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 التحليل الجغرافي لدرجة الحرارة وخصائص التربة وأثرهما على زراعة وإنتاج
  )دراسة في جغرافية الزراعة( أشجار الحمضيات في قضاء الديوان

 أ.م.د. سالم سالم عبد الهادي الجبوري
salam.abed@qu.edu.iq 

        202/ 5/ 10تأريخ القبول:      2021/ 4/ 19تأريخ الطلب: 
 

 :امللخص
تعد احلمضيات ممثال بـ)الربتقال والنارنج     

والليمون(من اهم الفواكه اليت تزرع ضمن منط 
حماصيل البستنة وبات الطلب عليها ينمو 

جدا ملا تتمتع به منتجاهتا  سنويا بشكل كبري
من خصائص عالجية وغذائية مهمة وعلى 
حد سواء من هنا كان لزاما دراستها زراعيا 

 اهم العوامل املثرة  من خالل البحث يف
عليها فتم اختيار درجة احلةار  كأهم عنصة 
مناخي ضمن جمموعة املثرةات اجلوية وذي 
التأرري املباشة على زراعة اشجار احلمضيات 
وانتاجها من خالل حدوده احلةارية الدنيا 
والعليا مةورا باملثالية وتأرريه غري املباشة يف بقية 

ة التبخة والقيمة العناصة السيما نسب الةطوب
الفعلية للتساقط املطةي وسةعة والةياح من 

 جهة وخصائص الرتبة من جهة اخةى كوهنا 
 

 
من املةتكزات الزراعية الةئيسية واليت تنبت 
االشجار فيها وتستمد منها غذائها ومائها 
فكان ان تنوعت بني تةبة اكتاف االهنار 
واحوضها وتةبة املنخفضات وكل حسب 

يزيائية والكيماوية حبسب موقعها خصائصه الف
من االهنار وطبيعة نسجتها ومستوى ارتفاع 
سطحها ضمن قضاء الديوانية الذي يعد مةكز 
 حمافظة القادسية البالغ مساحته

(%من مساحة 15,1بنسبة) 2(كم1235)
 (634456بـ) 2(كم8153) احملافظة البالغة
(%من سكان حمافظة 46,6نسمة بنسبة)

 (نسمة عام1359624القادسية البالغ)
وتبني ان درجة احلةار  وما سجل  (2020)

منها يف منطقة الدراسة كثريا ماتعد مالئمة اىل 
مثالية مع متطلبات انتاج احلمضيات وان تةبة 
اكتاف االهنار االكثة جناحا يف زراعتها مقارنتا 
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حوا  وانعدامها برتبة مع تةبة اال
 .   املنخفضات

Abstract: 

 Citrus is represented 
by(orange, lnaarinij and 
lemon)One of the most 
important fruits grown in 
the horticultural pattern And 
the demand for it is growing 
annually in a very large way 
because of the important 
medicinal and nutritional 
properties of its products 
alike, Hence, it was 
necessary to study it 
agriculturally by researching 
the most important factors 
affecting it, so temperature 
was chosen as the most 
important climatic element 
within the group of weather 

influences, which has a 
direct impact on the 
cultivation and production 
of citrus trees. Through its 
minimum and upper thermal 
limits, passing through 
idealism and its indirect 
effect on the rest of the 
elements, especially the 
percentages of moisture 
evaporation and the actual 
value of rain precipitation, 
speed and wind on the one 
hand, and soil properties on 
the other hand Being one of 
the main agricultural pillars 
in which trees grow and 
derive their food and water 
from, it varied between the 
soil of the shoulders of rivers 
and their basins and the soil 
of depressions, each 
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according to its physical and 
chemical properties, 
according to its location in 
the rivers, the nature of its 
texture and the level of its 
surface height within the 
district of Al-Diwaniyah 
Which is the center of Al-
Qadisiyah Governorate, 
which has an area of(1235 
km2)or(15.1%)of the 
governorate’s area of(8153 
km2)with(634,456 
people)with a percentage 
of(46.6%)of the population 
of Al-Qadisiyah governorate 
of(1359624 people)in 2020, 
It was found that the 
temperature and what was 
recorded in the study area 
are often considered 
appropriate to ideal with the 

requirements of citrus 
production, and that the soil 
of the shoulders of the rivers 
is more successful in its 
cultivation, compared with 
the soil of basins and its 
absence in the soil of 
depressions.      Keywords: 
analysis, geography, 
temperature, soil 
properties. Diwaniyah 
citrus 

كانت وما تزال احلمضيات تعد من املقدمة:  
اهم انواع الفواكه واكثةها انتشارا ملا تتميز به 

وعالجية كثري  لذا زاد  من خصائص غذائية
الطلب عليها فضمنت لنفسها موقعا متقدما 
ضمن االقتصاد الزراعي والتجار  العاملية 
وبنسبة منو سنوية متزايد  كوهنا تدخل يف كثري 

الدوائية الحتوائها على انواع  من الرتاكيب
متعدد  من العناصة واملواد الكيماوية النباتية 
لعل من امهها على سبيل املثال ال احلصة 
مةكبات)الكاروتينات واليمونويدات(ومشتقاها 
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اضافة اىل العناصة الغذائية مثل الكالسيوم 
والفسفور واحلديد ناهيك عن الفيتامينات 

بات لزاما دراسة  (لذاC,Bالسيما فيتاميين)
هذا النوع من الزراعات وتسليط الضوء عليها 
من خالل دراسة اكرب العوامل اجلغةافية 
الطبيعية وامهها تأرريا على إنتاجها كما ونوعا 
وخنص بالذكة هنا املناخ ممثال بعنصة درجة 
احلةار  وحدودها الدنيا والعليا مةورا باملثالية 

للحمضيات   مقارنتا مع املتطلبات احلةارية
كأهم املثرةات اجلوية والرتبة وخصائصها 
الفيزيائية والكيماوية كأهم املثرةات االرضية 
باعتبارها اهم مةتكزات االنتاج الزراعي 
واكثةها تعقيدا بطبيعة تفاعالهتا البيولوجية 

 ألهنا االم احلامل للنبات من جهة اخةى . 
املشكلة تساؤل يبحث اوال. مشكلة البحث: 

ابة وهو هل للعوامل اجلغةافية الطبيعية عن اج
ممثال بـ)درجة احلةار  والرتبة(تأرريا على تباين 
زراعة اشجار احلمضيات يف حمافظة القادسية 

 وبالتايل تباين جود  ذلك االنتاج وكمية.   
هي جواب افرتاضي رانيا. فةضية البحث: 

مسبق لسثال املشكلة املتضمن ان احلةار  
والعليا والرتبة خبصائص انواعها حبدودها الدنيا 

املختلفة التأرري االكرب على زراعة وانتاج 

اشجار احلمضيات يف قضاء الديوانية يف ضوء 
منظومة العالقات املبنية على ما هو متوفة 
فعال منها أي من تلك العوامل الطبيعية)درجة 
احلةار  والرتبة(واالحتياجات مقارنتا مع 

ة واليت من دوهنا قد متطلبات انتاجها االساسي
تتأرة جود  ذلك االنتاج سلبا او لةمبا يتوقف 

 وينعدم هنائيا.   
يهدف البحث اىل  رالثا. أهداف البحث:    

اإلحاطة بزراعة احلمضيات وإنتاجها والعوامل 
املثرة  فيها وحتديدا)درجة احلةار  والرتبة(يف 
قضاء الديوانية ومعةفة العالقة بينهما وكيفية 

األساليب الصحيحة والعلمية يف زراعتها  إتباع
وإنتاجها ومعةفة معوقاهتا واألضةار اليت 
تتعة  هلا)اشجاراحلمضيات(للتمكن من 
تالفيها والوقاية منها وأخذ اإلجةاءات الالزمة 
من حيث متطلباهتا واإلمكانيات املتوفة  لةفع 
إنتاجية الشجة  الواحد  من الثمار وتشجيع 

ع بزراعتها واالعتناء هبا لسد املزارع على التوس
حاجة السوق احمللية املتزايد  حتقيقا للتنمية 
الزراعية على واقع هذا النوع من الزراعات 
والتخصص هبا هبدف إشباع االحتياجات 
الغذائية والطلب املتزايد عليها لسد حاجة 

 السوق احمللية واالكتفاء من هذه املنتجات .
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للبحث اال من : ال ميكن رابعا. منهج البحث
منهج يستطيع من خالله معاجلة مشكلته 
املطةوحة على هذا االساس  وكعاد  االغلب 
االعم من حبوث ودراسات جغةافية الزراعة 
اعتمدنا هنا املنهج النظامي لتحديد العوامل 
اجلغةافية املثرة )درجة احلةار  والرتبة(على 
اإلنتاج الزراعي)اشجار احلمضيات(يف قضاء 

ية معتمدين يف ذلك على اسلوب الديوان
التحليل املنطقي واجياد العالقات فيما بينها 
وبالتايل أمكانية تقوميها من اجل الوصول اىل 
اربات صحة فةضية البحث بغية التوصل اىل 
النتائج العلمية واملنهجية بالتحليل والتفسري 
ولتحقيق ذلك كان من الضةوري رفد البحث 

ل بني املتغريات مبنهج يعطي البحث التكام
والثوابت فكان ان ختم البحث باملنهج 
احملصويل ليكون مكمال وداعما للمنهج 

النظامي والذي تةكز معه البحوث على طبيعة 
احملصول وموطنه األصلي وتاريخ زراعته وامهيته 

 ومقومات انتاجه الةئيسية . 
وتتضمن احلدود  خامسا. حدود البحث:

لذي يعد مةكز اإلدارية لقضاء الديوانية ا
حمافظة القادسية اليت متثل قلب منطقة الفةات 
األوسط ذي االمهية الزراعية البالغة ومبجموع 

مساحة 
(%من 15,1بنسبة)2(كم1235بلغت)

