التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه انتاج النخيل في محافظة بابل
م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
كلية اآلداب  /جامعة القادسية
تاريخ قبول النشر ٕٓٔ٘/ٔٓ/ٕٓ -:

تاريخ أستبلم البحث ٕٓٔ٘/ٚ/ٕ٘ -:

الخالصة :
لقددد ءدداب البحددث ب قد ددو و بحنددين ش د قد ال قد ددو حدددود نطقددو الد ارسددو وىددد

و ش د قو و ر دديو

البحث و نيءيتو نم تناول ال بحث األول التوزيع ال اني النتاج النخيل ي حا ظو بابدل بحسدو وحدداتيا
اإلداريو ن حيث عدد النخيل قد ءاب ق اب الحقو بال رتبو االولى ي اعداد النخيل وبنسبو ( )%ٖٙدن
ي حين ءاب ق اب ال سيو بال رتبو النانيو وبنسبو (  1)%ٖٔ1ٛا ا ق اب الياش يو ءاب بال رتبدو النالندو

وبنسددبو ( )%ٔٛ1ٜددي حددين ء دداب ق دداب ال حاويددل بال رتبددو االخي ددر وبنسددبو (ٖ)%ٖٔ1ا ددا نسددبو انت دداج
الت ور

سءل ر ز ق اب الحقو اعقدى نسدبو إذ بق دد (  )%ٖٓ0ٛيقييدا ق داب الياشد يو بنسدبو بق دد (

 )%ٕٙ0ٙوق اب ال سيو بنسبو بق د ( ٗ )%ٕٗ0وأدنى نسبو قد احتقيا ق اب ال حاويل ( .)%ٔٚ0ٜ

ا ددا ال بحددث الندداني قددد تددم خبللددو بحددث ال شددا ل الطبيحيددو والبش دريو والحياتيددو التددي تواءددو انتدداج

اشءار النخيل وقد تبين ان ال شا ل البشريو ي قد و ال شا ل التي ان ليا االندر اال بدر دي انخ داض

انتاءيددو النخيددل ددي حا ظددو بابددل
واى ال ال بلح

ددا ونوعددا وذلددع ددن خددبلل ان ققددو عدددد الحددا قين ددي القطدداع الز ارعددي

بل عن ارت اع ت الي

الح ل وخد و النخيل وعدم اتباع الطرائق الحدينو ي الري وعدم

توا ر ال ننو الزراعيو واالس د ودعم اسحار الت ور ن قبل الدولو تقييا ال شا ل الطبيحيو والحياتيو والتي
يظير انرىا عقى انخ اض انتاءيو النخيل ن خبلل قوحو التربو وال ياه ا ا ال شا ل الحياتيو ت ون دن

خبلل اصابو النخيل باأل راض وا اد تحدد .

المقدمة :
يرتبط اسم النخقو بح ار وادي ال ار دين يي حرو و نذ أ نر ن ٓٓٓٗ سنو قبل ال يبلد ي

ىذا ال ان و ان السو ريون والبابقيون يحتبرونيا شءر قدسو او شءر الحيا يحبدونيا وقد نحتوىا عقى

حابدىم و شرع ح و رابي إح ا ا تحدد تخص غرس وتققيح وح ايو النخقو ي سبع واد ي شريحتو

ال ؤل و ن ( ٕ )ٕٛاد

وت ن أى يو ىذه الشءر ونيا أىم شءر عقى سطح األرض يي سيد
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األشءار ألنيا شءر قدسو و ري و اذ ءاب ذ رىا ي ال تو الس اويو ال قدسو التو ار و ي أ نر ن ٕٕ
ا ءاب ذ رىا ي ال نير ن

ايو ي القران ال ريم .وذلع لتو يح األى يو ال ذائيو والطبيو لن رىا

األحاديث النبويو الشري و التي تحث عقى ت نير النخيل وح ايتو ن الققع و ذلع اال نار ن ا ل الرطو
والت ر (ٔ).

لقد ان الحراق يحتل ال رتبو االولى ي انتاج وتصدير الت ور عال ياً وعربياً اال انو تراءع الى

راتو تأخر وذلع بسبو تحرض النخيل ي الحراق عا و و ي حا ظو بابل بش ل خاص و نذ أ نر ن

نبلنو عقود الى إى ال وتدىور اذ انخ
نتيءو لقظرو

د إعداد أشءار النخيل و يو االنتاج واالنتاءيو بش ل بير

التي ر بيا الحراق باإل ا و الى إصابو إعداد بير نيا باإل راض وانخ اض أسحارىدا

ب ستوياد ال تتناسو ع تد الي

اإلنتاج

ا أدى إلى عدزو

ال نير ن ال زارعين عن االىت ام بيذه

الشءر و انخ اض بير ي اإلنتاج ال تحقق لذلع ءاب ىذا البحث

إنتاج النخيل ي ىذه ال حا ظو ونيا ن ال ناطق ال ي و التي تحتل

حاولو لدراسو ال شا ل التي تواءو
انو ت يز ي زراعو النخيل ي

الحراق لذا البد ن إعداد خطط لقنيوض بواقع النخقو وتحديد ال شا ل التي تحر د ليا والتي ينب ي
الوقو

عندىا لو ع الحقول ال ناسبو لزياد االنتاج

ا ونوعا وذلع ألى يتيا باعتبارىا عنصر ىام

لقح اظ عقى البيئو و ا حو التصحر وتو ير الظل ل ء وعو ن ال حاصيل و ونيا ن ال صادر ال ذائيو

ال ي و ي حيا االنسان .
1ـــ مشكمة البحث  :ن ال

ن ان نقخص ش قو البحث باألسئقو اآلتيو:

ٔ د د اىي صور التوزيع الء ار ي ألشءار النخيل ي حا ظو بابل ؟

ٕد د د ىل ىنالع شا ل طبيحيو وبشريو وحياتيو تواءو انتاج اشءار النخيل ي حا ظو بابل ؟
2ــــ فرضية البحث:
ي ن صياغو ر يو البحث الرئيسو عقى النحو االتي:
ان توزيددع اشددءار النخيددل واصددنا يا وانتاءيددا حا ظددو بابددل يتبدداين ددن نطقددو ألخددرى تبح داً لتبدداين

الخصائص الء ار يو وتبداين ال شدا ل الطبيحيدو والبشدريو والحياتيدو والتدي اندرد عقدى انتداج اشدءار النخيدل
ي نطقو الدراسو.
3ـــ هدف البحث:

ييد

البحث الى ابراز صور التوزيع ال اني ال شءار النخيل وانتاءيا ي حا ظو بابل و ن نم بيان

اىم ال شا ل التي تواءو أنتاج اشءار النخيل ي ال حا ظو .
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4ــــ منهج البحث:

اعت د البحث ال نيج ال حصولي والذي تتم ب وءبو الدراسو عقى اساس تقويم ال حصول الزراعي ن
بال حصول واى يتو و تطقباتو واستح االتو

خبلل التحري

بل عن التوزيع الء ار ي ليذا ال حصول وتم

ات ا و بال نيج االققي ي.

5ـــــ هيكمية البحث  :يحتوي البحث عقى ال قد و و بحنين ا ا و الى االستنتاءاد ش قد ال قد و

حدود نطقو الد ارسو وىد

و ش قو و ر يو البحث و نيءيتو نم تناول ال بحث األول التوزيع ال اني

النتاج النخيل ي حا ظو بابل بحسو وحداتيا اإلداريو ا ا ال بحث الناني قد تم خبللو بحث ال شا ل

الطبيحيو والبشريو والحياتيو التي تواءو انتاج اشءار النخيل ي حا ظو بابل .
6ـــ حدود البحث:

ت نقد الحدود ال انيو لقبحث ب حا ظو بابل التي تقع ي القسم االوسط ن الحراق

ن نطقو السيل

الرسوبي بين دائرتي عرض ( ºٖٕ ٙ6و  )ºٖٖ ٗ٘-ش االً وبين خطي طول ( ºٖٗ -٘ٛو ٕٔ)ºٗ٘ -

شرقاً تحدىا ن الش ال حا ظو ب داد و ن الشرق حا ظو واسط أ ا ن ال رو تحدىا حا ظتي رببلب
واالنبار ي ا تحدىا ن ءيو الءنوو حا ظو القادسيو والنء

 .خريطو (ٔ) .

وتبقغ ساحو ال حا ظو ( )ٜ٘ٔٔمٕ وتش ل حوالي (ٔ %)ٕ0ن ء وع ساحو الحراق والبال و
ٕ

( )ٖٖٗٛٔٚم

ا تت ون ال حا ظو ن (ٗ) اق يو و(ٕٔ) ناحيو اداريو(ٕ) .خريطو (ٕ) .أ ا الحدود

الز انيو لقبحث ت نقد بال د ال حصور بين عا ي (  2003ـــــ ) 2012
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خريطة ( )1موقع محافظة بابل من العراق

ال صدر :ء يوريو الحراق 1الييأ الحا و لق ساحو 1خريطو الحراق االداريو 1ب قياس ٕٓٓٓٓٓٓ ٔ:لحام
.ٕٓٓٚ
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خريطة ( )2الوحداد االداريو ي حا ظو بابل

المصدر  :جمهورية العراق1الهيئة العامة لممساحة  ,خريطة محافظة بابل االدارية ,بغداد . 1999,
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المبحث االول  /التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل في محافظة بابل
ٔ -اعداد اشءار النخيل ي حا ظو بابل
يقحظ ن الءدول (ٔ) ان اعداد اشءار النخيل ي حا ظو بابل اخذد بالتذبذو بين االرت اع

سنو واالنخ اض سنو اخرى خبلل ال د

ن (ٖٕٓٓ ) ٕٕٓٔ -اذ بقغ عدد اشءار النخيل ي حا ظو

بابل ( ٕٓٗ٘) نخقو عام ٖٕٓٓ ارت ع الى ( ٖٖٔٓ) نخقو عام ٕ٘ٓٓ ويحود سبو االرت اع الى زياد

االىت ام بأشءار النخيل ن خبلل تقديم الدعم الح و ي ي ىذه ال د  1نم انخ ض اعداد اشءار النخيل

الى

(ٓ )ٕ٘ٙنخقو عام ٕٕٔٓ ويحود ىذا االنخ اض الى ء وعو ن االسباو نيا ققو الدعم

الح و ي ي بحض السنواد وال نا سو ال بير لقب ائع ال ستورد

ن الت ور ن الدول ال ءاور باإل ا و

الى وءود سبو يم وىو انو ي ال د االخير قام اصحاو بساتين النخيل السي ا القريبو ن ال ار ز
الح ريو بقطع اعداد بير ن اشءار النخيل وتحويل ىذه ال ساحاد الى قطع ا ار ي لقبناب ( الزح

الح راني ) .

