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األهمية الظبية لبعض االنواع النباتية المنزرعة ومجاالت استثمارها في محافظة االنبار
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مجرس مداعج ،مخكد دراسات الرحخاء ،جامعة االنبار ،العخاق.
مجرس مداعج ،مجيخية تخبية االنبار ،و ازرة التخبية ،العخاق.
استاذ مداعج ،مخكد دراسات الرحخاء ،جامعة االنبار ،العخاق.
باحث ،مخكد دراسات الرحخاء ،جامعة االنبار ،العخاق.
استاذ ،مخكد دراسات الرحخاء ،جامعة االنبار ،العخاق.

المدتخلص
ازدادت أىسية الشباتات الصبية عمى السدتػى السحمى في اآلونة االخيخة ،مغ الشاحيتيغ الصبية واالقترادية ،ونط اخ لسا لمصب البجيل مغ اىسية
كبيخة جحبت الباحثيغ لمجراسة في ىحا السجال لالستغشاء عغ العالجات الكيسيائية واثارىا الجانبية ،فقج تشاول ىحا البحث ومغ خالل مباحث ثالثة دراسة
جغخافية السحافطة مغ ناحية السػقع والسداحة والحجود والخرائز الصبيعية (السشاخ والتخبة ومرادر السياه والشبات الصبيعي) والخرائز البذخية (عجد
الدكان والفئات العسخية وااليجي العاممة) ،وتشاول السبحث الثاني دراسة التػزيع الجغخافي لمشباتات الصبية في محافطة االنبار (الشباتات الرحخاوية
ونباتات السدتشقعات السائية ونباتات االشجار ونباتات االدغال ونب اتات السحاصيل) ودراسة البيئة الجغخافية السالئسة لمشباتات الصبية في السحافطة ومػاسع
الشسػ ليحه الشباتات ،وتزسغ السبحث الثالث االىسية الصبية لبعس الشباتات في محافطة االنبار مغ الشاحية العالجية واالقترادية واىسية تصػيخ
االستفادة مشيا .وركدت الجراسة عمى ضخورة التحجيث في زراعة الشباتات الصبية واستخجام نطام الدراعة السخكدة او السكثفة كسا ان ىشاك نباتات شبية
تتالءم مع ضخوف الذج كالحشطل والجاتػرة .ان مغ اىع الشباتات الصبية والعصخية السشدرعة في محافطة االنبار ىي الحبة الدػداء والذبشت والحمبة الحبة
الحمػة والكسػن واليشدػن.
الكلمات المفتاحية :نباتات شبية ،مشدرعة ،بيئة جغخافية ،تحجيث.

MEDICAL SIIGNIFICANCE OF SOME CULTIVATED SPECIES AND
THEIR INVESTMENT ACPECTS IN ANBAR PROVINCE
Anaam M. Ayid*1, Sinan L. Mahmood2, Sami M. Awadh3, Mohammed A. Hamad4, Ali F. Almehemdi5
1
Assist. Lect., Center of Desert Studies, University of Anbar, Iraq.
2
Assist. Lect., Anbar Education Directorate, Minstry of Education, Iraq.
3
Assist. Prof, Center of Desert Studies, University of Anbar, Iraq.
4
Researcher, Center of Desert Studies, University of Anbar, Iraq.
5
Prof., Center of Desert Studies, University of Anbar, Iraq.
Abstract
The importance of medicinal plants at the local level has increased in recent times, in both medical and
economic terms, and due to the great importance of alternative medicine, it has attracted researchers to study in this
area to dispense with chemical treatments and their side effects, this research has dealt with a (Climate, soil, water
sources, and vegetation) and human characteristics (population number, age groups and labor force). The second
topic dealt with studying the geographical distribution of medicinal plants in Anbar Governorate (desert plants,
swamp plants, tree plants, weeds and crops). Furthermore, second chapter studies the appropriate geographical
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environment for medicinal plants in the governorate and the cultivation seasons for these plants, and the third topic
included the medicinal importance of some plants grown in Anbar Governorate in terms of therapeutic and
economic terms and the importance of developing this agriculture study of several studies, the first of which is a
study of the geography of the governorate in terms of location. And space, boundaries and natural properties. The
study focused on update of medicinal plants cultivation and using the condensed agriculture. Moreover, some
medicinal plants could tolerate the environmental stresses viz., colocynth and datura. It found that the most
cultivated important medicinal and aromatic plants are Baraka seed, dill, fenugreek, fennel, cumin and aniseed.
plants, Cultivated, Geographical environment, Update.
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عجة شخائق لتخبية وانتاج عجة نباتات شبية وعصخية مشيا

المقجمة
تعج الشباتات الصبية ذات أىسية كبيخه مغ الشاحية
العالجية مشح القجم ،فقج استخجميا القجماء لسعالجة
االمخاض عغ شخيق تشاوليا او اجداء مشيا (الجحور و
الديقان واالوراق والثسار والبحور) او وضعيا خارجيا عمى
مكان االلع ،وذكخت لشا السرادر التاريخية ان استخجام
الشباتات الصبية في وادي الخافجيغ قجيع ججا اذ استخجمت
لعالج العجيج مغ االمخاض مثال (استخجام نبات الخخوع و
الحشطل كساده مديمو او مميشو ،استخجام نبات الرفراف
كساده مدكشو او مخجره ،استخجام نبات الجفمى لتشذيط
القمب ،استخجام نبات الشعشاع والخيحان كصارد لمغازات،
استخجام الحمبة والكسػن كسزاد لمسغز السعػي واخخى
كسزادات حيػية كشبات الثػم والكافػر والعجيج مغ
الػضائف العالجية االخخى .وبحلظ تعج الشباتات الصبية كشد
ال يشزب مميء بالفػائج الصبية والغحائية .وقج جاءت ىحه
الجراسة لمتعخيف باألىسية العالجية واالقترادية لمشباتات
الصبية في السشدرعة في االنبار وضخورة استغالليا مغ قبل
الجيات السخترة باستثسارىا كسػرد اقترادي ميع .لقج
اشار ( Almehemdiو (2018 ،Neamahالى ضخورة
االىتسام بتخبية وانتاج الشباتات الصبية والعصخية وزيادة
انتاجيتيا مغ السػاد الفعالة ذات التأثيخ العالجي ،اذ راجعا
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زىخة الخبيع السدائية والكخاوية والحبة الحمػة .تعج الشباتات
الصبية والعصخية السشدرعة مغ االىسية بسكان ،لكغ ال
يعخف درجة اىسيتيا لإلندان بدبب تشػعيا وتشػع
استخجماىا ومجاالت استثسار بعزيا في الجػانب الصبية.
فالشباتات الصبية السشدرعة والبخية اىسية كبيخة لإلندان في
حياتو اليػمية ومشيا استخجام بعزيا كسػاد شبية تعػض
عغ االدوية السرشعة .لحا شبقت ىحه الجراسة االستقرائية
الجغخافية لبيان اىسية تمظ الشبات ومجاالت استثساراتيا
الصبية.
المواد والظرائق
موقع االنبار مداحتها وحجودها