 2(كم8153حمافظة القادسية البالغة)مساحة 

(نسمة ليشكل 634456بعدد سكان بلغ)
 نصف عدد سكان حمافظة القادسية تقةيبا 

ن جمموع السكان الكلي (%م46,6و بنسبة)
(نسمة , 1359624حملافظة القادسية والبالغ)

 ( .1جدول)

 (2020(الوحدات اإلدارية لقضاء الديوانية ومساحاهتا من القضاء واحملافظة عام)1جدول)
 %من احملافظة  %من القضاء  2املساحة/كم %من القضاء عدد السكان الوحدات اإلدارية يف منطقة الدراسة القضاء

اء قض
 الديوانية

  4,4 29,51 361 72,8 461362 مةكز قضاء الديوانية
 4,9 32,54 404 10,9 69760 ناحية الشافعية
 3,2 21,62 260 7,7 49102 ناحية الدغار 
 2,6 16,32 210 8,6 54202 ناحية السنية

 ---- %100 1235 %100 634456 اجملموع
 15,1 %100 8153 46,6 1359624 اجملموع من حمافظة القادسية          
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حصائية السنوية حمافظة املصدر: وزار  التخطيط, اجلهاز املةكزي لإلحصاء, اجملموعة اإل    
 .10. ص2020, القادسية

وجغةافيا تتوسط منطقة الدراسة اجلزء الشمايل 
من حمافظة القادسية واليت حتدها من مشال 
 حمافظة بابل ومن اجلنوب قضاء احلمز  ومن

الشةق والغةب حيدها على الرتتيب قضائي 
عفك والشامية وفلكيا يقع القضاء بني دائةيت 

 مشاال(˚32-ˉ20و˚31-ˉ43) عة 

 شةقا(˚45-ˉ11و˚44-ˉ38)طول وخطي
اما حدود البحث املوضوعية (.1)خةيطة

فاختص البحث بدراسة انتاج اهم اشجار 
احلمضيات يف حمافظة القادسية ممثال 

 ارنج والليمون(.بـ)الربتقال والن

 (1خةيطة)
 الوحدات اإلدارية لقضاء الديوانية وموقعه من حمافظة القادسية والعةاق

 
: 1املصدر: مجهورية العةاق, اهليأ  العامة للمساحة, قسم إنتاج اخلةائط, خةيطة العةاق اإلدارية, مبقياس

 .2010, بغداد ,500000
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 املبحث األول
ار  وخصائص التحليل اجلغةايف لدرجة احلة 

 الرتبة وأرةمها على زراعة وإنتاج 
 اشجار احلمضيات يف قضاء الديوانية   

رغم التطور التقين والعلمي الكبري الذي حتقق 
يف كل القطاعات السيما الزراعي منها 

اخلصوص وانعكاساته  واحلمضيات على وجه
االجيابية يف زياد  املنتج من مثارها وحتسن 

حلةار  والرتبة ال تزال انواعه إال أن درجة ا
االكرب تأرريا فيها فدرجة احلةار  تعد احلد 
الفاصل لضمان االنتاج من عدمه لتماسها 
املباشة مع كل مةاحل الزراعة وحتديدا يف 
فصل النمو واالنبات بشكل مباشة او من 
خالل قو  تأرريها على بقية العناصة بشكل 

ار غري مباشة كالةطوبة والقيمة الفعلية لإلمط
وعالقتها العكسية معها فيما متثل الرتبة 
الوسط الذي ميد خالهلا النبات جذوره كي 
تزوده بالعناصة الغذائية الالزمة لضمان 
استمةار بقائه وتأكيد انتاجه وجودته وإلعطاء 
الصور  احلقيقية ملتطلب زراعة وإنتاج 
احلمضيات من تلك العوامل يف منطقة 

ما توفة من  الدراسة جيب دراستها وحتليل
خصائص وإمكانات وأرةها على زراعة وإنتاج 

احلمضيات بتأرريها املباشة او بتفاعلها مع 
بعضها واحمليط الزراعي هلا بشكل غري مباشة 

 وكما يأيت:
وتعد من أكثة العناصة أوال. درجة احلةار : 

املناخية تأرريا يف منو النبات فمن خالهلا 
احليوية  يتمكن النبات من القيام بوظائفه

. ولعل تأرري درجات احلةار  (1) والفسيولوجية
على العمليات احليوية ألشجار احلمضيات 

 :(2) يتلخص مبا يأيت
: يزداد تنفس األشجار بارتفاع التنفس -ا  

درجات احلةار  حىت تصبح هذه 
العملية هدامة يف درجات احلةار  

 العالية.
ار  : يزداد النتح بازدياد درجة احلة النتح -ب 

وتفقد فيها األشجار كميات كبري  
 من املاء فيعةضها للذبول او اهلالك.

: تبدأ عملية الرتكيب الضوئي الرتكيب -ج 
الضوئي باالخنفا  كلما ازدادت درجة احلةار  

 عن احلدود احلةارية العليا.
: اخنفا  درجات احلةار  االمتصاص -د 

دون احلد االدىن يثرة على قدر  
للماء مما يعةضها  امتصاص النبات

 للذبول
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: يزداد منو احلمضيات مع درجات النمو -ه 
احلةار  املثلى ويقل منوها بارتفاعها 

 واخنفاضها عن تلك الدرجة املثالية.
ولتوضيح عنصة احلةار  بصور  أدق وبيان 
تأرريه على زراعة وإنتاج احلمضيات البد من 
معةفة الدرجات احلةارية املثالية والدرجات 

ةارية العليا والدنيا ودرجة حةار  الرتبة ملعةفة احل
 آرارها على أنواع احلمضيات املختلفة.

حيث تكون  درجات احلةار  الدنيا: -1
الفعاليات احليوية يف ادىن مستوياهتا ومع 

.وتعد الدرجة (3)هبوطها يتوقف نشاط النبات
الدنيا اليت يتوقف عندها منو  م  (12.8احلةارية)

واالخنفا  اكثة يعد ضارا  أشجار احلمضيات
درجة ضار   م  (4.4–لذا تعد درجة احلةار )

.وتتباين احلمضيات (4)ألشجار احلمضيات
 .(5)يف حتمل اخنفا  درجات احلةار  تبعاً اىل

للحمضيات أنواع  :نوع وصنف احلمضيات :أ
عديد  تتباين فيما بينها من حيث حتملها 

يب لدرجات احلةار  املنخفضة واليت ميكن تةت
أنواعها حسب حساسيتها لدرجات احلةار  
املنخفضة وكما يأيت: الرتنج , الليمون 
احلامض , الليمون احللو , ليمون بصة  , 

الكةيب فةوت , الاللنكي احمللي , الربتقال 
 احمللي , الاللنكي كليمنتاين , النارنج .

 :مد  التعة  لدرجات احلةار  املنخفضة :ب
ضةر على من الطبيعي أن يزداد ال

احلمضيات كلما زاد زمن التعة  لدرجات 
احلةار  املنخفضة وكلما زاد تكةارها إذ تتأرة 
الثمار واألوراق الغضة بعمة سنة أو أقل 
وإذا استمةت درجات احلةار  املنخفضة 
فأهنا تثدي إىل موت أغصان وفةوع 
األشجار األخةى وقد تثدي إىل موت 

 الشجة  نفسها.
أن  :ئ لدرجات احلةار االخنفا  املفاج :ج

اخنفا  احلةار  املفاجئ يسبب أضةارا كبري  
وسةيعة للحمضيات بعكس االخنفا  
التدرجيي لدرجات احلةار  الذي يكسبها نوع 
من املناعة يف مقاومة درجات احلةار  

 املنخفضة.
مقاومة األشجار  حالة األشجار الصحية:د: 

اخلالية من اإلصابة باآلفات الخنفا  
 احلةار  أكرب من املصابة. درجات

هي الدرجة  درجات احلةار  العليا: -2
احلةارية اليت يتوقف فيها النمو وتسمى 
بالدرجة احلةارية العليا أو القصوى و خيتلف 
مداها باختالف أصناف اشجار احلمضيات 
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هي م  (49وعموما تعد الدرجة احلةارية)
الدرجة االخطة اليت يتوقف عندها منو اشجار 

.ويتوقف (6)ضيات او قد تصاب بالضةراحلم
مقدار ذلك الضةر على أنواعها وأصنافها 
وسةعة ارتفاع درجات احلةار  اليت تصل إليها 
ناهيك عن مد  تعة  األشجار هلذه 
الدرجات احلةارية وتبعًا لذلك ميكن تةتيب 
أنواع احلمضيات حبسب حساسيتها لدرجات 

لليمون احلةار  املةتفعة الربتقال أبو صةه , ا
احلامض , الرتنج , الاللنكي احمللي , ليمون 

, ل احمللي , الاللنكي الكليمنتاينبصة , الربتقا
 .(7)السندي , الربتقال الثالري األوراق,النارنج

وهي الدرجة  درجات احلةار  املثلى: -3
احلةارية املالئمة للنمو واالنتاج واليت تكون 

ج نشاطها فيها الفعاليات احليوية النباتية بأو 
وهذه الدرجة غري رابته يف مجيع مةاحل منو 
النبات بل قد تةتفع أو تنخفض حسب 

هي م  (12.8وتعد درجة احلةار ) مةاحل النمو
الدرجة اليت تبدأ معها اشجار احلمضيات 

.وتسمى ايضا درجة صفة النمو كما (8)بالنمو
هي  م  (15-35وتعد درجة احلةار  بني)

نمو وانتاج طيف واسع الدرجة احلةارية املثلى ل
وختتلف أنواع  من اشجار احلمضيات

احلمضيات فيما بينها من حيث درجة احلةار  
 :(9)املثالية وكما يلي

أ : )الربتقال , الليمون األضاليا , الاللنكي  
السانتزوما(ترتاوح درجاهتا احلةارية املثلى 

