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 قسم الجغرافية  ةالثالثجغرافية الزراعة لممرحمة  محاضرات
 مفهوم جغرافية الزراعة :

الزراعة اسموب معيشي مارسو االنسان منذ القدم واستحوذ عمى معظم ساعات عممو اليومي , وقد تحدث كثير    
ن واالغريق والرومان واخيرا من الكتاب عن موضوع الزراعة منذ ألوف السنين بدءا بالصينيين ثم المصريين والبابميي

المسممين , وكانت معظم ىذه الكتابات تفتقر الى المنيجية  الشاممة  , وتعد الزراعة شكال من اشكال تنمية 
المصادر االكثر انتشارا واالكثر نجاحا , وتيدف جميع ىذه االشكال الى تحسين نظم االرض لصالح االنسان 

فالزراعة تعد عمم وفن انتاج المحاصيل النباتية والحيوانية النافعة  ,مواد الطاقة  فير المواد الخام ووتحسين غذاءه وتو 
لإلنسان , وىذا العمم يعد من العموم الحديثة نسبيا النو كان ينظر الى الزراعة قديما عمى انيا مجرد عممية بذر 

فتحصد , كما كان ينظر الى  البذور في التربة ثم تركيا لتنمو تحت الظروف الطبيعية حتى يحين موعد حصادىا
الزراعة قديما العمميات الزراعية عمى انيا عبارة عن عادات قديمة وخبرات متوارثة من جيل الى جيل , ثم تطورت 
االحوال وتقدمت العموم التي افادت الزراعة ىذا باالضافة الى جانب التجارب والبحوث العديدة التي اجريت عمى 

لتسميد وتغذية الحيوانات وغيرىا مما ادى الى ان اصبحت الزراعة عمما من العموم بل الطرق المختمفة لمزراعة وا
مجموعة من العموم والعمميات العممية المثبتة عمى اساس المالحظات والتي تم اثباتيا والتجارب التي كررت مرارا 

فة مستمرة وبسعر و مجيود والتي ساعدت المزارع عمى انتاج المحاصيل ذات الجودة العالية بكميات كافية وبص
 وتكاليف معقولة

 العوامل الجغرافية 
 الطبيعية المؤثرة عمى اإلنتاج الزراعي

 
  :أوال : السطح 

يؤثر السطح باشكالو المختمفة في العممية الزراعية وذلك النو من اول الضوابط الطبيعية التي تواجو المزارع اذ    
 الزراعي وطبيعة العمميات التي يحتاج الييا . في ضوء شكمو الخارجي يتحدد نوع االنتاج

 : ثانيًا : المناخ 
تعد العالقة بين المناخ والزراعة وثيقة جدًا , لما لممناخ من اثر واضح في اإلنتاج الزراعي , فالضوء والحرارة ,    

تمارس فحسب , بل  والرياح واألمطار عناصر مناخية ال تتحكم بشكل او بآخر في طبيعة النشاطات الزراعية التي
كون ىذه العناصر تتحكم في نوع النبات المزروع في اي جزء من العالم , لذا كان من الواجب اإلحاطة الالزمة بيذه 
العوامل ودراستيا جيدًا , فضال عن معرفة العوامل المثبطة والمعوقة والطارئة المؤثرة في الزراعة والتي تعد بمفيوميا 

سمبًا في اإلنتاج الزراعي وتؤخره . وبعبارة أخرى ينبغي توافر شروط مثالية لإلنتاج  العام عوامل مناخية تؤثر
الزراعي اذ انو بثبات او تغير او حدوث فجوة في ىذه العوامل ينتج عنيا خمل تتفاوت شدتو عمى نوعية ىذا التغيير 
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ات الجوية , وكذلك تصنيفات درجات تعد المعمومات الخاصة بالمناخ الزراعي والمأخوذة من محطات األنواء والتنبؤ 
الجفاف , عمى جانب كبير من األىمية في وضع التنبؤات القصيرة والمتوسطة والطويمة األجل , كما ان التطبيقات 
الحقمية والمكانية وخصوصًا في مجاالت تحديد المقننات المائية واالحتياجات الخاصة بيا في توزيع الزراعة في 

المناخ الزراعي المتوفرة تعد من األىمية بمكان بما يضمن األمن والحيطة في الحفاظ ضوء متطمبات ومعطيات 
يعد المناخ وعناصره ذو اىمية كبيرة في االنتاج الزراعي حتى اصبح من اكثر الضوابط عمى سالمة اإلنتاج . 

تجود زراعتة او ربما الطبيعية المؤثرة فيو فمكل محصول زراعي متطمبات مناخية خاصة يستجيب ليا وبخالفيا ال
تنعدم مما يفسر تجمع المحاصيل الزراعية وقياميا في منطقة دون اخرى وتشابييا من حيث االنتاج وطبيعتو عمى 
الرغم من تباين مواقع تمك المحاصيل. اذ يبرز تاثير المناخ من خالل المراحل المختمفة من حياة المحاصيل 

ال دورة مرورا بمراحل النمو الخضري وبالشكل الذي يؤثر في انتاجية الزراعية بدءا من مرحمة البذار وحتى اكم
عمى الرغم من التطور الكبير الذي حققو  -الدونم الواحد لتمك المحاصيل. كما تاتي اىمية المناخ في كون االنسان 

حدود جدًا غير قادر عمى اخضاع عناصر المناخ وتكيفيا بشكل يالئم متطمبات محاصيميا الزراعية االبقدر م -
لذا عني  وبابيض التكاليف لذالك بقيت الزراعة اسيرة المناخ وعناصره غير قادرة عمى حماية نفسيا من تطرفاتو.

االنسان بالمناخ بدرجة كبيرة االمر الذي قاده الى تخصيص حقول متميزة تيتم بو من خالل المؤشرات المتخصصة 
 واء الزراعية وعمم التنبأت الزراعيةبالمناخ الزراعي والذي بني ايضًا عمى عمم االن

 درجة الحرارة : -1
تؤثر درجة الحرارة بوصفيا احد اىم عناصر المناخ في النباتات فبواسطتيا تتمكن من القيام بوظائفيا الفسيولوجية 

والحد  والحيوية كالتنفس والتركيب الضوئي وامتصاص الماءوالمواد االولية ضمن حدود معينة ليا تعرف بالحد االدنى
االعمى والدرجة المثالية فضال عن تأثيرىا في العناصر المناخية المحيطة بالنبات كالضغط الجوي وعالقتو بالرياح 

تختمف متطمبات المحاصيل لدرجات الحرارة بأختالف 0واالمطار كالتبخر النو كائن حي يتأثر بالمحيط الخارجي 
( ْم كحد ادنى وأعمى فيما يكون 03-00و واالنبات تتراوح مابين )انواعيا فمثال يحتاج القمح الى درجة حرارة لمنم

( ْم في حين تراوحت درجة الدنيا والعميا بين 30اما الشعير فدرجة حرارتو المثمى )0( ْم 32درجة حرارتو المثمى )
( ْم 8دنيا )( ْم فتكون درجة الحرارة ال02( ْم . في حين ان محصول الرز يحتاج  الى در جة حرارة مثمى ) 4-00)

 الخ .        … وىكذا بقية المحاصيل كالذرة وزىرة الشمس والخضروات بنوعييا   ( مْ 44والعظمى )
 االمطار : - 2

تساىم االمطار في نشوء الزراعة وتطورىا بشكل كبير  ال سيما  في مناطق االقاليم التي تتساقط فييا بشكل منتظم 
 . وغزير
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 الرياح : - 3
ير الرياح في االنتاج الزراعي بكل أنواعو عن بقية الضوابط الطبيعية األخرى اذان النبات اليقل شأن تأث

كائن حي بتأثير المحيط الخارجي تاثيرا كبيرا فأذا كان ذلك المحيط يحتوي عمى المتطمبات  المالئمة لو حسن نوعو 
رياح تؤثر في النباتات من خالل سرعتيا وزادت انتاجيتو وبخالف ذلك فأنو يتعرض الىالضرر الذي يفقده قيمتو .وال

 التي تزيد من سرعة عممية النتح والتبخر من النباتات والتربة اوال اتجاه ىبوبيا وماتنقل معيا من صفات ثانيا  .
من خالل سرعتيا , فيي تزيد من تساقط االزىار والثمار في موسم التزىير وتكسير االغصان وتساقط االوراق 

في المحاصيل التي يكون موعد اشير زراعتيا متزامن مع االشير التي تزداد فييا سرعة الرياح   الصغيرة  ال سيما
 كمحصول الرز اذ يتزامن وقت التزىير

 الرطوبة النسبية : - 4
تعد الرطوبة النسبية ذات اىمية كبيرة بالنسبة لمحياة الزراعية فعمى مقدار كمياتيا الموجودة في اليواء تتوقف 

ساقط االمطار واعتدال درجة حرارة اليواء .إذ من المعروف إن حصول الرياح عمى مقدار كاف من عمميات  ت
الرطوبة تجعميا في حالة استعداد لتساقط االمطار عندما تكون الضروف مييأة لذلك أما بالنسبة لدرجة الحرارة اليواء 

في ارواء النباتات عن طريق الثغور الموجودة  فأنيا تنخفض عندما يكون اليواء محمل بالرطوبة التي يكون ليا اثرا
في اوراقيا عندما تكون عمى شكل قطرات الندى او قد تمتصيا التربة وتأخذىا النباتات عن طريق الجذور مما 
يساعد الى حد كبير عمى نمو المحاصيل الزراعية عندما يكون ىناك نقص في حالة التجييز المائي  , كما تساىم 

 مرتفعة في الجو عمى زيادة القيمة الفعميـة لالمطار نسبة الرطوبة ال
 ثالثًا : التربة

وىي الطبقة اليشة المفتتة التي تحيط بسطح االرض بارتفاع تيراوح مابين بضع سنتمترات وعدة امتار وتمثل أالم 
افية مثل المناخ , الحامل لمنبات التي يتغذى ويعيش عمييا وما التربة إال نتيجة لتفاعل مشترك بين العوامل الجغر 

وتعد تربة المحافظة جزءًا من السيل الفيضي  النبات الطبيعي واحياء التربة والمواد االولية فضاًل عن عامل الزمن
الذي تغطيو الترسبات المتكونة من الطين والغرين والرمل , وبمساحات واسعة وبنسب مختمفة لذا فيي من الترب 

ت والجداول أآلخذة منو مثل شط الديوانية وشط الدغارة وشط الشامية من خالل الطمية المنقولة بواسطة نير الفرا
الفيضانات السابقة وعمميات الري المستمرة لذا فيي لم تنشأ فوق مادتيا أالم مما جعميا تمتاز بصفة الطباقية اي 

تمتاز بفقرىا الى  التي  ةلكل طبقة فييا نسيج خاص بحسب نوعية العوالق المترسبة وكمياتيا عمى العموم فإن الترب
المواد العضوية أواًل بسبب طبيعة مناخيا الصحراوي الذي ينعكس عمى ندرة النباتات الطبيعية وخاصًة الحشائش 
التي تعد من أىم عوامل تزويد التربة بالمواد العضوية, وارتفاع نسبة االمالح فييا ثانيًا لموسمية االمطار وارتفاع 

 التصريف بسبب قمة انحدار السطح فضاًلعن ارتفاع مناسيب المياه الجوفية معدالت التبخر ورداءة 
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 العوامل الجغرافية
 البشرية المؤثرة عمى اإلنتاج الزراعي

  : اوال : السكان
يؤثر حجم السكان ونموىم وتوزيعيم في االنتاج الزراعي بشكل كبير النيم مصدر االيدي العممة التي تدير   

ة بمراحميا كافة  من جية وحجم السوق لممنتجات الزراعية من جية اخرى النيم المستيمك االول العممية الالنتاجي
 بكافة المنتجات الزراعية.

