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  اهدي هذا العمل املتواضع ...                    
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 أهمية , كونها ذات يثة, والمتطورة في منطقة الدراسةتعد الزراعة المحمية من أهم طرق الزراعة الحد    

  الغذائية المهمة للسكان  تتوفر المنتجا المعاشي , باعتبارها  مستوى كبيرة لتوفير الدخل المحلي , ورفع ال 
 

 (2020 – 2010)للمدةوسبل تنميتها  في محافظة القادسية التحليل المكاني للزراعة المحمية)تم دراسة لذلك 
 

 وما  في محافظة القادسية ئص الواقع العام للزراعة المحمية  ما خصالذلك تمثلت مشكلة الدراسة الرئيسية ) 
 

 بيان اهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على من الدراسة  ان الهدف ( , وبالتالي العوامل المؤثرة فيها   
 

 الزراعة المحمية والكشف عن واقع حال انتاج الزراعة المحمية في المحافظة, من خالل توزيعها الجغرافي 
 

 جمع  , فقد تمتنموية الالخطط  انية وضعالمحمية وامكتواجه الزراعة التي  اهم  المشاكل  عرض فضالً عن 
  

 تم  استبيان التي استمارة   عملخالل   من  الميدانية  الدراسةب  واستيفائها من الدوائر الحكومية   البيانات 
  

 . ( نفق بالستيكي1267)وبالستيكي  بيت (202البالستيكية البالغة ) واألنفاق   للبيوت كامل   مجتمع  أخذ  
 

 

 تعد االراضي السهلية  في المحافظة  اكثر مالئمةزيادة كميات االنتاج , ف دور بارز في   الطبيعية للعوامل   
   

 يوفر يمكن ان التي المناخية المتمثلة باإلشعاع الشمسي   اما العوامل ألنشاء  البيوت  واالنفاق البالستيكية ,  
 

 حيث تبين ان   , ن الزراعات المحميةيل الداخلة ضمللزراعة ونمو المحاص  الطاقة الالزمة من كمية كافية 
 

فصل من حيث لمثل هكذا زراعات في االغلب كافية  في الموسم الشتوي الشمسي ال سيما عنصر االشعاع   
 

 تعد مالئمة  درجات الحرارةأما ,  منطقة الدراسة الواصل ضمن  الشمسي  كمية االشعاع النمو وتناسبه مع 
 

التطرف في المحمية ألنها ال تخلو من بعض الداخلة  في الزراعةالزراعات  لكثير من في كثير من االشهر   
  

كالدفايات لتوفير وسائل تدفئة  مما يضطر معها المزارع الطبيعية وإليام معدودة , معدالتها عن االنخفاض   
 

أما الحرارة , درجة   النخفاض  تأثيرها السلبييقلل من  حتى المحمية   واالنفاق  البيوت الكهربائية داخل   
 

 ومواعيد في كمياتها  متذبذبة منطقة الدراسة   المتوفرة في الموسم الشتوي في االمطار كميات االمطار فأن  
 

 من عدد تقتصر على التقليل  جداً   محدودة  مساهمتها الري وان  عملية  في   عليها عتمدي  تساقطها لذلك ال 
 

 على  وآخر يؤثر بشكل   ارتفاعها  اال ان  االحيان  كثير من  مالئمة في  تعد   الرطوبة  حين , في الريات  
 

 توفير بيئة مسببة  من خالل  على  نبات أو غير مباشرة أضرار مباشرة  المزروعات المحمية  وتؤدي الى 
 

 البالستيكية يوت واالنفاقالب ألنشاء  مشجعاً كان عامالً  ما عامل التربة أ , الفايروسيةالكثير من االمراض  
 



   

 

  ال سيما  نتاج الزراعياال في عملية   في منطقة الدراسة  االساسي الركنتعد   المائية  لمواردل  , أما بالنسبة
 

 البشرية  , اما العوامل انتظامها وعدم على االمطار لتذبذب كميتها االعتمادالمحمية كون ال يمكن  الزراعة 
   

 االساليب  دمتستخ تيال المحمية  المحاصيل  انتاجفي   دور مهم  العاملة لأليدي ان الدراسة تبين من خالل 
 

 داخل المناخية  للظروف   اليومية المراقبة  على   الزراعة النوع  من  هذا  يعتمد  , إذوالمتطورة  الحديثة   
 

 واقع , اما العملية االنتاجيةعلى  وللحفاظ   والخارج الداخل المنشأة من وت واالنفاق البالستيكية وترميمالبي  
 

 في امتالك االولبالمركز  عفك  , إذ جاء مركز قضاء  2020القادسية لعام  في محافظة  الزراعة المحمية 
 

 الثاني بعدد بلغ  الحمزة بالمركز مركز قضاء  , يليه ( بيت بالستيكي 85) البالغة البالستيكية اعداد البيوت  
 

 , في ( بيت بالستيكي39بلغ )  بعدد الديوانية بالمركز الثالث مركز قضاء   يليه , ثم بالستيكي  ( بيت40)  
 

 جاء بالمركز األنفاقفي  , أما ( بيت بالستيكي38) بعدد بلغ مركز قضاء الشاميةبالمركز االخير  يليه حين 
 

 بعدد قضاء الشامية ز الثاني مركز, ثم يليه بالمرك( نفق بالستيكي 865بلغ ) بعدد  عفكمركز قضاء  االول  
 

 ( نفق بالستيكي ,89بعدد بلغ ) مركز قضاء الديوانية   بالمركز الثالث يليه , ثم  ( نفق بالستيكي228بلغ )  
 

 .بالستيكي   ( نفق85بعدد بلغ ) مركز قضاء الحمزةيليه في المركز االخير   في حين 
 
 

  الزراعة تطور أمام  عائقاً   تقف  والمعوقات التي  المشاكل  من  الدراسة مجموعةاظهرت  الختاموفي     
 

 

 من الزراعة في توسع هذا النوع السبل والخطط التي تسهم  من موعةمج بينت الدراسة ومن خاللهالمحمية   
 

 وبالتالي زيادة االنتاج . 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخضر بوسائل غيرمحاصيل لا انتاجعملية ( بأنها Protected agricultureبالزراعة المحمية ) يقصد

 درجات الحرارة همها غير المناسبة ومن أظروف  الجوية من ال تقليدية في منشآت خاصة بغرض  حمايتها 

 النظم البيئية , فهي وتؤثر في نمط  , للغالف الحيوي الميكانيكية المعقدة   تساعد على تحريك العمليات التي 

 واالنفاق البالستيكيةعملية التمثيل الضوئي)تكوين الغذاء(, مما يضطر المزارع الى استخدام البيوت ساس أ 

.شتاًء لتحكم بالرطوبة يئية وامن الظروف الب لحماية المحاصيل المزروعة   
 

   بدائية في بالتحديد في روما اال انها كانت االول الميالدي في أوربا أوائل القرن المحميةبدأت الزراعة      
 

  الميالديينالقرنين الخامس والسادس  لبدأت الزراعة باالنتشار في أنحاء أوربا خال المنزلية ومن ثم الحدائق
 

 على  النطاق التجاري فقد بدأت  في اواسط القرن التاسع  عشر وذلك بإنتاج الشتالت  الزراعة المحمية ما, أ

 وبعد ظهور مادة البالستيك فقد اتسعت  المساحات المزروعة بالخضروات   اليوم مااألحواض المدفأة , أ في

 وبعض الفواكه داخل البيوت المحمية , الى استخدام البيوت إلنتاج شتالت الزينة البيئة المحمية إضافة تحت

 المحمية هي الواليات المتحدة  االمريكية  ودول أوربا الشرقية وكندا  بها الزراعةالدول التي انتشرت  وأهم

  ,وسوريا والجزائر ,ولبنان وتونس , ومصر ,  واقطار الوطن العربي كالعراق  وهولندا وانكلترا واليابان, 

 نظراً للظروف الجوية أما  في العراق  بدأت  الزراعة  المحمية  , وقطر ي كاإلماراتالعربالخليج  ودول 

وقامت مديرية البستنة العامة  , الزراعات المحمية إلنتاج محاصيل الشتاء وعدم مالئمة المناخ الباردة خالل  

المبكر وإلنتاج الشتالتحول استعمال االنفاق الواطئة لإلنتاج  ,ولية األبإجراء بعض التجارب  1973سنة    

)من العراق   الجنوبية المناطق  في بعض
1

  مهم جداً لمنطقة الدراسة المحمية يعد انتاج محاصيل الزراعة.  (

 والبروتينات    , الكربوهيدراتية  المواد  من   تركيبها في  يدخل  لما  والدوائية  وفوائدها   الغذائية   لقيمتها

 واضافة الى ذلك سعة  , ولتزايد  النمو  السكاني , وكثرة  الطلب  عليها  من  قبل  المستهلكين  والفيتامينات

ً انتشارها , نظ  لكونها  توفر الغذاء في غير مواسمها االعتيادية , وقلة الخسائر الناتجة عن تغير الظروف را

                                                           

ناصر الزيادي , ماجد عبدهللا جابر, التحليل المكاني للزراعة المحمية في محافظة ذي قار, مجلة البحوث  ( حسين عليوي 1)

 .133, ص , بال تاريخ   (17الجغرافية, العدد )



 

 

 استهالك المياه متطورة تساعد علىباستخدامها طرائق  ري حديثة و, واالمراض واآلفات , وذلك المناخية  

 التنموية , والبرامج  الخطط  للمياه  في الزراعة  المحمية , لذلك  اصبحت الحاجة الى وضع  مثلى بطريقة  

 العلمية الحديثة, والمتطورة لحماية الزراعة المحمية من الظروف المناخية , واالصابات والوسائل ,الوقائية 

 تي تحول  دون  تطورها  مقارنة مع  الزراعة  المكشوفة ,  كما  تعد هذه الزراعة , والمعوقات ال الحشرية 

 الريفية  والحضرية, وتوفير فرص العمل وبالتالي تطوير المناطق االنتاجالوسيلة االساسية لزيادة المساحة  

 المحمية في محافظة من خالل  دراسة أهم  العوامل الطبيعية  والبشرية , والتحليل المكاني إلنتاج الزراعة 

 ( .2020 – 2010القادسية حسب الوحدات االدارية للمدة من ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : ( (Study Problemالدراسة  مشكلة  –اوالً  
 

 :تي اآل الرئيسي سؤالالالدراسة حول تتمحور مشكلة  
 

 وما هي العوامل الجغرافية المؤثرة   سيةما خصائص الواقع العام للزراعة المحمية في محافظة القاد - 
 

 ؟  عليها 
 

 : المشكالت الثانوية تمثلت اما  
 

 ما العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة على انتاج الزراعة المحمية في محافظة القادسية ؟ -1 
 

محافظة ؟الالزراعة في  هذه ما العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة على انتاج -2   
 

أهم الخطط التنموية المنظورة لحماية الزراعة المحمية ؟ ما هي -3   
  
 : (Study hypothese)الدراسة  فرضية  –ثانياً  
 

 :ة للدراسة كما يلي يجاءت الفرضية الرئيس 
 

 وبالتالينواعها سلبي على الزراعة المحمية وأتوجد  مجموعة  من  العوامل الجغرافية  تؤثر بشكل  -1 
 

 محافظة  . العلى انتاجها في  
 

 :تمثلت الثانوية  اما الفرضيات 
 

 , والمناخ , والتربة وانواعها , والموارد المائية( لها المتمثلة )بالسطح  الطبيعية   الجغرافية ان للعوامل -1 
 

االثر الكبير في الزراعة المحمية من خالل اختالف انواعها وصور توزيعها .   
 

 ,  والسياسة  الزراعية  , واليد  العاملة  ان  للعوامل  الجغرافية  البشرية  المتمثلة )بالسكان  وتوزيعهم  -2 
 

 وتفرعاتها( لها تأثير كبير على الزراعة المحمية في محافظة القادسية, ومن خالل كمية االنتاج ونوعيته . 
 

لمحمية المتمثلة)بالدعم المادي ,والتسليف الزراعيتوجد مجموعة من الخطط التنموية لحماية الزراعة ا -3   
 

ة( .ي, والدراسات البحث   

 
   : (Objectives of the study) الدراسة هدافأثالثا .  

 

دراسة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على الزراعة المحمية . -1  
 

. توزيعها الجغرافي من خالل محافظة القادسية ,  انتاج الزراعة المحمية في  حال  الكشف عن واقع  -2  
 

. ثارها السلبيةأ لتقليل منلمحافظة إليجاد الحلول الكفيلة المشاكل الزراعة المحمية في بيان اهم   -3  
 

حث الجهات المختصة على وضع خطط تنموية لتطوير الزراعة المحمية في المحافظة . -4  
 

 : ( The Importance of The study) ومبرراتها  همية الدراسةأ -رابعاً  
 

 ومردودها ,الغذائية  لقيمتها القادسية  نظراً  ي محافظةفكبيرة   هميةأمحاصيل الزراعة المحمية  تشكل     
 

 وامكانية أنتاج المحاصيل في غيرمن ناحية,  االنتاجلمواكبة  متطلبات السكان وزيادة و , الكبير االقتصادي 
 



 

ً  , وبالتالي يصبح فصل الشتاءمن ناحية اخرى  الطبيعيموسمها    طماطة)الالمحاصيل الخضر إلنتاج مالئما
 

 العوامل  دراسة  من الضروري  اصبح لذلك  , (الفلفل  –قرع الكوسة   –الباميا   –الباذنجان  – خيارال –
 

 االنتاج  ودراسة واقع حال المؤثرة على الزراعة المحمية في منطقة الدراسة الجغرافية  الطبيعية والبشرية  
 

 حلول المناسبة لها بهدف تنميتها . التي تعاني منها وايجاد ال والمعوقات الزراعي  وأهم المشاكل 
 

  : (The study approach)منهج الدراسة  –خامساً  
 

 على  اثر العوامل الجغرافية الطبيعية والبشريةالذي يوضح من خالله النظامي  الدراسة المنهج اتخذت       
 

 واالنفاق البالستيكية التحليل المكاني ألعداد البيوتيوضح المنهج  االقليمي الذي و ,المحمية  الزراعة  على 
 

 , وكمية االنتاج واالنتاجية .
 

