
 ٢٠٠٦) ٤(العدد ) ٣٤(المجلد  (ISSN  1815-316X) مجلة زراعة الرافدین
 

  ٢٠٠٠-١٩٨٠اآلثار التوزیعیة للمستویات المطریة في إنتاجیة الحبوب في نینوى للمدة 
  )محصولي الحنطة والشعیر أنموذجا( 

  آالء محمد عبد هللا
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

  
  الخالصة

ل العربی��ة عل��ى ق��در مرتف��ع م��ن تخض��ع الزراع��ة الدیمی��ة لمحاص��یل الحب��وب ف��ي معظ��م ال��دو
،والس�یما أن األھمی��ة النس�بیة للمس��احات الزراعی��ة  "Risk and Uncertainty"المخ�اطرة والالیق��ین 

ألن اإلنتاجی�ة الھكتاری�ة تح�ت ظ�روف اإلنت�اج المط�ري التي تعتمد على ھذا النمط من االرواء مرتفعة ،
ھدف البح��ث ل��ذا إس�ت.ط�ول األمط��ار وتوزیعھ�ا تكتنفھ�ا العدی�د م��ن المخ�اطر نس��بة إل�ى تقل��ب مس�تویات ھ

قیاس نمط العالقة بین إنتاجیة محصولي الحنط�ة والش�عیر م�ن جان�ب ومع�دل س�قوط األمط�ار وتوزیعھ�ا 
في محافظة نینوى ،لما لھذا التحدید الكم�ي  ٢٠٠٠-١٩٨٠خالل مراحل نمو النبات من جانب أخر للمدة 
واعتم�ادا عل�ى فرض�یة . العراق�ي  مس�ارات األم�ن الغ�ذائيمن أھمیة بشكل مباشر في إنتاج الغذاء وف�ي 

عالقة قویة بین معدل سقوط األمطار وإنتاجیة ك�ل م�ن الحنط�ة والش�عیر ووج�ود عالق�ة مفادھا أن ھناك 
أق��وى ب��ین توزی��ع األمط��ار عل��ى مراح��ل نم��و النب��ات األساس��یة م��ن ناحی��ة واإلنتاجی��ة الدونمی��ة لك��ل م��ن 

ة أخ�رى وق�د أك�دت نت�ائج التحلی�ل القیاس�ي واإلحص�ائي معنوی�ة العالق�ة المحصولین المذكورین من ناحی
بین معدل سقوط األمطار وإنتاجیة كل من محصول الحنطة والشعیر كل على حدا كمتغیر معتمد ،وتأكد 
كذلك تباین األھمیة النسبیة للعالقة بین المتغیر المعتمد والطبیع�ة التوزیعی�ة لألمط�ار خ�الل مراح�ل نم�و 

  .لمحصولي الدراسة النبات 
  

  المقدمة
یعد الھطول المطري أحد المصادر الرئیسیة للموارد المائیة السطحیة والجوفیة ،فضال عن أنھ�ا 
المصادر الرئیسیة للمحاصیل المطریة والمراعي والغابات ،ویشوب ھ�ذا ال�نمط م�ن االرواء ق�در مرتف�ع 

س�احات الزراعی�ة المعتم�دة عل�ى ھ�ذا ال�نمط م�ن وال سیما أن األھمیة النس�بیة للم من المخاطرة والالیقین
االرواء تعد مرتفعة ،في حین تتواضع وسائل التحكم بالسیول المتأتیة م�ن األمط�ار وھ�و م�ا یطل�ق علی�ھ 

ف�ي  ٣٠ف�ي الھط�ول المط�ري ب�ین م�ا نس�بتھ " معام�ل ع�دم االس�تقرار"،إذ یق�در " حصاد المی�اه"بوسائل 
ذكورة ،مما یعرض إنتاجیة المحاصیل الزراعیة إلى ھ�امش واس�ع في المائة في الزراعة الم ٥٠المائة و

من التقلبات بین موسم إنتاجي وأخر ،وتختلف المحاصیل فیما بینھا في مق�دار حاجتھ�ا إل�ى المی�اه ،ك�ذلك 
وتتعرض ھذه المحاصیل إل�ى .تتأثر بمقدار الزیادة والنقصان في كمیة المیاه وبالتالي في غلة المحصول 

熬 ف���ي مواس���م الجف���اف ،وأوض���ا熬 م���ن ھ���ذا الن���و熬 تتطل���ب اھتمام���ا واس���عا ف���ي مج���ال التل���ف والض���یا
االستثمارات في مش�اریع التخ�زین الم�ائي ،وإع�ادة توزی�ع میاھھ�ا ف�ي فت�رات انحس�ار الھط�ول المط�ري 
الذي یتكرر بین مدة زمنیة وأخرى ،وذلك لتفادي أوضا熬 الجفاف أو تدنی�ة أوض�ا熬 المخ�اطرة والالیق�ین 

،وان بعض الدول التي تعاني من مشكالت في إمدادات الغذاء ونقص التغذی�ة ھ�ي  تاج الغذاءفي مجال إن
دول تعاني من انخفاض مستویات سقوط األمط�ار وتقلبھ�ا ،وھ�ذا أم�ر یض�في أھمی�ة خاص�ة لل�دور ال�ذي 

إلنت�اج یمكن أن تؤدی�ھ أس�الیب اس�تغاللھا وال�تحكم بھ�ا فیم�ا یتعل�ق بزی�ادة إنت�اج الغ�ذاء والح�د م�ن تقل�ب ا
یقدر مجمو熬 می�اه األمط�ار الت�ي تھط�ل عل�ى و) .١٩٩٠، Cakmak(وأتبا熬 استراتیجیة اإلنتاج الغذائي 

في السنة ،وعل�ى ال�رغم م�ن ض�خامة المس�احة الزراعی�ة المعتم�دة  ٣ملیار م ٩٩.٩العراق بما یزید على 
 ٤٥٠المط�ري ع�ن  على الھطول المطري فان المساحات المضمونة األمطار التي یرتفع مع�دل ھطولھ�ا

ف�ي المائ�ة م�ن إجم�الي األراض�ي الدیمی�ة ،أم�ا المس�احات الزراعی�ة الت�ي  ١٥سنویا ال تزید على  رملیمت
ف�ي المائ�ة وتع�د ھامش�یة  ٢٣ملیمتر سنویا فتبلغ ما نس�بتھ  ٤٥٠– ٣٥٠تتلقى ھطوال مطریا یتراوح بین 

سنویا م�ا  رملیمت ٣٥٠طریا أدنى من لألغراض الزراعیة المطریة ،وتبلغ األراضي التي تتلقى ھطوال م
في المائة من األراضي المذكورة ،واألخیرة تقع تحت ظروف إنتاجیة غی�ر مالئم�ة وخاض�عة  ٦٢نسبتھ 

خف��اض ھ��ذه المع��ـدالت مقارن��ة إن وب��الرغم م��ن.إل��ى التقلب��ات المتذبذب��ة لكمی��ات األمط��ار الس��اقطة س��نویا 
  النباتتوزیعھا خالل مدد نمو باالحتیاجات الفعلیة للنبات فانھ في حالة سوء

