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Original Article

)تأثير المتطلبات المائية في زراعة وإنتاج محاصيل الخضر (قضاء ابي غريب انموذجا
كوثر ناصر عباس
. العراق، جامعة بغداد، كلٌة التربٌة للبنات، قسم الجغرافٌة،مدرس
السدتخلص
تؼ دراسة تأثيخ الستظمبات السائية في زراعة وانتاج بعض محاصيل الخزخ (الريفية والذتؾية) لغخض الؾقؾف عمى اىسية الستظمبات السائية
 اذ ان غالبية العسميات الفديؾلؾجية تحجث داخل الشباتات بذكل عام تتأثخ بظخيقة مباشخة او،خالل مخاحل الشسؾ السختمفة بغية الكيام بالعسميات الحيؾية
 وقج اتخح البحث مؽ قزاء ابي غخيب انسؾذجا لمجراسة كؾنو مؽ االقزية السيسة التي تذتيخ بدراعة محاصيل الخزخ التي،غيخ مباشخة بؾجؾد الساء
 اذ ان انخفاضيا يؤثخ سمباً في عجم، وقج تؾصل البحث الى ان لخطؾبة التخبة السعتجلة اىسية في انبات السحاصيل.تخفج اسؾاق العاصسة بغجاد بيا
 اما زيادة تمػ الخطؾبة فتدبب اضخار كبيخة بالسحاصيل الخزخية كتعخضيا لألمخاض،االنبات او عجم استظالة الدالميات او انتاج ثسار غيخ مكتسمة
 الشتح- فزالً عؽ تأثيخىا في ازدياد عسمية التبخخ، كحلػ الحال بالشدبة لمخطؾبة الجؾية اذ يؤدي انخفاضيا الى الجفاف وتداقط االفخع واالوراق،واآلفات
مسا يؤدي الى ذبؾل السحاصيل اما ارتفاعيا فيؤدي الى تعظيل عسمية التمكيح كسا وجج ان بعض محاصيل الخزخ تجؾد زراعتيا في الخطؾبة الجؾية
 وتبيؽ ان انخفاض او ارتفاع،السختفعة كالخذ والدبانخ والخزخ الؾرقية وان بعزيا االخخ تجؾد زراعتيا في الخطؾبة السشخفزة كالبظيخ والخقي
.االمظار الداقظة او مياه الخي يؤثخ تأثي اًخ سمبي ًا في نسؾ وانبات محاصيل الخزخ
. السعة الحقلٌة، نقطة الذبول، متطلبات مائٌة، محاصٌل الخضر:الكلسات السفتاحية

THE EFFECT OF WATER REQUIREMENTS IN THE CULTIVATION
AND PRODUCTION OF VEGETABLE CROPS (ANALYTICAL STUDY
IN AGRICULTURAL GEOGRAPHY)
Kawthar N. Abbas
Lect., Department of Geography, College of Education for Women, University of Baghdad, Iraq.
Abstract
The effect of water requirements in the cultivation and production of some vegetable crops (summer and
winter) was studied in order to determine the importance of water during the different stages of growth in order to
carry out the vital processes, as most of the physiological processes within plants in general are affected directly or
indirectly by the presence of water, the research took Abu Ghraib district as a model for the study, as it is one of the
important districts that are famous for cultivating vegetable crops that feed the markets of Baghdad , and the
research has reached To the fact that moderate soil moisture is important in the germination of crops, as its decrease
negatively affects the failure to germination, the failure to elongate peacocks, or the production of incomplete fruits.
As for the increase of that moisture, it causes great damage to the vegetable crops, such as their exposure to diseases
and pests, as is the case with air humidity, as its decrease leads to Drought and falling branches and leaves, as well
as its effect on the increase in the process of evaporation - transpiration, which leads to the withering of crops. As
for its height, it leads to the disruption of the pollination process. It was also found that some vegetable crops are
well cultivated in high air humidity, such as lettuce, spinach and leafy greens, and that some of them are well
cultivated in low humidity. Such as watermelon and watermelon, and it was found that the decrease or high of the
fallen rain or irrigation water negatively affected the growth and germination of vegetable crops.
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السقدمة
تعج محاصيل الخزخ مؽ االغحية الشباتية

اما  )2002( Al-Bdayreeفقج درست اثخ السشاخ في

السيسة التي ليا اىسية اقترادية وصحية كبيخة ،وىي

انتاج محاصيل الخزخ الريفية في محافغة القادسية

مرجر ميؼ لمسعادن وااللياف والفيتاميشات وتعج مؽ

وتؾصمت الى ان درجة الح اخرة خالل مخاحل نسؾ

االغحية قميمة الجىؾن وتستاز بكؾنيا غشية بالسؾاد

السحاصيل غيخ متظابقة مع متظمباتيا الح اخرية ،وان تؾفخ

الكاربؾىيجراتية .وتعج السياه مؽ اساسيات االنتاج الدراعي

الستظمبات السائية ليا دور ميؼ حياة ىحه السحاصيل وان

في العالؼ وليا اىسية خاصة في السشاطق التي تقل فييا

االعتساد كان عمى السؾارد السائية الدظحية .قام Salih

مسا يزظخ االندان الى اتباع وسائل شتى مؽ اجل

) (2013بأحتداب االحتياجات السائية لبعض السحاصيل

تؾفيخىا وايراليا الى االرض الدراعية (Al-Jasim,

الريفية والذتؾية في وسط العخاق باعتساد السعمؾمات

 .)2019الخزخ محاصيل عذبية حؾلية وبعزيا ذات

السشاخية وبيشت الشتائج ان التبخخ الشتح االقرى الدشؾي

حؾليؽ ،والقميل مشيا معسخ وتختمف في طبيعة نسؾىا

لؾسط العخاق ىؾ ( )1900ممؼ وكانت في اشيخ مايذ

(قائسة ،زاحفة ،متدمقة) وتكؾن سخيعة الشسؾ وسخيعة التمف

حديخان وتسؾز واب وايمؾل ذات قيؼ عالية اذ أن التبخخ

وتحتاج الى خجمة مخكدة ابتجاءا مؽ زراعتيا الى حرادىا

الحاصل يسثل ( )%75مؽ التبخخ نتح االقرى الدشؾي.

وتدؾيقيا ( ،)2018 ،Al-Jasimوتؤكل عادة ثسارىا او
أوراقيا او سيقانيا او جحورىا ،وتعج الخز اخوات مؽ
الشباتات الظخية الغزة اذ يذكل الساء ندبة اكثخ مؽ
( % )95مؽ وزنيا ( .)2017 ،Al-Jasimان الستظمبات
السائية لمسحاصيل الدراعية ومشيا محاصيل الخزخ تختمف
في حاجتيا لمساء مؽ محرؾل إلى آخخ ،اذ أن لكل
محرؾل حاجة محجدة مؽ السياه الالزمة لشسؾه تختمف عؽ
غيخه ،لحا فان تؾفخ الساء يعج مؽ العؾامل السحجدة لشجاح
الدراعة او فذميا ،ومع ذلػ فديادة الساء او قمتو يحجان مؽ
نسؾىا .ذكخت  )2011( Maatoukاالحتياجات السائية
لمسحاصيل الدراعية عمى جانبي نيخ دجمة والدؾيب في
محافغة البرخة ،واعيخت الجراسة مجى التبايؽ السؾسسي
لمسداحة الدراعية خالل السؾسؼ الدراعي2008-2007
وانعكاسو عمى حجؼ االحتياجات السائية الدراعية ،وان
معجل االستيالك الفعمي يفؾق معجل االستيالك الشغخي.
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تسثمت مذكمة البحث بالتداؤل االتي :ما مجى االحتياج
مؽ الستظمبات السائية لشجاح زراعة الخزخوات الريفية
والذتؾية في قزاء ابي غخيب؟ ىل تختمف قيسة
الستظمبات السائية مؽ محرؾل خزخي ألخخ ،وما ىؾ
التؾزيع الجغخافي لسحاصيل الخزخ في قزاء ابي غخيب
عمى مدتؾى السقاطعات .اما فخضية البحث تؤكج عمى
اىسية الستظمبات السائية ودورىا في حياة الشبات ومخاحمو
الفديؾلؾجية ،وان ىشاك تبايشا في التؾزيع الجغخافي
لسحاصيل الخزخ في قزاء ابي غخيب تبعا لمحرص
السائية السجيدة لمقزاء .وتبخز اىسية البحث في ان غالبية
العسميات الفديؾلؾجية داخل الشبات تتأثخ بظخيقة مباشخة او
غيخ مباشخة بؾجؾد الساء ،اذ تمعب الستظمبات السائية دو اًر
ميساً ورئيداً في كل مخحمة مؽ مخاحل الشسؾ ،فيؾ ال يجخل
في تكؾيؽ خاليا نباتات الخزخ فحدب وانسا يقؾم بإذابة
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السؾاد السؾجؾدة فييا ويشقل السؾاد الغحائية الى الخاليـا

