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المقومات الطبيعية ومدى مالئمتھا لزراعة قصب السكر Saccharum officinarum L.
في محافظة ديالى
د .نادر فليح علي آلمبارك
كلية الزراعة  /جامعة ديالى
الخالصة

للنھ"""""وض بزراع """"""ة المحاص """"""يل الس """"""كرية و تص """"""نيع الس """"""كر ف """"""ي محافظ """"""ة دي """"""الى  ،ت """"""م دراس """""" ة
المقوم"""""ات الطبيعي """"""ة للمحافظ """"""ة المتمثل """"""ة ب """"""الموقع الجغراف"""""ي  ،العوام """"""ل المناخي """"""ة  ،الم """"""وارد المائي """"""ة
Saccharum
والترب""""""ة بھ""""""دف معرف""""""ة م""""""دى إمكاني""""""ة و مالئم""""""ة زراع""""""ة قص""""""ب الس""""""كر .
 officinarum Lوتصنيع السكر اقتصاديا ً في المحافظة  .أظھرت نتائج الدراسة ما يلي :
 - ١لوق""""و ع محافظ""""ة دي""""الى ب""""ين دائرت""""ي ع""""رض  ˚ 33 11إل""""ى  ˚ 35 28ش""""مال خ""""ط االس """""تواء ،
فھي إذن تقع في منطقة انتشار قصب السكر .
 - 2إن اعت"""دال مع """"دل درج"""ات الح """"رارة خ"""الل األش """"ھر األول"""ى م """"ن نم"""و محص """"ول قص"""ب الس """"كر
) مرحل """""ة التفرع """""ات ( وارتفاعھ """""ـا ت """""دريجيا خ """""الل األش """""ھر الموافق """""ة لمرحل """""ة النم """""و الخض """""ري
الكب""""رى وم""""ن ث """""م انخفاض""""ھا ت""""دريجيا أيض """""ا خ""""الل مرحلت""""ي النض """""ج المبك""""ر و المتأخ""""ـر لھ """""ا
أثر إيجابي كبير في نمو ونضج المحصول .
 - 1 – 2بلغ"""ت درج"""ة ح"""رارة اللي """ل خ"""الل األش"""ھر آي"""ار  ،حزي """ران  ،تـــ"""ـموز  ،آب وأيل"""ول 24.5
و  27.2و  30.7و  30.5و  26.8م˚ بالتت""""""ابع  ،وھـ""""""ـو لي""""""ل داف""""""ئ يس""""""اعد ف""""""ي إعط""""""اء نم""""""و
خض """"ري غزي""""ر خ""""الل مرحل""""ة النم""""و  .كم""""ا إن انخف """"اض درج""""ة الح""""رارة م""""ع التب""""اين الكبي""""ر
ب """""ين درجت """""ي ح """""رارة اللي """""ل والنھ """""ـار خ """""الل ش """""ھري ك """""انون األول وك """""انون الث """""اني المتوافق """""ة
م"""ع بداي """"ة مرحل"""ة النض """"ج النھ"""ائي للمحص """"ول ل"""ه أث """"ر إيج"""ابي كبي """"ر ف"""ي زي """"ادة نس"""بة الس """"كروز
ونقاوة العصير أيضا .
 - 2 – 2إن ظھ """ور الص"""قيع ) انخف """اض درج"""ات الح """رارة تح"""ت الص """فر الم"""ـئوي ( خ """الل ش"""ھر
ك"""انون األول ل """"ه أث """"را س """"لبيا طفيف"""ا ف """"ي نس """"بة الس """"كروز وحاص"""ل الس """"يقان وذل """"ك لقل """"ة ع """"دد
األي """""ام الت """""ي تعرض"""""ت لھ """""ا المحافظ"""""ة للص """""قيع قياس """""ا م"""""ع منطق """""ة المج"""""ر الكبي """""ر ف"""""ي
محافظة ميسان المشھورة بزراعة المحصول .
 - 3تواف """"ق ط """"ول فت """"رة اإلض """"اءة م"""ع ارتف """"اع درج """"ات الح """"رارة خ """"الل مراح """"ل نم """"و المحص """"ول
وھ""""ذا التواف """""ق ي """""تالءم بش """""كل كبي """""ر م """""ع نم""""و ونض """""ج المحص """""ول  ،إذ بلغ """""ت ع """""دد س """""اعات
س """"""اعة  .ي """"""وم‾ ١بالتت""""""ابع ،
ش """"""روق الش """"""مس خ """"""الل ش """"""ھر آذار ونيس """"""ان  6.45و 9.68
وھ""""ي مالئم """""ة ل """""دخول المحص""""ول مرحل """""ة التفرع """""ات وتكوين """""ه لتفرع""""ات غزي """""رة ف """""ي بداي """""ة
13.53
النم"""""و  ،كم """"""ا بلغ """"""ت خ """"""الل األش """"""ھر حزي """"""ران  ،تم """"""وز و آب  13.25 ، 12.40و
س"""""اعة  .ي"""""وم‾ ١بالتت"""""ابع  ،وھ """"""ي مناس"""""بة إلعط"""""اء نم"""""و خض """"""ري غزي"""""ر وزي"""""ادة ف """"""ي
اس"""""تطال ة س """"""يقان المحص"""""ول  ،بينم """"""ا بلغ """"""ت خ"""""الل ش """"""ھري ك"""""انون األول وك """"""انون الث """"""اني
 6.28و  6.52س"""""""اعة  .ي"""""""وم‾ ١بالتت """"""""ابع  ،وھ"""""""ي مالئم"""""""ة ج """"""""دا ً ل"""""""دخول المحص """"""""ول
مرحلة النضج النھائي وزيادة نسبة السكروز وحاصل السكر .
 - 4إن مجم"""""وع كمي"""""ة األمط """"""ار الس"""""اقطة خ """"""الل الس"""""نة ف """"""ي المحافظ"""""ة ھ """"""و  169.4مل"""""م وھ """"""ذا
يعطين """"ا مؤش """"را ً عل""""ى إن اعتم """"اد األمط""""ار ف """"ي زراع """"ة المحص""""ول يعتب """"ر غي""""ر ممكن """"ا  ،ولك""""ن
ھ """"ذا ال يق""""ف عائق""""ا ً أم""""ام زراعت""""ه باعتب""""ار أن للمحافظ""""ة م""""وارد مائي""""ة أخ""""رى متمثل""""ة بش""""كل
رئ""""يس بالمي""""اه الس""""طحية ) نھ """""ر دي""""الى وجداول""""ه وفروع""""ه ( والمتواج """""دة ف""""ي اغل""""ب المس """""احات
الص"""""الحة للزراع """"""ة ف"""""ي المحافظ """"""ة علم """"""ا إن معظ"""""م ھ """"""ذه األمط """"""ار تس"""""قط خ """"""الل مرحل """"""ة
النضج وعندما تكون حاجة النباتات إلى الماء قليلة أو معدومة .
الكلمات المفتاحية  :قصب السكر  ،عوامل مناخية  ،موارد مائية  ،تربة  ،محافظة ديالى .
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Abstract :
Study of the natural factors namely, Geographic site, climatic factors, irrigation resources
and soil characteristics were investigated in Diyala Governorate. The aim of study was to
Know the capability and suitability of Sugarcane Succharum officinarum L. cultivation and
its economic industrialization in Diyala Governorate. The following results showed :
1. As the governorate is situated between latitudes 33˚ 11 and 35˚ 28 north of equator , so
that it is considered as part of sugarcane productive region .
2. M iddling of mean temperature during the first months of the crop growth (tillering stage).
Then, gradually increases during months which are coincident with the great vegetative
growth stage. Followed, by gradual decrease of temperature during both early and late
maturity stages are considered of significant positive effect on the crop growth and
maturity.
3. Coincident of lightly duration length with the increase of temperature during Sugar
cane growth stage is considered of magnificent favorable condition for the crop
growth and maturity.
4. Total mean yearly rainfall in the governorate is about 169.4 mm. This indicates that
Sugarcane cultivation is impossible without using other irrigation resources.