السػقع الجغخافي والفمكي :خرت الجراسة محافطة االنبار،
وىي احجى محافطات العخاق ،تقع في القدع الغخبي مغ
العخاق ،اذ تحجىا مغ الذسال محافطتا نيشػى وصالح
الجيغ ،ومغ الذخق محافطات صالح الجيغ ،بغجاد ،كخبالء
والشجف ،اما مغ جية الجشػب فتسثل حجودىا جدءا مغ
حجود العخاق الدياسية مع السسمكة العخبية الدعػدية كسا
تسثل حجودىا الغخبية جدءا مغ حجود العخاق الدياسية مع
السسمكة األردنية الياشسية( ،خخيصة  .)1اما مػقعيا الفمكي
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تكػن

فيتحجد بيغ دائختي عخض ( )31.5-˚35شساال وخصي

امام مسارسة الشذاط الدراعي ،وفي الػقت ذاتو

شػل ( )˚-39˚44شخقا .تبمغ مداحة محافطة االنبار

التخبة معخضة لعسميات االنجخاف وقمة االحتفاظ بالسياه

(138288

كع)²

(

regional

and

Local

 )2010 ،development directorateوتذكل ندبة
 %31.9مغ مداحة القصخ الكمية البالغة  434128كع²
( ،)2009 ،Central system for statisticsاما
التقديسات اإلدارية لسحافطة االنبار فتتكػن السحافطة مغ
احجى عذخ قزاء ىي الخمادي وىيت والفمػجة وعشو
وحجيثة والخشبة ولقائع وراوه والعامخية و الحبانية والكخمة.
الخرائص الجغرافية لمحافظة االنبار:

أوالً :الخرائز العامة

 .1الدظح :لقج تػجو االندان الى التعامل مع األرض
التي تجل بعس مؤشخاتيا عمى قجرتيا اإلنتاجية ،وسعى
االندان في األزمشة الغابخة الى استغالل األرض ذات
القابمية عمى اإلنتاج ،غيخ ان عيشو لع تغفل عغ األراضي
األخخى في محاولة مشو لتصػيخىا واسترالحيا لغخض
زراعتيا تحت ضغط زحسة الديادات الدكانية عمى االرض.
لقج تصػر االندان عمسيا وتقشيا وأخح يمج قشػات قج تكػن
معقجة نػعا ما ولكشيا تفزي الى تصػيع األرض مغ اجل
االستغالل ،وان الذكل الخارجي لألرض ىػ الحي يحجد
نػع الشذاط الدراعي الحي يتصمب مغ السدارع إيجاد شبيعة
سصح تكػن مالئسة لصبيعة اإلنتاج الدراعي سػاء مغ حيث
شبيعة االنبات ام مغ حيث العسميات التي يقػم بيا
( )2013 ،Aldulaimyفالدصح السثالي لدراعة جسيع
أنػاع السحاصيل السشدرعة عشج درجة االنحجار ()301
درجة ،اذ ان انبداط األرض يجعميا مشاسبة مغ حيث
تكػيغ التخبة وسيػلة تدخب السياه وترخيفيا ،وفي حالة
تجاوز انحجار األرض عغ ( )15درجة فأنو يذكل عكبة

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

ويكػن

مغ

الرعػبة

استخجام

اآلالت

الدراعية

(.)2010 ،Abdulqadir
 .2المنــاخ :يؤثخ السشاخ بعشاصخه السختمفة في عسميات
اإلنتاج الدراعي (الشباتي والحيػاني) .اذ يحجد السشاخ
مشاشق استقخار الدكان وشبيعة األنذصة االقترادية التي
يسارسػنيا ،زيادة عمى تأثخ راحة االندان بصبيعة درجات
الح اخرة الدائجة ومغ ثع تأثيخ ذلظ عمى الشذاط واإلنتاج
الدراعي وان السشاخ الدائج في محافطة االنبار ىػ السشاخ
الرحخاوي الجاف الحي يستاز بقمة كسيات االمصار
الداقصة ولػجػد تبايغ في كسيات االمصار الشازلة بيغ
مشاشق السحافطة السختمفة .وىحه الكسيات الشازلة تكػن
قميمة ،مسا يشعكذ عمى ضعف دورىا في مجال اإلنتاج
الدراعي واحيانا تشدل كسيات كبيخة مغ االمصار عمى
اليزبة الغخبية ويحىب الجدء األكبخ مشيا الى بصػن
االودية السيسا تمظ التي ليا امتجادات دولية خارج حجود
السحافطة كػادي حػران ،وتجج شخيقيا الى نيخ الفخات
دون االستفادة مشيا ،لعجم وجػد سجود وخدانات عمى ىحه
االودية تديع في خدن مياه االمصار لالستفادة مشيا
لألغخاض الدراعية واستقخار الدكان  ...الخ .اما شبيعة
الخياح الدائجة لسعطع أيام الدشة فيي الخياح الذسالية
الغخبية والذسالية والجشػبية الذخقية ،اذ تدػد في فرل
الذتاء الخياح الذسالية الغخبية والذسالية  ،اما في فرل
الريف فتدػد الخياح الذسالية الغخبية والجشػبية الذخقية
( .)2011 ،Alfahdawiوزيادة عمى ذلظ سيادة
العػاصف التخابية في الدشػات األخيخة ،اذ بمغ تكخارىا
( )136-64مخة لعام .)2011 ، Alkarbooly ( 2009
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مرجر الصاقة الخئيدية التي يحتاجيا الشبات في

فزالً عغ الحجود السشاخية التي تختمف مغ محرػل

يعج

الى اخخ ،فعشرخ الح اخرة يعج مغ اىع العشاصخ السشاخية

اغمب العسميات الفدمجية ،وان مجة نسػ الشبات وشػليا

التي تؤثخ في نسػ وزراعة السحاصيل وتػزيعيا وذلظ ألنو

تعتسج عمى السعجالت الح اخرية الدائجة في مشاشق زراعتيا.

خخيصة  .1مػقع محافطة االنبار مغ العخاق ( ،)2019 ،General survey directorateمكياس ()1000000/1
فبعس الشباتات تحتاج الى درجات ح اخرة عالية والقجرة

وان عجم ضسان تػافخ ىحه الحجود يؤثخ في الشباتات ومغ

عمى تحسل ارتفاع درجات الح اخرة والبعس االخخ يتحسل

ثع عمى الشاتج الشيائي لمسحرػل .وىشاك حجود ح اخرية

االنخفاض الذجيج في درجات الح اخرة ،في حيغ ان ىشاك

دنيا والتي يبجأ عشجىا السحرػل بالشسػ ،ويتػقف عشجىا

محاصيل زراعية ال يسكشيا الشسػ اال في ضل درجات ح اخرة

الشسػ وبعس األحيان يسػت السحرػل اذا انخفزت

معتجلة ( .)1989 ،Klemannوان الشباتات تشسػ في

درجات الح اخرة دون ىحه الجرجة ،لحلظ تصمق عمييا صفخ

حجود ح اخرية ال يسكغ تجاوزىا باي شكل مغ االشكال*

الشسػ ،وتختمف ىحه الجرجة مغ محرػل الى محرػل
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اخخ ،ولكل مخحمة مغ مخاحل الشسػ التي يسخ بيا الشبات،