 ،)2020إذ يؤثخ ارتفاع معجل الترخيف في مؾسؼ

بؾاسظة عسمية

الفيزان (نيدان – حديخان) تأثي اًخ إيجابياً في زراعة

التبخخ -نتح .بيشسا ييجف البحث الى بيان متظمبات

محاصيل الخزخ .وعشج انخفاض مشاسيب السياه يزظخ

محاصيل الخزخ السائية في قزاء ابي غخيب ودراسة

السدارعؾن إلى حفخ االبار الستخخاج السياه الجؾفية

العالقة بيؽ الساء ومحاصيل الخزخ خالل كل مخحمة مؽ

واستخجاميا في ري السحاصيل ،تؾجج في مشظقة الجراسة

مخاحل نسؾىا ،ودراسة التؾزيع الجغخافي لسحاصيل الخزخ

مشغؾمة مؽ اآلبار يبمغ عجدىا ( )94بئ اًخ جؾفيا (،AGID

الريفية والذتؾية في قزاء ابي غخيب تبعا لؾجؾد السؾارد

.)2020

الشباتيـة الشاميـة ،ويعسل كزابط لمح اخرة

السائية في القزاء.
السهاد والطرائق :أوالً :مؾقع مشظقة الجراسة
يقع قزاء ابي غخيب غخب مجيشة بغجاد ،ويتحجد فمكياً بيؽ
دائختي عخض ( )° 33.25 - ° 33.8شساالً ،وقؾسي
طؾل ( )°44.12 -°43.50شخقاً ،يحجىا مؽ الذسال
قزاء الكاعسية ،ومؽ الذخق قزاء الكخخ ومؽ الجشؾب
قزاء السحسؾدية ،ومؽ الغخب والجشؾب قزاء الفمؾجة
ونيخ الفخات ،يشغخ الى الخخيظة .1

ثالثاً :الستظمبات السائية لمخزخوات :تحتل محاصيل
الخزخ السختبة الثانية بعج الحبؾب مؽ حيث األىسية
الغحائية الحتؾائيا عمى ندبة عالية مؽ الكخبؾىيجرات التي
تكؾن مخدونة في الشبات عمى ىيئة نذا أو سكخ،
والستظمبات السائية لمخزخوات تحجدىا عؾامل عجيجة
متجاخمة ومؽ الرعؾبة تثبيت أىسيتيا بالشدبة إلى أحؾال
زراعتيا السختمفة ،تتسثل بالتخبة مؽ خالل ندجتيا
وخرائص صخفيا الجاخمي وعسق الحخاثة وندبة السمؾحة
فييا ،والشبات مؽ خالل نؾعو وصشفو وكثافتو والسجسؾعة

ثانياً :السؾارد السائية في قزاء ابي غخيب :تزؼ السؾارد

الجحرية والخزخية وحجسيا ومخحمة اإلنبات والسقاومات

السائية جسيع مرادر السياه (كالتداقط بأنؾاعو والسياه

الكمية لمشبات ،ويؤثخ عامل السشاخ مؽ خالل عشاصخه

الدظحية والسياه الجؾفية) ان كسية االمظار الداقظة قميمة

السختمفة .1 .اىسية الساء لمشبات (محاصيل الخزخ) تعؾد

ومتحبحبة لحلػ ال يسكؽ االعتساد عمييا في إرواء

اىسية الساء كعامل بيئي في تؾزيع الشباتات وأماكؽ تؾاججىا

السداحات الدراعية .إال انو ال يسكؽ اغفال دورىا في تدويج

الى دور الساء في حياة الشبات ،اذ تتأثخ غالبية العسميات

مشظقة الجراسة بشدبة محجودة مؽ احتياجاتيا ،وكحلػ تدويج

الفيديؾلؾجي ــة داخل الشبـ ــات برؾرة مباش ـخة او غيخ

مياه نيخ الفخات وباألخص ما يدقط مؽ أمظار وثمؾج في

مباش ـ ـخة بتؾفـ ــخ الساء ( ،)2011 ،Al-Wahaibiفالس ـ ــاء

حؾضو عشج السشبع ،وكحلػ دورىا في تغحية السياه الجؾفية،

ىؾ العشرخ الخئيذ الحي يحجد امكانـ ـ ـ ــات االرض

وبيحا يذكل نيخ الفخات السرجر الخئيذ لمسياه في مشظقة

اإلنتاجيـ ـ ـ ــة ( ،)1980 ،Al-Sadiوذلػ لسا يتستع بو الساء

الجراسة إذ يسخ في طخفيا الجشؾبي الغخبي مذكالً ليا حجاً

مؽ اىسية تذكل دو اًر حداساً ورئيداً في كل مخحمة مؽ

طبيعياً وادارياً بظؾل  33كؼ ويبمغ الترخيف الدشؾي لشيخ

مخاحل نسؾ الشبات ،إذ ال يجخل الساء في تكؾيؽ خاليا

الفخات عشج ىحه الشقظة حؾالي  250م/3ثا (،MOWR

الشبات فحدب وانسا يقؾم بإذابة السؾاد السؾجؾدة فييا ويأخح
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بجور الؾسيط فيشقل السؾاد الغحائية الى الخاليـا الشباتيـة

الفمفل ،وندبة  % 94.1مؽ مكؾنات محرؾل الظساطة،

الشاميـة ،كسا يعسل ضابظاً لمح اخرة عؽ طخيق عسمية

وندبة  % 96.1مؽ مكؾنات محرؾل الخيار (Al-

التبخخ -نتح ( ،)1984 ،Ahmedفعمى سبيل السثال

.)2020 ،Jasim

يذكل الساء ما ندبتو  % 94.2مؽ مكؾنات محرؾل

خرٌطة  .1موقع قضاء أبً غرٌب بالنسبة ألقضٌة محافظة بغداد والعراق
المصدر :وزارة الموارد المائٌة ،المدٌرٌة العامة للمساحة ،خارطة الوحدات االدارٌة فً محافظة بغداد بمقٌاس .2010 ،250000/1

بشاءاً عمى ما تقجم وقبل االقجام عمى اقامة أي مذخوع

تختمف الستظمبات السائية لمخزخوات مؽ محرؾل إلى

زراعي يجب التعخف مدبقاً عؽ حاجة السحاصيل الدراعية

آخخ ،اذ أن لكل محرؾل حاجتو السقششة مؽ السياه الالزمة

التقخيبية مؽ السياه خالل مجة نسؾىا ،وىي ما تعخف بعسمية

لشسؾه تختمف عؽ غيخه ،وذلػ تبعا لشؾعيا ومخحمة الشسؾ

االستيالك السائي لمسحرؾل.

والعؾامل البيئية السحيظة بيا ( Bursو،)2011 ، Turab
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ويحجد تؾفخ الساء نجاح الدراعة او فذميا ،ألن الساء يجخل
في اغمب العسميات الحيؾية لمشبات وليحا عشجما يقل الساء
عؽ حاجة الشبات يتعخض الشبات لبعض األمخاض
الفديؾلؾجية ويزعف نسؾه ويقل محرؾلو ( Al-Shalshو
 ،)1982 ،Al-Kafafوتأتي اىسية الساء في الشبات



نباتات الخطؾبة السعتجلة  Mesophytesنباتات
تحتاج لكسية متؾسظة مؽ الساء.

نباتات معايذة  Epiphytesنباتات تدتظيع اخح الخطؾبة
مؽ الجؾ ولحلػ فإنيا تحتاج لجؾ رطؾبتو الشدبية عالية.

