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 ةصالخال

( Runoff Coefficientيهدددا البحددي الددي تقدددير كميددة السدديح السددطحي وحسدداس معامددل السدديح السددطحي  

الدراسدة  اعتمدد  .لغرض تصدميم وددار  نظدم حقليدة لحصداد ميداه ا مطدار لمنطقة تل عبطة الواقعة غرس محافظة نينوى

وقدد تدم  ملدم.  611والبدال  معددلها السدنوو حدوالي  2162والدى  6991على بيانا  أمطار يومية في تل عبطة للفتر  مدن 

االنمددوذا االوا اسددتخداي طريقددة رقددم تددم فددي  .اعتمداد أنمددوذجين لحسدداس كميددة السدديح السددطحي ومعامددل السديح السددطحي

(، أمدا االنمدوذا النداني فدتم اسدتخداي طريقدة SCS Curve Number Methodالمنحني في حساس السديح السدطحي  

( Excelتهيئة برنامجين حاسوبيين باسدتخداي برندام)   ا مر(. تطلب  Threshold Rain Method, TRحد العتبة  

 .ولكل طريقة من الطريقتين

حيدي كدان   (SCS الد  مدن طريقدة   اكبدر  ( تعطي كمية سديح سدطحيTRان طريقة حد العتبة   ظهر  النتائ)أ

وأن معدددا معامددل السدديح  ملددم علددى التددوالي61ملددم و  22هددو  SCSو  TR يتددمعدددا السدديح السددطحي السددنوو بطريق

( إليجدداد معادلددة SPSSتددم اسددتخداي برنددام)  وقددد ( لمنطقددة الدراسددة  تددل عبطددة(.  1.21-1.112السدطحي يتددراوي بددين  

تدم اسددتخداي  وأخيدرا  بياندا  االمطدار السدنوية لمنطقدة الدراسدة.باالعتمداد علدى معامدل السديح السدطحي وذلد  الحتسداس 

 .لمنطقة الدراسة باالعتماد على االمطار الشهرية وذل  معامل السيح السطحي لمعادلة  يجادإل( MINITABبرنام)  

Estimating Runoff Coefficient for Water Harvesting at Tal-

Abta Area- Nineveh Governorate 

Zahraa.GH
*
                     Dr. Ahmed Y. Hachum

**
 

                                       MSc.                                                               Professor 

Department of Dams & Water Recourses  

College of Engineering / University of Mosul                 

ABSTRACT 

The present research aims to estimate the amount of surface runoff and runoff 

coefficient in Tel-Abta area west of the province of Nineveh for the purpose of designing 

and management of small scale rainwater harvesting systems. Daily rainfall data at Tel-

Abta for the period (1991 – 2062) are used. The mean annual rainfall for this period is 

611 mm. Two computer codes, using  EXCEL Programming are developed; one is based 

on the SCS Curve Number Method "SCS- CN"  and the other one is based on the 

method of Threshold Rain "TR". The study revealed that the TR method resulted in 

average annual amounts of surface runoff greater than that of the SCS method (23 mm 

versus 16 mm; respectively).  On average, the runoff coefficient at Tel- Abta is in the 

range of 0.062 to 0.24.  Finally, simple equations were proposed to estimate, at Tel Abta 

area, the runoff coefficient depending on the characteristics of the monthly rainfall in 

the study area. 

Keywords: Water harvesting, Runoff Coefficient, Threshold Rain Method, SCS Curve 

Number Method, Rainfall analysis. 
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 المقدمة

للحفاظ الذي يحتم البحث عن وسائل  من أهم الموارد الطبيعية للدول ومرتكزاً أساسياً لنموها وتطورها األمر المياه تعد  

. يعتبر حصاد المياه وسيلة على الوجه األمثلمن مياه  الدورة الهيدرولوجية ما تمنحهعلى الثروة المائية واستغالل كل 

في هذه الجفاف  من ةات السلبية الناجمتأثيرالمن المناطق الجافة والتخفيف  من مياه األمطار في لالستفادةفعالة و اقتصادية 

الناجم من الهطول المطرية وبخاصة في  من مياه السيح السطحي االستفادةالمناطق. حصاد المياه ممارسة قديمة في 

األخيرة اهتماما" كبيرا" في تصميم قد شهدت السنوات  و المناطق الجافة التي تمتاز بشحة مواردها المائية التقليدية.