  م .(29.4–26.6بني)
ب: )الليمون احمللي , الكةيب فةوت , 

يوسفي(وترتاوح درجاهتا احلةارية املثلى ال
 م .(35–32بني)

تتميز منطقة الدراسة بتباين حةاري          
شهةي وفصلي واضح وكبري بسبب الزياد  

احلاصلة يف مقدار زاوية سقوط االشعاع  
الشمسي وما يةفقها من اختالف يف طول 
ساعات النهار واليت تتزامن مع عمودية اشعة 

عها بعالقة طةدية مما يزيد من  الشمس وتةتبط م
( ميكن 2كمية احلةار  املكتسبة فمن جدول)

مالحظة هذا التباين يف املعدالت احلةارية فعلى 
صعيد درجات احلةار  الصغةى نالحظ اهنا تبدا 
باالخنفا  اعتبارا من شهة تشةين الثاين 

(م  وتستمة معدالهتا باالخنفا  12,6بواقع)
كانون الثاين حىت تصل أقصاها يف شهةي  

(م  على الرتتيب لرتتفع 8,4-6,3وشباط بـ)
(م  يف شهة نيسان وبذلك 18,1بعدها اىل )

فان معدل درجة احلةار  الصغةى للموسم 
الشتوي يف منطقة الدراسة أي من بداية)شهة 
 تشةين الثاين إىل هناية شهة نيسان(بلغ
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(م  وعند االنتقال اىل درجة احلةار  1,11)
(نتبني ان درجة 2ل اجلدول)العظمى ومن خال

احلةار  العظمى تبدا باالرتفاع من بداية شهة 
(م  وتواصل ارتفاعها اىل 38,3مايس بواقع)

-44,7اعلى قمة هلا يف شهةي متوز واب بـ)
(م  على ان معدل درجة احلةار  العظمى 44,5

للموسم الصفي من بداية)شهة مايس إىل هناية 
نخفض (م  لت41شهة تشةين األول(بلغت)

(م  25بعدها من شهة تشةين الثاين بواقع)
وتواصل اخنفاضها اىل أقصاها يف شهة وكانون 

(م  اما املعدل العام الشهةي 17,4األول بـ)
لدرجات احلةار  ميكن مالحظة اهنا تبدأ 

أشهة  باالخنفا  لتصل إىل أدىن معدالهتا يف

املوسم الشتوي إي من بداية)شهة تشةين 
شهة نيسان(والذي بلغ معدل الثاين إىل هناية 

(م  وسجلت ضمن هذا 2,17درجة حةارته)
الفصل اخفض معدالت احلةار  يف شهة كانون 

(م  وكان معدل درجة احلةار  8,11الثاين بواقع)
للموسم الصيفي من بداية)شهة مايس إىل 

(م  وأعلى 32,8هناية شهة تشةين األول()
(م  يف 36,2و36,5و33,1ارتفاع هلا بلغ)

)حزيةان,متوز,آب(لكل منهما على أشهة 
الرتتيب وبذلك فان املعدل العام السنوي 

(م  18,1لدرجة احلةار  الصغةى والعظمى بلغ)
(م  على الرتتيب و بلغ املعدل العام 2,32و)

 (م  .25,1لدرجة احلةار )
 (2018 -1988(معدل درجات احلةار  الشهةية املسجلة يف حمطة الديوانية املناخية للمد )2جدول)

 األشهر   ت
 

 المعدل العام لدرجة الحرارة / م   المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى/ م   المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى/ م  

 11,8 17,4 6,3 كانون الثاني 1

 14,5 20,6 8,4 شباط 2

 19,2 25,9 12,5 آذار 3

 25.5 32 18,1 نيسان 4

 30,6 38,3 23,6 مايس 5

 33,1 42,6 26,3 حزيران 6

 36,5 44,7 28,4 تموز 7

 36,2 44,5 27,9 آب 8

 33 41,2 24,8 أيلول 9

 27,6 35 20,2 تشرين األول 10

 18,8 25 12,6 تشرين الثاني  11

 13,7 19,2 8,2 كانون االول  12

 25,1 32,2 18,1 المعدل العام السنوي 

اصالت, اهليأ  العامة لألنواء اجلوية, قسم املناخ, بيانات املصدر: مجهورية العةاق, وزار  النقل واملو      
 .2020غري منشور  ,
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لقد تبني أعاله ان درجات احلةار  يف منطقة  

الدراسة سواء اكانت الصغةى الشتوية منها او 
العظمى الصيفية مةورا باملعدل العام ال تشكل 

حد حةاري قد يضة او حيول دون زراعة وإنتاج 
يات يف منطقة الدراسة أشجار احلمض

 (3جدول)
 (3جدول)

 الدرجات احلةارية املثلى والضار  ألشجار احلمضيات 
 (2)املعدل العام لدرجات احلةار  يف قضاء الديوانية  (1)درجات احلةار  احلدود احلةارية ألشجار احلمضيات    

 ال توجد 4.4- احلةار  الصغةى الضار  / م  
 11,8 12.8 / م   الدرجات احلةارية الدنيا 

 36,5 -11,8 35-15 الدرجات احلةارية املثالية / م  
 36,5 49 الدرجات احلةارية العظمى الضار  / م  

سالم هاتف أمحد اجلبوري, دور عناصة املناخ يف التأرري على آفات احلمضيات للمنطقة الوسطى (1)
 .26, ص2002غداد ,, كلية الرتبية )ابن رشد(جامعة بمن العةاق , رسالة ماجستري 

 (2(جدول)2)
 

وبذلك فان مناخ منطقة الدراسة حةاريا متتاز   
بوجود فصلني بارزين مها الصيف والشتاء يقل 

الفصول األخةى  أو ينعدم معهما ظهور
فيمكن اعتبار شهة تشةين األول الفصل 
االنتقايل بني الصيف والشتاء إذ حيصل 

مع اخنفا  واضح يف درجات احلةار  مقارنة 
شهة أيلول وكذا احلال بالنسبة لشهة نيسان 
الذي يعد شهةًا انتقايل من الشتاء إىل الصيف 
وحيصل فيه ارتفاع ملحوظ يف درجات 

وهي بذلك بعيد  عن مظاهة .(10)احلةار 
موسم منو التطةف حبدودها الدنيا والعليا وذات 

طويل نسبيا بل تعد املعدالت احلةارية 
ألشهة)آذار ونيسان 

(م  أقةب 30,6و25,5و19,2س(بـ)وماي
لدرجات احلةار  املثالية يف املنطقة الوسطى من 
العةاق واليت تكون فيها قمة النمو اخلضةي 

احلمضيات وتعقد الةبيعي وفيها تتفتح أزهار 
الثمار كما تعد الفرت  بني شهةي)أيلول وتشةين 
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 (م  الفرت  املهمة الثانية رغم27,6و33األول(بـ)
رت  األوىل إال أن معدالهتا احلةارية قصةها عن الف

تكون قةيبة إىل الدرجات املثالية أيضا ال سيما 
أهنا تأيت بعد خةوج أشجار احلمضيات من 
أشهة الصيف ذات املعدالت احلةارية العالية 
والةطوبة املنخفضة وما هلا آرارها الكبري  ومتهيدا 
الستقبال األمطار وجدية بالذكة هنا ان زراعة 

ج احلمضيات يف منطقة الدراسة ومنذ وإنتا 
القدم قد عمد املزارعني يف زراعة بساتني 
احلمضيات حتت أشجار النخيل حلمايتها من 
اضةار ارتفاع درجات احلةار  الشديد  صيفاً 
واخنفاضها شتاءا مقارنتا مع األضةار بالغة اليت 
تصيب بساتني احلمضيات املكشوفة واملزروعة 

 بدون أشجار النخيل .
هي الطبقة العليا املفتتة من  الرتبةرانيا. الرتبة: 

القشة  االرضية حتوي على نسب متغري  من 
اهلواء واملاء واملواد املعدنية والعضوية املتحللة 
قد ختتلف عن املاد  االم اليت احندرت منها يف 
خصائصها الختالف العوامل البيئة اليت 
تعةضت هلا وساعدت يف تكوينها على مدى 

زمن وتعمل بوصفها وسطا طبيعيا يوفة ال
الدعم امليكانيكي واملواد الغذائية الالزمة لنمو 

. وهناك عوامل رئيسية (11) نباتات االر 

تثرة يف الرتبة وتكوين الرتبة لعل من 
  .(12)امهها

وحتدد الرتكيب الفزيائي  الصخور االم: .ا 
والكيمائي للرتبة واملعادن املوجود فيها وطبيعة 

 ئها ودرجة محوضتها.بنا
: اهم عناصةه تأرريا على الرتبة ب. املناخ

االمطار ودرجة احلةار  والةياح من خالل 
 نشاط التجوية الكيمائية والفيزيائية

درجة االحندار حيدد مسك  التضاريس: ج.
الرتبة اذ حتوي املناطق املستوية تةبة مسيكة 

 قياسا باملناطق املنحدر . 
ان نشاط الكائنات احلية  الكائنات احلية: د.

املختلفة كاإلنسان واحليوانات تثدي اىل 
 تسةيع جتوية الصخور االم.

ان عمليات تكوين الرتبة بطيئة  الزمن: ه.
 ولكنها مستمة  وحتتاج اىل زمن.