مقارن��ة بالمتطلب��ات المائی��ة المثل��ى س��وف ت��ؤدي إل��ى انخف��اض اإلنتاجی��ة الدونمی��ة لتل��ك المحاص��یل ع��ن 
،كم�ا متوسطھا مقارنة بمثیلھا في حالة توزیع األمطار بصورة تتناس�ب واالحتیاج�ات المائی�ة للمحص�ول 
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  أن ع�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دم إدراك
  

  ٢٥/٩/٢٠٠٦قبولھ و   ٢٠٠٦/  ٧/  ٥تاریخ تسلم البحث 
وع��دم معرفت��ھ الدقیق��ة بالمقنن��ات ) ٢٠٠٤، Escwa(الم��زار熬 أحیان��ا لنت��ائج اإلف��راط ف��ي اس��تخدام المی��اه 

  المائیة 
برغبت��ھ ف��ي اس��تغالل فرص��ة ت��وفر المی��اه بع��د االنقط��ا熬 وھ��اجس الخ��وف ش��بھ ال��دائم م��ن  قأو م��ا یتعل��

وتش�یر العدی�د م�ن الدراس�ات بوج�ود عالق�ة ب�ین .تدني كفاءة استخدام المیاه  إلىاالنقطا熬 المحتمل یؤدي 
لألمطار أكثر أھمیة من  كمیة األمطار وتوزیعھا وإنتاجیة المحاصیل الدیمیة ،إذ یكون التوزیع الموسمي

نوعیة سقوط األمطار ،العملیات الزراعیة ومدى فعالیتھا في حفظ الرطوبة في الترب�ة (العوامل األخرى 
مل��م م��ن األمط��ار ف��ي  ٥٠-٣٠ص��یل ف��ي المنطق��ة الدیمی��ة إل��ى ح��والي حی��ث یحت��اج نم��و المحا) وغیرھ��ا

،وان فق�دانھا ف�ي ھ�ذه ) فعال�ة(مرحلة اإلنب�ات وتثبی�ت الب�ادرات ف�ي الخری�ف وعل�ى ش�كل أمط�ار ھادئ�ة 
،إل�ى جان�ب حاجت�ھ إل�ى أمط�ار فعال�ة بم�ا ال یق�ل ع�ن ) خ�الل الموس�م(المرحلة ی�ؤثر ف�ي نم�و الب�ادرات 

أواس��ط آذار إل��ى أواس��ط نیس��ان (مرحل��ة النم��و الخض��ري ومرحل��ة اإلزھ��ار مل��م ف��ي نھای��ة  ١٥٠-١٣٠
كما أن األمطار الغزیرة أثن�اء نض�ج الب�ذور یك�ون تأثیرھ�ا س�لبیا م�ن حی�ث ) .١٩٧٩النجفي والفخري ،(

وان ع�دم موثوقی�ة ھط�ول األمط�ار أدى إل�ى ) .١٩٨١الفخ�ري ،(تسببھا في االضطجا熬 وتكسر السیقان 
 ٦٥أن ) ٢٠٠١(إلنتاج المحاصیل الدیمیة ،إذ أتض�ح م�ن التحلی�ل ال�ذي أج�راه احم�د  أثار وخیمة بالنسبة

في المائة من التأثیرات في إنتاجی�ة المحاص�یل تع�زى إل�ى التغی�رات ف�ي كمی�ة س�قوط األمط�ار وتوقیتھ�ا 
لتحدی�د ) ١٩٨٨(وتب�ین م�ن دراس�ة النجف�ي . ودرجة مالءمتھا الحتیاج�ات المحاص�یل أثن�اء فت�رة نموھ�ا 

عالقة بین معدل سقوط وتوزیع األمطار على فترات نم�و النب�ات وإنتاجی�ة محص�ولي الحنط�ة والش�عیر ال
ف�ي المائ�ة م�ن التغی�رات ف�ي إنتاجی�ة ال�دونم  ٣٦ ھأن م�ا معدل� ١٩٨٢-١٩٤٩في محافظة نینوى وللفترة 

ھما نم�ط توزی�ع في المائة من التغیرات المؤثرة في اإلنتاجیة الدونمیة من الشعیر یح�دد ٥٦من الحنطة و
تحل�یال مم�اثال للعالق�ة نفس�ھا وللمحاص�یل ذاتھ�ا لك�ن ) ٢٠٠٠(األمطار ،وق�دم ك�ل م�ن ال�داللي والنجف�ي 

ف��ي المائ��ة م��ن التغی��رات ف��ي إنتاجی��ة  ٤٩ل��وحظ أن ) الم��دى ك��ل أرب��ع س��نوات( ١٩٩٩-١٩٥٠للفت��رة 
نتاجی�ة دون�م الش�عیر تع�ود في المائة من التغیرات ف�ي إ ٤٥الحنطة یعود إلى معدل سقوط األمطار ،وان 

إل��ى أن ارتف��ا熬 اإلنتاجی��ة الدونمی��ة ف��ي بع��ض الس��نوات یع��د ح��افزا ) ٢٠٠١احم��د ،(وأش��ار .للس��بب ذات��ھ 
للتوسع في استخدام الرقع�ة الزراعی�ة الدیمی�ة ف�ي الس�نة التالی�ة لھ�ا ،إذ أن انخف�اض مع�دالت األمط�ار أو 

熬إل�ى ح�دود دنی�ا تقت�رب م�ن ح�د الكف�اف م�ن  سوء توزیعھا یؤدي إلى انخفاض في متوسط دخل الم�زار
خ��الل التغی��رات الت��ي ت��ؤثر ف��ي العملی��ة اإلنتاجی��ة وذل��ك عل��ى وف��ق مف��اھیم االقتص��اد الجزئ��ي ،إذ یرتف��ع 
متوسط التكالیف اإلنتاجیة الدونمیة للمحصول قید الدراسة ،وفي الوقت نفسھ یعاني االقتصاد القومي ف�ي 

یھدف البحث إل�ى قی�اس .فاض في حجم اإلنتاج موازنة بالطلب علیھ إطار مفاھیم االقتصاد الكلي من انخ
نمط العالقة بین إنتاجیة محصولي الحنطة والشعیر م�ن جان�ب ومع�دل س�قوط األمط�ار وتوزیعھ�ا خ�الل 

م�ن جان�ب أخ�ر ) اإلنب�ات ونم�و الب�ادرات ومرحل�ة الس�كون ث�م مرحل�ة النم�و الفع�ال(مراحل نمو النب�ات 
ف�ي ) األمط�ار(افظة نینوى لتقدیر ا瓣ثار الت�ي یمك�ن أن یح�دثھا ھ�ذا المتغی�ر في مح ٢٠٠٠-١٩٨٠للمدة 

یقت��رب م��ن إجم��الي مس��احاتھا م��ن عش��رة مالی��ین دون��م م��ن  "Mass Production"زراع��ات واس��عة 
متوس�طا ،وذل�ك لم�ا لھ�ذا التحدی�د الكم�ي للعالق�ة ب�ین ) ملی�ون دون�م ٩.٩٨١(محصولي الحنطة والشعیر 