Key Words: Sugarcane, Climate factors, Irrigation resources, Soil, Diyala Governorate .

: المقدمة
 م"""""ن المحاص """""يل الحقلي"""""ة المھم"""""ة ف"""""يSaccharum officinarum
L. يع """""د قص"""""ب الس"""""كر
 يعتم """""د أنت""""اح الس""""كر أساس""""ا عل """""ى. ( 8 )  فھ""""و محص""""ول معم""""ر ينتم """""ي إل""""ى العائل""""ة النجيلي""""ة، الع""""الم
 م """"""ن% 65  إذ بلغ """"""ت كمي """"""ة الس """"""كر المس"""""تخلص من """"""ه ح """"""والي، زراع"""""ة و تط """"""ور ھ """"""ذا المحص"""""ول
،  ف """"""ي الع """"""راق يع """"""د قص"""""ب الس """"""كر م """"""ن المحاص """"""يل الص """"""ناعية المھم """"""ة. ( 12 ) اإلنت"""""اج الع """"""المي
وعل"""ى ال """"رغم م """"ن مض """"ي أكث """"ر م """"ن أربع """"ة عق"""ود عل """"ى قي """"ام ص """"ناعة الس """"كر في """"ه إال أن ھ """"ذه الص """"ناعة
2001  إذ أن كمي """""ات الس"""""كر المنتج """""ة محلي"""""اً من """"" ه للع"""""ام، م """""ا زال"""""ت متعث """""رة وف"""""ي أول """""ى مراحلھ"""""ا
 ( وھ """"ي تمث """"ل نس """"بة ض """"ئيلة م """"ن الكمي """"ات المس """"تھلكة س """"نوياً وق """"د يرج """"ع ھ """"ذا4 )  ط """"ن500 ق """"در ت ب """"ـ
بالدرج""""ة األول""""ى إل """""ى ال""""نقص ف""""ي المس """""احات المزروع""""ة م""""ن المحص """""ول وانخف""""اض اإلنتاجي""""ة بوح """""دة
 ل""""ذا يج """"ب التوس""""ع ف""""ي زراعت """"ه أفقي""""اً وزي""""ادة،  ھكت""""ار/  ط""""ن س """"يقان30 المس """"احة وال""""ذي بل """"غ مع""""دل
 أل """""ف ھكت"""""ار تع"""""د ص"""""غيرة6.25  إذ أن المس"""""احات المس """""تثمرة للمحص"""""ول والبالغ"""""ة، ًاإلنت """""اج عمودي"""""ا
 ملي """"""ون6.25 ج"""""داً مقارن"""""ة م"""""ع المس"""""احات الت"""""ي يمك"""""ن أن تمت"""""د إليھ"""""ا زراعت"""""ه مناخي"""""اً والبالغ"""""ة
)  ھكت"""""ار/  ط """""ن س """""يقان112  كم """""ا يمك """""ن الوص """""ول إل """""ى إنتاجي """""ة عالي """""ة ق """""د تتج """""اوز. ( 2 )ھكت """""ار
. ( 12
يحت"""""اج محص"""""ول قص"""""ب الس"""""كر إل"""""ى درج"""""ات ح"""""رارة معتدل"""""ة وط"""""ول فت"""""رة إض"""""اءة قص"""""يرة
 كم""""ا، ونس """"بة رطوب""""ة منخفض """"ة وس""""رعة ري """"اح ھادئ""""ة وكمي """"ات مي""""اه قليل """"ة خ""""الل مرحل """"ة التفرع""""ات
يحت """""اج المحص"""""ول خ """""الل مرحل"""""ة النم """""و الخض"""""ري الكب """""رى إل"""""ى درج """""ات ح"""""رارة مرتفع """""ة وط"""""ول
 أم""""ا خ""""الل مرحل""""ة، فت """"رة إض""""اءة طويل""""ة ورطوب""""ة نس """"بية عالي""""ة وس""""رعة ري""""اح ھادئ """"ة وري غزي""""ر
النض """""ج فيحت"""""اج إل"""""ى درج"""""ات ح"""""رارة منخفض"""""ة دون الوص"""""ول إل"""""ى درج"""""ة الص"""""قيع وط"""""ول فت"""""رة
. ( 5  و6 ) إضاءة قصيرة ونسبة رطوبة منخفضة مع التوقف عن ري المحصول
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إن أھمي$$$$ة دراس $$$$$ة المقوم """""ات الطبيعي """""ة لمحافظ""""ة دي """""الى الت """""ي ممك """""ن أن ت""""ؤثر ف """""ي إنت """""اج قص """""ب
الس """""كر ھ"""""و ألھمي"""""ة زراع"""""ة ھ"""""ذا المحص"""""ول م"""""ن الن"""""واحي الص"""""ناعية والبيئي"""""ة واالقتص"""""ادية  ،إذ أن
ص """""ناعة الس"""""كر ص"""""ناعة نظيف """""ة وغي"""""ر ملوث"""""ة للبيئ """""ة )  ( 11وتع"""""د فرع"""""ا م """""ن ف"""""روع الص"""""ناعات
التحويلي"""""ة الت"""""ي تس"""""تطيع أن ت"""""ؤثر ف"""""ي تح """"""ديث وتس"""""ريع التنمي"""""ة الزراعي"""""ة وتس"""""اعد عل"""""ى تحقي """"""ق
أھ """"داف األم""""ن الغ""""ذائي ال """"ذي يع""""اني من""""ه الع""""راق من """"ذ زم""""ن طوي""""ل  .كم """"ا إن إنش""""اء معم""""ل لص""""ناعة
الس""""كر س """""يؤدي إل """""ى تط """""وير ش""""بكات النق """""ل  ،إذ ت """""زداد الحاج """""ة إل""""ى النق """""ل وتط """""وير وس """""ائطه ورف """""ع
كفاءت """""ه م"""""ع النم"""""و الص"""""ناعي وتنفي"""""ذ خط """""ط التنمي"""""ة )االقتص"""""ادية واالجتماعي"""""ة ( وت"""""زداد متطلبات"""""ه
والطل """"""ب علي""""""ه عب""""""ر مراح""""""ل التق""""""دم االقتص """"""ادي )  . ( 10فض""""""ال ع""""""ن أن التوس""""""ع ف""""""ي زراع"""""" ة
المحص"""""ول وتص"""""نيع الس"""""كر س"""""يؤدي إل"""""ى إدخ"""""ال الكثي"""""ر م"""""ن الص"""""ناعات الثانوي"""""ة المعتم"""""دة عل"""""ى
مخلفات """""ه مث"""""ل ص"""""ناعة ال """""ورق  ،ص"""""ناعة األل"""""واح الخش"""""بية المض """""غوطة  ،إنت"""""اج الحري"""""ر الص"""""ناعي
 ، Rayonص """""نع الم """""واد البالس """""تيكية وغيرھ """""ا  .كم """""ا يترت """""ب م """""ن إمكاني """""ة زراع """""ة المحص """""ول إنش"""""اء
مص""""نع الس""""تخراج الس """""كر وھ""""ذا س """""يؤدي أيض""""ا إل """""ى إدخ""""ال ع """""دد م""""ن الص """""ناعات الثانوي""""ة المعتم """""دة
عل """""ى مخلف """""ات ص """""ناعة الس"""""كر مث """""ل ص """""ناعة الخمي """""رة  ،ص"""""ناعة الخ """""ل  ،ص """""ناعة العل """""ف الحي"""""واني
وغيرھ"""""ا  ،وھ"""""ذا بمجمل"""""ه س """"""يؤدي إل"""""ى اس"""""تيعاب األع"""""داد الكبي """"""رة م"""""ن ا ألي"""""دي العامل"""""ة وس """"""يعود
بالرخ"""""اء عل"""""ى س"""""كان المحافظ"""""ة  .فض"""""ال ع"""""ن انض"""""مام محافظ"""""ة دي"""""الى إل"""""ى محافظ"""""ات الع """"""راق
األخ """""رى المعروف """""ة بزراع"""""ة المحص """""ول وتص """""نيع الس"""""كر من """""ه وھ """""ي ميس"""""ان  ،نين """""وى والس"""""ليمانية ،
إذ ستش""""ارك فعلي""""ا م""""ع ھ""""ذه المحافظ""""ات ف""""ي جع""""ل الع""""راق مس""""تقبال غني""""ا بم""""ادة الس""""كر وھ""""ي الم""""ادة
الغذائي"""""ة الوحي"""""دة الت"""""ي تس"""""تھلك وب"""""ال اس"""""تثناء ف"""""ي جمي"""""ع أقط"""""ار الع"""""الم )  . ( 13وم"""""ن المع"""""روف
أيض""""ا إن موق """""ع الع""""راق الجغراف """""ي يعطي""""ه مي """""زات اقتص""""ادية لقرب """""ه م""""ن أس """""واق نق""""ص الس """""كر ف """""ي
منطق """"""ة الش """"""رق األدن """"""ى ومنطق """"""ة الخل """"""يج العرب """"""ي وجمي """"""ع دول الج """"""وار  ،إذ إن قرب """"""ه م """"""ن أس""""""واق
نق """"ص الس """"كر يقل """"ل م """"ن كل """"ف النق """"ل فكلم """"ا كان """"ت كل """"ف النق """"ل منخفض """"ة وال تمث """"ل س """"وى نس """"بة ض """"ئيلة
من إجمالي كلف اإلنتاج والتسويق أمكن الحصول على سوق أوسع ) . ( 1
إن ح$$$$$دود الدراس$$$$$ة المكاني"""""ة لمحافظ"""""ة دي"""""الى فإنھ """"""ا تق"""""ع ف"""""ي المنطق"""""ة الوس"""""طى مـ"""""ـن القط """"""ر
يح """""دھا م"""""ن الش"""""مال محافظ"""""ة الس """""ليمانية والش"""""مال الش"""""رقي محافظ"""""ة ص """""الح ال"""""دين وم"""""ن الغ"""""رب
محافظ"""""ة بغ"""""داد والجن"""""وب الش"""""رقي محافظ"""""ة ص"""""الح ال"""""دين وم"""""ن الجن"""""وب محافظ"""""ة واس"""""ط وم """"""ن
الشرق إيران .
أم """"ا مس$$$$وغات الدراس$$$$ة فھ""""و لت""""وفير الم""""واد األولي """"ة الالزم"""" ة لتص""""نيع الس""""كر  ،فق""""د أثبت""""ت جمي""""ع
الدراس """"""ات أن الكمي """"""ات المنتج""""""ة م """"""ن محص""""""ولي قص """"""ب الس """"""كر و بنج""""""ر الس """"""كر دون االحتياج""""""ات
المحلي"""""ة المطلوب"""""ة إذ ال يغط """"""ي س"""""وى  % 4م """"""ن االس"""""تھالك الكل """"""ي للس"""""كر ف """"""ي الع"""""راق إذ كان """"""ت
اكب""""ر كمي """""ة لالس""""تيراد ع """""ام  1988والت""""ي بلغ """""ت  794أل""""ف ط """""ن  ،بينم""""ا بلغ """""ت كمي""""ة اإلنت """""اج 500
طن /سنة فقط ) . ( 7
ل """"ذا تھ $$$$دف ھ$$$$ذه الدراس $$$$ة إل """"ى معرف""""ة م """"دى مالئم """"ة زراع""""ة قص """"ب الس """"كر ف""""ي محـ """"ـافظة دي""""الى
من خالل دراسة المقومات الطبيعية للمحافظة والمؤثرة في نمو وإنتاجية المحصول .