تتكون الرتبة من تفكك او حتلل الصخور     
االم عن طةيق التجوية فان بقت يف مكاهنا 

 Residualملتبقية)تعةف بالرتبة االصلية ا
soil وعندما يتم نقل الرتبة من قواعد)

صخورها االصلية بواسطة قوى اجلاذبية او 
الةياح او املاء او اجلليد وترتسب يف مكان 

 Transportedاخة تعةف بالرتبة املنقولة)
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Soil)(13) حيث يتم تصنيف الرتبة املنقولة.
على وفق عوامل النقل وطةيقة الرتسيب لعل 

تةسبات املياه اجلارية اليت نقلتها املياه امههما 
اجلارية وتةب الرتسبات الةحيية اليت مت نقلها 

. كما يف تةب منطقة (14)بواسطة حةكة الةياح
الدراسة حيث ان تةهبا تةب غري اصلية منقولة  
كوهنا جزا من تةبة السهل الةسويب العةاقي 
ومن اهم انواع تلك الرتب واكثةها انتشارا يف 

 الديوانية هي:قضاء 
وتكونت نتيجة  . تةبة اكتاف االهنار:1

للةواسب اليت نقلتها االهنار بالقةب من 
جماريها وتعةف جبسور األهنار الطبيعية وتكون 
مناطقها مةتفعة تفصل السهل الةسويب عن 
جمةى النهة ونشأت نتيجة االختالف يف 
طبيعة الرتسيب النهةي اذ تتوزع الةواسب 

اسم الفيضانات تبعا لوزهنا النهةية خالل مو 
وحجمها فترتسب املواد الثقيلة نسبيا قةب 
جمةى النهة مث تتدرج تلك الةواسب يف 
حجمها وكميتها كلما ابتعدنا عنه لذ اصبح 
ارتفاعها أعلى من املناطق اجملاور  هلا والبعيد  
عن جمةى النهة مما دفع مزارعي منطقة الفةات 

زراعيا  األوسط اىل استثمار هذا الرتب
وخاصة زراعتها بأشجار الفاكهة واخلضة 

.متتد هذه الرتبة بامتداد (15)ذات الةبح الكبري
طويل على جانيب فةوع هنة الفةات يف منطقة 
الدراسة املتمثلة بنهةي الدغار  والديوانية 
واجلداول املتفةعة منهما ابتداءا من احلدود 
الشمالية للقضاء يف منطقة صدر الدغار  اىل 

ايتها يف احلدود اجلنوبية املشرتكة مع ناحية هن
السدية بالنسبة لشط الديوانية وهنايتها يف 
احلدود اجلنوبية الشةقية املشرتكة مع ناحية 
سومة بالنسبة لشط الدغار  

(%من 7,6وشكلت)2(كم89,2مبساحة)
جمموع مساحة القضاء 

(لقد تكونت 2خةيطة)2(كم1235البالغة)
اسب اخلشنة ارناء هذه الرتبة من جتمع الةو 

واليت القت هبا األهنار وان الفيضانات السابقة 
مسة ارتفاعها عن األراضي احمليطة هبا جعلتها 
متتلك بعض الصفات واخلصائص اليت متيزها 

غريها ومنها سهولة الصةف الطبيعي  عن
ونسبة املواد العضوية املةتفعة وعمق املياه 

ة (نتبني ان تةب4.ومن جدول)(16)الباطنية
اكتاف األهنار متتاز خبواص فيزيائية جعلت 
منها تةب مالئمة لنمو كثري من احملاصيل 
واالشجار السيما أشجار احلمضيات موضوع 
البحث حيث بلغ معدل الةمل والغةين والطني 
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(%عل24.2(%و)59.4(%و)16.4فيها)
ى الرتتيب لذ فهي تةبة)مزجيية غةينية(ضمن 

لنسجة جمموعة الرتب املزجيية متوسطة ا
حسب نظام وصف نسجة الرتبة وفق وزار  

(لذا هي تةبة ذات 5الزراعة األمةيكية جدول)
نفاذية معتدلة يسهل معها حةكة املاء واهلواء 
وتغلل اجلذور اما خواصها الكيميائية فقد بلغ 
معدل حمتواها من املاد  

(%وبدرجة 2.15العضوية)
(%اما حمتواها من PH()7,1تفاعل)

)الكلس 
(%على 1,85(%و)25,5كان)واجلبس(

(مليوز/سم  8,35الرتتيب وملوحتها قليلة)
البزل فيها طبيعي الرتفاعها عن  كون

اجملاور  هلا لذا تعد اكثة أنواع الرتب  األراضي
مالئمة لزراعة أشجار احلمضيات .

 (انواع الرتب يف قضاء الديوانية2خةيطة)

 
االشغال العامة, مديةية التخطيط العمةاين , خارطة املصدر: مجهورية العةاق, وزار  البلديات و       

 .2012,  500000:1الرتبة مبقياس 
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 (4جدول)

 

الوحدات 
 االدارية

 

 النموذج

 

 العمق/سم

 اخلواص الكيميائية  اخلواص الفيزيائية 

 صنف الطني % الغةين % الةمل %

 النسجة 

PH  
%      

ECE 
 مليموز/ سم

0.m 

% 

الكلس% 
Caco3 

اجلبس% 
Saso4  

 

 

مةكز قضاء 
 الديوانية 

وناحية 
 الدغار   

 

تةبة اكتاف 
 االهنار 

 2.25 25 2.2 8.5 7.1 مزجيية غةينية 25.8 58.7 15.5 34 – 0

 1.50 26 2,1 8,2 7.2 مزجيية غةينية 22.5 60.2 17.3 0 6- 35

 1.85 25,5 2.15 8.35 7.1 مزجيية غةينية 24.2 59.4 16.4 املعدل

حوا  تةبة ا
 االهنار 

 1.67 23.3 1.5 18,5 7.5 مزجيية طينية 31.1 61.2 7.7 34 – 0

 1.55 22.5 1,1 16.5 7.8 مزجيية طينية غةينية 30.5 62.2 7.3 65- 35

 1.61 22.9 1.3 17.5 7.6 مزجيية طينية غةينية 30,8 61.7 7.5 املعدل

ناحييت 
 الشافعية

 والسنية

 

تةبة 
 املنخفضات

 1.6 14.35 2.5 25.12 7.4 غةينية طينية 59 44 0.45 34- 0

 1.4 13.55 2.5 23.35 7.8 غةينية طينية 57.53 42 0.15 60 -35

 1.5 13,9 2.5 24.23 7.6 غةينية طينية 58.26 43 0.3 املعدل

 بعض اخلواص الكيمياوية والفيزيائية لنماذج خمتار  من عينات تةب قضاء الديوانية 
حتليالت لعينة تةبة قضاء الديوانية, خمترب الرتبة, شعبة الرتبة واملياه, مديةية زراعة املصدر: نتائج 

 .2020/ 12/ 8القادسية, 
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 (5جدول)
 نظام وصف نسجة الرتبة على وفق وزار  الزراعة األمةيكية

 اسم ونوع الرتبة وصف النسجة االسم الشائع

 

 تةبة رملية

 

 خشن

 رملية

 ملية رمزجيية

 

 

 

 

 

 تةبة مزجيية

 معتدلة

 اخلشونة

 مزجيية رملية

 مزجيية رملية ناعمة

 

 

 متوسطة

 

 مزجيية رملية ناعمة جدا

 مزجيية

 تةبة اكتاف االهنار مزجيية غةينية                          

 غةينية

 

 متوسطة

 النعومة

 مزجيية طينية رملية

 تةبة احوا  األهنار  ية طينية غةينيةمزجي                            

 مزجيية طينية

 

 تةبة طينية

 

 ناعمة

 طينية رملية

 تةبة املنخفضات طينية غةينية                            

 طينية

Source: Claude F Boyd, bottom soil, sediment, and 
aquaculture, Chapman and Hall, U.S.A, 1995, p20    

وهي االكرب مساحة . تةبة احوا  االهنار: 2
يف منطقة الدراسة وتنتشة يف املناطق احملصور  

االهنار وتةب املنخفضات  بني تةبيت اكتاف
(%من 72,5شكلت)2(كم906.5مبساحة)

 2(كم1235جمموع مساحة القضاء البالغة)

(وهي املةحلة الثانية من مةاحل 2خةيطة )
وتفةعاته عمليات تةسيب فيضان هنة الفةات 

حيث القى بةواسبه الدقيقة الناعمة يف املناطق 
املنخفضة البعيد  عن مناطق تةب اكتاف 

(نتبني اخلصائص 4االهنار ومن جدول)
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الفيزيائية هلا املتمثلة مبحتواها من الةمل والغةين 
والطني ومبعدل 

(على 30,8(%و)61,7(%و)7,5بلغ)
الرتتيب وبذلك فهي تةبة)مزجيية طينية 

(ضمن جمموعة الرتب املزجيية متوسطة غةينية
النعومة حسب نظام وصف نسجة الرتبة على 

(وبسبب 5وفق وزار  الزراعة األمةيكية جدول)
نسجتها ذات املسامية الصغري  والدقيقة 
عملت على اعاقة حةكة املاء واهلواء لدرجة  
كبري  واقتصةت حةكة املياه فيها على اخلاصية 

قيمة املسامية كرب   الشعةية فقط على الةغم من
صغة حجم املسامات هلا النامجة عن 

.اما اخلواص الكيميائية هلا ومن نفس (17)فيها
اجلدول يتضح ان معدل حمتواها من املاد  

(%ومعدل درجة 1,3العضوية فقد بلغ)
(%يف حني بلغ 7.6(بلغ)PHتفاعل تةبتها)

معدل حمتواها من الكلس واجلبس 
ت (%على الرتتيب وذا1,61و22,9)

(مليوز/سم  17,25ملوحة مةتفعة بلغت)
كوهنا عاد  ما تكون مبازل طبيعية للمناطق 
اجملاور  بسبب مستوياهتا املنخفضة اليت تقل 

(م عن مستوى تةبة اكتاف 2-3حبوايل)
األهنار ما يفسة ارتفاع مستوى املاء الباطين 

لذلك فهي اقل صالحية ومالئمة .(18)فيها
ار لزراعة أشجار من سابقتها تةبة اكتاف األهن

