
  ٢٠٠٥ )  ٢(  العدد )   ٣٣(  المجلد  مجلة زراعة الرافدین 
  انعاش المراعي الطبیعیة المتدھورة في شمال العراق

  قاسم خلیل قاسم
  الھیئة العامة للبحوث الزراعیة

  
  الخالصة

منطقة المحلبیة في محافظة نینوى في شمال العراق والتي تبعد بحدود  فيھذه الدراسة  أجریت
و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ١٩٩٩/٢٠٠٠ب مدینة الموصل لثالثة مواسم متتالیة كم جنوب غر ٤٥

ملم واشتملت الدراسة على تجربتین حقلیتین وكان الموقع ممثال  ٣٠٠اقل من  وأمطارھا ٢٠٠١/٢٠٠٢
للمراعي الطبیعیة ضمن منطقة زراعة محاصیل الحبوب حیث یتعذر زراعة المحاصیل بسبب التربة 

واشتملت الدراسة على زراعة ) جبس% ٢٤(فذت في تربة عالیة الجبس ن األولىالسطحیة التجربة 
 ١٦٠بعدم وجود ووجود سماد السوبر الفوسفات الثالثي  Vicia sativa L.var. IPA 2001البیقیا 

 نفسھا نفذت في المنطقةفاما التجربة الثانیة ) . النبت الطبیعي(ھـ باالضافة الى معاملة المقارنة /كغم
واشتملت الدراسة على ثالثة معامالت زراعة الجت الحولي ) طین% ٥٣(طینیة القوام ولكن في تربة 

Medicage polymorpha Var. Circle Valley   بعدم وجود ووجود سماد السوبرفوسفات الثالثي
اظھرت النتائج ان اضافة الفوسفور سنویا .) النبت الطبیعي(ھـ باالضافة الى معاملة المقارنة /كغم ١٦٠
من نقص فوسفور التربة ویعمل على زیادة حاصل المادة الجافة للبیقیا وكذلك حاصل المادة  یخفف

ومن جھة اخرى . بذرة للجت الحولي  ١٠٠٠قرنة ووزن  ١٠٠الجافة والقرنات والبذور ووزن 
ظھرت فروقات واسعة في حاصل المادة الجافة بین االرض المزروعة بالبیقیا والجت الحولي غیر 

ان زیادة حاصل المادة الجافة یعمل . المسمد مع معاملة المقارنة التي تمثل النبت الطبیعي المسمد و
  .   على زیادة استقراریة الثروة الحیوانیة في المنطقة واالستغناء عن نظام ترحیل قطعان اغنام المنطقة 

  
  المقدمة

والتي تكون امطارھا اقل یقع الجزء االكبر من المراعي الطبیعیة في المنطقة القلیلة االمطار 
نبت الطبیعي بسبب الرعي الجائر حیث ال بالوتمتاز ھذه المراعي بانھا فقیرة جدا سنویاً ملم  ٣٠٠من 

یوجد نظام زراعي متعارف علیھ لحمایة ھذه المنطقة من االغنام وان نظام الرعي السائد ھو الرعي 
الجائر انقرضت نباتات ذات قیمة رعویة  المفتوح او كما یسمى بالرعي البدوي ونتیجة لھذا الرعي

عالیة ومستساغة وحلت محلھا نباتات غیر مستساغة  باالضافة الى تعریة التربة نتیجة غیاب النبت 
  . الطبیعي بواسطة االمطار والریاح 

مصدر مھم لتوفیر غذاء االغنام وھذه ان النبت الطبیعي في منطقة المراعي الطبیعیة یكون 
رعي المنطقة في الربیع على ھذه المراعي طول السنة او جزء منھا حیث جرت العادة االغنام تستغل 

ویعد ذلك تعود االغنام الى مناطق انتاج الحبوب خاصة الحنطة والشعیر لرعي بقایا الحصاد في فصل 
الصیف وتعود بعد ذلك الى المرعى في الخریف والشتاء ، اما بالنسبة للمناخ فان متوسط درجة 

ومتوسط درجة الحرارة  ٥م ٤٣ة العظمى الشھر الصیف الحارة تموز واب ھي بحدود الحرار
  ) . ١٩٧٦ واخرون، Kernick  (٥م ٢الصغرى البرد شھر كانون الثاني 

