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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ     

 
 

ِْبهِْفَأَنَْشأ ْ ﴿ ْ يلْ ِْمنَْْْجنَّات ََْْنْلَُكم ََْْنِ  َوَأْعنَاب 

ِْفهيَاْ ْ موَن﴾َْكِثرَيةْ ْفََواِكهْمْلَُكم   َوِمْْنَاْتَأ ُكم
 

 

 

 
 صدؽ اهلل العمي العظيـ

 (28سكرة المؤمنكف )
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 ........................................ نقر اننا اعضاء لجنة مناقشة طالب الماجستير ...............

قسـ ................................. اطمعنا عمى التصحيحات كالتعديالت التي تـ اجرائيا مف قبؿ 

الطالب كالتي تـ اقرارىا في المناقشة مف قبمنا فيي جديرة بدرجة .................................... في 

 ............................................. كعميو كقعنا....................

 اعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة التكقيع المقب العممي االسـ ت
 رئيسا    1

 عضكا    2

 عضكا    3

عضكا     4
 كمشرفا

 
 يصادؽ مجمس كمية اآلداب / جامعة القادسية عمى قرار المجنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير رسالة مناقشة لجنة اقرار
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التحميؿ المكاني لزراعة اشجار الفكاكو أشيد اف اعداد ىذه الرسالة المكسكمة) 
المقدمة ( في محافظة القادسية كامكانيات تنميتيا )دراسة في جغرافية الزراعة(

قد جرت تحت اشرافي  بكمية  (رسؿ رعد رحيـ المرمضي) مف الطالبة
متطمبات نيؿ اآلداب / جامعة القادسية /قسـ الجغرافية كىي جزء مف 

 درجة الماجستير في الجغرافية .
 

 أ. ـ. د سالـ سالـ عبد ىادم الجبكرم
 التاريخ                              

 
 كبناءان عمى التكصيات ارشح ىذه الرسالة الى المناقشة

 

 رئيس قسـ الجغرافية
 

 اٌزٛل١غ :          

 االٍُ : 

 0202اٌزأه٠ـ :  /    /                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المشرف اقرار
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التحميؿ المكاني أشيد أني قد اطمعت عمى رسالة الماجستير المكسكمة) 
لزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية كامكانيات تنميتيا )دراسة في جغرافية 

الى كمية اآلداب  (رسؿ رعد رحيـ المرمضي) المقدمة مف الطالبةالزراعة( (
/ جامعة القادسية /قسـ الجغرافية كقكمتيا عمميان، كأجد انيا صالحة 

 لممناقشة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌزٛل١غ :          

 االٍُ : 

 0202اٌزأه٠ـ :  /    /                                                          

 
 
 
 
 

 1 العممي المقوم اقرار
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التحميؿ المكاني أشيد أني قد اطمعت عمى رسالة الماجستير المكسكمة) 
لزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية كامكانيات تنميتيا )دراسة في جغرافية 

الى كمية اآلداب  (رسؿ رعد رحيـ المرمضي) المقدمة مف الطالبةالزراعة( (
لجغرافية كقكمتيا عمميان، كأجد انيا صالحة / جامعة القادسية /قسـ ا

 لممناقشة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌزٛل١غ :          

 االٍُ : 

 0202اٌزأه٠ـ :  /    /                                                          

 
 
 
 
 

 2 العممي المقوم اقرار
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المكاني التحميؿ أشيد أني قد اطمعت عمى رسالة الماجستير المكسكمة 

لزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية كامكانيات تنميتيا )دراسة في جغرافية 
الى كمية اآلداب /  (رسؿ رعد رحيـ المرمضي) المقدمة مف الطالبة الزراعة(

جامعة القادسية /قسـ الجغرافية كقكمتيا لغكيان، فكجدتيا سميمة مف الناحية 
 المغكية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌزٛل١غ :          

 االٍُ : 

 0202اٌزأه٠ـ :  /    /                                                           

 
 
 
 
 

 المغوي المقوم اقرار

 االحصائي المقوم اقرار
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التحميؿ المكاني أشيد أني قد اطمعت عمى رسالة الماجستير المكسكمة 
اسة في جغرافية لزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية كامكانيات تنميتيا )در 

الى كمية اآلداب /  (رسؿ رعد رحيـ المرمضي) المقدمة مف الطالبة الزراعة(
جامعة القادسية /قسـ الجغرافية كقكمتيا إحصائيان، فكجدتيا سميمة مف 

 الناحية االحصائية.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌزٛل١غ :          

 االٍُ : 

 0202اٌزأه٠ـ :  /    /                                                          

 

 
 

 االىداء
 

 الى مف قاد قمكب البشرية كعقكليـ ، الى المعمـ االكؿ نبينا محمد )ص(
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 الى مف  حصد االشكاؾ ليميد  لي طريؽ العمـ كالمعرفة  الى صاحب القمب الكبير 

 العزيز (. اطاؿ اهلل بقائو ) كالدم

الى مف ضحت مف اجمي كسيرت الميالي كعممتني اف ىناؾ امؿ يأتي بعد الصبر)امي 
 الحبيبة(.

 الى مف كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا  بمسـ لجراحي الى )جدتي العزيزة(.

 الى مف ساندني  كيسر لي  الصعاب الى صاحب الفضؿ الكبير )عمي فراس(.

 ي اف التشجيع ىك الدافع القكم لمتقدـ ) عمي د. ثائر(.الى ذلؾ الصرح العظيـ الذم عممن

الى الذيف يطكفكف في سمائي كيمنحكنني النكر ، كالدؼء ،كالسعادة  الى سندم في الحياة 
 اخكتي كاخكاتي )سجاد، حسيف، زينب، طيبة(

الى رفيؽ دربي  الى مف خطى معي خطكاتي  الذم تحمؿ الكثير كلكال دعمو لي لما كقفت 
 في ىذا المكاف ) زكجي الغالي ( اليـك

 الى كؿ مف دعمني كشجعني كاعطاني دفعة نحك  االماـ ) صديقاتي (

 الى مف سقطكا دفاعا عف االرض كالمقدسات  الى جميع شيداء العراؽ .

 
 
 
 

 
 الشكر كالتقدير

  قاؿ تعالى)) كقاؿ رب اكزعني اف اشكر نعمتؾ التي انعمت عمي كعمى كالدم كاف اعمؿ صالحا
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 (28ترضاه كادخمني برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف((  )النمؿ 
 

 كقاؿ رسكلو الكريـ )ص( ))مف لـ يشكر الناس، لـ يشكر اهلل عز كجؿ((
 

 احمد اهلل حمدا كثيرا طيبا مباركا ممئ السمكات كاالرض عمى ما اكرمني  بو مف اتماـ ىذه الدراسة 

 ثـ اتكجو بجزيؿ الشكر كاالمتناف العميؽ .....

الى االستاذ المساعد الدكتكر المشرؼ  سالـ  سالـ عبد اليادم عمى ما قدمو  لي مف تكجييات  
كمعمكمات قيمة طيمة مدة البحث ككاف لرحابة صدره كاسمكبو في متابعة الرسالة األثر االكبر في اثراء 

 مكضكع دراستنا في جكانبو المختمفة .

جامعة القادسية الذيف قامكا  -في قسـ الجغرافية  كمية اآلداب كما اقدـ  جزيؿ شكرم كتقديرم الى أساتذتي
بتدريسي في السنة التحضيرية كاخص بالذكر االستاذ الدكتكر حسيف عذاب عطشاف  لما قدمو لي مف 

 مساعدة في الحصكؿ عمى بعض البيانات.

 ؽ كالنجاح.كاشكر زمالئي طمبة الدراسات العميا عمى مساندتيـ إيام متمنية ليـ دكاـ التكفي 

كعرفانا بالجميؿ اقدـ شكرم كتقديرم الى السادة المسؤكليف  كالمكظفيف في مديريات الزراعة. المكارد 
 المائية. التخطيط في محافظة القادسية كامناء المكتبات في جامعة القادسية.

الذيف لـ يتسع كفي الكقت نفسو اقدـ اعتذارم الى جميع الذيف قدمكا لي المساعدة  ميما كاف حجميا مف 
 المجاؿ لذكر اسمائيـ .

 
 

 الباحثة
 

 
 

 المحتويات فهــــــــــــــــــــــرست
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 هلُ اٌظفؾخ فٙوً اٌّٛػــــــــــــٛع د

 أ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ 1
 ب إلواه اٌٍغٕخ 2
 ت إلواه اٌّشوف 3
 ث 1إلواه اٌّمَٛ اٌؼٍّٟ 4
 ج 2إلواه اٌّمَٛ اٌؼٍّٟ  5
 ح اٌٍغٛٞإلواه اٌّمَٛ   6
 خ إلواه اٌّمَٛ االؽظبئٟ 7
 د اال٘لاء 8
 ذ اٌشىو ٚاٌزمل٠و 9

 ز -ر فٙوً اٌّؾز٠ٛبد 10
 ص-س فٙوً اٌغلاٚي 11
 ض فٙوً االشىبي 12
 ظ –ط  فٙوً اٌقوائؾ 13
 ظ فٙوً اٌظٛه 14
 غ-ع اٌَّزقٍض 15
 2-1 اٌّملِخ 16
 12-4 االؽبه إٌظوٞ ٌٍجؾش 17
 5 البحثاكال:  مشكمة  18
 5 ثانيا:  فرضية البحث 19
 6-5 ثالثا: ىدؼ البحث 20
 6 رابعا: منيج البحث 21
 9-6 خامسا: حدكد البحث 22
 10 سادسا: مصادر البحث 23
 11-10 سابعا: ىيكمية البحث 24
 12-11 ثامنا: الدراسات المشابية 25
 12 تاسعا: اىمية البحث 26
 43-14 اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ اٌّؤصوح ػٍٝ ىهاػخ اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخاٌفظً اٌضبٟٔ اٌؼٛاًِ  28
 20-14 اكال: السطح 29
 30-20 ثانيا : المناخ 30
 35-31 ثالثا: التربة 31
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 43-35 رابعا: المكارد المائية 32
اٌمبك١ٍخاٌفظً اٌضبٌش اٌؼٛاًِ اٌغغواف١خ اٌجشو٠خ اٌّؤصوح ػٍٝ ىهاػخ اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ  33  44-89 
 60-45 اٚال: اٌَىبْ 34
 66-61 صب١ٔب: اٌؾ١بىح اٌيهاػ١خ 35
 73-67 صبٌضب: ؽوق اٌوٞ ٚاٍب١ٌجٗ 36
 76-73 هاثؼب: اٌّىٕٕخ اٌيهاػ١خ 37
 89-77 فبَِب: ا١ٌَبٍخ اٌيهاػ١خ 38
 94-89 ٍبكٍب: اٌز٠َٛك 39
 95-89 ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخاٌفظً اٌواثغ اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌيهاػخ اٌفٛاوٗ فٟ  40
 148-96 اٚال : اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ألشغبه اٌفٛاوٗ ثؾَت اػلاك٘ب 41
 154-149 صب١ٔب : اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌٍّزغ١واد اٌغغواف١خ فٟ ىهاػخ اٌفٛاوٗ   42
 180-156 اٌفظً اٌقبٌِ رقط١ؾ ٚر١ّٕخ ىهاػخ اشغبه اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ 43
 179-156 اٌزٟ رٛاعٗ ىهاػخ ٚأزبط اشغبه اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ اٚال: اٌّشىالد 44
 166-156 اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ-أ 45
 170-166 اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٛاًِ اٌجشو٠خ-ة 46
 177-170 اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٛاًِ اٌؾ١بر١خ -ط 47
 180-179 اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ىهاػخ ٚأزبط اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخصبٌضب: اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ ٌّؼبٌغخ  48
 179-177 اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ ٌٍّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ-2 49
 180-179 اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ ٌّؼبٌغخ اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٛاًِ اٌجشو٠خ-0 50
 184-181 االٍزٕزبعبد ٚاٌّمزوؽبد 53
 193-186 اٌّالؽك 54
 207-195 اٌّظبكه ٚاٌّواعغ 55
56 Abstract A-C 

 

 

 هلُ اٌظفؾخ فٙوً اٌغلٚي د

 21 ـ(1226-1227الفعمية( لمحطة الديكانية ) –المعدالت الشيرية لساعات سطكع الشمس )النظرية  1
-1227لدرجات الحرارة العظمى كالصغرل كالمعدؿ العاـ لمحطة الديكانية )المعدالت الشيرية كالسنكية  2

 ـ(1226
23 

 25 (1226-1227معدؿ تساقط االمطار )ممـ( في محافظة القادسية لممدة ) 3
 26  (1226-1227معدالت الرطكبة النسبية لمحطة الديكانية لممدة ) 4
 28 (1226-1227كسرعتيا في محافظة القادسية لممدة )المعدالت السنكية لنسبة تكرار اتجاىات الرياح  5
 30 (1222-2873مجمكع التبخر )ممـ( لمحطة الديكانية لممدة ) 6
 40 الجداكؿ المتفرعة مف شط الدغارة 7
 41 الجداكؿ المتفرعة مف شط الشامية 8

 الجــــــــــــــــداول فهــــــــــــــــــــــرست
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 43 الجداكؿ المتفرعة مف شط الككفة )الفرات( في الشنافية 9
 46 2020ٚاٌّزٛلغ ٌؼبَ ( 2009-1997)ٚرٛى٠ؼُٙ اٌَىبٟٔ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌٍّلح ؽغُ اٌَىبْ  10
 48 2020اػلاك اٌَىبْ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌج١ئخ ٚفك رمل٠واد ػبَ  11
 52 2020 اٌىضبفبد اٌَىب١ٔخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌَٕخ 12
 57 2020ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌؼبَاٌزؾظ١ً اٌلهاٍٟ ٌٍفالؽ١ٓ فٟ  13
 58 2020ٍٕٛاد ِّبهٍخ اٌؼًّ اٌيهاػٟ ٌٍفالؽ١ٓ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌؼبَ  14
 58 2020اٍجبة ِّبهٍخ ِٕٙخ اٌفالؽخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌؼبَ  15
 59 2020االكاه٠خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخاٌزٛى٠غ إٌَجٟ ١ٌٍل اٌؼبٍِخ ثؾَت اٌٛؽلاد  16
 62 2020َفٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌَٕخ( كُٚٔ)ؽغُ اٌؾ١بىاد اٌيهاػ١خ 17
 65 2020َٔظبَ اٌٍّى١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌَٕخ 18
ٚثبٌٛاٍطخ َٚٔجزٙب ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ اٌؾ١بىاد اٌّو٠ٚخ ١ٍؾب  19

 2020ٌؼبَ
68 

 71 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ألػلاك اٌّؼقبد فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼبَ  20
 75 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّىبئٓ اٌيهاػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼبَ  21
 78 2015اٌظٕبك٠ك اٌزقظظ١خ ٚل١ّزٙب فٟ اٌّظوف اٌيهاػٟ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ اٍّبء  22
 81 2020َاػلاك اٌّوشل٠ٓ ؽَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌّؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼبَ 23
 83 (2020-2021)إٌشبؽبد االهشبك٠خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌٍّلح 24
 84 2020ٌؼبَ و١ّبد اٌَّبك اٌّغٙيح ؽَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ  25

اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍغّؼ١بد اٌفالؽ١خ ِغ َِبؽخ ػٍّٙب ٚاٌَّبؽخ اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ فٟ ِؾبفظخ  26

 2020اٌمبك١ٍخ ٌؼبَ 
87 

 90 2020اؽٛاي اٌطوق اٌوئ١َخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٚارغب٘برٙب ٌؼبَ  27
إٌٛاؽٟ ٚإٌّبؽك اٌمو٠جخ ِٕٙب فٟ ارغب٘بد ٚؽٛي اٌطوق اٌضب٠ٛٔخ اٌزٟ روثؾ ِواوي االلؼ١خ ثّواوي  28

 2020ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼبَ 
91 

 92 2020ارغب٘بد ٚاؽٛاي اٌطوق اٌو٠ف١خ ػّٓ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ 29
 97 0202اػلاك اشغبه اٌفٛاوٗ فٟ اٌمبك١ٍخ ٚاٌؼواق ٌؼبَ  30
 99 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌؾظٛي اٌز١ٓ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ِٓ  31
 100 2020ػلك اشغبه اٌز١ٓ ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌز١ٓ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ 32
 104 2020-2010فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ( شغوح/وغُ)ػلك االشغبه ٌّؾظٛي اٌؼٕت ٚاالٔزبط  33
 105 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌؼٕت فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  34
 109 2020-2010ػلك االشغبه ٌّؾظٛي اٌزفبػ ٚاالٔزبط  فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  35
 110 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌزفبػ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  36
 113 2020-2010ػلك اشغبه ِؾظٛي اٌّشّش ٚأزبعٙب فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  37
 114 2020َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌّشّش فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ ػلك االشغبه ٚاالٔزبط  38
 117 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌوِبْ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  39
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 118 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌوِبْ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  40
 121 2020-2010اٌي٠زْٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي  41
 122 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌي٠زْٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  42
 125 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي إٌجك فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  43
 126 2020ٌَٕخ  ٚاالٔزبط ٚاالٔزبع١خ ٌّؾظٛي إٌجك فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ 44
 129 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌزٛد فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  45
 130 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌزٛد فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  46
 133 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌقٛؿ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  47
 134 2020االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌقٛؿ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ػلك  48
 136 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌىّضوٞ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  49
 137 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌىّضوٜ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  50
 139 2020-2010ٌّؾظٛي اٌجورمبي فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ػلك االشغبه ٚاالٔزبط  51
 140 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي اٌجورمبي فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ 52
 142 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي إٌبهٔظ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  53
 143 2020ٌّؾظٛي إٌبهٔظ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ  54
 145 2020-2010ػلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي ا١ٌٍّْٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  55

 147 2020ػلك االشغبه ٚاالٔزبط َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّؾظٛي ا١ٌٍّْٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  56

اٌغغواف١خ اٌّؤصوح فٟ ىهاػخ اشغبه اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ ٌٍّزغ١واد ( اٌّوعؼ)اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ اٌّٛىْٚ  57

 اٌمبك١ٍخ
150 

 151 ٌٍّزغ١واد اٌغغواف١خ اٌّؤصوح فٟ ِؾبط١ً اٌفٛاوٗ( اٌّوعؼ)اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ اٌّٛىْٚ  58
 157 (ٍُ/١ٍِّٛى)ِؼ١به ٍِٛؽخ اٌزوثخ ثؾَت كهعخ اٌزٛط١ً اٌىٙوثبئٟ  59
 158 (ٍُ/١ٍِّٛى)ٌألِالػ رظ١ٕف ١ِبٖ اٌوٞ ثؾَت اٌزوو١ي اٌىٍٟ  60
 159 تغير تقيـ االمالح لمكاقع مختمفة لنير الديكانية 61
 159 رغ١و ل١ُ االِالػ فٟ ٔٙو اٌفواد اٌوئ١ٌ 62
المعدالت السنكية لنسبة تكرار اتجاىات الرياح كسرعتيا كتكرار العكاصؼ الغبارية في محافظة القادسية  63

 (1226-1227لممدة )
165 

 177 2020 األفبد اٌيهاػ١خ ٚاٌّج١لاد اٌَّزقلِخ ٚاٌَّبؽخ اٌّىبفؾخ ٌَٕخأٛاع  64
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 هلُ اٌظفؾخ فٙوً االشىبي                                                    د

 النظرم ، الفعمي (  في محطة الديكانية لممدةالمعدالت الشيرية لساعات السطكع الشمسي ) 1
 2008 - 2017 

22 

-1227المعدالت الشيرية كالسنكية لدرجات الحرارة العظمى كالصغرل كالمعدؿ العاـ لمحطة الديكانية ) 2
 ـ(1226

24 

 25 (1226-1227معدؿ تساقط االمطار )ممـ( في محافظة القادسية لممدة ) 3
 27 (1226-1227النسبية لمحطة الديكانية لممدة )معدالت الرطكبة  4
 29 (1226-1227المعدالت السنكية لنسبة تكرار اتجاىات الرياح كسرعتيا في محافظة القادسية لممدة ) 5
 30 (1222-2873مجمكع التبخر )ممـ( لمحطة الديكانية لممدة ) 6
 100 1212-1222لممدة انتاج اشجار محصكؿ التيف بػ)كغـ( في محافظة القادسية  7
 104 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ العنب بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  8
 109 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ التفاح بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  9
 113 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ المشمش بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  10
 117 1212-1222اشجار محصكؿ الرماف بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة انتاج  11
 121 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ الزيتكف بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  12
 125 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ النبؽ بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  13
 129 1212-1222محافظة القادسية لممدة  انتاج اشجار محصكؿ التكت بػ)كغـ( في 14
 133 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ الخكخ بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  15
 136 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ الكمثرل بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  16
 139 1212-1222 انتاج اشجار محصكؿ البرتقاؿ بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة 17
 143 1212-1222انتاج اشجار محصكؿ النارنج بػ)كغـ( في محافظة القادسية لممدة  18
 146 2020- 2010فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌٍّلح   ( وغُ)أزبط اشغبه ِؾظٛي ا١ٌٍّْٛ ة        19

 154 اٌلهاٍخ اال١ّ٘خ إٌَج١خ ٌٍؼٛاًِ اٌغغواف١خ اٌّؤصوح فٟ أزبط ِؾبط١ً اٌفبوٙخ فٟ ِٕطمخ 20
 

 االشكـــــــــــــــال فهــــــــــــــــــــــرست
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 هلُ اٌظفؾخ فٙوً اٌقوائؾ د

 8 مكقع محافظة القادسية مف العراؽ 1
 9 التقسيمات اإلدارية في محافظة القادسية 2
 15 مستكيات ارتفاع السطح في محافظة القادسية 3
 18 القادسية مظاىر السطح في محافظة 4
 33 انكاع الترب في محافظة القادسية 5
 39 المكارد المائية السطحية في محافظة القادسية 6
 49  2020اٌزٛى٠غ إٌَجٟ ٌٍَىبْ ؽَت اٌج١ئخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٚفك رمل٠واد  7
 53 2020اٌىضبفخ اٌؼبِخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌَٕخ  8
 54 2020اٌىضبفخ اٌيهاػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌَٕخ  9
 56 اٌىضبفخ اٌو٠ف١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ 10
 60 2020اٌزٛى٠غ إٌَجٟ ١ٌٍل اٌؼبٍِخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  11
 63 2020فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌَٕخ( كُٚٔ)رٛى٠غ اٌؾ١بىاد اٌيهاػ١خ  12
 66 2020اٌزٛى٠غ إٌَجٟ ٌٕظبَ اٌٍّى١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌَٕخ 13
اٌزٛى٠غ إٌَجٟ اٌؾ١بىاد اٌّو٠ٚخ ١ٍؾب ٚثبٌٛاٍطخ َٚٔجزٙب ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  14

 2020اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼبَثؾَت 
69 

 72 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّؼقبد اٌيهاػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼبَ  15
 76 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّىبئٓ اٌيهاػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثؾَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼبَ  16
 82 2020ٌَّؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼبَاػلاك اٌّوشل٠ٓ ؽَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ  17
 85 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌى١ّبد اٌَّبك اٌّغٙيح ؽَت اٌٛؽلاد االكاه٠خ ٌؼبَ  18
اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍغّؼ١بد اٌفالؽ١خ ِغ َِبؽخ ػٍّٙب ٚاٌَّبؽخ اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ فٟ  19

 2020ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌؼبَ 
88 

 93 2020اٌوئ١َخ ٚاٌضب٠ٛٔخ ٚاٌو٠ف١خ ٌغب٠خ اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌطوق إٌمً  20
 102 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌز١ٓ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ 21
 107 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌؼٕت فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  22
 111 2020ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌزفبػ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك اشغبه  23
 115 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌّشّش فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  24
 119 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌوِبْ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  25
 123 2020ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌي٠زْٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ 26

 الخرائط فهــــــــــــــــــــــرست
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 127 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبع١خ ٌّؾظٛي إٌجك فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  27
 131 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌزٛد فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  28
 141 2020ٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي اٌجورمبي فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ ا 29
 144 2020اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي إٌبهٔظ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌَٕخ  30
 148 2020ٌَٕخ اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك االشغبه ٚاالٔزبط ٌّؾظٛي ا١ٌٍّْٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ  31

 

 
 
 
 

 هلُ اٌظفؾخ فٙوٍذ اٌظٛه د

 162 دغؿ الحمفا 14
 163 االشكاؾ 15
 163 العاقكؿ 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 -المستخمص:
لذا يعد االنتاج الزراعي الركيزة االساسية لبناء االقتصاد الكطني كركف ميـ مف اركاف الدخؿ القكمي ،   

يجب  االىتماـ كالتخطيط إلنجاح عمميات التنمية التي تككف ضمف ىذا القطاع بما يتفؽ مع معدالت 
النمك السكاني المتزايد مف خالؿ تكفير الغذاء ألفراد المجتمع كتكفير المكاد االكلية الالزمة لمقطاعات 

كانتاج الفكاكو كامكانية تنميتيا االقتصادية كايضا تكفير الكثير مف فرص العمؿ، لذا حظيت دراسة زراعة 
بأىمية خاصة السيما عند الجغرافييف، كذلؾ مف اجؿ المحافظة عمى انكاع كاعداد الفكاكو مف جانب 

 كنكعية ككمية االنتاج مف جانب اخر.

 الصور فهــــــــــــــــــــــرست
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لقد اتخذت الدراسة مف زراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية ككاقعيا كامكانية تنميتيا مشكمة   
الكشؼ عنيا مف خالؿ التعرؼ عمى دكر العكامؿ الجغرافية )الطبيعية كالبشرية كالحياتية( في تحاكؿ 

زراعة كانتاج اشجار الفكاكو في محافظة القادسية كقد اعتمدت الباحثة عمى فرضية مفادىا )تتمتع 
البشرية( حيث تـ المحافظة بزراعة انكاع متعددة مف اشجار الفكاكو كتتأثر بالعكامؿ الجغرافية الطبيعية ك 

دراسة العكامؿ الطبيعية كالتي تشمؿ) السطح، المناخ، التربة، المكارد المائية( في منطقة الدراسة  كقد 
تكصمت الدراسة الى تأثير عناصر المناخ في انخفاض انتاج الفكاكو كتردم نكعية ثمارىا فضال عف قمة 

 االمطار كتذبذبيا ايضا يعد عامؿ مؤثر.
اليو الدراسة الى تأثير العكامؿ البشرية في انخفاض كمية االنتاج كتردم نكعية الثمار  كاىـ ما تكصمت 

كقمة جكدتيا حيث اف تفتت الممكية الزراعية مف اشد العكامؿ فتكا باألراضي الزراعية كالذم يككف بسبب 
لعامؿ الثاني تكجو عامميف العامؿ االكؿ ىك نظاـ الكراثة كتقسيـ االراضي كتكزيعيا عمى افراد االسرة كا

اصحاب البساتيف الى تقسيـ االراضي لغرض بيعيا كقطع سكنية كبالتالي الحصكؿ عمى مكرد اقتصادم 
اعمى مف الذم يجنيو المزارع كبالتالي سيؤدم ذلؾ الى صغر الحيازة الزراعية كقمة االىتماـ باألرض 

ىمية الدكر الذم تقكـ بو الدكلة مف خالؿ كاىماليا كايضا قمة الدعـ الحككمي لمفالحيف اذ تبيف اف مدل ا
تكفير االسمدة كالمبيدات كالبذكر لتشجيع الفالحيف عمى االستمرار بحرفة الزراعة  كتطكيرىا كرفع المكرد 

 االقتصادم كلكف في الكقت نفسو لـ نممس ام دكر لممؤسسات الحككمية ذات العالقة في ارض الكاقع.
مؿ الحياتية التي تشمؿ األفات الزراعية كما تسببو مف خسائر فادحة مف كما بينت الدراسة تأثير العكا  

 خالؿ مكت الشجرة كانخفاض انتاجيا فضال عف انتشار امراض كحشرات كادغاؿ كالقكارض.
كتضمنت التكزيع الجغرافي ألشجار الفكاكو في محافظة القادسية مف جية ككمية االنتاج مف جية اخرل 

دكنـ(كبمغ مجمكع  83.3عة فعال بأشجار الفكاكو في محافظة القادسية حكالي )اذ بمغت المساحة المزرك 
 شجرة(.48212اشجار الفكاكو حكالي )

ايضا تضمنت الدراسة المشكالت التي تكاجو زراعة اشجار الفكاكو كاىـ تمؾ المشكالت المتعمقة بالعكامؿ 
ممكحة التربة كقمة المكارد المائية كمشكمة الطبيعية متمثمة بالتغيرات المناخية كتراجع االمطار فضال عف 

نمك االدغاؿ  كمشكالت متعمقة بالعكامؿ البشرية منيا العزكؼ عف العمؿ الزراعي كقمة الخبرة الزراعية 
العممية كمشكالت تكفير المستمزمات الزراعية منيا المبيدات كاالسمدة كمشكالت متعمقة بالمستمزمات 

الحياتية متمثمة باألمراض التي تصيب الفكاكو منيا البياض الدقيقي كالبياض الزراعية كالمتعمقة بالعكامؿ 
الزغبي كمرض العفف االسكد كايضا الحشرات التي تصيب االشجار منيا حفار اكراؽ الحمضيات كذبابة 
الفاكية كحشرة المف، لذلؾ يجب العمؿ عمى تنمية كتطكير زراعة كانتاج الفكاكو في المحافظة كذلؾ مف 

 ؿ اقتراح بعض الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ التي تعاني منيا المنطقة ككمحاكلة لمعالجتيا.خال
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 المقدمة
محافظة القادسية ذات اىمية كبيرة لممميزات التي تمتاز بيا مف تربة خصبة ، كمساحات تعد دراسة   

كاسعة مف االراضي الصالحة لمزراعة فضال عف تكفر المكارد المائية كطبيعية السطح المنبسط الذم 
ة كبشرية يسيؿ استعماؿ المكائف الزراعية إلنجاز العممية الزراعية، كايضا لما تتمتع بو مف اىمية طبيعي

في انتاج المحاصيؿ الزراعية بصكرة عامة كانتاج الفكاكو بصكرة خاصة، جعؿ منيا منطقة زراعية ذات 
اىمية اقتصادية اضافة الى ذلؾ ما تمتاز بو الفكاكو مف قيمة غذائية عالية ، فضال عف انيا تعد مصدرا 

سكاف الذيف يمتينكف الزراعة لممكاد االكلية في الصناعة مع تكفير فرص عمؿ ألعداد كبيرة مف ال
 كيعيشكف في المناطؽ الريفية لمنيكض بكاقعيا االقتصادم.

لذا ينبغي االىتماـ بالقطاع الزراعي كدعـ االنتاج، مف اجؿ االرتقاء باإلنتاج الزراعي كاشباع حاجات     
دراسة المقكمات االنساف كتجاكز المشكالت التي تحكؿ دكف تطكير كزيادة االنتاج كما كنكعا مف خالؿ 

 الجغرافية المتمثمة بالعكامؿ الطبيعية كالبشرية كالحياتية ثـ تحميميا لمكصكؿ الى االستثمار الصحيح.
لذلؾ فأف ىذه الدراسة تتناكؿ دراسة التحميؿ المكاني لزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية    

الطبيعية كالبشرية( التي ادت الى ظيكر نكع مف كامكانية تنميتيا مف خالؿ مناقشة المقكمات الجغرافية )
التبايف ،اذ اف المنطقة تتنكع فييا زراعة البستنة التي تشمؿ مختمؼ انكاع الفكاكو، الى جانب ذلؾ زراعة 

 الخضر كالمحاصيؿ الحقمية .
 كاعتمدت الباحثة ىنا عمى اسمكب التحميؿ كالتعميؿ كاالستنتاج كاستخداـ بعض االساليب الحسابية
لمكصكؿ الى النتائج كمحاكلة تفسيرىا، كايضا استعماؿ الخرائط التكزيعية إلظيار تكزيع مختمؼ الظكاىر 

 التي تناكليا البحث سكاء كانت طبيعية منيا اك البشرية.
كتـ انجاز البحث بعد مركره بمراحؿ متعددة، منيا الدراسة النظرية التي اعتمدت العمؿ المكتبي اساسا 

دىا الباحثة عمى المعمكمات المتكفرة في المصادر كالمطبكعات الحككمية المتعمقة ليا، فقد اعتم
بالمكضكع، كايضا الحصكؿ عمى البيانات االحصائية الالزمة لمبحث مف المؤسسات الرسمية التابعة 

عممية لكزارتي الزراعة كالرم كالتخطيط، كالسيما مر البحث بمرحمة الدراسة الميدانية التي تضمنت القياـ ب
( كحدة 24االستبياف مف خالؿ الزيارات الميدانية لجميع الكحدات االدارية التابعة لمنطقة الدراسة كعددىا )

( استمارة كما تضمنت الدراسة الميدانية ايضا 253ادارية، كتـ تكزيع استمارة االستبياف البالغ عددىا)
ئؽ المكجكدة بالبحث، فضال عف المعمكمات التقاط الصكر الفكتكغرافية التي استخدمت شكاىد لصحة الحقا

التي تـ الحصكؿ عمييا مف المقاءات الشخصية مع بعض المسؤكليف كالميندسيف في الشعب الزراعية 
 كايضا بعض المقاءات مع الفالحيف..
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كلغرض تحقيؽ اىداؼ البحث كانجازه تـ تبكيب البحث الى مقدمة كخمسة فصكؿ مع خاتمة تضمنت 
 حات.استنتاجات كمقتر 

تناكؿ الفصؿ االكؿ االطار النظرم الذم اشتمؿ عمى مفاىيـ متعددة تضمنت ىدؼ كمشكمة البحث   
 كفرضيتو كمنيجية كحدكد منطقة الدراسة كالدراسات السابقة.

كتناكؿ الفصؿ الثاني العكامؿ الطبيعية التي شممت مظاىر السطح كاقسامو، كعامؿ التربة كانكاعيا اضافة 
 خ كمعرفة خصائصو المتكفرة في المنطقة فضال عف المكارد المائية.الى عامؿ المنا

كتناكؿ الفصؿ الثالث العكامؿ البشرية الذم اشتممت عمى السكاف كنظـ الرم كالممكية الزراعية، كذلؾ 
 عمميات النقؿ كالتسكيؽ كما بحث في بعض جكانب السياسة الزراعية كالمكننة الزراعية. 

ناكؿ دراسة التحميؿ المكاني لزرعة الفكاكو في محافظة القادسية  تضمف تكزيع اما الفصؿ الرابع فت   
الجغرافي ألشجار الفكاكو حسب اعداد اشجارىا كمعرفة درجة تركزىا حسب الكحدات االدارية في 

 المحافظة.
اما الفصؿ الخامس تناكؿ تنمية زراعة الفكاكو في محافظة القادسية الذم تضمف المشكالت التي 

جو زراعة كانتاج الفكاكو في محافظة القادسية كمحاكلة كضع الحمكؿ لمعالجتيا لتحقيؽ افضؿ انتاج في تكا
 المحافظة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االطار النظرم 
 لمدراسة
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 الفصؿ األكؿ 

 منيجية البحث كاسمكبيا

 -اكالن: مشكمة البحث:

 -يمكف صياغة المشكمة العامة لمبحث في ضكء التساؤؿ األتي:   

) ماىي انكاع الفكاكو ككيؼ تؤثر العكامؿ الجغرافية الطبيعية كالبشرية في تبايف تكزيع الفكاكو 
 مف مكاف الى اخر كامكانية تنميتيا(

 -كىناؾ مشكالت فرعية يمكف اف تصاغ باألسئمة االتية كىي:

 الجغرافية الطبيعية دكر في زراعة كانتاج الفكاكو في المحافظة؟ىؿ لمعكامؿ   -2
 مامدل تأثير العكامؿ الجغرافية البشرية كتنكعيا في الكاقع الزراعي ألشجار الفكاكو في المحافظة؟ -1
 ىؿ النتشار األفات الزراعية دكر في تدني انتاج اشجار الفكاكو في المحافظة؟ -2

 -ثانيا: فرضيات البحث:

 -الى ذلؾ يمكف اف نضع فرضية رئيسة لمشكمة البحث عمى النحك االتي: استنادا   

 )لمعكامؿ الطبيعية كالبشرية دكر في تبايف تكزيع انكاع الفكاكو في محافظة القادسية(

 -كمف الفرضية العامة يمكف صياغة فرضيات ثانكية ككما يأتي:

الفكاكو في المحافظة كرداءة النكعية اف لمعكامؿ الجغرافية الطبيعية اثر في تدني انتاجية اشجار  -2
 كقد تؤدم الى مكت االشجار.

 لمعكامؿ البشرية دكر في زراعة كرفع انتاجية اشجار الفكاكو في محافظة القادسية. -1
 تؤثر العكامؿ الحياتية تأثيرا سمبيا في زراعة كانتاجية اشجار الفكاكو في محافظة القادسية. -2

 -ثالثا: ىدؼ البحث:
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ة بصكرة رئيسة جاء لبياف كاقع زراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية اف ىدؼ الدراس
كالتعرؼ عمى المتطمبات المناخية لزراعة اشجار الفكاكو كمدل مالئمتيا مع الظركؼ 
السائدة في محافظة القادسية كمدل تبايف زراعتيا كانتاجيتيا بيف منطقة كاخرل، فضال 

ة كالحياتية، ككضع صكرة حقيقية لتكزيع الجغرافي عف معرفة مدل تأثير العكامؿ البشري
لمفكاكو كصكال الى اعمى انتاج ممكف، ككذلؾ لدراسة المشاكؿ كالتحديات المستقبمية التي 
تيدد الكاقع الزراعي في المحافظة كمحاكلة إليجاد الحمكؿ المناسبة ليا، كايضا لمتعرؼ 

 عمى كاقع زراعة الفكاكو في الكقت الحالي.

 -منيج البحث:رابعا: 

ىك اسمكب مف االساليب التي تنظـ االفكار المتنكعة التي تيدؼ الى الكشؼ عف الحقيقة    
التي تشكؿ الظاىرة،كنظرا لتعدد مناىج الدراسة التي كرثتيا الجغرافية الزراعية عف الجغرافية 

لباحثة في االقتصادية بعد انفصاليا عنيا لمعالجة المكاضيع الزراعية، لذا فقد استخدمت ا
دراستيا المنيج النظامي الذم يركز في دراستو عمى تحديد العكامؿ الجغرافية المؤثرة في 
االنتاج الزراعي كتقيميا، إال انو ال يعطي الدراسة الشمكلية كالمكضكعية كتكامؿ كضكحيا 
ج االمر الذم جعمو يتبع في مقدمة الدراسات،لذلؾ البد مف اف يتـ الدراسة عمى اساس المني

االقميمي الذم يتخذ مف االقميـ كحدة دراسة ألف الدراسات النظامية في الغالب تستدعي تقسيـ 
العالـ اك جزء منو الى اقاليـ لتسييؿ دراستو،كبذلؾ فيك يعطي صكرة كاضحة عف النشاط 

 .(2)الزراعي الذم يككف ضمف االقميـ الجغرافي

 تيي بمنيجيا االقميمي.لذلؾ فأف الدراسة ابتدأت بمنيجيا النظامي لتن   

 خامسا: حدكد البحث:

كتتمثؿ بالحدكد الزمانية كالمكانية،فأما الحدكد المكانية فتتمثؿ بالحدكد االدارية لمحافظة     
القادسية التي تمثؿ الجزء الكسط مف السيؿ الرسكبي ضمف منطقة محافظات الفرات 

                              
،  ص  2885لمطباعة كالنثر بغداد ) ( مخمؼ شالؿ مرعي كابراىيـ حسكف القصاب ، جغرافية الزراعة ، دار الكتب 2

24. 
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( شماال، كخطي 21-31( ك)22-26االكسط، اذ تمتد محافظة القادسية بيف دائرتي عرض)
 ( شرقا.34-28(ك)33-23طكؿ )

كتحدىا خمس محافظات مف جياتيا المختمفة فمف الشماؿ تحدىا مف الشماؿ محافظة 
بابؿ كمف الجنكب محافظة المثنى اما محافظتي كاسط كذم قار تحدىا مف الشرؽ كالشماؿ 

 (. 2الشرقي في حيف تحدىا محافظة النجؼ مف الغرب خريطة )

%( مف مجمكع مساحة 2.8( كـ بنسبة )7242كبذلؾ بمغت مساحة منطقة الدراسة)
(كحدة ادارية بييكمية 24.كتتككف محافظة القادسية مف)(1)1( كـ323217البمد البالغة )

 (.1(ناحية خريطة )22(اقضية )3تضمنت )

الزراعية الميمة اذ ككاف اختيار محافظة القادسية منطقة الدراسة ألنيا مف محافظات العراؽ 
 ( دكنما.2748227بمغت مساحة االراضي الزراعية الصالحة فييا حكالي)

( بسبب قمة االنتاج الزراعي خالؿ ىذه 1212-1222اما الحدكد الزمانية فتمثمت بالمدة)  
المدة كزيادة الطمب عمى المنتجات الزراعية، فضال عف انتاج لفكاكو متنكعة االمر الذم 

 في الزراعة بأقؿ ما يمكف  مف متطمبات االنتاج الزراعي. يتطمب التكسع

 

 

 

 

 

 

                              
 .282،ص2882،مطبعة الدار العربية ،بغداد،1،ج2) ( مؤيد سعيد كاخركف، الدليؿ االدارم جميكرية العراؽ،ط1
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 (2خريطة )
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مكقع محافظة القادسية مف العراؽ

 
 .1226، لعاـ  2222222:2المصدر: كزارة المكارد المائية ، الييأة العامة لممساحة ، خريطة العراؽ االدراية ، بمقياس

 

 

 (1خريطة )
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 ظة القادسيةالتقسيمات اإلدارية في محاف

 .1226، لعاـ  422222:2المصدر: كزارة المكارد المائية ، الييأة العامة لممساحة ، خريطة محافظة القادسية ، بمقياس
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 -سادسا: مصادر البحث:

اعتمدت الدراسة في جمع المعمكمات عمى معمكمتيا كمؤشراتيا االحصائية عمى     
 كالدراسة الميدانية.مصدريف رئيسيف ىما الدراسات المكتبية 

فإما الدراسة المكتبية فتمثمت بالمعمكمات النظرية كاألكاديمية مف مصادر كمراجع اكلية     
كثانكية متخصصة كالتي ليا عالقة بالمكضكع فضال عف االستعانة بما مكجكد مف معمكمات 
ية تخص الدراسة في العمـك المجاكرة كالمراجع األجنبية مف جية كالبيانات الرسم

كاالحصاءات كالجداكؿ مف المديريات ذات العالقة مف جية اخرل كالتي اىميا مديرية 
 الزراعة في محافظة القادسية كالشعب التابعة ليا كمديرية الرم كالشعب التابعة ليا.

اما الدراسة الميدانية فتمثؿ المصدر الثاني في الحصكؿ عمى المعمكمات الحديثة كالتي    
ص في المؤشرات التي لـ يتـ الحصكؿ عمييا مف الدراسة المكتبية مف جية جاءت لتكمؿ النق

كلتشخيص مشاكؿ االنتاج الزراعي مف كجية نظر الفالحيف بكصفيـ اصحاب العالقة في 
 ىذا المجاؿ.

كتمثمت الدراسة الميدانية باستمارة االستبياف كالمالحظة المباشرة كالمقابمة الشخصية 
( سؤاال ، ككزعت عمى المجتمع االحصائي 22نة )سبعة محاكر( بػ)كتضمنت استمارة االستبا

، كتـ تكزيعيا حسب الكحدات  (2)( استمارة 253( بعينة عشكائية بعدد )5444البالغ )
االدارية،كتـ عرضيا عمى خبراء مف اجؿ تقييميا كاجراء التغييرات عمييا، ثـ اجراء استمارة 

سئمة التي مف الممكف اضافتيا اك اعادة صياغتيا بما ( استمارة لمعرفة اال52تجريبية بكاقع )
 يناسب اىداؼ البحث.

                              
،ص1226ميدم محمد القصاص،مبادئ االحصاء كالقياس االجتماعي، المنصكرة، مصر، (3 68-71.(  

N=(ZSD) 
 N  عدد االستمارات المطمكبة =

%( كتساكم84القيمة المقابمة لمستكل الثقة )   (1.96)=Z 
 S=(3,2) االنحراؼ المعيارم كالبالغ 

 D(%0.05) مقدار الخطػأ المسمكح بو كالبالغ=
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 -سابعا: ىيكمية البحث:

تضمنت ىيكمية الدراسة اربعة فصكؿ كاف فييا عدد مف الخرائط كالجداكؿ كاالشكاؿ،     
فكاف الفصؿ االكؿ االطار النظرم لمدراسة في حيف تناكؿ الفصؿ الثاني العكامؿ الجغرافية 

بيعية المؤثرة في زراعة الفكاكو في محافظة القادسية. اما الفصؿ الثالث العكامؿ الجغرافية الط
البشرية المؤثرة في زراعة الفكاكو في محافظة القادسية ، اما الفصؿ الرابع تضمف التحميؿ 

( اما الفصؿ الخامس 1212-1222المكاني لزراعة الفكاكو في محافظة القادسية لممدة مف)
اقشة المشاكؿ التي تكاجو زراعة الفكاكو، كما تضمنت الدراسة استنتاجات خصص لمن

 كمقترحات فضال عف قائمة المصادر كالمراجع كممخص بالمغة االنكميزية.

 -ثامنا: الدراسات المشابية:

تناكؿ عدد مف الباحثيف كالكتاب مكضكع الفكاكو مف حيث العكامؿ المؤثرة عمى 
يتيا الغذائية كاالقتصادية كتعد ىذه الدراسات مف االىمية مما زراعتيا كتكزيعيا كبياف اىم

جعميا تشكؿ الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا الباحثيف في بداية كؿ بحث الف االلماـ 
كاالحاطة بكؿ مالو عالقة بمكضكع الدراسة كاالستفادة مف اراء الباحثيف كفيـ النتائج التي 

 ما كخطكة صحيحة باتجاه الدراسة الجيدة.تكصمكا الييا يعد امرا عمميا مي

 

 كيمكف تقسيـ ىذه الدراسات الى :

تتضمف مجمكعة مف الدراسات المتخصصة كالتي ناقشت زراعة الفكاكو كمف ىذه 
 -الدراسات :



13 

 

بيف فييا  (3)دراسة الباحث مخمؼ شالؿ مرعي السمماني بعنكاف)انتاج الفاكية في محافظة كربالء( .2
لمفاكية، ككاقع زراعتيا في محافظة كربالء ، كتحديد العكامؿ الطبيعية كالبشرية التي  االىمية االقتصادية

 تالئـ زراعتيا .
تناكؿ فييا اىمية الزيتكف  (4)دراسة الباحث عدناف اسماعيؿ الياسيف) الزيتكف في محافظة نينكل( .1

تعاني منيا زراعة الزيتكف  االقتصادية، كتأثير الظركؼ الطبيعية كالبشرية عمى زراعتيا، كالمشاكؿ التي
 كطرؽ معالجتيا.

دراسة الباحث فخرم ىاشـ خمؼ) تحميؿ ألثر العكامؿ الجغرافية في التبايف المكاني لزراعة  .2
تناكؿ فييا االىمية الغذائية كاالقتصادية لمفاكية، كالعكامؿ  (5)اشجار الفكاكو كالنخيؿ في محافظة بابؿ(

 ا في محافظة بابؿ.الجغرافية الالزمة لزراعتيا ككاقعي
دراسة منعـ نصيؼ جاسـ محمد الزبيدم المكسكمة)اثر عناصر المناخ في زراعة كانتاج  .3

اذ تناكؿ الباحث المتطمبات المناخية لزراعة الحمضيات  (6)الحمضيات في المنطقة الكسطى مف العراؽ(
ميات االنتاج بالطف كاالمكانات المناخية لممنطقة الكسطى كحمؿ احصائيا ما بيف عناصر المناخ كك

 (.2885-2875لمسنكات )
دراسة الباحث جعفر حسيف محمكد ) أثر المناخ في تحديد انتاج الفاكية في المنطقة الكسطى  .4

مف العراؽ ( تناكلت ىذه الدراسة نبذة تاريخية عف كاقع انتاج الفاكية في القطر ، كالظركؼ المناخية 
المناخية المتكفرة في المنطقة كمدل مالئمتيا لزراعة اشجار  كاثرىا عمى االنتاج ، الى جانب االمكانات

  الفاكية.

                              
)  ( مخمؼ شالؿ مرعي السمماني، انتاج الفاكية في محافظة كربالء، رسالة ماجستير، قدمت الى جامعة بغداد،كمية 3

 .2863االداب،قسـ الجغرافية،
)  ( عدناف اسماعيؿ الياسيف،الزيتكف في محافظة نينكل، رسالة ماجستير، قدمت الى جامعة بغداد، كمية االداب،قسـ 4

 .2863الجغرافية، 
)( فخرم ىاشـ خمؼ )تحميؿ ألثر العكامؿ الجغرافية في التبايف المكاني لزراعة اشجار الفكاكو كالنخيؿ في محافظة بابؿ( 5

 .2878ت الى جامعة البصرة، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافية ،رسالة ماجستير، قدم
)( منعـ نصيؼ جاسـ محمد الزبيدم، اثر عناصر المناخ في زراعة كانتاج الحمضيات في المنطقة الكسطى مف العراؽ، 6

 .2888رسالة ماجستير، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد ،
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 تاسعا: اىمية البحث:

يعد القطاع الزراعي مف القطاعات الرئيسة التي ليا دكر ميـ في اقتصاديات البمد حيث     
التي تضمنتيا الدراسة مرتبطة انو يساىـ في دعـ االقتصاد القكمي كاف زراعة اشجار الفكاكو 

بالعكامؿ الطبيعية المتكفرة في المحافظة اضافة الى العكامؿ البشرية كالحياتية حيث يككف 
اليدؼ منيا تكفير الغذاء بجكدة ككفاء كمكاكبة حاجة المستيمؾ حيث اف القدرة الشرائية قد 

مف اجؿ القضاء عمى اىـ تغيرت بتغير االحكاؿ المعيشية لذا ينبغي االىتماـ كبذؿ الجيكد 
المعكقات الطبيعية كالبشرية المؤثرة في انتاج اشجار الفكاكو كالعمؿ عمى القضاء عمى 
االسباب التي ادت الى انخفاض انتاج اشجار الفكاكو كتردم ثمارىا كالمحاكلة أليجاد الحمكؿ 

حمي كالحصكؿ المناسبة ليا مف اجؿ رفع انتاج الشجرة كبالتالي العمؿ تشجيع االنتاج الم
عميو في االسكاؽ بدال مف استيرادىا مف الدكؿ المجاكرة.
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 الفصؿ الثاني
العكامؿ الجغرافية الطبيعية 
المؤثرة عمى زراعة اشجار 
 الفكاكو في محافظة القادسية
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 الفصؿ الثاني
اف الجغرافية الزراعية حصيمة لمظركؼ الطبيعية كالبشرية اذ يتأثر االنتاج الزراعي    

بالعكامؿ الجغرافية الطبيعية مف جانب، كبالعكامؿ البشرية مف جانب اخر كالعكامؿ الطبيعية 
ىي التي تتحكـ الى درجة كبيرة في قياـ ىذه الصكرة مف صكر االنتاج. كتمتاز الظركؼ 
الطبيعية بتباينيا مف منطقة ألخرل، اذ تتكفر في كؿ منطقة ما يميزىا عف المنطقة االخرل 

المميزات بالظركؼ البيئة المتمثمة بعناصر المناخ المختمفة مف حيث درجة  كتتمثؿ ىذه
الحرارة ككمية االمطار السنكية كمكسـ تساقطيا كطكؿ مكسـ النمك كطبيعة التربة 

 كخصكبتيا.
 كسيتـ التطرؽ الى ىذه العكامؿ بشكؿ مفصؿ كعمى النحك االتي :

 اكال: السطح  :
ي مف خالؿ االختالؼ في المنسكب كاالختالؼ في درجة يؤثر السطح في االنتاج الزراع  

االنحدار معنى اف المناطؽ السيمية كالمنخفضة اكثر مالئمة لمزراعة ككمما كاف االنحدار 
تدريجيا كبطيئا كمما ساعد ىذا عمى بقاء التربة في مكانيا ككذلؾ مياه الرم كمف ثـ تقـك 

بالتربة فيك يؤثر في نكع كطبيعة التربة . كما كيرتبط السطح ارتباطا كثيقا (7)الزراعة
كخصائصيا الفيزيائية فاألراضي ذات االنحدار الشديد تككف فييا التربة قميمة العمؽ فكمما 
كاف السطح مستكيا اك انحداره طفيفا كمما ساعد عمى سيكلة تصريؼ المياه مف جية كعدـ 

ءمف السيؿ الرسكبي ظيكر مشكمة االمالح مف جية اخرل. كتعد محافظة القادسية جز 
 العراقي.

كمف خالؿ استقراء الخريطة الكنتكرية لمنطقة الدراسة نمحظ اف االنحدار العاـ ليا ىكمف   
متر لكؿ 2الشماؿ الغربي الى الجنكب الشرقي، كيبمغ ىذا االنحدار في االجزاء الشمالية 

ارتفاع سطح كـ ، اما 2316متر لكؿ 2كـ كاالجزاء الشرقية تبمغ معدؿ انحدارىا2215
مترا بينما ينخفض في اقصى 12المحافظة فبمغ في االجزاء الشمالية عند صدر الدغارة 

كـ كعمى ضكء ذلؾ 222امتار فكؽ مستكل البحر كلمسافة 22شرؽ المحافظة الى اقؿ مف 
 -( يمكف تصنيؼ سطح المحافظة الى اربعة مستكيات ىي:2في خريطة )

                              
 .45، ص1223، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 2ط )( ىاشـ محمد صالح ، الجغرافية الزراعية ،7
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امتار فأقؿ( كتمثؿ االجزاء الجنكبية الشرقية مف 22المنطقة التي يتراكح ارتفاعيا)-2
 %. 21414(نسبتيا 1كـ21313المحافظة بمساحة بمغت )

متر( كتمثؿ االجزاء الكسطى المتمثمة بمركز 12-22.2المنطقة التي يتراكح ارتفاعيا ) -1
( 1كـ374818قضاء الحمزة كالسدير كناحية غماس كالشنافية  بمغت مساحتيا حكالي )

 %.481527بنسبة 
متر( تمثؿ االجزاء الشمالية مف المحافظة 22-12.2المنطقة التي يتراكح ارتفاعيا ) -2

كتككف ىذه المنطقة اكثر ارتفاعا في المحافظة المتمثمة الدغارة كسكمر كالسنية كمركز قضاء 
 الديكانية كاالجزاء الشمالية الغربية 

 (2خريطة )
 ةمستكيات ارتفاع السطح في محافظة القادسي
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( لمحافظة القادسية مف القمر digital elevation model) (DEMالمصدر: باالعتماد عمى نمكذج التضرس الرقمي )

 .1212الصناعي الندسات لعاـ 

مف المحافظة المتمثمة بناحية الميناكية كالصالحية كمركز قضاءالشاميةاذبمغت  
 % .  25.362(نسبتيا2كـ186216مساحتيا)

متر( تمثؿ معظـ الجزء الجنكبي الغربي مف 32-22.2يتراكح ارتفاعيا )المنطقة التي -3
 % .21724(نسبتيا 1كـ5712المحافظة بمساحة بمغت )
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متر( تمثؿ االجزاء الجنكبية الغربية مف 32المنطقة التي يككف ارتفاعيا)اكثر مف  -4
ا (نسبتي1كـ21518المحافظة كتككف جزء مف اليضبة الغربية اما مساحتيا بمغت )

21445.% 

يتضح مما تقدـ اف االنحدار العاـ لسطح المحافظة ىك انحدار بطيء كيترتب عمى ىذا     
االنحدار البطيء اثارا ايجابية كسمبية عمى االنتاج الزراعي تتمثؿ االثار السمبية برداءة 

 الصرؼ الذم يؤدم الى صعكبة تصريؼ المياه الزائدة عف الحاجة

االيجابية بإمكانية استعماؿ اآلالت كالمكائف الزراعية ام سيكلة اجراء كتتمثؿ االثار   
العمميات الزراعية المختمفة. كيتميز سطح المحافظة ايضا باالنبساط كىي السمة البارزة لو، 
كىذا االنبساط ال يخمك مف كجكد مظاىر تتحدد فييا معالـ سطح المحافظة كالتي تقسـ الى 

 ( :3ي الخريطة )خمسة اقساـ رئيسية كما ف

 -السيؿ الرسكبي: -2
يعد سطح محافظة القادسية جزء مف السيؿ الرسكبي الذم يعد مف اقدـ تككينات السيؿ     

( 6323.7الرسكبي العراقي تعكد نشأتو الى عصر الباليستكسيف  كتبمغ مساحتو)
 .كقد تككف مف(8)1( كـ7242%(مف اجمالي مساحة المحافظة البالغة )82.8كبنسبة)1كـ

الترسبات التي القى بيا نير الفرات كفركعو عمى االراضي المجاكرة اثناء الفيضانات كالرم 
المستمر اذ اسيمت ىذه العممية بكجكد منطقتيف مختمفتيف في االرتفاع كالخصائص لكؿ 

. كتتككف ىذه (22)منيما اذ تمقى ىذه االنيار كميات كبيرة مف الركاسب كتتصؼ بكبر ذراتيا
،تمثمت االكلى بمنطقة اكتاؼ  لغالب مف مكاد دقيقة كالطيف كالغريف كالرمؿالركاسب في ا

ـ(اما 2-2.4االنيار كتككف عمى شكؿ اشرطة ممتدة مع امتداد االنيار كيتراكح ارتفاعيا)

                              
 .241،ص2854)( جاسـ محمد خمؼ ،جغرافية العراؽ الطبيعية كاالقتصادية كالبشرية ، القاىرة ،8
اآلداب )( عبد العزيز الحديثي ،نظاـ الرم عمى نيرم الديكانية كالدغارة ، رسالة ماجستير )غير منشكرة (مقدمة الى كمية 22

 61،ص2858جامعة بغداد 
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.يعكد ىذا االرتفاع الى المكاد الخشنة التي ترسبت (22)( كـ1- 2.2عرضيا فيتراكح بيف )
ا المنطقة الثانية فيي أكطئ مف منطقة اكتاؼ االنيار عمى مقربة مف مجرل النير، ام

ـ(كتعرؼ بمنطقة احكاض االنيار كتمتاز بذرات مف الركاسب الناعمة التي 2-1بمعدؿ )
 (21)حممتيا االنيار بعيدا عف مجارييا

 -منطقة المنخفضات الضحمة كشبو الضحمة : -ب

تنقعات كىي احدل الصفات كىي مظير مف مظاىر منطقة الدراسة ببقايا االىكار كالمس  
التي تتميز بيا بعض جيات المنطقة اذ كانت تغطي مساحات كاسعة مف سطحيا اال انيا 

بعد انشاء سدة اليندية فضال عف قياـ تركيا بحجز كميات  2822انحسرت تدريجيا مف عاـ 
  .(22)كبيرة مف مياه نير الفرات مف خالؿ انشاء مجمكعة مف مشاريع الخزف

كانخفض  2872عاـ  2( مميار ـ12-7دؿ تصريؼ مياه نير الفرات الى )اذ انخفض مع
عند سدة 1222عاـ  2(مميار ـ22-12ثـ الى ) 2( مميار ـ25-22الى ) 2882عاـ 

اليندية، لذلؾ تراجعت مساحة االىكار كالمستنقعات كجؼ كثير منيا كىي ال تشكؿ اليكـ 
كبنسبة  1( كـ23.1يا اكثر مف )نسبة كبيرة مف مساحة المحافظة اذ ال تتجاكز مساحت

. كتتكزع في الجزء الشمالي الغربي مف المحافظة كتتمثؿ (23)%(مف المساحة الكمية3.2)
بيكر ابف نجـ كالجزء الشمالي الشرقي ببقايا ىكر الدلمج بينما جفت كثير مف االىكار كمنيا 

 ىكر عبداهلل كيقعاف في الجزء الجنكبي مف المحافظة.
 -مية :المساحات الرم-ج

                              
)( محمد خضير كمؼ ،التحميؿ المكاني لإلنتاج الزراعي )النباتي (كعالقتو بالمكارد المائية في محافظة القادسية ، رسالة 22

 .28، ص1224جامعة القادسية ، -ماجستير )غير منشكرة(مقدمة الى مجمس كمية اآلداب
جغرافية العراؽ االقميمية ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ، جامعة المكصؿ )( صالح حميد الجنابي كسعدم عمي غالب ، 21
 .66،ص2881،

)( جميؿ عبد الحمزة العمرم ،التكزيع الجغرافي لشبكة المبازؿ في محافظة القادسية مشاكؿ كحمكؿ ، رسالة ماجستير 22
 .12، ص1222جامعة القادسية، –)غير منشكرة( ،مقدمة الى كمية اآلداب 

ر ابراىيـ حسيف المكسكم، التحميؿ المكاني الستعماالت االراضي الزراعية في محافظة القادسية، اطركحة انتظا ()23
 .24-23،ص1226جامعة القادسية،–دكتكراه، كمية االداب
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تقع ىذه المساحات في ناحية الشنافية التابعة لقضاء الحمزة في االجزاء الجنكبية الغربية    
مف المحافظة ، كتنحصر في المنطقة الكاقعة غرب الفرات كالحدكد االدارية الغربية لمنطقة 

باتجاه الشرؽ كتعد منطقة انتقاؿ بيف نطاؽ السيؿ  1111:2الدراسة، كتنحدر بمعدؿ 
كبي كنطاؽ الغربية فضال عف المناطؽ التي تقع في الجية الشرقية كالجنكبية الشرقية الرس

%( مف المساحة الكمية 2.6( كبنسبة )1كـ 225مف قضاء عفؾ، كتغطي حكالي )
 كتتصؼ المساحات (24)لممحافظة.