الحبوب الرئیسة والمتاح من میاه األمطار م�ن أھمی�ة لتأثیرھ�ا بش�كل مباش�ر ف�ي  إنتاجیة بعض محاصیل
وق�د افت�رض البح�ث أن ھن�اك عالق�ة قوی�ة ب�ین مع�دل .إنتاج الغذاء وفي مسارات األمن الغذائي العراقي 

األمطار الموسمیة وإنتاجیة كل من الحنطة والشعیر ،وافتراض كذلك أن ھن�اك عالق�ة أق�وى ب�ین توزی�ع 
م��ن ناحی��ة ) اإلنب��ات ونم��و الب��ادرات والس��كون ث��م النم��و الفع��ال(مط��ار عل��ى مراح��ل النم��و األساس��یة األ

  .واإلنتاجیة الدونمیة لكل من المحصولین المذكورین من ناحیة أخرى 
  

  مواد البحث وطرائقھ
ابتدءا من وصف األنموذج الذي یمثل بدایة العمل القیاس�ي ال�ذي یح�دد المش�كلة الم�راد دراس�تھا 

والعوامل المؤثرة فیھا أو المساعدة في تفس�یرھا ،أعتم�د البح�ث عل�ى منط�ق النظری�ة ) ١٩٨٢محبوب ،(
االقتص��ادیة والدراس��ات التجریبی��ة الس��ابقة ف��ي تحدی��د العالق��ة ب��ین إنتاجی��ة محص��ولي الحنط��ة والش��عیر 

كون ث�م مرحل�ة اإلنب�ات ونم�و الب�ادرات والس�(ومعدل األمطار وكذلك توزیعھا خالل مراحل نمو النبات 
،أیض��ا ت��م إج��راء دراس��ة العالق��ة ) ١(وكم��ا ھ��و مب��ین ف��ي الج��دول ) ١٩٧١الفخ��ري ،) (النم��و الفع��ال
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یوم�ا ومرحل��ة  ٢٠الم�ذكورة ولك�ن بتقس�یم مراح�ل نم�و النب�ات إل�ى خم�س مرح�ل وھ�ي اإلنب�ات وم�دتھا 
الحص�اد  لة م�ا قب�یوما وأخی�را مرحل� ٣٥یوما والنضج  ٢٠یوما ثم التزھیر  ٧٥النمو الخضري ومدتھا 

،وقد احتس�بت مع�دالت األمط�ار ف�ي محافظ�ة نین�وى ) ١٩٨٦وآخرون ، Doorenbos(یوما  ٣١وتدوم 
م��ن واق��ع البیان��ات المتاح��ة لفت��رة الدراس��ة ،وتراوح��ت تل��ك المع��دالت ب��ین ح��دین بل��غ األدن��ى ح��والي 

ر والتحلی�ل اس�تخدم وألغ�راض التق�دی.مل�م ف�ي الس�نة  ٥٦٤ملم في السنة والحد األعلى حوالي  ١٣٩.٨٧
وباالعتم�اد عل�ى االنح�دار الخط�ي ) خطی�ة ولوغارتمی�ة ونص�ف لوغارتمی�ة(أنموذج قیاسي وبعدة صیغ 

كونھ��ا تعط��ي أفض��ل  (OLS)البس��یط والمتع��دد المعتم��د عل��ى طریق��ة المربع��ات الص��غرى االعتیادی��ة 
القیاس�ي إع�داد الش�كل  ،وتلي توصیف األنم�وذج) ٢٠٠٢كاظم ومسلم ،(التقدیرات الخطیة غیر المتحیزة 

  : الریاضي لألنموذج وذلك على وفق الصیغة الریاضیة التالیة
  Yi = Bo + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + Ui 

  :إذ أن 
Yi : یمثل المتغیر المعتمد ویعكس اإلنتاجیة الدونمیة لمحصول الحنطة والشعیر بالكیلوغرام  

  :غیر المعتمد فھي أما المتغیرات المستقلة التي تؤثر في سلوكیة المت
X1  = معدل األمطار بالملیمتر في مرحلة اإلنبات ونمو البادرات  
X2  =معدل األمطار بالملیمتر في مرحلة السكون  
X3  =معدل األمطار بالملیمتر في مرحلة النمو الفعال  

ث�ر الن�اتج تعكس معلمات الدالة التي تش�یر قیمتھ�ا إل�ى األ B1,B2,B3معلمة الحد المطلق ،أما  Boوتمثل 
  .في المتغیر المعتمد عندما تتغیر قیمة المتغیر المستقل بوحدة واحدة 

Ui  الت��ي ل��م ت��دخل ف��ي ) غی��ر التوض��یحیة(یعب��ر ع��ن المتغی��ر العش��وائي ال��ذي یمث��ل المتغی��رات النوعی��ة
وت��م اس��تخدام معلم��ات الدال��ة المتحص��ل علیھ��ا م��ن التحلی��ل الكم��ي ف��ي تفس��یر بع��ض .األنم��وذج القیاس��ي 

  .اھر في ضوء المفاھیم االقتصادیة والسیاسیة الزراعیة الظو
  

  النتائج والمناقشة
أصبحت زیادة اإلنتاجیة مسألة ال بد منھا خاصة مع ارتفا熬 معدل النمو السكاني واتسا熬 الفج�وة 
الغذائیة والسیما الحبوب ،وال یتم إعادة توزیع الدخل في بعض المناطق إال من خالل تكثی�ف المس�احات 

وع��ة وأتب��ا熬 األس��الیب العلمی��ة الحدیث��ة الت��ي تحق��ق الكف��اءة االقتص��ادیة لك��ل وح��دة می��اه مس��تخدمة المزر
،فالمی��اه تع��د اح��د القی��ود الموردی��ة الم��ؤثرة ف��ي س��یر عملی��ة التنمی��ة الزراعی��ة ،وان م��دى وف��رة أو ن��درة 

اخ�تالف قیم�ة الن�اتج  الموارد االقتصادیة وتنو熬 استخداماتھا وفق السیاس�ة االقتص�ادیة الس�ائدة ین�تج عن�ھ
ویعتم�د ) .١٩٩٩النجف�ي ،(الحدي باختالف ھذه الموارد فضال عن السیاسات االقتصادیة التي ی�تم تبنیھ�ا 

نجاح أي مشرو熬 زراعي بدرجة كبیرة على الكفاءة الت�ي یجھ�ز بھ�ا بالمی�اه لتلبی�ة احتیاج�ات المحص�ول 
من المی�اه الت�ي یحتاجھ�ا المحص�ول فحس�ب ب�ل ،وال تعتمد احتیاجات المحصول للمیاه على الكمیة الكلیة 

وم��ن ھ��ذا ) . ١٩٩٨الع��اني ،(أن االحتیاج��ات یج��ب أن ت��وفر بالكمی��ة المناس��بة وف��ي الوق��ت المطل��وب 
المنطل��ق ت��م قی��اس ت��أثیر مع��دل وتوزی��ع األمط��ار عل��ى اإلنتاجی��ة الدونمی��ة لمحص��ولي الحنط��ة والش��عیر 

