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  صلخستالم

نتاجی ة القم ح ف ي محافظ  ة     التع رف عل  ى أث ر ال ري التكمیل ي ف ي مع  دل إ     إل ى یھ دف البح ث   
ولتحقی  ق ذل  ك ت  م . المتغیر ال  وھميب   ع  ن ذل  ك  معب  رًا)٢٠٠٢_٢٠٠١(نین  وى للموس  م الزراع  ي 

ي ذل  ك عل  ى نتاجی  ة المحاص  یل الزراعی  ة معتم  دین ف   ف عل  ى دور ال  ري التكمیل  ي ف  ي رف  ع إ التع  ر
 ف  ي األمط  ارث  ر مجم  وع  التع  رف عل  ى أ وم  ن ث  م  . الدراس  ات والتج  ارب الت  ي تناول  ت الموض  وع  

 األمط ار ث ر توزی ع   فضًال ع ن أ    ،یةاإلنتاج في   )مراحل نمو النبات  ( األمطارثر توزیع   ثم أ ،  یةاإلنتاج
. ی ة اإلنتاج ف ي   والمتغی ر ال وھمي   األمط ار ثر مجم وع    وأخیرًا أ ،  یةاإلنتاجیر الوھمي معًا في     والمتغ

  .نتاجیة القمح  معدل إظھر التحلیل معنویة العالقة االیجابیة للري التكمیلي تجاهوقد أ
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Abstract 

The study aims to recognize the effect of supplementary irrigation on the average of 
wheat productivity at Ninaveh Governorate for the agricultural season (2001-2002) 
represented by astral variable. In order to achieve this, a role of supplementary irrigation in 
increasing the agricultural yields productivity has been recognized, depending on the 
previous studies and experiments that dealt with the same subject. Then, effect of rain 
amounts, rain distribution (plant growing stages), rain distribution with astral variable and 
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rain amounts with astral variable on the productivity have been recognized. The analysis 
showed positive significance for supplementary irrigation against the average of wheat 
productivity.  

  
  المقدمة

وزيادة الحاجة ، رواء األراضي الزراعية المياه المتوفرة إلةتعد مسألة محدودي
 الغذاء والكساء في العراق من أهم العوامل التي حفزت العاملين في مجال الري          إلى

 وتقلل  اإلرواء تستخدم فيها اآللة لتزيد من كفاءة        اإلرواءالستنباط أساليب حديثة في     
 الماء في العراق المحدد األول للمساحات الزراعية        دإذ يع . ةمن الضـائعات المائي  

 استخدام األساليب الحديثة في الري كـالري بـالرش          إلىلذلك تم اللجوء    ،  المروية
والتنقيط واعتماد نظام الري التكميلي من أجل رفـع معـدل إنتاجيـة المحاصـيل          

المـساحات   عن ترشـيد اسـتخدام الميـاه وزيـادة         فضالً .الزراعية واستقرارها 
لذلك سيتم التركيز على الري التكميلي ودوره في رفع معدل إنتاجيـة            . المزروعة

فـي محافظـة    المحاصيل الزراعية وقياس أثره في معدل إنتاجية محصول القمح          
 فـي معـدل إنتاجيـة ذلـك         األمطارثر معدالت سقوط    نينوى بعد التعرف على أ    

  .المحصول
  

  مشكلة البحث
 األسـلوب وهذا  ،  راعي الز اإلنتاج التقليدي في مراحل     األسلوبيعتمد العراق   

 عن قلة استخدامه للتقانات     فضالً،  نجاز العمليات الزراعية  يمتاز بالبطء الكبير في إ    
همها تقنيات الري الحديثة المتمثلة     مثلة بالتكنولوجيا الميكانيكية وأ   العلمية الحديثة المت  

  .بالرش التكميلي
  

  فرضية البحث
حد وسـائل   يعد أ الذيسلوب الري التكميلي   أن أ  :رضية مفادها يعتمد البحث ف  
نتاجية محصول القمح   وبنسبة كبيرة في رفع معدل نمو إ        يسهم تقانات الري الحديثة  

  .في محافظة نينوى
  

  هدف البحث
نتاجية محصول القمح فـي     ي التكميلي في إ   ثر الر  دراسة أ  إلىيهدف البحث   

  .٢٠٠٢-٢٠٠١ نينوى للموسم الزراعي محافظة
  

  عينة البحث
ثبات فرضية البحث وتطبيق الجانب الكمي من الدراسة تم اختيـار            إ جل أ من

  .بيانات عدد من المناطق الزراعية في محافظة نينوى بوصفها عينة البحث
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  دور الري التكميلي في رفع معدل إنتاجية المحاصيل الزراعية
 هـدف يالمياه في الزراعة     واستخدام   ،يعد الري التكميلي نمطاً أو نظاماً للري      

ـ     ،   الحصول على أعلى مردود من وحدة المساحة       إلى  زادةوبأقل كمية من المياه الم
، قمـح (في ظروف مناخية محددة مساعدة على إنتاج المحاصيل الشتوية كالحبوب           

 ريات داعمة تكميلية للحصول على إنتاجية       إلىالتي تحتاج   ،  )عدس،  حمص،  شعير
يقصد بالري التكميلي من حيث ممارسته العملية اسـتكمال         و. عالية ومستقرة نسبياً  

ومعدل الهطول المطري مـن     ،  النقص الحاصل بين االستهالك المائي لمحصول ما      
  زيـادة   تحديد الفترة الحرجة ومرحلة النمو التي تستدعي       خرىناحية أ  ومن   ،ناحية

بكمية  يةإلنتاجاالريات التكميلية للحصول على كفاءة حسنة الستخدام المياه وعالقة          
المنظمة ( أتيف من الري التكميلي يتحدد بما ي      ن الهد إلذلك ف . زادةوموعد المياه الم  

  :)٦٣، ١٩٩٨، العربية للتنمية الزراعية
 تحسين إنتاجية المحاصيل الـشتوية    . ١

  .واستقرارها )المطرية(
 تاحـة زيادة كفاءة استخدام المياه الم    . ٢

  .للري التكميلي
يـة والكفـاءة    إلنتاجاتحديد عالقـة    . ٣

  .زادةبموعد وكمية المياه الم
تخفيض الهدر في المياه الـسطحية      . ٤

ذات الجريان الموسـمي وتخفيـف      
  . الضغط على المياه الجوفية

 إلى كمية من مياه الري زيادة هو )للري التكميلي (ومن أكثر التعاريف شيوعاً
حتياجـات المائيـة   الموسـم وذلـك لتغطيـة اال       التي تهطل خالل   األمطاركميات  

 وذلـك بهـدف     ، فقـط  األمطار على مياه    للمحاصيل المزروعة والتي تعتمد أساساً    
  .  الزراعياإلنتاجتحسين استقرار 

  هو الهدف من الري التكميلين الواردة بهذا الخصوص أنستنتج من التعاريف
  واستقراره عن طريق التخفيف    اإلنتاجليس الحصول على أعلى إنتاج ولكن زيادة        

من حدة الجفاف في مناطق الزراعة البعلية، فضالً عن أن الري التكميلـي تكـون               
مواقعه بصورة رئيسة في مناطق الزراعة البعلية في األراضي الجافة وشبه الجافة            

 في بعض األمطار النتح عن معدالت هطول –والتي تزيد فيها عادة معدالت التبخر 
  . مراحل نمو المحاصيل

يد من الدول العربية بموضوع الري التكميلي مـن خـالل           وعليه اهتمت العد  
إجراء العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال، إذ أجريت في ليبيـا دراسـة               

 وتحديد أهم ،لتقانةكلفة الري التكميلي وكيفية إدارة المشاريع لهذه ا    و اإلنتاجلتكاليف  
ل فـي ظـل الـري       المشكالت والصعوبات التي تعيق تطوير إنتاج هذه المحاصي       