بية الرممية في ىذا النطاؽ بمسامية كبيرة كنفاذية عالية لممياه حيث تقدر قابميتيا االستيعا
ممـ( نتيجة لخشكنة 142عمى امتصاص كميات مف مياه االمطار المتكاصمة بأكثر مف )

حبيباتيا كما اف المادة التي تساعد عمى التماسؾ بيف الحبيبات تككف في الغالب قابمة 
 .(25)لمذكباف في الماء مما يساعد عمى زيادة حجـ الفتحات كالفراغات فييا 

 ظة القادسية( مظاىر السطح في محاف3خريطة )

                              
)( خالد مرزكؾ رسف الخميفاكم، التصحر كاثره في االنتاج الزراعي في محافظة القادسية، باستعماؿ معطيات االستشعار 24

 21،ص1221جامعة القادسية ،-عد، رسالة ماجستير )غير منشكرة(،كمية االدابعف ب
،مؤسسة دار الكتب لمطباعة كالنشر، 1)( عبداليادم يحيى الصائغ، فاركؽ صنع اهلل العمرم، الجيكلكجيا العامة ،ط25

 213،ص2866جامعة المكصؿ،
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المصدر: اعتمادان عمى ، حيدر عبكد كزار ، تحميؿ جغرافي إلمكانات التنمية الزراعية كاىميتيا في تحقيؽ التنمية 

 .32، ص1224اإلقميمية المستدامة في محافظة القادسية ، اطركحة دكتكراه ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الككفة ، 
 -الكثباف الرممية : -د

مظير مف مظاىر التصحر لما تسببو مف اضرار جسيمة تيدد مساحات مف ىي    
االراضي الزراعية ك                   كتحكليا مف اراضي منتجة الى اراضي يقؿ اك ينعدـ 
فييا االنتاج تماما، فضال عف تأثيرىا عمى مشاريع الرم كالبزؿ كبعض االماكف مف طرؽ 

 النقؿ البرية .
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تمكث في اماكنيا بؿ تتعرض لمحركة بفعؿ الطاقة الحركية لمرياح ،مما اف تمؾ الكثباف ال 
 (26)يؤدم الى اتساع المساحات المتأثرة بيا.

تككنت بفعؿ عامميف االكؿ خارجي يتمثؿ بالرياح الشمالية الغربية السائدة عمى المنطقة كالتي 
الرسكبي كاليضبة  تعمؿ عمى ترسيب ذرات الرماؿ التي حممتيا مف المناطؽ المجاكرة لمسيؿ

الغربية ، اما العامؿ االخر محمي  يتمثؿ بتغير مجرل شط الدغارة كالذل ادل الى تعرض 
 .(27)المنطقة الى جفاؼ طكيؿ ما عرض التربة الى التعرية الريحية 

كاالكثر ضررا مف كجكد الكثباف الرممية في المحافظة ، تتركز في نطاقيف االكؿ في االجزاء 
بية الشرقية ، اذ يقع معظميا ضمف قضاء عفؾ كناحية اؿ بدير ،كقد تككنت الشرقية كالجنك 

بفعؿ االرسابات التي جمبتيا الرياح الشمالية الغربية مف المناطؽ المجاكرة لمسيؿ الرسكبي 
كاليضبة الغربية ، اال اف ىناؾ عامال محميا اخر تسبب في تشكيؿ ىذه الكثباف كىك تغير 

ل الى تعرض المنطقة الى جفاؼ طكيؿ ، اما النطاؽ االخر مجرل شط الدغارة ، ما اد
فينتشر في االجزاء الجنكبية الغربية ضمف قضاء الحمزة كتحديدا في ناحية الشنافية ،كىي 
تشكؿ مناطؽ متفرقة كليس ليا شكؿ ثابت كانما تتغير بحسب حركة الرياح كسرعتيا ، 

الشامية –مزة الى مفترؽ )الشنافية كتكجد ىذه الكثباف عمى امتداد الطريؽ مف قضاء الح
)(28). 
 -منطقة المنخفضات المطمكرة بالغريف:-ق

كتقع ىذه المنطقة في اقصى جنكب شرؽ المحافظة كتحديدا في ناحية اؿ بدير كالمتمثمة 
بمبخرة النصر التي كانت تمثؿ منطقة لصرؼ  مياه الرم مف االراضي الزراعية كقد جففت 

كسط مف القسـ الغربي كذلؾ مف اقصى شماؿ ناحية الميناكية ، كفي الجزء اال1223سنة 

                              
شيخ سعد كعمي الغربي( دراسة جغرافية، مجمة اداب )( سالـ جاسـ سمماف الجميمي، حركة الكثباف الرممية في منطقتي )26

 .166، ص1222، 42البصرة، العدد 
 22)( خالد مرزكؾ رسف الخميفاكم ،مصدر سابؽ ، ص27
)( عتاب يكسؼ كريـ سريع المييبي ،مشكمة التصحر في  منطقة الفرات االكسط كاثارىا البيئية  باستخداـ نظـ 28

، 1227جامعة الككفة ، -ر )غير منشكرة (، مقدمة الى مجمس كمية التربية لمبناتالمعمكمات الجغرافية ، رسالة ماجستي
 242-242ص
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حتى اقصى جنكب قضاء الحمزة ،كذلؾ في شرؽ المحافظة في المنطقة المحيطة بيكر 
 (12)الدلمج ، كمساحة قميمة مف غربيا 

 -ثانيا : المناخ:

الزراعي يأتي المناخ بعناصره المختمفة في مقدمة العكامؿ الطبيعة المؤثرة في االنتاج   
السيما انتاج الفكاكو ،فمكؿ محصكؿ زراعي ظركؼ مناخية معينة. فقد تككف كمية االمطار 
مف اىـ العناصر بالنسبة لمحصكؿ معيف ، كقد تككف درجة الحرارة اك الرياح اك الرطكبة 
اكثر تأثير ،كبعض المحاصيؿ تحتاج الى مدة مشمسة ، بينما يحتاج االخر لغطاء مف 

نمك. اما منطقة الدراسة فتقع ضمف المناخ الصحراكم الجاؼ الذم يرمز السحب لبدء ال
(BWبحسب تصنيؼ ككبف )كابرز صفاتو المناخية يمتاز بارتفاع المدل الحرارم اليكمي *12.

كالسنكم كاف المدل الحرارم اليكمي اعظـ مف المدل الحرارم السنكم ، كيمتاز بقمة االمطار 
. كاعتمادا عمى التبايف الذم (11)طكبة اليكاء فيي قميمة جدا كتذبذبيا مف سنة ألخرل ، اما ر 

يسكد المنطقة فقد اصبح مف الضركرم دراسة عناصره لما ليا مف اثر كبير عمى زراعة 
 الفكاكو في منطقة الدراسة .

 -االشعاع الشمسي:-أ
يعد االشعاع الشمسي المصدر الرئيس لمطاقة في الغالؼ الجكم اذ يسيـ بأكثر مف     

% مف الطاقة المستغمة في الغالؼ الجكم كعمى سطح االرض. حيث اف اىـ 88186

                              
،رسالة ماجستير )غير منشكرة( 2دراسة في الخرائط االقميمية، ج–)( يحي ىادم محمد الميالي ، محافظة القادسية 12

 .72،ص1228جامعة البصرة ، –مقدمة الى مجمس كمية التربية 
12
 ( اذاف )ط( تمثؿ المعدؿ السنكم لألمطار )سـ( ك )ح( تمثؿ المعدؿ السنكم لدرجة الحرارة 2/ح = معادلة ككبف )ط
 13.8سـ /21.23(فانو يككف رطبا )2( اما اذا كانت اكثر مف )2كيككف المناخ حار جاؼ اذا كاف اقؿ مف )°( )ـ
 (2.377°=ـ

ر البازكرم العممية لمنشر كالطباعة ، الطبعة العربية ، )( قصي عبد المجيد السامرائي، المناخ كاالقاليـ المناخية، دا11
 .147، ص1227



23 

 

العكامؿ المؤثر عميو ليصؿ الى سطح االرض ىي زاكية سقكط اشعة الشمس كشفافية 
 (12)الغالؼ كطكؿ الميؿ النيار كغيرىا .

فالمحاصيؿ الزراعية تحتاج الى الضكء في عممية التركيب الضكئي لمحصكؿ عمى الغذاء 
لضركرم لحياة النباتات، كيؤثر عمى نمك كتطكر كشكؿ النبات كيزداد بزيادة االشعاع ا

الشمسي ،كيؤثر عمى كمية التبخر/النتح مف اكراؽ النبات ككمما يصبح الضكء كثيفا يزداد 
اذ يتحدد االشعاع الشمسي بساعات (13)معدؿ النتح كتقؿ عندما تصبح شدة الضكء ضعيفة.

كالتي تختمؼ في منطقة الدراسة في فصؿ الصيؼ عنيا في  *14السطكع الشمسي الفعمية
( اف المعدالت اليكمية لساعات 2( كشكؿ )2فصؿ الشتاء اذ يتضح مف خالؿ الجدكؿ )

ساعة /يكـ( تبدا ساعات النيار 23-22.4السطكع النظرم في محافظة القادسية تتراكح )
-22.4باط كبمعدالت)بالتناقص حتى تصؿ الى اقؿ معدؿ في شير كانكف الثاني كش

ساعة/يكـ(عمى الترتيب ثـ تبدا ساعات النيار بالزيادة ابتداء مف شير اذار حتى تصؿ 22
ساعة/يكـ(عمى الترتيب، في  23-22.1الى اعمى معدالتيا في شير حزيراف كبمعدالت )

حيف ادنى معدالت االشعاع الفعمي لمحطة الديكانية سجمت في شيرم كانكف االكؿ ككانكف 
ساعة/يكـ(،لقد سجؿ اعمى سطكع شمسي فعمي في شير حزيراف كتمكز 5.3-5.7ني )الثا
ساعة/يكـ(اذ يبدا باالرتفاع التدريجي في شير اذار الى شير تشريف االكؿ 22.7-21.8)

 لعدـ اعاقة االشعاع الشمسي المستمـ في محافظة القادسية.
 (2جدكؿ )

-1227الفعمية( لمحطة الديكانية ) –المعدالت الشيرية لساعات سطكع الشمس )النظرية 
 ـ(1226

                              
 256،ص1222)( عمي احمد ىاركف، اسس الجغرافية االقتصادية، دار الفكرالعربي،12
 64،ص1228، عماف ،1)( حسف ابك سمكر، الجغرافية الحيكية كالتربة ، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، ط13

كع الفعمية ،ساعات السطكع النظرية مطركحا منيا عدد ساعات الجك الغائـ كساعات العكاصؼ الترابية *تمثؿ ساعات السط
 كالتي يمكف قياسيا باألجيزة المستغمة لقياس االشعاع الشمسي .

14
  تمثؿ ساعات السطكع الفعمية ،ساعات السطكع النظرية مطركحا منيا عدد ساعات الجك الغائـ كساعات العكاصؼ

 ية كالتي يمكف قياسيا باألجيزة المستغمة لقياس االشعاع الشمسي .التراب
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 معدؿ ساعات السطكع النظرية األشير
)  )ساعة / يـك

 معدؿ ساعات السطكع الفعمية
)  )ساعة / يـك

 6.4 10.5 كانكف الثاني
 7.4 11 شباط
 8.7 11.2 آذار
 8.8 12.20 نيساف
 9.2 13.25 أيار
 11.8 14 حزيراف
 12.9 13 تمكز
 11.6 12.10 آب
 9.6 11.35 أيمكؿ

 8.5 10.50 تشريف االكؿ
 7.6 10.30 تشريف الثاني
 6.8 11.88 كانكف االكؿ

 .1226المصدر: كزارة النقؿ كالمكاصالت، الييأة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، 

 (2شكؿ )

 
 (2المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )

 

 Temperatureالحرارة -ب
تعد الشمس المصدر الرئيس لحرارة سطح االرض كالغالؼ الجكم المحيط بو. كعمى    

الرغـ مف كجكد مصادر اخرل لمحرارة مصدرىا باطف االرض اال انيا ذات تأثير قميؿ جدا ال 
 يمكف مقارنتو بأية نسبة مع الحرارة التي تزكدنا الشمس بيا.
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عمى سير العمميات الكيميائية في النباتات فيي تعمؿ عمى ذكباف اذ تؤثر درجة الحرارة   
المكاد المعدنية كعمميات االمتصاص لممياه كالمكاد الغذائية كعمى النمك كالتكاثر، ككذلؾ تعد 
مف اىـ العكامؿ التي تؤثر في نمك المحاصيؿ كتكزيعيا الجغرافي كتحديد مكاسـ نمكىا، 

باتات القياـ بكظائفيا الفسيكلكجية كالحيكية مثؿ التنفس فبكاسطة درجات الحرارة يمكف لمن
 (15)كالتمثيؿ الضكئي كامتصاص الماء كالمكاد االكلية كغيرىا.

يتصؼ مناخ محافظة القادسية بالصفة القارية كىي التي تسكد في معظـ انحاء العراؽ مف 
( 1كؿ )حيث درجات الحرارة في فصؿ الصيؼ كانخفاضيا في فصؿ الشتاء كمف خالؿ جد

( اف اعمى درجات الحرارة سجمت في شير تمكز الذم يعد اكثر الشيكر حرارة 1كشكؿ )
ككذلؾ °( ـ22.3في حيف سجمت ادنى درجة حرارة في كانكف الثاني البالغة)°( ـ25.6قدره)

في شير اذار في °( ـ12.2تككف الفصكؿ االنتقالية ذات قيـ حرارية معتدلة التزيد عف )
كمف خالؿ ماتقدـ نمحظ اف درجات °( ـ28.1في تشريف الثاني بكاقع ) حيف تبمغ الحرارة

الحرارة في محافظة القادسية تككف متقاربة نسبيا كبشكؿ عاـ يمتاز بكجكد فصميف االكؿ 
يككف بارد يمتد مف نياية تشريف الثاني كلغاية بداية شير نيساف كيعد شير كانكف الثاني 

كعمكما التزيد درجات الحرارة °( ـ22.3ذ سجؿ معدؿ )ابرد الشيكر في محافظة القادسية ا
اما الفصؿ الحار يككف طكيؿ يمتد مف نيساف كحتى تشريف االكؿ °(، ـ21.8العظمى )
 عمى الترتيب.°( ـ16.3-14.2كبمعدالت )

 ( 1جدكؿ )
المعدالت الشيرية كالسنكية لدرجات الحرارة العظمى كالصغرل كالمعدؿ العاـ لمحطة الديكانية 

 ـ(1227-1226)
 المعدؿ الشيرم درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرل 

 11.4 18 4.8 كانكف الثاني
 14.4 23.3 6.6 شباط
 20.1 28.9 11.4 آذار

                              
-12)( مخمؼ شالؿ مرعي، ابراىيـ القصاب، جغرافية الزراعة المؤسسة المبنانية لمكتاب االكاديمي، لبناف ،بيركت،ص15
12 



26 

 

 25.3 34.1 16.6 نيساف
 31.1 37.7 23.6 آيار
 34.6 42.2 27 حزيراف
 36.7 44.6 28.8 تمكز
 36.4 44.9 27.9 آب
 33.1 43.4 24.8 أيمكؿ

 27.4 34.9 19.9 تشريف االكؿ
 19.2 26.4 12 تشريف الثاني
 13 19.1 7 كانكف االكؿ
 25.2 32.9 17.5 المعدؿ السنكم

المصدر: كزارة النقؿ كالمكاصالت، الييأة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، 
1226. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) شكؿ

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )
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 االمطار:-ج
تعد مف العناصر المناخية الميمة كذات التأثير الكبير كالمباشر عمى نمك اشجار     

%مف 8الفكاكو، ألنو المصدر الرئيسي لممياه العذبة الالزمة لمنبات فيك يككف اكثر مف 
الكظائؼ الفسيكلكجية كالتنفس كالنتح كصنع االنسجة النامية كما يقـك النبات بكثير مف 

كليا تأثير عمى نمك المحاصيؿ (16)الغذاء كنقؿ المكاد الغذائية كاالمالح الى اجزاء النبتة.
الزراعية، ألنيا تعد المصدر الرئيس الذم يزكد االنيار بالمياه العذبة كخاصة تمؾ التي 

كالتي يقؿ فييا تساقط المطر تجرم ضمف المناطؽ ذات المناخ الصحراكم الحار الجاؼ 
( اف 2(كشكؿ )2كمف خالؿ الجدكؿ ) (17)كتعتمد بالدرجة األساس عمى الزراعة األركائية.

ممـ ( تذبذب 223.7المجمكع السنكم لكميات االمطار المتساقطة في محافظة القادسية ىك)
كانكف  كمية االمطار بيف شيكر السنة فقد سجمت اعمى كميات التساقط المطرم خالؿ شير

ممـ (،في حيف سجمت اقؿ معدالت تساقط مطرم خالؿ شير ايمكؿ 12.7الثاني بمعدؿ بمغ )
ممـ(كيتكقؼ التساقط المطرم في محافظة القادسية في اشير الصيؼ المتمثمة 2.8بمعدؿ )

 -بشير حزيراف كتمكز كاب، كيقتصر تساقط االمطار عمى تسعة اشير ما بيف )ايمكؿ
 الى قمة كميات االمطار كتذبذبيا في محافظة القادسية. مايس( االمر الذم ادل 

 
 

 (2جدكؿ )
 (1226-1227مجمكع تساقط االمطار )ممـ( في محافظة القادسية لممدة )

 (معدؿ كمية االمطار )ممـ الشير (معدؿ كمية االمطار )ممـ الشير
 ---- تمكز 23.8 كانكف الثاني

 ---- آب 14.5 شباط
 0.9 أيمكؿ 13.2 آذار
 7.4 تشريف االكؿ 12.3 نيساف

                              
 .42كمية التربية ، ص–)( كاظـ عبادم حمادم الجاسـ ، جغرافية الزراعة ، جامعة ميساف 16
 . 221، ص1222محمد خميس لزككة ،الجغرافية الزراعية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،)( 17
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 20.6 تشريف الثاني 6.1 آيار
 16 كانكف االكؿ ---- حزيراف

 114.8 المجمكع السنكم
المصدر: كزارة النقؿ كالمكاصالت، الييأة العامة لالنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، 

1226. 
 
 
 (2شكؿ )

 
 (.2باالعتماد عمى جدكؿ )المصدر: 

كبالرغـ مف ذلؾ كحسب خصائص أمطار منطقة الدراسة انو ال يمكف االعتماد عمى 
معدالتيا الشيرية كالسنكية في الزراعة بسبب قمة كمياتيا كتذبذبيا كعدـ انتظاميا كرغـ ذلؾ 

ت التي تؤثر االمطار ايجابيا في األشير التي تسقط فييا اذ تسيـ بالتقميؿ مف عدد الريا
تحتاجيا المحاصيؿ الزراعية . اما األثار السمبية التي تتعرض ليا المحاصيؿ الزراعية ىي 
تساقط االمطار بصكرة فجائية كبكميات كبيرة لمدة زمنية قصيرة ما يسبب ضررا فييا كفي 

  (18)بعض األحياف اذا ازدادت كمياتيا تؤدم الى مكتيا.

 -الرطكبة النسبية: -د
لمئكية لكمية بخار الماء المكجكد فعال في اليكاء قياسا الى ما يمكف حممو ىي النسبة ا   

مف بخار الماء في نفس درجة الحرارة، اذ تظير اىميتيا في مجاؿ الزراعة مف خالؿ 

                              
، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، االردف، 2)( منصكر حمدم ابك عمي، الجغرافية االقتصادية)الجغرافية الزراعية(،ط18

 .85، ص1223
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إسياميا في اركاء النباتات عف طريؽ الثغكر المكجكدة في اكراقيا عندما تككف عمى شكؿ 
كتأخذىا النباتات عف طريؽ جذكرىا كىذه العممية تساعد  قطرات الندل، اكقد تمتصيا التربة

الى حد كبير عمى نمك المحاصيؿ الزراعية عندما يككف ىناؾ نقص في التجييز 
ام اف الرطكبة النسبية تتناسب عكسيا مع كمية المياه المخصصة لإلركاء، فعند (22)المائي.

يحتاجيا النبات ما يكفر كمية  ارتفاع معدالتيا في فصؿ الشتاء يقمؿ مف عدد الريات التي
مف المياه يمكف استغالليا في التكسع بزراعة الفكاكو ما يزيد مف كمية اإلنتاج الزراعي، كفي 
فصؿ الصيؼ يحدث العكس فعند انخفاض معدالتيا يؤدم الى زيادة عدد الريات ما ينعكس 

مى عممية النتح فكمما سمبا عمى المساحات الزراعية كيقمؿ مف استغالليا بشكؿ كاسع كتؤثر ع
زادت الرطكبة قمت عممية النتح كبالعكس كتؤثر سمبا عمى الفكاكو ألنيا تكفر البيئة المالئمة 

( 3. كيتضح مف الجدكؿ)(22)النتشار األمراض التي تصيب الفكاكو كتقمؿ مف كميات انتاجيا
 (.3كالشكؿ)

 
 (3جدكؿ )

 (1226-1227معدالت الرطكبة النسبية لمحطة الديكانية لممدة ) 
 الرطكبة النسبية% الشير الرطكبة النسبية% الشير

 26.6 تمكز 68.4 كانكف الثاني
 29.2 آب 59.3 شباط
 32.9 أيمكؿ 50.1 آذار
 41.4 تشريف االكؿ 41.3 نيساف
 57.6 تشريف الثاني 30.9 آيار
 66.6 كانكف االكؿ 26.9 حزيراف

 44.3 المعدؿ السنكم
 .1226كالمكاصالت، الييأة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، المصدر: كزارة النقؿ 

 

                              
ة نينكل ، دراسة تحميمية في الجغرافية الزراعية ، مطبعة جامعة )( عدناف اسماعيؿ الياسيف ، التغير الزراعي في محافظ22

 .24، ص2874بغداد ،
، دار شمكع الثقافي لمطباعة كالنشر 2)( محسف محارب عكاد كمحمد سالـ ضك ، مدخؿ الى الجغرافية الزراعية ، ط22

 .55،ص1221،  كالتكزيع ، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ، الزاكية
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% فسجؿ اعمى معدؿ 33.2إف المعدؿ السنكم لمرطكبة النسبية في محافظة القادسية بمغ 
لميكاء في %كقدسجمت ادنى رطكبة 53.3لمرطكبة النسبية لميكاء في شير كانكف الثاني بمغ 

% عمى الترتيب مما يدؿ اف اليكاء في ىذيف 15.5-15.8شيرم حزيراف كتمكز بمغ 
الشيريف شديد الجفاؼ كال تكفي قيمة الرطكبة الجكية إلعالة الغطاء النباتي .اف ىذا التبايف 
في معدالت الرطكبة النسبية بيف فصؿ الصيؼ كالشتاء انعكس تأثيره عمى تبايف كميات 

المفقكدة بعممية التبخر مف شبكات الرم كسطح التربة ما ينعكس سمبيا عؿ كمية المياه ىذا 
 االحتياجات المائية ألشجار الفكاكو كخاصة الصيفية منيا.

 
 (3شكؿ )

 
 (.3المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدكؿ )

 
 الرياح -ق
الجكم، كتعد كىي الحركة االفقية لميكاء عمى سطح االرض بسبب االختالؼ في الضغط   

الرياح احد عناصر المناخ الميمة كالتي ليا تأثير مباشر عمى اشجار الفكاكو كليا تأثير 
سمبي كايجابي ، فيي تعد عامال مساعد في حمؿ حبكب المقاح كنشرىا كانيا تسمح بحدكث 
التبادؿ الحرارم لميكاء كتخفؼ مف تأثير الرطكبة، اما االثار السمبية فتظير عندما تزداد 
سرعتيا، فتعمؿ عمى تكسير اغصاف النباتات التي ال تتحمؿ سيقانيا ىذه السرعة كتعمؿ 
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كلمرياح تأثير كبير عمى نمك األنكاع النباتية  (21)عمى اسقاط األزىار كالثمار مف األشجار.
كتكزيعيا ، فالرياح الجافة ليا تأثير ضار عمى النباتات كذلؾ عف طريؽ زيادة النتح ، فإذا لـ 

الجذكر امتصاص كميات كافية عف طريؽ النتح فإف ذلؾ يؤدم الى ذبكؿ  تستطع
  (22)النباتات.

كالعامؿ الرئيس ليبكب الرياح ىك اختالؼ الضغط الجكم مف مكاف الى اخر، كتيب دائما 
مف مناطؽ الضغط المرتفع إلى مناطؽ الضغط المنخفض القريبة منيا، كتتكقؼ سرعة 

نحدار الضغط الجكم كاالحتكاؾ بالسطح الذم تيب عميو الرياح عمى عدة عكامؿ أىميا ا
كقكة الطرد المركزية كيعتبر انحدار الضغط الجكم ىك العامؿ الرئيس الذم يؤدم الى بدء 

 (23)تحرؾ الرياح .
(معدالت سرعة الرياح الشيرية كالسنكية في محافظة 4(كالشكؿ )4كيتضح مف الجدكؿ رقـ )

ـ/ثا( اذ سجمت 1.6بمغ المعدؿ السنكم لسرعة الرياح ىي)القادسية يبيف معدؿ سرعتيا، اذ 
ـ/ثا( 2.5اعمى معدالت شيرية لسرعة الرياح في المحافظة في شير حزيراف كبمغ معدليا)

في حيف كاف ادنى معدؿ شيرم لسرعة الرياح في شير تشريف الثاني كبمغ معدليا 
غرب اليند كبالتالي تجعؿ  ـ/ثا(،كالسبب يعكد الى تكاجد منظكمات الضغط الكاطئ لشماؿ1)

 (24)مركز الضغط الخفيؼ في مناطؽ غرب اسيا كالعراؽ بضمنيا.
 
 (4جدكؿ )

المعدالت السنكية لنسبة تكرار اتجاىات الرياح كسرعتيا في محافظة القادسية لممدة 
(1227-1226) 

                              
، 2886، مكتبة االنجمك المصرية ،2)( محمد محمكد ابراىيـ الديب، جغرافية الزراعة تحميؿ  في التنظيـ المكاني، ط21
 .163ص
،جامعة 1)( محمد عبدك العكدات عبدالسالـ محمكد عبد اهلل كعبد اهلل بف محمد الشيخ االنصارم، الجغرافية النباتية،22

 .53كالمطابع،ص  الممؾ سعكد النشر العممي
، 1222)( عبد العزيز طريح شرؼ، الجغرافية المناخية كالنباتية ، دار المعرفة الجامعية ، المممكة العربية السعكدية ،23
 .221-228ص
 .  22،ص2877)( عمي حسيف الشمش ،مناخ العراؽ ،مطبعة جامعة بغداد ،24
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 معدؿ سرعة الرياح ـ/ثا تكرار اتجاه الرياح االتجاىات
 2.5 شمالية غربية كانكف الثاني

 2.8 شمالية غربية شباط
 3.4 شمالية غربية آذار
 3.3 شمالية نيساف
 3.2 شمالية آيار
 3.6 شمالية حزيراف
 3.5 شمالية غربية تمكز
 2.5 شمالية غربية آب
 2.2 شمالية أيمكؿ

 2.1 شمالية غربية تشريف االكؿ
 2 شمالية غربية تشريف الثاني
 2.3 شمالية غربية كانكف االكؿ
 2.7 شمالية غربية المعدؿ السنكم

المصدر: كزارة النقؿ كالمكاصالت، الييأة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، 
1226. 

 
 
 

 (4شكؿ )

 
 (4المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدكؿ )

 -التبخر :-ز
الغالؼ الجكم مف المسطحات المائية كالتربة كالنتح يعرؼ بأنو انتقاؿ بخار الماء الى     

مف النباتات، اف احتساب معدؿ التبخر يعد ذك أىمية كبيرة في زراعة اشجار الفكاكو اذ 
يمكف مف خاللو معرفة كمية المياه المتكافرة لمزراعة كتحديد كمية مياه الرم المطمكبة إذا ما 
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اف الفقداف الكبير لمماء مف التربة  (25)ار الفكاكوعرفنا اف كمية االمطار غير كافية لنمك اشج
خالؿ اشير الحر كالجفاؼ كانعداـ المطر ليا تأثير كبير عمى الغطاء النباتي كالتربة ، 
كالتبخر يحدد نمك النبات بدرجة كبيرة بالتكازف المائي الداخمي كيحصؿ نقص الماء الداخمي 

مية اكبر مما يمتصو النبات عف طريؽ في النبات عندما يفقد الماء عف طريؽ النتح بك
الجذكر، كاف التبخر يتأثر بعدة عكامؿ تؤدم دكرا ميما كمؤثرا في زيادتو اك نقصانو ، فدرجة 
الحرارة المرتفعة تزيد مف عممية التبخر، لذا فاف التبخر يتبايف مف فصؿ ألخر كتبعا لرطكبة 

مف مياه جكفية فييا ،كنسيج تربة  اليكاء كاختالؼ سرعة الرياح كرطكبة التربة كما مكجكد
كغطائيا النباتي كتتعرض اشجار الفكاكو لمذبكؿ اذا ما حصؿ تبخر كنتح سريع ، اذ ال يمكف 

( يظير اف مجمكع 5( كشكؿ )5جدكؿ )كنمحظ مف خالؿ (26)تكفير كمية مف الماء لغرض الرم.
مـ ، كتباينت م 16413ممـ بمعدؿ سنكم بمغ  2223.6قيـ التبخر ترتفع جدا اذ بمغت 

معدالت التبخر ما بيف الصيؼ كالشتاء. اذ بمغ معدؿ التبخر لمجمكع اشير الصيؼ) مف 
ممـ كىذه المعدالت تبدأ باالرتفاع ابتداء مف  322.7شير مايس حتى نياية تشريف األكؿ ( 

ممـ كسجمت اعمى معدالت لمتبخر في )أشير حزيراف 282.3شير مايس اذ بمغ معدلو 
ممـ لكؿ منيا عمى الترتيب ، كيعكد سبب  347ك 38225ك 357.7ذ بمغت  كتمكز كاب( ا

االرتفاع في معدالت التبخر الى ارتفاع درجات الحرارة في ىذه األشير كانخفاض معدالت 
الرطكبة النسبية كانقطاع التساقط المطرم فضال عف نشاط الرياح كالتي تككف بطبيعتيا حارة 

الشتاء )مف تشريف الثاني الى شير نيساف (  جافة . بمغ معدؿ التبخر في فصؿ
ممـ  71.ك76ممـ،كقدسجمت اكطأ المعدالت في شيرم ) كانكف االكؿ ككانكف الثاني 235.8

لكؿ منيا عمى الترتيب ، يرجع ىذا االنخفاض في معدالت التبخر الى عدة اسباب منيا 
 يكـ .انخفاض درجة الحرارة مع ارتفاع الرطكبة النسبية ككثرة كجكد الغ

 (5جدكؿ )
 (1222-2873مجمكع التبخر )ممـ( لمحطة الديكانية لممدة )

                              
 .222، ص.1222، عماف ، 2نسر كالتكزيع كالطباعة ، ط)( عمي احمد غانـ ، الجغرافية المناخية ، دار الميسرة لم25
)( سحاب خميفة السامرائي ، التكزيع المكاني الستعماالت االرض في مشركع الرصاصي األركائي ، رسالة ماجستير ) 26

 . 38، ص1223جامعة بغداد،–غير منشكرة (، مقدمة الى كمية التربية ابف رشد 
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 1223المصدر: كزارة النقؿ كالمكاصالت، الييأة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، 

 
 (5شكؿ )

 
 (.5المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )

 
عمى كمف خالؿ ما تقدـ نمحظ اف ارتفاع قيـ التبخر كخاصة في فصؿ الصيؼ ينعكس سمبا 

المحاصيؿ الزراعية التي يزداد استيالكيا المائي ما يتطمب زيادة عدد الريات لتعكيض الفاقد 
 مف الماء مف عمميات التبخر . 

 

 -ثالثا: التربة:
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ىي الطبقة السطحية مف سطح االرض التي تتككف مف مفتتات صخرية تحتكم مادة    
مالح حية، كتستطيع التربة اف تمسؾ بجذكر النبات، كبالتا لي ىي تتككف مف مكاد عضكية كا 

معدنية كىي التي تعرؼ بالجماد، كمكاد عضكية )كائف حي( كبالتالي فيي مكاد تحيى 
كتمكت ، كتعرؼ ىذه المكاد الحية الدقيقة بالبكتريا، كيشمؿ النطاؽ العمكم مف التربة داخؿ 

كؿ مف المفتتات الفراغات اما النطاؽ األسفؿ مف التربة ربما يككف صخر باألساس ام ش
كيمكف القكؿ اف التربة ىي عبارة عف نظاـ يتككف مف (27)كالركاسب الخالية مف الجذكر.

ثالث حاالت ىي الصمبة كالسائمة كالغازية ، فالتربة السطحية المعدنية المثالية لنمك النبات 
%عمى 14% كمكاد عضكية ك 4% كمكاد معدنية ك34تحتكم مف حيث الحجـ عمى نسبة

%عمى شكؿ ىكاء ،فالمكاد المعدنية كالعضكية تشكؿ الجزء الصمب مف التربة 14شكؿ ماء
الذم تكجد بينو مسامات بينية  تشغؿ بالماء كاليكاء. اف مككنات التربة كنسبتيا المئكية 
تختمؼ مف تربة ألخرل كمف كقت ألخر ،فنسب الماء تتغير في نفس التربة حسب الظركؼ 

كاف الطبيعة التكتكنية لممادة المككف لمتربة في العراؽ ال (28). المناخية كالعمميات الزراعية
تساعد عمى تطكر تمؾ الترب بدرجة كبيرة لحداثتيا كاحتكائيا عمى كميات كبيرة مف 
األمالح،اما تربة منطقة الدراسة فتمتاز بفقرىا الى المكاد العضكية أكال بسبب طبيعة مناخيا 

باتات الطبيعية كخاصة الحشائش التي تعد مف اىـ الصحراكم كالذم ينعكس عمى ندرة الن
عكامؿ تزكيد التربة بالمكاد العضكية كارتفاع نسبة األمالح فييا كثانيا مكسمية االمطار 

  .(32)كارتفاع مناسب المياه الجكفية كعدـ إتباع األساليب الحديثة لمرم
( كىي 4طة )عمى ضكء ما تقدـ يمكف تصنيؼ تربة المحافظة الى خمسة اصناؼ ، خري

 كاالتي :
 تربة أكتاؼ األنيار:  -2

                              
 .4كمية األداب ، ص–بة، جامعة الككفة )( صفاء مجيد المظفر، جغرافية التر 27
 .22،ص1225كمية التربية ،–)( كاظـ شنتو سعد، جغرافية التربة ، جامعة ميساف 28
، 1، العدد 1)( رضا عبد الجبار الشمرم ، البنية الطبيعية الجغرافية لمحافظة القادسية ، مجمة القادسية ، المجمد 32

 .111،ص2886
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تعد مف الترب المزيجية التي تككنت نتيجة لمركاسب التي نقمتيا االنيار بالقرب مف    
مجارييا كتعرؼ بجسكر األنيار الطبيعية كتككف مناطقيا مرتفعة تفصؿ السيؿ الفيضي عف 

رساب النيرم حيث تتكزع مجرل النير، كنشأت ىذه التربة نتيجة األختالؼ في طبيعة األ
الركاسب النيرية خالؿ مكاسـ الفيضانات تبعا لكزنيا كحجميا فتترسب المكاد الثقيمة نسبيا 
بالقرب مف مجرل النير ثـ تتدرج تمؾ الركاسب في حجميا ككميتيا كمما ابتعدنا عنو، لذ 

استغالليا  اصبح ارتفاعيا أعمى مف المناطؽ المجاكرة ليا كالبعيدة عف مجرل النير.كسيؿ
مف قبؿ سكاف منطقة الفرات األكسط أحسف استغالؿ ليا كخاصة بزراعتيا بأشجار الفاكية 

تمتد بشكؿ طكلي عمى جانبي نير الديكانية كالدغارة كمع  (32)كالخضر ذات الربح الكبير.
امتداد الجداكؿ المتفرعة منو فيي تمتد مف الحدكد األدارية الشمالية لمحافظة القادسية الى 
نياية الحدكد األدارية مع محافظة المثنى كعمى ضفاؼ نير الدغارة كحتى ناحية اؿ بدير ، 
كما تظير ىذه الترب مع ضفاؼ شط الشنافية حتى الحدكد األدارية الجنكبية لممحافظة، 

كىذه المجمكعة تككنت بفعؿ ترسبات Torriflurentsحيث ينتمي ىذا النكع مف الترب الى 
ي ادل الى تجمع الترسبات كاكبره حجما بقرب النير لذا فأنيا تتصؼ نير الفرات كبالتال

بأرتفاع تجمعاتيا بمحاذات النير مقارنة باألراضي التي تحاذييا لذا فيي تحتكم عمى الغريف 
% في حيف بمغ الرمؿ 12.2% كمف الطيف 52كالطيف كالرمؿ يبمغ محتكاىا مف الغريف 

بة مزيجية غرينية ذات نفاذية معتدلة السرعة اذ % كبالنياية فيي تر 25.4بمحتكل معدلو 
ـ/يـك االمر الذم ييسر حركة الماء كاليكاء كامتداد جذكر النباتات فييا ،فضال عف 2.6تبمغ 

مميمكز/سـ، كيتضح ما سبؽ اف تربة 6تصريفيا السطحي الجيد كقمة ممكحتيا اذ ال تزيد عف 
عي ، لمخصائص التي تمتاز بيا مف أكتاؼ األنيار ليا أىمية خاصة في اإلنتاج الزرا

خصكبة كقرب مف مصدر اإلركاء كتييئة النير كمصرؼ طبيعي فضال عف االرتفاع الذم 
  .(31تتخمص بو مف عممية التنافذ الشعرم لمياه النير المجاكرة)

 

                              
 .53-52، ص 2872، مؤسسة دار الكتب لمطباعة كالنشر ، المكصؿ ، 2التربة ،ط)( عبداهلل نجـ ، مبادئ عمـ 32

42
طالػ ٠بهوٗ ٚعٛاك ػجل اٌىبظُ وّبي, فظبئض اٌزوثخ ٚأصو٘ب فٟ اٍزؼّبالد االهع اٌيهاػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ, ِغٍخ اٌغّؼ١خ 

,ص0220, 94اٌغغواف١خاٌؼوال١خ,اٌؼلك 189.   ( ( 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4خريطة )

 انكاع الترب في محافظة القادسية
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كاالشغاؿ العامة ، مديرية التخطيط العمراني ، الخطة الييكمية لمحافظة القادسية المصدر: جميكرية العراؽ ، كزارة البمديات 

 .1221، لعاـ 422222:2، خارطة التربة بمقياس 

 تربة احكاض االنيار : -1
تكجد ىذه الترب في المناطؽ البعيدة عف احكاض االنيار كتسكد في جميع أجزاء   

منخفضات )االىكار كالمستنقعات المطمكرة (. المحافظة ما بيف تربة أكتاؼ األنيار كتربة ال
%مف الغريف 48.8تحتكم عمى Sillty Clay Loamكىي تربة مزيجية طينية غرينية 

/ـ/يـك 2.27%مف الرمؿ كذات نفاذية رديئة بمعدؿ مقداره 7.23% مف الطيف ك22.5ك
عمى النخفاض نسبة الرمؿ فييا،كبسبب نسجتيا ذات المسامية الصغيرة كالدقيقة عممت 



39 

 

اعاقة حركة اليكاء لدرجة كبيرة كاقتصرت حركة المياه فييا عمى الخاصية الشعرية فقط عمى 
اذ يرتفع فييا  (32)الرغـ مف كبر قيمة المسامية ليا الناجمة عف صغر حجـ المسامات فييا 

مستكل الماء الباطف النخفاض مستكل االرض عف مستكل مجارم االنيار كمف ىنا كانت 
لصرؼ مما ادل الى ارتفاع نسبة االمالح فييا، كتككنت تحت ظركؼ فيضاف تربة رديئة ا

نير الفرات كتفرعاتو كالذم القى بركاسبو في المناطؽ المنخفضة البعيدة عف الضفاؼ، 
ـ عف مستكل تربة اكتاؼ االنيار  2-1كتتصؼ بأنيا تحتؿ مستكيات تقؿ بحكالي 

 (33)العالية.
 ستنقعات المطمكرة(:تربة المنخفضات )االىكار كالم -ج
يتحقؽ كجكد ىذه التربة في القسـ الشمالي الغربي مف محافظة القادسية كتحديدا في ىكر   

ابف نجـ كابك بالـ كالجبكر كاؿ ياسر كما كتكجد ىذه الترب في الجزء الشمالي الشرقي 
عمى  لممحافظة كتحديدا ىكر الدلمج  الذم يككف اداريا ضمف قضاء عفؾ كتحتكم ىذه التربة

%مف الغريف، تتصؼ ىذه الترب بأنيا تربة طينية غرينية ذات نسجة 27%مف الطيف ك 47
ناعمة كتحتكم عمى مكاد معدنية مختمفة أصميا الكمس كالفسفكر كيعد ىذا النكع مف الترب 
فقيرة في األنتاج الزراعي لذا تعذر زراعة المحاصيؿ الزراعية بما فييا الخضر 

داءة البزؿ كارتفاع مستكل الماء الباطني كعادة ما تككف ىذه الترب كتمتاز بر (34)كالفكاكو.
مبازؿ طبيعية لممناطؽ المجاكرة ليا، االمر الذم ادل الى ارتفاع نسبة الممكحة عمى سطحيا 

مممكز/سـ،  34-12مف خالؿ الخاصية الشعرية كالتبخر كقد تراكحت درجة ممكحتيا بيف 
% كذلؾ بسبب كجكد النباتات 1.1-2.4د العضكية مف كيتراكح محتكل ىذه التربة مف المكا

 (35) التي تنمك سنكيا كالتي تتعرض لمتدىكر عند ارتفاع درجات الحرارة كالرطكبة .
 

                              
 .222، ص2872كخالد بدر حمادم ، الرم ، كمية الزراعة ، جامعة البصرة ،)( محمد عبد اهلل النجـ 32
 .54، ص2868)( خطاب صكار العاني كنكرم خميؿ البرازم ، جغرافية العراؽ ، مديرية دار الكتب لمنشر ، بغداد ،33
ربالء كالنجؼ لسنتي )( عمي عبد الحسف ابراىيـ ناصر الكعبي ، المساحات الزراعية كتغير نسبيا في محافظات بابؿ كك34

 .32، ص1228، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، كمية التربية ، جامعة المستنصرية ،2885-1225
 .225، ص1221)( اياد عاشكر الطائي كزمياله، جغرافية العراؽ االقميمية ،بغداد ، 35
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 التربة الرممية : -د
ىي التربة التي تتكاجد في االجزاء الشرقية مف محافظة القادسية كالتي نشأت بكاسطة    

في ىذه المناطؽ بسبب قمة الغطاءات النباتية كما لمرياح  زحؼ الكثباف الرممية المتحركة
الشمالية الغربية مف دكر في تككينيا،يتميز ىذا النكع مف الترب بخشكنة الحبيبات كارتفاع 
معدؿ الرشح االمر الذم ينعكس في سرعة فقد مياه الرم كتعد فقيرة بالمكاد العضكية كجيدة 

اال اف المسامية الكمية بيا منخفضة كسيمة التأثر بالرياح  التيكية الرتفاع نسبة المساـ الكبيرة
% 72.5بمغت نسبة مادة الرمؿ فييا حكالي (36)كذات قدرة منخفضة عمى االحتفاظ بالرطكبة.

%مف 22.3كتكصؼ بأنيا مفككة االجزاء حديثة التككيف تحتكم فضال عف الرماؿ نسبة 
اء عفؾ عمى نطاقيف ضيؽ يقع في كتنتشر ىذه التربة ضمف قض(37)%مف الطيف.8الغريف ك

القسـ الشمالي مف القضاء كاالخر ينتشر في القسـ الجنكبي الشرقي المتاخـ لمحافظتي كاسط 
 كذم قار، كتعد غير مالئمة لإلنتاج الزراعي لفقرىا بالمكاد العضكية كعدـ احتفاظيا بالمياه. 

 التربة الصحراكية الجبسية: -ق
% 52كنفاذيتيا العالية كاحتكائيا عمى نسبة عالية مف الجبس تبمغ تتميز ىذه التربة بنسيجيا 

كجاء ذلؾ نتيجة النتشار ذرات مختمفة الحجكـ مف الصخكر الجبسية الصمبة كالحصى 
كالرمؿ. تكجد في االجزاء الجنكبية الغربية مف المحافظة كتشغؿ منطقة ما بيف نير الشنافية 

افظتي النجؼ كالمثنى غربا ، كىي جزء مف تربة )الفرات( شرقا كالحدكد االدارية مع مح

                              
 14-13)( ىاشـ محمد صالح ، مصدر سابؽ ، ص36
لمكاني الستعماالت االرض الزراعية في قضاء عفؾ ، رسالة ماجستير )غير )( خمكد عمي حسيف العبيدم ، التحميؿ ا37

 .32، ص1228منشكرة (، كمية االداب ، جامعة القادسية ، 
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% كالمادة العضكية 62تحتكم عمى نسبة عالية مف الجبس تصؿ الى(38)اليضبة الغربية .
 (42)مممكز/سـ.3قميمة بسبب قمة الغطاء النباتي، تمتاز ايضا بقمة الممكحة فييا اذ تقؿ عف 

 رابعا: المكارد المائية:
الميمة فيك يعتبر اىـ مككف ألنسجة النباتات الحية كما يقكـ الماء مف المكارد الطبيعية    

بإذابة العناصر المعدنية المكجكدة في التربة كنقميا الى داخؿ النبات زيادة عمى اىميتو 
لعممية التمثيؿ الضكئي كعميو فاف تكافر المياه سكاء كانت مياه اإلمطار اـ المياه السطحية 

كتتمثؿ مصادر المياه في (42)اك فشؿ األنتاج الزراعي .اـ الجكفية تعتبر عامؿ في نجاح 
منطقة الدراسة بمياه اإلمطار ككما تبيف ما تقدـ فأنيا ذات اىمية محدكدة لككف كمياتيا قميمة 
يضاؼ الى ذلؾ فصيمتيا كتذبذب تساقطيا ضمف الفصؿ الكاحد اذا ال يمكف االعتماد عمييا 

 الفكاكو. في االنتاج الزراعي السيما انتاج 
إما بالنسبة لممياه الجكفية في منطقة الدراسة كأىميتيا لإلنتاج الزراعي لككف محافظة 
القادسية جزء مف السيؿ الرسكبي كلتكافر المياه السطحية الجارية فضال عمى رداءة نكعية 

مممكز 8.2جزء بالمميكف أم ما يعادؿ  522المياه الممثمة بممكحتيا العالية التي تبمغ 
 لذا لـ تكف لمثؿ ىذه المياه الجكفية أىمية بالنسبة لإلنتاج الزراعي. (41)./سـ

لذا تعد المياه السطحية الجارية المصدر الرئيس لممياه في منطقة الدراسة الذم تعتمد عميو 
الزراعة كىي تتمثؿ بنير الفرات كىك يتفرع عند كصكلو الى سدة اليندية الى فرعيف رئيسيف 

                              
)( صالح ياركو ممؾ  كمناىؿ طالب حريجة، العكامؿ الطبيعية كاثرىا في تبايف انتاج المحاصيؿ الحقمية في محافظة 38

 .145،ص1222(،211(،العدد )23االنسانية، كمية االداب، المجمد)القادسية، مجمة القادسية لمعمـك 
-2882)( حميدةعبد الحسيف الظالمي ، التحميؿ المكاني إلنتاج المحاصيؿ الحقمية في محافظة  المثنى لممدة )42

 31ص ،1221جامعة القادسية ، –(، دراسة في جغرافية الزراعة ، رسالة ماجستير )غير منشكرة (، كمية االداب 1222
 26، ص1223، دار الشركؽ لمنشر كالطباعة ، عماف ، 2)( جياد قاسـ كزمياله، مفاىيـ الزراعة الحديثة ، ط42
)( حمادم عباس حمادم ،المكارد المائية السطحية كاثره في تكزيع السكاف في محافظة القادسية ، مجمة القادسية لمعمـك 41

 224،ص1223،العدد األكؿ ،6اإلنسانية ، المجمد 



42 

 

 52172كـ كمعدؿ طاقتو التصريفية 223اليندية كيبمغ طكؿ شط الحمة ىما شط الحمة كشط 
 (42)/ثا.2ـ

يستمر شط الحمة في تقدمو جنكب سدة اليندية الى اف يدخؿ محافظة القادسية بعد خركجو 
مف محافظة بابؿ ليتفرع إلى ثالث فركع ىي جدكؿ الحرية الرئيس كشط الدغارة كشط 

 صدر الدغارة. الديكانية كتحديدا عند شماؿ منطقة
إما الفرع الثاني مف نير الفرات عند تفرعو بسدة اليندية فيك شط اليندية الذم يستمر في 

كـ ،  4اتجاه الجنكبي مارا بمدينة اليندية كالى الجنكب مف مدينة الكفؿ بمسافة ال تتجاكز 
ظمو كيتفرع شط اليندية الى فرعيف رئيسيف ىما شط الككفة كشط الشامية يجرم االكؿ مع

ضمف أراضي النجؼ ثـ يدخؿ بعدىا الحدكد االدارية الغربية لمحافظة القادسية عند شماؿ 
ناحية الشنافية حيث يمتقي بو ذنائب شط الشامية المتعددة التي تصب فيو ليعكد نير الفرات 

 الرئيس .
 إما شط الشامية فيك الفرع الثاني لشط اليندية الذم يدخؿ أراضي محافظة القادسية عند
ناحية الصالحية كيمر بمركز قضاء الشامية كناحية غماس كقرية النغيشة التي تنتيي بعدىا 

 بجداكؿ 
تصب في شط الشامية اذ يكصؿ مسيرتو في المحافظة كبعدىا ينشطر الى شطريف ىما 

 السبيؿ كالعطشاف حتى يدخؿ المحافظة المثنى.
 -(:5طة )كفيما يأتي عرض ألىـ الجداكؿ  في محافظة القادسية خري

 -شط الديكانية : -2
كىك الفرع الثالث مف فركع شط الحمة بعد فرعي الحرية الرئيس كالدغارة كيعد اطكؿ مجرل مائي يمر في 

/ ثا كىك بذلؾ يركم مساحة تقدر 2ـ52كـ اما طاقتو التصريفية فقد بمغت 212المحافظة اذ يبمغ طكلو 
 (43)دكنما.4221222بحكالي 

مسيرتو مف شماؿ صدر الدغارة مارا بناحية السنية كمركز قضاء الديكانية كناحية كيبدا شط الديكانية 
السدير كمركز قضاء الحمزة كيستمر في اتجاىو نحك الجنكب حتى يدخؿ أراضي محافظة المثنى عند 

                              
 1228)( مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة المدالكالت المائية ، بيانات غير منشكرة، 42
)( عبد االمير محبكبة، مصادر اإلركاء في محافظة القادسية ،مديرية رم محافظة القادسية ، شعبة التخطيط كالمتابعة 43

 12، ص2886،تقرير مطبكع بالركنيك،
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كـ كبمعدؿ 23.4قضاء الرميثة  كمف اىـ فركعو ىي جدكؿ الشافعية الحديث الذم يتفرع عند الكيمكمتر 
 -:(44)دكنما كمف تفرعاتو 82522/ثا إما المساحة التي يركييا فتقدر بحكالي 2ـ21.6يصؿ الى  تصريؼ

كـ كبمعدؿ 12كيبمغ طكلو 21جدكؿ النكرية : يتفرع مف جدكؿ الشافعية الحديث عند الكيمكمتر -2
 دكنما .2746/ثا  كيركم مساحة تقدر بحكالي 2ـ2.4تصريؼ قدره 

كـ كطاقتو 21.4كيبمغ طكلو  7.1جدكؿ الشافعية الحديث عند الكيمكمتر الحفار الصغير: يتفرع مف -1
 دكنما.12.222/ثا كيركم مساحة تقدر بحكالي 2ـ2.6التصريفية الفعمية 

مف الضفة  31اما الفرع الثاني مف شط الديكانية فيك جدكؿ الشافعية القديـ الذم يتفرع عند الكيمكمتر 
/ثا كيركم مساحة تقدر بحكالي 2ـ 2كـ كبطاقة تصريفية بمغت 5اليسرل لشط الديكانية كيبمغ طكلو 

 دكنما . 4732
كـ كطاقتو 5.7كيبمغ طكلو  23.4اما الفرع الثالث ىك مصرؼ خاف الجدكؿ كالذم يتفرع عند الكيمكمتر  

دكنما كفي حالة انجاز مشركع شط  2223/ثا كيركم مساحة تقدر بحكالي 2ـ23التصريفية الفعمية 
لذم ييدؼ الى تنفيذ دكار شط الديكانية لغرض زيادة سرعة تيار الماء داخؿ كزيادة تصريفية الديكانية ا

كتقميؿ نسبة المياه الجكفية عند مدينة الديكانية كاالراضي المجاكرة الزراعة لمجراه يرتفع تصريؼ شط 
 (45)/ثا .2ـ85.1الديكانية الى 

 شط الدغارة :  -1
كبتصريؼ  222جانب األيسر في المسافة الكيمكمترية يتفرع شط الدغارة مف شط الحمة مف ال

/ثا كيبمغ طكلو 2ـ34/ثا كالتصريؼ التشغيمي ال يتجاكز في الكقت الحاضر2ـ64مقداره 
 دكنما.252.222كـ كتبمغ مساحة المركية في شط الدغارة 57

 25 اف شط الدغارة بمسيرتو الجنكبية الشرقية يمر بمركز ناحية الدغارة عند الكيمكمتر
كناحية البدير  38.4كمركز قضاء عفؾ عند الكيمكمتر  12كناحية سكمر عند الكيمكمتر 

( جدكؿ كبطاقة صريفية 24كتتفرع منو مجمكعة مف الجداكؿ بمغ عددىا ) 58عند الكيمكمتر 
كبمغ مجمكع المساحات التي تركييا ىذه الجداكؿ  52.228تصميمية بمغ مجمكعيا 

 (. 6(دكنما جدكؿ رقـ) 254832)
 شط الشامية :  -ج

                              
 .1228المائية في محافظة القادسية ، قسـ اإلشراؼ كالمتابعة ، بيانات غير منشكرة،  )( مديرية المكارد44
)( كزارة الرم، التقرير الفني لتكسيع شط الديكانية ، مركز دراسات الفرات االكسط لدراسة كتصاميـ مشاريع الرم ، 45

 .3، ص2881بغداد،
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ىك الفرع الثاني مف تفرعات شط اليندية بعد فرع الككفة اذ يخرؽ اراضي المحافظة في   
جياتيا الشمالية الغربية متجيا نحك الجنكب مارا بمدف الصالحية عند الكيمكمتر 

 62.32كـ كناحية غماس عند الكيمكمتر  31كمركز قضاء الشامية عند الكيمكمتر 12.4
/ثا كتصؿ مساحة األراضي التي 2ـ272كـ كمعدؿ تصريفو 72طكؿ شط الشامية  كيبمغ

 (46)دكنما. 112.222يركييا 
كـ( 241.2جدكال كمجمكع طكليا ) 12كتتفرع مف شط الشامية مجمكعة جداكؿ بمغ عددىا 

دكنما جدكؿ  882.8/ثا اما المساحة التي تركييا فبمغت 2ـ 75.5كمجمكع تصاريؼ بمغت 
تيي شط الشامية بمجمكعة مف الجداكؿ التي تصب في نير الفرات )الشنافية ( (  كين7رقـ)

 الذم أراضي المحافظة عند شماؿ ناحية الشنافية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                              
 .1212شراؼ كالمتابعة، بيانات غير منشكرة،)( مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ، قسـ اال46
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 (5خريطة)

 المكارد المائية السطحية في محافظة القادسية
التخطيط العمراني ، الخطة الييكمية  المصدر: اعتمادان عمى جميكرية العراؽ، كزارة البمديات كاالشغاؿ العامة، مديرية

 .1221، لعاـ 422222:2لمحافظة القادسية ، خريطة المكارد المائية بمقياس 
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 ( 6جدكؿ ) 

 الجداكؿ المتفرعة مف شط الدغارة
 إسـ

 الجدكؿ
 الطكؿ
 ) كـ (

 التصريؼ التصميمي
 / ثا ( 2) ـ

 المساحة المركية
 ) دكنـ (

 41805 5.957 23.7 أبك صبخة

 2662 0.355 4.6 صخيمة أـ

 3090 0.466 6 أبك حنيف

 31 0.443 3.5 كرشانة

 13814 0.918 16 الفكار

 52320 11 14 الجكعاف

 49450 3.635 18.5 نفر

 2585 0.352 4 أـ الصخيـ

 1439 0.451 7 الفكارة

 36489 5.214 11 جحيش

 13306 1.877 12 قناة عفؾ

 846306 14.955 51.25 الثريمة

 1442 0.402 26.64 التكنية

 45054 5.982 18 الجنابية اليسرل

 17820 8.00 30 الجنابية اليمنى

 365943 60.009 246.01 المجمكع

 . 1212المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ، قسـ اإلشراؼ كالمتابعة، بيانات غير منشكرة ،
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 (  7جدكؿ ) 
 مف شط الشامية الجداكؿ المتفرعة

 إسـ
 المساحة المركية ) دكنـ ( / ثا ( 2التصريؼ الفعمي ) ـ الطكؿ ) كـ ( الجدكؿ

 7000 9 21 الميناكية
 5000 7 12 الجيجاف
 2500 5 5.6 عكر
 2000 3 9 غضب
 600 5 7 الحدادم

 4680 3 5 ميدم العسؿ
 14113 9 5 النجارمة
 2352 1.5 9 غريشة
 6272 3 4 الغشانية
 4730 3 4 الدراغي
 2000 4 14 المعيرة
 4710 3 4 الفيضة

 12000 6 3.5 طبراؿ ابراىيـ
 4700 4 10 حاكم

 902 2 10 أبك حالؿ
 1305 4 4 ضاحي آؿ حمكد

 2000 4 11 الفضيؿ
 350 0.6 4 آؿ بعيكم
 3000 6 6 الخمس
 1050 6 4 النغيشة

 .1228القادسية ، قسـ اإلشراؼ كالمتابعة ، بيانات غير منشكرة ،المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة 

 شط الككفة )الفرات( في الشنافية :-د
كىك االمتداد الطبيعي لنير الفرات في الشنافية بعد مركره بمدف الككفة ثـ يدخؿ الحدكد 

شط  يمتقي بذنائب 6اإلدارية لمحافظة القادسية عند شماؿ ناحية الشنافية كعند الكيمكمتر 
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الشامية كبمقائيا يبرز نير الفرات الرئيس الذم يخترؽ أراضي ىذه الناحية ليكاصؿ بعدىا 
كـ كطاقتو التصريفية 32النير جريانو حتى يدخؿ أراضي محافظة المثنى كبذلؾ يككف طكلو 

 (47)دكنما. 85682/ثا  كيركم مساحة تقدر بحكالي 2ـ222
دجمة كجدكؿ الغراؼ شرؽ محافظة القادسية كىناؾ مجمكعة مف الجداكؿ المتفرعة مف نير 

 ( كاالتي:8كما يتضح مف جدكؿ رقـ )
 جدكؿ الحرية الرئيس:-2

/ثا  2ـ6.6كـ كبتصريؼ مقداره 222يتفرع مف شط الحمة في الجانب االيسر في المسافة 
كـ كتقدر 14كـ كالجنكبي بطكؿ 27كـ كيتفرع الى فرعيف الشمالي بطكؿ 5كبطكؿ كمي 
 (48)دكنـ . 4232يركييا بحكالي  المساحة التي

 جدكؿ الشريفية :-1
كـ بتصريؼ مقداره 223يتفرع مف شط الحمة الجانب االيسر في المسافة الكيمكمترية 

دكنـ في 27222كـ كتقدر المساحة اإلجمالية التي يركييا  27ـ/ثا كيطكؿ مقداره 1148
 المحافظة.