 : (study sources)مصادر الدراسة  –سادساً  
 

 اعتمدت الدراسة في الحصول على البيانات والمعلومات على :      
 

 الكتب العلمية , الكتب االجنبية  , رسائل الماجستير والدكتوراه , المجالت , البحوث العلمية الجغرافية. -1 
 

 . المنشورات العلمية( –شبكة االنترنيت ) الكتب االلكترونية  -2 
 

 المعلومات التي تم الحصول عليها من الدوائر الحكومية . -3 
 

 مجتمع كامل لكونالتي تم اخذ  متمثلة باستمارة االستبيانال ةبها الباحث تالميدانية هي التي قام  الدراسة -4 
 

 الصور, والمقابالت الشخصية والتقاط  , المشاهدة والمالحظة( مزارع 1325البالغ ) المجتمع قابل للدراسة 
 

 مع عدد من المزارعين. 
 

 الوسائل االحصائيةاستخدام  تم لها ,  الجغرافي والبشرية والتوزيع الطبيعية لبيان العديد من الظاهرات -5  
 

 .ممثلة بـ )الدرجة المعيارية , واالنحراف المعياري , ومعامل االرتباط(   مواضيع هكذا  مثلفي   المفيدة  
 

 :(Time and spatial study Limits ) حدود الدراسة -سابعاً 
 

 فمن جهة الشمال وتحدها خمس محافظات الجزء االوسط من السهل الرسوبي تقع محافظة القادسية في      
 

 محافظة بابل ومن الجنوب تحدها  محافظة المثنى اما محافظتي واسط  وذي قار تحدها من الشرق والشمال 
 

  محافظة القادسية تقعاما فلكياً  ,(1)تحدها من جهة الغرب كما في الخريطةقي في حين محافظة النجف الشر 
 

 ( شرقاً  وتبلغ45ْ , 49ْ - 44ْ , 24ْ( شماًل  وخطي  طول ) 32ْ , 24ْ - 31ْ , 17ْ)  عرض  دائرتي  بين 
 

 , وتتكوندونم ( 1,465,686)للزراعة  المساحة الصالحةيقابله ما   2( كم8153القادسية )محافظة  مساحة 
 

 وتتباين مساحة الوحدات , (2) خريطةالي كما ف  ة ناحيةعشر حدىاأقضية و  من اربعة القادسية   محافظة 
 

  بلغت  حيث المركز االول  في   عفك  , يأتي قضاء (3خريطة )ال( و1) جدولال بينها كما في االدارية فيما 
 

 دونم( 724671الصالحة  للزراعة ) %( ما يقابلها  المساحة 45,8غت )وبنسبة  بل 2( كم3741) المساحة 
 

 بلغت وبنسبة 2( كم2274بالمركز الثاني إذ بلغت المساحة )  , يليه قضاء الحمزة %(49,5) بلغت وبنسبة 



 

 المساحة  إذ بلغت  الديوانية  قضاء  %( ثم يليه20,7بلغت )  وبنسبة  دونم( 304136) %( ما يقابلها28)
 

 حين يليه %( في11,7)وبنسبة بلغت دونم  ( 170540%( ما يقابلها )15,1بلغت ) وبنسبة 2( كم1235)
 

(266339يقابلها ) %( ما11,1وبنسبة بلغت )2 ( كم903إذ بلغت مساحته ) قضاء الشامية بالمركز الرابع   
 

   %( .18,1وبنسبة بلغت ) دونم 
 ( 1خريطة )

 القادسية من العراقموقع محافظة 

 

بمقياس  وزارة الموارد المائية , الهيأة العامة للمساحة , قسم انتاج الخرائط , خريطة العراق االدارية ,المصدر :   

. 2018بغداد ,  1000000:1  



 

 (2خريطة )
 داريةمحافظة القادسية ووحداتها اإل

 

  , خريطة محافظة القادسية , بمقياس  , قسم انتاج الخرائط  المصدر : وزارة الموارد المائية , الهيأة العامة للمساحة 

.  2019,  بغداد ,  500000:1    

 
 
 
 



 

(1جدول )  
 

2020لعام  في محافظة القادسيةالصالحة للزراعة واالراضي التوزيع المساحي والنسبي لألراضي     
 

االراضي الصالحة  % 2كم المساحة اإلداريةالوحدات 
 )*( دونم للزراعة

% 

 4,8 70250 4,4   361 الديوانيةم . ق .

 0,5 6600 2,6 210 السنية

 3,7 54754 3,2 260 الدغارة

 2,7 38936 4,9 404 الشافعية

 %11,7 170540 %15,1 1235 المجموع

 8,9 130000 6,5 534 م . ق .عفك

 21,2 310671 24 1957 البدير

 8,2 120000 7 569 سومر

 11,2 164000 8,3 681 نفر

 %49,5 724671 %45,8 3741 المجموع

 6,8 100000 7,4 600 الحمزةم . ق .

 4,7 69400 6,6 540 السدير

 9,2 134736 14 1134 الشنافية

 %20,7 304136 %28 2274 المجموع

 3,3 49045 2,2 180 الشاميةم . ق . 

 2,2 31345 1,5 121 الصالحية

 2,7 40000 2,1 170 المهناوية

 9,9 145949 5,3 432 غماس

 %18,1 266339 %11,1 903 المجموع

 %100 1465686 %100 8153 المجموع الكلي

 المصدر : 
غير منشورة, لعام جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهار المركزي لإلحصاء المجموعة االحصائية السنوية, بيانات  -1

2020 .  
. 2020جمهورية العراق , مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة ,  -2  

 * تمثل المساحة الصالحة للزراعة فقط في الوحدات االدارية في محافظة القادسية .
 
 

  
 



 

 (3خريطة )
 2020لعام التوزيع المساحي لألراضي الصالحة للزراعة في محافظة القادسية 

 
  
 .  (1لمصدر : الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )ا

 
 
 
 
 
 
 



 

 ( :Similar studies) المشابهةالدراسات  -ثامناً 
 

 .الزراعة المحمية وسبل تنميتها  تالتي تناول مماثلةالمن الدراسات       
 

1) الزبيدي مهدي كامل مناهل ةالباحثدراسة -1
 انتاج  ةفي زراع االختالفات المكانية)  الموسومة , الدراسة (

 

 تناول الفصل االول تطور  إذ , ((GIS) المعلومات الجغرافية نظم االخضر في محافظة بابل باستخدام البيت 
 

 الفصل  الثاني تناول أثر المحمية وأساليبها  واالهمية  الغذائية  واالقتصادية  للخضر المحمية  اما  الزراعة 
 

 الزراعة   محاصيل  تناول الخضر المحمية  اما الفصل  الثالث   في زراعة والبشرية  الطبيعية المقومات  
 

 المشاكل التي تواجه زراعة المقترحة لمعالجة   والحلول المشاكل  الرابع  الفصل  تناول  المحمية  في حين 
  

   . بابل محافظة الخضر المحمية في 
 
2) مجيد السعيدي علي حسينالباحث  دراسة -2

 الجغرافي لزراعة الخضروات )التوزيعموسومةال ,الدراسة (
 

 ثر العوامل الطبيعيةأ لاما الفصل الثاني تناوري تناول الفصل االول االطار النظ(لىمحافظة ديا في المغطاة 
 

 ثر العوامل البشرية على زراعة الخضرواتاما الفصل الثالث تناول أ المغطاة   الخضروات زراعة   على 
 

 بينما تناول الفصل الرابع  التوزيع الجغرافي  لزراعة الخضروات  المغطاة في حين تناول الفصل ,المغطاة 
 

 المشاكل والمعوقات والتوجيهات المستقبلية لتنمية الزراعة المغطاة . الخامس 
 

 :(Structure of the study) هيكلية الدراسة -تاسعاً  

 ,  تناول الفصل األول لمقدمة , واالستنتاجات والتوصياتاتضمنت الدراسة خمسة فصول , فضال عن      

 والمكانية , الدراسة, والحدود الزمانية  وأهداف  وأهمية وفرضية الدراسة,, الدراسة االطار النظري مشكلة 

 )بالسطح والمناخ المتمثلةوتأثيرها على الزراعة  المحمية  العوامل  الطبيعية  الى الثاني تطرقأما الفصل  

 عة الزرا على  حين تناول  الفصل  الثالث  أثر العوامل  البشرية   في ,وانواعها والموارد المائية(  والتربة 

 وطرق النقل ووسائطه( , واحتوى  الزراعية   ةوالسياس الري وأساليبه  قائوطرالسكان المحمية المتمثلة )ب 

 ( ,2020لعام )واقع الزراعة  المحمية الذي تضمن  المحمية  للزراعة  الفصل الرابع على التحليل المكاني 

 الخامس واالنفاق البالستيكية, في حين تناول الفصل المؤثرة في االنتاج للبيوت  المتغيراتواختيار عالقة  

 في محافظة القادسية .تنميتها وسبل التي تواجه الزراعة المحمية  المشاكل  

                                                           

 البيت االخضر في االختالفات المكانية  في زراعة انتاج الدراسة الموسومة , الباحثة مناهل مهدي كامل الزبيديدراسة (  1)

 .2012تير مقدمة الى مجلس كلية التربية, جامعة بابل, , رسالة ماجس(GIS)محافظة بابل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

( حسين علي مجيد السعيدي , التوزيع الجغرافي لزراعة الخضروات المغطاة في محافظة ديالى , اطروحة دكتوراه  2)

 . 2017االنسانية , جامعة ديالى , مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم 



 

 :(The study terms and concepts) مصطلحات الدراسة ومفاهيمها -عاشراً  

 : (Spatial Analysis) التحليل المكاني -1

 ان الجغرافية هي علم العالقات العالم شيفر الذي قال التي دعا اليها برز المفاهيمالمكاني من أ يعد التحليل    

ً  لذي  ينبغي ان ال توليوا المكانية,   أي ان  المكاني في المنطقة ,  وانما تنظيمها  الى الظواهر بذاتها اهتماما

 عملية  نمذجة  وفحص وتفسير  العالقة المكانية هي مركز اهتمام الجغرافية وبمعنى ان التحليل المكاني هو 

)النتائج بهدف التقييم والتنبؤ والتفسير والفهم   
1

) . 

 : ( Protected agriculture)الزراعة المحمية  -2

 غير تقليدية في منشآت خاصة بوسائل  الخضربأنها عملية انتاج المحاصيل   تعرف الزراعة المحمية       

 ر المناسبة  كالزراعة داخل البيوت  واالنفاق  البالستيكية  لضمانحمايتها من الظروف الجوية غيبغرض  

 وحماية  النباتات من  التيارات  الهوائية  الدافئة  والباردة  ,المناسبة بالرطوبة  التحكم  , وكذلكشتاًء دفئة الت 

)واالمطار  
2

 ). 

  :( Agricultural development)  التنمية الزراعية -3

 افر عوامل االنتاج منتظ بالعمل على   من السلع , وذلك  زيادة االنتاج الى تهدف اقتصاديةهي عملية      

 مجموعةو هي نهاية بزيادة االنتاج الزراعي , أتسمح في الورأس مال وعمل وتنظيم بحيث  ,طبيعية موارد 

)من االجراءات التنموية الخاصة بالقطاع الزراعي  
3

). 

 : (Sustainable Development)  التنمية المستدامة -4

 مة دتعرف بأنها  التنمية  التي تلبي احتياجات  البشر في الوقت الحالي دون المساس  بقدرة االجيال القا      

 هدافها , وتركز على  النمو االقتصادي  المتكامل  المستدام  واالشراف  البيئي  والمسؤولية على  تحقيق  أ 

) االجتماعية 
4

) . 