المقومات الطبيعية المؤثرة في نمو وإنتاجية محصول قصب السكر
أوال  :العوامل المناخية :
 .1درجة الحرارة :

تلع"""""ب درج """"""ة الح """"""رارة دورا مھم"""""ا ف """"""ي نم """"""و وحاص"""""ل محص """"""ول قص """"""ب الس """"""كر  ،إذ
ت """""زداد ع"""""دد التفرع """""ات ت"""""دريجيا بازدي """""اد درج"""""ة الح """""رارة حت"""""ى تص """""ل أقص"""""اھا عن """""د درج"""""ة  30م˚
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تقريب""""ا  ،ولھ """""ذه أھميتھ """""ا أيض """""ا ف """""ي المن """""اطق المعتدل""""ة والش """""به االس """""ـتوائية  ،إذ تص """""بح الح """""رارة فيھ """""ا
العام """""ل المح """""دد خ"""""الل موس """""م الش """""تاء )  . ( 8تشـ"""""ـير كثي """""ر م """""ن الدراس"""""ات إل """""ى إن نم """""و المجم"""""وع
الخض""""ري لنب""""ات قص""""ب الس""""كر يك""""ون قلي""""ل للغاي""""ة ف""""ي درج""""ات الح""""رارة المنخفض"""" ة )  15.5م˚ ( ،
كم """""ا إن ھن"""""اك ت """""أثير كبي"""""ر لدرج """""ة الح"""""رارة أثن """""اء اللي"""""ل عل """""ى نم"""""و المحص """""ول وكمي"""""ة الس"""""كروز
المنتقل """"""ة م """"""ن األوراق إل """"""ى الس """"""يقان )  ، ( 18فلق""""""د وج """"""د إن نبات """"""ات القص """"""ب ) عمرھ """"""ا  6ش""""""ھور (
النامي """"ة ف""""ي لي """"ل ب""""ارد )  13.5م˚ ( ق """"د انخف""""ض نموھ """"ا بم""""ا يس """"اوي تقريب""""ا  % 50م """"ن نم""""و مثيالتھ""""ا
النامي """"""ة ف""""""ي لي""""""ل داف """"""ئ )  23م˚ (  ،كم""""""ا انخفض""""""ت أيض """"""ا كمي""""""ة الس""""""كروز المنتقل""""""ة )  . ( 6أدت
الح """""رارة المنخفض """""ة إل """""ى جف """""اف وم """""وت األوراق الس """""فلى قب """""ل تم """""ام نض """""جھا  ،بينم """""ا أص """""بح مظھ"""""ر
األوراق العلي """""ا يمي """""ل لالص """""فرار المخض """""ر نتيج """""ة لخفـ"""""ـض المحـ """""ـتوى الكل """""وروفيلي كمـ """""ـا لـ """""ـو كان"""""ت
النبات"""""ات ناض"""""جة وص """"""الحة للحص"""""اد )  . ( 20إن درج """"""ات الح"""""رارة المنخفض"""""ة تعم """"""ل عل"""""ى خف """"""ض
المحت """""وى النيتروجين"""""ي والبوتاس"""""ي وبالت"""""الي جف"""""اف وم"""""وت األوراق الس"""""فلى قب"""""ل تم"""""ام نض"""""جھا  ،أي
إن تع """"رض نبات """"ات قص""""ب الس """"كر لفت """"رة طويل""""ة م """"ن الطق """"س الب""""ارد ت """"ؤدي إل """"ى ت""""أخير أو بط """"ئ النم""""و
م""""ع تحس """""ن ف """""ي المحت """""وى الس """""كري ) الس """""كروز ( حت """""ى تح """""ت الظ """""ـروف البيئي """""ة الت """""ي يت """""وافر فيھ """""ا
اإلم """"""داد الم """"""ائي والنيتروجين""""""ي  .إن درج """"""ة الح """"""رارة الص""""""غرى خ """"""الل أش """"""ھر الب""""""رد ھ """"""ي العام""""""ل
الوحي""""د ال""""ذي يس""""رع م""""ن النض """""ج بينم""""ا الطق""""س ال""""دافئ ح""""ـتى ف """""ي غي""""اب العوام""""ل األخ""""رى المح """""دد
لنم""""و قص""""ب الس """""كر كالرطوب""""ة والنيت """""روجين يمھ""""د إل""""ى اس """""تئناف النبات""""ات لنموھ """""ا الخض""""ري النش """""يط
. ( 19
وزي""""ادة محـ """""ـتواھا م""""ن الس """""كريات األحادي """""ة وخف""""ض نس """""بة الس""""كروز القاب """""ل لالس """""تخالص )
إن االنخف""""""اض ف""""""ي المتوس """""""ط الش""""""ھري لدرج""""""ة الح """""""رارة الص""""""غرى ھ""""""و العام """""""ل المح""""""دد لنم """""""و
المحص """""ول وحاص """""ل الس """""كر كم """""ا إن زي """""ادة الف """""رق ب """""ين درج """""ة الح """""رارة العظم """""ى والص """""غرى خ"""""الل
األس """""ابيع الس """""تة الس"""""ابقة لموس """""م الحص """""اد ت"""""ؤدي إل """""ى زي"""""ادة كبي """""رة ف """""ي نس"""""بة الس """""كروز وحاص"""""ل
السكر )  ( 5مع تحسن في نقاوة العصير ) . ( 9