ن استخدام مياه الري    يأما في األردن فقد بدأ مشوار البحوث في مجال تقن          .التكميلي
ومنها الري التكميلي، إذ قامت وزارة الزراعة األردنية من خالل المركز الـوطني             
للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا بإجراء عدد من التجـارب والدراسـات فـي             

لمنقر الزراعية بهدف معرفة دور الري التكميلـي فـي          قا الزراعية وا  ممحطتي الر 
وفـي  . )١٩٨٨-١٩٨٥(خالل المدة     وذلك ية لمحصول القمح والشعير   اإلنتاجرفع  

المغرب أجريت العديد من األبحاث في هذا المجال وشمل ذلك القمح والبطـاطس             
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وفي مصر أوضحت الدراسات والبحوث      .والشمندر السكري والخضراوات والقطن   
 الزيـت إذا تـم      تونجريت حول الري التكميلي، إمكانية مضاعفة إنتاجية زي       التي أ 

 تونكما يمكن زيادة زي. تعزيز المخزون الرطوبي بالتربة عن طريق الري التكميلي
وقد تـم تنفيـذ مـشروع الـشبكة          .من خالل الري التكميلي   %) ٣٠(المائدة بنحو   

مان دول عربيـة هـي مـصر،        اإلقليمية للري التكميلي وتحسين إدارة المياه في ث       
  مـن  وسوريا، واألردن، والسودان، والجزائر، وتونس، والمغرب، واليمن، وذلـك        

بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والذي كان        ) ١٩٩٧-١٩٩١(خالل المدة   
تحقيق زيادة إنتاج الحبوب في المناطق المطرية باسـتخدام الـري           : من أهم أهدافه  

 هذا المجال إعداد العديد من البحوث والدراسات وأشارت نتائج        التكميلي، وقد تم في   
 في الحبـوب    اإلنتاج إمكانية زيادة المردود من وحدة       إلىهذه التجارب والدراسات    

طبقـاً  %) ٢٥٠ (إلـى %) ١٢٠(بين  ماعند استخدام الري التكميلي بنسبة تتراوح       
دراسة ب د من الدول  كما قامت عد  . لتجارب ومكان عقد الدراسات وا    األمطارلتذبذب  

العائد االقتصادي من استخدام نظام الري التكميلي على مستوى محطات األبحـاث            
  . الحقلية إذا اتضحت بوجه عام جدواه االقتصادية

 موضوع الري التكميلي من األمور المهمـة جـداً لتطـوير    دوفي العراق يع  
 إذ تتراوح معـدالت      الزراعي في المناطق التي تعتمد على الزراعة البعلية        اإلنتاج
ولقد أجريت بعض البحوث والدراسـات      . ملم) ٤٠٠-٢٠٠(بين  ما األمطارسقوط  

التي أثبتت جدوى الري التكميلي، وبموجب هذه الدراسات تم تنفيذ عدد من مشاريع             
، ١٩٩٩المنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة،       ( في مشاريع ضخمة   الري التكميلي 

 من المشاريع االروائية التي تطبق فيها أنظمـة          لعدد  مؤشر أتيوفيما ي ،  )٦٣-٤٩
  . )٢٦٢-٢٦١، ١٩٩٨الدباغ، (الري الحديثة وبعض النتائج التي تم الحصول عليها 

 ألـف هكتـار،     ٦٠ تبلغ مساحة المشروع نحو      :مشروع ري الجزيرة الشمالي    .١
 غرينية طينية والمصدر المـائي هـو نهـر     إلىترب المشروع مزيجية رملية     

 طريقتين للري هما الري بالرش والـري الـسطحي          وازنةدراسة وم  تم   ،دجلة
، الحنطـة   )هكتـار /كغـم (ية اآلتية في طريقة الري بـالرش        اإلنتاجواعتمدت  

، )١٧٦٠(، البـاقالء    )٢٠٠٠(، البطاطا   )٢١٠٠٠(، البنجر السكري    )٤٠٠٠(
%) ٦٠ (ب ـ  وازنةم%) ٧٠(وكانت كفاءة الري بالرش تساوي      . )٢٠٠٠(القطن  
  . سطحيللري ال

%) ٢,٦(وجاء في التحليل االقتصادي أن العائد الداخلي للري بالرش يساوي           
ن العائد  إعند عدم إدخال كلفة العمال، وعند إدخال كلفة العمال ف         %) ٣(والسطحي  

وسلبي بالنسبة للري السطحي وقد تـم تـوفير         %) ١,٦(الداخلي للري بالرش كان     
  . بالرش بسبب تقليل الفواقدمن المياه عند استخدام نظام الري %) ١٢(

  
  مشروع الدور االروائي. ٢

معظم أراضي المشروع جبسية تعاني من مشاكل ذوبان الجبس واالنهيارات          
أن إنتاجية المحصول المختلفة تحت نظـام        إلىوضحالة التربة، وتشير المعلومات     
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ذرة ، ال )٣٣٠٠(، الشعير   )٤٤٠٠(الحنطة  : كانت كاآلتي ) هكتار/كغم(الري بالرش   
وبشكل عام تشير دراسة أجريـت فـي   . )٦٠٠(، زهرة الشمس  )٣٢٠٠(الصفراء  

المنطقة بأن المحاصيل الحقلية ذات الجذور السطحية كالحنطة والـشعير وغيرهـا           
ـ إ إذلجبسية والضحلة، يمكن زراعتها في الترب ا     اًن نموها كان جيداً وإنتاجها عالي

لك عند استخدام طريقة الري بالرش       وذ ، في األراضي غير الجبسية    اإلنتاجيضاهي  
  . وإعطاء األسمدة الكيميائية الالزمة

  مشروع الجزيرة الشرقي. ٣
ألف هكتار والمصدر المائي هو نهـر  ) ٧٠(تبلغ مسـاحة المشروع الصافية    

دجلة، وقد قورنت طريقتان هما الري بالرش والري السطحي وتم اعتمـاد نحـو              
 أهم تلك المحاصيل مع إنتاجيتها      يأتي فيما   التركيب المحصولي  محصوالً في ) ٢٦(
، البنجـر   )٣٥٠٠(، البرسـيم    )٤٠٠٠(، الـشعير    )٥٠٠٠(الحنطة  ): هكتار/كغم(

، )٢٠٠٠(، فول الـصويا     )٢١٠٠(، القطن   )٢٠٠٠٠(، الخضر   )٣٦٠٠(السكري  
وقد تم تـوفير    . )٥٠٠٠(، الرز   )٢١٠٠(، زهرة الشمس    )٥٠٠٠(الذرة الصفراء   

  . استخدام نظام الري بالرشمن المياه عند%) ١٣(
وأشارت الدراسات أيضاً أنه في المناطق الجافة وشبه الجافة لغـرب آسـيا             

 والتذبذب العالي في    األمطار تتسم بمحدودية سقوط      التي )WANA(وشمال أفريقيا   
 تعـد المـصدر   األمطـار  مكانياً وزمانياً، وعلى الرغم من أن هذه      األمطارتوزيع  

 أن إنتاجيتها غالباً ما تكـون منخفـضة، ألن سـقوط            ق إالّ الرئيس في هذه المناط   
 إلـى  ال يلبي حاجة المحاصيل من المياه الالزمة للنبات، األمر الذي يؤدي             األمطار

ن تطبيق نظام الري التكميلي في األوقـات        إانخفاض غلة هذه المحاصيل، وعليه ف     
سن مهم فـي الغلـة       المياه قد نتج عنه تح     إلىالعصيبة التي تحتاج فيها المحاصيل      

ومن الجدير بالذكر أن إمكانية الري التكميلي تعتمد . وإنتاجية المياه في هذه المناطق
 ومياه الـري، وعلـى      األمطارعلى تيسر موارد المياه المالئمة من كل من سقوط          