ءدول (ٔ) اعداد اشءار النخيل واالنتاج واالنتاءيو ي حا ظو بابل لق د (ٖٕٓٓ)ٕٕٓٔ -
السنو

اعداد اشءار النخيل

االنتاج ٔٓ/طن/سنو

ٖٕٓٓ

ٕٓٗ٘

ٖٕٗٓٓ

ٚٙ1ٙ

ٕٗٓٓ

ٕٕ٘ٗ

ٕٕٕٛٛ

ٚ٘1ٜ

ٕ٘ٓٓ

ٖٖٔٓ

ٕٕٕ٘ٙ

ٕٚ٘1

ٕٓٓٙ

ٖٕ٘ٔ

ٖٕ٘ٚ

ٓٚ

ٕٓٓٚ

ٖٕ٘ٔ

ٖٗٙٚ

ٖٙ٘1

ٕٓٓٛ

ٕ٘ٓ٘

ٙ٘ٛٛ

ٗ٘ٛ1

ٕٜٓٓ

ٕ٘٘ٙ

ٚٔٚٚ

ٕٙ1ٙ

ٕٓٔٓ

ٕٙٔٚ

ٛٗٔٙ

ٕٕٚ1

ٕٔٔٓ

ٕٗ٘ٙ

ٜٔ٘ٚ

٘ٛ1ٙ

ٕٕٔٓ

ٕٓ٘ٙ

ٜ٘ٗٚ

٘٘ٛ1

ال حدل

ٕٖ٘ٗ0ٚ

ٕٖٔٓ٘0ٜ

ٖٖٙٚ0
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ال صدر  :وزار التخطيط  1ال ءا يع االحصائيو لقسنواد ٖٕٓٓ. ٕٕٓٔ -

ٕ -انتاج الت ور ي حا ظو بابل
تساىم حا ظو بابل بنسبو بير ي انتاج الت ور ي الحراق  1وىي تحتل ال ر ز االول ي انتاج
الت ور  .يقحظ ن الءدول (ٔ) ان انتاج الت ور ي حا ظو بابل اي ا يتذبذو بين سنو واخرى وان ا بر
يو انتاج خبلل د الدراسو اند عام ٖٕٓٓ اذ بق د ( ٖٕٗٓٓ) طن وبدأد
باالنخ اض اذ بق د اقل

يو انتاج (٘ٗ )ٜٚطناً عام ٕٕٔٓ ويحود سبو االنخ اض باإلنتاج الى

عوا ل طبيحيو تتحقق بال ناخ بش ل بير اذ تسبو ىبوو الحواص
التساقط ال طري

يو االنتاج

الترابيو وتصاعد ال بار و ذلع ققو

ر اّر عقى انتاج الت ور باإل ا و الى وءود الحوا ل البشريو التي تتحقق بققو االىت ام

بأشءار النخيل ن قبل ال زارعين

بلً الى ققو استح ال ال بيداد لآل اد التي تتحرض ليا اشءار

النخيل ي وسم الن وج بسبو عدم تءييز ال زارعين بيا.
ٖ -توسط انتاءيو النخيل ي حا ظو بابل
يت ح ن الءدول (ٔ) ان انتاءيو النخقو ي حا ظو بابل رت حو اذ وصقد الى ( ٚٙ1ٙم /
نخقو ) عام ٖٕٓٓ وان اقل انتاءيو بق د ( ٗ ٘ٛ1م  /نخقو ) عام  ٕٓٓٛويحود السبو ي ارت اع
حدل االنتاءيو ي حا ظو بابل الى تو ر الظرو

الطبيحيو ال بلئ و والحنايو ال ر ز ألشءار النخيل .

ٗ -التوزيع الء ار ي ل ساحو واعداد اشءار النخيل وانتاءيا ي حا ظو بابل بحسو االق يو :
يت ح ن الءدول(ٕ) ان ساحو بساتين النخيل ي حا ظو بابل بق د (ٗ )ٔ٘ٙٓٛدون اً لحام
ٕٕٔٓ

وزعو عقى اربحو اق يو تصدرىا ق اب الحقو ب ساحو بق د (  )ٕ٘ٗٙٛدون اً

وبنسبو( )%ٖٖ1ٚن ء وع ساحو البساتين نم يأتي ق اب الياش يو بال رتبو النانيو وبواقع ساحو (
ٖ٘ )ٗٗٙدون اً وبنسبو ( )%ٕٛ1ٙا ا ق اب ال سيو يأتي بال رتبو النالنو ب ساحو بق د ( )ٖٗٚٔٛ
دون اً وبنسبو (ٕ )%ٕٕ1ا ا ال رتبو االخير

اند لق اب ال حاويل وب ساحو بق د ( ٖ )ٕٕٗٙدون اً

وبنسبو (٘ )%ٔ٘1ن ساحو البساتين ي ال حا ظو .
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ءدول (ٕ) ساحو البساتين واعداد اشءار النخيل وانتاءيا ي حا ظو بابل بحسو االق يو
الق اب

ساحو البساتين %

ء وع النخيل

%

%

االنتاج /طن

الحقو

ٕ٘ٗٙٛ

ٖٖ1ٚ

ٗٗٔٔٗٔٚ

ٖٙ

ٖٔٔٗٓ1ٛ ٔٗ٘ٛٚ

ال حاويل

ٖٕٕٗٙ

٘ٔ٘1

ٖٓ٘ٙٗٚ

ٖٖٔ1

ٖٕٖٛٗٛٚ

الياش يو

ٖ٘ٗٗٙ

ٕٛ1ٙ

ٖٜٓٓٔٛ

ٔٛ1ٜ

ٕٙ1ٙ ٕٜٔٙٓٙٛٚ

ال سيو

ٖٗٚٔٛ

ٕٕٕ1

ٕٓ٘ٔ٘ٗٛ

ٖٔ1ٛ

ٕٗ1ٗ ٔٔ٘ٚٛٔٙٚ

ال ء وع

ٗٔ٘ٙٓٛ

ٓٓٔ%

ٗٗٓٗٛٗٙ

ٓٓٔ%

%ٔٓٓ ٕٜٜٗٚ٘ٚٛ

ٔٚ1ٜ

ال صدر :وزار التخطيط  1الءياز ال ر زي لئلحصاب  1ال ء وعو االحصائيو.ٕٕٓٔ1
ا ا ن حيث اعداد النخيل قد بقغ ء وع اشءار النخيل ي حا ظو بابل ( ٗٗٓ)ٗٛٗٙنخقو 1
تصدر ق اب الحقو بقيو االق يو ي ال حا ظو اذ بقغ اعداد اشءار النخيل (ٗٗٔٔٗ )ٔٚنخقو وبنسبو
( )%ٖٙن ء وع اشءار النخيل ي حين ءاب ق اب ال سيو بال رتبو النانيو بواقع (ٓ٘ )ٕٔ٘ٗٛنخقو
وبنسبو (  1)%ٖٔ1ٛا ا ق اب الياش يو ءاب بال رتبو النالنو بواقع (ٖٓٓ )ٜٔٛنخقو وبنسبو ()%ٔٛ1ٜ
ي حين ءاب ق اب ال حاويل بال رتبو االخير ب ء وع اعداد اشءار النخيل بقغ (ٓ٘)ٖٙٗٚنخقو وبنسبو
(ٖ )%ٖٔ1ونقحظ وءود تطابق ي اعداد النخيل ع ال ساحو ال ستن ر بزراعو النخيل .
ويت ح ن الءدول (ٕ) ان االنتاج ي حا ظو بابل بقغ (  )ٕٜٜٗٚ٘ٚٛطن لسنو ٕٕٔٓ
وزع عقى اربحو اق يو ان ي قد تيا ق اب الحقو بواقع انتاج ( ٔٔٗ )ٔٗ٘ٛٚطن وبنسبو
( )% ٖٓ1ٛن ء وع انتاج النخيل  1ي حين ياتي ق اب الياش يو بال رتبو النانيو اذ بقغ االنتاج (
 )ٕٜٔٙٓٙٛٚطن وبنسبو ( )%ٕٙ1ٙا ا ق اب ال سيو اتى بال رتبو النالنو و(  )ٔٔ٘ٚٛٔٙٚطن
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 2011/1م

210

المجلد

التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه

م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
وبنسبو ( ٗ )%ٕٗ1نم يأتي ق اب ال حاويل بال رتبو االخير وبواقع انتاج بقغ ( ٖٕٖ )ٛٗٛٚطن
وبنسبو ( . )%ٔٚ1ٜ
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
خريطو (ٖ)التوزيع الء ار ي ل ساحو بساتين النخيل واالنتاج ي حا ظو بابل

ال صدر :الباحنتان باالعت اد عقى ءدول (ٕ)
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التوزيع الء ار ي ألعداد اشءار النخيل بحسو اصنا يا ي حا ظو بابل - :
٘-
تت يز حا ظو بابل بانتشار اصنا

عديد ن اشءار النخيل اذ نقحظ ن الءدول (ٖ) والخريطو ( ٗ

) ان اشءار النخيل ن نوع الزىدي تحتل ال رتبو االولى ن ء وع اصنا

اشءار النخيل ي ال حا ظو

تتوزع بش ل تباين بين اق يو ال حا ظو اذ يأتي ق اب الحقو بال رتبو االولى حيث بقغ عدد اشءار
النخيل الزىدي حوالي ( ٘ٔ )ٖٔ٘ٙٛنخقو وبنسبو (ٖ٘ )%ن ء وع اشءار النخيل ي ال حا ظو
ءاب بحده ق اب الياش يو اذ بقغ اعداد اشءار النخيل الزىدي يو (  )ٔٔٗٗٙٚٚنخقو وبنسبو بق د
(ٖٓ )%نم ءاب ق اب ال سيو بال رتبو النالنو بد ( ٕٕٓ )ٚ٘ٛنخقو وبنسبو (ٕٓ )%وبال رتبو االخير
ءاب ق اب ال حاويل بد ( ٖٓٗ٘ٔ٘) نخقو وبنسبو ( ٘ٔ. )%
ا ا الصن