  .مالي الناتج من المحصولین المذكورین باعتبارھا تعكس في التحلیل النھائي مؤشرات إج
العالقة بین اإلنتاجیة الدونمیة لمحصول الحنطة ومعدل سقوط األمط喙ار الس喙نوي وتوزیعھ喙ا خ喙الل :أوال 

ت�م اختب�ار ع�دة ص�یغ للتق�دیر : ٢٠٠٠-١٩٨٠مراحل نمو النب喙ات األساس喙یة ف喙ي محافظ喙ة نین喙وى للم喙دة 
،وكانت الص�یغة اللوغارتمی�ة المزدوج�ة لنم�وذج ) میةالخطیة واللوغارتمیة المزدوجة والنصف لوغارت(

) ٢(وكما مب�ین ف�ي الج�دول  (X1)وكمیة األمطار السنویة  (Yw)االنحدار بین إنتاجیة محصول الحنطة 
تحتسب المرونة للدالة اللوغارتمی�ة المزدوج�ة (قد مثلت العالقة المذكورة أفضل من بقیة الصیغ األخرى 

  :،وأخذت شكل العالقة ا瓣تیة ) ep=Bi:حسب الصیغة التالیة 
          Log Yw = 0.461 + 0.665 Log X1  

   t*      = (1.53)      (1.93)       
  R2       = 17.1% 
  F        = 3.73           D.w = 2.16 

ل ،وتؤكد قیمة معام) ٠.٠٥(تشیر االختبارات اإلحصائیة إلى معنویة تلك العالقة عند مستوى معنویة  
في المائـة من التغیرات الحاصلة في  ١٧التي تعكس القدرة التفسیریة لألنموذج إلى أن  (R2)التحدید 
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المزرو熬 دیمیا في محافظة نینوى ،یعود إلى معدل األمطار خالل  (Yw)اإلنتاجیة الدونمیة للحنطة 
عوامل أخرى ال  في المائة من ھذه التغیرات تفسر بوساطة ٨٣الموسم اإلنتاجي بصورة عامة ،وان 

إال أن ھذا القیاس یعد عاما إذ أن اإلنتاجیة الدونمیة تتأثر بتوزیع األمطار .یتضمنھا األنموذج المقدر 
خالل مراحل النمو أكثر من تأثرھا بمعدل األمطار خالل الموسم اإلنتاجي ،ومن خالل تـجمیع معدل 

أمكن الحصول على .ن موضو熬 الدراسة المطر الشھري في الفترات الثالثة وفقا لمتطلبات المحصولی
   للعالقة أفضل توفیق

  
  ٢٠٠٠ -١٩٨٠محصولي الحنطة والشعیر في نینوى للمدة  وتوزیع األمطار لمراحل نم) :١(الجدول 

  السنة
موسم (

  )مطري

  مرحلة النمو الفعال  مرحلة السكون  مرحلة اإلنبات وإعداد البادرات

تشرین 
  األول

تشرین 
  الثاني

نون كا
  األول

كانون 
  أیار  نیسان  آذار  شباط  الثاني

٠.٠٠  ٤٢.٠٠  ٧٧.٦٠  ٦٠.٢٠  ٦١.٢٠  ٦٢.٨٠  ٥١.٣٠  ١١٩.٨٠  ١٩٨٠  
٠.٠٠  ٠.٠٠  ٧.٧٠  ١٣.٣٠  ١٢١.٦٠  ٦٤.٩٠  ٧٧.٦٠  ٩٧.٤٠  ١٩٨١  
٠.٠٠  ٠.٠٠  ١٦.٠٠  ٦٨.٤٠  ٢٣.٠٠  ٣٩.٨٠  ٥٦.١٠  ٣٧.١٠  ١٩٨٢  
٠.٠٠  ٥.٠٠  ٤١.٨٠  ٢٦.٤٠  ٣٢.٩٠  ٢١.٥٠  ١٢.٠٠  ٠.٣٠  ١٩٨٣  
٩.٧٠  ٢٢.٦٠  ٤٨.٩٠  ١٤.٨٠  ٢١.٨٠  ٢٢.٨٠  ١٢٧.٢٠  ١٩.٧٠  ١٩٨٤  
١.٥٠  ٦٦.١٠  ٧٧.٥٠  ٣٩.٦٠  ٣٥.٢٠  ٠.٠٥  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ١٩٨٥  
٤.٣٠  ٥١.٥٠  ٣٥.٠٠  ١١٧.١٠  ٢٤.٣٠  ٣٤.٠٠  ٥٣.٢٥  ١٩.٤٠  ١٩٨٦  
١.٣٠  ٨.٥٠  ٦٨.٨٠  ٤٢.٢٠  ٢٨.٦٠  ٩٤.٨٠  ٣٨.٥٠  ٨٧.٧٠  ١٩٨٧  
١.٦٠  ٣٧.٩٠  ٩٣.٢٠  ٨٩.٣٠  ١٨٠.٦٠  ٣٨.٨٠  ٨.٢٠  ٦.٣٠  ١٩٨٨  
٨.٢٠  ١.٠٠  ١٠٢.٣٠  ٤٦.٥٠  ١١.٦٠  ٢٢.٧٠  ٢٧.٩٠  ٥٣.٩٠  ١٩٨٩  
٤.٣٠  ١٤.٨٠  ٦٤.٨٠  ٥٧.٣٠  ٦٠.١٠  ٤٧.٦٠  ٨.٣٠  ٨.٩٠  ١٩٩٠  
٢.١٠  ٩.٠٠  ٢٠٥.٦٠  ٢٤.٧٠  ٣٠.٠٣  ٨٤.٩٠  ٠.٤٠  ٠.٠٠  ١٩٩١  
٥٥.٤٠  ٢٧.٢٠  ٦٤.٥٠  ١٣٤.٦٠  ٩٨.٧٠  ١٢٤.٨٠  ١٢.٣١  ٠.٠٠  ١٩٩٢  
١٣٨.١٠  ١٧٢.١٠  ٢٤.٥٠  ٢٥.٥٠  ٢٨.٢١  ٧٢.٨٠  ٢٤.٨١  ٠.٠٠  ١٩٩٣  
٢.٩٠  ٣١.٦٠  ٦.٢٠  ٧٤.٨٠  ٧٦.٥٠  ٧١.٣٠  ٩.٦٠  ٠.٠٠  ١٩٩٤  
٠.٩٠  ٣٩.٠  ١٢٠.٩٠  ٦٥.٧٠  ٤٠.٨٠  ١٢.٨٠  ٠.٩١  ٠.٠٠  ١٩٩٥  
١٦.٥٠  ٣٨.٧٠  ١٢٠.٢٠  ٣٦.٧٠  ١٦٧.٨٠  ١٣٦.٥٤  ٩١.١٢  ٥٧.٤٠  ١٩٩٦  
٨.٠٠  ١٢.٩٠  ٤٨.٧٠  ٧٦.٨٠  ٤٤.٢٠  ٩٧.٥٠  ٤٧.٠١  ٠.٠٠  ١٩٩٧  
١٧.٥٠  ٢٠.٣٠  ٤٨.٦٠  ٣٢.٦٠  ٨٢.٠١  ١٢.٧١  ٣.٩١  ٠.٠٠  ١٩٩٨  
١.٢٠  ١١.٠٠  ٢٠.٦٠  ٤٨.٢٠  ٣٧.٧٠  ٢٨.٠٠  ١٧.٦٠  ٠.٠٠  ١٩٩٩  
٠.٣٠  ٢٢.٣٠  ٣٠.٧٠  ٢٤.٦٠  ٥٣.٥٠  ٧٨.٧٠  ١٥.٣٠  ٩.٢٠  ٢٠٠٠  

