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التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل وإنتاج التمور في محافظة 

 القادسية
 

 ُعال حسين الكناني م.باحث:صالح يارَكة ملك &  أ.د.
 داب / جامعة القادسيةكلية اآل

 41/6/6142 -تاريخ قبول النشر :       41/4/6142تاريخ أستالم البحث :
  -: الخالصة

القتصاد محافظة القادسية , فضال عف بعض  تعد الزراعة بشكؿ عاـ المصدر األساسي
نتاج  الصناعات الصغيرة التي تمبي الحاجة المحمية لسكاف المحافظة , إذ تعد زراعة أشجار النخيؿ وا 
التمور مف أىـ محاصيؿ الفاكية فيي مف أكثر النشاطات الزراعية الميمة في المحافظة , لذا تعد 

المنتجة لمتمور , ويرجع سبب ذلؾ إلى توفر الظروؼ المالئمة  محافظة القادسية مف المحافظات العراقية
المتمثمة بالمتطمبات الحرارية والضوئية والموارد المائية السطحية المنتشرة في عموـ  المحافظة , التي ليا 

نتاج التمور فييا  . األثر الكبير في أنتشار زراعة أشجار النخيؿ وا 
تاجات أىميا زيادة المساحات المستثمرة بزراعة ولقد خمص البحث إلى مجموعة مف األستن

دونـ( وبذلؾ 34605ـ بمغت )2013دونـ( , أما في سنة 20164ـ )2003أشجارالنخيؿ إذ بمغت في سنة 
فقد جاءت المحافظة بالمرتبة العاشرة مف بيف المحافظات المنتجو لمتمور , فضال عف ذلؾ فإف تمؾ 

تاج  ولكف بشكؿ اليتناسب مع أعداد النخيؿ , فبعد إف كاف في سنة الزيادة رافقيا أرتفاع في  مجموع االن
طف( , وأظير البحث أف محافظة 29866ـ ليبمغ  )2013( طف إرتفع  في سنة 20716( يبمغ )2004)

 القادسية تجود بأثني عشر نوع مف أصناؼ التمور  .
  -: ةمالمقد 
مي العراؽ قديمًا بأرض السواد لكثرة عرؼ النخيؿ في وادي الرافديف قبؿ أربعة ألؼ سنة وس   

نتاجيا وتسويؽ ثمارىا في  عدادىا وا  أشجار النخيؿ فيو , فكاف البمد األوؿ في زراعة أشجار النخيؿ وا 
ينتج مئات مف األصناؼ وأفخرىا في  إذالعالـ وظؿ بمدنا يتبوأ الموقع األوؿ في تجارة التمور العالمية 

لعراقية معروؼ منذ عشرات السنيف في أوربا والواليات المتحدة األمريكية فقد كانت أسواؽ التمور االعالـ , 
وتعد التمور مف أىـ الثروات  واالسواؽ اآلسيوية وحتى عمى مستوى بعض الدوؿ العربية المنتجو لمتمور .

الوطنية إلى جانب الثروات الطبيعية كالنفط الخاـ والموارد االخرى في العراؽ , وعمى الرغـ مف 
حافظة القادسية إلى مصادر تمؾ الثروات الطبيعية إال أنيا تعد مف المحافظات العراقية المنتجة فقرم
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لمتمور , إذ تتميز بإنتاجيا أنواع وأصناؼ عديدة ونادرة مقارنِة بالمحافظات األخرى عمى مستوى العراؽ 
نخيؿ بالتذبذب بيف وصمت إلى أثني عشر صنفَا عدا األصناؼ التي أندثرت ,  وأخذت إعداد أشجار ال

الزيادة والنقصاف بشكؿ كبير بسبب األىماؿ الذي شيدتو بساتيف النخيؿ وماتعرضت لو مف أضرار نتيجة 
الحروب والظروؼ التي مربيا العراؽ وتفاقـ مشكمة المموحة وشحة المياه , وأعماؿ التيريب لألصناؼ 

ات التتناسب مع تكاليؼ اإلنتاج مما أدى التمور الجيدة خارج البمد , فضال عف أنخفاض أسعاره بمستوي
إلى عزوؼ  الكثير مف المزارعيف عف األىتماـ بيذه الشجرة واإلتجاه إلى زراعة المحاصيؿ والخضروات 
التي تزرع تحتيا بأعتبارىا توفر أيرادات مجزية أفضؿ مف التمور مما تسبب ذلؾ في االنخفاض الكبير 

ت العامة لمدولة لـ تيتـ برعاية ىذا المحصوؿ األستتراتيجي  سواء في لإلنتاج المتحقؽ , عممًا إف السياقا
مجاؿ التصنيع و التعميب أو التصدير إال في حدود ضيقة تقع خارج المحافظة , ولـ تشيد محافظة 
القادسية قياـ عممية تصنيع متطورة تستثمر ىذه الثروة الوطنية بشكؿ يعزز مكانتيا الزراعية والصناعية  

 . المجاؿفي ىذا 
وبناًء عمى ما تقدـ سيتـ في ىذا البحث التطرؽ إلى مناطؽ زراعة أشجار النخيؿ في المحافظة     

عدادىا فضال عف أنتاجيا مقارنة مع المحافظات العراقية المنتجة لو .  وا 

 ( Problem of Research)  -: بحثأواًل / مشكمة ال
 تصاغ مشكمة البحث وفؽ التساؤالت االتية :

-2004ا صورة التوزيع الجغرافي لممساحات المستثمرة بزراعة أشجار النخيؿ وأصنافيا لممدة مف )ػ م1
 ـ( ؟ 2013

 ـ( ؟2013-2004ما واقع إنتاج التمور في محافظة القادسية  لممدة مف ) -2
 (    ( Hypothesis of Research -ثانيا / فرضية البحث :

تتبايف المساحات المستثمرة بزراعة أشجار النخيؿ يمكف صياغة فرضية البحث بالشكؿ االتي : 
نتاج التمورتبعًا  لتبايف نوع التربة وخصائصيا اإلنتاجية في المحافظة حيث تنمو أشجار  عدادىا وا  وا 

,  فضال عف  (1)(8-5.5النخيؿ في أنواع مختمفة مف الترب وفي مدى واسع نسبيًا في تفاعميا بيف )
المتمثمة بنير الفرات وفروعو وجداولو في المحافظة  وكذلؾ تبايف أعداد  توفر الموارد المائية السطحية

 المزارعيف وخبراتيـ .
  The ami of the research:: هدف البحثثالثاً 
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ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف مدى التغير في المساحات المستثمرة بزراعة أشجار النخيؿ  
البيانات اإلحصائية ضمف مدة زمنية محددة بيدؼ  وأعدادىا وأنتاجيتيا في منطقة الدراسة عبر تحميؿ

 التعرؼ عمى األتجاه العاـ ليا وتحديد مسارىا بأتجاه الزيادة أو النقصاف.
 :Research Approachث ح: منج البرابعاً 

أعتمد البحث عمى المنيج األقميمي والمحصولي بغية الكشؼ عف التوزيع المكاني األقميمي  
البيانات عف الظاىرة المدروسة ميدانيًا ووصفيا وتحميميا تحمياًل دقيقًا عف  لممحصوؿ  , مف خالؿ جمع

 طريؽ  أستخداـ االسموب الكمي اإلحصائي  في تحميؿ البيانات .
 : Research Limits: حدود البحث خامساً 

نتاج التمور في محافظة القادسية , أما   تتمثؿ حدود البحث الموضوعية بزراعة أشجار النخيؿ وا 
نتاج التمور في محافظة ا لحدود الزمانية فقد تمثمت بالمؤشرات اإلحصائية لزراعة أشجار النخيؿ وا 

 ـ( .2013-2004القادسية لمدة عقد واحد مف )
أما حدود الدراسة المكانية فتمثمت بمحافظة القادسية الواقعة في الجزء األوسط مف السيؿ 

( , مف الشماؿ 1ذ تحدىا خمس محافظات خريطة )الرسوبي العراقي ضمف منطقة الفرات األوسط , إ
محافظة بابؿ ومف الجنوب محافظة المثنى أما محافظتا واسط وذي قار فتحداىا مف الشماؿ  والشماؿ 
الشرقي وتحدىا محافظة النجؼ األشرؼ مف الغرب , أما فمكيًا فتقع محافظة القادسية بيف دائرتي عرض 

شرقًا ( , وتبمغ مساحة  545.49 - 544.24طي طوؿ )شماال( , وبيف خ 5 32.24 - 531.17)
. وتتألؼ  (2)(2كـ434128%( مف مساحة العراؽ البالغة )9.1( وتشكؿ )2كـ8153محافظة القادسية )

( وتتبايف مساحة تمؾ 1مف خمسة عشر وحدة أدارية وبواقع أربعة أقضية وأحدى عشرة ناحية خريطة )
(  يتضح إف قضاء عفؾ أستاثر بالمرتبة األولى وبنسبة 1)االقضية فيما بينيا , فمف خالؿ جدوؿ 

%( 15%( و)28%( مف أجمالي مساحة المحافظة , يميو قضاء الحمزة والديوانية والشامية بنسبة )45)
 %( لكؿ منيا عمى التوالي ,12و )

 Resources of Research ))   -سادسًا / مصادر البحث :
عمػػى المعمومػػات  اتػػو والمؤشػػرات اإلحصػػائية التػػي يتطمبيػػااعتمػػد البحػػث فػػي جمػػع بياناتػػو ومعموم

التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف الدراسػػة الميدانيػػة  التػػي اعتمػػدت عمػػى البيانػػات والمعمومػػات المستحصػػمة مػػف الػػدوائر 
 الرسمية واغمبيا بيانات غير منشورة .
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 ( 2خريطة )

 موقع محافظة القادسية من العراق وتقسماتها األدارية 
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وزارة التخطدديطا الهي ددة العامددة لممسدداحة ا خريطددة العددراق االداريددة لعددام  -الباحثددة باالمتمدداد ممدد  -:  المصدددر
 .  4111111:  4م ا بمقياس 6112

 . 0022222:  0ـ , بمقياس 0202خريطة محافظة القادسية لعاـ  -
 

 م3124(الوحدات األدارية في محافظة القادسية ومساحتها لسنة 2جدول )
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 41م ا ص6142نويةا جمهورية العراقا وزارة التخطيطا الجهاز المركزي لإلحصاءا المجمومة اإلحصا ية الس المصدر:
 .   

