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استجابة أربعة أصناف من القمح لمعاملة التوصية السمادية في أربعة مواقع من 

  الصحراء الغربية تحت أنظمة الري بالرش المحوري
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  :صالمستخل
  

نفذت تجربة حقلية في أربعة مواقع صحراوية مختلفة عن بعضھا في منطقة الص�حراء الغربي�ة م�ن الع�راق، محافظ�ة ا�نب�ار، للموس�م الزراع�ي       
لدراس�ة اس�تجابتھا للظ�روف البيئي�ة كعام�ل رئيس�ي  95 ، وإب�اء 99، إب�اء 6، ش�ام غري�ب بزراع�ة أربع�ة أص�ناف م�ن القم�ح ھ�ي أب�و. 2005/2006

ھـ ، عل�ى الص�فات المورفولوجي�ة والفس�يولوجية واTنتاجي�ة /كغم يوريا  + 160ھـ /  DAPكغم 200 لمعاملة التوصية السمادية في الترب الجبسية و
رات استخدم  نظ�ام  تص�ميم القطاع�ات العش�وائية الكام�ل  وبث^ث�ة مك�ر. ل]صناف ا�ربعة تحت أنظمة الري بالرش المحوري من مياه اVبار الجوفية

  .في كل التجارب
وق�د . والفسيولوجية واTنتاجية على بقية ا�صناف وف�ي جمي�ع المواق�ع ةأظھرت النتائج تفوق الصنف أبو غريب في اغلب الصفات المورفولوجي      

ف�ي الموق�ع الث�اني النت�ائج  حي�ث حق�ق ص�نف أب�و غري�ب. أعلى إنتاجية  في  الموقع الث�اني بالمقارن�ة ب�المواقع الث^ث�ة ا�خ�رى  حققت جميع ا�صناف
غ�م وزن ل�ـ  35.16س�نبلة و / حب�ة  73مت�ر مرب�ع، /مس�احة الورق�ة ²س�م 4310مت�ر مرب�ع، / غ�م وزن ج�اف  2300متر مربع، / فرع  530: التالية

 0.136،  0.151،  0.613ف�ي ال�وزن الج�اف  K , P , Nھ�ـ حاص�ل الحب�وب وكان�ت نس�بة العناص�ر /  كغ�م 3724سنبلة و / غم 3.5حبة و  1000
  .على التوالي%  64.82،  13.35في حين كانت نسبة البروتين والنشا في الحبوب . على التوالي

أوص�ت الدراس�ة . ف�ي ص�فة الحاص�ل الكل�ي للحب�وب 95وإب�اء  99الذي تفوق على صنفي إب�اء  6وجاء في المرتبة الثانية في اTنتاج صنف شام       
ف�ي منطق�ة الص�حراء الغربي�ة vس�تجابتھما لمعامل�ة التوص�ية الس�مادية م�ن  95وإب�اء  99على ص�نفي إب�اء  6بتفضيل زراعة صنفي أبو غريب وشام 

  .جھة وتحملھما الظروف البيئية الصحراوية
ق ف�ي كما أظھرت الدراسة أن ھناك جدوى اقتصادية في استثمار ا�راضي الصحراوية الصالحة للزراعة في منطقة الصحراء الغربية من العرا      

  ). طريقة الرش المحوري(زراعة القمح باvعتماد على مياه اVبار الجوفية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري 
القم��ح ف��ي الص��حراء الغربي��ة والتوس�ع ف��ي أنظم��ة  ال��ري  ب��الرش يمك�ن أن يس��اھم أيض��ا ف��ي تحوي��ل   خلص�ت الدراس��ة أيض��ا ب��ان تط��ور زراع�ة      

  .اضي خضراء كخطوة مھمة نحو ا�مام في الحد من ظاھرة التصحرا�راضي الجرداء إلى أر
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Abstract  
  

      Four applied experiments were conducted in four sites in the west desert of Iraq (Al-Anbar Area) during 
winter season of 2005/2006 to study the response of 4 wheat cultivars: Abu Ghraib, Sham 6, Iba 99 and Iba 95 as 
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a main factor to the recommended fertilizers treatment (200  kg/ha DAP + 160 kg/ha Urea) and desert ecological 
conditions on growth and productivity  grown under pivot sprinkler irrigation system from  under ground water. 
RCBD was used with three replicates in all experiments. The results showed the following. 
1) Abu Ghraib cultivar gave the higher values in the productivity and physiological characters compared with 

other cultivars in all sites. 
2) All cultivars gave the highest yield in site 2 compared with other sites. Abu Ghraib gave the following values 

in this site: 530 branch/m2, 2300 gm dry weight/m2, 4310 cm2  leaf area/m2, 73 grain/spike, 35.16 gm/1000 
grain, 3.5 gm/spike, 3724 grain yield kg/ha. Percentage of N, P, K in dry weight of plant was 0.613, 0.151, 
0.136 respectively while percentage of protein and starch in grains were 13.35, 64.82 % respectively. 

3) Sham 6 cultivar scored the second value in the productivity in this study. Abu Ghraib and Sham 6 cultivars 
were  more able to bear desert environmental  conditions than Iba 95 and Iba  99 cultivars. 

4)  There is benefits by investment soil and ground water in west desert of Iraq in wheat agriculture under pivot 
sprinkler irrigation system. 

5) Development of wheat agriculture in west desert may contribute in reducing risk of desertification.  
  