  . (ICARDA and other, 2003, 2)البنى التحتية المالئمة والجدولة الزمنية للري 
ن اقتصاديات تعميم الري التكميلي لتحسين إدارة الري        أالقول  مما تقدم يمكن    

 دراسـات إلثبـات     إلـى الحقلي تحت ظروف الزراعة المطرية، ما زالت بحاجة         
جدواها االقتصادية تحت الظروف الخاصة بكل دولة أو بين المناطق داخل الدولـة             

من حيث انعكاساتها   اليتها وجدواها الفنية    فعالواحدة، بعد أن أثبتت التجارب العربية       
ية الهكتارية واستقرارها، وما لذلك من آثار إيجابية على انتظام          اإلنتاج تحسين   على

المنظمـة  ( دخول المزارعين من جهة، والحد من عنصر المخاطرة من جهة أخرى    
 .)٦٤، ١٩٩٨العربية للتنمية الزراعية، 
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  توصيف النماذج القياسية المستخدمة في التقدير
هر والنظريات التي نتجت عن علم االقتصاد والتي حاولت تفسير الظ         تميزت ا 

االقتصادية بمفاهيم تقليدية والتنبؤ بطبيعة العالقة الرابطة بين متغيرات اقتـصادية           
معينة بطابع المعرفة الوصفية، فضالً عن كونها استنتاجات منطقية تنطلـق مـن             

 إذ ال يمكـن     ،قع من عدمـه   افتراضات غير معروف مسبقاً مدى انطباقها على الوا       
عملية القياس على بيانـات رقميـة       ي  االعتماد على فروض النظرية االقتصادية ف     

 بل البد من تفسير هذه الفروض بمعايير أخرى أكثر دقة تعالج المشكلة قيد              ،فحسب
 إعادة هيكلة تلك الصياغات     إلىومن هنا برزت الحاجة     . )١٩٨٨،١،  كاظم(الدرس  

لها قابلة للتقدير ومن خالل االستعانة بأساليب االقتصاد القياسي على النحو الذي يجع
التي تعد أداة رئيسة تعطي النظرية االقتصادية المظهر التطبيقي الذي يساعد فـي             

 إلـى تقييم مكوناتها واختبار فرضياتها والتأكد من صحتها مـن خـالل التوصـل         
قع لتكون أكثـر منطقيـة      تقديرات تختبر قوتها التفسيرية على نحو يقربها من الوا        

  . )١٣٦، ٢٠٠٣غزال، (وقبوالً في تفسير سلوك الوحدات االقتصادية 
ن أسلوب الري التكميلـي     إ(ثبات فرضية البحث التي نصت على       ولغرض إ 

الذي يعد أحد وسائل تقانات الري الحديثة يسهم في رفع معدل إنتاجيـة محـصول               
نماذج القياسية القادرة على تأكيـد      تم استخدام عدد من ال    ) القمح في محافظة نينوى   

هذه الفرضية بصورة تعكس الهيكل النظري للمشكلة االقتصادية قيد الـدرس، أي            
تصوير العالقة الرابطة بين الري التكميلي ومعدل إنتاجيـة الـدونم الواحـد مـن               
محصول القمح في محافظة نينوى معتمدين بذلك على الدراسات السابقة التي بحثت            

  . وضوعفي هذا الم
تقدير أثر الري التكميلي في معـدل إنتاجيـة         بوفي موضوع دراستنا المتعلق     

ن العديد مـن  إ في ذلك محافظة نينوى أنموذجاً ف الدونم من محصول القمح معتمدين    
 هـي   (•) أن المتغيرات اآلتيـة    إلىالدراسات االقتصادية والمنطق االقتصادي يشير      

الدراسة لقياسي المعتمد في تقدير الظاهرة قيد       نموذج ا األأكثر المتغيرات تأثيراً في     
  :وكما يأتي 

  )المعتمدة (مستجيبة المتغيرات ال-أوالً
نموذج األلقد تم االعتماد على المتغيرات اآلتية بوصفها متغيرات معتمدة في           

  : القياسي وبالصورة اآلتية
 تحـت ظـروف     )دونم/كغم( معدل إنتاجية محصول القمح في محافظة نينوى       .١

   .٢٠٠٢-٢٠٠١اعة الديمية للموسم الزراعي الزر

                                                 
  : جمعت المتغيرات المذكورة آنفاً من المصادر اآلتية ) •(

وزارة الزراعة، مديرية زراعة نينوى، قسم التخطيط والمتابعة، تقارير اإلنتاجية الزراعيـة            
، ٢٠٠٢-٢٠٠١لمحصـول القمح وسجالت األمطار في محافظة نينوى للموسم الزراعـي           

  .  بيانات غير منشورة
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 تحـت ظـروف     )دونم/كغم( معدل إنتاجية محصول القمح في محافظة نينوى       .٢

  .٢٠٠٢-٢٠٠١منظومات الري بالرش للموسم الزراعي 
  

  )المستقلة (فسرة المتغيرات الم-ثانياً
نموذج األلقد تم االعتماد على المؤشرات اآلتية بوصفها متغيرات مستقلة في           

  : ياسي وبالصورة اآلتيةالق
  . ٢٠٠٢-٢٠٠١ خالل الموسم الزراعي  مناألمطارمعدل سقوط  .١
  . (•) المتغير الوهمي .٢

وقد اشتملت الدراسة على عشرين منطقة في نينوى تزرع بالقمح ديماً وكذلك            
  . ٢٠٠٢-٢٠٠١ خالل الموسم الزراعي  منتحت منظومات الري بالرش

 ندرة الدراسـات النظريـة      إلىذلك يعود   أما عن دوافع اختيار هذه الدراسة ف      
 إلى ما هو جديد     لزيادةوالتطبيقية التي تناولت عينة الدراسة، وذلك يعد بمثابة حافز          

 النتائج التي تم التوصل إليها مع نتـائج الدراسـات           موازنةالموضوع، فضالً عن    
  . السابقة الذي بحثت في الموضوع نفسه

نموذج قياسي وبعدة صـيغ وبمختلـف       أوألغراض التقدير والتحليل استخدم     
حاالت االنحدار الخطي البسيط والمتعدد المعتمدة على طريقة المربعات الـصغرى           

 كـاظم ( تعطي أفضل التقديرات الخطية غيـر المتحيـزة          ألنها (OLS)االعتيادية  
  . )١٦-٢، ٢٠٠٢مسلم، و

غيـر   للمتغيرات المشار إليها سابقاً وتأثيرهـا علـى المت         يأتي توضيح وفيما  
لمتغيـرات  االمعتمد في عينة الدراسة مع التوضيح المسبق بطبيعة العالقة بين هذه            

  :على وفق المنطق االقتصادي والدراسات السابقة
  األمطارمعدل سقوط  .١

 وإنتاجيـة   األمطـار تشـير العديد من الدراسات بوجود عالقة بـين كميـة           
 معنوية العالقـة بـين      )١٩٨٨النجفي،  (المحاصيل الديمية، إذ أكدت نتائج دراسة       

 وإنتاجية محصول القمح والشعير، كما أكدت كـذلك تبـاين           األمطارمعدل سقوط   
خـالل  مـن   األهمية النسبية للعالقة بين المتغير التابع والطبيعة التوزيعية لألمطار          

وتوضح دراسة أخرى أجراهـا     . ية الثالث للمحصولين قيد الدراسة    اإلنتاجالمراحل  
 آثـار وخيمـة     إلى أفضى   األمطارأن عدم موثوقية هطول     ) ١٩٩٨ ،صديق أحمد (