 النسبة% من المحافظة النسبة %من القضاء (2المساحة )كم حيةالنا القضاء

 
 

 الديوانية

 3.91 26.32 319 مركز قضاء الديوانية

 2558 17.33 210 السنية  

 4.96 33.33 404 الشافعية  

 3.42 23.02 279 الدغارة  

 14.87 100 1212 مجموع القضاء

 
 
 
 عفؾ

 14.79 32.87 1206 مركز قضاء عفؾ

 23.17 51.49 1889 بدير اؿ  

 7.04 15.64 574 سومر  

 ---- ---- ػػػػػ نفر  

 45 100 3669 مجموع القضاء

 
 

 الشامية

 3.48 29.96 284 مركز قضاء الشامية

 5.63 48.42 459 غماس  

 2.52 21.62 205 الميناوية 

 ---- ---- ػػػػ الصالحية  

 11.63 100 948 مجموع القضاء

 
 
 الحمزة

 7.36 25.82 600 مركز قضاء الحمزة

 6.62 23.24 540 السدير  

 14.52 50.94 1184 الشنافية  

 28.5 100 2324 مجموع القضاء

 100 ----- 8153 مجموع مساحة المحافظة الكمية
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 م(.3124-3115تطور إمداد أشجار النخيل خالل المدة ) -أوآل:
ـ( نتيجة التغيرات 2013-2004تطورت إعداد أشجار النخيؿ في محافظة القادسية  لممدة مف )  

ادة التي شيدتيا المحافظة خالؿ المدة المذكورة فقد أخذت المساحات المستثمرة وأعداد أشجارالنخيؿ بالزي
 التدريجية في المحافظة مقارنة بالعراؽ والمحافظات االخرى المنتجة لمتمور ويمكف بياف مف خالؿ االتي :   

 م(.3124-3115ل في محافظة القادسية لممدة من )تطورأمداد أشجار النخي (2)
ف   ( إف المتوسط العاـ لممساحة المزروعة ببساتيف النخيؿ لممدة م2إذ يالحظ مف خالؿ جدوؿ ) 

( 552089.4( دونـ ,  إذ بمغت إعداد النخيؿ المثمرة )االناث( حوالي )26006.2( بمغ )2004-2013)
( نخمة وبنسبة بمغت 585905.3نخمة مف المجموع الكمي العداد أشجارالنخيؿ في المحافظة والبالغ )

%( 6بنسبة بمغت )( نخمة و 33915.9%(, أما أعداد أشجارالنخيؿ غير المثمرة )الذكور( إذ بمغت )94)
مف المجموع الكمي إلعداد أشجار النخيؿ في المحافظة لممدة المذكورة , ويالحظ مف خالؿ معامؿ 
االختالؼ تجانس أعداد الذكورلنفس المدة مقارنة بأعداد األناث , إذ بمغت نسبة معامؿ االختالؼ لمذكور 

ذا يدؿ عمى أختالؼ أعداد االناث %( وى34%( في حيف بمغت نسبة معامؿ االختالؼ لألناث بمغت )4)
 بيف سنة وأخرى .

( التبايف في المساحات المستثمرة بزراعة أشجار إذ 1( وشكؿ )2ويتضح أيضا مف خالؿ جدوؿ )
ـ( , أرتفعت 2004( دونـ في سنة )20164شيدت تبايف وتذبذب بيف األرتفاع واالنخفاض , إذ بمغت )

( دونمَا , وبأنحراؼ معياري بمغ 14441ادة قدرىا )ـ( أي بزي2013( دونـ في سنة )34605إلى )
( 23377-20164ـ( إذ بمغت   )2009-2004( , ثـ أنخفضت عف المتوسط العاـ لممدة )5897.61)

ـ ( فقد شيدت زيادة في المساحات المستثمرة بزراعة 2013-2010, أما السنوات مف            )
 ( دونـ .  34605-31232أشجار النخيؿ عف المتوسط العاـ  إذ بمغت )

( نخمة في 427803أما إعداد أشجار النخيؿ ىي االخرى متباينة خالؿ مدة الدراسة إذ بمغت)
( 601417( نخمة , أي بزيادة قدرىا )1029220ـ( إلى )2013ـ(  , أرتفعت في سنة )2004سنة )

ؿ إذ أرتفعت عف ـ( فقد شيدت زيادة في إعداد أشجار النخي2013-2011نخمة , أما السنوات مف )
 ( . 2( نخمة , ينظر جدوؿ )1029220-691223المتوسط العاـ إذ بمغت )

عدادىا إلى مجموعة مف العوامؿ  ويرجع سبب االنخفاض في المساحات المستثمرة بزراعة أشجار النخيؿ وا 
ومية الذي تأتي في مقدمتيا قمة األيدي العاممة وعزوؼ المزارعيف عف الزراعة والتحاقيـ بالمؤسسات الحك

أدى بدوره إلى أىماؿ البساتيف وأندثارىا وتركيا وأستغالليا الجؿ السكف بسبب أرتفاع أسعار العقارات , 
فضال عف أصابة أشجار النخيؿ باالفات الزراعية وخاصة حشرة الدوباس التي ساىمت في ىالؾ العديد 
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الطائرات في عمميات المكافحة  مف أشجار النخيؿ نتيجة عدـ مكافحتيا بصورة مستمرة وقمة أستخداـ
وأرتفاع أسعار المبيدات الحشرية وعدـ أمكانية المزارع في الحصوؿ عمييا , فضال عف عدـ أستخداـ 
منظومات الري الحديثة أثرت ىي االخرى في أنتشار المموحة. أما الزيادة المساحات المستثمرة بزراعة 

عدادىا خالؿ المدة المذكورة فت عود إلى قياـ مديرية محافظة القادسية بالعناية بالبساتيف أشجار النخيؿ وا 
مف خالؿ رش األشجار بالمبيدات الحشرية مجانَا ومكافحة األمراض ودعـ المزارعيف , فضال عف دعـ 
أسعار التمور مف قبؿ الدولة أدى بدوره عمى تشجيع المزارعيف عمى االىتماـ ببساتينيـ الف ذلؾ قضى 

 والتي ىي رخص أسعار التمر عند الجني الذي يعرضيـ لمخسارة .عمى مشكمة المزارعيف 
 (3جدول )

 م(.3124-3115المساحات المزرومة بأشجار النخيل وأمدادها في محافظة القادسية لممدة من )
مساحة بساتين  السنة

 النخيل/دونم
أمداد النخيل 

المثمرة 
 المنتجة)االناث(

أمداد النخيل 
غير 

 المنتجة)الذكور(

أشجار أمداد 
 النخيل الكمي

كثافة النخيل 
المثمرة 
 نخمة/دونم

3115 31275 4:8482 42543 538914 32 
3116 31278 4:8482 429:8 53:379 32 
3117 321:8 537681 44543 571113 32 
3118 32963 54:8:5 44857 584651 32 
3119 33723 56:646 44857 5:4392 32 
311: 34488 5:2745 45493 637127 32 
3121 42343 659469 45816 694174 33 
3122 43564 7672:4 46141 7:2334 33 
3123 43614 821647 46212 856748 33 
3124 45716 ::4643 46799 213:331 3: 

 3362 69711664 :44:266 66319:65 3711763 الوسط الحسابي

االنحراف 
 المعياري

69:8672 299463676 2443619 31:42567 3658 

 %22 %45 %5 %45 %34 معامل االختالف
 م.3125د مديرية زرامة محافظة القادسية ا قسم التخطيط والمتابعة ا بيانات غير منشورة ا2المصدر:

د وزارة التخطيط ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا المجاميع االحصا ية السنوية لمحافظة القادسية  لمسنوات 3           
 م( 3124-3115من )

 
 (2كل )ش
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 م2/2102عشر: العذد 

مدادها في محافظة القادسية  المساحات المزرومة بأشجار النخيل وا 

 
 

 

 (.3الباحثة باألمتماد مم  بيانات جدول )              
بحسب  كما وتتبايف المساحات المستثمرة بزراعة أشجار النخيؿ وأعدادىا ىي االخرى متباينة

( , أف قضاء الشامية أستأثر 2( وخريطة )3الوحدات األدارية لممحافظة , ويتضح مف خالؿ جدوؿ )
بالمرتبة األولى مف بيف أقضية المحافظة بزراعة النخيؿ وأنتاج التمور, إذبمغت المساحة المستثمرة بزراعة 

ة بأشجار النخيؿ في %( مف مجموع المساحات المزروع66دونـ( وبنسبة ) 22785النخيؿ حوالي )
%( مف 79.5نخمة( وبنسبة )788940دونـ( , وبأعداد نخيؿ وصمت إلى ) 34605المحافظة والبالغة )

مجموع النسبة الكمية الشجار النخيؿ المثمرة في منطقة الدراسة , موزعة عمى نواحي القضاء ) غماس , 
المزروعة بأشجار النخيؿ  الميناوية , الصالحية, مركز القضاء( , إذ بمغت نسبة المساحة 

%( لكؿ منيا عمى التوالي , أما نسبة أعداد أشجار النخيؿ فقد بمغت 7.7و12.4و15و30.6)
%( لكؿ منيـ عمى التوالي , يميو قضاء الديوانية بالمرتبة الثانية إذ بمغت 8.6و18.7و21.3و30.8)

ع الكمي لممساحات المزروعة دونـ( مف المجمو  6860المساحة المزروعة بأشجار النخيؿ في القضاء )
نخمة( وبنسبة بمغت 90976%( وبأعداد نخيؿ وصمت إلى )19.7بالنخيؿ في المحافظة وبنسبة بمغت )
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 م2/2102عشر: العذد 

%( مف مجموع النسبة الكمية ألشجار النخيؿ المثمرة  في منطقة الدراسة , موزعة عمى نواحي 9.1)
نسبة المساحة المزروعة بأشجار النخيؿ  )  القضاء )السنية والدغارة والشافعية و مركز القضاء( إذ بمغت

%(  لكؿ منيا عمى التوالي مف مجموع النسبة الكمية لممساحة المستثمرة بزراعة 2.7و2.8و5.8و8.4
%( لكؿ منيا 1.6و1.7و2.2و3.6أما نسبة أعداد أشجار النخيؿ بمغت ) أشجارالنخيؿ في المحافظة .

