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في ناحية  الوفورات المائية المتحققة عن زراعة محصولي البطاطا والبصل
 العامرية باستخدام طرائق الري الحديثة

 طه أحمد عبد الفهداويم . د 
  / قسم الجغرافية اآلدابجامعة االنبار/ كلية 

 المستخلص
إن من يتأمل في المجاالت التي تستخدم فيها الموارد المائية ويعمل على تقدير أهميتها،  

سوف يرى أن المياه كانت وال زالت حتى اآلن من أهم موارد الثروة في أي بلٍد من 
البلدان، وبخاصة بعد التدهور البيئي الذي صاحب دورات الجفاف المتعاقبة على الكرة 

شديد على الموارد المائية المتاحة، والسيما في من ضغط  رافق ذلك األرضية وما
منها، وعليه أخذت تقنيات  ة، التي تعد منطقة الدراسة جزءالمناطق الجافة وشبه الجاف

الري الحديثة تأخذ نصيبًا وافرًا من االهتمام لما لها من منافع كبيرة في مجال ترشيد 
جية( وتقليل نسبة التملح، وقد اختير االستهالك المائي، وزيادة غلة الدونم )اإلنتا

محصولي البطاطا والبصل كأنموذجين في حساب وتقدير الوفورات المائية الناتجة عن 
 ريهما بالطرق الحديثة عنه في الطرق التقليدية. 

مصادر ك ،النظرية حقيق هدف الدراسة حددنا اتجاهين للدراسة، االول يمثل مفاصلهولت
الدراسية ) األمطار، المياه السطحية، والمياه الجوفية (. واالحتياجات المياه في منطقة 

قد تم اآلخر فيتمثل بجوانبه التطبيقية، و  المائية للمحصولين بالطرق التقليدية ... أما
احتساب متطلبات الطرق الحديثة. وتبين من خالل الموازنة بين النتيجتين، إن استخدام 

من الماء خالل  3(  مليون م92ن فقط يوفر ما مقداره )الطرق الحديثة في ري المحصولي
 فصلي زراعتهما .       
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Abstract 
Then one contemplates the importance of the aspects in which 
water sources are used, he will see that water is one of welfar 
sources in a country namely after the environmental deterioration 
due to the successive dryness of the land and the intensive 
pressure on the available water sources especially in dry and 
semi- dry regions which is a part of the field study . Thus the 
modern irrigation techniques have been payed a good interest as 
they have great benefits in water consumption realization and 
increasing production in one donam and decreasing the salt rate . 
Potato and  onions corps have been take models in calculating 
and evaluating water abundance in irrigating those cops in modern 
wags of irrigation as companied to traditional ways . In order to 
carry out the aim of the study  
a literature review the water sources in the field study (Rain, 
surface water, and groundwater) and the need for winter by these 
corps , using the traditional ways of irrigation.  
As  for the piratical sids of the stucly the requirements of the cops 
have been calculated according to modern ways . After comparing 
the two results , it is concluded that the use of the modern use in 
irrigating the two corps would save  29 million m3 of water during 
the two seasons of  growing .  
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 البطاطا والبصل في عن زراعة محصولي المتحققة الوفورات المائية  ))
 (( ناحية العامرية باستخدام طرائق الري الحديثة

 المقدمة :
 الستمرار المياه وديمومتها،أكثرها و  الموارد المائية من أهم المصادر الطبيعية،تعد 

والسيما في المناطق ذات  مسؤولية وطنية،عليها واستغاللها استغااًل أمثل لذلك فالحفاظ 
 المناخ الجاف وشبه الجاف.