لألسباب االتية (:)1990 ،Yassen

 .2رطؾبة التخبة

أ .يذكل الساء جدءاً كبي اًخ مؽ بخوتؾبالزم خاليا الشبات كسا

تعج رطؾبة التخبة السرجر الخئيذ السيؼ لمشباتـات ،اذ

يجخل في تخكيب البخوتيؽ والكخبؾىيجرات واالنديسات

تدتسج الشباتـات حاجتيـا لمسـاء مؽ التخبة ،وتشحرخ كسية

واألحساض االميشية.

الساء الرالحة لالمتراص بيؽ نقظـة الحبـؾل ،وىي الشقظة

ب .يجخل الساء في كثيخ مؽ التفاعالت السيسة في الشبات
مثل تحؾيل الشذا الى سكخيات.

التي ال يكؾن عشجىا الساء في التخبة قابالً لالستعسال
بؾساطة الشبات ،وىي نؾعان :الحبؾل الجائؼ وىؾ كسية
الخطؾبة السؾجؾدة في التخبة التي عشجىا يحبل الشبات ،ألن

ج .يعسل الساء عمى تبخيج الشبات اذ ان كسيات الشتح في

كسية الخطؾبة التي تدتظيع جحور الشبات أخحىا أقل مؽ

السشاطق الجافة تكؾن عالية وبالتالي فأن بخار الساء

الكسية التي يفقجىا بؾاسظة الشتح .عشج نقظة الحبؾل يكؾن

السفقؾد في الجؾ سيداعج عمى خفض ح اخرة الشبات.

جحب حبيبات التخبة لمساء أكبخ مؽ قجرة الجحر عمى

تداىؼ السياه في تحجيج الرفات الخئيدة لمشباتات وغالباً ما
تدتعسل العالقة ما بيؽ الشباتات ومقجار حاجتيا مؽ السياه
كأساس مؽ األسذ التي تتخح في ترشيف الشباتات ،وعمى
ىحا االساس (  Al-Shalshو)1982 ،Al-Kafaf
قدست الشباتات الى:






االمتراص فال يدتظيع الشبات امتراص أي جدء مؽ
الساء مؽ حبيبات التخبة ،اما الشؾع الثاني فيؾ فيؾ نقظة
الحبؾل السؤقت يحجث في االيام الحارة وقت الغييخة.
( )2003 ،Amerوبيؽ الدعة الحقمية وىي كسية الساء
التي تدتظيع التخبة االحتفاظ بيا تحت تأثيخ الجاذبية
االرضية ،وىي اقرى رطؾبة تستال بيا مدامات التخبة،

نباتات مائية  Hygrophytesنباتات تشسؾ في الساء

او ما تبقى مؽ ماء في الفخاغات البيشية لمتخبة بعج تدخب

او في السشاطق الخطبة ججاً.

الساء الدائج إلى أسفل التخبة نتيجة لمجاذبية األرضية ،وفي

باتات صحخاوية :وتذسل الشباتات التي كيفت نفديا

ىحه الحالة تحاط كل حبيبات التخبة بالساء مع بقاء جدء

لتحسل عخوف الجفاف.

وسط الفخاغات البيشية خال مؽ الساء ويحتؾي عمى ىؾاء،

نباتات متأقمسة  Tropophytesنباتات قابمة لمتأقمؼ

وتدتخجم الدعة الحقمية لسعخفة كسية الساء التي يحتاج ليا

لغخوف الجفاف او الغخوف الخطبة.

الشبات.
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تختمف كسية السياه الرالحة لالمتراص باختالف قؾام

الشبات وبالتالي زيادة الشتح مشيا( (،)1990 ،Hassan

التخبة وندجتيا ( ،)2003 ،Al-Janabiفعشج مقارنة

وعشج زيادة الخطؾبة بسخحمة اإلنبات تؤدي إلى تمف البحور

معجالت نسؾ الشبات في ثالثة أنؾاع مؽ التخب وىي

ال سيسا مع بقاء البحور مغسؾرة بسياه الدقي فتخة أطؾل

(الخممية والظيشية والسمحية) يسكؽ مالحغة أن معجالت

ندبياً  ،وكحلػ تؤدي زيادة مياه الخي واألمظار إلى غديل

الشسؾ في التخب الخممية تدتسخ تقخيباً حتى نقظة الحبؾل،

التخبة حيث تقؾم بغدل الكثيخ مؽ السؾاد الغحائية السيسا

أي يسكؽ لمشباتات أن تدتفيج مؽ معغؼ السياه السؾجؾدة في

الشيتخوجيشية

(Al-

السجى الؾاقع بيؽ الدعة الحقمية ودرجة الحبؾل الحي يؾجج

.)2010 ،Shamarri

بيؽ السدافات البيشية لمتخبة ممترقاً عمى سظح دقائق
الخمل بفعل قؾة الذج الدظحي ،اما في التخب الظيشية تبجأ

مشيا

وتدسى

بعسمية

الترؾيل

 .3الخطؾبة الجؾية

معجالت الشسؾ باالنخفاض عشجما يفقج  %50مؽ الساء

تعخف الخطؾبة الجؾية عمى انيا مقجار بخار الساء السؾجؾد

الرالح لالمتراص ،في حيؽ تقل معجالت الشسؾ في

في اليؾاء السحيط بالشبات .وتتأثخ الخزخ بالخطؾبة الجؾية

األراضي السمحية حتى ولؾ كانت التخبة تحتؾي عمى مياه

في مخاحل نسؾىا ،اذ تؤثخ الخطؾبة الجؾية عمى عسمية

لحج سعتيا الحقمية (.)1113 ،Mohammed

التبخخ والشتح مؽ الشبات ( .)2010 ،Ghanimوإذا كانت

يؤدي زراعة السحاصيل في تخبة قميمة الخطؾبة إلى عجم
اإلنبات وتكؾن عخضة لفظخيات التخبة .وتؤدي قمة الخطؾبة
في مخحمة التفخعات الخزخية إلى نقص التفخعات والى
عجم استظالة الدالميات ،كسا يؤدي انخفاض رطؾبة التخبة
في مخحمة تكؾيؽ الثسار إلى تكؾيؽ حبؾب غيخ ناضجة
ويشعكذ سمبياً عمى حجسيا ( )2010 ،Al-Shamarriان
نجاح الشبات في البقاء حياً خالل تعخضو لسجة مؽ الجفاف
فأنو يكتدب قجرة أكبخ عمى السقاومة ويدداد نسؾ الجحور
عشج

نقص

رطؾبة

التخبة

لسؾاجية

ذلػ

الشقص

(.)1123 ،Radhoan

رطؾبة التخبة عشر اًخ ميساً لمخزخوات ،فكحلػ ىي
الخطؾبة الجؾية ،إذ كمسا زادت ندبتيا في الجؾ تكؾن
عسمية الشتح مشخفزة ججا ويحجث العكذ في السشاطق
الجافة التي يقل فييا بخار الساء حيث يكؾن الشتح
مختفعاً( .)2001 ،Abu Al-Samorوتؾجج عمى أسظح
أوراق نباتات الخزخ أعجاد كبيخة مشتذخة مؽ الفتحات
الرغيخة تدسى الثغؾر ،وتترل ىحه الثغؾر بغخف ىؾائية
داخل األوراق ويكؾن فييا اليؾاء مذبعا ببخار الساء
الستبخخ مؽ أسظح الخاليا .وتقل الخطؾبة الشدبية في
اليؾاء خارج فتحات الثغؾر كثي اخ عؽ الغخف اليؾائية ،لحا
تشتذخ جديئات بخار الساء مؽ غخف الثغؾر الى الجؾ

تؤثخ زيادة رطؾبة التخبة في نسؾ محاصيل الخزخ إذ

الخارجي ،وعميو فأن ح اخرة الجؾ وجفافو وسخعة الخياح

تمحق أض اخ اًر كبيخة بالشباتات وتييئ بيئة مالئسة الحتزان

العالي ـ ـ ـ ـ ــة تؤدي الى انخفاض الخطؾبة الشدبية لميؾاء

األمخاض واآلفات الدراعية ،اذ يعسل ارتفاع درجات الح اخرة

الخارجي ومؽ ثؼ سؾف يدداد معجل الشتح مؽ األوراق

مع وجؾد الخطؾبة العالية عمى اختالل التؾازن السائي داخل

(.)2010 ،Al-Fatlawi
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تؤثخ الخطؾبة الشدبية لميؾاء بجرجة كبيخة في كفاءة