احلمضيات واقتصةت على زراعة احملاصيل اليت 
تتحمل ملوحة الرتبة كمحصول الشعري مع 

 مةاعا  عملية البزل .
. تةبة املنخفضات)تةبة االهوار واملستنقعات 3

وتكون هذه الرتبة بفعل تةسبات املطمور (:
هنة الفةات يف املناطق املنخفضة من السهل 

هذه الرتبة يف اجلزء .وتنتشة (19)الةسويب
الشةقي من قضاء الديوانية وحتديدا يف اجلهة 
اجلنوبية الغةبية لناحية السنية واجلهة الشمالية 
واجلنوبية من ناحية الشافعية وتشغل 

 2(كم239,3مساحة)
(%من جمموع مساحة القضاء 19,9وتشكل)

(ومن 2خةيطة) 2(كم1235البالغة)
تبني (ن4خصائصها الفيزيائية كما يف جدول)

اهنا حتوي على نسبة الةمل والغةين والطني 
ومبعدل 

(على 58,26(%و)43(%و)0.3بلغ)
الرتتيب وبذلك فهي تةبة)طينية غةينية( ضمن 
جمموعة الرتب الطينية الناعمة حسب نظام 
وصف نسجة الرتبة وفق وزار  الزراعة 

(ومتتاز تةبتها بةداء  البزل 5األمةيكية جدول)
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الباطين مما جعلها اهم وارتفاع مستوى املاء 
.مما ادى اىل (20)مناطق تةكز انتاج الةز صيفاً 

ارتفاع نسبة امللوحة على سطحها من خالل 
اخلاصية الشعةية والتبخة وبلغ معدل 

(مليوز/سم ومعدل حمتوها 24.23ملوحتها)
(%لوجود النباتات 2,5من املواد العضوية)

اليت تنمو سنويًا واليت تتعة  للتدهور عند 
.ومعدل (21)فاع درجات احلةار  والةطوبةارت

(%اما PH()7.6درجة تفاعل تةبتها)
حمتواها من الكلس واجلبس 

 (%على الرتتيب.1,5و13,9فبلغ)
هي كمية الوحدات رالثا: درجة حةار  الرتبة: 

احلةارية اليت ختزهنا الرتبة وتستفيد منها 
النباتات كمصدر من مصادر 

احليوية  .وتثرة على العمليات(22)الطاقة
والكيمياوية والفيزيائية للرتبة بشكل مباشة  او 
تثرة على سةعة امتصاص املاء واحملاليل 
وإنبات البذور ومنو اجلذور وعلى نشاط 
الكائنات احلية يف الرتبة بشكل غري مباشة 
وتستلم الرتبة حةارهتا مباشة  من أشعة 
الشمس ويكون تةكز احلةار  العالية أو الدافئة 

قات السطحية من الرتبة صيفًا ويف يف الطب
اذ تتسبب .(23)الطبقات السفلى شتاءاً 

درجات احلةار  املةتفعة يف فقد املاء بسةعة من 
الطبقة السطحية للرتبة او من زياد  معدالت 
التنفس وبالتايل استخدام االيضات املخزونة 
مبعدل اسةع كما وتثدي اىل االستخدام 

يكةوبات السةيع لألوكسجني بواسطة امل
واجلذور ما يثرة على كمية االوكسجني املتوافة 

.ناهيك عن تأرريها يف حتديد (24)يف املسامات
مستوى املاد  العضوية يف كل من الرتبة البكة 
والرتبة املزروعة حيث تكون االكسد  سةيعة 
جدا يف درجات احلةار  املةتفعة اىل احلد الذي 

(%من 2يصعب معه االحتفاظ حىت بنسبة)
.ان طبيعة الرتبة وعمق املاء (25)ملواد العضويةا

األرضي حيددان طبيعة منو وانتشار وعمق 
اجلذور فيها فعمق اجلذور يف الرتب الطينية 
اليت يكون مستوى املاء األرضي فيها غري 
عميق أقل من عمق اجلذور يف الرتب املزجيية 
اجليد  الصةف ولكون معظم جذور أشجار 

.بات (26)(سم60ق)احلمضيات تصل إىل عم
من الضةوري معةفة درجات حةار  الرتبة 

أشجار احلمضيات اذ تعد وعالقتها جبذور 
(م  هي الدرجة املثالية حلةار  27درجة احلةار )

أن الرتبة لنمو جذور أشجار احلمضيات كما 
معظم جذور أصناف وأنواع احلمضيات 
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تتوقف عن النمو عندما يكون املعدل احلةاري 
.ويثرة االخنفا  (27)(م  12من ) للرتبة أقل

الزائد لدرجات احلةار  على احملاصيل الزراعية 
لكونه يقلل نشاط كثري من الفعاليات احليوية 
للنبات اذ تبطيء عمليات امتصاص اجلذور 
للماء من الرتبة والناتج من قلة حةكة املاء فيها 

. ويف حالة (28)وبطئ منو اجلذور ونشاطها
تعد درجة حةارية ضار  (م  40ارتفاعها عن)

ألشجار احلمضيات إذ تثدي إىل توقف 
اجلذور عن النمو وعدم قدرهتا على امتصاص 
املاء من الرتبة فتظهة عليها عالمات 

.شاهنا يف ذلك شان اخنفا  (29)الذبول
درجات حةار  الرتبة وتكون هنا العالقة 
عكسية بني درجة حةار  الرتبة وعدد االيام 

لما تةتفع درجة حةار  الرتبة الالزمة للنمو فك

تقل عدد االيام الالزمة للنمو والعكس 
بالعكس عند اخنفا  درجة حةار  الرتبة تزداد 

.ومن مالحظة (30)عدد االيام الالزمة للنمو
معدالت الرتبة احلةارية  (يتضح ان6جدول)

املةتفعة خالل شهةي متوز وأب واليت قد 
(م  اللذان ميثال قمة 39,2و37,1بلغت)

املوسم الصيفي ومعدالت الرتبة احلةارية 
املنخفضة خالل شهةي كانون الثاين وشباط 

(م  اللذان ميثال 15,1و11,8واليت قد بلغت )
قمة املوسم الشتوي يف منطقة الدراسة ال 

طور  على انتاج أشجار احلمضيات تشكل خ
او على زراعتها ومنو جذورها  يف احلد 
احلةاري)املةتفع واملنخفض(بل تساهم اجيابيا 

 يف حتفيز عملية التزهري املنتظم

 ( 6جدول)
 (1988-2018معدل درجة حةار  الرتبة الشهةية / م  يف حمافظة القادسية)

 األشهة

املعدل 
 العام

كانو 
ن 
األو 
 ل

تشة 
ين 
 الثاين

تشة 
ا ين

 ألول
 متوز آب أيلول

حزيةا
 ن

ما
ي

 س

نيسا
 ن

 آذار
شبا
 ط

كانو 
ن 
 الثاين

 11,8 15,1 20,9 25,5 28 33,8 37,1 39,2 32,6 32,5 21,4 15,1 25,4 درجة حةار  الرتبة

املصدر: مجهورية العةاق, وزار  النقل واملواصالت,اهليأ  العامة لألنواء اجلوية العةاقية,قسم 
 .2019ناخ,بيانات غري منشور  , امل
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 املبحث الثاين
التوزيع اجلغةايف لزراعة وإنتاج اشجار 

    احلمضيات يف قضاء الديوانية
هي اشجار  .اوال: أصل اشجار احلمضيات

دائمة اخلضة  تنتمي اىل 
(وعائلة)Geranialesرتبة)

Rutaceae)(31) حتتوي أنسجتها على .
ة هبا متيزها الغدد الزيتية ورائحة عطةية خاص

عن باقي أنواع الفاكهة ومتتاز مثارها بكوهنا 
ذات نوعية خاصة حتتوي على أكياس 
عصريية تنشأ من اجلدار الداخلي 

.وهي على أنواع عديد  (32)للثمة 
منها)النارنج والربتقال والرتنج والليمون 
احلامض والليمون احللو والاللنكي والكةيب 

ول من زرع فةوت والسندي(ويعد الصينيون أ
.لقد عةفت (33)من هذه النباتات وأهتم هبا

احلمضيات بشكلها الربي أول مة  يف املنطقة 
االستوائية جلنوب شةق آسيا واملمتد  بني 
اهلند إىل أواسط الصني وما زالت األشجار 
بأنواعها املختلفة تشكل غابات طبيعية 

.ولقد ساهم العةب من خالل (34)هناك
عة بعض أنواع الفتوحات يف نشة زرا

احلمضيات من موطنها األصلي إىل البصة  

وفلسطني ومشال أفةيقيا وإسبانيا وباقي البلدان 
مث انتشةت يف دول البحة املتوسط ونقلت اىل 

.وكثري من املناطق (35)أوربا والعامل اجلديد
املناخية األخةى غري االستوائية إذ يتحدد 

مشال º(40انتشارها اآلن بني دائةيت عة )
 .(36)وجنوب خط االستواء

لقد رانيا: امهية انتاج اشجار احلمضيات.  
اخذت احلمضيات مكانتها يف االقتصاد 
العاملي بداية القةن العشةين إذ توسعت 
استعماهلا فأصبحت من األغذية األساسية 
لإلنسان بعد أن كانت تستعمل للوصفات 

 .(37) الطبية والعالجية
: اذ حتوي مثارها ةاالمهية الطبية والعالجي -1 

على العديد من املواد الكيمائية النباتية اليت تلعب 
 دورا يف املستحضةات 

الصيدالنية والطبية مثل)الكاروتينات  
والليمونويدات وفل افانون ومةكب 

والثيامني و ريبوفل افني ومحض Bفيتامني))
النيكتونيك ومحض البانتوريك والبرييدوكسني 

 والكولني ومحض الفوليك والبيوتني
واالينوزيتول(ذات الفعالية يف معاجلة مةضى 
نزف الدم وحتسني الدور  الدموية وخصائص 
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أخةى مضاد  للحساسية والفريوسات وعد  
 .(38)أنواع من السةطانات