  

  :المقدمة
  

محص��ول القم��ح م��ن أھ��م المحاص��يل الغذائي���ة  يع��د      
يعاني العراق عجزاً . اTستراتيجية على المستوى العالمي

مم�ا . كبيراً في اTنت�اج  v يس�د حاج�ة اvس�تھ^ك المحل�ي
يض���طر إل���ى اvس���تيراد لتع���ويض ال���نقص الحاص���ل ف���ي 

ورغ��م أن الع��راق م��ن البل��دان الزراعي��ة عل��ى . اTنت��اج
مس���توى الع���المي، إv أن ھن���اك  ع���دة مش���اكل تواج���ه ال

وم�ن .  الزراعة في ھذا القطر بما في ذل�ك زراع�ة القم�ح
  . ھذه المشاكل شحة المياه

شحة المياه تع�د م�ن المش�اكل الرئيس�ية  إنالمعروف       
الزراع�ي ف�ي ع�دة دول ومنھ�ا ال�دول  اTنت�اجالتي تواج�ه 

الري يقابل�ه  غراض�العربية التي تعاني من نقص المياه 
وتوج���د ف���ي ). ١٩٩٢، FAO(زي���ادة ف���ي نس���بة الس���كان

الص��حراء الغربي��ة م��ن الع��راق مس��احات واس��عة ص��الحة 
عل��ى نط��اق مح��دود، يمك��ن  إvللزراع��ة وغي��ر مس��تثمرة 

، ف�ي ي�ق اس�تثمار م�وارد المي�اه الجوفي�ةزراعتھا ع�ن طر
المقابل أصبحت مشكلة الملوحة مرضا عضاvً في الترب 

منھ�����ا مت�����أثر بالملوح�����ة %  70ة، حي�����ث إن  اvروائي�����
  ) . 1989الزبيدي، (

م / دي س�يمينز ٣إن استخدام مياه تزيد ملوحتھا ع�ن       
انخفاض كبي�ر ف�ي الحاص�ل  إلىي ري القمح v يؤدي ـــف

، إذ ازداد الحاص��ل معنوي��ا )2002حم��ادي وجماعت��ه، ( 
م مقارن�ة /دي س�مينز ٣.٤عند الري بمياه جوفية ملوحتھا 

) م/دي س����مينز ١.٢(معامل����ة ال����ري م����ن مي����اه النھ����ر ب
وف��ي دراس��ة ع��ن ت��أثير ). 2004aالح��ديثي وجماعت��ه، (

دي  ٣.٨الري بالرش المحوري من مياه جوفي�ة ملوحتھ�ا 
ث^ث�ة أص�ناف م�ن القم�ح ف�ي منطق�ة  إنتاجي�ةم في /سمينز

الص��حراء الغربي��ة م��ن الع��راق، أظھ��رت النت��ائج تف��وق 
 ١والقائ�د  ٩٩اء ص�نفي إب�غريب معنوياً عل�ى  أبوصنف 

 إل��ىوأع��زي ھ��ذا اvخ��ت^ف ). 2004فرح��ان وجماعت��ه،(
الث^ث����ة ف����ي تحم����ل  ل]ص����نافتب����اين الق����درة الوراثي����ة 

إن حاصل أي صنف م�ن أص�ناف . الظروف الصحراوية
يتوق��ف عل��ى الص��نف نفس��ه وعل��ى الظ��روف  االقم��ح ربم��

ة النتروجيني�ة أو البيئية أكثر مما يتوقف على كمية ا�سمد
 وف�ي دراس�ة). ١٩٨٩،.Orince et al( وع�د إض�افتھا م

أظھ���رت ع���ن تحس���س أص���ناف القم���ح للملوح���ة  أخ���رى 
انخفاض نسبة التمثيل الضوئي والنتح والتوصيل الثغ�ري 
انخفاض�������ا عالي�������ا ف�������ي ص�������نف القم�������ح الحس�������اس 

اوم ـــــ��ـارنة م��ع الص��نف المقـــ��ـلوحة بالمقـــــــــــــ��ـللم
  ).٢٠٠٥، .Sharma et al( لوحةـــللم

تختلف ا�صناف النباتية في مدى استجابتھا ل]س�مدة       
أو المغ���ذيات المض���افة وف���ي م���دى ق���درتھا عل���ى تحم���ل 

اخ����ت^ف ) 1998،الع����اني (vح����ظ . الظ����روف البيئي����ة
اس���تجابة محص���ول القم���ح Tض���افة ا�س���مدة الكيميائي���ة 

 زإن استجابة القم�ح للتس�ميد بتراكي� .باخت^ف نوع السماد
ف��ي ) ھ��ـ يوري��ا/كغ��م TSP  +260ھ��ـ /كغ��م260 (عالي��ة 

الترب الصحراوية تحت أنظمة الري بالرش كانت أفضل 
ألح����ديثي وجماعت����ه، (واطئ����ة  زم����ن اvس����تجابة بتراكي����

2004b. (  
معنوي�اً عل�ى ص�نف ربي�ع  99قد تفوق الصنف إباء        

 40+ ف���ي كمي���ة اTنت���اج لمعامل���ة التوص���ية الس���مادية  ٢
اوية غ�رب الع�راق تح�ت ف�ي ترب�ة ص�حر DAPھ�ـ /كغم

، ال���داھري وجماعت���ه(ب���الرش المح���وري  نظ���ام ال���ري 
تف���وق ص���نف أب���و  )٢٠٠٨، فرح���ان( ووج���د ). 2004

ف��ي جمي��ع الص��فات ٩٥غري��ب معنوي��ا عل��ى ص��نف إب��اء 
والفس���يولوجية واTنتاجي���ة  ف���ي اس���تجابته  ةالمورفولوجي���

لمعام^ت التسميد تحت نظام الري ب�الرش المح�وري ف�ي 
  .المياه الجوفية مية من العراق باستخداالصحراء الغرب

تفوق ص�نف القم�ح ) 2004،فرحان وآخرون(vحظ       
ف��ي  1والقائ��د  99أب��و غري��ب معنوي��ا عل��ى ص��نفي إب��اء 

جمي��ع الص��فات المورفولوجي��ة والفس��يولوجية واTنتاجي��ة 
في بيئة صحراوية تحت نظام الري بالرش المحوري من 

ف��ي ) 2004،خ��رونعب��د وآ(ف��ي ح��ين وج��د . مي��اه جوفي��ة
تربة جبسيه تحت منظومة ال�ري ب�الرش المح�وري تف�وق 

وأب�و غري�ب وس�ن  2على أص�ناف تم�وز  95صنف إباء 
وف��ي تجرب��ة أجري��ت م��ن قب��ل ألح��ديثي وآخ��رون . الجم��ل