ونتيجة لهذه األهمية ولغرض ترشيد استهالك الموارد المائية المستخدمة في 
عمليات ري المحاصيل الزراعية وتنميتها وصوال إلى إدارة مائية رشيدة تأخذ على عاتقها 

 المائية من خالل اعتماد التقنيات الحديثة في ري مسؤولية الحفاظ على الموارد
عن زراعة  المتحققةالوفورات المائية دراسة موضوع ) ارتأينافقد  الزراعية،المحاصيل 
وتم  .(في ناحية العامرية باستخدام طرائق الري الحديثةالبطاطا والبصل محصولي  

وكونهما  ار هذين المحصولين لكونهما من المحاصيل المهمة غذائيا لجميع السكان،ياخت
في ناحية العامرية  الزراعية األرضمن المحاصيل التي تستحوذ على مساحات كبيرة من 

الزراعية في الناحية ،كما  األرض% من مساحة 32بنسبة  أيدونم . (39392بـ ) تقدر
 كميات كبيرة من المياه المخصصة للري في الناحية، يستهلكانهذين المحصولين  أن

كبيرة  أهميةأو التنقيط يكون ذو  شن استخدام طرائق الري الحديثة سواء بالر إلذلك ف
إدخال ن إولذلك ف على مياه الري أواًل وعلى اإلنتاجية ثانيًا. االيجابية آثارهاتنعكس 

مياه الري في الناحية مع زيادة في يرشد  طرائق الري الحديثة في سقي المحصولين سوف
وبذلك تتوفر كميات كبيرة من مياه الري المخصصة للمحصولين  المحصولين، إنتاجية

 الزراعية في الناحية .في مجاالت أخرى أو زيادة رقعة األرض  ايمكن استخدامه
 –حدود منطقة الدراسة  -

تتبع ناحية العامرية إداريًا إلى قضاء الفلوجة محافظة االنبار، وتمثل الناحية 
إذ انها تنحصر بين نهر الفرات  والهضبة الغربية،الرسوبي موقعًا انتقاليًا بين السهل 

تبلغ مساحة الناحية و  ، (1 خريطة وشرقًا منخفض الحبانية والرزازة جنوبًا )،شمااًل 
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محتلة بذلك  من مساحة قضاء الفلوجة، %( 35و2بنسبة )أي ، (1) 9( كم 9212)
 شكله حيزا جغرافيا يمتاز بتنوعه المكاني. مو ،النصف الجنوبي من القضاء 

  –مشكلة البحث  -
ن استخدام طرق الري التقليدية في ري المحاصيل الزراعية عامة ومحصولي البطاطا إ هل 
الكبير في استهالك مقادير كبيرة من الماء  ،أثرهابصل بصورة خاصة في منطقة الدراسةوال

مما يساعد في  د هذا االستهالك كثيراً يترشتساهم في بالموازنة مع طرق الري الحديثة،التي 
 ري محاصيل زراعية أخرى،أو في عملية التوسع الزراعي،أو االستخدامات األخرى .

 (1خريطة رقم )
 محافظة األنبارمن موقع منطقة الدراسة 

 

،  9222المصدر : وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة محافظة االنبار االدارية ، لسنة 
( . 322222:  1مقياس )   
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  –رضية فال -
محصولي في ري المعتمدة الحديثة )الرش، والتنقيط (، طرق الري استخدام  يوفر

 ايمكن استخدامهمن المياه، يستهان بها  ، مقادير الالبطاطا والبصل في ناحية العامرية
 في عمليات التوسع الزراعي واالستخدامات األخرى .  

  –الهدف  -
يهدف هذا البحث إلى دراسة االحتياجات المائية لمحصولي البطاطا والبصل في 

استخدام طرائق باحتياجاتها بذلك  ومقارنةقليدية استخدام طرائق الري التبناحية العامرية 
وصواًل إلى إدارة مائية ناجحة تأخذ على عاتقها استخدام الفائض المائي  ،حديثةالري ال

 في مجاالت أخرى زراعية وغير زراعية .
 –مصادر المياه في ناحية العامرية  -

االقتصادية أهم األنشطة تلعب الموارد المائية دورًا مؤثرًا في الزراعة التي تعد 
لما لها من  ارتبطت الحياة العامة بالناحية بالموارد المائية. إذ السائدة في منطقة الدراسة،
على  ان تأثيرها يكون ايجابيإفرت المياه بصورة جيدة فافاذا ما تو  عالقة قوية مع الزراعة،
وبالتالي توسع االستيطان الريفي وتركزه. وفي منطقة الدراسة توجد  قيام الزراعة وتوسعها،