الناني ( الخستاوي ) والذي يأتي بالدرءو النانيو بحد صن

الزىدي اذ بقغ عدد اشءار

النخيل ن ىذا النوع ي ال حا ظو حوالي (  )ٜٜٜٚٛ٘نخقو وزعو عقى اق يو ال حا ظو اذ ءاب ق اب
الحقو بال رتبو االولى بحدد بقغ (  )ٖٙٓٛٔٙنخقو وبنسبو ( ٘ٗ )%ن ء وع اشءار النخيل ي
ال حا ظو ا ا ق اب الياش يو قد ءاب بال رتبو النانيو وبحدد نخيل ( ٖٕٔ )ٕٜٓنخقو وبنسبو بق د
( )%ٕٙنم ق اب ال سيو بال رتبو النالنو وبنسبو (  )%ٔٙو ء وع اشءار النخيل ن نوع الخستاوي (
 )ٕٔٚٚٗٛنخقو وءاب ق اب ال حاويل بال رتبو االخير اذ بقغ ء وع اشءار النخيل لن س النوع (
ٕٔ )ٜٜٔنخقو وبنسبو بق د ( ٔٔ. )%
ءدول ( ٖ) االعداد والنسو ال ئويو ألشءار النخيل واسحو االنتشار حسو االق يو ي حا ظو بابل
الق اب

اشءار الزىدي

%

اشءار الخستاوي

%

الحقو

ٖ٘ٔٔ٘ٙٛ

ٖ٘%

ٖٙٓٛٔٙ

٘ٗ%

ال حاويل

ٖٓٗ٘ٔ٘

٘ٔ%

ٕٜٜٔٔ

ٔٔ%

الياش يو

ٔٔٗٗٙٚٚ

ٖٓ%

ٖٕٕٜٔٓ

%ٕٙ

ال سيو

ٕٕٓٚ٘ٛ

ٕٓ%

ٕٔٚٚٗٛ

%ٔٙ

ال ء وع

ٖٜٗ٘ٓٔٚ

ٓٓٔ

ٜٜٜٚٛ٘

ٓٓٔ
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انتاج النخيل...
ال صدر  /وزار التخطيط  1الءياز ال ر زي لئلحصاب 1ال ء وعو االحصائيو لحام ٕٕٔٓ.
خريطو (ٗ)التوزيع الء ار ي ألشءار النخيل واسحو االنتشار ي حا ظو

ال صدر  :الباحنتان باالعت اد عقى بياناد ءدول (ٖ)
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...

ا ا بالنسبو ألصنا

التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه

تحدد تت يز بيا

اشءار النخيل االخرى ان حا ظو بابل تشتير بأصنا

عن بقيو حا ظاد القطر اال ان توزيحيا يتباين ي اق يو ال حا ظو اذ يت ح ن الءدول (ٗ) ان
صن

النادر وقد بقغ

الش ر قد ش ل ال رتبو االولى عقى ستوى ال حا ظو قياساً ع بقيو االصنا

( )ٖٔٙٛ٘ٛنخقو وزعو عقى اق يو ال حا ظو اذ احتل ق اب الياش يو بال رتبو االولى ( )ٖٔ٘ٛٙٚ
نخقو ا ا ال رتبو النانيو

اند ن نصيو ق اب الحقو وب ء وع ( ٔٔ )ٜنخقو

ا يو ح دى اى يو

ىذا النوع ن اشءار النخيل وخبر ال زارعين ي ىذه ال ناطق ي زراعتو  1ا ا ق اب ال حاويل ءاب
بال رتبو النالنو اذ بقغ ء وع النخيل يو (ٓ )ٛنخقو وال يوءد ىذا الصن
ا ا الصن

ن النخيل ي ق اب ال سيو.

الناني يو السقطاني اذ بقغ ء وع اشءار النخيل ن ىذا النوع ي ال حا ظو

( )ٗٔٗٔٛنخقو وزعو عقى اق يو ال حا ظو اذ احتل ق اب الياش يو ال رتبو االولى ب ء وع
(ٗ٘ )ٖٓٛنخقو يقيو ق اب الحقو بال رتبو النانيو ( ٓ )ٜٔٙنخقو ا ا ال رتبو االخير
ال حاويل ب ء وع بقغ ( ٗٓٗٔ) نخقو وال يوءد ىذا الصن

اند لق اب

ي ق اب ال سيو .

ويت ح ن الءدول (ٗ) والخريطو (٘) ان حا ظو بابل تشتير بأصنا

تحدد

ن اشءار

النخيل نيا ( ال توم  1البرحي  1الخ راوي  1البربن  1التبرزل  1البريم ) وقد تباين التوزيع الء ار ي
ليذه االصنا

ي ال حا ظو اذ نءد ان صن

ال توم اشتير بو ق ابي الياش يو وال سيو بزراعتي ا اذ

بقغ ء وع اشءار النخيل يي ا( ٘ )ٕٚٚنخقو و(ٕ )ٕٓٙنخقو ل ل ني ا عقى التتالي ا ا صن
البرحي قد ت يز ق اب ال حاويل بإنتاءو اذ بقغ ء وع االشءار ( ٓ )ٚٛٛنخقو ا ا صن

الخ راوي

احتل ق اب ال سيو ال رتبو االولى بزراعتو اذ بقغ ء وع االشءار يو ( ٕ )ٗٙٙنخقو  1ي ا ت يز
ق اب الحقو بزراعو صن

البربن وب ء وع بقغ ( ٓ٘ )ٕٙنخقو ا ا بقيو االصنا

والتي ىي التبرزل

والبريم اشتير بو ق اب ال سيو بزراعتي ا وب ء وع (  )ٕ٘ٛٙو( ٖ )ٕٜ٘نخقو ل ل ني ا عقى التتالي
.
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...

ءدول (ٗ)
اعداد اشءار النخيل لؤلصنا

ققيقو االنتشار حسو االق يو ي حا ظو بابل لسنو ٕٕٔٓ

الق اب

الش ر

السقطاني

ال توم

البرحي

الخ راوي

البربن

الحقو

ٜٔٔ

ٜٓٔٙ

٘ٗٔٛ

-

-

ٓ٘- ٖٖٔ٘ ٕٙ

ٗٓٗٔ

ٕٔٔٙ

ٓٚٛٛ

ٜٔٛٔ

ٜٛٔ

ٕ٘ٚٚ

ٖٙٛ

ٔ٘ٛٛ

ٖ٘ٓٓ ٔٚٙ

ٕٕٓٙ

-

ٕٗٙٙ

-

ٖٖٔٛ

ٕٛٗٛ

ٜٛٓٙ

ٕٖٕ٘ ٕٖٖٗٙ ٘ٔٙ

ال حاويل ٓٛ

الياش يو ٖٓٛ٘ٗ ٖٔ٘ٛٙٚ
-

ال سيو

-

ال ء وع

ٗٔٗٔٛ ٖٔٙٛ٘ٛ

التبرزل البريم

ٖٕٚ

ٜٙٛ
ٖٔ٘ٔ

ٕٜٖ٘ ٕ٘ٛٙ

ال صدر  /وزار التخطيط  1الءياز ال ر زي لئلحصاب 1ال ء وعو االحصائيو لحام ٕٕٔٓ.
خريطو (٘)التوزيع الء ار ي ألشءار النخيل ققيقو االنتشار ي حا ظو بابل
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...

ال صدر :الباحنتان باالعت اد عقى بياناد الءدول ( ٗ )

المبحث الثاني /المشاكل التي تواجه إنتاج أشجار النخيل في محافظة بابل
اوالً  /المشاكل الطبيعية

تت نل اىم ال شا ل الطبيحيو التي انرد عقى تدني انتاءيو النخيل ي حا ظو بابل وحسو

اى يتيا ي التأنير ن خبلل دراسو الحناصر الطبيحيو التاليو :

 1ــــ ال ن د د د د د د دداخ

يحد ال ناخ بحناصره وظواىره ال ختق و ي قد و ال شا ل الطبيحيو ال ؤنر ي انتاج النخيل
ي ا يخص الحرار أن زراعو النخيل ي الحراق ترتبط ب حدالد درءاد الحرار ا نر ن غيرىا ن

عناصر البيئو حيث تحد درءو (ْ ٕٔ-م) الحد االدنى الذي تتح قو النخقو اذا تدند عن ذلع تحذرد
زراعتو وان ال ترت ع وق (ٓ٘ ْم) والتي ت نل الحدود الحقيا لدرءاد الحرار التي ي ن ان يتح قيا

النخيل(ٖ).

وبالنسبو ل نطقو الدراسو يبقغ ال حدل السنوي لدرءاد الحرار حوالي (ْٖٕ ٕٖ0م) ويت ح ن
الءدول (٘) ان حدالد الحرار تأخذ باالرت اع التدريءي نذ شير اذار(ْٖٓ ٔٙ0م) اال انيا تبقغ اقصاىا
خبلل شير حزيران وت وز واو اذ يبقغ حوالي (ٖٖٕ0ٜؤٖٖ٘0وٖٖ )ٖٗ0عقى الترتيو وبحد ذلع
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
تنخ ض درءاد الحرار تدريءيا الى ان يصل اقصى انخ اض ليا ي شير انون الناني وب حدل

( )ٜ0ٜٚوعقيو ان درءاد الحرار بلئ و لزراعو النخيل ي نطقو الدراسو .

ا ا ا يتحقق بالرياح تحد ن الحوا ل ال ؤنر وبش ل بير عقى اشءار النخيل وانتاءيا 1وي ن

ان ت ون الرياح عا بلً ىا اً ي نءاح الزراعو ع و اً ولذلع يتم زراعو صداد الرياح حول البساتين اال
ان اال ر يختق

بالنسبو ألشءار النخيل التي تت تع بقدر ائقو عقى قاو و الرياح نظ اًر ل رونو ءذعيا

واتءاىيا تأنير

حقو أو ال صاو

وقو تنبي د ءذورىا ال ني و بالتربو

ار ي النخقو ي حال النخيل الطويل ال حي

ءذره بح ار الساق أو النخيل
السح

البشري

ا يت يز خوص النخيل بال تانو وال رونو و ع ذلع قنوعيو الرياح
أو النا ي بتربو

ا تسبو الرياح الشديد السرعو ي رحقو ن ج الت ور ارتطا يا بءريد

ا يؤدي الى تساقطيا واصابتيا بالحشراد االر يو وبالتالي تق يا وعدم صبلحيتيا لبلستيبلع

(٘)

.