 . يوحتى الصناع يوتطوير وإدارة نظم حصاد المياه ألغراض االستهالك البشري والزراع

إن المشكلة األساسية التي تواجه تصميم وإدارة نظم حصاد الميااه هاو عادج وجاود طرائاق وأسااليب مناسابة وعملياة لتخماين 

ي موقا  المشارو . أ اف الاى الاق الانقي الكبيار فاي البياناات الالزماة لتخماين من األمطار فالمتأتي كمية السيح السطحي 

تعاد طريقاة رقام  بضاعة هكتاارات. مسااحتها صاغيرة ال تزياد عانالسيح السطحي الناجم من عواصف مطرية علاى جابياات 

فاي تخماين مقادار السايح الساطحي   اا  وعملية مبسطةلمكتب خدمات الحفاظ على التربة األمريكي "  "SCS-CNالمنحني 

خاالل األيااج لترباة والمحتاو  الرطاوبي لاالرض  اتعلى عدة عوامل كالتربة والغطاء النباتي واساتخدام هذه الطريقة تعتمد

مان  تعاد [ ان عملية تقدير السيح السطحي المتاأتي مان األحاواض المائياة4افاد ] .[3] و[2] [ و1السابقة للعاصفة المطرية ]

ان العالقاة التاي تارب   تباينالمسائل المهمة في هندسة الموارد المائية وخصوصاً في الدراسات المتعلقاة بحصااد الميااه  فقاد 

باين الساطحي تراوح معامال السايح فقد رتب  ارتباطا مباشراً بعمق المطر تمعامل السيح م  عمق المطر عالقة غير خطية و

. ()حاوض وادي تاارو فاي منطقاة الدراساةملم  19الى  9من  من  لعمق مطر  4..و ملم ( 11الى  3لعمق مطر من  1...)

 ( ملم.19 – 9)بين ( ولعمق مطر يتراوح 11.. – 2...(بين [ فقد اكر بأن قيمة معامل السيح السطحي تتراوح 5أما ]

لااذلق فقااد اسااتهدفا الدراسااة الحاليااة تخمااين الساايح السااطحي الناااجم ماان هطااول مطريااة قليلااة العاادد والكميااة خااالل الموساام 

ومحاولاة اساتنباط معاادالت جديادة "عتباة المطار"                      أخر  هي تطاوير لطريقاةالمطري باعتماد طريقة رقم المنحني وطريقة 

 .محافظة نينو ( -)تل عبطة مبسطة لتخمين معامل السيح السطحي لمنطقة الدراسة 

 المواد وطريقة البحي

 والبيانا  موقع الدراسة
  '56 °35 شرقاً وخ  عرض '33 °42 منطقة تل عبطه الواقعة غرب محافظة نينو  الواقعة على خ  طول تم اختيار

وسبب اختيار هذا الموق  يعود الى أن المعدل السنوي لألمطار فيه هو ج فوق مستو  سطح البحر.   221شماالً و ارتفا   

وقد تم الحصول على ملم وهذه الكمية غير كافية إلنتاج زراعي مطري ) ديمي( مجدي اقتصاديا" في معظم السنوات.  164

المتوفرة لألمطار للفترة البيانات اليومية لألمطار من )محطة االنواء الجوية في ناحية تل عبطه (. استخدما البيانات 

 نطقة الدراسة .وق  ممل( يو ح خارطة 1استنباط كمية السيح السطحي ومعامله . الشكل )في  1996-2.12

 

 النماذا الرياضياتية 

 (SCS-Curve Number Methodا نموذا االوا: طريقة رقم المنحني   -أ
سنة   حيث تم 16من سنوات الدراسة البالغة تم في هذه الطريقة حساب السيح السطحي بشكل يومي ولكل سنة 

واستخداج األرض  C(  Group[ والمصنفة  من المجموعة ) 6[والق حسب نو  التربة لمنطقة الدراسة  CN=91اختيار

هي المعدل لحالة رطوبة متوسطة للتربة  CN[  وتعتبر هذه القيمة لـ 1[المأخوا من المرج   1-وكما مو ح في الجدول 

والق حسب كمية الهطل المطري لألياج  حسب رطوبة التربة يوج المطر CN. يتم تعديل قيمة AMCIIبـ ويرمز لها 