الشبات ( .)2005 ،Ibrahimوتداعج زيادة الخطؾبة

محاصيل الخزخ الستغالل الساء  ،ويسكؽ الحرؾل عمى

الشدبية عمى انتذار االمخاض الفظخية التي تريب الشسؾ

مقاديخ مختمفة لكفاءة محرؾل معيؽ عشج زراعتو في

الخزخي والثسار ،وزيادة اإلصابة بالعفؽ األخزخ واألزرق

عخوف متبايشة ،فعشجما تقل الخطؾبة الشدبية في اليؾاء

واإلصابة بالحذخات

(  Khalidو ،Al-Shakry

يدداد التبخخ فتقل الكفاءة ،والعكذ صحيح ففي حالة

 .)1191كسا وتعج الخطؾبة الشدبية مؽ العشاصخ السشاخية

ارتفاع الخطؾبة الشدبية يقل التبخخ فتدداد الكفاءة .و يكؾن

السيسة لسا ليا مؽ عالقة في عسميات التبخخ والشتح

اليؾاء رطباً اذا بمغت رطؾبتو اكثخ مؽ ( )%70ويكؾن

والسيسا في اشيخ الريف ،إذ إن أجؾاء الخطؾبة العالية قج

متؾسط الخطؾبة اذا كانت رطؾبتو تتخاوح بيؽ (- 60

تؤدي الى تمف محاصيل الخزخ او تعسل عمى تأخيخ

 )%70ويكؾن اليؾاء جافاً اذا بمغت رطؾبتو اقل مؽ

نسؾىا ،او تؤدي الى مذاكل مخضية لبعض الخزخ مثل

( .)2002 ،Al-Baderi( )%50تعتسج الغخوف السالئسة

الظساطؼ .عمى الجانب االخخ تؤدي عخوف الجفاف الى

لتمكيح الخزخ إلى حج كبيخ عمى الخطؾبة الشدبية لميؾاء،

نقص الساء في اندجة الشبات نتيجة لشقص ماء التخبة

فارتفاع رطؾبة اليؾاء أو نقريا قج يعسل عمى تعظيل

الرالح لالمتراص ،اذ يؤدي انخفاضيا إلى اختالل

عسمية التمكيح وسقؾط األزىار في بعض الشباتات وانتذار

التؾازن السائي لمشباتات فتربح الكسية الالزمة لمتبخخ– نتج

بعض األمخاض الفظخية فييا ( .)1994 ،Musaتعج

اكبخ مؽ الكسية التي يحرل عمييا الشبات ،فتدبب جفاف

الخطؾبة الشدبية مؽ العؾامل السيسة والزخورية في زراعة

وتداقط االفخع واالوراق والثسار الرغيخة واالزىار الحجيثة،

محاصيل الخزخ خالل مخاحل نسؾىا ،و إن ارتفاع

كسا ان انخفاض الخطؾبة يؤدي إلى تكؾيؽ قظع فميشية في

معجالتيا يعشي تقميل عسميات اإلرواء والعكذ صحيح ،كسا

الثسار تذؾه مشغخىا وتقمل قيستيا التجارية عشج التدؾيق

يؤدي انخفاض معجالتيا في فرل الريف إلى زيادة عجد

( ،)2005 ،Ibrahimوقج يسؾت الشبات اذا استسخت حالة

الخيات مسا يؤدي إلى اضظخاب العسميات الحيؾية في

الجفاف مجة طؾيمة.

جدول  .1مجاميع الخزر بالشدبة للرطهبة الالزمة لالنبات
رطؾبة مشخفزة

رطؾبة متؾسظة

رطؾبة اكثخ

الخقي

الظساطؼ

الذؾنجر

البظيخ
القخع

الفجل

الذمغؼ
الميانة

خيار

الدبانخ

الكخفذ

البرل
الجدر

ٌظهر تأثٌر الرطوبة واضحا فً محاصٌل الخضر على
عملٌة مهمة وهً مرحلة تكوٌن الثمار فالطماطم
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الى اختالل التؾازن السائي داخل درنات البظاطا فيدداد

الخطؾبة الشدبية مثل البظيخ والخقي .تتخاوح الخطؾبة الشدبية

الشتح فييا وىحا يعشي حرج الجرنات قبل نزجيا لقمة

التي تتالئؼ زراعة ونسؾ وتظؾر محاصيل الخزخ الريفية

محتؾاىا مؽ الخطؾبة ومؽ ثؼ الحرؾل عمى درنات جافة،

وال سيسا محرؾلي الذجخ والخيار بيؽ( ،%)90-80بيشسا

اما معجالت الخطؾبة العالية فيي تمحق اض اخ اًر خظيخة،

بمغ متؾسط متظمبات محاصيل الخزخ الريفية االخخى

والسيسا قبل نزج الجرنات ،اذ تقمل الخطؾبة العالية مؽ

(الظساطؼ ،الباذنجان ،الفمفل ،الباميا ،الخقي ،البظيخ)

عسمية الشتح مؽ الجرنات وبالتالي تأخيخ نزج الجرنات

حؾالي ( ،% )60اما محاصيل الخزخ الذتؾية مثل

نتيجة قمة الشذاط االنديسي فييا ( .)1985 ،Hafizوقج

(الدمق ،الجدر ،الذمغؼ ،الميانة ،القخنابيط ،الفجل ،الثؾم،

قدؼ ماركؾن  1966محاصيل الخزخ بالشدبة لمخطؾبة

الخذ ،البشجخ ،الدبانخ ،الكخفذ) تتظمب تؾفخ قجر كاف

الالزمة إلنبات البحور الى عجة مجاميع ،وىي كسا يغيخ

مؽ السظخ مؾزع عمى شيؾر الدشة او ما يعادل ىحا القجر

في الججول  Al-Reekabi( 1و .)1981 ،Jasim

مؽ مياه الخي ،ويتخاوح معجل حاجتيا لمخطؾبة بيؽ (-70

يغيخ مؽ الججول  1تجؾد زراعة بعض محاصيل الخزخ

 % )80باستثشاء محرؾل البظاطا الحي يبمغ متؾسط

في الغخوف التي تكؾن فييا الخطؾبة الشدبية مختفعة مثل

حاجتو  %70وكسا يغيخ في الججول ،Al-Fatlawi( 2

الخذ والدبانخ والخزخ الؾرقية عسؾما ،بيشسا تجؾد

.)2010

محاصيل خزخ اخخى في السشاطق التي تشخفض فييا
جدول  .2متطلبات الرطهبة واألمطار خالل مهسم الشسه لسحاصيل الخزر

انسهق

انههانة

يتطهبات
انرطىبة()%
80-70

انجسر

انقرنابيظ

80-70

انباذنجاٌ

انبنجر

انشهغى

80-70

انفهفم

60

انفجم

انبصم

80-70

انباييا

60

انخص

انثىو

80-70

انقرع

90-80

انكرفص

انشىندر

80-70

خيار

90-80

انًعندوش

انسبانخ

80-70

انرقي

60

انكراث

80-70

انبطيخ

60

انبطاطا

70

انخضر انشتىية

يتطهبات
األيطار/يهى

350-250

انخضر
انصيفية
انطًاطى

يتطهبات
انرطىبة()%
60
60

يتطهبات
األيطار/يهى

450-200

 .4االمطار :تختبط االمظار ارتباطا وثيقـا باإلنتـاج الد ارعـي

م ــؽ السي ــاه الالزم ــة لشس ــؾه والت ــي يك ــؾن مر ــجرىا االمظ ــار،

بذــكل مباشــخ او غيــخ مباش ــخ ،فيبــخز دورىــا السباشــخ ف ــي

وت ــؤثخ االمظ ــار ف ــي ز ارع ــة الخز ــخ خاصـ ـة ف ــي السش ــاطق

حاجة كل محرؾل مؽ محاصيل الخزخ الـى ندـبة معيشـة

الجافة وشبو الجافة ،فيي تؾفخ السياه الالزمـة لشسـؾ الشبـات،
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وتبخز اىسية االمظـار ايزـاً فـي كؾنيـا اساسـاً لعسميـة تبـادل

البشجخ ،الدبانخ ،البظاطا ،الكخفذ) تتخاوح متظمباتيا مؽ

الظاق ــة ب ــيؽ اجـ ـداء الشبات ــات لمحف ــاظ عم ــى درج ــة ح اخرتي ــا

االمظار بيؽ ( )350-250ممؼ ،في حيؽ تدداد ىحه

وبقائي ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الح ـ ـ ــجود السظمؾب ـ ـ ــة لشسؾى ـ ـ ــا (،Al-Naemi

الكسيات بالشدبة لمسحاصيل الخزخ الريفية مثل (الخيار،

 ،)1990وتكؾن مياه األمظار مؽ العؾامل السيسـة السحـجدة

الذجخ ،الظساطؼ ،الباذنجان ،الفمفل ،الباميا ،الخقي،

لشجاح الدراعة وبخاصة الدراعة الجيسية (السظخية).