 االيدي العاممة وكثافتها :  ثانيا:
تعرف الزراعة بأنيا الجيود المنتجة التي يبذليا االنسان المستقر في االرض والذي يحاول ان ينتفع بيا  

عمميات نمو الحياة النباتية والحيوانية وتعجيميا من اجل الحصول عمى منتجاتيا التي يحتـاج الييا عن طريق تحسين 
لذلك يعد العمل من العوامل المؤثرة في االنتاج الزراعي إذ توجد عالقة ارتباط متميزة بين ارتفاع نسب  او يرغب بيا

 ن الريفيين من جية أخرى.استثمار االرض الزراعية من جية وعدد المستوطنات وحجم السكا
 الكثافة الزراعية:ثالثا  :

ىي اىم انواع الكثافات وذلك لقربيا من الواقع وتمثيميا التمثيل حقيقي لطبيعة العالقة بين السكان الريفيين 
النيم ايدي عاممة زراعية وبين المساحة المستثمرة او المزروعة فعاًل وىي بذلك تستبعد سكان الحضر النيم ليس 

 م مساس بالنشاط الزراعي لي
 رابعا : السياسة الزراعية  

وىي ذلك الجزء من السياسة االقتصادية العامة ويتم تطبيقيا في القطاع الزراعي عن طريق اختبار عدد من  
االجراءات والوسائل المناسبة بشرط التنسيق فيما بينيا بالشكل الذي يحقق االستفادة القصوى منيا والرفاىية العامة 
البنـاء المجتمع ويقصد بيا اسموب ادارة الدولة لمقطاع الزراعي من خالل مجموعة من االجراءات والقوانين 

اذ تتدخل الدولة  والتشريعات التي تتخذىا الدولة اتجاه ذلك القطاع بغية تحديداىداف محددة تتظمنيا الخطط الزراعية
ذا القطاع بدءا من تنظيم الممكية الزراعية وما ينجم في الزراعة بشكل مباشر وغير مباشر لغرض تنظيم شؤون ى

عنيا من عالقات انتاج بين االطراف المعنية بالعممية االنتاجية وانتياء بتسويق المحاصيل وقد ياخذ ىذا التدخل 
 . صيغ التشريع التي  تعكس الى حد كبير المنظور الفمسفي لمدولة 
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 المحاصيل الحقمية
مية تاتي اىمية المحاصيل الحقمية باعتبارىا مصدر غذائي الحتوائيا عمى البروتين المحاصيل الحق     

والكاربوىدرات والدىون واالمالح المعدنية والفيتامينات وقسم منيا تسيم بدرجة كبيرة في حل ازمة الحبوب في 
كون جزء منيا او اكثر ذات المجتمعات الفقيرة وازمة نقص البروتين الحيواني تعرف بانيا مجموعة النباتات التي ي

قيمة اقتصادية , اذ تزرع بمساحات كبيرة وتنضج في وقت واحد مما يسيل عممية حصادىا مجتمعة عدا بعض 
المحاصيل مثل القطن والتبغ كما ان لمعظميا القابمية عمى الخزن لحين التسويق واالستعمال والتصنيع ونظرا لتعدد 

يا لذا اصبح من الصعوبة بمكان االعتماد عمى تصنيف عمى اساس معين استعماالت المحاصيل الزراعية وتنوع
ينطبق عمى جميع المحاصيل لذا سوف يعتمد البحث عمى تصنيف تمك المحاصيل استنادا الى االىمية االقتصادية 

تعاد عن في االستعمال . بسبب مساىمتيا الكبيرة في ستراتيجية البناء االقتصادي وتحقيق النمو واالستقالل واالب
 التبعية لمدول المنتجة والمصدرة ليذه المحاصيل وسنعالج ذلك تباعا كما ياتي :

 الرز ( :  –الشعير  –اوال : محاصيل الحبوب وتتمثل بـ ) القمح 
 ( :وتتمثل بـ  ) القطن  االليافيل ثانيا : المحاص

 ( :  البرسيم – الجت ثالثا : محاصيل العمف وتتمثل بـ ) 
 القمح :  – 1

يعد من اىم محاصيل الحبوب لكونو يمثل مادة غذائية رئيسة لالنسان , لذا فيو من المحاصيل الستراتيجية  
يزرع ىذا المحصول خالل شير تشرين الثاني ويستمر في النمو لمدة ستة اشير حتى ي تدخل في االمن الغذائي الت

 828( م . ويحتاج الى )  03 – 0بين )  ينضج في النصف االول من شير مايس , وينمو بدرجة حرارة محصورة
ويزرع ىذا المحصول  في المناطق قميمة المموحة لعدم  ( ريات خالل الموسم الواحد 7 – 8( ممم من المياه بواقع ) 

                           % ( اذا بمغت مموحة التربة 20قدرتو عمى تحمل نسبيا المرتفعة اذ يقل االنتاج بنسبة ) 
 سم ( ممموز / 30التربة ال تتعدى )  ممموز  / سم في حين ان اقصى حد يتحمل معو محصول القمح مموحة( 30) 

لذا تعد ترب اكتاف االنيار المزيجية الخصبة الجيدة الصرف افضل انواع الترب لزراعة ىذا المحصول  . وقد 
 حظي ىذا المحصول بالمراتب المتقدمة بين

 الشعير : -2
الحقمية الشتوية اليمة خاصة بعد زيادة الطمب عميو خالل مدة الحصار االقتصادي اذ  يعد من المحاصيل 

تصدر معدل مساحتو المرتبة االولى لما خصص من المحاصيل الحقمية ومحاصيل الحبوب في المحافظة لممدة من  
ويعد مادة اولية وذلك لكونو المجيز الثاني لطحين الخبز بعد القمح فضال عن دخولو معو كما  3000 – 3990

لكثير من الصناعات الوطنية فضال عن كونو من المحاصيل ذات النفع الجديد بالنسبة لمحيوانات بالدرجة الرئيسة 
(  4الستخدامو عمفا لما يحتويو من مادة بروتينية ونشوية وسكرية ينمو محصول الشعير بدرجة حرارة صغرى تبمغ ) 

( ْم درجة الحرارة المثمى , ويزرع محصول الشعير في  30الذي تعد )  ( ْم في الوقت 00ْم وعظمى تصل الى ) 
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الترب الممحية لكونو يتحمل المموحة مقارنة بباقي المحاصيل الحقمية االخرى مع ان الترب المزيجية الجيدة الصرف 
/ سم كحد ( ممموز  38) ير تربا يكون توصيميا الكيربائيىي التي تجود فييا زراعتو اذ يتحمل محصول الشع

. ويوصى بزراعة محصول ( ممموز / سم  8وصيل الكيربائي) % ( عندما يكون الت 300اقصى وتجود زراعتو ) 
الشعير في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق من منتصف شير  تشرين االول ولغاية نياية شير تشرين 

 الثاني.
 الرز :  – 3

ميمة في العراق وياتي في الدرجة الثانية بعد الحنطة اذ من المتوقع وىو احد المحاصيل الغذائية الرئيسة ال 
% ( من اجمالي الطاقة الالزمة لجسم  00( كغم / سنويا الن نحو)  40 – 07ان تصل حصة الفرد العراقي الى ) 

 ( بروتين  33 – 9االنسان تاتي من استعمالو في الغذاء , وتحتوي بذوره عمى ) 
( زيوت وتمتاز المواد البروتينية المستخرجة منو بانيا ذات نوعية جيدة  8 – 4ات ) % ( كاربوىدر  70.82) 

الحتوائيا عمى االحماض االمينة الميمة. لقد اشتيرت المنطقتان الوسطى والجنوبية من العراق بزراعو ىذا 
ة  فتزرع في شير اما االصناف الزراعية المتاخرة المتاخر  المحصول في شير مايس بالنسبة لالصناف المبكرة

 حزيران ومن الضروري االلتزام بالزراعة ؛ الن أي تبكير او تاخير في مواعيدىا المقررة يؤدي الى خفض انتاجيتيا 
ويحتاج ىذا المحصول الى سطح شبو مستوي يساعد في حفظ اكبر كمية من المياه . كما تعد التربة  

 – 40المتماسك الذي يتراوح نسبة الصمصال ) الطين ( فييا بين ) المزيجية الثقيمة ) التربة الطينية ( ذات القوام 
% ( والتي يحول نسيجيا المتماسك ىذا دون تسرب المياه نحو باطن االرض واالحتفاظ بو مدة طويمة والغنية  80

الى  بالمواد العضوية ىي افضل انواع الترب التي تجود فييا زراعة الرز, اما من حيث كمية المياه فانو يحتاج
كميات كبيرة من المياه وال سيما في اثناء مرحمتي التفرعات واالستطالة اذ يستيمك اكبر كمية من المياه مقارنة 

مع ضرورة  3( ممم 8000بالمراحل االخرى وبذلك يحتاج الدونم الواحد من الرز في مدة نموه من الماء الكثر من ) 
( يوما قبل الحصاد . اما درجة الحرارة المناسبة  30 – 32مدة ) تجفيف الحقل وتعطيش المحصول بعــد النضــــج ل

 ( ْ  30(ْ  اال ان المثالية التي تجود معيا زراعة المحصول فيي )  04 – 00لزراعتو فيي تتراوح بين ) 
 :  القطن – 3

ناعة يعد القطن من المحاصيل الصناعية االستراتيجية الميمة في القطر اذ يستخدم في عدة صناعات كص 
% ( من القطن الزىر , كما يستعمل في  40 – 00الغزل والنسيج الحتوائو عمى نسبة من االلياف تصل الى ) 

% ( من وزن بذرة القطن كما يدخل ايضا في صناعة القطن  38 – 38صناعة الزيوت الغذائية اذ يشكل الزيت ) 
 40القطن بدرجات حرارية مرتفعة تصل الى) الطبي والورق الصحي وغيرىا الكثير من الصناعات  وينمو محصول 

(ْ  وتنجح زراعة القطن في الترب المزيجية  04 – 37(ْ  وان الدرجة المثمى لتكوين الجوز والنضج تتراوح بين ) 
والطينية وال تجود زراعتو في الترب الرممية لسرعة فقدانيا الماء , كما ال تنجح زراعة ىذا المحصول في الترب 