  .،العراق  ٢٠٠١.....، ١٩٨٦، ١٩٨٤، ١٩٨٠الھیئة العامة لألنواء الجویة ،للسنوات  :المصدر   
  

في محافظ�ة نین�وى ومع�دل األمط�ار خ�الل المراح�ل اإلنتاجی�ة  Ywالدالیة بین اإلنتاجیة الدونمیة للحنطة 
  :الثالثة للمحصول المذكور من خالل الصیغة نصف اللوغارتمیة وكما یلي 

Yw  = -76.0 – 31.0 Log X1 + 0.122 Log X2 + 42.8 Log X3 
t*    = (0.72)    (-2.30)              (2.21)                  (1.41) 
R2   = 39.1% 
F     = 3.43            D.W = 1.81 

ف�ي المائ�ة  ٣٩إل�ى أن  (R2)،أشار معامل التحدی�د  (F)بعد تأكید معنویة الدالة من خالل اختبار
غی��رات ف��ي اإلنتاجی��ة الدونمی��ة للحنط��ة تع��ود إل��ى الطبیعی��ة التوزیعی��ة لألمط��ار خ��الل المراح��ل م��ن الت

تفس�رھا  (Yw)ف�ي المائ�ة م�ن التغی�رات ف�ي المتغی�ر المعتم�د  ٦١اإلنتاجیة الثالث�ة الس�ابق ذكرھ�ا ،بینم�ا 
في اإلنتاجی�ة متغیرات أخرى كطبیعة الحراثة والرطوبة ودرجات الحرارة وغیرھا من العوامل المؤثرة 

وتش��یر العالق�ة الدالی��ة إل��ى أن زی��ادة مع�دل األمط��ار بمق��دار ملیمت�ر واح��د ف��ي مرحل��ة .الدونمی�ة للحنط��ة 
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كغ�م ف�ي ال�دونم وبمرون�ة مرتفع�ة ) ٠.١٢٢(السكون ستؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة الدونمیة للحنطة بمقدار 
،مم�ا ی�دل ) /y ep=Bi:لتالی�ة تحتسب المرون�ة للدال�ة نص�ف اللوغارتمی�ة حس�ب الص�یغة ا% (٨.٤١٥

بالت�الي الب�د م�ن زی�ادة االھتم�ام ب�الري التكمیل�ي ذلك إلى إمكانیة زیادة اإلنتاجیة بزی�ادة ال�ري التكمیل�ي ،
المح��دودة األمط��ار ،ول��یس م��ن ) المطری��ة(ال��ذي یمك��ن أن یناس��ب العدی��د م��ن من��اطق الزراع��ة الدیمی��ة 

التكمیلي كامل متطلبات المحص�ول م�ن المی�اه أو أن یحق�ق تعظ�یم اإلنت�اج ف�ي  الضروري أن یوفر الري
وح��دة المس��احة ف��ي من��اطق تتس��م بش��ح ف��ي الم��وارد المائی��ة ،ب��ل یعتم��د ال��ري التكمیل��ي عل��ى العدی��د م��ن 

) (a)٢٠٠٣، Hachum و   Oweis(المعاییر الت�ي تش�كل كف�اءة اس�تخدام المی�اه المعی�ار األكث�ر أھمی�ة 
التجارب في عدة بلدان عربیة بأنھ في مناطق الزراعة المطری�ة والت�ي یت�راوح مع�دل س�قوط  أثبتتكما .

ط��ن للھكت��ار ،أمك��ن زی��ادة ) ١.٥(مل��م وان إنت��اج الحب��وب ال یتج��اوز  ٤٠٠-٣٥٠األمط��ار فیھ��ا م��ا ب��ین 
ھكت��ار ف��ي الموس��م /مل��م ٢٠٠-٥٠طن��ا للھكت��ار عن��د زی��ادة می��اه ال��ري ف��ي ح��دود ) ٤(اإلنت��اج إل��ى نح��و 

وھ��ذا یعن��ي أن اإلنت�اج زاد إل��ى الض��عف فض�ال ع��ن إمكانی��ة تثبی�ت اإلنت��اج عل��ى ھ��ذا ) ١٩٩٥عرع�ر ،(
المستوى دون التأثر بسوء توزیع األمطار ،كما أن استخدام الري التكمیلي أدى إل�ى زی�ادة إنتاجی�ة المی�اه 

مط��ار ب��نفس وبزی��ادة مع�دل األ) .٢٠٠٣وآخ�رون ، Shideed(ف��ي المائ��ة  ٣١لمحص�ول الحنط��ة بنس�بة 
كغ�م  ٤٢.٨المقدار في فترة النمو الفعال أدى ذلك إلى زیادة اكبر في اإلنتاجیة الدونمیة للحنط�ة وبمق�دار 

،إال أن ھذه العالقة ظھرت غیر مؤكدة حس�ب التحلی�ل اإلحص�ائي % ٠.٢٩٥في الدونم الواحد وبمرونة 
فصل الربیع حجم وكمی�ة الم�ردود م�ن ،إذ أن غالبا ما تحدد كمیة األمطار الساقطة في ) أي غیر مؤكدة(

محص��ولي الحنط��ة والش��عیر ،ف��نقص كمی��ات األمط��ار ف��ي ھ��ذا الفص��ل ی��ؤدي إل��ى انخف��اض ملح��وظ ف��ي 
عدد السنابل وعدد الحبوب في السنبلة ث�م (اإلنتاج الن أمطار الربیع لھا تأثیر مباشر في مكونات اإلنتاج 

فة عام�ة وذل�ك بحس�ب ش�دة ال�نقص وحس�ب مرحل�ة فبذلك یؤثر نقص المیاه على النبات بص) وزن الحبة
بھل�ول (نمو النبات ،مم�ا ی�ؤدي إل�ى نق�ص ف�ي ع�دد النبات�ات ف�ي المت�ر المرب�ع وك�ذلك ف�ي ع�دد الس�یقان 

بینم��ا زی��ادة مع��دل األمط��ار وبمق��دار ملیمت��ر واح��د س��یؤدي إل��ى انخف��اض اإلنتاجی��ة الدونمی��ة ) .١٩٩٤،
،مما یشیر ذلك إلى أن مع�دل األمط�ار ف�ي الفت�رة األول�ى % ٠.٢١٣كغم بالدونم وبمرونة  ٣١.٠بمقدار 

  .من نمو النبات یعد فائضا عن حاجة النبات بینما تحتاج الفترة الثانیة والثالثة إلى معدالت مطریة اكبر 
العالقة بین اإلنتاجیة الدونمیة لمحصول الشعیر ومعدل سقوط األمطار السنوي وتوزیعھ喙ا خ喙الل : ثانیا 