البظيخ) فتتخاوح بيؽ( )450-200ممؼ ،وذلػ نتيجة ارتفاع

مع اىسية االمظار لمشبات إال ان سقؾطيا بغ ادرة يؤدي الى

معجالت درجات الحخارة وزيادة التبخخ الشتح مؽ الشبات.

تكدخ البخاعؼ وتداقط االزىار ،كسا يؤدي الى تخاص

تؤثخ األمظار في محاصيل الخزخ اال ان تؤثخ في

حبيبات التخبة الدظحية مسا يسشع عيؾر البادرات عمى

محرؾل البظاطا تأثي اخ محجودا ،وتعتسج معغؼ زراعة

فزالً عؽ االضخار الفديؾلؾجية بدبب

البظاطا في العالؼ عمى الخي ،اذ يحتاج تكؾيؽ غخام واحج

تخطيبو العالي لمتخبة ( ،)1976 ،Safafفاألمظار الغديخة

مؽ السادة الجافة في الجرنة الى ( )400-300غخام مؽ

ال تفيج محاصيل الخزخ كثي اًخ ،فالتخبة ال تستص إال جدءا

الساء (.)2010 ،Al-Fatlawi

سظح التخبة،

قميالً مشيا و يذكل القدؼ األكبخ سيؾالً تجخف التخبة وتعخي
الجحور الدظحية لمشباتات ،بيشسا تكؾن األمظار الخفيفة
أكثخ فائجة ،اذ تستريا التخبة بذكل كامل تقخيبا .ومؽ
جانب اخخ ال يرل سظح التخبة جسيع األمظار الداقظة،
اذ يقع جدء مشيا عمى الشباتات فيتبخخ مخة ثانية قبل
وصؾلو إلى التخبة ،وعسؾماً فأن كسية األمظار التي
تحتجدىا التخبة تتؾقف عمى غ ادرتيا مؽ جية وعمى كثافة
الغظاء الشباتي مؽ جية أخخى ،وعميو فسؽ السيؼ ججا
حداب كسية األمظار الفعمية التي ترل فعميا إلى التخبة
وليذ كسية األمظار الكمية التي يدجميا مكياس السظخ
( Al-Adatو  .)1997 ،Abdullahويفقج حؾالي %70
مؽ مياه األمظار الداقظة عمى الشغام البيئي مؽ خالل
عسمية التبخخ-الشتح  ،ويعتسج التبخخ-الشتح عمى عؾامل
مثل تخكيب وكثافة الغظاء الشباتي ونؾع التخبة وندجتيا
( Mahdiو  .)1999 ،Al-Kholiبالعؾدة الى الججول
 2يتزح ان محاصيل الخزخ الذتؾية مثل (الدمق،
الجدر ،الذمغؼ ،الميانة ،القخنابيط ،الفجل ،الثؾم ،الخذ،
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تتأثخ محاصيل الخزخ مثل الظساطؼ عشج انخفاض
نريبيا الكافي مؽ الساء ،فتقل سخعة انقدام الخاليا فيقل
معيا الشسؾ الخزخي ،فيقل االثسار والسحرؾل تبعاً لحلػ،
اذ ال يسكؽ لشباتات الظساطؼ ادخار كسية كافية مؽ السؾاد
الكخبؾىيجراتية والبخوتيشية ،اذ يقؾم نبات الظساطؼ بدحب
بعض الساء السؾجؾد في الثسار نتيجة قمة الساء ،فيشذأ عؽ
ذلػ نقص في حجؼ الثسار التي سحب مشيا ىحا الساء،
مبكخ عشج زراعتو اعتسادا عمى
بيشسا يشتج البرل محرؾالً
اً
السظخ ،وأن الجدء الحي يحرج مشو عبارة عؽ أجداء
خزخية ،وال تحرج األبرال إال بعج أن تتيجل أوراق
البرل الخزخاء ،وقج وجج أعمى ندبة مؽ األبرال السبكخة
الشزج في القظع التي لؼ تخوى إال بسياه األمظار ،وقج
وجج ايزاً أن السحاصيل السدروعة زراعة مظخية تكؾن
أبكخ نزجاً مؽ السحاصيل السدكية ،فالبظيخ السعتسج عمى
األمظار يغيخ مبك اخ في األسؾاق قبل البظيخ السدقي
بذيخ تقخيباً وأنو أقل ماء وعري اخ مؽ البظيخ السدقي ،وقج
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ثبت أن ثسار الخيار السخَة تغيخ في مدارع الخيار التي يتؼ
زراعتيا ديسيا (.)1980 ،Faraj

 .5التبخر – الشتح
تحغى دراسة مقجار التبخخ والشتح بأىسية كبيخة في

ويعج نبات الفمفل مؽ نباتات الخزخ الحداسة ججاً لمساء

الجراسات التظبيكية في السجال الدراعي والسيسا في

خرؾصاً عشج قخب فتخة االزىار واثشاء االزىار وعقج الثسار

السشاطق الجافة ،لسا ليحه الغاىخة مؽ تأثيخ عمى حياة

فديادة كسية الساء تدبب سقؾط االزىار او تذؾيو الثسار،

ونسؾ وانتاج السحاصيل الدراعية ،اذ تحجد مقجار

وعادة يخوى نبات الفمفل كل  15-12يؾماً في الخبيع

الزائعات السائية في السحرؾل والتخبة وبالتالي تحجد

والخخيف وكل  12-10يؾماً اثشاء الريف ،ويحتاج الفمفل

مقجار الفائض والعجد الكامل وطبيعة نغام الخي وغيخىا

الى  8ريات في العخوة الريفية السبكخة ويشرح دائساً بعجم

( .)2008 ،Al-Baderiيعج التبخخ-الشتح اخظخ العؾامل

زيادة كسية الخي في الخية الؾاحجة اثشاء فتخة االزىار

التي تزيع بؾاسظتيا مياه الخي واالمظار ،فكمسا ارتفعت

( Abdel Aalوآخخون .)1977 ،يعج الدبانغ مؽ

درجة الح اخرة ازدت كسية السياه السفقؾدة بالتبخخ–نتح وقمت

محاصيل الخزخ التي تتظمب محتؾى رطؾبي عالي

فاعمية االمظار ( Al-Shalshو .)1982 ،Al-Kafaf

باستسخار ،اذ ان السجسؾع الجحري لمدبانغ ضعيف وانتذاره

لحا تعج دراسة عاىخة التبخخ-الشتح دراسة متسسة لجراسة

سظحي ،ويقل عجد االوراق ويرغخ حجسيا في حالة

االمظار ،الن العبخة ليدت بكسية السظخ الداقظة فحدب

الجفاف ،لحلػ يجب اعظاء الشبات محتؾى رطؾبي خفيف

وإنسا بسجى فاعميتيا ،وىحا يتؾقف عمى مقجار السفقؾد مؽ

والسيسا في السخاحل االولى مؽ نسؾ الشبات وعادة تتؼ الخية

ىحه السياه بالعسمية السحكؾرة والتدخب وتؾزيعيا الفرمي

االولى بعج انبات البحور مباشخة ،وبعج ذلػ تججد مؾعج

( .)2003 ،Al-Janabiيؾاجو تحجيج كسية التبخخ –

الخي وكسيتو تبعاً لشؾع التخبة والغخوف الجؾية الدائجة في

الشتح صعؾبات متعجدة الرتباطو بستغيخات متشؾعة يرعب

مشظقة زراعتو ( Al-Kasamوآخخون .)1980 ،مؽ

تحجيجىا بجقة اذ تتؾقف ندبتو عمى عؾامل السشاخ وىي

اشكال التكاثف االخخى التي تؤثخ بذكل ندبي في انتاج

اإلشعاع الذسدي ودرجة الح اخرة والخطؾبة الشدبية والخياح)

