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Review Article

مدوغات تطويع نظام الزراعة الحافظة لمكافحة الترحر في محافظة االنبار في العراق
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المدتخلص

يؾاجو العخاق تحجيات بيئة كبيخة نتيجة لسؾقعو الجغخافي في السشاطق الجافة وشبو الجافة برفتيا مؽ السشاطق الحداسة لمترحخ فزال عؽ
التغيخات السشاخية القاسية التي سادت فييا مؾجات الجفاف وفاقست مؽ عؾاىخ الترحخ في اجداءه الؾسظى والجشؾبية كسا ىؾ الحال في محافغة
األنبار .اذ تذيخ

تقاريخ األمؼ الستحجة ان  %92مؽ مدا حة العخاق تتعخض بذكل او آخخ لسغاىخ الترحخ الستسثمة في العؾاصف الػبارية

وزحف الكثبان الخممية و تجىؾر الغظاء الشباتي الظبيعي ومؾجات الجفاف و تغجق األراضي الدراعية و تسمحيا .و في محافغة االنبار تقجر السداحة
السترحخة في االراضي الدراعية بشحؾ  %77مؽ مداحة السحافغة البالغة  137,808كيمؾمتخ مخبع .وتججر االشارة ان االىتسام العالسي في مكافحة
الترحخ انظؾى عمى تشفيح تجابيخ وقائية كفيمة بإيقاف جدء مؽ مغاىخ الترحخ وتقميل مغاىخ الجدء االخخ .وقج تؼ الكذف عؽ انجع طخق مكافحة
الترحخ بتظبيق نغؼ زراعية تتساشى وال تغايخات البيئية السدتججة وتؤمؽ صيانة السؾارد الظبيعية الدراعية (تخبة ومياه) .ويعخض ىحا السقال مدؾغات
تبشي نغام الدراعة الحافغة كحل امثل لمحج مؽ مغاىخ الترحخ في محافغة االنبار .لكؾن تظبيق نغام الدراعة الحافغة يقؾد الى حدمة مؽ السدايا
تعسل جسيعيا في مكافحة مغاىخ الترحخ كالحج مؽ التعخية وتخؽيف مؾجات الجفاف وشح السؾارد السائية وزيادة كفاءة استخجام السياه و وخفض
مغاىخ تجىؾر التخب ويعسل كحلػ عمى زيادة االنتاج والعائج االقترادي .االمخ الحي يجعؾ الستثسار مدايا الشغام الدراعي الججيج اسؾة بباقي دول العالؼ
الستظؾرة زراعيا وتؾعيفيا لسقابمة عؾاىخ الترحخ التي تعؼ السحافغة ،لكؽ ما يجب تأكيجه في ىحا الدياق ىؾ الحاجة إلى مزاعفة الجيؾد وتقجيؼ
االسشاد الخسسي مؽ الجيات ذات العالقة ودعؼ االجيدة الفشية إلجخاء ما يدتؾجب مؽ نقل وتظؾيع الشغام بسا يالئؼ الغخوف البيئية واالجتساعية الدائجة.
الكلمات المفتاحية :نغام ،الدراعة ،الحافغة ،مكافحة ،الترحخ ،محافغة االنبار.
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Abstract
Iraq faces major environmental challenges because of its geographical location in the arid and semi aired
areas that of desertification sensitivity and the global climate changes, especially in its central and southern parts as
in the Al Anbar governorate. According to the UN reports, %92 of Iraq's area is in one way or another exposed to
 droughts, andوdesertification as represented by dust storms, dune movement, deterioration of natural vegetation
waterlogging and salinization of the soil. The desertification areas in Al Anbar estimates by %77 of the total area of
137,808 km2 of the governorate. Global attention in combating desertification has involved the implementation of
preventive measures to halt and reduce desertification. The most effective way to combat desertification has been
found through the introduction of agricultural systems that ensure the conservation of agricultural, natural resources
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(soil and water) and goes in line with the emerging environmental changes. This article presents the justifications
for proposing a conservative agriculture system as an ideal solution to combat desertification in the Al Anbar
governorate. The results of the research on the applications of conservation agriculture indicate that the conservation
agriculture application leads to reduce soil erosion, mitigate droughts and scarcity of water resources, increase water
usage efficiency, and increase productivity and economic return. These findings urge investing in the advantages of
the conservation agriculture system to combat the desertification phenomena in the Al Anbar governorate. What
should be emphasized in this context, however, is the need to double efforts and provide official support from the
relevant authorities.
Keywords: Adoption, Conservation, Agriculture, System, Combat, Desertification, Anbar Governorate.

مدارعي

المقدمة
لؼ يكؽ ابتكار الدراعة الحافغة محض صجفة
حالفت اإلندان بل جاء كزخورة لمتخارج مؽ األضخار
التي تختبت
انعكاساتيا

عمى األساءة

التي لحقت بالبيئة

وادت

عمى مجسل مقؾمات حياة اإلندان وخاصة

إمكانياتو في إنتاج الغحاء الحي ىؾ مرجر بقاءه

ومدتؾطشي مشاطق زراعية شاسعة ،بعج أن

اصبحت أراضييؼ ال تؤمؽ ليؼ سبل الحياة واالستقخار
فزال عؽ السعاناة الكبيخة التي عانى مشيا سكان السجن في
ىحه السشاطق بدبب العؾاصف الػبارية