 واتضح من تحليل البيانات الخاصة      ،بالنسبة إلنتاج المحاصيل في الزراعة المطرية     
                                                 

تم التعبير عن الري التكميلي في مناطق زراعة القمح في محافظة نينـوى مـن عـدمها                لقد  ) •(
باستخدام المتغير الوهمي الذي يعد متغيراً معبراً عن الحالة المشار إليها آنفاً، وذلـك لعـدم                

 فعالً إلى محصول القمح على مـستوى        زادةفر بيانات دقيقة عن كمية المياه التكميلية الم       اتو
ة هذا المحصول في نينوى، فضالً عن عدم وجود طريقة كمية مناسبة لقيـاس              مناطق زراع 

 وعليه تم اعتمـاد مـا قيمتـه         ،٢٠٠٢-٢٠٠١كمية الري التكميلي خالل الموسم الزراعي       
في المناطق التي تعتمد أسلوب الزراعـة تحـت    ) واحد(للمناطق الديمية، وما قيمته     ) صفر(

  . ثمنظومات الري بالرش للمحصول قيد البح
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 التغيرات فـي كميـة سـقوط        إلىية تعزى   اإلنتاجمن تغيرات   % ٦٥بالدراسة أن   
  .اياجات المحاصيل أثناء فترة نموه وتوقيتها ودرجة مالءمتها الحتاألمطار

ن معظم الدول العربية تسود فيها ظاهرة المخاطرة والاليقين         إمة ف بصورة عا 
 وال سيما تلك التي تعتمد معدالت مطريـة         ،في الزراعة الديمية لمحاصيل الحبوب    

 ملم، وعلى الرغم من انخفاض هذه المعدالت موازنة       ) ٤٠٠-٢٠٠( بين    ما تتراوح
خالل فترات نمو النباتـات      ء توزيعها نه في حالة سو   إباالحتياجات الفعلية للنبات ف   

يـة الدونميـة لتلـك      اإلنتاج انخفـاض    إلـى  بالمتطلبات المائية المثلى تؤدي      قياساً
 بـصورة تتناسـب   األمطار بمثيلتها في حالة توزيع قياساًالمحاصيل عن متوسطها    

ن قياس طبيعة العالقة التوزيعية لألمطار   إومن ثم ف  واالحتياجات المائية للمحصول،    
 إنتاجية بعض المحاصيل الرئيسة في الزراعة العراقية يعد أحد          فيتحديد تأثيرها   و

صور التعرف على حجم الناتج المحلي من المحاصيل موضوع الدراسة، ويعد ذلك            
لتين أ إذ يحدد ذلك القياس بصورة غير مباشـرة مـس       ،على جانب كبير من األهمية    

ـ      مدى إسهام الناتج المحلي      :أساسيتين، إحداهما  الي من المحاصيل الرئيسة في إجم
 تحديـد   يلة األولى وه  أ يبنى على المس   :الثانيةو قية،العرض منها في السوق العرا    

ذلك الحجم من واردات القمح والذي يحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق             
العراقية أو استيراد ذلك الحجم الذي يفي باالحتياجات الغذائية للسكان في العـراق             

 على المدى القصير أو المتوسط، إذ يعد ذلك مسألة ذات أهمية قـصوى فـي    سواء
  .إطار تحقيق األمن الغذائي العراقي

ية الدونمية في بعض السنوات يعد حافزاً للتوسع فـي          اإلنتاجوبما أن ارتفاع    
 األمطارن انخفاض معدالت إ لها، فالتاليةاستخدام الرقعة الزراعية الديمية في السنة 

 حـدود دنيـا     إلـى  انخفاض في متوسط دخل المزارع       إلىتوزيعها يؤدي   أو سوء   
ية، وذلـك   اإلنتاجتقترب من حد الكفاف من خالل المتغيرات التي تؤثر في العملية            

ية الدونميـة   اإلنتاج إذ يرتفع متوسط التكاليف      ،وفق مفاهيم االقتصاد الجزئي   على  
 وفي. ة للمحصول قيد الدرس   ية الدونمي اإلنتاج مستوى أكبر من قيمة      إلىللمحصول  

 يعاني االقتصاد القومي في إطار مفاهيم االقتصاد الكلي من انخفـاض            هنفس الوقت
صـديق،   (،)٢٥-٢٣،  ١٩٨٨النجفـي،    ( موازنة بالطلب عليـه    اإلنتاجفي حجم   

١٢، ٢٠٠١( .  
ن الظروف االقتصادية للمناطق الجافة وشبه الجافة تمثـل معادلـة           إوعليه ف 

 مع التربة ومدى إمكانية انعكاسها علـى        األمطارالبيئية وخاصة   بالنسبة للظروف   
الواقع االقتصادي للمزارع أو المجموعة التـي يعيـشها، إذ تـستأثر المتغيـرات              
. االقتصادية بجزء كبير في التأثير على صافي الدخل المزرعي في تلك المـزارع            

 فالقمح يزرع   ،مطاراألأما بالنسبة للبيئة المالئمة لزراعة محصول القمح من حيث          
 ،بشكل عام تحت ظروف الزراعة الجافة ابتداء من المناطق الرطبة وشبه الرطبـة            

 ١٧٥٠ ملم لغايـة   ٢٥٠( المناطق شبه الجافة والحوافي القريبة منها، من         إلىويمتد  
لفترات طويلة  ) الجفاف( ويعد القمح من المحاصيل التي ال تقاوم الشد المائي           .)ملم

وهناك عوامل تؤثر   .  سيئة إذا حدثت في فترة النمو الفعال       اإلنتاج فيوتكون آثارها   
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، األمطار بالنسبة للمحصول كالتوزيع الموسمي ونوعية سـقوط        األمطارفي فاعلية   
يات الزراعية ومدى فعاليتها في حفظ الرطوبة في التربة في درجـة      لمكما تؤثر الع  

ر في درجة ال تقل أهمية عن       ويؤثر التوزيع الموسمي لألمطا   . األمطار من   اإلفادة
الكمية الموسمية إذ يؤثر انقطاع المطر في المراحل األولـى علـى انتظـام نمـو             

، اإلنتـاج  في الربيع أثناء فترة النمو الفعال على         األمطار ويؤثر انقطاع    ،البادرات
في  الغزيرة أثناء نضج البذور يكون تأثيرها سلبياً من حيث تسببها            األمطار نأكما  

 في مناطق األمطارتأثر احتياجات المحاصيل من تجاع وتكسر السيقان كما و   االضط
المناخية، ونوع المحصول، ومراحـل     : الزراعة الجافة بمجموعة من العوامل منها     

، ١٩٨١خري،  فال(نمو المحصول، وكذلك الطبقات الفيزيائية والميكانيكية للتربـة        
٣٠٩، ١٣١ ،٥٩(.  