                                                           

,  2004, بيروت –, الدار العربية للعلوم (1صطلحات والمفاهيم الجغرافية , ط )( محمد صالح ربيع العجيلي , معجم الم 1)

 . 90ص 

( , مكتبة ومطبعة النباهة )العراقاصيل الخضروات في البيوت المحمية, اساسيات زراعة مح( كاظم عبادي حمادي جاسم 2)

 . 2 – 1, ص 2020,  , ميسان

كلية  العلوم   الى , مقدمة  ماجستير, رسالة بمنطقة جازان  الزراعية   , معوقات التنمية يوبعمر أ براهيم( نورة بنت إ 3)

    . 20,  2012 ,االجتماعية , جامعة أم القرى 

 2019للعراق , ميسان,   النباهة  مطبعة ( ,1)ط  الزراعية ,  الجغرافية  في   ( كاظم عبادي عمادي الجاسم , دراسات 4)

 .262, ص



 

 ): Plastic Houses )البيوت البالستيكية   -5  

وهي عبارة عن اقواس معدنية على شكل نصف دائرة يغرس طرفيها  في التربة ويمد عليها  البالستيك        

 الغطاء   نوع  الهيكل  على  نوع  ويتوقف   البالستيك  منيتكون  من  هيكل  االلمنيوم  او الخشب وغطاء   

.البالستيكي  المستخدم )البولي إيثيلين , وبولي فينيل كلورايد(    

اختيار  البالستك )نفاذية  الغطاء  للضوء , نفاذية  الغطاء االخذ  بها عند   ومن اهم  االمور التي يجب        

1) البنفسجيةواالشعة تحت  الحمراءالغطاء لألشعة تحت  للشمس , نفاذية 
 ستيكي عند, يبلغ طول البيت البال(

)م( 3واالرتفاع )م( 9م( والعرض )52المزارعين ) اغلب 
2

 . (1,  كما في صورة )(

  (1صورة )
 ت البالستيكية المخصصة لمحصول الخيار في ناحية الشنافيةالبيو

 
 . (2021\1 \12)المالحظة المباشرة بتاريخ  ,الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية  المصدر :        

 

    : )Plastic Tunnels   ) االنفاق البالستيكية  -6

 وتنشأ , لمنع دخول الهواء كغطاء  النايلونعليها  من الحديد ويوضع  تغطي  بأقواسمروز عبارة عن      

 القضبان من   االقواس هذه  وتكون  , بولي إيثيلين  الحديدية من نوع  باستعمال االسالك االنفاق الواطئة  

 الى الداخل لتكوين حلقتين, وتقام هذهاالسالك وتلوى من طرفيها الحديدية او من اسالك كبج , وتقوس هذه  

                                                           

, مركز البحوث  ( خالد الزير, عدنان الفارس , فهد المحميد , دليل البيوت المحمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية 1)

 .8, ص 2021الزراعية , 

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث  . 2)



 

 الحرارة بها باستعمال الغطاء البالستيكياالنفاق برفع  درجة  ى المصاطب ويمكن زيادة فعاليةعل االقواس 

1) دوجالمز 
 والعرض   رغبة المزارع حسب م (30 – 20)المزارعين من  عند اغلب االنفاق   طول يبلغ . (

2) ()متر ونص( واالرتفاع )متر 
 .( 2في صورة ) كما , (

 (2صورة )
 في ناحية نفر  المخصصة لمحصول الباميا االنفاق البالستيكية

 
 . (2021\2\9)المالحظة المباشرة بتاريخ  ,الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية المصدر :          

 

 : (Transplanting)عملية الشتل   -7

 الى وهي عملية زراعة بذور الخضروات بصورة مؤقتة ثم نقل النباتات بعد وصولها الى الحجم المناسب    

 . (3)المكان المستديم بعملية تدعى الشتل  

                                                           

( , العدد 27رباب جبار صبر, التحليل المكاني للزراعة المحمية في محافظة بغداد , مجلة كلية التربية للبنات, المجلد )(  1)

 .1118, ص  2016(, 3)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث  . 2)

الهيأة العامة لإلرشاد  داخل البيوت البالستيكية ,( جاسم محمد البغدادي , أهمية انتاج الشتالت الخضر وزراعتها 3)

 . 1, ص 2012,والتعاون الزراعي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 :مدخل    

 كما أن قدرة األنسان على الحد من من جانب  بدرجة كبيرة بالعوامل الطبيعية   يتأثر االنتاج الزراعي       

 طبيعية ال  , فالظروفجانب أخر  منحدتها  او التقليل من إلنتاج المحاصيل الصيفيةمالئمة الغير الظروف  

 ونوعية التربة والموارد المائية  والمناخ وعناصره السطح   طبيعةول , منطقة دون أخرىفي  تمتاز بتباينها  

     تأثير كبير على اإلنتاج الزراعي . 

   ى ما يلي :في منطقة الدراسة الالمؤثرة في الزراعة المحمية  لذلك يمكن تقسيم العوامل الطبيعية وفقا   

 :  (Surface) اوال . السطح  

 إذ ,المزارعتواجه ية التي الطبيع الظروفول من أألنه راعية في العملية الزبمختلف أشكاله  يؤثر السطح   

)الخارجي   يتحدد نوع االنتاج الزراعي وطبيعة العمليات التي يحتاج اليها في ضوء شكله 
1
 االراضي تعد,  (

  العمل الزراعي وتقديم لسهولةوذلك  ,البالستيكية واالنفاق البيوتألنشاء  صالحية اكثر )المستوية(السهلية  

 أي مشروع   لذا فإلنشاء , المحاصيل  وري  رضاأل  عدادإ    مقدمتها وفي  , للزراعة  االساسية  الخدمات 

 .( 2) مشروعأي قيام و السطح استواء  عملية تعديل االرض من اجليحتاج الى  زراعي 

 وذلك الن خصائص وضعه الطبوغرافي جزء من خصائص  , بانبساطه  يتميز سطح محافظة القادسية       

 في  كم(11,6م لكل 1) االنحدار  معدل ن بواسطة  عمليات  الترسيب  ويصلتكوالذي  , الرسوبي  السهل 

) ( في االجزاء الشرقيةكم 14.7م لكل 1) االنحدار معدل يكونحين   في , الشماليةاألجزاء  
3
  خالل ومن,  (

 الى  من االجزاء الشمالية الغربية القادسية للمحافظة يتبين ان االنحدار العام (4)الخريطة الكنتورية  استقراء 

 : من حيث االرتفاع الى ثالث اقسام الدراسة سطح منطقة تقسيم كنيموالجنوبي الشرقي .  الجنوب األجزاء

 االتجاه الشرقي ضمن ناحية البدير, يغطي هذا االرتفاع  م(15 - 10المنطقة التي يتراوح ارتفاعها بين ) -1

 تجاه عفك .قار با من الحدود مع محافظة ذي ريجياً أذ يكون تد 

 متدرجاارتفاعه  ويكون المحافظة اجزاء ممعظ ( م , يغطي25 –16) بين المنطقة التي يتراوح ارتفاعها -2

 من حدود عفك باتجاه الجزء الشمالي الغربي باتجاه محافظة بابل . 

 الشنافية ناحية   من  الغربية  الجنوبية  االجزاء  ( تتمثل في70 –26) ارتفاعهاالمنطقة التي يتراوح  –3 

                                                           

( علي صاحب علي , الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات االوسط وعالقتها المكانية في التخصص الزراعي ,  1)

 . 70, ص 2000,  44العراقية , العدد مجلة الجمعية  الجغرافية  

 . 32( كاظم  عبادي  حمادي جاسم , مصدر سابق , ص 2)

( علي ساجد محي الكرعاوي, التحليل المكاني للمناحل وامكانية تنميتها في محافظة القادسية, رسالة ماجستير  مقدمة  3)

 . 12, ص 2019الى مجلس كلية اآلداب , جامعة القادسية , 



                                                                           

 

)بارتفاع تدريجي حتى الحدود مع محافظة النجف  
1
) . 

 (4خريطة )
 محافظة القادسية خطوط االرتفاع المتساوي)الكنتورية( في

 

 . 2000, م  90لمنطقة الدراسة , بدقة ’   DEMالمرئية الرادارية ,المصدر :  

  
 

 
 

                                                           

,  2008 -1999ل طالب حريجة الشباني , التحليل المكاني إلنتاج المحاصيل الحقلية في محافظة القادسية للفترة ( مناه 1)

 . 17, ص  2010رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية اآلداب , جامعة القادسية , 



                                                                           

 

   -: (5خريطة )الكما في  اقسام م مظاهر سطح الدراسة الى خمسةييمكن تقس 

)    :                    Alluvial  plain)   السهل الرسوبي -أ

 من ترسبات  ويتكون  بشريا ,اجزائها  عراق تكويناً وأهم ال سطح  قسامأ من أحدثالرسوبي يعد السهل       

 , وتغطي هذه(1) مليون طن سنويا 10,000والمقدرة بنحو   الحديث  الرابع جلبت في العصرالتي النهرين  

  (%79,2) , وبنسبة2( كم6458) مساحتها بلغت  اذ , القادسية محافظة  في  اجزاء السطح  غلبالمنطقة أ 

 ومن  األنهار مجاري  من  بالقرب  النسبي  باالرتفاع ويتميز ,2كم (8153)  البالغة  المحافظة  اجمالي من 

)عنها  ابتعدنا  كلما  التدريجي  باالنخفاض  تبدأ  ثم 
2
  مختلفتين منطقتين  بوجود  الترسبات  هذه  اسهمت . (

 :واالرتفاع بالخصائص  

 , تكون هذه المنطقة على شكل اشرطة ممتدة مع امتداد األنهار األنهار منطقة كتوفمنطقة االولى : هي ال - 

 ( . كم2 – 1,1) بينم ( في حين عرضها ما  3 – 0,5) بينما يتراوح ارتفاعها  وفروعها حيث 

 السهل الرسوبي   من مساحة النسبة الباقية  تشكل , وهيحواض األنهارأ  المنطقة الثانية وتعرف بمنطقة – 

  عن بعيداً  النهر بترسيبها  ناعمة يقوم   وتزخر بذرات باألولى  أخفض قياسا   غرافيوالطب شكلها ويكون  

) مجراه 
3
).  

 : (Marshes and  swamps region) منطقة االهوار والمستنقعات  – ب  

 , وهي واحدة  من الف سنةخمسة آ  منتاريخها الى أكثر   االهوار نظاما بيئياً متكامال يعود تعد مناطق     

تنوع  مناطق العالم  من حيث , وغرب أسيا , ومن أغنىوالبيئية  في الشرق االوسط  الرطبة كبر المناطقأ   

 هميةوتكمن أ ,وبالعكس ,فريقيا سيبيريا الى أ من استراحة للطيور المهاجرة , ومحطةوالبريةالحياة المائية  

 العراق  بحضارات تاريخيااقترنت  , وانها ارز في احالل التوازن في المنطقةمن خالل دورها الب االهوار 

سومر وأور .القديمة كحضارة    

ومنطقة الدراسة واحدة من محافظات العراق التي تمتلك عدد من االهوار التي شكلت على مدى عقود           

المحاصيل  وصيد الطيور وزراعة بعض  در للثروة السميكة, كمصاستراتيجية للسكان فيه من الزمن أهمية   

  اجزاء كبيرة منها  بعد انحسار المياه عن  جديدة الى مساحة المحافظة مساحات  بدورها  فيها التي أضافت 

                                                           

بها البشري  , الدار الجامعية ( عباس فاضل السعدي , جغرافية العراق , اطارها الطبيعي , نشاطها االقتصادي , جان 1)

 . 37, ص 2009للطباعة والنشر , 

انتظار ابراهيم حسين الموسوي, التحليل المكاني الستعماالت االرض الزراعية في محافظة القادسية, اطروحة دكتوراه   ( 2)

 . 34, ص 2007مقدمة الى مجلس كلية اآلداب , محافظة القادسية , 

 . 14ي , مصدر  سابق , ص علي ساجد محي الكرعاو ( 3)



                                                                           

 

 من المساحة الكلية.(  %1,6وبنسبة ) 2كم( 134) , ووصلت مساحتها (1) الزراعة واستثمارها في 
 

 (5خريطة )
 السطح في محافظة القادسيةمظاهر 

 

لوحات جيولوجية )الكوت , كربالء , الناصرية , النجف( بمقياس , المائية, الهيأة العامة للمساحة المصدر : وزارة الموارد 

1:2500000  ,2013 . 

 

                                                           

حيدر عبود كزار الشمري , تحليل جغرافي إلمكانات التنمية الزراعية واهميتها في تحقيق التنمية االقليمية  المستدامة  (  1)

 . 42,  ص  2015اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية التربية للبنات  ,  جامعة الكوفة ,    في  محافظة القادسية , 



                                                                           

 

 يمتد من  منطقة الدراسة  ممثلة بهور ابن النجم وبقايا هذا الهور االهوار في الجزء الشمالي الغربيتتوزع  
  
 ( دونم , اما مساحة الهور في36000في محافظات )النجف وبابل والقادسية( , وتقدر مساحته  الكلية ب ) 
  
 ( دونم , وهو من االهوار الموسمية التي تتسع مساحتها على وفق لما5500منطقة الدراسة فهي أكثر من ) 
  
 يحصل عليه من المياه  خاصة عند سقوط األمطار او عند تحويل  جزء من مياه  المبازل  وخاصة  مبازل  
  
 الغرب وبني  حسن  والرابط( , او عن  طريق  الجداول  المجاورة  مثل  ) جوبان واالبيض والعريان  أبو 
  
 . (1) الخماسي(جداول ) الحيدري والوهابي وأبو غرب والعريان والزيدي والغزالي و 
 

:  (Sandy spaces) المساحات الرملية   –ت  

هذه المناطق في ناحية الشنافية  التابعة الى قضاء الحمزة الشرقي في الجزء الجنوبي من اغلب  توجد           

والحدود االدارية الغربية لمحافظة  ,  غرب نهر الفرات الواقعة  المنطقة  تنحصر بينو , محافظة القادسية   

باإلضافة  , هل الرسوبي والهضبة الغربيةبين السانتقال  ما  منطقة الشرق وتعتبرتجاه وتنحدر باالقادسية ,    

  المساحة من اجمالي 2كم (573وتغطي حوالي )  شرق قضاء عفكالتي تقع في شرق وجنوب  الى المناطق 

  .   (2)( %7,1وبنسبة بلغت )القادسية  لمحافظة الكلية 

  : (Sandy dunes)   الكثبان الرملية  -ث

 القادسية ية والجنوبية الشرقية من محافظةمنها في األجزاء الشرقاالول  نطاقينفي تنتشر الكثبان الرملية     

  تكونت هذهإذ  ,(%8,1بلغت )  وبنسبة 2م( ك660حوالي )  وتغطي ,قضاء عفك  ضمن  يقع  معظمها  إذ 

 الشمالية الغربية  من المناطق المجاورة للسهل الرسوبي الرياح  جلبتهاالتي  الهوائية بفعل الترسبات الكثبان 

الكثبان وهو تغير مجرى شط الدغارة  تسبب في تشكيل هذهوالهضبة الغربية اال ان هناك عامال محليا أخر    