 (. 2النخيؿ في المحافظة, شكؿ ) عمى التوالي مف مجموع النسبة الكمية ألشجار
 (4جدول )

التوزيع الجغرافي لممساحات المزرومة باأشجار النخيل المثمرة وأمدادها بحسب الوحدات األدارية في 
 م3124محافظة القادسية لسنة 

مساحة بساتين  الناحية القضاء
 النخيل/ دونم

% النسبة 
إل  

 المحافظة

أمداد أشجار النخيل 
 المثمرة

ة % النسب
إل  

 المحافظة

   
 

نية
ديوا

ال
 

 267 27491 368 :6: المركز

 467 46:31 965 3:21 السنية

 363 325:9 669 3129 الدغارة

 268 28289 369 84: الشافعية

 62: 1:87: 2:69 7971 المجموع
   

   
 

فك
م

 
 362 31976 3 813 المركز

 :16 9674 266 631 البدير

 :16 911: 169 398 سومر

 169 9463 167 333 نفر

 568 58691 6 2842 المجموع

  
مزة

الح
 

 666 65831 :66 3139 المركز

 168 7597 369 96: السدير

 166 5941 167 327 الشنافية

 768 77147 64: :433 المجموع
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مية
شا
ال

 

 968 96583 868 :378 المركز

 3264 323183 26 6311 المهناوية

 2968 ::2965 2365 53:8 الصالحية

 4169 :41698 4167 :2171 غماس

 8:66 899:51 77 33896 المجموع

المجموع 
الكمي 
 لممحافظة

45716 211 ::4643 211 

 م.3125المصدر: مديرية زرامة محافظة القادسية ا قسم اإلحصاء الزرامي ا بيانات غير منشورة ا
رتبتيف الثالثة والرابعة عمى التوالي , إذ بمغت المساحات المزروعة أما قضائي الحمزة وعفؾ فقد أستأثرا بالم

%( مف المجموع الكمي 9.3دونـ( وبنسبة بمغت ) 3229بأشجار النخيؿ في قضاء الحمزة حوالي )
نخمة( 66036لممساحات المزروعة بأشجار النخيؿ في المحافظة وبأعداد أشجار نخيؿ وصمت إلى )

الكمي ألعداد النخيؿ في منطقة الدراسة , موزعة عمى نواحي القضاء  %( مف المجموع 6.7وبنسبة )
%( 0.6و2.8و5.9الشنافية( إذ بمغت نسبة المساحة المستثمرة بزراعة النخيؿ ) -السدير -)مركز القضاء

%( لكؿ منيا عمى 0.5و0.7و5.5لكؿ منيا عمى التوالي , أما نسبة أعداد أشجار نخيؿ فقد بمغت  )
وع النسبة الكمية لممحافظة , وأخيرًا قضاء عفؾ فقد أستأثر بالمرتبة االخيرة إذ بمغت التوالي مف مجم

%( مف المجموع الكمي لممساحات المزروعة 5دونـ( وبنسبة ) 1731المساحة المزروعة بأشجار النخيؿ )
نخمة( وبنسبة بمغت 47580بأشجار النخيؿ في منطقة الدراسة , وبأعداد أشجار نخيؿ وصمت إلى )

%( , موزعة عمى نواحي القضاء                  ) مركز القضاء واؿ بدير وسومر ونفر( إذ بمغت 4.7)
%( لكؿ منيا عمى التوالي , أما نسبة أعداد 0.6و0.8و1.5و2نسبة المساحة المزروعة بأشجار النخيؿ  )

بة الكمية ألعداد %( لكؿ منيا عمى التوالي مف مجموع النس0.8و0.9و0.9و2.1أشجار النخيؿ بمغت  )
 أشجار النخيؿ في المحافظة. 
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 مساحة البساتين  وأمداد أشجار النخيل في محافظة القادسية (3شكل )
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 (.3بيانات جدوؿ ) الباحثة باالعتماد عمى

 م( 3124-3115( تطدددور إمداد أشجار النخيل في العراق ومحافظة القادسية لممدة من   )3)
( , التبايف في إعداد أشجار في العراؽ مقارنة بمحافظة 3( وشكؿ )4إذ يالحظ مف خالؿ جدوؿ ) 

ـ( تبمغ 2004نت في سنة )القادسية , فقد أخذت إعداد أشجار النخيؿ في العراؽ  بالزيادة فبعد أف كا
( نخمة مف 428803( نخمة مثمرة , كانت حصة المحافظة منيا )8936003(  منيا )9464282)

ـ (  منيا 2013( نخمة في سنة )16492121المجموع الكمي الشجار النخيؿ في العراؽ ,أرتفعت لتبمغ )
ف المجموع الكمي ( نخمة  م1029220( نخمة مثمرة , كانت حصة المحافظة منيا )15968660)

( . ويالحظ التذبذب بيف االرتفاع في 12317681الشجار النخيؿ في العراؽ , وبمتوسط عاـ بمغ )
سنوات واالنخفاض في سنوات أخرى , فقد أنخفضت إعداد اشجار النخيؿ عف المتوسط العاـ في العراؽ 

عت خالؿ المدة ( نخمة , ثـ أرتف11012651-9464282ـ( إذ بمغت )2008-2004خالؿ المدة )
( نخمة , مقارنة بمحافظة القادسية إذ انخفضت 16492121-12321960ـ(  لتبمغ )2013 -2009)

( 526016-427803ـ( إذ بمغت )2009-2004إعداد النخيؿ فييا عف المتوسط العاـ خالؿ المدة )
-583063ـ( إذ بمغت )2013-2010نخمة , ثـ أرتفعت عف المتوسط العاـ خالؿ المدة مف )

 ( نخمة  .                                    1029220
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التوزيع الجغرافي لممساحات المزرومة بأشجار النخيل بحسب أقضية لمحافظة القادسية (3خريطة)
 م3124لسنة 

 

 
 ( .3المصدر: الباحثة باألعتماد عمى بيانات جدوؿ )   
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 م(3124-3115ة القادسية لممدة من )مدد أشجدار النخيدل في العدراق ومحافظ (5جدول )

مدد أشجار  السنة 
النخيل الكمي 
 في العراق

مدد أشجار 
النخيل 
الكمي في 
 المحافظة

 %
لممحافظة 
  من العراق

مدد أشجار 
النخيل المثمرة 

 في العراق

مدد أشجار 
النخيل المثمرة 
 في المحافظة

 %
لممحافظة 
 من العراق

3115 :575393 538914 566 9:47114 4:8482 565 
3116 :575389 53:379 566 9:46::: 4:8482 565 
3117 2148721: 571113 565 :989676 537681 564 
3118 22123762 584651 564 21963957 54:8:5 562 
3119 22123762 5:4392 566 21963957 56:646 563 
311: 23432:71 637127 564 228:8242 5:2745 563 
3121 24328367 694174 565 237:38:4 659469 564 
3122 256381:3 7:2334 569 25113:8: 7672:4 568 
3123 26399521 856749 56: 258756:7 821647 569 
3124 275:3232 213:331 763 26:79771 ::4646 763 
الوسط 
 الحسابي

23428792 69711664 5679 229793523 66319:65 568 

االنحراف 
 المعياري

 ددددددد 299463676 354891:69 1668 29:647683 341985:684

معامل 
 االختالف

 ددددددد 45% 32% 23% 43% 31%

سنوية لمعراق ومحافظة القادسية  المصدر: وزارة التخطيط ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا المجاميع السنوية اإلحصا ية ال
 م(  . 3124-3115لممدة من  )

 
 
 
 
 
 
 

 إمداد أشجار النخيل في العراق ومحافظة القادسية  (4ل )شك



 
التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل وإنتاج التمور في      ُعال حسين      م.باحث:صالح يارَكة ملك &  أ.د.

 محافظة القادسية

 

257 
 

المجلذ التاسع                                                               نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العذد 

 

 
 ( 5الباحثة باالمتماد مم  جدول )             

 
-3115حافظات العراق مقارنة مع محافظة القادسيدة لممدة من )( تطور إمداد أشجار النخيل في م4)

 م(:3124
نتاج التمور تختمؼ بيف المحافظات المنتجة لمتمور في العراؽ مقارنة   إف زراعة أشجار النخيؿ وا 

بمنطقة الدراسة , فيناؾ محافظات تزداد فييا المساحات المستثمرة ببساتيف النخيؿ  فضال عف زيادة أعداد 
نتاجية النخمة الواحدة مف التمور , ولذا تتبايف زراعة النخيؿ أشجار  النخيؿ في حيف يقؿ فييا اإلنتاج وا 

وأنتاج التمور في تمؾ المحافظات تبعًا لمجموعة مف العوامؿ منيا الطبيعية المتمثمة , أوال بالمتطمبات 
لبشرية المتمثمة بحجـ وكثافة االيدي البيئية والمناخية لزراعة المحصوؿ ونموه وأنتاجو , وثانيًا بالعوامؿ ا
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 م2/2102عشر: العذد 

العاممة وخبرتيا والتسويؽ واالسعار,  فضال عف السياسية الحكومية التي كاف ليا التأثير األكبر في 
نتاجو في تمؾ المحافظات .  أمكانية أستمرار زراعة أشجار النخيؿ وا 

ر النخيؿ في ( , التبايف في المعدالت العامة ألعداد أشجا5ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
ـ( إذ يالحظ التشتت وعدـ التجانس في التوزيع 2013-2004محافظات العراؽ خالؿ المدة مف )

( عف المتوسط 1913530.45الجغرافي ألشجار النخيؿ في العراؽ إذ بمغت قيمة االنحراؼ المعياري )
ات المنتجة لمتمور (نخمة , إذ جاءت محافظة القادسية مقارنة بباقي المحافظ875872.6العاـ البالغ )

%( مف  4.78( نخمة وبنسبة )585903.4بالمركز العاشر إذ بمغ المتوسط العاـ ألشجار النخيؿ فييا )
المجموع الكمي ألعداد أشجار النخيؿ في العراؽ لممدة المذكورة أما نسبة معامؿ االختالؼ فقد بمغت 

نتاج التمور بعد أف ( , أما محافظة بغداد فقد أستأثرت بالصدارة 4%( , شكؿ )68) في زراعة النخيؿ وا 
( نخمة 1874825.3كانت محافظة البصرة تستأثر ىذا المركز إذ بمغ المتوسط ألشجار النخيؿ فييا )

%( مف المجموع العاـ العداد اشجار النخيؿ في العراؽ , تمييا محافظات ديالى 15.29وبنسبة بمغت )
ابع عمى التوالي حيث بمغت نسبة أعداد أشجار النخيؿ فييا  وبابؿ وكربالء بالمركز الثاني والثالث والر 

%( لكؿ منيا عمى التوالي مف المجموع الكمي لنسبة أعداد أشجار النخيؿ في 11.74و12.74و14.27)
العراؽ , أما محافظة البصرة جاءت بالمركز الخامس لزراعة النخيؿ وأنتاج التمور نتيجة لتعرض زراعة 

ية بسبب الحروب التي خاضيا العراؽ في المدة االخيرة واألزمات التي تعرض ليا النخيؿ لألبادة الجماع
البمد وخاصة محافظة البصرة وىذا أثر وبشكؿ واضح عمى جميع الجوانب السياسية واالقتصادية بشكؿ 
عاـ ومنيا الجانب الزراعي وزراعة النخيؿ وأنتاجو عمى وجو الخصوص كونو مف أىـ المحاصيؿ 

وطنية الميمة مقارنة بالموارد االخرى , إذ بمغ المتوسط العاـ العداد أشجار النخيؿ في محافظة التجارية ال
%( مف المجموع الكمي العداد أشجار النخيؿ في العراؽ , 9.96( نخمة وبنسبة )1221310.7البصرة )

ع عمى التوالي حيث أما محافظات ذي قار وواسط والمثنى واالنبار بالمركز السادس والسابع والثامف والتاس
%( لكؿ منيا عمى التوالي مف المجموع 5.06و5.12و5.16و7.25بمغت نسبة أعداد أشجار النخيؿ )

الكمي ألعداد النخيؿ في العراؽ , وأخيرا محافظات صالح الديف وميساف وكركوؾ إذ بمغت نسبة 
مف المجموع الكمي  %( لكؿ منيا عمى التوالي0.01و 1.46و2.59المعدالت العامة ألشجار النخيؿ )

 ألعداد النخيؿ في العراؽ .
 