التربة الرسوبية ( :)Alluvial Soilتخب حجيثة التكػيغ،

اذ ان األوراق والجحور اكثخ حداسية النخفاض درجات

وىػ مرصمح يذيخ الى التخب التي تكػنت حجيثا بدبب

الح اخرة مغ الديقان ،واألوراق الغزة اكثخ حداسية مغ

حخكة مكػناتيا مغ مكان وتخسيبيا في اماكغ اخخى ،اذ

األوراق ذات العسخ األكبخ ( .)1984 ،Alshalashوان

تستاز بأنيا معجنية ليذ ليا تػاجج شبيعي ضسغ نصاق

انخفاض درجات الح اخرة الى ما دون صفخ الشسػ يؤثخ
سمبا عمى نسػ السحاصيل اذ يقمل مغ عسل الجحور ،كسا

التخبة العسػدي .وىحه التخبة تسثل ما يقارب  %12-8مغ

تخب السحافطة وتصػرىا ضعيف ،ان عجم تسييد افق

يعخض الخاليا الشباتية لمتجسج واليالك (،Alshalash

واضح ليحه التخب ال يعشي بالزخورة انيا تخب بديصة

.)1984

التكػيغ،

 .3التربــــة :التخبة ىي الصبقة الخقيقة مغ الرخػر السفتتة

لمتخبة عجا افق الحخاثة ( ،)APفيي تخبة مديجية صالحة

( .)1988 ،Alashaabفالتشسية الدراعية تعتسج عمى

اكثخ مغ 2م (  .)2013 ،Aldulaimyان امتجاد ىحه

التي تغصي سصح األرض والشاتجة عغ تفتت الرخػر

التخبة اذ انيا مغ الخرائز والسقػمات االساس ,اذ ان

وال يػجج أي اثخ لتصػر وتذخيز معخوف

لمدراعة وفييا ندبة كبيخة مغ الكالديػم ويتعجى عسقيا

التخب يكػن شخيط بسحاذاة نيخ الفخات يختمف بيغ مشصقة

زراعة السحاصيل في التخبة وتخبية الحيػان الحي يعتاش

واخخى واعتسادىا عمى مجخى الشيخ .وكان ىحا الذخيط

عمى مايشسػ في التخبة تعج مرج ار ميسا لغحاء االندان،

مخكد الشذاشات االندانية مشح القجم نتيجة االستجامة

لالندان والحيػان مغ غحاء ( .)2004 ،AbuNoktaوان

بحدب بعج وقخب السشصقة عغ مدتػى السياه في الشيخ.

لحا فيي تعسل عمى استسخار كافة اشكال الحياة ماتسجه

فزال عغ ارتفاع مشدػب السياه الجػفية ما بيغ ( 5-1م)

محافطة االنبار تزع نػعيغ مغ التخب الخئيدة والتي مغ

وىي

ضسشيا التخب الرحخاوية الجافة التي تغصي اغمب أجداء

( )2011 ،Alfahdawiالخخيصة  2تػضح أصشاف

تربة الرحراء القاحلة ( :)Arid Desert Soilsوىي

.4السػارد السائية :تعج السػارد السائية مغ الخرائز

محافطة االنبار والتخب الخسػبية.

تسثل اغمب انػاع التخب السػجػدة بالسحافطة ،اذ تشتذخ في

معطع اجداء ىزبة الجديخة والبادية وتغصي ىحه التخبة
ندبة  %80مغ تخب السحافطة ( Al-hadithyو
 .)2010 ،Aldabaghوتزع ىحه التخب :التخب الجافة
الكمدية والتخبة الجبدية والتخب الرحخاوية الكمدية

تخب

كمدية

بصبيعتيا

بشدبة

()%30-20

التخب في محافطة االنبار.

الصبيعية التي ليا تأثيخ كبيخ وميع عمى األنذصة البذخية
والجليل عمى ذلظ قػلو تعالى (وجعمشا مغ الساء كل شيء

حي افال يؤمشػن )األنبياء  30وتأتي في مقجمة العػامل
الصبيعية السؤثخة في سصح األرض بأشكاليا كافة

مغ

اندان وحيػان ونبات ( ،)0990 ،Ameenوىي انعكاس

الحرػية والتخب الرحخاوية الكمدية الرخخية وتخبة

لمعالقة ما بيغ السياه والشذاط الدراعي اذ يكػن عالقة

الديل الخسػبي .تستاز ىحه التخب بكػنيا عشاصخىا فقيخة

شخدية الن الشذاط الدراعي ىػ السدتيمظ األكبخ لمسياه،

خالل الدشة اقل مغ كسية التبخخ  /الشتح  .وىحا ادى الى

والتي تتزسغ االبار والعيػن.

بدبب نذأتيا في السشاشق الجافة  ،اذ تكػن كسية االمصار

وتتزسغ السػارد السائية مغ مياه سصحية ومياه جػفية

ارتفاع االمالح التي يحتاجيا الشبات وانخفاض كبيخ في

السياه الدصحية :وتشقدع مػارد السياه في محافطة االنبار

السػاد العزػية الزخورية لشسػ الشبات بحيث ال تتجاوز

الى:

ندبتيا  %2مغ التخبة.)2003 ،UNESCWA( .
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المياه الدظحية :يسكغ تعخيف السياه الدصحية بأنيا السياه

التي تجخي عمى سصح األرض او السياه السػجػدة في
البحيخات والسدتشقعات .وتعج نيخ الفخات السرجر الخئيذ

الحي تعتسج عميو محافطة االنبار مع بعس البحيخات
(خخيصة  )3والتي يسكغ تػضيحيا باالتي:
االنيار والججاول وتذسل:

خخيصة  .2اصشاف التخب في محافطة االنبار
نيخ الفخات  (Euphrates River):يعج نيخ الفخات الحي

 .)1983ججول الػرار :يخبط بيغ نيخ الفخات وبحيخة

يبمغ شػلو ( )500كع ىػ شخيان الحياة والسرجر الػحيج

الحبانية .ججول تخمية السجخة :يخبط بيغ بحيختي الحبانية

لمسياه الدصحية والحي كان سببا في نثخ بحور الحياة في

والخ اززة .ججول الحبان :يخبط بيغ بحيخة الحبانية ونيخ

أوقات مبكخة ،والستسثل بسشصقة الديل الفيزي والديل

الف اخت .ججول الرقالوية :يخبط بيغ نيخ الفخات وناحية

ابتجاء مغ دخػلو
الخسػبي التي تحاذي مجخى الشيخ
ً
األراضي العخاقية عشج الحجود الدػرية وحتى الحجود

الرقالوية
البحيخات :والتي تزع:

اإلدارية مع محافطة بابل ( Alkhashabواخخون،
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أ – بحيخة الحبانية)(Habaniyah lake