  ] .٢٠٠٣عويس، [: الري التكميلي .٢
 بعليـة  محاصيل   إلىيعرف الري التكميلي بأنه إضافة كميات قليلة من المياه          

خالل أوقات ال يوفر فيها الهطل المطري رطوبة كافية من أجل نمو طبيعـي              من  
إذ ال يقتصر الري التكميلي على      . للنبات، بهدف تحسين غلة المحصول واستقرارها     

 لسوريا ال يتجاوز متوسط غـال     زيادة الغلة فحسب بل يعمل على استقرارها، ففي         
 يرتفـع    الري التكميلـي   هكتار ومع تطبيق  /طن) ١,٢٥ (البعليةالقمح في الظروف    

هكتار، وقد انخفض معامل التبـاين فـي        /طن) ٣ (إلىسط الغلة الحبية ليصل     متو
عند تطبيـق الـري   %) ١٠ (إلى البعليةفي المحاصيل %) ١٠٠( أيضاً من   اإلنتاج

الستقرار أهمية بالغة علـى اعتبـار أنـه مـصدر الـدخل             التكميلي، ويمثل هذا ا   
 في العادة خالل أكثر البعليةوقد يحدث التدني في رطوبة تربة المناطق    . للمزارعين

مراحل نمو المحصول حساسية، ففي المناخ المتوسطي يحدث هذا التـدني عـادة             
كون نمو  ونتيجة لإلجهاد ي  . خالل فصل الربيع، وقد يحدث أحياناً في مراحل أخرى        

 رديئاً األمر الذي يتسبب في انخفاض أو تدني غلـة المحاصـيل             البعليةالمحاصيل  
 األمر الذي   ، آخر مع تباين كميات الهطل المطري وتوزعه       إلىبشكل كبير من عام     

وبذلك يعمل الري التكميلي على     .  حالة عدم االستقرار في دخل المزارع      إلىيؤدي  
ومؤسسات أخرى فـي المنـاطق      ) ايكاردا(وث  ، إذ تظهر نتائج بح    اإلنتاجتحسين  

الجافة وكذلك بيانات تم الحصول عليها من حقول المـزارعين تحقيـق زيـادات              
.  كميات ضئيلة من مياه الري التكميلي      لزيادةجوهرية في غالل المحاصيل استجابة      

طل المطري المتدني والمرتفع على حـد       هويمكن احراز هذه الزيادة في ظروف ال      
بلغ متوسط الزيادات في الغلة الحبية للقمح في ظل ظروف هطل مطري            إذ  . سواء

%) ٤٠٠( نحـو    إلـى متدني، ومتوسط، ومرتفع في منطقة تل حدي في سـوريا           
 ١٢٥ و   ١٨٠(باستخدام كميات ري تكميلـي بلغـت نحـو          %) ٣٠(و%) ١٥٠(و
 . تتابعملم على ال)٧٥و

ملم في مناطق   ) ٧٥(وبصورة عامة تتراوح الكمية المثلى للري التكميلي من         
ملم في مناطق تحظى    ) ٢٥٠ (إلىملم  ) ٥٠٠ (إلىذات هطل مطري سنوي يصل      

طل المطري متدنياً تكون الحاجـة      ه، فعندما يكون ال   األمطارملم من مياه    ) ٢٥٠(ب ـ 
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 الري التكميلي بصورة    إلى المياه، التي يعطي توفيرها استجابة المحصول        إلىأكبر  
في الغلة ملحوظة حتى عندما يرتفع الهطل المطري        أفضل في حين تكون الزيادات      

 توزيع مياه الهطـل     كما تكون االستجابة أكبر عندما يكون     . ملم) ٥٠٠( حدود   إلى
  .المطري رديئاً

وخالفاً للري التقليدي اليمكن تحديد موعد مسبق للري التكميلي بسبب صعوبة 
 والتـي   البعليةاصيل  التنبؤ بالهطل المطري الذي يشكل مصدر المياه الرئيس للمح        

تتباين من حيث الكمية والتوزيع، وعلى اعتبار أن أفضل فترة لتزويد الحقل بميـاه              
نه يمكـن   إف.  المستوى الحرج  إلىالري التكميلي تكون عند انخفاض رطوبة التربة        

تحديد الوقت األفضل للري من خالل قياس رطوبة التربة علـى فتـرات وبـشكل           
جهاز بسيط يمكن للمزارع استخدامه في قياس الرطوبة،        منتظم، ونتيجة لعدم وجود     

 يعتمدون على الخبرة الشخصية ذات الصلة بكمية الهطل         عينن ذلك يجعل المزار   إف
المطري ومظهر المحصول، إذ يقوم هؤالء الزراع بالري في موعد أبكر مما هـو              

  . فر المياهامطلوب مع تكرار الري أكثر من الحاجة عند تو
 الهاطلة في   األمطارلبحوث في منطقة شرقي المتوسط أن كمية        وقد أظهرت ا  

. مارس تعد مؤشراً جيداً عما سيحدث فيما بعد فـي معظـم الـسنوات             / نهاية آذار 
 ثالث مرات سـنوياً     إلىوغالباً قد يكفي ري محصول القمح تكميلياً من مرة واحدة           

 أن يوفر الـري     نه ليس ضرورياً  إإذ  . اعتماداً على كمية الهطل المطري وتوزيعه     
 أو أن يحقق إنتاج غلة عظمـى فـي   ،التكميلي كامل متطلبات المحاصيل من المياه   
 بل عليها أن تلبي العديد من المعـايير         ،وحدة المساحة في مناطق تتسم بشح المياه      

أن ) ايكـاردا (إذ وجـدت    . التي تشكل كفاءة استخدام المياه المعيار األكثر أهميـة        
 من مياه   البعليةفقط من متطلبات المحاصيل     %) ٥٠(استخدام الري التكميلي لتزويد     

 زيـادة فقط موازنـة مـع      %) ٢٠-١٠(الري في سوريا يخفض الغلة الحبية من        
التي تم توفيرهـا لـري   %) ٥٠ (ال ـ وعند استخدام   . من احتياجات الري  %) ١٠٠(

أكبر بكثير من حالـة ضـمان كامـل         )  الكلي نتاجاإل(مساحة مماثلة تعطي عائداً     
ن كفاءة استخدام المياه في الري التكميلي دالـة تعتمـد           إوبذلك ف . المتطلبات المائية 

 أقـصى كفـاءة     إلـى وقد وجد أنه يمكن الوصـول       . زادةعلى كمية مياه الري الم    
 أن الكثير   وبما.  ثلثي كمية مياه الري الكامل     إلى من ثلث    زيادةالستخدام المياه عند    

 توفير ثلث متطلبـات الـري       يمكنعليه  ائر،  ج الري ال  إلىمن المزارعين يعمدون    
 وقد ال يؤدي ازدياد ربـح  ،يةاإلنتاجدون انخفاض ملحوظ في من   أدنى   اًحدالكامل  

 تعظيم كفاءة استخدام المياه، كما ال تؤدي الكفاءة العظمـى           إلىالمزارع بالضرورة   
ـ     األقصى، ف   الربح إلىباستخدام المياه    ن إعندما تكون تكـاليف الـري منخفـضة ف

 الحـد   إلـى  الحافز لمحاولة زيادة كفاءة استخدام الميـاه         إلىالمزارعين سيفتقرون   
 توفير كامل متطلبات المحاصيل مـن       إلى، فهم يميلون    )فيما يتعلق بالربح  (األعلى  

كاليف المياه المياه للحصول على غلة قريبة من الحد األعظم، غير أنه عندما تكون ت
ن الغلة القصوى ال تعطي ربحـاً       إكون الحصول على المياه محدوداً ف      أو ي  ،ةضباه

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه ال يمكن للري التكميلي بمفـرده أن يـضمن              . عظيماً
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 أنه يخفـف  عي البعلي على الرغم من       الغلة المرجوة في النظام الزرا     إلىالوصول  
  ومن أهـم    ، أن يردف بممارسات زراعية أخرى     بج إذ ي  ،وطأة اإلجهاد الرطوبي  

الممارسات هي تحسين خصوبة التربة واستخدام أصناف ذات غلة عالية، فـضالً            
عن استخدام المواعيد المناسبة للزراعة من أجل تخفيف الضغط على مصادر المياه            

  . ونظم الري
  

ي محافظـة   تقدير وتفسير أثر الري التكميلي في معدل إنتاجية محصول القمح ف          
   ٢٠٠٢-٢٠٠١نينوى للموسم الزراعي 

من أجل تقدير أثر الري التكميلي في إنتاجية محصول القمح فـي محافظـة              
 عدد من المناطق التي تزرع بالقمح في المحافظـة خـالل             بيانات نينوى تم اختيار  