(2004b)  ف���ي ترب���ة ص���حراوية غ���رب الع���راق نس���بة
vحظ��وا اس��تجابة ص��نف %   14-22الج��بس فيھ��ا م��ن 

  .تموز للمعام^ت السمادية
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م�ن القم�ح ف�ي ترب�ة  أصناف أربعةوفي دراسة على       
 إنتاجي��ة إنص��حراوية غ��رب الع��راق، أظھ��رت النت��ائج 

المزروعة تحت نظام الري بالرش كان�ت اكب�ر  ا�صناف
نظام الري الش�ريطي بح�دود الض�عف وكان�ت  إنتاجيةمن 

% 35.9 ال��ري المس��تخدمة ب��الرش اق��ل بنس��بةكمي��ة مي��اه 
     ).     2004عب�د وجماعت�ه، (يطي من كمية مي�اه ال�ري الش�ر

عن����د اس����تخدام تقني����ات ري حديث����ة يمك����ن إض����افة       
المغ��ذيات بس��ھولة عل��ى ش��كل دفع��ات وبكلف��ة اق��ل وكف��اءة 
اعل��ي م��ن إض��افتھا ب��الطرق التقليدي��ة م��ع إمكاني��ة عالي��ة 

 )١٩٨١، Fenn & Miyamofo( لل���تحكم بالمي���اه 
  ) 2001ص���������الح، (و 1992)ح���������اجم وجماعت���������ه، (و
  ). 2002وجماعته،  Mclean (و ) 2002الجبوري، (و

  :لذا تھدف ھذه الدراسة الى ما يلي 
  

 أفض��لھام��ن القم��ح لتحدي��د  أص��ناف أربع��ةاختي��ار  -١
اس�����تجابة لمعامل�����ة التوص�����ية الس�����مادية وتحملھ�����ا 

أربع�ة مواق�ع ف�ي  ف�ي للظروف البيئي�ة الص�حراوية 
منطقة الصحراء الغربية من الع�راق تح�ت منظوم�ة 

  .لرش المحوري من مياه جوفيةالري با
تحدي����د الفت����رة الزمني����ة الت����ي تحول����ت فيھ����ا ارض  -٢

واح���ة خض���راء  إل���ىالدراس���ة م���ن ترب���ة ج���رداء 
 .كمساھمة للحد من ظاھرة التصحر

 

  :المواد والطرق
  

و  100مواقع وكانت مساحتھا  بأربعةنفذت التجربة       
ك����م  40دون����م وعل����ى الت����والي، تبع����د   80و 100و  90

ن��ة الق��ائم ف��ي منطق��ة الص��حراء الغربي��ة م��ن جن��وب مدي
علم���اً أن جمي���ع المواق���ع تس���قى تح���ت . محافظ���ة اvنب���ار

وجميعھ�ا  Valleyمنظومة الري ب�الرش المح�وري ن�وع 
تعمل بالطاقة الكھربائية عدا منظومة الموق�ع ا�ول تعم�ل 

ق��درت بع��ض الخص��ائص الفيزيائي��ة . عل��ى وق��ود الك��از
الزراعة ولمي�اه ال�ري طبق�ا والكيميائية لترب المواقع قبل 

، ج��ون راي��ن وآخ��رون( و) ١٩٨٢، .Page et al( ل��ـ 
  ).2، 1-جدول(كما في ) 2003

م���ن القم���ح المھم���ة ف���ي  أص���ناف أربع���ةت���م اعتم���اد       
الع���راق ك���ي تك���ون العام���ل الرئيس���ي ف���ي ھ���ذه الدراس���ة 
لدراس��ة اس��تجابتھا لمعامل��ة التوص��ية الس��مادية وتحملھ��ا 

، إب�اء 6غري�ب ، ش�ام  أبو(ـ :ي للظروف الصحراوية وھ
ت��م تعفي��ر ب��ذورھا قب��ل الزراع��ة بم��ادة ). 99، وإب��اء 95

Dividend  ط��ن  ض��د فطري��ات م��رض / كغ��م 1بنس��بة
امل ــــــ�ـاستخدم تصميم القطاع�ات العش�وائي الك. التفحم 

 )CBRD ( وبث^ث����ة مك����ررات، وكان����ت ابع����اد الوح����دة
  .م  x 10 30التجريبية 

/ كغ���م DAP  +160كغ���م  200س���بة ت���م التس���ميد بن      
تم إض�افة س�ماد ). 2001الكبيسي وصالح، (ھكتار يوريا 

ال��داب قب��ل الزراع��ة دفع��ة واح��دة بواس��طة المس��مدة، بع��د 
ھ��ـ /كغ��م 140ذل��ك ب��ذرت الب��ذور بواس��طة الب��اذرة بنس��بة 

بينم��ا أض��يف س��ماد اليوري��ا بع��د  15/11/2005بت��اريخ 
ف��ي . اتالزراع��ة رش��ا م��ع مي��اه ال��ري عل��ى ث��^ث دفع��

ت��م حص��اد عين��ات عش��وائية بمس��احة مت��ر  10/3/2006
  : مربع من كل معاملة وبث^ثة مكررات لتقدير ما يلي

  

، ع���دد الف���روع ، المس���احة الورقي���ة)س���م(ارتف��اع النب���ات 
بالنبات، الوزن الجاف الكلي للنبات، علماً ل�م نس�تطع م�ن 

 أكثرتقدير كمية الكلوروفيل لتلف النماذج الورقية الطرية 
من مرة بسبب بعد المس�افة ب�ين مدين�ة الرم�ادي والمواق�ع 

  .الزراعية
وبع��د نض��ج المحص��ول جي��داً ت��م  2006/ 11/5ف��ي       

اخذ عينات عش�وائية م�ن ك�ل وح�دة تجريبي�ة لتق�دير وزن 
 1000السنبلة الواح�دة ، ع�دد الحب�وب ف�ي الس�نبلة، وزن 

ثم حصدت الوحدات التجريبية بالكامل حصادا يدويا . حبة
للس��يطرة عل��ى الض��ائعات لتق��دير حاص��ل الحب��وب الكل��ي 