(،Al Heeti

 2018و 2019a ، Al Heetiو Young and
 1973 ،Phillipsو .)2008 ،Derpsch

وديسؾمتو .وقج جاءت ىحه االساءات أثخ تظبيق مسارسات

كذفت البحؾث والجراسات أن عاىخة الترحخ التي تدامشت

زراعية وصشاعية ال تعي بدالمة البيئة او صيانة مؾاردىا

مع مؾجات الجفاف التي حمت في الؾسط األمخيكي كانت

الظبيعية ( 2002 ،Al Subaihiو.)2011 ،ACSAD

نتيجة التؾسع في استدراع األراضي بشغؼ الدراعة التقميجية

واصبحت مذكمة تاميؽ الغحاء اكثخ خظؾرة في البمجان

والخاعي الجائخ التي كالىسا زاد مؽ ىذاشة التخبة لعؾامل

التي تعاني مؽ مذاكل االستغالل االمؽ لمسؾارد الظبيعية

التعخية ،لكؾن الشغؼ التقميجية الدائجة تعتسج عمى حخاثة

في االنتاج اوتمػ البمجان ذات البيئات اليذة سخيعة

األرضي بانؾاع محاريث متظؾرة تعسل عمى أثارة التخب

التجىؾر التي تقع في السشاطق الجافة وشبو الجافة ( Al

بذكل كبيخ وتخخيب بشائيا وتساسػ دقائقيا وىؾ العامل

 2011 ،Rawiو .)2011 ، ACSADفجاء التفكيخ

األساسي الحي

ىذاشتيا لعؾامل التعخية.

بزخورة ايجاد نغام زراعي بجيل عؽ الشغؼ الدراعية

وتججر االشارة ان اكتذاف أىسية الحخاثة في عسميات

التقميجية الدائجة اثخ عاىخة الترحخ التي ضخبت واليات

االستدراع واستكذاف االندان لسداياىا كان مشح عرؾر ما

ثالثيشيات القخن الساضي والتي

قبل التاريخ واستسخ الى وقت قخيب ،وتاسيدا عمى ذلػ

عخفت بحؿبة العؾاصف الػبارية  Dirty Thirtiesالتي

ساد الفيؼ العام انو ال يسكؽ أن تكؾن ىشالػ زراعة ناجحة

عمى اثخىا وجيت اصابع االتيام لمشغؼ الدراعية الدائجة

و ذات ججوى اقترادية بجون حخاثة جيجة لمتخبة وتحزيخ

كسدبب رئيدي في عاىخة الترحخ والتي تدببت في ىجخة

مياد مالئسة النبات البحور ونسؾ الشباتات اضافة لجور

الؾسط األمخيكي في
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الحخاثة األساسي في التخمص مؽ االدغال والحج مؽ

الخرؾص الحي كان يدسى بارض الخافجيؽ التي بشى فييا

اضخارىا ومشافدتيا لمسحاصيل االقترادية .وقج كان ليحا

اإلندان العخاقي حزارتو عمى مؾارد اراضيو الخربة التي

الفيؼ الحي تستج أصؾلو آلالف الدشيؽ سببا رئيديا لمعدوف

مثمت الحزارة اإلندانية بذكل عام .لكؽ ىحه السؾراد لؼ

عؽ تظبيق الدراعة الحافغة بجون حخث او بالحج االدنى

تعج قائسة في الؾقت الحاضخ اذ تذيخ

تقاريخ األمؼ

مؽ الحخث او قبؾل افكارىا وحتى قاد ذلػ لسحاربتيا

الستحجة ان  %92مؽ مداحة وادي الخافجيؽ الدراعية

والؾقؾف ضجىا وتدبب في تأخخ انتذارىا (، Al Heeti

تتعخض بذكل او آخخ لسغاىخ الترحخ الستسثمة

 2018و  2019a ،Al Heetiو Young and

بالعؾاصف الػبارية وزحف الكثبان الخممية وتجىؾر الغظاء

 .)1973 ،Phillipsلكؽ بعج تؾالي قرص نجاح الدراعة

الشباتي الظبيعي وتعخية وتغجق األراضي الدراعية وتسمحيا

الحافغة واصخار كبيخ مؽ القائسيؽ عمى نجاحيا ودعؼ

( 2002 ،Al Subaihiو 2011 ،ACSADو Al

القظاع الخاص وشخكات ترشيع السعجات الدراعية

 1999 ،Kassasو ، Hamadi and Gharbi

واالنعكاسات اإليجابية لمدراعة الحافغة عمى البيئة والحج

2016و .)2006 ،Al Heetiاذ ان العخاق يتعخض إلى

مؽ مغاىخ الترحخ وججواىا في صيانة السؾارد الدراعية

تحجيات

في

الظبيعية مؽ تخبة ومياه وتعاعؼ حاالت الترحخ زاد

السشاطقالجافة وشبو الجافة التي شخرت بكؾنيا مؽ

القشاعة بججواىا وبجأ الشغام باالنتذار والتؾسع الكبيخيؽ

السشاطق الحداسة لمترحخ مؽ جية ولغخوفو االقترادية

خاصة في الجول الستظؾرة زارعياً وصؾال إلى إجسالي

والدياسية واألمشية غيخ السدتقخة مؽ جية ثانية وكل ذلػ

مداحة يظبق فييا الشغام بشحؾ  180مميؾن ىكتار عام

جاء متدامشا مع تغيخات مشاخية كؾنية سادت فييا مؾجات

 2018والتي تسثل  %12.5مؽ اجسالي السداحة الدراعية

الجفاف وفاقست مؽ عؾاىخ الترحخ في عسؾم البالد

في العالؼ وتظبق بشدب متفاوتة في  78بمج مؽ بمجان

وخاصة األجداء الؾسظى والجشؾبية مشو كسا ىؾ الحال في

and

محافغة األنبار .تقجر السداحة السترحخة في االراضي

 2012 ،Friedrichو  Kassamواخخون.)2019 ،

الدراعية في محافغة االنبار بشحؾ  %77مؽ مداحة

يعخض ىحا السقال حالة الترحخ في العخاق وفي محافغة

السحافغة البالغة  137,808كيمؾمتخ مخبع والتي تسثل 31

االنبار كشسؾذج ومشاقذة مدؾغات وججوى تظبيق نغام

 %مؽ إجسالي مداحة العخاق (2002 ،Al Subaihi

العالؼ

(،Derpsch

2008

الدراعة الحافغة واقتشاص مداياىا

وDerpsch

كاجخاء ىادف إليقاف

عؾاىخ الترحخ السثيخة لمقمق في العخاق.
الترحر في محافظة االنبار

بيئة

كبيخة

نتيجة

لسؾقعو

الجغخافي

و  .)2016 ،Hamadi and Gharbiاذ بجأت بؾادر
الترحخ في القظاع الدراعي العخاقي بذكل عام مشح بجاية
ثسانيشيات القخن السشرخم و تؤكج تقاريخ بخنامج األمؼ
الستحجة اإلنسائي  UNDPان اكثخ مؽ  150مشظقة