للتربة الرطبة  AMCIII و  للتربة الجافة  AMCI الى CNاليوج الممطر قيد التحليل حيث تعدل قيمة  الخمسة التي تسبق 

 اما قيم  [.1[من  المقتبس 2-وكما هو مو ح في الجدول 

CN   ( لحاالت المحتو  الرطوبي الجافAMCI   (  والرطب )AMCIIIفتحسب من المعادالت االتية  )]  1:] 

  ( )  
     (  )

          (  )
                                                                                           ( )  
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 [.3و  1 [ األرضحسب نو  التربة واستخداج  CNيبين قيم  1-جدول

 

Land Use  

or Cover 

Treatment 

or Practice 

Hydrologic 

Condition 

Hydrologic Soil Group 

A B C D 

Fallow Straight row 94 91 86 77 ــــــــ 

 Row crops 

  

Straight row Poor 72 81 88 91 

Straight row Good 67 78 85 89 

Contoured Poor 70 79 84 88 

Contoured Good 65 75 83 86 

Terraced Poor 66 74 80 82 

Terraced Good 62 71 78 81 

 
    

  

Small grain 

  

  

  

  

  

Straight row Poor 65 76 84 88 

Straight row Good 63 75 83 87 

Contoured Poor 63 74 82 85 

Contoured Good 61 73 81 84 

Terraced Poor 61 72 79 82 

Terraced Good 59 70 78 81 
  

     

  

Close-seeded 

legumes or  

rotation 

meadow 

  

Straight row Poor 66 77 85 89 

Straight row Good 58 72 81 85 

Contoured Poor 64 75 83 85 

Contoured Good 55 69 78 83 

Terraced Poor 63 73 80 83 

  Terraced Good 51 67 76 80 

   

pasture or  

range 

  

  

  

  

  

  

  

Poor 68 79 86 89 

Fair 49 69 79 84 

Good 39 61 74 80 
Contoured Poor 47 67 81 88 

Contoured Fair 25 59 75 83 

Contoured Good 6 35 70 79 
   

Meadow 

(permanent) 

 

 
Good 30 58 71 78 

  

Woods 

(farm wood-

lots) 

  

  

  

Poor 45 66 77 83 

Fair 36 60 73 79 

Good 25 55 70 77 

   

Farmsteads 
  

 86 82 74 59 ــــــــ

Roads and   

right-of-way 

(hard surface) 

  

  

  

 92 90 84 74 ــــــــ
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 [3,1] السابقة أياجلخمسة ل( والق حسب رطوبة التربة 2( و )1لمعادلتين )افي  CNيبين حاالت تعديل قيمة الـ   2-الجدول 

 

  (   )  
    (  )

         (  )
                                                                                           ( )    

        حيث أن:

CN(I) .يمثل رقم المنحني في حالة كون التربة جافة : 

CN(II) . يمثل رقم المنحني في حالة كون رطوبة التربة معتدلة : 

CN(III) .يمثل رقم المنحني في حالة كون  التربة رطبة : 

 

  [:1[وتحسب كمية السيح السطحي من المعادلة االتية 

        (
(           ) 

(           )
 )         (

 

    
)                                                 ( )  

  (
    

  
      )                                                                                                             ( ) 

 حيث أن:

Pe ملم(: كمية السيح السطحي اليومي(. 

P  ملم (: كمية االمطار اليومية(. 

S انج(: أقصى احتجاز محتمل لماء المطر قبل بداية السيح السطحي(. 

اما معامل السيح السطحي فقد تم احتسابه بشكل موسمي من خالل االمطار الموسمية والسيح الموسمي ولكل سنة من 

 سنوات الدراسة وحسب المعادلة االتية :

   
  

 
                                                                                                                                 ( ) 

 حيث أن:

RC.معامل السيح السطحي الموسمي :      

 (Threshold Rain Methodطريقة حد العتبة   :ا نموذا الناني -س

عتبة  لحدوثابتة تم احتساب كمية السيح السطحي وبشكل يومي ولكل سنة من سنوات الدراسة والق بتحديد قيمة معينة 

من حد العتبة  تؤدي الي حصول ارتشاح وتشب   األكبر األمطار  اا ان  فكرة هذه الطريقة هي ان كمية ]TR [1 المطر

 سيحاً بعد هذا الزمن و كما هو مو ح في نصفه )كمعدل( يذهب  األمطارفراغات التربة والمتبقي من 