 في االراضي المالحة الغدقة وعمى الرغم من ان القطن من المحاصيل المقاومة لممموحة فان الحاصل الحامضية وال
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 32( مميموز / كم ويزداد انخفاض انتاجية المحصول الى )  9% عندما تكون مموحة التربة )  30ينخفض بنسبة 
مموز / سم عمى الترتيب ويزرع ( م 38( ممموز / سم , )  30% ( عندما تكون مموحة التربة )  20% ( و ) 

المحصول في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق ابتداء من منتصف شير اذار وحتى منتصف نيسان ويتم 
جني محصول القطن بطريقتين : اليدوية والميكانيكية . اما الطريقة االولى فيفضل اجراء الجني عمى مرحمتين 

( اما في مرحمة الجني الميكانيكية فنبدأ بالجني بعد تفتح لمدة  20 – 40من )  االولى عندما تبمغ نسبة تفتح الجوزة
 . % ( من الجوزة 82) 

 الذرة البيضاء :
وىي من محاصيل االعالف الرئيسية ألنيا تستغل في مجاالت مختمفة فمن الممكن ان تستغل كمحصول  

ي مباشر لمحيوان اذ تحتوي حبوب الذرة تغذية خضراء او دريس او سيالج كما يمكن ان تستغل  كمحصول رع
%( 37.2%( بروتين والياف بنسبة )9.3%( و)22.4البيضاء عمى نسبة عالية من الكاربوىدرات تصل الى )

نجاحَا  %( معادن .وتزرع في جميع انواع الترب اال ان اكثرىا8.4%( واخيرَا تحتوي عمى )3.8ودىون بنسبة )
 .الترب المزيجية الثقيمة

 :    الجت -أ
والصيف  وىو من المحاصيل الجيدة لتغذية الحيوانات , والجت محصول دائم اإلنتاج , يزداد في فصمي الربيع  

 فضاًل عمى أنو يزيد من خصوبة التربة ويقمل مموحتيا , ويعد من أقدم المحاصيل التي استعممت عمفًا لمحيوانات 
ويمتاز عن  (سنوات0نطقة الدراسة يبقى في األرض )(سنوات وفي م2وىو محصول بقولي معمر يبقى في األرض)

غيره من المحاصيل العمفية بغزارة اإلنتاج والقيمة الغذائية العالية واستحسانو من قبل الحيوان إذ يحتوي 
(%معادن ومواد أخرى ويصل عدد مرات 3377(%ألياف و)3272(%بروتين و)3777(%كاربوىيدرات و)0774عمى)

(مرة ويصل متوسط أنتـــــــاج الدونم 30-32ونم الواحد في منطقة الدراسة في السنة األولى من)القطع التي يعطييا الد
( طنًا وينصح في التغذية بعدم اإلفراط 32-30الواحد من العمف األخضر في حــــــال توفر الظروف المالئمة لزراعة)

(كغم تبن لتقميل التأثير المميين , كما 3مع)(كغم في المرة الواحدة 32-30في أعطاء الحيوان بكميات ال تزيد عن)
ينبغي أن ال يعطى مندى أو رطبًا لتقميل االنتفاخ وال يعطى عندما يكون صغير ألنو قد يكون ساما في ىذا الطور 
من النموويعطى ألجت كعمف أخضر بشكل واسع في منطقة الدراسة رغم إمكانية عمل الدريس منو بعد قطعو 

في أنواع متعددة من الترب إال أنو يعطي أجود أنتاج في التربة المزيجية العميقة الجيدة  وتجفيفو , ينمو الجت
الصرف ذات القدرة المتوسطة عمى االحتفاظ بالرطوبة وال يجود أنتاجو في الترب الثقيمة نظرا لعدم تحمل المحصول 

 المياه الراكدة سواء أكانت فوق سطح التربة أو في داخميا 
(ْم ويتحمل 07(ْم في حين تبمغ العظمى)3(ْم والصغرى)00حرارة المثمى لنجاح زراعة الجت تبمغ)أن درجة ال   

(ْم كما في 20الجت في مراحل نموه المختمفة درجة حرارة دنيا تحت الصفر ويتحمل درجة حرارة عميا تصل إلى )
 تزداد الحاجة إلى المياه تبعًا (ممم في السنة و 3780أصناف ألجت االعتيادي وحاجتو إلى الماء كبيرة تصل إلى)
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 لدرجة نمو المحصول)نسبة الغطاء الخضري(
 :  البرسيم -ب   

(طنا لمدونم الواحد ويعد من المحاصيل العمفية 30-30ىو محصول عمفي شتوي ذو إنتاجية عالية تتراوح بين)    
تربة , والبرسيم ذو قيمة غذائية عالية وىو الغنية بالمواد الغذائية فضاًل عما يضيفو من كميات كبيرة من النتروجين لم

من األغذية الرئيسة لمحيوان إذ يعد من أغنى األعـــالف الخضراء أو الطرية في المركبـــات البروتينية واألمـالح 
المعدنية والفيتــامينات.وينبغي أن تراعى جميع النقاط التي ذكرت في التغذية عمى ألجت في حال التغذية عمى 

ويمكن زراعة محصول البرسيم في أنواع متباينة من الترب الرممية منيا أو الثقيمة ذات القابمية عمى االحتفاظ  البرسيم
بالرطوبة باستثناء الترب الممحية الغدقة الشديدة المموحة , عمى أن أنسب أنواع الترب المالئمة ىي التربة الطينية 

سماد لتحسين التربة واختالفو عن ألجت في كونو محصواًل حوليًا مما يفسر دخولو في الدورات الزراعية ك المزيجية
(ْم والمثمى 02-0(أشير , وينمو البرسيم في درجات حرارة تتراوح بين)7-8يمكث في األرض لمدة ال تتجاوز)

(ْم يؤدي إلى موتو , لذا فيو يحتاج إلى جو معتدل في أوائل نموه 3-(ْم وان انخفاضيا أقل من)32-33بين)
(ْم تؤثر عمى نسبة اإلنبات وتضعف نمو البادرات وقد تسبب موتيا نتيجة لجفاف سطح 02ارة المرتفعة عن)فالحر 

.ويحتاج محصول البرسيم  التربة , كما أن االنخفاض في درجات الحرارة يؤثر عمى اإلنبات ويبطئ نمو البادرات
ى منتصف تشرين الثاني , ويزرع محصولي (ريات خالل موسم أنتاجو الذي يبدأ من أوائل تشرين أألول إل7-8من)

 البرسيم والشعير في المحافظة الستعماليما كأعالف خضراء .
 

 محاصيل البستنة
 اوال : محاصيل الخضراوات

 ثانيا : بساتين النخيل :
 اوال : محاصيل الخضراوات  

لحبوب من حيث تعد محاصيل الخضراوات من المحاصيل التي يزداد الطمب عمييا اذ انيا تاتي بعد ا 
اىميتيا الغذائية لما تحتويو من فيتامينات ومعادن ضرورية لجسم االنسان فضال عن احتوائيا عمى الكاربوىيدرات 
والدىنيات والبروتينات التي تساعد عمى نمو الخاليا والقيام بمختمف االنشطة الحياتية لذا تباينت محاصيل 

يـن ) صيفا وشتاء ( , بسبب انعكاس تاثير الضوابط الطبيعية عمى الخضراوات في المحافظة حسب الموسمين الرئيس
انتاجيا متمثمة بدرجات الحرارة والتربة واالحتياجات المائية فمثال يحتاج محصول الطماطة الى درجة حرارة عالية 

مع ذلك (ْ  , و  33(ْ م في حين ان اغمب المحاصيل الشتوية تحتاج الى درجات حرارة اقل من )  40تصل الى ) 
) المغطاة ( في البيوت الزجاجية اثرىا في قياميا في غير مواسميا , وال يوجد أي تنوع فقد كان لمزراعة المحمية

 محمي مكاني في زراعة محاصيل الخضر في المحافظة لتشابو درجات الحرارة فييا في مختمف جياتيا تقريبا . 
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بة الثانية بعد المناخ اذ كثيرا ما يرتبط انتاج الخضر اما التربة فياتي تاثيرىا في محاصيل الخضر بالمرت 
بنوعية التربة , فالخضراوات الجذرية تحتاج الى تربة مزيجية خفيفة تساعد عمى نمو الجذر الذي يمثل االنتاج فييا 

خصوبة كما ان الخضراوات الورقية تحتاج الى تربة غنية بالمواد العضوية لذلك نجد ان االىتمام بتجديد او زيادة 
التربة او تحويميا من حالة الى اخرى بواسطة عمميات خارجية او اضافة مواد كيمياوية ضرورية النتاج ىذا النوع 
من النباتات وىذا ما يفسر انتشار زراعة نباتات الخضراوات عمى اكتاف االنيار التي تمثل اجود انواع الترب في 

باضافة المخصبات واالسمدة الى الترب االقل جودة  , اما المحافظة كما يسمح مردودىا االقتصادي المرتفع 
االحتياجات المائية لمحاصيل الخضراوات وعمى الرغم من ارتباطيا بالفصل الذي تنمو فيو ونوعية التربة فيي عمى 

ني من العموم مرتبطة بالموقع الزراعي ليا بالنسبة لمصادر المياه , فالمحاصيل التي تزرع قرب ىذه المصادر ال تعا
شحة المياه حتى لو كانت محاصيل خضر صيفية , وتجدر االشارة الى ان كثرة العمميات الزراعية المختمفة التي 
تحتاج الييا محاصيل الخضر وقمة استخدام المكننة وانعداميا بسبب زراعتيا داخل بساتين النخيل مما يعيق حركة 

 .  المكننة الزراعية جعميا تعد مثاال لمزراعة الكثيفة
اال ان المثالية ليا ْ(م كحد اعمى 40 - 0تحتاج اشجار النخيل الى درجات حرارة تتراوح في حدىا االدنى ما بين) 

( ْم .اما االحتياجات المائية فبالرغم من كون النخيل من اشجار المناطق الجافة وشبو  40 – 30) تتراوح بين 
/دونما ,موزعة 0(م3400كافية من المياه اذ يقدر مقننيا المائي )الجافة , فان ىذا اليعني ان نموىا اليتطمب كميات 

حسب مرحمة نضج الثمرة من جية وعمر النخمة من جية , اذ تزداد الحاجة لممياه في فصل الربيع عند ظيور 
 الطمع واجراء عمميات التمقيح ومن فصل الخريف بعد موسم الجني وتحتاج فسائل النخيل لممياه فتروى بمقدار رية

 ( رية في السنة  80 – 00) يوما أي ان عددىا يتراوح ما بين  33 – 8واحدة لكل 
  اشجار النخيل 

ان اشجار النخيل تنمو في انواع مختمفة من الترب اال ان المثالية منيا ىي التربة المزيجية حيث تجود زراعتيا فييا 
رتيا عمى مقاومة االمالح في الترب غير جيدة كما ىو الحال في ترب اكتاف االنيار اذ تمتاز ىذه االشجار بقد