 . (3)تعرض التربة الى التعرية الريحية  وبالتالي مما أدى الى تعرض المنطقة الى جفاف طويل  

 :  (Western Plateau) الهضبة الغربية -ج 
 

 وبنسبة 2كم (242حوالي ) تبلغ   صغيرة مساحة  مظاهر السطح في المحافظة  يشكل هذا المظهر من      
  
 المحافظة , ويحتل  القسم الجنوبي  الغربي من المحافظة  في ناحية  الشنافية , ويشير  ( من مساحة2,9%) 
 

 لهضبةوا قالية  بين السهل الرسوبيانت لمظهر من سطح  المحافظة هو منطقةان هذا  االى   بعض الباحثين 
 

                                                           

 . 42حيدر عبود كزار الشمري , مصدر سابق  ,  ص(  1)

محمد خضير كلف الحويس , التحليل المكاني لإلنتاج الزراعي )النباتي( وعالقته بالموارد المائية  في محافظة  ( 2)

 , 21, ص2015القادسية , رسالة ماجستير  مقدمة الى مجلس كلية اآلداب , جامعة القادسية , 

ليفاوي , التصحر وأثره في  اإلنتاج الزراعي  في محافظة القادسية باستخدام معطيات االستشعار ( خالد مرزوق رسن الخ3)

 . 33, ص 2002عن بعد , رسالة ماجستير   مقدمة الى مجلس  كلية اآلداب , جامعة القادسية , 



                                                                           

 

 حدث  تكوينا إذ ان الهضبة  الغربية من ناحيةجزء من الهضبة  يقع ضمن القسم األربية , كما ان  هذا الغال 
 

 

 باتجاه  الحدود الدولية  مع العربية السعودية  من جزأين , الجزء األقدم الذي  يمتد  تكوين األراضي تتكون  
 

 . (1) أحياناً بالحافات المتقطعةوالجزء األحدث الذي يمتد باتجاه السهل الرسوبي شرقاً , الذي يطلق عليه  
 

 : ان الجانب  يمكن القول ان سطح المحافظة  يؤثر على  الزراعة المحمية  من جانبين االيجابي والسلبي     
 

 االول االيجابي يتمثل باستواء االرض  التي تعد  من افضل األراضي للممارسة النشاط الزراعي مما يسهل  
 

   الخصبة وتوافر المياه  والجداول الفرعية والتربة الفيضية , إذ استواء االرض زراعة المحاصيل المحمية  
 

 السلبي بمختلف المحاصيل, اما الثاني ا األرض وبالتالي استزراعه  ساسية  شجعت على حراثةتعد فرشة أ 
 

 كثيرة منها قلة الصرف وانعدامه  .يتمثل بانحدار األرض وهذا يخلق مشاكل  
 

 : (climate ) ثانيا  . المناخ 

 نواعفي تحديد أنواع المحاصيل حيث يحدد أ وامل الطبيعية تأثيراً هم العيعد عامل المناخ من أكبر وأ         
 

)يحدد المناطق التي يمكن زراعتها بمحاصيل معينة و حاصيلالم 
2
 الى زراعي يحتاجمحصول كل أن إذ  ,(

 

 كونه  يفسر انتاج  وزراعة  المحاصيل  في  منطقة  دون  اخرى  ,  فمع  تباين معينة ,   مناخية  ظروف 
 

)من حيث االنتاج وطبيعته  مواقع تلك المحاصيل الزراعية اال انها تشابهت 
3
 بين العالقة  . وللتعرف على  (

 

  بصورة  مستقلة عن العوامل االخرى التي المناخ والزراعة ال بد من النظر الى العوامل المناخية الزراعية 
  

  تتوفر فيها التي ويقصد به الفترة الزمنية  , فصل النمووتأثر هذه العناصر ب , الزراعي  باإلنتاج لها عالقة 
 

 االشعاع الشمسي وهي ,ها بذرت من نمو النبتة العناصر االخرى التي تساعد على جانبعناصر المناخ الى  
 

االنبات وتؤثر بينها عوامل, وتشكل تلك العناصر فيما  والرطوبة واالمطار , ,, والرياح  ودرجة الحرارة ,  
 

)نوع او أخر من النبات وبدرجة معينة   في وجود مجموعها في 
4
 في كون االنسان  المناخهمية أكما تأتي  .(

 

 وتكيفها بشكل يالئم  المناخ عناصر   اخضاععلى الذي  حققه , غير قادر  التطور الكبير  منالرغم   على  
 

 اسيرة المناخ  الزراعةبقيت   لذلك التكاليف   وباهض الزراعية اال بقدر محدود جداً  محاصيلها متطلبات  
  
)غير قادرة على حماية نفسها من تطرفاته  وعناصره 

5
)  . 

 

 نالممطر شتاًء حسب تصنيف كوب  الجاف ي الحارالصحراو المناخ  اقليم ان منطقة الدراسة تقع ضمن       
  
 في درجات  الشديد   يمتاز بالتطرف  مناخها فأن ,  (6)  كما في خريطة  . (BWHS)بالرمز يرمز له الذي 

 

                                                           

ة  ماجستير مقدمة الى مجلس ( يحيى هادي محمد الميالي , محافظة القادسية )دراسة  في الخرائط  االقليمية( , رسال 1)

 . 81, ص  2009كلية التربية , جامعة البصرة , 

  . 88( , دار الفكر العربي , بال تاريخ , ص1علي احمد هارون , جغرافية الزراعة , ط ) ( 2)

والنشر, جامعة  ( , دار الكتب للطباعة2نوري خليل البرازي, ابراهيم عبد الجبار المشهداني, الجغرافية الزراعية , ط ) ( 3)

  . 48, ص 2000الموصل ,

عادل سعيد الراوي , قصي عبد المجيد  السامرائي , المناخ التطبيقي ,  مطبعة  دار الحكمة  للطباعة  والنشر , جامعة  ( 4)

 . 191, ص  1990الموصل , الموصل , 

)5( john, Rm.a ther – climatand  Ajnculture, Fundmental and Appli cations , new york , 
mcgrow , Hill , p . 151 , 189. 



                                                                           

 

 تنخفض درجة حرارة   حرارة خالل النهار في  فصل الصيف , في حين درجات  يسجل أعلى  الحرارة إذ 
 

 المدى الحراري السنوي , وتكون االمطار قليلة ومتذبذبة من  فصل الشتاء وهذا يؤدي الى زيادة  خاللليالً  
 

)والجفاف وان نسبة التبخر تفوق ما يتساقط من امطار لشدة حرارة الهواء , أخرى   سنة  الى 
1
). 

 نفظة القادسية منها بحسب تصنيف كوباقاليم العراق المناخية وموقع محا( 6خريطة )

 

ومصطفى عبد السويدي , تصنيف مناخ العراق وتحليل مناخ العراق وتحليل خرائط اقليمه  المصدر : آزاد آمين النقشبندي 

  421, ص  1991,  الحوة , البصرة ( , مطبعة دار22المناخية , مجلة كلية اآلداب , جامعة البصرة , العدد )

                                                           
 . 113 – 111, ص 1981, , البصرة ( , مطبعة جامعة البصرة1علي حسين شلش , االقاليم المناخية , ط ) ( 1)



                                                                           

 

 : (  Solar radiation ( االشعاع الشمسي  -1

دقائق من اشعة ويتكون االشعاع  هيئة االرض على الشمس الىمن تأتي  المشعة الطاقة حد أشكالأ هو         

الطاقة بها تنقل مناسبة مادة هذه الفوتونات  تقابل وعندما , ( photon)   بالفوتون الصغر تعرف متناهية من 

 الفوتون  التي يحملهاعلى الطاقة ويطلق   ضوئية  كيميائية بذلك تفاعالت المادة محدثة هذهات الكترونالى  

 كوانتم  اسم Quantumيتناسب  وعموما   الضوئية الموجة   طول  باختالف مقدار هذه  الطاقة   ويختلف 

 الموجاتبالطاقة من غنى ة أالقصيرفالموجات  الضوئية طول الموجة سيا مع عك تناسبا   الطاقة مقدار هذه 

)الطويلة  
1
 للطاقة الالزمة المصدر الرئيسيكونه ل ,نبتةلنمو ال الضرورية من العوامل واحداً   يعتبر الضوء, (

 .  النباتات وتوزع وبنية  شكل يؤثر على لعملية البناء الضوئي فأنه 

 ان (1)شكل الو (2)جدول المن  يتضح حيث , الدراسة منطقة  فيالفعلية سطوع الشمس  ساعات تتباين     

 معدل  يوم( وادنى  \ساعة 12,9)تموز   في شهر  سجلالفعلية  ت سطوع  الشمس   ت  ساعاتعلى معدالأ 

 ساعات سطوع الشمس النظرية إذ يسجل اعلى معدل  يوم( , اما  \ساعة  6,4في شهر كانون الثاني )سجل  

 يوم(. \ساعة 10,5الثاني )  سجل في  شهر كانون  ادنى معدل يوم( , بينما \ساعة 14)حزيران  شهرفي  

 من الطاقة الالزمة للزراعة ونمو   ان االشعاع الشمسي يمكن ان يوفر كمية كافيةتبين من خالل الدراسة     

 الشمسي ال سيما في الموسم  المحمية , حيث تبين ان عنصر االشعاع المحاصيل الداخلة ضمن  الزراعات 

 الشمسي  االشعاع كمية  مع   كافية لمثل هكذا زراعات من حيث فصل النمو  وتناسبه الشتوي في االغلب 

 الواصل ضمن منطقة الدراسة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .43كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص ( 1)



                                                                           

 

(2جدول )  
(2017 - 2008)للمدة المعدالت الشهرية لساعات سطوع الشمس الفعلية والنظرية لمحطة الديوانية   

 معدل ساعات السطوع 
يوم( \الفعلية )ساعة   

 معدل ساعات السطوع
يوم( \النظرية )ساعة   

 االشهر

 كانون الثاني 10,5 6,4

 شباط 11 7,4

 آذار 11,2 8,7

 نيسان 12,20 8,8

 ايار 13,25 9,2

 حزيران 14 11,8

 تموز 13 12,9

 آب 12,10 11,6

يلولا 11,35 9,6  

 تشرين االول 10,50 8,5

 تشرين الثاني 10,30 7,6

 كانون االول 11,88 6,8

 المعدل السنوي  11,7 9,1
 

سم المناخ , بيانات غير منشورةالهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , ق جمهورية العراق , المصدر :   
 ,2020.  

(1شكل )  
(2017 – 2008يوم( في محافظة الديوانية للمدة ) \معدل ساعات السطوع النظرية والفعلية )ساعة    

    
. (2المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )  
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 : )  Temperature   )درجة الحرارة  – 2 

 على نمو المحاصيل النباتية بداية من زراعة البذور  المؤثرةالعناصر المناخية هم درجة الحرارة من أتعد     

  في نمو )البيوت واالنفاق البالستيكية( من العوامل المؤثرة المحمية البيوت درجة حرارة النضج , وان حتى 

عمليات  وعلى معدالت التفاعل وفي العديد من ,النامية  تحتها كونها  تؤثر في العمليات الخلوية المحاصيل    

)البناء الخلوي  
1
  الحياتية لتأثيرها العام على المظاهر هم عناصر المناخ  وذلكالحرارة  من  أ درجة . تعد  (

وتحديد الجغرافي من جهة  وتوزيعهااتات الطبيعية والنب , الزراعية نمو المحاصيلمن فوق سطح االرض    

)اخرى مواسمها من جهة  
2
 توافرها  التي يجبالمناخية   العوامل  همأ  منالهواء  كما تعد  درجة  حرارة. ( 

  ,   (3) على توزيعها الجغرافي  وكذلك الحية  للكائنات   الحيوية  في التطوراتبارز ولها دور , للكائن الحي  

  نمطوتؤثر في  المعقدة للغالف الحيوي لى تحريك العمليات الميكانيكيةعتساعد همية الطاقة في انها تظهر أ 

 انخفضت ما  اذا  واضحتكوين الغذاء( والتي  تقل بشكل )عملية التمثيل الضوئي  ساسفهي أ  البيئيةالنظم  

)المعدلاو قلت عن  ا زادتاذ خاصةنمو النباتات  درجة تأثر في وكما مصادر الطاقة وقلة الحرارة 
4
 وفي.  (

 الكهربائية  الدفاياتالحرارة باستخدام  اصة درجةوخ البيئية في  تلك العوامل التحكم  يتم المحمية  الزراعة 

)متتالية  ما دون الصفر المئوي أليام الحرارة الى  درجات  عند انخفاض  
5
 توجد  (3جدول )اليتضح من  . (

 وعليا والمثالية , فالحدود الدنيا لحرارة  نمو المحاصيل هو الذي   دنيا حدود حرارية هيحدود رئيسية  ثالث 

 االعلى  فأن النبات   وبداية النمو فإذا  انخفضت عن  الحد االدنى او تجاوزت  الحد  الزراعة  مواعيد يحدد 

 الدنيا  الحرارة  درجة يطلق عليه لنمو  ةالمالئم  الحرارة  لدرجة نبات حداً أدنىإذ ان لكل  , للضر يتعرض 

 ) temperature  Minimum growth )او صفر النمو( growth zero point وكما  ان  لكل نبات ) 

 ( ولكل محصول درجة growth temperature maximum)حداٍ اعلى  لدرجة الحرارة  الالزمة لنمو 

 واالعلىبين الحدين المتطرفين االدنى ا تقع م( Temperature optimum growth )حرارة مثلى للنمو 

 التمثيل الضوئي والحصول على  حدود  الحرارة المثلى تحقيق اقصى جهد من النبات ضمنللنمو ويستطيع  

)والتزهير واألثمار من النمو  أعلى مستوى 
1

 ). 