وفيما  والمياه الجوفية والمياه السطحية، الساقطة، األمطاربتتمثل ، مصادر للمياه ةثالث
فرة في االمائية المتو  اإلمكانياتعلى انفراد لغرض بيان يلي دراسة تفصيلية لكل منهما 

 في العمليات الزراعية. الناحية وكيفية استغاللها
 األمطار: - أ

ملم سنويًا  132-32منطقة الدراسة كميات قليلة من األمطار تتراوح بين  تلمتس
( ، ويبدأ سقوط المطر في المنطقة من بداية شهر تشرين األول ويستمر حتى 9)خريطة 

مع مرور المنخفضات الجوية التي تبدأ تتزامن نهاية شهر مايس ،وهذه الفترة المطيرة 
 لدراسة من شهر أيلول وحتى نهاية شهر مايس .ومنها منطقة ا العراقبالمرور من فوق 

أيضا تصف نها تإوعلى الرغم من قلة األمطار الساقطة في منطقة الدراسة ف
تذبذب كمياتها  أوفانحراف  بالتذبذب الكبير في كمية األمطار الساقطة السنوية والشهرية،

 معدل الشهري،كبر في الأ% ويكون االنحراف 33الساقطة عن المعدل العام يتجاوز الـ 
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الشهور مطرًا في منطقة  أغزر% في شهر كانون الثاني الذي يعد 23يتجاوز الـ  إذ
 . الدراسة
 وتذبذبها جعل االعتماد عليها في الزراعة فيه نوع من المجازفة، األمطارقلة  نإ

ال أن إ السطحية أو الجوفية، األخرىفي المنطقة نحو مصادر المياه  اإلنسانلذلك لجأ 
 9219شهر تشرين الثاني من العام  فيسقوطها بغزارة في بعض السنوات كما حدث 

 .(9)ساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الشتوية وقلل من االعتماد على مياه الري
 (2خريطة رقم )

 خطوط المطر المتساوية في منطقة الدراسة

 
والرصد الزلزالي ،  لألنواء الجوية العراقيةالمصدر : وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

 ، بغداد ، بيانات غير منشورة .2002خريطة االمطار لسنة 
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 –المياه السطحية  -
يعد نهر الفرات أهم الموارد المائية في ناحية العامرية، إذ يسير النهر بمحاذاة 

بلغ معدل وقد منطقة الدراسة الشرقية والشمالية الشرقية ،حيث منطقة السهل الفيضي .
التصريف المائي لنهر الفرات عند مؤخرة سدة الفلوجة في سنة افتتاحها في الموسم المائي 

هذا المعدل  أن الا إ ،3مليار م( 12و9أي ما يعادل ) /ثا 3م299حوالي  1293-1292
تباين كمية األمطار الساقطة خالل لنتيجة  (9222-1293 مدة)تعرض للتذبذب خالل ال

تصريف مائي سجل  فأعلى قة من سد حديثة ،لالمياه المنط ةتتباين كمية ،و مدهذه ال
 9م 1153إذ بلغ معدل التصريف ( 99-98 )خالل هذه الفترة كان في السنة المائية

 . 3مليار م(  53و5بلغ ) فة خالل هذه السنةأن مجموع المياه المتصر أي  ،/ثا
 ( 1جدول رقم )

 /ثا3( م2002-58)  عند مؤخرة سدة الفلوجةالمعدالت السنوية لتصريف نهر الفرات 
 / بنسبة مليار3المعدل السنوي م /ثا3المعدل السنوي م النسبة المائية 

58-58 822 12،2 

58-58 825 15،3 

58-55 1158 38،5  

55-52 283 22،2 

52-20 822 18،3 

20-21 801 15،8 

21-22 882 18،3 

22-23 808 15،5 

23-25 851 15،0 

25-28 825 25،8 

28-28 805 21،5 

28-28 818 2221 

28-25 828 25،8 
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25-22 885 18،2 