( م ومن ذلك نخمص  8 – 7)  ي باطن االرض بعمق يتراوح ما بينالصرف والتيوية الن اعماق جذورىا تمتد ف
الى ان محدودية الضوابط الطبيعية في انتشار مساحات واعداد اشجار النخيل وتوزيعيا في المحافظة في المحافظة 

امل البشرية ممثمة باليد العاممة , اذ تحتاج بساتينيا الى عدد كبير من االيدي العاممة لمقيام بمختمف قياسا بتاثير العو 
العمميات الزراعية وعمى السنة لصعوبة ادخال المكننة واستخداميا داخل البساتين لذلك يتم االعتماد كميا عمى 

واالدغال وزراعة الفسائل فضال عن التمقيح وجني االيدي العاممة في التكريب والتنظيف وازالة الحشائش الضارة 
 . الثمار وىي بمجمميا اعمال يدوية تتطمب مزيدا من االيدي العاممة

 
 العوامل الجغرافية

 عمى الثروة الحيوانية الطبيعية المؤثرة
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ني(ُتمثل إحدى أىم ما تزال العالقة المتبادلة بين العوامل الجغرافية الطبيعية وبين نوع اإلنتاج)نباتي أو حيوا    
موضوعات جغرافية الزراعة , فرغم التطور العممي الذي شيده العالم في مختمف المجاالت إال أن سيطرة اإلنسان 
عمى العوامل الطبيعية ما زالت محدودة , فال يمكنو التحكم بيا وفقًا لرغباتو لما تمتاز بو الظروف الطبيعية من ثبات 

يا أو التقميل والحد من آثارىا السمبية يتطمب وسائل عممية متعددة تتوقف عمى درجة نسبي يجعل سيطرة اإلنسان عمي
, فتعمل العوامل الطبيعية بصورىا المختمفة بشكل متداخل معتمدة  تعممو وبالتالي قابمية إخضاع تمك الظواىر ألرادتو

أثير والتأثر عن العوامل األخرى عمى بعضيا من حيث التأثير والتفاعل فال يمكن فصل أي عامل منيا من حيث الت
في المكان والزمان , ويتوقف اثر العوامل الطبيعية في الزراعة عمى النظام الزراعي المتبع ومدى التخطيط 

المختمفة .أو تأثيرىا عمى البيئة المحيطة بالحيوان بشكل غير مباشر وبالتالي  الستغالل مقومات البيئة الطبيعية
  واع الحيوانات وأعدادىا , وعمى وفق األتي : التباين الجغرافي في أن

 أواًل / السطح :  
يعد السطح من أىم العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في مختمف مراحل العممية الزراعية , لذا فأن إيجاد     

زراعي , ما كان طبيعة سطح األرض التي تتفق مع طبيعة اإلنتاج الزراعي تعد المرحمة األولى التي تواجو المنتج ال
مرتبطًا منيا في طبيعة احتياجات زراعة النباتات أو تربية الحيوانات , سواء أكان بشكل مباشر في مدى التفضيل 
الرعوي أم تربية الحيوانات عمى اختالف أنواعيا , فنجد األبقار تحبذ الرعي في المناطق السيمية أو المتموجة وال 

ة واألراضي الصخرية وفيما تفضل حيوانات األغنام الرعي في األراضي السيمية تنجح تربيتيا في المرتفعات العالي
, وتفضل حيوانات الماعز الرعي في المناطق المرتفعة الصخرية والوعرة , وال  والرممية والمتموجة وأراضي السفوح

والمستنقعات والمسطحات يمكن تربية الجاموس إال في المناطق السيمية المنخفضة , إذ تتواجد المياه في االىوار 
المائية أو قرب مجاري األنيار, أو قد يؤثر السطح بشكل غير مباشر في تباين أنواع الحيوانات من خالل تأثيره 

, بالتالي مدى صالحيتيا لإلنتاج الزراعي النباتي    عمى نوع التربة من حيث تركيبيا ومدى تماسكيا وتجميع رواسبيا
راعي الطبيعية أم محاصيل العمف والمحاصيل الحقمية التي يمكن إن تستعمل أعقابيا , سواء أكان عمى مستوى الم

 ومخمفاتيا أو كسبتيا ومنتجاتيا في تغذية ىذه الحيوانات .
 ثانيًا / المناخ : 

بق يكاد إن يمس المناخ وعناصره المختمفة جوىر العوامل الطبيعية في تأثيرىا عمى الثروة الحيوانية , فالمناخ يط    
عمى جانبي التأثير سواء أكان المباشر في البيئة الصحية المالئمة لتربية ورعاية الحيوانات , ففي ضوء معطياتو 
يختار المربون نظم اإليواء ونظم اإلنتاج ونوع الغذاء وكميتو ومدة اإلرواء وتوقيتو وتأثير ذلك عمى طبيعة اإلنتاج 

ية والجسمانية لمحيوان مثل التكاثر والنمو والسموك , من جانب أم في الحيواني وكفاءتو , أو عمى الفعاليات الحيو 
تأثير عناصر المناخ غير المباشر عمى نوع وكمية األعالف المتوافرة لمحيوانات واحتياجاتيا من األعالف من جانب 

مناخية  أخر, كما يؤثر أيضًا عمى نوعية النباتات والتركيب المحصولي برمتو فكل محصول يحتاج إلى ظروف
معينة خاصة بو , مما يفسر تجمع النباتات ذات الظروف المناخية المتشابو في منطقة دون أخرى , وبذلك تزداد 
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أىمية دراسة العوامل المناخية ليس فقط في مجال اختيار نوع الحيوان فحسب بل تتعدى إلى حياة وصحة الحيوان 
نتاجو من خالل تأثيرىا المباشر وغير المباشر وتف اعميا مع بعضيا البعض , لذلك فمن الخطأ زراعة نوع من وا 

المحاصيل أو تربية نوع من الحيوان من دون القيام بدراسة مستفيضة لمظروف المناخية في المنطقة المراد زراعتيا 
إن  وقد أدرك اإلنسان أىمية المناخ منذ زمن بعيد لذلك اىتم بو حتى قاده األمر إلى ,  أو تربية الحيوانات فييا

يخصص لو حقاًل لييتم بو من خالل المؤشرات المتخصصة في عمم المناخ الزراعي الذي يبنى أيضًا عمى عمم 
وىناك تباين كبير في تأثير المناخ عمى الحيوانات بأنواعيا إال أنو ينبغي ,  األنواء الزراعية وعمم التنبؤات الزراعية

 :,  ل بعض الدالئل , ولعل أبرزىاالحكم قبل االختيار عمى قبميتيا لمتأقمم من خال
 اقل خسارة ممكنة في الوزن والصحة و الكفاءة  التناسمية العالية لمحيوان .-3
 المقاومة لإلصابة باإلمراض واالنخفاض في نسبة اليالكات وطول عمر الحيوان .-3
 اإلشعاع الشمسي :  –1

رة األرضية ويتوقف مقدار تأثير ىذه األشعة في يعد اإلشعاع الشمسي مصدر الضوء والحرارة عمى سطح الك      
الحيوان عمى مدى امتصاصيا أو انعكاسيا قبل وصوليا إلى سطح الكرة األرضية وفي حالة امتصاصيا تشكل 
حماًل زائدًا عمى الحيوان ينبغي التخمص منو , ويكون غطاء الجسم)الجمد(في ىذه الحالة عبارة عن الحدود التي 

آخذين بنظر االعتبار ىنا األىمية الكبيرة لمون فروة جسم الحيوان وسمكيا ,  لوسط الخارجيتفصل بين الجسم وا
وذلك في الحد من انعكاس أو امتصاص أشعة الشمس الواصمة إذ يمتص لون الفروة األبيض ما يقرب 

ألشعة المرئية من ا 300(%فقط من األشعة المرئية , ويعكس النسبة األكبر في حين تمتص الفروة السوداء)30من)
.وىي بمجمميا تعد مرتفعة , لذا فأن لون الفروة األبيض واألحمر واألصفر البراق يقمل  (%80وفي دراسات أخرى)

  بصورة جيدة من التأثيرات الضارة لألشعة الشمسية عمى الحيوان
واء ضوء الشمس عمى إن السبب وراء اختالف تأثير أشعة الشمس عمى الحيوانات سمبًا أو إيجابا يكمن في احت   

أشعة متعددة , تختمف في أطواليا وموجاتيا وتكوينيا , من جانب ونوع الحيوان وطول مدة التعرض ليذه األشعة 
 من جانب أخر , وقد صنفت ىذه األشعة إلى ما يأتي :

 األشعة فوق البنفسجية :  –أ 
وىي أشعة ال ترى وال يمكن  الشمسي (%من اإلشعاع9(مايكرون وتشكل)0740–0737يتراوح طوليا ما بين)     

الشعور بيا , وىي مفيدة لمكائنات الحية عندما تصل بكميات معقولة , فيي وفضاًل عمى دورىا الكبير في حماية 
وتطيير أجسام الحيوانات وحضائرىا من مسببات اإلمراض التي تنتعش مع اقتران قمة اإلضاءة والرطوبة السيما 

معظم الميكروبات في حال تعرضيا ألشعة الشمس المباشرة وفائدتيا في مقاومة بعض  الحضائر المغمقة إذ تيمك
(من مادة)الكموسيترول( الموجودة تحت D2تعمل أيضًا عمى تنشيط مولدات فيتامين) اإلمراض والسيما السل الرئوي
والفسفور في جسم الحيوان  وما ليذا الفيتامين من بالغ األثر في تمثيل أيض الكالسيوم الجمد المعرض ألشعة الشمس

, والذي يسبب نقصو التأثير المباشر عمى الييكل العظمي في تمين العظام وسيولة كسرىا أو أصابتيا بمرض 
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(يعمل D2حتى راح بعض الباحثين يعتبر إن  فيتامين) الكساح , فضاًل عمى مرض تقمص أو)تصمب(العضالت
   عمل اليرمون , ولعدة أسباب منيا

 أثير والتركيب الكيماوي المشابو ليرمونات)التستيرويد( .إلية الت –3
 يحتاجو الجسم بكميات قميمة جدًا ألداء جميع الفعاليات .  –3
 يصنع في الجمد من مواد أولية وبمساعدة ضوء الشمس والجز القميل منو يدخل مع الغذاء . –0
 وىي األمعاء والعظام .ينتقل بواسطة الدم بشكل مرتبط إلى الخاليا المستجيبة)اليدف( –4
 مما قد يفسر قمة تحرك الحيوانات في األماكن المظممة السيما في الحضائر المغمقة وتحركيا دائمًا باتجاه الضوء 

(خصوصًا في المناطق التي ينخفض فييا ضوء الشمس السيما D2لذا ينصح المربون دائمًا بتجييز العميقة بفيتامين)
واء الحيوانات لمدة طويمة في الحضائر , إال إن زيادة التعرض لألشعة فوق في فصل الشتاء أو في حالة إي