الخقعة الدراعية السستجة مع ججول الحبان الحي يعيج مياه

تقع بحيخة الحبانية الى الجشػب الذخقي مغ مجيشة

الشيخ مغ البحيخة عشج الحاجة الييا .مع التقميل مغ

الخمادي والتي تعج مغ السشخفزات الػاسعة في اليزبة

السدتخجمة في ري السدروعات لمحج السسكغ بدبب ارتفاع

الغخبية وأنذأت عمييا  3نػاضع لغخض ممئيا وتفخيغيا ىي

االمالح فييا وان استخجمت فتكػن عمى محاصيل الحشصة

مذخوع ناضع الػرار وناضع سغ الحبان و مذخوع ناضع

والذعيخ ،وكان اعتساد القخى التي تحاذي بسػقعيا شػاشئ

السجخ .ان بحيخة الحبانية ىي احج اىع السدصحات السائية

البحيخة عمى صيج األسساك فقط (،Aldulaimy

في العخاق .وتطيخ اىسيتيا بتأثيخىا الفعال في حيػية

.)2013

خخيصة  .3نيخ الفخات والبحيخات في محافطة االنبار

المرجر :اسماعيل دمحم خليفة العيداوي ،التركز والتنوع الزراعي في محافظة االنبار ،اطروحة دكتوراه ،غير منذورة ،جامعة االنبار ،كلية التربية
للعلوم االندانية .2011 ،

ب -بحيخة حجيثة ( )Hadiythah lakeواحجة مغ
بحيخات العخاق الكبخى  ،وىي بحيخة اصصشاعية .انذأت
بيجف الديصخة عمى مياه الفيزانات عمى نيخ الفخات

ج -بحيخة الخ اززة ( )Razaza lakeوىي مغ
السشخفزات الػاسعة التي تقع في البادية الذسالية جشػب

شخق بحيخة الحبانية ،وقج استخجمت في تحػيل جدء مغ

فزال عغ تػليج الصاقة الكيخبائية وتخبية الثخوة الدسكية

مياه بحيخة الحبانية الييا عغ شخيق ناضع تخمية السجخة ،

الرييػد ولتعديد مياه نيخ الفخاتMinistry of ( .

عامي  1967و ،1969بالتتابع ( Ministry of water

.)2012 ،water resources

.)2011 ،resources

وتصػيخىا وتصػيخ الدياحة .وتدتخجم مياىيا خالل مػاسع
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ويعج الخدن فييا معجوما تساما لعجم إمكانية إعادة مياه ىحه

الجػفية،

بسجسػعة

مغ

العػامل

كعػامل

السشاخ

البحيخة مخة أخخى الى الشيخ ،ونتيجة لذجة ممػحة مياه

والتزاريذ والسياه وعػامل التخبة (,)1980 ،Lonman

البحيخة لع يكغ ليا تأثيخ يحكخ في استخجامات األرض

اما نػعية السياه فأنيا تختمف حدب التكػيشات الرخخية

مشيا عمى حخفة صيج األسساك فقط.

وعسميا في اذابة العشاصخ في الرخػر .اذ تػجج السياه

الدراعية ضسغ السشاشق السحيصة بيا ،واقترخت الفائجة
بحيخة الثخثار ()Tharthar Lake

تستاز ىحه البحيخة مغ الخدانات السيسة التي تحفع مياه
الفيزانات الفيزان مغ نيخ دجمة لحساية مجيشة بغجاد مغ
ىحا الخصخ  ،التي تجخل الييا السياه مغ ىحا الشاضع القادمة
مغ مقجم مجيشة سامخاء.
وقج تع انذاؤىا عام  1976بدعة خدنيو (805م)³

السكػنة لمسكػن السائي ،فزال عغ السؤثخات الفيديائية
في الرخػر السترمبة ومداماتيا ،اذ تكػن ىحه

السدامات ذات فػاصل دقيقة وغيخ مشتطع ،ىػ الدبب
في بطء حخكة السياه الى حج ما ،اذ تكػن ىحه الحخكة

اقل مغ ( )10م /سشة

1-

 .اما التخسبات الحرػية فأن

جخيان السياه فييا يكػن سخيعا خاصة مع وجػد الكيػف

والذقػق الكبيخة الستكػنو بفعل االذابةAlkhashab ( .

بسشدػب ( )65مت اخ فػق سصح البحخ ،وتبمغ مداحتيا

واخخون .)1983 ،وتعج السياه الجػفية مرج ار استخاتيجيا

( )2710كع ²وتشخفس ألدنى مدتػلى ليا  6م تحت

رديفا لسياه االمصار السخدونة في الدجود السقامة في

مدتػى سصح البحخ.

تقع ىحه البحيخة في األجداء الذسالية والذسالية الذخقية
مغ محافطة االنبار ،وان ما يجخل مغ بحيخة الثخثار
ضسغ حجود السحافطة ىػ مغ الجية الغخبية الجشػبية ،اذ
تجخل االجداء الغخبية داخل حجود قزاء ىيت والجشػبية
مشيا تتبع مجيشة الخمادي اداريا.
اما مغ ناحية تأثيخ بحيخة الثخثار في الشذاط الدراعي

السحافطة.
وتقدع السياه الجػفية في محافطة االنبار الى نػعيغ ىسا:
 -1العيػن :springs

تدسى السشاشق التي تخخج فييا السياه عمى سصح االرض

بذكل تمقائي دون تجخل االندان بالعيػن (،Gharbi

 ،)2005ويستج وجػد العيػن عشج الحافة الذخقية لميزبة

الغخبية التي تكػن بذكل امتجاد شخيصي يحاذي نيخ

فيكػن مغ خالل قشاتي الثخثار – الفخات ،الثخثار –

الفخات ضسغ مشصقة الػديان الدفمى  .وتبجأ مغ كبيدة

دجمة ،اذ تع استغالل األراضي الدراعية السحاذية ليحه

غخب قزاء ىيت بسدافة ( )20كع باالتجاه الجشػبي

القشػات بعج ان قامت عمييا السدتقخات الخيفية ذات الشسط

الذخقي ليسخ بسشصقة الخحالية ويجتاز حجود السحافطة

الخصي.)1979 ،Wali( .

ضسغ مخكد الدساوة في محافطة السثشى (،Hussein

ثانيا  /المياه الجوفية:

.)1989

يسكغ تعخيف السياه الجػفية عمى انيا السياه الستخشحة مغ
خالل الصبقات الرخخية الى داخل القذخة األرضية وتعج

االمصار السرجر الخئيدي ليا،)2008 ،Alzoka( .

وتختمف اعساقيا بيغ مشصقة واخخى بيغ عجة امتار ومئات
االمتار بعيجا عغ سصح االرض ,وقج تتػاجج ىحه السياه
في مدامات صخخية مختمفة .لحلظ حطيت باىتسام كبيخ

مغ الباحثيغ في عمسي االرض والسياه ،تتاثخ تػاجج السياه
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لو  ،فقج اصبحت السياه الجػفية السرجر الخئيذ لدج

والسشخفزات التي تدتغل مغ قبل الدكان كسخاع شبيعية

حاجة االندان مغ السياه فزال عغ نباتاتو وحيػاناتو.