فاق اإلندان عمى عؾاىخ كؾنية لؼ تكؽ معيؾدة

ساخشة في عسؾم العخاق تتظمب اإلصالح وأعادة التأىيل

في حياتو في معغؼ دول العالؼ وفي العخاق بؾجو

وإن  20مشظقة تحتاج تجخال فؾ ار بزسشيا محافغة
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األنبار ،وذلػ بدبب تعاقب مؾاسؼ الجفاف وانخفاض

وارتفاع درجات الح اخرة وؾيؼ التبخخ والتبخخ نتح السختفعة

تجفقات نيخي دجمة والفخات فزال عؽ سؾء إدارة السؾارد

وشجة التيارات اليؾائية.

السائية وتظبيق نغؼ زراعية التؤمؽ استجامة االنتاج .اذ

عوامل بذرية :لقج أثخ اإلندان في محافغة االنبار شان

تذيخ التقاريخ الى انخفاض مقاييذ الغظاء الشباتي في

باقي بقاع العالؼ مرالحو وتمبية احتياجاتو عمى سالمة

العخاق بشدبة  %8عام  2020مع افتخاض ارتفاع

البيئة و مقؾمات استجامتيا بسسارساتو الخاطئة متسثمة

متؾسظات الح اخرة بشدبة  %1وانخفاض معجالت االمظار

باالتي:

بشدبة  .%4-2تعؼ محافغة األنبار مغاىخ

ترحخ

 .1التؾسع الحزخي وتجخيف األراضي الدراعية.

متسثمة بالعؾاصف الػبارية وزحف الكثبان الخممية وتجىؾر

 .2القظع العذؾائية لالشجار والخاعي الجائخ.

الغظاء الشباتي وتسمح وتغجق األراضي الدراعية وحالة

 .3الدراعة في األراضي اليامذية ذات التخاب الحداسة

الجفاف التي تتعخض ليا مشاطق شاسعة مؽ السحافغة
وكل ىحه السغاىخ انعكدت عمى القظاع الدراعي وادت
الى:

لمتعخية.
 .4مسارسة نغؼ الدراعة التقميجية واستخجام السحاريث
القالبة.

 .1تسمح األراضي الدراعية والسياه الدظحية.
 .2تغجق مداحات شاسعة مؽ االراضي الدراعية.
 .3نقص السؾارد السائية الدظحية.
 .4ىبؾط مدتؾيات السياه الجؾؼية.
 .5تعاعؼ مدتؾيات التعخية في تخب االراضي
الدراعية.
 .6تجىؾر الغظاء الشباتي الظبيعي.
وقج صشفت عؾامل الترحخ في السحافغة في مجسؾعتيؽ

 .5قرؾر وتجىؾر مذاريع الخي والبدل.
 .6عجم االكتخاث بسغاىخ تجىؾر تخب األراضي الدراعية
مثل :


ممؾحتيا.


عوامل طبيعية :تتسثل في العؾامل السشاخيو الدائجة في
السحافغة التي ليا أثخ مباشخ ودور رئيدي في الترحخ
كسؾجات الجفاف بدبب انخفاض معجالت ىظؾل األمظار
ونقص تجفقات نيخ الفخات وطؾل ساعات سظؾع الذسذ

تعخية التخبة واالنجخافات الشاجسة عؽ الديؾل او
الؽيزانات او الخياح.



ا لتجىؾر الفيديائي الشاجؼ عؽ سؾء ادارة التخب
الدراعية مسا يتدبب بتخخيب بشى التخبة وتكؾن

( 2002 ،Al Subaihiو  2022 ،ACSADو Gharbi
 2016 ،Hamadi andو The Iraqi Ministry
 )2024 ،of Environmentىي:

نزؾب محتؾى التخبة العزؾي وارتفاع ندبة

الظبقة الرساء.


تجىؾر محتؾى التخبة االحيائي الشاجؼ عؽ
انخفاض محتؾاىا مؽ السادة العزؾية و اإلفخاط
في استخجام السبيجات واألسسجة الكيسيائية.

مكافحة الترحر
نال مؾضؾع مكافحة الترحخ في تخب االراضي الدراعية
اىتسام السشغسات الجولية والجامعات والسخاكد البحثية التي
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تعشى بالغحاء والدراعة بعج تكذف اض اخره وانعكاساتيا عمى

وتجابيخ إلعادة تأىيل األراضي التي بجأت عمييا عؾاىخ

مشاحي الحياة السختمفة لإلندان في العالؼ وخاصة في

الترحخ وبحات الؾقت ال يشبغي اىسال استرالح اراضي

الجول الفقيخة مشيا ،مسا تتدبب بديادة اخظار السجاعة

السشاطق

وارتفاع ندب امخاض سؾء التغحية وتمؾث اليؾاء نتيجة

و.)2008 ،Derpsch

تراعج وتيخة العؾاصف الػبارية وتذيخ تقاريخ االمؼ

عشج التعامل مع اجخاءات مكافحة الترحخ ىشالػ

الستحجة بيحا الخرؾص ان  %42مؽ اشج سكان االرض

مجسؾعتيؽ مؽ مدببات الترحخ كسا اشيخ ليا سابقا ىي:

فق اخ ىؼ القاطشيؽ في السشاطق السترحخة اراضييا الدراعية.