 . 2الضوء :

إن الض"""""وء ھ"""""و مص"""""در الطاق"""""ة لعملي"""""ة التمثي"""""ل الض"""""وئي وبن"""""اء الس"""""كروز  ،فت"""""ؤدي ط """"""ول
الفترة الضوئية إلى زيادة التمثيل الضوئي الذي بدوره يوفر غذاء أكثر للنمو )  21و . ( 15
ت""""ؤثر ط""""ول الفت """""رة الض""""وئية ف""""ي ص """""فة ع""""دد التفرع """""ات لنبات""""ات قص""""ب الس """""كر في""""ؤدي قص """""ر
ط """"ول ھ""""ذه الفت """"رة الت""""ي تنم """"و فيھ""""ا ھ""""ذه النبات """"ات إل""""ى نق """"ص ع""""دد التفرع """"ات المتكون""""ة للنب""""ات ) ( 22
ولھ"""""ذه الحقيق"""""ة أھميتھ"""""ا ف """"""ي المن"""""اطق الت"""""ي تتمي """"""ز بط"""""ول الفت"""""رة الض """"""وئية ف"""""ي فص"""""ل الص """"""يف
وقص""""رھا نس""""بيا ف """""ي الربي""""ع والخري""""ف ونقص """""ھا لدرج""""ة كبي """""رة أثن""""اء الش""""تاء  .كم """""ا إن ھن""""اك عالق """""ة
ب""""ين ط""""ول الفت """""رة الض""""وئية وكمي""""ة الم """""ادة الجاف""""ة المتجمع """""ة  ،فالنبات""""ات النامي""""ة ف """""ي ض""""وء الش """""مس
الكام """"ل ط """"ول النھ """"ار ت """"زداد فيھ """"ا كمي """"ة الم """"ادة الجاف """"ة وتق """"ل الرطوب """"ة ع """"ن مثيلتھ """"ا النامي """"ة ف """"ي ض""""وء
ش """"مس كام""""ل أيض """"ا ولك""""ن لم """"دة نص""""ف ي""""وم فق """"ط )  . ( 6عل""""ى أي """"ة ح""""ال  ،يلع """"ب الض""""وء دورا ھام""""ا
ف """"ي طبيع """"ة وميكانيكي""""ة انتق """"ال الس""""كروز بالنب """"ات إذ يعتب""""ر مس """"ؤوال ع""""ن بداي """"ة انتق""""ال الس """"كريات م""""ن
األوراق وكذلك قطبية واتجاه حركة االنتقال ومعدل ھذا االنتقال ) . ( 23

 .3الرطوبة النسبية :

ت """"ؤدي الرطوب """"ة النس """"بية العالي""""ة إل """"ى تق """"ارب الف""""رق ب """"ين س """"رعة نم """"و الس""""يقان ف """"ي اللي """"ل والنھ""""ار
وال """"ى إح""""داث تغيي """"ر ف""""ي ص""""فات النم """"و خصوص""""ا خ """"الل مرحل""""ة النم""""و الخض """"ري الكب""""رى  ،إذ إن لھ""""ا
دورا ف""""ي زي """""ادة المحت """""وى الرط """""وبى ال """""داخلي لنب """""ات قص """""ب الس """""كر ال """""ذي يعتب """""ر م """""ن أھ """""م العوام """""ل
المس """""ؤولة ع """""ن عملي"""""ات بن """""اء وانتق """""ال وتجم"""""ع الس """""كريات )  . ( 3إن نق """""ص الرطوب"""""ة الجوي """""ة يس"""""بب
حص """""ول تغيي"""""ر ف"""""ي الس """""طح الكل"""""ي ل"""""ألوراق النش """""طة وال"""""ذي ي"""""نعكس س """""لبا عل"""""ى س"""""رعة التمثي"""""ل
الض """""وئي وبالت """""الي عل"""""ى النم """""و .وق"""""د أثبت """""ت الدراس """""ات ارتب"""""اط نق """""اوة العص"""""ير الس """""كري ب"""""المحتوى
الرط """""وبي ف """""ي س"""""يقان قص """""ب الس"""""كر الص """""الحة لالس"""""تخالص  ،إذ ي """""ؤدي ارتف"""""اع المحت """""وى الرط"""""وبي
إل""""ى دف""""ع النبات""""ات تج""""اه النم""""و الخض""""ري مس""""تھلكا كمي""""ات كبي""""رة م""""ن الس""""كريات ف""""ي تك""""وين القم""""م
الخض """""راء مم """""ا ي """""نعكس س """""لبا عل """""ى نق """""اوة العص """""ير )  . ( 9إن ت """""وفر الرطوب """""ة م """""ع ارتف """""اع درج"""""ات
الحرارة يعد ضروريا لزيادة سرعة التمثيل الضوئي والنمو الخضري للمحصول .

 .4الرياح :
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تس """"""بب العواص""""""ف الش """"""ديدة واألعاص""""""ير أض """"""رارا كبي""""""رة لمحص """"""ول قص""""""ب الس """"""كر نتيج""""""ة
تش""""قق وتم """""زق األوراق مم """""ا يض """""عف قابليتھ""""ا ف """""ي إج """""راء عملي """""ة التمثي""""ل الض """""وئي وتك """""وين الس """""كر،
كم""""ا إن لھ""""ا ت""""أثيرا ف""""ي اض""""طجاع وتكس""""ر الس """""يقان مم""""ا يس""""بب توق""""ف النم""""و وقل""""ة الم""""واد الس """""كرية
المتكونة في النبات .
أم """"""ا الري """"""اح الس """"""اخنة ) الس """"""موم ( فأنھ """"""ا تس """"""بب تح """"""رق األوراق وحص """"""ول ن """"""تح س """"""ريع م """"""ن
النبات """"ات وتظھ """"ر ف""""ي األوراق الحديث """"ة التك""""وين من """"اطق جاف""""ة ميت """"ة رمادي""""ة الل """"ون بع""""د ي """"وم أو ي""""ومين
م """"ن التع """"رض لھ""""ذه الحال """"ة والت """"ي تص""""بح فيم """"ا بع""""د قھوائي """"ة وھ """"ذا م""""ا يس """"بب ت """"أثيرا س""""لبيا ف """"ي نم""""و
ونضج المحصول ) . ( 6

ثانيا :الموارد المائية :

