي بزي د  440ك عن نسبة 3:1
و 90ك عن نسبة  ،8:1وهذا يدل أن لنظ حص د المي نسبة المس حة له تتثير كبير عل زي د اإلنتي  ،إذ كلمي ازدادت
مس حة حو الت ذية ازدادت كمية المي المحصود للزراعة ومين ثي زاد اإلنتي إلي حيد قيد تكيون الزيي د غيير مجديية
اقتص دي ل م خس ر ب ألر كم في نسبة .10:1
ب إلنتي لكيون ع قية
أن زي د المي المحصود قد تودي إل انهي ر األكت الترابية أو ت يدق ل ب لتربية أو انخفي
إنت الحنطة م المي هي ع قة غير خطية متعدد كم وجد الب حث ن .)1999( Zhang and Oweis
وهيذ النتي ئ جي ءت موافقية لمي أورد  )2006( Oweis and Hachumبي ن الشيجيرات الرعويية أظهيرت بقي ء
يصل إل  %90داخل نظ حص د الميي ب لمسيتجمع ت المطريية الصي ير مق رنية بيـ  %10بيدون حصي د الميي فيي احيد
مشييي ري الب ديييية السيييورية .أمييي فيييي بييين دن ازداد إنتييي محصيييول اليييرز حيييوالي  %32عنيييد اسيييتخدا حصييي د الميييي
ب لمستجمع ت المطرية الص ير ( .)1998 ،UNEP
 .2تأثير عمق المطر علل المحتبوى الرطبوبي فبي المنطقبة المزروعبة :يوضي الجيدول ( )3المحتيو الرطيوبي لحيو
الت ذية والمس حة المزروعة تحت عمقين مطريين مختلفين .ن حظ مين الجيدول إن المحتيو الرطيوبي ازداد فيي المسي حة
المزروعة عن حو الت ذية ولعمقيي  15و  30سي تحيت سيط التربية تحيت العمقيين المطيريين  5.2و  32.3ملي وهيذا
يؤكد عل أن أنظم ة حص د المي تعمل عل زي د المحتيو الرطيوبي للزراعية والسييم عنيد أعمي ق المطير الكبيير التيي
تزيييد ميين كمييية السييي السييطحي .وقييد ذكيير الب ي حثون  Tubeilehوآخييرون ( )2006ب ي ن المحتييو الرطييوبي فييي التربيية
للمس حة المزروعة يزداد عند تطبيق أنظمة حص د المي نتيجة تجم مي السي السيطحي فيهي مين منطقية حيو الت ذيية
خ ل تس قط المطر.
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 .3تأثير عمق وفترة سقوط المطر علل السيح السطحي :يوض الشكل ( )6عمق المطر والسي السطحي لفترات مختلفة
لسقوط المطر (االستدامة) خي ل التجربية .عنيد بدايية سيقوط المطير علي حيو الت ذيية وازديي د معدليه عين قيدر التربية
ب متص ص تل األمط ر يبدأ السي السطحي ب لجري ن عل سط التربة ليصيل إلي المنطقية المزروعية ،ون حيظ أن كلمي
زاد عمق المطر وفتر سقوط المطر (االستدامة) زادت كمية السي السطحي التيي تنسي ب إلي المسي حة المزروعية لزيي د
رطوبة التربة فيه ومن ث زي د ب إلنت .
إن المستجمع ت المطريية الصي ير فيي أنظمية حصي د الميي انتجيت كميية سيي السيطحي مين  %85-5مين العميق
المطري خ ل تجربة أجريت في األراضي السورية ( Aliوآخرون .)2010 ،وإذ م أجريت صي نة جيد لمسيتجم الميي
ب لحيدل الجييد أو باضي فة بعي الميواد الكيمي ئييية للتربية فييمكن حصي د  %80-30مين ميي أألمطي ر السيتخدامه مين قبييل
المحصول (عوي وآخرون.)2002 ،
الجدول ( :)3المحتو الرطوبي لحو الت ذية والمس حة المزروعة تحت عمقين مطريين مختلفين.
Table (3):Water content for catchment and cropped area under two different rainfall depths
عمق المطر مل
Rainfall depth