عؾامل مشاخية وىي التي تعج عائقا طبيعيا يتعحر إيقافو

واكجت دراسات بخامج االمؼ الستحجة لمبيئة ان مقجار

ولكؽ ىشالػ بعض اإلجخاءات التي يسكؽ أن تقمل مؽ

الخدائخ التي يدببيا الترحخ تقجر بشحؾ  42الف مميؾن

تأثيخات العؾامل السشاخية واخخى عؾامل بذخية ناتجة عؽ

دوالر سشؾياً مؾزعة عمى السخاعي الظبعية واالراضي

تجخالت اإلندان و ىي العؾامل التي يسكؽ أن تؾضع ليا

السظخية والسخوية بؿيؼ  23و 8و 12مميؾن دوالر عمى

حمؾل ناجعة ويتؼ إيقافيا  .لكؽ بذكل عام فإن مؾاجية

التؾالي

(،ACSAD

2011

وGharbi

and

السترحخة

(Deng

واخخون،

2006

الترحخ تتظمب تشفيح تجابيخ وقائية كافيمة بإيقاف جدء

 .)2016 ،Hamadiواتخح االىتسام في مكافحة الترحخ

مؽ مغاىخ الترحخ وتقميل مغاىخ الجدء االخخ وقج تؼ

ثالثة مدتؾيات ىي:

الكذف عؽ أن انجع طخق مكافحة الترحخ ىؾ تظبيق

 .1ايقاف الترحخ او الؾقاية مشو وىحا ما يعخف بريانة

نغؼ زراعية يؤمؽ صيانة السؾارد الظبيعية الدراعية (تخبة

االراضي الدراعية مؽ عؾاىخ الترحخ.

ومياه) ويتساشى مع مدتمدمات سالمة وصحة البيئة

 .2تأىيل األراضي الدراعية ذات الترحخ الجدئي وىحا ما

( Dengواخخون.)2006 ،

يعخف بعسمية اإلصحاح البيئي الدراعي.

نظام الزراعة الحافظة وجدواها في مكافحة الترحر

 .3استرالح األراضي الدراعية السترحخة وىحا ما يعخف

تعخف الدراعة الحافغة كؾنيا عجد مؽ العسميات الدراعية

بعسمية استرالح االراضي الدراعية.

التي تظبق عمى االراضي الدراعية وتؤدي إلى تبجيل

وقج أجسعت الجراسات أن إيقاف الترحخ مؽ خالل

وتحديؽ مكؾناتيا وتخكيبيا وتشؾعيا الحيؾي وتعسل عمى

اإلجخاءات الؾقائية اكثخ ججوى وتتفؾق عمى عسميات تأىيل

حسايتيا مؽ عسميات التجىؾر واالنجخاف والتعخية وكحلػ

األراضي السترحخة جدئيا أو تمػ السترحخة .اذ أن معغؼ

تعسل عمى صيانة السؾارد الدراعية الظبيعية (،AlHeeti

تخب األراضي السترحخة ال يسكؽ استخجاع خرائريا

 2019bو )2002 ،FAOتختكد الدراعة الحافغة عمى

إلى وضعيا الظبيعي بدبب فقجان حمقات بشيؾية بدبب

ثالث ركائد اساسية ىي :الدراعة بجون اثارة لمتخبة وابقاء

تحتاج إلى معالجات كفيمة

سظح التخبة مغظى بالسخمفات الشباتية وتظبيق دورة زراعية

وتدتغخق مجة زمشية طؾيمة .لحا فإن مؾاجية الترحخ

ىادفة ( 2018 ،Al Heetiو2019a ، Al Heeti

تتظمب التقيج وااللتدام بتجابيخ وقائية إليقاف الترحخ

و Calegariوآخخون 2013 ،و

الترحخ يتعحر إعادتيا او
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 ،)1973 ،Phillipsوقج بخىشت االبحاث والجراسات

ايقاف التعخية :كسا تؼ االشارة اليو انفا ان ىشالػ نؾعيؽ

الستعمقة بالدراعة الحافغة ان تمػ الخكائد تزيف حدمة

مؽ تعخية تراب بيا التخب االراضي الدراعية وىي التعخية

مؽ الفؾائج او السدايا تعسل بذكل انفخادي او متجاخل

الخيحية الشاجسة عؽ حخكة الخياح والتعخية السائية الشاجسة

لمؾقاية او لمحج مؽ مغاىخ الترحخ وتتسثل باالتي:

عؽ الحخكة الدظحية لسياه االمظار والؽيزانات (شكل )1
(.)2018 ،Alheeti

شكل  .1انؾاع التعخية في التخب الدراعية ( )Aتعخية ريحية ناتجة عؽ حخكة الخياح و( )Bتعخية مائية ناتجة عؽ الحخكة
الدظحية لمسياه (.)2018 ،Alheeti
ففي الشؾع االول تتدبب التعخية الخيحية بالعؾاصف