: وتعد مصدرا رئيسيا لسد االمهية الغذائية -2
احتياجات جسم اإلنسان من العناصة الغذائية 

ملعادن مثل الكالسيوم املهمة كالفيتامينات وا
والفسفور واحلديد والكةبوهيدرات والربوتينات 
فيساهم الليمون احلامض والربتقال على سبيل 

(%من 65(% و)66,7املثال ال احلصة بـ)
(على الرتتيب ويساهم الليمون Cفيتامني)

(%من عنصة 5احلامض والليمون احللو بـ)
(ومصدرا جيدا للسكةيات متد 7احلديد جدول)

م بالطاقة وغنية باأللياف واملياه اجلس
  .(39)(%من وزن الثمة 85-90بنسبةـ)

 (7جدول)

 احلمضيات ونسبة تغطيتها لبعض احتياجات جسم الفةد البالغ من العناصة الغذائية 
 بةوتني% كةبوهيدرات% % Cفيتامني احلديد% الفسفور% الكالسيوم% أنواع احلمضيات

 1.3 1.8 65 3.3 2.3 2.3 الربتقال

 1.3 1.5 66.7 5 2.2 4 الليمون احلامض

 1.1 2.1 36 5 2.2 4 الليمون احللو

 0.7 1.7 53 1.7 1.8 2.3 الكةيب فةوت

(دار 3املصدر:رؤوف حسني األسدي,أمهية الفاكهة يف االقتصاد العةاقي,جملة الزراعة العةاقية,عدد)
 .44,ص1988احلةية, بغداد, 

 3
مضيات مةكزا حتتل احل االمهية الصناعية: -

صناعيا مهما اذ تعد من املكونات االساسية 
اليت تدخل يف العديد من صناعات املواد 
الغذائية كصناعة دبس احلمضيات واملةبيات 
ومنتجات التخمري والتوابل والزيوت واملشةوبات 
الةوحية ناهيك عن نكهات احلمضيات 

واملشةوبات الغازية كالكوكاكوال والليمون 
(%من 80شتاقتها اليت تشكل)والربتقال وم

مجيع مشةوبات العامل الغازية ويزداد 
(%سنويا اضافة الستخدام 3استهالكها)

قشورها يف بعض مساحيق التجميل والعطور 
مما يفسة تبوء (40)عالئق اعالف احليوانات
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احلمضيات املةتبة االوىل يف قيمة التجار  الدولية 
بني انواع الفواكه االخةى حيث تزرع 

.وقد قدرت منظمة االغذية (41) (دولة140بـ)
والزراعة العاملية ان امجال املساحة املخصصة 
لزراعة اشجار احلمضيات 

(هكتار وامجايل انتاج 8322605بلغت)
(مليون طن 116بلغ)
.وللحمضيات مكانًا متميزاً (42)(2007عام)

بني حماصيل الفاكهة األخةى يف العةاق والوطن 
احة واإلنتاج فقد العةيب عامة من حيث املس

أحتل العةاق يف فرت  سابقة املةتبة السابعة من 
حيث اإلنتاج بعد مصة واملغةب وسوريا 
والسودان واجلزائة ولبنان بواقع إنتاج 

.وقد بلغ (43)(1998(طن عام)342000بلغ)
(طن 98976انتاج العةاق من احلمضيات)

( شجة  5583591وبعدد اشجار بلغ)
(2018)(44). 

وسوف لبات اشجار احلمضيات. رالثا: متط
يتم الرتكيز على متطلباهتا من درجة احلةار  

 ضمن موضوع البحث والرتبة
متطلبات اشجار احلمضيات من درجة  -1

ترتاوح درجة احلةار  املالئمة لنمو  احلةار  :
ويزداد النمو  م  (12-18,2)احلمضيات بني

 م  (38-35بارتفاع درجة احلةار  وتصل اقصاها)
زاد ارتفاع درجة احلةار  عن ذلك يقل  اما اذا

وحتتاج م  (49النمو وينعدم عند درجة)
-3500احلمضيات بأصنافها املختلفة اىل)

(وحد  حةارية اما بالنسبة لدرجة حةار  2500
 م  (27الرتبة فأن افضل درجة حةار  لنموها هي)

إذ ان علميات النمو فيها تتوقف يف جذور 
عدل احلةاري معظم اصنافها عندما يكون امل

حيث ان لدرجات احلةار  م  (12للرتبة اقل من)
العليا تأرري وتسبب موت اجلذور السطحية او 
جتعل منوها حمدودا جدا وال ميكنها االستفاد  
من املواد النيرتوجينية والعناصة الغذائية وان 

-35اعلى معدل حةاري تتحمله بني)
  .(45)م  (30
 رتبة:متطلبات اشجار احلمضيات من ال -2

ميكن ان تنمو معظم انواع احلمضيات يف انواع 
خمتلفة من الرتبة ولكن تبني ان الرتبة الطينية 
املزجيية اخلفيفة اجليد  الصةف تزدهة زراعة 
اشجار وانتاج اشجار احلمضيات جيدا يف 
الرتبة العميقة جيد  التهوية واحلامضية التفاعل 
 افضل بكثري من بقية االنواع كما ان مستوى

(سم 120املاء االرضي جيب ان ال يقل عن)
(وهناك عالقة 5-7وان تكون حامضية الرتبة)
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كبري  بني منو اجلذور وكمية االوكسجني الذي 
يتخلل جزئيات الرتبة وهلذا جيب تفكيك الرتبة 
لسهولة حةكة اهلواء واملاء وحتسني 

.لذا فان زراعة اشجار احلمضيات (46)خواصها
العميقة جيد  التهوية جتود وتزدهة يف الرتب 

واخلالية من أي طبقة صلبة من كةبونات 
الكالسيوم يف منطقة اجلذر وهي حساسة للغاية 
لظةوف الرتبة الشديد  الةطوبة داخل منطقة 
اجلذر حيث يثدي الصةف السيئ اىل األخالل 
بالتوازن وال تزرع اشجار احلمضيات يف 
االراضي املاحلة وال ميكنها االزدهار بشكل 

   .(47)يد يف الرتبة املاحلة القلويةج
متطلبات اختيار شتالت اشجار  -3

يةاعى يف شتالت احلمضيات عد  احلمضيات: 
نقاط رئيسية جيود معها اإلنتاج كما ونوعا لعل 

 .(48)من امهها ما يلي 
(مرت وان 1-1,5ال يزيد طول الشتلة عن)أ. 

 يكون عمةها بني سنة وسنتني .
(سم 1-2ناسبا بني). يكون مسك الساق مب

واالرتفاع منطقة االتطعيم عن االر  مبا 
 (سم .20-30يقةب)

(سم 25. تزرع الشتالت بسنادين قطةها)ج
(سم حىت تكون جمموعة جذرية 30وبعمق)

 قوية .
.  فةوعها قوية وموزعة بانتظام على الساق د

ومتوافقة بني االصل والطعم حىت ال حيدث 
 انفصال.

مناسبا لنوع الرتبة  . ان يكون أصل الشتلةه
 وخالية من االمةا  واحلشةات موروقة املصدر.

رابعا: التوزيع اجلغةايف لزراعة وإنتاج اشجار 
 احلمضيات يف قضاء الديوانية.

وتعد من احلمضيات االكثة الربتقال:  -1
(شجة  1650انتشارا يف منطقة الدراسة بـ)

وتشكل نصف اشجار الربتقال يف احملافظة 
%من جمموع اشجار الربتقال يف (54وبنسبة)

(شجة  3030حمافظة القادسية البالغ)
(%من اجملموع الكلي ألشجار 44,2و)

(شجة  6840احلمضيات يف احملافظة والبالغ)
(شجة  تلته يف 700تصدرها مةكز القضاء بـ)

ذلك ناحييت الدغار  والسنية 
(شجة  على الرتتيب ليتباين 450(و)500بـ)

الربتقال يف منطقة  على هذا االساس انتاج
(كغم 68781الدراسة والذي بلغ جمموعه)

ويشكل نصف انتاج اشجار الربتقال يف 
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(%من اجملموع الكلي 54القضاء وبنسبة)
إلنتاج الربتقال يف احملافظة ويشكل نصف انتاج 

(%من 50احلمضيات يف احملافظة وبنسبة)
اجملموع الكلي إلنتاج للحمضيات يف حمافظة 

ان تصدر االنتاج مةكز قضاء القادسية فكان 
(%من 42,4(كغم شكل)15890الديوانية بـ)

(كغم 37455جمموع انتاج القضاء والبالغ)
(%من احملافظة تلته باملةتبة الثانية 23ونسبة )

 (كغم شكلت11350ناحية الدغار  بـ)
 (% من جمموع انتاج القضاء ونسبة30,3)
(%من احملافظة واخريا ناحية السنية 17)

(%من 27,3(كغم وشكلت )10215بـ)
(%من احملافظة 15جمموع انتاج القضاء ونسبة)

ومل تسجل ناحية الشافعية أي شجة  منتجة 
 (.3(خةيطة)8(جدول)2020يف)

 (2020(عدد اشجار الربتقال وانتاجها ونسبها املئوية يف حمافظة القادسية عام)8جدول)
 %من انتاج احملافظة %من انتاج  القضاء (*)نتاج/كغماال عدد االشجار الوحدات االدارية يف منطقة الدراسة 

 23 42.4 15890 700 مةكز قضاء الديوانية

 15 27,3 10215 450 ناحية السنية

 17 30,3 11350 500 ناحية الدغار 

 ---- ---- ---- ---- ناحية الشافعية

 ---- %100 37455 % 1650 اجملموع الكلي للقضاء 

 54 ---- 68781 54 3030 ظة اجملموع الكلي للمحاف

 50 ---- 134885 44,2 6840 اجملموع الكلي للحمضيات يف احملافظة

(كغم/شجة  كما هو معتمد من قبل 22.7)*( مت اعتماد معدل انتاجية لشجة  الواحد )      
 مديةية الزراعة يف حمافظة القادسية.