ا ي الءدول (٘) وتصل سرعو الرياح ي

وتسود ي نطقو الدراسو الرياح الش اليو ال ربيو

حا ظو بابل ي حدليا السنوي (  )ٔ0ٚٛم/نا اال ان ىذا ال حدل يرت ع ي صل الصي

حيث يصل

الى ( ٗ )ٕ0م/نا (  )ٕ0ٙم/نا ي شيري حزيران وت وز عقى الترتيو .

ءدول (٘)

حدل درءاد الحرار و توسط سرعو الرياح الشيري (م /نا) واتءاىيا وعدد ايام الحواص

الترابيو

واال طار والرطوبو النسبيو ي حا ظو بابل لق د ن (ٔ)ٕٖٓٔ-ٜٔٛ
األشهر

معدل درجة

معدل الرطوبة

الحرارة م

النسبية ( ) %

معدل عدد
ايام

العواصف

معدل سرعة
الرياح م/ثا

معدل

االمطار ممم

اتجاه الرياح
السائدة

الترابية

كانون الثاني

9997

73996

1

194

22936

شمالية غربية

شباط

12964

63977

5

891

14901

شمالية غربية

آذار

16930

55918

7

292

12964

شمالية غربية

نيسان

23922

47965

9

199

12968

شمالية

مايس

29907

36900

18

2

2969

شمالية
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
6
31928
32993
حزيران

294

0908

شمالية غربية

تموز

35913

31968

1

296

0900

شمالية غربية

آب

34933

34938

1

2

0900

شمالية غربية

أيمول

31901

38941

1

195

0908

شمالية

تشرين األول

25906

48997

1

192

3959

شمالية غربية

تشرين الثاني

17911

63976

3

191

14971

شمالية غربية

كانون االول

12905

74968

1

193

14998

شمالية غربية

المعدل

23923

49998

54

1978

97982

شمالية غربية

السنوي

المصدر  :الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ  ,بيانات غير منشورة

.2013,

ا تشتد سرعو الرياح خبلل ىذه االشير الحار نيا اًر وتقل ليبلً ا ا ي صل الشتاب أن الرياح

ت ون ذاد سرعو ققيقو تصل الى (ٖ )ٔ0م/نا (ٗ )ٔ0م/نا ي شيري انون االول و انون الناني عقى
الترتيو وعقيو ب ا ان الرياح السائد ي نطقو الدراسو ىي الش اليو ال ربيو يي تسبو ي اصابو الت ور

بأ راض سيولوءيو تنح س عقى نوعيو الت ور

ا ان سرعو الرياح ليا تأنير السقبي عقى اشءار النخيل

ي نطقو الدراسو .

و ن اآلنار السقبيو األخرى لقرياح ي نطقو الدراسو آنار الحواص

ال حقي  1وىذه الحواص

الترابيو وتصاعد ال بار

ليا تأنير عقى ن و وانتاج النخيل ويزداد ال بار ال تصاعد ي اشير نيسان

و ايس وحزيران وت وز وآو ( )ٔ 1 ٔ 1ٙ1 ٔٛ 1ٜعقى الترتيو ان الرياح ال ح قو بال بار تح ل عقى

ت طيو النخيل باألتربو

ا ي ون بيئو بلئ و لظيور عن بود ال بار وىو ن اآل اد االقتصاديو الخطير

عقى اشءار النخيل .

ا ا عنصر الرطوبو النسبيو يحد ن الحوا ل ال ناخيو ال ؤنر عقى النباد سوابأ ان تأني اًر سقبياً

أم إيءابياً حيث تؤنر الرطوبو عقى انتاءيو النخقو اذ ت ون الحبلقو ع سيو

ق ا ازدادد الرطوبو النسبيو

تنخ ض انتاءيو النخقو وخاصو ي اوقاد التققيح حيث تساعد الرطوبو الحاليو عقى انتشار رض خياس

طقع الت ر الذي يزداد اي اً ي حالو زياد تساقط

ياد ن اال طار خبلل ىذه ال رحقو ونقحظ ان

حدالد الرطوبو النسبيو ترت ع خبلل رحقو التققيح بنسبو ا بين (ٓٗ )%٘ٓ-اذ تنخ ض الرطوبو

النسبيو ق ا تقد نا ن الءنوو الى وسط الحراق لققو اال طار( .)ٙويظير ن خبلل الءدول (٘) ان
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انتاج النخيل...
ال حدالد السنويو لقرطوبو النسبيو ي نطقو الدراسو قد بق د ( )ٜٗ0ٜٛوىي عقى الح وم نخ

و

لوقوعيا تحد تأنير الخصائص الصحراويو وان اعقى حدالد الرطوبو النسبيو سءقد ي صل الشتاب اذ
بق د ي انون االول و انون الناني ( )ٚٗ0ٙٛو( )ٖٚ0ٜٙي حين سءقد أوطئا ال حدالد ي صل
اذ بق د ي شير حزيران وت وز ( )ٖٔ0ٕٛو( )ٖٔ0ٙٛعقى التتالي  .ويت ح

الصي

حدالد الرطوبو النسبيو ترت ع خبلل اشير الشتاب وتقل خبلل اشير الصي

صل الصي

والشتاب ي الرطوبو تبايناً ي

ا تقدم ان

ويح س ىذا التباين بين

ياد التبخر والتي تؤدي الى التباين ي

االحتياءاد ال ائيو لقنخيل وعند ا ت ون ع قيو تءييز ال ياه اقل

ياد

ا ي قد النخيل يحدث خقل ي التوازن

ال ائي لقنخيل تقل نسبو ال اب ال وءود ي النخيل يتحرض الى اال رار

ا يؤنر ي ن وه وانتاءو .

ان ن اىم تطقباد النخيل ل ي تنتج ن ار ءيده ان ي ون الءو خبلل ايام التققيح ون وج الت ر

خاليا ن اال طار ول ن عند تساقط اال طار عقو ع قيو التققيح باشر او ي خبلل اليو ين او النبلنو
ن التققيح ينب ي اعاد ع قيو التققيح ألن اال طار ي ىذه ال د تقوم بح قيو غسيل لحبوو الققاح

وبالتالي اعاقو ع قيو االخصاو  1بحد ت وين الن ار وقد ت يد احياناً ي غسل الن ار ن االتربو 1

ا

يسبو تساقط اال طار عقى اشءار النخيل ي طور الرطو ا رار ادحو لقن ار وت ققيا و ذلع انتشار

الح ن(.)ٚ

ويظير ن الءدول (٘) ان قدار حدل اال طار السنوي قد بقغ (ٕ )ٜٚ0ٛقم ويظير نو

التساقط ال طري ن شير تشرين االول حتى ايس وان حدالد

يو اال طار ال تساقطو تبدأ بققيل ي

بدايو شير تشرين االول اذ بق د ( )ٖ0ٜ٘قم نم يزداد تدريءياً لتصل اعقى حدالتيا ي شير انون

الناني اذ بق د ( )ٕٕ0ٖٙقم وتاخذ ال حدالد الشيريو بالتناقص التدريءي حتى نيايو شير ايس اذ
بقغ ال حدل ي ىذا الشير ( )ٕ0ٜٙقم وتنقطعً ي أشير (حزيران وت وز وآو وايقول)  .و ي نطقو
الدراسو انو ال ي ن االعت اد عقى حدالتيا الشيريو والسنويو ي الزراعو بسبو ققو

ياتيا وتذبذبيا

وعدم انتظا يا وتحتبر االشير حزيران وت وز وآو وباإل ا و الى شير أيقول ن االشير ال ي و لن ج

الن ار ي حال عدم تساقط اال طار ي ىذه ال د

ن االشير سيؤدي الى ن ءيا بصور طبيحيو ا ا

اذا حدث وان تساقط ال طر خبلل ىذه ال د أنيا تساعد عقى اصابتيا باأل راض ال تحدد .
ٕ د د د ارت اع قوحو التربو :

تتبلبم زراعو اشءار النخيل ع ل انواع الترو اال أنو ي

ل زراعتو ي التربو الءيد الصر

وتتح ل اشءار النخيل قوحو التربو بدرءو ت وق تح ل ال نير ن اشءار ال وا و االخرى اال ان انتاءيتيا

تقل ع زياد

قوحو نطقو انتشار الءذور
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انتاج النخيل...
التربو ىي نوع ن التربو الرسوبيو النيريو التي ت وند ب حل ت ار م االرساباد التي تح قيا االنيار  1وقد
أ ي د الى تقع االرساباد النيريو وال ائيو ءقبتيا الرياح ن ناطق تقع خارج السيل الرسوبي بش ل
ارساباد ىوائيو  1لذلع ان ىذه التربو ن الترو ال نقولو ن صخور بحيده عن ستقر التربو ن سيا 1

وت ون ص اد ىذه التربو ال تشابو ص اد صخور ال نطقو الواقحو وقيا وتت ون ن خقيط ال تتاد

الصخريو ال تنوعو وال نير وىذا ينطبق عقى تربو ال حا ظو قيا وت تاز ىذه التربو بوءود ظاىر الطبقيو
واستواب سطحيا ع وءود بحض الت اريس الص ير يو  1وت ون ع يقو حيث يصل ع قيا عد ا تار

وي ون ستوى ال اب الباطني رت حا خبلل د ارت اع ناسيو ال ياه ي نير ال راد وليا درءو خصوبو
عاليو ق ياسا ل ا ي ن بلحظتو ن خصوبو لدى بقيو الترو التي تتحرض لق ناخ الصحراوي الذي يسود
ي نطقو الدراسو باإل ا و الى ذلع ان ىذه التربو تحتوي عقى

ياد بير ن ال قس تتراوح ا بين

ٕٓ % ٖٓ-ول ن حظم ىذا ال قس ي ون خا بل وتظير ش قو ال قوحو ي ىذه التربو نتيءو تء ع
اال بلح بصور ست ر وخاصو ا بلح الصوديوم وال قور

()ٜ

وطبقاً لذلع تحد تربو نطقو الدراسو ن

الترو ال بلئ و لزراعو اشءار النخيل اال ان ارت اع حدل ال قوحو ي التربو يؤنر عقى انخ اض وتردي