Condition General Description 

5-Day Antecedent Rainfall 

in inches 

Dormant 

Season 

Growing 

Season 

I 
Optimum soil condition from about 

lower plastic limit to wilting point <0.5 <1.4 

II Average value for annual floods 0.5-1.4 1.4-2.1 

III 

Heavy rainfall or light rainfall and low 

temperatures within 5 days prior to the 

given storm 

>1.1 >1.2 
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باعتماد قيمة  TRتخمين قيم في هذه الدراسة  تمقد ف ا  لذTRلم يقدج أو يقترح طريقة لتخمين قيمة  ]1. إن ](2الشكل )

S..2  ًلـ قيمة محددة وثابتة  إلىولغرض التوصل  .المشار اليها سابقاTR  قيمةتم استنتاج في موق  الدراسة  TR من كمعدل

خالل سنوات ات تكرارها ( لحاالت رطوبة التربة وعدد مرSCS-CNخالل النتائج المستحصلة من طريقة رقم المنحني )

 اآلتية: كما مبين في المعادلةالدراسة و

 TR   =( * مجمو  تكرار رطوبة التربة في الحالة الجافةS..2  المعدل+ مجمو  تكرار رطوبة التربة في الحالة  *

S..2  الرطبة+ مجمو  تكرار رطوبة التربة في الحالة  *S..2/) مجمو  الكلي لعدد مرات التكرار 

 

     
                           

        
                                                                  ( ) 

 

 :]1] اآلتيةحسب المعادالت ملم ( والق  .1و TR = 5.5)  TRبعدها تم حساب السيح السطحي لقيمتي 

 

                                                                                                                            ( )     

                                                                                                   ( ) 

       
          

 
                                                                                                     ( ) 

   
      

             
                                                                                                         (  ) 

 حيث أن:

AW حد العتبة )ملم(.التي تزيد عن  اليومي  المطر:كمية 

Ng من حد العتبة.التي يكون مطرها اليومي أكبر طرة مالماألياج :عدد 

Runoff: .)كمية السيح السطحي )ملم 

Seasonal rain:  لكامل الموسم )ملم(.مجمو  المطر 

Sum rain حد العتبةالمطر اليومي : مجمو  المطر لألياج التي يتجاوز فيها. 

 

 

( وزمن بداية جريان السيح tsوزمن تشب  سطح التربة ) ((Tواستدامة  (R( يمثل ارتشاح ماء مطر بشدة ثابتة )2الشكل)

مقدار السيح السطحي الممكن و المركبة  4كبة وتمثل المر( TRحد العتبة المطري ) 3و 2و 1(. يمثل مجمو  trالسطحي )

 .]T  [1إلى  trهو ارتشاح الماء في التربة خالل الفترة من  5

 

 

TIME 

1 

2 

3 

5 

4 

Steady intensity rainstorm 

Infiltration rate curve 

R 

T 

 

tr 

 

ts 

RA
TE

 

P 
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 المناقشة النتائ) و

  SCS-CNرقم المنحني النتائ) المستحصلة  من انموذا 

حسب تربة الموق  وطبيعة  CNبعد تحديد قيمة اولية لـ  SCS-CNتم ايجاد كمية السيح السطحي بتطبيق طريقة  الـ 

 CNلخمسة اياج قبل المطرة  حيث ان قيم لالمعدلة حسب رطوبة التربة  CNقيم  3 -الجدوليعرض استخداج االرض. 

 4-في الجدول ة. اما قيم السيح السطحي فمو ح على حالة معدل الرطوبة تبقى ثابتةأو تتغير من الحالة الجافة  الى الرطبة 

األياج وللحاالت الثالثة )الرطبة والمعدل والجافة( . وقد تم حساب عدد  CNم  عدد مرات تكرار قيم  16ولسنوات الدراسة 

سيح سطحي  وتم حساب قيمة  معدل معامل السيح السطحي  والق  يحدث فيهاالتي األياج مطرة لكامل الموسم وعدد مال

  اآلتية:حسب المعادلة 

Avg. RC=Sum RC/NS                                                                                     ……………. (11) 

 حيث ان

Sum RC سيح سطحي. فيها حدثياج التي لأل: مجمو  قيم معامل السيح السطحي 

NS سطحي. سيحالتي حدث فيها  االياج الممطرة: عدد 

 