لمحيػانات ،فزال عغ نسػ بعس انػاع الفصخيات خالل

وىحا ما دفع الحكػمة في نياية الدبعيشات الى انذاء

السػاسع الخشبة التي تتسيد بكثخة االمصار الياشمة ومغ

الدكان مغ البجو عمى االستقخار الجائسي عغ شخيق

السحافطة  ،االمخ الحي يجب ان تػجو السخاكد البحثية

استخجام مياه اآلبار في الدراعة .اذ بمغ عجد ىحه اآلبار

في العخاق عمى دراسة امكانية استثساره وتشسيتو مغ خالل

في عام  (754) 2009بئ اخCenter of furat for ( .

،studies and irrigation projects designs

الجراسات العمسية كػنو مرج اًر لمبخوتيغ الشباتي وبخاصة
ان بعس السذاريع العمسية اثبتت نجاح تكاثخه في

.)2009

الػاحات الرحخاوية التي شبقت في محصة عشو الخيادية،

 .5النبت :يعج السشاخ مغ اىع العػامل الصبيعية التي ليا

اذ ثبت بالتجارب العمسية في مػسع عام  1986الحي

العجيج مغ اآلبار االرتػازية في الرحخاء الغخبية لتذجيع

تأثيخ مباشخ عمى الحياة الشباتية  ،اذ يطيخ تأثيخه مغ

خالل

تحجيج

نػع

وكثافة

وتػزيع

الغصاء

الشباتي( Alkhafafو  ،)2000 ،Alshalashبذكيو

البخي ( )Naturalوالدراعي ( ،)Agriculturalفي أي

اىسيا (الكسأ) الحي يذكل مػردا اقتراديا وغحائيا لدكان

استخجمت فييا شخيقة الخش بالسياه العحبة والسالحة

واعصت نتائج ايجابية ( .)2010 ،Salihوتػجج في
محافطة االنبار العجيج مغ الشباتات السشدرعة والبخية مشيا:
النباتات الرحراوية والتي تكيفت لمعير في البيئات

مكان عمى سصح األرض ( .)2015 ،Almosawiتعج

الجافة مغ خالل قجرتيا عمى خدن الساء في اوراقيا

مشصقة الجراسة الػاقعة في القدع الغخبي مغ العخاق التي

وجحورىا ومشيا ما تستمظ جحو ار شػيمة تداعج عمى

ىي بحكع مػقعيا الفمكي ىحا اكتدبت صفات مشاخية

امتراص السياه مغ شبقات عسيقة مغ التخبة وقدع مشيا

بارزة تسيدىا عغ جسيع أجداء ومشاشق العخاق األخخى اذ

يتسيد بأوراقو االبخية السكدػة بصبقة شسعية لتقميل الشتح

تعج فقيخة بشباتيا الصبيعي ،والحي ىػ انعكاس حكيقي

حتى يكيف نفدو لسثل ىحه الشباتات (،Hantoosh

لصبيعة الطخوف السشاخية الدائجة فييا ،اذ يترف مشاخيا

.)2000

بارتفاع درجات الح اخرة وارتفاع معجالت التبخخ ،فزال
عغ قمة االمصار الشازلة وتحبحبيا مغ سشة الى اخخى.

ويؤثخ الشبات الصبيعي عمى السياه الجػفية وىحا التأثيخ

والشباتات الرحخاوية عمى نػعيغ ىسا:
النباتات الحولية ( )Annuals plantsوىي نباتات
عذبية صغيخة ليا القجرة عمى العير في ضل الطخوف

يكػن ايجابيا او سمبيا .تعسل عمى اعاقة السياه الجارية
عمى الدصح وىحا ما يدسح لمسياه بالتػغل الى داخل

الدائجة ىشاك ،تشسػ لسجة قريخة وتكسل دورة حياتيا في

مجة وجيدة  ،ففي بجاية فرل السصخ شيخ تذخيغ الثاني

التخب بشدب كبيخة وتحػيميا الى مياه جػفية .وكحلظ

تشسػ وترل دور الشزػج قبل ان تجف التخبة في مشصقة

يعسل عمى الحفاظ عمى سسظ التخب التي تخدن السياه،
أي يكػن بسثابة غصاء يحفع التخبة مغ التجسج خالل

فرل الذتاء .وبالسقابل لو تأثيخ سمبي عمى تقميل مخدون

الجحور بعج انقصاع االمصار شيخ نيدان ,ثع تبقى عمى
شكل بحور كامشة في التخبة الى حيغ ىصػل السصخ لتشسػ
وتددىخ ثانية وىكحا .وتشتسي الشباتات الحػلية الى اجشاس

السياه الجػفية وانخفاض مدتػياتيا عغ شخيق عسمية

نباتات مختمفة مغ حيث تػزيعيا الجغخافي متأثخة بصبيعة

الشتح ( Chalabiو  .)2001 ،Almajidiتشسػ الشباتات

التخبة وكسية السياه وشبيعة الدصح ونػعية الشبات ذاتو ،

الصبيعية بعج ىصػل االمصار في بصػن االودية
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بأنػاعو والحمبة البخية والشفل (،)1988 ،Alkhatib

يذكل الدكان العشرخ االساسي في عسمية التشسية

والدباد والجخيجة والخباز والبابػنج والحسيس والكعػب

الدراعية ،النيع اداة التشسية وىجفيا في الػقت ذاتو ،فال

والخمث والدريع ،فزال عغ الحشطل الحي يدتخجم

قيسة لمسػارد الصبيعية اذا لع يتػاجج االندان القادر عمى

النباتات المعمرة ( )Perennial plantsوىي نباتات

مغ ىحه السػارد في سبيل تحقيق التشسية .وتعج دراسة

ألغخاض شبية وعالجية.

عذبية معسخة تدتسخ بخاعسيا السدتجيسة قائسة قخب سصح

التخبة حتى اذا ما بجأ مػسع االمصار نبتت بدخعة كامشة
لتػفخ مرج ار لمخعي السبكخ ،ومغ اىسيا الشسيز ،اذ تذكل
اجداؤه الخزخية واوراقو مخعى خخيفيا وشتػيا في فرمي

الخبيع والذتاء (السخكد العخبي لجراسات السشاشق الجافة،

بجون تاريخ ) ،فزال عغ نباتات الذػك والكيرػم والذيح
والعػسج والعخفج والصخشيع ،التي تعج جسيعيا مغ الشباتات
السيسة لمسخاعي ومرج ار ميسا لألعالف الخزخاء السيسا
االغشام ( ،)1988 ،Alkhatibونالحع مسا سبق ان
السحافطة غشية بأنػاع الشباتات البخية سػاء السعسخة ام
الحػلية فزال عغ انػاع عجيجة مغ الشباتات الصبية التي
ترل الى اكثخ مغ ( )200نػعا.