ربيعة، زمار، القوش، تلكيف، الحمدانيـة،      ( وهي   ٢٠٠٢-٢٠٠١الموسم الزراعي   
كوير، حميدات، العياضية، حمام العليل، المحلبيـة، ديبكـة، بعـشيقة،           النمرود، ال 

وبهدف تحديد أثر الـري     . )البعاج، تلعفر، سنجار، القيارة، الحضر، قراج، الشمال      
ة آنفاً وخالل الموسم    رالتكميلي في معدل إنتاجية محصول القمح في المناطق المذكو        

س األثر المشار إليه والذي حدد على       المشار إليه تم تعيين عدد من العوامل التي تقي        
معـدالت  ( وهـي  ،وفق الدراسات االقتصادية السابقة التي تناولت هذا الموضـوع        

ا اعتمـد معـدل     م في ،بوصفها متغيرات مستقلة  ) لوهمي، والمتغير ا  األمطارسقوط  
مع افتراض ثبات   ( .إنتاجية القمح في المناطق قيد الدرس بوصفها متغيرات معتمدة        

  . )الخرىالعوامل ا
  وذلـك لوجـود أكثـر       ، االنحدار الخطي البسيط والمتعدد    اوقد استخدم أسلوب  

من متغير مستقل واحد واحتسبت قيم المعلمـات بطريقـة المربعـات الـصغرى              
 لكون هـذه الطريقـة   (The method of ordinary least squares: OLS)االعتيادية 

وبهدف احتـساب مقـدار     . تحيزةتمتاز بإعطائها أفضل التقديرات الخطية غير الم      
التغيرات التي تطرأ على المتغير المعتمد في الموسم الزراعي بداللـة المتغيـرات             
المستقلة تم قياس أثر المتغيرات المستقلة في المتغير المعتمد، ومن أجل الوصـول             

 ،الـصيغة الخطيـة   (نموذج قياسي بثالث صيغ همـا       أ أفضل النتائج تم تطبيق      إلى
، واعتمدنا في هذا الجزء علـى اختبـار         )المزدوجة، شبه اللوغارتمية  اللوغارتمية  

 معنويـة  أفضل الصيغ التي اجتازت االختبارات اإلحصائية والقياسية وبمـستويات      
  :تيكانت بالشكل اآللمقدرة وقد اتضح بأن النتائج ا. %)١٠و% ٥(
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   في معدل إنتاجية محصول القمح األمطارنتائج تقدير أثر مجموع  .١

 في معدل إنتاجية القمح في مناطق نينوى        األمطارمن أجل تقدير أثر مجموع      
مية المزدوجة قد أعطت أفـضل    تاختبرت عدة صيغ للتقدير وكانت الصيغة اللوغار      

   : ، يأتيالنتائج
Log Y    =      -2.59   +    1.45 Log X 
    t*                        (-0.62)           (1.94) 
R2=0.17   F=3.78   

مـن التغيـرات    %) ١٧( أن   إلـى نموذج المقدر   تشـير القوة التفسـيرية لأل   
في المناطق الديميـة المزروعـة   ) Yمعدل إنتاجية محصول القمح   ( في الحاصـلة

بالقمح وخالل الموسم الزراعي المذكور آنفاً، تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في           
ن التغيرات الحاصلة في معدل إنتاجيـة       م%) ٨٣(ن  إو. )X األمطارمعدل سقوط   (

نموذج المقدر، أو    قد تكون كمية ال يتضمنها األ      ،القمح تفسر بواسطة عوامل أخرى    
يـة  اإلنتاجقد تكون نوعية تقع ضمن مفهوم المتغير العشوائي، منها تـأثر متغيـر         

بمستوى كفاءة العاملين في القطاع الزراعي، فضالً عن مستوى تنميتهم البـشرية            
  . ية في إنتاج هذا المحصولاإلنتاجية لعوامل المتعلقة بإدارة العموال

 في تفسير التغيرات الحاصلة في (X)ار مدى قابلية المتغير المستقل بوعند اخت
 المحسوبة له أكبر من قيمـة نظيرتهـا الجدوليـة       (t)المتغير المعتمد تبين أن قيمة      

بية بينـه وبـين المتغيـر        مما يدل على وجود عالقة سب      ،%)٥(وبمستوى معنوية   
المعتمد، وأن معلمته المقدرة ذات معنوية إحصائية وقيمتها تختلف عـن الـصفر              

أكبر ) ٣,٧٨(المحسوبة التي بلغت   (F)وتساوي القيمة المقدرة، وقد اتضح أن قيمة
نموذج المقدر معنوي من الناحيـة       مما يدل على أن األ     ،من قيمة نظيرتها الجدولية   

نموذج العشوائية، لكون   شكلة ارتباط ذاتي بين متغيرات األ     تظهر م  ولم   ،اإلحصائية
 ولم تظهر مشكلة تعدد خطي فـي       ،)مقطع عرضي (البيانات التي اعتمدتها الدراسة     

، ٢٠٠٢فتح اهللا،    و بخيت( فقط   اًنموذج المقدر لكونه يتضمن متغيراً مستقالً واحد      األ
٢٠٣-١٦٥( .  

يمة تعني أن الزيادة الحاصلة فـي        وهذه الق  ة،وحد) ١,٤٥ ((X)بلغت مرونة   
تحدث زيادة في معدل إنتاجيـة القمـح وبنـسبة          %) ١(كمية هذا المتغير وبنسبة     

واإلشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تتفق مع المنطق االقتصادي . وحدة%) ١,٤٥(
التي بينت معنوية العالقة اإليجابيـة بـين        ) ١٩٨٨(ودراسة الدكتور سالم النجفي     

  . ن في المناطق الديمية المزروعة بالقمح والشعير في محافظة نينوىالمتغيري
  

   في معدل إنتاجية محصول القمحاألمطارنتائج تقدير أثر توزيع  .٢
سيما ذات المناخ   الو في المناطق الديمية الجافة      األمطارتمتاز معدالت سقوط    

مو، وتباينها  المتوسطي بتدني كميتها على مدار العام وسوء توزيعها خالل موسم الن          
  .الكبير بين عام وآخر
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إذ نجد أن كمية الهطل المطري في هذه المناطق تقل بشكل كبير عما تحتاجه              
ن التباين الكبير فـي توزيـع       أ االقتصادي، و  اإلنتاجياه من أجل    المحاصيل من الم  

  آخـر يجعـل    إلىب التباين من عام      جان إلىالهطل المطري ضمن الموسم الواحد      
 فـي منطقـة      التربـة  وغالباً ما تخفق رطوبة   . راً في غاية الصـعوبة   التنبؤ بها أم  

الجذور في تلبية احتياجات المحاصيل خالل الموسم نتيجة لنمط الهطـل المطـري             
تكـون كميـة    ) من كانون األول وحتى شـباط     (ففي األشهر الرطبة    . غير المالئم 

زروعة مع مطلـع     المخزنة في التربة وفيرة، وتكون نباتات المحاصيل الم        األمطار
 ومعدل استخالص المياه مـن منطقـة الجـذور          ،الموسم في مراحل النمو المبكرة    

غير . الفترة متدنياً أو معدوماًمنخفض، وغالباً ما يكون اإلجهاد الرطوبي خالل هذه  
 –نه ومع مطلع الربيع تزداد سرعة نمو النباتات مع معدالت مرتفعة من التبخـر               أ

 األمطـار طوبة التربة، وفي هذه الفترة تقل فرص هطـل           سريع لر  دالنتح واستنفا 
وهكذا تبدأ مرحلـة مـن      . وتنخفض رطوبة التربة أدنى من المستويات الحدية لها       

 اإلجهاد الرطوبي هـذا     داإلجهاد الرطوبي المتفاقم وتستمر حتى نهاية الموسم، ويع       
 أنه  ستثناء، إالّ  دون ا   من شائعاً في كافة المناطق البعلية ذات نمط المناخ المتوسطي        