 
 

 (3124-3115(المعدالت العامة إلمداد اشجار النخيل في محافظات العراق  لممدة من )6جدول )
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المعدالت العامة المداد أشجار النخيل الكمي في  المحافظات 
 المحافظات

%النسبة 
 الم وية

 1612 387564 كركوك

 25638 :476::285 ديال 

 6617 52::72 االنبار

 26633 298593664 بغداد

 23685 2673718 بابل 

 22685 254:16464 كربالء

 :662 :7472786 واسط

 :366 42871366 صالح الدين

 5672 67652868 النجف االشرف

 5689 696:1465 القادسية

 6623 73857363 المثن 

 8636 99992968 ذي قار

 2657 28151569 ميسان

 6:7: 233242168 رةالبص

الوسط 
 الحسابي

98698367 211 

االنحراف 
 المعياري

 ددددددد 2:24641656

 ددددددد %79 معامل االختالف
 المصدر: وزارة التخطيط ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا المجاميع السنوية لممحافظات                                              
 م(.3124-3115لممدة من )   
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 م2/2102عشر: العذد 

 
 (المعدالت العامة ألشجار النخيل في محافظات العراق5شكل )

         
 ( .6الباحثة :  باالمتماد مم  بيانات جدول )

 م(:3124-3115ثانيًا: تطور إنتاج التمور خالل لممدة من )
كانيا ضمف منطقة الدراسة وكذلؾ في محافظات العراؽ , فاالىمية يتبايف إنتاج التمور زمانيا وم

النسبية الشجار النخيؿ التعني بكثرة عددىا وأنما بأنتاجيا والذي بدوره يعتمد عمى أنتاجية النخمة الواحدة 
 مف التمور , وعميو فإف أنتاج التمور يتذبذب في محافظة القادسية تبعًا لمجموعة مف المتغيرات الطبيعية
والبشرية  التي  تؤثر سمبا أو أيجابيًا في زيادة المحصوؿ  أو نقصانو , فالظروؼ المناخية المتمثمة 
بدرجات الحرارة المتذبذبة والعواصؼ الترابية  التي تشيدىا المحافظة , فضال عف قمة التساقط المطري 

لمتغيرات الطبيعية أثرت سمبًا وأرتفاع الرطوبة النسبية في أحياف وأنخفاضيا في أحيانًا أخرى كؿ ىذه ا
عمى مجموع إنتاج التمور في المحافظة , ىذا فضال عف أىماؿ المزارعيف لمبساتيف وقمة االىتماـ بالنخمة 
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وعدـ أزالة االشواؾ والنباتات مف حوليا وقمة عمميات التكريب والتنظيؼ ليا وعدـ مكافحة اآلفات 
النضوج فضال عف قمة المبيدات الحشرية , ىذه أخذت واألمراض التي تصيب النخمة السيما في موسـ 

 بدورىا مجموع االنتاج بأتجاه التذبذب واالنخفاض في منطقة الدراسة . 
 م(:3124-3115تطور إنتاج التمور في محافظة القادسية لممدة من )( 2)

نتاج ( , التذبذب بيف الزيادة واالنخفاض في مجموع اال5( وشكؿ )6إذ يالحظ مف خالؿ جدوؿ )
( طف , 29866ـ ( إلى )2013( طف , أزداد في سنة )20716ـ ( يبمغ )2004, فبعد إف بمغ في سنة )

( أما 5205058( وبأنحراؼ معياري بمغ ) 24515.1( طف , وبمتوسط عاـ بمغ )9150أي بزيادة قدرىا )
ـ خالؿ المدة عف المتوسط العا%( . ثـ أنخفض مجموع اإلنتاج 21نسبة معامؿ االختالؼ فقد بمغت )

ـ ( فقد شيدت أرتفاع في مجموع 2013-2008( طف , أما المدة )20382-20716ـ ( إذ بمغ )2004-2007)
 ( طف . 29866-24552اإلنتاج عف المتوسط العاـ إذ بمغ )

 م(3124-3115(مجموع إنتاج التمور في محافظة القادسية لممدة من )7جدول)
 مدد أشجار النخيل السنة

 لمحافظةالمثمرة في ا
 مجموع اإلنتاج

 لالشجار المثمرة /طن
النسبةالم وية 
 لإلنتاج %

3115 4:8482 31827 : 
3116 4:8482 2::29 9 
3117 537681 26657 7 
3118 54:8:5 31493 : 
3119 56:646 35663 22 
311: 5:2745 36672 21 
3121 659469 3842: 22 
3122 7672:4 3:966 23 
3123 821647 42547 24 
3124 ::4643 3:977 22 

 211 3562662 66319:65 الوسط الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ددددددددددد 6316669 299463676

 ددددددددد %32 %45 معامل االختالف

المصدر: وزارة التخطيط ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا المجاميع السنوية لمحافظة القادسية  لمسنوات من        
 م(.3115-3124)

 
 (6شكل )
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 مجموع إنتاج التمور في محافظة القادسية 

 

 
 ( .7الباحثة باألمتماد مم  بيانات جدول )

( , إف مجموع اإلنتاج  يتبايف بحسب الوحدات 3(  وخريطة )7كما ويالحظ مف خالؿ جدوؿ )
( طف 15632ستأثر قضاء الشامية بالمرتبة االولى بمجموع االنتاج والذي بمغ )األدارية لممحافظة , إذ أ

( طف , موزعة عمى نواحي 29866%( مف مجموع اإلنتاج الكمي في المحافظة  والبالغ )52وبنسبة )
القضاء إذ أستأثرت ناحية غماس بالمركز االوؿ مف بيف نواحي القضاء حيث وصؿ االنتاج فييا إلى 

%( مف المحافظة , أما )الصالحية والميناوية 20.3%( مف القضاء و)38.7بنسبة )( طف و 6052)
%( لكؿ منيا عمى التوالي مف مجموع 13.7و21.2و26.4ومركز القضاء( إذ وصمت نسبة اإلنتاج إلى )

%( مف مجموع نسبة المحافظة . يميو قضاء الديوانية بالمرتبة 7.1و11.1و13.8نسبة  القضاء وبنسبة )
%( مف المجموع الكمي لإلنتاج في 26.5( طف وبنسبة )7902ة إذ بمغ مجموع االنتاج في القضاء )الثاني

المحافظة موزعة عمى نواحي القضاء )الدغارة والسنية مركز القضاء و الشافعية( إذ بمغت نسبة 
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لقضاء %( لكؿ منيا عمى التوالي مف المجموع الكمي لنسبة منطقة الدراسة مف ا3.8و20.1و36.6و39.5)
 %( مف المحافظة .1و5.3و9.7و10.5وبنسبة )

( طف وبنسبة 4327أما قضاء الحمزة فقد جاء بالمرتبة الثالثة أذ بمغ مجموع اإلنتاج فيو )
%( مف مجموع االنتاج الكمي لممحافظة ىذا المجموع والنسبة متباينة عمى نواحي القضاء )مركز 14.7)

%( مف نسبة القضاء 15و30و55نسبة اإلنتاج فييا )القضاء و السدير و الشنافية ( إذ بمغت 
%( مف نسبة المحافظة . وأخيرًا قضاء عفؾ إذ بمغ مجموع اإلنتاج في القضاء 2.1و4.7و7.9و)
%( مف المجموع الكمي لإلنتاج في المحافظة موزعة عمى نواحي القضاء ) 6.5( طف وبنسبة )2005)

%( مف القضاء 10.9و15.3و35.4و38.4نتاج فييا )عفؾ واؿ بدير و سومر و نفر( إذ بمغت نسبة اال
 %( مف المحافظة  .0.7و1و2.3و2.6ونسبة )

 م3124(التوزيع الجغرافي ألنتاج التمور في محافظة القادسية بحسب الوحدات االدارية 8جدول )
% لإلنتاج  اإلنتاج /طن أمداد أشجار النخيل المثمرة الناحية القضاء

 في القضاء
%لإلنتاج في 

 محافظة ال

نية
ديوا

ال
 

 664 3162 2696 27491 المركز

 68: 4767 39:3 46:31 السنية

 2166 4:66 4237 325:9 الدغارة 

 2 469 ::3 28289 الشافعية

 3766 211 8:13 1:87: المجموع
فك
م

 
 367 4965 881 31976 المركز

 364 4665 821 9674 ال بدير

 2 2664 417 911: سومر

 168 :216 :32 9463 نفر

 766 211 3116 58691 المجموع

مزة
الح

 

 :86 66 3493 65831 المركز

 568 41 2416 7597 السدير

 362 26 751 5941 الشنافية 

 2568 211 5438 77147 المجموع

ال ش ام  862 2468 3253 96583 المركز ية
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 2262 3263 4428 323183 المهناوية

 2469 37.5 5232 ::2965 الصالحية

 3164 4968 7163 :41698 غماس

 6364 211 26743 899:51 المجموع

المجموع الكمي 
 لممحافظة

 211 دددددد 3:977 4643::

 م. 3125المصدر: مديرية زرامة محافظة القادسية ا قسم اإلحصاء الزرامي ا بيانات غير منشورة ا سنة 
 

 م(:3124-3115سية لممدة من )( تطور أنتاج التمور في العراق ومحافظة القاد3)
يختمؼ اإلنتاج عمى مستوى العراؽ والمحافظة عمى حٍد سواء تبعًا لمجموعة مف المتغيرات 
الطبيعية والبشرية والتي تؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى ما تنتجو النخمة الواحدة مف التمور وىذا 

 ور في عموـ البالد.بدوره ينعكس عمى مجمؿ اإلنتاج في المناطؽ المنتجة لمتم
( , التبايف والتذبذب في مجموع االنتاج في العراؽ مقارنة 6( وشكؿ )8إذ يالحظ مف خالؿ جدوؿ )

( طف , كانت حصة المحافظة منيا 448384( )2004بمحافظة القادسية , فبعد إف كاف يبمغ في سنة )
المحافظة منيا  ـ( كانت حصة2013( طف في سنة )676111( طف , أرتفع  ليبمغ ) 20716)
( , وبأنحراؼ 526198.6( طف  وبمتوسط عاـ بمغ )227727( طف  , أي بزيادة قدرىا )29866)

%( . ثـ أنخفض مجموع اإلنتاج  18( , أما نسبة معامؿ االختالؼ فقد بمغت )96957.34معياري بمغ )
( طف , 676111-448384ـ( إذ بمغ )2009 -2004عف المتوسط العاـ في العراؽ خالؿ المدة )

ـ( إذ 2007-2004مقارنة بمحافظة القادسية إذ انخفض مجموع االنتاج عف المتوسط العاـ  خالؿ المدة )
ـ( فقد شيدت أرتفاع في مجموع االنتاج عف 2013- 2010( طف . أما المدة )20382-20716بمغ )