تلع""""ب مي """""اه ال """""ري الس """""يحي ومي """""اه األمط """""ار دورا ھام""""ا ف """""ي تفري """""ع نب """""ات قص """""ب الس """""كر ،إذ
ي """""ؤدي ال"""""ري المالئ"""""م إل """""ى زي"""""ادة ع"""""دد التفرع """""ات للنب"""""ات خ"""""الل مرحل """""ة التفرع"""""ات وك"""""ذلك ع"""""دد
السيقان القابلة لالستخالص عند الحصاد .
بع """"ض أص""""ناف قص""""ب الس """"كر يتحم""""ل العط""""ش الش """"ديد بينم""""ا ت""""تمكن أص """"ناف أخ""""رى م""""ن النم""""و
ف""""ي من """""اطق مغم """""ورة بالم """""اء ويالح """""ظ إن ال """""ري المن""""تظم ي """""ؤدي إل """""ى نم """""و الج """""ذور س """""طحيا  ،بينم """""ا
ي"""ؤدي جف """"اف الترب"""ة إل """"ى تعم """"ق المجم"""وع الج """"ذري فيھ"""ا  .كم """"ا إن ال """"تحكم ف"""ي مي """"اه ال"""ري ھ """"و المفت """"اح
ل""""دفع النبات""""ات إل""""ى النض""""ج األمث """""ل إذ أن زي""""ادة أو ت""""وفر الرطوب""""ة األرض """""ية ف""""ي نھاي""""ة موس""""م النم """""و
ي """"ؤدي إل""""ى ت """"أخير موع""""د النض """"ج )  . ( 16عل""""ى أي """"ة ح""""ال يتف """"وق إنت""""اج قص """"ب الس""""كر المعتم """"د عل""""ى
ال """"ري المن """"تظم عل """"ى مثيل """"ه المعتم """"د كلي """"ا عل""""ى األمط """"ار  ،وذل """"ك لص """"عوبة ال """"تحكم ف """"ي الكمي """"ة الس""""اقطة
ولسھولة التحكم بكمية المياه المعتمد على الري .

ثالثا :التربة :

 7.7ينم """""و محص"""""ول قص"""""ب الس"""""كر ف"""""ي م"""""دى م """""ن رق"""""م الحموض"""""ة يت"""""راوح ب"""""ين 6.1
وتعتب""""ر الزي """""ادة ف """""ي الجان """""ب الحامض """""ي أكث """""ر ض """""ررا م """""ن زيادتھ """""ا ف """""ي الجان """""ب القل """""وي  ،وت """""ؤدي
الحراث """""ة العميق"""""ة إل"""""ى تش"""""جيع النم"""""و العمي"""""ق للج """""ذور وق"""""د يرج"""""ع ذل"""""ك إل"""""ى تحس"""""ين التھوي"""""ة  .إن
قص""""ب الس""""كر المن""""زرع ف""""ي األراض""""ي الثقيل""""ة أو األراض """""ي المحتوي""""ة عل""""ى نس""""بة عالي""""ة م""""ن ال """""دبال
يك """"ون محت """"واه م """"ن الس """"كروز أق """"ل م """"ن مثيل """"ه المن""""زرع ف """"ي األراض """"ي الخفيف """"ة نس """"بيا فض """"ال ع """"ن ذل""""ك
فأن النباتات تميل إلى النضج المبكر في األراضي الشديدة التماسك .
كم"""ا تش """"ير بع """"ض الدراس """"ات إل """"ى أن زي """"ادة األم """"الح بالترب"""ة ين """"تج عنھ """"ا معان """"اة النبات """"ات م """"ن الش """"د
الرطوبي الداخلي وبالتالي تدھور صفات العصير السكري ) . ( 6

تحليل النتائج :
المقومات الطبيعية المؤثرة في نمو وإنتاجية محصول قصب السكر
أوال  :العوامل المناخية :
 .1درجة الحرارة :
يش """""ير الج"""""دول )  ( 1إل """""ى حص"""""ول ارتف """""اع ف"""""ي مع """""دل درج"""""ة الح """""رارة خ"""""الل األش"""""ھر
آي""""""""""ار  ،حزي""""""""""ران  ،تم""""""""""وز  ،آب و أيل""""""""""ول )  40.8 ، 41.0 ، 38.6 ، 32.2و  35.4م˚ ( بالتت""""""""""ابع
 11.6 ،و  14.2م˚
 .وانخفاض """""ھا خ"""""الل األش"""""ھر ك"""""انون األول  ،ك"""""انون الث"""""اني وش"""""باط ) 12.2
( بالتت""""ابع  .كم""""ا إن ھن""""اك ف""""رق كبي """""ر ب""""ين درجت""""ي ح""""رارة اللي """""ل والنھ""""ار خصوص""""ا خ""""الل األش """""ھر
ك """""""انون األول  ،ك"""""""انون الث"""""""اني وش"""""""باط )  16.2 ، 9.4و  11.1م˚ ( بالتت """""""ابع  .ولي"""""""ل داف"""""""ئ خ"""""""الل
 30.5 ، 30.7 ، 27.2و  26.8م˚ (
األش""""""""ھر آي""""""""ار  ،حزي""""""""ران  ،تم""""""""وز  ،آب وأيل""""""""ول ) ، 24.5
بالتت"""""ابع  .كم"""""ا يتض"""""ح م"""""ن الج"""""دول انخف"""""اض درج"""""ة الح"""""رارة دون الص"""""فر المئ"""""وي خ"""""الل األي"""""ام
العشرة األخيرة من شھر كانون األول  ،إذ بلغ معدل درجة الحرارة )  5.6 -م˚ ( .
إن ارتف """"""اع درج """"""ة الح """"""رارة يس """"""اعد ف """"""ي ت """"""وفير بيئ """"""ة مالئم """"""ة لنم """"""و المحص """"""ول واس""""""تطالة
الس """"يقان خ """"الل مرحل""""ة النم """"و الخض""""ري الكب """"رى وق""""درة عالي """"ة عل """"ى خ""""زن كمي """"ات كبي""""رة م """"ن الم""""واد
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الغذائي """""ة ف """""ي األنس """""جة البرنكيمي """""ة والت """""ي يحتاجھ """""ا المحص """""ول – فيم """""ا بع """""د – لتك """""وين س """""يقان قابل """""ة
لالس"""""تخالص  ،أو بعب"""""ارة أخ"""""رى يس"""""اعد ارتف"""""اع درج"""""ة الح"""""رارة ف"""""ي خ"""""زن كمي"""""ات كبي"""""رة م"""""ن
الس""""كريات األحادي """""ة بفع """""ل إن """""زيم األنفرتي """""ز الحامض """""ي ال """""ذي ال يعم """""ل إال بارتف """""اع درج """""ات الح """""رارة
 .كم """"ا إن اللي""""ل ال""""دافئ خ """"الل ھ""""ذه المرحل""""ة يس""""اعد بش """"كل أكب""""ر ف""""ي إج """"راءات عملي""""ة الخ""""زن  .بينم""""ا
ي """""وفر انخفاض"""""ھا بيئ """"" ة مالئم"""""ة لنض """""ج المحص"""""ول  ،وان التب """""اين الكبي"""""ر ب """""ين درجت"""""ي ح """""رارة اللي"""""ل
والنھ """""ار يعج """""ل التبكي """""ر ف """""ي النض """""ج  ،أو يس """""اعد باإلس """""راع ف """""ي تحوي """""ل الس """""كريات األحادي """""ة ) الت """""ي
تكون """"ت خ """"الل مرحل""""ة النم """"و الخض """"ري الكب""""رى ( إل """"ى س""""كروز بفع """"ل إن """"زيم األنفرتي""""ز المتع """"ادل ال""""ذي
ال يعم""""""ل إال بانخف """""""اض درج """""""ات الح """""""رارة  ،أي االنتق """""""ال الس """""""ريع للنبات """""""ات م """""""ن مرحل """""""ة النم """""""و
الخض """""ري إل """""ى مرحل """""ة النض"""""ج المبك """""ر  .أم """""ا ت """""زامن الص"""""قيع خ """""الل ش """""ھر ك """""انون األول والمتواف"""""ق
م""""ع دخ""""ول المحص""""ول مرحل""""ة النض""""ج النھ""""ائي ل """""ه أث""""را س""""لبيا طفيف""""ا ف""""ي نس""""بة الس""""كروز وحاص """""ل
الس"""يقان وذل """"ك لقل"""ة ع """"دد األي """"ام الت"""ي تعرض """"ت لھ"""ا المحافظ """"ة للص """"قيع قياس"""ا م """"ع منطق"""ة المج """"ر الكبي """"ر
في محافظة ميسان المعروفة بزراعة قصب السكر .