وزراعة محاصيل الخزخ ىي (البخد والشجى) ،فيدبب البخد

وخرائص التخبة مؽ حيث الشدجة والمؾن وخرائص

اض اخ اًر بالغة لمشباتات ويتؾقف مقجار ىحا الزخر عمى شجة

الشبات نفدو مؽ حيث نؾع الشبات وكثافتو (،Sharf

سقؾط البخد وعمى مخحمة نسؾ الشباتات عشج اإلصابة،

.)2000

ويكؾن الزخر بالغاً حيشسا يتداقط البخد في الؾقت الحي
يكؾن فيو نسؾ الشباتات بدخعة .اما الشجى فيداعج عمى
تحزيخ الشباتات بالسبيجات الفظخية والحذخية اذ تعمق ىحه
السؾاد عمى اسظح االوراق .كسا يداعج عمى اذابة السؾاد
الدسادية والسؾاد سخيعة الحوبان كشتخات الجيخ ونتخات
الرؾديؾم وغيخىا (.)1980 ،Faraj
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يختمف الفقج السائي بأختالف ال ــسحاصيل ال ــدراعية ويخجع
سبب ذلػ الى طؾل مؾسؼ الشسؾ والظاقة الؾاصمة خاللو
والى ىيئة السحرؾل وشكمو ( .)2005 ،Ibrahimوقج
وجج ان الشتح يدداد حؾالي  6مخات عشج انخفاض الخطؾبة
الشدبية مؽ  %95الى  %5مسا يؤدي إلى ذبؾل الشبات.
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ويحجث معغؼ الشتح تحت اإلشعاع الذسدي خالل ساعات

خالل الشيار ( .)2008 ،Al-Baderiوالججول  3يبيؽ

الشيار ،اذ تتدع وتشفتح الثغؾر استجابة لتأثيخ الزؾء،

مقجار ما تفقجه محاصيل الخزخ الريفية خالل مخاحل

وتتخاوح الشدبة في الميل ما بيؽ  %50 – 30مؽ مقجارىا

الشسؾ (.)2008 ،Al-Baderi

جدول  . 3كسية السياه السفقهدة بفعل الشتح من الشباتات الخزرية الريفية خالل مراحل الشسه السختلفة
ت

السحرؾل

الشتح  /لتخ

ت

السحرؾل

الشتح  /لتخ

1

الخقي

580

6

الظساطة

128.69

2

البظيخ

148.69

7

الذجخ (قخع)

360

3

الفمفل

260.19

8

الباميا

410.14

4

الباذنجان

360

9

البرل

250

5

الخيار

430.20

معامل السحرؾل ( :)Crop coefficientيسكؽ إيجاد

إن الحاجة االروائية لسحاصيل الخزخ تسثل كسية السياه

كشدبة بيؽ تبخخ-نتح السحرؾل ،والتبخخ /الشتح الكامؽ

التي يتظمب تؾافخىا لتعؾيض السياه السفقؾدة مؽ الشبات في

عشجما يكؾن السحرؾل مدروعاً في حقل واسع تحت أحؾال

اثشاء عسمية الشتح ،والتبخخ مؽ سظح االرض وما يدتيمكو
الشبات في بشاء السؾاد الغحائية وىي تعتسج عمى كسية

مثمى لمشسؾ .وباستخجام ىحه العالقة بيؽ احتداب

االستيالك السائي لتمػ السحاصيل السدروعة في الحقل

التبخخ/الشتح

ومعامل السحرؾل يسكؽ السحرؾل عمى

السحرؾل الدراعي مؽ حيث حاجتو ،واساليب الخي

عمى نؾع السحرؾل ،وقت الدراعة  ،والبحار ،وفتخة الشسؾ

السعتسجة في الدراعة .ان احتداب الحاجات اإلروائية

ويدتخخج مؽ تجارب حقمية ( . )2006 ،Habeebيؾضح

الالزمة لتعظيو أي محرؾل زراعي ومشيا الخز اخوات

ججول ( ،)4معامل الشسؾ لسحاصيل الخزخ الريفية

االحتياج السائي لمسحرؾل .يعتسج (معامل السحرؾل)،

والتي تتأثخ بعجة عؾامل مشيا السشاخ والتخبة وخرائص

يحتاج إلى احتداب اآلتي :أ .التبخخ  /الشتح الكامؽ .ب.

والذتؾية (.)1199 ،F.A.O

جدول  .4معامل الشسه لسحاصيل الخزر الريفية والذتهية
انشهر/
انًحصىل
خضر صيفية
خضر شتىية

ك2

شباط

-

-

0.75 0.95

حسيرا
اذار نسياٌ ايار
ٌ
1.05 1.52 0.95 0.35
-

-

-

-

تًىز
1
-

اب

ايهىل

0.35 0.95
-

ت1

ت2

ك1

-

-

-

0.86 0.58 0.35

1

ىشــاك عــجة عؾامــل خاصــة بالشبــات مــؤثخة عمــى حاجــة

مـاء الـخي فـي االطـؾار الستقجمـة مـؽ نسؾىـا اكبـخ مشيــا

الشبــات الــى الــخي تتسثــل فــي مــايمي :أ .عســخ الشبــات

في االطؾار السبكخة.

ومقجار نسؾه الخزخي اذ تدتيمػ الشباتات كسيات مـؽ
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ب .درجة انتذار وتعسق الجحور فسؽ اكثخىا تعسقا البظاطـا

مؽ سشة  2020حجودا زمانية كؾاقع حال اذ جخى االعتساد

والظساطؼ والبظيخ ،اما اقميا تعسقـا البرـل والخـذ والفجـل،

عمى بيانات الذعب الدراعية في تمػ الدشة والستسثمة

بيشسا تعـج جـحور الخيـار والباذنجـان والفمفـل والمفـت متؾسـظة

بذعبة زراعة ابي غخيب وشعبة زراعة الشرخ والدالم.

التعسق بالتخبة.

أوالً  :التهزيع الجغرافي لسحاصيل الخزر في قزاء ابي

ويجب ان يكـؾن اليـجف عشـج الـخي ىـؾ اعـادة ندـبة الخطؾبـة

غريب :يتزح مؽ الججول  5ان السداحة السدروعة

الــى الدــعة الحقميــة فــي مشظقــة نســؾ الجــحور ،قــج ال يكفــي

بسحاصيل الخزخ الذتؾية في قزاء ابي غخيب متحبحبة

الخي الخفيف الستكخر لتؾصيل الخطؾبـة الـى الدـعة الحقميـة

بيؽ الديادة والشقران ،اذ كانت اكبخ مداحة مدروعة

في كل ىـحه السشظقـة وبـحلػ ال يحرـل الشبـات عمـى كـل مـا

بسحرؾل الخذ اذ بمغت  800دونؼ عام  ،2020اما اقل

فيــو مــؽ الســاء خاصــة مــع زيــادة الفقــج والتبخــخ مــؽ ســظح

مداحة مدروعة فكانت لسحرؾل الخيار السغظى

التخبة لكؽ الخي الخفيف الستكخر يفيج مع الشباتات الرغيخة

والباذنجان السغظى بحجود  50دونسا لكل مشيسا عمى

فــي طــؾر البــادرة فيســا تكــؾن جــحورىا ســظحية (،Hassan

التؾالي ،اما االنتاج فقج بمغ اعمى كسية لسحرؾل الخذ

. )1990

 3200طشا ،اما ادنى كسية لو فكانت لسحرؾل الخيار

تؤدي كثـخة الـخي بعـج فتـخة جفـاف طؾيمـة الـى انفجـار رؤوس
الكخنب والخذ وتغمق جحور البشجخ وتذقق ثسار الظساطؼ،
وتــدداد االض ـخار عشــج الــخي وقــت اشــتجاد درجــة الحـ اخرة ،لــحا
يفزل الخي في الرباح الباكخ او بعج الغيخ ،وىشاك م اديـا
ع ــجة لم ــخي الس ــشغؼ مشي ــا اس ــتفادة السحاص ــيل م ــؽ االس ــسجة
السزـ ــافة وكـ ــحلػ مـ ــؽ العشاصـ ــخ الغحائيـ ــة التـ ــي تؾجـ ــج فـ ــي
مشظقة نسؾ الجحور (.)1990 ،Hassan