البنفسجية ولمدة طويمة يمكن أن يؤدي إلى أضرار جمدية بالغة , مثل مرض تجعد الجمد أو تكوين ثؤلول 
(وىو نمو غير طبيعي عمى الجمد يسمى في بعض الحاالت , السيما المتقرنة منيا بسرطان الجمد , Wavtالجمد)

  فضاًل عمى حدوث طفرات وراثية , نتيجة لتأثيرىا عمى الجينات التي تحمل الصفات الوراثية
 األشعة الضوئية : –ب 
يتباين تأثير األشعة  ع الشمسي(%من اإلشعا42(مايكرون وتشكل)0774–0740ويتراوح طول موجاتيا بين)   

الضوئية عمى الحيوان تبعًا لنوع ذلك الحيوان ولطول التعرض والمدة الضوئية فيي ورغم كونيا مصدرًا لمضوء , إال 
إن طول مدة التعرض لألشعة الضوئية وبشكل مباشر عمى شبكة العين والجمد السيما في الفصل الحار من السنة 

لضوئي)زيادة مخاطية العين(أو)حرقة الجمد(عمى أن طول مدة اإلضاءة تعد عاماًل يؤدي إلى إصابات التحسس ا
ميمًا ومحددًا لمتناسل , إذ وجد إن زيادة عدد ساعات اإلضاءة اليومية تخفض معيا الرغبة الجنسية والشيوع 

الغدد الجنسي)دورة الشبق(لدى الحيوانات , بسبب انخفاض اليرمون الذكري الناتج من انخفاض ىرمون 
مما يفسر تحفز التناسل عند األغنام والماعز في النيارات  النخامية)السوماتوتروبين البقري(الذي يديم تخميق الحيامن

والعكس بالعكس . أن تعرض الحيوان لإلشعاع الشمسي لمدة  القصيرة بدرجة كبيرة , واألبقار والجاموس بدرجة أقل
جي كونيا تؤدي إلى اإلجياد وزيادة العبء الحراري عمى الحيوان , إذ وجد طويمة يؤثر عمى أدائو الفسيولوجي واإلنتا

أن األبقار مثاًل في حال تعرضيا إلى أشعة الشمس مباشرة تحت الظروف الحارة يؤدي إلى اختالف التوازن 
(ْم 37)(%عن البقرة الموجودة في الظل في جو درجة حرارتو30–3الفسيولوجي لمجسم فكانت درجة حرارتيا اقل بـ)

وتقل سرعة تنفسيا بمقدار يصل  (مْ 03–8عن تمك المعرضة ألشعة الشمس مباشرًة في جو درجة حرارة)
ن تعرض األبقار ألشعة الشمس في الفصل الحار 38إلى) (مرة/دقيقة حال نقميا من الشمس المباشرة إلى الظل وا 

الي انخفاض أنتاجيا من الحميب بل إن حمايتيا يؤدي إلى قمة استيالكيا من العمف وقمة فاعمية الغدة الدرقية وبالت
 (30من اإلشعاع الشمسي المباشر يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية حتى)

 األشعة تحت الحمراء  :  –ج 
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(%من إجمالي اإلشعاع الشمسي 48(مايكرون وتشكل)4–0772ىي أشعة ذات موجات طولية تتراوح أطواليا بين)   
ة الحرارة أقصاىا في المنطقة تحت الحمراء غير المنظورة , واألشعة تحت الحمراء إذ تبمغ درج الواصل إلى األرض

ىي أشعة حرارية عندما تقع عمى سطح جمد الحيوان تجعمو دافئًا السيما في المدة الشديدة الحرارة من النيار , لذلك 
  ةفأن كثيرًا من الحيوانات تحتاج لمحماية تحت الظل من األشعة تحت الحمراء الضار 

وجدير بالذكر إن األشعة تحت الحمراء واألشعة فوق البنفسجية غير ميمة في التأثير عمى حياة النباتات السيما    
إذ تدخل ىذه األخيرة ضمن التأثير غير المباشر لإلشعاع  في عممية التركيب الضوئي مقارنًة باألشعة الضوئية
 الل نباتات المراعي أو المحاصيل الزراعية .الشمسي عمى الحيوانات , وتحديدًا عمى تغذيتيا من خ

إن النباتات كي تنمو وتعيش بشكل متوازن فأنيا تحتاج إلى اإلشعاع الضوئي , إذ أن معدل البناء الضوئي    
لممحاصيل يزداد بصورة عامة بزيادة شدتو حتى تصل النباتات إلى حد التشبع الضوئي , وعادة ما يصاحب ذلك 

تصاص ثاني أوكسيد الكاربون من الجو , لذلك ينبغي إن تستقبل ىذه المحاصيل كميات كافية زيادة مستمرة في ام
عن طريق إنتاج مادة الكموروفيل التي تزداد مع  من اإلشعاع الضوئي لمقيام بيذه العممية حتى يزداد نموىا الخضري

ز والسكريات والنشويات الالزمة لإلزىار ازدياد الضوء , السيما وان التمثيل الكموروفيمي ضروري جدا لبناء السميمو 
  وعمى ىذا األساس قسمت المحاصيل إلى  وتكوين البذور

 محاصيل النيار الطويل:ىي المحاصيل التي يقل فييا مدة النمو الخضري عندما تطول مدة اإلضاءة اليومية -3
 تقصر مدة اإلضاءة اليومية  محاصيل النيارالقصير:ىي المحاصيل التي يقل فييا مدة النمو الخضري عندما-3
 محاصيل محايدة : وىي المحاصيل التي ال تتأثر بطول المدة الضوئية .  –0
 
 
 درجة الــــحـــــرارة : –2

تعد درجة الحرارة من العناصر المناخية المؤثرة في تباين توزيع النباتات والحيوانات , بل ال تقل أىميتيا عن     
لذا فيي من أكثر العناصر  حكميا بعناصر المناخ األخرى بصورة مباشرة وغير مباشرةأىمية الماء , فضاًل عمى ت

نتاج الثروة الحيوانية كون ىذه الحيوانات من ذوات الدم الثابت)الحار(والذي يتراوح أجمااًل  المناخية تأثيرًا في تربية وا 
أما الدرجة الحرارية المثمى فيي   الماعز(ْم لألغنام و 40(ْم و)0872(ْم لألبقار والجاموس وبين)09(ْم و)08بين)

  الدرجة التي ال يجبر فييا الحيوان عمى استعمال طاقة العمف أما إلدامة درجة حرارة جسمو أو تشتيت الحرارة الزائدة
وأن إي تغير في ىذه المعدالت انخفاضًا أو ارتفاعًا يترتب عميو فقدان شيية الحيوان وعدم إقبالو عمى تناول الغذاء 

وقد تؤدي إلى حدوث الكثير من المضاعفات واالضطرابات الفسيولوجية التي قد تحول دون نموه  بصورة صحيحة
وتكاثره أو قد يتسبب عنيا ىالك الحيوان , فاألبقار مثاًل تدخل مرحمة الصدمة الحرارية ثم النفوق أذا ما ارتفعت أو 

لذا فأن جميع الحيوانات تحاول التكيف مع درجات   مْ (474انخفضت درجة حرارة جسميا عن الحد الطبيعي بمقدار)
الحرارة في حالة ارتفاعيا عن معدالتيا الطبيعية من خالل عممية التوازن الحراري التي من خالليا يتخمص الحيوان 
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من الحرارة الفائضة عن طريق زيادة سرعة انسياب الدم في الجسم من خالل تمدد قطر األوعية الدموية وسرعة 
ناىيك عن طرح الفضالت  فاإلشعاع والتالمس والتوصيل والتبخير تعد أىم المجاالت لفقد الحرارة  فس والتعرقالتن

  الزائدة عن جسم الحيوان
إن عممية التوازن الحراري تنشط مع بداية ارتفاع درجات الحرارة عن معدالتيا الطبيعية وتبدأ أوال بزيادة النشاط    

عد واحدة من الميكانيكيات الرئيسة لالستجابة لمجيد الحراري السيما في األغنام والماعز التنفسي في الحيوان وىي ت
ذا ما استمرت الحرارة باالرتفاع فأن كفاءة التوازن الحراري تختل ويصاحبيا ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان  , وا 

الكو لمعمف من جية , ويتصف بقمة الحركة , ويضطجع طوياًل في الظل ويتجنب الشمس ويقمل من استي
.  ويتضاعف عدد مرات شربو لمماء لغرض استعمالو لمتعرق الضروري لخفض درجة حرارة الجسم من جية أخرى

أما األبقار الحموب فيي األخرى تمجأ إلى عمميات التنظيم الحراري بين ما تكسبو وتنتجو أما التعرق فمو بالغ األىمية 
بقار مثال تممك غدد عرقية في كل قاعدة حويصمة شعرية , مما يفسر قدرة أبقار في التوازن الحراري , إذ وجد أن األ

 المناطق الحارة)الزيبو(عمى تحمل درجات الحرارة العالية ىو امتالكيا لضعف كثافة الشعر عن بقية السالالت

د مقارنة (من مساحة الجم3/سم0/سم480وبالتالي تبمغ الطاقة التخزينية لمغدد العرقية ألبقار الزيبو)
(في األبقار األوربية , وبذلك يصل ما تفقده ىذه األبقار عن طريق التعرق ستة أضعاف ما تفقده 3/سم0/سم40بــ)

ىذا  عن طريق التنفس , فيكون التبخر عن طريق التعرق ىو األكثر فاعمية في أعادة توازن الحرارة في جسم الحيوان
ف ناعم وجمدىا السميك غير المندمج وسطح الجسم الكبير بالنسبة فظال عن لون الفروة الفاتح المكسو بشعر كثي

إذ وجد إن مسطح جمد ماشية المناطق الحارة كبير نسبيآ بالنسبة لموزن عند مقارنتيا بماشية المناطق الباردة أو  لموزن
ك يزيد من الغدد المعتدلة وحجم الجمد الكبير ىذا يعمل عمى زيادة فقد الحرارة عن طريق التبخر أو التالمس كذل

أما الجاموس ولكونو يفتقر لمغدد العرقية من جية ولون فروة األسود من جية أخرى , لذا فيو يعاني  العرقية والدىنية
من مشاكل التوازن الحراري السيما العبء الحراري الزائد مما يفسر تواجدىا قرب المياه كي تغمر أجساميا فيو 

ازن لمتخفيف من ىذا العبء الحراري . أما في الفصل البارد فأن الحيوانات خصوصًا في فصل الصيف لتحقيق التو 
تعمل عمى تنظيم درجة حرارة جسميا في حالة انخفاضيا عن معدالتيا الطبيعية من خالل زيادة أنتاج الحرارة 

كالرجفة وزيادة  وأكسدة الطاقة المخزونة وتحرير الحرارة الالزمة ليا عن طريق قيام الحيوان بالعديد من األفعال
أو بزيادة  الحركة الالإرادية وتعويض الحرارة المفقودة بأجزاء من الفعاليات كانحناء الجسم وانتصاب الشعر من جية