22-2000 322 10،1 

2000-2001 285 5،3 

2001-2002 355 10،8 

2002-2003 838 18،8 

2003-2005 885 18،2 

2005-2008 852 15،2 
2008-2008 850 21،0 

2008-2008 882 20،2 

2008-2005 312 2،5 

2005-2002 218 8،8 

 .2002لوالت المائية/بيانات غير منشورة/دالمصدر: وزارة الموارد المائية/الهيئة العامة للم

 . 2002سد الفلوجة/بيانات غير منشورة/ عالمصدر: وزارة الموارد المائية/إدارة مشرو 
في كمية التصريف وخاصة في السنوات  اواضح اكما شهدت بعض األعوام تدني

يف شهده الموسم ، وكان أدنى مستوى من التصر 9222التي تلت عام
ل التصريف لهذه جمأي أن م /ثا فقط،3م 912 بلغ التصريف إذ، 9229/9222المائي
 ( .1جدول ) 3( مليار م2،2بلغ )السنة 
سدة الفلوجة ن هذا التدني في حجم التصريف المائي لنهر الفرات عند مؤخرة إ

 يحتاج إلى وقفة جادة تأخذ على عاتقها التفكير بكيفية مواجهة العجز المائي فيما لو
عمدت دول المنبع للقيام بأي خطوة عن طريق تقليل المياه المنطلقة من السدود المقامة 

تعيد الدوائر الزراعية في القطر والمزارعين النظر  أن األمركما يتطلب  النهر، أعاليفي 
الل استخدام طرائق الري في طرائق الري المعتمدة لغرض تقليل الفاقد المائي من خ

هذا ال يشكل  أن الإ ومع تدني حجم المياه المتصرفة من مؤخرة سدة الفلوجة،، الحديثة
النشاطات أو  اط الزراعي،للنش لمياهافي الوقت الحاضر أي مشكلة تتعلق بعدم كفاية 

المحاذية لنهر الفرات والتي تشكل جميعها  غير الزراعية في منطقة الدراسة األخرى
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وفي المستقبل في  اآلنأن المشكلة ربما تبرز بوضوح  الإ منطقة السهل الرسوبي،
 في القسم الجنوبي من القطر. على نهر الفرات المناطق الواقعة 

  –المياه الجوفية  -جـ   
تعد المياه الجوفية المصدر الثاني المهم بعد مياه نهر الفرات في منطقة الدراسة 

جزءًا من الحافة الشرقية للهضبة التي تحتل وخاصة في األجزاء الجنوبية والغربية منها 
بمياهها الجوفية. وهذا ناتج عن شكل انحدار الصخور في هذا العالية الغزارة  ذاتالغربية 

التدريجي من الغرب والجنوب الغربي  ي يتصف بانحدارهذالغربية ال الجزء من الهضبة
والجنوب الشرقي نحو السهل الرسوبي ووادي نهر  الشرقومن باتجاه الشمال الشرقي 

 الفرات.
بئر يعمل في عام  (822اآلبار في منطقة الدراسة بلغ عددها بأكثر من )إن 

أمتار في الجهات  12ما بين وتمتاز بغزارة مياهها واعماقها القليلة التي تتراوح  9219
مترًا في الجهات  32الجنوبية والجنوبية الغربية القريبة من بحيرة الرزازة وبين أكثر من 

 . الغربية والشمالية الغربية من بحيرة الحبانية 
رواء أللفقط  تصلحمالحة هذه اآلبار مياه على العموم فإن و  غراض الزراعية وا 
وهذا يعني أن ، (3)لتر/ثا 13البئر الواحد من المياهريف صويبلغ معدل ت، (5)الحيوانات

ن ما يمكن استثماره من المياه إ/سنة، وعليه ف3م522للتصريف يبلغ موع السنوي المج
لناحية ن المتيسر من المياه إوعليه ف. سنوياً  3مليون م 399لناحية يبلغ الجوفية في ا