استغالليا والحي يجب ان تتػافخ لجيو الخغبة لالستفادة
الدكان مغ العػامل البذخية التي تجخل في اية دراسة
تعتسج االرض ومغ عمييا مغ ضػاىخ جغخافية مختمفة

مغ خالل ىحه الطػاىخ يتع ابخاز العالقة بيغ الدكان
مغ جية ومكان تػاججىع وتبايغ تػزيعيع واسباب

التػزيع مغ جية اخخى ( Central system for
.)2009 ،statistics

الدكان :بمغ عجد سكان محافطة االنبار ()820690
ندسة ،وندبة ( )%5مغ مجسػع سكان القصخ البالغ
( )16335199ندسة لعام  .1987ثع وصل العجد الى
( )1203736ندسة ،وبشدبة ( )%4,6مغ مجسػع سكان
القصخ البالغ ( )22046244ندسة لعام  .1997وبسعجل

نسػ سشػي بمغ ( )%3,9لمسجة  .1997-1987بيشسا بمغ
سكان محافطة االنبار ( )1483359ندسة وبشدبة

الشباتات السشدرعة:

وتذسل نباتات السحاصيل كسحاصيل الحبػب مثل الحشصة

( )%4,7مغ اجسالي سكان القصخ البالغ ( )%1,6خالل

والذعيخ والسحاصيل الديتية كالكتان (لػحة  )1والسحاصيل

السجة  .)2012 ،Alani ( .2010-1997وبمغ الشسػ

العصخية كالسعجنػس (لػحة  )4والذيا (لػحة )3ومحاصيل
السذخوبات والعرائخ كالكجخات (لػحة  )2ومحاصيل
االلياف مثل القصغ ومحاصيل الخزخ كصساشع والخيار.
ثانياً :الخرائص البذرية :
أ -عجد الدكان ب -الفئات العسخية

ج -االيجي

تؤدي الخرائز البذخية دو ار ميسا وبار از في عسمية
التشسية الدراعية وزيادة االنتاج الدراعي فاإلندان ىػ

وسيمة التشسية وغايتيا وىحا يتأتى مغ خالل كػن التشسية

ترشع اىجافيا وتعصي ثسارىا مغ خالل الشذاط البذخي.
أ -عجد الدكان:
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 )2018حيث بمغ عجد سكان محافطة االنبار لعام
 2018حػالي  1771656ندسة ( Central System
،for statistics and information technology

العاممة

مغ ىحه الخرائز ىي:

الدشػي لسحافطة االنبار ( )%1,6سشػيا لمسجة (-2007

.)2018

ب -الفئات العسخية:

بمغ عجد سكان محافطة االنبار لعام  2018حػالي
 *1771656ندسة تػزعػا عمى فئات عسخية ثالث مشيا:

فئات صغار الدغ مغ ( )14-0والقػى العاممة السشتجة

مغ ( )64-15وفئة كبار الدغ مغ ( -65فسا فػق ).

فقج بمغت الفئة االولى ( )748,355ندسة تػزعت عمى
 39,617ذكػر و  357,738اناث .اما الفئة الثانية فقج
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بمغت مجسػعيا ( )983,825ندسو تػزعت عمى

االدغال والشباتات السشدرعة .قج تالءم ىحه البيئات

499,883مغ الحكػر وعجد االناث  483,942ندسة،

الجغخافية الشباتات الصبية السشدرعة ،فشباتات الكخفذ

اما الفئة الثالثة فقج بمغت ( 476 ,39ندسة ) تػزعت

والخيحان والخمة البمجي والذيصاني تدرع في ىحه البيئات.

عمى  673 ,19مغ الحكػر وبمغ عجد االناث 198,3

اوال :البيئة الجغرافية المالئمة للنباتات الظبية المزروعة

ج -االيجي العاممة :

فيي عشرخ اساس في انتاج الشباتات الصبية مغ حيث

تعج االيجي العاممة الدراعية اىع االمكانات البذخية

السشاخ ،تتسيد محافطة االنبار بسشاخ مشاسب لشسػ شيف

ندسة.

لتحقيق التشسية الدراعية  ،وىحه تبخز مغ خالل العالقة

باألرض الدراعية وامكانية استثسارىا  ،اذ ان اية عسمية

تعج البيئة الجغخافية احجى مقػمات زراعة الشباتات الصبية

واسع مغ الشباتات ذات الكيسة الصبية اذا ما اخحنا
السدببات االضافية كجرجة الح اخرة والزػء مغ الذسذ

استثسار لمسػارد الصبيعية لتدخيخىا وتحػيميا الى مػارد

السرجر الخئيدي لمصاقة السدتخجمة لذصخ حيد بيئة

اقترادية يتػقف عمى مجى قجرة الدكان وشاقاتيع لتحقيق

الساء في عسمية التسثيل الكخبػني ،كحلظ تستمظ درجة

ذلظ  ،)2013 ،Aldulaimy( .فبالخغع مغ تػفخ االلة

الح اخرة دو ار ميسا في نسػ وانتاج الشباتات الصبية فمكل

االيجي العاممة في العسمية االنتاجية  ،لكشيا التدال

فالعطسى اعمى درجة ح اخرة يتػقف عشجىا نسػ الشبات

السشدرعة تتصمب ايج عاممة معيشة تتشاسب مع نػع االنتاج

يبجأ عشجىا الشسػ .اما مغ حيث البيئة االرضية فعمى

في مجال الدراعة التي اثخت برػرة كبيخة عمى اىسية
عشر اخ ميسا واساسيا  ،الن ىشاك الكثيخ مغ السحاصيل
وشبيعتو  ،وان االلة ىي ذاتيا تحتاج الى مغ يقػدىا

ويقػم بتػجيييا وجعميا تقػم بالعسميات التي تشاسب

نبات شبي درجات ح اخرة عطسى ومثمى وصغخى
والسثمى ىي السالئسة لمشسػ والرغخى ادنى درجة ح اخرة

ضفاف االنيار تتػاجج التخب الخسػبية الخفيفة وىي اكثخ
التخب مالءمة لشسػ وانتاج الشباتات الصبية كالشعشاع

متصمبات البيئة  ،ويؤدي تػفخ االيجي العاممة دو ار ميسا

والخيحان والذبت ،اما التخب الرحخاوية فيي تالئع

في تحجيج نسط االنتاج الدراعي اذ تدػد الدراعة الػاسعة

الشباتات الصبية الستحسمة كالجاتػرة بدبب حاجتيا لعشرخ

 ،بعكذ السشاشق التي تتسيد باكتطاظ الدكان التي يدػد

رممية او غخيشية او شيشية لحا سػف تحجد نسػ انػاع معيشة

عشاصخ االنتاج االخخى واتباع نطام الجورات الدراعية

الحسػضة  .يعج االرتفاع عغ مدتػى سصح البحخ مغ

السعتسجة عمى السكششة في السشاشق التي تفتقخ الى الدكان

الكالديػم .تختمف التخب في ندجتيا وتخكيبيا فقج تكػن

فييا الشسط الدراعي الكثيف القائع عمى اساس تكثيف

مغ الشباتات الصبية كسا تختمف التخب في درجة

(.)1977 ،Abdi

العػامل السحجدة إلنتاج الشباتات الصبية ألنو يؤثخ في نسػ

التوزيع الجغرافي للنباتات الظبية في محافظة االنبار

اذ كمسا ارتفعشا تشخفس درجة الح اخرة بسقجار درجة مئػية

يسكغ تقديع محافطة االنبار الى ثالث مشاشق جغخافية

الشبات مغ جية وفي تخاكع السادة الفعالة مغ جية اخخى،
واحجة لكل 1000قجم فبالتالي يشسػ بذكل جيج وتدداد

ىي :شخق االنبار التي تزع (الكخمة وشخق الفمػجة

السادة الفعالة عمى ارتفاع  6000-3000قجم والتي

وشسال العامخية) والجديخة والبادية الذسالية .ويسكغ تقديع

 5000-2500قجم مغ سصح البحخ.