فابتكخ نغام الدراعة الحافغة الحي تتؼ فييا الدراعة بجون

الػبارية وحخكة الكثبان الخممية وفي الشؾع الثاني تحجث

حخث او الحخاثة بالحج االدنى كأول واىؼ ركيدة لمدراعة

انجخافات كبيخة في الظبقات الدظحية لمتخب وتؤدي الى

الحافغة ( 2018 ،Al Heetiوb2019 ، Al Heeti

تخاكؼ الظسي في اماكؽ اخخى وايا مؽ ىحه الغؾاىخ تتختب

و Calegariوآخخون 2013 ،و

عمييا اضخار بالبيئة وخاصة في الحقؾل الدراعية وتؤدي

 .)1973 ،Phillipsاذ تُسكؽ عجم الحخاثة تجاوز اضخار

الى خدائخ اقترادية كبيخة .وكسا تؼ االشارة اليو انفا ان

الحخاثة عمى الخؾاص الفيديائية لمتخبة بتخخيب بشاء التخبة

نظام الدراعة الحافغة ابتكخ وطؾر لمحج مؽ العؾاصف

وتفتيت دقائقيا او تاثيخىا عمى الخؾاص الكيسيائية لمتخبة

الػبارية والحج مؽ تعخية التخب الدراعية اثخ حؿبة

بالتدبب بحخق السؾاد العزؾية وتحخرىا الى غاز ثشائي

العؾاصف الػبارية التي ضخبت الؾاليات الستحجة االمخيكية

اوكديج الكاربؾن او التأثيخ عمى كتمة التخبة الحيؾية .فعجم

في ثالثيشيات القخن الساضي واديشت الدراعة كإحجى

الحخاثة او االثارة العالية لمتخبة يديج مؽ مقاومة التخبة لكال

مدبباتيا الخئيدية كؾنيا تعتسج الحخاثة التي تعسل عمى

نؾعي التعخية الخيحية والسائية .فأثبتت العجيج مؽ البحؾث

زيادة حداسيات وىذاشة التخبة لمتعخية (شكل )2

ان لشؾع السحخايث السدتخجمة في الحخاثة تاثيخ في درجة

(.)2018 ،Alheeti

حداسية التخبة لمتعخية اذ وجج ان اوطئ كسية فقجان لمتخب
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تأث اخ بعؾامل التعخية ىي مع نغام الدراعة الحافغة بجون

الحخاثة العسيقة بالسحخاث القالب (ججول Calegari( )1

حخث ،وان اعمى فقجان سشؾي لخطؾبة التخبة كان مع

واخخون.)2013 ،

شكل  .2اثخ الحخاثة في حداسية التخب في االراضي الدراعية لعؾامل التعخية ( )Aتعخية مائية و( )Bتعخية ريحية
(.)2022 ،Alheeti
ججول  .1تاثيخ نؾع الحخاثة عمى الخدارة الدشؾية في التخب الدراعية ومحتؾاىا السائي
أنؾاع الحخاثة

خدارة التخبة (طؽ /ىكتار /سشة)

خدارة الساء ممؼ/سشة

 Araujoواخخون ()1993

 Castroواخخون ()1993

محخاث قالبMouldboard plough

8.7

7.7

93.0

محخاث حفار Chisel plough

4.3

3.4

35.7

بجون حخث Zero- tillage

0.8

1.1

13.1

وفي دراسة اخخى مدتؽيزة تؼ فييا مقارنة حجؼ التعخية

عمى الدراعة التقميجية بالحخاث في كل ىحه الخرائص

الدشؾية والسحتؾى الخطؾبي والعسق الحي ترمو الخطؾبة

وخاصة تأثيخ الشغام عمى التعخية اذ يعسل الشغام عمى

بالتخبة وؾيؼ غيض الساء والبدل وندب الحخكة الدظحية

خفض حجؼ التعخية في التخبة االرض السدروعة بالشغام

لمساء في تخب حقميؽ متجاوريؽ في نفذ السشظقة احجاىسا

بشدبة عذخة اضعاف عؽ التعخية في التخبة في الحقل

تؼ زراعتو بالشغام التقميجي بالحخث واالخخ طبق ؼيو نغام

السدروع بشغؼ الدراعة التقميجية لكؾن الدراعة التقميجية

الدراعة الحافغة اعيخت تفؾق الدراعة الحافغة بجون حخث

الخرائص الفيديائية لمتخبة
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وكحلػ تؤثخ عمى محتؾى رطؾبة التخبة وح اخرتيا والحخكة

.)2013

الدظحية لمسياه فييا (ججول  Nana( )2واخخون،
ججول  .2مقارنة حجؼ التعخية الدشؾية وندب غيض الساء والحخكة الدظحية في التخبة بيؽ نغامي الدراعة الحافغة والدراعة التقميجية

نغام الدراعة الحافغة بجون حخث

نغام الدراعة التقميجية بالحخث

الرفة

حجؼ التعخية (طؽ  /ىكتار /سشة)

30-5

3-0.2

رطؾبة التخبة ()%

0.15

0.20

عسق الخطؾبة بالتخبة (سشتيستخ)

26.7

36.6

البخخ نتح (مميستخ)

327

277

ؾيسة غيض الساء ()%

65

94

ؾيسة البدل في التخبة (مميستخ)

49

87

الحخكة الدظحية لمسياه ()%

40-16

9-0.3

كحلػ وجج ان إلبقاء السخمفات الدراعية عمى سظح التخبة

الدظحية لألراضي الدراعية وتقمل اثخ عؾامل التعخية.

بشدبة تغظية ال تقل عؽ  %30او زراعة محرؾل تغظية

وبذكل عام وججت عالقة عكدية بيؽ كسية السخمفات

كخكيدة ثانية واساسية لشغام الدراعة الحافغة ىي االخخى

الشباتية التي تبقى مغظية لدظح التخبة وخدارة التخبة

تعسل عمى الحج مؽ تأثيخ حخكة الخياح والساء عمى الظبقة

الشاتجة عؽ التعخية (شكل .)3

شكل  .3اثخ ندب تغظية سظح التخبة بالسخمفات الشباتية عمى ندب الخدائخ التخبة الشاجؼ عؽ التعخية السائية ( Ruanواخخون.)2001 ،

كحلػ يعسل ابقاء السخمفات الشباتية عمى سظح التخبة عمى

( )2003 ،Bessam and Mrabeالتي تعسل عمى

زيادة محتؾى التخبة مؽ السادة العزؾية (شكل )4

تحديؽ بشاء التخبة وتديج نذاط الكائشات الحية الجؾيقة التي
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تؤمؽ بشاء جيج لمتخبة وتديج تساسػ دقائقيا وتديج قابمية.