 سنويا سواء من مياه نهر الفرات أو المياه الجوفية، 3( مليار م8العامرية يبلغ حوالي )
األمطار الساقطة على  فضال عنولجميع النشاطات االقتصادية والمنزلية في الناحية، 

وبالتالي ال يعول عليها وخاصة في  تذبذبهاو الناحية والتي تم استبعادها نظرًا لقلتها 
عن  ضيمكن أن يعو و  ،في بعض السنواتكبيرة لحد ما ال أن سقوطها بكميات إ الزراعة،
 في الموسم الشتوي.، والسيما مياه الري جزء من 

  –االحتياجات المائية لمحصولي البطاطا والبصل  -
ياه  وكميتها والتي تتضمن م العامريةبعد أن حددت مصادر المياه في ناحية 

ولغرض الوقوف على  الساقطة، ألمطارادون حساب كمية  ،نهر الفرات والمياه الجوفية
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 ،وطرائق الري المعتمدة حالياً  كمية المياه المستخدمة في ري المحصولين في الناحية،
حاليا بالطرق  لمستخدمةاينبغي تحديد المساحات المزروعة بالمحصولين أواًل وكمية المياه 

والحديثة لري  الناحية جميع طرق الري القديمةتعتمد في ثانيًا .  التقليدية )الري السطحي(
هدف  إلىولغرض الوصول  ،ومنها محصولي البطاطا والبصل ،المحاصيل الزراعية
رف على طرائق الري المعتمدة في ري المساحات المخصصة لزراعة عالبحث البد من الت

 المحصولين وبيان كفاءتها وكمية المياه المستخدمة.
طريقتين من طرائق الري السطحي تعتمد في الناحية ن هناك إوعلى العموم ف

الري باألحواض وتستخدم األولى طريقة  وتستخدم على نطاق واسع في ري المحصولين،
تصل لري محصول البصل بالدرجة الرئيسة وهي طريقة قديمة وذات كفاءة واطئة 

المزروعة  األرضوتقدر مساحة  ،(2)الحاالت أفضل% في 33تجاوز ت% وال 52إلى
منها  ا( دونم11392بالبصل والتي تعتمد هذه الطريقة في أروائها حوالي )

  صيفية. زراعة دونم(1992زراعة شتوية و)( دونم12952)
 ( 2جدول رقم )

حسب طريقة  2011/2012البطاطا والبصل في ناحية العامرية للعام  يالمائية لمحصولتياجات االح
 3الري السطحي م

 االحتياج الكلي /دونم3نن المائي مقالم المساحة دونم النسبة المائية 
 3م

 23،588،588 2251 10888 ) خريفية( بطاطا

 22،388،528 2182 10358 طا ) ربيعية(ابط

 51،883،220 2085 10250 ) شتوي(صل ب

 8،122،880 5880 1252 ) صيفي(صل ب

 23220520 المجموع  32822 المجموع

غازي مجيد الكواز، وصفاء الدين عبد الستار، دليل ري بعض محاصيل المنطقة الوسطى في العراق، المصدر/
الطبيعية ومركز التربة و استغالل األراضي بغداد،  اردمؤسسة البحث العلمي، معهد البحوث والمو  10م قتقرير ر 
 . 21، ص  1288

 . 2013انات غير منشورة،مديرية زراعة محافظة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بي
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أما الطريقة الثانية المعتمدة في الناحية والمتبعة لري محصول البطاطا منها 
 إذ تقدر كفاءتها  كفاءة من الطريقة األولى، أكثروهي  طريقة الري بالمروز،

زراعة خريفية  (ادونم 12233منها ) (دونم 91222% وتستخدم في ري )39بـ 
 .( 9زراعة صيفية. )جدول ( ادونم 12353و)

مليون 23و2سطحي بلغت)الوعند اعتماد المقنن المائي للمحصولين باعتماد طريقة الري 
(للموسم الشتوي 3م مليون23و3،منها)9211/9219الموسم الزراعي في(3م
المائية ضائعات وهي كميات كبيرة خاصة وان نسبة ال ( للموسم الصيفي،3م59و5و)