مستوى الغذاء الذي تتناولو وحرق الدىون المخزونة في جسميا ليذا الغرض , فضاًل عمى اختزال الحرارة المفقودة 
ص األوعية الدموية الجمدية وخفض سرعة انسياب الدم وتقميل سرعة التنفس والحد من الجسم فيزياويًا عن طريق تقم

وجدير بالذكر أن أبقار المحم أكثر تحماًل النخفاض الحرارة إذا ما  من الماء المفقود من سطح الجسم من جية أخرى
, قميل أذا انخفضت عن  وبذلك فان تأثير درجة الحرارة توفرت ليا األغذية وحفظت جافة مقارنة بأبقار الحميب

  معدليا مقارنًة بارتفاعيا السيما مع  توفر األعالف , ويبرز تأثير الحرارة المرتفعة عمى  الحيوانات في
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انخفاض معدل تناول الغذاء بسبب انخفاض إفراز ىرمون الثايروكسين           الناتج انخفاض معدالت النمو:  –أ
 ي قمة شيية الحيوان وتأثير ذلك عمى عممية االجترار.من قمة نشاط الغدة الدرقية وبالتال

يتوقف تأثير ارتفاع درجة الحرارة عمى نوع الحيوان وكمية أنتاجو , وتشير الدراسات إلى إن  قمة أنتاج الحميب: –ب
 (ْم كحد أدنى وأعمى ويكون تأثير02-474(%إذا بمغت درجة حرارة المحيط بين)43-3أنتاج الحميب اليومي يقل بـ)

 اإلجياد الحراري عمى الحيوانات ذات اإلنتاجية العالية أكثر من تأثيره عمى الحيوانات الواطئة اإلنتاج .
تؤثر درجات الحرارة العالية والتغيرات الفجائية فييا بصورة مباشرة عمى  انخفاض الكفاءة التناسمية لمحيوانات: –ج

, فالغدة االدرينالية تفرز كمية كبيرة من )البروجيسترون(الذي انخفاض كفاءة الخصوبة لمذكور واالناث عمى حٍد سواء 
(ْم 39يؤدي إلى عدم حدوث دورات الشبق فتقل معيا خصوبة الحيوانات , بل أن ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من)

لمخ والتي تأثر الغدة النخامية المتصمة با فقط قد تكون كافية ألضعاف تكوين الحيامن ونوعية السائل المنوي بسبب
والتأثير المباشر لمحرارة في الخصيتين نظرًا لعدم قدرة كيس الصفن عمى التنظيم  تسيطر عمى النشاط البيولوجي

أو قمة الرغبة وعدم انتظام ىرمون الغدة الجنسية عند  الحراري الالزم ليذه العممية بسبب انحالل أنسجة الخصية
نتاجو مثل الصدمة ناىيك عن أعراض ال األنثى بل يعرقل التبويض حرارة العالية وأثارىا السمبية عمى الحيوان وا 
كما إن لمحرارة المرتفعة دورا في انتشار اإلمراض بين الحيوانات , ألنيا عامل مساعد عمى  الحرارية واإلنياك الحراري

 انتشار البكتريا والجراثيم مما قد يعود سمبا عمى قيمة اإلنتاج الزراعي
أما بالنسبة لتأثير درجة الحرارة غير المباشرة في الثروة الحيوانية فيتجمى ذلك بشكل  تو االقتصاديةبرمتو ويقمل مساىم

واضح عمى النباتات سواء أكانت محاصيل زراعية أم مراعي طبيعية , بما تمثمو من غذاء رئيس لمحيوانات , فمن 
سيولوجية كالتنفس وامتصاص الماء والغذاء فمكل خالل درجة الحرارة يتمكن النبات من القيام بوظائفو الحيوية والف

محصول متطمباتو الحرارية التي يحتاجيا ابتداًء من مرحمة اإلنبات وحتى النضج وىذه المتطمبات ىي درجة الحرارة 
ي الدنيا ودرجة الحرارة العميا والتي يتضرر النبات أو يتوقف عند بموغيم أما الدرجة الثالثة فيي الدرجة المثمى والت

وبصورة عامة فأن معظم النباتات تعيش في نطاق من درجات  تشكل درجة الحرارة المناسبة لنمو النبات ونضجو
(ْم أي ضمن المدى الحراري بين درجة التجمد كحٍد أدنى , ودرجة تغير خواص 20–0الحرارة التي تتراوح بين)

(ْم ضمن المدى الحراري 30ات الحرارة بحدود)البروتين كحٍد أعمى وتتضاعف سرعة نمو النبات إذا ما ارتفعت درج
عمى  بين درجة الحرارة الصغرى والمثمى ويقل معدل سرعة نمو النبات بدرجة كبيرة إذا زادت درجة الحرارة عن المثمى

 النباتاتلذا قسمت  إن الحرارة المرتفعة فوق الحد األعمى ليست بحجم الضرر عند انخفاضيا دون الحد األدنى
  رة وموسم النمو إلىبحسب الحرا

(ْم أما الحد األعمى 2–0نباتات الفصل البارد)الشتوية(: وتضم النباتات التي تقع درجة الحد األدنى لنموىا بين)–3
 (ْم وتضم القمح , الشعير, الشوفان , الشميم , البرسيم , الكرط .07–03ليا يتراوح بين)

(ْم والحد األعمى 38–32ي تقع درجة الحد األدنى لنموىا بين)نباتات الفصل الحار)الصيفية(: وتضم النباتات الت–3
 (ْم وتضم الرز, الذرة , الحشيش السوداني وغيرىا .20–44ليا ما بين)
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 األمطار : –3
تؤثر األمطار في حياة الكائنات الحية بأشكال مختمفة السيما في الحيوانات موضوع الدراسة , من خالل     

تي , إذ تعد إحدى العوامل البيئية المؤثرة بشكل غير مباشر في تحديد نوعية الحيوانات عالقتيا بنمو الغطاء النبا
ودرجة تواجدىا , كما أنيا تؤثر في حجم الحيوان وطبيعة نموه , كونيا تؤثر والى حد بعيد في توزيع النباتات 

رة والرطوبة العالية إن الماشية فنجد في جميع المناطق ذات األمطار الغزي وأنواعيا ودرجة كثافتيا وطبيعة نموىا
الصغيرة الحجم بوجو عام تكون نسبة مساحة سطح جسميا إلى وزنيا)كتمتيا(كبيرة , مما يساعدىا عمى التخمص من 
العبء الحراري الزائد عن حاجتيا , بخالف الماشية الكبيرة التي تعيش تحت نفس ىذه الظروف والتي يزداد العبء 

وقد أثبتت الدراسات أن األمطار الكافية ودرجة الحرارة المنخفضة التي ال تسمح  عمييا ويصعب التخمص منو 
بالتبخر تزيد في القيمة الفعمية لإلمطار والقيمة الغذائية لألعالف , إذ تنمو الحشائش ببطء فتحتوي بذلك عمى نسبة 

ار التي تنمو سريعًا وتصبح قيمتيا منخفضة من السميموز الخام , إذا ما قورنت بمراعي المناطق الحارة غزيرة األمط
وتكون نسبة  إذ أن تساقط األمطار الغزيرة يزيد بنسبة كبيرة من المحتوى المائي في األعالف أوال الغذائية قميمة

وتقل كمية العناصر الغذائية التي يحصل عمييا الحيوان فيكون تناول الغذاء دون  األلياف فييا منخفضة ثانياً 
فضاًل عمى تأثير األمطار وما توفره من بيئة مالئمة من خالل زيادة رطوبة الجو والتربة وما  الثاً المستوى الطبيعي ث

يترتب عميو في توفير البيئة النتشار الحشرات وناقالت المرض مثل البعوض والقراد والذباب , وزيادة في التجمعات 
 الطفيمية السيما خمج ديدان الرئة , 

 الرطوبة النسبية :  –4
يرتبط تأثير الرطوبة النسبية عمى الحيوانات ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بدرجة حرارة المحيط  وتحديدًا في حالة     

ارتفاعيا , فالرطوبة النسبية المنخفضة ليست ذات تأثير مجيد عمى صحة الحيوان , إذ أن معظم الحيوانات 
لفسيولوجية ومنيا التعرق الذي يعمل عمى ترطيب تستطيع أن تقاوم نقص الرطوبة في المحيط بواسطة وظائفيا ا

الجمد في الجو الحار السيما تمك الحيوانات التي تحتاج إلى الرطوبة بقدر معين لكي ال يتعرض جمدىا أو أغشيتيا 
بل إن انخفاض الرطوبة قد يعطي الحيوان سواء مع ارتفاع درجات الحرارة أم  المخاطية المبطنة لألنف إلى الجفاف

ضيا القدرة عمى تحمل جيد الحرارة . أما في حالة الحرارة المرتفعة فأن الرطوبة المرتفعة تعيق تصريف الحرارة انخفا
الزائدة بواسطة التبخر سواء أكان عن طريق التنفس أو التعرق مما يزيد الجيد الحراري والعبء عمى الحيوان وقد 

(%وتزيد درجة الحرارة 90زيد الرطوبة النسبية عن )(%السيما في أبقار المحم عندما ت03ينخفض إنتاجو إلى)
(ْم , وقد تؤدي الحرارة الزائدة المتجمعة في جسم الحيوان إلى الحد الذي تتوقف عندىا جميع الخصائص 44عن)

الحيوية ثم الموت بسبب ىبوط القمب أو ما يسمى)بالضربة الحرارية (  تأثير الرطوبة النسبية عمى الحيوانات 
ورة خاصة إذا كانت محصورة في حضائر مغمقة أو أماكن ذات رطوبة عالية جراء التيوية غير الجيدة الماشية بص

ليا أو عندما تكون أعداد الحيوانات كبيرة داخل الحضائر فتكون قريبة من بعضيا دون توافر معدل كافي من تبادل 
مما يؤدي إلى تبمل فروة   ة التنفس والتعرقاليواء لطرد الزيادة في بخار الماء المنبعث من الحيوانات خالل عممي
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الحيوانات السيما األبقار وابتالل الفرشة وجدران وأرضية الحضائر خصوصًا ذات األرضية الترابية ويزداد األمر 
سوءًا مع طول مدة اإليواء مما يؤدي إلى انخفاض مقاومتيا وزيادة قابميتيا لإلصابة بصدمات البرد عند خروجيا من 

مباشرًة , وقد يساعد ذلك إلى إن تكون ىذه األماكن بيئة مالئمة لنمو اإلحياء الدقيقة والحشرات والطفيميات  الحضائر
الممرضة , كما وأن لمرطوبة النسبية تأثيرًا غير مباشر عمى الحيوانات من خالل تأثيرىا عمى غذاء تمك الحيوانات 

أثناء مرحمتي اإلزىار واإلثمار ويتجمى األثر األكبر  وتحديدًا عمى بعض العمميات الفسيولوجية لمنبات خاصة
من جانب وتأثيرىا عمى التبخر من  لمرطوبة في تأثيرىا عمى معدل النتح وانعكاس أثره عمى الصفات النباتية كافة