انتاءيو النخيل وذلع ب حل ء وعو ن الحوا ل الطبيحيو والبشريو نل ارت اع قوحو ياه الري واستواب
السطح ي حظم اءزاب ال حا ظو وانحدام الصر الطبيحي و ح

شب و البزل وسوب الري ووءود قنواد

ي قو ط ور بالرواسو وارت اع حدالد التبخر قيا عوا ل ادد الى انتشار وبروز ىذه الظاىر عق اً

بان

حدل اال بلح ىذا يتباين بين ناطق الدراسو ي نطقو تو

االنيار ت ون ذاد قوحو ققيقو

تتراوح بين (ٗ )ٛ-قي وز/سم وتنحصر درءو ت اعقيا ( )pHبين (٘ )ٚ0ٛ -ٚ0قي وز/سم  1ا ا حتواىا
ال قسي يصل الى حوالي (ٕ٘ 1 )%ويرءع ذلع الى است بلليا ال ني
بساتين النخيل عندىا الذي يو ر الظل  1ا ا تربو

ا

ي االنتاج الزراعي وتر ز

االنيار يي تت يز بنسو عاليو ن ال قوحو

والتي يتراوح حدليا بين ( ٗٗ - ٖٛقي وز/سم) ال سي ا ي ال ناطق ال نخ

و نيا ا ا درءو ت اعقيا

 PHتتراوح بين ( .)10( )ٚ0ٛ-ٚ0ٙلذا تحد ىذه التربو قحيو غير ققويو وبالرغم ان النخقو شءر ذاد

قابقيو عاليو لتح ل ال قوحو أال ان الدراساد تشير ان زياد ال قوحو الى ا نر ن ٔٔ قي وز /سم تؤدي
الى انخ اض ي انتاءيو النخقو الى ا نر ن ٓ٘  %اذ تؤدي الى انخ اض ن و السح
وء ا

نسبو عاليو ن االوراق وتأخر ع قيو التزىير (.)11

وحءم النخقو

ثانياً_ المشاكل المتعمقة بالعــــــــوامل البــــــــــشرية

تحد ال شا ل البشريو ن ا نر الحوا دل تدأني اًر عقدى انتداج النخيدل وتدردي نوعيتدو ويبدرز ذلدع بشد ل

وا ح ن خبلل دراسو اىم ال شا ل البشريو التي تؤنر ي انتاج النخيل و ا يأتي :
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انتاج النخيل...
1ــ ت تيد ال ق ياد الزراعيو لقبسداتين القريبدو دن الوحدداد االداريدو دي حا ظدو بابدل وتحويقيدا الدى ارض
س نيو وبيحيا الرت داع ان دان االرض السدي ا ال ءداور ل دواحي الوحدداد االداريدو اذا ان ٕٓٓٓ دوندم دن

اال ار ي الزراعيو التي تحتوي عقى نخيل تم بيحيا لت ون دو اًر س نيو (.)12

2ـــ طريقو الري واساليبيا ال تبحو ان الري ن الح قياد الزراعيو ال روريو لن و اشدءار النخيدل

خدبلل

ارحددل ن وىددا ال ختق ددو و ددي نطقددو الد ارسددو يحددد نيددر ال دراد صدددر ال يدداه السددطحيو ددي ال حا ظددو وىددو
يدخقيا ن قسد يا الشد الي ال ربدي عندد ناحيدو ءدر الصدخر تءيدا نحدو الءندوو الشدرقي ب ءدرى وا دح

و نتظم  1ينشطر النير إلى الءندوو دن ديندو ال سديو إلدى درعين ى دا  ( 1شدط الحقدو وشدط الينديدو ) 1

ويءددري األول ني ددا باالتءدداه الءنددوبي الش درقي خترق داً ال حا ظددو  1ددي حددين يءددري األخددر باتءدداه الءنددوو
سدداي اًر لحدددودىا ال ربيددو بحددد ت رعددو ءنددوو دينددو ال ددل الددى (شددط الشددا يو وشددط ال و دو ) وىددو الش دريان

الرئيسي ال ستح ل لدري بسداتين النخيدل دي نطقدو الد ارسدو اذ يبقدغ توسدط التصدري

السدنوي لنيدر ال دراد

عند حطو ىيد (إلدى شد ال غدرو نطقدو الد ارسدو ب سدا و ( ٕٓٚدم) حدوالي (ٕٜٚمٖ/ندا)  1يدنخ ض ىدذا

ال توسط باالتءاه ءنوبا يسءل دي نطقدو الد ارسدو عندد دؤخر سدد الينديدو حدوالي ( ٔ ٗٚمٖ/ندا)  1وىدذا

يحنددي أن نيددر ال دراد ي قددد حدوالي (  ٕ٘ٛمٖ/نددا) عنددد ءريانددو ددن حطددو ىيددد إلددى حطددو سددد الينديددو 1
نتيءدو لح قيداد الدري والتبخدر والتسدرو والتحدول نحدو ال نخ

داد والبحيدراد ال ءداور  1بين دا ي قدد النيدر

حدوالي ( ٗ ٚمٖ /نددا) ددن توسددط تصدري و السددنوي ال سددءل ددي حطددو الينديددو خددبلل ال سددا و بينيددا وبددين
حطو الس او (إلى الءنوو ن نطقو الدراسو ب سا و  ٕٕٙدم) اذ يبقدغ ال توسدط السدنوي حدوالي ( ٖٜٚ

مٖ/نددا)  1ويبقددغ اإلي دراد السددنوي  ٔٙ0ٗٚقيددار تددر

حددو عنددد سددد الينديددو  1وىددو تذبددذو خددبلل الحددام

الواحددد وتت ددرع ددن نيددر ال دراد بحددد دخولددو الحدددود االداريددو ل حا ظددو بابددل حتددى شد ال سددد الينديددو سددبحو
ءددداول ا ددا عدددد الءددداول ال ت رعددو ددن شددط الحقددو يبقددغ ن انيددو عشددر ءدددول و يت ددح ان حا ظددو بابددل
ت تقع شب و ني و ن قنواد الري اال ان تصاري

ىدذه االنيدار تت ارءدع خدبلل السدنواد األخيدر لحددم دري

االنيار لتخقيص قيحانيا ن الرواسو والذي قد أنر عقى انخ داض توسدط انتاءيدو النخيدل ( .)13وخاصدو
اذ اند

يو ياه الري التي تحتاءيا النخقو ( ٓٓٗٔ ) مٖ /دونم عق اً بدان ال يدو التدي يحتاءيدا النخيدل

تزداد خبلل صدل الربيدع عندد ظيدور الطقدع واءدراب ع قيداد التققديح و دي صدل الخريد

بحدد وسدم الءندي

تحتاج سائل النخيل لق ياه تروى قدار ريو واحد ل ل ( ٙد د ٕٔ ) يو داً أي ان عدددىا يتدراوح بدين ( ٖٓ د د د

ٓ ) ٙريو ي السنو

(ٗٔ)

وتت نل الطرائق ال تبحدو بدالري بطريقدو الدري السديحي والتدي تحدد دن اقدد يا وذاد

تأنير ي زراعو وانتاج النخيدل اذ تح دل عقدى قددان ال نيدر دن ال يداه دي ع قيدو التبخدر وبالتدالي اسدتن از

ال يدداه بشد ل ددرط وىددذه الطريقددو ت ددون ذاد تددأنير سددقبي ددي انتدداج النخيددل
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د ن نطقددو الد ارسددو وبحددض
المجلد

م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
البساتين ينحددم ييدا الدري وخاصدو التدي ال تددخقيا قندواد الدري

التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه
دا يدؤدي الدى بطدة ع قيدو الن دو و دح

االشددءار وتددأخر ع قيددو التزىيددر وبالتددالي انخ دداض انتاءيددو النخيددل وخاصددو اذا ددا تحر دد الددى الء ددا
ل د طويقو باإل ا و الى ان ال يداه اال دا يو لقتوسدع دي انشداب بسداتين نخيدل ا دا يو حددود ءدداً وعددم
استح ال طرائق الري الحدينو الري بالتنقيط التي ن شأنيا زياد االنتاج والتققيل ن ىدر ال ياه .

3ــــ تقحدو ال نندو دو اًر اساسدياً دي زيداد االنتدداج الز ارعدي اذا دا احسدن اسدت بلليا عق يداً وع قيداً اذ تحددد

احدددى اىددم الحوا ددل ددي زيدداد االنتدداج وخ ددض الت ددالي

وتققيددل سدداعاد الح ددل وتت ددح اى يددو ال ننددو ددي

انتدداج النخيددل ددن خددبلل ددا تحققدو االلددو ددن سددرعو ددي تن يدذ عددد ع قيدداد ال شددءار النخيددل نددل الح ارنددو
والتنحدديم والتس د يد وال ا حددو والتققدديح والتددر يس والت ريددو وءنددي الت ددور باإل ددا و الددى ر ددع انتاءيددو وحددد

داب وتحسدين نوعيدو الت دور وتحداني

ال ساحو وخ ض ت الي

االنتداج الز ارعدي بصدور بيدر ءدداً وزيداد

لق بلحين الرت اع ت دالي

ىدذه الح قيداد وعددم تو رىدا دن قبدل الدولدو

نطقددو الد ارسددو ددن عدددم تددو ر اآلالد الزراعيددو الخاصددو بالبسددتنو وز ارعددو النخيددل و حدوديددو اال انيدداد

االشءار ن حيث ال يو والنوعيو ييا .