  .بالھكتار
ف��ي ك��ل م��ن ال��وزن  K, P, Nت��م تق��دير عناص��ر       

الجاف والحبوب فيما تم تق�دير نس�بة الب�روتين والنش�ا ف�ي 
  ). ٢٠٠٣،جون راين وآخرون(الحبوب حسب ما جاء في 

% ٥عل��ى مس��توى احتمالي��ة  إحص��ائياحلل��ت النت��ائج       
لحس��اب اvخت^ف��ات  LSDاق��ل ف��رق معن��وي واس��تخدام 

  .بين المتوسطات
  

  :النتائج
  

  :الموقع اIول
  

تف�وق الص�نف )  ٥، ٤-ج�دول ( أظھرت النتائج ف�ي       
أبو غريب بصورة غير معنوية على جميع ا�ص�ناف ف�ي 

جميع الصفات باستثناء ارتفاع النب�ات ونس�بة النيت�روجين  
وم��ع ذل��ك . معنوي�اً والنش�أ ف��ي الحب��وب حي�ث ك��ان التف��وق 

ك��ان ھن��اك انخف��اض كبي��ر ف��ي إنتاجي��ة جمي��ع ا�ص��ناف 
ض��من ھ��ذا الموق��ع بالمقارن��ة م��ع المواق��ع ا�خ��رى بس��بب 
انخف���اض مي���اه ال���ري إذ بلغ����ت نس���بة اvنخف���اض ع����ن 

ويتض��ح م��ن ) 3-ج��دول(% 45 التوص��ية العلمي��ة لل��ري 
إن إنتاجية جميع ا�صناف كان�ت متقارب�ة م�ع ) 4-جدول(

  .ا الموقعبعضھا في ھذ
  

  :الموقع الثاني
  

) ٥،  ٤-ج���دول ( أظھ���رت النت���ائج المعروض���ة ف���ي      
ف�ي جمي�ع الص�فات   وجود فروقات معنوية بين ا�صناف

واTنتاجي��ة ول��م )  ع��دا المس��احة الورقي��ة(المورفولوجي��ة 
يكن التف�وق معنوي�ا ف�ي الص�فات النوعي�ة او الفس�لجية م�ا 

  .  عدا في نسبة النشا في الحبوب
نج��د أن ص��نف أب��و غري��ب ف��ي ھ��ذا الموق��ع ق��د حق��ق       

أعلى النتائج مقارنة با�ص�ناف والمواق�ع ا�خ�رى، حي�ث 
متر مربع، وارتفاع النبات / فرع 530بلغ عدد التفرعات 

مت��ر مرب��ع / ²س��م  4310س��م والمس��احة الورقي��ة  71.3
 73وعدد الحبوب  متر مربع/ غم  2300الوزن الجاف و

 1000ووزن  سنبلة /  غم 3.5نبلة سنبلة ووزن الس/حبة 
غ���م وحاص���ل الحب���وب وص���ل إل���ى  35.16حب���ة  حق���ق 

  .ھـ/كغم   3724



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠٠٨، ١-العدد، ١-المجلد                                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء                        

  

 ١٤

  :الموقع الثالث
  

وج���ود فروق���ات معنوي���ة ب���ين  )4-ج���دول( يوض���ح       
في ھذا الموقع في صفة ارتفاع النبات وحاصل ا�صناف 

 ةبالنس�ب ھ�ـ/كغ�م 2324الحبوب وقد بل�غ حاص�ل الحب�وب 
 1440ف���ي ح��ين بل��غ اق��ل حاص���ل  غري��ب أب��وللص��نف 

   )٥-ج���دول( كم���ا يب���ين  ٩٥ھ���ـ عن���د الص���نف إب���اء /كغ���م
غري���ب معنوي���ا ف���ي ك���ل م���ن نس���بة  أب���وتف���وق الص���نف 

النيت���روجين والب���روتين والنش���ا ف���ي الحب���وب وك���ان ھ���ذا 
( المؤش���رة ف���ي  ا�خ���رىاvتج���اه س���اريا عل���ى الص���فات 

  .رغم أنھا لم تصل حدود المعنوية)  ٥،  ٤-جدول 
  

  :الرابع الموقع
  

إن الص���نف ا�ول أيض���ا )  ٤-ج���دول( يتض���ح م���ن       
، وعدد الحبوب في ق معنويا في كل من ارتفاع النباتتفو

وبزي�ادة ) ھـ/ كغم 2572( الكلي السنبلة وحاصل الحبوب
ع��ن حاص��ل ا�ص��ناف % 65 و 34و 30بلغ��ت نس��بتھا 

، وان ھ���ذا وعل���ى الت���والي ٩٥ء واب���ا ٩٩، إب���اء ٦ش���ام 
( ريا ف��ي معظ��م الص��فات المؤش��رة ف��ي التف��وق ك��ان س��ا

  .رغم عدم معنويته)  ٥،  ٤-جدول 

  
  :Discussionالمناقشة 

  

قبل مناقشة نتائج الدراسة بكاملھا، v بد من الوق�وف       
قل����ي^ً عل����ى نت����ائج تحلي����ل بع����ض الص����فات الكيمائي����ة 
والفيزيائية لترب المواقع الصحراوية التي تم تحليلھا قب�ل 

ن^ح��ظ أن نس��جة ). ١-ج��دول(  ة ف��يالزراع��ة والموض��ح
الترب���ة كان���ت طيني���ة مزيج���ة وھ���ي م���ن الت���رب الجي���دة 
للزراع��ة لقابليتھ��ا عل��ى اvحتف��اظ بالم��اء نتيج��ة احتوائھ��ا 

م�ع احتوائھ�ا عل�ى نس�ب %  ٥٠على نسبة طين أكثر من 
إم���ا م���ن حي���ث العناص���ر . معتدل���ة م���ن الرم���ل والغ���رين

ة العض�وية والم�اد Mg, Ca, K, P, Nالمغذية الرئيس�ية 
فقد كان ھناك تف�اوت بس�يط ف�ي نس�ب ھ�ذه المغ�ذيات ب�ين 