لھا تتباین الترب في غرب اسیا ، غیر ان الترب الكلسیة ھي السائدة فكاربونات الكالسیوم 
ھذه الترب في نقص العناصر الغذائیة الرئیسیة النایتروجین  ائیة ھذه الترب وتتمیزیتاثیر واضح في كیم

  والفسفور 
)Vlek  ،و ١٩٨١واخرونCooper  ،وتربة منطقة المحلبیة لھا نفس ھذه الصفات  )١٩٨٧وآخرون

وایضا یتكون الغطاء النباتي ) ١٩٦٦، Rossiter(ویتكون الغطاء النباتي بدرجة رئیسیة من الحولیات 
وتسمد المراعي الطبیعیة المتدھورة بالفسفور والذي بصورة رئیسیة من الحولیات في منطقة المحلبیة 

،  Russel(یسبب تحسن واضح في الغطاء النباتي وھذا التحسن ینعكس على انتاج الثروة الحیوانیة 
١٩٦٠ . (  

                                      
   ٢٠٠٥/ ٦/  ١٥وقبوله    ٢٠٠٥/  ٤/  ٢٦تاریخ تسلم البحث 



عملیة انعاش المراعي الطبیعیة المتدھورة مكلفة وتستغرق وقت طویل في حالة اعادة النبت 
یعي وخالل مشاریع تقوم بھا الجھات الرسمیة وھناك خطة سریعة النعاش ھذه المراعي المتدھورة الطب

) ١٩٩٧ایكاردا ، (عملیة البذر الصناعي ببذور مستوردة مالئمة للمنطقة مع التسمید الفوسفاتي  يھو
مثل منطقة لذلك اجریت ھذه الدراسة في منطقة المحلبیة في محافظة نینوى في شمال العراق والتي ت

) Vetch(مراعي طبیعیة متدھورة لغرض دراسة نثر بذور البقولیات الرعویة الحولیة مثل البیقیا 
بعدم وجود ووجود سماد السوبرفوسفات الثالثي باالضافة الى معاملة ) Medics(والجت الحولي 

  . المقارنة والتي تمثل النبت الطبیعي 
  مواد وطرق البحث

كم  ٤٥نطقة المحلبیة التابعة لمحافظة نینوى في شمال العراق اجریت ھذه الدراسة في م
والتي  ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ٩٩/٢٠٠٠جنوب غرب مدینة الموصل لثالثة مواسم متتالیة 

واشتملت الدراسة تجربتین التجربة االولى اشتملت على ثالث سنویاً ملم  ٣٠٠تكون امطارھا اقل من 
  معامالت زراعة البیقیا 

)Vicia sativa L. Var IPA 2001 ( ھـ /كغم ١٦٠فوسفات الثالثي  وجود سماد السوبروبعدم وجود
على ثالثة معامالت باالضافة الى معاملة المقارنة والتي تمثل النبت الطبیعي والتجربة الثانیة اشتملت 

اء وجود سموبعدم وجود ) Medicago polymorpha Var. Circle Valley(   .زراعة الجت الحولي
  ) . النبت الطبیعي(ھـ باالضافة الى معاملة المقارنة /كغم ١٦٠فوسفات الثالثي  السوبر

استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثة مكررات وكانت ابعاد الوحدة التجریبیة 
م وحرثت االرض حراثة جیدة  ٢م ومكرر واخر  ١م والمسافة بین وحدة تجریبیة واخرى  ١٥×٣٠

للمواسم الثالثة  ٥/١١و  ٢/١١و  ١٥/١٠الزراعة لتجربة البیقیا في  عدوممعاملة المقارنة وكان ماعدا 
 ٢٥/١٠على التوالي وبالنسبة للجت الحولي في  ،٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ٩٩/٢٠٠٠

حیث ان الجت الحولي یملك صفة معاودة البذار المتالكھ خاصیة البذور الصلبة  ٩٩/٢٠٠٠للموسم 
ھـ وخدشت بذور الجت الحولي لكسر /كغم ١٦ھـ والجت الحولي /كغم ١٢٠دل بذار البیقیا وكان مع

واستخدمت الباذرة المسمدة واضیف سماد السوبر فوسفات % ١٠٠طور الصالبة وكانت نسبة انباتھا 
  . الثالثي بنفس التراكیز في بدایة كل موسم زراعي 