دا انح دس ذلدع سدقباً عقدى انتاءيدو

ٗ د د د د االى ال وققو الحنايو بأشءار النخيل وعدم الحنايو بأءراب ع قياد الخد و البلز و التققيح والت ريو
والتر يس والءني والحرانو وذلع بسبو عدم ال حر و ال ا يو بالطرق الصحيحو ألءراب ىذه الح قياد

و واعيد اءرابىا بالرغم ن اى يو ع قيو التققيح ي الحصول عقى االنتاج ال رت ع والنوعيو الءيد ان

ىذه الح قيو ال زالد تتم بالطرائق التققيديو و ذلع تحاني ن عدم التوا ق الز ني بين ت تح زىراد ال حول
وت تح زىراد االناث

ا يؤدي الى عدم توا ر حبوو الققاح لؤلصنا

ال ب ر وال تأخر وبحض النخيل

يترع ا ر تققيحو الى الرياح وىو ا يحدث غالباً ي البساتين ال ي قو ي نطقو الد ارسو
عقى حدل انتاءيو النخقو وبالنسبو لح قيو الت ريو والتي تحني ازالو اصول السح

النخقو ع القي

ا يؤنر سقباً

ال قتصق بءذوع

الذي يتخققيا الن بقابىا عقى ءذع النخقو سو

يساعد عقى انتشار الحشراد والحيش

قط واستبقاب اال يقل عن  ٙد د د  ٚادوار بحيداً عن السح

االخ ر ل نع حدوث التشقق والتح ن

عقى ءذعيا ونقبو وتتم ىذه الح قيو عاد خبلل اواسط نيسان تقريباً والتي ينب ي ان تقتصر عقى ال رو

الءا

ألعقاو ال رو واغقو النخيل ي نطقو الدراسو يحاني ن االى ال وعدم

الرت اع ت الي يا اذ تصل الى (ٖٓٓٓ )أل

ارسو ىذه الح قيو وذلع

دينار لقنخقو الواحد ا ا بالنسبو لح قيو التر يس والتي يءو

عدم التأخر ي اءرابىا بحد ع قيو التققيح بأربحو اسابيع ل ا ليا اى يو ي وازنو ن ار النخقو حول راسيا

وتنظي

الحذوق ن االوساخ والن ار غير الصالحو ذلع تسيل ع قيو ءني الت ور بحد ن ءيا اال ان

اغقو بلحين نطقو الدراسو ال يقوم بيذه الح قيو
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التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه

م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
سر الحذوق وبالتالي انرىا عقى انتاءيو النخيل وذلع إلى ال اغقو ال بلحين بيا

بل عن ع قيو

الحرانو والءني وال رز ال رت حو اذ يصل حدل حرانو الدونم الواحد (ٓٓٓ٘ٔ) دينار وع قيو الءني التي

تصل الى (ٓٓ٘ٔ) دينار وال رز (ٓٓ٘ٔ) دينار ي ا

الت ور ونققيا والتي تصل الى ( ٓٓٓٗ) دينار

(٘ٔ)

.

الى ذلع اءر الحا ل الطواش الذي يتولى ء ع

٘ د د د ان ع قيو تسويد ددق الت ور تحاني الحددديد ن ال شا ددل اذ يتم تسويق الت ور االسواق ال حقيو والتي
ت تقر الى ابسد د ددط ستقز اد الخددزن ال طقوب ددو لح ددظ الت ددور و ي حالددو ال ياد ال بير ي طددر ال د دزارع

الى تسددويقيددا الى
دعو و

بددس الت ددور او خدازن التءدييزاد الحددق ي ددو وبأس دحددار غي ددر

بلً عن التوقيتاد ال تأخر ي تسويق الت ور ن قبل الدولو

ا تسبو ا ار اًر لق بلح ألنو ال

ي تقع خازن ل رض ح ظ الت ور ي طر الى بيحيا ي الحقل وقبل الءني او الى االسواق ال حقيو ع
اسحار التسويق الح و يو ال نخ

والتي ال تتناسو ع ت الي

ذو تأنير ي انتاءيو النخيل

و اذ بقغ سحر الطن الواحد ا بين ( ٖٓ٘د د د د ٓٓٗ) ال

دينار

()ٔٙ

ع قياد خد و اشءار النخيل ال رت حو ونقل الت ور لذا ان التسويق الزراعي

ن نطقو الدراسو اذ لم ي ن ىناع ح اًز شءحاً لق بلحين وال زارعين

لبلىت ام بالنخيل.

 –6يحد االرشاد الزراعي احدى الخطواد ال ي و ي تطوير االنتاج الزراعي والسي ا زراعو النخيل  1وان
اىم ا يواءو االرشاد الزراعي ي نطقو الدراسو ن عقباد يت نل ب ح
لق بلح

ا يصحو ت ي يم ألى يو الزراعو وادخال التقنياد الزراعيو

ال ستوى النقا ي والحق ي

الحدينو واست ادتيم ن الخد اد

االرشاديو و ذلع ققو االعداد ال ا يو ن ال وادر ال تخصصو وال ؤىقو وال ؤ التي تتبنى ىذه ال ي و.

يو ن االس د تتراوح ن ٓٓ٘د د د د ٓٓٓٔغرام ن النيتروءين وٓٓ ٙد د د

 –7تحتاج اشءار النخيل الى

ٓٓ ٜغرام ن ال س ور وٕٓ٘ د د د ٓٓ٘غرام ن البوتاسيوم لقنخقو الواحد سنوياً وان يحطى الس اد ا نر
ن ر ا ا االس د الحيوانيو ت ا

بنسبو ٕٓٓ م تقريباً لقنخقو سنوياً وتتم ع قيو التس يد بح ر حققو

حول النخقو ي الءياد التي تصقيا ع قيو الحرانو ع االخذ بنظر االعتبار سبل و الءذور وعدم
تحر يا لققطع او االزالو ويو ع الس اد ي تقع الح ر ويد ن وبحد ذلع ت تح عقيو ال ياه ( .)ٔٚو ي
نطقو الدراسو اغقو ال بلحين ي حظم ناطق زراعو النخيل ال ييت ون بإ ا و االس د ال حدنيو

والح ويو الى نخيقيم لحدم حر و بحض ال بلحين بءدواىا او الرت اع ت الي
سحرىا الى ( ٘ )ٔٙال

دينار.

()ٔٛ

8ـــ يش ل رأس ال ال لدى ال بلحين وال زارعين

شراب الس اد اذ يصل

ن نطقو الدراسو عا ل رئيسي ي انشاب البساتين

وتأىيقيا ل ون ان الواردد ال اديو لقنخقو بالوقد الحا ر تدني وذلع لحدم وءود الدعم ن الدولو ال
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التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه

م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
نتاج الت ور ا ا و الى الحوا ل البيئيو واالءت اعيو التي تحر د ليا النخقو بالقطع واالى ال 1لذا ان
لرأس ال ال تأنير ي انتاج النخيل

القروض ال يسر لق بلحين .
9ــــ

ي ا يخص النقل وال واصبلد

ن نطقو الدراسو وذلع بسبو االى ال ن قبل الدولو وعدم تو ير
ن نطقو الدراسو ان اغقو البساتين تقع ي ناطق بحيد عن

ال ار ز الح ريو وعدم سيولو ووصول األلياد الزراعيو الييا وان اغقو البساتين زرعد بش ل عشوائي
ويصحو دخول اآللياد الييا وذلع الن اغقو الطرق ىي طرق ترابيو بحيد عن الطرق الرئيسيو و ت ون

ب حاذا ءداول ال بازل واالنيار وبالتالي تأنيرىا عقى ع قيو استح ال ال ننو الزراعيو و ع قيو نقل

الت ور .

10ـــ ققو اال يدي الحا قو ال دربو ي ءال خد و النخيل وانرىا عقى ن و وانتاءيو النخيل اذا انيا تحتاج
الى تو ر ايدي عا قو نير وذاد خبر ءيد اذ ان صل ال سيل عن النخقو االم ىو الذي يتوق
نءاح زراعو ال سيل بحد غرسو

عقيو

ا نطقو الدراسو التزال تزاول الطرائق التققيديو ي خد و النخيل وخاصو

التبقيو لذا ان نطقو الدراسو تحاني ن نقص االيدي الحا قو ي القطاع الزراعي بش ل عام وزراعو

اشءار النخيل بش ل خاص وذلع بسبو تحوليم الى لقح ل ي أنشطو اقتصاديو نل قطاع الخد اد

والبناب والتشييد والنقل وال واصبلد والتءار والح ل ي ال ار ز الح ريو و اءيز الشرطو والءيش و ذلع

ققو الخبر ال تسبو ي خد و ورعايو اشءار النخيل عند ئو الشباو

ا انح س عقى ققو االيدي الحا قو

وارت اع اءورىا وبالتالي تأنيرىا عقى اصحاو البساتين ي اى ال بساتينيم وققو الحنايو بالنخيل وخاصو

ان ال ردود ال ادي إلنتاج النخيل ال يسد الت الي

الباى و ال صرو و عقى اع ار وخد و النخيل اذ ال

يتءاوز سحر ال يقو الواحد ن ت ور ( الحبلوي والساير )ٓٓ٘ٔدينار وبسبو الن و البطي ي اسحار
شراب الت ور

ا انح س بدوره ي تردي االنتاج

اً ونوعاً ي نطقو الدراسو .

11د د د ارت اع نسبو النخيل ذاد االع ار ال تقد و ي البساتين تحدد عقى انر ظاىر تدني االخبل
انح س عقى انتاءيو النخقو اذ تتأنر بح رىا واالى ال ي زراعو االصنا

ا

ذاد االنتاءيو الحاليو وعدم

دعم تقنيو الزراعو النسيءيو .

ثالثا ــــ المشاكل المتعمقة بالعـــــــــــــــــوامل الحيــــــــاتية
تحد اال راض واآل اد ن اىم الحوا ل الحياتيو التي تصيو النخيل و ن أخطر ال شا ل التي تواءو

اشءار النخيل وتردي انتاءيتو لذلع يحد رصد اال راض واآل اد بش ل ب ر

رور حت يو و قحو لت ادي

اخطارىا والحد نيا والتي ن اى يا:د د د
ٔ – حشر الدوباس
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
وىي تؤنر عقى نوعيو الت ور ال نتءو اذ ت تص عصار سح

التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه
النخيل والحذوق  1وت ون االصابو شديد

عقى النخيل القريو ن االنيار أو النخيل ال تقارو الشتال والذي ين و تحتو نباتاد بينيو 1ويتبين ان

ال ساحو ال زروعو

ن نطقو الدراسو بالنخيل تقدر بحوالي (ٗ )ٔ٘ٙٓٛا ا ال ساحو ال صابو تقدر

بحوالي ( )ٕٖٜ٘ٚدون اً  1وان ىذا ال رض يصيو النخيل
حيث تودي االصابو بأ رار و ح

ن نطقو الدراسو ي شيري أيقول و ايس

النخيل وتست ر الحشر طيقو د الصي

وحتى شير آو ت ا ح

الحشر ب بيداد او سا نرين و تربيون السائقو رشاً وتقوم الءياد ال ختصو ب ا حتيا ءاناً وحسو
ظيور االصابو وحسو ا تو ر ن بيداد(.)ٜٔ

 – 2حشرة الحميرة تحد حشر الح ير ن اآل ادً الحشريو ال ي و التي تصيو ن ار النخيل ي بدايو
ن وىا وتؤدي الى حدوث ا رر بير ي الحاصل نتيءو ت ذي اليرقاد عقى حظم حتوياد الن ر

ا

يسبو ء ا يا وتساقطيا وتحول لونيا الى القون االح ر البني  .وينشأ ال رر عند ح ر اليرقو ي الن ر

(الء ريو) ي ال نطقو القريبو ن الق ع تسبو تساقط الن ار ال صابو عقى االرض قبل ن ءيا اذ ي ن

ان تبقغ نسبو االصابو بالن ار ابين (ٓٙد د د د ٓٓٔ)%

(ٕٓ)

.