 -جدكؿ معصكمة الحديث:-2
 22المتفرع بدكره مف شط الحمة ضمف محافظة بابؿ كيبمغ طكلو يتفرع مف جدكؿ الظميمة 
دكنما في المحافظة 2.422/ثا كيركم مساحة تقدر ب2ـ 2.222كـ كطاقتو التصريفية 

(52). 
 -جدكؿ البسرككية:-3

يتفرع مف نير دجمة مقدـ سدة الككت كيدخؿ الحدكد اإلدارية لممحافظة في المسافة 
، كفي الكيمكمتر 86.64/ثا  كيبمغ طكلو 2ـ42ره كـ كبتصريؼ تصميمي مقدا54.222
 24/ثا  كالجنكبي بطكؿ 2ـ12كـ كبتصريؼ 22يتفرع الى فرعيف الشمالي بطكؿ  71.422

                              
 .1212)( مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ، قسـ االشراؼ كالمتابعة، بيانات غير منشكرة ،47
 .1212)( مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ، قسـ االشراؼ كالمتابعة ، بيانات غير منشكرة،48
 ( المصدر نفسة.2)52
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/ثا  كالذم يتفرع الى فرعيف الحجاـ كالبك حسيف كيركم مساحة زراعية 2ـ22كـ كبتصريؼ 
 دكنما في المحافظة.42222تقدر بحكالي 

كـ كتصريفيو 4محافظة كاسط كيبمغ طكلو ضمف محافظة الديكانية  يتفرع مف نير الغراؼ في
/ثا تشترؾ في معدالت تصريؼ ىذا الجداكؿ مساحات 2ـ4عند حدكد المحافظة مع كاسط 

زراعية مكزعة بيف محافظات الككت كالناصرية كالديكانية ، تقدر مساحة االراضي الزراعية 
 /ثا .2ـ27صريؼ قدره دكنما في المحافظة كبمعدؿ ت3222التي يركييا 

  -جدكؿ مرزيجة:4
كـ كتصريفو 4يتفرع مف نير الغراؼ في محافظة كاسط كيبمغ طكلو ضمف محافظة الديكانية 

/ثا تشترؾ في معدالت تصريؼ ىذا الجدكؿ مساحات 2ـ4عند حدكد المحافظة مع كاسط 
راضي الزراعية زراعية مكزعة بيف محافظات الككت كالناصرية كالديكانية ، تقدر مساحة اال

 (52)/ثا .2ـ27دكنما في المحافظة كبمعدؿ تصريؼ قدره 3222التي يركييا 
 
 -جدكؿ القمعة :-5

كـ كتصريفو 4يتفرع مف نير الغراؼ في محافظة كاسط كيبمغ طكلو ضمف محافظة الديكانية 
 /ثا تكزع معدالت تصريفو بيف الناصرية كالديكانية2ـ4عند حدكد المحافظة مع كاسط يبمغ 

دكنما في  232222/ثا  كتقدر المساحة التي يركييا بحكالي 2ـ6كىك يركم بتصريؼ قدره 
 المحافظة.

 -جدكؿ ضحية :-6
كـ كطاقتو  24يتفرع مف نير الغراؼ في محافظة كاسط كيبمغ طكلو ضمف محافظة القادسية

 دكنما في المحافظة.   2422/ثا كيركم مساحة تقدر بحكالي  2ـ3التصريفية 
/ثا تكزع معدالت تصريفو بيف 2ـ4ريفو عند حدكد المحافظة مع كاسط يبمغ كتص   

دكنما في  2422/ثا كتقدر بحكالي 2ـ6الناصرية كالديكانية كىك يركم بتصريؼ قدره 
 المحافظة.

 -جدكؿ المدلبيؿ:-7

                              
 . 1212مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية، قسـ االشراؼ كالمتابعة، بيانات غير منشكرة،( 2)52
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دكنما  3222كيركم مساحة زراعية ضمف ناحية البدير شرؽ المحافظة قدرت بحكالي 
 (51)كـ. 31/ثا  كيبمغ طكلو 2ـ4كبتصريؼ قدره 

 (8جدكؿ )
 الجداكؿ المتفرعة مف شط الككفة )الفرات( في الشنافية

 إسـ
 الجدكؿ

 الطكؿ
 ) كـ (

 التصريؼ الفعمي
 / ثا ( 2) ـ

 المساحة المركية
 ) دكنـ (

 5040 7.7 6 جدكؿ الحرية الرئيس
 18000 2.59 18 جدكؿ الشريفية

 30500 3.103 13 جدكؿ معصكمة الحديث
 50000 10 11 جدكؿ البسرككية
 4100 18 5 جدكؿ مرزيجة
 140000 7 5 جدكؿ القمعة
 3500 4 35 جدكؿ ضحية
 4000 5 42 جدكؿ المدلبيؿ

.1212، المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ، قسـ اإلشراؼ كالمتابعة ، بيانات غير منشكرة 

                              
51 



 

 
 

 الفصؿ الثالث
العكامؿ الجغرافية البشرية المؤثرة عمى 
زراعة اشجار الفكاكو في محافظة 

 القادسية
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 الفصؿ الثالث
 

  اكال: السكاف: 
اف دراسة السكاف كاأليادم العاممة في الزراعة كتكزيعيا يعد مف الجكانب الميمة     

لنسبة لمنطقة الدراسة رغـ كجكد المكننة في الزراعة اال اف عديد كاألساسية في الدراسة  فا
مف العمميات الزراعية ضمت يسيطر عمييا العمؿ اليدكم مثؿ البذر كرعاية النبات كالتسميد 
كمكافحة االمراض كجني المحاصيؿ كعممية نقمو الى االسكاؽ حيث يعد االنساف ىك المحرؾ 

لة تكمؿ معو دائرة االنتاج لكنيما ادنى منو مرتبة كاقؿ االساس ليذه العمميات فاألرض كاال
 اىمية .

 ّٔٛ اٌَىبْ ٚرٛى٠ؼُٙ : -2

اف نكع القكة العاممة مف حيث التركيب الجنسي كالعمرم كمف حيث درجة تطكرىا    
كاعدادىا مف جية كمستكل حياتيا مف جية اخرل كنظرا ألىمية اليد العاممة في الدراسة البد 

( اف عدد 22اعدادىا كتكزيعيا الجغرافي ككثافتيا كيتضح مف خالؿ الجدكؿ)مف معرفة 
(نسمة شكمت نسبة الريؼ 642222حكالي )2886سكاف منطقة الدراسة في عاـ 

ازداد عدد  1228%(،كفي عاـ 41.8%( كاما نسبة سكاف الحضر فقد بمغت)36.2منو)
ككانت نسبة الريؼ %( 2.21( كبنسبة نمك سنكية بمغت )2266523السكاف حكالي )

%( مف 42.6%(كشكمت نسبة الحضر)1.22%(كبنسبة نمك سنكية بمغت )32.4منيـ)
 %(.2.22مجمكع سكاف المحافظة كبنسبة نمك سنكية بمغت )
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 (22جدكؿ )
( كالمتكقع لعاـ 1228-2886حجـ السكاف كتكزيعيـ السكاني في محافظة القادسية لممدة )

1212 
 نسبة النمك
السنكية 
لسكاف 
 الحضر%

 نسبة
سكاف 
 الحضر%

سكاف 
الحضر 
 )نسمة(

 نسبة النمك
السنكية 
لسكاف 
 الريؼ%

نسبة 
 سكاف
 الريؼ%

 
سكاف 
 الريؼ
 )نسمة(

نسبة)*
) 

النمك 
 السنكية

 مجمكع
السكاف 
 نسمة

 السنة

3.6 

52.9 397768 

2.39 

47.1  
35356

3 

3.05 

751331 
199
7 

 56.5 608325 43.5  
46928

9 
104838

6 
200
9 

57.6 788150 42.4  
58084

5 
136594

5 
202
2 

 لمحافظة القادسية     2886المصدر: ىيأة التخطيط، الجياز المركزم لالحصاء ،نتائج تعداد لسنة 

 .1228ىيأ التخطيط، الجياز المركزم لالحصاء، بيانات غير منشكرة لسنة          
 .1212المركزم لالحصاء، بيانات غير منشكرة لسنة ىيأ التخطيط، الجياز          

 ( باعتماد المعادلة المعتمدة مف قبؿ االمـ المتحدة كىيRاستخراج نسبة النمك السنكية )

R = ( √  

  

  – 1 ) 100 

 
 
 

- U.N. Demographic Year book, 36 issm, New York, 1986, p.53 
 بحسب المعادلة اآلتية: 1212ثـ استخراج متكقع عدد السكاف لعاـ 

Pn = Po (1+r)n 
 إذ اف:

P1: االخير التعداد في السكاف عدد 
Po: الالحؽ التعداد في السكاف عدد 

 t: ينظر التعداديف بيف السنكات عدد 
 r: السنكم السكاني النمك معدؿ 
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Pnعدد السكاف المتكقع لسنة اليدؼ : 
Poخر تعداد: عدد السكاف في ا 
  rمعدؿ النمك السكاني : 
 N.عدد السنكات الفاصمة بيف اخر تعداد كالسنة المستقبمية : 

، 1222، مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، 2المصدر: عباس فاضؿ السعدم، جغرافية السكاف، ج
 .223ص
باستمرار  (نسمة2254834حتى يصؿ ) 1211كيتكقع اف يزداد عدد السكاف في عاـ  

%( كبنسبة نمك 31.3%( كتشكؿ نسبة سكاف الريؼ منيا)2.24زيادة معدؿ النمك السنكم)
%( كبنسبة نمك سنكم بمغت 46.5%( اما سكاف الحضر فقد بمغت نسبتيـ)1.28سنكية )

( يتضح اف ىناؾ ارتفاع كاضح في نسبة 6(  كخريطة )22%(.كمف خالؿ الجدكؿ )2.5)
سقاطات سكاف الحضر ما بيف التعدا كانخفاض في نسبة الريؼ كيعزل ىذا  1212ديف  كا 

االرتفاع الى ىجرة مف الريؼ الى المدينة مف اجؿ تكفر الخدمات االفضؿ منيا التعميـ 
 كالصحة كالعمؿ .

( 6( كخريطة )22اما بالنسبة لتكزيع الجغرافي لمحضر كالريؼ فنمحظ مف خالؿ جدكؿ )  
تصدر قضاء الديكانية المرتبة االكلى  اف ىناؾ تبايف ما بيف الكحدات فقد

%(مف سكاف الحضر مكزعة عمى نكاحي القضاء كيأتي قضاء الحمزة بالمرتبة 52.3بنسبة)
%( 23.1%( مكزعة عمى نكاحي القضاء يميو قضاء الشامية بنسبة)23.7الثانية بنسبة)

كزعة عمى %( م22.5مكزعة عمى نكاحي القضاء كيأتي بالمرتبة االخيرة قضاء عفؾ بنسبة)
 نكاحي القضاء.

%( مف سكاف 22.3اما سكاف الريؼ فقد تصدر قضاء الشامية المرتبة االكلى بنسبة ) 
%( 1712الريؼ مكزعة عمى نكاحي القضاء كيأتي قضاء الديكانية بالمرتبة الثانية بنسبة )

%( مكزعة عمى 11.6مكزعة عمى نكاحي القضاء يميو قضاء يميو قضاء الحمزة بنسبة)
%( مف سكاف ريؼ 28.7ي القضاء كيأتي قضاء عفؾ بالمرتبة االخيرة بنسبة)نكاح

 المحافظة مكزعة عمى نكاحي القضاء.
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 (22جدكؿ )
 1212اعداد السكاف محافظة القادسية بحسب البيئة كفؽ تقديرات عاـ 
 الكحدات حضر ريؼ

 المجمكع النسبة% المجمكع النسبة% االدارية

6.2 36110 54.5 425252 
مركز قضاء 
 الديكانية

 ناحية السنية 11522 1.5 37580 6.5
 ناحية الدغارة 21621 2.8 48139 8.2
 ناحية الشافعية 12225 1.6 41977 7.2
 المجمكع 470620 60.4 163806 28.1
 مركز قضاء عفؾ 37423 4.8 19758 3.4
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 ناحية اؿ بدير 29910 3.8 42517 7.3
 ناحية سكمر 11859 1.5 31100 5.3
 ناحية نفر 4441 0.6 22046 3.8
 المجمكع 74633 10.6 115421 19.8
 مركز قضاء الحمزة 91351 11 49382 8.5
 ناحية السدير 8034 1 37470 6.5
 ناحية الشنافية 22080 2.8 39094 6

 المجمكع 121465 14.8 125946 22.7

مركز قضاء  61090 7.8 41525 7.2
 الشامية

 ناحية الصالحية 3861 4.6 66549 11.5
 ناحية الميناكية 10699 1.3 37050 6.4
 ناحية غماس 36533 0.5 30717 5.3
 المجمكع 112183 14.2 175568 30.4
 المجمكع 778901 100 580741 100

 1212المصدر: جميكرية العراؽ، كزارة التخطيط، الجياز المركزم لإلحصاء، تقديرات 
 تـ استخراج النسب مف قبؿ الباحث. -
 
 
 
 

 (6خريطة )
  1212التكزيع النسبي لمسكاف حسب البيئة في محافظة القادسية كفؽ تقديرات 
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 (22المصدر : اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 

 االيدم العاممة:-1
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الزراعة مف ارقى كسائؿ الحصكؿ عمى الغذاء كاكسعيا انتشارا عمى سطح االرض كأكثرىا    
لممجتمعات الزراعية حتى الصناعية منيا.كتعد الزراعة ىي مجيكدات االنساف مف اىمية 

اجؿ العيش ضمف حياة مستقرة معتمدا عمى التربة لمزراعة كبمعنى اف الزراعة ىي االستعانة 
. اف االنساف (52)بمجمكعة مف العمميات إليجاد بيئة لنمك النبات لسد حاجات االنساف

منيما مع االخر كعمى مقدار ىذا التفاعؿ يتكقؼ التجاكب الذم كاالرض عامالف يتفاعؿ كؿ 
يظير في درجة التطكر االقتصادم بصكرة عامة كالزراعي بصكرة خاصة كاالنساف ىك 

 (53)الكاسطة الستغالؿ مكارد االرض كتحكيؿ طاقتيا الكامنة الى انتاجية يستثمرىا لمنافعو.
اعة اشجار الفاكية كذلؾ لتعدد العمميات كتعد األيدم العاممة مف اىـ المتطمبات في زر 

الزراعية الخاصة بيا التي تتطمب الى الجيد المتكاصؿ كعمى طكؿ اياـ السنة كتتمثؿ بعممية 
حراثة االرض كتطيير الجداكؿ كالسكاقي كتقميـ األشجار كتسميدىاكاألفات كجني الثمار الذم 

يكد كبيرة لأليدم العاممة، فضال يككف عمى عدة مرات كتسكيقيا. كميا اعماؿ تتطمب الى ج
عف صعكبة استخداـ االلة في بعض العمميات. اف تكفر االيدم العاممة بالعدد الكافي مف 
العكامؿ الميمة كذات االثر البارز في تكسع االنتاج كتطكره كلمعرفة دكر االيدم العاممة في 

يف المساحة المزركعة الزراعة مف خالؿ اعطائيا الصكرة الكاضحة عف العالقة الكاضحة ب
فعال كبيف عدد العامميف في الزراعة فعال، مستبعد السكاف غير العامميف في الزراعة 

 كالمساحات غير المزركعة سكاء كانت صالحة لإلنتاج اـ غير صالحة.
 وضبفخ اال٠لٞ اٌؼبٍِخ: -2

التي  كلتسميط الضكء بشكؿ اكبر عف طبيعة اليد العاممة كالعالقات المكانية بالمساحة  
 تشغميا البد مف تكضيح ابرز الكثافات كعمى النحك االتي:

 الكثافة العامة-
كىي مف اسيؿ انكاع المقاييس التي تظير العالقة بيف االرض كالسكاف مف خالؿ قسمة   

 (54)عدد سكاف منطقة معينة عمى المساحة الكمية لتمؾ المنطقة.

                              
 .28)( احمد عمي ىاركف، مصدر سابؽ، ص  52
 .232)( خطاب صكار كنكرم خميؿ البرزام، مصدر سابؽ ،ص53
 .224،ص2872،دار المعرفة،بغداد،2)( عبد الحسيف زيني كاخركف، االحصاء السكاني، ط54
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 مساحة الكمية.الكثافة العامة = مجمكع السكاف الكمي / مجمكع ال
كعمى الرغـ مف اف ىذا النكع مف الكثافات لو اثر كبير في كؿ مف كظيفة السكاف ككظيفة 
االرض فيك ال يخمك مف العيكب فاألرض التي تدخؿ ضمف ىذه الكثافة تختمؼ مف مكاف 
الى اخر كقد تككف غير مستغمة بصكرة صحيحة كنالحظ ىناؾ تبايف بيف الكحدات االدارية 

ب التبايف الى اختالؼ اعداد السكاف كالمساحة التي ينتشركف عمييا، كبالتام كيرجع سب
تعطي نتائج غير كاقعية اذ اف ىذا النكع يعطي فكرة بسيطة عف مدل تركز السكاف كال تعد 
مؤشرا حقيقيا الى عدد العامميف ألنيا كقد بمغت ىذه الكثافة في محافظة القادسية لسنة 

( نجدت اف الكثافة 7( كخريطة )21دكنـ. كمف جدكؿ )(نسمة/255.7حكالي ) 1212
متباينة بيف الكحدات االدارية بحسب مساحة كؿ كحدة كاعداد سكانيا ككانت اعمى كثافة 

نسمة 2167مركز قضاء الديكانية الذم جاء بالمرتبة االكلى بكثافة سكانية بمغت )
يضا تركز النشاطات االقتصادية /دكنـ(بسبب قابمية االرض لمزراعة كتكفر المكارد المائية كا

المختمفة فيو بكصفو مركز المحافظة كفي نفس الكقت جاءت ناحية البدير بالمرتبة االخيرة 
نسمة/دكنـ( لضعؼ قابمية االرض لمزراعة كانتشار االراضي  21.3بكثافة بمغت )

 الصحراكية كشحة المياه.
ثافتيف كبأعداد مختمفة لكؿ كحدة اما باقي الكثافات تتكزع في المحافظة بيف ىاتيف الك  

 ادارية . 
 
 -الكثافة الزراعية:-
كيقصد بيا النسبة بيف عدد العامميف في الزراعة في مكاف معيف كالمساحة المزركعة    

فعال. كتعدمف اىـ االنكاع كذلؾ لقربيا كتمثيميا التمثيؿ الحقيقي لطبيعة العالقة بيف السكاف 
اعية كبيف المساحة المستثمر اك المزركعة فعال كىي بذلؾ الريفيف النيـ ايدم عاممة زر 

 (55)تستبعد سكاف الحضر الف ليس ليـ مساس بالنشاط الزراعي
كتتبايف الكثافة مف  (نسمة/دكنـ2222.8اذ بمغت الكثافة الزراعية في محافظة القادسية ) 

اعية في ( نمحظ اف اعمى كثافة زر 8(  كخريطة )21قضاء الى اخر فمف خالؿ الجدكؿ )

                              
 .523،ص28777)( طو حمادم الحديثي، جغرافية السكاف، دار الكتب لمطباعة كالنشر،جامعةالمكصؿ،55
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اذ سجمت  (نسمة/دكنـ232.6محافظة القادسية سجمت في قضاء الحمزة بمعدؿ بمغ حكالي )
ثـ مركز قضاء  (نسمة/دكنـ132ناحية الشنافية المرتبة االكلى حيث بمغت الكثافة حكالي)

دكنـ،  (نسمة/31.2(نسمة/دكنـ ثـ ناحية السدير بكثافة بمغت )48.5الحمزة بمغت حكالي )
مركز قضاء الشامية المرتبة  (نسمة/دكنـ222.4ء الشامية بمعدؿ بمغ حكالي)ثـ يأتي قضا

( 72.6( ثـ ناحية الصالحية حيث بمغت الكثافة حكالي )226.1االكلى  كثافة بمغت )
 نسمة/دكنـ ثـ 

 
 
 
 
 
 
 ( 21جدكؿ )

 2020 الكثافات السكانية في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية لسنة

 اٌَىبْ االكاه٠خاٌٛؽلاد 
 اٌَّبؽخ

وُ
2

 

اٌىضبفخ 

 اٌؼبِخ
 

اػلاكاٌؼب١ٍِٓ 

 فٟ ىهاػخ
 اٌفٛاوٗ

اٌَّبؽخ 

 اٌّيهٚػخ
فؼال ثأشغبه 

اٌفٛاوٗ 

 (كُٚٔ)

 اٌىضبفخ
 اٌيهاػ١خ

اػلاك 

 ٍىبْ
 اٌو٠ف

 اٌَّبؽخ
 اٌظبٌؾخ
ٌٍيهاػخ 

 (كُٚٔ)

اٌىضبفخ 

 اٌو٠ف١خ
 

 205.6 175.6 36110 43 3 130 1278 361 461362 ِوويلؼبءاٌل٠ٛا١ٔخ

 351.7 165 37580 37.4 7.5 530 286 260 69760 اٌلغبهح

 227.8 136.9 48139 70.2 8.2 305 233 210 49102 ا١ٌَٕخ

 328.5 97.3 31977 40.2 4.7 190 134 404 54202 اٌشبفؼ١خ

 1113.6 574,8 153806 190.8 23.4 1155 513.7 1235 634426 اٌّؼلي

 60.8 325 19758 100.2 1.4 140 107 534 57181 ِوويلؼبءػفه

 26.4 1612.3 42517 44.4 1.1 20 32.4 1957 63427 اٌجل٠و

 103.7 300 31100 63.9 0.6 70 75.5 569 42959 ٍِٛو

 53.8 410 22046 51.1 0.5 30 38.9 681 26487 ٔفو

 244.7 2572.3 115421 259.6 3.6 260 50.80 3741 190054 اٌّؼلي

 197.5 250 49382 59.6 5 300 234 600 140733 ِوويلؼبء اٌؾّيح

 216 173.5 37470 42.1 3.3 140 84.3 540 45504 اٌَل٠و

 116.1 336.8 39094 240 0.5 120 53.94 1134 61174 اٌشٕبف١خ

 529.6 760.3 125946 341.7 8.8 560 108.8 2274 247411 اٌّؼلي

 338.7 122.6 41525 137.2 14.6 2005 568 180 102342 ِوويلؼبءاٌشب١ِخ

 849.2 78.4 66549 80.7 7.7 620 285 121 34578 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 370.5 100 37050 27.3 10.3 280 280 170 47749 ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 84.2 364.9 30717 65.3 26 1700 238 432 103082 ٔبؽ١خغّبً

 1642.6 665.9 175841 310.5 58.6 4605 318.7 903 287751 اٌّؼلي

 3530.5 4576.3 571041 1101.9 94.4 6580 166.8 8153 1359624 اٌّغّٛع
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 1212جميكريةالعراؽ،ىيأةالتخطيط،الجياز المركزم لالحصاء، تقديرات -2المصدر: 
 مديرية الزراعة، قسـ االحصاء، بيانات غير منشكرة-1          

 رُ اٍزقواط اٌىضبفبد ِٓ لجً اٌجبؽش ؽَت اٌمٛا١ٔٓ:-

 اٌىضبفخ اٌؼبِخ =  ِغّٛع اٌَىبْ اٌىٍٟ / ِغّٛع اٌَّبؽخ اٌى١ٍخ. -أ

 الكثافة الريفية = مجمكع سكاف الريؼ / مساحة االراضي التي يتكزعكف عمييا. -ب
 الكثافة الزراعية = عدد السكاف العامميف في الزراعة / مساحة االراضي المزركعة فعال. -ج

كاخيرا ناحية الميناكية بكثافة   ( نسمة/دكنـ54.2)ناحية غماس بكثافة بمغت حكالي   
ثـ يأتي قضاء عفؾ بالمرتبة الثالثة بمعدؿ بمغ حكالي  (نسمة/دكنـ16.2بمغت)

(نسمة/دكنـ سجؿ مركز قضاء عفؾ المرتبة االكلى بمغت الكثافة حكالي 148.5)
ثـ  /دكنـ(نسمة52.8(نسمة/دكنـ ثـ ناحية سكمر بالمرتبة الثانية بمغت حكالي )222.1)

 (نسمة/دكنـ، كاخيرا ناحية البدير بكثافة 42.2ناحية نفر بكثافة بمغت )

 
 
 
 (7خريطة )

 1212الكثافة العامة في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية لسنة 



55 

 

 
 (21المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 
 (8خريطة)

 1212لسنة الكثافة الزراعية في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية 
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 (21المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 (نسمة/دكنـ282.7( نسمة/دكنـ، كاخيرا قضاء الديكانية  بمعدؿ بمغ )33.3بمغت )

ثـ مركز قضاء الديكانية  (نسمة/دكنـ62.1سجمت ناحية الدغارة المرتبة االكلى حيث بمغت )
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بمغت حكالي  ثـ ناحية الشافعية (نسمة/دكنـ32بالمرتبة الثانية بمغت حكالي )
 (نسمة/دكنـ.26.3كاخيرا تأتي ناحية السنية بالمرتبة االخيرة بمغت حكالي) (نسمة/دكنـ32.1)

 الكثافة الريفية:-

كىي احد انكاع الكثافات التي تشمؿ سكاف الريؼ فقط عمى مساحة االراضي الزراعية التي   
( نسمة/دكنـ كمف 2422.4) يشغمكنيا، كقد بمغت الكثافة الريفية في محافظة القادسية حكالي

( نمحظ اف ىناؾ تبايف في الكثافة بيف الكحدات االدارية 22( كخريطة )21خالؿ الجدكؿ )
( نسمة/دكنـ اذ احتمت ناحية 2531.5حيث سجؿ قضاء الشامية اعمى كثافة بمعدؿ بمغ )

المرتبة ثـ مركز قضاء الشامية ب ( نسمة/دكنـ738.1الصالحية المرتبة االكلى بكثافة بمغت )
 (262.4ثـ ناحية الميناكية بكثافة بمغت) ( نسمة/دكنـ227.6الثانية بكثافة بمغت )

ثـ يأتي قضاء الديكانية  (نسمة/دكنـ،73.1كاخيرا ناحية غماس بكثافة بمغت ) نسمة/دكنـ
سجمت ناحية السنية اعمى كثافة  (نسمة/دكنـ2222.5بالمرتبة الثانية بمعدؿ بمغ )

(نسمة/دكنـ كاخيرا ناحية 217.4ثـ ناحية الشافعية بكثافة بمغت ) نـ(نسمة/دك 242.6بمغت)
(نسمة/دكنـ، كيأتي قضاء الحمزة بالمرتبة الثالثة بكثافة 116.7الدغارة بكثافة بمغت )

(نسمة/دكنـ  ثـ 286.4اذ سجؿ مركز قضاء الحمزة بكثافة بمغت) (نسمة/دكنـ418.5بمغت)
ثـ  ناحية الشنافية بكثافة  (نسمة/دكنـ125كثافة بمغت )تأتي ناحية السدير بالمرتبة الثانية ب

( 133.6(نسمة/دكنـ كيأتي قضاء عفؾ بالمرتبة االخيرة بكثافة بمغت حكالي)225.2بمغت )
( نسمة/دكنـ ثـ 222.6نسمة/دكنـ  احتمت ناحية سكمر المرتبة المركز االكؿ بكثافة بمغت )

ـ ك ثـ مركز قضاء عفؾ بكثافة بمغت ( نسمة/دكن42.7ناحية نفر بكثافة بمغت حكالي )
 ( نسمة /دكنـ.15.3( نسمة/دكنـ كاخيرا ناحية البدير بكثافة بمغت )52.7حكالي )
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 (22خريطة )
 الكثافة الريفية في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية
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 (21المصدر : اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 خبرة اليد العاممة الزراعية:-1
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خبرة اليد العاممة تعد مف العكامؿ االساسية في زراعة اشجار الفاكية كذات تأثير في اف   
المساحة كالنكعية كحجـ االنتاج، اذ تعمؿ اليد العاممة ذات الخبرة في تذليؿ العقبات التي 
تكاجو العممية الزراعية في جميع مراحميا فمنطقة الدراسة تفتقر لمثؿ ىذه الخبرات العممية 

ة، اذ التزاؿ خبراتيـ دكف المستكل المطمكب لمنيكض بكاقع االنتاج الزراعي. اذ اف المتطكر 
الخبرة في ادارة االرض الزراعية ترتبط بإمكانيات المزارع في اتخاذ قراراتو كمتابعة تنفيذىا 
فضال عف ما تراكـ لدييـ مف خبرة طكؿ سنكات ممارسة العمؿ كالتي يكرسكنيا في ادارة 

( 25الزراعي كالمقترنة بانخفاض المستكل العممي ليـ، كمف خالؿ جدكؿ ) عممية االنتاج
نالحظ اف ىناؾ تبايف في التركيب العممي لمفالحيف اذ بمغت نسبة التحصيؿ الدراسي 

%( ثـ ذكم التحصيؿ 14%( تمييا نسبة الذيف يقرؤكف كيكتبكف)17لمفالحييف األمييف )
%( ثـ نسبة الحاصميف عمى 21دة المتكسطة)%(ثـ نسية الحاصميف عمى شيا12االبتدائي)

%( كالشيادات العميا 5%( ثـ الحاصميف عمى شيادة المعيد اك الكمية)6شيادة االعدادية)
 %(.2بمغت )

 (22جدكؿ )
التحصيؿ الدراسي لمفالحيف العامميف بزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية 

 1212لعينةالدراسةلعاـ
 % اٌؼلك اٌزؾظ١ً اٌلهاٍٟ

 28 100 أِٟ
 25 93 ٠موأ ٠ٚىزت

 21 75 اثزلائ١خ
 12  45 ِزٍٛطخ
 7 26 اػلاك٠خ

 6 23 و١ٍخ-ِؼٙل
 1 2 شٙبكح ػ١ٍب

 100 364 ِغّٛع اٌؼ١ٕخ

 المصدر: الدراسة الميدانية، استمارة االستبياف، المحكر االكؿ.
 

( نالحظ انحصرت ما 23) اما بالنسبة لسنكات ممارسة العمؿ الزراعي فمف خالؿ جدكؿ    
%( ممف يمتمككف الخبرة خالؿ سنكات 57سنة فأكثر(الذم بمغت نسبتيـ حكالي)25بيف)

( نالحظ اف 24%(.كمف خالؿ جدكؿ )21العمؿ الزراعي ،اـ الفئات االخرل فبمغت نسبتيا)
%(منيـ يقكمكف بزراعة اشجار الفكاكو استمرار لعمؿ اباءىـ كاجدادىـ بينما شكمت 66)

%(.كنمحظ مف خالؿ ما تقدـ اف خبرة الفالحيف متراكمة كمتكارثة 12باب االخرل نسبة)االس
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ىي خبرات بسيطة تنحصر عمى معرفتيـ بالعمميات الزراعية التقميدية كلعدـ استعماؿ التقنات 
الحديثة في العمميات الزراعية انعكس ذلؾ سمبا عمى تطكر كتنمية زراعة اشجار الفكاكو في 

 حيث الكـ كالنكع.المحافظة مف 
 
 (23جدكؿ)

 1212سنكات ممارسة العمؿ الزراعي لمفالحيف في محافظة القادسية لعينة الدراسة لعاـ 
 % اٌؼلك إٌَٛاد

 9 31 10الً ِٓ 

10-15 84 23 

16-20 80 22 

21-25 52 14 

26-30 45 13 

31-35 30 8 

36-40 23 6 

 5 19 40اوضو ِٓ 
 100 364 ِغّٛع اٌؼ١ٕخ

 المصدر: الدراسة الميدانية، استمارة االستبياف، المحكر االكؿ.
 

 (24جدكؿ)
 1212اسباب ممارسة مينة الفالحة في محافظة القادسية لعينة الدراسة لعاـ 

 % اٌؼلك اٍجبة ِّبهٍخ اٌؼًّ اٌيهاػٟ

 77 282 (ِزٛاهصخ)اٍزّواه اٌؼًّ االثبء ٚاالعلاك
 15 54 رٛع١ٗ ؽىِٟٛ

 8 28 االصٕبْ ِؼب
 100 364 ِغّٛع اٌؼ١ٕخ

 المصدر: الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر االكؿ.
 
 
 التركيب النكعي لميد العاممة:-2

اف تأثير اليد العاممة في االنتاج الزراعي ال يتكقؼ عمى عددىا كتكزيعيا كخبرتيا فقط بؿ 
تأتي اىمية التكزيع ىنا في الفارؽ يتعدل الى نكعيا سكاء كاف فييا العامميف ذككر اـ اناث ،ك 

( 22( كخريطة )25بيف التككيف الجسدم لكؿ مف الذكر كاالنثى. كمف خالؿ الجدكؿ )
%( اما االناث بمغ حكالي 222يتضح اف عدد الذككر العامميف في الزراعة بمغ حكالي بنسبة)

كع %(مف مجم22%( حيث تصدر قضاء الشامية باعمى نسبة مف الذككر بحكالي)222)
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%( مف مجمكع 14السكاف مكزعة عمى نكاحي القضاء، يميو قضاء الحمزة بمغ حكالي)
%( مكزعة عمى 12السكاف مكزعة عمى نكاحي القضاء يميو قضاء عفؾ بنسبة بمغ حكالي)

%(مف مجمكع السكاف 11نكاحي القضاء كالمرتبة االخيرة قضاء الديكانية بنسبة حكالي )
مف بالنسبة لمنكاحي فتأتي ناحية غماس بالمرتبة االكلى مكزعة عمى نكاحي القضاء  اما 

%( كثـ الدغارة 21%( كتمييا الشنافية بنسبة)23%( تمييا نفر بنسبة)27بنسبة بمغت )
%( لكؿ منيما ثـ ك 4-%4%( ثـ السنية كالشافعية )6%(ثـ ناحية السدير)22بنسبة )

 رتيب.%( لكؿ منيما عمى الت2-%2-%3الميناكية كالصالحية كسكمر)
اما بالنسبة لعدد االناث العامميف في زراعة اشجار الفاكية فيأتي قضاء الشامية بالمرتبة   

%( كاخيرا 12%( ثـ قضاء الحمزة بنسبة)16%( كقضاء عفؾ بنسبة )22االكلى بنسبة )
%(،اما مف بالنسبة لمنكاحي فتأتي 12قضاء الديكانية احتؿ المرتبة االخيرة بنسبة بمغت )

%(مف عدد العامالت في الزراعة كتمييا ناحية نفر بنسبة بمغت 28اس بنسبة)ناحية غم
%(ثـ السدير 22%( كتمييا ناحية الدغارة بنسبة بمغت)22%( كتمييا ناحية الشنافية)22)

%(لكؿ منيا عمى الترتيب، ثـ السدير 5-%5-%5-البدير كسكمر ك بنسب بمغت)
 ا عمى الترتيب.%(لكؿ مني2.83 -%1.43 -%2.2كالصالحية كنفر )

 
 

 

 (25جدكؿ )
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 1212التكزيع النسبي لميد العاممة بحسب الكحدات االدارية في محافظة القادسية لسنة
 اٌّغّٛع أبس موٛه  اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك
 2 40 2 20 2 20 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 5 96 4 37 5 59 ا١ٌَٕخ
 9 197 10 97 10 100 اٌلغبهح
 5 102 4 44 5 58 اٌشبفؼ١خ
 21 435 20 199 22 237 اٌّغّٛع

 1 27 2 17 1 14 ِووي لؼبء ػفه
 4 92 6 67 3 25 ٍِٛو
 13 275 13 125 14 150 ٔفو 
 6 116 6 56 5 60 اٌجل٠و

 24 514 27 265 23 249 اٌّغّٛع
 6 133 6 63 6 70 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 7 141 6 66 7 75 اٌَل٠و
 11 240 11 110 12 130 اٌشٕبف١خ
 24 514 23 239 25 275 اٌّغّٛع

 5 100 5 48 5 52 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ
 4 82 5 46 3 36 اٌظالؽ١خ
 3 53 1 13 4 40 إٌّٙب٠ٚخ
 19 390 19 190 18 200 غّبً

 31 625 30 297 30 328 اٌّغّٛع
 100 2088 100 1000 100 1089 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 الدراسة الميدانية، استمارة االستبياف، المحكر االكؿ.المصدر:  
 .253يمثؿ اعداد االيدم العاممة العائمية كاالجيرة التي تعمؿ مع عينة الدراسة البالغة  1277مالحظة: العدد 

 
 (22خريطة )

 1212التكزيع النسبي لميد العاممة بحسب الكحدات االدارية في محافظة القادسية لسنة 
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 (25اعتمادا عمى جدكؿ )المصدر: 

 
 
 
 

 ثانيا: الحيازة الزراعية:
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تعرؼ عمى انيا كحدة زراعية مستقمة تتككف مف قطعة مف االرض ،اك اكثر تحت ادارة   
كاحدة بصرؼ النظر عف الممكية القانكنية اك المكقع كتككف االرض مممككة اك مستأجرة 

ة مجانا لغرض استغالليا في مقابؿ بدؿ نقدم اك عيني ،اك يكضع اليد عمييا اك مقدم
الزراعة كاتخاذ القرارات المتعمقة باالنتاج، كتعتمد مؤسسات الزراعة في العراؽ تعريؼ منظمة 

(كالتي عرفت الحيازة بأنيا )مساحة مف االرض تستعمؿ كميا  F.A.Oالغذاء كالزراعة الدكلية)
ية ككحدة زراعية مستقمة اك جزئيا ألغراض االنتاج الزراعي كتدار شؤكنيا الفنية كاالدار 

بكاسطة شخص كاحد بمفرده اك مع االخريف بغض النظر عف الممكية اك الكياف القانكني اك 
 (56)السعة اك المكقع(.

اما مف الناحية االقتصادية فال يقتصر مفيـك الحيازة عمى مجرد كضع اليد عمى االرض بؿ 
تحددىا النظـ االقتصادية  يشمؿ مجمكعة مف العالقات االجتماعية بيف االفراد التي

كاالكضاع االجتماعية، كتشمؿ حقكؽ االفراد المختمفة في استغالؿ االرض كطرائؽ 
كتتضح اىميتيا بأنيا تعد الكسط الذم  (57)استغالليا ككيفية تكزيع المحصكؿ فيما بينيـ.

 تتحرؾ فيو جميع العمميات الزراعية كبمراحميا كافة كتحديدىا لنكع الشجرة كمتطمبات
 زراعتيا.

كلمعرفة تحميؿ كاقع الحيازات الزراعية كطبيعة استثمارىا في منطقة الدراسة نكضحيا عمى 
 -النحك االتي:

 حجـ الحيازة الزراعية:-2
تعكس الحيازة طبيعة العالقة بيف االنساف كاالرض كتؤثر بشكؿ مباشر في تحديد متكسط    

االستثمار الزراعي لألرض كمستكل استعماؿ نصيب الفرد مف الرقعة الزراعية كطبيعة انماط 
( 26اما حجـك الحيازات في منطقة الدراسة. فيتضح مف الجدكؿ )(58)االرض كنتائج ذلؾ.

                              
)( احمد شاكر السيماكم، اقتصاديات االرض كاستغالليا، الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ 56

 .142،ص1227كالتكريدات،القاىرة،
 .215،ص2872دار الكتب كالنشر،المكصؿ،،2)(  عبد الكىاب مطر الداىرم، االقتصاد الزراعي ،ط57
 .215)( محمد خميس لزككة ،الجغرافية الزراعية ،مصدر سابؽ،ص58
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دكنـ( الف حجـ 14( اف حجـ الحيازات بمغت اعمى نسبة ضمف الفئة ) اقؿ مف21كخريطة )
 حيازة بساتيف الفكاكو ال يتجاكز اكثر مف ىذا الحجـ 

دكنـ( بمغت حكالي 24-22ت كنمحظ اف اعمى نسبة كانت ضمف فئة )مقسمة الى فئا
%( لكؿ منيا عمى الترتيب ثـ 12%، 12( بمغت حكالي )22-5، 4-2%( ثـ الفئة )12)

 %(.24( بمغت حكالي )14-12%( كاخيرا فئة )12( بمغت حكالي )12-25الفئة )
 

 
 (26جدكؿ )

بحسب الكحدات االدارية لعينة الدراسة  حجـ الحيازات الزراعية)دكنـ( في محافظة القادسية
 ـ1212لسنة

ا

ٌ

ل

ػ

ا

 ء

 اٌفئبد         
 إٌبؽ١خ

 ِغّٛع اٌؼ١ٕخ 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5

 % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك

ا

ٌ

ك

٠

ٚ

ا

ٔ

٠

 ح

 2 8 1.88 1 1.47 1 2.35 2 3.85 3 1.25 1 اٌّووي

 4 13 3.78 2 2.94 2 3.53 3 2.56 2 5 4 ا١ٌَٕخ

 4 13 3.78 2 2.94 2 2.35 2 3.85 3 5 4 اٌلغبهح 

 3 10 3.78 2 1.47 1 2.35 2 2.56 2 3.75 3 اٌشبفؼ١خ

ػ

ف

 ن

 4 13 1.88 1 2.94 2 2.35 2 5.13 4 3.75 3 اٌّووي

 11 40 16.98 9 11.76 8 10.58 9 10.25 8 7.5 6 ٍِٛو

 4 16 3.78 2 2.94 2 3.53 3 6.41 5 5 4    ٔفو

 13 48 11.32 6 19.12 13 16.47 14 6.41 5 12.5 10 اٌجل٠و
ا

ٌ

ؽ

ِ

ى

 ح

 10 36 9.42 5 10.30 7 8.24 7 11.54 9 10 8 اٌّووي

 5 17 3.78 2 2.94 2 4.71 4 5.13 4 6.25 5 اٌَل٠و

 5 21 3.78 2 5.88 4 8.24 7 6.41 5 3.75 3 اٌشٕبف١خ

ا

ٌ

ش

ا

ِ

٠

 ح

 5 20 3.78 2 4.41 3 3.53 3 8.974 7 6.25 5 اٌّووي

 13 50 7.54 4 16.18 11 16.47 14 11.54 9 15 12 إٌّٙب٠ٚخ

 4 15 5.66 3 1.47 1 2.35 2 5.13 4 6.25 5 اٌظالؽ١خ

 13 45 18.86 10 13.24 9 12.95 11 10.25 8 8.75 7 غّبً

 100 364 100 53 100 68 100 85 100 78 100 80 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

  100  15  20  23  21  21 اٌى١ٍخإٌَجخ 

 المصدر: الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر الثالث.
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 (21خريطة )
 1212تكزيع الحيازات الزراعية )دكنـ( في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية لسنة
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 (.26المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 
 

 الممكية الزراعية: نظاـ -1
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تعني دراسة نكع الممكيات الزراعية مف حيث حيازة االرض كطبيعة ممكيتيا الف لكؿ نكع     
كتحدد طبيعة العالقة بيف الفالح (62)مف انكاع الحيازة لو طابع خاص في طرؽ االستغالؿ.

كؿ الى كاالرض كدرجة العناية بيا ،ثـ تؤثر عمى مدل النيكض بأنتاج اشجار الفكاكو لمكص
اعمى انتاج كانتاجية لألرض الزراعية. كتعد حؽ تاـ كمطمؽ لممالؾ لو الحؽ في التصرؼ 

( يظير اف ىناؾ تبايف 22( كخريطة )27فمف خالؿ الجدكؿ ) (62)بيا كىك حؽ عيني دائما.
كاضح في الممكيات الزراعية في منطقة الدراسة، اذ تستأثر اراضي الممؾ الخاص 

 %(.18لممكيات الزراعية تمييا اراضي االيجار بنسبة )%(مف مجمكع ا62بنسبة)
اما تكزيعيا الجغرافي فيتبايف ما بيف الكحدات االدارية في منطقة الدراسة، اذ استأثر قضاء 

%( يمييا قضاء عفؾ 27الشامية باعمى نسبة مف حيازات الممؾ الخاص اذ بمغت )
 %(لكؿ منيما عمى الترتيب.23-%26%(كيأتي قضاءم الحمزة كالديكانية بنسبة)22بنسبة)

اف استثمار األرض في زراعة اشجار الفاكية يتأثر بالتبايف الحاصؿ في الممكيات الزراعية 
مما يظير في زراعة اشجار الفاكية، اذ تعتمد الممكيات الزراعية في ادارتيا عمى تكجييات 

مابيف الحصكؿ عمى اعمى  المالكيف ليا كالتي يميؿ فييا الفالح الى الجيكد المبذكلة لمتكفيؽ
انتاج كافضؿ نكعية مف الفكاكو كبيف العناية باألرض كعدـ اجيادىا كالحفاظ عمى خصكبتيا 
لمكاسـ اخرل، اما بالنسبة الحيازات المؤجرة فيعمد مالككىا الى تأجير مساحات كاسعة مف 

استثمارىا االرض الزراعية كغالبا ما تتأثر ىذه الممكيات بعدـ استطاعة المستأجر مف 
 بالكامؿ .  