  .)٢٠٠٣عويس، (يختلف في موعد بدئه وشدته 
وبذلك يكون التوزيع الموسمي أكثر أهمية من العوامل األخرى، إذ يحتاج نمو 

في مرحلة اإلنبات وتثبيـت     )  ملم ٥٠( ما يقارب    إلىالمحاصيل في المنطقة الديمية     
 ،)البلـة (ها محلياً   يطلق علي ) فعالة(البادرات في الخريف وعلى شكل أمطار هادئة        

 جانـب   إلىخالل الموسم،   من   نمو البادرات    فين فقدانها في هذه المرحلة يؤثر       إو
 ملم في نهاية مرحلـة النمـو        ١٥٠-١٣٠ أمطار فعالة بما ال يقل عن        إلىحاجته  

 هذه الكمية فـي     عدتو ،) أواسط نيسان  إلىأواسط آذار   (الخضري ومرحلة اإلزهار    
النجفـي  ( في إنتاجية المحاصيل خـالل ذلـك الموسـم    هذه الفترة ذات أثر مباشر   

   .)١٢٩، ١٩٧٩والفخري، 
ومما تقدم ولغرض إثبات األثر المشار إليه سيتم قياس العالقة بـين معـدل              

اإلنبات ونمو البادرات، السكون، النمـو      ( خالل مراحل نمو النبات      األمطارسقوط  
ول األساس أن شهري تشرين ومعدل إنتاجية القمح في مناطق نينوى، على أ) الفعال

ول وكانون  األ واألشهر كانون    ، مرحلة إنبات محصول القمح    يمثالنثاني  الوتشرين  
  . ثاني وشباط تمثل مرحلة السكون وآذار ونيسان وأيار تمثل مرحلة النمو الفعالال

ن نتائج قياس العالقة المشـار إليها أخـذت الـصـيغة اللوغارتميـة            إلذا ف 
  :المزدوجة اآلتية 

   
Log Y =      -4.91   +    1.19 Log X1 +  1.27 Log X2    +   0.425 Log X3 
    (t*)         (-1.14)             (1.72)               (2.43)                    (0.64) 
R2 = 0.33          F= 2.57    
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رات الحاصلة  من التغي %) ٣٣( أن   إلىتشير القوة التفسيرية لالنموذج المقدر      
تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في كميـة       ) Yمعدل إنتاجية محصول القمح     (في  

، واإلشـارة الموجبـة     )X2الـسكون   (و) X1اإلنبات  ( الهاطلة في مرحلتي     األمطار
لمعلمة كال المتغيرين تعني زيادة معدل إنتاجية محصول القمح مع كل زيادة فـي               

  .  وفي كال المرحلتين في المناطق قيد الدرساألمطاركمية 
 وهذه القيمة تعني أن الزيادة الحاصلة فـي         ،وحدة) ١,١٩ (X1بلغت مرونة   

تحدث زيادة في معدل إنتاجية محصول القمـح        %) ١(كمية هذا المتغير وبنسـبة     
  . وحدة%) ١,١٩(وبنسبة 

 وهذه القيمة تعني أن الزيادة الحاصلة فـي         ،وحدة) ١,٢٧ (X2بلغت مرونة   
تحدث زيادة في معدل إنتاجية محصول القمـح        %) ١(تغير وبنسـبة   كمية هذا الم  

  . وحدة%) ١,٢٧(وبنسبة 
 هي أكبر من    (X2) والثانية   (X1)وطالما أن قيمة المرونة في المرحلة األولى        

فهذا يدل على أن استجابة كل من المرحلتين        . (X3)قيمة المرونة في المرحلة الثالثة      
ن اسـتجابة   أو. كبر من المرحلة الثالثـة    أ هو   ألمطاراوالثانية لمعدل سقوط    األولى  

 لكون أن قيمة المرونة في      (X1) هي أكبر من المرحلة األولى       (X2)المرحلة الثانية   
  . المرحلة الثانية هي أكبر من قيمتها في المرحلة األولى

 أن  إلـى  وذلك قد يعـود      ،)X3النمو الفعال   (ولم تظهر معنوية متغير مرحلة      
فضالً عـن   .  مع حاجة النبات منه    ءم في هذه المرحلة ال يتال     مطاراألمعدل سقوط   
 عينة الدراسـة تـضمنت منـاطق        ألن األمطارصلة في معدل سقوط     التقلبات الحا 

أما اإلشارة الموجبة لمعلمة    . األمطار) مضمونة، وشبه مضمونة، وغير مضمونة    (
 التي يزداد فيهـا      ري تكميلي في هذه المرحلة     إلىهذا المتغير فتعني حاجة النبات      

  . معدل إنتاجية محصول القمح مع كل زيادة في كمية المياه
  

  يلي في معدل إنتاجية محصول القمح والري التكماألمطارنتائج تقدير أثر توزيع  .٣
 المشار إليها آنفاً وكمية الري التكميلي في        األمطارمن أجل قياس أثر توزيع      

مشاهدة لقياس الغـرض    ) ٤٠(تمدت  إنتاجية محصول القمح في مناطق الدراسة اع      
 واألخرى اعتمـدت أسـلوب      ،منها تحت ظروف الزراعة الديمية    ) ٢٠(المذكور،  

وقد استخدم المتغيـر    . هنفس وخالل الموسم نفسها  الري التكميلي وفي مناطق العينة      
الوهمي في هذه المرحلة من خالل إعطاء قيماً صفرية للمناطق التي هـي تحـت               

 التي استخدمت أسلوب الـري      هانفس لمناطقلية وقيمة واحد    ظروف الزراعة الديم  
  : التكميلي وقد أخذت نتائج القياس لآلثار المشار إليها الصيغة شبه اللوغارتمية اآلتية

 
Log Y =   3.63  +  0.102 X1  + 0.00499 X2 + 0.00376 X3 + 1.08 D-V 
   (t*)       (4.83)        (1.68)            (1.8)               (1.41)         (7.06) 
R2 = 0.62  F= 14.25     
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 ارتفاع قوته التفسيرية والتي توضح      أننموذج المقدر   توضح نتائج القياس لأل   
من التغيرات الحاصلة في إنتاجية محـصول القمـح فـي المنـاطق             %) ٦٢(بأن  

مستقلة التي  الزراعية قيد الدرس تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في المتغيرات ال         
  . األنموذجيتضمنها 

 وهذه القيمة تعني أن الزيادة الحاصلة ،ةدوح) ٠,٠٣٧ ((X1) (•) بلغت مرونة 
تحدث زيادة في إنتاجية محصول القمح وبنسبة       %) ١(في كمية هذا المتغير وبنسبة      

وحدة وهذه القيمة تعني أن الزيادة ) ٠,٠٠١٨ ((X2)وحدة، وبلغت مرونة ) ٠,٠٣٧(
تحدث زيادة في إنتاجية محـصـول      %) ١(في قيمة هذا المتغير وبنسبة      الحاصلة  

وحـدة  ) ٠,٠٠١٣ ((X3)مرونة   وحدة، في حين بلغت   %) ٠,٠٠١٨(القمح وبنسبة   
تحـدث  %) ١(وهذه القيمة تعني أن الزيادة الحاصلة في كمية هذا المتغير وبنسبة            

  . وحدة%) ٠,٠٠١٣(زيادة في إنتاجية محصول القمح وبنسبة 
 مرونة المتغير الوهمي والذي يعبر عن كمية الري التكميلي فقـد بلغـت              أما

وحدة وهذه القيمة تعني أن الزيادة الحاصلة في كمية الـري التكميلـي             ) ٠,٣٩٢(
  . وحدة%) ٠,٣٩٢(تحدث زيادة في إنتاجية محصول القمح وبنسبة %) ١(وبنسبة 
  