 AMCالمستخدمة في البرنامج وحسب رطوبة التربة  CN.  يو ح قيم 3-الجدول

 

 

 

 

 

ان كال المعادلتين  حيث يالحظ ( 11( و )5( معامل السيح السطحي المحسوب باستخداج المعادلتين )3يو ح الشكل )

( يكون اكثر بقليل من 5اعطا معامل سيح متقارب اال ان معامل السيح السطحي الموسمي المحسوب من معادلة )

 (.11المحسوب من المعادلة )

 

 

 

 2.12-1996لسنوات ل( معامل السيح السطحي الموسمي ومعدل معامل السيح السطحي اليومي 3لشكل)ا

المحتو  الرطوبي 

 للتربة 

AMC 

CN S  

)inch( 

0.2*S  

) mm( 

I 80.94 2.35 11.96 

II 91 0.99 5.02 

III 95.88 0.43 2.18 
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(  والمعدل 5يو ح كمية السيح السطحي واالمطار السنوية ومعامل السيح السطحي الموسمي المحسوب بالمعادلة ) 4-الجدول

 ( وعدد األياج الممطرة وحالة رطوبة التربة لخمسة اياج قبل اليوج الممطر وعدد تكرر الحالة11المحسوبة بالمعادلة )

 

 

  TRنموذا  دالنتائ) المستحصلة  من 

 حيث اختير قيمتين لـ   TRبعد تحديد قيمة لـ   TRالمطري  تم ايجاد كمية السيح السطحي بتطبيق طريقة حد العتبة

=TR5.5  ملم  نالحظ اختالف بين كمية السيح السطحي المحسوبة بهذه الطريقة عند اختالف قيم  .1وTR    بزياد  TR 

االمطار السنوية وعدد العواصف المطرية  6-و 5-يقل كمية السيح السطحي المجمعة الختالف مقدار المطرة. يبين الجدول 

 أعلىسيحا سطحياُ  أعطاالمحددة . اا هذه الطريقة  TRالمرصودة وكذلق التي احدثا سيحاً سطحياً اعتماداً على قيمة الـ 

( السيح السطحي 4. يو ح الشكل )1 - في الجدول مبينملم  وكما هو  .1و TR = 5.5 لقيمتي SCSمن طريقة 

( يو ح 5  نالحظ تقارب قيم السيح السطحي لكال القيمتين. والشكل )ملم .TR= 1 وملم TR= 8.5 المحسوب عند قيم 

 .TRمتين لـ يمعامل السيح السطحي لكلتا الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TR( يبين السيح السطحي المحسوبة بطريقة حد العتبة 4الشكل)
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ملم. .1و  5.5وهما  TR( يو ح معامل السيح السطحي لقيمتين لـ 5الشكل )

 

 

 ايجاد معادلة لمعامل السيح السطحي 

سنة وعدد  16تما محاولة إليجاد معادلة لمعامل السيح السطحي الموسمي باالعتماد على كمية االمطار السنوية لفترة 

ملم  .TR=1 و  SCS-CN األياج الممطرة فق   والق باالعتماد على  معدل معامل السيح السطحي الناتج من طريقتي 

.  وقد تم استنباط معادلتين لتخمين معامل السيح السطحي و حسب توفر البيانات  SPSSباستخداج البرنامج االحصائي 

الالزمة لمنطقة الدراسة وكما مبين أدناه. وقد تم مقارنة بين معامل السيح السطحي الناتج من المعادالت م  معدل معامل 

 .5-ملم كما هو مو ح في الجدول TR =10و SCS-CNالسيح السطحي الناتج من طريقتي  

RC = - 0.0015 + 0.000665 SR                                          (R
2
=0.483)                        ……..(12) 

RC = 0.0850 + 0.000944 SR - 0.00572 ND                     (R
2
=0.803)                       .……..(13) 

 حيث ان:

SR.)المطر السنوي )لألشهر من بداية تشرين ثاني وحتى نهاية نيسان : 

ND.)عدد االياج الممطرة في الموسم )لألشهر من بداية تشرين ثاني وحتى نهاية نيسان: 

 

 ملم TR =5.5يو ح كمية السيح السطحي المحسوبة بطريقة عتبة المطر عندما تكون قيمة  5-الجدول
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 ملم .TR =1عندما تكون قيمة  TRيو ح  كمية السيح السطحي المحسوبة بطريقة  6 -الجدول 

 