اعة حمافظة القادسية, قسم حماصيل البستنة, املصدر: مجهورية العةاق, وزار  الزراعة, مديةية زر     
 بيانات غري منشور .
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 (3خةيطة)
 (2020التوزيع اجلغةايف لعدد اشجار الربتقال وانتاجها يف حمافظة القادسية عام)

 
 (.8املصدر: جدول)

وبلغ عدد اشجارها يف منطقة النارنج:  -2
(شجة  شكلت نصف 1950الدراسة بـ)

ة وبنسبة اشجار النارنج يف احملافظ
(%من اجملموع الكلي ألشجار 55,6)

النارنج يف حمافظ القادسية 
(شجة  شكلت تقةيبا رلث 3505والبالغ)

اشجار احلمضيات يف احملافظة 

(%من اجملموع الكلي ألشجار 28,5وبنسبة)
(شجة  6840احلمضيات يف احملافظة والبالغ)

تصدرها يف ذلك مةكز قضاء الديوانية 
ذلك ناحييت الدغار   (شجة  تلته يف750بـ)

(شجة  على 200(و)1000والسنية بـ)
الرتتيب ليتباين على هذا االساس انتاج 
النارنج يف منطقة الدراسة والذي بلغ 
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(كغم وشكل 94985جمموعه)
(%من اجملموع الكلي إلنتاج النارنج 55,5)

(%من اجملموع الكلي 70,4يف احملافظة و)
إلنتاج للحمضيات يف حمافظة القادسية 
وتصدر ذلك االنتاج مةكز قضاء الديوانية 

(%من جمموع 38,4(كغم شكل)20325بـ)
(كغم 52845انتاج القضاء والبالغ)

(%من حمافظة القادسية تلته 21,3ونسبة)

باإلنتاج باملةتبة الثانية ناحية الدغار  
(%من 53,3(كغم شكلت)27100بـ)

(%من 28,5جمموع انتاج القضاء ونسبة)
(كغم 5420حية السنية بـ)احملافظة واخريا نا

(%من جمموع انتاج النارنج 10,3وشكلت )
(%من احملافظة ومل 5,7يف القضاء ونسبة)

تسجل ناحية الشافعية أي شجة  نارنج 
 (4(خةيطة)9(جدول)2020منتجة عام)

 (9جدول)
 (2020عدد اشجار النارنج وانتاجها ونسبها املئوية يف حمافظة القادسية عام)

 %من انتاج احملافظة %من انتاج القضاء (*)االنتاج/كغم عدد االشجار ة يف منطقة الدراسة الوحدات االداري

 21,3 38,4 20325 750 مةكز قضاء الديوانية

 5.7 10,3 5420 200 ناحية السنية

 28,5 51,3 27100 1000 ناحية الدغار 

 ---- ---- ---- ---- ناحية الشافعية

 ---- %100 52845 % 1950 اجملموع الكلي للقضاء 

 55,5 ---- 94985 55,6 3505 اجملموع الكلي للمحافظة 

 70.4 ---- 134885 28,5 6840 اجملموع الكلي للحمضيات يف احملافظة

(كغم/شجة  كما هو معتمد من قبل 27.1)*( مت اعتماد معدل انتاجية الشجة  الواحد )      
 مديةية الزراعة يف حمافظة القادسية.

صدر: مجهورية العةاق, وزار  الزراعة, مديةية زراعة حمافظة القادسية, قسم حماصيل البستنة, امل    
 بيانات غري منشور .
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وبلغ عدد اشجارها يف منطقة الليمون:  -3
(شجة  شكلت رلث اشجار 100الدراسة بـ)

(%من 32,7الليمون يف حمافظة القادسية )
جمموع اشجار الليمون يف حمافظة القادسية 

(%من اجملموع 1,5(شجة  و)305والبالغة)
الكلي ألشجار احلمضيات يف احملافظة 

(شجة  واقتصة وجودها يف 6840والبالغ)

منطقة الدراسة على ناحية الدغار  فقط 
 (شجة  وبإنتاج بلغ جمموعه100بـ)
(%من اجملموع 32,7) (كغم شكل800)

الكلي إلنتاج الليمون يف احملافظة والبالغ 
(%من اجملموع الكلي 1,8(كغم و)3440)

إلنتاج احلمضيات يف حمافظة القادسية 
 (.10(كغم جدول)134885والبلغ)

 (4خةيطة)
 (2020التوزيع اجلغةايف لعدد اشجار النارنج وانتاجها يف حمافظة القادسية عام)

 
 (.9املصدر: جدول)
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 (10جدول)
 (2020عام)عدد اشجار الليمون وانتاجها ونسبها املئوية يف حمافظة القادسية 

 %من انتاج احملافظة %من انتاج القضاء (*)االنتاج/كغم عدد االشجار الوحدات االدارية يف منطقة الدراسة 

 ---- ---- ---- ---- مةكز قضاء الديوانية

 ---- ---- ---- ---- ناحية السنية

 33 100 800 100 ناحية الدغار 

 ---- ---- ---- ---- ناحية الشافعية

 ---- %100 800 % 100 ع الكلي للقضاء اجملمو 

 32,7 ---- 2440 32,7 305 اجملموع الكلي للمحافظة 

 1,8 ---- 134885 1,5 6840 اجملموع الكلي للحمضيات يف احملافظة

(كغم/شجة  كما هو معتمد من قبل مديةية 8)*( مت اعتماد معدل انتاجية الشجة  الواحد )      
 سية.الزراعة يف حمافظة القاد

املصدر: مجهورية العةاق, وزار  الزراعة, مديةية زراعة حمافظة القادسية, قسم حماصيل البستنة,      
 بيانات غري منشور .  

   
بعد عة  اهم اخلصائص اجلغةافية الطبيعية  

اجلوية املتمثلة بدرجات احلةار  واالرضية 
واصناف الرتبة يف منطقة  املتمثلة خبصائص

تم استعمال التحليل الدراسة سوف ي
لغة  كشف العالقة احصائيا بني  االحصائي

املتغريات اجلغةافية املذكور  اعاله وارةها يف 
زراعة وإنتاج أشجار احلمضيات يف قضاء 

الديوانية حيث مت استعمال الوسط احلسايب 
والذي يعد واحد من اهم (*)املوزون)املةجح(

األساليب اإلحصائية اليت تبني مستوى 
قات بأمهيتها النسبية على ضوء البيانات العال

املتوفة  واملدروسة اليت مجعت من املثسسات 
لذا  ذات العالقة فضال عن الدراسة امليدانية

 فقد اعطى الباحث قيمة املشاهد 
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(xi وكذلك القيمية الوزنية للعناصة قيد)
الدراسة واليت اعتمدت على خرب  مزارعي 

انية احلمضيات من خالل الدراسة امليد
بوسائلها املعتمد )املقابلة الشخصية 
واملالحظة املباشة (وتوزين امهية تلك العناصة 
يف زراعة وإنتاج أشجار احلمضيات يف منطقة 

 (11الدراسة حيث يشري اجلدول)
إىل ان درجات احلةار  سجلت  (1والشكل)

أمهية نسبية متباينة يف زراعة وإنتاج أشجار 
إذ سجلت  احلمضيات يف قضاء الديوانية

اعلى أمهية نسبية لدرجة احلةار  العظمى 
 (0,43) (%ومبعدل موزون بلغ14بواقع)

وهي االكثة تأرريا على زراعة وإنتاج أشجار 
احلمضيات يف منطقة الدراسة كوهنا اكثة 
حساسية الرتفاع درجات احلةار  من 
اخنفاضها السيما ان درجة احلةار  العظمى 

 م  (44,5)تةتفع يف منطقة الدراسة اىل

يف شهةي اب و متوز على  م  (44,7و)
الرتتيب وهي بذلك اعلى من مستوياهتا درجة 

 م  (35حةار  االشجار العظمى والبالغة)
السيما وان زراعة اشجار احلمضيات كانت 
يف منطقة الدراسة ضمن بساتني اشجار 
النخيل مما يفاقم تأرري ارتفاع درجات احلةار  

لدرجة احلةار  والذي العظمى اما املعدل العام 
ميكن يدخل ضمن احلدود املثلى للزراعة تلك 
 االشجار فسجل أمهية نسبية بلغت

(وحل 0,26(%ومبعدل موزون بلغ )8.9)
رانيا باملةتبة يف التأرري ضمن منطقة الدراسة 
وأخريا كانت درجة احلةار  الصغةى باملةتبة 

(%ومبعدل 4.5) الثالثة بأمهية نسبية شكلت
الن معدل درجات احلةار   (0,13)موزون بلغ

(و مل 6,6الصغةى يف منطقة الدراسة بلغت)
تنخفض اىل احلدود الدنيا الضار  بأشجار 

 م  .(4.4-احلمضيات والبالغة)
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 (11جدول )

الوسط احلسايب املوزون للعناصة)درجة احلةار  ونوع الرتبة(املثرة  يف زراعة وإنتاج أشجار       
 قضاء الديوانيةاحلمضيات يف 

 األمهية النسبية % املعدل املوزون Xi Wi Xi Wi املتغريات اجلغةافية
 

درجات 
 احلةار 

 8.9 0.26 6 6 1 معدل درجات احلةار 
 14.8 0.43 10 5 2 درجة احلةار  العظمى 
 4.5 0.13 3 1 3 درجة احلةار  الصغةى  
 

أنواع 
 الرتبة

 44.0 0.96 24 6 4 تةبة اكتاف االهنار
 19.9 0.87 20 4 5 تةبة احوا  االهنار 
 8.9 0.26 6 1 6 تةبة املنخفضات  
 100 2.91 ---- 23 ---- اجملموع  

 املصدر: باالعتماد على بيانات املناخية والدراسة امليدانية ومعادلة الوسط احلسايب املوزون.
اما الوسط احلسايب املوزون ألنواع الرتبة يف    