 
 
 
 
 
 

                              
 226،ص2872)(  نكرم خميؿ البرزام ،ابراىيـ عبد الجبار المشيداني، الجغرافية الزراعية ، كزارة التعميـ العالي ،بغداد،62
 224-223،ص2868اعي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد ،)(  عبد الكىاب مطر الداىرم، اقتصاديات االصالح الزر 62
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 (27جدكؿ )
 ـ1212نظاـ الممكية في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية لعينة الدراسة لسنة

اٌم

ػب

 ء

 اٌفئبد         
 إٌبؽ١خ

 ِغّٛع اٌؼ١ٕخ ا٠غبه ٍِه فبص

 % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك

اٌل

٠ٛا

 ١ٔخ

 2 6 2 2 2 4 اٌّووي

 5 17 5 5 5 12 ا١ٌَٕخ
 5 21 8 9 5 12 اٌلغبهح 
 3 10 3 3 2 7 اٌشبفؼ١خ
 14 51 18 19 14 35 اٌّغّٛع

ػ

 فه

 4 13 3 3 4 10 اٌّووي
 10 37 14 15 9 22 ٍِٛو
 2 9 1 1 3 8 ٔفو

 15 54 14 15 15 39 اٌجل٠و
 31 113 32 34 31 79 اٌّغّٛع

اٌؾ

ِي

 ح

 9 34 11 12 9 22 اٌّووي
 4 13 4 4 3 9 اٌَل٠و

 5 20 6 6 5 14 اٌشٕبف١خ
 18 67 21 22 17 45 اٌّغّٛع

اٌ

شب

 ١ِخ

 5 18 3 3 6 15 اٌّووي
 16 59 13 14 17 45 إٌّٙب٠ٚخ
 4 15 4 4 4 11 اٌظالؽ١خ

 11 38 9 10 11 28 غّبً
 36 130 29 31 38 99 اٌّغّٛع

 100 364 100 106 100 258 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 ... 100 ... 29 ... 71 إٌَجخ اٌى١ٍخ

 المصدر: الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكرالثالث.
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 (22خريطة )
التكزيع النسبي لنظاـ الممكية في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية لعينة الدراسة 

 1212لسنة
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 (.27المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 ثالثا: اساليب الرم كطرائقو:
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يقصد بالرم ىك التزكيد االصطناعي بالماء لممحاصيؿ الزراعية كذلؾ لمتعكيض عف العكز   
الناتج مف التقمبات المفاجئة في غالؼ الجك كالتكزيع الفصمي ليا فقد يككف الرم كسيمة 

كاف اضافة الماء (61)لتأميف درجة معينة مف الرطكبة الضركرية لنمك اك ضماف انتاج اعمى.
كرم لنمك النباتات كغسؿ كتخفيؼ االمالح المكجكدة في التربة، كلتبريد لمتربة كعامؿ ضر 

كخمؽ مناخ اكثر مالئمة كتمييف طبقات التربة، كتعد المياه السطحية ىي المصدر الرئيسي 
لألركاء كبما اف منطقة الدراسة تقع ضمف المناخ الصحراكم كليذا اصبح االعتماد عمى نير 

 الفرات كفركعو كجداكلو.
اساليب الرم السائدة في منطقة الدراسة كالمتبعة في زراعة اشجار الفاكية فتتمثؿ بإتباع اما 

 -طريقتيف ىما الرم السيحي كالرم بالكاسطة كيمكف تكضيحيا عمى النحك االتي :
 اٍٍٛة اٌوٞ ا١ٌَؾٟ : -2

يعد ىذا االسمكب مف ارخص االساليب التي عرفيا االنساف كيستخدـ في الجيات التي    
ترتفع فيعا مياه االنيار عف االراضي الزراعية، اذ يتحرؾ الماء مف المناطؽ المرتفعة الى 
المنخفضة بفعؿ الجاذبية االرضية. بمعنى ترتبط ىذه الطريقة باألراضي الزراعية ذات 
االنحدار التدريجي التي يككف مستكاىا دكف مستكل المياه الجارية في االنيار كالجداكؿ 

ي تجاكرىا، كينتشر في الكحدات االدارية التي تسكدىا مناطؽ احكاض االنيار اإلركائية الت
التي يككف فييا مستكل ارتفاع االراضي الزراعية فييا مساكم الرتفاع مجرل النير، كتمتاز 
ىذه الطريقة بقمة تكاليفيا كبساطة الجيكد التي تتطمبيا فيي طريقة يسمط فييا الماء مف 

الراضي الزراعية فينساب الماء بفعؿ الجاذبية االرضية، أم القياـ المصدر اإلركائي الى ا
بفتح فتحة جانبية مف مجرل النير الى االراضي المجاكرة كمزكدة بقاطع لغمقيا كفتحيا 

( اف نسبة الفالحيف 23( كخريطة رقـ)28لتنظيـ المياه المارة، كيمحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ)
%( بحسب عينة الدراسة، كتتبايف ىذه النسبة 61ظة)ممف يتبعكف ىذه الطريقة في المحاف

%(مف فالحي 24بيف الكحدات االدارية، اذ استأثر قضاء الشامية بالمرتبة االكلى)
%( كاخيرا قضاء 11%(،ثـ قضاء الحمزة بنسبة بمغت)17القضاء،يميو قضاء عفؾ بنسبة)

 %( مف فالحي القضاءبحسب عينة البحث.24الديكانية بنسبة )

                              
 .62)( نكرم خميؿ البرازم كابراىيـ عبدالجبار المشيداني، مصدر سابؽ،ص61
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 (28كؿ)جد
الحيازات المركية سيحا كبالكاسطة كنسبتيا لعينة الدراسة في محافظة القادسية بحسب 

 1212الكحدات االدارية لعاـ
 

اٌٛؽلاد 

 االكاه٠خ

 ِغّٛع اٌؼ١ٕخ ثبٌٛاٍطخ ١ٍؾب

 % اٌؼلك % اٌؼلك % اٌؼلك

 2 9 3 9 ... ... اٌل٠ٛا١ٔخ

 4 13 3 10 8 6 ا١ٌَٕخ

 4 18 4 12 3 2 اٌلغبهح

 2 8 1 4 4 3 اٌشبفؼ١خ

 12 48 11 35 15 11 اٌّغّٛع

 3 12 3 8 4 3 ػفه

 11 39 12 35 7 5 ٍِٛو

 3 9 3 8 3 2 ٔفو

 12 54 12 35 14 10 اٌجل٠و

 29 114 30 86 28 20 اٌّغّٛع

 11 38 12 35 6 4 اٌؾّيح

 5 22 5 14 7 5 اٌَل٠و

 9 20 9 25 10 7 اٌشٕبف١خ

 25 80 26 74 22 16 اٌّغّٛع

 5 17 4 12 10 7 اٌشب١ِخ

 15 54 17 50 5 4 اٌظالؽ١خ

 4 6 3 10 6 4 إٌّٙب٠ٚخ

 10 45 9 25 14 10 غّبً

 34 121 33 97 35 25 اٌّغّٛع

 100 364 100 292 100 72 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 - 100 - 80 - 20 إٌَجخاٌى١ٍخ

 المصدر: الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر الخامس.
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 (23خريطة )
التكزيع النسبي الحيازات المركية سيحا كبالكاسطة كنسبتيا لعينة الدراسة في محافظة القادسية 

 1212بحسب الكحدات االدارية لعاـ
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 (.28المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 الرم بالكاسطة:-1
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كينتشر ىذا االسمكب ىي طريقة ايصاؿ المياه الى االراضي الزراعية بكاسطة لممضخات ،   
مف ضمف االراضي المرتفعة التي تقع عمى صفاؼ االنيار كجداكؿ الرم المعركفة بكتكؼ 
االنيار ،كالتي اليمكف اركائيا السيما مف مياه الجداكؿ، ككذلؾ المناطؽ التي تعتمد عمى 

اء يمتاز ىذا النكع بأرتفاع التكاليؼ المتمثمة بشر  (62)المياه الجكفية لرم محاصيميا.
المضخات كصيانتيا كنصبيا كتجييزىا بالطاقة، كيعد مف اكثر الكسائؿ التي يعتمد عمييا 
في ايصاؿ المياه الى االراضي الزراعية لقمة الضائعات المائية، ينتشر ىذا النكع ضمف 
االرضي المرتفعة التي تقع عمى ضفاؼ االنيار كجداكؿ الرم المعركفة بكتكؼ االنيار 

يمكف اركائيا سيحا مف نير الفرات كجداكلو، اذ بمغت نسبة استعماؿ ىذه الطبيعية التي ال
( نمحظ اف ىناؾ تبايف في النسي 28%( كمف خالؿ الجدكؿ رقـ)71الطريقة في المحافظة)

%( يميو قضاء عفؾ 24.7بيف الكحدات االدارية اذ استأثر قضاء الشامية بنسبة)
تي قضاء الديكانية اخيرا بنسبة %( كيأ12.2%( ثـ قضاء الحمزة بنسبة)18بنسبة)

%(، كنمحظ اف مجمكع االراضي الزراعية التي تركل بيذه الطريقة في المحافظة 21.8)
%( 71(دكنـ مف مجمكع المساحات المركية كىي تشكؿ نسبة )527564بمغت حكالي)

 %( لكؿ منيما، يميو22كتتبايف بيف الكحدات االدارية اذ تصدر قضاءم عفؾ كالحمزة بنسبة)
 %(لكؿ منيما.26قضاءم الديكانية كالشامية بنسبة)

( نمحظ اف عدد المضخات في محافظة القادسية 12كمف خالؿ الجدكؿ )  
(دكنما، كتتبايف اعداد المضخات بيف 525764(مضخة تركم مساحة تقدر)3278بمغ)

الكحدات االدارية اذ استأثر قضاء الشامية بالمرتبة االكلى اذ بمغ مجمكع عدد 
%( حيث احتمت ناحية الميناكية المرتبة االكلى 31(مضخة بنسبة بمغت)2661خات)المض

(مضخة ثـ مركز قضاء 373(مضخة تمييا ناحية غماس بعدد )622بالقضاء بعدد)
(مضخة، اماقضاء الديكانية 226(مضخة كاخيرا ناحية الصالحية بعدد بمغ )312الشامية)

( حيث احتمت 17.7(مضخة كبنسبة بمغت )2288جاء بالمرتبة الثانية بمجمكع بمغ حكالي)
(مضخة 323(مضخة يمييا  ناحية السنية بعدد)558ناحية الشافعية المرتبة االكلى بعدد بمغ)

(مضخة، كيأتي 33(مضخة كاخيرا  مركز قضاء الديكانية بعدد)41ثـ ناحية الدغارة بعدد)

                              
 .222،ص2877)( ليث خميؿ اسماعيؿ ،الرم كالبزؿ، كزارة التعميـ العالـ كالبحث العممي،جامعةالمكصؿ،62
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خة كنسبة بمغت (مض552قضاء عفؾ بالمرتبة الثالثة حيث بمغت مجمكع عدد المضخات )
(مضخة تمييا ناحية نفر بعدد 327( احتمت ناحية سكمر المرتبة االكلى بعدد بمغ )24.8)

(مضخة كاخيرا مركز قضاء عفؾ بمغ حكالي 62(مضخة ثـ ناحية البدير بمغت )227بمغ )
( مضخة 446(مضخة، كيأتي بالمرتبة االخيرة قضاء الحمزة بمجمكع بمغ حكالي )54)

(مضخة تمييا ناحية 167أثرت ناحية الشنافية بالمرتبة االكلى بعدد بمغ )(است22.2كبنسبة)
 (مضخة.221(مضخة كاخيرا مركز قضاء الحمزة بعدد بمغ )256السدير )

 (12جدكؿ )
التكزيع الجغرافي ألعداد المضخات في محافظة القادسية حسب الكحدات االدارية لعاـ 

1212 
 % ػلك اٌّؼقبد اٌيهاػ١خ اٌشؼجخ اٌيهاػ١خ

 1.1 44 ِوويلؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ
 10.4 434 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 1.2 52 ٔبؽ١خ اٌلغبهح
 16.1 669 ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 28.8 1199 اٌّغّٛع
 1.6 65 ِووي لؼبء ػفه

 10 418 ٔبؽ١خ ٍِٛو
 1.7 70 ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 2.6 108 ٔبؽ١خ ٔفو
 15.9 661 اٌّغّٛع

 2.7 112 ِووي لؼبء اٌؾّيح
 4  167 اٌَل٠ؤبؽ١خ 

 6.6 278 ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ
 13.3 557 اٌّغّٛع

 10 421 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ
  3.2 137 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ
 17.8 730 ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 11  484 ٔبؽ١خ غّبً
 42 1772 اٌّغّٛع 

 %100 4189 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 .1212االشراؼ كالمتابعة، بيانات غير منشكرة المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية ،قسـ 
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 (24خريطة )

التكزيع الجغرافي لممضخات الزراعية في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية لعاـ 
1212 
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 (12المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 اما بالنسبة لطرائؽ الرم فيي كاالتي: 
 طريقة الرم بالمركز:-2
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النكع االكثر انتشارا كاستخداما كاقؿ ىدرا في استعماؿ المياه بسبب امكانية يعد ىذا   
السيطرة عمييا ، يعتمد ىذا االسمكب عمى قنكات صغيرة ذات سعة مائية محدد تحفر في 
االرض عمى مسافات منتظمة، يتحدد طكليا بعدة عكامؿ اىميا نكع التربة كانحدار االرض 

االساليب انتشارا في رم االشجار التي تزرع عمى شكؿ  كتعد مف اكثر(63)كحجـ التصريؼ.
خطكط كصفكؼ كما اف كنكعية االشجار المزركعة تؤثر في طكؿ المركز كما يتأثر بدرجة 
انتظاـ االشجار.كتعد ىذه الطريقة مف الطرائؽ التي تحتاج الى جيكد كبيرة لصعكبة استعماؿ 

اليب تناسقا كانتظاما فضال عف قمة االالت الزراعية بيف االشجار فأنو مف اكثر االس
 %.84الضائعات المائية لذلؾ تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية يستخدـ ىذا االسمكب بنسبة 

 طريقة الرم باأللكاح )االحكاض(: -1
تتمخص ىذه الطريقة بتقسيـ االرض الى كحدات مساحية بأكتاؼ ترابية مف جميع     

سـ( لتتـ عممية االركاء يقكـ بتحكيؿ مياه الرم 24ف)الجيات ال يزيد ارتفاعيا كعرضيا ع
الى بداية الحقؿ اذ تتناسب المياه باتجاه ميؿ الحقؿ فيركم كؿ شريط مف اشرطة الحقؿ 
منفردا بعد تحكيؿ المياه عف طريؽ القنكات الحقمية التي تجيز المياه ليذه االشرطة.كىذا 

ف الرم نيارا يؤدم الى رفع مستكل المياه النكع ال يخمك مف االثار السمبية كىي عندما يكك 
الجكفية مما يؤدم الى حدكث مشكالت في التربة كانتاج المحاصيؿ . حيث يعتمد ىذا 
االسمكب عمى نفاذية التربة كحجـ التصريؼ كطبيعة السطح ففي حالة كفرة المياه كقمة 

النحدار كالنفاذية االنحدار كقمة نفاذية التربة تتسع االحكاض كيحدث العكس عند زيادة ا
كانخفاض مناسيب مياه الرم كنتيجة لكبر حجـ الضائعات يؤدم الى ىدر كضياع كميات 
كبيرة مف المياه كتعد مف االساليب ذات التكاليؼ المرتفعة في عممية تسكية التربة كبذؿ 
 الجيكد في االركاء كايضا تعد عائؽ اماـ عمؿ المكائف. كتتميز بأنيا شائعة كسيمة لجميع
الفالحيف كمناسبة لغسؿ التربة مف االمالح كايضا السرعة في اتماـ صرؼ المياه خالؿ فترة 

 %.4زمنية قصيرة كنمحظ اف نسبة استخداـ ىذا االسمكب 

                              
سة عف تقانات الرم الحديثة كاقتصادياتيا كمستكل استعماليا )( عبد الستار سميماف حسيف كسعد عبد اهلل مصطفى، درا63

 .8،ص2888الراىف، دراسة مقدمة الى المنظمة العربية لمتنميةالزراعية،بغداد،
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 رابعا: المكننة الزراعية:
يقصد بيا االالت كالمكائف الزراعية التي يستعمميا االنساف في الزراعة كالتي تسيـ في   

البشرم كفي زيادة االنتاج كما كنكعا فضالن عف التكسع في المساحات المزركعة تقميؿ الجيد 
دفع المزارع الى استخداـ القكة الميكانيكية كالكيربائية لمتقميؿ مف الجيد البشرم كالحيكاني في 

 العمميات الزراعية .
تكفير كقت  تساعد المكننة في القياـ بالعمميات بسرعة اذ اسيـ اختراع الجرار كغيرىا في  

طكيؿ جدا كاف يضيع في نقؿ المنتجات الزراعية بالعربات التي تجرىا الخيكؿ كحراثة كجني 
المحاصيؿ الزراعية،                    كتساعد عمى خفض تكمفة االنتاج اذ تقمؿ مف حجـ 

ير االيدم العاممة الزراعية كتحسف نكع االنتاج كبالتالي يرتفع سعره. اف مفيكـ المكننة غ
ثابت اذانو يتطكر مع تطكر المجاالت العممية االخرل سكاء بأدخاؿ تقانات اكثر تطكرا اـ 
باعتماد اساليب جديدة في العمؿ بيدؼ تنظيـ تداكؿ المنتجات الزراعية فيما بيف المراحؿ 
المتعددة في عمميات تحضيرىا، كقد اسيـ التطكر الصناعي لممكننة في تحكؿ اليد العاممة 

عة الى العمؿ في المجاالت الصناعية المختمفة، كفي تكازف القكل العاممة بيف في الزرا
المجاالت الصناعية كالزراعية، كمف ثـ تعكيض النقص الحاصؿ باليد العاممة في المجاالت 

 .(64) الزراعية المختمفة

( 25( كخريطة )12اما بالنسبة لممكائف الزراعية في المحافظة نالحظ مف خالؿ جدكؿ)   
أنيا تتمثؿ بالساحبات كتعد الساحبات اكثر المكائف شيكعا في المحافظة فيي تستعمؿ في ف

الحراثة كالتنعيـ كالتعديؿ فضال عف نقؿ مستمزمات االنتاج كالتسكيؽ بمغ عددىا في سنة 
( ساحبة زراعية مكزعة عمى الكحدات االدارية ،اذ تصدر قضاء عفؾ بقية 2222)1212

                              
 .213،ص2885-2884)( شعباف معال كاخركف ، المكننة الزراعية ، منشكرات جامعة تشريف ،64
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%( كاخيرا 13.4%( ثـ قضاء الشامية)14.8يمو قضاء الديكانية)%( 21.1االقضية بنسبة)
 %(.26.3قضاء الحمزة)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (12جدكؿ )

التكزيع الجغرافي لممكائف الزراعية)الساحبات(في محافظة القادسية بحسب الكحدات االدارية 
 1212لعاـ 

 ػلك اٌَبؽجبد اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 % اٌؼلك

 5.23 157 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ
 4.1 123 ا١ٌَٕخ

 10.9 328 اٌلغبهح
 5.7 170 اٌشبفؼ١خ

 25.9 778 اٌّغّٛع
 5 150 ِووي لؼبء ػفه

 14.3 430 ٍِٛو
 5.9 178 ٔفو

 7 209 اٌجل٠و
 32.2 967 اٌّغّٛع

 6.5 196 ِووي لؼبء اٌؾّيح
 4.2 125 اٌَل٠و
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 6.7 200 اٌشٕبف١خ
 17.4 521 اٌّغّٛع

 4.4 133 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ
 6 180 إٌّٙب٠ٚخ

 6.4 191 اٌظالؽ١خ
 7.7 230 غّبً

 24.5 734 اٌّغّٛع
 100 3000 اٌّغّٛع

 .1212مديرية زراعة محافظة القادسية، شعبة االحصاء الزراعي، بيانات غير منشكرة،المصدر: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (25خريطة )
القادسية بحسب الكحدات االدارية التكزيع الجغرافي لممكائف الزراعية)الساحبات( في محافظة 

 1212لعاـ 
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 (12المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 خامسا: السياسة الزراعية:
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تعرؼ السياسية الزراعية بأنيا االجراءات العممية التي تقكـ بيا المؤسسات الحككمية ذات    
ف بمكجبيا العالقة، كالتي تتضمف مجمكعة منتجة مف الكسائؿ الزراعية المناسبة كالتي يمك

 (65)تكفير اكبر قدر مف الرفاىية لمعامميف في القطاع الزراعي مف خالؿ تحسيف االنتاج.
كتعد جزءآ مف السياسة العامة لمدكلة ، إذ تمثؿ مجمكعة مف االجراءات كالقرارات التي 
 تتخذىا الحككمة تجاه القطاع الزراعي كالمتغيرات المؤثرة فيو كىذه االجراءات كالقرارات كاف

اف  (66)كانت تتخذ بالنسبة لقطاع كاحد اال أنيا تترؾ اثاران مباشرة عمى القطاعات االخرل.
ىدؼ السياسية الزراعية ال ينحصر في تحقيؽ الزيادة في االنتاج فقط، كانما ييدؼ الى 
العمؿ عمى تحسيف نكعية االنتاج الزراعي ايضا، ثـ تمكيف اكبر عدد مف المكاطنيف في 

ىذه الزيادة كىذا يعني اف ىذا اليدؼ يتعدل الى تحقيؽ تحكالت اجتماعية التمتع بخيرات 
 كاسعاد افراد المجتمع مف خالؿ العمؿ عمى تقميص الفكارؽ في الدخكؿ.

لذا فإف السياسة الزراعية تضـ اجراءات متعددة كسياسات فرعية اكثر اىمية كتأثير في    
 انتاج اشجار الفكاكو:

 الزراعي)القركض الزراعية(:سياسة األئتماف -أ
يقصد باألئتماف الزراعي كسائؿ تمكيف المنتجيف الزراعيف مف الحصكؿ عمى القركض     

لسد احتياجاتيـ المختمفة كتظير الحاجة الى التسميؼ عندما تبدأ الزراعة بالخركج مف اطكاؽ 
يثة التي تؤدم الى الزراعة التقميدية كاالتجاه نحك التطكر مف خالؿ انتشار المبتكرات الحد
كيعد الطريقة  (67)زيادة انتاجية عكامؿ االنتاج التقميدية المتمثمة باألرض كالقكة العاممة.

المتبعة في حصكؿ المزارع عمى ما يحتاجو مف االمكاؿ ، فيي ذات اىمية بالنسبة لصغار 
الطرائؽ المزارعيف الذيف ينقصيـ الماؿ إلدارة مزارعيـ بصكرة صحيحة، كيجب اتباع افضؿ 

ألستعماليا بالصكرة الصحيحة لكي تعطي صكرة صحيحة كسميمة لمعممية االنتاجية كخالؼ 
ذلؾ يؤدم الى حدكث مشاكؿ لممزارعيف. ك يمثؿ المصرؼ التعاكني في محافظة القادسية 

                              
 .126،ص2866،مطبعة االرشاد،بغداد،2ا في محافظة بغداد ،ط)( ىادم احمد خمؼ ،حيازة االرض الزراعية كاستثمارى65
)( بديع جميؿ القدك، مالمح مف اقتصاديات الزراعة في الكطف العربي، معيد العمـك كالدراسات 66

 .42،ص2874العربية،بغداد،
 .246،ص2882)( سالـ تكفيؽ كاسماعيؿ عبيد حمادم، االقتصاد الزراعي، مطبعة جامعة المكصؿ، المكصؿ ،67
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الجية الرسمية التي تقـك بعممية التمكيؿ كالتسميؼ الزراعي ،اذ يتكلى إدارة نكعيف مف 
ـ(،اذ يقكـ بتمكيؿ 2847بدأ مع بداية انشاء المصرؼ الزراعي التعاكني) القركض االكؿ

الفالحيف بالقركض الالزمة إلجراء كتحسيف العمميات الزراعية في الحقؿ، اما الثاني فيي 
ـ(كالقاضية بدعـ 1227قركض تتعمؽ بالمبادرة الزراعية التي اطمقيا مجمس الكزراء في عاـ )

ثركة الزراعية كتنميتيا، اذ تتراكح فكائد ىذه القركض ما بيف القطاع الزراعي لمنيكض بال
(سنة  4-3%( لمقركض الطكيمة)12%( لمقركض الصغيرة األجؿ )اقؿ مف سنة( ك)21)

 (:11ككاف مف بيف اىـ الصناديؽ التخصصية جدكؿ )
( 4420499492طٕلٚق كػُ طغبه اٌفالؽ١ٓ: ٠ٚؼُ لوٚع ٌلػُ ٔفمبد اشغبه اٌفٛاوٗ ثم١ّخ) -2

 ك٠ٕبه/ٌٍلُٚٔ اٌٛاؽل ِٓ االشغبه.اٌف 

 طٕلٚق ِىٕٕخ ٍٚٚبئً اٌوٞ: ٠ٚؼُ لوٚع ٌلػُ اٌّىٕٕخ اٌيهاػ١خ ٍٚٚبئً اٌوٞ اٌؾل٠ضخ. -0

 اٌّوأح اٌو٠ف١خ: ٠ٚؼُ لوٚع ٌلػُ اٌّوأح اٌو٠ف١خ ٌغوع رشغ١ؼٙب ػٍٝ االٍزّواه فٟ اٌيهاػخ. -3

ا عزكؼ اصحاب في الفترة االخيرة نمحظ اف المصرؼ الزراعي يعاني مف مشاكؿ مني  
رؤكس االمكاؿ عف استثمار امكاليـ في الزراعة ككضع شركط تعجيزية مقابؿ تسميؼ 
المزارعيف بحجة عدـ سداد االمكاؿ مف قبؿ المقترضيف إذ اف سداد االمكاؿ مف قبؿ 
المقترضيف يعتمد عمى االنتاج الزراعي كمدل تأثره بأرتفاع كانخفاض االسعار، كما كتتأثر 

الية لممصرؼ الزراعي باألكضاع التي يعيشيا البمد فقد شيدت الفترة التخصصات الم
( تدىكر االكضاع االمنية كعدـ استقرارىا كلجكء الحككمة لتخصيص 1224-1226)

المبالغ لكزارة الدفاع عمى حساب القطاعات االخرل كمف بينيا القطاع الزراعي كلحد االف 
اؿ بسبب العجز في ميزانية الدكلة ظؿ المصرؼ الزراعي الذم يعاني مف نقص االمك 

حيث انعكس عمى ضعؼ تسميؼ الفالحيف كبالتالي انخفاض انتاجية االرض لقمة االمكاؿ 
 المستثمرة في الزراعة.

 (11جدكؿ)
اسماء الصناديؽ التخصصية كقيمتيا في المصرؼ الزراعي في محافظة القادسية لسنة 

1224 
 ل١ّخ  اٌّجٍغ اٍُ اٌظٕلٚق

 8802644940 اٌفالؽ١ٓطغبه 
 15997893080 ِىٕٕخ ٍٚٚبئً اٌوٞ

 0 ا٘ٛاه
 0 ر١ّٕخ اثٕبء اٌؼواق

 3800000 اٌّوأح اٌو٠ف١خ
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 .1224المصدر: المصرؼ الزراعي في محافظة القادسية، بيانات )غير منشكرة( لسنة
 
 
 
 
 
 
 
 االرشاد كالتكعية الزراعية:-ب
يستند الى بحكث كخبرات ميدانية تنطمؽ بخطط  يقصد باإلرشاد الزراعي بأنو عمـ تطبيقي   

عممية تيتـ بمشاكؿ التعميـ غير الرسمي اك خارج المدرسة، كيمكف استخداـ العممية 
كيتطمب تنفيذه تعاكف كمشاركة اجيزة كمنظمات  (68)االرشادية في ام برنامج لمتنمية الريفية.

يتعممكف فيو طريؽ اإلقناع   رسمية كخاصة تعمؿ جنبا الى جنب مع السكاف الريفييف كافة
كمف خالؿ الطرؽ كالمعاينات االرشادية المختمفة كي يحدد مشكالتيـ بدقة مع تزكيدىـ 
بالمعارؼ المناسبة كاالتجاىات المرغكبة كالميارات االساسية لتطكير انفسيـ كتنمية قدراتيـ 

الزراعي قبؿ حدكث  كيتمثؿ الدكر الياـ لإلرشاد (72)كمساعدتيـ في ايجاد الحمكؿ لمشاكميـ.
المخاطر الزراعية في عمؿ تقكيـ سريع بالمشاركة لفيـ تصكر مفاىيـ كاتجاىات الزراع 
بالنسبة لممخاطر الزراعية كتحميؿ البيانات كالمعمكمات الالزمة لبناء استراتيجيات خاصة 
بتخفيؼ اثار ىذه المخاطر، كتأىيؿ ككادر االرشاد الزراعي في مجاؿ ادارة االزمات 

المخاطر الزراعية ،كتكعية الزراع كاثارة اىتماماتيـ نحك ىذه القضايا البيئية الميمة ك 
 كتأثيراتيا المتكقعة عمى المكارد المائية كخكاص االرض الطبيعية كالحيكية كالكيميائية. 

كيحقؽ االرشاد العديد مف االىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية اذ تيدؼ مف   
تصادية الى زيادة دخؿ المزارع عف طريؽ تطكير االنتاج كتحسيف كسائمة مف الناحية االق

                              
 .26-25،ص2884،الناشر جامعة  عمر المختار،2)( محمد عمر الطنكني كاخركف، االرشاد الزراعي ،ط68
 .245،ص1225)( عمي محمكد عبد العزيز كاييـ احمد الحمصي، االقتصاد الزراعي،  منشكرات جامعةدمشؽ،دمشؽ،72
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خالؿ االستعماؿ االمثؿ لمختمؼ عناصر االنتاج، كالعمؿ عمى زيادة الكفاءة االنتاجية، كمف 
الناحية االجتماعية ييدؼ الى تكعية السكاف الريفييف، كجعميـ اكثر ادراكا كقدرة عمى تحديد 

مى المبادرات الفردية كالعمؿ الجماعي كالتعاكني كبث ركح االعتماد مشاكميـ كتشجيعيـ ع
عمى النفس في ادارة العممية االنتاجية، اما مف الناحية العممية تكسيع االفاؽ المعرفية 
لمفالحيف كتثقيفيـ كتزكيدىـ بالخبرات الزراعية كتدريبيـ عمى استعماؿ ىذه الخبرات في 

  (72)العممية الزراعية.
ؽ يتبيف اف التعميـ االرشادم الزراعي ليس طريقة تعميمية فقط بؿ ىك مادة ارشادية كمما سب

يتـ معالجتيا بأسمكب معيف بيدؼ الكصكؿ بيا الى تحقيؽ اىداؼ محددة في التنمية، 
كبالتالي الى غاية التغيير السمككي التنفيذم كاالتجاىي لدل جميكر المسترشديف، كاالرشاد 

ذم يبحث في مشكالت الزراع كيعيد ترتيبيا في ضكء اىميتيا لمزراع الزراعي الناجح ىك ال
كيحاكؿ ايجاد حمكؿ ليا كمعالجة تمؾ الحمكؿ الفنية ارشاديا كتبسيطيا كجعميا اكثر كضكحا 
بما يسيؿ عمى الزراع تفيميا كيدفيـ لزيادة معارفيـ كخبراتيـ منيا، مما يساعد الزراع عمى 

يتاح لدييـ مف امكانيات ذاتية، ففي منطقة الدراسة يمارس حؿ مشكالتيـ اعتمادا عمى ما 
االرشاد الزراعي ميامو مف خالؿ المركز االرشادم التابع لمييأة العامة لإلرشاد كالتعاكني 
الزراعي في كزارة الزراعة كقسـ االرشاد في مديرية القادسية في محافظة القادسية اذ تقكـ 

سيـ المياـ في اقضية كنكاحي المحافظة، اذ تعمؿ عمى ىاتيف الجيتيف بالتنسيؽ بينيما بتق
اقامة النشاطات الخاصة المتمثمة بالدكرات كالمشاىدات الحقمية كالندكات االرشادية ككرشات 
العمؿ الميدانية كالحقكؿ االيضاحية كالتجارب البحثية التي يقكـ بيا المرشديف الزراعييف بمغ 

الشعب الزراعية في اقضية كنكاحي المحافظة، اذ  ( مرشدا زراعيا مقسميف عمى226عددىـ)
( يميو قضاء 38.5احتؿ قضاء الديكانية المرتبة االكلى في نسبة عدد المرشديف اذ بمغت)

( لكؿ منيا عمى الترتيب، جدكؿ 5.5، 24.2، 17.4عفؾ كالشامية كالحمزة بنسب بمغت)
 (.26( كخريطة رقـ )12رقـ)

                              
ز االسكندرية لمكتابة ،االسكندرية ،مرك2)( صبرم مصطفى صالح كزمياله، االرشاد الزراعي اساسياتو كتطبيقاتو،ط72
 .28،ص1223،
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اف عدد الندكات االرشادية التي عقدت في مدة الدراسة ( 13نمحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ)  
(قامت بيا مديرية زراعة القادسية بالتنسيؽ مع الشعب الزراعية في المحافظة اذ 3428بمغت)

يتـ التكجيو مف قبؿ كزارة الزراعة بعد تحديد عنكاف الندكة كمكانيا، اذ تضمنت ىذه الندكات 
كاستعماؿ الطرؽ الحديثة بالرم ككيفية استعماؿ مكاضيع تتعمؽ بمكافحة االمراض كاألفات 
( تكزعت عمى 222( كالدكرات الكظيفية بمغت)178االسمدة، اما الدكرات الفالحية فقد بمغت)

الشعب الزراعية اذ تضمنت مكاضيع تتعمؽ باستعماؿ منظكمات الرم الحديثة كاستعماؿ 
( 224ة،كبمغت المشاىدات الحقمية)المكننة الزراعية ككيفية مكافحة االدغاؿ كاألفات الزراعي

مشاىدة شممت جميع اقضية كنكاحي المحافظة ، ككانت اغمب المشاىدات الحقمية تتعمؽ 
( 65بمتابعة البذكر ككيفية مقاكمتيا لظركؼ زراعتيا في الحقؿ كبمغ عدد اياـ الحقؿ )

ارات ( كالزي15( كالميرجات كالمعارض )28( كالحقكؿ االيضاحية )76ككرشات العمؿ )
 (.2( كالبرامج التأىيمية )4( كالمطبكعات )7( كالقافالت االرشادية)2732الميدانية )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12جدكؿ)
التكزيع الجغرافي ألعداد المرشديف الزراعييف حسب الكحدات االدارية لمحافظة القادسية 

 ـ1212لعاـ
 ػلك اٌّوشل٠ٓ اٌٛؽلاد االكاه٠خ
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 % اٌؼلك

 33.6 46 اٌل٠ٛا١ٔخ
 5.1 7 ا١ٌَٕخ
 4.4 6 اٌلغبهح
 6.6 9 اٌشبفؼ١خ
 49.6 68 اٌّغّٛع

 7.3 10 ػفه
 3.6 5 ٍِٛو
 3.6 5 ٔفو

 13.9 19 اٌجل٠و
 28.5 39 اٌّغّٛع
 0.7 1 اٌؾّيح
 4.4 6 اٌَل٠و
 1.5 2 اٌشٕبف١خ
 6.6 9 اٌّغّٛع
 3.6 5 اٌشب١ِخ

 4.4 6 إٌّٙب٠ٚخ
 2.2 3 اٌظالؽ١خ

 5.1 7 غّبً
 15.3 21 اٌّغّٛع

 100 137 اعّبٌٟ اٌّؾبفظخ

 .1212المصدر: مديرية زراعة القادسية، قسـ االستثمار الزراعي، بيانات غير منشكرة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (26خريطة )
 ـ1212اعداد المرشديف حسب الكحدات االدارية لمحافظة القادسية لعاـ
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 (12المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )
 (13جدكؿ )

 (1212-1212االرشادية في محافظة القادسية لممدة)النشاطات 
ثؤبِظ  ِطجٛػبد لبفٍخى٠بهاِٙوعبٔبؽمٛي ٚهشخ ٠َٛ ِشب٘لاد كٚهاد كٚهاد ٔلٚاد  إٌَخ
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د  ا٠ؼبؽ١خ ػًّ ؽمً ؽم١ٍخ ٚظ١فخ فالؽ١خ اهشبك٠خ

 ِٚؼبهع
د 

 ١ِلا١ٔخ
 رأ١ٍٟ٘ اهشبك٠خ

عو٠لحاٌؼٕ .... 180 4 6 2 3 30 6 31 392 2010

 ثو
.... 

عو٠لحاٌؼٕ .... 190 3 9 4 11 30 10 24 484 2011

 ثو
.... 

عو٠لحاٌؼٕ 6 200 5 2 4 3 26 3 13 466 2012

 ثو
.... 

عو٠لحاٌؼٕ 1 190 3 1 6 8 22 8 27 435 2013

 ثو
.... 

عو٠لحاٌؼٕ 1 200 3 1 7 5 29 7 27 340 2014

 ثو
.... 

2015 349 23 4 12 11 7 .... 3 170 .... .... .... 

2016 340 22 23 4 17 1 .... 2 160 .... .... .... 

2017 319 23 18 37 10 16 .... 2 170 .... .... 3 

2018 507 21 17 77 6 16 .... 2 180 .... .... .... 

2019 566 31 4 24 1 18 .... 2 200 .... .... .... 

2020 321 47 1 44 1 6 .... .... .... .... .... .... 
 3 5 8 1840 26 19 87 76 335 101 289 4519 ٌّغّٛعا

 .1212المصدر: مديرية زراعة القادسية، قسـ االستثمار الزراعي، بيانات غير منشكرة، 
 
  االسمدة: -ج
تعد العامؿ االساسي المسؤكؿ عف انتاجية النبات كلكؿ نبات احتياجات معينة مف   

النبات كتقؿ انتاجيتو كلك زادت العناصر الغذائية التي لكقمت عف ىذه االحتياجات يضعؼ 
عنيا يككف ليا تأثيرات عكسية عمى النبات. كتعد االسمدة ىي مكاد تستعمؿ لتحسيف تغذية 
المحاصيؿ الزراعية حتى يزداد انتاجيا كتعرؼ بانيا مكاد يقصد منيا مد المحاصيؿ الزراعية 

نمكىا كيزيد انتاجيا اك  اك بيئة النمك بالعناصر المغذية مباشرة اك غير مباشرة حتى يتحسف
كتعد عممية التسميد مف العمميات االساسية التي تعتمد عمييا الزراعة في (71)تتحسف جكدتيا.

تحسيف االنتاج الزراعي كتطكيره كحيث اف مساىمة السماد في انتاج المحاصيؿ تقدر 
النخفاض %(،اذ اف الزراعة المتكاصمة تستنفذ خصكبة التربة تدريجيا مما يؤدم 42بحكالي)

المحصكؿ كمف ىنا يككف لزاما امدادىا بما تفقده مف عناصر غذائية السترداد قدرتيا 
كيتـ اضافة االسمدة بما يالئـ االشجار كمرحمة  نمكىا كبطريقة تتفؽ مع التربة (72)االنتاجية.

 كالمناخ كالرم بيدؼ تحقيؽ اعمى انتاجية. اف اشجار الفاكية كغيرىا مف النباتات تحتاج الى
عناصر غذائية لنمكىا كانتاجيا، اذاف العناصر ضركرية لمنباتات حتى يبمغ عددىا 
                              

 .262،ص2887)(  عبد المنعـ بميغ، االسمدة كالتسميد،منشأةالمعارؼ،االسكندرية،71
 .12،ص1222(،االردف،17)(  طاىر سميـ، قكاعد التسميد، مجمة االسمدة العربية، العدد )72
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فمثال عنصر الييدركجيف الذم مصدره  ,عنصر، كلكف مقدار حاجة النبات غير متساكية25
الماء ىك اكثر العناصر التي يحتاجيا النبات مف حيث الكمية، يميو عنصر الكاربكف الذم 

كما لمسماد (73)لكاربكف ثـ االككسجيف الذم مصدره الماء.مصدره غاز ثاني اككسيد ا
العضكم اىمية كدكر فعاؿ في االراضي الزراعية ضمف المنطقة الدراسة كعامؿ ميـ كفعاؿ 
في تحسيف انتاجية التربة كايضا يعمؿ عمى زيادة قابمية النبات عمى االحتفاظ بالماء كتحسيف 

رض  تعمؿ عمى اضعاؼ التربة مما يؤثر في انتاج بناء التربة. كما اف الزراعة المستمرة لأل
كانتاجية اشجار الفاكية لذلؾ يتطمب اضافة السماد الى التربة كمف ثـ يعيد التكازف الييا. اما 

( اف مجمكع كمية السماد المجيزة 27( كخريطة )13في منطقة الدراسة فيمحظ مف جدكؿ)
(دكنـ كتتبايف تكزيع ىذه 32136)( كغـ تخدـ مساحة زراعية 14782428الى الفالحيف )

 الكميات عمى الكحدات االدارية في المحافظة.
 

 (14جدكؿ)
 1212كميات السماد المجيزة حسب الكحدات االدارية لعاـ 

اٌَّبؽخ  اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 اٌّقلِٚخ
 ِغّٛع اٌَّبك ٔٛع اٌَّبك اٌّغٙي

 وغُ/
% 

 وغُ/اٌّووت وغُ/ا١ٌٛه٠ب
ِووي لؼبء 

 اٌل٠ٛا١ٔخ
1226 8400 178860 187260 0.72 

 0.30 78108 69158 8950 3044 ا١ٌَٕخ
 1.14 295502 279252 16250 3275 اٌلغبهح
 2.02 524993 504130 20863 1992 اٌشبفؼ١خ
 4.2 1085863 1031400 54463 9537 اٌّغّٛع

 3.02 782557 380257 402300 659 ِووي لؼبء ػفه
 8.6 2223756 661256 1562500 638 ٍِٛو

 6 1551300 546550 1004750 246 ٔفو
 26.7 6920715 6510370 410345 186 اٌجل٠و

 44.3 11478328 8098433 3379895 1729 اٌّغّٛع
 2.9 744507 237157 507350 2028 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 3.42 885967 430667 455300 1359 اٌَل٠و
 8 2070023 817953 1252070 225 اٌشٕبف١خ

 14.3 3700497 1485777 2214720 3612 اٌّغّٛع
 2.7 1545452 1479352 66100 6485 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 5 1285636 1230065 55571 5200 إٌّٙب٠ٚخ

                              
 ،ص2872كخدمتيا، مطبعة جامعة المكصؿ ،المكصؿ،اساسيات انشائيا –)(  يكسؼ حنا يكسؼ، البساتيف النفضية 73
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 5.4 1391449 1356483 34966 4075 اٌظالؽ١خ
 20.9 5404284 5329624 74660 10609 غّبً

 37.2 9626821 9395524 231297 26369 اٌّغّٛع
 100 25891509 20011134 5880375 41247 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 .1212المصدر: مديرية الزراعة، قسـ االنتاج النباتي، شعبة االسمدة ، بيانات غير منشكرة 

 (27خريطة )
 1212التكزيع الجغرافي لكميات السماد المجيزة حسب الكحدات االدارية لعاـ 
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 .(14المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 

 الجمعيات الفالحية:  -ق
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تعرؼ بأنيا مؤسسات اقتصادية زراعية كاجتماعية ثقافية تعمؿ عمى تييئة مختمؼ    
الكسائؿ المبذكلة في استغالؿ االراضي الزراعية كما يرتبط بيا مف فعاليات اقتصادية 

كتعرؼ (74)كاجتماعية تيدؼ الى تحسيف مستكل المعيشة كتطكر اساليب االنتاج الزراعي
بأنيا منظمة فالحية ذات شخصية مستقمة اقتصادية كاجتماعية كمينية تسعى  ايضا  

لخدمة اعضائيا، كىي في العادة يؤسسيا االفراد اك جمعيات مشتركة مف جمعيتيف اك اكثر 
اك جمعيات متخصصة، كقد ككنت الجمعيات الفالحية اتحاد عاـ  يعرؼ ب)االتحاد العاـ 

 (75)ا قانكف خاص بيا يعرؼ ب)قانكف الجمعيات الفالحية(.لجمعيات الفالحية التعاكنية( كلي
إذ تمعب دكرا ىاما في تطكير الريؼ باالشتراؾ مع الدكلة في تنظيـ العمميات الزراعية 
كتسييؿ المعكقات كالمشاكؿ كافة كتكفير المبيدات كاالسمدة لمفالحيف. فضال عف تقديـ 

لمنيكض بكاقع القطاع الزراعي لككنيا احد  االرشادات الزراعية الميمة حيث تعد كسيمة فعالة
عناصر السياسة الزراعية كتؤدم دكر ميـ في تطكير كتنمية االنتاج الزراعي ، اذ اصدرت 

( الذم كحد فيو الحركة الفالحية كاتحادىا بالحركة 23قانكف رقـ)2866الدكلة في عاـ
  .(76)الفالحية التعاكنيةالتعاكنية الزراعية ضمف تنضيـ كاحد ىك االتحاد العاـ لجمعيات 

(جمعية فالحية تكزعت عمى مختمؼ اقضية المحافظة جدكؿ 17تضـ محافظة القادسية ) 
(دكنما كلـ 857321(كتشرؼ ىذه الجمعيات عمى مساحة اجمالية تبمغ حكالي)15رقـ )

تقتصر عمى االراضي الزراعية كحسب كانما غير الزراعية منيا كنأمؿ استصالحيا في 
(دكنما، كبالنسبة لعدد اعضائيا فقد بمغ 1752574ام كانت المساحة الصالحة)المستقبؿ ،

 (عضك.7244حكالي ) 1212عدد اعضائيا في سنة 
 
 
 

                              
 136،ص2875)( عبد الكىاب مطر الداىرم، االقتصاد الزراعي، مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر،المكصؿ،74
 .2،ص1222)( جميؿ عكدة، المرجعية القانكنية لمجمعيات العراقية ،مقاؿ منشكر لى شبكة االنترنيت،75
،مجمة النفط كالتنمية، العدد الرابع بغداد، السنة الثالثة 2857ة التعاكنية في ظؿ ثكرة)( محمكد فرج الالمي، الحرك76

 .267،ص2877عشر،
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 (15جدكؿ)
 1212التكزيع الجغرافي لمجمعيات الفالحية مع مساحة عمميا كالمساحة الصالحة لمزراعة في محافظة القادسية لعاـ 

 اٌَّبؽخ اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ َِبؽخ ػٍّٙب ػلك اػؼبئٙب اٍُ اٌغّؼ١خ إٌبؽ١خ اٌمؼبء

 

 اٌّووي
 250 عّؼ١خ االٔطاللخ

47531 144250 
 200 عّؼ١خ اٌوفبق

 84000 48140 300 عّؼ١خ ا١ٌّالك ا١ٌَٕخ

 104000 64500 107 عّؼ١خ اٌلغبهح اٌلغبهح

 161600 39456 223 عّؼ١خ اٌوافل٠ٓ اٌشبفؼ١خ

 
 
 ػفه

 170000 84628 225 إٌٙبءعّؼ١خ  اٌّووي

 ٍِٛو

 200 عّؼ١خ اٌؼبطفخ

 250 عّؼ١خ إٌق١ٍخ 227000 64152

 160 عّؼ١خ اٌىٛصو

 272552 42630 100 عّؼ١خ فٍَط١ٓ ٔفو

 اٌجل٠و

 200 عّؼ١خ اٌفزؼ

 450 عّؼ١خ اٌفواد 410671 104136
 300 عّؼ١خ إٌظو

 اٌؾّيح

 اٌؾّيح

 500 عّؼ١خ اٌمبك١ٍخ

 350 عّؼ١خ اٌؾفبهح 286000 95001
 470 عّؼ١خ اٌفبٚ

 اٌَل٠و

 250 عّؼ١خ اٌَل٠و

 270 عّؼ١خ اٌؾفبهح 210238 82651

 200 عّؼ١خ اٌؼجٛه

 اٌشٕبف١خ
 250 عّؼ١خ اٌفواد

96026 453121 
 370 عّؼ١خ إٌٙؼخ

 
 اٌشب١ِخ

 اٌّووي

 520 عّؼ١خ اٌشب١ِخ

 300 عّؼ١خ إٌؼبي 51545 83637

 200 عّؼ١خ اال١ِٓ

 45108 34151 300 عّؼ١خ اٌفوار١ٓ اٌظالؽ١خ

 إٌّٙب٠ٚخ
 200 عّؼ١خ االٍزمالي

53390 68000 
 450 عّؼ١خ االؽَبْ

 172600 112010 460 عّؼ١خ اٌملٚح غّبً

 2860685 968402 8055 -  اٌّغّٛع

 .1212لمجمعيات الفالحية في محافظة القادسية ، بيانات غير منشكرة لعاـ المصدر: سجالت االتحاد المحمي 
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 (28خريطة )

 1212التكزيع الجغرافي لمجمعيات الفالحية مع مساحة عمميا كالمساحة الصالحة لمزراعة في محافظة القادسية لعاـ 
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 (15المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ)

 -المبيدات:-ك
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منفردة اك خميط مف مجمكعة مكاد تككف الغاية منيا الكقاية مف ام ىك ام مادة كيميائية    
َافة اك القضاء عمييا اك تخفيض نسبة تكاجدىا حيث تؤدم الى الحاؽ الضرر اثناء انتاج 
االغذية كالمنتجات الزراعية كاالعالؼ اك اثناء نقميا كخزنيا كتسكيقيا كايضا تستعمؿ لتنظيـ 

أك لتجفيفو اك لكقاية الثمار مف التساقط قبؿ النضج ،كاف نمك النبات اك ألسقاط أكراقو 
استعماليا يجب اف يتـ عندما تفشؿ جميع الطرائؽ االخرل لمكافحة اآلفات كيجب اف يراعي 
استخداـ مبيد معيف كبشكؿ صحيح الف االستعماؿ الخطأ يؤدم الى حدكث اضرار 

ات لكافة انكاع األفات كالحشرات لألشجار، كلممبيدات بعض المزايا المركنة حيث تكجد مبيد
كجكدة الفكاكو كرخص اسعارىا كالمحافظة عمى الفكاكو مف األفات الي تصيبيا كتسبب 

 خسارة لممزارع. 
كليا مساكئ عمى صحة االنساف بصكة مباشرة عف طريؽ الممس اك االستنشاؽ اك غير 

 .(77)مباشر عف طريؽ تناكؿ الفكاكو الممكثة
 -سادسا: التسكيؽ:

إلشباع احتياجات االنساف بجمب المنتجات  يعرؼ التسكيؽ ىك نشاط اقتصادم ييدؼ   
لممستيمكيف الطالبيف في ىيئة كشكؿ مالئـ كمكاف محدد ككقت مناسب الذم يسمح باستمرار 

  (78)انتاجيا كتدفقيا.
ف اما التسكيؽ الزراعي فيقصد بو كؿ العمميات كالمؤسسات المرتبطة بنقؿ السمع الزراعية م  

المنتجيف الى المستيمكيف ككذلؾ النقؿ العكسي لمستمزمات االنتاج كالعيش اضافة لطمب 
المستيمكيف الى قطاع االنتاج الزراعي اذ يتضمف التسكيؽ الزراعي التجميع كالتدرج كالتعبئة 
كالنقؿ كالتخزيف كالتصنيع الزراعي كالبيع كالشراء كالتحكيؿ كالتسعير كالعالقات التنافسية 

 .(82)مساكمة، كمعمكمات السكؽ كالبيع بالتجزئة كالكاسطة كتحديد السعرم كال
 كيقسـ التسكيؽ الى طرؽ النقؿ ككسائط النقؿ كيمكف تكضيحيا عمى النحك االتي :   

 ؽوق إٌمً: -2

                              
 قضاء الديكانية _ناحية السنية 1212/ 2/22)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف ، تاريخ 77
 .15،ص1227ر الفكر العربي،القاىر،)( ابراىيـ سميماف كمحمد جابر، نظـ التسكيؽ الزراعي، دا78
 .26،ص1222( محمد عبيدات ،التسكيؽ الزراعي، الجامعة االردنية، دار كائؿ لمنشر، عماف ،2) 82
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تعد طرؽ النقؿ المختمفة شراييف النشاط االقتصادم في العالـ كالنقؿ عممية متممة لإلنتاج 
انتاج السمع كالمنتجات اال بنقميا الى اسكاؽ التصريؼ كيعد عممية  حيث ال تكتمؿ عممية

اساسية ال غنى عنيا لتكفير السمع كالمنتجات عف طريؽ التبادؿ كالتجارة. ايضا تتضمف 
طرؽ النقؿ جميع السبؿ التي تؤدم الى اتاحة المنتجات الى المستيمؾ في المكاف المطمكب 

السعر الذم يمكف المستيمؾ مف الحصكؿ عمى ىذه كالزماف المناسب بالشكؿ المرغكب كب
كايضا ىك مقياس العالقات  (82)المنتجات في الكقت نفسو يسمح باستمرار انتاجيا كتدفقيا.

المكانية التي تنشأ بيف االقاليـ الجغرافية فالعالقات كالركابط ما بيف االقاليـ تنعكس مف خالؿ 
كاسطتيا يتـ اكتشاؼ العالقات ما بيف االقاليـ عمميات النقؿ، ام اف عممية النقؿ ىي التي ب

الجغرافية، فالنقؿ ال يقتصر عمى نقؿ االفراد كالسمع كانما يتضمف نقؿ االفكار كالمخترعات 
كالنقكد حيث يمعب النقؿ دكرا حيكيا في تدفؽ السمع مف مكاف انتاجيا كايصاليا الى االسكاؽ، 

اؿ تحسيف النقؿ الداخمي مف خالؿ كسائطو اال اف عدـ استغالؿ طاقات ىذا القطاع في مج
المتنكعة لنقؿ السمع مف المنافذ الحدكدية الى االسكاؽ سينعكس ذلؾ في اسعار تمؾ السمع، 
حيث يعد النقؿ مف اىـ العكامؿ التي يتكقؼ عمييا التكسع في االنتاج الزراعي عف طريؽ 

الى مناطؽ االستيالؾ كاف تكفر  تكفير طرؽ النقؿ الكافية في نقؿ الفكاكو مف مناطؽ االنتاج
طرؽ النقؿ السيمة كالرخيصة يقمؿ مف تكاليؼ االنتاج الزراعي كاف تكفر النقؿ يشجع الفالح 
عمى االستمرار في التكسع بالرقعة الزراعية مستقبال كاذا حدث العكس يعمؿ عمى زراعة ما 

 يمكف سد االحتياجات المحمية.
يدة مف طرؽ النقؿ البرية كالتي تعتمد في حركتيا اف محافظة القادسية تتمتع بشبكة ج

 بشكؿ اساس عمى طرؽ السيارات كخط سكؾ الحديد.
 ( 16جدكؿ )

 1212اطكاؿ الطرؽ الرئيسة في محافظة القادسية كاتجاىاتيا لعاـ 
 ارغبٖ اٌطو٠ك (وُ)اٌطٛي %

 ؽٍخ-ك٠ٛا١ٔخ 30 10

 ٍّبٚح-ك٠ٛا١ٔخ 52.2 18

 اٌفغو-اٌجل٠و-ػفه-ك٠ٛا١ٔخ 89.3 31

 ٍِّؾخ-لبك١ٍخ-شٕبف١خ 58.5 20

 ٔغف-ك٠ٛا١ٔخ 43 15

                              
 . 244،ص1221)( شنيشؿ السعدم، االقتصاد الزراعي، مؤسسة مصر، مرتضى لمكتاب العراقي،82
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 اٌطو٠ك اٌظٕبػٟ 16.5 6

 اٌّغّٛع اٌىٍٟ 298.5 100

 .1212المصدر: مديرية الطرؽ كالجسكر في محافظة القادسية، القسـ الفني، بيانات غيرمنشكرة
 
 

كـ( منيا 2241.6)ريفية( يشكؿ مجمكع اطكاليا-ثانكية-كتضـ ثالث انكاع مف الطرؽ)رئيسة
%(مف مجمكع اطكاؿ الطرؽ المعبدة في المحافظة 18كـ(كبنسبة بمغت)178.4طرؽ رئيسة)

%(اما الطرؽ الريفية فقد بمغت 14كـ(كبنسبة)146.5كطرؽ ثانكية بطكؿ)
%(كتمر بالطرؽ الريفية الزراعية. كلمطرؽ الثانكية اىمية مف 35كـ( كبنسبة)424.5اطكاليا)

فظة بمراكز االقضية كالنكاحي مف جية كربط االقضية كالنكاحي خالؿ ربط مركز المحا
التابعة ليا مف جية اخرل كايضا تعمؿ عمى سرعة كصكؿ المنتجات الى االسكاؽ المحمية 

 في المحافظة.
اما بالنسبة لمطرؽ الريفية التزاؿ العديد مف المناطؽ الريفية التي تربط القرل بالكحدات 

نخفاض كفاءتيا كتعد قديمة كمسالكيا ضيقة كاف ىناؾ العديد مف االدارية تتميز بقمتيا كا
المناطؽ الريفية لـ تصؿ الييا الطرؽ المعبدة ما يضطر الفالحيف اف يسمككا المسارات 
الترابية كاستخداـ االكتاؼ العالية لشبكات البزؿ مما ينعكس عمى تكاليؼ نقؿ التجييزات 

 االنتاج الزراعي.الزراعية كتسكيقيا مما ينعكس عمى كمفة 
 
 (17جدكؿ )

اتجاىات كطكؿ الطرؽ الثانكية التي تربط مراكز االقضية بمراكز النكاحي كالمناطؽ القريبة  
 1212منيا في محافظة القادسية لعاـ 

 (وُ)اٌطٛي ارغبٖ اٌطو٠ك

 35.6 شٍِٟٛ-كغبهح-اٌل٠ٛا١ٔخ

 24 رمبؽغ ١ِواْ اٌؼط١خ-اٌؾّيح

 22 غّبً-ِفوق غّبً

 13 ِٕٙب٠ٚخ-اٌظالؽ١خ

 7 ٍِٛو-اٌلغبهح
 2.5 ِمزوثبد عَو اٌَل٠و

 10 ػفه-اٌّزفوق ِٓ اٌل٠ٛا١ٔخ-ٔفو اٌقبص

 7 اصبه ٔفو-ػفه

 28 غّبً-اٌشٕبف١خ

 27 ػفه-ٍِٛو

 20 ِٕٙب٠ٚخ -ا١ٌَٕخ

 31.5 ١ِواْ اٌؼط١خ-اٌشٕبف١خ
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 30 اٌؾّيح ا١ٌَبؽٟ-اٌَل٠و-اٌل٠ٛا١ٔخ
 257.6 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 .1212مديرية الطرؽ كالجسكر في محافظة القادسية، القسـ الفني، بيانات غيرمنشكرةالمصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (18جدكؿ )
 1212اتجاىات كاطكاؿ الطرؽ الريفية ضمف محافظة القادسية

 (وُ)اٌطٛي ارغبٖ اٌطو٠ك (وُ)اٌطٛي  ارغبٖ اٌطو٠ك

 18 اٌشبْ ٘ل٠ت اال٠ّٓ-اٌشب١ِخ 6 اٌج١ًٔٛ-اٌيث١ل-اٌلغبهح

 18 اٌشبْ ٘ل٠ت اال٠َو-اٌشٕبف١خ 2 اٌفٛاه-ػفه

 15 ِٕطمخ اٌلٚه-إٌٛه٠خ 4 اَ اٌشٛاه٠ف-غّبً

 6 اٌؾغبه٠خ 17 اٌجٛػج١ٌ-اٌشجبٔبد-ف١وٞ

 3 لو٠خ اٌٙالد-اٌلغبهح 13 ِيهػخاٌلٌٚخ-اٌؾّيح

 4 اٌج١ؼ١خ-اٌغجٛه 13 اٌطؾ١ٕ١خ-إٌّٙب٠ٚخ

 6 لو٠خ اٌؾ١ٕ١َخ -اٌجل٠و 25 اٌغوة-اٌشٕبف١خ

 35 اٌفواؽٕخ -اٌجل٠و 20 اثٛاٌفؼً-ا١ٌَٕخ

 5 لو٠خ اٌق١ؾ-االصبه 8 إٌغ١ش١خ-غّبً

 10 لو٠خ ؽ١َٓ ِشىٛه-اٌؾّيح اٌمل٠ُ 3 اٌؾو٠خ -إٌّٙب٠ٚخ

 12 اٌلع١ً-اٌشب١ِخ 7.5 اٌؼجوح-اٌشٕبف١خ

 18 اَ اٌطجبش١و-ػبِو اٌلع١ٍٟ 12.5 إٌق١ٍخ-غّبً

 12 لو٠خ اٌطالئغ-ٔفو 15 اٌجووبد -ٍِٛو

 27 ه٠خ اٌفبهكٚح -اٌطبثٛ 7 اٌلهػ١خ-ٍِٛو
 20 ؽبلُ اٌؼـ-اٌجل٠و 18.5 اِزلاك ِيهػخاٌلٌٚخ

 11 اٌملٚهٞ 17 طله اٌلغبهح-اٌلغبهح

 5 لو٠خ ػجل اٌَبكح 6 اٌقٌّ-إٌغ١ش١خ
 8 اثٛوفٛف -إٌّٙب٠ٚخ 2 ثٕٟ ِل٠ٓ

 10 لو٠خ ٍىبْ ؽج١ت -ٍىبْ 18 اٌجٛٔب٠ً-ا١ٌَٕخ

 7 اٌْٛٚ-اٌشب١ِخ 3.6 غؼ١جخ-اٌظالؽ١خ

 7 لو٠خ اٌىوكٞ-اٌشب١ِخ 22.5 اٌجَب١ِخ-اٌغوة

 8 اٌجٛؽب٘و-ا١ٌَٕخ
 505.6 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 .1212المصدر: مديرية الطرؽ كالجسكر في محافظة القادسية، القسـ الفني، بيانات غير منشكرة،
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 (12خريطة )
 1212كالريفية لغاية التكزيع الجغرافي لطرؽ النقؿ الرئيسة كالثانكية 
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 (18( ك )17( ك )16المصدر: اعتمادا عمى الجداكؿ )

 
 ٍٚبئؾ إٌمً:  -0

رشىً ٍٚبئؾ إٌمً اٌؼظت اٌنٞ رؼزّل ػ١ٍٗ وبفخ اٌمطبػبد ٚاٌفؼب١ٌبد اللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

ٚاٌفؼب١ٌبد اٌجشو٠خ ٌنٌه ٚاٌضمبف١خ. وّب رؼل ِؤشوا و١ّب ٌم١بً كهعخ اٌؼاللخ ٚاٌزواثؾ اٌّىبٟٔ ث١ٓ االٔشطخ 
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ٔالؽع أٗ وبْ ِٛػغ ا٘زّبَ اٌغغواف١١ٓ ِٚٓ اعً هفغ االٔزبط االلزظبكٞ)اٌيهاػٟ( فٟ اٞ ثٍل الثل ِٓ 

رط٠ٛو إٌمً وٛٔٗ ٠ؼل ػبًِ ُِٙ ٚاٍبٍٟ ٌزقف١غ رىب١ٌف إٌّزغبد ٚرؾم١ك الظٝ االهثبػ.
(40)

ٚرَُٙ  

ً اٌىج١وح ٚاٌظغ١وح إم ٠ؾوص اٌّياهػ١ٓ ػٍٝ فٟ ػ١ٍّخ ٔمً االٔزبط  ػلك  وج١و ِٓ ا١ٌَبهاد اٌؾّ

رٛف١و افؼً ٍٚبئؾ إٌمً ٚا٠ظبٌٙب فٟ الظٝ ٚلذ ِّىٓ ألْ اٌفٛاوٗ ِٓ اٌّؾبط١ً ٍو٠ؼخ اٌزٍف ٚلل 

%( ِٓ اٌفٛاوٗ رٕمً ث١َبهاد اٌؾًّ اٌظغ١وح اٌّؼوٚفخ 49ٚعلد ِٓ فالي اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ اْ َٔجخ )

د ٌٕمً اٌفٛاوٗ ِٓ اٌجَبر١ٓ اٌٝ االٍٛاق ال١ٍّب اٌمو٠جخ ِٕٙب ٟٚ٘ % ُِٕٙ ٠َزقلَ اٌَبؽجب9ثبٍُ )و١ب( ٚ

 غ١و ِالئّخ ٌّضً ٘نا إٌٛع ِٓ االٔزبط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .18-22، ص1223،مطبعة جامعة تكريت،2العميا، ط)( مجيد ممكؾ السامرائي، جغرافية النقؿ المتقدمة لمدراسات 81



 

 

 
 

 الفصؿ الرابع
التحميؿ المكاني لزراعة كانتاج اشجار 

 الفكاكو في محافظة القادسية
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 الفصؿ الرابع
 

تعتبر الفكاكو احد فركع عمـ البستنة الذم ىك احد العمـك الزراعية  كالذم ييتـ بدراسة زراعة كتنمية كخدمة كتربية      
. (82)كاكثار المحاصيؿ البستنية مف خالؿ تييئة الظركؼ المثمى لنمكىا كبالتالي الحصكؿ عمى حاصؿ جيد ذك نكعية عالية

كتيف كحمضيات كانكاع اخرل مف الفكاكو بأىمية في تحظى اشجار الفكاكو مف اعناب لذلؾ 
غذاء االنساف فضال عف اىميتيا االقتصادية اذ تحظى ىذه االشجار باىتماـ كبير مف قبؿ 
الفالحيف  حيث تعد اشجار الفكاكو كالحمضيات مف العناصر االساسية بالنسبة لإلنتاج 

ي كتزايد الطمب عمى منتجاتيا فضال الزراعي في سد االحتياجات الغذائية نتيجة النمك السكان
عف تكفيرىا كثير مف المكاد االكلية لمصناعات الغذائية كالطبية كمكاد التجميؿ كلذلؾ 

 اصبحت زراعة اشجار الفاكية عمى اختالؼ انكاعيا ذات اىمية اقتصادية كبيرة.