ن جانب أخر, وذلك من خالل العالقة العكسية لعمميتي التبخر و النتح , إذ يؤدي انخفاضيا إلى زيادة فعالية ىاتي
كما أن امتزاج الرطوبة مع التراب الموجود عمى الثمار  العمميتين وبالتالي إلى زيادة االحتياجات المائية لمنبات

  واألوراق يؤدي إلى تكوين األحماض أو القواعد المسببة لموت األجزاء التي تحدث عمييا ىذه الظاىرة
 الريــــــاح : -

ثروة الحيوانية في سرعتيا فحسب بل يتعدى إلى درجة حرارة المحيط ال يتوقف دور الرياح وتأثيرىا عمى ال   
والرطوبة الجوية ونوعية الحيوان ومدى تحممو لمتقمبات الجوية , فمن خالل سرعتيا فأنو ال توجد حاجة كبيرة 

ي (كم/ساعة . أما إذا زاد فوق ذلك المعدل فينبغ30–8لالىتمام بمعدل تدفق الرياح عندما يكون ضمن المدى)
إذ تؤدي سرعتيا خالل الفصل البارد إي عندما تنخفض درجات الحرارة عن نطاق التوازن  االىتمام بطرائق الحماية

الحراري إلى التقميل من العزل الحراري لفروة جسم الحيوان , مما يزيد من وطأة البرد وبالتالي زيادة معدل اإلصابة 
و عن درجة حرارة جسم الحيوان فأن الرياح السريعة تزيد من الثقل . أما عندما تزيد درجة حرارة الج بصدمات البرد

واإلجياد الحراري عمى الحيوان , إذ تنتقل الحرارة من اليواء إلى جسمو عن طريق التالمس , إال إن تعرض الحيوان 
ح وبواسطة ألشعة الشمس في المراعي يجعل درجة حرارة جمده أعمى من درجة حرارة اليواء , لذا فأن سرعة الريا

التالمس تعمل عمى تمطيف درجة حرارة جسم الحيوان , وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن الرياح الشديدة ال تؤثر عمى 
(ْم , 32(ْم و)8-فقدان الحرارة من جسم الحيوان بواسطة التبخر عندما تكون درجة حرارة الجو منخفضة وتتراوح بين)

(ْم , وأن 37–34دة الفقد بالتالمس عندما تصل درجة الحرارة الجو بين)بينما تؤدي إلى تقميل التبخر من الجمد وزيا
 (كم/ســـــــاعة في الطقس الحـــار الــــــرطب2(كم/ساعـــــة في الطقس الحـــــار و)8سرعة الريـاح المثاليــة لمحيوانات ىي)

اعد عمى تجديد اليواء فييا , كما (م/دقيقة عند مدخل الحضائر لكي تس87–80وينبغي إن تكون سرعتيــــا ما بين)
أن الرياح يمكن أن تسيم بدور الوسيط في نشر الجراثيم واإلمراض والطفيميات والحشرات بين الحيوانات أو تعرض 

وتموث غذاء الحيوان باألتربة العالقة عمى  الحيوانات ألمراض الجياز التنفسي إذا ما صاحبتيا العواصف الترابية
الثمار أو أثارىا السمبية عمى النباتات إذ تعمل عمى غمق الثغور في النبتة مما يعرقل عممية األوراق والسيقان و 

التركيب الضوئي وتعمل عمى تمف األنسجة الخارجية لألوراق والسيقان والبراعم , كما تؤثر سرعة الرياح في الرطوبة 
حاصيل كميات كبيرة من الماء وييددىا بالذبول النسبية وتساعد عمى زيادة النتح وارتفاع نسبة التبخر مما يفقد الم

أو جفاف وتساقط أعداد كبيرة منيا مما يؤدي  كما يؤدي نشاط حركة الرياح إلى رقاد سيقان النباتات وتمزيق أوراقيا
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إلى نقص كبير في المساحة الورقية وبالتالي انخفاض مقدار الضوء الممتص وما يترتب عميو من انخفاض في قمة 
فضاًل عمى زيادة الضياع المائي عن طريق التربة نفسيا بواسطة التبخر الشديد وقياميا بنقل التربة  الغذائيالتمثيل 

وقمة اإلنبات أو  من مكان إلى آخر, وبالتالي أضعاف إنتاجيا الزراعي نتيجة النخفاض سمك الطبقة السطحية لمتربة
بة عمى تثبيت النبات قائمًا في الوضع الطبيعي وبزيادة انعدامو إذ تعمل قوى االحتكاك بين الجذور وحبيبات التر 

انتشار الجذور في األرض تزداد قوة التالمس ويزداد تثبيت النبات , كما تزداد قدرتو عمى امتصاص الماء والعناصر 
 والعكس بالعكس الغذائية

 ثالثا/ التـــــربة :
إلنتاج أي نشاط بشري وخصوصًا عندما تقترن بالمناخ  وىي أحد أىم العوامل االيكولوجية وتمثل عاماًل رئيساً     

تكونت بفعل عمميات ميكانيكية وتفاعالت كيميائية وحيوية بين األغمفة الرئيسة  وىي عنصر طبيعي غير متجدد
وىي من أىم مكونات البيئة الطبيعية ألنيا العنصر الحيوي في قيام الزراعة , إذ يثبت النبات فييا جذوره  األربع
نتاجو , والمصدر الرئيسي لحياة اإلنسان والحيوان وديمومة بقائو ومني ا يستمد مقومات حياتو الالزمة لبقائو وتكاثره وا 

بوصفيا مصدرًا لمغذاء , تتباين خصائصيا الكيماوية والفيزياوية تباينًا واضحًا من منطقة إلى أخرى وبما ينعكس 
محاصيل الزراعية عمومًا أم محاصيل األعالف , ونوع وكثافة عمى قابميتيا اإلنتاجية سواء أكان عمى مستوى ال

نباتات المراعي الطبيعية عمى وجو الخصوص , فمحصول الشعير مثاًل بوصفو من المحاصيل ذات النفع الجيد 
 بالنسبة لمحيوان بالدرجة الرئيسة الستعمالو عمفًا لما يحتويو من مواد بروتينية ونشوية

 (%300(مميموز/سم كحٍد أقصى وتجود زراعتو)38ربًا يكون توصيميا الكيربائي حتى)وجد أنو يتحمل ت وسكرية 
عمى عكس الذرة   (مميموز/سم , أي مع الترب المزيجية الخفيفة الجيدة الصرف8عندما يكون التوصيل الكيربائي) 

يمكن أن تستغل  البيضاء التي تعد من محاصيل األعالف الرئيسة كونيا تستغل خضراء أو دريس أو سيالج كما
كمحصول رعي مباشر , والتي يمكن أن تزرع في جميع أنواع الترب إال أن أكثرىا نجاحًا الترب المزيجية الثقيمة 

(ورغم تباين المحاصيل في تحمميا فأنو يمكن القول وبصفة عامة إن PHأما بالنسبة لحامضية التربة ومعامميا) منيا
(قريبة من التعادل وجدير بالذكر إن الترب PHعندما تكون درجة تفاعل التربة )المحاصيل العمفية تحقق نموًا كبيرًا 

(العالية تتميز بافتقارىا إلى عنصر الكالسيوم الذي يعد أساسا في تكوين الييكل العظمي لمحيوان PHذات)
من الحميب,لذا وخصوصًا حيوان الحميب , وذلك الن األبقار الحموب تفرز أكثر من)غرام(من الكالسيوم في كل)لتر(

فأنيا وفي حالة نقصو في غذائيا تسحبو من االحتياطي المخزون في ىيكميا العظمي مما يؤدي إلى تدىور صحة 
فضاًل عمى تأثير التربة عمى حركة الحيوان بشكل مباشر , فيي  الحيوان واالنخفاض الواضح في كمية إدرار الحميب

 موحمة . قد تكون قاسية صمبة أو رممية مفككة أو طينية
من خالل تعريف المراعي بأنيا األراضي الواسعة التي تنمو  فييا النباتات الطبيعية الصالحة لتغذية الحيوانات      

وربطيا بتعريف النبات الطبيعي بأنو النبات الذي ينموا تمقائيًا من تمقاء نفسو دون  بالدرجة األولى دون تدخل اإلنسان
(%من 39يمكن لنا اصطالح)مراعي النبات الطبيعي الطبيعية) الالزمة إلنباتو تدخل اإلنسان في توفير الشروط
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مجموع اليابس وليا دور ميم في االقتصاد القومي لكثير من بمدان العالم السيما تمك التي تتميز بإنتاجيا الحيواني 
عمى قابميتيا عمى التجدد وذلك لكونيا تعد من اكبر المصادر العمفية وأرخصيا تغذيتًا لمحيوانات فضاًل  الغزير

واالستدامة وأىميتيا في صيانة التربة والمياه وحماية الحياة البرية وحفظ التوازن بشكل عام , إن نسبة مساىمة 
(% , إذ تنمو األعالف الخضراء 70نباتات المراعي الطبيعية في تغذية الحيوانات في سيل الرافدين تقدر بـــ)

 السيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية ًا أبتداًء من شير كانون األول حتى شير آبوالجافة لمدة تسعة أشير تقريب

. وتختمف ىنا نسبة تفضيل الحيوانات لكل نوع من أنواع نباتات المراعي الطبيعية في حالة ظروف الوفرة والتنوع , 
%لمجمال وبينيما األغنام (3(%مقارنة مع)82يظير أن األبقار تفضل الحشائش واإلعشاب الطويمة وبنسبة تصل)

(%لكل منيا عمى الترتيب , وذلك كون األبقار تستعمل المسان في عممية جمع العشب 32(%و)70والماعز بنسبة)
وسحبو نحو فميا لتقطعو بعد ذلك . أما اإلعشاب والنباتات القصيرة ذات األوراق العريضة فتفضميا األغنام والماعز 

(%واإلبل , وتفضل حيوانات اإلبل الشجيرات 8لألبقار و)(%30(%لكل منيا مقابل)30بنسبة)
 (%عمى الترتيب . 30(%و)82(%لألبقار , وبينيما الماعز واألغنام بنسبة)2(%مقابل)90بـ)

وىنا تتداخل عوامل متعددة  فتؤثر في نسبة التفضيل في ظروف نباتات المراعي الطبيعية مثل االستساغة والنباتات 
النبات ووفرة النبات وتقارب المسافة بين نبات وأخر وموعد الرعي وموسمو ورطوبة األرض المرافقة وأدوار نمو 

ووعورتيا . إن االختالل بالتوازن الموجود بين األنواع النباتية المكونة لمغطاء النباتي بحيث تكون األنواع المستساغة 
وف مواتية يزيد من نسبتيا في الغطاء النباتي ىي األكثر تضررًا وتناقصًا إلقبال الحيوانات عمى رعييا فتصبح الظر 

تتباين االستساغة النسبية لمحيوانات الرعوية فنجد إن الماعز واإلبل تستسيغ الكيصوم أكثر من األغنام التي تستسيغ 
ليذا فأن من الضروري الحكم الصحيح عمى انتخاب الحيوان المالئم مع ات النميص دون الماعز والجمال , نب

تأثيره في تعاقب الرعي عمى نفس النبات ونتائجيا التي قد تؤدي إلى انتشار أنواع نباتية غير مرغوبة أو  النظر إلى
حتى سامة لمحيوان المنتخب , لذلك من األفضل انتخاب نوعين أو أكثر من الحيوانات لتالفي ذلك . أما في حاالت 

فر في المراعي لسد حاجتيا الغذائية , فقد تضطر الجفاف والندرة فأن الحيوانات تمجأ إلى إي نبات طبيعي متوا
حيوانات الماعز واإلبل لرعي النباتات الشوكية مثل الجراد والغضرس وتضطر األغنام لرعي بعض النباتات السامة 

  مثل سيقان الحرمل الجافة وثمار الحنظل
 ثانيا : اإلعشاب الحولية .