المحتو
الرطوبي %
Water
content

32.3

5.2
حو
الت ذية
Catchment
area

المس حة
المزروعة
Cropped
area

العمق
Depth
س

حو
الت ذية
Catchment
area

المس حة المزروعة
Cropped area

29

15

22

23

23

26.3

30

21

22

22

 .4تأثير عوق الوطر على نسبت الوواد العالقت بوياه السيح السطحيٌّ :ضح لشكح (  )7ححثيْش مقحك لشق حش لشطح(لظ ح )
ملَ نطبت لشقٌلد لشع(شمت  ،%حْث نالحظ أن كلق( صلد مقك لشق ش لشط(لظ ملحَ ححٌا لشخيزّحت لصدلدث نطحبت لشقحٌلد لشع(شمحت
فِ مْ(ه لشطْ لشط حِ .ركش لشب(حث(ن حطن ًلشكق(ع  )2008ب(ن لشخص(ئص لشقؤيشة فِ كقْت لششًل ب طبم(ً شنخ(ئج ححلْ(
لالنحذلس لشقخعذد من خالل حجشبحت مقلْحت أيشّحج فحِ مذّنحت لشقٌ ح( ىحِ م(مح( حجح لشطحْ ًم(مح( ل(بلْحت لشق حش شلخعشّحت
ًم(محح( لش (لححت لشحشكْححت شلخطحح(لظً ،ركححشل بحح(ن حج ح لشطححْ ّعححذ لشع(محح( للكثححش ححذّححذلً ش قْححت لششًل ححبً .لححذ ركححش لشبحح(حثٌن
ً Oweisآخححشًن  ) 1999بحح(ن ححح( مك ح لت لشخش ححب(ث فححِ أنلقححت حصحح(د لشقْحح(ه شلححشُ لشخ قْلححِ ّ قححن فححِ نصححب مصححْذة
شلخش ب(ث فِ مجشٍ لشطْ لشط حِ ًّخ حنلْفي( فِ فخشة لشجف(ف.
مححن ىححزل لشبحححث ح ح ل ححخنخ( بححثن لشنطححبت لشقالئقححت شنلحح( حصحح(د لشقْحح(ه شضسلمححت محصححٌل لشحن ححت بقخححٌن لش فحح(ف أً
لشقص(طب  C:CAىِ  3:1فِ من مت لشقٌ (ً ،أم ج ح( (  1260كي /ى خ(س بضّ(دة فِ لشح( ح( بقمحذلس  %90محن
لشضسلمت لشذّقْت ،بْنق( ّضدلد لشح( ( إشَ  1610كي /ى خ(س بنطبت ً 8:1لشَ  1700كي /ى خ(س بنطبت ً 10:1ىِ مطخٌّ(ث
حفٌق ملَ لشضسلمت لشق شّتًّ .ضدلد لشقحخٌٍ لششطٌبِ شلخشبت فِ لشقط(حت لشقضسًمت ًملَ أمق(ق مخخلفحت النلقحت حصح(د
لشقْحح(هً ،كقحح( لصدلدث كقْححت لشطححْ لشطح حِ ًنطححبت لشقححٌلد لشع(شمححت بححو مح صّحح(دة مقححك لشق ححش لشطحح(لظ ملححَ حححٌا لشخيزّححت.
ًلً ِ بخ بْك أنلقت حص(د لشقْ(ه شقخٌن لش ف(ف فِ للسلضِ لشقنبط ت ًلشقنحذسة شلفالحْن ،حْحث ّضحقن صّح(دة لإلنخح(
ًل خيالل لشقٌلسد لشق(ئْت بك ( أفض(.
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DESIGN AND EVALUATION OF WATER HARVESTING WITH MICRO
CATCHMENT FOR AGRICULTURAL WHEAT TO MEET THE WATER
REQUIREMENTS IN MOSUL CITY/NORTH IRAQ
Thanoon, A. A.
Technical Institute of Mosul / Mosul. Iraq
E-mail: aazhor@yahoo.com

ABSTRACT
In this study the runoff collected from catchment area , is utilized directly to irrigated
wheat crop to meet its the water requirements with design the micro catchment water
harvesting system (ratio catchment C area to crop area CA) based on the climate , crop and
soil data. The design rainfall was estimated at 80% probability and crop water requirement by
Penman-Monteith. The experiment was divided to three ratio C:CA 3:1 , 8:1 and 10:1 on the
area of 25m2 , dikes are used on the cropped area with 15 cm height to collect the maximal
runoff from the catchment area and use water content in soil profile for increasing yield. The
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results showed that the grain yield increases from 1260 kg/ha to 1700 kg/ha with the increase
in the size of catchment area , and that the water content in crop area and the collected runoff
and its percentage of materiel suspended increase with the increase in depth of rain dropping
on catchment area.
Keywords: Water harvesting, micro catchment, climate data, wheat, Mosul.
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