بعد قیاس تأثیر المع�دل الس�نوي : ٢٠٠٠-١٩٨٠بات األساسیة في محافظة نینوى للمدة مراحل نمو الن
،تب�ین أن أفض�ل دال�ة ) ٢(وكم�ا مب�ین ف�ي الج�دول  (YB)على اإلنتاجیة الدونمیة للشعیر  (X2)لألمطار 

  :مثلت العالقة المذكورة ھي الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة وأخذت شكل العالقة ا瓣تیة
 Log YB = -1.99 + 1.60 Log X2 

   t*      =  (-1.20)     (2.41) 
   R2        =   24.3%  
   F       = 5.79               D.W = 2.15  

ف�ي  ٢٤إل�ى أن  (R2)وأش�ار معام�ل التحدی�د ) ٠.٠٥(تأكدت معنویة ھ�ذه العالق�ة عن�د مس�توى 
ملھ�ا إل�ى المع�دل الس�نوي لألمط�ار ف�ي المائة م�ن التغی�رات ف�ي اإلنتاجی�ة الدونمی�ة للش�عیر تع�ود ف�ي مج

محافظة نینوى للفترة قید الدراسة ،إال أن توزیع كمیة األمطار خالل المراح�ل الثالث�ة لنم�و النب�ات تح�دد 
تأثیر معدل األمطار وتوزیعھا بصورة أكثر فاعلیة ،وعلیھ فقد تم التجمیع الشھري لألمطار للمدد الثالث�ة 

،وتب�ین أن الدال�ة نص�ف ) مو البادرات وفترة السكون ث�م فت�رة النم�و الفع�الفترة اإلنبات ون(لنمو الشعیر 
كمتغی��ر معتم��د ومع��دل األمط��ار ف��ي  YBلوغارتمی��ة تع��د أفض��ل توفی��ق ب��ین اإلنتاجی��ة الدونمی��ة للش��عیر 

  : الفترات األنفة الذكر وكما یلي
YB  = -293 + 45.8 Log X1 – 45.3 Log X2 + 254 Log X3 
 t*  =  (2.02)    (0.89)            (2.43)                 (3.34) 
 R2 =   49.3% 
 F   =   5.18            D.W = 1.94    

ف�ي المائ�ة م�ن التغی�رات  ٤٩إل�ى أن  دمن نتائج التقدیر الموضحة أنفا ،تشیر قیمة معامل التحدی
وى یفس�رھا مع��دل توزی��ع الم�زرو熬 دیمی��ا ف�ي محافظ��ة نین�� YBالحاص�لة ف��ي اإلنتاجی�ة الدونمی��ة للش��عیر 

في المائة من ھذه التأثیرات تعود إلى متغیرات أخرى قد تكون كمی�ة  ٥١األمطار للمراحل الثالثة ،بینما 
تشیر العالقة الدالیة إل�ى أن .ال یتضمنھا األنموذج المقدر أو قد تكون نوعیة تقع ضمن المتغیر العشوائي 
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 روإعداد البادرات ث�م مرحل�ة النم�و الفع�ال بمق�دار ملیمت� زیادة معدل سقوط األمطار في مرحلتي اإلنبات
كغ�م  ٢٥٤كغ�م و  ٤٥.٨واحد في كل منھما یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة الدونمیة لمحصول الشعیر بمقدار 

على التوالي خ�الل فت�رة الدراس�ة ،إال أن اس�تجابة إنتاجی�ة المحص�ول % ١.١٨٤و % ٠.٢١٣وبمرونة 
ر ف�ي الفت�رة األول�ى أكب�ر الن الش�عیر مق�اوم للجف�اف بالت�الي فان�ھ ال یت�أثر المذكور لزیادة مع�دل األمط�ا

بینما یختلف الحال ف�ي فت�رة الس�كون إذ .كثیرا بقلة المیاه كما أن مقدار األمطار مالئمة للمرحلة األخیرة 
أن زیادة معدل سقوط األمطار بمقدار ملیمت�ر واح�د ی�ؤدي إل�ى خف�ض إنتاجی�ة محص�ول الش�عیر بمق�دار 

،وذل�ك الن مع�دل األمط�ار الفعلی�ة اكب�ر م�ن احتیاج�ات % ٠.٢١١كیلو غرام وبمرونة منخفض�ة  ٤٥.٣
  .النبات في الفترة المذكورة ،ومن ثم فان زیادتھا تؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة في منطقة البحث 

  

ش�عیر معدل سقوط األمطار وإنتاجیة والمس�احة المزروع�ة لك�ل م�ن محص�ولي الحنط�ة وال: )٢(الجدول 
  ٢٠٠٠-١٩٨٠نینوى للمدة  في 

  السنة
  )مطري موسم(

معدل 
  )ملم(األمطار

إنتاجیة 
  )كغم(الحنطة

المساحة 
دونم(المزروعة
(  

  إنتاجیة الشعیر
  )كغم(

المساحة 
  )دونم(المزروعة

١٠٩٦٣  ١٨٦.٠  ٢٩١٧٠  ١٥٨.٩  ٥٦٤.٩٦  ١٩٨٠  
١٤١٢٨  ٢٣١.٣  ٢١٥٠٤  ١٧٠.٢  ٤٦٠.١٠  ١٩٨١  
١٧٣٣٧  ١٧٧.٠  ٢٠٠١٠  ١٨١.٥  ٣٦٠.٠٠  ١٩٨٢  
٢١٨٩٠  ١٢٠.٢  ٢٠٦٦٦  ١٤٨.٦  ١٣٩.٨٧  ١٩٨٣  
٢٣٨٢٨  ٠١٦.٧  ١٩٢٩٧  ٠٦٢.٢  ٢٨٧.٤٥  ١٩٨٤  
١٨٢٢٨  ٢٦٥.٥  ٢٦٩٨٠  ٢٣٨.٩  ٢١٩.٨٥  ١٩٨٥  
٢٣٣٧٣  ١٣٢.٩  ٢٠٦٩٧  ١٦٣.٥  ٣٤٠.٠٣  ١٩٨٦  
٢٤٠٦٥  ٠٦٥.٩  ٢٠٢٢٩  ٠٩٦.٩  ٣٣٠.٥٥  ١٩٨٧  
٢٥٧٩٤  ٣٤٤.٣  ١٦٧٢٥  ٢٣٥.٨  ٤٦٢.٨١  ١٩٨٨  
٢٩٦٧٧  ٠٥٨.٩  ١٤١٣٠  ١٠٨.٧  ٢٧٤.١٠  ١٩٨٩  
٣٤٣٣٢  ٢٥١.٥  ٢٢٤٨١  ٢٤٥.٠  ٢٦٦.١٠  ١٩٩٠  
٤٠٦٥٤  ٠٦٥.٦  ٢٣٣٤٠  ١٤٢.٣  ٣٥٧.٠٧  ١٩٩١  
٣٣٠٩٦  ١٤٥.٩  ١٦٦٨٩  ١٧٨.٦  ٥٠٥.٢٤  ١٩٩٢  
٣٢٥٦٤  ١٣٨.٠  ١٦١٧٦  ١٤٩.٥  ٤٦٣.٣١  ١٩٩٣  
٢٩٩٦١  ١٦٠.٧  ٢٠٠٧  ١٣٣.١  ٢٦١.٧٣  ١٩٩٤  
٢٢٨٣٢  ١٣٦.٦  ٢٢٤٩٣  ١٥٠.٧  ٢٨٠.١٧  ١٩٩٥  
٢١١٨٨  ١٤٦.٨  ٢٠٢٨٥  ١٢١.١  ٥١٦.٤٧  ١٩٩٦  
٢٠٦٩٩  ٠٨٨.٢  ٢٠٢٢٥  ١١٣.٤  ٢٨٨.١٣  ١٩٩٧  
٢٣٧٨٩  ٠٩٦.٨  ٢١١٩٠  ١٧٧.٤  ٢١٣.٢٣  ١٩٩٨  
٢٥٦٧٥  ٠٠١.٠  ٢٠٢١٢  ٠١٣.٣  ١٤٦.٧١  ١٩٩٩  
١١٥١٨  ٠٠٢.٦  ١٠٠٤٩  ٠٥٥.٠  ٢٧٢.٨٠  ٢٠٠٠  