                                                           

 . 34 – 33, ص  2021,  , جامعة بغدادوهندسة الحدائق, قسم البستنة نلوجيا الزراعة المحمية, تك( وفاء علي حسين 1)

  . 140, ص 1990فاضل الحسني , مهدي الصحاف , اساسيات علم المناخ التطبيقي , مطبعة دار الحكمة , بغداد ,  ( 2)

ن , ( , دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة , عما3( حسن يوسف ابو سمور , الجغرافية الحيوية والتربة , ط ) 3)

 . 76, ص 2013

لؤي محمود عبد الرحمن ابو ريدة , انماط االستغالل الزراعي في محافظة اريحا , اطروحة دكتوراه  , جامعة النجاح  ( 4)

  . 27 ص , 2008الوطنية  , 

 . 53كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص  ( 5)



                                                                           

 

 (3جدول )
 الصيفيةالمتطلبات الحرارية للمحاصيل الخضر 

درجة الحرارة  المحصول
 الدنيا

درجة الحرارة 
 العليا

درجة الحرارة 
 المثالية

 26 – 22 35 15 الطماطة

 30 – 25 40 15 الخيار

  30 – 21 30 15 الباذنجان

 35 – 21 35 15 الباميا

 32 – 24 40 15 قرع الكوسة 

 26 – 21 27 18 الفلفل

 :المصدر 
 

 . 27,  ص مصدر سابق , السعيدي حسين علي مجيد  
 

في منطقة  خالل اشهر السنة درجات الحرارة تتباين معدالت (2شكل )الو (4جدول )المن  يتضح    

إذ ايار من شهر   باالرتفاع ابتداءً  ْم( , تأخذ الحرارة  25,2السنوي لدرجات الحرارة ) الدراسة ان المعدل

الثاني  , وأدنى معدل سجل في كانونْم( 36,7شهر تموز )على معدل في , وسجل أْم( 31,1) معدلال بلغ

 .ْم(, تتباين  هذه المعدالت  خالل  مواسم زراعة  محاصيل الزراعة المحمية  في محافظة القادسية 11,4)

 في كثير من االشهر لكثير من رجة الحرارة  في منطقة الدراسة منخفضة تبين من خالل الدراسة  ان د      

 بعض  التطرف  في  االنخفاض عن معدالتها ال تخلو من  الداخلة  في الزراعة المحمية اال انها  المحاصيل 

  داخل البيوتكالدفايات  الكهربائية   لتوفير وسائل تدفئة مما يضطر معها المزارع , الطبيعية وإليام معدودة 

يقلل من تأثيرها السلبي النخفاض درجة الحرارة .واالنفاق المحمية حتى    

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

( نبراس عباس ياس , أثر المناخ في زراعة الخضروات الصيفية في محافظة الفرات االوسط , رسالة ماجستير , مقدمة  1)

 .  41, ص 2006الى كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد , 



                                                                           

 

(4جدول )  
للمدة العام لمحطة الديوانية الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل المعدالت 

(2008 - 2017 )  
 االشهر    درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى المعدل الشهري

 كانون الثاني 4,8  18  11,4

 شباط 6,6 23,3 14,4

 آذار 11,4 28,9 20,1

 نيسان 16,6 34,1 25,3

 ايار 23,6 37,7 31,1

 حزيران 27 42,2 34,6

 تموز 28,8 44,6 36,7

 اب 27,9 44,9 36,4

 ايلول 24,8 43,4 33,1

 تشرين االول 19,9 34,9 27,4

 تشرين الثاني 12 26,4 19,2

 كانون االول 7 19,1 13

 المعدل السنوي 17,5 32,9 25,2

   الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسم المناخ , بيانات غير منشورة ,  جمهورية العراق , :لمصدرا
2020 . 

(2شكل )  
(2017 -  2008) ْم في محطة الديوانية للمدة معدالت درجات الحرارة الشهرية العظمى والصغرى  

 

( .4على جدول ) باالعتماد ةالباحث المصدر :   
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:   ) The wind   ) الرياح – 3

  عن الحركة العمودية للهواءلسطح االرض( الذي تختلف  الموازيةواء)لله االفقية يقصد بالرياح الحركة      

  المحاصيلوسرعتها على   الرياح تؤثر.  (1) هابطة واخرى صاعدة   تيارات هوائية  على شكل تبدو  حيث 

 التبخر مما  نسبة وارتفاعالنتح  زيادة , اذ تساعد علىالنسبية  الرطوبة فتقل معها,  من عدة جوانب المحمية 

 حركة الرياح الى  كما يؤدي نشاط ,الفسيولوجي  بالذبولمن الماء ويهددها   كبيرة  كميات  المحاصيل يفقد 

 مقدار   انخفاض  وبالتالي البالستيكية تمزيق االغطية يؤدي الى  مما , وراق النباتأ السيقان وتمزق تكسر 

 التربة بواسطة التبخر عن طريق المائي   الضياع فضال عن زيادة , الغذائي التمثيل  وقلة الممتصء الضو 

طبقتها  انتاجها  وانخفاض سمك قلة يؤدي الى   , وبالتالي الى اخر  من مكان  بنقل التربة وقيامها   الشديد   

زيادة انتشار على تثبيت النبات وبالتربة ين جذور ب تعمل قوة االحتكاكاذ  االنبات وانعدامه , السطحية وقلة   

 سبب ازدياد   يرجع . (2) والغذاء الماء امتصاصقدرته على تزداد قوة التالمس وبالتالي  الجذور في التربة  

 الى امتداد الضغط الواطئ الهندي   في أشهر الموسم  الصيفي  وبعض اشهر الموسم الشتوي سرعة الرياح 

)شبه القارة الهندية وامتداده على منطقة الخليج العربي  المتمركز على 
3
) . 

الدراسة , اذ بلغ المعدل   منطقة  معدالت سرعة الرياح في تتباين (5)والشكل  (7)جدول المن ويتضح        

وبلغ أعلى ,الرياح في فصل الصيف ( تزداد سرعةاث \م  2,7الدراسة )  الرياح في منطقة السنوي لسرعة   

, (اث \م  2, وأدنى معدل سجل في شهر تشرين الثاني إذ بلغ ) (اث \م  3,6) إذ بلغمعدل في شهر حزيران    

  القادمة من مناطق باردة ةالغربية البارد الرياح الشمالية  هي الدراسة   في منطقة يتبين ان الرياح السائدة و 

االنتاج الزراعي المحمي . تعمل على خفض درجات الحرارة وبالتالي تؤثر على التي   
 

 تبين من خالل الدراسة ان الرياح تعد معتدلة في سرعتها في منطقة الدراسة وليس لها اثار جانبية كبيرة    

 او ارتفاع سرعتها يؤدي ذلك الى  تمزيق اذا كانت ضمن معدالت سرعتها  االعتيادية وفي  حال ارتفاعها  

 ل وبالتالي تؤدي الى اضرار كبيرة في الزرعة .االغطية البالستيكية وتحطيم الهياك 

 سنوضح الحقاً من الدراسة ان اثر العواصف الغبارية على الزراعة المحمية في محافظة القادسية .     

 

                                                           

 .  28, ص 2005, , بغداد علي عبد الزهرة كاظم الوائلي , اسس ومبادئ في علم الطقس والمناخ  ( 1)
الم سالم عبد هادي الجبوري ,المالئمة المناخية لزراعة المحاصيل البديلة في محافظات الفرات االوسط  )السلجم س ( 2)

 . 254, ص 2016,  ( 2, العدد ) (16, المجلد )مجلة القادسية والشوفان والقمح الترتكيلي  آنموذجا (, 

)3 (Ali . AI – shlash , climat of Iraq : Amman Jardan the – co – oprative , Prinring prass wankev 
socif , 1960 , p . 30.  



                                                                           

 

(5جدول )  
(2017 -2008للمدة ) المعدالت السنوية لنسبة تكرار اتجاهات الرياح وسرعتها في محافظة القادسية  

ثا \معدل سرعة الرياح م   االشهر االتجاهات 

 كانون الثاني شمالية غربية 2,5

 شباط شمالية غربية 2,8

 آذار شمالية غربية 3,4

 نيسان شمالية 3,3

 ايار شمالية 3,2

 حزيران شمالية 3,6

 تموز شمالية غربية 3,5

 اب شمالية غربية 2,5
 ايلول شمالية 2,2

 تشرين االول شمالية غربية 2,1

 تشرين الثاني شمالية غربية 2

 كانون االول شمالية غربية 2,3

 المعدل السنوي شمالية غربية 2,7

.2020لمصدر: الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي ,  قسم المناخ , بيانات غير منشورة , ا  
 

(3شكل )  
(2017 – 2008المعدالت السنوية لنسبة تكرار اتجاهات الرياح وسرعتها في محافظة القادسية للمدة )  

 

. (7على جدول ) باالعتماد الباحثة المصدر :   
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  ): Rain    ) االمطار – 4

 تعد كمية المطر واحدة  من العناصر المناخية المهمة  في اختيار مواعيد زراعة الكثير من المحاصيل         

 لعملياتمن ا للمياه والتي تمثل عنصرا يشارك في العديد  الرئيسية كما يعد المطر من المصادرالزراعية ,  

 حدوث  العديد من فبدون عملية  التحليل الكيميائي ال يمكن التربة تحديثفي  والحيوية  الطبيعية والكيميائية 

)المخصبة  للتربة والمفيدة  للنمو النباتي التفاعالت الكيميائية المعقدة في العناصر  
1

. ) 

تتبع األمطار في منطقة الدراسة في سقوطها نظام األمطار في البحر المتوسط , اذ تسقط خالل الفصل          

  سقوطها  صيفا , ويرتبط  سقوط  معظم األمطار بمرور منخفضات  العروض وينعدم فقط السنةالبارد من  

كمية األمطار متوسط لتتجه نحو الشرق , وتتحدد األطلسي وتمر في البحر ال في المحيط الوسطى التي تنشأ   

ول وبأعداد قليلة ثم في النصف األخير من شهر تشرين األ وطبيعتها اذ تبدأ بالمرور اتبعدد هذه المنخفض   

التدريجي تبدأ هذه المنخفضات بالتناقضتأخذ بالتزايد تدريجيا حتى تصل أقصاها خالل شهر كانون الثاني.    

)شهر الربيع الى ان تنتهي تماماً في نهايته حيث تسود ظروف فصل الصيف الحار الجاف خالل أ 
2

. )   

بلغت  لشتوية  في منطقة  الدراسة ااالمطار السنوية  مجموعان ,  (3)والشكل  (5)جدول المن   يتضح        

  14,5) ملم( 23,8), اذ تستمر بالزيادة الى ان تصل ملم( 0,9األمطار في شهر ايلول ) ملم( تبدأ 114,8) 

يأخذ   االمطار في الموسم الشتوي , ثم  تساقط ليمثال قمة معدل كمية كانون الثاني وشباط , يملم( في شهر   

وينقطع  تماماً في اشهر الصيف حزيران وتموز وآب .ايار في شهر  صبالتناق   

 في منطقة الدراسة متذبذبة في كمياتها  تبين من خالل الدراسة ان االمطار المتوفرة في الموسم الشتوي     

 التقليل من جداً تقتصر على الري وان مساهمتها محدودة   ومواعيد تساقطها لذلك ال يعتمد عليها في عملية 

 عدد الريات . 

 

 

 

   

 

                                                           

 . 62( كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص 1)
, الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتها المكانية في استغالل الموارد  بتسام عدنان رحمن الحميداويا ( 2)

 . 39, ص  2009المائية المتاحة , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة , 



                                                                           

 

(6جدول )  
(2017 - 2008) للمدة مجموع تساقط االمطار )ملم( في محافظة القادسية  

 الشهر معدل كمية األمطار )ملم(

 كانون الثاني 23,8

 شباط  14,5

 آذار 13,2

 نيسان 12,3

 ايار 6,1

 حزيران ......

 تموز ......

 آب ......

 ايلول 0,9

 تشرين االول 7,4

 تشرين الثاني  20,6

 كانون االول 16

 المجموع السنوي  114,8

 ,  الهيأة العامة لألناء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسم المناخ, بيانات غير منشورة جمهورية العراق , المصدر: 

2017 .  

(4شكل )  
(2017 - 2008)للمدة في محافظة القادسية مجموع تساقط االمطار )ملم(   
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: ) Relative humidity   )الرطوبة النسبية   -5

 بخار الماء الفعلية في   النسبة هي عبارة عن كمية  فهي عبارة عن نسبة بخار الماء في الهواء , وهذه       

)درجة الحرارة   يحملها تحت نفس  الهواء ان بخار الماء التي يستطيع   كمية الهواء منسوبة الى 
1
 تحدد , (

  يعتمد في نموه على ما يتوفر في التربة , فالنباتوالحيواني  النباتي مصادر المياه االنتاج الزراعي بنوعيه 

)المياه الباطنية من ماء او من طبقة  
2
  منالرطوبة داخل الزراعة المحمية  تحديد ومعرفة  كميات ويمكن . (

  هذه الحاالت  وتكون,  المحميةالزراعة  وسقف  جدران  الماء المميزة على راتهور قطوجود او ظ خالل 

ً   غير ضارة   مما يحتاج الى  الرطوبة في الزراعة المحمية  يشير الى زيادة  , لكن وجودها بالنباتات  نسبيا

 وآفات االمراض مثل ظهور سلبية مختلفة يؤدي الى عواقب مر الذياأل لمعالجتها او تقليل  كمياتها  طرق 

ً مناسب امكان  المحميةالزراعة  وتعد ال .مستقب  تضر النباتات التي حشراتال   المحاصيل   عدد من لزراعة  ا  

المحمية  الزراعة  فيالرطوبة   تزداد كميات, كما  يطمح لها المستهلك التي  مع الجودة والكفاءةية الزراع   

)جراء الري الزائد او خارج نطاق اوقاته  من 
3
)    . 