احتفاضيا بالخطؾبة وبالتالي تقمل حداسية تخبيا لمتعخية.

شكل  .4مقارنة اثخ نغامي الدراعة الحافغة والتقميجية عمى محتؾى التخبة مؽ الكاربؾن العزؾي (.)2003 ،Bessam and Mrabe

 .2تخؽيف تاثيخ مؾجات الجفاف :وجج ان نغام الدراعة

يشعكذ ذلػ عمى كفاءة استخجام السياه في الدراعة في

الدراعية السخوية و السظخية .الن نغام الدراعة الحافغة

الحافغة مقاوم لسؾاجات الجفاف (شكل ،Bhatt( )5

يحدؽ بشاء التخبة ويديج مؽ خاصية غيض الساء فييا

اوضحت عجد مؽ الجراسات

الحافغة يديج مؽ كفاءة استخجام مياه الخي في القظاعات

بالسقارنة مع الشغؼ الدراعية التقميجية التي تعتسج الحخاثة

وتؤثخ سمبا عمى بشاء التخبة و خفض خاصية الػيض
وكحلػ ان ابقاء السخمفات الدراعية عمى سظح التخبة يحج
مؽ الحخكة الدظحية لمسياه ويديج مؽ فخص غيض الساء
فييا و يعسل عمى الحج مؽ ارتفاع درجات ح اخرة التخبة
وبالتالي يقمل ندب تبخخ الساء مؽ التخبة.

القظاعيؽ السخوي والسظخي وتجعل نباتات نغام الدراعة
 .)2017وبذكل عام

االخخى ان الدراعة الحافغة تجعل تخب االراضي السظبق

فييا الشغام اكثخ محتؾى رطؾبي في كل اعساق التخبة (

شكل  Reyes( )6واخخون.)2002 ،

قج اعيخت التظبيقات السيجانية في تخبة مؽ نؾع الـ

 Verisolاثخ واضح لشغام الدراعة الحافغة عمى السحتؾى
الخطؾبي لمتخبة اذ وجج ان االرض التي يتؼ تظبيق نغام

السديا تجعل الدراعة الحافغة تؤمؽ كفاءة اعمى
وكل ىحه ا

الدراعة الحافغة عمييا تحتاج لكسية بديظة مؽ االمظار

او اقل استشداف لخطؾبة التخبة .فقج وجج في اكثخ مؽ

ليا عشج زراعتيا بالشغام التقميجي تحتاج المظار اضاؼية

الستخجام مياه الخي ومقاومة اعمى لفتخات انحباس االمظار

تكفي الن تكؾن جاىدة لمدراعة في حيؽ االرض السجاورة

دراسة ان تظبيق الدراعة الحافغة يؤثخ في ندبة غيض

المكانية زراعتيا الن الذقؾق الشاتجة فييا بدبب فقجان

عشج زراعتيا بشغام الدراعة التقميجية وىحه الرفة ميسة ججا

(.)2006 ،Alheeti

الساء في تخبتيا مقارنة بسؾاقع اخخى لو نفذ الخرائص

الخطؾبة تبقى عاىخة ومعيقة لعسميات الدراعة (شكل )7

في تسكيؽ االراضي مؽ حفظ كسية مياه اكبخ وبالتالي

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

124

Alheeti, et al., 2021

شكل  .5معجل غيض الساء بعج  120دؾيقة في تخبة غخيشية مديجية عشج الدراعة بالشغؼ التقميجية والحافغة بعج  16عام مؽ
التظبيق الدراعة الحافغة (.)2017 ،Bhatt

شكل  .6اثخ نغام الدراعة بجون حخث والدراعة التقميجية بالحخث عمى جاىدية الساء في التخبة مؽ نؾع  Mollisolبعج اربع
سشؾات مؽ التظبيق في وسط شيمي ( Reyesواخخون.)2002 ،

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

125

Alheeti, et al., 2021

شكل  .7مغيخ اثخ الدراعة الحافغة عمى السحتؾى الخطؾبي لمتخبة في حقميؽ متجاوريؽ احجىسا زرعة بشغام الدراعة التقميجية

باعتساد الحخاثة ( )Aوالثاني زرعة بشغام الدراعة الحافغة بجون حخث ( )Bفي تخبة مؽ الشؾع  Vertisolفي مشظقة الجمازيؽ

والية الشيل االزرق جسيؾرية الدؾدان (.)2006 ،Alheeti
اما مؽ ناحية التأثيخ الدراعة الحافغة عمى معجالت التبخخ

 .)1992 ،Service Committeeومؽ جانب اخخ وجج

مؽ التخبة والشتح مؽ سظؾح الشباتات فقج وجج ان كال

ان البقاء السخمفات عمى سظح التخبة اثخ ميؼ عمى

الخاصيتيؽ كانت اعمى في التخب السحخوثة حخاثة عسيقة

مقارنة بالدراعة بجون حخث مع معجالت ىظؾل االمظار
السختمفة ولخسذ شيؾر في احجى دراسات السقارنة في
والية ايؾا االمخيكية (ججول Mid-West Plan ( )3

السحتؾى الخطؾبي لمتخبة وكفاءة استخجام السياه في زرعة
محرؾلي القسح والحرة الرفخاء مؽ خالل تأثيخ السخمفات
عمى ندب تبخخ الساء مؽ التخبة والشتح مؽ الشباتات