تحتفظ بأكراقيا تقسـ الفكاكو عمى نكعيف احدىما اشجار الفكاكو الدائمة الخضرة التي     
عمى مدار السنة كبعضيا يحتاج الى فترة مف البركدة إلنتاج الثمار بنكعية جيدة مثؿ الزيتكف 
كالحمضيات ،كالنكع االخر اشجار الفكاكو النفضية التي تتساقط اكراقيا خالؿ فصمي الشتاء 

لنكاة كالخريؼ كما ىك الحاؿ ألشجار )التفاح كالمشمش كالتيف(فضال عف الفكاكو ذات ا
 .(83)الصمبة

تتميز اشجار الفكاكو باف ثمارىا تحتكم عمى سعرات حرارية قميمة اال أنيا غنية بمحتكاىا    
( كما يتميز القسـ االخر مف الثمار بأنو يحتكم عمى البركتيف A,Cمف الفيتامينات مثؿ )

، كنظرا كالكربكىيدرات  كبعض العناصر المعدنية كالكالسيـك كالحديد كالفسفكر كالبكتا سيـك
لمتداخؿ بيف انكاع الفكاكو حيث يزرع اكثر مف نكع داخؿ البستاف الكاحد مما يتعذر الحصكؿ 
عمى المساحة التي يشغميا كؿ نكع مف ىذه االشجار حيث نمحظ اف ىذا النكع مف الزراعة 
يقع ضمف الزراعة الكثيفة بؿ اف ىذه البساتيف مستثمرة في زراعة بعض الخضر حسب 

 .(84)الحاجة الييا سكاء الستيالؾ الفالح اك لغرض التسكيؽ النكع ك 
                              

 .2ـ،ص1226جامعة المكصؿ، -)( اياد ىاني اسماعيؿ، مبادئ عمـ البستنة كىندسة الحدائؽ، كمية الزراعة كالغابات82
)(  عبد الرزاؽ محمد الجميمي، جبار عباس الجميمي، انتاج الفاكية، مطبعة كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، 83
 .22د،صبغدا
 ، قضاء الشامية.16/4/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف ، تاريخ 84
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 اكال : التكزيع الجغرافي ألشجار الفكاكو بحسب اعدادىا:
اف دخكؿ االصناؼ ذات النكعية الجيدة كاف ليا االثر الكبير في تحسيف انكاع الفكاكو    

كالبشرية فقد  كالسعي لزيادة اعدادىا ككميات انتاجيا، كنظر الختالؼ الظركؼ الطبيعية
مرت ىذه االشجار بحالة مف التذبذب في اعدادىا كانتاجيا مف منطقة الى اخرل بسبب 
االىماؿ كعدـ تكفر الظركؼ المالئمة منيا تحسيف التربة كتكفير طرائؽ الرم الحديثة 
كغيرىا، كاف اشجار الفكاكو تتـ زراعتيا مجتمعة ضمف بساتيف النخيؿ مما تـ االعتماد عمى 

ىا كمتكسط انتاجية الشجرة الكاحدة مف اجؿ تقدير انتاجيا لذا فأف بساتيف الفكاكو في اعداد
 منطقة الدراسة تأخذ عيف التكزيع لبساتيف النخيؿ.
 (22جدكؿ )

 1212اعداد اشجار الفكاكو في القادسية كالعراؽ لعاـ 
نسبة 

المحافظة مف 
 العراؽ

عّٙٛه٠خ 

 اٌؼواق
َٔجخ وً ٔٛع ِٓ 

 %اٌّؾبفظخ
ة القادسيةمحافظ  نكع الفاكية 

 التيف 10895 19 413434 2.6
 الرماف 9300 16 6452378 0.1
 العنب 9165 16 11674915 0.1
 النبؽ 8345 14.18 281566 3

 الزيتكف 5510 9.36 1341339 0.4
 المشمش 4245 4.96 1066429 0.4
 النارنج 3505 6 757912 0.5
 التفاح 3450 6 2624496 0.1
 البرتقاؿ 3030 5.14 6383881 0.1
 التكت 665 1.13 270326 0.3
 الحامض 530 0.90 291537 0.2
 كمثرل 155 0.26 542980 0.03
 الخكخ 50 0.08 180916 0.03
 المجمكع 58845 100 32282109 0.18

منشكرةالمصدر: المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير  ..     
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( كبعد التحقؽ مف االحصائيات الحظنا اف اشجار التيف تأتي في 22مف خالؿ جدكؿ رقـ) 
%( مف مجمكع الفكاكو 28مقدمة الفكاكو التي تشتير بيا المحافظة بنسبة بمغت)

%( مف 25%( مف مجمكعيا العاـ في البمد، اما الرماف بمغت نسبتو حكالي )1.5كنسبة)
%( 25%( مف مجمكع البمد،ثـ العنب بمغ حكالي)2.2فظة كنسبة)مجمكع فكاكو المحا

%(مف مجمكع فكاكو 23.27%(مف مجمكع فكاكو البمد،اماالنبؽ بمغ حكالي)2.2كنسبة)
%( 2.3%(كنسبة )8.25%(مف المجمكع العاـ لمبمد،ثـ الزيتكف بنسبة)2المحافظة كنسبة)

مف مجمكع البمد العاـ، اما %( 2.3%( كبنسبة)3.85مف مجمكع البمد، كالمشمش بنسبة )
%( مف مجمكع البمد، اما 2.4%( مف مجمكع فكاكو المحافظة كنسبة)5النارنج يككف بنسبة )
%(مف مجمكع البمد، اما 2.2%( مف مجمكع فكاكو المحافظة كنسبة)5التفاح فشكؿ نسبة)
لعاـ %( مف مجمكعيا ا2.2%( مف مجمكع فكاكو المحافظة كنسبة)4.23البرتقاؿ بمغ بنسبة)

%( مف مجمكع البمد، اما الحامض بمغ 2.2%(كنسبة)2.22في البمد،ثـ التكت بنسبة)
%( مف المجمكع العاـ غي البمد، 2.1%( مف مجمكع فكاكو المحافظة كنسبة)2.82بنسبة)

%( لكؿ منيما عمى الترتيب مف مجمكع فكاكو 2.27%، 2.15كاخيرا الكمثرل كالخكخ بنسبة)
 %( لكؿ منيما عمى الترتيب مف المجمكع العاـ لمبمد.2.22%،2.22المحافظة كنسبة )

 كتقسـ اشجار الفكاكو الى عدة انكاع لعؿ مف اىميا:   

 التيف:-2
ficus Caricaاالسـ العممي: 

تعد شجرة التيف مف جنس االشجار   ficusكىك مف الفكاكو ذات القيمة الغذائية العالية   
ناصر كمركبات متعددة فالثمار تحتكم عمى المتساقطة االكراؽ مف لما تحتكيو مف ع

 المركبات كالفيتامينات كااللياؼ كعديد مف العناصر الغذائية.
اما بالنسبة لمتطمبات شجرة التيف مف ناحية االضاءة يحتاج التيف الى مستكل منخفض مف  

ساعة ( كزيادة االضاءة تعمؿ 23-21الضكء كتككف مدة االضاءة يبمغ فييا طكؿ النيار )
.اما درجة الحرارة تعد اشجار التيف مف (85)مى زيادة نسبة الحمكضة كرداءة نكعية الثمارع

الفكاكو التي تتحمؿ ارتفاع درجة الحرارة كالرطكبة خالؿ مكسـ النضج مما يؤدم الى تخمر 

                              
 .54،ص2877)( فيصؿ رشيد الكناني، مبادئ عمـ البستنة، دار الكتب لمطباعة، جامعة المكصؿ،85
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اك اكثر °( ـ42ثمارىا كتشققيا في كثير مف األحياف كيتحمؿ ارتفاع درجة الحرارة تصؿ)
ارتفاع درجة الحرارة يساعد عمى النمك السريع ككبر حجـ الثمرة كتتأثر احيانا حيث اف 

في اف °( ـ 7-بانخفاض درجة الحرارة خالؿ الشتاء كقد تتحمؿ في اكثر الحاالت )
انخفاضيا عف ىذا الحد سكؼ يمحقؽ الكثير مف األضرار ألشجارىا كربما تمكت اذ كصمت 

 الى 
%( كاف ارتفاع الرطكبة 62يتطمبيا تقدر حكالي).كاف معدؿ الرطكبة التي (86)°(ـ26-)

النسبية يؤدم الى اصابة اشجار التيف بالصدأ اك تساقط قسـ مف اكراقيا كتأخر نضج الثمار 
ممـ( اك مايعادليا مف مياه الرم حيث اف 422،اما بالنسبة لألمطار يحتاج التيف حكالي )

 .(87)سقكط االمطار مع جك بارد يسبب تشقؽ الثمار كتعفنيا
كمف خالؿ الدراسة الميدانية اتضح اف اشجار التيف تنمك في كؿ انكاع الترب تقريبا اال اف   

االفضؿ ىي التربة الطينية كعند الزراعة يزرع التيف عمى مسافات كخطكط متباعدة نظرا 
لحجميا الكبير عند النمك كعند جني الثمار يككف بشكؿ منظـ كذلؾ ايضا يساعد الشجر في 

سنكات، اما بالنسبة لمرم فيحتاج الى رم غزيز في االياـ االكلى مف 22حكالي  اف تعمر
النمك كبفترات متفاكتة كبعدىا يحتاج الى كميات قميمة مف المياه مرة اك مرتيف باألسبكع ، اما 

 .(88)التسميد نكع السماد سماد عضكم كيكريا كيتـ التسميد كؿ شير تقريبا
بمغ  1222نمحظ اف سجؿ اعمى انتاج في سنة (6( كشكؿ)22كمف خالؿ الجدكؿ )

كغـ(  ثـ بمغ االنتاج ايضا 276225)1222كغـ( كادنى انتاج في سنة 862866حكالي)
كغـ،  187122كغـ،  224623( حكالي  )12121122711228اعمى باقي السنكات في )

( بمغ حكالي 1223، 1225، 1226كغـ( لكؿ منيا عمى الترتيب ثـ سنة)151458
، 1222كغـ( لكؿ منيما عمى الترتيب ثـ سنة)115332كغـ،122252كغـ، 124132)

                              
، مؤسسة دار فرانكميف )( جكزيؼ ادمكند كاخركف، اساسيات بساتيف الفاكية، ترجمة سعد شفيؽ كمصطفى شكرم86

 .232،ص2856لمطباعة كالنشر،القاىرة،
)( نسريف عكاد عبدكف الجصاني،العالقة المكانية لزراعة اشجار الفاكية النفضية بخصائص المناخ في العراؽ، رسالة 87

 .1222ماجستير، كميةاألداب، جامعة الككفة،
 ناحية السنية. -، قضاء الديكانية1/5/1212ف، تاريخ )( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعي88
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كغـ( لكؿ منيما  121332كغـ، 126512كغـ،   121244( بمغ حكالي )1224، 1221
 عمى الترتيب.

 ( 22جدكؿ )
 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لحصكؿ التيف في محافظة القادسية مف 

االٔزبط
 ادإٌَٛ ػلك االشغبه (شغوح/وغُ) *

973977 40414 2010 

187016 7760 2011 

207621 8615 2012 

212055 8799 2013 

226443 9396 2014 

202440 8400 2015 

233360 9683 2016 

235240 9761 2017 

298213 12374 2018 

315734 13101 2019 

262569 10895 2020 

 التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ 
*

وغُ/شغوح وّب ٘ٛ ِؼزّل ِٓ لجً ِل٠و٠خ اٌيهاػخ فٟ 09.22ؽ١ش رُ اػزّبك ِؼلي أزبع١خ اٌشغوح اٌٛاؽلح 

 ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ.

 

 

 

 

 
 

 (7شىً )

 

 
 (32اٌّظله: ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي هلُ )

 (21جدكؿ)
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 1212لمحصكؿ التيف في محافظة القادسية لسنةعدد اشجار التيف كاالنتاج كنسبتيا المئكية 
االٔزبط إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌٛؽلاد االكاه٠خ ػلك االشغبه (شغوح/وغُ) *

 لؼبء ِووي اٌل٠ٛا١ٔخ 1100 26510 10

 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ 4250 102425 39

 ٔبؽ١خ اٌلغبهح 3200 77120 29

 ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ … … …
 اٌّغّٛع 8550 206055 78
 ِووي لؼبء ػفه 560 13496 5

 ٔبؽ١خ ٍِٛو 225 5422 2

 ٔبؽ١خ ٔفو 250 6025 2

 ٔبؽ١خ اٌجل٠و … … …

 اٌّغّٛع 1035 24943 9

 ِووي لؼبء اٌؾّيح 800 19280 8

 ٔبؽ١خ اٌَل٠و 90 2169 1

 ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ … … …

 اٌّغّٛع 890 21449 9

 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ 120 2892 1

 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ 300 7230 3

 ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ … … …

 ٔبؽ١خ غّبً … … …

 اٌّغّٛع 420 10122 4

 اٌّغّٛع اٌىٍٟ 10895 262569 100

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 مديرية الزراعة في محافظة القادسية كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ13.22حيث تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

( 21اما بالنسبة التكزيع الجغرافي حسب الكحدات االدارية نمحظ مف خالؿ الجدكؿ)  
%( ثـ 67( احتؿ قضاء الديكانية المرتبة االكلى باإلنتاج بنسبة بمغت حكالي )12كخريطة )

لشامية احتؿ %( لكؿ منيا عمى  كاخيرا قضاء ا8%،8قضاء عفؾ كالحمزة بنسبة بمغت )
 %(.3المرتبة االخيرة بنسبة بمغت حكالي )

%( تمييا 28اما بالنسبة لمنكاحي فقد تصدرت ناحية السنية المرتبة االكلى بنسبة بمغت )  
%( ثـ مركز 22%( ثـ مركز قضاء الديكانية )18ناحية الدغارة بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت)

%( تمييا ناحية 4قضاء عفؾ بنسبة بمغت )%( يميو مركز 7قضاء الحمزة بنسبة بمغت )
%( ثـ ناحية السدير 1%،1%( ثـ ناحيتي سكمر كنفر )2الصالحية بنسبة بمغت )

 %(.2%( ثـ مركز قضاء الشامية بنسبة )2بنسبة)
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 (12خريطة )
 1212نةالتكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ التيف في محافظة القادسية لس
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 (.21المصدر : اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 العنب-1
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   Vitis viniferaاالسـ العممي:  
  , vitis   جنسا، اىميا الجنس 23يعكد العنب الى العائمة العنبية كالتي تشمؿ   

لمعنب فكائد متعددة كذلؾ لككنو غذاء متكامؿ لما تحتكيو حباتو مف سكريات كاحماض 
. (222)كذلؾ تعد مادة غذائية منشطة لخاليا المخ كعضال القمب كبركتينات كألياؼ غذائية

كايضا يعد فاكية طازجة كزبيب كعصير كاستعماؿ اكراقو في غذاء االنساف كالعنب مف 
المحاصيؿ ذات األىمية األقتصادية الكبيرة في استغالؿ االرضي غير الصالحةالنكاع 

يمة العمؽ كزراعتيا بأشجار العنب، كعمى الفاكية االخرل مثؿ القميمة الخصكبة كاالراضي القم
الرغـ مف االىمية االقتصادية كالطبية االاف العنب يعد مف المحاصيؿ التي تعاني مف قمة 
االىتماـ كاألىماؿ كيعاني مف مشاكؿ منيا عدـ انشاء مزارع خاصة لمعنب كعدـ التقيد 

بطرائؽ الزراعة كالتقميـ  بمسافات الزراعة كاتباع الزراعة المختمطة كضعؼ ألماـ المزارع
كايضا ال تكجد صناعات تعتمد عمى استثمار االعناب كايضا قمة االىتماـ بمكافحة الحشرات 

 .(222)كاألمراض كاألدغاؿ
اما بالنسبة لمتطمبات اشجار العنب يحتاج الى مستكل جيد مف الضكء كيككف طكؿ مدة   

ضكء عمى تحسيف نسبة السكر ساعة( كيؤثر ال23-21االضاءة التي يحتاجيا تككف مف )
في العنب كتحسيف نكعية الثمار كجكدتيا، كتكاصؿ اشجار العنب نمكىا حتى درجة حرارة 

كىذه الدرجة تعد الدرجة العميا بالنسبة °( ـ27كيتكقؼ النمك عند درجة حرارة)°( ـ21)
عف ألصنافيا فأف ام زيادة عف ذلؾ سكؼ تمحؽ الكثير مف االضرار لمشجرة نفسيا فضال 

. اما بالنسبة لدرجة حرارة التربة فأف اشجار (221)تعرض الثمار الى السقكط قبؿ اكانيا
كيتضاعؼ نمك الجذكر حتى °( ـ7-5األعناب تنمك جذكرىا عندما تككف درجة حرارة التربة )

كبعدىا يقؿ نمك الجذكر حتى °( ـ 22-12يصؿ اقصاه عندما تككف درجة حرارة التربة)

                              
)( غالب ناصر حسيف الشمرم، استجابة شتالت العنب صنؼ الحمكاني لمتقميـ الصيفي كالرش ببعض المغذيات، مجمة 222

 .45،ص1227، 2ديالى لمعمـك الزراعية، العدد 
كعالقتيا ببعض العكامؿ في قضاء بمد،  )( عمي لطيؼ جاسـ، معرفة زراعة العنب في مجاؿ عمميات خدمة المحصكؿ222

 .211،ص1221، 3مجمة العمـك الزراعية العراقية، العدد 
 .3،ص2856)( شاكر صابر الصباغ، زراعة العنب، بغداد ،221
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كتبدا البراعـ تتفتح في الربيع عندما ترتفع درجة الحرارة فكؽ °(ـ 24يتكقؼ بعد درجة)
صيفا كلمدة شيريف الى ثالثة اشير لكي °(ـ21-14كيشترط تكفر درجة حرارة بيف )°( ـ22)

. اما الرطكبة تقدر كمية الرطكبة التي (222)تساعد عمى النمك الخضرم كنضج الثمار
بقمةالرطكبة النسبية صيفا فتسبب اضرار  %( كما تتأثر اشجار األعناب52يحتاجيا حكالي)

 ممـ(اكمايعادليا مف مياه الرم422لألزىار كاألكراؽ كالثمار كيتطمب كمية االمطارحكالي )

.كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ اف العنب ينمك في الترب الرممية كيككف الرم (223)
بيف شجرة كاخرل لمنع  اسبكعيا كعند زراعة اشجار العنب تترؾ مسافات تصؿ تقريبا متر

 .(224)تشابؾ الجذكر
 (22جدكؿ)

-1222عدد االشجار لمحصكؿ العنب كاالنتاج )كغـ/شجرة( في محافظة القادسيةلممدة  
1212 

 (شغوح/وغُ) *االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد

2010 3320 82336 

2011 2115 52452 

2012 2249 55775 

2013 3582 88833 

2014 2550 71424 

2015 5400 133920 

2016 3100 76880 

2017 4190 103912 

2018 4790 118792 

2019 9732 241353 

2020 9165 227292 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.

                              
)( جبار عباس حسف كمحمد عباس سمماف، انتاج االعناب، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ،بيت الحكمة ،جامعة 222
 .167- 227،ص2878بغداد،
-212،ص2872) ( جبار حسف النعيمي كيكسؼ حنا يكسؼ ،انتاج الفاكية النفضية،مطبعة جامعة البصرة،البصرة،223
213. 
قضاء  –، مركز قضاء عفؾ 24/5/1212) ( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف، بتاريخ 224
 عفؾ.
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معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة كغـ/شجرة كما ىك 13.72حيث تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
 القادسية.

 (7شكؿ )

 
 (22المصدر: جدكؿ )

(عمى الرغـ مف التذبذب كعدـ التجانس لكمياتو خالؿ 7( كشكؿ رقـ)22مف خالؿ الجدكؿ )
حكالي  1222مدة الدراسة فقد حقؽ زيادة في االنتاج فبعد اف كاف االنتاج في عاـ 

كغـ( كشيدت االعكاـ 116181حكالي) 1212كغـ( بمغ في عاـ 71225)
 (انخفضا في االنتاج بمغ حكالي 12231122111222)

 
 (23جدكؿ )

 1212عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ العنب في محافظة القادسية لسنة 
االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ (شغوح/وغُ) *

 3 6200 250 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 2 5580 225 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 3 6200 250 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 8 17980 725 اٌّغّٛع

 52 119660 4825 ِووي لؼبء ػفه

 ... ... ... ٔبؽ١خ ٍِٛو

 6 13144 530 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 58 132804 5355 اٌّغّٛع

 ... ... ... ِووي لؼبء اٌؾّيح

 1 2108 85 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 1 2108 85 اٌّغّٛع

 ... ... ... ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 33 74400 3000 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً
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 33 74400 3000 اٌّغّٛع

 100 227292 9165 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.المصدر: 
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.13.72حيث تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

 
 
 
 
 
 
 
الى عدـ الدعـ كغـ( لكؿ منيما عمى الترتيب يعكد ذلؾ 62313كغـ،44664كغـ،41341)

الحككمي مف قبؿ المؤسسات ذات العالقة،اذ انعكس  عدـ الدعـ باألسمدة كالمبيدات كالبذكر 
 122711226، 122211225المحسنة سمبا عمى انتاج الكيمكغراـ الكاحد ، ثـ االعكاـ مف )

 227681كغـ، 222821كغـ،  77722كغـ،  65772( بمغ االنتاج حكالي ) 1224،
( لكؿ منيا عمى الترتيب كايضا نمحظ اف ىناؾ زيادة في االنتاج في سنة كغـ222812كغـ،

لـ يكف  1212كغـ(  رغـ اف سنة 116181كغـ،132242( بمغ حكالي )121211228)
فييا ام دعـ حككمي مف حيث تكفير االسمدة كالمبيدات كدعـ اسعار شراء المحصكؿ مف 

 قبؿ الدكلة فقد كانت الجيكد ذاتية.
( كخريطة 23ة الى التكزيع الجغرافي لمحصكؿ العنب فنالحظ مف خالؿ الجدكؿ)اما بالنسب  

( ىناؾ تبايف بيف الكحدات االدارية مف حيث عدد االشجار كاالنتاج، مف حيث 11رقـ )
%( 47االنتاج فقد تصدر قضاء عفؾ المرتبة االكلى مف حيث كمية االنتاج بنسبة بمغت)

%(ثـ قضاء الديكانية 22شامية بنسبة بمغت)مكزعة عمى نكاحي القضاء ثـ قضاء ال
 %(.2%( كاخيرا قضاء الجمزة بمغت النسبة)7بنسبة)

( اف مركز قضاء عفؾ احتؿ المرتبة 27اما بالنسبة لمنكاحي فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ )  
%( ثـ 22%( يميو ناحية الصالحية بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت )41االكلى بنسبة بمغت )
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%( لكؿ 2%،2%( ثـ مركز قضاء الديكانية كناحية الدغارة نسبة )5سبة بمغت )ناحية نفر بن
 %(.2%( كاخيرا ناحية السدير بنسبة بمغت )1منيما ثـ ناحية السنية بنسبة بمغت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (11خريطة )

التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ العنب في محافظة القادسية حسب 
 1212دارية لسنة الكحدات اال
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 (23المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ  )

 
 
 التفاح-2

 :pyrus malusاالسـ العممي    
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تعد اشجار التفاح مف اىـ الثمار عمى مستكل العالـ كىكمف الفكاكو المتساقطة االكراؽ    
ذات االىمية الكبيرة حيث تحتكم ثمارىا عمى مكاد كربكىيدراتية  كبركتينات كفيتامينات ، 
كيشكؿ مكردا اقتصاديا ميما في الدكؿ المصدرة لما تتصؼ بو ثماره قابمية عمى النقؿ 
كالتخزيف لمدة طكيمة، كيعد التفاح مف اكثر الثمار عالجا لحاالت االسياؿ في جميع 
االعمار كما لو القدرة عمى امتصاص المعادف الثقيمة التي تكجد في الغذاء كخاصة المعمبات 

  .(225)فاح يقي االنساف مف التسمـ المعدنيلذلؾ اف تناكؿ الت
اما بالنسبة لمتطمبات شجرة التفاح مف الضكء فتنمك تحت مدل كاسع مف الكثافة الضكئية    

ساعة( كقمة االضاءة ترفع نسبة 23كيحتاج الى مدة اضاءة يبمغ فييا طكؿ النيار )
جيدة في درجة حرارة الحمكضة كرداءة نكعية الثمار، فتنمك اصناؼ اشجار التفاح بصكرة 

يمحؽ الضرر بالشجرة نفسيا اما المقدار المثالي لدرجة °( ـ27اال أف ارتفاعيا )°( ـ24)
كتتحمؿ انخفاض درجة الحرارة اذ تستطيع اف تتحمؿ  (226)°(.ـ13-12الحرارة فينحصر )

ك ، اما بالنسبة لدرجة حرارة التربة فأف معدؿ درجة الحرارة المثمى لنم°(ـ24-انخفاضا ) 
فإف ذلؾ يقمؿ مف نمك الجذكر °(  ـ14فإذا ارتفعت الى )°( ـ27جذكر  اشجار التفاح  ىك )

فإف نمك الجذكر يقؿ كثيرا كذلؾ يؤدم ارتفاع درجة الحرارة  °(ـ24-22كاذا ارتفعت الى )
الى تقميؿ انتشار الجذكر في الطبقة السطحية مف التربة كتؤدم درجة الحرارة الشديدة الى قمة 

%( اما كمية 62اما الرطكبة التي يحتاجيا حكالي ) (227)ص الماء عف طريؽ الجذكر.امتصا
 (228)ممـ(اك مايعادليا مف مياه الرم.542-422األمطار تتطمب حكالي )

كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ جكدة زراعة التفاح في االراضي الطينية الخفيفة كالجيدة  
ديئة الصرؼ حيث اف ارتفاع مستكل الماء يؤدم الصرؼ كال ينصح بزراعتو في الترب الر 

                              
لعربية، كزارة الزراعة كاستصالح االراضي، مركز البحكث )( صبحي درىاب، زراعة التفاح، جميكرية مصر ا225

 .3،ص1221، 634الزراعية،
)( مخمؼ شالؿ مرعي،إنتاج الفاكية في محافظة كربالء ،رسالة ماجستير، كمية االداب ، جامعة بغداد ، 226

 .45،ص2863
لتعميـ العالي كالبحث العممي ، كزارة ا2)( عمي حسيف عبد اهلل الدكرم كعادؿ خضر سعيد الراكم، انتاج الفاكية،ط227

 .12،ص1222،جامعة المكصؿ ،كمية الزراعة كالغابات،
 .44)( نسريف عكاد عبدكف الجصاني، مصدر سابؽ،ص228
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الى اختناؽ الجذكر كبالتالي الجفاؼ المفاجئ لألشجار كايضا تنجح زرعتو في الترب الرممية 
الخالية مف االمالح ، كعند زراعتو يجب اف تككف ىناؾ مسافة بيف شجرة كاخرل لمنع 

بسيكلة، اما الرم فيتكقؼ عمى  تشابؾ الجذكر كايضا لتمكيف اجراء الخدمة االلية فيما بعد
حسب عمر ككمية االشجار كطبيعة التربة كلكف في الغالب يككف الرم اسبكعيا، اما بالنسبة 

 .(222)لتسميد فيككف نكع التسميد يكريا كيتـ التسميد كؿ شير تقريبا
 (24جدكؿ)

 1212-1222عدد االشجار لمحصكؿ التفاح كاالنتاج  في محافظة القادسية لممدة 
ٔزبط اال

 إٌَٛاد ػلك االشغبه (شغوح/وغُ) *

10916 827 2010 

17043 1301 2011 

18387 1393 2012 

19905 1508 2013 

22704 1720 2014 

20196 1530 2015 

20592 1560 2016 

19602 1485 2017 

37369 2831 2018 

49882 3779 2019 

45540 3450 2020 

 .ث١بٔبد غ١و ِٕشٛهح, لَُ اٌزقط١ؾ ٚاٌّزبثؼخ, ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخِل٠و٠خ اٌيهاػخ فٟ : اٌّظله

 كـ.22.12تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة  *

 (8شكؿ )

 
 (24المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )

 

                              
 قضاء الديكانية. -، ناحية الشافعية12/4/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف ، 222
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 (25جدكؿ)

 1212عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ التفاح في محافظة القادسية لسنة 
االٔزبط اٌّئ٠ٛخإٌَجخ 

 اٌٛؽلاد االكاه٠خ ػلك االشغبه *

 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ … … …

 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ 800 10560 23

 ٔبؽ١خ اٌلغبهح 1000 13200 29

 ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ 1335 17622 39
 اٌّغّٛع 3335 41382 91
 ِووي لؼبء ػفه 90 1188 3
 ٔبؽ١خ ٍِٛو 85 1122 2

 ٔبؽ١خ ٔفو 10 132 0

 ٔبؽ١خ اٌجل٠و … … …

 اٌّغّٛع 185 2442 5

 ِووي لؼبء اٌؾّيح 35 462 1

 ٔبؽ١خ اٌَل٠و 70 924 2

 ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ … … …

 اٌّغّٛع 105 1386 3

 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ 25 330 1

 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ … … …

 ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ … … …

 ٔبؽ١خ غّبً … … …

 اٌّغّٛع 25 330 1

 اٌّغّٛع اٌىٍٟ 3450 45540 100

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
  كغـ كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.22.12تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة  *

تشتت كعدـ التجانس بيف ( اف ىناؾ نكع مف ال8( كشكؿ )24كيتضح مف خالؿ الجدكؿ)
كغـ( كاعمى انتاج في عاـ 22825حكالي ) 1222السنكات فقد بمغ اعمى انتاج في عاـ 

( ارتفاع في 1227، 1212كغـ( كايضا شيدت االعكاـ )38771بمغ حكالي ) 1228
كغـ( لكؿ منيما عمى الترتيب ثـ االعكاـ 34432كغـ،  26258االنتاج بمغ حكالي )

كغـ،  11623( بمغ فييا االنتاج حكالي )1226، 1222 ،1224، 1225، 1223)
كغـ( لكؿ منيما عمى الترتيب كادنى 28521كغـ،  28824كغـ،  12285كغـ،  12481

 كغـ(.27276كغـ،  26232( بمغ حكالي ) 122211221انتاج في )
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( تصدر قضاء 12( كخريطة )25اما التكزيع الجغرافي فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ)    
%( مكزعة عمى نكاحي القضاء ثـ قضاء 82المرتبة االكلى باإلنتاج بنسبة بمغت ) الديكانية 

%( كاخيرا قضاء الشامية 2%( ثـ قضاء الحمزة بنسبة بمغت حكالي )4عفؾ بنسبة بمغت )
%( اما بالنسبة لمنكاحي فنمحظ اف ناحية الشافعية احتمت المرتبة االكلى 2بنسبة بمغت )

%( 12%( ثـ ناحية السنية بنسبة)18رة بالمرتبة الثانية بنسبة )%( ثـ ناحية الدغا28بنسبة)
%( لكؿ 1%،1%( ثـ ناحية سكمر كناحية السدير بنسبة)2ثـ مركز قضاء عفؾ بنسبة)

%( لكؿ منيما خريطة 2%،2منيما ثـ مركز قضاء الحمزة كمركز قضاء الشامية بنسبة )
 (. 12رقـ )

 (12خريطة )
كاالنتاج لمحصكؿ التفاح في محافظة القادسية حسب  التكزيع الجغرافي لعدد اشجار 

 1212الكحدات االدارية لسنة
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 (.25المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 المشمش-3
   Rutaceaاالسـ العممي : 

ىك احد انكاع الفاكية ذات النكاة الحجرية التي تعكد الى العائمة الكردية كتمتاز بسرعة   
ثمار المشمش مف الثمار المرغكبة تجاريا لما تحتكيو مف نمكىا كاثمارىا كاىميتيا كتعد 

كما تدخؿ في عديد الصناعات الغذائية كالمربيات  CكAمعادف كفيتامينات خاصة فيتاميف 
كالعصائر، كلكف شيدت الزراعة تدىكر في السنكات االخيرة مف حيث المساحة كاالنتاج 
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سة في االسكاؽ العالمية كاصبح تصدير كالنكعية لعدة اسباب منيا تدني الجكدة كحدة المناف
 .(222)المشمش امرا صعبا

اما بالنسبة شجرة المشمش فأنيا تعيش تحت مستكل كاسع مف الكثافة الضكئية كقمة   
االضاءة تعمؿ عمى زيادة نسبة الحمكضة كرداءة نكعية الثمار كيحتاج الى مدة اضاءة يبمغ 

اجؿ تفتح براعميا الزىرية، اما درجة  ساعة( مف 23فييا طكؿ النيار الى اقصى مدل ) 
 °(ـ38الحرارة فتتحمؿ شجرة المشمش درجة الحرارة صيفا حتى )

°( ـ17-12كيعد المشمش مف اكثر الفكاكو التي تتحمؿ الشتاء فأف درجة الحرارة المثمى لو )
كاشجار المشمش ال تتحمؿ انخفاض درجات الحرارة فأف ىبكط درجة الحرارة الى درجة مئكية 

دقيقة( يؤدم الى تضرر االزىار كالثمار الحديثة العقد 22-24كاحدة تحت الصفر لمدة )
. اما بالنسبة لمحرارة (221)كتتطمب اشجار المشمش مدة بركدة قصيرة ألنياء طكر راحتيا

-2422المتجمعة التي تساعد االشجار حتى تصؿ الى مرحمة النضج تتراكح بيف )
%( في حيف 62تي تتطمبيا اشجار المشمش فيي )كحدة حرارية(،اما الرطكبة ال1422

 .(222) ممـ (اك مايعادليا مف مياه الرم522تحتاج امطار تصؿ الى )
كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ اف التربة الطينية الرممية الخفيفة العميقة كالجيدة   

بالنسبة لمسماد الصرؼ ىي التربة المثالية ليا كال تتحمؿ التربة الطينية السيئة الصرؼ اما 
سنكات كاليكريا كيككف عمى شكؿ 2-1فيككف مف النكع العضكم الذم يعطى لمرة كاحدة كؿ 

مرات في األسبكع قبؿ تفتح البراعـ الزىرية كالخضرية ، اما الرم فيحتاج الى  2-1دفعات 
 .(223)ريات  خالؿ مكسـ النمك 7-3رم منتظـ لضماف نمك كانتاج جيد تككف حكالي 
 

                              
(كطريقة االضافة في نمك كحاصؿ x_Humate 74خمص السماد العضكم))(عبد الستار جبار حسيف، تأثير مست222

 .228،ص1226، 3المشمش، مجمة العمـك الزراعية العراقية،، العدد
 .236-235)(عمي عبد اهلل الدكرم كعادؿ خضر سعيد الراكم، مصدر سابؽ، ص221
الكسطى مف العراؽ، اطركحة  )( جعفر حسيف محمكد، اثر المناخ في تحديد كانتاج اشجار الفاكية في المنطقة222

 .35،ص2877دكتكراه، كمية التربية ابف الرشد، جامعة بغداد،
 قضاء الديكانية. -، ناحية السنية12/4/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف،223
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 (26جدكؿ)
 1212-1222عدد اشجار محصكؿ المشمش كانتاجيا في محافظة القادسية لممدة

 (شغوح/وغُ) *االٔزبط  ػلك االشغبه إٌَٛاد
2010 4936 64661 

2011 5320 69692 

2012 5522 72338 

2013 5362 70242 

2014 5750 75325 

2015 5975 78272 

2016 5782 75744 

2017 6150 80565 

2018 5965 78141 

2019 6048 79228 

2020 4245 55609 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.22.22تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

 (22شكؿ )

 
 (26باالعتماد عمى جدكؿ )المصدر: 

(اف ىناؾ تشتت كعدـ تجانس باإلنتاج خالؿ 22( كشكؿ )26كنمحظ مف خالؿ الجدكؿ )
كغـ(  72454بمغ حكالي )1226( حيث سجؿ اعمى انتاج في عاـ 121211222السنكات )

-1222كغـ(  كايضا شيدت االعكاـ مف )44528بمغ حكالي ) 1212كادنى انتاج في 
( شيدت انخفاضا في االنتاج بسبب 122211212النتاج  كاالعكاـ )( ارتفاع في ا1228

عدد االىتماـ بالتربة كعدـ تكفر المياه الكافية كايضا ال يكجد ام دعـ حككمي لمفالح ككباء 
 .1212ككركنا كاف لو االثر الكبير في تراجع االنتاج الزراعي السيما الفكاكو في عاـ 

 (27جدكؿ)
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نسبتيا المئكية لمحصكؿ المشمش في محافظة القادسية حسب عدد االشجار كاالنتاج ك  
 1212الكحدات االدارية لسنة 

االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *

 16 9170 700 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 47 26527 2025 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 64 35697 2725 اٌّغّٛع

 5 2620 200 ِووي لؼبء ػفه

 2 1179 90 ٔبؽ١خ ٍِٛو

 0 131 10 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 7 3930 300 اٌّغّٛع

 26 14410 1100 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 0 262 20 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 26 14672 1120 اٌّغّٛع

 ... ... ... ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 3 1310 100 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 3 1310 100 اٌّغّٛع

 100 55609 4245 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.22.22الشجرة الكاحدة تـ اعتماد معدؿ انتاجية *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (13خريطة )
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التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ المشمش في محافظة القادسية حسب 
 1212الكحدات االدارية لسنة 

 
 (27المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )
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 الرماف: -4
  punica granatumاالسـ العممي:   

الرماف ينتمي الى العائمة الرمانية كيعتبر مف اقدـ الفكاكو التي عرفيا االنساف كادرؾ     
قيمتيا الغذائية كالعالجية مبكرا ككرد ذكرىا في القراف الكريـ ، كيتميز باحتكائو عديد مف 

ساىـ في عالج عديد مف مشاكؿ العناصر الغذائية الميمة لمجسـ مف فيتامينات كمعادف ،كي
الجسـ خاصة مشاكؿ االمعاء، كتتعدد استخدامات الرماف حيث يدخؿ في تحضير كثير مف 

 .(224)العصائر كالحمكيات
اما بالنسبة لمتطمبات شجرة الرماف مف حيث احتياجيا مف الضكء حيث تحتاج الى مستكل  

اج شجرة الرماف لتنتج ثمارا ساعة(،كتحت23-21جيد مف االضاءة كتككف مدة االضاءة مف )
جيدة الى صيؼ طكيؿ يبمغ خمشة اشير كيناسبيا الصيؼ الحار الجاؼ حيث تككف درجة 

-12اما درجة الحرارة المثمى التي يحتاجيا ألتماـ العمميات الحيكية)°(ـ28الحرارة حكالي )
كيؿ كتتحمؿ شجرة الرماف انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر كلكف االنخفاض الط°(ـ27

يؤدم الى المكت الكامؿ لألجزاءالشجرة، اما °(ـ23-كالشديد في درجات الحرارة تحت )
.كتحتاج رطكبة (225)كجدة حرارية(3222-2422بالنسبة لمحرارة المتجمعة فتحتاج مف )

 .(226) ممـ( اكمايعادليا مف مياه الرم422%(اما االمطار حكالي )52حكالي)
اف شجرة الرماف تنمك في انكاع متعددة مف الترب مثؿ كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ   

التربة الرممية كالطينية كتستطيع شجرة الرماف تتحمؿ الممكحة،كتعد التربة العميقة جيدة 
الصرؼ مف الترب المناسبة لنمك شجرة الرماف اما التسميد يستخدـ سماد اليكرياكتككف كؿ 

تار بيف شجرة كاخرل لمنع تشابؾ الجذكر ام2شير تقريبا اما زراعتو تترؾ مسافات حكالي 

                              
، العدد 17اد الزراعي، المجمد )( غادة عمي محمد الدمراكم، انتاج كتسكيؽ الرماف في مصر، المجمة المصرية لالقتص224
 .2782، ص1227، 3

 . 131،ص1226،منشكرات دار عالء الديف، دمشؽ،2)( طو الشيخ حسف، اشجار الفاكية في بالد العرب،ط225
 . 34)( جعفر حسيف محمكد، مصدر سابؽ، ص226
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اما الرم يعد الرماف مف االشجار ذات االحتياجات القميمة مف ماء الرم حيث يككف كؿ 
 .(227)اسبكع تقريبا

(نمحظ اف ىناؾ تبايف في االنتاج بيف السنكات 22(كشكؿ رقـ)28كمف خالؿ الجدكؿ ) 
ج حكالي بمغ االنتا1227(اعمى انتاج سجؿ في عاـ 1212-1222مف)
كغـ(، شيدت االعكاـ 221452كغـ(كادنى انتاج في عاـ)112285)
( ارتفاع في االنتاج بمغ 1226، 122511224112231121211228)

كغـ، 252724كغـ ، 255722كغـ، 123456حكالي)
كغـ ( لكؿ منيما عمى الترتيب رغـ اف عاـ 244262كغـ،243256كغـ،252221

ككركنا اال اف ارتفاع االنتاج فييا كاف مبني عمى  شيد اىماؿ كبير بسبب تفشي كباء1212
 222338( شيدت انخفاضا في االنتاج بمغ حكالي)122111222جيكد ذاتيةاما االعكاـ)

 كغـ(. 232265كغـ، 
 (28جدكؿ)

 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الرماف في محافظة القادسية لممدة 
االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد

 (حشغو/وغُ) *

2010 5600 112560 

2011 6490 130449 

2012 6969 140076 

2013 7290 146529 

2014 8150 163815 

2015 8025 161302 

2016 7670 154167 

2017 7730 155373 

2018 10965 220396 

2019 10675 214567 

2020 8300 166830 

 التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ 
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.12.22تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة  *
 

 (22شكؿ )

                              
 قضاء الديكانية. -السنية، ناحية 14/5/1212)( الدراسة الميدانية ، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف ، تاريخ 227
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 (28المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 
 

 
 
 
 (32جدكؿ)

ماف في محافظة القادسية حسب عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ الر 
 1212الكحدات االدارية لسنة 

االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ (شغوح/وغُ) *

 14 26130 300 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 7 13065 650 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 43 80400 4000 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 64 119595 5950 اٌّغّٛع

 7 12060 600 ِووي لؼبء ػفه

 3 6030 300 ٔبؽ١خ ٍِٛو

 10 18090 900 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 20 36180 1800 اٌّغّٛع

 15 28140 1400 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 15 28140 1400 اٌّغّٛع

 0.3 603 30 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 1 2412 120 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 1 3015 150 اٌّغّٛع

 100 186930 9800 اٌّغّٛع اٌىٍٟ
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 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة 12.22الكاحدة  معدؿ انتاجية الشجرة تـ اعتماد*

 القادسية.

( كخريطة 32اما بالنسبة لتكزيع الجغرافي حسب الكحدات االدارية مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
%( مكزعة عمى 53( نمحظ اف قضاء الديكانية احتؿ المرتبة االكلى بنسبة بمغت)14رقـ )

%( ثـ قضاء الحمزة بنسبة 12عفؾ بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت ) نكاحي القضاء ثـ قضاء
 %(.2%( كاخيرا قضاء الشامية بنسبة )24بمغت )

%( ثـ مركز قضاء 32اما النكاحي فقد تصدرت ناحية الدغارة المرتبة االكلى بنسبة بمغت) 
%( ثـ ناحية 24%( ثـ مركز قضاء الحمزة بنسبة )23الديكانية بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت )

%( لكؿ منيما ثـ ناحية 6%،6%( ثـ ناحية السنية كمركز قضاءعفؾ بنسبة)22نفر بنسبة)
%( كاخيرا مركز قضاء الشامية 2%( ثـ ناحية الصالحية بنسبة)2سكمر بنسبة)

 (.14%( خريطة رقـ)212بنسبة)
 

 (14خريطة )
محافظة القادسية بحسب التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الرماف في 

 1212الكحدات االدارية لسنة 
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 (.32المصدر : اعتمادا عمى جدكؿ )

 الزيتكف-5
 Olea europeaاالسـ العممي:  
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شجرة الزيتكف مف االشجار الدائمة الخضرة كتعد ذات اىمية اقتصادية كىي شجرة مباركة    
في الغذاءكالدكاءكالطاقة ثمارىا  كرد ذكرىا في القراف الكريـ كذات ثمار مباركة حيث تستعمؿ

تككف حبة صغيرة بيضكية كلو اىمية كبيرة حيث يستخرج منيا زيت الزيتكف  يتميز بقيمتو 
الغذائية كالعالجية  الحتكائو عمى نسبة عالية مف الفيتامينات كاالحماض الدىنية كالمعادف 

 كنسبة عالية مف االكسدة كما يستخدـ مباشر في المأككالت.
بالنسبة لمتطمبات شجرة الزيتكف تحتاج الى مستكل جيد مف الضكء كتككف مدة االضاءة اما  
كتنحصر درجة الحرارة °(ـ42-34ساعة( كتتحمؿ ارتفاع درجة الحرارة العالية مف )21-23)

كفي ىذه الدرجة تبمغ نسبة الزيت في الثمرة اعظـ نسبة ليا الى °( ـ26-24المثمى مابيف )
 (228)مرة.جانب زيادة حجـ الث

تعد شجرة الزيتكف اكثر االنكاع مستديمة الخضرةكيتحمؿ انخفاض درجات الحرارةكلكف 
كعميو °(ـ23-تتضرر اكراقو كافرعو كسيقانو بشكؿ سمبي تحت تأثير درجات حرارة دكف )

-1422اماالحرارة المتجمعة فيحتاج حكالي)(212)°(.ـ7-يجب اف ال تنخفض عف )
%(امابالنسبة لألمطار حكالي 52تحتاج حكالي)كحدة حرارية(اماالرطكبة ف2422

 .(212)ممـ(اكمايعادليا مف مياه الرم 322)
كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ اف شجرة الزيتكف تنمك في جميع انكاع الترب باستثناء    

التربة سيئة الصرؼ الف تشبع التربة بالماء يؤدم الى مكت اشجار الزيتكف كاف تككف 
كعند زراعتيا يجب ترؾ مسافة بيف بعضيا البعض كاف تككف حكالي  متكسطة الخصكبة،

تسعة امتار لضماف كصكؿ اشعة الشمس الكافية لتتمكف مف حمؿ الثمار كذلؾ الف ازدحاـ 
االشجار يؤدم الى كجكد اماكف ظميمة التصؿ اشعة الشمس الى البراعـ مما يؤثر ذلؾ عمى 

الؿ اشير الصيؼ كخالؿ السنة االكلى لمشجرة انتاج الثمار، اما الرم يككف بشكؿ يكمي خ

                              
228() Dies, M.F.oliver, the Biochmistry of fruits and their,products,5thedition,MC,Graw-

Hill,Newyork,1970,p,255. 
)( محمد حسني جماؿ كمكاىب السكسك، الفاكية المستديمة الخضرة، منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ ، 212

 .32،ص1228
 .12صاني، مصدر سابؽ، ص)( نسريف عكاد عبدكف الج212
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كالحرص عمى رييا بشكؿ جيد لمنع تعرضيا لمجفاؼ لفترة طكيمة مما يسبب ذلؾ في مكت 
الشجرة كينبغي التكقؼ اك تقميؿ الرم في مرحمة نضج الثمار لمحصكؿ عمى زيت زيتكف 

سميدىا لتكفير عالية الجكدة، اما التسميد ال تحتاج الى سماد خاص بيا كلكف يمكف ت
المغذيات ليا كيجب تسميدىا بعد الزراعة كبشكؿ منتظـ طكاؿ مكسـ النمك مع الحرص عمى 

 .(211)رييا بالماء بعد كضع السماد
( نمحظ اف ىناؾ تشتت بيف السنكات مف 21( كشكؿ رقـ)32مف خالؿ الجدكؿ )

ى انتاج كغـ(كاعم36283بمغ حكالي ) 1222( فأف ادنى انتاج في سنة 121211222سنة)
، 12281122611225كغـ( كايضا السنكات )246728بمغ حكالي) 1227سجؿ في سنة 

كغـ، 246371كغـ،  232665كغـ،232281( ارتفاع في االنتاج بمغ حكالي )1212
( بمغ االنتاج حكالي ) 12221122411223كغـ( ثـ االعكاـ )221757
( شيدت 1221، 1222كغـ( كاما االعكاـ )112262كغـ،  118252كغـ،127285

 كغـ(.65311كغـ،54877انخفاضا في االنتاج )
 (32جدكؿ)

 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الزيتكف في محافظة القادسية لممدة 
 (شغوح/وغُ) *االٔزبط  ػلك االشغبه إٌَٛاد

2010 2505 47094 

2011 3510 65988 

2012 4065 76422 

2013 11775 221370 

2014 12670 238196 

2015 12200 229360 

2016 18090 340092 

2017 18286 343776 

2018 19034 357839 

2019 19015 357482 

2020 16110 302868 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 شجرة ما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسيةكغـ/27.72تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

 (21شكؿ )

                              
 قضاء الديكانية.  -)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف، ناحية الدغارة211
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 (32المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 
 
 
 (31جدكؿ)

عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ الزيتكف في محافظة القادسية حسب 
 1212الكحدات االدارية لسنة 

االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ (شغوح/وغُ) *

 1 1034 550 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ 
 2 7520 400 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 7 19552 1040 ٔبؽ١خ اٌلغبهح
 67 197400 10500 ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 77 225506 12490 اٌّغّٛع
 4 11280 600 ِووي لؼبء ػفه 

 1 3196 170 ٔبؽ١خ ٍِٛو
 1 3760 200 ٔبؽ١خ ٔفو

 8 24440 1300 ٔبؽ١خ اٌجل٠و
 14 42676 2270 اٌّغّٛع

 6 18800 1000 ِووي لؼبء اٌؾّيح
 1 1880 100 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ
 7 20680 1100 اٌّغّٛع

 1 1880 100 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ
 1 2820 150 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ 

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ
 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 2 4700 250 اٌّغّٛع
 100 293562 16110 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.27.72تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *



127 

 

(كخريطة 31الجغرافي بيف الكحدات االدارية فمف خالؿ الجدكؿ رقـ) اما التكزيع
%(مكزعة عمى 66(نمحظ اف قضاء الديكانية احتؿ المرتبة االكلى بنسبة بمغت )15رقـ)

%( مكزعة عمى نكاحي 23نكاحي ثـ قضاء عفؾ بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت حكالي )
%(. اما النكاحي 1قضاء الشامية بنسبة )%( كاخيرا 6القضاء ثـ قضاء الحمزة بنسبة بمغت )

%( ثـ ناحية البدير بالمرتبة الثانية 54فقد احتمت ناحية الشافعية المرتبة االكلى بنسبة بمغت)
%( ثـ 5%( ثـ مركز قضاء الحمزة بنسبة)6%( ثـ ناحية الدغارة بنسبة)7بنسبة بمغت)

ما كاخيرا ناحية سكمر %( لكؿ مني2%،1ناحية السنية ك مركز قضاء الديكانية بنسبة)
%( لكؿ منيما 2%،2%،2%،2كناحية نفر كمركز قضاء الشامية كناحية الصالحية بنسبة)

 (.15خريطة رقـ )
 

 
 (15خريطة )

التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الزيتكف في محافظة القادسية حسب 
 1212الكحدات االدارية لسنة 
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 (31) المصدر : اعتمادا عمى جدكؿ

 -النبؽ)السدر(:-6
 Rhamnusاالسـ العممي 
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ينتمي الى العائمة النبقية كيعتبر مف الفكاكو الشتكية كلو فكائد عديدة فيك غني باأللياؼ   
كالفيتامينات كالكربكىيدرات كالعناصر المفيدة لصحة الجسـ، كمف فكائد يساعد عمى عمؿ 

لسكرم، ثمارىا تأخذ اشكاؿ متعددة الجياز اليضمي بصكرة طبيعية كيعد مناسب لمرضى ا
منيا كركم الشكؿ )تشبو التفاح( كتختمؼ اقطارىا حسب الصنؼ كايضا تختمؼ مف حيث 
يككف لكنيا اخضر في المراحؿ االكلى لتككينيا ثـ يتحكؿ الى المكف االصفر عند اكتماؿ نمك 

الجني في الصيؼ الثمار ثـ البني المحمر عند النضج، تتـ زراعة النبؽ في الشتاء كيككف 
 .(212)حيث انو يتحمؿ العكامؿ البيئية التي تتعرض ليا

كمف خالؿ الدراسة الميدانية تجكد زراعة النبؽ في الترب الرممية كالطينية حيث انيا تتحمؿ  
الجفاؼ كالممكحة كعند زراعتيا يجب ترؾ مسافة بيف شجرة كاخرل لمنع التشابؾ ككصكؿ 

جب تكفير مياه الرم اثناء مكسـ النمك كيكالي الرم الخفيؼ اشعة الشمس الكافية لمشجرة ك ي
اثناء مدة فترة التزىير كاثناء تككيف الثمار كيتكقؼ رم االشجار عمى نكع التربة  كعمكما 

اياـ في الترب الطينية اما عند نضج الثمار يقمؿ 22اياـ في الترب الرممية ك 2تركل مرة كؿ 
سماد العضكم المتحمؿ خاصة لمترب الرممية حيث الرم،اما بالنسبة لمتسميد يضاؼ ال

تساعدىا عمى زيادة قدرتيا عمى االحتفاظ بالماء كالعناصر الغذائية كزيادة قابميتيا 
 .(213)لالمتصاص، كايضا يضاؼ السماد المركب )المعدني كالنيتركجيني( عمى شكؿ دفعات

حيث بمغ  1222(سجؿ ادنى انتاج في سنة 22( كشكؿ )32نمحظ مف خالؿ الجدكؿ )  
كغـ( كايضا شيدت 222255بمغ حكالي) 1228كغـ( كاعمى انتاج في سنة 21762)

( ارتفاع في االنتاج حيث بمغ حكالي 1226، 1225، 1212، 1227االعكاـ )
كغـ( لكؿ منيماعمى الترتيب كشيدت االعكاـ 3372كغـ، 4376كغـ، 4534كغـ، 5661)
كغـ، 2126في االنتاج بمغ حكالي )( انخفاضا 1222، 1224، 1221، 1222، 1223)

 كغـ( لكؿ منيماعمى الترتيب.1282كغـ، 2218كغـ، 2267
( اف اعمى نسبة 16( كخريطة )32اما بالنسبة لمتكزيع الجغرافي فنمحظ مف خالؿ جدكؿ )

%( يميو قضاء عفؾ بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت 76سجمت في قضاء الديكانية بمغت حكالي)

                              
 قضاء الديكانية.-، ناحية الدغارة5/5/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف، تاريخ 212
 قضاء الديكانية.-،ناحية الدغارة5/5/1212مع بعض المزارعيف، تاريخ )( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية 213
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%( كاخيرا يأتي  قضاء الحمزة بالمرتبة االخيرة بنسبة 3شامية بنسبة)%( يميو قضاء ال5)
%( 37%( اما النكاحي فنمحظ اف اعمى نسبة سجمت في ناحية السنية بمغت حكالي)2بمغت)

%( ثـ مركز قضاء عفؾ كمركز قضاء 23تمييا ناحية الدغارة بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت)
%( لكؿ منيما ثـ ناحية السدير بنسبة بمغت 2%،2%،2الشامية كمركز قضاء الديكانية )

%( كاخيرا ناحية سكمر كناحية نفر كمركز قضاء الحمزة كناحية الصالحية 1حكالي)
 %( لكؿ منيما.%2،%2،%2،2)

 (32جدكؿ)
 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ النبؽ في محافظة القادسيةلممدة 

االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد
 (شغوح/وغُ) *

2010 1712 32870 

2011 2190 42048 

2012 3029 58156 

2013 3178 61017 

2014 3237 62150 

2015 2985 57312 

2016 5487 105350 

2017 4480 86016 

2018 6772 130022 

2019 6842 131366 

2020 5645 108384 

 كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط 
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.28.12تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
 

 (22شكؿ رقـ)

 
 (32المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )
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 (33جدكؿ)
 1212القادسية لسنة كاالنتاج كاالنتاجية لمحصكؿ النبؽ في محافظة 

االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ (شغوح/وغُ) *

 3 5760 300 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 48 81120 4225 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 34 57600 3000 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 85 144480 7525 اٌّغّٛع

 3 5760 300 ِووي لؼبء ػفه

 1 2112 110 ٍِٛو ٔبؽ١خ

 1 1920 100 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 5 9792 510 اٌّغّٛع

 1 960 50 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 2 3072 160 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 3 4032 210 اٌّغّٛع

 3 5760 300 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 1 1920 100 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... إٌّٙب٠ٚخٔبؽ١خ 

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 4 7680 400 اٌّغّٛع

 100 165984 8645 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة. المصدر:
 مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية. كغـ/شجرة كما ىك معتمد28.12تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
 
 
 
 

 
 



132 

 

 
 

 
 

 (16خريطة )
التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ النبؽ في محافظة القادسيةحسب الكحدات 

 1212االدارية لسنة 
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 (.33المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 التكت-7
 Moruاالسـ العممي:     
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االغصاف كاالكراؽ كيكجد منيا ثالث انكاع التكت االبيض الذم ىي شجرة كبيرة كثيفة    
كتحتكم ثمار التكت عمى المعادف  تتغذل عميو دكدة القز إلنتاج الحرير  كاالحمر كاالسكد 

كالبركتيف كفيتامينات،اما بالنسبة متطمبات شجرة التكت مف ناحية الضكء فأف الضكء القكم 
اج الغذاء كما انو ضركرم لتككيف الثمار كالحصكؿ يقمؿ مف عممية التركيب الضكئي كانت

° ـ21-22عمى نكعية جيدة ، اما الحرارة اف درجة الحرارة المثالية لشجرة التكت تتراكح بيف
حيث اف قمة الرطكبة مع ارتفاع درجة حرارة التربة يؤدم الى جفاؼ  االكراؽ ، كلكف اشجار 

خفاضيا حيث اف الصقيع يقضي عمى البذكر التكت تتحمؿ ارتفاع درجات الحرارة اكثر مف ان
النامية كالبراعـ كاالكراؽ، كاشجار التكت ال تفضؿ الرطكبة الزائدة كال تفضؿ الجفاؼ كلمرياح 

   .(214)اثر في تمقيح ازىار التكت لمحصكؿ عمى الثمار
كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ اف التربة الرممية الطينية افضؿ الترب لزراعة شجرة  

كعند زراعتيا يجب ترؾ مسافات بيف شجرة كاخرل لضماف كصكؿ كمية كافية مف  ,التكت
حيث اف الرم المعتدؿ  اشعة الشمس،اما الرم فيجب اف يككف منتظـ كمتكرر في بداية النمك

يساىـ في المحافظة عمى اشجار قكية كمنتجة ، اما التسميد ىك السماد العضكم كالسماد 
 .(215)المركب

بمغ  1222(اف ادنى انتاج سجؿ في سنة 23(كشكؿ )34ؿ الجدكؿ)نمحظ مف خال
كغـ( كايضا 21225بمغ حكالي ) 1222كغـ( كاعمى انتاج سجؿ في سنة 7212حكالي)

(ارتفاع في االنتاج بمغ حكالي 1225، 1221، 1227،  1226، 1228شيدت االعكاـ )
منيماعمى كغـ( لكؿ 22881كغـ،22214كغـ ، 22561كغـ ،  22626كغـ ، 21223)

( انخفاضا في االنتاج بمغ حكالي 1224، 1223، 1222، 1212الترتيب كشيدت االعكاـ)
 ( لكؿ منيما عمى الترتيب.3826كغـ ،3841كغـ،8251كغـ،22232)
 

 
                              

)( تكاتي جياد كميمكدم كردة، المساىمة في دراسة محتكل ثمار كاكراؽ نكعيف مف نبات التكت )االبيض، التكت 214
ياة االسكد( في منطقة كادم سكؼ، رسالة ماجستير، جامعة الشييد لخضر الكادم، كمية العمـك الطبيعية كالح

 .3،ص1225،
 قضاء الديكانية.-، ناحية الدغارة12/5/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف، تاريخ 215
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 (34جدكؿ)
 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ التكت في محافظة القادسيةلممدة 

االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد
 (شغوح/وغُ) *

2010 551 8320 
2011 620 9362 

2012 750 11325 

2013 815 12306 

2014 328 4952 

2015 325 4907 

2016 728 10992 

2017 776 11717 

2018 773 11672 

2019 797 12034 

2020 665 10041 

 غير منشكرة. المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات 
 كغـ/شجرة كما معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.24.2تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

 
 (23شكؿ)

 
 (34المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )
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(اف اعمى نسبة 17( كخريطة رقـ )35اما بالنسبة لمتكزيع الجغرافي نمحظ مف خالؿ الجدكؿ)
%(  ثـ قضاء الحمزة بنسبة بمغت 55ت في قضاء الديكانية بمغت حكالي )لإلنتاج سجم

%( مكزعة عمى نكاحي القضاء 21%( ثـ قضاء الشامية بنسبة بمغت حكالي )23حكالي)
 %(.7كاخيرا قضاء عفؾ بنسبة )

 
 

 
 (35جدكؿ)

 1212عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ التكت في محافظة القادسية لسنة 
االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *

 23 2265 150 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 13 1359 90 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 30 3020 200 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 66 6644 440 اٌّغّٛع

 2 151 10 ِووي لؼبء ػفه

 2 226 15 ٔبؽ١خ ٍِٛو

 4 377 25 ٔبؽ١خ  ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 8 754 50 اٌّغّٛع

 8 755 50 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 6 679 45 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 14 1434 95 اٌّغّٛع

 11 1057 70 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 1 151 10 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 12 1208 80 اٌّغّٛع

 100 10040 665 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة. 
 كغـ/شجرة كما معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.24.2تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

    
%( ثـ مركز 22النكاحي فنمحظ اف اعمى نسبة سجمت في ناحية الدغارة بمغت حكالي)اما    

%( ثـ مركز 22%( ثـ ناحية السنية بنسبة)12قضاء الديكانية بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت )
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%( ثـ ناحية 7%( ثـ مركز قضاء الحمزة بنسبة بمغت حكالي)22قضاء الشامية بنسبة )
 %( لكؿ منيما.1%،1ز قضاء عفؾ ك ناحية نفر بنسبة )%( ثـ مرك5السدير بنسبة )

 
 
 
 
 
 

 (17خريطة )
التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ التكت في محافظة القادسية لسنة حسب 

 1212الكحدات االدارية 
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 (.35المصدر:اعتمادا عمى جدكؿ )

 
 الخكخ-8
 rununs persica Dاالسـ العممي   
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التي تحتؿ المركز االكؿ بيف الفاكية متساقطة االكراؽ مف حيث المساحة مف الفكاكو      
كاالىمية االقتصادية كىك ذك نكات حجرية كيمكف استخداـ ثماره في عدة اغراض باإلضافة 
الى االستيالؾ الطازج مثؿ صناعة المربيات كالعصائر كما اف ثماره ليا قيمة غذائية عالية 

دىكف كالكربكىيدرات سيمة اليضـ كااللياؼ ككثير مف العناصر الحتكائيا عمى البركتيف كال
 .(216)المعدنية كالفيتامينات

بالنسبة لمتطمبات زراعة الخكخ مف الحرارة فتعد درجة الحرارة المالئمة لمنمك تتراكح بيف   
كاذا انخفضت الى ادنى °( ـ 21-كيستطيع تحمؿ  انخفاض درجة الحرارة الى)°( 24-14)

الحد االعمى الذم يمكف اف تتحممو °( ـ23.2ضاران لمشجرة  كتعد الدرجة )مف ذلؾ يككف 
الشجرة كاف ارتفاع درجات الحرارة فكؽ ىذا المعدؿ تعتبر قاتمة لمبنات، اما بالنسبة لمحرارة 

كحدة حرارية( كبصكرة عامة يحتاج الخكخ الى 2222-1222المتجمعة تحتاج حكالي)
ك النبات حيث يساعد ذلؾ عمى نضج الثمار مبكرا كال درجات حرارة مرتفعة اثناءمكسـ نم

يجب زراعتو في المناطؽ ذات الرطكبة المرتفعة كاالمطار الكثيرة حتى ال تتعرض 
 .(217)لألمراض

كنمحظ مف خالؿ الدراسة الميدانية اف افضؿ الترب التي يزرع فييا ىي التربة العميقة جيدة  
االمتداد داخؿ التربة كعند زراعتيا يجب ترؾ التيكية كالمزيجية لكؿ يسيؿ عمى الجذكر 

مسافات بيف شجرة كاخرل لمنع تشابؾ الجذكر، اما الرم  يككف بشكؿ يكمي الف عند 
النقص بمياه الرم يؤدم الى قمة المحصكؿ كصغر حجـ الثمار كاف نقص الرم يؤثرعمى 

العناصر الغذائية تككيف البراعـ الزىرية،اماالتسميد يستخدـ السماد المركب بقصد تكفير 
 الضركرية لمنمك كاالنتاج. 