%( 44,3في منطقة الدراسة ) ان المعدل السنوي للرطوبة النسبية (4) والشكل (6)جدول المن  تضحي         

  وزيادة الحرارة   فصل الشتاء من تشرين الثاني الى نيسان بسبب انخفاض درجات في باالرتفاع الذي  يبدأ 

 في حين انخفضت  %( 68,4)ون الثاني كان  لها فيمعدل  علىأو  الصيف  فصل  في  وتنخفض  التساقط

  بسبب ارتفاع %(26,6وشهر تموز ) (%26,9حزيران الذي بلغ ) النسبية في أشهر الصيف في الرطوبة 

الحرارة .  درجات   

 خر يؤثر علىبشكل وآ  ارتفاعهااالحيان اال ان  تبين من خالل الدراسة ان الرطوبة مالئمة في كثير من       

 من خالل  توفير بيئة  مسببة و غير مباشرة  لى  نبات أعضرار مباشرة وتؤدي الى  أالمزروعات المحمية  

 فحة والعناكب والذبابة البيضاء وحشرة المن الذي يؤديان لالفايروسية ال سيما مرض ال الكثير من االمراض 

 فاض االنتاج .الى انكماش االوراق وبالتالي انخ 

 

 

   

                                                           

 . 72اريخ , ص ( , بال ت1يوسف عبد المجيد فايد , جغرافية المناخ والنبات , دار النهضة العربية , ج ) ( 1)

  . 26, ص 1976علي محمد المياح , الجغرافية الزراعية , مطبعة االرشاد , بغداد ,  ( 2)

 . 59كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص ( 3)



                                                                           

 

(7جدول )  
(2017 - 2008)للمدة معدل الرطوبة النسبية لمحطة الديوانية   

 االشهر الرطوبة النسبية %

 كانون الثاني 68,4

 شباط 59,3

 آذار 50,1

 نيسان 41,3

 آيار 30,9

 حزيران 26,9

 تموز 26,6

 آب 29,2

 أيلول 32,9

 تشرين االول 41,4

 تشرين الثاني 57,6

 كانون االول 66,6

 المعدل السنوي 44,3

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

2020 .  

(5شكل )  
(2017 – 2008)للمدة نسبية لمحطة الديوانية معدل الرطوبة ال  
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 ) : Soil   ) ثالثا . التربة 

 هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة االرضية على ارتفاع يتراوح ما بين بضع سنتمترات الى      

 جذوره ية والهواء والماء , يثبت النباتوالعضو او خليط معقد من المواد المعدنيةمزيج  , وهي عدة امتار 

 بنسبة اكبر معدنية تتكون التربة من مواد .  (1) وتكاثره وانتاجه لبقائه   حياته الالزمةمقومات  ومنها يستمد  

 وبقايا النبات من مخلفات  متحللة  مواد عضوية  من , وتتكون التربة ايضا بنسبة اقل ومن مواد عضوية  

 سطحها وفي داخلها خالل آالف  على التي ترسبت االرض واالشكال االخرى المجهرية  والحيوان وديدان 

 . وهي (7كما في خريطة ) هناك عدة ترب في محافظة القادسية . (2) من السنين  

  ): River Levees Soil     )تربة كتوف األنهار -1

 فهي  منه امتداد الجداول المتفرعة معووالدغارة  تمتد هذه التربة بشكل طولي على جانبي نهر الديوانية       

 وعلى محافظة المثنى نهاية الحدود  االدارية  معالقادسية الى ية لمحافظة  الشمال  االدارية من الحدود تمتد  

 حتى الحدود شط الشنافية   ضفاف  , كما تظهر هذه الترب معآل بدير   وحتى ناحية  الدغارة ضفاف  نهر 

 الكلي للمحافظة وبنسبة المجموع   من 2( كم351حوالي )  , إذ تقدر مساحتها للمحافظة  اإلدارية الجنوبية 

 ترسبات بفعلوهذه المجموعة تكونت  (Torriflurents)الترب الى هذا النوع من  ينتميحيث ( , 4,3%) 

 تجمعاتها تتصف بارتفاعفأنها  بقرب النهر لذا حجما الترسبات واكبرها نهر الفرات وبالتالي ادى الى تجمع 

 محتواها والرمل يبلغ  والطينالغرين   علىتحتوي  فهي  لذا تحاذيها لنهر مقارنة باألراضي التي ا بمحاذاة 

 فهي   %( وبالنهاية16,5) معدله بمحتوى  الرملبلغ   حين في%( 21,3الطين ) %( ومن60من الغرين) 

 الماء  يسير حركة  االمر الذييوم(  \م  0,7) تبلغ اذ   السرعةمعتدلة   ذات نفاذية غرينية   مزيجية  تربة 

 7ال تزيد عن )ملوحتها إذ  وقلة  تصريفها السطحي الجيد , فضال عن  فيه والهواء وامتداد جذور النباتات  

 . ( 3) سم( \مليموز  

 

 

 

 

                                                           

 . 13, ص 1985,  , البصرة  جامعة البصرة , مطبعة (2علي حسين شلش , جغرافية التربة , ط ) ( 1)

تكوينها وتوزيع اواعها وصيانتها , مطبعة دار نشر الثقافة للطباعة والنشر, جامعة  التربةأبراهيم شريف ,  ( 2)

  .3, ص  االسكندرية    بال تاريخ

 . 33-32سابق , ص  علي ساجد محي الكرعاوي , مصدر ( 3)



                                                                           

 

 (7خريطة )
 انواع الترب في محافظة القادسية

 

 المصدر :  
 . 2020م ,  30, بدقة   4,5,7الحزم OLI , مرئية  Iandsat8 القمر األمريكي -1

بمقياس ,  ,   بمقياس  االستكشافية ,  العراق  اراضي خريطة  ,   الزراعية والكيمياء   التربة  قسم الزراعة ,   وزارة -2
 . 1960, بغداد ,  1000000:1

 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

) :  Soil rivers basins   )تربة أحواض األنهار -2

ف األنهار كتوبين   المحصورة  مجاري األنهار في االماكن  البعيدة عن  ةطقالمن في  هذه التربةتوجد          

 مساحتها  , إذ تقدر القادسية  محافظةمعظم اراضي  فضات  لذلك  فأن هذه  الترب  تسود في المنخ  وترب 

 التي  الكبرى  المجموعة الى  الترب  من  المجموعة  , تنتمي هذه(%66,6وبنسبة ) 2( كم5429حوالي ) 

 يرسب النهر فيإذ  الفرات نهرفروع  جلبتها التي بفعل الترسبات تكونت ( , التيSalarthidsيطلق عليه ) 

 فضالً عن احتوائها والرمل  والغرين  الطينالمناطق المنخفضة البعيدة عن الضفاف ذرات دقيقة ناعمة من  

 األنهار , وتتميزتربة كتوف  عن مستوى م  (3 – 2) وتنخفض بمستوى , قليلة من مادة الكلس  على نسبة 

 حين بلغ محتواها منفي  من الطين %(30,6وكذلك) الغرين %( من59,9)تحتوي على هذه التربة بأنها 

  وبسبب قلة ارتفاعها %(0,38النفاذية وبمعدل )  %( , لذلك فهي تربة مزيجية غرينية رديئة8,04)الرمل 

 فتعد تربة رديئة الصر الجوفية كذلكالمياه  مستوى ادى الى ارتفاعاالمر الذي  تجاورها التي االرض عن 

  .   (1) سم( \مليموز  8,3 – 7,9)درجة ملوحتها   وزيادة نسبة االمالح  فيها إذ تصل وتعاني من التغدق 

 ) : Soil depressions and marches buried   ) تربة المنخفضات واألهوار المطمورة -3 

وعفك  الشامية مال الشرقي من المحافظة  في قضاءيالتربة في الجزء الشمالي الغربي والشنتشر هذه ت         

من %58و الغرين   % من38 على  , وتحتوي( %11,1وبنسبة ) 2( كم903إذ تقدر مساحتها  حوالي )   

 . (2) قليلة المسامية  نسجة ثقيلة ن, وبذلك تكون ذات الطي 

 ) : Soil sand dune   )تربة الكثبان الرملية  -4

 الشرقي  والجنوبي  في القسمين  يقعان  لها  نطاقين  اوسع  اال ان  حافظةمال من  ضيقة  تغطي نطاقات      

)ناحية آل بدير وناحيةوذي قار وتحديداً في قضاء  والمتاخمة لحدود محافظتي واسط الشرقي من المحافظة   

 تربة  انها  وتوصف  . (3)( %14) وبنسبة   2( كم1143)  مساحتها  حوالي , وتقدر  نفر  وناحية  سومر 

 في وتكون األخر البعض  عنبعضها  متميزة بطبقات  , وال تتمتع ومفككة  جافة أجزاء  تتكون من  حديثة 

 باتجاهات مختلفة الرياح التي تذروها مبعثرة غير مستقرة تكونت بفعل حركة ليةكثبان رم الغالب على هيأة 

 %(80) فيها نحو الرمل  نسبة مادة  مرشحة إذ بلغت خشنة ذرات رملية نسيجها في األغلب من, ويتألف  

                                                           

 . 40 -39مناهل طالب حريجة الشباني , مصدر سابق , ص  ( 1)

, اطروحة دكتوراه مقدمة الى تها المكانية في محافظة القادسية, التنمية الصناعية واتجاها ( رحمن رباط حسين االيدامي 2)

 .56كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة , ص 

في محافظة  2000 - 1990للمدة من  الزراعي  لمشاكل االنتاج  المكاني   سالم عبد هادي الجبوري , التحليل ( سالم  3)

 . 50, ص 2000القادسية  ,  مة الى مجلس كلية اآلداب , جامعةجستير مقدالقادسية , رسالة ما



                                                                           

 

التوالي على %(9 - %10,5بلغ ) والطين , فقد , اما محتواها من الغرينبنفاذيتها الشديدةلذا فهي تتصف    

 .  سم(60وتمتد طبقتها السطحية بعمق يصل الى ) 

 :  ) Gypsum desert soil   ) الصحراوية الجبسية الترب -5

 وتتحدد بين مجرى نهر الشنافية   من المحافظة تتركز هذه التربة في األجزاء الجنوبية الغربية القصوى       

 وتقدر الهضبة الغربية,  اتمن ترسب االدارية الغربية  للمحافظة من الغرب وهي جزء من الشرق والحدود 

 سطحها  يغطي  إذ عالية  خشن  ونفاذية   بنسيج وتتميز ( ,%2,9وبنسبة )  2( كم241حوالي ) مساحتها  

 فيها الجبس  مادةوالرمل , وتصل  نسبة    والحصى من الصخور الجبسية  الصلبة   ذرات مختلفة الحجوم 

 إذ   فيها االمالح   وندرة , سم( 25)ال يتجاوز   ضحل  بعمق تميزها   عن  فضال  محتواها  %( من60) 

)محتواها من المادة العضويةمتراكما تتصف بقلة  سم( \مليموز  4 –)صفر ملوحتها بين تراوحت درجة 
1
).  

 البيوت واالنفاق داخل   جيةالمزي الترب   بعض المزارعين  يستخدم  الميدانية تبين من خالل الدراسة       

 , وذات بأنها صالحة ألغلب المحاصيلمن المناطق ذات الترب الجيدة التي تتميز  البالستيكية التي يتم نقلها 

 نقلهاالتي يتم  المزارعين رمل الشط  البعض االخر من ستخدم ي, و من االمالح  نفاذية عالية جداً , وخالية 

 صالحة للزراعة استغالل االراضي الغير يمكن وبالتالي ,خالية من االمالح يتميز بأنه من بطن الشط الذي 

) من خالل نقل الترب الجيدة  
2

 ).  

