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 األوسطلوالئوة الوناخية لزراعة الوحاصيل البديلة في هحافظات الفرات ا

 )السلجن والشوفاى والقوح الترتكيلي(

 أنووذجا
 

 عبد سالن سالمد . م
 

 الممخص :
نذ القدم لمبقاء حيًا معافى عمى سطح األرض , في تعد الزراعة وتوفير الغذاء صراعا أزليًا يخوضو اإلنسان م    

ظل الظروف الطبيعية المتغيرة السيما المناخية منيا , ناىيك عن عدم مواكبة زيادة الطمب عمى المنتجات الزراعية 
نظر الغذائية مع الوتيرة المتسارعة لمتغيرات االقتصادية وزيادة أعداد السكان والتحضر, فأمسى معيا لزامًا أعادة ال

في نظم اإلنتاج الزراعي ذات التراكيب المحصولية التقميدية القديمة التي سيطرة عمى المشيد الزراعي ولعقود خمت 
فقدت خالليا كثيرا من الخصائص االيجابية ليندستيا الوراثية فتحولت معيا إلى محاصيل ذات قدرة إنتاجية متدنية 

لمتربة واستيالكيا لممياه الشحيحة أصال , حتى باتت تشكل عبًأ  مقارنة مع كمف اإلنتاج ومستوى إجيادىا الكبير
اقتصاديا كبيرًا عمى المزارع من جانب وال تمبي الطمب عمييا بما يضمن تأمين االحتياجات الغذائية المتزايدة والمتغيرة 

عية ممثال بالمناخ عمى مستوى الكم والنوع من جانب أخر , لذا توخى البحث ىنا دراسة العوامل الجغرافية الطبي
وعناصره الرئيسة التي تعد األكثر تأثيرا في الزراعة واألصعب تغيرًا لصالحيا مقارنة بالبشرية في منطقٍة تمثل سمة 
العراق الغذائية وىي منطقة الفرات األوسط , بغية الكشف عن مدى المالئمة المناخية بينيا وبين وزراعة بعض 

حديثا بالزراعة البديمة أو المحاصيل البديمة والتي ىي في األصل محاصيل المحاصيل المقترحة ضمن ما يسمى 
عرفت ودجنت منذ القديم إال إنيا دخمت حديثا ضمن اإلنتاج الزراعي الواسع لقابميتيا الكبيرة لمبيئة الحقمية القاسية 

بالمحاصيل التقميدية فيي  ناىيك عن مقاومتيا لإلمراض والحشرات الضارة واستيالكيا المعتدل لمياه الري مقارنةً 
إذًا)جديدة النيج قديمة التطبيق(قسم البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث كان األول منيا اإلطار النظري واختص 

وتناول المبحث الثالث المحاصيل البديمة زراعة  المؤثرة عمىالمبحث الثاني بدراسة التحميل الجغرافي لعناصر المناخ 
وخمص  (في محافظات الفرات األوسطالسمجم والشوفان والقمح الترتكيمي)المحاصيل البديمةة التحميل الجغرافي لمالئم

 . إلى جممة من االستنتاجات والتوصيات
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