بكفاءة طرائق الري مقارنة  طرائق الري المعتمدة تكون قليلة  -كفاءةن أل ؛تكون كبيرة
 . الحديثة 

 االحتياجات المائية لمحصولي البطاطا والبصل باستخدام طرق الري الحديثة. -
باالعتماد  العامرية لمحصولي البطاطا والبصل في ناحيةبعد تحديد المتطلبات المائية 

ن نسبة إف ،لهذه الطرق  كفاءة الواطئةالونتيجة  على الري السطحي )األحواض والمروز(،
والغيض  كبيرة من المياه المخصصة لزراعة المحصولين تتعرض للضياع نتيجة للتبخر

 ، السريع والرشح، فضاًل عن الفائضات التي تحصل بسبب انكسار السواقي الناقلة للمياه
 ي عن عمليات تملح التربة وقلة فيتسببها الطرق التقليدية في الر ما  فضال عن
 .اإلنتاجية

لزراعة المخصصة  لذلك سوف يتم حساب كمية المياه الالزمة لري المساحات
المحصولين في الناحية باعتماد طرائق الري الحديثة )الرش والتنقيط( ومقارنتها 
باالحتياجات المائية التي تم حسابها في حالة اعتماد طرائق الري التقليدي ،لبيان كميات 
المياه التي يمكن توفيرها من المياه المخصصة للري والتي تساعد على عملية التوسع 

  .و خارجهاأفي الناحية  أخرىاستخدامها في مجاالت  أو األفقيالزراعي 
 محصولي البطاطا والبصل، طريقة الري بالرش يمكن اعتمادها في ري ففيما يخص

فالطريقة األولى:   أما طريقة الري بالتنقيط فيمكن اعتمادها في ري محصول البطاطا فقط
السطحي )األحواض تعد من نظم الري الحديث مقارنة بالري  طريقة الري بالرش،

ومن خاللها  والمروز( وفيها يتم توزيع المياه فوق النباتات على شكل قطرات صغيرة،
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معدل ماثل و بمعدل ي يمكن إضافة كمية المياه الالزمة لمنطقة الجذور بصورة متناسقة،
ن اعتماد هذه الطريقة إلحصول على كفاءة أروائية عالية .وبذلك يتم ا امتصاص التربة،

ارتفاع نسبة التبخر صيفًا و ألنها تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ؛ الناحية مهمة جداً في 
ال أن هذه إ مما يزيد من احتمال ارتفاع نسبة الملوحة في التربة نتيجة لزيادة مياه الري،

الطريقة مالئمة جدًا في مثل هذه الظروف لتقليل المياه المتبخرة وبالتالي تقليل األمالح 
مستويات  إلىالمحاصيل  إنتاجيةذلك فان هذه الطريقة تزيد من وفضاًل عن  بة،في التر 
 إنتاجيةفازدادت  ففي القائم مثال تم اعتماد طريق الرش لري محصولي البطاطا، عالية،
طن /دونم  5-3و3في ظل نظام الري التقليدي ن كانت بعد أ ،اطن 12-19إلىالدونم 

 في حالة اعتماد الري بالرش األسمدة إلىباإلضافة إلى أن األرض الزراعية  ،(8)فقط
 . (9) %92تبلغ إذ، عالية جداً ال روائيةاإلكفاءة هذه الطريقة ، و قليلةتكون 

ن اعتماد هذه الطريقة لري محصولي البطاطا والبصل في ناحية العامرية إوعليه ف
وتوفير كميات  المخصصة لري المحصولين،المائية ضائعات سوف يؤدي إلى تقليل ال

( يتضح أن معدل كمية المياه المخصصة لري الدونم 3)الجدولومن  كبيرة من مياه الري،
/دونم( وأن معدل كمية المياه 3م1818) لمحصولي البطاطا يبلغ الواحد )المقنن المائي(

 /دونم(،3م9259المخصصة لري الدونم الواحد من األرض المخصصة لزراعة البصل )
ذا ما تم ، اه مقارنة بالري السطحي التقليديوهذا يعني توفير كميات كبيرة من المي وا 