يصاو النخيل بيذه الحشر ي اواخر شير نيسان عند بدايو تطقيع النخيل وتصل ذروتيا ي بدايو شير
ايار و حزيران نم بحد ذلع تنخ ض نسبو االصابو وتبقغ ال ساحو ال ا حو (ٖٖ )٘ٛدون اً وتقوم الءياد

ال ختصو ب ا حتيا ىذه الحشر ب اد ارباريل ءاناً

(ٕٔ)

.

 –3عنكبوت الغبار وىو ن اشد اال اد خطور عقى الت ور اذ ت تص اليرقاد والحورياد واالطوار
ال ا قو ليذه اال و (الحقم) الحصار النباتيو ن الن ار حيث تبدأ االصابو بالقرو ن ق ع الن ر نم ت تد
الى الطر

االخر

ا يسبو عدم ا ت ال ن و ون ج الن ار ويتحول لونيا الى البني ال ح ر عقييا

تتشققاد تحدد ويصبح ق سيا خشناً وت طى الن ار ال صابو بنسيج عن بوتي ي رزه الحقم اذ تقتصق بو

ذراد ال بار والتراو ويظير ش ل الن ر

ال ءاور لقطرق الترابيو(ٕٕ).
ويتم

ب اًر وتشتد االصابو ي ال ناطق الءا و وعقى اشءار النخيل

ا حو ىذه اآل و حيث تبدب ال حالءو ن بدايو الشير الخا س وت ون وقائيو بأحد ال بيداد

الحشريو ال تو ر اربحو الى خ س رشاد بين رشو ورشو (ٓٔ )ٔ٘-ايام عقى ان يتم تبديل ال بيدين بين

رشو واخرى وتبقغ ال ساحو ال ا حو (٘ )٘ٙٛ0دون اً (ٖٕ).

 –4مرض خياس طمع النخيل

يسبو ىذا ال رض ال طر ( )Spovendonema sebiن اىم

االعراض ليذا ال رض ظيور بقع بنيو دا نو عقى غبل

الطقحو و ي حاالد االصابو الشديد ال تت تح الطقحو بل تء
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 2011/1م

226

الطقحو نم يصيو ال طر االزىار ي داخل

وت ود وعند ت تح الطقحو يشاىد سحوق
المجلد

التحليل المكاني للمشاكل التي تواجه

م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
ابيض عقى الحناقيد الزىريو وىي سبوراد ال طر ال سبو لق رض

(ٖٓٓٓ) دونم وت ا ح ب بيداد ىي ب قيد وبتيو يل اوبانستن(ٕ٘).

(ٕٗ).وقد بق د ال ساحو ال ا حو

 –5االدغـــــــــــــــــــال وىي عبار عن نباتاد نا يو ي ارض البساتين وان ا نر نباتاد االدغال شيوعاً ىي

الحق ا والقصو والطرطيع والشوع وابو الحول وتحتبر ىذه االدغال احد اآل اد الزراعيو التي تؤنر سقبياً
عقى انخ اض انتاءيو النخيل و ت ون أوى لؤل راض النباتيو والحشراد و ذلع الحيواناد القار و نل
.

ئران الحقل التي تياءم سيقان االشءار تقتر يا وتحرض الشءر بأ قيا لقتق

االستنتاجات
ٔ .تباين نسبو اعداد اشءار النخيل ي حا ظو بابل خبلل دد الد ارسدو حيدث سدءل ر دز ق داب الحقدو
النسبو األ بر ن االعدداد بق دد ( ) %ٖٙدن ء دوع اشدءار النخيدل دي ال حا ظدو لق دد (ٖٕٓٓد د
ٕٕٔٓ) نددم ءدداب بال رتبددو النانيددو ق دداب الياش د يو بنسددبو بق ددد ( )%ٖٔ0ٛوالنالددث ال سدديو بنسددبو
بق د (  ) %ٔٛ.ٜا ا ق اب ال حاويل قد احتل ال رتبو الرابحو بنسبو بق د ( ٖ)%ٖٔ0
ٕ .تباين نسبو انتاج النخيدل دي ال حا ظدو خدبلل ال دد (ٖٕٓٓ )ٕٕٓٔ-قدد احتدل ر دز ق داب الحقدو
ال رتبو االولى ي االنتاج بنسبو بق د ( ) %ٖٓ0ٙن ء وع انتاج اشءار النخيل ي ال حا ظو ا ا
ق اب الياش يو قدد ءداب بال رتبدو النانيدو بنسدبو بق دد ()%ٕٙ0ٙا دا ق دابي ال سديو وال حاويدل قدد
بق د نسبو انتاءيا ( ٗ )%ٕٗ0و( )%ٔٚ0ٜعقى الترتيو .
ٖ .لقددد ظيددر انددر الحوا ددل الطبيحيددو والحياتيددو بش د ل وا ددح عقددى انخ دداض انتاءيددو اشددءار النخيددل ددي
نطقو الدراسو ن خبلل ش قو قوحو التربو والتي تتددرج دن نداطق
ال نخ

دا

ددو ال ء دداور وبالت ددالي انح دداس انرى ددا عق ددى ت دددني االنت دداج وتباين ددو ددن

االنيدار الدى اال ار دي
ددان ألخ ددر والحوا ددل

الحياتيو دن خدبلل اصدابو النخيدل بالحديدد دن اال دراض واآل داد دالح ير وحشدر الددوباس وعن بدود
ال بار و رض خياس الطقع .
ٗ .لقددد تبددين ان لقحوا ددل البشدريو االنددر اال بددر عقددى انخ دداض انتاءيددو النخيددل ددن خددبلل دوره ددي تددو ير
تطقباد الحيا ألشدءار النخيدل تدردى انتاءيدا

داً ونوعداً وذلدع دن خدبلل تحويدل ءدنس الحقدار دن

بسددتان الددى ارض س د نيو وخاصددو القريبددو ددن ال دواحي و الوحددداد االداريددو وققددو عدددد الحددا قين ددي
القطاع الزراعي واى ال ال بلح لقبساتين بسبو ءيقو و ح

خبرتو

بل عن ارت اع ت دالي

الح دل

قياسداً بأسددحار تسددويق الت ددور والتددي انددد ددن ال شددا ل ال ي ددو التددي ادد الددى اى ددال بسدداتين النخيددل
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م.م.خلود علي حسين & م.م .مناهل طالب حريجة
انتاج النخيل...
والتددي ينب ددي عقددى الدولددو ان تولييددا اىت ا ددا بي د ار وذلددع ددن خددبلل تددو ير ال ددائن الزراعيددو وتددو ير
االس د وال بيداد ور ع اسحار التسويق و ل دا يتحقدق بح قيداد خد دو النخيدل واتبداع الطدرق الحديندو
بالري وارشاد ال بلحين ب رور االىت ام بح قيو التققيح واءرابىا ي الوقد ال حددد ل دي يتحقدق انتداج
بيددر

ددبل عددن االىت ددام بح قيددو الت ريددو والتددر يس وال ا حددو والءنددي والتحبددو والخددزن والتددي اذ ددا

طبقددد بصددور صددحيحو أنيددا سددتودي الددى زيدداد االنتدداج وتققيددل ت الي ددو وتحسددين نوعيتددو

ددبل عقددى

الح دل عقدى ت نيددر سدائل النخيددل بأتبداع احدددث الوسدائل ال سدتخد و ددي ىدذا ال ءددال ل درض تحددويض
واع ار وتءديد ال سداحاد الخاليدو واالشدءار ال يتدو دن النخيدل او ز ارعدو بسداتين ا يداد ءيدد وذاد
اصددنا

تءاريددو ءيددد وذلددع ل ددا ي ددن ان تددو ره ىددذه االشددءار ددن الت ددور والددذي يحددد ددن ال صددادر

ال ذائيددو ال ي ددو والتددي ي ددن ان تحقددق ءانبداً ي داً ددن اال ددن ال ددذائي

ددبل عقددى اسددتخدا يا

دداد

اوليددو ددي ال نيددر ددن الصددناعاد ال ذائيددو ال ختق ددو وتددو ير ددردود اقتصددادي بيددر يسدداىم ددي تطددوير
القطاع الز ارعي ي البقد .

الهوامش
(ٔ ) رعددد سددقم اس د اعيل الخزرءددي 1واقددع ز ارعددو النخيددل وانتدداج واسددتيقع الت ددور ددي الح دراق وسددبل التطددوير  1ءقددو قيددو
الزراعو 1ءا حو ب داد  1الحدد الناني  1ٕٓٔٔ 1صٕٙ
(ٕ) ء يوريددو الح دراق 1

ءقددس الددوزراب 1ىيددا التخطدديط  1الءيدداز ال ر ددزي البلحصدداب  1ال ء وعددو االحصددائيو السددنويو 1

ٕٓٓٓ1صٗٔ.
(ٖ) سحود عبد الحزيز الشحبان وعصام طالو السالم  1تحقيل ء ار ي ال سباو انخ اض انتاءيو اققديم الت دور عقدى ال د و
ال ربيو لنير شط الحرو  1ءقو الدراساد الء ار يو  1الحدد ٖ  1ٕٓٓٙ 1صٗٛ
(ٗ) قيس ء يل عبد ال ءيد وعقي عبيد حءري 1النخيل والت ور  1طٔ  1طابع التحقديم الحدالي  1الحدراق 1ٜٜٔٓ 1صٕٕ-
ٖٕ.