(ججول  Deng( )4واخخون.)2006 ،

ججول  .3أثخ الشغام الدراعي عمى معجالت التبخخ مؽ التخبة والشتح مؽ الشباتات في والية ايؾا في الؾاليات الستحجة
الذيخ

معجل السظخ
(ممؼ)

زراعة بجون حخث

زراعة بحخث عسيق

نتح

تبخخ

نتح

تبخخ

مايذ

179

0

21

0

63

يؾنيؾ

97

76

10

64

66

يؾليؾ

101

124

03

95

21

أغدظذ

41

92

02

72

14

سبتسبخ

91

15

05

11

23
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ججول  .4اثخ ابقاء السخمفات الشباتية عمى سظح التخبة مع الدراعة بجون حخث عمى كسية تبخخ الساء مؽ التخبة وكفاءة
استخجام السياه في انتاج محرؾلي الحشظة والحرة الرفخاء.
التبخخ نتح

التبخخ مؽ

التبخخ نتح

التبخخ مؽ

(ممؼ)

التخبة (ممؼ)

(ممؼ)

التخبة (ممؼ)

ابقاء السخمفات الشباتية عمى سظح التخبة

367

75

714

1.94

ازالة السخمفات الشباتية مؽ سظح التخبة

390

117

669

1.72

ابقاء السخمفات الشباتية عمى سظح التخبة

368

86

712

1.84

ازالة السخمفات الشباتية مؽ سظح التخبة

431

129

666

1.55

السحرؾل

حشظة

ذرة صفخاء

السعاممة

 .3الحج مؽ تغجق وتسمح تخب االراضي الدراعية :وجج

ىكتاروتدبب بتمف % 40-25مؽ السدروعات في تمػ

ان العسل بسسارسات الدراعة الحافغة يحج مؽ عؾاىخ

السشاطق ،و ادت عاىخة التغجق تعخض مداحات 1.8

التغجق وارتفاع ممؾحة التخبة مؽ خالل تحديؽ بشاء التخبة

مميؾن ىكتار الى التسمح مسا تدبب الى تخدي مؤثخ بشؾعية

مؽ السادة

و لؼ يتسكؽ مؽ ايجاد حمؾل ليحه

والسحافغة عميو وزيادة

محتؾى

التخبة

تخبيا وانتاجياتيا .

العزؾية وزيادة الكتمة الحيؾية .وىحا السدايا تتدبب بالحج

السذكمة السدتعرية مؽ تغجق وتسمح لمتخبة بالخغؼ مؽ

مؽ التغجق بديادة خاصية غيض الساء في جدؼ التخبة

اقامة شبكات بدل سظحية حجت مؽ مدتؾيات تسمح التخبة

تسمحيا بخفض معجالت التبخخ مشيا بؾجؾد

اال انيا لؼ تزسؽ حمؾل دائسيو تزسؽ استجامة االنتاج.

االغظية مؽ السخمفات الدراعية عمى سظحيا  .ومثال

ليحا ادخل نغام الدراعة الحافغة عمى السداطب الجائسية

لحلػ وجج ان عجد مؽ العؾامل ادت الى تعخض مداحات

كاستخاتيجية لسجابية حالة التغجق  .و مؽ جانب اخخ وجج

شاسعة مؽ االراضي الدراعية في الغخب االستخالي الى

ان لشؾع الحخاثة تأثيخ عمى درجة ح اخرتيا فقج كانت اوطئ

تغجقيا بسدتؾيات مؤثخة خاصة خالل اشيخ الذتاء بدبب

الجرجات الح اخرية في تخبة االراضي السدروعة بجون حخث

عجم وجؾد مشافح تدخيب لسياه االمظار بدبب طؾبؾغخاؼية

( ججول  )2008 ،Rouppet and Baker( )5وىحا

االرض ومحجودية عسق التخبة وضعف خاصيتيا في

يؤثخ عمى معجالت فقجان الخطؾبة بالتبخخ وانعكاسات ذلػ

غيض الساء  .وتدبب ذلػ بحجوث كارثة بيئية في شتاء

عمى مدتؾيات تسمح االراضي الدراعية.

والحج مؽ

عام  1980انتذخ فييا التغجق في مداحة مميؾن
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 .4الحج مؽ عؾاىخ تجىؾر التخب الدراعية :وجج ان

مسارسات الدراعة الحافغة بالدراعة بجون او بالحج االدنى
مؽ الحخاثة وابقاء السخمفات العزؾية عمى سظح التخبة

وتظبيق الجورة الدراعية يعسل عمى صيانة وتحديؽ بشاء
التخبة ويديج تجسع دقائقيا ومداميتيا ومحتؾىا مؽ السادة
العزؾية وكتمتيا الحيؾية مؽ خالل تاميؽ بيئة مشاسبة

ومدتقخة لشسؾ وتكاثخ االحياء الجؾيقة وكل ىحه السدايا تعسل

عمى صيانة وتحديؽ الخرائص الفيديائية والكيسيائية
واالحيائية لمتخبة وتشعكذ ايجابيا عمى زيادة انتاجية التخبة.

فسؽ السؤشخات االيجابية لمدراعة الحافغة بجون حخث

تأثيخىا االيجابي بخفض الكثافة الغاىخية التي تعج احجى
السؤشخات االيجابية لمبشاء الجيج لمتخبة (،Al Heeti

 2006و 2019b ،Al Heetiو and Bessam
 2003 ،Mrabetو Midwest plan Service

 1992 ،Committeeو Nanaواخخون 2013 ،و The
.)2014 ،Iraqi Ministry of Environment

 .5خفض عاىخة االنحباس الحخاري الكؾنية :وجج ان
الدراعة الحافغة تعسل عمى الحج مؽ تحمل السؾاد العزؾية
وتحخر غاز ثاني اوكديج الكخبؾن وخفض استخجام الؾقؾد
في تذغيل اآلالت والسعجات الدراعية ،إذ ان نغام الدراعة
الحافغة يسكؽ مؽ حفظ نحؾ  1-0.45طؽ مؽ السخكبات
الكاربؾنية مؽ السخمفات الشباتي/ىكتار لكل مؾسؼ مؽ
التحمل الشاتج عؽ عسميات الحخاثة.