الشبت الصبي في ىحه السشاشق الى الشباتات الرحخاوية

ونباتات السدتشقعات السائية ونباتات االشجار ونباتات
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ثانيا :الشباتات الصبية السدروعة بحدب مػسع الدراعة .لقج

دجغ االندان الشباتات مشح القجم واستثسخىا بحدب مشتجاتيا
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وقدسيا الى مجاميع ليديل عسمية معخفتيا وزراعتيا ودرجة

العقاقيخ مدتخمرات ام مخكبات فعالة نكية ام مػاد خام،

االختالف بيشيا  ،فقج قدسيا حدب الحخوف االولى مغ

اذ تعج مػاد مػلجة لتحزيخ بعس السخكبات الجوائية

اسسائيا او حدب مػسع زراعتيا او بحدب تأثيخاتيا.

كسخكب

cortisone

واليخمػنات

الجشدية

sex

اما التقديع الحي نحغ برجده ىػ التقديع بحدب دورة

 hormonesوبجائل البالزما لحا تعج تمظ الشباتات مغ اىع

الحياة او التقديع السػسسي ،فالشباتات الصبية تقدع الى:

السػاد االساسية والبجيمة في تحزيخ االدوية وركشا اساسيا
في ترشيع الجواء.

 -1شتػية :وىي الشباتات الصبية التي تدرع خالل الذيخ

عمى الخغع مغ بعس التحجيات في دول اوروبا وامخيكيا

الى ثالث انػاع :

انتذخت في معطع تمظ الجول كبخيصانيا وروسيا والسانيا

العذخ (تذخيغ اول) وتحرج في بجاية واواخخ الخبيع وتقدع

كالطخوف السشاخية واالرضية اال ان زراعة تمظ الشباتات

أ -نباتات تشسػ لسػسع واحج ثع تحرج مثل الذبشت

واصبحت زراعتيا تػازي صشاعة الجواء .وفي بعس

والحمبة والكدبخة .

الجول تخزع زراعة الشباتات الصبية ألشخاف الجولة

ب -نباتات تشسػ لسػسسيغ في السػسع االول تشسػ فصخيا

مباشخة مغ قبل و ازرات الدراعة لجييا وتذخف عمى

والسػسع الثاني تدىخ مثل الحبة الحمػة وحذيذة السالك

البحػث الخاصة بيا وترجر حػليات بسا يتعمق بأفزل

ت -نباتات تبقى ألكثخ مغ مػسسيغ في االرض مثل
السعج نػس.

مػاعيج الدراعة وشخائقيا واستخالص السخكبات الفعالة.
وشخائق جسع وتجفيف وتخديغ تمظ الشباتات .وقج انذئت
مخاكد ليحا الغخض في امخيكيا وفخندا وبمغاريا .ففي

 -2صيفية :وىي الشباتات التي تدرع في شيخ  3وشيخ

ىػلشجا انذئت جسعية انتاج العقاقيخ التعاونية إلنتاج

( 4أذار ونيدان) وتحرج في نياية الريف وبجاية

الشباتات الصبية وتدػيقيا ( )1995 ،Atiatكسا انذئت

الخخيف وتقدع الى الحػلية – الخيحان والشعشاع البخدقػش.

مخاكد لمتدػيق وتجارة الشباتات الصبية في اليشج والريغ
واوروبا .تستمظ بعس الشباتات استخجامات اقترادية

 -3نباتات محايجة :يسكغ زراعتيا عمى شػل الدشة عجا

اخخى غيخ الجواء مثل صشاعة التػابل والعصػر والتجسيل

االشيخ التي تختفع فييا درجات الح اخرة تسػز واب وتمظ

والغحائية والسبيجات الحذخية ومكدبات الصعع ومػاد

التي تشخفس فييا درجات الح اخرة ك 2وشباط مثل التبغ

ممػنة.

وحذيذة الميسػن وحذيذة الجنيار.

ثانيا :االهمية العالجية والظبية:

االهمية الظبية لبعض النباتات المزروعة في محافظة

مشيا ذات أىسية عالجية بالغة االثخ ،فيي الجدء االساس

تعج الشباتات الصبية والسخكبات الفعالة التي تدتخمز

االنبار

اوال :األهمية العالمية:

تستمظ الشباتات الصبية أىسية بالغة في الحاصالت الدراعية
والشػاتج الرشاعية وقج أخحت جانبا كبي اخ مغ االىتسام في
اغمب الجول السشتجة ليا ،فيي السرجر االساس لمسخكبات
الفعالة التي تدتخجم لتحزيخ العقاقيخ سػاء كانت تمظ

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

في تحزيخ االدوية في العالع السيسا السخكبات الفعالة
السدتخمرة بذكل نقي مشيا .قج تختمف بعس الشباتات

الصبية تأثيخات ميسة قػية كالدشامكي والخخوع وقج تكػن

مميشة كالعخقػس والربار ونباتات اخخى تستمظ صفات
مخقئة لتسدق االوعية الجمػية كالحسزيات والحشصة
الدػداء والدحاب ومشيا ما يستمظ تأثيخات فدمجية مدكشة
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كالرفراف والجاتػرة تكػن مخجرة ومشيا مايكػن مشذصة

البدون واالرقصيػن بدبب احتػائيا عمى مخكبات مزادات

الحداسية السػضعية لمجمج كالخخدل االسػد واالبيس

ميسة كالفيتاميشات والبخوتيشات مثل نبات الحمبة

لمقمب كشباتات الحشزل االبيس والجفمى .واخخى تدبب

والذصو ( Haikalو  .)1990 ،Omarوقج اكتذفت

االكدجة وقج تحتػي بعس الشباتات الصبية مخكبات تغحوية
والذػفان والحشصة الدػداء (.)2012 ،Nasralla

نباتات بانيا تستمظ صفات مزادة لمدخشان مثل عيغ

ججول  .1يوضح بعض النباتات الظبية المنزرعة وموسم نموها
الشػع الشباتي

مػسع الشسػ

الشػع الشباتي

مػسع الشسػ

الذبشت

شتػي

الكجخات

صيفي

الحمبة

شتػي

الخيحان

صيفي

الحبة الحمػة

شتػي

حذيذة الميسػن

صيفي

الحبة الدػداء

شتػي

الدشامكي

صيفي

الكسػن

شتػي

الشعشاع

صيفي

الخمة

شتػي

البخدقػش

صيفي

الكخفذ

شتػي

داتػرة

صيفي

لوحة .1نبات الكتان المنزرع
ثالثا :االهمية االقترادية

يشسػ في العخاق ال سيسا محافطة االنبار الكثيخ مغ

الحقػل والسدارع واالودية ،مسا دفع العذابيغ عمى جسعيا

واستثسارىا في التجاوي ومعالجة السرابيغ .اذ تستمظ ىحه

الشباتات ذات االستخجامية العالجية والجوائية بدبب تبايغ

الشباتات خػاص عالجية ميسة وذات اىسية اقترادية

بخية تكثخ في الرحخاء او ادغال تشسػ مع السحاصيل في

في االسػاق فاليشدػن في الدػق العخاقي سعخ الكيمػ

البيئة مغ الذخق الى الغخب فيي اما ان تكػن نباتات
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واعجة .فقج تكػن نباتات تغحوية ذات قيسة نقجية مذجعة
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غخام مشو  8000ديشار لحا كان سعخ الصغ الستخي مشو 8