للس��نوات . إحص��اءات اإلنت��اج النب��اتي .محافظ��ة نین��وى .الزراع��ة وزارة .جمھوری��ة الع��راق  :المص��در  
٢٠٠١-١٩٨٠ .  

  

الحرارة (وقد تم إجراء اختبارات لمتغیرات أخرى تؤثر باإلنتاجیة لكل من الحنطة والشعیر مثل 
  والرطوبة 

) ٠.٠١(أو ) ٠.٠٥(إال أنھا لم ترقى إلى المعنویة على مستوى ) والریاح ثم عدد ساعات الشروق
  :باستثناء معدل درجة الحرارة بتأثیرھا في إنتاجیة الحنطة وكما یلي 

YW  = -185 – 0.291 Log X1 + 0.198 Log X2 – 60.36 Log X3 
  t*  = (-2.19)        (-1.82)                   (2.22)               (-2.19) 
 R2  =   16.9% 
 F   =   3.09             D.W = 1.91    
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  :وكما یلي  ثا في إنتاجیة محصول الشعیر/وكذلك تأثیر الحرارة ومن ثم معدل الریاح م
YB = -238 -0.153 Log X1 + 0.253 Log X2 - 0.779 Log X3 
  t* = (-1.68)      (-0.57)            (1.69)                   (-1.69)  
  R2 = 15.7% 
  F =   7.12              D.W = 1.96 

  :ي العالقة بین معدل الریاح وإنتاجیة الشعیر فكما یل أما الدالة التي تعكس
Log YB = 2.11 + 1.42 Log X1 - 1.61 Log X2 + 2.57 Log X3 
    t*     = (5.17)       (0.87)              (-0.87)              (1.87) 
   R2     = 26.9% 
   F       = 1.96          D.W = 1.71 

مط��ار واإلنتاجی��ة أخی��را تب��ین م��ن التحلی��ل اإلحص��ائي أن ھن��اك عالق��ة ب��ین المع��دل الس��نوي لأل
الدونمی���ة لك���ل م���ن محص���ولي الحنط���ة والش���عیر ،إال أن العالق���ة تع���د أق���وى ب���ین اإلنتاجی���ة الدونمی���ة 
للمحصولین المذكورین ومعدل التوزیع الموسمي لألمطار ف�ي م�دد النم�و الثالث�ة ،وق�د أك�د ذل�ك فرض�یة 

ى تتس�م بالمخ�اطرة والالیق�ین علیھ فأن زراعة محصولي الحنطة والشعیر دیمیا في محافظة نینو.البحث 
إل�ى ح�د بعی��د ،خاص�ة وان مع��دالت األمط�ار ف��ي فت�رة النم�و الفع��ال لمحص�ول الحنط��ة وفترت�ي اإلنب��ات 
وإعداد الب�ادرات ،والنم�و الفع�ال بالنس�بة للش�عیر تع�د أدن�ى م�ن االحتیاج�ات الفعلی�ة للنب�ات ،ولتدنی�ة ھ�ذه 

  :یة ال بد من المخاطرة والالیقین في النشاطات الزراعیة الدیم
إدارة الطل���ب وزی���ادة اإلم���دادات المائی���ة (اھتم���ام السیاس���ة المائی���ة إل���ى جان���ب نش���اطاتھا الرئیس���ة   -١

إل��ى االھتم��ام بنش��اطات أخ��رى ثانوی��ة كحمای��ة األح��واض المائی��ة الس��طحیة ) واس��تخدام الم��وارد المتاح��ة
 Escwa(للمی����اه الجوفی����ة  والجوفی����ة وحص����اد المی����اه وحف����ظ المی����اه والترب����ة والتغذی����ة االص����طناعیة

،٢٠٠٣(b) ( العملی���ات المورفولوجی���ة أو  "حص���اد المی���اهب"ل���دعم الم���وارد المائی���ة المتاح���ة ،ویقص���د
تقری�ر االتجاھ�ات (التي تنف�ذ عل�ى األرض م�ن اج�ل االس�تفادة م�ن می�اه األمط�ار  ةالكیمیائیة أو الفیزیائی

لتربة من تخزین اكبر قدر ممك�ن م�ن ھط�ول ،وبعبارة أخرى تمكین ا) ٢٠٠٥، االقتصادیة االستراتیجیة
ف�ي كثی�ر " حص�اد المی�اه"األمطار وتخفیف سرعة جریانھا ألغراض تجمیعھا للمنافع اإلنتاجیة ،ویشكل 

من األحیان البدیل األكثر أھمیة لتوفیر المیاه بقصد االستخدام سواء للشرب أو للزراعة ،إذ تتمیز معظ�م 
ی��اه األمط��ار فت��رة مناس��بة تس��اعد المی��اه الجوفی��ة عل��ى االس��تدامة األودی��ة بمق��درتھا عل��ى االحتف��اظ بم

وتستخدم تقنیات متقدمة ألغراض تعظیم حجم حصاد المیاه ،والسیما في المناطق ذات المع�دالت العالی�ة 
من الھطول المطري ،وتزداد الحاجة إلى ھذا النمط من المیاه في المناطق الت�ي تتس�م بتقلب�ات عالی�ة ف�ي 

المطري ،وبذلك تصبح ھذه المیاه مصدرا مھم�ا لم�ا یطل�ق علی�ھ ب�الري التكمیل�ي لض�مان  معدل ھطولھا
الزراعة المطریة ،فضال عن اس�تخدامھ لألغ�راض األخ�رى ،ویح�افظ ھ�ذا ال�نمط م�ن المی�اه عل�ى المی�اه 

  .الجوفیة غیر المتجددة كمخزون استراتیجي للمستقبل
المتاحة من خالل اس�تبدال وس�ائل االرواء التقلیدی�ة بنظیرتھ�ا االرتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائیة  -٢

مع األخذ بنظر االعتبار االختیار السلیم للتقانة الت�ي یمك�ن اعتمادھ�ا بحی�ث تك�ون س�ھلة التطبی�ق الحدیثة 
ومنخفض�ة التك�الیف م�ع إمكانی�ة ص�یانتھا بش�كل دوري والتأكی�د عل�ى الن�واحي االقتص�ادیة واالجتماعی��ة 