ل إنتاجيـة محـصول      والري التكميلي في معد    األمطارنتائج تقدير أثر مجموع      .٤
  القمح

 خالل المراحل الثالث المشار إليها سابقاً       األمطارمن أجل تقدير أثر مجموع      
وأسلوب الري التكميلي في معدل إنتاجية محصول القمـح تبـين بـأن الـصيغة               

  : اللوغارتمية المزدوجة قد أعطت أفضل النتائج اآلتية 
  

Log Y = 0.30 + 0.935 Log X + 1.08 D-V 
    (t*)    (0.12)        (2.04)           (6.97)  
R2 = 0.59       F= 26.34    

مـن التغيـرات    %) ٥٩ ( أن إلـى  المذكور انفاً نموذج المقدر   تشير نتائج األ  
الحاصلة في معدل إنتاجية محصول القمح تفسر بواسطة التغيرات الحاصـلة فـي             

  . المتغيرات المستقلة التي يتضمنها االنموذج المقدر
-٢٠٠١ خالل الموسم الزراعـي      األمطاربلغت مرونة معدل مجموع سقوط      

 وهـذه القيمـة تعنـي أن الزيـادة        ،وحدة) ٠,٩٣٥ ( بـ وفي مناطق العينة   .٢٠٠٢
تحدث زيادة في معدل إنتاجية محـصول       %) ١( وبنسبة   األمطارالحاصلة في كمية    

 ب ـ كميلـي   وحدة، في حين بلغت مرونة كمية الـري الت        %) ٠,٩٣٥(القمح وبنسبة   
 وحدة وهذه القيمة تعني أن الزيادة الحاصلة في كمية مياه الري التكميلي              ،)١,٠٨(

  . وحدة) ١,٠٨(تحدث زيادة في معدل إنتاجية محصول القمح وبنسبة %) ١(وبنسبة 

                                                 

: تحسب المرونة في الدوال شبه اللوغارتمية بالطريقة اآلتية ) •(
Y
Bep i=   
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نموذج المقدر آنفاً أن قيمة مرونة كمية الري التكميلي أكبر          وتوضح نتائج األ  
ل إنتاجية القمح عند استخدام  أسلوب الري التكميلي          وذلك يعني أن معد    ،من الواحد 

  . مع نموها في ظل ظروف الزراعة الديميةوازنةتنمو بوتيرة أسرع م
  

  مقترحاتاالستنتاجات وال
  جاتتنتا االس-أوالً

 ألنه يعمـل    ، الري التكميلي في توفير أجواء النمو الطبيعي للنبات        أسلوبيسهم   .١
عند انخفـاض رطوبـة     (  أو األمطار انقطاع   على توفير االحتياج المائي أثناء    

 المياه في أي مرحلة مـن مراحـل         إلى أي عندما يكون النبات بحاجة       ،)التربة
 .  رفع معدل إنتاجية المحاصيل الزراعية واستقرارهاإلىالنمو، مما يؤدي 

 ومعـدل إنتاجيـة     األمطارظهر التحليل معنوية العالقة االيجابية بين مجموع        أ .٢
مـن التغيـرات    %) ١٧( أن   إلىويشير التحليل   ،  اطق قيد الدرس  القمح في المن  

) ٢٠٠٢-٢٠٠١( الحاصلة في معدل إنتاجية محصول القمح في نينوى للموسم        
 . األمطارتفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في معدل سقوط 

ظهر التحليل معنوية العالقة االيجابية بين المرحلة األولى والثانية من مراحل           أ .٣
 لـم تظهـر معنويـة       في حين ،  معدل إنتاجية محصول القمح   وبين  نمو النبات   

من التغيرات الحاصلة في معدل   %) ٣٣(ن  أ إلىويشير التحليل   ،  المرحلة الثالثة 
 فـي  األمطارإنتاجية محصول القمح تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في كمية     

 .نبات والسكونمرحلتي اإل
جابية بين الري التكميلـي والتوزيـع       أظهرت نتائج التحليل معنوية العالقة االي      .٤

ويـشير  ،  الموسمي لألمطار من جهة وبين معدل إنتاجية القمح من جهة أخرى          
من التغيرات التي تحصل في معدل إنتاجية القمح تفسر         %) ٦٢(  أن إلىالتحليل  

 .بواسطة التوزيع الموسمي لألمطار والري التكميلي
ابية بين الري التكميلـي ومجمـوع       أظهرت نتائج التحليل معنوية العالقة االيج      .٥

مـن  %) ٥٩(ن  وإ،  ل إنتاجية القمح من جهـة أخـرى        من جهة ومعد   األمطار
 والـري   األمطار مجموع   إلىالتغيرات الحاصلة في معدل إنتاجية القمح تعود        

 .التكميلي للموسم الزراعي قيد الدرس
  

  المقترحات -ثانياً
ثة المتمثلة في استخدام مستلزمات     التوسع في استخدام األنماط التكنولوجية الحدي      .١

فضالً عـن التوسـع فـي       ،   الحديثة كاالعتماد على نظم الري الحديثة      اإلنتاج
 استخدام المكننة واألسمدة والمبيدات واألصناف الزراعية ذات الرتـب العاليـة   

 .التي لها دور كبير في رفع معدالت إنتاج المحاصيل الزراعية
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 والمراكز البحثية المساندة التي تعمل علـى        تشجيع إنشاء المؤسسات الزراعية    .٢

لـى   الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية من خالل االعتمـاد ع         اإلنتاجاالهتمام ب 
 .التكنولوجيا الزراعية الحديثة

إقامة الدورات والندوات اإلرشادية من قبل الجهات المعنيـة حـول موضـوع         .٣
ة استخدامها وتوضيح مدى    وتوجيه الفالح حول كيفي   ،  التقانات الزراعية الحديثة  

فضالً عن أهمية توفير ، أهمية هذه التقانات في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية
 وكذلك ،لة دعم أسعارهابل الجهات المعنية واالهتمام بمسأهذه المستلزمات من ق   

 . أسعار المنتجات الزراعية
 الجزيـرة  استكمال المشاريع االروائية المقامة في محافظة نينوى كمشروع ري    .٤

جل توفير الحصة المائية    وكذلك حفر اآلبار االرتوازية من أ     ،  الشمالي والشرقي 
 .ستراتيجيةاإلالكافية لزراعة المحاصيل 

سلوب الري التكميلي الـذي مـن       لى أساليب الري الحديثة والسيما أ     االعتماد ع  .٥
ه فضالً عـن دور ،  للمحاصيل الزراعية واستقرارها   اإلنتاجشأنه زيادة معدالت    

 .في ترشيد استهالك المياه وتقليل الهدر والتبذير فيها
تي تمتاز بمحدوديـة سـقوط      التركيز في توزيع ونشر المرشات في المناطق ال        .٦

 لتعويض النقص فـي     األمطاروالً ومن ثم في المناطق شبه مضمونة         أ األمطار
تـوي  ن هذه المناطق تح   النبات أثناء مراحل النمو، وذلك أل     المياه التي يحتاجها    

ودية سـقوط   على مناطق زراعية شاسعة غير مستغلة في الزراعة بسبب محد         
نه باستخدام تلك المرشات أمكن زيادة مساحات زراعية        وعليه فإ   فيها، األمطار

 .اإلنتاججديدة تسهم في زيادة 
ضرورة االهتمام بموضوع الري التكميلي من قبل مديرية زراعة نينوى وتوفير  .٧

ميات الري في كل منطقة بعد إجراء المسوحات والدراسات         البيانات المتعلقة بك  
أو على األقل توفير بيانات حول معدالت الريات التكميلية         ،  المتعلقة بالموضوع 

 .اإلرواءالمزادة للنبِات في كل منطقة زراعية يستخدم فيها هذا النوع من 
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