                              
)(صبحي درىاب، انتاج الخكخ في مصر، جميكرية مصر العربية، كزارة الزراعة كاستصالح االراضي،مركز البحكث 216

 .2-1، ص673/1221الزراعية،
عيداف، اثر عناصر المناخ في زراعة بعض المحاصيؿ الحقمية في محافظتي كاسط كسميمانية، اطركحة )( نجـ عبيد 217

 .33،ص1222دكتكرا، كمية التربية، جامعة المستنصرية،
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(بالنسبة لإلنتاج خالؿ السنكات مف 24( كشكؿ رقـ)36مف مالحظة جدكؿ رقـ )
( بمغ االنتاج حكالي 122211222فنمحظ اف اعمى انتاج في سنة )  (121211222)
 داريةكغـ( اما باقي السنكات فشيدت نفس كمية االنتاج .اما باقي الكحدات اال358، 425)
 
 

 (36جدكؿ)
 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الخكخ في محافظة القادسية لممدة

 (شغوح/وغُ) *االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد

2010 80 536 

2011 50 335 

2012 50 335 

2013 70 469 

2014 50 335 

2015 50 335 

2016 50 335 

2017 50 335 

2018 50 335 

2019 50 335 

2020 50 335 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.27.72تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
 

 (24شكؿ )

 
 (36المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )
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%( اما 222( اف االنتاج فقط في قضاء الديكانية بنسبة )37فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ)
 %(.222بالنسبة لمنكاحي فقد سجؿ االنتاج في ناحية السنية فقط بمغت حكالي)

 
 
 
 
 

 (37جدكؿ)
عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ الخكخ في محافظة القادسية حسب الكحدات 

 1212االدارية 
االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *

 ... ... ... ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 100 335 50 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 100 335 50 اٌّغّٛع

 ... ... ... ِووي لؼبء ػفه

 ... ... ... ٔبؽ١خ ٍِٛو

 ... ... ... ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 ... ... ... اٌّغّٛع

 ... ... ... ِووي لؼبء اٌؾّيح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 ... ... ... اٌّغّٛع

 ... ... ... ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 ... ... ... اٌّغّٛع

 100 335 50 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.5.62تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
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 كمثرم-22
 pyrus communisاالسـ العممي    
مف اشجار الفكاكو التفاحية الميمة كىك مف االشجار متساقطة االكراؽ،كيعد مف الفكاكو  

ذات االىمية الكبيرة لككف ثمارىا ذات قيمة غذائية، فيي تحتكم عمى الكربكىيدرات 
تيالؾ الطازج كالتصنيع الغذائي في كالبركتينات كالمعادف كااللياؼ كتستخدـ الثمار في االس

 صناعة بعض انكاع الحمكيات كالمربيات.
اما بالنسبة لمتطمبات الشجرة مف الضكء فتنمك تحت مدل كاسع مف الكثافة الضكئية اذ اف  

قمة االضاءة تعمؿ عمى رفع نسبة الحمكضة كرداءة نكعية الثمار كيحتاج الى مدة اضاءة 
-27ساعة( كتنحصر درجة الحرارة المثمى لمنمك بيف )23يبمغ فيو طكؿ النيار حكالي)

كيتحمؿ ارتفاع درجة الحرارة الى °( ـ38كتتضرر اشجار الكمثرل في درجة )°( ـ15
كافضؿ درجة حرارية °(ـ22-كما يتحمؿ انخفاض درجات الحرارة حتى درجة )°( ـ37درجة)

-1422كتحتاج مف )°( ـ23-12يحتاجيا المحصكؿ خالؿ مراحؿ نمكه كنضجو)
-422% كامطار مف)52. يحتاج الكمثرم رطكبة تككف نسبتيا (218)(كحدة حرارية2422
 .(222)ممـ( اك ما يعادليا مف مياه الرم 522
كمف خالؿ الدراسة نمحظ اف افضؿ الترب التي يزرع فييا ىي التربة الطينية الغنية   

مسافات تختمؼ بالعناصر كجيدة الصرؼ كعند زراعتيا يجب ترؾ مسافات حيث اف ىذه ال
متر بيف شجرة كاخرل اما الرم يجب 3متر اك 4حسب نكع التربة فيجب اف تككف المسافة 

                              
 .127-255،ص2872)( جبار حسف النعيمي، الفاكية، مطبعة جامعة البصرة، 218
المناخ كعالقتيا باألنتاج الزراعي في محافظة بابؿ،  )( فاضؿ عبد العباس مييرالفتالكم، تحميؿ جغرافي لخصائص222

 .32-31،ص1222رسالة ماجستير، كمية االداب، جامعة الككفة، 
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اف يككف غزير في بداية المكسـ لدفع البراعـ لمتفتح كال يفضؿ الرم اثناء التزىير كيركل 
اثناء نمك االشجار كالثمار حسب حاجتيا كحسب رطكبة التربة ، اما التسميد افضؿ سماد 

، الزنؾ( حيث تعد ميمة جدا لنمك ىك ا ، البكتاسيـك لسماد المركب )النتركجيف، الكالسيـك
 .(222)االكراؽ كتككيف الثمار كاالزىار حيث يضاؼ مرة كاحدة في السنة 

 
 
 
 
 
 

 (38جدكؿ)
 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الكمثرم في محافظة القادسية 

 (شغوح/وغُ) *االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد

2010 ... ... 

2011 ... ... 

2012 ... ... 

2013 40 420 

2014 140 1470 

2015 150 1575 

2016 220 2310 

2017 225 2310 

2018 230 2415 

2019 235 2467 

2020 155 1627 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية. 22.42اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة تـ *

( اف اعمى انتاج سجؿ 25( كشكؿ رقـ)38اما بالنسبة لإلنتاج فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ )  
 كغـ( كادنى انتاج في سنة1324كغـ،  1356( بمغ حكالي )1228، 1227في سنة )

( 1224، 1223، 1222( حيث كاف االنتاج صفر ثـ السنكات )1221، 1222، 1222)

                              
 قضاء الديكانية.-،ناحية السنية1/6/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف، تاريخ 222
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كغـ( ثـ بدا االنتاج باالرتفاع في سنة 2464كغـ، 2362كغـ،  312بمغ االنتاج حكالي )
 كغـ(.2516، 1222كغـ،  كغـ 1222( بمغ االنتاج حكالي )1212، 1226، 1225)

 (25شكؿ رقـ )

 
 (38ؿ رقـ )المصدر: باالعتماد عمى جدك 

 
( نمحظ اف اعمى نسبة لإلنتاج سجمت 42اما بالنسبة لمتكزيع الجغرافي فمف خالؿ الجدكؿ)   

%( اما 28%( ثـ قضاء عفؾ بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت )53في قضاء الديكانية بنسبة)
%( ثـ 28%( ثـ ناحية سكمر بنسبة )53النكاحي فقد سجمت اعمى نسبة في ناحية السنية)

 %(.26قضاء عفؾ بنسبة)مركز 
 

 (42جدكؿ)
 1212عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ الكمثرل في محافظة القادسية 

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 ... ... ... ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 64 1050 100 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ
 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 64 1050 100 اٌّغّٛع
 17 282 25 ِووي لؼبء ػفه

 19 315 30 ٔبؽ١خ ٍِٛو
 ... ... ... ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و
 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 36 ... ... اٌّغّٛع
 ... ... ... ِووي لؼبء اٌؾّيح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌَل٠و
 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ
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 ... ... ... اٌّغّٛع
 ... ... ... ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ
 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ
 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 ... ... ... اٌّغّٛع
 100 1647 155 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية. 22.42اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة تـ *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحمضيات-22
 Rutaceaeاالسـ العممي    
تشمؿ انكاع مختمفة مثؿ البرتقاؿ كالحامض كالنارنج فقد احتمت مكانة ميمة بيف انكاع   

الحمضيات مف االشجار دائمة الخضرة تتخذ شكال دائريا كيككف مذاقيا الفكاكو االخرل كتعد 
 بيف الحمكضة كالحالكة.

كااللياؼ الغذائية  BكAكCكليا اىمية غذائية الحتكائيا عمى الفيتامينات منيا فيتاميف  
(كايضا Aكاالمالح الضركرية لإلنساف كيتميز عصير البرتقاؿ باحتكائو عمى فيتاميف )

 .(221)انو ينظـ الخاليا الدمكية الشعرية كما يعد عالج لمرض فقر الدـ الميمكف حيث 
اما بالنسبة لمتطمبات زراعة اشجار الحمضيات فأنيا تتػأثر بشدة االضاءة ككنيا مف  

%( 62االشجار ذات النيار القصير كبشكؿ عاـ تحتاج اشجارىا لشدة ضكئية ال تقؿ عف )

                              
كف الزراعة كالثركة السمكية، ادارة االرشاد كاالعالـ )( عمي محمد عبداهلل، الحمضيات، الييئة العامة لشؤ 221

 .6،ص2882الزراعي،
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ضاءة فقمة االضاءة الناتجة عف زيادة فركع الشجرة كعدـ اذ يتأثر النمك كالثمار بزيادة شدة اال
. كتحتاج طكؿ (222)تقميميا كعدـ كصكؿ الضكء الى قمب الشجرة بمنع تككيف االزىار داخميا

(ساعة كعند زراعة نباتات النيار القصير في مناطؽ ذات نيار 23-21نيار يككف ما بيف )
. اما درجة الحرارة المالئمة (223)ر كالتثمرطكيؿ فأف نمكىا الخضرم يككف كبير كلكنيا التزى
كيزداد النمك بأرتفاع درجة °( ـ27.1-21لنمك اشجار الحمضيات فيبدأ في درجة حرارة)

اما اذا زاد ارتفاع درجة الحرارة عف ذلؾ يقؿ °( ـ27-24الحرارة كتصؿ اقصاىا ما بيف )
-24ما بيف )اما درجة الحرارة المثمى فتككف °( ـ38النمك كينعدـ عند درجة )

كحدة حرارية( 2422-1422كتحتاج الحمضيات كالبرتقاؿ بأصنافو المختمفةالى )°(ـ27.6
إذ اف عمميات °( ـ16اما بالنسبة لدرجة حرارة التربة فأف افضؿ درجة حرارة لنمكىا ىي )

النمك فييا تتكقؼ في جذكر معظـ اصنافيا عندما يككف المعدؿ الحرارم لمتربة اقؿ مف 
اف لدرجات الحرارة العميا تأثير اذ تسبب مكت الجذكر السطحية اك تجعؿ حيث °(ـ21)

نمكىا محدكدا جدا كبذلؾ ال يمكنيا االستفادة مف المكاد النيتركجينية كالعناصر الغذائية كاف 
كما تتطمب رطكبة مقدارىا °( ـ24-22اعمى معدؿ لمحرارة يمكف اف تتحمميا ىي في حدكد)

-422تحتاج اشجار الحمضيات الى كميات تنحصر بيف )%( اما االمطار ف62حكالي)
 .(224)ممـ(اك مايعادليا مف مياه الرم542

 
 اما بالنسبة لإلنتاج الحمضيات فتقسـ االنكاع كتكضح عمى النحك االتي:

 البرتقاؿ:-أ
بمغ  1222(اف اعمى انتاج سجؿ في سنة 26(كشكؿ رقـ)42فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ) 

كغـ( ثـ السنكات 48122بمغ حكالي )1222انتاج في سنة كغـ( كادنى 263452حكالي)
( شيدت ىذه االعكاـ ارتفاع في االنتاج بمغ 1226، 122511227112281122211221)

كغـ ،  67658كغـ ،  68342كغـ ،  68342كغـ ،  72252كغـ ، 74536حكالي )

                              
 .215، 1228)( محمد حسني جماؿ كمكاىب السكسك، الفاكية المستديمة الخضرة، منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ، 222
 . 82،ص2866)( محمد عمي احمد باشا، اساسيات زراعة الفاكية، االسكندرية، دار المطبكعات الجديدة، 223
 .44)( نسريف عكاد عبدكف الجصاني، مصدر سابؽ، ص224
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( شيدت 1212، 122311224كغـ ( لكؿ منيما عمى الترتيب اما االعكاـ ) 65234
كغـ( لكؿ منيما  55854كغـ، 56762كغـ ، 57672انخفاضا في االنتاج بمغ حكالي )

 عمى الترتيب.
 ( 42جدكؿ)

 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ البرتقاؿ في محافظة القادسية 
االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد

 (شغوح/وغُ) *

2010 2608 59201 

2011 3571 81061 

2012 3773 85647 

2013 7690 174563 

2014 2950 66965 

2015 2990 67873 

2016 3470 78769 

2017 3350 76045 

2018 3500 79450 

2019 3500 79450 

2020 3030 68781 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.11.6الكاحدة تـ اعتماد معدؿ انتاجية لشجرة *

 (26شكؿ رقـ)

 
 (.42المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

( اف تكزيع االنتاج 18( كخريطة رقـ )41اما التكزيع الجغرافي فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ)
الديكانية المركز االكلى بنسبة بمغت حكالي متبايف بيف الكحدات االدارية فقد تصدر قضاء 

مكزعة عمى نكاحي القضاء ثـ قضاء الحمزة بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت حكالي  %(44)
%( كاخيرا قضاء الشامية بنسبة بمغت 12ثـ قضاء عفؾ بنسبة بمغت حكالي ) (13%)
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بة االكلى بنسبة %( اما بالنسبة لمنكاحي فقد تصدر مركز قضاء الديكانية المرت2حكالي )
%( ثـ ناحية 12%( ثـ مركز قضاء عفؾ )13%( ثـ مركز قضاء الحمزة )21بمغت )

%( ثـ ناحية 2%( ثـ ناحية الشنافية بنسبة)24%( ثـ ناحية السنية بنسبة)26الدغارة بنسبة)
 %(.2%( كاخيرا ناحية نفر بنسبة)2%( ثـ مركز قضاء الشامية بنسبة)1السدير بنسبة)

 (41جدكؿ)
 1212االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ البرتقاؿ في محافظة القادسية لسنة عدد

االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *

 23 15890 700 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 15 10215 450 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 17 11350 500 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 55 37455 1650 اٌّغّٛع

 20 13620 600 ِووي لؼبء ػفه

 ... ... ... ٔبؽ١خ ٍِٛو

 0 227 10 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 20 13847 610 اٌّغّٛع

 22 14755 650 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 2 1816 80 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 24 16571 730 اٌّغّٛع

 1 908 40 اٌشب١ِخِووي لؼبء 

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 1 908 40 اٌّغّٛع

 100 68781 3030 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.11.6لشجرة الكاحدة تـ اعتماد معدؿ انتاجية *
 
 
 
 

 (18خريطة )
التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ البرتقاؿ في محافظة القادسية لسنة 

1212 
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 (.41المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ)

 
 النارنج-ب
 Citrus aurantiumاالسـ العممي:   
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(اف انتاج شجرة النارنج خالؿ 27( كشكؿ رقـ )42نمحظ مف خالؿ الجدكؿ)   
بمغ 1228ك 1227( اعمى انتاج سجؿ في سنة   1212-1222السنكات)
كغـ(  كايضا 26425) 1222كغـ( كادنى انتاج في سنة221223كغـ ، 222224حكالي)

بمغ حكالي (ارتفاع في االنتاج 1212، 1225، 1225، 1224، 1223شيدت االعكاـ )
كغـ ( لكؿ منيما عمى 83874كغـ،  82216كغـ،84212كغـ،81726كغـ، 82378)

( شيدت انخفاضا في االنتاج 12221122111222الترتيب  اما االعكاـ )
 كغـ( لكؿ منيما عمى الترتيب. 33742كغـ،  36523كغـ،38248)
( 43ؿ الجدكؿ)اما بالنسبة لمتكزيع الجغرافي  بيف الكحدات االدارية فنمحظ مف خال  

%( ثـ 44( اف قضاء الديكانية احتؿ المركز االكؿ بنسبة بمغت حكالي)22كخريطة رقـ )
%( كاخيرا 27%( ثـ قضاء الحمزة بنسبة بمغت حكالي )12قضاء عفؾ بالمركز الثاني )

%(  اما بالنسبة لمنكاحي فقد سجمت اعمى نسبة في 3قضاء الشامية بنسبة بمغت حكالي)
%( ثـ مركز قضاء 12%( ثـ مركز قضاء الديكانية بنسبة)18بمغت حكالي) ناحية الدغارة

%( 7%( ثـ ناحية سكمر بنسبة)23%( ثـ مركز قضاء عفؾ بنسبة)25الحمزة بنسبة بمغت)
%( ثـ ناحية السدير كمركز قضاء الشامية كناحية الصالحية 4ثـ تمييا ناحية السنية بنسبة)

 %(.2خير ناحية نفر بنسبة بمغت)%( لكؿ منيما كا1%،1%،1بنسبة بمغت )
 (42جدكؿ)

 1212-1222عدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ النارنج في محافظة القادسية  
االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد

 (شغوح/وغُ) *

2010 1384 37506 

2011 1655 44850 

2012 1757 47614 

2013 1814 49159 

2014 3376 91489 

2015 3425 92817 

2016 3510 95121 

2017 3370 91327 

2018 3812 103305 

2019 3764 102004 

2020 3505 94985 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 محافظة القادسية. كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في16.2تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
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 (27شكؿ رقـ )

 
 (42المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 (43جدكؿ)
 1212عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ النارنج في محافظة القادسية لسنة

االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *

 21 20325 750 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 5 5420 200 ا١ٌَٕخٔبؽ١خ 

 29 27100 1000 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 55 52845 1950 اٌّغّٛع

 14 13550 500 ِووي لؼبء ػفه

 8 7317 270 ٔبؽ١خ ٍِٛو

 1 542 20 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 23 21409 790 اٌّغّٛع

 16 15176 560 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 2 1897 70 اٌَل٠ؤبؽ١خ 

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 18 17073 630 اٌّغّٛع

 2 1626 60 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 2 2032 75 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 4 3658 135 اٌّغّٛع

 100 94985 3505 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.المصدر: مديرية الزراعة في 
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.16.2تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *

 
 (22خريطة )
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 1212 التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ النارنج في محافظة القادسية لسنة

 
 (.43المصدر : اعتمادا عمى جدكؿ )
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 الميمكف:-د
 Citrus latifoliaاالسـ العممي:     
(نمحظ اف ىناؾ نكع مف التشتت في االنتاج خالؿ 28( كشكؿ رقـ)44مف خالؿ الجدكؿ ) 

( بمغ االنتاج 1222، 1221( فقد سجؿ اعمى انتاج في سنة )1212- 1222السنكات مف)
حيث يككف االنتاج صفر  1222كغـ( كادنى انتاج في سنة 4122غـ،ك4122فييا حكالي )

(ارتفاع في االنتاج بمغ حكالي 1212، 1226، 1225، 1227، 1228كشيدت االعكاـ )
كغـ ( لكؿ منيما عمى الترتيب اما 1353كغـ،  1513كغـ،1617كغـ،1772كغـ، 1833)

 كغـ(.1212كغـ،2577)( شيدت انخفاضا في االنتاج بمغ حكالي 1224، 1223االعكاـ )
 

 (44جدكؿ)
 1212-1222عدد االشجار لمحصكؿ الميمكف كاالنتاج في محافظة القادسية 

االٔزبط ػلك االشغبه إٌَٛاد
 (شغوح/وغُ) *

2010 ... ... 

2011 425 3400 

2012 650 5200 

2013 650 5200 

2014 211 1688 

2015 265 2120 

2016 341 2728 

2017 328 2624 

2018 360 2880 

2019 368 2944 

2020 305 2464 

 المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.7.2تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
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 (28شكؿ )

 
 (44المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 
( اف قضاء 22( كخريطة رقـ )45اما بالنسبة لمتكزيع الجغرافي فنمحظ مف خالؿ الجدكؿ )

%( مكزعة عمى نكاحي 41عفؾ احتؿ المرتبة االكلى في االنتاج بنسبة بمغت حكالي )
مكزعة عمى نكاحي %( 22القضاء ثـ قضاء الديكانية بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت حكالي )

%( اما بالنسبة 4%( كاخيرا قضاء الحمزة بنسبة )22القضاء ثـ قضاء الشامية بنسبة )
%( تمييا ناحية 38لمنكاحي فقد تصدر مركز قضاء عفؾ المرتبة االكلى بنسبة بمغت )

%( ثـ مركز قضاء الشامية بنسبة بمغت 22الدغارة بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت )
%( كاخيرا ناحية نفر بنسبة 4مركز قضاء الحمزة بنسبة بمغت حكالي )%( ثـ 22حكالي)

 (.22%( خريطة رقـ )2)
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 (45جدكؿ)

 1212عدد االشجار كاالنتاج كنسبتيا المئكية لمحصكؿ الميمكف في محافظة القادسية لسنة
االٔزبط ػلك االشغبه اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ *

 ... ... ... اٌل٠ٛا١ٔخِووي لؼبء 

 ... ... ... ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 33 800 100 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... … ... ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 33 800 100 اٌّغّٛع

 49 1200 150 ِووي لؼبء ػفه

 ... ... ... ٔبؽ١خ ٍِٛو

 3 80 10 ٔبؽ١خ ٔفو

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 52 1280 160 اٌّغّٛع

 5 120 15 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 5 120 15 اٌّغّٛع

 10 240 30 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 ... ... ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 ... ... ... ٔبؽ١خ غّبً

 10 240 30 اٌّغّٛع

 100 2440 305 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة.المصدر: مديرية 
 كغـ/شجرة كما ىك معتمد مف قبؿ مديرية الزراعة في محافظة القادسية.7.2تـ اعتماد معدؿ انتاجية الشجرة الكاحدة *
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 (22خريطة )
محافظة القادسية لسنة  التكزيع الجغرافي لعدد االشجار كاالنتاج لمحصكؿ الميمكف في

1212 
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 (.45المصدر: اعتمادا عمى جدكؿ )

 ثانيا : التحميؿ االحصائي لممتغيرات الجغرافية في زراعة الفكاكو  
بعد تكضيح الخصائص الطبيعية كالبشرية لمحافظة القادسية سكؼ يعمد الى استخداـ  

لجغرافية كاثرىا في زراعة التحميؿ االحصائي لغرض كشؼ العالقة احصائيا بيف المتغيرات ا
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اشجار الفكاكو، اذ يتـ استعماؿ الكسط الحسابي المكزكف، كيعتبر احد االساليب االحصائية 
التي تكضح مستكل االىمية النسبية لممتغيرات، كعمى اساس البيانات التي جمعت مف 

رية اثر في المؤسسات كاستمارة االستبياف حيث بيف اف لممتغيرات الجغرافية الطبيعية كالبش
 زراعة اشجار الفكاكو في المحافظة كبنسب متباينة.

( إلى أف المتغيرات الجغرافية الطبيعية شكمت اىمية نسبية متباينة في 12اذ يشير الشكؿ)  
زراعة اشجار الفكاكو في المحافظة، اذ سجمت اعمى اىمية نسبية لمتغير المناخ بمغت 

لميمة بالنسبة ألشجار الفكاكو لكؿ نكع ظركؼ %( حيث يعتبر مف المتغيرات ا2.11حكالي)
مناخية خاصة حيث اف  بعض االشجار تحتاج الى فترة مشمسة ام تنمك تحت مدل كاسع 
مف الكثافة الضكئية مثؿ التفاح كالمشمش كالكمثرل  حيث اف قمة االضاءة تسبب رداءة في 

لتيف كالعنب كالزيتكف نكعية الثمار في حيف بعضيا االخر يحتاج الى مستكل منخفض مثؿ ا
كالرماف حيث يعمؿ عمى تحسيف نكعية الثمار اما بالنسبة لمحرارة فتككف ذات تأثير حسب 
نكع الفاكية فمثال ىناؾ انكاع تتحمؿ االرتفاع مثؿ التيف حيث يساعد عمى النمك السريع 

مف ككبر حجـ الثمرة كال يتحمؿ االنخفاض في درجات الحرارة إذ اف ذلؾ يمحؽ الكثير 
األضرار بأشجارىا كاحيانا تؤدم الى مكتيا  اما المشمش فيتحمؿ االرتفاع كلكف ال يتحمؿ 
االنخفاض في الحرارة حيث يؤدم الى تضرر االزىار كالثمار الحديثة العقد اما التكت يتحمؿ 
االرتفاع اكثر مف االنخفاض حيث اف الصقيع يقضي عمى البذكر النامية كالبراعـ كاالكراؽ، 

بالنسبة لمرياح فيككف تأثيرىا عمى االزىار كالثمار الحديثة العقد حيث يتسبب في اما 
تساقطيا كما اف كثرت االتربة فكؽ االكراؽ تمنع حدكث عممية التمثيؿ الضكئي ككما يؤدم 

 الى فشؿ حدكث عممية التمقيح عندما تتجمع فكؽ االزىار.
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 (46جدكؿ)
المرجح( لممتغيرات الجغرافية المؤثرة في زراعة اشجار الفكاكو في الكسط الحسابي المكزكف )

 محافظة القادسية
  المتغيرات الجغرافية العدد
 المشكالت الطبيعية السطح 18
  المناخ 19
  المياه السطحية 17
  التربة 15
 المشكالت البشرية االيدم العاممة 18
  الحيازة الزراعية 14
  االسعارالتسكيؽ كتذبذب  23
  طرؽ ككسائط النقؿ 27
  طرائؽ الرم 24
  مشاريع البزؿ 20
  التسميؼ الزراعي 33
  البرامج االرشادية  الزراعية 30
  المكننة الزراعية 25
  االسمدة 28
  المبيدات 29
  االمراض النباتية 24

  المجمكع 364
 

 استمارات االستبياف كمعادلة الكسط الحسابي المكزكفالمصدر: مف عمؿ الباحثة  باالعتماد عمى نتائج 
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 (47جدكؿ)
 الكسط الحسابي المكزكف )المرجح( لممتغيرات الجغرافية المؤثرة في محاصيؿ الفكاكو

االىمية 
 النسبية%

المعدؿ 
 المكزكف

Xi* Wi Wi Xi المتغيرات الجغرافية  

المشكالت  السطح 15 2 30 0.3 0.07
 الطبيعية

  المناخ 19 5 95 0.95 0.22

  المياه السطحية 17 3 51 0.51 0.12

  التربة 18 4 72 0.72 0.17

المشكالت  االيدم العاممة الماىرة 18 4 72 0.72 0.17
 البشرية

  سنكات العمؿ كالخبرة االكاديمية كالمكتسبة 25 9 225 2.25 0.53

  التسكيؽ كتذبذب االسعار 23 7 161 1.61 0.38

  طرؽ ككسائط النقؿ 27 10 270 2.7 0.63

  طرائؽ الرم 24 8 192 1.92 0.45

  مشاريع البزؿ 20 6 120 1.2 0.28

  التسميؼ الزراعي 33 14 462 4.62 1.08

  البرامج  االرشادية  الزراعية 30 13 390 3.9 0.92

  الحيازة الزراعية 14 1 14 0.14 0.03

  االسمدة 28 11 308 3.08 0.72

  المبيدات 29 12 348 3.48 0.82

  االمراض النباتية 24 8 192 1.92 0.45
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  المجمكع  

 المصدر: مف عمؿ الباحثة  باالعتماد عمى نتائج استمارات االستبياف كمعادلة الكسط الحسابي المكزكف
 
%( كىذا 2.26بمغت حكالي)اما التربة فأخذت المرتبة الثانية مف حيث االىمية النسبية    

يشير اف ىذا المتغير ميـ بالنسبة ألشجار الفكاكو كيتضح مف خالؿ التكزيع الجغرافي 
ألشجار الفكاكو ، إذ أف اعمى تركز ألشجار الفكاكو في تربة اكتاؼ االنيار حيث تتصؼ 

المزيجية  بأرتفاع تجمعاتيا بمحاذات النير مقارنة باألراضي التي تجاكرىا كتعتبر مف الترب 
الغرينية ذات النفاذية معتدلة الذم يسيؿ حركة الماء كاليكاء كامتداد جذكر النباتات فضال 
عف قمة ممكحتيا لذا تعتبر مف افضؿ التربة، اما تربة احكاض االنيار كتربة المنخفضات  
 كالترب الرممية تعتبر مف الترب رديئة التصريؼ كتعيؽ حركة اليكاء كاقتصرت الحركة عمى

 الخاصية الشعرية كايضا ترتفع فييا نسبة الممكحة لذا يتعذر زراعة اشجار الفكاكو فييا.
%( كما نعمـ اف 2.21كجاءت المياه السطحية بالمرتبة الثالثة بأىمية نسبية بمغت حكالي )  

االستعماؿ الزراعي في المحافظة يعتمد عمى المياه السطحية المتمثمة بنير الفرات كتفرعاتو 
يسة شط اليندية كشط الحمة فضال عف الجداكؿ التابعة ليما  لكنيا كانت متباينة في الرئ

ايرادىا المائي خالؿ مكسـ الدراسة اال انيا ليا تأثير ايجابي عمى االشجار القريبة مف 
ضفاؼ االنيار كتأثير سمبي عمى االشجار التي تككف في نياية جداكؿ الرم لقمة المياه التي 

 طؽ.تصؿ تمؾ المنا
%( الف سطح 2.6كجاء السطح في المرتبة االخير كسجؿ نسبة ضئيمة بمغت حكالي )

منطقة الدراسة امتاز باالنبساط كىي السمة البارزة لو كىك ما يمكف مف استخداـ االالت 
 كالمكائف بسيكلة عند اجراء العمميات الزراعية المختمفة كال تكجد فيو ام تعقيدات.

ت البشرية فميا دكر كاضح في زراعة اشجار الفكاكو حيث انيا في اما بالنسبة لممتغيرا  
( اف التسميؼ الزراعي جاء بالمرتبة االكلى 12تغيير مستمر اذ يتضح مف خالؿ الشكؿ)

%( يعتبر ىذا المتغير ميـ الف الزراعة عندما تخرج عف اطكاؽ 2.27بنسبة بمغت حكالي)
يجب اتباع افضؿ الطرائؽ الستعماليا بصكرة  الزراعة التقميدية كاالتجاه نحك التطكر لذلؾ

صحيحة لكي تعطي صكرة سميمة لمعممية االنتاجية كيعتبر التسميؼ ذك اىمية بالنسبة 
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لصغار المزارعيف الذيف ينقصيـ الماء إلدارة مزارعيـ بصكرة صحيحة، االف بسبب قمة الدعـ 
 ة المترككة.الحككمي لممزارعيف ادل ذلؾ الى زيادة مساحة االرضي الزراعي

%( لما 2.81اف البرامج االرشادية الزراعية جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت حكالي )  
تؤديةمف دكر ميـ مف خالؿ عمؿ تقكيـ بالمشاركة لفيـ كتصكر مفاىيـ كاتجاىات الزراع 
 بالنسبة لممخاطر الزراعية كتحميؿ البيانات كالمعمكمات لبناء استراتيجيات خاصة تعمؿ عمى
تخفيؼ اثار تمؾ المخاطر، كايضا تكعية الزراع كاثارة اىتماماتيـ لمثؿ ىذه 
القضاياكتأثيرىاعمى المكارد المائية كخكاص االرض الطبيعية، كما تعمؿ عمى تطكير السكاف 
الريفييف كتنمية قدراتيـ كمساعدتيـ في حؿ مشكالتيـ كتشجيعيـ عمى المبادرات الفردية 

 االعتماد عمى النفس في ادارة العممية االنتاجية. كالعمؿ الجماعي كبث ركح
%( تعتبر مكاد تككف الغاية 2.71اما المبيدات جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة بمغت حكالي )  

منيا الكقاية مف ام افة اك القضاء عمييا اك تخفيض نسبة تكاجدىا كما انيا تعمؿ عمى 
ساقط قبؿ النضج اك لتخفيفو اك تساقط اكراقو تنظيـ نمك النبات مف خالؿ كقاية الثمار مف الت

كلو تأثير ايجابي مف خالؿ انو يحافظ عمى الفكاكو مف األفات كتقمؿ مف خسائر المزارع اما 
 السمبي فأنيا تؤثر عمى صحة االنساف مف خالؿ االستنشاؽ اك الممس.

المتغير ميـ %( إذ يعتبر ىذا 2.61جاءت االسمدة بالمرتبة الرابعة بنسبة بمغت حكالي )
ككنيا تستعمؿ لتحسيف تغذية االشجار كبالتالي يتحسف نمكىا كيزداد االنتاج، كيتـ اضافتيا 
بما يالئـ االشجار  كبطريقة تتفؽ مع التربة كالمناخ كالرم لحقؽ اعمى انتاجية، كاف العناصر 

فميا اثار  التي يحتاجيا النبات لك قمت فأف ذلؾ يضعؼ النبات كتقؿ انتاجيتو اما اذا زادت
 عكسية عمى النبات.

%( حيث تضمف طرؽ 2.52جاءت طرؽ ككسائط النقؿ بالمرتبة الخامسة بنسبة بمغت )  
النقؿ جميع السبؿ التي تؤدم الى اتاحة المنتجات الى المستيمؾ في المكاف كالزماف 

ترعات المطمكب، كيسيؿ نشكء العالقات بيف االقاليـ الجغرافية مف خالؿ نقؿ االفكار كالمخ
كالنقكد إذ يمعب دكر في تدفؽ السمع مف مكاف انتاجيا كايصاليا الى االسكاؽ كما تكفرىا 
يشجع الفالح عمى االستمرار في التكسع بالرقعة الزراعية إذ أف تكفر طرؽ ككسائط النقؿ 
الكافية كالسيمة كالرخيصة لنقؿ الفكاكو مف مناطؽ االنتاج الى االسكاؽ سيؤدم ذلؾ الى 
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تكاليؼ االنتاج الزراعي كلكف الزالت بعض الطرؽ الريفية  تتميز بقمتيا كانخفاض تقميؿ 
 كفاءتيا كمسالكيا ضيقة كما اف ىناؾ مناطؽ بعيدة  لـ تصؿ الييا الطرؽ المعبدة.

كجاءت سنكات العمؿ كالخبرة االكاديمية كالمكتسبة بالمرتبة السادسة بنسبة   
متغيرات االساسية في زراعة اشجار الفكاكو مف %( حيث تعتبر الخبرة مف ال2.42بمغت)

خالؿ تأثيرىا عمى المساحة كالنكعية كحجـ االنتاج، اال اف خبرة المزارعيف التزاؿ دكف 
المستكل المطمكب الف الخبرة لدييـ ناتجة مف سنكات ممارسة العمؿ اضافة الى انخفاض 

تيـ بالعمميات الزراعية المستكل العممي لدييـ حيث تككف خبرتيـ بسيطة تنحصر بمعرف
 التقميدية كىك ما ينعكس سمبا عمى تطكر كتنمية زراعة اشجار الفكاكو في منطقة الدراسة.

%( ، فبسبب مف قمة 2.34جاءت طرؽ الرم بالمرتبة السابعة بنسبة بمغت حكالي )  
يعتبر  االمطار المتساقطة في منطقة الدراسة يتـ االعتماد عمى المياه السطحية كالرم، الذم

ىك التزكيد االصطناعي ألشجار الفكاكو حيث اف اضافة الماء ضركرم لنمك النباتات كغسؿ 
كتخفيؼ االمالح المكجكدة في التربة كايجاد مناخ اكثر مالئمة لألشجار، اال أف كثير مف 
الفالحيف يعانكف مف مشكالت تتعمؽ بالرم منيا شحة الكقكد كالتجاكزات عمى الحصة المائية 

الؿ قياـ بعض الفالحيف بكضع مضخات ذات قكة حصانيو عالية ) مخالفة لمتعميمات( مف خ
في مقدمة االنيار ككذلؾ مشكمة انقطاع التيار الكيربائي الذم يعمؿ عمى تشغيؿ المضخات 

 الكيربائية المستعممة في عممية الرم.
ني الفالحيف مف %( إذ يعا2.34اما االمراض النباتية فجاءت بالمرتبة الثامنة بنسبة)  

انتشار االمراض التي تصيب اشجار الفكاكو بسبب قمة تكفر المبيدات مف قبؿ الدكلة 
 كبأسعار مناسبة 

%( حيث 2.27كجاء متغير التسكيؽ كتذبذب االسعار بالمرتبة الثامنة بنسبة بمغت حكالي)  
التسكيؽ يعاني الفالحيف مف مشكمة عدـ تكفر اسكاؽ خارجية ام ينحصر اإلنتاج عمى 

المحمي فقط كنمحظ عدـ تكفر شكؿ مف أشكاؿ الدعـ الحككمي لمفالحيف سكاء لتسعير  
 األسعار أك في تشجيع التسكيؽ.

اما بالنسبة لمعكامؿ االخرل المتمثمة بمشاريع البزؿ كااليدم العاممة الماىرة كالحيازة   
في منطقة الدراسة بمغت الزراعية فقد اخذت اىمية نسبية قميمة في زراعة اشجار الفكاكو 
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%(  عمى الترتيب في حيف انعدـ اثر متغير المكننة 2.22%( ك)2.26%( ك )2.17)
 الزراعية في زراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية.

 (12شكؿ)
 االىمية النسبية لمعكامؿ الجغرافية المؤثرة في انتاج محاصيؿ الفاكية في منطقة الدراسة

 
 (47تمادا عمى جدكؿ)المصدر: الباحثة اع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 الفصؿ الخامس
تخطيط ك تنمية زراعة اشجار الفكاكو في 

 محافظة القادسية
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 الفصؿ الخامس
الحمكؿ يتناكؿ ىذا الفصؿ المشكالت التي تكاجو زراعة كانتاج الفكاكو في محافظة القادسية  كمحاكلة كضع 

 لمعالجتيا اك الحد مف تأثيرىا بما يحقؽ افضؿ انتاج في المحافظة.
 كتككف عمى النحك االتي :

 اكال: المشكالت التي تكاجو زراعة كانتاج الفكاكو في محافظة القادسية:

 المشكالت المتعمقة بالعكامؿ الطبيعية:-أ
اؽ السيما زراعة الفكاكو في محافظة القادسية ىناؾ عدد مف المشكالت التي تكاجو الزراعة في كسط كجنكب العر 

 كاىميا:
 ممكحة التربة:-2

تعتبر مشكمة الممكحة مف اعظـ المشكالت الرئيسة التي تعيؽ  زراعة الفكاكو في المحافظة كاحد اسباب تردم 
مقاكمة بعض مستكل االنتاج فعند ارتفاع قيـ الممكحة في التربة عف الحد المسمكح بو ينخفض االنتاج بسبب ضعؼ 

 % كاحيانا الى ما دكف ذلؾ .42األشجار التي قد تصؿ احيانا الى 
، كمكريدات، كبريدات،  كيقصد بممكحة التربة ارتفاع تراكيز االمالح المعدنية الذائبة في جسـ التربة كالتي تشمؿ) الصكديـك

(لدرجة تؤثر في جميع مراحؿ نمك  ، الكالسيكـ، البكتاسيـك النباتات كقابمية التربة عمى االنتاج كربكنات، المغنسيـك
. تعد الممكحة مستمرة في نشاطيا الى يكمنا ىذا ك تزداد بزيادة استعماؿ االرض كبالرغـ انيا نالت اىتماما (225)الزراعي

 كبير مف قبؿ المؤسسات كالدكائر العممية ذات العالقة اال أنياء التزاؿ تعد مف اىـ المشاكؿ التي تكاجو الزراعة.
ظ اف تربة المحافظة قد تأثرت السيما تربة اكتاؼ كاحكاض االنيار كتربة المنخفضات )االىكار كالمستنقعات كنمح

( فقد بمغ Eceالمطمكرة(بمجمكعة مف العكامؿ التي ادت الى تبايف نسبة الممكحة كدرجة التكصيؿ الكيربائي في ما بينيا)
مميمكز/سـ( فيما كاف معدؿ التكصيؿ 25النيار اكثر مف )مميمكز/سـ( كتربة احكاض ا7معدؿ التكصيؿ الكيربائي )

مميمكز/سـ(، كبذلؾ تعد تربة اكتاؼ االنيار تربة قميمة الممكحة كتربة احكاض 34-12الكيربائي لتربة المنخفضات ما بيف )
 (.48االنيار معتدلة الممكحة كتربة المنخفضات تربة عالية الممكحة الجدكؿ )

 
 
 
 (59جدكؿ)

 التربة بحسب درجة التكصيؿ الكيربائي )مميمكز/سـ( معيار ممكحة
 ٔٛػ١خ اٌزوثخ اٌزٛط١ً اٌىٙوثبئٟ

 روثخ غ١و ٍِؾ١خ 4الً ِٓ 

 روثخ ل١ٍٍخ اٌٍّٛؽخ 4-8

 روثخ ِؼزلٌخ اٌٍّٛؽخ 8-16

 روثخ ػب١ٌخ اٌٍّٛؽخ فبوضو-16

                              
136

ِؾّل ٍؼ١ل اثٛ ٚاٌٟ ٚػبكي ِؾّل اثٛاٌق١و , رل٘ٛه االهاػٟ فطو اٌؼظو,ِىزجخ اٌؼٍُ ٚاال٠ّبْ   

,ص0220ٌٍٕشوٚاٌزٛى٠غ,االٍٕىله٠خ, 193.() 
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البحكث الزراعية، دار الخميج لمطباعة المصدر: زيد رمضاف محمد ،استصالح اراضي زراعية في الكطف العربي، معيد 
 .12،ص2873كالنشر،بغداد،

كما أف لمممكحة تأثير عمى كظائؼ كشكؿ النبات حيث تكثر في شكؿ خاليا النبات كمظيره كالتمثيؿ الكربكني 
أف تدىكر  كانتاجية لمادة الجافة في كحدة المساحة كايضا تقـز النبات نتيجة اصفرار خاليا الجذر كاالكراؽ كالساؽ كما

تركيب التربة كانخفاض حركة الماء كاليكاء في التربة يعيؽ نمك الجذكر حيث  نمحظ اف عممية التممح تحدث نتيجة تجمع 
 االمالح كعدـ استصالح االراضي فيؤثر سمبا في جاىزية الماء كالعناصر الغذائية الضركرية لمنبات.

%( مف 42افظة فقد اظيرت الدراسة الميدانية اف حكالي)اما مف ناحية كمية االمالح المتركزة في تربة المح
المبحكثيف اشاركا الى اف مشكمة الممكحة مف اكثر المشكالت التي تعاني منيا اراضييـ، كتباينت ىذه النسبة بيف الكحدات 

ء عفؾ %(،ثـ قضا23%(، يميو قضاء الحمزة بنسبة)32االدارية فقد تصدر قضاء الديكانية بأعمى نسبة بمغت حكالي)
 %(.28%( كاخيرا قضاء الشامية )12بنسبة)

كيمكف اف يرجع سبب تممح التربة الى جممة مف االسباب تتعمؽ بالعكامؿ الطبيعية المتمثمة بأرتفاع درجة الحرارة كقمة 
التساقط المطرم كخصائص التربة الفيزيائية كاستكاء السطح كارتفاع نسب التبخر، فضال عف اف ىناؾ اسباب تتعمؽ 

 العكامؿ البشرية ساعدت عمى زيادة ىذه المشكمة كىي:ب
 ممكحة مياه الرم:-أ

تعد مياه الرم ذات التركيز الممحي المرتفع اىـ مصادر ممكحة التربة، اذ تؤثر بشكؿ مباشر عمى اشجار الفكاكو مف خالؿ 
مى مف تركيز االمالح في الخمية النباتية زيادة الشد االزمكزم التنافذم لمماء عندما تزداد نسبة االمالح في التربة بصكرة اع

  .(226)مما يؤدم الى حدكث حركة تنافذية لمماء مف النبات الى محمكؿ التربة
 

 (60جدكؿ )
 تصنيؼ مياه الرم بحسب التركيز الكمي لألمالح )مميمكز/سـ(

 فطٛهح اٌٍّٛؽخ اٌزٛط١ً اٌىٙوثبئٟ
 ل١ٍٍخ 0.75الً ِٓ 

 ِزٍٛطخ 1.5-0.75

 ػب١ٌخ 3-1.5

 ػب١ٌخ علا 3اوضو ِٓ 

 .122،ص2872المصدر: محمد عبداهلل نجـ كخالد بدر، الرم، مطابع جامعة البصرة ،البصرة،

كايضا ليا تأثير مف خالؿ تركيز بعض العناصر السيما امالح الصكديـك كالكرـك كالبكركف كبتراكيز مرتفعة يصبح 
 .(227)راكيزىا الطبيعيةمعيا التأثير سمي لألشجار عمى الرغـ مف حاجتيا الييا بت

                              
االكؿ، مديرية المساحة العامة )( حميد نشأت اسماعيؿ ، لمحات ميدانية مف الزراعة االركائية في العراؽ، الجزء 226

 .52، ص2882،بغداد،
،مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، المكصؿ، 2)( عبداهلل نجـ العاني، مبادئ عمـ التربة، ط227

 . 265،ص2872
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لذلؾ فاف ىذه المياه تحدد انكاع الفكاكو التي يتـ زراعتيا التي تككف ليا قابمية عمى تحمؿ نسبة الممكحة المرتفعة 
 فالتيف كالرماف كالزيتكف تعد مف اكثر الفكاكو تحمؿ لممكحة مياه الرم كالتربة كىـ متقاربيف جدا  في تحمؿ نسبة االمالح.

معدؿ التكصيؿ الكيربائي لممكحة مياه الرم في المحافظة بيف فرعي شط الحمة كنير الفرات المذيف اما بالنسبة ل
يعتمد عمييا في تكفير مياه الرم، اذ تزداد ممكحة مياه شط الحمة بأتجاه شمالي غربي جنكبي شرقي مع االنحدار الطبيعي 

مميمكز/سـ( عند نياية  2.8ي في منطقة صدر الدغارة)لمجارم االنيار في المحافظة، فقد بمغ معدؿ التكصيؿ الكيربائ
مميمكز/سـ( عند نياية شط الدغارة في ناحية البدير، بينما بمغ معدؿ  2.4جدكؿ الحرية الشمالي في ناحية نفر، ك)

،كبذلؾ فاف مياه (228)مميمكز/سـ( في نياية شط الديكانية ضمف اراضي مركز قضاء الحمزة  2.21التكصيؿ الكيربائي ) 
اما مياه نير  (60)الرم في جميع مكاقع جرياف شط الحمة تعد مياه متكسطة الممكحة بحسب المعيار المبيف في جدكؿ 

 مميمكز/سـ( 1.1الفرات الرئيس ) بعد التقاء شطي الشامية كالككفة في الشنافية( فقد بمغ معدؿ التكصيؿ الكيربائي ليا)

 2.22السابؽ، كبذلؾ يتضح اف معدؿ ممكحة مياه شط الحمة البالغة ) ، كتعد مياه عالية الممكحة بحسب المعيار (232)
مميمكز/سـ( ىي مياه متكسطة كعالية الممكحة، تؤدم الى ظيكر مشكمة الممكحة في التربة  1.1مميمكز/سـ(، كنير الفرات )

 كتزيد مف تفاقميا كبالتالي تؤثر عمى اشجار الفكاكو.
الرم قد اختمفت بيف كؿ مف شط الحمة كمياه نير الفرات الرئيس في مكاقعيا اما مجمكع االمالح الذائبة في مياه 

( جزء بالمميكف كسجمت 2222المختمفة ، ففي نير الديكانية الذم يعد احد فركع شط الحمة بمغ مجمكع االمالح الذائبة فيو )
كانية  كتستمر بالزيادة باالتجاه ( جزء بالمميكف في الدي2277(جزء  بالمميكف كارتفعت الى )2241في مكقع اليندية )

( اما بالنسبة لنير 61( جزء بالمميكف، جدكؿ )2122( جزء بالمميكف كالرميثة )2221الجنكبي الشرقي فتسجؿ في الحمزة )
( جزء بالمميكف، كاف اختالؼ القيـ في مكاقع جرياف 1285.5الفرات فبمغ مجمكع معدؿ االمالح الذائبة في نير الفرات )

، اذ بمغ مجمكع معدؿ االمالح الذائبة في منطقة اليندية (62)ر المناطؽ التي يمر بيا كما في الجدكؿ النير عب
 ( في السماكة.1623( في الشنافية ك)1522(جزء بالمميكف لترتفع الى )2145)

 (52جدكؿ)
 تغير تقيـ االمالح لمكاقع مختمفة لنير الديكانية

 قعالمك  اليندية الديكانية الحمزة الرميثة
مجمكع االمالح الذائبة/جزء  1052 1088 1102 1200

 بالمميكف
المصدر: مرتضى جبار عيسى، دراسة ىيدرككيميائية كتمكث رسكبيات نير الفرات جنكب سدة اليندية، 

 .18،ص2884رسالة غير منشكرة، مقدمة الى كمية العمـك ،جامعة بغداد،
 (62جدكؿ )

 الرئيستغير قيـ االمالح في نير الفرات 
 اٌّٛلغ ِٕطمخ إٌٙل٠خ ِٕطمخ اٌشٕبف١خ ِٕطمخ اٌَّبٚح

                              
 .1212)(  مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية، شعبة المدلكالت المائية، بيانات غير منشكرة،228

 ).مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية، المصدر نفسة ( 140
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عيء /ِغّٛع االِالػ اٌنائجخ 1256 2630 2704

 ثب١ٌٍّْٛ

، رسالة 1222-2882المصدر: سالـ سالـ عبد ىادم الجبكرم، التحميؿ المكاني لمشاكؿ االنتاج الزراعي في محافظة القادسية لممدة 
 .124،ص1221جامعة القادسية، سنة -االدابماجستير ، مقدمة الى مجمس كمية 

بذلؾ فاف مجمكع االمالح الذائبة في جميع مكاقع نير الديكانية جعميا مياه رديئة بحسب المعايير المعتمدة في 
( جزء بالمميكف كالتي يمكف اف تسبب ممكحة 1222-2222تصنيؼ مياه الرم لالستعماالت الزراعية ككنيا تقع ضمف فئة)

  .(232)لمتربة
%( كىذه النسبة متباينة بيف 12كبذلؾ شكمت ممكحة مياه الرم مشكمة يعاني منيا فالحي اقضية المحافظة حكالي ) 

%( كاخيرا 12%( ثـ قضاء الشامية)22%( ثـ قضاء الحمزة )34الكحدات االدارية، اذ سجمت اعالىا في قضاء الديكانية )
 .(231)%(4قضاء عفؾ )

 

 االسمدة المضافة: -ب

الفالحيف الى اضافة االسمدة الكيميائية الى النبات دكف األخذ بنظر االعتبار ممكحة التربة حيث تضاؼ يعتمد 
بطريقة النثر باليد كىناؾ نباتات تأخذ اكثر مف حاجتيا مما يؤدم ذلؾ الى مكت النبات بسبب اتحاد الممكحة مع نسبة 

%( مف المزارعيف يستخدمكف االسمدة الكيمائية، 6اتضح اف ) االمالح المكجكدة في االسمدة كمف خالؿ الدراسة الميدانية
اما االسمدة العضكية )الحيكانية( فأنو تتداكؿ استخداماتيا عمى نطاؽ كاسع ضمف منطقة الدراسة  بسبب كفرتيا لدل 

ستخداـ االسمدة الفالحيف مف خالؿ تربية الحيكانات كنمحظ مف خالؿ استمارة االستبياف المكزعة عمى المزارعيف اف نسبة ا
 %(.7العضكية تصؿ الى حكالي )

 شحة المياه كتراجع االيراد المائي: -1 

تعد مشكمة نقص العجز المائي مف المشكالت الرئيسة التي تؤثر في زراعة اشجار الفكاكو إذ تعاني البساتيف في 
بيرة  تفكؽ حاجتيا حيف تعاني اخرل مف شدة منطقة الدراسة مف سكء ادارة المكارد المائية فيناؾ اماكف تتكفر فييا بكميات ك

كبيرة، فضال عف قمة الحصص المائية المخصصة لمنطقة الدراسة حسب السياسة المائية المتبعة نتيجة قمة مياه نير الفرات 
فكمية المياه المؤمنة ستحدد في ضكئيا المساحة الممكف زراعتيا كبالتي يتكقؼ حجـ ام زيادة في االنتاج عمى كفاءة 

 .(232)استغالؿ المياه كاستخداـ االساليب العممية في الزراعة

                              
)( عبد االمير عباس الحيالي ، المياه المالحة كاستخداميا لمرم الزراعي،  مجمة كمية التربية، الجامعة المستنصرية، 232

 .81،ص2887العدد الرابع،
 )(  الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر الثاني.231
 .6، ص1222، 42عبد اهلل مكسى، دكر المياه في انشاء الحضارات ،مجمة النبأ، العدد)( 232
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اف كقكع محافظة القادسية ضمف المناخ الجاؼ كشبة الجاؼ جعميا تعتمد عمى المكارد السطحية في الزراعة  
يدانية كنمحظ اف االشجار تختمؼ حاجتيا لممياه حسب نكعيا ك مراحؿ نمكىا كتككيف االزىار كالثمار كمف خالؿ الدراسة الم

 %(. 14اتضح اف مجمكع المزارعيف الذيف يعانكف مف قمة المكارد المائية بمغ حكالي)

 مشكمة نمك االدغاؿ:-2

تعد مف النباتات البرية التي تنمك بصكرة طبيعية كتنافس المحاصيؿ في الحصكؿ عمى العناصر كما انيا تؤدم دكرا 
ادة سامة تنتجيا في جذكرىا تحت التربة اك في اكراقيا كتنتقؿ الى في اصابة المحاصيؿ باألمراض النباتية كايضا تفرز م

  . (233)المحصكؿ كتؤثر فيو
تمحؽ االدغاؿ اضرار كبيرة باألراضي الزراعية كايضا تؤثر في االنتاج كما كنكعا كاكثر االنكاع انتشارا ىي القصب 

حدة اك اكثر مف عمميات النمك كتسبب انخفاض في كالبردم كالثيؿ كالشكؾ كالحمفا كالعاقكؿ  حيث تعد عممية استنزاؼ كا
كميات االنتاج  مف خالؿ المنافسة عمى الماء إذ اف ىناؾ انكاع مف االدغاؿ تحتاج الى كميات كبيرة مف المياه تككف اكثر 

كتؤدم الى مف حاجة الشجرة اك بنفس المقدار تسبب نقصا في انتاج الفكاكو ألنيا تعد منافسة لمشجرة اثناء مراحؿ النمك 
زيادة الجيد كالتكمفة لدل الفالح مف خالؿ القياـ بعمميات تحضير التربة كمكافحة االدغاؿ كما يزيد مف اخطارىا كما أف 
تكاجدىا تككف مأكل لمقكارض كالحشرات كالحيكانات البرية الضارة فضال عف تسببيا امراض لألشجار كمف اىـ انكاع 

 اكو ىي:االدغاؿ التي تكجد في بساتيف الفك 
 الحمفا:-أ

ىك دغؿ معمر يتكاثر بالبذكر  كينتشر بصكرة عامة عمى السكاقي كاالنيار كعمى الجداكؿ كيأثر في اشجار الفكاكو 
 (.23مف خالؿ استيالؾ كميات مف المياه كيعيؽ حركتيا كما انو مكطف لمحشرات صكرة )

 الثيؿ: -ب
خفيفة ممتدة عمى كجو االرض الكرقة تككف خضراء  دغؿ معمر ينمك في البساتيف بيف االشجار تككف الساؽ

 كالبذكر صغيرة جدا. 
 