 . 2الضوء :
يب""""ين الج """""دول )  ( 2حص""""ول زي """""ادة ف""""ي ع """""دد س """""اعات ش""""روق الش """""مس خ""""الل األش """""ھر حزي """""ران
 ،تم""""""""وز و آب وص""""""""لت إل""""""""ى  13.25 ، 12.40و  13.53س""""""""اعة  .ي""""""""وم‾ ، ١وقل""""""""ة ف""""""""ي ع """""""""دد
الس """""""اعات خ """""""الل األش """""""ھر ك """""""انون األول  ،ك"""""""انون الث """""""اني وش """""""باط وص """""""لت إل"""""""ى  6.52 ، 6.28و
 6.37ساعة  .يوم‾ ١بالتتابع .
إن زي """"""ادة ع""""""دد س """"""اعات ش""""""روق الش """"""مس خ""""""الل مرحل """"""ة النم""""""و الخض """"""ري الكب""""""رى يس""""""اعد
المحص """"ول ف """"ي إطال """"ة عملي """"ة التمثي""""ل الض """"وئي وبالت """"الي إنت """"اج كمي """"ات أكب""""ر م """"ن الم """"واد الغذائي """"ة الت""""ي
تخ""""زن ف""""ي األنس """""جة البرنكيمي""""ة ) الخازن""""ة ( مم """""ا ي""""ؤدي إل """""ى إنت""""اج س""""اق ق """""وي يق""""اوم االض """""طجاع
فض """""ال ع"""""ن تك"""""وين مس"""""احة ورقي"""""ة كبي"""""رة )  ( 17وھ """""ذا بمجمل"""""ه س"""""يوفر خ"""""زين م"""""ن الس"""""كريات
األحادي """"ة المتمثل""""ة بس""""كري الكلوك""""وز والفركت""""وز الت""""ي تتح""""ول فيم""""ا بع""""د – بفع""""ل األنزيم""""ات – إل""""ى
س """""كروز  ،وان قل"""""ة ع """""دد س"""""اعات ش"""""روق الش """""مس خ"""""الل األش"""""ھر ك """""انون األول  ،ك"""""انون الث"""""اني و
ش """""باط لھ"""""ا ت"""""أثير ايج"""""ابي أيض"""""ا  ،إذ سيس"""""اعد ف"""""ي عملي"""""ة التحوي"""""ل وبالت"""""الي التبكي"""""ر ف"""""ي نض"""""ج
المحص""""ول وزي""""ادة ف """""ي نس""""بة الس """""كروز ونق""""اوة العص """""ير والت""""ي ت """""نعكس ايجابي""""ا ف """""ي زي""""ادة حاص """""ل
السكر .
جدول )  : ( 1المعدالت الشھرية لدرجات الحرارة ) م˚ ( لمحافظة ديالى للمدة
) . ( 2002 - 1988
أشھر السنة

معدل درجة
الحرارة ) م˚ (

معدل درجة حرارة
النھار ) م˚ (

معدل درجة حرارة
الليل ) م˚ (

كانون الثاني

11.6

19.6

3.4

شباط
آذار
نيسان
آيار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول *

14.2
20.2
28.7
32.2
38.6
41.0
40.8
35.4
30.0
19.8
17.3

20.7
26.2
34.0
40.5
48.5
50.9
49.6
44.4
36.7
26.6
25.2

9.6
13.3
21.9
24.5
27.2
30.7
30.5
26.8
21.9
13.3
9.1
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21.6
14.3
كانون األول**
14.5
5.1
كانون األول***
* معدل درجة الحرارة للعشرة أيام األولى لشھر كانون األول
** معدل درجة الحرارة للعشرة أيام الثانية لشھر كانون األول
*** معدل درجة الحرارة للعشرة أيام األخيرة لشھر كانون األول

المجلد ) (١العدد )٢٠٠٩ (١
7.5
5.6 -

 . 3معدل الرطوبة النسبية ومعدل التبخر :

يوض""""ح الج """""دول )  ( 2أيض """""ا حص """""ول زي """""ادة ف """""ي مع """""دل الرطوب """""ة النس """""بية خ """""الل أش """""ھر الس """""نة
باس """""تثناء أش"""""ھر الص """""يف إذ بل"""""غ أعل """""ى مع"""""دل للرطوب """""ة النس"""""بية خ """""الل ش"""""ھر ك """""انون األول وبنس"""""بة
 % 58.7وأق"""""ل مع"""""دل لھ """"""ا خ"""""الل ش """"""ھر تم"""""وز بنس """"""بة  . % 11.9كم"""""ا يوض """"""ح الج"""""دول حص """"""ول
زي""""ادة ف""""ي مع""""دل التبخ""""ر خ""""الل أش""""ھر الص""""يف إذ بل""""غ أعل""""ى مع""""دل لھ""""ا خ""""الل ش""""ھر تم""""وز 465.0
ملم بينما بلغ أقل معدل خالل شھري كانون األول وكانون الثاني  58.0و 54.1ملم بالتتابع .
إن انخف """""اض الرطوب"""""ة النس """""بية وارتف"""""اع مع"""""دل التبخ """""ر خ"""""الل مرحل"""""ة النم """""و الخض"""""ري الكب"""""رى
الممت """"دة م """"ن بداي""""ة نيس """"ان حت """"ى نھاي""""ة آب لھ """"ا ت """"أثيرا س""""لبيا ف """"ي نم """"و المحص""""ول إذ يس """"بب بط """"ئ ف""""ي
النم""""و وقل""""ة ف""""ي اس """""تطالة الس""""اق م""""ع انخف""""اض ف """""ي مس""""احة الورق""""ة وھ""""ذا س """""يؤدى إل""""ى قل""""ة الم """""واد
الغذائي""""ة المتكون """""ة بفع """""ل عملي """""ة التمثي """""ل الض """""وئي مم""""ا ي """""نعكس س """""لبا عل """""ى مرحل """""ة النض """""ج فيس """""بب
ت """"أخيرا ف """"ي النض""""ج وقل """"ة ف""""ي نس """"بة الس """"كروز وانخفاض""""ا ف """"ي نق""""اوة العص """"ير وھ """"ذا م""""ا يحص """"ل فع""""ال
ف""""ي منطق""""ة المج""""ر الكبي""""ر ف""""ي ميس""""ان المعروف""""ة بزراع""""ة المحص""""ول ف""""ي الع""""راق )  . ( 5وق""""د أش""""ار
آلمب""""ارك )  ( 5إل""""ى إمكاني""""ة معالج""""ة انخف""""اض الرطوب""""ة النس""""بية وزي""""ادة مع""""دل التبخ""""ر خ""""الل مرحل """""ة
النم""""و باس""""تخدام نظ""""ام ال""""ري ب""""الرش فض""""ال ع""""ن أث""""ره االيج""""ابي الكبي""""ر ف""""ي التغل""""ب عل""""ى الت""""أثيرات
الض"""""ارة ف"""""ي نم"""""و المحص"""""ول  ،فان"""""ه أيض"""""ا وس"""""يلة لترش"""""يد اس"""""تھالك المي"""""اه باعتب"""""اره محص """"""وال
معم """"را وفت """"رة نم """"وه طويل """"ة ق """"د تص """"ل إل """"ى  15 - 12ش""""ھر وھ """"ذا يحت """"اج إل """"ى كمي """"ات كبي """"رة م """"ن مي""""اه
ال """""ري وان النس"""""بة الكبي"""""رة منھ"""""ا يحتاجھ"""""ا المحص"""""ول خ"""""الل مرحلت"""""ي التفرع"""""ات والنم"""""و الخض"""""ري
الكبرى .
جدول )  : ( 2المعدالت الشھرية لعدد ساعات شروق الشمس  ،الرطوبة النسبية
ومعدل التبخر لمحافظة ديالى للمدة ) . ( 2002 - 1988
أشھر السنة
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول

 .4الرياح :

معدل الرطوبة
النسبية ) ( %

معدل التبخر
ملم (

عدد ساعات
شروق الشمس
)ساعة  .يوم‾(١
6.52

50.6

54.1

6.37
6.45
9.68
9.22
12.40
13.25
13.53
9.16
9.38
8.04
6.28

45.0
38.4
27.8
19.4
14.7
11.9
16.8
20.12
32.5
45.1
58.7

92.4
166.2
259.6
363.7
438.2
465.0
430.9
332.5
219.4
112.2
58.0

)

مجلة ديالى للعلوم الزراعية

ISSN 2073-9524

المجلد ) (١العدد )٢٠٠٩ (١

يب"""""ين الج"""""دول )  ( 3إن س"""""رعة الري"""""اح وص"""""لت أعل """"""ى م"""""ا يمك"""""ن خ"""""الل ش"""""ھر آب  5.7م  .ث """"""ا
 . ١وإن ھ"""""ذا المع"""""دل أو المع"""""دالت الش """"""ھرية األخ"""""رى األدن"""""ى من"""""ه تش """"""ير إل"""""ى أن س"""""رعة الري """"""اح
ليس لھا تأثيرا سلبيا يمكن أن يؤثر في المحصول منذ نموه حتى حصاده .
ثانيا  :الموارد المائية :
يش"""""ير الج """"""دول )  ( 3أيض """"""ا إل """"""ى إن مجم """"""وع كمي """"""ة األمط """"""ار الس """"""اقطة ف """"""ي المحافظ """"""ة بل """"""غ
 169.4مل """"م س """"نويا وان أكث""""ر كمي """"ة مط""""ر تس """"اقطت خ""""الل األش """"ھر م""""ن تش """"رين الث""""اني ولغاي """"ة نيس""""ان
إذ وص"""""""لت إل"""""""ى  23.8 ، 25.2 ، 28.3 ، 29.7 ، 17.3و 19.3مل"""""""م بالتت """"""""ابع  ،وھ"""""""ي كمي"""""""ة قليل """"""""ة
ج """"دا قياس""""ا بكمي""""ة المط """"ر الت""""ي يحتاجھ""""ا محص """"ول قص""""ب الس""""كر للنم """"و والنض""""ج وتك""""وين الس""""كروز ,
إذ أظھ""""رت العدي """""د م """""ن الدراس """""ات ف """""ي من """""اطق الع """""الم المختلف """""ة أن محص """""ول قص """""ب الس """""كر يس """""تطيع
إن يع """""يش خ """""الل التغ"""""ايرات الموس """""مية والحاص"""""لة ف """""ي المن """""اطق الت"""""ي يبل """""غ مع"""""دل س """""قوط األمط"""""ار
فيھ""""ا ح""""والي  1200مل""""م  .س""""نة  ، ١وان المن""""اطق الت""""ي تق""""ل فيھ""""ا األمط""""ار ع""""ن ذل""""ك المع""""دل تب """""دو
غير مالئمة لزراعة المحصول بدون الري اإلضافي ) . ( 6
وعل """"ى ال""""رغم م """"ن إن ھ""""ذه الكمي """"ة المتس""""اقطة م""""ن األمط """"ار قليل""""ة ج """"دا إال إن لھ""""ا ت """"أثيرا س""""لبيا كبي""""را
عن"""""د س"""""قوطھا خ"""""الل األش"""""ھر تش"""""رين الث"""""اني حت"""""ى ش"""""باط  ،إذ إن محص"""""ول قص"""""ب الس"""""كر ل """"""يس
بحاج """"ة إل""""ى الرطوب """"ة خ""""الل ھ""""ذه الفت """"رة باعتب""""ار أن إن """"زيم األنفرتي""""ز المتع""""ادل والمس """"ؤول ع""""ن عملي""""ة
التحوي """""ل يت """""أثر أو ال يعم """""ل بوج """""ود الرطوب """""ة  ،بينم"""""ا عل """""ى العك """""س فوج """""ود األخي """""رة ستش """""جع إن"""""زيم
ا ألنفرتي """""ز الحامض """""ي عل """""ى القي """""ام بعمل """""ه بك """""ل نش """""اط ف """""ي تحوي """""ل الس """""كروز إل """""ى س """""كريات أحادي """""ة
وبالت""""""الي اس""""""تمرار المحص""""""ول ف""""""ي نم""""""وه الخض""""""ري دون ال""""""دخول إل""""""ى مرحل""""""ة النض""""""ج  ،فقل""""""ة
الرطوب """"ة لھ""""ا داف""""ع كبي""""ر ولص""""الح المحص""""ول ف""""ي ال""""دخول الس""""ريع لمرحل""""ة النض""""ج وخ""""زن الس""""كروز
ولھ """"ذا الس""""بب ي """"تم قط""""ع الم""""اء ع """"ن المحص""""ول قب """"ل ش""""ھر م""""ن الحص """"اد كعملي""""ة م """"ن عملي""""ات خدم""""ة
المحص """""ول )  . ( 4وق"""""د ذك """""ر آلمب"""""ارك )  ( 5أن الفائ """""دة الكبي"""""رة لألمط """""ار ھ"""""و عن """""د س"""""قوطھا ابت"""""دءا
م """""ن آذار ) بداي """""ة مرحل"""""ة التفرع """""ات ( حت"""""ى نھاي """""ة أيل """""ول ) االنتھ"""""اء م """""ن مرحل"""""ة النم """""و الخض"""""ري
الكب""""رى (  ،عل """""ى أي """""ة ح """""ال إن انع """""دام س """""قوط األمط """""ار ابت """""دءا م """""ن ش """""ھر حزي """""ران حت """""ى ش """""ھر آب
س""""تجعل نم""""و المحص""""ول غي""""ر ممكن """""ا  ،إذ أن ھ""""ذه الفت""""رة يحت""""اج بھ """""ا المحص""""ول إل""""ى كمي""""ات كبي """""رة
م""""ن المي""""اه إلعط""""اء نم """""و خض""""ري غزي""""ر ل """""ذا يج""""ب اس""""تخدام مص """""ادر مائي""""ة أخ""""رى  ،وان األخي """""رة
المتمثل""""ة بنھ""""ر دي""""الى وفروع""""ه وجداول""""ه منتش""""رة ف""""ي رقع""""ة جغرافي""""ة واس""""عة م""""ن محافظ""""ة دي """""الى ،
وان انتش """""ارھا ف"""""ي مس"""""احات واس"""""عة م"""""ن المحافظ"""""ة تجع"""""ل زراع"""""ة المحص"""""ول ممكن"""""ا  ،أو بعب"""""ارة
أخ""""رى إن الم """""ورد الم """""ائي المت """""وفر يع""""د مقوم """""ا طبيعي """""ا م """""ؤثرا ت""""أثيرا ايجابي """""ا ف """""ي إمكاني """""ة زراع """""ة
المحصول في أراضي زراعية واسعة من المحافظة .