مو في موسم معين من السنة عند توافر الظروف المناسبة لنموىا , وىي النباتات العشبية الصغيرة الحجم التي تن   
إذ تزىر أغمبيا بين  وتمتاز ىذه النباتات بدورة حياة قصيرة تتزامن مع موسم تساقط األمطار في فصمي الشتاء والربيع

, وتعد ىذه  (%من مجموع النبات الطبيعي في المراعي العراقية80تشرين الثاني وتنتيي في نيسان وتؤلف حوالي)
  (%فقط30النسبة عالية فيما أذا قورنت بالحشائش الحولية في العالم بالنسبة لمجموع النبات الطبيعي فييا الذي يبمغ)

 : أواًل / األغنام
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(سنة قبل 7000تشير الدالئل التاريخية إن المدة التي تم العثور فييا عمى بقايا حيوانات األغنام حددت قبل)    
شرق األوسط , في شمال العراق وتحديدًا في قرية)جرموا (لذا فأن األغنام من أقدم الحيوانات الميالد في ال

المسـتأنسة التي قد تم تربيتيا لغرض تأمين احتياجات اإلنسان المختمفة من المحوم الحمراء واأللبان واألصواف 
طريقة رعي األغنام وكيفية االستفادة من والجمود وغيرىا , ذلك فضاًل عمى األختام األشورية التي وجدت وىي تبين 

( بحسب Ovis Ammonورغم االختالفات الشكمية الواضحة بين األغنام فيي جميعًا تتبع نوعًا واحدًاىو) ألبانيا
(والذي يتبع لو نحو ثالثين نوعا موزعة عمى مناطق واسعة في النصف 3980(عام)Ryderتصنيف العالم)

ألغنام العراقية)السيما أغنام منطقة الدراسة(إلى األصل األسيوي , وىي من األغنام تنتمي ا الشمالي لمكرة األرضية
البرية ذات الذيل العريض المكتنز بالمادة الدىنية والمنتجة لمصوف الطويل الخشن , الذي يصمح لصناعة المالبس 

كن أن تمد مرتين في السنة , ويبدأ موسم تناسميا في الخريف ومدة الحمل خمسة أشير فقط ويم الصوفية والسجاد
وتحتل األغنام مرتبة متقدمة في الثروة الحيوانية , وذلك نظرًا لمالءمتيا لألوضاع الزراعية المختمفة وخاصة 

 األراضي المستصمحة والصحراوية لما تمتاز بو من كفاءة عالية في تحويل
مف المراعي لمسافات طويمة , المراعي غير الكثيفة إلى لحم وحميب وصوف , مع مقدرتيا عمى السعي خ

باإلضافة إلى تحمميا لمظروف البيئية الشاقة وتقع األغنام في المرتبة الثالثة من حيث مساىمتيا في توفير المحم 
األحمر و الحميب بعد األبقار والجاموس لذا يمكن أن تساىم بقدر كبير في حل مشكمة نقص البروتين الحيواني 

  ومن أىم مميزات تربية األغنام العمف المركزة دون أن تمثل عبأ عمى موارد
 سرعة دورة رأس المال فييا نظرًا الرتفاع كفاءتيا التناسمية وسرعة تكاثرىا .-3
تصمح تربيتيا في المناطق الصحراوية وشبة الصحراوية , إذ تستطيع السير مسافات طويمة والرعي عمى النبات -3

 الحيوانات األخرى فضال عن تحمل الجوع والعطش ونقص الغذاء.القصيرة الجافة التي ال تستطيع رعييا 
 رخص تكاليف أنشاء حظائرىا فيي ال تحتاج إلى حظائر خاصة ويكفييا مضالت بسيطة .-0
 (رأسًا .300قمة تكاليف العمالة الالزمة لرعايتيا فيي ترعى في شكل جماعي ويكفي راعيان لرعاية)-4
 باألبقار مما يجعل المربين يفضمونيا السيما في ظل شحو الموارد المائية . قمة احتياجاتيا المائية مقارنة-2
تعتبر ذات احتياجات غذائية متواضعة , إذ يمكنيا التغذية عمى بقايا المحاصيل وسد جانب من احتياجاتيا -8

 الغذائية من مواد العمف الفقيرة مقابل كفاءتيا اإلنتاجية االقتصادية والكبيرة من المحم .
 (%من الدىن وينتج منيا الدىن الحيواني والجبن واأللبان المميزة .7يحتوي حميب األغنام عمى)-7
 يمكن االستفادة من دىون األغنام في الطيي ومن األمعاء الدقيقة في صناعة الخيوط الجراحية ومن القرون-8
 واألظالف في صناعة الغراء ومن العظام والجمود في صناعات أخرى . 
 سنويًا.0(م372غني باالزوت والفسفور والبوتاسيوم وسريع التحمل, إذ ينتج الرأس الواحدة في المتوسط) سمادىا-9

لحوم األغنام من أحسن المحوم في قابميتيا اليضمية والطعم فضاًل عمى صغر حجم الوحدة الحيوانية مما -30
 جعميا مرغوبة لالستيالك األسري السيما في المناسبات .
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صوف(بل تنفرد وتتميز عن باقي الحيوانات بإنتاج الصوف الذي يعد من -حميب-تاج منيا)لحومتنوع اإلن-33
المنتجات الموسمية التي تتميز بيا حيوانات األغنام دون غيرىا , إذ تجري عممية جز الصوف مرة واحدة في السنة 

تعرض األغنام لمبرد وخاصة تمك  , ويتم ذلك في اغمب األحيان في نياية شير نيسان وبداية شير أيار لضمان عدم
 التي ترضع حمالنيا وعدم تأخر الجز قبل أن يشتد الحر لتالفي تساقط الصوف .

 / األبقـار : ثانيا
( جنس Boride(العائمة البقرية)Artiodactyla(رتبة ذات الظمف)Mammalianتعد األبقار من صنف الثدييات)   

لقد أشارت الدالئل التاريخية إلى أنو  Bos Indicus)(ثانياً جنس)Bos Taurus(التي تشمل أوالً جنس)Bosالثيران)
(سنة قبل الميالد أي منذ العصر الحجري الحديث 4200تم استئناس األبقار في العراق)حضارة وادي الرافدين(قبل)

لري فضاًل وذلك لغرض الغذاء والكساء وورد ذكرىا عدة مرات في مسمة حمورابي , إذ استعممت لمحراثة والنقل وا
 عمى العديد من األلواح الطينية واألختام االسطوانية واألواني الفخارية 

(معظم الماشية األوربية ذات اإلنتاج العالي والتي ال يوجد عندىا سنام Bos Taurusويرجع إلى الجنس األول)   
ات القيمة الغذائية العالية في ما وتقطن المناطق الباردة والمعتدلة من العالم , إذ توجد كميات وافرة من الغذاء ذ

الماشية اليندية المعروفة باسم)لزيبو(وىي التي تعرف بوجود)المبب الكبير(وتحمميا Bos Indicus)يرجع إلى الجنس)
لدرجات الحرارة العالية كما تمتاز باآلذان والقرون الطويمة , وتعيش في المناطق الحارة وشبو الحارة ذات الرطوبة 

ىذه الساللة بشكل عام لم تتناوليا يد التحسين واالنتخاب بدرجة عالية أو بالدرجة التي ينبغي أن تكون المرتفعة , و 
عمييا , كما في الساللة األولى  فيي ما زالت من حيث مستوى اإلنتاج أو التجانس الشكمي والتركيبي أقل بكثير في 

مكان تكوين سالالت اقتصادية ممتازة ىذه النواحي من أفراد مجموعة الساللة األولى بالرغم من قي متيا االقتصادية وا 
ويختمف وزن األبقار وحجميا من جنس إلى آخر, وتضع البقرة أول  منيا تحت الظروف السائدة في مواطن نشأتيا

(أشير ونصف 9مولود ليا في السنة الثانية أو الثالثة من عمرىا , ثم تمد بعد ذلك في كل عام وتدوم مدة حمميا)
تمد عجاًل واحدًا غالبًا أو اثنين أحيانا ويستطيع العجل لساعتو أن يقف عمى أقدامو ويرى بوضوح ويميز وىي 

(سنة وتذبح عندما يخف إنتاجيا من 32(أو)30ويرضع لمدة خمسة أشير أو ستة ثم يفطم ويصل عمر البقرة حتى)
ين في اليوم الواحد صباحًا ومساًء , ولألبقار الحميب وال يعود مردودىا االقتصادي كبيرًا , إذ يتم عادة حمبيا مرت

مكانتيا في الديانات السماوية والوضعية عمى حٍد سواء  لما ليا من فوائد ومردودات اقتصادية كثيرة فقد ورد ذكرىا 
أصل  . وبذلك فأن الشريفة في عدة مواضع كما يقدس اليندوس البقرة ويحرمون ذبحياواألحاديث النبوية  في القرآن الكريم

جميع األبقار المختمفة واحد وبناء عمى استئناس اإلنسان ليا , واالنتخاب والتحسين فييا فقد حدث ليا تطوير بما 
يالءم واحتياجاتو المعيشية , ويرجح المؤرخون أن أصل األبقار العراقية المحمية الحالية يعود إلى األبقار العراقية 

قار اآلسيوية من نوع)لبتوس(التي ىاجرت من سيول اليند الشمالية واألبقار القديمة التي امتزجت دماؤىا بدماء األب
 المياجرة من ىضاب تركمستان من نوع)بوس ناما ديكوس(
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تتميز حيوانات األبقار المحمية بتأقمميا مع الظروف البيئية المحمية ونمط اإلنتاج , إذ تتعرض إلى فترات طويمة من 
سير لمسافات طويمة بحثًا عنيما , إضافة إلى تعرضيا لألمراض المستوطنة ونظرًا نقص الغذاء والماء فضاًل عمى ال

لمظروف غير المالئمة , لذلك فان أنتاج تمك السالالت يعد منخفضًا مقارنة بإنتاج السالالت المماثمة في الدول 
عمومًا من األبقار ثنائية  , سواء من إنتاجيا من الحميب أم المحوم , وعميو عدت أبقار منطقة الدراسة  األجنبية
 . الغرض

 