سية فقد أرتفع مجموع ( طف , مقارنة بمحافظة القاد676111-566828المتوسط العاـ في العراؽ إذ بمغ )
 ( طف .   29866-24552ـ( إذ بمغ )2013-2008االنتاج خالؿ المدة )

 
 
 

 
 م.3124(التوزيع الجغرافي إلنتاج التمور بحسب أقضية محافظة القادسية 4خريطة )
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 ( .8المصدر: الباحثة باألمتماد مم  بيانات جدول )      
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 (9جدول)
 م(3124-3115ومحافظة القادسية لممدة من ) مجموع أنتاج التمور في العراق

مدد أشجار النخيل  السنة
 المثمرة في العراق

مدد أشجار 
النخيل المثمرة 
 في المحافظة

اإلنتاج الكمي في 
 العراق/طن

اإلنتاج الكمي في 
 المحافظة/طن

%لإلنتاج 
في 

المحافظة 
 إل  العراق

3115 9:47114 4:8482 559495 31827 567 
3116 9:46::: 4:8482 515143 2::29 56: 
3117 :989676 537681 543471 26657 467 
3118 21963957 54:8:5 587429 31493 564 
3119 21963957 56:646 587429 35663 663 
311: 228:8242 5:2745 618113 36672 662 
3121 237:38:4 659469 67793: 3842: 569 
3122 25113:8: 7672:4 72:293 3:966 5.. 
3123 258756:7 821647 766561 42547 568 
3124 26:79771 ::4643 787222 3:977 565 
الوسط 
 الحسابي

2297935269 66319:65 6372:967 3562662 567 

االنحراف 
 المعياري

 ددددددددد 6316669 7:68645: 299464654 354891:69

معامل 
 االختالف

 دددددددد 32% 29% 45% 32%

ية السنوية لمعراق المصدر : وزارة التخطيط ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا التقرير االحصا ي الزرامي ا المجاميع االحصا 
 م( .3124-3115ومحافظة القادسية  لممدة من )

 
 
 
 

 مجموع إنتاج التمور/طن  في العراق ومحافظة القادسية (7شكل )
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 ( .9الباحثة باالمتماد مم  بيانات جدول )

العراق المنتجة لمتمور مقارنِة مع محافظة القادسية لممدة من  ( تطور أنتاج التمور في محافظات4)
 م(:3115-3124)

يختمؼ مجموع اإلنتاج مف منطقة إلى أخرى عمى مستوى المحافظة الواحدة وكذلؾ عمى مستوى   
( التبايف في مجموع اإلنتاج في محافظات العراؽ , إذ بمغ 9العراؽ , إذ يالحظ مف خالؿ جدوؿ )

( طف , كما ويالحظ 35377.29ـ( )2013-2004لمجموع اإلنتاج في العراؽ لممدة مف ) المتوسط العاـ
التشتت وعدـ التجانس في التوزيع الجغرافي لإلنتاج في العراؽ إذ بمغت قيمة االنحراؼ المعياري 

%(  , لمجموع عدد أشجار النخيؿ المثمرة في 76( أما نسبة معامؿ االختالؼ فقد بمغت )26894.96)
 ( .555825.83نخمة( وبقيمة أنحراؼ وصمت إلى ) 813959.49افظات إذ بمغ متوسط عددىا )المح
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ويظير ىذا التبايف والتذبذب في متوسط اإلنتاج لممحافظات عف المتوسط العاـ لمعراؽ , فيالحظ 
متوسط أف محافظة بابؿ وبغداد وديالى وكربالء والبصرة واالنبار وواسط يرتفع فييا متوسط االنتاج عف ال

العاـ لمجموع اإلنتاج في العراؽ, إذبمغت نسبة متوسط االنتاج لمحافظات خالؿ المدة المذكورة 
%( لكؿ منيا عمى التوالي مف مجموع المتوسط 6.78و7.49و9.53و11.27و12.436و13.49و16.26)

ح الديف ( . أما محافظات ذي قار والنجؼ والقادسية والمثنى وصال7العاـ لألنتاج في العراؽ شكؿ )
وميساف وكركوؾ فقد شيدت أنخفاضًا في متوسط األنتاج عف المتوسط العاـ لمجموع اإلنتاج في العراؽ إذ 

%(  لكؿ منيا عمى 0.01و1.29و2.75و3.52و4.68و4.89و5.58بمغت نسبة متوسط اإلنتاج فييا  )
 التوالي مف مجموع المتوسط العاـ لإلنتاج في العراؽ .

  في محافظات العراق متوسط اإلنتاج (8شكل )

 

 
 ( .:الباحثة باالمتماد مم  جدول )

 
ثالثًا: تطور متوسط أنتاجية النخمة الواحدة من التمور في محافظة القادسية مقارنِة مع المحافظات 

 (:3124-3115االخرى المنتجه في القطر لممدة من )
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نخمة أرادىا اهلل سبحانو وتعالى أف تكوف أفضؿ المنابت كميا في كثرة المنافع وتفوقيا عمييا إف ال 
( 2), الف منافعيا أرفع وأشرؼ مف كؿ النبات وفي كؿ جزء مف أجزائيا فائدة في صالح أحواؿ الناس .

تطور وصوأل إلى فالنباتات ىي األخرى ليا ظروفيا المعيشية والحياتية الخاصة بيا وتمر بمراحؿ نمو و 
مرحمة النضج واألثمار واإلنتاج , شأنيا شأف بقية الكائنات الحية االخرى التي تمر بمراحؿ النمو والتطور 
في حياتيا  , ولذلؾ فإف النخمة مف أكثر النباتات حساسية وتأثرًا بالظروؼ البيئية المحيطة بيا والتي 

مور والتي تعتمد ىي االخرى عمى درجة العناية بدورىا تنعكس عمى إنتاجية النخمة الواحدة مف الت
واألىتماـ أوال, وعمى أمكانية توفر الظروؼ المناسبة ليا ثانيًا , فضال عف العناية بعمميات الخدمة لقمة 
النخمة كالتكريب والتنظيؼ وأزالة األشواؾ وأعشاب النباتات الصغيرة الشوكية التي تؤثر عمى عممية 

أمكانية حصوؿ النخمة عمى مايكفييا مف المواد الغذائية , فضال عف عمميات الري التنفس لمنخمة وفي قمة 
والمقننات المائية التي تحتاجيا النخمة , فالعناية الكبيرة واالىتماـ المستمر بالنخمة يعطي مردود أكبر 

نتاجية عالية تصؿ إلى أكثر مف )  تمور.كغـ( لمنخمة الواحدة أضافِة إلى النوعية الجيدة لم100وا 
 (3124-3115ات العراق  لممدة من )ظور في محافمالمعدالت العامة إلنتاج الت(:جدول )

معدالت أمداد أالشجار المثمرة في  المحافظات 
 محافظات العراق

متوسط اإلنتاج/ طن في محافظات 
 العراق

%النسبة 
 الم وية

 1612 8:63 :368 كركوك

 23657 7638168 281436964 ديال 

 :865 4:48863 6:165669 االنبار

 :2465 8193665 28:7:7767 بغداد

 27637 9537764 247134:68 بابل 

 22638 6977865 235177767 كربالء

 7689 4645963 27565::6 واسط

 3686 2512767 95:64::3 صالح الدين

 :569 3669463 63813265 النجف االشرف

 5679 3562662 66319:65 القادسية

 4663 2925966 688648 المثن 

 6669 3:3:69 92:45165 ذي قار

 :263 763165 :26:4436 ميسان



 
التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل وإنتاج التمور في      ُعال حسين      م.باحث:صالح يارَكة ملك &  أ.د.

 محافظة القادسية

 

26: 
 

المجلذ التاسع                                                               نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العذد 

 664: 5:84562 227795362 البصرة

 211 :4648863 :924:6:65 الوسط الحسابي

 دددددد 379:56:7 666936694 االنحراف المعياري
 دددددد %87 %79 معامل االختالف

-3115المركزي لإلحصاء ا المجاميع السنوية لممحافظات   لممدة من ) المصدر: وزارة التخطيط ا الجهاز     
 م(. 3124

( تبايف متوسط إنتاجية النخمة الواحدة مف التمورفي 8( وشكؿ )10ويالحظ مف خالؿ جدوؿ ) 
( كغـ في 64.9( كغـ , أرتفعت لتبمغ )56.8ـ( )2004محافظة القادسية , فبعد إف كانت تبمغ في سنة )

( كغـ . وبأنحراؼ معياري بمغ 8.1( كغـ أي بزيادة قدرىا )63.95, وبمتوسط عاـ بمغ ) ـ(2013سنة )
ـ( إذ بمغت 2007-2004( كغـ , ثـ أنخفضت االنتاجية عف المتوسط العاـ خالؿ المدة )9.86)
ـ( فقد شيدت أرتفاع في أنتاجية النخمة عف 2013-2008( كغـ , أما خالؿ المدة )56.8-56.6)

ـ( 2004( كغـ , مقارنة بالعراؽ إذ بمغت أنتاجية النخمة في سنة )64.9-67.2ـ إذ بمغت )المتوسط العا
( كغـ , ويالحظ أنخفاض انتاجية النخمة عف المتوسط العاـ  في 65.4( كغـ , ثـ أرتفعت لتبمغ )57.3)

ـ ( كغـ , ثـ أرتفعت عف المتوسط العا59.5-57.3ـ ( إذ بمغت )2009-2004العراؽ خالؿ المدة )
 ( كغـ .65.4-67.6ـ( إذ بمغت ) 2013-2010خالؿ المدة )

أما بالنسبة لمحافظات العراؽ فإف المتوسط العاـ لإلنتاجية يختمؼ مف محافظة إلى أخرى 
ويختمؼ بأختالؼ عمميات الخدمة لقمة النخمة ودرجة العناية التي تختمؼ مف محافظة إلى أخرى تبعًا 

والمؤثرة عمى كمية األنتاجية لمنخمة الواحدة فقد , إذ يالحظ مف خالؿ  لمظروؼ والمتغيرات المتوفرة فييا
( إف متوسط اإلنتاجية لمنخمة الواحدة مف التمور في محافظات العراؽ لممدة مف 11جدوؿ )

كغـ( لمنخمة الواحدة , كما ويالحظ أيضًا التشتت وعدـ التجانس في 63.08ـ( قد بمغ )2013و2004)
( أما نسبة معامؿ االختالؼ 11.67وسط اإلنتاجية إذ بمغت قيمة االنحراؼ المعياري )التوزيع الجغرافي لمت

 %( .  15فقد بمغت )
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المعدالت العامة إلنتاج ومتوسط إنتاجية النخمة الواحدة من التمور في محافظة القادسية  (21جدول)
 م(3124-3115لممدة من )

معدل اإلنتاج / طن في  السنة
 العراق

تاجية متوسط إن
 النخمة / كغم

معدل اإلنتاج / 
 طن في المحافظة

متوسط إنتاجية 
 النخمة / كغم 

3115 559495 6864 31827 6769 
3116 515143 6761 2::29 6:67 
3117 543471 656: 26657 5469 
3118 587429 6462 31493 6767 
3119 587429 6865 35663 7863 
311: 618113 6:66 36672 7967 
3121 67793: 7867 3842: 8266 
3122 72:293 8262 3:966 8665 
3123 766561 8262 42547 8662 
3124 787222 7665 3:977 756: 
الوسط 
 الحسابي