ة والمیاه في الرشیدیة التابع لوزارة الزراعة حللت التربة قبل الزراعة في مختبر تحلیل الترب
على  ،جزء بالملیون لتجربة البیقیا والجت الحولي ٢ و ٥في التربة الجاھز وكانت نسبة الفوسفور 

جزء بالملیون وكانت قیم  ٤٣التوالي ووصلت نسبة الفوسفور في التربة في نھایة الثالث سنوات الى 
Ec ٧.٧ االس الھیدروجینيالبیقیا والجت الحولي على التوالي و سم لتجربة/ملیموز ٥.٧٤٥ و ٢.٢٨٧ 

 =pH  وكانت التربة سطحیة عالیة الجبس  
بالنسبة للجت الحولي حیث ان ھذا ) طین% ٥٣(بالنسبة لتجربة البیقیا وطینیة القوام ) جبس% ٢٤(

ثل مراعي طبیعیة في الترب عالیة الجبس اما بالنسبة لوصف الموقع فكان الموقع یم حالمحصول ال ینج
متدھورة بكر غیر مزروعة بالمحاصیل الزراعیة ویتألف الغطاء النباتي بصورة رئیسیة من الحولیات 

  الكباالنجیلیة ومنھا 
Poa pratense  من نباتات الغطاء النباتي % ٩٠والتي تولف اكثر من .  

  ) ١( دولجالاخذت قراءات االمطار الشھریة من مدیریة زراعة نینوى وكما موضح في 
  
 ٩٩/٢٠٠٠التوزیع الشھري لكمیات االمطار الساقطة في منطقة المحلبیة للمواسم الثالثة  :)١(جدول ال

  .  ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و 

  االشھر
  )ملم(االمطار 

٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  ٩٩/٢٠٠٠  
  -  ٧  ١٤  تشرین اول 
  ٣  ٢٣  ٢  تشرین ثاني
  ٣٢  ٨٥  ٢٩  كانون اول 

  ٣٠  ٢٧  ٢٨  انيكانون ث
  ٢٠  ٣٣  ٢٣  شباط
  ١٤٠  ٥٠  ٣٢  اذار 



  ٥٧  ٤١  ١٩  نیسان
  -  ١٠  -  مایس 

  ٢٨٢  ٢٧٦  ١٤٧  المجموع
  

تزھیر بواسطة اطار % ٥٠تم تقدیر حاصل المادة الجافة للبیقیا والجت الحولي في مرحلة 
اده بي ابعررت   ١×١خشرات  ١٠وكة مدة تجریبیل وحي كرن في فك فد ذلات بععت العینووض

اما بالنسبة . ھـ /ساعة وبعد ذلك وزنت وحولت الى كغم ٧٢م ولمدة  ٧٥على درجة حرارة كھربائي 
 ١٠م وكررت  ١×١لحاصل القرنات للجت الحولي فتم تقدیره وقت النضج بواسطة اطار خشبي ابعاده 

مرات وجمعت القرنات یدویا ثم وزنت واعیدت القرنات إلى الحقل اما بالنسبة لتقدیر حاصل بذور 
قرنة من كل وحدة تجریبیة وتم فرطھا ووزنت بذورھا وحسب وزن  ٢٠٠الحولي فتم اخذ وزن  الجت

وتم حساب ) غم(بذرة  ١٠٠٠ووزن ) غم(قرنة  ١٠٠ھـ وكذلك تم حساب وزن /البذور على اساس كغم
قرنة وكذلك قدرت / قرنة من كل وحدة تجریبیة وحساب عدد البذور  ٢٠قرنة وذلك باخذ / عدد البذور 

بذرة بعد استخراجھا من القرنات یدویا من كل وحدة تجریبیة ثم  ٢٠٠بة البذور الصلبة وذلك بوضع نس
قدرت . یوم  ٧بعد ذلك حساب عدد البذور الصلبة بعد  مْ ٢٠في الحاضنة على درجة حرارة  توضع

تصمیم  نسبة الصالبة في موعدین مایس وتشرین االول تم تحلیل النتائج المتحصل علیھا احصائیا وفق
وائیة الكاملة ة القطاعات العشي التجربالبة البذور ففة نسبة صا عدا صة مربتین االولى والثانیللتج