 
 
 
 
 
 (23صكرة)

 دغؿ الحمفا

                              
)( خالد محمد العادؿ، مكلكد كامؿ عبد، المبيدات الكيمياكية في كقاية النبات، مطبعة دار الكتب لمطباعة كالنشر، 233

 .286،ص2868جامعة المكصؿ،
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 ، ناحية الصالحية، قضاء الشامية، محافظة القادسية.12/4/1212المصدر: الدراسة الميدانية، المالحظة المباشرة، بتاريخ   

 : الشكؾ-ج

كالبذكر، ساقو قائمة خشبية متفرعة،  كاكراقو خضراء ، اما بذكره فصغيرة نبات شجيرم شائؾ معمر يتكاثر بالعقؿ   
 (.24مسطحة، صكرة )

 العاقكؿ:-د
نبات شجيرم شائؾ معمر يتكاثر بالجذكر كالعقؿ كالبذكر، ساقو تككف قائمة مغطاة باألشكاؾ كمتفرعة اكراقو 

 (.25خضراء اما بذكره تككف صغيرة ككركية صكرة )
%( مف الفالحيف يعانكف مف ىذه المشكمة كقد تباينت ىذه النسبة بيف الكحدات 12الميدانية اف ) كنمحظ مف الدراسة

%( كاخيرا قضاء 22%( ثـ قضاء الشامية)23%(، يميو قضاء الحمزة )54االدارية، تمثمت اعمى نسبة في قضاء الديكانية)
 (234)%( 7عفؾ  بنسبة)

ت كالمبيدات المستخدمة كالمساحة المكافحة حيث اف االدغاؿ ذات االكراؽ ( تـ االشارة الى انكاع االفا53كفي جدكؿ رقـ)
% كيككف نكع المبيد )اتمنتس، بالس، سبكت اليت( 73دكنـ( بنسبة 122422الرفيعة بمغت المساحة المكافحة حكالي )

مساحة كغـ مدكر( اما االدغاؿ ذات االكراؽ العريضة بمغت ال24.111كغـ، 4273كغـ، 6857كتككف كميتيا )
 لتر مدكر(.211% كيككف نكع المبيد )ككلدكس( كتككف كميتو )83دكنـ( كبنسبة 282422المكافحة)

 
 (24صكرة) 

 االشكاؾ

                              
 الثاني. )(  الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر234
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 ، ناحية الصالحية، قضاء الشامية، محافظة القادسية12/4/1212المصدر: الدراسة الميدانية، المالحظة المباشرة، بتاريخ 

 (25صكرة)
 العاقكؿ

 
 ، ناحية سكمر، قضاء عفؾ، محافظة القادسية.18/4/1212الميدانية، المالحظة المباشرة، بتاريخ المصدر: الدراسة

 -:العكاصؼ الترابية -4
لمعكاصؼ الترابية تأثير عمى اشجار الفكاكو تتمثؿ في تساقط االزىار كالثمار الحديثة العقد   

االنتاج كيسبب خسائر سكاء كانت الفكاكو دائمة الخضرة اـ النفضية مما يؤثر في كمية 
كبيرة كما االتربة المتجمعة فكؽ االركاؽ تمنع حدكث عممية التمثيؿ الضكئي كما اف زيادة 



163 

 

االتربة عمى االزىار يؤدم الى فشؿ حدكث عممية التمقيح لذلؾ اف كؿ ما ذكر يؤدم الى 
دكرية  زيادة الجيد المبذكؿ مف قبؿ المزارع حيث يجب عميو القياـ بغسؿ االشجار كبصكرة

 .(235)بيف فترة كاخرل مف اجؿ ازالة الغبار
كبما اف منطقة الدراسة تقع ضمف المناخ الصحراكم الحار الجاؼ لذا تتأثر بحدكث   

العكاصؼ الترابية كالتي يككف مصدر القسـ الكبير منيا يأتي مف اليضبة الغربية كاالراضي 
ركؼ الطبيعية في منطقة الدراسة المترككة في السيؿ الرسكبي كالتي عممت عمى حدكثيا الظ

كلقربيا مف مصادر ىبكبيا اكال كقمة الغطاء النباتي ثانيا فضال عف استكاء االراضي الجافة 
  .(236)لمسافات طكيمة كالتي تشتد فييا سرعة الرياح

كتعتبر العكاصؼ الترابية ايضا عبارة عف ذرات غبار دقيقة متطايرة في اليكاء بسبب  
المنظكمات الطقسية كزيادة سرعة الرياح كقد تأتي العكاصؼ الترابية مف مناطؽ اختالؼ في 

متر كاف تككف  ۰۱۱۱تبعد مسافات كبيرة مف المنطقة المحمية ينخفض مدل الرؤية الى 
سرعة الرياح اكثر مف متر /ثانية كتحدث الرياح السريعة عكاصؼ عنيفة تؤدم الى اثار 

طح األرض كتكثر ىذ العكاصؼ في الفصكؿ االنتقالية الغبار اك الرماؿ حسب طبيعة الس
الربيع كالخريؼ كتظير في الصيؼ كالشتاء بشكؿ اقؿ ك السبب الرئيسي في تككينيا كمزكر 
الجبية اليكائية الباردة التي ترفع اليكاء عمكديا يساعدىا في ذلؾ جفاؼ التربية كتفككيا كما 

رة كتغيرات الضغط الجكم يؤدم إلى أف تقمبات المناخ مف اختالؼ في درجات الحرا
اضطراب في الكتؿ اليكائية كيدفعيا لمتحرؾ الى مناطؽ الضغط الخفيؼ التي تككف ذات 

 .(237)درجات حرار مرتفعة مما تساعد عمى حمؿ ذرات الغبار
 
 
 

                              
 ،قضاء الشامية. 12/5/1212)(الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف ،تاريخ  235
)(ضياء الديف عبد الحسيف عكيد القريشي، الخصائص الحرارية لمجزء االكسط الجنكبي مف السيؿ الرسكبي في العراؽ  236

 .    85،ص1227ة( ،كمية التربية ابف الرشد، جامعة بغداد ،دراسة في الجغرافية المناخية، رسالة ماجستير )غير منشكر 
 .  251، ص1227)( قصي عبد المجيد السامرائي، مبادئ الطقس كالمناخ ، دار اليازكرم ، عماف ،237
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 ( 52جدكؿ )

المعدالت السنكية لنسبة تكرار اتجاىات الرياح كسرعتيا كتكرار العكاصؼ الغبارية في 
 (2017-2008) محافظة القادسية لممدة

 معدؿ العكاصؼ الغبارية / يـك االتجاىات

 0.7 كانكف الثاني

 1.3 شباط

 1.8 آذار

 1.7 نيساف

 1.5 آيار

 0.4 حزيراف

 0.3 تمكز

 0.8 آب

 0.20 أيمكؿ

 0.32 تشريف االكؿ

 0.38 تشريف الثاني

 0.26 كانكف االكؿ

 0.7 المعدؿ السنكم
كزارة النقؿ كالمكاصالت، الييأة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات غير منشكرة، المصدر: 
1226. 

 -التطرؼ الحرارم: -4
يقصد بو ابتعاد درجات الحرارة عف المتكسط كالتي تظير بتكرار قميؿ كىك يمثؿ اقصى    

لتأثيره عمى اشجار الفكاكو فأف االرتفاع في درجات .اما بالنسبة (238)درجات الحرارة كادناىا 
الحرارة  يؤثر تأثيرا سيئا اذا صادؼ االرتفاع في كقت التزىير الف عقد الثمار ينعدـ حصكلو 

                              
)( طارؽ زكريا ابراىيـ سالـ، انحراؼ عناصر المناخ في مصر عف معدالتيا العامة ،مجمة االداب، جامعة الزقاقيؽ، 238
 .142ص 
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تحت ىذه الظركؼ كما اف درجات الحرارة العالية مع قمة الرطكبة تؤدم الى ضعؼ حبكب 
اشجار الفكاكو كخاصة اشجار  في ضؿ ىذه الظركؼ القاسية تككف زراعة (242)المقاح

الحمضيات صعبة كغير ممكنة لذا يقـك بعض المزارعيف بزراعتيا تحت ظالؿ اشجار اخرل 
اعمى ارتفاع منيا كالنخيؿ، اما عند انخفاض درجات الحرارة فيتكقؼ نمك اشجار الفكاكو 

فصؿ  خاصة في كانكف االكؿ كالثاني كتتفتح البراعـ في شير اذار كنمحظ مما تقدـ اف
.اما بالنسبة (242)الربيع افضؿ الفصكؿ لنمك االشجار بسبب تكفر خصائص مشجعة لإلنتاج 

لمرطكبة فاف انخفاض الرطكبة في فصؿ الصيؼ مع كجكد ارتفاع في معدالت التبخر كالنتح 
سكؼ تعرض االنتاج الى اضرار كخاصة في مرحمة نضكج الثمار فتصيبيا ببعض االمراض 

. كتككف معالجتيا القياـ بتظميؿ (241)اك تعرضيا الى السقكط قبؿ اكانيا التي تفقدىا خكاصيا 
 تمؾ االشجار.

 المشكالت المتعمقة بالعكامؿ البشرية:-ب
 ىناؾ مجمكعة مف المشكالت المتعمقة بالعكامؿ البشرية تؤثر في زراعة اشجار الفكاكو كتككف عمى النحك االتي:  
 المشكالت المتعمقة باأليدم العاممة:-2
 قمة الخبرة الزراعية العممية: -أ  

رؼل اٌقجوح اٌيهاػ١خ اٌؼ١ٍّخ اؽل ِغبالد رط٠ٛو ىهاػخ اشغبه اٌفٛاوٗ, فٍٙب رأص١و ِجبشو فٟ االٔزبط ٚاالٔزبع١خ 

اٌقبطخ ثبٌّؾظٛي ٍٛاء اوبٔذ فجوح ِىزَجخ ثفؼً اٌلهاٍخ إٌظو٠خ فٟ اٌّؤٍَبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٟ ال رشىً اال َٔجخ ِؾلٚكح 

ِٕطمخ اٌلهاٍخ إم اْ اوضو اٌّياهػ١ٓ فجورُٙ فٟ اٌزط٠ٛو ِؾلٚكح ال٠ياي فٟ ِوؽٍخ األ١ِخ اَِٚزٜٛ ال٠زغبٚى اٌمواءح فٟ 

(اٚ ٔبرغخ ػٓ ٍٕٛاد ِّبهٍخ ىهاػخ اٌفٛاوٗ اٞ رىْٛ 24%( ِٓ ِغزّغ اٌؼ١ٕخ علٚي )99ٚاٌىزبثخ رظً َٔجزُٙ ؽٛاٌٟ )

( ِٓ ِغزّغ اٌؼ١ٕخ فٟ ِٕطمخ 14%( علٚي )77ثٍغذ َٔجزٙب ؽٛاٌٟ )فجوح ِزٛاهصخ ِٓ االثبء ٚاالعلاك اٌٝ االثٕبء 

 اٌلهاٍخ.

ِٚٓ فالي ِب رملَ ٍٔؾع اْ اغٍت اٌؼب١ٍِٓ فٟ ىهاػخ اشغبه اٌفٛاوٗ ٠ىْٛ ػّٓ َِزٜٛ صمبفٟ ِؾلٚك ال ٠ٍّىْٛ َِزٜٛ 

 ػٍّٟ ٠ّىُٕٙ ِٓ إٌٙٛع ثزط٠ٛو ىهاػخ اٌفٛاوٗ ٚر١ّٕزٙب.

  العزكؼ عف العمؿ الزراعي: -ب
لنشاط الزراعي تعد عنصر اساسي مف عناصره ك تعتبر اليد العاممة المحكر الرئيس ألم تقدـ في عناصر االنتاج ا

لقمة استعماؿ المكننة في العمميات الزراعية لذلؾ ارتبط انتاج الفكاكو بعدد االيدم العاممة كخبرتيا اما بالنسبة لمنطقة 
ممة بقدر ما تعانيو مف عزكؼ االيدم عف العمؿ الزراعي  كمف خالؿ الدراسة فيي ال تعاني مف نقص في االيدم العا

%( حيث تفضؿ التكجو الى العمؿ في 52الدراسة الميدانية نمحظ اف نسبة العازفيف عف العمؿ الزراعي بمغت  حكالي )

                              
، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، مطبعة  2)( مجيد محسف االنصارم كآخركف ، مبادئ المحاصيؿ الحقمية ، ط242

 .53، ص 2872كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ،
 ،قضاء الحمزة.   17/6/1212)( الدراسة الميدانية، المقابمة الشخصية مع بعض المزارعيف، تاريخ 242
 .  235محمكد، مصدر سابؽ،ص)( جعفر حسيف 241
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ة مما اثر ذلؾ عمى المؤسسات كخاصة الحككمية بسبب ارتفاع الدخؿ العائد مف المؤسسات مقارنة بالدخؿ العائد مف الزراع
( ثـ قضاء 32زراعة اشجار الفكاكو كانتاجيا كقد تباينت ىذه النسبة بيف الكحدات االدارية إذ تصدر قضاء الديكانية بنسبة )

 .(242)( 22( ثـ الشامية )17( ثـ عفؾ )11الحمزة )

 المشكالت المتعمقة بالمستمزمات الزراعية:-1
تكفير مستمزمات الزراعة التي تؤثر في انتاج الفكاكو كما كنكعا كمف ىذه يكاجو الفالحيف مشكالت تتعمؽ بقمة 

 المستمزمات ىي:
 مشكالت تكفير المبيدات الزراعية:-أ

تعد المبيدات مف المكاد الكيميائية التي تكافح األفات الزراعية مف امراض كحشرات تتعرض ليا اشجار الفكاكو حيث 
 ب االشجار كالمحافظة عمى االنتاج .اف استعماليا يقمؿ االضرار التي تصي

%( مف الفالحيف يعانكف مف مشكمة تكفير المبيدات الزراعية نتيجة ارتفاع اسعارىا 52كاظيرت الدراسة الميدانية اف )
%(، كشكمت قمة تكفير المرشات اليدكية كالميكانيكية مف 46كشكمت نسبة الفالحيف الذيف يعانكف مف ىذه المشكمة حكالي)

 %(.25%( كايضا مشكمة عدـ تكفرىا مف مناشئ جيدة  التي شكمت  نسبة حكالي)6يات الحككمية نسبة)قبؿ الج
 ِشىالد رٛف١و االٍّلح اٌى١ّ١ب٠ٚخ:-ة

%( ِٓ اٌفالؽ١ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد رزؼٍك ثزٛف١و االٍّلح  49ِٓ فالي اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٍٔؾع اْ ؽٛاٌٟ )

%( ٚػلَ رٛفو٘ب فٟ االٚلبد إٌّبٍجخ ثَٕجخ ثٍغذ ؽٛاٌٟ 99شىٍذ َٔجخ ؽٛاٌٟ)ٚألٍجبة ِزؼلكح ِٕٙب اهرفبع اٍؼبه٘ب ٚ

 %(.3%(  ٚطؼٛثخ ٔمٍٙب ثَٕجخ ثٍغذ ؽٛاٌٟ )9%( ٚا٠ؼب هكاءح ٔٛػ١زٙب ثَٕجخ ثٍغذ )34)

 ِشىالد رزؼٍك ثزٛف١و اٌجنٚه اٌّؾَٕخ: -ط

اٌجنٚه اٌّؾَٕخ ٚألٍجبة ػلح ِٕٙب رلٟٔ %( ِٓ اٌفالؽ١ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىٍخ رٛفو 42ِٓ فالي اٌلهاٍخ ٍٔؾع اْ )

%( ٚاهرفبع اٍؼبه ثؼغ اٌجنٚه اٌزٟ ال رٛفو٘ب اٌؾىِٛخ ِّب ٠لفغ اٌّياهع اٌٝ شوائٙب 94ٔٛػ١زٙب ٚشىٍذ َٔجخ ؽٛاٌٟ)

%( 29%(  ٚرؼوع اٌجنٚه ٌٍزؼفٓ ٚاٌؾشواد ثَٕجخ ثٍغذ)39ِٓ االٍٛاق اٌّؾ١ٍخ ٌَل إٌمض ؽ١ش شىٍخ َٔجخ ؽٛاٌٟ)

%( 0%( ٚطؼٛثخ ٔمٍٙب )3ىٍذ َٔجخ)ٚلٍخ رٛفو٘ب ش
)299(

. 

 ِشىالد رزؼٍك ثبٌّىٕٕخ اٌيهاػ١خ:-3

ٌٍّىٕٕخ ا١ّ٘خ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌيهاػ١خ  ؽ١ش ٠ّىٓ االٍزفبكح ِٕٙب ػٍٝ افزالف أٛاػٙب إم أٙب رَبػل ػٍٝ ى٠بكح 

اٌؼ١ٍّخ اٌيهاػ١خ, ؽ١ش صجذ ِٓ االٔزبط  ٚففغ اٌزىب١ٌف ٚرم١ًٍ اٌغٙل ٚاٌٛلذ  فأٞ ِشىٍخ رزؼٍك ثبٌّىٕٕخ رؼ١ك  رطٛه 

%( ِٓ اٌفالؽ١ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٘نٖ اٌّشىٍخ ال١ٍّب اٌَبؽجبد ٚلٍخ اػلاك٘ب ٚاهرفبع ثلي 47فالي اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ اْ َٔجخ )

%( ِٓ اٌّياهػ١ٓ اال أْ غبٌج١خ اٌَبؽجبد اٌيهاػ١خ اٌٟ ٠َزؼٍّٛٔٙب ٟ٘ 47ا٠غبه٘ب ٚطؼٛثخ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ إم اشبه )

و اٌنٞ ٠ؤكٞ اٌٝ اهرفبع رىب١ٌف ػٍّٙب, فؼال ػّب ٠جنٌٗ اٌفالؽ١ٓ ِٓ عٙل ٌزٛف١و٘ب فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت ِّب ِؤعوح, االِ

 ٠َجت فٟ ثؼغ االؽ١بْ اٌزأف١و فٟ ػ١ٍّخ اٌؾواصخ االهع ٚثبٌزبٌٟ ٠ؤصو فٟ ِٛػل اٌيهاػخ.

ٟٚ٘ ِشىٍخ  ػلَ رٛفو  فؼال ػٓ ِشىالد افوٜ رٛاعٗ اٍزقلاَ اٌّىٕٕخ فٟ ىهاػخ اشغبه اٌفٛاوٗ فٟ اٌّؾبفظخ

%( ِٓ اٌّياهػ١ٓ ٚاهرفبع اٍؼبه اٌّٛاك االؽز١بؽ١خ ٌٍّىبئٓ اٌيهاػ١خ ٠ٚؼبٟٔ 29اٌٛلٛك ام ٠ؼبٟٔ ِٓ ٘نٖ اٌّشىٍخ ؽٛاٌٟ )

%( ِٓ ِبٌىٟ اٌّىبئٓ فٟ إٌّطمخ7ِٓ ٘نٖ اٌّشىٍخ )
(299)

. 

 ِشىالد اٌوٞ:-9

                              
 ) ( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر االكؿ.242
 )( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر الرابع.243
 )( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة ،المحكر السادس. 244
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ربَ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ, ِٚٓ فالي  اْ ىهاػخ اشغبه اٌفٛاوٗ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ رؼزّل ثشىً شجٗ

 %( ِٓ اٌفالؽ١ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد رزؼٍك ثؼ١ٍّخ اٌوٞ ٚاٌزٟ رىْٛ ػٍٝ إٌؾٛ االرٟ:72اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٍٔؾع اْ )

 شؾخ اٌٛلٛك:-أ

خ %( ِٓ ػ22ٕ١%( ِٓ ِؼقبد اٌوٞ رؼًّ ثبٌل٠يي ؽ١ش ٍٔؾع ِٓ فالي اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ اْ ؽٛاٌٟ )99اْ )

اٌلهاٍخ رؼبٟٔ ِٓ ٘نٖ اٌّشىٍخ, ٚرزجب٠ٓ ٘نٖ إٌَجخ ث١ٓ اٌٛؽلاد االكاه٠خ ام ٍغٍذ اػال٘ب فٟ لؼبء اٌؾّيح ثَٕجخ ثٍغذ 

%( اِب ػٍٝ َِزٜٛ 7%( ٚاف١وا لؼبء ػفه)4%(, صُ لؼبء اٌشب١ِخ)39%( ١ٍ٠ٗ لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ ثَٕجخ)92ؽٛاٌٟ )

%(29%( ٚاف١وا ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ)02صُ ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ ثَٕجخ)%( 99إٌٛاؽٟ فمل رظله ِووي لؼبء اٌؾّيح ثَٕجخ)
(294)

. 

 التجاكزات عمى الحصة المائية:-ب
%( مف الفالحيف يعانكف مف ىذه المشكمة، خاصة في المناطؽ 24مف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ اف حكالي )

بزايز(، كقياـ بعض الفالحيف بكضع مضخات ذات التي يككف الرم فييا سيحي كالمناطؽ التي في ذنائب المجارم المائية)
قكل حصانية كبيرة مخالفة لمتعميمات عند مقدمة االنيار ضمف منطقة الدراسة مقارنة بنياياتيا حيث يؤدم ذلؾ الى حدكث 

 خمؿ في التكزيع كبالتالي قمة الحصة المائية.
%( يميو قضاء الديكانية 54شامية بنسبة بمغت حكالي )تتبايف ىذه النسبة بيف الكحدات االدارية، سجؿ اعالىا في قضاء ال 

%( اما عمى مستكل النكاحي فقد سجمت اعمى نسبة 1%( كاخيرا قضاء الحمزة بنسبة)5%(ثـ قضاء عفؾ بنسبة)16بنسبة)
 %(.3%( كاخيرا ناحية نفر)14%( ثـ ناحية الدغارة)52في ناحية غماس )

 انقطاع التيار الكيربائي:-ج
الكيربائية مف مستمزمات االنتاج الميمة في جميع مجاالت العمؿ المختمفة في الكقت الحاضر كال يمكف  تعد الطاقة    

االستغناء عنيا، إذ يتـ استعماليا في النشاط الزراعي مف خالؿ تشغيؿ المضخات الكيربائية المستعممة في عممية الرم، 
ف الفالحيف يعانكف مف ىذه المشكمة كتتبايف ىذه المشكمة بيف %( تقريبآ م14نمحظ مف خالؿ الدراسة الميدانية اف نسبة )

%(، ثـ قضاء 22%( يميو قضاء الحمزة بنسبة)32الكحدات االدارية سجمت اعمى نسبة ليا في قضاء الشامية بمغت نسبتيا)
يمييا مركز  %(16%(، اما عمى مستكل النكاحي فقد بمغت اعمى نسبة ليا في ناحية غماس )6%( ثـ عفؾ )12الديكانية )

 .)246(%(24%( ثـ ناحية الشافعية)24قضاء الحمزة)

 -مشكالت االرشاد الزراعي: -4
اف ىدؼ االرشاد الزراعي تطكير الفالح كرفع كفاءتو االنتاجية كزيادة دخمو كرفع مستكاه المعاشي في حيف يعاني     

كبالتالي سيؤدم ذلؾ الى قمة االستفادة مف خدمات االرشاد المزارعيف في المحافظة مف قمة اك عدـ كجكد المراكز االرشادية 
الزراعي  كخبرتيا، كالذم نتج عنو قمة اعداد المرشديف عمى المستكل المحمي فضال عف عدـ كجكد عدالة في تكزيع العمؿ 

كجكد  نظاـ لتقييـ  مف خالؿ كثرة االعماؿ التي يقـك بيا كتعدد كتضارب التعميمات الكاردة الى المرشد الزراعي كايضا عدـ
المرشديف الزراعييف، فضال عف الندكات االرشادية التي تعمؿ عمى تقديـ االرشادات الزراعية التي تخص الفالحيف في 
منطقة الدراسة فضال عف بعد الشعب الزراعية عف اماكف اقامة المزارعيف كعدـ تكفر المكاف المناسب لمعمؿ كاستقباؿ 

ر كسائؿ كطرؽ ارشادية حديثة كعدـ تكفر النشرات الفنية كالمطبكعات التي تمد المرشد المزارعيف فضال عف عدـ تكف
 بالمعمكمات.

                              
 )(الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر الخامس. 245
 )( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر الخامس. 246
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  .)247(%( مف الفالحيف يعانكف مف مشكمة عدـ تكفر االرشاد الزراعي64كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ اف حكالي) 
 مشكمة قمة االمكانات المادية:-5
د العكامؿ االقتصادية تأثير في االنتاج الزراعي حيث انو يحدد كثافة العمؿ في المساحة تعد االمكانات المادية اح     

المحددة ضمف منطقة الدراسة كيحدد نكعية المحاصيؿ المنتجة كايضا تساىـ في ادخاؿ التقنات الحديثة في العممية 
. كمف خالؿ الدراسة الميدانية نمحظ  اف ىناؾ االنتاجية كتكفير مستمزمات االنتاج الزراعي لغرض زيادة االنتاج كاالنتاجية

مشكمة تتمثؿ بقمة االمكانات المادية إذ انيا تحد مف تطكر االنتاج كلـ تكف ىناؾ مساىمة لمتسميؼ الزراعي لتقميؿ مف حدة 
ة العمؿ %( مف الفالحيف ألسباب منيا الي88ىذه المشكمة اذ بمغت نسبة الذيف لـ يستمفكا مف المصارؼ الزراعية حكالي)

كالضكابط المطمكبة  كالشركط التي تقدـ لمفالح منيا الكفالة كالضماف مف قبؿ المصرؼ الزراعي اضافة الى ذلؾ الممؿ 
 .)248(كالركتيف االدارم في عممية استالميا فضال عف قمتيا

 ج: المشكالت المتعمقة بالعكامؿ الحياتية:
راعية بشكؿ كبير كالسيما زراعة اشجار الفاكية إذ تعد االمراض كاآلفات تعد مف المشكالت العالمية التي تيدد الثركة الز    

حيث انيا تتحكـ بكمية االنتاج كنكعيتو كأيضا كما انيا مف العكامؿ المحددة لنجاح اك فشؿ الزراعة كمف ىذه االمراض 
ائية اك المعدنية فقط  كاألفات الحشرات كاالدغاؿ كايضا ىناؾ امراض تحدث ليس نتيجة حدكث نقص في العناصر الغذ

كانما تحدث نتيجة انحرافات فسيمكلكجية عف الحالة الطبيعية لمنبات كالناتجة عف حدكث مسببات غير حيكية تظير مف 
زراعة البذكر لغاية كصكؿ الناتج الى المستيمؾ اك يحدث ضعؼ اك تكقؼ عف النمك كيؤدم ذلؾ الى حدكث نقص في 

 المشكالت بما يأتي:االنتاج كاالنتاجية كتتمثؿ ىذه 
 -االمراض التي تصيب اشجار الفكاكو:-2

ىناؾ عدد مف االمراض التي تصيب اشجار الفكاكو لكنيا تختمؼ اعراضيا كاضرارىا حسب نكع الشجرة كعالقتيا    
 بالظركؼ البيئية كخاصة العناصر المناخية السائدة كتككف عمى النحك االتي:

 
 -البياض الزغبي:-أ
مراض المدمرة لكرات العنب تظير اعراضو عمى االكراؽ كالسيقاف الغضة كالثمار كاكثر االعراض تظير عمى يعد مف اال  

االكراؽ كتختمؼ االعراض عمى االكراؽ تبعا لعمر الكرقة كظركؼ البيئة السائدة حيث تظير عمى السطكح العميا لألكراؽ 
مـ كتصبح بنية المكف كقد تتقابؿ البقع كتتحد 4كيصؿ قطرىا  الحديثة كبقع مائية اك زيتية غير منتظمة الشكؿ كقد تكبر

حتى تغطي سطح الكرقة، كيصيب األفرع كالمحاليؽ كيؤدم الى ظيكر تمكف بني مع حدكث تقرح كتقـز كالتكاء كتصاب 
رتفاع سـ ، اما اصابة عناقيد األزىار فتككف شديدة عادة كتصاب اثناء فترات ا24-22األفرع عادة عندما يصؿ طكليا 

مـ فتظير عمييا بقع بنية كعادة تتكقؼ الثمار 4الرطكبة ليال، اما بالنسبة لمثمار تككف عرضة لإلصابة حتى يصؿ قطرىا 
الصغيرة المصابة عف النمك كتصبح جافة داكنة المكف اما الثمار الناضجة تككف اكثر مقاكمة حيث تككف االصابة حكالي 

(14.)% 
 -البياض الدقيقي:-ب

                              
 )( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر السابع. 247
 )( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، المحكر االكؿ. 248
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ف االمراض الخطرة التي تتعرض ليا اشجار الفكاكو)التيف، التفاح، االجاص، الرماف، العنب، الحمضيات، يعد م   
المشمش( كتظير االعراض عمى االكراؽ كاالزىار كالثمار  كيؤدم الى تجعد االكراؽ الحديثة كالتفافيا عمى نفسيا مع كجكد 

أة بقع مسحكقية بيضاء المكف عمى سطح الكرقة كيتحكؿ طبقة كثيفة مف خيكط الفطر المسبب لممرض كظيكره عمى ىي
.كاصابة العناقيد الزىرية يؤدم الى ذبكؿ األزىار )252(الكنيا الى البني الغامؽ كينتيي االمر بذبكؿ االكراؽ كسقكطو

نتظـ كتساقطيا، كقد يعطي عقد فقير لمثمار اما الساؽ الحامؿ لمعنقكد اذا اصيب خالؿ مكسـ النمك فإنو يصبح غير م
النمك ىش سيؿ الكسر اما الثمار الصغيرة تككف معرضة لإلصابة حيث تككف االعراض بظيكر بقع مثؿ بقع االكراؽ ثـ 

  .)252(تصبح بقع صدئية فمينية كعادة يحدث تشكه لشكؿ الثمرة
لفصكؿ التي كاف تكفر البيئة المناسبة تساعد عمى نمك كانتشار ىذا المرض حيث يككف فصمي الربيع كالخريؼ اكثر ا 

تساعد عمى انتشار االصابة بيذا المرض عندما تتكفر رطكبة مع درجة حرارة متكسطة  اضافة الى ذلؾ فأف الرياح 
كالعكاصؼ الغبارية كتساقط االمطار تساعد عمى انتقالو مف الشجرة المصابة الى الشجرة السميمة كبالتالي يؤدم الى حدكث 

 %(.24كتككف نسبة االصابة حكالي ) )251(خسائر كبيرة في االنتاج كاالنتاجية
اما مكافحة المرض فيتـ مف خالؿ االقالؿ مف الرطكبة كذلؾ عبر الزراعة في صفكؼ منتظمة كعمى ابعاد مناسبة   

 لمصنؼ إلمكاف الرش في الكقت المناسب كتقميـ االفرع المصابة كزراعة اصناؼ مقاكمة لممرض. 
 -مرض لفحة الشمس:-ج
ض غير الطفيمية التي تصيب اشجار الفكاكو خاصة)التفاح ،التيف، الحمضيات( حيث انو يصيب االكراؽ يعد مف االمرا  

المعرضة لمشمس حيث تصبح صفراء تجؼ كتسقط اما الثمار فتظير عمييا بقع حمراء الى بنية المكف تتسع ثـ تنكمش 
الثمار فقط ينتشر ىذا المرض في منطقة الدراسة حتى تمتصؽ القشرة بالمب كتفقد الثمار عصيرىا كال يقتصر انتشاره عمى 

خاصة في البساتيف التي ال تكجد فييا اشجار نخيؿ اك اسيجة نباتية منتظمة تساعد عمى الحد مف ىذا المرض، كيحدث 
 ىذا المرض عند ارتفاع درجات الحرارة مع قمة في الرطكبة كايضا ىبكب رياح حارة جافة.

مف خالؿ االىتماـ بالرم كتظميؿ االشجار السيما في فصؿ الصيؼ كينصح بزراعة اما طرؽ مكافحة المرض تككف   
 )252(الحمضيات تحت النخيؿ رش سيقاف اشجار الحمضيات كثمارىا بمادة مف الكمس كالماء  لكقايتيا مف حرارة الشمس

 %(.42كتككف نسبة االصابة حكالي )
 -مرض العفف االسكد:-د  

مية يحدث عند تكفر البيئة المناسبة لو مف رطكبة كحرارة يصيب اشجار الفكاكو السيما يعد مف االمراض غير الطفي    
التفاح كالعنب كالكمثرم. كيسمى عند اصابة الثمار بعفف النياية الزىرية كعند اصابة االكراؽ ببقعة االكراؽ اك عيف 

                              
 .111، ص1226)( فيصؿ حامد كاخركف، انتاج الفاكية، منشكرات جامعة دمشؽ، 252
 .226،ص2886لعركسي، محمكد احمد سالـ، امراض اشجار الفاكية، دار المعارؼ،) (حسيف محمد ا 252
 .18/3/1212) (مقابمة شخصية اجراتيا الباحثة مع احد المزارعيف في قضاء الدغارة، يـك الخميس  251
 .225،ص2872)(سمير ميخائيؿ، عبد الحميد طرابيو، عبد الجكاد الزررم، امراض البساتيف كالخضر، 252
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يا دكائر بنية تصيب اكراؽ كساؽ . اما بالنسبة لألعراض فتظير عمى شكؿ بقع رمادية داكنة تحيط ب)253(الضفدعة
اشجار التفاح كالتيف كالعنب كالكمثرل كتظير مناطؽ صمبة سكداء اك بقع ذات لكف اسكد محمر في طرؼ الثمرة اما في 
حاالت االصابة الشديدة يصبح المكف غامؽ اك اسكد كيمتد عمى مساحات كبيرة مف سطح الثمرة، كتزداد خطكرة كشدة 

 %(.22كتككف نسبة االصابة)) 254(ىناؾ درجة حرارة مرتفعة كرطكبة منخفضةاالصابة عندما تككف 
 -تصمغ اشجار المكزيات كالحمضيات:-ق

 يعد التصمغ مف االمراض الفطرية التي تصيب اشجار المكزيات )المشمش، الخكخ( كاشجار الحمضيات     
الغصاف الكبيرة كقميال عمى الفركع الصغيرة بالنسبة ألشجار المكزيات فتظير االعراض بشكؿ اساسي عمى الساؽ كعمى ا

كاحيانا تظير التصمغات عمى قكاعد األكراؽ اك عمى الثمار كتككف في البداية عمى شكؿ بثرات مصفرة عمى الساؽ ثـ 
ينفجر كيخرج منيا سائؿ صمغي يسيؿ ثـ يجمد كيمتصؽ بالساؽ كيتصمب في حاالت نادرة تظير الصمكغ عمى ثمار 

قرب مف حامؿ الثمرة كذلؾ بعد اف تصؿ الثمرة الى طكر النضج كاف االشجار التي يتككف عمييا الصمغ الخكخ خاصة بال
 %(.22كتككف نسبة االصابة حكالي)) 255(بإستمرار يؤدم ذلؾ الى حدكث ضعؼ لألشجار كبالتالي يقؿ انتاجيا

ا يصيب اجزاء مختمفة مف الشجرة كػجذكر اما بالنسبة ألشجار الحمضيات فأف التصمغ ال يصيب الساؽ كالثمار فقط كانم  
كاألكراؽ كالجذكع كالثمار كاالزىار( كاكؿ االعراض تعفف قمب الشجرة قرب سطح التربة مصحكبا بإفرازات صمغية في 
منطقة اإلصابة تحت القمؼ كتظير عمى السطح مف خالؿ الشقكؽ التي تحدث فييا كتتجمد ىذه اإلفرازات  الصمغية 

غصاف كالجذكع كيجؼ القمؼ في االجزاء التي فكؽ سطح التربة لتعرضيا لمجك ثـ يتعفف القمؼ كيمتد الى الظاىرة عمى اال
االنسجة الداخمية كتنبعث منيا رائحة كريية كرائحة البرتقاؿ المتعفف كفي حاالت االصابة الشديدة تصفر االكراؽ كتتساقط 

 )256(ثـ تمكت الشجرة
غ يتـ مف خالؿ الزراعة عمى مسافات كاسعة مما يسمح لألشجار بالتيكية كتجنب اما بالنسبة لطرؽ مكافحة مرض التصم

احداث ام خدش اك جركح الف ذلؾ يساعد عمى دخكؿ فطر الصمغ كالعناية بصرؼ مياه الرم كايضا تجنب الزراعة في 
 التربة الثقيمة فضال عف استعماؿ اصكؿ تطعيـ مقاكمة لإلصابة بفطر التصمغ.

 
 التي تصيب اشجار الفكاكو: اىـ الحشرات -1
ىناؾ عدد مف ااَلفات التي تصيب اشجار الفكاكو في منطقة الدراسة كالتي تسبب كثير مف االضرار كتككف مختمفة في   

شدتيا كحجميا تبعا لعناصر المناخ السائدة كانكاع الفكاكو المختمفة كانكاع تمؾ الحشرات التي تـ مشاىدتيا في منطقة 
اكراؽ الحمضيات كحشرة الدكباس كالذبابة البيضاء)ذبابة الياسميف( كذبابة الفاكية)ذبابة البحر االبيض  الدراسة ىي حفار

                              
 .88،ص1224، دار عالء الديف، دمشؽ، 2الرماف،ط-الكاكي-التيف-لشيخ حسف، النخيؿ)(طو ا 253
 . 48،ص2883)( محمكد مكسى، امراض النبات غير الطفيمية، 254
 .56)(محمكد مكسى، امراض النبات غير الطفيمية ،مصدر سابؽ،ص 255
،دار البازكرم العممية 2ت الزراعية ،ط)(رياض احمد العراقي، نديـ احمد رمضاف، المرشد التطبيقي في مكافحة األفا 256

 .225،ص 1222االردف،-لمنشر كالتكزيع
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المتكسط( كحشرة المف كستقـك الباحثة بدراسة كؿ حشرة بحسب نكعيا كفترة ظيكرىا في منطقة الدراسة كحجـ االضرار التي 
 تسببيا.

 حفار اكراؽ الحمضيات:-أ
متخصصة في التغذية داخؿ اكراؽ الحمضيات ككصفت ألكؿ مرة في كالكتا باليند كتقع مناطؽ تعد مف األفات ال   

انتشارىا االصمية في جنكب شرؽ اسيا، ثـ انتشرت في النصؼ االكؿ مف ىذا القرف الى الياباف كالفمبيف كاستراليا كجنكب 
البرتغاؿ كمصر كالجزائر كاالردف كلبناف كتركيا غرب كشرؽ افريقيا كما انتشرت في فمكريدا كامريكا الكسطى  كاسبانيا ك 

.اما بالنسبة لكصؼ الحشرة فيي فراشة صغيرة جدا لكنيا اسمر تضع بيكضيا عمى السطح السفمي )257(كسكريا كالعراؽ
ال لألكراؽ الحديثة كال تصيب االكراؽ القديمة كتدخؿ اليرقات مباشرة في الكرقة بيف طبقتييا كتحدث نفؽ متعرج كاحد فقط ك 

. ثـ تقـك اليرقة بعمؿ نفؽ ثعباني ليا عمى السطح الكرقة العمكم اك السفمي  كيبدا ضيقا ثـ يأخذ باألتساع )258(تخرج منو
التدريجي مع تقدميا بالعمر كيمكف اف يمتؼ ىذا النفؽ لمرات عدة بما يشبو الثعباف كيككف لكنو فضي المع، كتككف اليرقة 

.تعد حشرة حفار اكراؽ الحمضيات مف اخطر األفات الحشرية التي )262(سطح الكرقة مرتبطة بنفؽ كاحد كبجية كاحدة مف
تصيب شتالت كاشجار الحمضيات اذ تصيب يرقات ىذه الحشرة االكراؽ الطرية كالبراعـ الحديثة النمك فقط كتؤدم الى 

الشتالت كاالشجار االمر الذم تجعدىا بعد حفر االنفاؽ فييا، ثـ يؤدم الى جفافيا كتساقطيا، مما يسبب ضعؼ كقمة نمك 
%مع انخفاض 42ينعكس سمبيا عمى نمك الشجرة كانتاجيتيا مف الثمار ، اذ تسبب ىذه الحشرة في انخفاض االنتاج الى 

. اما طرؽ مكافحة ىذه الحشرة  يعد مف المياـ الصعبة لكجكد اليرقات داخؿ )262(غـ62غـ الى 212كزف الثمار مف 
خالؿ ازالة االكراؽ كالسيقاف المصابة كاستخداـ االعداء الحيكية لمحشرة كاف يككف الرم متكازف  االكراؽ كتتـ المكافحة مف

لمتقميؿ مف ظيكر النمكات الطرية الحساسة لإلصابة كاجراء تقميـ لألشجار كعدـ استخداـ التقميـ الجائر ككف ذلؾ يحفز 
يدات الكيميائية باستخداـ مادة الباراثيكف اك ديازينكف بعد النمك الكثيؼ الحساس لإلصابة بالحشرة، فضال عف استخداـ المب

   .)261(ظيكر االكراؽ الحديثة بحكالي اسبكع الى عشرة اياـ
 ذبابة الفاكية)ذبابة البحر االبيض المتكسط(:-ب

مثرل تعد ىذه الذبابة مف اىـ اآلفات التي تصيب ثمار الحمضيات كالبرتقاؿ كايضا الخكخ كالمشمش كالتفاح كالك    
مـ تمتاز فييا االعيف أنيا غير متصمة كالمعة  5-3كالرماف كالتيف كتسبب اضرارا كبيرة تكصؼ بأنيا ذبابة يتراكح طكليا 

كذات لكف بني كالصدر فضي المكف محاط ببقع سكداء اما االجنحة عريضة كالبطف عريض كمنتفخ ذك لكف بني 

                              
)(محمد محمد احمد، حفار اكراؽ الحمضيات في سكرية، مجمة الزراعة كالتنمية في الكطف العربي ،العدد الثالث،  257

،  .3،ص2884مطبعة المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،الخرطـك
 .272،ص)(طو الشيخ حسف، مصدر سابؽ 258
 .144)(محمد حسني جماؿ، مكاىب السكسك،،ص 262
)(طارؽ رشيد احمد كاخركف، الكجكد السنكم كحياتية حشرة حفار اكراؽ الحمضيات ،مجمة الزراعة العراقية، المجمد  262

 .83،ص1222الخامس ،العدد الثالث، مطبعة الجياز المركزم لإلحصاء، بغداد،
 .111،ص2882الفاكية المستديمة الخضرة، مطبعة التعميـ العالي، بغداد.)(مكي عمكاف الخفاجي كزمالئو،  261
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تمد حجميا عمى نكعية الغذاء كيرقات الحشرة دكدية الشكؿ ذات . الدكر اليرقي يشتمؿ عمى ثالثة اطكار يع)262(مصفر
ممـ اك اقؿ كغالبا ما يككف الجسـ شفاؼ 2لكف كريمي تستدؽ عند نيايتيا االمامية يبمغ طكؿ الطكر اليرقي االكؿ حكالي 

 ممـ ذك لكف ابيض،7-5اما الطكر الثاني يككف شفاؼ جزئيا اما الطكر الثالث فيبمغ طكلو 
بالنسبة ألضرارىا تعتبر ذبابة البحر المتكسط مف األفات الخطرة عمى العديد مف انكاع الفكاكو كيسبب العديد مف اما  

االضرار منيا غرز البيض داخؿ الثمار اك االنسجة الطرية كتحمؿ االنسجة النباتية نتيجة مياجمتيا مف قبؿ بعض االحياء 
ررا  كتكفر اليرقات كاثناء تغذيتيا مكاقع لدخكؿ البكتريا كالفطريات التي المجيرية كتغذية اليرقات كالتي تعد االكثر ض

. كتتـ عممية المكافحة بطرائؽ متعددة مف خالؿ طرؽ كقائية كذلؾ بعدـ جمع الثمار )263(يتسبب عنيا تعفف الثمار
المتساقطة فضال عف الطرؽ المصابة بيذه االفة  كادخاؿ االعداء الحيكية كالقياـ برم البساتيف كجمع الثمار المصابة ك 

الكيميائية تكجو بقصد قتؿ الحشرات قبؿ كضع البيض كمف ثـ تكجو ضد اليرقات الحديثة داخؿ الثمار كعادة يستخدـ المبيد 
 )264(الحشرم دايمثكات رشا عمى الثمار كلكف يجب التنكيو بعدـ رش المبيد عمى المشمش ألنو حساس جدا ليذا المبيد

 ذبابة البيضاء(:ذبابة الياسميف)ال-د

ممـ تقريبا تتميز بكجكد اجنحة ناصعة البياض لذلؾ تمسى بالذبابة البيضاء 1-2.4كىي حشرة ذات حجـ يتراكح بيف    
كتككف االجنحة اطكؿ مف جسـ الحشرة، كما يككف لكف راس الحشرة كصدرىا مائؿ لالصفرار كالعيكف سكداء اك سمراء 

ة ىي الطكر الضار بالنباتات كاالشجار كتنتشر في مناطؽ زراعة الحمضيات كيرجع المكف كتعد الحشرة الكاممة كالحكري
 .)265(مكطنيا االصمي الى امريكا الكسطى ثـ انتقمت الى باقي دكؿ العالـ 

تعتبر مف الحشرات التي تصيب الحمضيات المبكرة اك المتأخرة النضج كتظير االعراض مع بداية االصابة بظيكر بقع    
االكراؽ كعند فتح الثمرة المصابة نالحظ المناطؽ المتعفنة كالمتخمرة نتيجة لدخكؿ البكتريا اثناء كضع البيض صفراء عمى 

.كما انيا تفرز مادة عسمية عمى االكراؽ فتككف مكاف مالئـ لنمك الفطريات كتجمع )266(كبتقدـ االصابة تسقط الثمار
ؿ اشعة الشمس إلتماـ عممية التركيب الضكئي كتعيؽ عممية تنفس االتربة كالغبار عمى االكراؽ حيث تككف عائؽ اماـ كصك 

 .)267(النبات كالنتح كبالتالي سيؤدم ذلؾ الى قمة في االنتاج كاالنتاجية

                              
 .263)(طو الشيخ حسف،  الحمضيات)فكائدىا، زراعتيا، خدمتيا، اصنافيا، أفاتيا (،،ص 262
)(حسيف فاضؿ الربيعي، ذبابة فاكية البحر االبيض المتكسط، كزارة العمـك كالتكنمكجيا كدائرة البحكث الزراعية،  263
 .3بغداد،ص-العراؽ
 .265)(طو الشيخ حسف، الحمضيات )فكائدىا، زراعتيا، خدمتيا، اصنافيا، افاتيا(، مصدر سابؽ،ص 264
)(محمكد عمي شعباف، الذبابة البيضاء، مجمة الميندس الزراعي العربي، العدد الخامس كالثالثكف، مطبعة االمانة  265

 .14ص ،2882العامة التحاد الميندسيف الزراعييف العرب، سكرية،
)(تكفيؽ مصطفى، نعيـ شرؼ، حشرات الفاكية كاالشجار الحرجية كنباتات الزينة العممية ، مكتبة الفالح لمنشر  266

 .175،ص2883كالتكزيع ،عماف،
 .5/4/1212)(مقابمة اجراىا الباحث مع احد المزارعيف في قضاء الحمزة)ناحية السدير(، يـك الخميس  267
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 البؽ الدقيقي:-ق

ممـ في العرض كتككف مغطاة بمادة 2-1ممـ في الطكؿ ك4-1.4تككف انثى الحشرة ذات شكؿ بيضكم تبمغ نحك     
( زكج مف الزكائد الشمعية القصيرة المتساكية في الطكؿ، كيككف الزكج الذنبي اطكؿ مف 26بجسميا ) شمعية دقيقة كيحيط

باقي الزكائد كسميت ىذه الحشرة بيذا االسـ نتيجة االفرازات الشمعية الغزيرة البيضاء المكف التي تغطي جسميا فقد تختفي 
اء الشجرة بما في ذلؾ الجذكر تبدا مف قمب الشجرة ثـ تنتشر الى الثمار كاالكراؽ تحت ىذه االفرازات تصيب الحشرة كؿ اجز 

باقي اجزاء الشجرة كما تصيب السيقاف كاالفرع كاالغصاف كاالكراؽ  كما انيا تصيب االشجار المثمرة عمى حد سكاء حيث 
قتصادية التي . كتعد ىذه الحشرة اىـ اآلفات اال)268(انيا تمص العصارة النباتية كتسبب في مكت الشتالت الصغيرة

تصيب اشجار الحمضيات كعدد مف العكائؿ النباتية األخرل مسببة خسائر اقتصادية كبيرة تكمف خطكرة البؽ الدقيقي في 
قدرتو التكاثرية العالية كتنكع العكائؿ النباتية التي يصيبيا كمقاكمتو لممبيدات الكيميائية كايضا كجكد الغطاء الشمعي الكثيؼ 

 .)272(حائال ضد العديد المبيداتحكليا كالذم يقؼ 
 -القكارض:-2

سميت بالقكارض ألنيا دائمة القرض لكؿ شيء الحشائش االكراؽ كخشب االشجار كىي ال تقرض لكي تتغذل كلكف     
لتحافظ عمى قكاطعيا االمامية حيث تتميز بأف اسنانيا تتككف مف قاطعيف عمكييف كسفمييف كعدـ كجكد انياب كيطمؽ اسـ 

ى الكائنات القارضة الصغيرة اما االنكاع الكبيرة جرذاف حيث انيا تياجـ قمؼ األشجار فتكقؼ سرياف العصارة مما الفأر عم
تتخذ القكارض االماكف ك .)272(يؤدم الى مكت النمكات الحديثة كما تياجـ الثمار كتؤدم الى فقد نسبة كبيرة مف االشجار 

ا اعتمادا عمى المخمفات كالفضالت الغذائية كما تتكاجد في االماكف المترككة التي يعيش فييا االنساف مكقعا لنمكىا كتكاثرى
كالميجكرة كالقريبة مف اماكف تكاجد النفايات مثؿ المنازؿ القديمة كالحقكؿ الزراعية كاف الفأر المنزلي كالجرذاف مف اكثر 

ترب البساتيف التي تنمك فييا االدغاؿ بصكرة  االنكاع انتشارا في منطقة الدراسة حيث تـ مالحظتيا انيا تحفر انفاقيا في
مستمرة حيث تكفر ليا الحماية مف درجات الحرارة المرتفعة كاشعة الشمس كقمة تكاجدىا اك ينعدـ في ترب البساتيف التي يتـ 

ث تبدأ االعتناء بيا، كتصيب القكارض اشجار الفكاكو السيما الجرذ االسكد كتسبب في تمؼ انكاع مختمفة مف الثمار حي
االصابة عمى ثمار المشمش ثـ ينتقؿ الى ثمار الرماف ثـ ثمار الحمضيات كليا اضرار كبيرة عمى ثمار الحمضيات 
كالفكاكو االخرل خالؿ شير اذار حيث تياجـ الثمار في مرحمة النضج كعند بدء ارتفاع درجات الحرارة في فصؿ الربيع 

ا في التربة. اما طرؽ مكافحتيا فتمـ مف خالؿ اتالؼ الجحكر كالحراثة العميقة حيث تكفر ليا بيئة مناسبة كتبدأ بحفر انفاقي
لألرض كغمر البستاف بالماء كاستخداـ المصائد الخاصة بالقكارض كايضا استخداـ الكالب كالقطط كالطيكر التي تفتؾ 

م الى قتميا اك طردىا كمف بالقكارض كاخيرا استعماؿ مبيدات القكارض عمى شكؿ طعـك سامة اك مساحيؽ نثر حيث تؤد

                              
 .53)( نعيـ شرؼ، مصدر سابؽ ،ص268
)( حاـز عيداف الشمرم، عتبة النمك كالكحدات الحرارية الالزمة لنمك كتطكر بؽ الحمضيات الدقيقي، اطركحة دكتكرا، 272

 .421،ص1226جامعة بغداد،-كمية الزراعة
مكافحتيا(، -سمككياتيا -صفاتيا المكرفكلكجية-)(عبد العميـ سعد سميماف دسكقي كزميمو، القكارض )تصنيفيا272

 .22،ص1226
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، اكريكارد( بمغت 2( نمحظ اف ىذه االنكاع ىي االكثر استخداما في منطقة الدراسة) نكفار53ىذه المبيدات جدكؿ رقـ )
 %.87دكنـ( كبنسبة 22223كغـ( كبمغت المساحة المكافحة حكالي )232كغـ، 142كميتو حكالي )

 (53جدكؿ)
 2020 لمستخدمة كالمساحة المكافحة لسنةانكاع األفات الزراعية كالمبيدات ا

 االفة الزراعية المساحة المكافحة/دكنـ النسبة% نكع المبيد كميتيا
 6857كغـ

 كغـ4273
 كغـ مدكر24.111

 اتمنتس
 بالس

 سبكت اليت

ادغاؿ ذات االكراؽ  210500 %84
 الرفيعة

ادغاؿ ذات االكراؽ  191500 94% ككلدكس لتر مدكر211
 العريضة

 كغـ142
 كغـ232

 2نكفار
 اكريكارد

 القكارض 11304 %98

 .1212المصدر: مديرية الزراعة في محافظة القادسية، قسـ التخطيط كالمتابعة، شعبة المبيدات، بيانات غير منشكرة،سنة

 

 ثالثا: الحمكؿ المقترحة لمعالجة المشكالت التي تكاجو زراعة كانتاج الفكاكو في محافظة القادسية:

 المقترحة لممشاكؿ المتعمقة بالعكامؿ الطبيعية:الحمكؿ -2 

 الحمكؿ المقترحة لمعالجة مشكمة الممكحة: -أ

اف االستخداـ المكارد الطبيعية المتمثمة بالتربة كالمكارد المائية السطحية يفتقر الى التخطيط العممي المدركس حيث ادل 
سبة االمالح فييا كقمة انتاجيتيا كلمعالجة ىذه المشكمة ذلؾ الى حدكث تدىكر لمتربة مف ناحية الخصكبة بسبب ارتفاع ن

 يجب اتباع ما يأتي:
العمؿ عمى استصالح االراضي مف خالؿ القياـ بعمميات غسؿ التربة مف االمالح الى الحد الذم يعمؿ عمى تحكيميا -2

مف طريقة الستصالح مف ارض غير منتجة اك ذات انتاجية منخفضة الى اراضي منتجة كمف الضركرم القياـ بأكثر 
االراضي مف خالؿ اضافة االسمدة العضكية قبؿ عممية الغسؿ لتساعد عمى تحسيف الخكاص الفيزياكية كالكيمياكية كايضا 
 القياـ بعممية حراثة التربة ألعماؽ معينة كؿ تمؾ العمميات تككف سابقة لعممية الغسؿ لكي تعمؿ زيادة كفاءة كنفاذية التربة.