حساب كمية المياه المتوفرة لعموم المساحات المقترح زراعتها بمحصولي البطاطا والبصل 
% فان حاجة المحصولين للمياه 92اعتمادًا على طريقة الري بالرش وبكفاءة ري تقدر

لمخصصة لزراعة الألراضي  (3م32و282و233) ( منها3م92و93و523بـ) تقدر
(لألراضي المخصصة لزراعة محصول البصل 3م99و229و32و) محصول البطاطا

 (.5)جدول
وهذا يعني يمكن توفير كميات كبيرة من المياه في حالة اعتماد طريقة الرش لري 

أوفي  أخرى،يمكن استغاللها في مجاالت  3م 92و933و523المحصولين تقدر بـ 
 عملية التوسع الزراعي.
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والتي يمكن اعتمادها في ناحية العامرية لري األخرى ما طريقة الري الحديثة أ
وهي طريقة ذات كفاءة أروائية  ،ي طريقة الري بالتنقيطهوالبصل  محصولي البطاطا

ويمكن اعتماد هذه  أي أعلى كفاءة من طريقة الري بالرش،، ( 2)% 22عالية تبلغ 
محصول البصل فال يمكن ريه بهذه الطريقة إما  يقة لري محصول البطاطا فقط،الطر 

 وهذا يعود إلى طريقة زراعته التي تكون على شكل ألواح كبيرة.
الدونم  إنتاجيةن إف ،روائية العاليةالتنقيط باإلضافة إلى كفاءتها اإلوطريقة الري ب

مقارنة بطرق الري  من المحاصيل المعتمدة في ريها على هذه الطريقة تكون كبيرة،
 3921بعض التجارب الزراعية بأن إنتاجية الهكتار من البطاطا يبلغ  أثبتتالتقليدية. فقد 

ظل  كغم /هكتار في 9122 اإلنتاجكغم / هكتار في نظام الري بالتنقيط في حيث يبلغ 
 .(12)التقليدية اعتماد نظم الري

ذا ما تم اعتماد هذه الطريقة لري محصول البطاطا في ناحية العامرية وبهذه  وا 
فرة من استخدام االكفاءة العالية يمكن توفير كميات كبيرة من المياه تفوق كمية المياه المتو 

(يتضح ان معدل المقنن المائي في حالة استخدام 3طريقة الري بالرش ، ضمن )الجدول
/دونم( ،أي توفير كميات كبيرة من المياه 3م1528طريقة لمحصول البطاطا يكون )هذه ال

ذا ما تم اعتماد مساحة األراضي المزروعة في  3م 822تقدر بحوالي  للدونم الواحد ،وا 
على الري التقليدي فان كمية المياه التي تتطلبها زراعة المحصول الناحية والمعتمدة 

(،أي أمكانية توفير 3م31و533و813تنقيط تقدر بـ )اعتمادًا على طريقة الري بال
( من المياه المخصصة لري محصول البطاطا اعتمادًا على طريقة 3م15و899و212)

 .الري بالتنقيط أفضل من طريقة الري بالرش من حيث توفير مياه الري 
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 (3جدول رقم )
والبصل حسب كفاءة الري بالرش في ناحية  تقدير حاجة محصولي الباطاطا

 العامرية 
االحتياج المائي  المحصول

طريقة الري 
باألحواض كفاءة 

52 % 

االحتياج المائي 
بالمروز  طريقة الري

/ دونم كفاءة 3م
52% 

المقنن المائي حسب 
 الرش  طريقة الري

 %92/دونم 3م 

المتوفر من 
 المياه

 / دونم3م 

 523 1859 9951 ----- بطاطا شتوي
 583 1298 9129 ----- بطاطا صيفية
 1293 9533 ---- 5239 بصل شتوي
 1222 9932 ---- 5832 بصل صيفي

 
 (.9المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على جدول)

 
 ( 5جدول رقم )

طاطا والبصل في ناحية العامرية وكمية الماء االحتياطات المائية لمحصولي الب
 التي يمكن توفرها في حالة اعتماد طريقة الري بالرش . 