واستخدام اختبار ) ١٩٦٠( Torrieو  Steelحسب طریقة الثانیة حللت وفق التصمیم العشوائي الكامل 
Duncan       )٥نویة المتعدد المدى للمقارنة بین المتوسطات وبمستوى مع) ١٩٥٥ . %  

  
  النتائج والمناقشة 

ان ھناك فروقات معنویة بین المعامالت تحت الدراسة ) ٢(تبین النتائج المعروضة في الجدول 
النبت (في حاصل المادة الجافة حیث تفوقت معاملة البیقیا الغیر مسمدة والمسمدة على معاملة المقارنة 

يبة ) الطبیع  بنس
م % ١٩٨ و١١٩ و ٥١بة ،  ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ٩٩/٢٠٠٠للمواسوالي بالنسى التعل

على التوالي بالنسبة للمعاملة المسمدة بالفسفور  ، %٣٢٤و ١٥٨و  ٦٠مسمدة یقابلھا الللمعاملة غیر 
و ١٨ومن جھة اخرى تفوقت معاملة البیقیا المسمدة بالفسفور على معاملة البیقیا غیر المسمدة بنسبة 

مین % ٣٠ي الموس.  ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١فدم اسم تان عي موسفور فا للفسجابة البیقی
حیث ان وقلة الفسفور الجاھز ) ١جدول ال(ملم  ١٤٧فیعود السبب الى قلة االمطار الساقطة  ٩٩/٢٠٠٠

الفسفور في التربة والفسفور جاھزیة االستجابة للفسفور تعتمد على كمیة االمطار الساقطة ومدى توفر 
كبیر في تعمق الجذور ومالھذه الصفة في مقاومة الجفاف وزیادة امتصاص  وكما ھو معروف لھ دور

ة ن التربة مر الغذائیة . العناصات الحولین النباتون مة یتكة المقارنة لمعاملادة الجافل المان حاص
ان انخفاض حاصل . من النبت الطبیعي % ٩٠اكثر من  Poa pratenseالنجیلیة والتي تؤلف الكبا 

م المادة الجاي موسة فدول ال( ٢٠٠١/٢٠٠٢فقوط ) ٢جأخر سى تبب الود السامالت الثالثة فیعللمع
  ) . ١جدول ال(  االمطار الخریفیة 

  
مسمدة والمسمدة بالفسفور الللمعامالت الثالثة ، البیقیا غیر ) ھـ/كغم(حاصل المادة الجافة  : )٢(جدول ال

ة ة المقارني(ومعاملت الطبیع) النبم الثالثو  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ٩٩/٢٠٠٠ة للمواس
٢٠٠١/٢٠٠٢  .  

  المعامالت 
  )ھـ/كغم(حاصل المادة الجافة 

٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  ٩٩/٢٠٠٠  
  جـ ٣٥٦  جـ ٨٩٦  ب ٣٣٢  المقارنة 

  ب ١٠٦١  ب ١٩٦٠  أ ٥٠٠  بیقیا بدون تسمید
  أ ١٥١٠  أ ٢٣١٥  أ ٥٣١  بیقیا مسمدة

  بھة غیر مختلفة إحصائیافي كل عمود المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشا
  



ولي :  التجرب炳ة الثانی炳炳ةت الحذور للجات والبة والقرنادة الجافل المي حاصة فات معنویرت فروقظھ
ة م الثالثة للمواست الدراسامالت تحدول ( ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ٩٩/٢٠٠٠للمع) . ٣ج

للمواسم % ١٩٩و ١٦٧و ٧٥سبة مسمدة على معاملة المقارنة بنالتفوق حاصل المادة الجافة للمعاملة 
ة ا للمعاملة یقابلھر الثالثفور غیمدة بالفسدول % ١٦٣و ١٢١و ٦٨المسح الجذلك یوضھ ال ) ٣(كان

دة والمسمدة في سممالتوجد فروقات معنویة في حاصل المادة الجافة والقرنات والبذور للمعاملتین غیر 
م ا  ٩٩/٢٠٠٠موسة البیقیي حالر فا ذكبب كمود الساقطة ویعار السة االمطة كمیى قلم  ١٤٧المل