عل�ى جمي�ع المواق�ع ف�ي ) 2(موقع وآخر مع تفوق الموقع 
أم�ا . أغلب ھذه العناصر ولذلك تفوق في حاصل الحب�وب

%  ١٠ – ٥نس�بة الج�بس ف�ي ھ�ذه الت�رب فتراوح�ت ب��ين 
  .وھي منخفضة مقارنة بالترب الجبسية 

ترب المواقع فكان�ت متوس�طة ب�ين  أما درجة ملوحة       
وم���ن م^حظ���ة نت���ائج الفح���ص . م/ديس���يمينز ٤.٩ – ٣.٥

نج�د ) 2ج�دول (الكيميائي للمياه الجوفية ف�ي ھ�ذه المواق�ع 
 ٢.٣٨ – ١.٤٦إن درجة ملوحة مياه اVبار تراوحت بين 

م وھ��ي اق��ل م��ن ملوح��ة مي��اه نھ��ر الف��رات ف��ي /ديس��يمينز
                         .المناطق الجنوبية من العراق

تم أخذ المشروع ف�ي الموق�ع ا�ول كم�ا ذكرن�ا س�ابقا       
كنموذج للمشاريع التي تعتمد على وقود الكاز لكي تعط�ي 
نتائجه مقارنة موضوعية م�ع نت�ائج المش�اريع الت�ي تعم�ل 

كان�ت منخفض�ة  اTنتاجي�ةن^ح�ظ إن .  بالطاقة الكھربائي�ة
رغم إضافة ا�س�مدة  فا�صناجدا في ھذا الموقع ولكافة 

انخف�اض كبي�ر ف�ي مي�اه ال�ري  إلىالكيميائية، وھذا يرجع 

إذ تحققت عشر ري�ات فق�ط تح�ت الظ�روف الص�حراوية، 
مل�م م�ن ض�منھا  ٣٤٥وكان إجمالي مي�اه ال�ري المس�تلمة 

وھي اقل من التوص�ية ) 3جدول (كمية اTمطار الساقطة 
لى والمعروف إن نقص الماء ينعكس ع  %. ٤٥.١بنسبة 

جمي���ع الفعالي���ات البيولوجي���ة والفس���يولوجية ف���ي النب���ات، 
فيؤدي إلى انخفاض جاھزي�ة العناص�ر الغذائي�ة  وبالت�الي 
قل����ة ف����ي محت����وى الكلوروفي����ل ف����ي الورق����ة والمس����احة 
الس����طحية ل����]وراق وعملي����ة التمثي����ل الض����وئي ونس����بة 
البروتين���ات والكاربوھي����درات ف����ي النب���ات فض����^ ع����ن 

مم�ا ي�نعكس  Nitrate reductaseانخفاض فعالية إن�زيم 
اجية المحصول وھ�ذا يتف�ق م�ع ــــلى إنتـــاً عـــبـــذلك سل

 )Cechina et al ،؛  ٢٠٠٦Bertamini et al ،
٢٠٠٦.(  

وفي الموقع الثاني استجاب صنف القم�ح أب�و غري�ب       
بقي�ة ا�ص�ناف  نثر م�ــــــــاحة أكـــللظروف البيئية  المت

النت���ائج ف���ي جمي���ع  أعل���ىد حق���ق وق���  ) ٥،  ٤-ج���دول ( 
كم���ا  واTنتاجي���ةالص���فات المورفولوجي���ة والفس���يولوجية 

ف��ي ھ��ذه  ا�خ��رىتف��وق ھ��ذا الموق��ع عل��ى بقي��ة المواق��ع 
 ا�ص��نافنع�زي الزي��ادة ف�ي إنتاجي�ة  أنالص�فات ويمك�ن 

ع��ن إنتاجي��ة المواق��ع ا�خ��رى إل��ى  2ف��ي الموق��ع  ا�ربع��ة
ع��دد الري��ات وزي��ادة ) 2 -ج��دول(زي��ادة خص��وبة الترب��ة 

مما أثر ھ�ذا ) 3-جدول(ية المياه المستلمة وكم)  ريه 40(
في زيادة جاھزية العناصر المغذية وامتصاصھا م�ن قب�ل 
النب��ات وبالت��الي زي��ادة النم��و ف��ي النب��ات وعملي��ة التمثي��ل 
الضوئي وبناء الكاربوھيدرات والبروتينات التي انعكست 

س�نبلة، / وبع�دد الحب�(في زيادة مكونات الحاص�ل  إيجابا
وم�ن ث�م زي�ادة حاص�ل ). حب�ة ١٠٠٠وزن السنبلة، وزن 

بم�ا ف�ي ذل�ك زي�ادة نس�بتي الب�روتين ) 5الجدول (الحبوب 
عل�ى الت�والي  65.02 %)و  13.41(ف�ي الحب�وب  اوالنش

ض��احي وآخ��رون  أب��ووتتف��ق ھ��ذه النت��ائج م��ع م��ا وج��ده 
)2001. (  

ب غري� أب�ووفي الموقع الثالث كانت استجابة ص�نف       
) ري ، تس��ميد  وغيرھ��ا(أيض��ا للظ��روف البيئي��ة المتاح��ة 

أفضل م�ن اس�تجابة ا�ص�ناف الث^ث�ة ا�خ�رى ف�ي جمي�ع 
الص��فات المدروس��ة بم��ا ف��ي ذل��ك كمي��ة الحاص��ل وكان��ت 

، 32،  27زيادة في حاص�ل ص�نف أب�و غري�ب ــــنسبة ال
على  ٩٥وإباء  ٩٩وإباء  ٦مقارنة با�صناف شام % 61

  .التوالي
ف��ي الموق�ع الراب��ع رغ�م ان ملوح��ة الترب�ة كان��ت  أم�ا      

م  إv  أن درجة ملوحة مياه ال�ري كان�ت /ديسيمينز ٤.٩٨
فق����د كان����ت ھن����اك ) 2، 1-ج����دول (م /ديس����يمينز ١.٦٤

م��ن خ��^ل  اس��تجابة م��ن قب��ل ا�ص��ناف لمعامل��ة التس��ميد
النم����و ف����ي جمي����ع الص����فات  ف����ي الواض����حةالزي����ادات 