اسة فتصدرت باملةتبة االوىل تةبة منطقة الدر 
نسبية عالية  اكتاف األهنار بأمهية

(فهي 0,96(%مبعدل موزون بلغ)44بلغت)
وخلصائصها الفزيائية والكيمائية تعد الرتبة 
املثالية املالئمة لزراعة أشجار احلمضيات يف 
منطقة الدراسة وحلت تةبة احوا  األهنار 

(% 19.9)باملةتبة الثانية بأمهية نسبية بلغت
(وهي نسبة جيد 0,87مبعدل موزون بلغ)

أيضا لزراعة احلمضيات واخري جاءت تةبة 
املنخفضات بأمهية نسبية قليلة 

(%مبعدل موزون 8.9شكلت)
(كون خصائصها غري مالئمة 0,96بلغ)

 لزراعة أشجار احلمضيات يف منطقة الدراسة.  
 االستنتاجات:

د ميتاز مناخ منطقة الدراسة حةاريا بوجو  -1
فصلني بارزين مها الصيف والشتاء يقل معهما 

فيمكن اعتبار شهة  ظهور الفصول األخةى
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تشةين األول انتقاليا بني الصيف والشتاء 
حيصل فيه اخنفا  واضح يف درجات احلةار  
مقارنة بشهة أيلول وكذا احلال لشهة نيسان اذ 
يعد شهةاً انتقايل بني الشتاء والصيف تةتفع فيه 

 .ر  ارتفاع ملحوظا.درجات احلةا
ان درجة احلةار  يف منطقة الدراسة  -2

حبدودها الدنيا و العليا تعد بعيد  عن مظاهة 
التطةف وذات موسم منو طويل نسبيا بل تعد 
املعدالت احلةارية ألشهة)آذار ونيسان 

(م  25,5(م  و)19,2ومايس(والبالغة)
(م  أقةب لدرجات احلةار  املثالية واليت 30,6و)

فيها قمة النمو اخلضةي الةبيعي وفيها تكون 
 تتفتح أزهار احلمضيات وتعقد الثمار.

ميكن ان تعد املد  بني شهةي)أيلول  -3
(م  الفرت  املهمة 27,6(و)33وتشةين األول(بـ)

الثانية رغم قصةها عن املد  األوىل إال أن 
معدالهتا احلةارية تكون قةيبة إىل املثالية أيضا ال 

بعد خةوج أشجار احلمضيات  سيما وأهنا تأيت
من أشهة الصيف ذات الدرجات احلةارية 
العالية والةطوبة املنخفضة وما هلا آرارها الكبري  

 ومتهيدا الستقبال موسم األمطار.
منذ القدم عمد مزارعي احلمضيات يف  -4

منطقة الدراسة اىل زراعة بساتني اشجار 

احلمضيات حتت أشجار النخيل حلمايتها من 
ارتفاع درجات احلةار  الشديد  صيفًا او  اضةار

اخنفاضها شتاءا والسيما الدرجات املتطةفة 
منها ان وجد  مقارنتا مع األضةار البالغة اليت 
قد تصيب بساتني احلمضيات املكشوفة 

 واملزروعة خارج بساتني أشجار النخيل.
تبني ان تةبة قضاء الديوانية تةبة رسوبية  -5

ت فوق مادهتا االم تقسم منقولة غري اصلية ليس
حسب درجة الرتسيب وبالتاىل نوع النسجة اىل 
تةبة اكتاف األهنار ذات الرتبة املزجيية الغةينية 
متوسطة النسجة وتةبة احوا  االهنار ذات تةبة 
مزجيية طينية غةينية ونسجة متوسطة النعومة 
وتةبة املنخفضات ذات الرتبة الطينية الغةينية 

رريها على املسامية بني املةتفعة ناعمة النسجة وتأ
مع تةبة اكتاف االهنار ومعتدلة اىل غري املسامية 

 مع تةبة احو  االهنار واملنخفضات.
تبني ان تةبة منطقة الدراسية متوسطة  -6

املاد  العضوية بشكل عام على اهنا أكثة 
ارتفاعا مع تةب اكتاف االهنار 

 (%وذلك تبعا لوجود الغطاء النبايت2,15بـ)
والذي تةتبط معه بعالقة طةدية عكس ما 
ينطبق على قيم امللوحة اليت تنخفض يف تةب 

(%وتةتفع تدرجييا كلما 8,35اكتاف االهنار بـ)
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ابتعدنا عنها باجتاه تةبة احوا  االهنار 
( حيث النسجة الناعمة للرتبة 24,23بـ)

واخنفا  سطحها وبالتايل ارتفاع املياه الباطنية 
 (فضمن املعتدلة.PHالرتبة)اما قيمة تفاعل 

ملا ذكة من خصائص فيزيائية وكيمائية  -7
تبني ان تةبة اكتاف االهنار ضمن منطقة 

 الدراسة تعد هيه الرتبة االكثة 
صالحية إلنتاج اشجار احلمضيات بالدرجة 
االوىل مث تةبة احوا  االهنار بعدها وال تنجح 

 زراعتها يف تةب االحوا .
احلةارية املنخفضة ان معدالت الرتبة  -8

لشهةي كانون الثاين وشباط 
(م  اللذان ميثال قمة 15,1و11,8البالغة)

املوسم الشتوي واملةتفعة خالل شهةي اب 
(م  يف منطقة 37.1و39,2ومتوز والبالغة)

الدراسة ال تعد عائق يف انتاج أشجار 
احلمضيات او على زراعتها ومنو جذورها بل 

فيز عملية التزهري ميكن ان تساهم اجيابيا يف حت
 املنتظم .

 املقرتحات:
التأكيد على ضةور  االستمةار يف زراعة  -1

اشجار احلمضيات ضمن بساتني 
ألمهية  النخيل)الزراعة غري مكشوفة(وذلك

هذه الطةيقة يف محايتها وانتاجها من 
التطةافات احلةارية ان حدرت سواء ما كان 

من حىت للتقليل منها املنخفض او املةتفع او 
ارةها السلبية مع التأكيد على زراعة مصدات 
الةياح كأشجار األرل والسةو والكازورينا 

وبأبعاد متساوية وعلى شكل  والكالبتوس
خطوط حتيط ببساتني تسمح مبةور الةياح 

  وحتد من تطةف عناصة املناخ املختلفة.
جتنب زراعة اشجار احلمضيات بشكل  -2

شجار كثيف سواء بأعدادها او بأعداد ا
النخيل معها وذلك من اجل السماح حلةكة 
اهلواء والسماح لكمية مناسبة من الضوء 
بالوصول اىل اجزاء الشجة  وحصول اشجار 
احلمضيات كافة على متطلباهتا الضوئية 
واحلةارية الن االشجار اليت ال حتصل على 
متطلباهتا الكافية تكون غري سليمة وضعيفة 

 االنتاج. 
زراعة اشجار احلمضيات التأكيد على  -3

يف تةب اكتاف االهنار ذات الرتبة املزجيية 
 الغةينية متوسطة النسجة املسامية اجليد 

وجتنب زراعة احلمضيات يف تةبة احوا  
االهنار السيما تلك االراضي الةطبة والقليلة 
الصةف ألهنا تسبب اختناق جلذورها ويف 
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حال زراعتها يوصى بضةور  العناية بالرتبة 
(سم واضافة االمسد  60تفكيكها حلد)و 

السيما العضوية منها وبشكل دوري لزياد  
خصوبتها وتسهيل حةكة املاء واهلواء فيها 

 ومينع زراعتها يف تةب املنخفضات.
ينبغي عدم مالمسة مياه الةي ألشجار  -4

احلمضيات وعدم استخدام طةيقة الغمة عند 
السقي ألهنا تثدي اىل االصابة باألمةا  

لفطةية وتستخدم طةيقة الةي باملةوز فتكون ا
اشجار احلمضيات مةتفعة فيها ويةاعي عند 
شتل االشجار يف الرتبة عدم دفن التطعيم 
لتجنب االصابة املةضية من خالل مالمسة 

 منطقة التطعيم لةطوبة الرتبة او مياه الةي.
ضةور  استعمال اصول متوافقة مع نوع  -5

االهنار واليت جيب  الرتبة السيما تةبة احوا 
ان تزرع فيها احلمضيات ذات اصول النارنج 
الناجتة من البذور ملقاومته تطةف درجات 
احلةار  وامللوحة فضال عن مقاومة احلشةات 
واألمةا  واستخدام السماد العضوي يف 
أشهة املوسم البارد للحفاظ على جذور 
احلمضيات يف الرتبة من االجنماد إذ أن 

يزيد من درجة حةار  الرتبة  السماد العضوي

عند حتلله مع تقليم وقص االغصان الضعيفة 
 او امليتة للتخفيف عن االشجار.  

توفري مدخالت اإلنتاج الزراعي   -6
كالشتالت املوروقة واألمسد  واملبيدات 
واملخازن املربد  مما يساهم يف رفع جزا كبريا 
 من األعباء املالية عن املزارعني وبالتايل حتسني

الدخل ما يزيد القدر  على منافسة املستورد 
 وتشجيع االستثمار. 
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)*(من خالل االعتماد على الدارسة امليدانية   

وحتيدا املقابلة الشخصية واملالحظة املباشة  قدر 
الباحث درجة وزنية لكل متغري حسب أمهيته 

(عن طةيق اجياد الوسط احلسايب 1-14بني)
املوزون )املةجح( وفق املعادلة ادناه, ومن مث إجياد 

 النسبة املئوية إلجياد األمهية النسبة لكل عامل.
X= ∑𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 𝑤𝑖 /  ∑𝑛
 𝑖=1  𝑤𝑖 

   
القيمة هو  wiهو قيمة املشاهد . و   xiاذ ان  

 الوزنية لكل متغري. 
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