في  الجاھز وتعتمد االستجابة للتسمید الفوسفاتي على كمیة االمطار ومدى توفر الفسفور) ١جدول ال(
  . التربة 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١ان االستجابة الواضحة الضافة الفسفور للتربة في الموسمین 
لالمتصاص من قبل النبات وانعكاسھ على انتاج المادة عود الى تحلل الفسفور في التربة وجاھزیتھ تف

وعلى العكس من ذلك ) ١٩٨٩( Bolland و   Bakerالجافة والبذور وھذه النتائج موافقة لما ذكره 
املتین غیر ة بین المعمین الظھرت فروقات معنویفور في الموسمدة والمسمدة بالفس ٢٠٠/٢٠٠١مس

بة  ٢٠٠١/٢٠٠٢وت بنسادة كانذه الزیت  ،%١٤و ٢١وھفور كانتجابة للفسذه االسوالي وھى التعل
نتیجة للوقت الكافي لتحلل الفسفور وتوفره للنبات حیث وصلت نسبة الفسفور في التربة في نھایة السنة 

  . جزء بالملیون  ٤٣الثالثة الى 
في ) ھـ/كغم(وجود فروقات معنویة في حاصل القرنات والبذور ) ٣(جدول الكذلك یوضح 

مدم  ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١ین الموسة عى معاملفور علمید بالفسة التست معاملث تفوقحی
بة مید بنسا  ،%٢٥و ١١التسات یقابلھل القرنبة لحاصوالي بالنسى التوالي  ،%١٩و ١٥على التعل

ده ا وجابھة لمائج متشذه النتذور وھل الببة لحاص - Elو )١٩٨٩( Bolland و   Bakerبالنس
Mzouri  افة  .)١٩٩٧( واخرونفي حین لم تالحظ  فروقات معنویة في حاصل البذور نتیجة الض

  . ٩٩/٢٠٠٠السماد الفوسفاتي في موسم 
  
لمعامالت المقارنة والجت الحولي غیر ) ھـ/كغم(حاصل المادة الجافة والقرنات والبذور  : )٣(جدول ال

ة الم الثالثفور للمواسمدة بالفسمدة والمسو  ٢٠٠٠/٢٠٠١و ٩٩/٢٠٠٠مس
٢٠٠١/٢٠٠٢  .  

  الصفة  المعاملة 
  المواسم 

٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  ٩٩/٢٠٠٠  
  المقارنة 

  جت حولي غیر مسمد
  جت حولي مسمد

  حاصل المادة الجافة
  ب ١٥٢
  أ ٢٥٦
  أ ٢٦٦

  جـ ٢٢١
  ب ٤٨٩
  أ ٥٩١

  جـ ٣٠٥
  ب ٨٠٢
  أ ٩١٣

  جت حولي غیر مسمد
  جت حولي مسمد

  أ ١٤٨  حاصل القرنات
  أ ١٥٨

  ب ٢٨٩
  أ ٣٢٠

  ب ٣٥١
  أ ٣٨٩

  جت حولي غیر مسمد
  حاصل البذور  جت حولي مسمد

  أ ٤٠
  أ ٤٣

  ب ٧٥
  أ ٨٦

  ب ٨٠
  أ ٩٥

  في كل عمود المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھھ غیر مختلفة احصائیا 
  

بذرة سلك سلوكا متشابھا لحاصل المادة الجافة والقرنات والبذور  ١٠٠٠قرنة و  ١٠٠وزن 
ادة معلت زیث حصي وزن حیة فة ووزن  ١٠٠نویمین  ١٠٠٠قرني الموسذرة فو  ٢٠٠٠/٢٠٠١ب

وعلى العكس من ذلك لم تحصل فروقات معنویة في ھذه الصفات في موسم ) ٤جدول ال( ٢٠٠/٢٠٠٢
٩٩/٢٠٠٠  .  
  
قرنة لمعاملتي الجت الحولي / وعدد البذور ) غم(بذرة  ١٠٠٠قرنة ووزن  ١٠٠وزن  :)٤(جدول ال

و  ٢٠٠٠/٢٠٠١و  ٩٩/٢٠٠٠د بالفسفور للمواسم الثالثة غیر المسمد والمسم
٢٠٠١/٢٠٠٢  .  