عنوي�اً عل�ى جمي�ع المدروسة مع تفوق صنف أبو غريب م
وق�د ) 4-جدول(ا�صناف في كمية حاصل الحبوب الكلي 

حقق ھذا الصنف التسلس�ل ا�ول ف�ي اTنتاجي�ة ف�ي جمي�ع 
التسلسل الث�اني وص�نف  ٦المواقع بينما حقق صنف  شام 

. التسلسل الرابع ٩٥التسلسل الثالث وصنف أباء  ٩٩إباء 
�ص�ناف يمكن أن نعزي ھ�ذا التب�اين ف�ي اvس�تجابة ب�ين ا
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إل��ى تباينھ��ا ال��وراثي ال��ذي انعك��س ف��ي اخ��ت^ف تحملھ��ا 
للظ��روف البيئي��ة الممثل��ة بمي���اه اVب��ار وظ��روف الترب���ة 
الص�����حراوية كدرج�����ة الح�����رارة والملوح�����ة والري�����اح 

 أب���والص���نف  إننس���تنتج م���ن ھ���ذا .  والرطوب���ة وغيرھ���ا
غري���ب ق���د اس���تغل قدرت���ه الوراثي���ة ف���ي اvس���تفادة م���ن 

، ٦ش��ام  ا�ص��نافم��ن  فض��لأالظ��روف المتاح��ة بش��كل 
س��واء ف��ي ھ��ذا الموق��ع أم المواق��ع  ٩٥وإب��اء    ٩٩وإب��اء 

فرح���ان (ا�خ���رى، اتفق���ت النتيج���ة م���ع م���ا توص���ل الي���ه 
فرح���ان،  (  و ) 2005الفرح���ان،(  و)  2004وآخ���رون، 

2008(.  
يتوق�ف  اإن حاصل أي صنف من أصناف القمح ربم      

مم��ا  عل��ى الص��نف نفس��ه وعل��ى الظ��روف البيئي��ة أكث��ر
يتوقف على كمية ا�سمدة النتروجيني�ة أو موع�د إض�افتھا  

 )Orince et al ،أي أن ص��نف أب��و غري��ب ).  ١٩٨٩
أكثر مقاوم�ة لملوح�ة المي�اه والترب�ة مقارن�ة م�ع بقي�ة كان 

) ٢٠٠٤،Sharma et al( ا�ص��ناف وھ��ذا يتف��ق م��ع 
ال��ذين وج��دوا تباين��ا ب��ين  أص��ناف القم��ح ف��ي حساس��يتھا 

الذين وج�دوا  ) 2002 ،حمادي وجماعته(  للملوحة،  ومع
م ف�ي / دي س�يمينز ٣إن استخدام مياه تزي�د ملوحتھ�ا ع�ن 

   .ري القمح v يؤدي إلى انخفاض كبير في الحاصل
إن تمي��ز ص��نف أب��و غري��ب عل��ى ا�ص��ناف الث^ث��ة       
في اTنتاج وفي جميع المواق�ع  ٩٥وإباء  ٩٩وإباء  ٦شام 

اب لطريق���ة ال���رش يعن���ي أن ص���نف أب���و غري���ب اس���تج
والتغذية الورقي�ة وظ�روف البيئ�ة  ا�خ�رى بش�كل أفض�ل 
م��ن اس��تجابة ا�ص��ناف ا�خ��رى، وك��ان ا�كث��ر م^ئم��ة 

الصحراوية المروية من مياه جوفية  قللزراعة في المناط
  .٦ويليه صنف شام 

وبش���كل ع���ام إن المش���اريع الت���ي تعم���ل منظوماتھ���ا       
أعلى من تلك التي تعم�ل بالطاقة الكھربائية أعطت إنتاجا 

إن كف�اءة . على الكاز كوق�ود لس�ھولة إدارتھ�ا وقل�ة كلفتھ�ا
ھ��ذه المنظوم��ات ف��ي الس��يطرة عل��ى مي��اه ال��ري وحس��اب 
كميات المياه وسھولة استخدامھا في التغذية الورقي�ة عل�ى 
عدة دفعات بدvً م�ن دفع�ة واح�دة س�اھمت ف�ي رف�ع كف�اءة 

  . اTنتاج
  

  ظاھرة التصحرمناقشة اثر الدراسة على 
  

إن المش��اريع الت��ي تعم��ل مباش��رة ) ٣-ج��دول(يب��ين  -١
عل��ى الطاق��ة الكھربائي��ة اس��تلمت كمي��ات مي��اه خ��^ل 

ال�ذي س�اعد عل�ى  ا�م�رمل�م، ٦٢٠الموسم تزيد عن 
وج��ود رطوب��ة مناس��بة ومس��تمرة ف��ي الترب��ة طيل��ة 
موسم النمو، مما أدى إلى تغلغ�ل للمجم�وع الج�ذري 

ال��ذي س��اعد عل��ى  �م��رالنبات��ات القم��ح ف��ي الترب��ة 
إن . تثبي���ت الترب���ة وحمايتھ���ا م���ن عوام���ل التعري���ة

ايج�ابي ف�ي الح�د  ت�أثيرل�ه  ا�نظم�ةانتشار مثل ھ�ذه 
  .من ظاھرة التصحر

 أومك��وث النبات��ات ف��ي الترب��ة فت��رة س��تة اش��ھر  إن -٢
 .واحة خضراء إلىيعني تحول التربة الجرداء  أكثر

ع���د بق���اء المجم���وع الج���ذري وبقاي���ا النبات���ات ب إن -٣
اvنتھاء من عمليات الحصاد عامل آخر يساعد على 
تثبي��ت الترب��ة وحمايتھ��ا م��ن عوام��ل التعري��ة فض��^ 
ع��ن زي��ادة الم��ادة العض��وية ف��ي الترب��ة والمحافظ��ة 

زيادة قابلية التربة ف�ي  إلى إضافة ا�كسدةعليھا من 
 .اvحتفاظ بالرطوبة

قيام بع�ض الم�زارعين بزراع�ة مص�دات ري�اح م�ن  -٤
اليبتوس المعمرة وغيرھا حول حق�ولھم اليوك أشجار