السغظى فقج بمغ  150طشا ،الحع شكل  .1اما االنتاجية
فكانت متحبحبة بيؽ محرؾل واخخ فقج بمغت اعمى كسية
ليا لمباذنجان السغظى 5000كغؼ/دونؼ  ،وادنى كسية ليا
كانت لسحرؾل الباقالء اذ بمغت  2167كغؼ/دونؼ كسا
تبيؽ مؽ الججول  5ان قزاء ابي غخيب لؼ يدرع خسدة
محاصيل خزخ شتؾية في ذلػ العام ىي والفجل والكخفذ
والسعجنؾس والبداليا وذلػ لعجم دخؾليا ضسؽ الخظة
الدراعية السباب اقترادية واخخى تتعمق بقمة السياه ،اما

الشتائج والسشاقذة

محرؾل البشجخ او ما يعخف بالبشجخ الدكخي فال يدرع في

تعج دراسة السؾقع الجغخافي لقزاء ابي غخيب
حجخ الداوية في التحميل الجغخافي يقع القزاء في الجدء
الغخبي لسحافغة بغجاد يعج ثالث اكبخ قزاء في
2

السحافغة ،تبمغ مداحتو ( )754.287كؼ

قزاء ابي غخيب لعجم تؾفخ متظمباتو السشاخية في القزاء
لحا يدرع في السشاطق الذسالية مؽ العخاق (،Hussein
.)2020

بشدبة

يتزح مؽ الججول  6ان السداحة السدروعة

( %)14.8مؽ اجسالي مداحة محافغة بغجاد البالغة

بسحاصيل الخزخ الريفية في قزاء ابي غخيب متحبحبة

( )5098.252كؼ .)2010 ،MOWR( 2اتخح البحث
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مدروعة بسحرؾل خيار الساء اذ بمغت  2850دونسا عام

طشا ،الحع الذكل  .2اما االنتاجية فكانت متحبحبة بيؽ

 ،2020اما اقل مداحة مدروعة فكانت لسحرؾل الفمفل

محرؾل واخخ فقج بمغت اعمى كسية ليا لمبظاطا الخبيعية

بحجود  200دونسا لكل مشيسا عمى التؾالي ،اما االنتاج فقج

 4000كغؼ/دونؼ ،وادنى كسية ليا كانت لسحرؾل خيار

بمغ اعمى كسية لسحرؾل خيار الساء  8550طشا ،اما

القثاء اذ بمغت  395كغؼ/دونؼ.

ادنى كسية لو فكانت لسحرؾل الفاصؾليا فقج بمغ 325
جدول  .5السداحة السزروعة وانتاج وانتاجية محاصيل الخزر الذتهية في قزاء ابي غريب لدشة 2222
السحاصيل

السداحة (دونؼ)

اإلنتاج (طؽ)

االنتاجية (كغؼ/دونؼ)

الجدر

100

300

3000

الدمق

170

البشجخ

-

الخذ

الفجل

-

510
-

3000
-

800

3200

4000

السعشجوس

-

-

-

القخنابيط

300

البرل

250

الذؾنجر

140

برل اخزخ

370

باقالء

الكخفذ
الميانة

الذمغؼ
الثؾم

الدبانخ
بداليا

خيار مغظى

باذنجان مغظى
السجسؾع

-

-

-

140

420

3000

650

2550

3923

480

4000

120
420
-

900
750
560

3000
3000
4000

1160

2762

-

-

1430

3864

766

1660

2167

50

250

5000

50

4326

150

14320

3000
3310

* و ازرة الدراعة ،مجيخية زراعة بغجاد الكخخ ،شعبة زراعة ابي غخيب ،شعبة زراعة الشرخ والدالم.2020 ،
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شكل  .1السداحة السزروعة وانتاج محاصيل الخزر الذتهية في قزاء ابي غريب لدشة 2222
السرجر :مؽ عسل الباحثة اعتسادا عمى (ججول .)5

جدول  .6السداحة السزروعة وانتاج وانتاجية محاصيل الخزر الريفية في قزاء ابي غريب لدشة 2222
السحاصيل
الظساطؼ
الباذنجان
الفمفل
الباميا
القخع
خيار قثاء
خيار ماء
الخقي
البظيخ
برل اخزخ
لؾبيا
الفاصؾليا
بظاطا ربيعية
السجسؾع

السداحة(دونؼ)
2250
1300
200
700
600
1075
2850
1350
2300
800
1150
325
1350
16250

االنتاج(طؽ)
6750
3600
800
850
1400
425
8550
5400
8500
3000
1100
325
5400
46100

االنتاجية (كغؼ/دونؼ)
3000
2769
4000
1214
2333
395
3000
4000
3695
3750
1000
1000
4000
2837

* و ازرة الدراعة ،مجيخية زراعة بغجاد الكخخ ،شعبة زراعة ابي غخيب ،شعبة زراعة الشرخ والدالم.2020 ،
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شكل  .2السداحة السزروعة وانتاج محاصيل الخزر الريفية في قزاء ابي غريب لدشة 2222
السرجر  :مؽ عسل الباحثة اعتسادا عمى ججول (.)6
ثانياً :التهزيع الجغرافي لسحاصيل الخزر في قزاء ابي

التقديؼ الخئيذ في كؼ  ،8اذ يتخاوح بيؽ  22-20م/3ثا في

غريب حدب السقاطعات

فرل الريف ،وبيؽ  18-15م/3ثا شتاءا (،GAOIDP

يقرج بحجؼ االستيالك الفعمي لسياه الخي كسية السياه التي
تجيد مؽ السزخات االروائية الى السداحات السدروعة
لتغظية احتياجات االستيالك السائي بسا فييا الزائعات
السائية .)2011 ،Maatouk( .لحا فقج تبايشت السداحات
السدروعة بسحاصيل الخزخ الذتؾية والريفية في قزاء
ابي غخيب حدب السقاطعات تبعا لمحرص السائية
السجيدة لمسدارعيؽ مؽ مذخوع ابؾ غخيب االروائي الخئيدي
السبظؽ والحي يعخف باسؼ ( )AG-00يبمغ طؾلو
 23.500كؼ بسعجل ترخيف  28.403م/ 3ثا ،وىؾ يتفخع
الى ثالث فخوع ابؾ غخيب الذسالي وابؾ غخيب الذخقي
وابؾ غخيب الجشؾبي ،اما كسية التجييد الفعمي لمسدارعيؽ
فيي حدب االيخادات التي تأتي مؽ سج الفمؾجة الى ناعؼ

Iraq J Desert Studies • 2021 • Vol. 11 • Iss. 2

 ،)2020اال ان ىشاك العجيج مؽ السذاكل التي تعتخض
العسل بالسذخوع مشيا عجم االلتدام بالحرص السائية
السجيدة لمسشافح مؽ قبل السدتفيجيؽ والتجاوز عمييا  ،فزال
عؽ عجم اجخاء عسمية صيانة سشؾية لمسبازل الخاصة
بالسذخوع (.)2020 ،Abbas
 .1التهزيع الجغرافي لسحاصيل الخزر الذتهية:
يؾضح الججول  7السداحة السدروعة واالنتاج واالنتاجية
لمسحاصيل الذتؾية عمى اساس مقاطعات

قزاء ابي

غخيب فقج سجمت مقاطعة /4غخيبة التابعة لشاحية الشرخ
والدالم اعمى مداحة مدروعة بسحاصيل الخزخ الذتؾية
والبالغة  935دونسا ،وان ادنى مداحة مدروعة كانت في
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ناحية /13خخنابات التابعة لسخكد قزاء ابي غخيب اذ

بمغت  8دونسا ،انغخ الخخيظة .2

جدول  .7السداحة السزروعة وانتاج وانتاجية محاصيل الخزر الذتهية في قزاء ابي غريب لدشة 2222
السقاطعة

السداحة(دونؼ)

االنتاج(طؽ)

االنتاجية (كغؼ/دونؼ)