6372:967 72645 3562662 746:6 

االنحراف 
 المعياري

:7:68645 
 

7689 6316669 :697 

معامل 
 االختالف

29% 22% 32% 26% 

ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا المجاميع اإلحصا ية السنوية لمعراق محافظة القادسية  لمسنوات  المصدر: وزارة التخطيط
 م( .3124-3-3115من )

 
ويمكف مالحظة إف محافظة صالح الديف أستأثرت بالمرتبة األولى إذ بمغت متوسط إنتاجية لممدة 

رتبة السادسة إذ بمغ متوسط اإلنتاجية كغـ( مقارنِة بمحافظة القادسية التي أستأثرت بالم79.22المذكورة )
 كغـ ( مف المتوسط الكمي لإلنتاجية في العراؽ  .63.95فييا )

أما المحافظات المثنى وميساف وذي قار وديالى فقد شيد أنخفاضًا في متوسط أنتاجية النخمة الواحدة مف 
كغـ ( لكؿ منيا عمى 54.94و52.37و51.1التمور عف المتوسط العاـ لألنتاجية في العراؽ إذ بمغت )

التوالي , فضال عف محافظة كربالء والنجؼ والبصرة وبغداد ووكركوؾ فقد شيد متوسط اإلنتاجية فييا 
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 58.24و56.84أنخفاضًا أيضا عف المتوسط العاـ لمجموع االإنتاجية في العراؽ إذبمغت )
 ( . 9كغـ ( لكؿ منيما عمى التوالي , شكؿ ) 66.84-60.62و58.56و

 متوسط اإلنتاجية /كغم في محافظة القادسية (9شكل )

        
 ( .21الباحثة باالمتماد مم  بيانات جدول )

وأخيرًا محافظات بابؿ واالنبار وواسط فقد شيد متوسط األنتاجية فييا أرتفاعًا عف المتوسط العاـ لألنتاجية 
 كغـ( لكؿ منيا عمى التوالي .79.22و74.67و71.06كغـ( إذ بمغت )63.08ؽ والبالغ )في العرا

 
 
 (:شكل )

 المعدالت العامة لمتوسط اإلنتاجية لمنخمة/كغم في محافظات العراق
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 . (22الباحثة باألمتماد مم  بيانات جدول )

 
 م(:3124-3115رابعًا: التوزيع الجغرافي ألصناف التمور في محافظة القادسية لممدة من )

تشتير محافظة القادسية بمجموعة كبيرة مف أصناؼ التمور المنتجة مقارنِة ببقية المحافظات  
 ( , وتختمؼ ىذه االصناؼ مف حيث4( صنؼ مف التمور خريطة )12االخرى , أذ يوجد في المحافظة  )

لونيا وحجميا وشكميا , فضال عف طعميا ولذلؾ يمكف تمييز تمؾ االصناؼ مف خالؿ ممارسة وخبرة 
 -المزارع , وبالتالي البد مف معرفة أشير ىذه األصناؼ وأكثرىا أنتشارًا  وكاالتي :

 
  

 
 
 
 (22جدول)
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 (3124-3115المعدالت العامة لإلنتاج ومتوسط اإلنتاجية لمنخمة لمحافظات العراق لممدة من )
 متوسط إنتاجية النخمة الواحدة / كغم  متوسط اإلنتاج / طن في محافظات العراق المحافظات 

 77695 8:63 كركوك

 66614 7638168 ديال 

 85678 4:48863 االنبار

 71673 8193665 بغداد

 82617 9537764 بابل 

 67695 6977865 كربالء

 8:633 4645963 واسط

 :8:67 2512767 صالح الدين

 69635 3669463 النجف االشرف

 746:6 3562662 القادسية

 62622 2925966 المثن 

 656:5 3:3:69 ذي قار

 63648 763165 ميسان

 69667 5:84562 البصرة

 74619 :4648863 الوسط الحسابي

 22678 :4343467 االنحراف المعياري

 %26 %88 معامل االختالف 
 لتخطيط ا الجهاز المركزي لإلحصاء ا المجاميع السنوية لممحافظات                                   المصدر: وزارة ا    
 م(. 3124-3115لممدة من )   
 الزهدي : (2) 

يعد مف أكثر األصناؼ أنتشارًا عمى مستوى العراؽ بشكؿ عاـ وبضمنيا منطقة الدراسة وشكؿ  
مف أكثر األصناؼ مقاومة لمبرد ويقاوـ مرض الخامج , ويمتاز كبير حيث يأتي بالمرتبة االولى , وىو 

ممـ , ولونيا أصفر عند أكتماؿ النمو , ويكوف 25-22ممـ وقطرىا  40-24بأف ثمرتو بيضوية طوليا 
( إف 12. ويالحظ مف خالؿ جدوؿ ) (3)التمر ذو طعـ سكري الذع , وقشرتو سميكة ممتصقة بالمب

( نخمة 319162.5ـ( حوالي )2013-2004لزىدي المثمرة لممدة مف )متوسط العاـ لعدد أشجار صنؼ ا
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( طف  . كما وتتبايف ىذه األصناؼ بحسب الوحدات األدارية لممحافظة 20077.2, وبمتوسط أنتاج بمغ )
( , إف قضاء الشامية أستأثر بالمرتبة االولى بصنؼ 4( وخريطة )13, إذ يالحظ مف خالؿ جدوؿ )

( مف المجموع الكمي لممحافظة البالغ 662809ع الكمي لمقضاء حوالي )الزىدي حيث بمغ المجمو 
مركز  –الصالحية  –%( , موزعة عمى نواحي القضاء )غماس 72.9( وبنسبة بمغت )908911)

( 87806و98076و180943و307984الميناوية( إذا بمغ المجموع الكمي لصنؼ الزىدي ) –القضاء 
%( لكؿ منيما عمى التوالي . يميو قضاء 904و10.8و18.8و33.9)لكؿ منيا عمى التوالي وبنسبة بمغت 

(  ونسبة بمغت 129222الديوانية بالمرتبة الثانية مف حيث العدد إذ بمغ المجموع الكمي لمقضاء )
مركز القضاء ( وبمجموع بمغ  –الشافعية –السنية  –%( موزعة عمى نواحيو  ) الدغارة 14.2)
%( لكؿ منيما 0.4و2.4و4.9و6.6ا عمى التوالي وبنسبة بمغت )( لكؿ منيم21136و44674و59706)

عمى التوالي , يميو قضائي الحمزة وعفؾ بالمرتبتيف الثالثة والرابعة عمى التوالي , إذ بمغ قضاء الحمزة 
 –%( مف المجموع الكمي لممحافظة موزعة عمى نواحي القضاء )مركز القضاء 9.8( وبنسبة )88671)

%( لكؿ منيما 0.8و2.6و6.4( وبنسبة بمغت )6916و23906و57849إذا بمغت ) الشنافية( -السدير
عمى التوالي , ويأتي قضاء عفؾ بالمرتبة االخيرة حيث بمغ المجموع الكمي لعدد أشجار صنؼ الزىدي 

%(  مف المجموع الكمي لممنطقة الدراسة موزعة عمى نواحي 3.1( وبنسبة بمغت )28209المثمرة )
سومر( إذ بمغت  -البدير –نفر  –االتي )مركز القضاء  القضاء بالترتيب

 %( لكؿ منيما عمى التوالي .0.5و0.6و0.8و1.2( وبنسبة بمغت )4369و5208و6926و11706)
 ( الخسدتاوي:3)

تنتشر زراعة ىذا الصنؼ في المناطؽ الوسطى مف العراؽ بما فييا منطقة الدراسة , ويأتي  
حيث العدد , وتتميز نخمة الخستاوي بالجذع المتوسط والضخامة فضال بالمرتبة الثانية بعد الزىدي مف 

عف السعؼ االخضر ذي االنحناءة  القميمة  والعرجوف االصفر المخضر المتوسط , أما لوف التمر فأحمر 
أما المتوسط العاـ لعدد أشجار الخستاوي المثمرة لممدة ( . 4)مسمر والطعـ عسمي , وموعد النضج متوسط

( طف مف المتوسط العاـ لمجموع األنتاج 943( نخمة , وبمتوسط أنتاج بمغ )29598.9فقد بمغ ) المذكورة
( إف ىذا الصنؼ  يتبايف أيضا بحسب الوحدات 13ويالحظ مف خالؿ جدوؿ ) ( طف .24515.1والبالغ )

لنخيؿ المثمرة االدارية لممحافظة القادسية , إذ أستأثر قضاء الديوانية بالمرتبة االولى مف حيث أعداد ا
%( مف المجموع 64.5( وبنسبة بمغت )20070لصنؼ الخستاوي , حيث بمغ المجموع الكمي لمقضاء )

مركز  –الشافعية  –السنية  –( , موزعة عمى نواحي القضاء )الدغارة 31122الكمي لممحافظة البالغ )
نسبة بمغت ) ( وب3500و2585و6485و7500القضاء ( إذ بمغ مجموع كؿ منيا عمى التوالي ) 
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( 65553%( , يميو قضاء الشامية بالمرتبة الثانية إذا بمغ المجموع الكمي لمقضاء )11.2و8.3و20.8و24
غماس( حيث  –الصالحية  –مركز القضاء  -%( موزعة عمى نواحيو ) الميناوية21.1وبنسبة بمغت )

%( لكؿ منيا 0.9و2.6و7.2و10.3( وبنسبة بمغت )300-823و2230و3200بمغ مجموع كؿ منيا )
( وبنسبة 2877عمى التوالي , يميو قضاء عفؾ بالمرتبة الثالثة حيث بمغ المجموع الكمي لمقضاء )

( 877و2000سومر ( حيث بمغ مجموع كؿ منيما ) –%( موزعة عمى نواحية  ) مركز القضاء 9.2)
غ المجموع الكمي %( لكؿ منيما عمى التوالي ,  وأخيرا قضاء الحمزة حيث بم2.8و6.4وبنسبة بمغت )

الشنافية ( إذ بمغ  -%( موزعة عمى نواحي القضاء    ) السدير5.2( وبنسبة صمت إلى )1622لمقضاء )
 %( لكؿ منيا عمى التوالي .2.1و3.1( وبنسبة بمغت )672و950مجموع كؿ منيما ) 

 ( الساير )آسطه ممران(:4)
ؽ , وىو مف أكثر االصناؼ يسمى آسطو عمراف في المنطقة الوسطى والجنوبية مف العرا 

التجارية أنتشارًا , ويأتي بالمرتبة الثانية مف حيث الجودة بعد الحالوي والخضراوي ,وتكثر زراعتو في 
المناطؽ الغدقة التي التصمح لزراعة الحالوي , وذلؾ النو يقاوـ التربة الغدقة إلى حدًا بعيد , ويزرع بقمة 