ومشاريعھم الزراعية يس�اھم عل�ى الم�دى البعي�د ف�ي 
 ا�وراقزيادة المادة العضوية في الترب�ة م�ن خ�^ل 

المتس��اقطة منھ��ا وف��ي كس��ر ح��دة الري��اح والح��د م��ن 
 .ظاھرة التصحر

التوس�ع ف��ي تنفي�ذ مث��ل ھ�ذه المش��اريع ف�ي الت��رب  إن -٥
و بش�كل ت�دريجي الصحراوية الصالحة للزراع�ة ول�

نتائج ايجابية على الم�دى المتوس�ط  إلىسوف يؤدي 
والبعي��د ف��ي تقل��يص المس��احات الص��حراوية وزي��ادة 
المس��احات الخض��راء وب��نفس الوق��ت الحف��اظ عل��ى 
البيئة واستغ^ل مواردھا الطبيعي�ة نح�و تحقي�ق مب�دأ 

 .التنمية المستدامة
  

  اIستنتاجات العامة
  

مواق�ع  أربع�ةف�ي  �ربع�ةا ا�ص�نافتكرار زراع�ة  إن -
وفي نفس الموسم قد أعطى مؤشرا ايجابي�ا ب�ان ص�نف 

غريب كان أكث�ر م^ئم�ة للزراع�ة تح�ت الظ�روف  أبو
  . الصحراوية والري من مياه اVبار الجوفية

الري بالرش قد يساعد على استثمار جي�د  أنظمةانتشار  -
الت�رب الص�حراوية الزراعي�ة والمي�اه (للموارد البيئي�ة 

وب��نفس الوق��ت الس��يطرة عل��ى مي��اه ال��ري ) . وفي��ةالج
التغذي�ة (الكيميائية مع مياه ال�ري  ا�سمدةوعملية رش 

  ).الورقية
  

  :شكر وتقدير
  

يشكر الباحثون وزارة التعليم العالي والبحث العلم�ي       
تنفي��ذ  يعل��ى تق�ديمھا ال��دعم الم�ادي والمعن��وي ف� ةالعراقي�

  .ث اTستراتيجيةھذا البحث ضمن خطتھا في دعم البحو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه ا�بار الجوفية: ٢-جدول
  في موقع الدراسة                   

 4موقع  3موقع   2موقع   1موقع   نوع التحليل
 Ec 1.97 2.38 2.08 1.46ئي ابالتوصيل الكھر
pH  7.50 7.60 7.40 7.70 

Ca 2.30 3.20 3.50 2.90  لتر/مليمول 
Mg 2.90 2.90 3.20 2.70  لتر/مليمول 
K 1.70 1.90 2.60 3.10  لتر/مليمول 
Na  9.70 12.10 12.80 10.90  لتر/مليمول 
Cl 10.50 13.50 12.90 11.20  لتر/مليمول 

SO4 2.60 3.10 3.20 2.80  لتر/مليمول 
CO3  لتر/مليمول  ND ND ND DN 

HCO3 2.40 3.00 3.20 2.90  لتر/مليمول 
 

 



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠٠٨، ١-العدد، ١-المجلد                                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء                        

  

 ١٦

  
                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠٠٨، ١-العدد، ١-المجلد                                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء                        

  

 ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠٠٨، ١-العدد، ١-المجلد                                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء                        

  

 ١٨

  

  العربية المصادر
  

وغ�ازي مجي�د ،  احم�د محم�د لھم�ود، يوسف محم�د ، أبو ضاحي -1
ت��أثير التغذي��ة الورقي��ة ف��ي حاص��ل ال��ذرة  ). 2001(الك��واز 

  المجلد ، المجلة العراقية لعلوم التربة . الصفراء ومكوناته
  .122-138ص ، )1(1

تحلي��ل الترب��ة والنب��ات ). 2003(ج��ون راي��ن وج��ورج اس��طفان 2- 
المرك���ز ال���دولي للبح���وث الزراعي���ة ف���ي  . دلي���ل مختب���ري

  .  ICARDAالمناطق الجافة، حلب سوريا،   
مقارنة بع�ض ) . 2002(الجبوري ، وقاص محمود عبد اللطيف 3- 

ا�س����مدة الفوس����فاتية وطريق����ة إض����افتھا ف����ي إنت����اج ال����ذرة 
الص����فراء ف����ي ترب����ة جبس����يه تح����ت نظ����ام ال����ري ب����الرش 

حوري رسالة ماجس�تير، كلي�ة الزراع�ة، جامع�ة اvنب�ار، الم
                                                                           .العراق

ھندس��ة ). 1992(ح��اجم، احم��د يوس��ف، ياس��ين حق��ي إس��ماعيل   -٤ 
نظم الري   الحقلي، وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي، 

 .راقجامعة الموصل، الع
حم��ادي، خال��د ب��در، ون��ايف محم��ود في��اض و ولي��د محم��د خل��ف 5- 

تأثير خلط مي�اه الب�زل والمي�اه العذب�ة ف�ي حاص�ل ). 2002(
مجل�ة . الحنطة والذرة الصفراء ، وتراكم ا�م^ح في التربة

  . 37-31ص  27الزراعة العراقية، م 
عب�د، حم�ود غرب�ي خليف�ة، ألحديثي، عصام خضير، إدھام علي  -٦ 

ف���الح حس���ن، ماج���د عب���د إب���راھيم، وحمي���د رش���يد  ھدض���ا
)2004a  .( استجابة الحنطة لل�ري بمي�اه مالح�ة تح�ت نظ�ام

الري بالرش المح�وري، مجل�ة اvنب�ار  للعل�وم الزراعي�ة، م 
  .  47-53، 1، العدد 2

ألحديثي، عصام خضير، إدھام علي عبد العس�افي، واث�ق ش�كري  -٧
ي، عب���د الغن���ي ألنعيم���ي، ظ���اھر ف���الح حس���ن، ياس���ين حم���د