 TRو SCSبين السيح السطحي المستحصل من الطريقتين  ( يبين مقارنة1الجدول)

 

 

 



محافظة نينوى -تخمين معامل السيح السطحي لحصاد المياه في منطقة تل عبطه حاجم:     
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ملم المستحصل من  TR = 10و SCS-CNيبين مقارنة بين معدل معامل السيح السطحي الناتج من طريقتي  5 -الجدول

المعادالت المقترحة

 

السيح معامل ل تمعادالاستنباط ( في MINITABتم استخداج برنامج ) تخمين معامل السيح السطحيولغرض تطوير دقة 

 :المتغيرات التاليةباعتماد  (Multiple Linear Regression)متعدد الحدود الخطي  االنحدارباستخداج طريقة   السطحي

في الموسم ومجمو  االمطار السنوية وعدد العواصف المطرية من تشرين الثاني الى نيسان  االمطار الشهرية لألشهر 

تم قد . و2.12-1996وللسنوات ملم  .TR = 1            و SCS-CNومعدل معامل السيح السطحي الناتج من طريقتي 

 :قيمة معامل االرتباطحسب بشكل تنازلي  في ما يلي مرتبةعدة معادالت إيجاد 

RC = 0.0855 + 0.00161 SR - 0.00501 ND - 0.00170 R11 - 0.000357 R12 

     - 0.000465 R1 - 0.00079 R2 - 0.00153 R3 - 0.00063 R4       (R
2
=0.927)          ….…..(14) 

RC = 0.0854 + 0.00126 SR - 0.00492 ND - 0.00129 R11 - 0.000157 R1 - 0.000426 R2  - 

0.00118 R3 - 0.000276 R4                                          (R
2
=0.925)                          ……...(15) 

RC = 0.0843 + 0.00121 SR - 0.00489 ND - 0.00127 R11 - 0.000441 R2 - 0.00111 R3 

     - 0.000271 R4                                                                 (R
2
=0.924)                …...…(16) 

RC = 0.0836 + 0.00117 SR - 0.00482 ND - 0.00118 R11 - 0.000436 R2 - 0.00110 R3 

                                   (R
2
=0.918)               ………(17) 

RC = 0.0807 + 0.00105 SR - 0.00475 ND - 0.00115 R11 - 0.000850 R3 

                  (R
2
=0.907)              ……….(18) 

RC = 0.0868 + 0.00101 SR - 0.00549 ND - 0.000712 R3      (R
2
=0.856)            …….…(19) 

RC = 0.0850 + 0.000944 SR - 0.00572 ND                            (R
2
=0.803)            …….....(20)   

                                

 :أنحيث 

R11.مجمو  المطر لشهر تشرين الثاني : 

R12: .مجمو  المطر لشهر كانون االول 

R1كانون الثاني. لشهر : مجمو  المطر 

R2 شباط.لشهر : مجمو  المطر 

R3.مجمو  المطر لشهر ااار : 

R4.مجمو  المطر لشهر نيسان : 
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و المستحصل من استخداج  ملم  .TR  =1و  SCS-CNيبين معامل السيح السطحي كمعدل من طريقتي  9-الجدول

(..2( الى )14معادالت االنحدار من )

 

 االستنتاجا 

لمنطقة تال " في حساب السيح السطحي  TR" و "SCS-CNالطريقتين " يمن خالل النتائج التي تم الحصول عليها من كلت
حياث   رقام المنحناي طريقاة اكبار مان ا"ساطحي ا"سايحتعطي "  TR"ان طريقة حد العتبة  لوحظ  عبطة في محافظة نينو 

 ةنسااب الاى صاليبفاارق  ملام علاى التاوالي اي16ملاام و  23هاو  SCSو  TR كاان معادل السايح الساطحي السانوي بطريقتاي
كماا ان  )تال عبطاة(.( لمنطقاة الدراساة  24..-62...يح الساطحي يتاراوح باين )سج ان معامل الئوقد اظهرت النتا .% 35

   MINITABوبرناامج  SPSSالسيح السطحي المساتخرجة مان برناامج معامل استخداج احد  المعادالت المقترحة لحساب 
التي يمكن حصادها من مياه الهطوالت المطرية في هاذه طريقة سهلة وسريعة في استنتاج وتخمين كمية السيح السطحي هو 

  وغير المرصودة. المنطقة الجافة جدا"
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