 ): Water Resources   )  رابعا  . الموارد المائية 

ذابة وأيضا بدوره يقوم بإ  النباتات  أنسجة  أهم مكوناتفهو يعد ماء من الموارد الطبيعية المهمة يعد ال         

بكل اشكالها سواء  توافر المياه   نقلها الى النبات وعليه فأن  التي توجد في التربة ومن ثم العناصر الغذائية   

)ام رطوبة جوية تعد من اهم عوامل نجاح االنتاج الزراعي  كانت امطار ام مياه سطحية ام جوفية 
3
 ويعد . (

 فالطبيعة(, حيث  يجدد ليحل محل الجزء المستنز الماء من اكثر الموارد الطبيعية المتجدد )دورة الماء في 

من قبل النباتات وخاصة خالل والحيوان وبدرجة اكبر   واالستهالك  من قبل اإلنسان منه نتيجة االستخدام    

ي  تعالى قال فقدنمية الزراعية دورا رئيسيا ومهما في عملية الت , تلعب المياهاليومية عمليات الري   وُهَو الَّذ 

َن السََّماء    ْنهُ  َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ب ه  نَبَاَت ْكل   فأَْخَرْجنَا  َماًء   أَْنَزَل م  جُ  م  راً نُْخر  ْنه َحبًّا   َخض  بًا  ُمتََرام  َن الَّنْخَل ك  َوم   

                                                           

مقدمة الى , رسالة ماجستير  1997 -1977سية حمادي عباس حمادي الشبري , التغيرات السكانية في محافظة القاد ( 1)

 . 37ص  , 2005كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد , 

 ( 2021\1\17( مقابلة شخصية مع مجموعة من المزارعين ماجد حسين حميد , رحيم لطيف , احمد عدنان  بتاريخ ) 2)

مكتبة الرشد  ( ,1اصرة , ط )عبد الفتاح صديق عبد الاله , هيفاء عبد هللا حسن الغشيان , جغرافية الموارد المائية المع ( 3)

 . 3,ص 2008, 



                                                                           

 

اَن ُمتشْ وَ   َوَجنَّاٍت َمْن أَْعنَابٍ   َدان يةُ   ق ْنَوانُ  َطْلعها  مَّ ْيتُوَن َوالر  ه  إ َذا أَثَْمَر   َوَغْيَر ُمتََشاب ه اْنُظُروا إلى  ب ًهاالزَّ ثََمر   

نُوَن  إ نَّ ف ي ذلكم َويَْنعهً    , بال مياه  زراعية  تصور تنمية  يمكنفال  ,  99سورة األنعام  اَلَيَاٍت ل قَوٍم يُْؤم 

 تعتبر المصدر الرئيسي    الموارد المائية التي  يرتكز على استخدام  زراعية مستدامة  ما يعني تحقيق تنمية 

 قليلة وتذبذب  بأنها كميات  راسةدال منطقة  في االمطار وتتمثل مصادر . (1) الغذائي وتحقيق األمن للزراعة 

    لذا ال يمكن االعتماد عليها في االنتاج الزراعي . الواحد سقوطها ضمن الفصل  

في  حيث  تروي  العديد  من االراضي  للمياه  المصدر الرئيسي )األنهار(تعد المياه  السطحية  الجارية         

ائيةواالر والمشاريع والجداول , وتشمل األنهار بشكل اساسي الزراعة تعتمد عليه   التي  القادسية محافظة    

  شمالها منر المحافظة هذه األنها وتخترق وشط الدغارة وشط الشامية الديوانيةا شط ه, وأهموالمتفرعة منها 

بابل  من محافظة القادسية بعد خروجه سدة الهندية محافظة اجتياز  بعد الحلة   شط  يدخل  اذ  جنوبها الى    

  الحديث معصومة جدولي  عن فضال والحرية( ,  والدغارة )الديوانية شط  هي  فروع  ثالث ليتفرع  الى  

  يعد امتداد لشط اذ انه ,صالحية والضمن ناحيتي المهناوية   فيدخل المحافظة  الشامية  شط والشريفية , أما 

 .  (2) النجف في محافظة الزراعية مناطق اسقائهالعباسية الذي يخدم  

 ( :8ومن هذه االنهار في محافظة القادسية كما في خريطة )

  الديوانية :شط  –1

 وبمساحة   ثا( \ 2م60)وبطاقة تصريفية بلغت   كم (126الحلة البالغ طوله ) فروع شط يمثل واحداً من       
  

 الديوانية  ومركز قضاء  السنية بناحية ماراً صدر الدغارة  من  الديوانية يبدأ شط  دونم( 500000)بلغت  
 

 قضاء  عند المثنى  محافظة   يدخل حتى  الجنوب  , ويستمر باتجاه  الحمزة  قضاء ركزمو السدير  وناحية 
 

  وبمعدلكم ,  (34,5الكيلو متر ) عند  يتفرع  الذي   الحديثة الشافعية  جدول  فروعها   ومن اهم  الرميثة 
 

 عاتهتفرومن  ( دونما91630)بحوالي فتقدر التي يرويها المساحة اما ,(ثا \2م 15,07الى ) يصل تصريف 
 

  -: (8جدول )الفي  كما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 36, مصدر سابق , صكاظم عبادي حمادي جاسم  ( 1)

 . 116( ابتسام عدنان رحمن الحميداوي , مصدر سابق  , ص 2)



                                                                           

 

 ( 8خريطة )
 الموارد المائية السطحية في محافظة القادسية

 

 

خريطة الموارد المائية في محافظة  المصدر: وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية -1 
 م . 2004,  2:500000القادسية , بمقياس 

 . 2020  30, بدقة   2,3,4, الحزم  OLIمرئية  landsat8القمر االمريكي  -2

 

 ( كم 20طوله )( البالغ  12الكيلو متر )  في  الشافعية الحديث  جدول من   يتفرع  : الذي جدول النورية -أ

 .(8جدول )ال, كما في  ( دونم3857ثا( اما المساحة التي يرويها تقدر) \ 3م 1,5) بلغوبمعدل تصريف  

 ( كم 12,5( البالغ طوله )8,2في الكيلو متر) الحديث ل الشافعية من جدو جدول الحفارة : الذي يتفرع  -ب



                                                                           

 

 . (8كما في جدول )  ( دونم20,000ثا( اما المساحة التي يرويها ) \ 3م 1,7ل تصريف بلغ ) وبمعد 

 تصريفية   وبطاقة ( كم 6)( بطول 42)القديم الذي يتفرع عند الكيلو متر جدول الشافعية   اما الفرع الثاني 

 ( . 8جدول )الكما في ثا (  \ 3م1بلغت ) 
 

 (8) جدول
شط الديوانية في محافظة القادسية والمساحة التي ترويها جداول الري المتفرعة من  

مساحة منطقة 
 االسقاء )دونم(

التصريف التشغيلي 
ثا( \ 3)م  

التصريف التصميمي 
ثا( \3)م  

الطول 
 )كم(

موقعا لتفرع من 
 شط الديوانية )كم( 

 اسم الجدول

 الشافعية الحديث 34,5 30 7,064 15,07 91630
 النورية 12 20 1,142 1,5 3857
 الحفار الصغير 8,2 12,5 71,7 1,7 20000
 الشافعية القديم 42 6 1 1 5840

 . 2020المصدر : مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 

شط الدغارة : –2  
 

ثا( وبمساحة اروائية \ 2م75تصريفية بلغت )  كم( وبطاقة70يمثل احد فروع  شط  الحلة البالغ طوله )      
 

وناحية سومر ومركز قضاء عفك , وتفرعة فأن شط الدغارة  يمر بمركز ناحية  الدغار دونم( 323700)  
 

مجموعها تصميمية بلغ  وبطاقة  تصريفية( 15الفرعية  بلغ عددها )  الجداول هذا النهر مجموعة منمن    
 

, كما في ( دونم1109793) الجداول يقدر مجموع المساحة  التي ترويها هذهفي حين   ثا( \م  60,007)   
 

( .9جدول )ال   

شط الشامية : –3   

  ثا( \ 3م140)كم( وبطاقة تصريفية بلغ معدلها80هندية البالغ طوله)هو الفرع الثاني من تفرعات شط ال       

الجنوبوباتجاه  جهتها الشمالية الغربيةالمحافظة من  دونما( , اذ يدخل993,9)االروائية تقدر اما المساحة   

النهر مجموعة من الجداول الفرعية هذا   , وتفرع من ومركز قضاء الشامية وغماس الصالحية بمدن ماراً    

( كما فيثا \ 3م86,6مجموعها )بلغ  تصريفية كم وبطاقة (152,1بلغ ) جدوال( وبطول 20)عددهاالبالغ    

.( 10جدول )ال   

شط الشنافية : -4   
 
هو االمتداد الطبيعي لنهر الفرات في  الشنافية  بعد مروره بمدينة  الكوفة  ثم  يدخل  الحدود االدارية         

 

ثا( \ 3م130تقدر )  كم( وبطاقة  تصريفية43طوله )البالغ   شمال  ناحية الشنافية  محافظة  القادسية عند ل   
 

 دونم( ضمن  اراضي ناحية  الشنافية التي  وقعت  على  ضفافه  مباشرة96791تقدر )  وبمساحة اروائية 
  



                                                                           

 

والمستقرات الريفية التابعة لها .   
  

(9)جدول  
 
 

 الجداول المتفرعة من شط الدغارة
 
 

 \المساحة المروية 
 دونم

التصريف 
ثا \ 2م  

كم \الطول   اسم الجدول موقع التفرع 

ابو صبخة   10,63 23,7 5,957 41805  

 ام صبخة  13,5 4,6 0,355 2662

 ابو حنين 14,77 6 0,466 3090

ة ورشان 16057 3,5 0,443 31  

وارالف 17,95 16 0,918 13814  

 الجوعان  24,2 14 11 52320

 نفر 30,5 18,5 3,635 49450

 ام الصخين 30,4 4 0,352 2585

 الفوارة  38,81 7 0,451 1439

 جحيش 42,1 11 5,214 36489

عفكقناة  42,36 12 1,877 13306  

 الثريمة 42,39 51,24 14,955 846306

يةالنون 43,1 26,46 0,402 1442  

 الجانبية اليسرى  63,00 18 5,982 45054

اليمنىالجانبية  - 30 8,00 17820  

 

. 2020والمتابعة , بيانات غير منشورة , المصدر : مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , شعبة التخطيط    

 

 

 



                                                                           

 

(10)جدول   

 الجداول المتفرعة من شط الشامية

دونما \المساحة المروية  ثا\ 3التصريف م  كم \الطول    اسم الجدول 

 المهناوية 21 9   7000

 الجيجان 12 7 5000

 عكر 5,6 5 2500

 غضب 9 3 2000

 الحدادي 7 5 600

 مهدي العسل 5 3 4680

ةالنجارم 5 9 14113  

 غريشة 9 1,5 2352

يةشانالغ 4 3 6272  

 الدراغي 4 3 4730

رةالمعب 14 4 2000  

 الفيضة 4 3 4710

ال ابراهيمطبر 3,5 6 12000  

 حاوي 10 4 4700

 ابو حالل 10 2 902

 ضاحي ال حمود 4 4 1305

لالفضي 11 4 2000  

يويآل بع 4 0,6 350  

سمالخ 6 6 3000  

 النغيشية 4 6 1050

.2020المصدر : مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة ,  

 , وتعد ( 1)  ضيةاألرالصخرية من القشرة  الجوفية في الطبقات   المياهجد اوالجوفية تت للمياه اما بالنسبة      

 في الجوفية , لكون المياه جداً  لإلنتاج الزراعي محدود نسبة وأهميتها بال القادسية محافظة فيالجوفية المياه  

                                                           

 . 107, عمان  , بال تاريخ , ص( , دار صفاء للنشر والتوزيع1بيعية , ط ), الجغرافية الطحسن ابو سمور, علي غانم ( 1)



                                                                           

 

ً  او فوقه  األرض سطح  مستوى   بين التي تتراوح  مستوياتها   القادسية  تتميز بارتفاع  محافظة   في  احيانا

 كما  المرتفعة نسبيافي المناطق  االرض امتار تحت سطح(4 – 3) بينوالمستنقعات والبرك االهوار بعض  

  , أي بالمليون جزء ( 6000الى ) الجوفية   في المياه  األمالح  نسبة , وتصل  األنهار كتوف  مناطق  في 

 مليموز 2,3علما أن اقصى حد مسموح به للملوحة بموجب معايير مياه الشرب يبلغ ),سم(  \مليموز  9,3) 

)سم (  \ 
1

 ) . 

الزراعة المحمية كون ال يمكن   االنتاج الزراعي ال سيما  تعد الموارد المائية الركن االساسي في عملية       

االعتماد على االمطار لتذبذب كميتها وعدم انتظامها .   

 

                                                           

 . 34حمادي عباس حمادي , مصدر سابق , ص ( 1)



 

 

 

 

 

 



                          

 

  

 : مدخل    

 البيئية الزراعة المحمية , فاألنسان هو الذي يعطي عناصر رية ضابطاً  مهماً في تنمية تعد العوامل البش    

  لتوفير  الطبيعية  موارد البيئة  استغالل الى تسعى ها  وقيمتها, لذلك  فأن  كل  اقاليم  العالم أهميت الطبيعية  

 التي تدخل ضمن الزراعة  ي حماية المحاصيل الخضر الصيفيةف دور مهم  للعامل البشري  فأناحتياجاته ,  

   خالل استعمال الوسائل العلمية التقنية المتطورة . مالئمة منغير الالظروف الجوية  منالمحمية  

  -البشرية  في منطقة الدراسة الى ما يأتي : م العوامليتقسيمكن        

 : ( population ) اوال . السكان 

 وتركيبهم ومعتقداتهم الدينية ومستواهم المعاشي والحضاري دور كبير ال سيما في اإلنتاجلتوزيع السكان      

  ونوعيتها ومستوىالعاملة  توفر األيدي  الطلب أثره الكبير , فمدى   وزيادة يالسكان كما ان للنمو الزراعي 

 , كانت المورد الرئيسي للدخل القوميخاصة اذا  باألرض  األنسان مشاركة المرأة للرجل في العمل وعالقة 

)له االثر الكبير في االنتاج الزراعي شأنه  ثم مدى توفر الغذاء ونقصه لهؤالء السكان كل هذا منومن  
1
) . 