كغـ( وينضج مبكرًا في الموسـ ويتميز 17ية النخمة الواحدة )في المنطقة الوسطى ويبمغ متوسط إنتاج
بخاللو االصفر المخضر ,  ويكوف أسطواني متطاوؿ الشكؿ ومتوسط الحجـ , طعمو حمو ىش والرطب 
عسمي وتنكمش القشرة الخارجية في حالة النضج التاـ  أما جذع النخمة فيكوف متوسط الحجـ والسعؼ 

. ويالحظ مف خالؿ جدوؿ (5)اؾ كثيفة ولونو بني داكف في قواعد السعؼمزدحـ في الرأس أفقي واالشو 
( نخمة مف المتوسط العاـ 57676.5( إف المتوسط العاـ لعدد أشجار صنؼ الساير المثمرة قد بمغ )12)

( طف 351.1( نخمة , وبمتوسط أنتاج بمغ )552089.4لعدد أشجار النخيؿ المثمرة في المحافظة والبالغ )
( نخمة 340321ـ حيث وصؿ إلى )2013حظ أرتفاع صنؼ الساير أكثر مف الزىدي في سنة .كما ويال
( ,  ولكف بمتوسط أنتاج قميؿ مقارنِة بالزىدي , حيث بمغ متوسط إنتاج الساير لنفس السنة 10شكؿ )

(. ويظير التبايف ليذا الصنؼ بحسب الوحدات االدارية لمقضاء , إذ أستأثر 11( طف , شكؿ)1340)
( وبنسبة 4658( مف المجموع الكمي لممحافظة البالغ )2570ء الشامية بالمرتبة االولى بمجموع بمغ )قضا

غماس( إذا بمغ مجموع كؿ  –الصالحية  –%( موزعة عمى نواحي القضاء )مركز القضاء 55.2بمغت )
والي ,  %( لكؿ منيما عمى الت5.4و12و 37.8( وبنسبة بمغت )250و 560و 1760منيما عمى التوالي )

%( موزعة عمى نواحيو بالشكؿ 29.7( وبنسبة بمغت ) 1384يميو  قضاء عفؾ بالمرتبة الثانية بمجموع )
%( لكؿ منيما عمى 1.8و 27.9( وبنسبة ) 84و1300سومر ( إذ بمغ مجموع كؿ منيا ) –األتي )البدير 

والحمزة , إذ بمغ المجموع الكمي لقضاء التوالي , يميو بالمرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي قضاء الديوانية 
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%( كانت حصة ناحية الدغارة فقط , وأخيرًا قضاء 10.7( وبنسبة بمغت )500الديوانية لصنؼ الساير )
السدير( حيث بمغ مجموع كؿ منيما  –( موزعة عمى نواحي القضاء )الشنافية 204الحمزة بمجموع بمغ )

 ما عمى التوالي .%( لكؿ مني0.4و3.9( وبنسبة بمغت )20و184)
 ( الخضراوي:5)

تمتاز ثمرتو بأنيا ذات لوف أخضر مصفر في مرحمة الخالؿ ولونو عنبري مشوب بالخضرة الفاتحة في 
مرحمة الرطب مائال إلى السواد عندما ينضج تمرًا ناضجًا وشكؿ الثمرة قصيرة مستطيمة بيضوية الشكؿ 

حيث بمغ المتوسط العاـ لصنؼ ( . 6)تنضج مبكرًا  لينة ومائعة  ومغطاة بقشرة رقيقة ذات نكية جيدة
( طف 736.4( نخمة مثمرة وبمتوسط إنتاج بمغ )19934ـ( حوالي )2013-2004الخضراوي لممدة مف )

. 
 (21شكل )

 المجموع الكمي المداد أصناف التمور في محافظة القادسية

 

 
 ( .23الباحثة باالمتماد مم  بيانات جدول )            
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 (22شكل)
 مجموع متوسط اإلنتاج الصناف التمور في محافظة القادسية

                
 (.23الباحثة باالمتماد مم  جدول )            
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كما ويتبايف أيضًا بحسب الوحدات االدارية لممحافظة , أذ أستأثر قضاء الشامية بالمرتبة االولى 
%( موزعة 43( وبنسبة بمغت )19704( مف المجموع الكمي لمنطقة الدراسة والبالغ )8477وبمجموع بمغ )

( إذ بمغ مجموع كؿ منيـ )  غماس –الصالحية  –مركز القضاء  –عمى نواحيو كاالتي )الميناوية 
%( لكؿ منيا عمى التوالي , يميو قضاء 1.7و5.3و9.9و25.9( وبنسبة )350و1052و1955و 5120

%( موزعة عمى نواحي 32.5( وبنسبة )6393الحمزة بالمرتبة الثانية حيث بمغ المجموع الكمي لمقضاء )
( وبنسبة بمغت 348و1000و 5045الشنافية ( إذ بمغ مجموع كؿ منيا ) -السدير –القضاء )الحمزة 

%( لكؿ منيـ عمى التوالي , ثـ قضائي الديوانية وعفؾ بالمرتبتيف الثالثة والرابعة عمى 1.8و5.1و25.6)
%( مف المجموع الكمي 18.4( وبنسبة )3630التوالي , حيث بمغ المجموع الكمي لقضاء الديوانية )
مركز القضاء ( وبنسبة  –السنية  –الدغارة لممحافظة موزعة عمى نواحي القضاء بالشكؿ االتي )

( وبنسبة بمغت 1204%( لكؿ منيما عمى التوالي , أما قضاء عفؾ فقد بمغ مجموعو )1.5و4.2و12.6)
 %( لكؿ منيما .0.7و5.3سومر ( فقط وبنسبة بمغت ) –%( موزعة عمى نواحيو )مركز القضاء 6.1)
 ( الحالوي:6)

تطيؿ , مستديرة عند المقدمة والقشرة رقيقة غير متصمبة , أما تمتاز ثمرة الحالوي بشكميا المس 
لونيا فيكوف أصفر في مرحمة الخالؿ وعنبري فاتح أو مشوب بسمرة في مرحمة الرطب والتمر فأسمر 

. وىو مف االصناؼ الجيدة النوعية والعالية الجودة كما يوصى بأكثاره .  ويوجد بنسبة قميمة في ( 7)ذىبي 
( نخمة مثمرة , 7753.3حيث بمغ المتوسط العاـ لصنؼ الحالوي لممدة المذكورة ) منطقة الدراسة

( إف صنؼ الحالوي ىو 14( طف  , ويالحظ مف خالؿ جدوؿ )292.7وبمتوسط أنتاج وصؿ إلى )
االخر يتبايف بحسب الوحدات االدارية لممحافظة لسنة الدراسة , فقد أستأثر قضاء قضاء الديوانية بالمرتبة 

%( 41.9( وبنسبة بمغت )9492( مف المجموع الكمي لممحافظة والبالغ )3970ى بمجموع بمغ )االول
( وبنسبة بمغت 1970و2000السنية( إذ بمغ مجموع كؿ منيما ) -موزعة عمى نواحيو كاالتي )الدغارة 

بنسبة ( و 3307%( لكؿ منيما عمى التوالي , يميو قضاء الحمزة بالمرتبة الثانية بمجموع )20.8و21.1)
( وبنسبة 117و3190%( موزعة عمى ناحيتي )مركزالقضاء والشنافية( إذ بمغ مجموع كؿ منيما )34.8)

( وبنسبة بمغت 1215%( لكؿ منيما عمى التوالي , ثـ قضاء الشامية بمجموع )1.2و3.6بمغت )
عمى  %( لكؿ منيما5.3و7.5الميناوية( وبنسبة بمغت ) –%( موزعة عمى ناحيتي )الصالحية 12.8)

 %( كانت مف حصة ناحية سومر فقط .10.5( وبنسبة )1000التوالي , واخيرًا قضاء عفؾ بمجموع بمغ )
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 ( أصناف أخرى:7)
أما بالنسبة لألصناؼ االخرى المتمثمة بػ )البريـ والمكتوـ والتبرزؿ والحمراوي والشكري والبرحي 

ختمؼ نسبة وجودىا بحسب توفر الظروؼ والبربف(  فيي تتواجد بكميات قميمة في منطقة الدراسة وت
المناسبة لنمو أشجار ىذه األصناؼ , إذ بمغ المتوسط العاـ لعدد األشجار المثمرة لتمؾ االصناؼ حوالي 

( نخمة مثمرة مف المتوسط العاـ لعدد أشجار النخيؿ في المحافظة وبمتوسط إنتاج بمغ 117964.2)
رغـ مف قمة عددىا إال أنيا متباينة ىي االخرى بحسب ( ,وىذه االصناؼ بال11( طف , شكؿ )2114.7)

الوحدات االدارية لمحافظة القادسية فقد تظير في نواحي وتختفي في نواحي أخرى تبعًا لطبيعية كؿ ناحية 
والظروؼ المييئة لنموىا , فضال عف ذلؾ فإف ىناؾ أصناؼ كػ )العمراني والكنطار والشرحي والًكناش 

رىا( كانت موجودة وأختفت نتيجة التغيرات االخيرة التي حصمت في الظروؼ والشوثي واألشرسي وغي
. فقد يالحظ إف قضاء الديوانية  (8)وعدـ االستمرار بزراعتيا  المناخية , فضال عف أىماؿ المزارعيف ليا

فقد بمغ أستأثر بالمرتبة االولى لتمؾ االصناؼ المتمثمة بػ ) بالبريـ والتبرزؿ والمكتوـ والبرحي والشكر( 
%( موزعة 58( وبنسبة بمغت )19645( مف المجموع الكمي لممحافظة والبالغ )11400مجموع القضاء )

( وبنسبة بمغت 1040و4360و6000مركز القضاء( بمجموع بمغ ) -السنية -عمى نواحي القضاء )الدغارة
نية بمجموع وصؿ %( لكؿ منيما عمى التوالي , يميو قضاء قضاء عفؾ بالمرتبة الثا30.5-22.2-5.3)

( وبنسبة بمغت 1020و1287و1300%( موزعة عمى نواحي القضاء )18.4( وبنسبة بمغت )3607إلى )
( 3078%( لكؿ منيما عمى التوالي , ثـ قضاء الشامية بالمرتبة الثالثة وبمجموع بمغ )5.2و6.6و6.6)

( 493-2585موع بمغ )%( موزعة عمى ناحيتي القضاء )المركز والصالحية ( بمج15.7وبنسبة بمغت )
%( موزعة 7.9( وبنسبة بمغت )1560%( , وأخيرًا قضاء الحمزة بمجموع )2.5-13.2وبنسبة بمغت )

 %( لكؿ منيما عمى التوالي .1و6.9عمى ناحيتي )مركز القضاء والشنافية( وبنسبة بمغت )
مجموع القضاء االصناؼ المتمثمة بػ ) بالبريـ والتبرزؿ والمكتوـ والبرحي والشكر( فقد بمغ 