ثالثا  :التربة :

أھ"""""م عنص """"""ر طبيع """"""ي تت"""""وفر في """"""ه الم """"""ادة الغذائي"""""ة الت """"""ي تع """"""د ق"""""وام الحي """"""اة النباتي """"""ة ودوام
اس """""تمرارھا  ،وعلي"""""ه أص """""بح م"""""ن الب """""ديھي إن درج"""""ة خص """""وبة الترب"""""ة ھ """""ي الت"""""ي تق """""رر اإلمكاني"""""ات
الزراعي """""ة ف"""""ي المحافظ"""""ة ومس"""""توى اإلنت"""""اج الزراع """""ي ون"""""وع الحاص"""""ل )  . ( 14وباإلمك"""""ان اس"""""تثمار
جمي"""""ع األراض"""""ي الواقع"""""ة قريب"""""ا م"""""ن نھ"""""ر دي"""""الى وجداول"""""ه وفروع"""""ه ض"""""من المحافظ"""""ة والمتمثل"""""ة
بأقض """""ية المقدادي """""ة وخ """""انقين والخ"""""الص وبن """""ي س """""عد وخصوص """""ا ن"""""واحي الس """""عدية والعظ """""يم والنھ"""""روان
ودل """""ه عب """""اس  ،فمعظمھ"""""ا أراض """""ى خص"""""بة  ،أم """""ا األراض """""ي المحتوي"""""ة عل """""ى نس"""""بة م """""ن الملوح"""""ة أو
أراض """"ي ثقيل """"ة أو مرتفع""""ة الم """"اء األرض""""ي الت """"ي ت""""ؤدي إل """"ى ت""""أخير موع """"د النض""""ج فممك """"ن استص""""الحھا
وم""""د ش""""بكات ب""""زل إذ ل""""وحظ إن قص""""ب الس""""كر الن""""امي ف""""ي األراض""""ي الجي""""دة الص""""رف ينض""""ج مبك """""را
ع """"ن القص""""ب الن """"امي ف""""ي أراض """"ي مرتفع""""ة الرطوب """"ة  ،كم""""ا إن قص """"ب الس""""كر المن """"زرع ف""""ي األراض""""ي
الخفيف""""ة يك""""ون محت""""واه م""""ن الس""""كروز أعل""""ى م """""ن مثيل""""ه المن""""زرع ف""""ي األراض""""ي الثقيل""""ة أو األراض """""ي
المحتوي """"ة عل""""ى نس """"بة عالي""""ة م """"ن الم""""واد العض """"وية  .كم""""ا إن نبات """"ات قص""""ب الس """"كر تمي""""ل إل """"ى النض""""ج
المبك """"ر ف""""ي األراض""""ي الش""""ديدة التماس """"ك  ،عل""""ى أي""""ة ح""""ال إن محص """"ول قص""""ب الس""""كر م""""ن المحاص""""يل
الت""""ي تزي""""د خ""""زين الترب""""ة م """""ن الم""""واد العض""""وية  ،إذ إن البقاي""""ا أو المخلف """""ات النباتي""""ة الت""""ي تمث""""ل أكث """""ر
م """""ن  % 50م """""ن وزن النب"""""ات الكل """""ي والت """""ي تع"""""اد ثاني """""ة إل"""""ى الترب """""ة تفس """""ر ت"""""أثير المحص """""ول ف"""""ي
تحس """""ين بن"""""اء الترب"""""ة والمحافظ"""""ة عل"""""ى خص """""وبتھا خاص"""""ة تح"""""ت ظ"""""روف التس"""""ميد الص"""""حيح ) . ( 6
ھ """"ذا م""""ن جھ """"ة  ،وم""""ن جھ""""ة أخ """"رى  ،ف""""ان اس""""تخدام نظ """"ام ال""""رش ف""""ي ري المحص """"ول س""""يكون ع""""امال
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مس """""اعدا ف """""ي استص"""""الح الت """""رب غي """""ر المالئم"""""ة لنم """""و ونض """""ج المحص"""""ول أو ع """""دم ت """""دھورھا بم"""""رور
الوقت .
جدول )  : ( 3المعدالت الشھرية لسرعة الرياح واألمطار الساقطة لمحافظة
ديالى للمدة ) . ( 2002 - 1988
أشھر السنة

معدل سرعة
الرياح )م  .ثا (١

معدل األمطار
الساقطة )ملم(

كانون الثاني

3.2

28.3

شباط
آذار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
المجموع
االستنتاجات والتوصيات :
 . 1مالئمة المقومات الطبيعية لزراعة وإنتاج محصول قصب السكر في المحافظة .
 . 2أ  .إج """"راء تج"""ارب حقلي """"ة عل """"ى تراكي """"ب وراثي """"ة مختلف"""ة م """"ن المحص """"ول ) محلي """"ة ومس """"توردة (
للتأك """"د م""""ن مالئم""""ة تل """"ك المقوم""""ات لزراع""""ة وإنت """"اج المحص""""ول م""""ع األخ """"ذ بنظ""""ر االعتب""""ار
تغيي """""ر نم"""""ط ال """""ري التقلي"""""دي واس """""تخدام نظ"""""ام ال """""ري ب"""""الرش ترش """""يدا الس"""""تھالك المي"""""اه ،
فض """""ال ع """""ن إن اس"""""تخدام ھ """""ذا النظ """""ام س"""""يوفر رطوب """""ة عالي """""ة وھ"""""ي مھم """""ة لزي """""ادة النم"""""و
الخضري وانعكاسه اإليجابي على زيادة حاصل السكر والصفات النوعية األخرى .
ب  .دع""""م الب""""رامج البحثي""""ة واإلرش""""ادية الت""""ي تس """""تھدف تط""""وير وزي""""ادة اإلنت""""اج لمحص""""ول قص """""ب
الس """"كر وتعزي """"ز الت""""رابط ب """"ين مديري""""ة الزراع """"ة وجھ """"ات البح""""ث العلم """"ي ف""""ي من """"اطق دي""""الى
ومناطق العراق األخرى المعروفة بزراعة ھذا المحصول .
3.5
3.3
4.3
4.6
5.1
3.8
5.7
4.2
2.9
3.0
2.1

المصادر :

25.2
23.8
19.3
8.5
0.7
------4.8
11.8
17.3
29.7
169.4

 .1الجن""""ابي  ،عب""""د الزھ """""رة عل""""ي  . 1996 .الت""""وطن الص """""ناعي ف""""ي إقل""""يم الف """""رات األوس""""ط م""""ن الع """""راق
) دراسة في جغرافية الصناعة (  .أطروحة دكتوراه  ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد .
 .2ال """""راوي  ،ص"""""باح محم"""""ود عل"""""ي  . 1985 .المن"""""اخ و عالقت """""ه بزراع"""""ة محاص"""""يل قص"""""ب الس"""""كر و
البنج"""""ر و القط"""""ن  .أطروح"""""ة دكت"""""وراه  ،قس"""""م الجغرافي"""""ة  ،كلي"""""ة اآلداب  ،جامع"""""ة البص """"""رة
.
 .3السيد  ،مصطفى مرسي  . 1951 .قصب السكر  .المطبعة السلفية  .القاھرة .
 .4آلمب""""ارك  ،ن""""ادر فل """""يح عل""""ي  . 2004 .اس """""تجابة قص""""ب الس """""كر واألدغ""""ال المرافق """""ة لمنظم""""ات النم """""و
النباتية ومبيدات األدغال  .أطروحة دكتوراه  .جامعة بغداد .
 .5آلمب """"ارك  ،ن """"ادر فل """"يح عل """"ي  . 2006 .أث """"ر العوام """"ل الطبيعي """"ة عل """"ى إنت """"اج قص """"ب الس """"كر ف """"ي الع""""راق
ومقارنته بالبلدان المنتجة له في العالم  .وقائع المؤتمر العلمي األول لجامعة واسط .
 .6بالكب""""ورن  ،فران""""ك  . 1987قص """""ب الس""""كر  .ترجم """""ة فھ""""اد أحم """""د أم""""ين وفري """""دون توفي""""ق ف """""تح b
 .جامعة الموصل .
 .7حس""""ن  ،نج """""اة عب""""اس  . 2002 .الص """""ناعات الغذائي """""ة ف""""ي محافظ """""ة ك """""ربالء ) دراس""""ة ف """""ي جغرافي """""ة
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