/16ىكتخيا

175

420

2400

/12الفخخية

15

36

2400

/11جخيبة

15

36

2400

/18سسيالت

166

398.4

2400

/10مشاصيخ

112

268.8

2400

/9عياشية

39

93.6

2400

/14عكخكؾف

36

82.8

2300

/13خخنابات

8

24.4

3050

/4غخيبة

935

3222

3446

/8محسؾدي

747

2505

3353

/9بياال

498

1788

3590

/10عبادي

700

2412

3446

/11الخضؾانية الغخبية

880

3033

3447

السجسؾع

4326

14320

2849

* و ازرة الدراعة ،مجيخية زراعة بغجاد الكخخ ،شعبة زراعة ابي غخيب ،شعبة زراعة الشرخ والدالم.2020 ،
والدالم اعمى مداحة مدروعة بسحاصيل الخزخ الريفية

 2التهزيع الجغرافي لسحاصيل الخزر الريفية
يؾضح ججول  8السداحة السدروعة واالنتاج والغمة
لمسحاصيل الريفية عمى اساس مقاطعات

قزاء ابي

غخيب فقج سجمت مقاطعة /4غخيبة التابعة لشاحية الشرخ
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والبالغة  3000دونسا ،وان ادنى مداحة مدروعة كانت في
ناحية /9عياشية التابعة لسخكد قزاء ابي غخيب اذ بمغت
( )215دونسا ،انغخ خخيظة .4
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خريطة  .2السداحة السزروعة لسحاصيل الخزر الذتهية في قزاء ابي غريب لدشة 2222

السرجر :مؽ عسل الباحثة اعتسادا عمى ججول ()7

خريطة  .3انتاجية محاصيل الخزر الذتهية في قزاء ابي غريب لدشة 2222

السرجر  :مؽ عسل الباحثة اعتسادا عمى ججول( .) 7
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جدول  .8السداحة السزروعة وانتاج وانتاجية محاصيل الخزر الريفية في قزاء ابي غريب لدشة 2222
السقاطعة

السداحة(دونؼ)

االنتاج(طؽ)

االنتاجية (كغؼ/دونؼ)

/16ىكتخيا

1000

3548

3548

/12الفخخية

1150

4080

3548

/11جخيبة

500

1774

3548

/18سسيالت

375

1330

3547

/10مشاصيخ

410

1454

3546

/9عياشية

215

762

3544

/14عكخكؾف

500

1774

3548

/13خخنابات

500

1774

3548

/4غخيبة

3000

7500

2500

/8محسؾدي

2232

5727

2566

/9بياال

1500

3603

2402

/10عبادي

2148

5370

2500

/11الخضؾانية الغخبية

2720

6800

2500

السجسؾع

16250

45496

3142

* و ازرة الدراعة ،مجيخية زراعة بغجاد الكخخ ،شعبة زراعة ابي غخيب ،شعبة زراعة الشرخ والدالم.2020 ،
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خريطة  .4السداحة السزروعة لسحاصيل الخزر الريفية في قزاء ابي غريب لدشة 2222

السرجر :مؽ عسل الباحثة اعتسادا عمى ججول (.)8

خريطة  .5انتاجية محاصيل الخزر الريفية في قزاء ابي غريب لدشة 2222

السرجر  :مؽ عسل الباحثة اعتسادا عمى ججول (.)8

اما ما يخص االنتاج فقج سجمت مقاطعة /4غخيبة اعمى

حيؽ كانت مقاطعة /9عياشية ىي االدنى مؽ حيث انتاج

انتاج لسحاصيل الخزخ الريفية اذ بمغ  7500طشا في

محاصيل الخزخ اذ بمغت ( )762طشا انغخ الخخيظة .5
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وعشج العؾدة الى الججول  8يالحع ان اعمى انتاجية

محرؾلي الذجخ والخيار ،بيشسا تبمغ متظمبات محاصيل

لألرض السدروعة لسحرؾل الخزخ الريفية كانت في

الخزخ الريفية االخخى مؽ الخطؾبة حؾالي  ،%60اما

اربع مقاطعات ىي  /11جخيبة /14 ،عكخكؾف/13 ،

محاصيل الخزخ الذتؾية فيتخاوح معجل حاجتيا لمخطؾبة

خخنابات /16 ،ىكتخيا /12 ،الفخخية ،اذ بمغت ()3548

بيؽ  %80-70يدتثشى مؽ ذلػ محرؾل البظاطا الحي

كغؼ/دونسا لكل مشيا عمى التؾالي ،وان ادنى انتاج سجمتو

يتظمب تؾفخ ندبة رطؾبة قجرىا  .%70ويبخز دور

مقاطعة  /9بياال التابعة لسخكد قزاء ابي غخيب اذ بمغت

االمظار في تؾفيخ احتياجات محاصيل الخز اخوات مؽ

 2402كغؼ/دونؼ.

السياه الالزمة لشسؾه ،وخاصة في السشاطق الجافة وشبو
الجافة ،اذ تتخاوح متظمبات الخزخ الذتؾية مؽ االمظار ما

االستشتاجات

بيؽ  350-250ممؼ ،في حيؽ تدداد ىحه الكسيات بالشدبة

لمساء اىسية كبيخة في حياة الشباتات ونسؾىا اذ ان

لمسحاصيل الخزخ الريفية فتتخاوح بيؽ  450-200ممؼ.

غالبية العسميات الفديؾلؾجية داخل الشبات تتأثخ بظخيقة

ان لمتبخخ-الشتح أىسية كبيخة في حياة ونسؾ وانتاج

مباشخة او غيخ مباشخة بؾجؾد الساء ،وعميو يسكؽ ترشيف

السحاصيل ،وتتؾقف ندبة التبخخ والشتح عمى درجات

الشباتات حدب حاجتيا لمسياه الى( :الشباتات السائية،

الح اخرة والخطؾبة وضؾء الذسذ و انكذاف الدظح ،إذ

الشباتات الرحخاوية ،الشباتات الستأقمسة ،نباتات الخطؾبة

وجج ان الشتح يدداد حؾالي ست مخات إذا انخفزت

السعتجلة ،نباتات معايذة) .وتعج رطؾبة التخبة ميسة

الخطؾبة الشدبية في اليؾاء مؽ  %95الى  %5مسا يؤدي

وضخورية في حياة الشبات ،اذ ال يسكؽ الدراعة في تخبة

إلى ذبؾل الشبات .كذفت الجراسة ان العامل االىؼ الحي

مشخفزة الخطؾبة اذ يؤدي ذلػ إلى عجم اإلنبات وعجم

يتحكؼ في التؾزيع الجغخافي لسحاصيل الخزخ ىؾ تؾفخ

استظالة الدالميات ،وانتاج ثسار غيخ ناضجة ومعخضة

السياه؛ لحا فان السؾارد السائية ىي مؽ أىؼ السحجدات

لفظخيات التخبة ،و تمحق الخطؾبة العالية في التخبة أض اخ اًر

الخئيدة لكيام الدراعة ،وحيث تشعجم تربح إمكانية الدراعة

كبيخة بالسحرؾل وتعخضو لألمخاض واآلفات الدراعية ،كسا

معجومة .كذفت الجراسة عؽ انتذار بعض محاصيل

تؤدي إلى تمف البحور عشج بقاءىا مغسؾرة بسياه الدقي

الخزخ الذتؾية في مقاطعات مشظقة الجراسة كافة كالخذ

فتخة أطؾل ندبياً ،وكحلػ تؤدي زيادة السياه في التخبة إلى

والباقالء والذمغؼ ،كحلػ الحال بالشدبة لسحاصيل الخزخ

غدل الكثيخ مؽ السؾاد الغحائية فييا .كسا تتأثخ الشباتات

الريفية اذ انتذخ زراعة خيار الساء والبظيخ والظساطؼ.

بالخطؾبة الجؾية في مختمف مخاحل نسؾىا ،اذ يؤدي

في حيؽ أقترخ عيؾر محاصيل أخخى عمى أجداء معيشو

انخفاضيا إلى الجفاف وتداقط االفخع واالوراق واالزىار

مؽ مشظقة الجراسة ،وان تبايشت في سعة امتجادىا السكاني

والثسار ،اذ تتخاوح الخطؾبة الشدبية التي تتالئؼ زراعة ونسؾ

مؽ محرؾل الى أخخ مثل الخيار السغظى والباذنجان

محاصيل الخزخ الريفية بيؽ  %90-80وال سيسا

السغظى.
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