 بالتجارب البحثية مف اجؿ استنباط انكاع مف بذكر الفكاكو ذات القدرة عمى تحمؿ ممكحة التربة.القياـ  -1
العمؿ عمى تشجيع الفالحيف عمى اتباع طرؽ الرم الحديثة السيما بالتنقيط كالرش كذلؾ لمحد مف التممح الذم يصيب -2

 التربة.

 الحمكؿ المقترحة لمعالجة مشكمة قمة المكارد المائية: -ب

 تتـ معالجة ىذه المشكمة مف خالؿ اتباع ما يمي:
 العمؿ عمى تشجيع الفالحيف عمى اتباع طرؽ الرم الحديثة السيما التنقيط كالرش لمحد مف اليدر لممكارد المائية المتاحة.-2
التربة كالقياـ  تشجيع الفالحيف عمى اتباع المقننات المائية يما يناسب حاجة الشجرة لممياه خالؿ مراحؿ نمكىا كرطكبة -1

 بعممية الرم اثناء الميؿ اك في الصباح الباكر لتقميؿ الضائعات المائية عف طريؽ التبخر.
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 الحمكؿ المقترحة لمعالجة نمك االدغاؿ: -ج
يتـ معالجة مشكمة نمك االدغاؿ عف طريؽ القطع اك القمع بكاسطة اليد اك االالت كىي ممارسة شائعة االستعماؿ في منطقة 

ة اك عف طريؽ الحرؽ حيث نجد عدد مف المزارعيف يتبعكف ىذه الطريقة اعتقادا اف ذلؾ يؤدم الى حرؽ بذكر الدراس
االدغاؿ  كلكف ىذا االعتقاد خاطئ الف نباتات الحمفا كالقصب سكؼ تبقى في التربة كتنمك في المكسـ 

ة التربة حيث اف ىذا االسمكب يؤدم .كتكصمت الباحثة الى اف اتباع اسمكب الحرؽ سيؤدم الى ضعؼ خصكب(271)الالحؽ
الى قتؿ الحشرات كالبكتريا التي تضيؼ المادة العضكية الى التربة كبالتالي تزداد خصكبتيا لذلؾ ينصح بعدـ اتباع ىذا 
االسمكب ألثاره السمبية عمى التربة كال يساعد في حؿ مشكمة نمك االدغاؿ لذلؾ يجب تكفير االالت الخاصة بالحراثة 

 اسعارىا.كتخفيض 
اما لمطريقة الكيميائية فيتـ مف خالؿ استخداـ المبيدات الخاصة حيث يـ رشيا عمى االدغاؿ منيا لألدغاؿ الرفيعة االكراؽ 
كىي )اتمنتس، بالس، سبكت اليت( اما عريضة االكراؽ فيستخدـ المبيد )ككلدكس( كتمتاز بسيكلتيا ككفاءتيا العالية اال 

 انيا مرتفعة التكاليؼ.

 الحمكؿ المقترحة لمعالجة مشكمة الرم: -د

تشجيع الفالحيف عمى اتباع اسمكب الرم بالتنقيط حيث يعد مف االساليب الحديثة المستعممة بالرم، كيتـ عف طريؽ    
اضافة المياه ببطء عمى شكؿ قطرات اسفؿ النبات مباشرة كتحت ضغط منخفض لغرض المحافظة عمى نمك النبات 

االسمكب يجيب تصميـ المنعطفات بمسافات مالئمة لمظركؼ المناخية كنكع االشجار المزركعة  كلتحقيؽ النجاح ليذا
كالتربة، حيث يتـ الرم عف طريؽ انابيب البكلك اثيميف فكؽ سطح التربة مف خالؿ فتحات صغيرة بأبعاد تناسب المحصكؿ 

زيادة االنتاجية كذلؾ بسبب عدـ استقطاع مساحة المزركع، كليذا االسمكب مميزات قمة ىدر كضياع لممياه كايضا تؤدم الى 
مف االرض في عمؿ سكاقي لمرم كايضا تساعد عمى االقتصاد كرفع االسمدة كالمخصبات كايضا يجب العمؿ عمى خفض 

 تكاليؼ انشاء الشبكة كتكفير عمالة مدربة كفنية لمعالجة انسداد المنقطعات.

 ة بالعكامؿ البشرية:الحمكؿ المقترحة لمعالجة المشكالت المتعمق-1

 العمؿ عمى رفع كفاءة اداء المزارعيف ألشجار الفكاكو مف خالؿ التشجيع كتقديـ المكافآت المادية كالمعنكية ليـ. -أ
تكفير مستمزمات زراعة اشجار الفكاكو مف )بذكر، اسمدة، مبيدات( في الكقت المناسب كدعـ اسعارىا كجكدة المنشئ  -ب

 المستكرد منيا.
ؿ عمى تكفير اآلالت كالمكائف السيما الساحبات مع االخذ بعيف االعتبار حجـ الحيازات كحاجة المنطقة الفعمية العم -ج

 مف خالؿ اجراء الحسابات الالزمة لتحديد اعدادىا.
ى تكفير الخدمات لمفالحيف المتمثمة بالخدمات الصحية كالتعميمية كالكقكد كالطاقة الكيربائية تعمؿ عمى تشجيعيـ عم-د

 التمسؾ بأرضيـ كممارسة نشاطيـ الزراعي.
العمؿ عمى تنظيـ الرم كتنظيؼ قنكات الرم كاعادة تأىيميا كالعمؿ عمى اتباع طرؽ الرم الحديثة لتقميؿ مف الضائعات -ق

لكيربائية المائية بكاسطة التبخر كعدـ نمك االدغاؿ كالتقميؿ مف اعتماد اليد العاممة في عممية الرم مف خالؿ تكفير الطاقة ا
 كالكقكد  كبأسعار مناسبة.

                              
قابمة اجرتاىا الباحثة مع احد المزارعيف في قضاء الدغارة، يـك الثالثاءم (182  18/5/2021(  
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 انشاء شبكة مف الطرؽ المعبدة تربط مناطؽ االنتاج مف جية بمناطؽ التسكيؽ مف جية اخرل.-ك
 العمؿ عمى تفعيؿ التسميؼ الزراعي كبفكائد مصرفية منخفضة كزيادة مدة استرجاع االمكاؿ. -ز
حيف في مختمؼ المكاضيع الزراعية لدعـ اجيزة االرشاد الزراعي مف العمؿ عمى اقامة الدكرات التدريبية كاالرشادية لمفال-ح

خالؿ القنكات االعالمية كتقديـ االمكانات المادية لتنفيذ ىذه الدكرات مف اجؿ نقؿ احدث الطرؽ الخاصة بتطكير االنتاج 
 الزراعي.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 االستنتاجات كالمقترحات
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 اكال: االستنتاجات:
اكضحت الدراسة اف لمعكامؿ الطبيعية )سطح، تربة، مكارد مائية، مناخ( ليا اثر في زراعة كانتاج  -أ

 اشجار الفكاكو كما كنكعا في محافظة القادسية كيمكف ايجازىا عمى النحك االتي:
يمتاز باالنبساط كقمو انحداره كال تظير تبيف اف منطقة الدراسة تقع ضمف السيؿ الرسكبي الذم  -2

فيو ام تعقيدات ككاف لو اثر في زراعة كانتاج اشجار الفكاكو حيث يككف مالئـ لمقياـ بمختمؼ 
 مراحؿ العممية الزراعية كشؽ الجداكؿ.

تأثير المناخ في زراعة كانتاج اشجار الفكاكو حيث نالحظ اف درجة الحرارة في فصؿ الصيؼ  -1
جة مئكية( كىذا يعد مضر ألشجار الحمضيات كالفكاكو االخرل، اما االمطار در  42تصؿ الى )

فأىميتيا ليست كبيرة لقمة كميتيا كتذبذبيا السنكم اذ يبمغ المجمكع السنكم لكميات االمطار في 
ممـ( كتذبذب كمياتيا بيف اشير السنة مما جعؿ المنطقة تعتمد 223.7منطقة الدراسة حكالي)

%( حيث ترتفع خالؿ اشير 33.2ائية، اما الرطكبة فقد بمغ المعدؿ السنكم )عمى الزراعة االرك 
الشتاء كتقؿ خالؿ اشير الصيؼ كاف ىذا التبايف بيف الصيؼ كالشتاء انعكس عمى تبايف كميات 
المياه المفقكدة بالتبخر كالنتح مف سطح التربة كشبكات الرم مما انعكس سمبا عمى احتياجات 

ـ/ثا( حيث تباينت في سرعتيا 1.6الرياح فقد بمغ المعدؿ السنكم حكالي ) اشجار الفكاكو ، اما
خالؿ اشير السنة إذ اف زيادة ليا اثر عمى اشجار الفكاكو تتمثؿ في تساقط االزىار كالثمار 
الحديثة العقد كما اف تجمع االتربة فكؽ االكراؽ يؤدم الى عدـ حدكث عممية التمثيؿ الضكئي 

 ة عمى االزىار تحكؿ دكف حدكث عممية التمقيح.كما اف زيادة االترب
اظيرت الدراسة اف لمتربة دكرا كاضحا في التبايف المكاني لزراعة كانتاج اشجار الفكاكو اذ  -2

تضمنت منطقة الدراسة  عمى خمسة اصناؼ تتبايف في صالحيتيا لإلنتاج فأف تربة اكتاؼ 
تربة احكاض االنيار كتربة المنخفضات االنيار ذات جكدة عالية كقابمية انتاج مرتفعة بينما 

 تصمح ألنكاع معينة مف الفكاكو،
اظيرت الدراسة اف المكارد المائية ليا تأثير كبير في زراعة كانتاج اشجار الفكاكو إذ أف المياه  -3

السطحية المتمثمة بنير الفرات كفركعو المكرد الرئيسي لمياه الرم نتيجة قمة مياه االمطار 
 المياه الجكفية. كتذبذبيا كممكحة
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أكضحت الدراسة اف لمعكامؿ البشرية المتمثمة بػ) االيدم العاممة، الحيازات الزراعية، طرؽ الرم  -ب   
كاساليبو، المكننة، السياسة الزراعية، طرؽ النقؿ ككسائطو( تأثير كبير كمتداخؿ مع العكامؿ الطبيعية في 

 أثيرىا مف خالؿ االتي:التأثير في زراعة كانتاج اشجار الفكاكو كيككف ت
( مف سكاف 472632اف اعداد السكاف متباينة بيف الكحدات االدارية حيث بمغ عدد سكاف الريؼ ) -2

 ( اال انيا تككف متباينة في حجميا كطبيعتيا.2248531منطقة الدراسة البالغ )
ازات )اقؿ مف اف مساحة الحيازات كعائديتيا ليا تأثير في تبايف انتاج اشجار الفكاكو إذ أف الحي -1

%( فحجـ مساحة البساتيف ال تتجاكز ىذه الفئة اما نظاـ الممكية الساند 222( بمغت نسبتيا )14
 %(.18%( اما االيجار فبمغ )62تتراكح بيف الممؾ الخاص بمغت نسبتيا )

اظيرت الدراسة اتباع الفالحيف طرؽ الرم التقميدية السيما الرم بالكاسطة اعمى نسبة ليا في قضاء  -2
%( حيث يؤدم الى زيادة نسبة الضائعات عف طريؽ التبخر كذلؾ يؤدم 22الشامية بمغت حكالي )

 الى ظيكر مشكمة الممكحة كبالتالي تؤثر في االنتاج.
اظيرت الدراسة اف السياسة الزراعية لـ يكف ليا ام دكر في دعـ كتنمية زراعة اشجار الفكاكو  -3

قمة اعداد المرشديف الزراعييف كعمى مستكل سكاء عمى مستكل االرشاد الذم يعاني مف 
 السمؼ)القركض(.

عدـ تجييز الجيات الحككمية االسمدة الكيمياكية كالمبيدات إذ يعاني المزارعيف مف ارتفاع اسعارىا  -4
 كعدـ تكفيرىا في الكقت المناسب.

طرؽ اظيرت الدراسة اف منطقة الدراسة تعاني مف ضعؼ كفاءة طرؽ النقؿ إذ أف الكثير مف ال -5
غير معبدة السيما في المناطؽ الريفية كىك ما ترؾ أػثار سمبية عمى نقؿ كتسكيؽ االنتاج كاف 

 كسائط النقؿ تعتمد عمى سيارات الحمؿ نكع )كيا(.
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 ثانيا:المقترحات:

العمؿ عمى اقامة الدكرات التدريبة كاالرشادية لتكعية الفالح حكؿ المقننات المائية لألشجار التي  -2
تزرع في المنطقة كارشاده الى استعماؿ طرؽ الرم الحديثة كدعـ اسعارىا مما يعمؿ عمى تكفيرىا 

 بكفاءة عالية كبالتالي يقمؿ الضائعات كفرص تممح التربة.
ايجاد اليو لتنظيـ ايجار االراضي الصالحة لمزراعة كعدـ السماح لالفرد باالستحكاذ عمييا دكف  -1

 استغالليا بشكؿ صحيح.
 عمى استصالح االراضي التي تتعرض لمتممح كاستثمارىا في زراعة اشجار الفكاكو.العمؿ  -2
العمؿ عمى تكفير المبيدات بكميات تسد حاجة الفالحيف كفقان ألسس عممية اضافة الى تكفير المكننة  -3

 لضماف اتماـ العمميات الزراعية في الكقت المحدد كايضا مف اجؿ زيادة االنتاج.
الكزارة كالدكائر الزراعية اف تعقد الندكات بيدؼ تكعية كتثقيؼ الفالحيف  ضركرة اىتماـ كؿ مف -4

 لمكقكؼ عمى احدث االساليب كالتقنيات المتبعة في الزراعة كتطبيقيا في منطقة الزراعة.
 التأكيد عمى زيادة اعداد المرشديف الزراعييف بالشكؿ الذم يناسب الرقعة الجغرافية كاعداد الفالحيف. -5
 السمؼ مف قبؿ المصرؼ الزراعي كتقميؿ االجراءات الخاصة بعمميات التسميؼ.تشجيع منح  -6
يجب استخداـ االسمدة العضكية لمفكاكو خالؿ فصؿ الخريؼ مف اجؿ المحافظة عمى خطر تجمد  -7

الجذكر كايضا تجنب الخدكش كالجركح عمى االشجار ألنيا تككف مخابئ مناسبة لألماف كدخكؿ 
 الجراثيـ.

ء مراكز خاصة لدراسة األفات كالحشرات كاالمراض التي تصيب الفكاكو كايجاد العمؿ عمى انشا -8
 افضؿ انكاع المبيدات كتكفيرىا لمفالحيف كبأسعار مناسبة.

االىتماـ بطرؽ النقؿ السيما الريفية كتعبيدىا كربطيا بالطرؽ العامة لما ليا مف اىمية في االنتاج  -22
 ي اغمب نكاحي المحافظة.في منطقة الدراسة السيما الطرؽ الريفية ف

العمؿ عمى تكفير كافة الخدمات في الريؼ كتشجيع الشباب الريفي عمى البقاء في الريؼ كعدـ  -22
 ترؾ العمؿ فيو.

 ضركرة قياـ الدكلة بتسعير الفكاكو كتسكيقيا داخميا كخارجيا كالحد مف استيالؾ السكؽ لممستكرد. -21



 

 

 
 
 

 المالحؽ
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  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي

 جامعة القادسية
 كمية االداب

  قسـ الجغرافية
 ـ/ استمارة االستبياف 

 -ىذه االستمارة خاصة برسالة الماجستير)التحميؿ المكاني لزراعة اشجار الفكاكو في محافظة القادسية كامكانيات تنميتيا
 دراسة في جغرافية الزراعة( 

االخكة المزارعيف كالفالحيف الكراـ ....ارجك مف حضرتكـ التفضؿ باإلجابة عف االسئمة بما يخدـ البحث العممي كلكـ جزيؿ 
 الشكر كالتقدير...

 
 المحكر االكؿ : معمكمات عف المزارع

 : العنكاف-1
 .......المحافظة ..........،القضاء.......،الناحية

  :الجنس -2
 ذكر                  انثى

 3- العمر 
 4-:التحصيؿ الدراسي

  يقرأ كيكتب           ابتدائية           متكسطة          ثانكية           غيرذلؾ
 5-  :مانكع الخبرة في زراعة اشجار الفكاكو ىؿ ىي

االثناف معا            مكتسبة           متكارثة  
 6-    كـ عدد افراد االسرة؟          عدد العامميف في الزراعة

 7- ىؿ رب االسرة يعمؿ عمؿ غيرالزراعة؟ نعـ          ال
 8- السبب                    ال              ىؿ ستستمرفي زراعة الفكاكو؟ نعـ   

………………………………………. 
- ؟كـ يبمغ دخمكـ الشيرم  9 

 
؟ماىي المشاكؿ التي تتعرض ليا االيدم العاممة الزراعية -10                  
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....................................................... 
 ............................ ماىي مقترحاتؾ لحؿ ىذه المشاكؿ؟ تذكر

معمكمات عف الحقؿ الزراعيالمحكر الثاني:   : 
 :مكقع الحقؿ في-1

 قضاء           ناحية
 مساحة الحقؿ الكمية                    دكنـ -2

 كـ تبمغ المساحة المزركعة فعال؟                    دكنـ -3
السبب في عدـ زراعة المساحة اذا كانت المزركعة فعال اقؿ مف المساحة الكمية،فماىك 

؟المتبقية  
…………………………………….. 

4- ؟مانكع عائدية االرض  
 ممؾ خاص           ايجار          تعاقد          غيرذلؾ

ىؿ الحقؿ قريب مف طريؽ النقؿ المعبد؟ نعـ -4 ال     
 اذا كاف الجكاب ال مامقدار المسافة؟            كـ

6- مصدر لممياه؟            متركـ يبعد اقرب   
7- ؟ماىي المشاكؿ التي تعاني منيا تربة الحقؿ الزراعي  

 ....................................................... رنوو

؟ماىي مقترحاتؾ لحؿ ىذه المشاكؿ  - 
 ........................................................تذكر

 
7- ؟يعاني منيا حقمؾ الزراعيماالمشاكؿ التي   

..........................................    

.......................................... 
؟ماىي مقترحاتؾ لحؿ ىذه المشاكؿ - 

.......................................... 
 :المحكرالثالث :معمكمات عف االنتاج الزراعي
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- عية؟ نعـ         الىؿ تمتمؾ االسرة ارضا زرا  
 :ماىي ممكية االرض -2

 ممؾ صرؼ         ايجار            تعاقد مع االصالح الزراعي           اكقاؼ اميرية
  مفكضة بالطابك 

2- ؟تزرع اذا كانت االرض مزركعة فعال، فما نكع الفاكية التي  
  تيف            زيتكف            نبؽ              عنب           اخرل تذكر

............................................... 
3- ؟ماىي مساحة االرض بالدكنـ التي تزرع حسب نكع الفاكية  

اخرل تذكر           تيف            دكنـ   زيتكف         دكنـ  نبؽ          دكنـ عنب  
.............................................. 

 : يتـ االنتاج الزراعي-4
بتكجيو حككمي          بتكجيو مف الجمعيات الفالحية          اختيار شخصي        

  غيرذلؾ
 : طريقة الزراعة-5

              تككف بشكؿ دائمي             بشكؿ مؤقت 
؟ماىك الغرض مف االنتاج الزراعي -6  

 االكتفاء الذاتي          التسكيؽ          االثناف معا
 المحكر الرابع :معمكمات عف االسمدة كالمبيدات:
 ىؿ تستعمؿ االسمدةالزراعية؟  نعـ         ال-2

 ؟ اذا كاف الجكاب      )  )نعـ( ماىك نكعيا
 كيمياكية         عضكية           االثناف معا

- ؟ما مصادرىا  
جية حككمية            االسكاؽ المحمية             االثناف معا           غيرذلؾ 

 ................()تذكر
 ماىي تكمفة شراء االسمدة لممكسـ الزراعي الحالي            دينار-

؟ماىي المشاكؿ التي تعاني منيا بخصكص االسمدة - 
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............................................. 
.............................................. 

؟ماىي اقتراحاتؾ لحؿ تمؾ المشاكؿ - 
....................................... 
...................................... 

 ىؿ تستعمؿ المبيدات الزراعية ؟ نعـ            ال -3
؟اذا كاف الجكاب )نعـ( مامصدرىا  - 

 جية حككمية            االسكاؽ المحمية            االثناف معا
 -ما تكمفة شراء المبيدات الزراعية خالؿ المكسـ الزراعي الحالي؟           دينار 

المتعمقة بالمبيدات الزراعية؟ تذكرما المشاكؿ   - 
………………………………………. 
………………………………………. 

 -ِب ِمزوؽبره ٌؾً ٘نٖ اٌّشبوً؟ رنوو    

……………………………………… 
……………………………………… 

           
 -:المحكر الخامس: معمكمات عف الرم كالبزؿ

 : مصدر مياه الرم في حقمؾ الزراعي
جدكؿ فرعي          بئر           مبزؿ          نيررئيس   

 - و١ف ٠زُ االهٚاء ١ٍؾب             ثبٌٛاٍطخ

؟ِب اٍٍٛة اٌوٞ اٌّزجغ - 

                   االٌٛاػ            اٌّوٚى

 مامشاكؿ الرم التي تعاني منيا؟ تذكر-
................................................ 

 ما مقترحاتؾ لحؿ ىذه المشاكؿ؟ تذكر-
............................................... 
 المحكر السادس: معمكمات عف المكننة الزراعية
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 ماالمكائف كاالالت المستعممة في العمميات الزراعية؟-
 نكعيا؟-

 ؾ ساحبة            غيرذل
 عائديتيا؟-

 ممؾ خاص            مؤجر             حككمية
 ىؿ تستعمؿ االالت كالمكائف في الحقؿ ؟ -

 نعـ           ال           
 اذا كاف الجكاب نعـ في ام المراحؿ تستعمميا؟

 الحراثة            السقي           
 تكاجو المكننة الزراعية كاستخداماتيا؟ما المشاكؿ التي -

.................................................. 

.................................................. 
 مامقترحاتؾ لحؿ تمؾ المشاكؿ؟-

................................................. 

................................................. 
 المحكرالسابع: معمكمات عف السياسة الزراعية

 اكال:معمكمات عف االرشاد كالتكعية:
 ىؿ تقـك بمكافحة االفات كاالمراض الزراعية؟-

  نعـ            ال 
 بالمكافحة؟اذا كاف نعـ ماالجية التي تقـك 

 الشعبةالزراعية             مرشدكف زراعيكف             غيرذلؾ              
 اذا كاف الجكاب ال اذكر السبب

........................................ 
 ىؿ تستفيد مف اداء الجيات ذات العالقة باالرشاد كالتكعية؟-

 نعـ           ال 
 ات ارشادية؟ىؿ تستمـ اصدرات كنشر -
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 نعـ           ال             
 ىؿ دعيت الى ندكة ارشادية؟-

 نعـ          ال            
 
 ماىي االفات كاالمراض التي تعاني منيا في االنتاج الزراعي؟-

  ؽ١ٛه

  اٌمٛاهع

  االكغبي

  اٌؾشواد

  اِواع رنوو 

 
 كالتكعية الزراعية؟ماالمشاكؿ المتعمقة باالرشاد -

................................................ 
 مامقترحاتؾ لحؿ تمؾ المشاكؿ؟-

................................................ 
 

 ثانيا: معمكمات عف التسميؼ
 ىؿ حصمت عمى سمفة لالستثمار في مجاؿ زراعة الفكاكة؟-

 نعـ           ال            
 

 اذاكاف الجكاب نعـ ماىي الجية التي تستمؼ منيا؟
 ػلك ِواد اٌز١ٍَف عٙبد افوٜ اٌّظوف اٌيهاػٟ اٌّظوف االٍزضّبهٞ

    

 ماىي المشاكؿ المتعمقةبالتسميؼ؟-
.......................................... 

 مامقترحاتؾ لحؿ تمؾ المشاكؿ؟
.......................................... 

 المحكر الثامف: معمكمات عف النقؿ كالتسكيؽ 
 ماىي كسائط النقؿ المستخدمة في نقؿ المنتجات الزراعية؟-
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 ػبئل٠زٙب ٔٛػٙب
 ِؤعوح ٍِه فبص

   ١ٍبهح ؽًّ وج١وح

   ١ٍبهح ؽًّ ِزٍٛطخ

   ١ٍبهح ؽًّ طغ١وح

 
 الحقؿ بالسكؽ؟ كىؿ ىكمانكع الطريؽ الذم يربط -

 ترابي          شبو مبمط          مبمط           
 مامقدار كمفة نقؿ الطف الكاحد مف الفكاكو الى مركز التسكيؽ؟-

 دينار            
 ماالمشاكؿ التي تكاجيؾ اثناء عممية التسكيؽ؟-

............................................... 
 مامقترحاتؾ لحؿ تمؾ المشاكؿ؟-

...............................................  
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 (2ممحؽ رقـ)
 مصفكفة المتغيرات الطبيعية

 اٌزوثخ ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ إٌّبؿ اٌَطؼ  اٌٛؽلاد االكاه٠خ
 1 2 ... 1 ِووي لؼبء اٌل٠ٛا١ٔخ

 2 1 2 3 ٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ

 ... 2 1 2 ٔبؽ١خ اٌلغبهح

 ... 1 1 2 ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ

 1 ... 2 1 ِووي لؼبء ػفه

 1 1 2 2 ٔبؽ١خ ٍِٛو

 ... 2 1 2 ٔبؽ١خ ٔفو

 2 1 1 ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 1 1 2 1 ِووي لؼبء اٌؾّيح

 1 ... 1 ... ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 2 2 2 1 ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 1 1 ... 1 ِووي لؼبء اٌشب١ِخ

 1 1 2 1 ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ

 1 1 1 ... ٔبؽ١خ إٌّٙب٠ٚخ

 1 1 1 1 ٔبؽ١خ غّبً

 15 17 19 18 اٌّغّٛع

 المصدر: الدراسة الميدانية
 
 
 

 (1ممحؽ رقـ)
 مصفكفة المتغيرات البشرية

اال٠لٞ  اٌٛؽلاد االكاه٠خ

 اٌؼبٍِخ
اٌؾ١بىح 

 اٌيهاػ١خ
اٌز٠َٛك 

ٚرنثنة 

 االٍؼبه 

ؽوق 

ٍٚٚبئؾ 

 إٌمً

ؽوق 

 اٌوٞ
ِشبه٠غ 

 اٌجيي
اٌز١ٍَف 

 اٌيهاػٟ
اٌجواِظ 

االهشبك

٠خ 

 اٌيهاػ١خ

اٌّىٕٕخ 

 اٌيهاػ١خ
االِواع  اٌّج١لاد االٍّلح

 إٌجبر١خ

 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 ِوويلؼبءاٌل٠ٛا١ٔخ

 1 3 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 ٔبؽ١خا١ٌَٕخ

 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 ٔبؽ١خاٌلغبهح

 1 1 2 1 2 2 1 1 ... 1 ... 1 ٔبؽ١خاٌشبفؼ١خ

 3 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 ِوويلؼبءػفه

 2 2 2 3 3 4 1 2 2 3 ... 1 ٔبؽ١خ ٍِٛو
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 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 ٔبؽ١خ ٔفو

 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 ... ٔبؽ١خ اٌجل٠و

 1 2 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 ِوويلؼبء اٌؾّيح

 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 ٔبؽ١خ اٌَل٠و

 2 2 4 2 1 2 2 3 1 1 1 2 ٔبؽ١خ اٌشٕبف١خ

 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 ِوويلؼبءاٌشب١ِخ

 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 ... ٔبؽ١خاٌظالؽ١خ

 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 ... 1 ٔبؽ١خإٌّٙب٠ٚخ

 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 ... ٔبؽ١خ غّبً

 24 29 28 25 30 33 20 24 27 23 14 18 اٌّغّٛع

الدراسة الميدانيةالمصدر: 



 

 

 
 

 المصادر كالمراجع
 

 

 



195 

 

 المصادر كالمراجع

 القراف الكريـ

 الكتب: -2

أ.ج كينكمر كاخركف، عمـ زراعة االعناب، ترجمة د. عبد المنجي بيكمي ابك عزيز، ثائر فاضؿ    .2
 . 2873عمكاف، مطبعة جامعة بغداد،

الطقس ،الكتاب االكؿ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، جامعة ابراىيـ ابراىيـ شريؼ ، جغرافية  .1
 .2882بغداد ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، بغداد ، 

 .1227ابراىيـ سميماف كمحمد جابر، نظـ التسكيؽ الزراعي، دار الفكر العربي،القاىر، .2
تحدة لمتسكيؽ احمد شاكر السيماكم، اقتصاديات االرض كاستغالليا، الشركة العربية الم .3

 .1227كالتكريدات،القاىرة،
احمد صالح محيميد المشيداني ، مسح كتصنيؼ الترب ، دار الكتب لمطباعة كالنشر ، المكصؿ  .4

،2883. 
 .2857، دار المعارؼ ، مصر ،  1احمد فاركؽ عبد العاؿ ، أساسيات بساتيف الفاكية ، ط .5
 . 1221،  اياد عاشكر الطائي، جغرافية العراؽ االقميمية ،بغداد .6
اياد ىاني اسماعيؿ، سامي عزيز عباس العتبي، مبادئ عمـ البستنة كىندسة الحدائؽ، كمية الزراعة  .7

 .1226جامعة المكصؿ، -كالغابات
بديع جميؿ القدك، مالمح مف اقتصاديات الزراعة في الكطف العربي، معيد العمكـ كالدراسات  .8

 .2874العربية،بغداد،
رات الفاكية كاالشجار الحرجية كنباتات الزينة العممية ، مكتبة تكفيؽ مصطفى، نعيـ شرؼ، حش .22

 .2883الفالح لمنشر كالتكزيع ،عماف،
 .2854جاسـ محمد خمؼ ،جغرافية العراؽ الطبيعية كاالقتصادية كالبشرية ، القاىرة ، .22
جبار حسف النعيمي كيكسؼ حنا يكسؼ ،انتاج الفاكية النفضية، مطبعة جامعة البصرة،  .21

 .2872البصرة،
 .2872جبار حسف النعيمي، الفاكية، مطبعة جامعة البصرة،  .22
جبار عباس حسف كمحمد عباس سمماف، انتاج االعناب، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ،بيت  .23

 .2878الحكمة ،جامعة بغداد،
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 .2852جميؿ معال، اشجار الفاكية، المطبعة الجديدة، دمشؽ، .24
، دار الشركؽ لمنشر 2طريرة، مفاىيـ الزراعة الحديثة ، طجياد قاسـ، ايمف مزاىرة، لطيفة ال .25

 .1223كالطباعة ، عماف ، 
جكزيؼ ادمكند، اساسيات بساتيف الفاكية، ترجمة سعد شفيؽ كمصطفى شكرم، مؤسسة دار  .26

 .2856فرانكميف لمطباعة كالنشر،القاىرة،
، عماف 1زيع كالطباعة ، طحسف ابك سمكر، الجغرافية الحيكية كالتربة ، دار الميسرة لمنشر كالتك  .27

،1228. 
حسيف فاضؿ الربيعي، ذبابة فاكية البحر االبيض المتكسط، كزارة العمـك كالتكنمكجيا كدائرة   .28

 بغداد.-البحكث الزراعية، العراؽ
 .2886حسيف محمد العركسي، محمكد احمد سالـ، امراض اشجار الفاكية، دار المعارؼ،  .12
ميدانية مف الزراعة االركائية في العراؽ، الجزء االكؿ، مديرية حميد نشأت اسماعيؿ ، لمحات  .12

 .2882المساحة العامة ،بغداد،
خالد محمد العادؿ، مكلكد كامؿ عبد، المبيدات الكيمياكية في كقاية النبات، مطبعة دار الكتب  .11

 .2868لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ،
العراؽ ، مديرية دار الكتب لمنشر ، بغداد خطاب صكار العاني كنكرم خميؿ البرازم ، جغرافية  .12

،2868. 
، دار 2رياض احمد العراقي،نديـ احمد رمضاف، المرشد التطبيقي في مكافحة األفات الزراعية، ط .13

 .1222االردف،  -الباركزم العممية لمنشر كالتكزيع
دار زيد رمضاف محمد ،استصالح اراضي زراعية في الكطف العربي، معيد البحكث الزراعية،  .14

 .2873الخميج لمطباعة كالنشر،بغداد،
سالـ تكفيؽ كاسماعيؿ عبيد حمادم، االقتصاد الزراعي، مطبعة جامعة المكصؿ،  .15

 .2882المكصؿ،
 .2872سمير ميخائيؿ، عبد الحميد طرابيو، عبد الجكاد الزررم، امراض البساتيف كالخضر، .16
 .2856شاكر صابر الصباغ، زراعة العنب، بغداد ، .17
 .2885-2884، المكننة الزراعية ، منشكرات جامعة تشريف ،شعباف معال .18
 1221شنيشؿ السعدم، االقتصاد الزراعي، مؤسسة مصر، مرتضى لمكتاب العراقي،  .22
صبحي درىاب، انتاج الخكخ في مصر، جميكرية مصر العربية، كزارة الزراعة كاستصالح  .22

 .673/1221االراضي، مركز البحكث الزراعية،
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التفاح، جميكرية مصر العربية، كزارة الزراعة كاستصالح االراضي، مركز  صبحي درىاب، زراعة .21
 .1221، 634البحكث الزراعية،

،مركز االسكندرية لمكتابة 2صبرم مصطفى صالح كزمياله، االرشاد الزراعي اساسياتو كتطبيقاتو،ط .22
 .1223،االسكندرية ،

 داب.كمية األ–صفاء مجيد المظفر، جغرافية التربة، جامعة الككفة  .23
صالح حميد الجنابي كسعدم عمي غالب ، جغرافية العراؽ االقميمية ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،  .24

 ،2881جامعة المكصؿ ،
 طو الشيخ حسف،  الحمضيات)فكائدىا، زراعتيا، خدمتيا، اصنافيا، أفاتيا (. .25
 .1226،،منشكرات دار عالء الديف، دمشؽ2طو الشيخ حسف، اشجار الفاكية في بالد العرب،ط .26
 .1224، دار عالء الديف، دمشؽ، 2الرماف،ط-الكاكي-التيف-طو الشيخ حسف، النخيؿ  .27
 .2877طو حمادم الحديثي، جغرافية السكاف، دار الكتب لمطباعة كالنشر،جامعةالمكصؿ، .28
اساسيات زراعتيا، رعايتيا كانتاجيا، منشأة المعارؼ، -عاطؼ محمد ابراىيـ، اشجار الفاكية .32

 .2887،االسكندرية ،مصر
، جامعة بغداد ، 2عباس فاضؿ السعدم ، محافظة بغداد )دراسة في الجغرافية الزراعية( ، ط .32

2865. 
عباس فاضؿ السعدم ،جغرافية العراؽ )اطارىا الطبيعي ،نشاطيا االقتصادم ، جانبيا البشرم(  .31

 .1227،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالترجمة ،  2،ط
، مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة 2السكاف، ج عباس فاضؿ السعدم، جغرافية .32

 1222المكصؿ، 
 .2875عبد االلو رزكقي كربؿ كماجد السيد كالي، الطقس كالمناخ ،جامعة البصرة ،البصرة ، .33
 .2872،دار المعرفة،بغداد،2عبد الحسيف زيني، االحصاء السكاني، ط .34
تاج الفاكية، مطبعة كزارة التعميـ العالي عبد الرزاؽ محمد الجميمي، جبار عباس الجميمي، ان   .35

 كالبحث العممي، بغداد.
عبد العباس فضيح الغريرم، سعدية عاككؿ الصالحي، عمي مصطفى القيسي، جغرافية المناخ  .36

 1222، دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف،2كالغطاء النباتي ، ط
عرفة الجامعية ، المممكة العربية عبد العزيز طريح شرؼ، الجغرافية المناخية كالنباتية ، دار الم .37

 .1222السعكدية ،



198 

 

-سمككياتيا -صفاتيا المكرفكلكجية-عبد العميـ سعد سميماف دسكقي، القكارض )تصنيفيا .38
 .1226مصر، -مكافحتيا(،قسـ كقاية النبات ،كمية الزراعة، جامعة سكىاج

 .2886الحقمي ،بغداد،عبد اهلل نجـ العاني كساالر بكر سامي، دراسة حكؿ تمكيف كفاءة الرم  .42
 .2887عبد المنعـ بميغ، االسمدة كالتسميد،منشأةالمعارؼ،االسكندرية، .42
 .2868عبد الكىاب مطر الداىرم، اقتصاديات االصالح الزراعي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد ،   .41
عبد الكىاب مطر الداىرم، االقتصاد الزراعي، مديرية دار الكتب لمطباعة  .42

 .2875كالنشر،المكصؿ،
،مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، 2عبداهلل نجـ العاني، مبادئ عمـ التربة، ط .43

 . 2872المكصؿ، 
،مؤسسة دار الكتب 1عبداليادم يحيى الصائغ، فاركؽ صنع اهلل العمرم، الجيكلكجيا العامة ،ط .44

 2866لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ،
اعي في محافظة نينكل ، دراسة تحميمية في الجغرافية عدناف اسماعيؿ الياسيف ، التغير الزر  .45

 .2874الزراعية ، مطبعة جامعة بغداد ،
، دار 1عدناف ناصر مطمكب، عز الديف سمطاف احمد، كريـ صالح عبدكؿ، انتاج الخضركات،ج .46

 .21،ص2868الكتب لمطباعة كالنشر،المكصؿ،
، عماف ، 2كالتكزيع كالطباعة ، ط عمي احمد غانـ ، الجغرافية المناخية ، دار الميسرة لمنشر .47

1222، 
 .1222عمي احمد ىاركف، اسس الجغرافية االقتصادية، دار الفكرالعربي، .48
 .  2877عمي حسيف الشمش ،مناخ العراؽ ،مطبعة جامعة بغداد ، .52
، كزارة التعميـ العالي 2عمي حسيف عبد اهلل الدكرم كعادؿ خضر سعيد الراكم، انتاج الفاكية،ط .52

 1222مي ،جامعة المكصؿ ،كمية الزراعة كالغابات،كالبحث العم
عمي صاحب المكسكم، عبد الحسف مدفكف ابك رحيؿ، مناخ العراؽ ، جامعة الككفة، مطبعة  .51

 .1222الميزاف،
عمي محمد عبداهلل، الحمضيات، الييأة العامة لشؤكف الزراعة كالثركة السمكية، ادارة االرشاد  .52

 .2882كاالعالـ الزراعي،
عبد العزيز كاييـ احمد الحمصي، االقتصاد الزراعي،  منشكرات  عمي محمكد .53

 .1225جامعةدمشؽ،دمشؽ،
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فاضؿ الحسيني  كميدم الصحاؼ ، اساسيات عمـ المناخ التطبيقي ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد  .54
 ،2882. 

 ،.1226فيصؿ سعيد حامد، بكسؼ الحكت، انتاج الفاكية، منشكرات جامعة دمشؽ، .55
 .2877ي، مبادئ عمـ البستنة، دار الكتب لمطباعة، جامعة المكصؿ،فيصؿ رشيد الكنان .56
قصي عبد المجيد السامرائي ، مبادئ الطقس كالمناخ ، دار اليازكرم  العممية لمنشر كالتكزيع ،  .57

 .1227عماف ، 
قصي عبد المجيد السامرائي، المناخ كاالقاليـ المناخية، دار البازكرم العممية لمنشر كالطباعة ،  .58

 . 1227الطبعة العربية ، 
 .1225كمية التربية ،–كاظـ شنتو سعد، جغرافية التربة ، جامعة ميساف  .62
كمية التربية، دار الصفاء –كاظـ عبادم حمادم الجاسـ ، جغرافية الزراعة ، جامعة ميساف  .62

 .1223لمنشر،
 .2877مكصؿ،ليث خميؿ اسماعيؿ ،الرم كالبزؿ، كزارة التعميـ العالـ كالبحث العممي،جامعةال .61
 مالؾ حسف، محاضرات فيركسات النبات.العممي، المكتبة الزراعية الشاممة. .62
 .1223،مطبعة جامعة تكريت،2مجيد ممكؾ السامرائي، جغرافية النقؿ المتقدمة لمدراسات العميا، ط .63
، دار شمكع الثقافي 2محسف محارب عكاد كمحمد سالـ ضك ، مدخؿ الى الجغرافية الزراعية ، ط .64

كالنشر كالتكزيع ، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ، الزاكية ،  لمطباعة
1221. 

محمد حسني جماؿ كمكاىب السكسك، الفاكية المستديمة الخضرة، منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ  .65
 ،1228. 

بغداد محمد خضير عباس ، نشكء كمكرفمكجية الترب ، مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر ،  .66
،2878 . 

 .1222محمد خميس لزككة ،الجغرافية الزراعية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، .67
محمد سعيد ابك كالي كعادؿ محمد ابك الخير، تدىكر االراضي خطر العصر، مكتبة العمـ كااليماف  .68

 ،.1221لمنشر كالتكزيع ، االسكندرية، 
 2872رم ، كمية الزراعة ، جامعة البصرة ،محمد عبد اهلل النجـ كخالد بدر حمادم ، ال .72
 .2872محمد عبداهلل نجـ كخالد بدر، الرم، مطابع جامعة البصرة ،البصرة، .72
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محمد عبدك العكدات عبدالسالـ محمكد عبد اهلل كعبد اهلل بف محمد الشيخ االنصارم ،الجغرافية  .71
 ،جامعة الممؾ سعكد النشر العممي كالمطابع،.1النباتية ، 

 .1222ات ،التسكيؽ الزراعي، الجامعة االردنية، دار كائؿ لمنشر، عماف ،محمد عبيد .72
 . 2866محمد عمي احمد باشا، اساسيات زراعة الفاكية، االسكندرية، دار المطبكعات الجديدة،  .73
 .2866محمد عمي احمد باشا، اساسيات زراعة الفاكية، دار المطبكعات الجديدة، مصر، .74
دراسة تحميمية نقدية في المفاىيـ كالمدارس كاالتجاىات الحديثة في -ةمحمد عمي الفرا، عمـ الجغرافي .75

 2872البحث الجغرافي، مجمة الجمعية الجغرافية الككيتية،الككيت،
 .2884،الناشر جامعة  عمر المختار،2محمد عمر الطنكني، االرشاد الزراعي ،ط .76
، مكتبة االنجمك  2المكاني ، طمحمد محمكد ابراىيـ الديب ، جغرافية الزراعة تحميؿ  في التنظيـ  .77

 .2886المصرية ، 
 .2862محمد ميدم العزكني ، اساسيات زراعة كاكثار الفاكية ، مطبعة العمـك ، مصر ،  .78
محمد ىاشـ البرقكقي ، يكسؼ اميف كالي ، الفاكية اساسيات االنتاج ، دار الينا لمطباعة كالنشر،  .82

 .2854القاىرة ، 
 . 2883غير الطفيمية،محمكد مكسى، امراض النبات  .82
مخمؼ شالؿ مرعي كابراىيـ حسكف القصاب ، جغرافية الزراعة ، دار الكتب لمطباعة كالنشر بغداد  .81

2885 . 
مكي عمكاف الخفاجي، سييؿ عميكم عطرة، عالء عبد الرزاؽ محمد، الفاكية المستديمة الخضرة،  .82

 .2882مطبعة التعميـ العالي، بغداد.
،داركائؿ 2رافية االقتصادية)الجغرافية الزراعية(،طمنصكر حمدم ابك عمي، الجغ .83

 .1223لمنشركالتكزيع،عماف،االردف،
 .1226ميدم محمد القصاص، مبادئ االحصاء كالقياس االجتماعي، المنصكرة، مصر، .84
 .2882،مطبعة الدار العربية ،بغداد، 1،ج2مؤيد سعيد بسيـ، الدليؿ االدارم جميكرية العراؽ ،ط  .85
 .2877، عصاـ خضير الحديثي، الرم اساسياتو كتطبيقاتو، جامعة بغداد،نبيؿ ابراىيـ لطيؼ .86
نكرم خميؿ البرزام ،ابراىيـ عبد الجبار المشيداني، الجغرافية الزراعية ، كزارة التعميـ العالي  .87

 .2872،بغداد،
،مطبعة 2ىادم احمد خمؼ ،حيازة االرض الزراعية كاستثمارىا في محافظة بغداد ،ط .88

 2866االرشاد،بغداد،
 .1223، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 2ىاشـ محمد صالح ، الجغرافية الزراعية ، ط .222
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كلياـ ىنرم تشاندلر، بساتيف الفاكية المتساقطة االكراؽ، ترجمة د.كماؿ الديف محمد عبد اهلل، عبد  .222
 .2876التكزيع مصر،اهلل محمكد محسف، محمد احمد، جميؿ فييـ سكلاير، الدار العربية لمنشر ك 

اساسيات انشائيا كخدمتيا، مطبعة جامعة المكصؿ –يكسؼ حنا يكسؼ، البساتيف النفضية  .221
 . 2872،المكصؿ،

 ثالثا : الرسائؿ كاالطاريح

انتظار ابراىيـ حسيف المكسكم، التحميؿ المكاني الستعماالت االراضي الزراعية في محافظة  .2
 .1226جامعة القادسية،–القادسية، اطركحة دكتكراه، كمية االداب

تكاتي جياد كميمكدم كردة، المساىمة في دراسة محتكل ثمار كاكراؽ نكعيف مف نبات التكت  .1
)االبيض، التكت االسكد( في منطقة كادم سكؼ، رسالة ماجستير، جامعة الشييد لخضر الكادم، 

 .1225كمية العمـك الطبيعية كالحياة،الجزائر،
في تحديد كانتاج اشجار الفاكية في المنطقة الكسطى مف العراؽ،  جعفر حسيف محمكد، اثر المناخ .2

 .2877اطركحة دكتكراه، كمية التربية ابف الرشد، جامعة بغداد،
جميؿ عبد الحمزة العمرم ،التكزيع الجغرافي لشبكة المبازؿ في محافظة القادسية مشاكؿ كحمكؿ ،  .3

 .1222جامعة القادسية، –رسالة ماجستير )غير منشكرة( ،مقدمة الى كمية اآلداب 
حاـز عيداف الشمرم، عتبة النمك كالكحدات الحرارية الالزمة لنمك كتطكر بؽ الحمضيات الدقيقي،  .4

 .1226جامعة بغداد،-اطركحة دكتكرا، كمية الزراعة
حسكف عبكد الجبكرم ، تحميؿ المكاني لمؤشرات التنمية البشرية في محافظة القادسية ، اطركحة  .5

 .1223جامعة الككفة ، –االداب  دكتكرا ، كمية
حميدةعبد الحسيف الظالمي ، التحميؿ المكاني إلنتاج المحاصيؿ الحقمية في محافظة  المثنى لممدة  .6

–(، دراسة في جغرافية الزراعة ، رسالة ماجستير )غير منشكرة (، كمية االداب 2882-1222)
 .1221جامعة القادسية ، 

إلمكانات التنمية الزراعية كاىميتيا في تحقيؽ التنمية اإلقميمية حيدر عبكد كزار ، تحميؿ جغرافي  .7
 .1224المستدامة في محافظة القادسية ، اطركحة دكتكراه ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الككفة ، 

خالد مرزكؾ رسف الخميفاكم، التصحر كاثره في االنتاج الزراعي في محافظة القادسية، باستعماؿ  .8
جامعة القادسية -عف بعد، رسالة ماجستير )غير منشكرة(،كمية االداب معطيات االستشعار

،1221. 
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خمكد عمي حسيف العبيدم ، التحميؿ المكاني الستعماالت االرض الزراعية في قضاء عفؾ ، رسالة  .22
 .1228ماجستير )غير منشكرة (، كمية االداب ، جامعة القادسية ، 

دراسة في جغرافية  -ت الغذائية في محافظة القادسيةرحمف رباط حسيف ، التحميؿ المكاني لمصناعا .22
 ـ .1222جامعة القادسية ، –الصناعة ، رسالة ماجستير ،مقدمة الى كمية االداب 

رعد رحيـ سبياف العزاكم، التحميؿ المكاني النماط التغير الزراعي كاثاره البيئية في محافظة ديالى  .21
مقدمة الى جامعة بغداد ، كمية التربية ابف (، اطركحة دكتكراه )غير منشكرة(، 2866-2884)

 .1222الرشد، قسـ الجغرافية، 
سحاب خميفة السامرائي ، التكزيع المكاني الستعماالت االرض في مشركع الرصاصي األركائي ،   .22

 . 1223جامعة بغداد،–رسالة ماجستير ) غير منشكرة (، مقدمة الى كمية التربية ابف رشد 
عكيد القريشي ،الخصائص الحرارية لمجزء االكسط الجنكبي  مف السيؿ  ضياء الديف عبد الحسيف .23

الرسكبي في العراؽ دراسة في الجغرافية المناخية، رسالة ماجستير)غير منشكرة(،كمية التربية ابف 
 .1227الرشد ،جامعة بغداد،

ادياتيا عبد الستار سميماف حسيف كسعد عبد اهلل مصطفى، دراسة عف تقانات الرم الحديثة كاقتص .24
 ،2888كمستكل استعماليا الراىف، دراسة مقدمة الى المنظمة العربية لمتنميةالزراعية،بغداد،

عبد العزيز الحديثي ،نظاـ الرم عمى نيرم الديكانية كالدغارة ، رسالة ماجستير )غير منشكرة (  .25
 .2858جامعة بغداد،  -،مقدمة الى كمية اآلداب

كمة التصحر في  منطقة الفرات االكسط كاثارىا البيئية  عتاب يكسؼ كريـ سريع المييبي ،مش  .26
باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ، رسالة ماجستير )غير منشكرة (، مقدمة الى كمية التربية 

 .1227جامعة الككفة ، -لمبنات
عدناف اسماعيؿ الياسيف، الزيتكف في محافظة نينكل، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، مقدمة الى  .27

 .2863عة بغداد، كمية االداب ، جام
عمي صاحب  طالب المكسكم ، دراسة جغرافية لمنظكمة الرم في محافظة بابؿ ، رسالة ماجستير  .28

 .2878)غير منشكرة (، كمية االداب ، جامعة البصرة ،
، 1225-2885جؼ لسنتي عمي عبد الحسف ابراىيـ ناصر الكعبي ، المساحات الزراعية كتغير نسبيا في محافظات بابؿ ككربالء كالن .12

 1228رسالة ماجستير )غير منشكرة(، كمية التربية ، جامعة المستنصرية ،
فاضؿ عبد العباس ميير الفتالكم، تحميؿ جغرافي لخصائص المناخ كعالقتيا باألنتاج الزراعي في  .12

 .1222محافظة بابؿ، رسالة ماجستير، كمية االداب، جامعة الككفة، 
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الثر العكامؿ الجغرافية في التبايف المكاني لزراعة اشجار الفكاكو كالنخيؿ فخرم ىاشـ خمؼ)تحميؿ  .11
جامعةالبصرة -في محافظة بابؿ( ، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، مقدمة الى كمية االداب

،2878. 
محمد خضير كمؼ ،التحميؿ المكاني لإلنتاج الزراعي )النباتي (كعالقتو بالمكارد المائية في   .12

جامعة القادسية ، -سية ، رسالة ماجستير )غير منشكرة(مقدمة الى مجمس كمية اآلدابمحافظة القاد
1224. 

مخمؼ شالؿ مرعي السمماني، انتاج الفاكية في محافظة كربالء، رسالة ماجستير )غيرمنشكرة(،  .13
 .2863جامعة بغداد، -مقدمة الى كمية االداب

المحاصيؿ الحقمية في محافظة القادسية لمفترة مف مناىؿ طالب الشباني ، التحميؿ المكاني إلنتاج  .14
 .1222جامعة القادسية ، –، رسالة ماجستير ،كمية األداب 2888-1227

منعـ نصيؼ جاسـ محمد الزبيدم، اثر عناصر المناخ في زراعة كانتاج الحمضيات في المنطقة  .15
 .2888،الكسطى مف العراؽ،رسالة ماجستير،كمية التربية ابف الرشد،جامعة بغداد 

نجـ عبيد عيداف، اثر عناصر المناخ في زراعة بعض المحاصيؿ الحقمية في محافظتي كاسط  .16
 .1222كسميمانية، اطركحة دكتكرا، كمية التربية، جامعة المستنصرية،

نسريف عكاد عبدكف الجصاني، العالقة المكانية لزراعة اشجار الفاكية النفضية بخصائص المناخ  .17
 .1222تير، كميةاألداب، جامعة الككفة،في العراؽ، رسالة ماجس

،رسالة ماجستير 2دراسة في الخرائط االقميمية، ج–يحى ىادم محمد الميالي ، محافظة القادسية  .18
 .1228جامعة البصرة ، –)غير منشكرة( مقدمة الى مجمس كمية التربية 

 رابعا :البحكث كالدراسات المنشكرة:

تقرير فني حكؿ امكانية مكافحة حشرة القمؼ بالجميكرية اليمنية، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،  .2
،  .2884مطبعة المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، الخرطـك

 
رضا عبد الجبار الشمرم، البنية الطبيعية الجغرافية لمحافظة القادسية،مجمة القادسية لمعمكـ  .1

 .2886، 1، العدد 1االنسانية، المجمد 
ئمة المحتكل الجاىز مف العناصر الصغرل في تربة االىكاز لزراعة الرز، داككد حسف كاظـ، مال .2

 .2887، العدد االكؿ ،6مجمة البحكث الزراعية كالمكارد المائية، المجمد 
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عبد الستار سميماف حسيف كسعد عبد اهلل مصطفى، دراسة عف تقانات الرم الحديثة كاقتصادياتيا  .3
 .2888ة الى المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، بغداد،كمستكل استعماليا الراىف، دراسة مقدم

صالح ياركو كجكاد عبد الكاظـ كماؿ، خصائص التربة كاثرىا في استعماالت االرض الزراعيةفي  .4
 .1221، 38محافظة القادسية، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 

يع السكاف في محافظة القادسية ، حمادم عباس حمادم ،المكارد المائية السطحية كاثره في تكز  .5
 .1223،العدد األكؿ ،6مجمة القادسية لمعمـك اإلنسانية ، المجمد 

، 42سالـ جاسـ سمماف الجميمي، حركة الكثباف الرممية في منطقتي )شيخ سعد كعمي الغربي( دراسة جغرافية، مجمة اداب البصرة، العدد  .6

1222. 
العكامؿ الطبيعية كاثرىا في تبايف انتاج المحاصيؿ الحقمية في محافظة القادسية، مجمة القادسية صالح ياركو ممؾ  كمناىؿ طالب حريجة،  .7

 .1222(،211(،العدد )23لمعمـك االنسانية، كمية االداب، المجمد)
طارؽ رشيد احمد، الكجكد السنكم كحياتية حشرة حفار اكراؽ الحمضيات ،مجمة الزراعة العراقية،  .8

 ..1222د الثالث، مطبعة الجياز المركزم لإلحصاء، بغداد،المجمد الخامس ،العد
 .1222(،االردف،17طاىر سميـ، قكاعد التسميد، مجمة االسمدة العربية، العدد ) .22
عبد االمير عباس الحيالي ، المياه المالحة كاستخداميا لمرم الزراعي،  مجمة كمية التربية، الجامعة  .22

 .2887المستنصرية، العدد الرابع،
( كطريقة االضافة x_Humate 74ستار جبار حسيف، تأثير مستخمص السماد العضكم)عبد ال .21

 .1226، 3في نمك كحاصؿ المشمش، مجمة العمـك الزراعية العراقية،، العدد
 .1222، 42عبد اهلل مكسى، دكر المياه في انشاء الحضارات ،مجمة النبأ، العدد .22
عمميات خدمة المحصكؿ كعالقتيا ببعض عمي لطيؼ جاسـ، معرفة زراعة العنب في مجاؿ  .23

 .1221، 3العكامؿ في قضاء بمد، مجمة العمـك الزراعية العراقية، العدد 
غادة عمي محمد الدمراكم، انتاج كتسكيؽ الرماف في مصر، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي،  .24

 .1227، 3، العدد 17المجمد 
نؼ الحمكاني لمتقميـ الصيفي كالرش ببعض غالب ناصر حسيف الشمرم، استجابة شتالت العنب ص .25

 1227، 2المغذيات، مجمة ديالى لمعمـك الزراعية، العدد 
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Abstract 
   Agricultural production is the mainstay of building the national economy and an 

important pillar of the national income. Therefore, attention and planning must be 

made for the success of the development processes that are within this sector in 

line with the increasing population growth rates by providing food to members of 

society and providing the necessary raw materials for the economic sectors, as well 

as providing a lot of employment opportunities. Therefore, studying the cultivation 

and production of fruits and the possibility of developing them was of special 

importance, especially for geographers, to preserve the types and numbers of fruits 

from one Gantt and the quality and quantity of production from another Gantt. 

 The study has taken the cultivation of fruit trees in Al-Qadisiyah Governorate, its 

reality, and the possibility of its development, as a problem that it is trying to reveal 

by identifying the role of geographical factors (natural, human, and life) in the 

cultivation and production of fruit trees in Al-Qadisiyah Governorate. Fruit trees are 

affected by natural and human geographical factors), where the natural factors, 

which include (surface, climate, soil, water resources) were studied in the study 

area. influential factors. 

 The most important finding of the study is the impact of human factors on the 

decrease in the quantity of production and the deterioration in the quality of fruits 

and their low quality, as the fragmentation of agricultural ownership is one of the 
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deadliest factors in agricultural land, which is caused by two factors. Dividing the 

lands to sell them as housing plots and thus obtain a higher economic resource 

than the farmer reaps. This will lead to a small agricultural holding and a lack of 

interest in and neglect of the land, as well as the lack of government support for 

farmers. To continue the craft of agriculture and develop it and raise the economic 

resources, but at the same time, we did not see any role for the state on the 

ground. 

 The study also showed the impact of biological factors that include agricultural 

pests and the heavy losses they cause through the death of the tree and the 

decline in commercial value, as well as the spread of disease pests in the region, 

jungles, and rodents. 

It included the geographical distribution of fruit trees in the province of Qadisiyah 

on the one hand and the quantity of product on the other. The study also included 

the problems facing the cultivation of fruit trees and future trends for the 

development and development of fruit cultivation and production in the governorate, 

by suggesting some appropriate solutions to the problems that the region suffers 

from and an attempt to address them. 
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