الشباتية والعصخية التي تجخل في صشاعة العصػر ومػاد

مميػن ديشار اذا ما قػرن بدعخ الصغ مغ الحشصة

التجسيل او مبيجات حذخية او تدتخجم كسػاد حافطة

( .)2012 ،Nasrallaتزافخت عػامل عجة لالىتسام

لألشعسة ومكدبات الصعع وممػنات شبيعية.

بالشباتات الصبية مشيا ان االدوية ذات االصل الكيسيائي

تستمظ أثار جانبية سمبية في صحة االندان اذا ما استسخ

في استخجاميا  ،بحا تكػن الشباتات الصبية بجيال ليا.

ومغ العػامل االخخى ىػ االمغ الجوائي ويعشي تػفخ

لحا تشقدع الشباتات الصبية حدب االىسية االقترادية الى:
-

السحاصيل العصخية – مثل الخيحان واليشدػن والذبت

-

الصبية الجاتػرة والدكخان والدشامكي والرفراف

الجواء مغ مرادر مختمفة ورخيرة ومحمية اذا ما

-

التػابل – الكسػن وحبة البخكة وجػز الصيب والييل

تعخضت الجول لالزمات والعقػبات كسا حرل في العخاق

-

مبيجات حذخية – التبغ والبيخثخم والغار

ومرخ .ال يشحرخ استخجام الشباتات الصبية في تحزيخ

-

االدوية فحدب فبعزيا يدتخجم كتػابل وترشيع الديػت

مكدبات المػن والصعع – الكخكع واالقحػان والكجخات
والدعفخان.

لوحة .2نبات الكجرات ذو االوراق الكاسية الدوداء
رابعا :اهمية التحجيث والتظوير واالستزراع :

ان وضع خصط عمى السجى البعيج بيا يشدق بيغ مشاشق

االقترادية في تحزيخ االدوية ىحا بدبب زيادة الجخل
والشاتج السحمي .وىحا ال يسكغ تحكيقو اال بدراعة انػاع

انتاج الشباتات الصبية كالحقػل او البخاري اي بيغ السشتج

واصشاف متبايشة مغ الشباتات الصبية ضسغ مداحات

والسدتيمظ بأنذاء ادارة لمشباتات الصبية تأخح عمى عاتقيا

محجدة مغ االراضي وىػ يعخف باإلنتاج السكثف

ادارة ودعع السشتجيغ كالسدارعيغ والسدتيمكيغ ،فيحا
التخصيط يشتج عشو اعادة اكتذاف الشباتات الصبية وتحجيثيا
السعمػمات وتصػيخ انتاجيا مسا يشتج عشو زيادة الكيسة

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

condensed

ففي ىحا الشطام يسكغ تصبيق عسميات

خجمة التخبة والسحرػل بديػلة اذا اخحنا بشطخ االعتبار

مػاعيج الدراعة وشخائقيا والخي والتدسيج ومكافحة االمخاض
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والحذخات ومػاعيج الحراد والجسع .فزال عغ تخبية
وتحديغ تمظ الشباتات بإنتاج تخاكيب وراثية عالية الفعالية .

اذا شبقت عمييا شخائق التخبية والتحديغ كالتيجيغ

واالنتخاب ومعخفة مػاعيج حاجة الدػق ليا.

لوحة . 3نبات الذيا منزرع حجيثا في محافظة االنبار

لوحة . 4نبات المعجنوس.
االستنتاجات
تذكل محافطة االنبار مداحة واسعة مغ االراضي
الرحخاوية السؤىمة لتكاثخ الشباتات الصبية بحدب معصيات
البيئة الصبيعية الستػافخة فييا  ،تكاث اخ ذاتيا .تعاني الشباتات
الصبية في السحافطة مغ االىسال الحي قج يؤدي الى

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

تحجيع انتذارىا وتكاثخىا ،وربسا يتبع ذلظ انقخاض سالالت
نادرة مشيا .ليذ مغ تكافؤ ممسػس بيغ مػارد السياه
ومدتػى استخجاميا في محافطة االنبار عامة ،ومشاشقيا
الرحخاوية خاصة  .ومع ان نيخ الفخات يذكل شخيان
الحياة ،تجعسو الججاول والبحيخات والسياه الجػفية ،غيخ ان
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 ان ىحه الشباتات بعيجة عغ.عغ شخيق الخعاية واالستدراع

الفائجة مغ ىحه السػارد ال زالت محجودة في االستخجام

 بل ىي مبعثخة ىشا،الشدق السشتطع في حالتيا الصبيعية

 تتبايغ الشباتات. وال سيسا السشاشق الرحخاوية،الدراعي

 متػافخة في مكان ومفقػدة في مكان أخخ وذلظ امخ،وىشاك

الصبية مع بعزيا البعس مغ حيث الشػع والرشف

 فيحه الشباتات ىي.تحسو عشاصخ الصبيعة الستبايشة اصال

 وىحا التبايغ يعصي،والسشفعة والعسخ والستصمبات البيئية

 وما يحجث في االسباب يشعكذ،نتاج تفاعل تمظ العشاصخ

لإلندان مخونة العسل والتعامل مع اصشافيا في حال

 ويعج ىحا الحال مغ ابخز مبخرات ودواعي.عمى الشتائج

 لمشباتات.زراعتيا وتشسيتيا بيجف بمػغ مدتػى الػفخة مشيا

دخػل االندان في ىحا السجال بسا يخجم مرمحتو ومدتقبل

 قج تكػن خافية عمى الكثيخ مغ،الصبية اىسية كبيخة

 تعج.ىحا السػرد الشباتي وفقا لسشطػر التشسية السدتجامة

 وان اىساليا وعجم رعايتيا،الباحثيغ والسؤسدات العمسية

السشاشق الرحخاوية ىي السيج االول لحزانة الشبت

 وىحه االىسية تكسغ في انتباه.يقػد الى ىحا االستشتاج

 وان، قبل استدراعو مغ قبل االندان، الصبي-الصبيعي

 زيادة. الكثيخ مغ دول العالع الستصػر وادراك الفائجة مشيا

بقاءه مخىػن ببقاء عػامل نذأتو كسا ان زوالو ىػ االخخ

عمى استخجاميا في السجاالت العالجية والصبية ودورىا في

.بدوال تمظ العػامل

 كسا انيا مؤىمة لسدتػيات التحجيث والتصػيخ،رفج االقتراد

Alfahdawi, L.M. 2011. climate analysis for wind
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