اس��تجابة الحنط��ة للتس��ميد الع��الي ف��ي ). 2004b(مص��طفى 
مجل��ة اvنب��ار . الترب��ة الجبس��ية تح��ت أنظم��ة ال��ري ب��الرش

  .35-40ص  (1)، العدد 2للعلوم الزراعية، م
احم�د ، ادھ�ام  عل�ي عب�د العس�افي، عبدا Ä عبد الجلي�ل، الداھري -٨ 

العزي�ز  عاي�د عب�د، عصام خضير ألحديثي، فرحان ألحديثي
اس���تجابة ص���نفين م���ن ). 2004(ياس���ين حم���دي ، ألح���ديثي

الحنطة لمعدvت التسميد العالية في تربة جبسيه تح�ت نظ�ام 
، مجل��ة اvنب��ار للعل��وم الزراعي��ة، ال��ري ب��الرش المح��وري

  .23-31ص ،  2العدد ، )2(المجلد 
ملوح��ة الترب��ة ا�س��س النظري��ة ). 1989(الزبي��دي، احم��د حي��در  9-

  .بيت الحكمة، جامعة بغدادالتطبيقية، 
م^ئمة إض�افة ا�س�مدة الكيماوي�ة ). 2001(صالح، حمد محمد  -١٠

مجل��ة الزراع��ة العراقي��ة ، . م��ع مي��اه ال��ري ب��الرش والتنق��يط
    4:  16 -18عدد 

تحس��ين اvس��تفادة م��ن ط��رق . 1998)(الع��اني ، عب��د هللا نج��م  -11
منظم���ة ال��ري الحديث��ة ، وزارة الزراع��ة ، بغ��داد، مكتب��ة ال

  .العربية للتنمية الزراعية ، المكتب اTقليمي، بغداد
عبد، إدھام علي، عصام خضير ألحديثي، وحمود غربي خليف�ة  -١٢

إنتاجية بعض أصناف الحنطة في الترب الجبسية ). 2004(
تحت نظامي الري ب�الرش وال�ري الش�ريطي، مجل�ة اvنب�ار 

  .54-61ص ) 1(، العدد 2للعلوم الزراعية م
رحان، حم�اد ن�واف، عب�د هللا عب�د الجلي�ل ياس�ين، عب�د المجي�د ف -١٣

ت��أثير ال��ري ب��الرش المح��وري م��ن .  2004)(عب��د العزي��ز 
مي��اه جوفي��ة ف��ي بع��ض الص��فات المورفولوجي��ة واTنتاجي��ة 
والفسيولوجية لث^ثة أصناف من القمح في منطقة الصحراء 

، 2، ع��دد 2مجل��ة ا�نب��ار للعل��وم الزراعي��ة، مجل��د . الغربي��ة
  . 77-89ص 

  
تط���ور زراع���ة القم���ح ف���ي  (2005)الفرح���ان، حم���اد ن���واف  -١٤

الصحراء الغربي�ة  م�ن الع�راق تح�ت أنظم�ة ال�ري ب�الرش، 
خطوة جي�دة للح�د م�ن ظ�اھرة التص�حر، الم�ؤتمر الزراع�ي 

جامع�ة البلق�اء  9-2005/5/12العلمي الخ�امس، للفت�رة م�ن 
 .التطبيقية ، السلط، اvردن

اس���تجابة ص���نفين م���ن القم���ح )  2008(اف فرح���ان، حم���اد ن���و -١٥
)Triticum aestivum  ( لمع��ام^ت التس��ميد تح��ت نظ��ام

. الري بالرش المحوري ف�ي الص�حراء الغربي�ة م�ن الع�راق
، 1، الع��دد، 1المجل�ة العراقي��ة لدراس��ات الص�حراء، المجل��د 

  .68-63ص 
جدول��ة ). 2001(الكبيس��ي، أحم��د م��دلول، وحم��د محم��د ص��الح  -١٦

ميد لمحص��ول الحنط��ة تح��ت منظوم��ات ال��ري  ال��ري والتس��
) الع���راق( ب���الرش، نش���رة ص���ادرة ع���ن وزارة الزراع���ة 

  .البرنامج الوطني لتطوير تقانات الري

  
  المصادر اIجنبية

  
1-Bertamini, M.; L. Zulini, K. Muthuchelian; and 

N. nedunchezhian (2006). Effect of water 
deficit on photosynthetic and other 
physiological responses in grapevine (vitis 
vinifera L. cv. Riesling) plants. 
Phoyosynthetica 44 (1): 151-154 

2-Cechina, I.; S.C. Rossi; V.C. Olivera and T.F. 
Fumis (2006). Photosynthetic responses 
and praline content of mature and young 
leaves of sunflower plants under water 
deficit. Photosynthetica 44 (1): 143-146                                       

3-FAO. (1992) The use of saline water for crop 
production, Irrigation and Drainage, P. 48, 
Roma. 

4-Fenn, L.B. and Miyamofo (1981). Ammonia 
losses and associated  reaction of urea in 
Calcareous Soil. Soil. Sci. Soc. Am. J. 
45:537-540. 

5-Mclean P.K., R. Srirajan and G. Klassen (2002). 
Spray evaporation losses from Sprinkler 
irrigation system. Canadian Agricultural 
Engineering. Vol. 42, No. 1, 1011- 1014. 

6-Orince, J. J; Angyan and Varga (1989). Effect of 
summer baey factors on yield stability in 
summer baey. Regional analysis of 
production. (C. F. Field Crop Abst. vol. 37 
No. 5, P.320). 

7-Page, A. L.; R. H. Miller and D. R. Keeney 
(1982). Methods of soil analysis, Part 2, 
2nd. Ed. Madison, Wisconsin, USD pp. 
1159                                                                                            

8-Sharma, N; N. K. Gupta; S. Gupta and H. 
Hasegawa (2005). Effect of Nacl salinity 
on Photosynthetic rate, transpiration rate, 
and oxidative stress tolerance in 
Contrasting wheat genotypes. 
Photosynthetica 43 (4): 603-609.  



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠٠٨، ١-العدد، ١-المجلد                                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء                        

  

 ١٩

  