(٘ ) اظم عبادي ح ادي الءاسم  1أنر الحوا ل ال ناخيو عقدى انتاءيدو النخقدو دي الحدراق  1ءقدو آداو ال و دو 1 ٕٖٓٔ 1

ص. ٕٜ
( )ٙتحي حسين اح د عقي 1نخقو الت ر شءر الحيا بين ال ا ي والحا ر وال ستقبل 1طٔ1الدار الحربيو لقنشر والتوزيدع
 1القاىر  1ٕٓٓ٘ 1صٖٗٔ .

( ) ٚطددو الشدديخ حسددين  1النخيددل التددين ال ددا ي الر ددان وائدددىا  1اصددنا يا  1زراعتيددا ز انيددا  1طٔ  1دار عددبلب الدددين لقنشددر
والتوزيع  1سوريو  1 ٕٓٓ٘ 1صٕٔ. ٕٕ-
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( )ٛعبد الحسن د ون ابو رحيل  1التحقيل الء ار ي لئلنتاج الزراعي ي ق اب ال سيو 1رسدالو اءسدتير 1غيدر نشدور
 1قيو اآلداو  1ءا حو البصر  1ٜٜٔٛ 1صٕٜد د د د ٖٓ .
( )ٜعبد االلو رزوقي ربل  1خصائص التربو وتوزيحيا الء ار ي ي حا ظو بابل  1ءقو قيو اآلداو  1السنو الخا سو 1
الحدد  1ٙدار الطباعو الحدينو  1ٜٕٔٚ 1ص ٕٓٔد د د د ٕٕٔ
(ٓٔ ) خري ىاشدم خقد

 1تحقيدل ء ار دي ألندر الحوا دل الء ار يدو دي التبداين ال داني لز ارعدو اشدءار ال وا دو والنخيدل دي

حا ظو بابل  1رسالو اءستير  1قيو اآلداو  1ءا حو البصر  1ٜٜٔٛ 1ص٘.ٛ

(ٔٔ) ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم االحصاب  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ
(ٕٔ) ديريو زراعو بابل  /قسم التربو وال ياه  /بياناد غير نشور ٕٕٔٓ.
(ٖٔ ) نءاح عبد الءابر الءبوري وعبد ال نحم ىادي عقي  1تحقيل ء ار ي لزراعو اشءار النخيدل دي ق داب ال و دو  1ءقدو
اوروع البلبحاث االنسانيو  1ال ءقد النالث  1الحدد الناني  1 ٕٓٔٓ 1ص .ٜٔٙ
(ٗٔ)

ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم االحصاب  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ.

(٘ٔ) ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم االحصاب  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ.
( ) ٔٙحسن خالد حسن الح يدي  1نخقو الت ر عقم وتقنيو الزراعو والتصنيع  1دائر ال تبو الوطنيو لقطبدع والنشدر  1ع دان

 1االردن ٕٓٓٓ  1ص ٕٕٔد د د د ٖٕٔ .
()ٔٚ

ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم الوقايو  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ.

()ٔٛ

ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم الوقايو  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ .

( )ٜٔءاس ددم خقد د

ح ددد الءن ددابي  1تقي دديم دداب بح ددض عناص ددر االدار ال ت ا ق ددو لقس دديطر عق ددى حش ددر ح ي ددر النخي ددل 1

اطروحو د توره  1قيو الزراعو  1ءا حو ب داد 1ٕٓٔٔ 1صٗ.

(ٕٓ) ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم الوقايو  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ .
(ٕٔ) عب ددد ال ددرح ن بربن دددي  1النخي ددل زراعت ددو و وائ ددد الت ددر ال ذائي ددو والطبي ددو  1طٔ1دار ؤسس ددو رس ددبلن لقطباع ددو والنش ددر
والتوزيع  1د شق  1ٕٓٓٚ 1ص ٕ.ٔٙ
(ٕٕ)

ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم الوقايو  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ..

(ٖٕ) عزيز الحقي  1دليل

ا حو اآل اد الزراعيو  1طٔ  1طبحو الييئو الحا و لبلرشاد  1 ٜٔٛٓ 1صٗ٘ٔ.

(ٕٗ) ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم الوقايو  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ.

قائمة المصادر والمراجع
ٔ د د حسن خالد حسن الح يدي  1نخقو الت ر عقم وتقنيو الزراعو والتصنيع  1دائر ال تبو الوطنيو لقطبع والنشر  1ع ان 1
االردن ٕٓٓٓ.
ٕد د د ءاسم خق

ح د الءنابي  1تقييم

اب بحض عناصر االدار ال ت ا قو لقسيطر عقى حشر ح ير النخيل  1اطروحو

د توره  1قيو الزراعو  1ءا حو ب داد.ٕٓٔٔ 1
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ٖ د د د رعد سقم اس اعيل الخزرءي 1واقع زراعو النخيل وانتاج واستيقع الت ور ي الحراق وسبل

التطوير  1ءقو قيو

الزراعو 1ءا حو ب داد  1الحدد الناني .ٕٓٔٔ 1

ٗد د د د سحود عبد الحزيز ا لشحبان وعصام طالو السالم  1تحقيل ء ار ي ال سباو انخ اض انتاءيو اققيم الت ور عقى ال

و

ال ربيو لنير شط الحرو  1ءقو الدراساد الء ار يو  1الحدد ٖ .ٕٓٓٙ 1
٘ د د د طو الشيخ حسين  1النخيل التين ال ا ي الر ان وائدىا  1اصنا يا  1زراعتيا ز انيا  1طٔ  1دار عبلب الدين لقنشر
والتوزيع  1سوريو .ٕٓٓ٘ 1

ٙد د د د عبد الحسن د ون ابو رحيل  1التحقيل الء ار ي لئلنتاج الزراعي ي ق اب ال سيو 1رسالو اءستير 1غير نشور 1
قيو اآلداو  1ءا حو البصر .ٜٜٔٛ 1
 ٚد د د عبد الرح ن بربندي  1النخيل زراعتو و وائد الت ر ال ذائيو والطبيو  1طٔ1دار ؤسسو رسبلن لقطباعو والنشر والتوزيع

 1د شق .ٕٓٓٚ 1
 ٛد د د عبد االلو رزوقي ربل  1خصائص التربو وتوزيحيا الء ار ي ي حا ظو بابل  1ءقو قيو اآلداو  1السنو الخا سو 1
الحدد  1ٙدار الطباعو الحدينو .ٜٕٔٚ 1

 ٜد د د عزيز الحقي  1دليل

ا حو اآل اد الز ارعيو  1طٔ  1طبحو الييئو الحا و لبلرشاد .ٜٔٛٓ 1

ٓٔد د د د تحي حسين اح د عقي 1نخقو الت ر شءر الحيا بين ال ا ي والحا ر وال ستقبل 1طٔ1الدار الحربيو لقنشر
والتوزيع  1القاىر .ٕٓٓ٘ 1
ٔٔ د د د خري ىاشم خق

 1تحقيل ء ار ي ألنر الحوا ل الء ار يو ي التباين ال اني لزراعو اشءار ال وا و والنخيل ي

حا ظو بابل  1رسالو اءستير  1قيو اآلداو  1ءا حو البصر .ٜٜٔٛ 1
ٕٔد د د د قيس ء يل عبد ال ءيد وعقي عبيد حءري 1النخيل والت ور  1طٔ  1طابع التحقيم الحالي  1الحراق.ٜٜٔٓ 1
ٖٔد د د د اظم عبادي ح ادي الءاسم  1أنر الحوا ل ال ناخيو عقى انتاءيو النخقو ي الحراق  1ءقو آداو ال و و .ٕٖٓٔ 1

ٗٔد د د د نءاح عبد الءابر الءبوري وعبد ال نحم ىادي عقي  1تحقيل ء ار ي لزراعو اشءار النخيل ي ق اب ال و و  1ءقو
اوروع البلبحاث االنسانيو  1ال ءقد النالث  1الحدد الناني .ٕٓٔٓ 1
٘ٔد د د ء يوريو الحراق 1

ءقس الوزراب 1ىيا التخطيط  1الءياز ال ر زي البلحصاب  1ال ء وعو االحصائيو السنويو 1

ٕٓٓٓ.
ٔٙد د د د ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم االحصاب  1بياناد غير نشور ٕٕٔٓ.
ٔٚد د د د ديريو زراعو حا ظو بابل  1قسم الوقايو  1بياناد غير نشور ٕٕٓٔ.
 ٔٛد د د ديريو زراعو بابل  /قسم التربو وال ياه  /بياناد غير نشور ٕٕٓٔ.
 ٜٔد د د الييأ الحا و لق ساحو 1خريطو الحراق االداريو 1ب قياس ٕٓٓٓٓٓٓ ٔ:لحام .ٕٓٓٚ
ٕٓ د د د الييأ الحا و لق ساحو  1خريطو حا ظو بابل االداريو 1ب داد . ٜٜٜٔ1

ٕٔ د الييأ الحا و لؤلنواب الءويو الحراقيو والرصد الزلزالي  1قسم ال ناخ  1ب داد  1بياناد غير نشور ٕٖٓٔ 1
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I Find an introduction and two sections came included provided the limits of the study
area and the goal of the problem and research hypothesis, methodology and then eat the first
part, the spatial distribution of the production of palm in the province of Babylon, according
to its administrative units in terms of the number of palm has spend Hilla came first prize in
the preparation of palm (36%) of while Musayyib spend came in second place and by
(31.8%), either eliminate the Hashemite came third place and by (18.9%) while Mahaweel
came spend the last rank and rate (13.3%) The percentage of the production of dates scored
spend the highest proportion of Hilla Center It was (30.8%), followed by the elimination of
the Hashemite rate of (26.6%) and spend Musayyib rate of (24.4%) and the lowest percentage
was occupied by Mahaweel spend (17.9%).
The second section has been which they discussed the natural and human life
problems facing the production of palm trees has been shown that the human problems in the
introduction to the problems that have had the greatest impact on the decline in the
productivity of palm trees in the province of Babylon, both quantitatively and qualitatively,
by the small number of workers in the agricultural sector and the negligence of the farmer as
well as higher labor costs and service palms and failure to follow modern methods of
irrigation, lack of agricultural mechanization, fertilizer and support dates prices by the state,
followed by natural and life problems and that its impact appears on the low productivity of
palm through soil and water salinity either life problems shall be through palm diseases and
pests of injury multiple.
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