  الصفة   المعامالت
  المواسم 

٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  ٩٩/٢٠٠٠  



  جت حولي غیر مسمد 
  جت حولي مسمد

  أ ٤.٣  قرنة  ١٠٠وزن 
  أ ٤.٨

  ب ٤.٥
  أ ٥.٨

  ب  ٤.٣
  أ ٥.٥

  حولي غیر مسمد جت
  بذرة  ١٠٠٠وزن   جت حولي مسمد

  أ ٣.٢
  أ ٣.٤

  ب ٣.٣
  أ ٤.٣

  ب ٣.١
  أ ٤.٠

  جت حولي غیر مسمد
  أ ٥.١  قرنة/ عدد البذور   جت حولي مسمد

  أ ٥.٢
  أ ٥.٠
  أ ٥.٠

  أ ٤.٩
  أ ٥.١

  .  في كل عمود عدد المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھة غیر مختلفة احصائیا 
  

الفسفور في المواسم  قرنة فلم تظھر فروقات معنویة نتیجة اضافة/ اما من حیث عدد البذور 
 Kasimقرنة وھذه النتائج متشابھة لما وجده / بذرة  ٥.٢-٤.٩الثالثة حیث كانت قیمتھا محصورة بین 

  .  قرنة صفة وراثیة تتاثر قلیال بالظروف البیئیة/ حیث ان صفة عدد البذور ) ١٩٧٩(
لفسفور في المواسم نسبة البذور الصلبة الماخوذة في شھر مایس لم تتاثر معنویا باضافة اان 

البة بة الصت نسة وكانت % ١٠٠الثالثذور كانالبة الببة صن نسرین اول ولكھر تشي شذلك فوك
وھذا ) ٥جدول ال(للمواسم الثالثة % ٨٢-٧٥منخفضة مقارنة بشھر مایس وكانت قیمتھا محصورة بین 

لبذور في شھر مایس ویعود ارتفاع نسبة صالبة ا) ١٩٩٩(و قاسم ) ١٩٧٩( Kasimیتفق مع ما وجده 
وقت نضج القرنات الى وجود طبقة السوبرین التي تغطي غالف البذرة والتي تعمل على منع دخول 

وتصبح قابلة ) ١٩٧٣،  Mathison(االوكسجین والرطوبة الى داخل البذرة والمسؤولة عن االنبات 
  . ترة تترواح بین بضعة اشھر وعدة سنوات فلالنبات تدریجیا بعد مضي 

بالنسبة النخفاض نسبة صالبة البذور في تشرین اول فیعود السبب الى التمدد واالنكماش  اما
یف اء الصیال اثنھا لارا وانخفاضرارة نھة الحاع درجل ارتفبة ) ١٩٧٣،  Mathison(بفعان النس

لھذا العالیة للبذور الصلبة في التربة لھا اھمیة كبیرة في تكوین مخزون كافي من البذور الصلبة وما 
المخزون من اھمیة كبیرة في معاودة البذار واتاحة الفرصة الكافیة للمرعى لتكوین البذور باالضافة 
 الى ما تعطیھ نسبة من ھذه البذور الصلبة والتي تفقد صالبتھا في تشرین اول من نمو خضري جید

)Radwan  و ١٩٧٨واخرونKasim ١٩٩٥و قاسم و محمد،  ١٩٧٩.(  
  

مسمدة والمسمد بالفسفور في شھر مایس الللجت الحولي غیر ) % (صالبة البذور نسبة  :)٥(جدول ال
  .  ٢٠٠١/٢٠٠٢،  ٢٠٠٠/٢٠٠١،  ٩٩/٢٠٠٠وتشرین اول للمواسم الثالثة 

  المعاملة
٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١   ٩٩/٢٠٠٠  

  تشرین اول  مایس   تشرین اول  مایس   تشرین اول  مایس 
  جت حولي غیر مسمد

  جت حولي مسمد
  أ ١٠٠
  أ ١٠٠

  أ ٨٢
  أ ٨٠

  أ ١٠٠
  أ ١٠٠

  أ  ٧٩
  أ ٨٠

  أ ١٠٠
  أ ١٠٠

  أ  ٧٥
  أ  ٧٦

  . في كل عمود المتوسطات الحسابیة ذات األحرف المتشابھة غیر مختلفة إحصائیا 
  

من ھذه الدراسة نستنتج ان كل من البیقیا والجت الحولي والتسمید الفوسفاتي لھا دور رئیسي 
دة المتي الطبیعیاش المراعي انعتخدام فین ان اسھ حاه وعیوبولین مزاین المحصل من لكھورة ولك