الطلب الحالي +  المحصول
  3الري التقليدي م

الطلب المستقبلي 
 3الري بالرش م

كمية المياه التي توفرها 
 3م

 3،939،213 19،255،252 93،988،933 بطاطا شتوي
 5،213،992 18،539،213 99،323،923 بطاطا صيفية
 12،212،392 95،235،522 51،333،292 بصل  شتوي
 9،538،853 3،283،232 2،199،832 بصل صيفي

 23،292،592 25،293،223 92،933،513 
 . 3، 2المصدر: جدول
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 ( 3جدول رقم )
 / دونم  3تقدير حاجة محصول البطاطا وحسب كفاءة الري بالتنقيط في ناحية العامرية م 

المقنن المائي طريقة  المحصول
/ دونم  3الري بالمروز م
 % 39كفاءة 

المقنن المائي حسب 
/ 3طريقة الري بالتنقيط م

 %22دونم  كفاءة 

المتوفر المياه 
 / دونم3م

 818 1395 9951 بطاطا شتوي
 221 1581 9129 صيفيةبطاطا 

 . 3، 9المصدر: جدول
 
 

 ( 2جدول رقم )
االحتياطات المائية لمحصول البطاطا في ناحية العامرية للعام وكمية الماء التي 

 .  3يمكن توفرها في حالة اعتماد طريقة بالتنقيط م
الطلب الحالي +  المحصول

  3الري التقليدي م
الطلب المستقبلي الري 

 3الرش م
المياه التي كمية 

 3توفرها م
 8،232،233 12،939،992 93،988،933 بطاطا شتوي
 8،159،525 13،918،523 99،323،922 بطاطا صيفية

 52،953،835 31،533،813 15،899،232 
 .5، 9المصدر: جدول

 
 
 
 
 
 
 
 



    الوفورات المائية المتحققة عن زراعة محصولي البطاطا والبصل 

  

  3102(العدد الثالث  )أيلول                                                             مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 

037 

  –الخالصة واالستنتاجات  -
يستهلكان كميات كبيرة مما تقدم يتضح أن محصولي البطاطا والبصل في ناحية العامرية 

ويمكن تقليل هذه الكمية من المياه في حالة 3مليون م25من مياه الري تقدر بحوالي 
ن الحاجة إففي حالة اعتماد طريقة الري بالرش ف اعتماد طريقة الري بالرش او التنقيط،

% من المياه المستخدمة حاليًا 3218أي توفير حوالي  ،3مليون م 23تكون إلى حوالي 
% 33يمكن توفير حوالي  إذ حالة اعتماد طريقة الري بالتنقيط ستكون الحالة أفضل، وفي

 من االحتياج الحالي في حالة زراعة البصل بطريقة الرش والبطاطا بطريقة التنقيط . 
 المصادر والهوامش      

 هيئة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء محافظة  -1
 احصاء قضاء الفلوجة، بيانات غير متوفرة .األنبار ، دائرة 

الدراسة الميدانية، مقابلة شخصية مع احد مزارعي ناحية العامرية، بتاريخ  -9
3/3/9213. 

وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة األنبار، شعبة زراعة العامرية، غير منشورة  -3
 .9219لعام 

رية، رسالة ماجستير اسماعيل محمد خليفة، استعماالت االرض في ناحية العام -5
 .28، ص9223)غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد، 

 .9219وزارة الموارد المائية ، مديرية ري محافظة األنبار، بيانات غير منشورة،  -3

 .22ص 1298فاروق الشوا، الري والصرف الزراعي، مطبعة طريق دمشق،  -2

 .1/5/9213لقائم، بتاريخ الدراسة الميدانية، مقابلة شخصية مع مزارعي قضاء ا -8

د. عصام خضير الحديثي، وآخرون، تقانات الري الحديثة، الطبعة االولى،   -9
 .23، ص9212

 .28نفس المصدر ، ص -2
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