%( موزعة عمى نواحي 58( وبنسبة بمغت )19645( مف المجموع الكمي لممحافظة والبالغ )11400)
-30.5( وبنسبة بمغت )1040و4360و6000مركز القضاء( بمجموع بمغ ) -السنية -القضاء )الدغارة

وع وصؿ إلى %( لكؿ منيما عمى التوالي , يميو قضاء قضاء عفؾ بالمرتبة الثانية بمجم22.2-5.3
( وبنسبة بمغت 1020و1287و1300%( موزعة عمى نواحي القضاء )18.4( وبنسبة بمغت )3607)
( 3078%( لكؿ منيما عمى التوالي , ثـ قضاء الشامية بالمرتبة الثالثة وبمجموع بمغ )5.2و6.6و6.6)

( 493-2585)%( موزعة عمى ناحيتي القضاء )المركز والصالحية ( بمجموع بمغ 15.7وبنسبة بمغت )
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%( موزعة 7.9( وبنسبة بمغت )1560%( , وأخيرًا قضاء الحمزة بمجموع )2.5-13.2وبنسبة بمغت )
 %( لكؿ منيما عمى التوالي .1و6.9عمى ناحيتي )مركز القضاء والشنافية( وبنسبة بمغت )

 م.3124ة محافظة القادسية لسنةجغرافي إلصناف التمور بحسب  أقضي(التوزيع ال5خريطة )

    

 
 (24المصدر : الباحثة باألمتماد مم  بيانات جدول )  
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 االستنتاجات
ـ 0222أظير البحث زيادة في المساحات المستثمرة بزراعة أشجار النخيؿ إذ بمغت في سنة  -1

 ( دونـ وبذلؾ جاءت المحافظة بالمركز22020ـ , بمغت )0202( دونـ , أما قي سنة 02002)
 العاشر مف بيف المحافظات العراقية المنتجة لمتمور .

ـ , وصمت إلى 0222( نخمة في سنة 208722زيادة إعداد أشجار النخيؿ بعد إف كانت التتجاوز ) -2
 ( نخمة في الدونـ الواحد .00ـ , وبكثافة نخيؿ بمغت )0202( نخمة في سنة 0209002)

( 02800ـ )0222ذ بمغ مجموع اإلنتاج في سنة أظير البحث زيادة مجموع اإلنتاج في المحافظة إ -3
( 9222( طف , أي بفارؽ وصؿ إلى أكثر مف )09700ـ )0202طف , بينما بمغ المجموع في سنة 

كغـ( 02.90طف , نتيجة الزيادة في إنتاجية النخمة الواحدة مف التمور , إذ بمغ معدؿ إنتاجية النخمة )
. 

مف أصناؼ التمور أستأثر الزىدي بالمرتبة االولى إذ بمغ  تجود محافظة القادسية بأثني عشرة نوعاً  -1
طف( , يميو صنؼ 02288.0نخمة( وبمعدؿ إنتاج ) 209000.0معدلو خالؿ عشر سنوات )

طف( , ثـ 922نخمة( وبمعدؿ إنتاج وصؿ إلى )09097.9الخستاوي إذ بمغ معدؿ إعداد أشجاره )
نخمة( وبمعدؿ إنتاج بمغ 08080.0لنخيؿ )صنؼ الساير )آسطو عمراف( إذ بمغ معدؿ عدد أشجار ا

طف( ثـ الخضراوي والحالوي بالمرتبتيف الرابعة والخامسة , في حيف بمغ معدؿ مجموع 200.0)
نخمة ( توزعت ىذه القيمة عمى البريـ والمكتوـ والتبرزؿ الحمراوي 008902.2االصناؼ االخرى    )

 طف( .0002.8والشكري والبرحي وبمعدؿ إنتاج بمغ )

 لتوصيات:ا
البدء بأطالؽ حممة وطنية شاممة لتحسيف جودة التمور المنتجة في محافظة القادسية مف خالؿ  -0

الفحص الدقيؽ لألصناؼ الرديئة واالشجار اليرمة والفحوؿ واالشجار الميممة وغير ذلؾ بأيجاد 
ة ليا والييئات برنامج طويؿ االمد يجري تنفيذه بواسطة دائرة الزراعة في المحافظة والفروع التابع
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المعنية بالزراعة والمختبرات والجامعات والقطاع الخاص ومراكز أكثار النخيؿ وغيرىا مف المؤسسات 
 االخرى .

الدعـ التاـ والتركيز عمى الجانب الفني الزراعي المختصة بالبستنة عمى مستوى االشخاص أو  -0
اء بساتيف نخيؿ نظامية وأستخداـ الجيات الحكومية في المحافظة الذيف  كاف عمميـ يركز عمى أنش

الطرؽ الصحيحة والحديثة في الزراعة والري , فضال عف عمميات الخدمة الزراعية , أو يتضمف 
عمميـ زراعة أشجار الفاكية المؤقتة والمحاصيؿ االخرى التي تحقؽ مردودات مالية لصاحب البستاف 

مار والتي تساعد وتشجع المزارعيف عمى خالؿ فترة أنتظار الفسائؿ لغاية وصوليا إلى مرحمة االث
 أنشاء بساتيف جديدة .

التأكيد عمى أىمية التمور في االقتصاد العراقي مف خالؿ التركيز والدعـ االعالمي سواء كاف في  -2
عمميات أستعماليا في الصناعات الغذائية أو تصدير الفائض منيا مما يؤدي إلى رفع أسعار 

 بشكؿ أيجابي عمى أصحاب البساتيف . الحاصؿ مف التمور وأنعكاس ذلؾ

ضرورة التأكيد عمى أىمية الزراعة النسيجية ودعميا إذ تعد ىذه الطريقة مف أفضؿ الطرؽ المتبعة  -2
ألكثار النخيؿ بأستخداـ عدد قميؿ مف األميات خاصة في حالة األصناؼ القميمة ونشرىا والتوسع في 

ستخدـ ىذه الطريقة في محطة النورية في محافظة زراعتيا نظرَا لجودة ثمارىا ووفرة إنتاجيا وت
 القادسية . 
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قيس عبد المجيد وعمي عبيد الحجري , النخيؿ والتمور , ىيئة المعارؼ الفنية , دار الحكمة لمطباعة والنشر , بغداد ,  .5
 . 218ـ , ص1990



 
التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل وإنتاج التمور في      ُعال حسين      م.باحث:صالح يارَكة ملك &  أ.د.

 محافظة القادسية

 

286 
 

المجلذ التاسع                                                               نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العذد 

عالء عبد الرزاؽ الجميمي وجبار عباس حسف الدجيمي , إنتاج الفاكية , منشورات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ,  .6
 .386ة بغداد , د.ت , صجامع

ـ( , رسالة 1988-1985صالح عاتي الموسوي , تطور إنتاج التمور في العراؽ وصناعتيا وتجارتيا لممدة مف ) .7
 ,  106ـ , ص1990ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية التربية , جامعة بغداد , 

 . 105المصدر نفسو , ص .8

بستاف اميات النخيؿ , محطة النخيؿ في النورية , دائرة بستنة ,  عمر عبد الجبار رؤوؼ , التقرير السنوي لمشروع .9
 .29وزارة الزراعة , ص

 -المصادر :
 ـ.2011جميورية العراؽ , وزارة التخطيط , الجياز المركزي لالحصاء , المجموعة االحصائية السنوية  .1

براىيـ محمد حسوف القصاب , جغرافية الزراعة , مؤسسة دار  .2 الصادؽ الثقافية , الموصؿ , مخمؼ شالؿ مرعي وا 
 ـ.1996

, دار الوثائؽ لمطباعة والنشر  1عبد القادر أحمد عبد القادر , كتاب النخمة )تصنيؼ بف عثماف السجستاني( , ط  .3
 والتوزيع , ابو ظبي .

والتوزيع , , دار عالء الديف لمنشر 1طو الشيخ حسف , النخيؿ والتيف والكاكي والرماف فوائدىا واصنافيا وزراعتيا , ط .4
 ـ .2005دمشؽ , 

قيس عبد المجيد وعمي عبيد الحجري , النخيؿ والتمور , ىيئة المعارؼ الفنية , دار الحكمة لمطباعة والنشر , بغداد ,  .5
 ـ . 1990

عالء عبد الرزاؽ الجميمي وجبار عباس حسف الدجيمي , إنتاج الفاكية , منشورات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ,  .6
 معة بغداد , د.ت .جا

ـ( , رسالة 1988-1985صالح عاتي الموسوي , تطور إنتاج التمور في العراؽ وصناعتيا وتجارتيا لممدة مف ) .7
 ـ .1990ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية التربية , جامعة بغداد , 

ؿ في النورية , دائرة بستنة , عمر عبد الجبار رؤوؼ , التقرير السنوي لمشروع بستاف اميات النخيؿ , محطة النخي  .8
 وزارة الزراعة .

 . ـ0202جميورية العراؽ, وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, المجموعة اإلحصائية السنوية,  .9

 ـ . 2014مديرية محافظة القادسية , قسـ التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة ,   .10

-2004المجاميع االحصائية السنوية لمحافظة القادسية لمسنوات مف ) وزارة التخطيط  , الجياز المركزي لالحصاء , .11
 ـ (.2013

 ـ . 2014مديرية زراعة محافظة القادسية , قسـ االحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة ,  .12

 ـ (.2013-2004وزارة التخطيط , الجياز المركزي لالحصاء , المجاميع االحصائية السنوية لممحافظات  لممدة مف ) .13

وزارة التخطيط ا الجهاز المركزي لالحصاء ا التقرير االحصا ي الزرامي ا المجاميع السنوية لمعراق ومحافظة القادسية 
 م(3124-3115لممدة من )

 



 
التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل وإنتاج التمور في      ُعال حسين      م.باحث:صالح يارَكة ملك &  أ.د.

 محافظة القادسية

 

287 
 

المجلذ التاسع                                                               نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العذد 

 
 
 

Conclusion 
Agriculture is in general source of the main economy Qadisiyah as well as some small 

industries that meet the  need for the local residents of the province, So is a cultivation of 

palm trees and production dates of the most  important crops fruit and they are of the most 

agricultural  activities important in the province the from to maintain a pattern of  agricultural 

specialized in the cultivation of varieties multivariety of plam trees , and  Ocoupies to 

maintain  the status of advan ced between the lraqi provinces- producing  Dates , due reason 

that  to provide appropriate conditions of the requirements thermal and optical and water 

resources surface scattered throughout the parts of the province , It was fonder maximum 

effect in the spread of cultivation of plam trees and production dates in which . 

I have summed up your search a group of the conclusions and the most important 

increase the spacec occupied cultivation of palm trees as it amounted to in 2003 (20164acres) 

either yn the year of 2013 amounted to (34605acres), Van that theincrease was accompanied 

by low total production as it reached in the year of 2013 (29866 tonnes ), showed Find the 

Qadisiyah fomous for twelve kind of varieties of dates occupies the ascetic first place 
 
 
 

 
 
 