البیقیا یتطلب تجدید الحقل سنویا وھذا یتطلب حقل الكثار بذور البیقا في المنطقة شبھ مضمونة االمطار 
م ٤٥٠-٣٥٠(  ) مل
)Kasim  ،ا ) ١٩٩٥ول البیقیث ان محصة وحیذه المنطقي ھدس فاج العاحات انتاب مسى حسعل

مة ال یمتلك خاصیة البذور الصلبة باالضافة الى ھذا فان البیقیا ترعى من قبل االغنام في وبصورة عا
مرحلة التزھیر فلذلك لم تكن ھناك فرصة لتكوین البذور وحتى اذا اتیحت الفرصة لتكوین البذور فان 

ذور البیقاج بدل انتابقة ان معة سي دراسھ فث انل حیة قلیذه المنطقي ھا فاج البیقیة انتي منطقا فی
وعلى العكس ) ٢٠٠٤قاسم ، (ھـ /كغم ٤٠سنوات ال یتجاوز  ٣الحضر القریبة لھذه المنطقة ولمعدل 

من ذلك نالحظ ان بذور محصول الجت الحولي لھذا الصنف المستخدم في الدراسة یحتوي على نسبة 
دود لبة بحذور الصن الباء ن% ٨٥-٨٠مذار واعطاودة البة لمعبة مالئمذه النسد وھري جیو خضم

باالضافة الى مخزون كافي من البذور الصلبة في التربة والتي تستخدم في المواسم القادمة وان الجت 
الحولي ال یرعى من قبل االغنام في السنوات االولى وخاصة في حالة قلة االمطار ویحتاج الى فترة 



التربة في فصل الصیف  وعدم رعي القرنات الموجودة فوق سطح) Establishment(تأثیث للمرعى 
وذلك التاحة الفرصة لتكوین مخزون كافي من البذور العادة البذار وترعى نباتات الجت الحولي عند 
وصول النبات الى ارتفاع مناسب وحتى بدایة االزھار ثم یمنع الرعي العطاء المجال للنباتات لتكوین 

 تقاوم اثر الرعي بینما نباتات الجت الحولي البذور ومما یجب مالحظتھ ان نباتات البیقیا نصف قائمة ال
  . للصنف المستعمل مفترشة تقاوم اثر الرعي 
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ABSTRACT  
This study was conducted at Mahalabia region in Ninevah province in 

Northern Iraq 45 km south west of Mosul city for the three successive seasons 
99/2000, 2000/2001 and 2001/2002. The amount of the rainfall is less than 300 
mm. This study included two field experiments. First, conducted on rangeland 
shallow highly gypsum soil (24% gypsum). The two sites were represented the 
rangeland in the cereal wheat belt area. In the first site, three treatments were 
established, first treatment was control represents (natural vegetation) and the 
two others were cultivated with vetch (Vicia sativa L. Var. IPA 2001) with and 
without triple superphosphate fertilizer 160 kg/ha. The second experiment was 
conducted on plate an shallow clay soil (52% clay). Also, three treatments were 
set up. First, was control represents (natural vegetation) and the two others 
were cultivated with annual medics (Medicago polymorpha Var. circle valley) 
with and without triple superphosphate fertilizer 160 kg/ha. The results 
revealed, that add phosphate reduced the phosphorus deficiency in the soil and 
lead to increase dry matter production for vetch and annual medics. Also, there 
was increase in the pod and seed yields, weight of 100 pods and 1000 seed of 
annual medics. On the contrary, phosphorus had no effect on the number of 
seeds/pod. There were significant differences in dry matter production between 
treatment cultivated by vetch and annual medics with and without phosphorus 
fertilizer in comparison with control treatment. Successful rehabilitation of 
degraded rangeland lead to increase the stability of animal wealth in the area 
and stop animal moving from place to another looking for natural vegetation 
for their feeding.  
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