شكل  8.مقارنة اثخ نؾع الحخاثة عمى كسيات غاز ثاني اوكديج الكاربؾن السشبعثة مؽ تخب االراضي الدراعية
(.)1993 ،Lindstrom and Reicosky
ومؽ جانب اخخ ُيسكؽ الشغام مؽ تؾفيخ ندبة كبيخة مؽ
مذتقات البتخول تقجر بشحؾ  %70-60مؽ الؾقؾدالالزم
لتذغيل اآلالت والسعجات الدراعية في االنغسة التي تعتسج

الحخث وىحه التاثيخات بشغام الدراعة الحافغة يشعكذ بذكل

السرجر الخئيدي لالحتباس الحخاري .وفي ىحا الدياق
وججت عالقة طخدية بيؽ نؾع السحاريث السدتخجمة

وكسيات غاز ثاني اوكديج الكاربؾن الستحخرة وان تظبيق
الدراعة الحافغة بجون حخث يكؾن فييا اقل كسية مؽ الغاز

واضح في خفض تحخر  CO2الى الجؾ الحي يعج
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الستحخر بعج  19يؾم (شكلLindstrom and( )8

ح اخرتيا بؾجؾد االغظية مؽ السخمفات الشباتية وبيحه

.)1993 ،Reicosky

الخؾاص تعسل الدراعة الحافغة عمى زيادة كفاءة استخجام

االستنتاجات

مياه الخي في القظاعيؽ السظخي والسخوي.

في عل مخحمة يتراعج فييا الججل حؾل السيجدات

ثالثا :الدراعة الحافغة تحج مؽ مغاىخ تجىؾر التخبة ألنيا

واألخظار الستدايجة التي تؾاجو البيئة ،ليذ في محافغة
االنبار فحدب وإنسا في عسؾم مشاطق العخاق ،بفعل
التغيخات السشاخية الستدارعة فزالً عؽ التحجيات التقميجية
التي تؾاجو بيئة السشظقة مشح عقؾد طؾيمة وخاصة ميجدات
األمؽ السائي والتغيخات السشاخية وتجىؾر األراضي
وترحخىا االمخ الحي يحتؼ تظبيق بخامج تشسية مدتجامة
في السذاريع الدراعية وتعتبخ فكخة نقل وتظؾيع وتبشي نغام
الدراعة الحافغة الحل االمثل الحي يعؾل عميو لمحج مؽ
التحجيات البيئة التي تكتشف السشظقة .لكؾن الشغام يتساشى
ومعاييخ االستجامة في السذاريع الدراعية وكسا ذكخ اعاله
ان تظبيق نغام الدراعة الحافغة يؤدي الى حدمة مؽ
السدايا تعسل جسيعيا في الحج مؽ الترحخ وكسا يمي:
اوال :الدراعة الحافغة تحج مؽ التعخية ألنيا تعسل عمى

تعسل عمى تحديؽ بشاء التخبة وزيادة مداميتيا والسحافغة
عميو وتخفض ندب انجخاف التخبة وتديج مؽ محتؾاىا مؽ
السخكبات العزؾية وتعسل عمى زيادة خرؾبتيا وكتمتيا
الحيؾية وتشؾعيا الحيؾي وكحلػ تحج مؽ مغاىخ تسمحيا
وتغجقيا.
رابعاً :الدراعة الحافغة تؤدي الى انخفاض تكاليف االنتاج
وتؾفيخ رأس السال وزيادة االنتاج والعائج االقترادي.
ومسا الشػ فييا ان ليحه السدايا اىسية بالغة لتخؽيف اثخ
التحجيات البيئية في السحافغة مؽ تغيخات مشاخية وشح
لمسياه وتخدي وتعخية لمتخبة وارتفاع درجة ح اخرة التخبة
وتجىؾر التشؾع الحيؾي والتمؾث البيئي.

االمخ الحي يجعؾ

الستثسار مدايا نغام الدراعة الحافغة اسؾة بباقي دول
العالؼ الستظؾرة زراعيا وتؾعيف ىحه السدايا لسقابمة عؾاىخ

اء بالتيارات
تثبيت التخبة وتديج مقاومتيا لالنجخاف سؾ ً
اليؾائية او الحخكة الدظحية لمسياه.

الدياق ىؾ الحاجة إلى مزاعفة الجيؾد وتقجيؼ االسشاد

ثانيا :الدراعة الحافغة تحج مؽ اضخار مؾجات الجفاف

الخسسي مؽ الجيات ذات العالقة في و ازرتي الدراعة والبيئة

ألنيا تديج مؽ غيض الساء في التخبة بتحديؽ بشائيا والحج
مؽ الحخكة الدظحية لمسياه بؾجؾد غظاء السخمفات الشباتية
عمى سظح التخبة مؽ السخمفات الدراعية وتحفظ محتؾاىا
الخطؾبي بالحج مؽ عاىختي التبخخ مؽ سظح التخبة والشتح

الترحخ التي تعؼ السحافغة ،لكؽ ما يجب تأكيجه في ىحا

اضافة لجور الحكؾمة السحمية لتسكيؽ تبشي وتظؾيع نغام
الدراعة الحافغة ونذخه لتاميؽ االستجامة في السذاريع
الدراعية واالحتحاء بشتائج ىحا التظبيق في السحافغة
وتعسيسيا الى باقي محافغاتشا العخاؾية.

مؽ الشباتات وتعسل عمى خفض تدخيؽ وارتفاع درجة
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