،وذل�ك بإع�ادة )(b)٢٠٠٣،Hachum و   Oweis(ي یترك�ز علیھ�ا اختی�ار التقان�ة المناس�بة والبیئی�ة الت�
تص��میم نظ��م االرواء باتج��اه تل��ك الوس��ائل المخفض��ة للفاق��د م��ن الم��وارد المائی��ة س��واء إن ك��ان ذل��ك الفق��د 

 FAO( یت��أتى م��ن التبخ��ر بوس��اطة ال��ري الس��طحي ،أم التس��رب م��ن خ��الل التش��قق ف��ي قن��وات ال��ري 
ویتطل��ب ھ��ذا الجان��ب م��ن االس��تراتیجیة المائی��ة تخصیص��ات اس��تثماریة مناس��بة ،وفق��ا لخط��ة ) ٢٠٠٣،

طویلة األمد إلج�راء ھ�ذا ال�نمط م�ن االس�تبدال ب�ین الوس�ائل التقلیدی�ة مث�ل ال�ري الس�طحي وأخ�رى أكث�ر 
 .حداثة مثل الري بالرش أو التنقیط والري التكمیلي

الذي یشتمل على اختیار طریق�ة ال�ري وتحدی�د موع�د ال�ري لري انظام إن التحسین في إدارة المیاه و -٣
وكمیة المیاه في كل ریة ،واستخدام طرق الري بكفاءة عالیة تتمثل في تحقی�ق أعل�ى عائ�د ممك�ن اخ�ذین 

استخدام التقنیات ل�ھ إمكانی�ة كما أن ) ١٩٧٩، Hanson(بنظر االعتبار الظروف الجویة ونوعیة التربة 
ذه العوام��ل تؤك��د أھمی��ة ب��ذل الجھ��ود المثل��ى الس��تخدام المی��اه ف��ي المزرع��ة ،وھ��ف��ي تحقی��ق المس��تویات 

وت�وفیر المعلوم�ات والنص�یحة للم�زارعین ف�ي بل�وغ لترشید اس�تخدام المی�اه ومواجھ�ة التقلب�ات الطبیعی�ة 
عل�ى  المستویات المثلى لكفاءة استخدام المیاه في المزرعة وتقلیل التأثیرات العكسیة للتملح وتغدق المی�اه
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،وعلیھ ومن خالل تحقیق المس�تویات ) (a)٢٠٠٣، Escwa(اإلنتاجیة المتأتیة من الھدر باستخدام المیاه 
م��ع ) الحنط��ة والش��عیر(زی�ادة إنتاجی��ة المحاص��یل الدیمی��ة  نالمثل�ى لكف��اءة اس��تخدام المی��اه ،ف��ان ب��اال مك��ا
 . ضمان االستخدام لموردي المیاه واألرض 

للتربة ،باالستخدام المناسب لعملی�ات خدم�ة الترب�ة الزراعی�ة قب�ل الزراع�ة  زیادة المخزون الرطوبي -٤
والتجھیزات المستخدمة في تنفیذ ذلك ،وتأثیر المدخالت األخرى ،مث�ل األص�ناف المقاوم�ة للجف�اف ذات 
االحتیاج المائي المنخفض والمتحملة للجفاف وكذلك األس�مدة المحف�زة لالس�تخدام األمث�ل للمی�اه المخزن�ة 

إذ سعت العدید من البلدان الزراعیة لتحدیث زراعتھا عن طریق الث�ورة الخض�راء ي التربة الزراعیة ،ف
وإدخ�ال التغی�رات التقانی��ة ع�ن طری�ق وس��ائل ال�ري الحدیث��ة والتعام�ل م�ع التنویع��ات المحص�ولیة عالی��ة 
  الغل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ة واألس�����������������������������������������������������������������������������������������������������������مدة

)Alauddin  و Tiedell،ف��ي زی��ادة إنتاجی��ة الزراع��ة ویع��د ھ��ذا المح��ور أساس��یا ألي تفكی��ر ) ١٩٨٦
 .المطریة وبالتالي استقرار اإلنتاج 

تشیر البیان�ات خ�الل فت�رة الدراس�ة إل�ى انخف�اض متوس�ط اإلنتاجی�ة الدونمی�ة م�ن محص�ولي الحنط�ة  -٥
والشعیر ،وتأثرھما بمعدل األمطار وتوزیعھا في محافظة نینوى وفي إطار تطویر الزراعة الدیمیة فان�ھ 

من التج�ارب الزراعی�ة ف�ي ھ�ذا المض�مار وخاص�ة تل�ك الت�ي تس�تخدم محاص�یل أخ�رى یفضل االستفادة 
یترتب علیھا إعادة التركیب المحصولي للزراعة الدیمیة ،مما یؤدي ذلك إل�ى ارتف�ا熬 االنتاجی�ة ) رعویة(

 .الدونمیة لمحصولي الحنطة والشعیر ومن ثم یحقق ذلك دخول مزرعیة مناسبة 
طار وتوزیعھا في محافظة نینوى لفترة الدراسة تكرار سنوات تتسم بالجف�اف تشیر بیانات معدل األم -٦

إلى حد بعید ،مما یترتب علیھ انخفاض االنتاجیة الدونمی�ة وم�ن ث�م ض�آلة إجم�الي الن�اتج م�ن محص�ولي 
الحنطة والشعیر مما یقتضي معھ تحقیق مستوى مناسب من الخ�زین االس�تراتیجي م�ن ك�ال المحص�ولین 

 .ب الكلي وذلك في إطار تحقیق األمن الغذائي العراقي لمقابلة الطل
       

DISTRIBUTIONAL EFFECTS OF RAIN LEVELS UP ON THE 
CEREAL PRODUCTIVITY IN NINEVEH PROVINCE 1980-2000 

"BAERLY AND WHEAT CROPS AS MODEL" 
Alaa M. Abdullah 

Agric. Economic Dept.,College of Agric. and Foresty ,Mosul Univ.,Iraq 
 

ABSTRACT 
Rain agriculture of cereal crops is submitted on a high level of risk and 

uncertainty especially in the relative importance of agricultural areas which 
depend upon such a type of irrigation. Acreage productivity undo rain 
production conditions is full of risks due to the difference of rain full and its 
distribution. Therefore, the research tries to measure the type of the relation 
between Barely and Wheat crops production from one side and the level of rain 
fall through the stages of plant growth from another for the period 1980-2000 
in Nineveh province. This quantity limit has its own importance directly upon 
food product and Iraqi food security. Depending upon the hypothesis which 
says that there is a strong relation between the ratios of rainfall and the 
productivity of both Wheat and Barely. There is also another strong relation 
between rain distribution upon the main stages of plant growth and the 
productivity of acreage for both crops .Econometric and analytical results  have 
confirmed that there is a significant relation between rainfall and the 
productivity of both Wheat and Barely crops as a dependent variance. Also, 
there is a variation in relative importance for the relation between dependent 
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variance and the distributional nature of rains during the stages of plant growth 
for the two crops of the study. 
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