 من  يتضح ملحوظ بين تعداد واخر بشكلعدد السكان  اد فيهاداز المحافظات التي تعد محافظة القادسية من    

  الحضر  سكان وبلغ  1997عام نسمة  في  (751331) وصل  المحافظة سكان ان , (11) جدولال  خالل 

 %( , وفي47,1) وبنسبة ( نسمة353563) الريف سكان بلغ بينما ,%( 52,9)  ( نسبة بنسبة397768) 

  (608325( وبلغ سكان الحضر )3,1نسمة بمعدل نمو بلغ ) (1077614المحافظة) بلغ سكان 2009عام  

 ( نسمة469289( ,  بينما بلغ سكان الريف )3,6بلغ ) %(  وبمعدل  نمو سكاني56,5) بنسبة بلغت نسمة 

 (1359642)وصلعدد السكان إذ ازداد  2020عام  , اما في(2,4)%( وبمعدل نمو بلغ43,5)بلغت بنسبة 

 وبمعدل نمو%( 57,3( نسمة وبنسبة بلغت )778901)( , وبلغ سكان الحضر2,1نسمة وبمعدل نمو بلغ ) 

 ( , في2,0%( وبمعدل نمو بلغ )42,7( بنسبة )580741بينما بلغ  سكان الريف  سكان الريف )( , 2,3) 

 ( نسمة وبنسبة 977774( نسمة وبلغ  سكان الحضر )1706793)  2030المتوقع لعام  حين  بلغ السكان  

 ان اعداد السكان في زيادة ونمو%( . 42,7( نسمة وبنسبة )729019)سكان الريف  %(, بينما بلغ57,3) 

 والذي غالبيتهم سكان الحضر  بينما نسبة الطلب على المنتجات  الزراعية ,  بحد ذاته يضاعف مستمر وهذا 

ازدياد ما يضاعف الطلب على المنتجات الزراعية . زراعية هي االخرى فيمهن غير  يعمل في    

                                                           
 (

1
 .107احمد هارون , مصدر سابق , ص  علي ( 



                          

 

 (11جدول )
 2030والمتوقع لعام  (2020-1997) في محافظة القادسية للمدة حجم السكان وتوزيعهم

 

 مجموع  السنوات
 سكان الحضر

مجموع سكان 
 الريف

الحضر   المجموع
% 

 الريف
% 

النمو السكاني 
 للحضر

السكاني النمو 
 للريف

النمو 
 السكاني

 محافظة لل

1997 397768 353563 751331 52,9 47,1 - - - 

2009 608325 469289 1077614 56,5 43,5 3,6 2,4 3,1 

2020 778901 580741 1359642 57,3 42,7 2,3 2,0 2,1 

2030 977774 729019 1706793 57,3 42,7 - - - 
 

 . 1997التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , المجموعة االحصائية السنوية , لعام جمهورية العراق , وزارة  -1
 

  . 2009جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , المجموعة االحصائية السنوية , لعام  -2
 

االحصائية السنوية, بيانات غير  منشورة, لعام جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهار المركزي لإلحصاء  المجموعة  -3
2020 . 

 اج معدل النمو على النحو االتي بحسب المعادلة المعتمدة من قبل االمم المتحدة وهي :تم استخر * 

      P1 

                                                                     R =   (t    p0    -1) 100    

  R  معدل النمو السنوي =. 
 

 t عدد السنوات بين التعدادين =. 
 

 P0 . عدد السكان في التعداد السابق = 
 

 P1 . عدد السكان في التعداد الالحق = 

- V . N . Demogrophic  year book . 36 issm . new York m, 1986 . p . 53 . 

   المعادلة اآلتيةبحسب 2030استخراج متوقع عدد السكان لعام  تم ثم 

Pn = Po (1+r)n 

= عدد السكان المتوقع   Pn   
Po  عدد السكان في اخر تعداد =  

 rمعدل نمو السكان = 
 

 N  عدد السنوات الفاصلة بين اخر تعداد والسنة المستقبلية = 
 

، 2000الموصل، ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة 1المصدر: عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، ج

   .  304ص

 بالمركزجاء  الديوانية قضاء,ان  (6)الشكلو (12)الجدوليتضح من  الحضر لسكان الجغرافي اما التوزيع   

 , %(15,5بلغت ) قضاء الحمزة بنسبة بالمركز الثاني , يليه %(60,5)حضرسكان النسبة  بلغت إذ , االول 

 عفك بنسبة  بالمركز الرابع قضاءحين يليه  في%( ,14,4بنسبة بلغت)لثالث بالمركز ا الشامية ثم يليه قضاء 

 %( , يليه قضاء الديوانية بنسبة30,2الشامية بنسبة )الريف جاء بالمركز االول قضاء  سكان , اما%(9,6) 

 , في حين  يليه  بالمركز الرابع  قضاء  عفك  بنسبة  (%21,7) بنسبة  قضاء الحمزة  ثم يليه,  %(28,2) 



                          

 

 : باب االيدي العاملة وخبرتها من خالل ما يلي ويمكن دراسة السكان من  %( .19,9) 

 (12جدول )
 2020ونسبتهم % لعام لسكان الريف والحضر  البيئي  التوزيع الجغرافي

 

سكان الحضر  الوحدات اإلدارية
 نسمة

نسبة سكان 
 الحضر%

سكان الريف 
 نسمة

نسبة سكان 
 %الريف

 6,2 36110 54,6 425252 الديوانيةم . ق . 

 6,5 37580 1,5 11522 السنيةناحية 

 8,3 48139 2,8 21621 الدغارةناحية 

 7,2 41977 1,6 12225 الشافعيةناحية 

 %28,2 163806 %60,5 470620 المجموع

 3,4 19758 4,8 37423 عفكم . ق .

 7,3 42517 2,7 20910 البديرناحية 

 5,4 31100 1,5 11859 سومرناحية 

 3,8 22046 0,6 4441 نفرناحية 

 %19,9 115421 %9,6 74633 المجموع

 8,5 49382 11,7 91351 الحمزةم . ق .

 6,5 37470 1 8034 السديرناحية 

 6,7 39094 2,8 22080 الشنافيةناحية 

 %21,7 125946 %15,5 121465 المجموع

 7,1 41252 7,8 61090 الشاميةم . ق .

 5,3 30717 0,5 3861 الصالحيةناحية 

 6,4 37050 1,4 10699 المهناويةناحية 

 11,4 66549 4,7 36533 غماسناحية 

 %30,2 175568 %14,4 112183 المجموع

 %100 580741 %100 778901 المجموع الكلي

 

      المصدر : جمهورية  العراق , وزارة  التخطيط , الجهاز المركزي  لإلحصاء  المجموع االحصائية  السنوية , بيانات  غير 
 . 2020منشورة , لعام  
 
 
 

 



                          

 

 (6شكل )
 2020ونسبتهم % لعام التوزيع الجغرافي البيئي لسكان الريف والحضر 

 

 

 ( .12باالعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر : 

 )  : Labor Forces   ) األيدي العاملة - 

 لكنهما ادنى  , اإلنتاج دائرة تكمل معهنتاجية  فاألرض  وااللة في العملية اإلالعمود االساس يعد األنسان       

)وهو هدفها االخير   لهذه العملية  يعد المحرك الرئيس اهمية ألنه منه مرتبة واقل 
1
 العواملمن  يعد العمل.  (

  الزراعيةعالقة ارتباط متميزة بين ارتفاع نسب استثمار االرض إذ  ,في اإلنتاج الزراعي كبير لها تأثير تيال 

)اخرى جهة  السكان الريفيين من من جهة وعدد المستوطنات وحجم 
2
  في البيوت المحمية وتعتمد الزراعة . (

 د يوتطهيرها وبناء وتشياألرض  لهم ابتداء من اعداد الكبيرة للحاجة من االيدي العاملة كبيرة  مجموعة على 

  الى بعملية التسويق وايصال اإلنتاجالزراعية وانتهاء   بالعمليات  اموالقي وزراعة االرض   المحمية  البيوت 

ومستوى  وطبيعة االرض والمناخ حسب الموقع الجغرافي الى أخرى من منطقة ويختلف عددهم المستهلك,   

 وهي االيدي العاملة غير االجيرةالى  الزراعية  االيدي العاملة وتقسم .  (3) تحصيله العلميو المزارع  قافةث 

 اجور الذي ال يتقاضون يعمل معه من افراد عائلته, ومن مالك االرض  الذي تشمل   االيدي العاملة العائلية 

                                                           

,  1990عباس فاضل السعدي , األمن الغذائي في العراق الواقع الطموح , الموصل , مؤسسة دار الكتب للطباعة ,  ( 1)

  132ص

 .1982في العراق , مطبعة الحوادث , بغداد  ,  خليل اسماعيل محمد  , أنماط األستيطان الريفي ( 2)

 .38حمادي جاسم , مصدر سابق , صكاظم عبادي  ( 3)
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   , لقاء اجر نقدي  الزراعية  اعماله في  تساعد المالك  التي  وهي اليد العاملة االجيرة  واليد العاملةنقدية ,  

 التي تعمل  طوال العام , واليد العاملة  الموسمية , والتي تعمل لموسم من السنة  وتشمل اليد العاملة الدائمية 

)قتة التي يستأجرها المالك ليوم واحد أو عدة ايام العاملة المؤ كالزراعة والحصاد , واليد 
1

 ) . 

  الذي تستخدم في انتاج الزراعات المحمية  يدي العاملة دور مهمان لأل ن خالل الدراسة الميدانيةميتضح      

 لتوفير  خاصةبصورة  والزراعة  المحمية عامة بصورة  ة مجال الزراع في والمتطورة   الحديثةاالساليب  

 للظروف المناخيةاليومية النوع من الزراعة على المراقبة  االساسية لنمو النباتات , إذ يعتمد هذا  المتطلبات 

 للحفاظ على العملية االنتاجية  يحتاج ,والخارجلداخل امن  المنشأة نفاق البالستيكية وترميمواألالبيوت  داخل 

 لمراقبة اوقات الزراعة فنية وعلميةالى ايدي عاملة ذو خبر  القادسية  في محافظة  المحمية نجاح الزراعة  

 واالمراض النباتية  وجني  كافحة  اآلفاتوم  التقليموطرق الري والتسميد و الشتل  وعملية عداد االرض او 

)وتهيئة  الظروف المناخية المالئمة لنمو النباتات  الثمار والتسويق  
2
)  . 

 البيوت واعداد البيوت والمساحة المستغلة )دونم( : مالكيالتوزيع الجغرافي ألعداد   -

 عفك  البيوت البالستيكية في قضاء اكثر اعداد( ,كانت 9خريطة )ال( و7شكل)ال( و13جدول )اليتضح من     

  بالستيكي بنسبة  ( بيت85) البيوت %( وبلغ عدد 31,4) بلغت  وبنسبة ( مالك 23) , إذ بلغ عدد المالكين 

 المركز  الحمزة في   قضاءيليه  %( ,37,7وبنسبة )  دونم (46,5) بلغت المساحة في حين  %(42) بلغت 

 وبنسبة  ( بيت بالستيكي40%( وبلغ  عدد  البيوت )19,3( مالك  وبنسبة )14الثاني إذ بلغ عدد المالكين ) 

 الثالث %( , ثم يليه قضاء الديوانية  بالمركز15,4( دونم وبنسبة )19%( في حين بلغت المساحة )19,9) 

 وبنسبة بلغت ( بيت بالستيكي39)%( وبلغ عدد البيوت23,2( مالك وبنسبة بلغت )17إذ بلغ عدد المالكين ) 

 قضاء الشاميةبالمركز االخير   %( , يليه30,8بلغت )  ( دونم  وبنسبة38لمساحة فبلغت )%( اما ا19,3) 

 بالستيكي  وبنسبة   ( بيت38)%( وبلغ  عدد  البيوت 26,1( مالك  وبنسبة )19إذ بلغ عدد مالكين البيوت ) 

 الدراسة الميدانية  خالل  تبين من %( .16,1( دونم وبنسبة )20حين بلغت المساحة ) %( في 18,8) بلغت 

)%( 96نسبة الذكور)%( بينما بلغت 4)ية إذ بلغت نسبتهابيوت البالستيكالفي امتالك ساهمة النساء قليلة م 
3
) 

  

                                                           

 . 53( حسين علي مجيد , مصدر سابق  , ص  1)

 ( .2021\1\15) بتاريخ مركز قضاء عفك مرتضى جبار عبد , مع المزارع  , مقابلة شخصية الدراسة الميدانية , ( 2)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور االول  . 3)



                          

 

(13جدول )  
البيوت واعداد البيوت والمساحة المستغلة )دونم( في محافظة القادسية  التوزيع الجغرافي ألعداد مالكي

2020لعام   

المساحة المستغلة  %
 للبيوت )دونم

اعداد  %
 البيوت

اعداد مالكي  %
 البيوت

 الوحدات االدارية

الديوانية م . ق . 3 4,1 10 5,1 9,5 7,7  

 ناحية السنية 7 9,6 13 6,4 15 12,1

 ناحية الدغارة 5 6,8 12 5,9 11 8,9

 ناحية الشافعية   2 2,7 4 1,9 2,5 2,1

30,8%  38 19,3%  39 23,2%  المجموع 17 

عفكم . ق . 3 4,1 12 5,9 14,5 11,7  

 ناحية البدير  5 6,8 22 10,9 10 8,1

 ناحية سومر 5 6,8 12 5,9 6,5 5,3

 ناحية نفر 10 13,7 39 19,3 15,5 12,6

37,7%  46,5 42%  85 31,4%  المجموع 23 

الحمزة م . ق . 8 11,1 23 11,4 10,5 8,5  

 ناحية السدير 2 2,7 4 2,1 3 2,4

 ناحية الشنافية 4 5,5 13 6,4 5,5 4,5

15,4%  19 19,9%  40 19,3%  المجموع 14 

الشاميةم . ق . 4 5,5 9 4,5 4,5 3,6  

 ناحية الصالحية 3 4,2 3 1,5 1,5 1,2

 ناحية المهناوية 2 2,7 2 0,9 1,5 1,2

 ناحية غماس 10 13,7 24 11,9 12,5 10,1

16,1%  20 18,8%  38 26,1%  المجموع 19 

100%  123,5 100%  202 100%  المجموع الكلي 73 

المصدر:    
مديري الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت والنسب من ( 1)

 قبل الباحثة .
 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور االول والثالث  .2)
 
 
 
 
 

 



                          

 

(9خريطة )  
2020في محافظة القادسية لعام عداد مالكي البيوت واعداد البيوت البالستيكية التوزيع الجغرافي أل  

 

 
 

 ( :13: الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر
 

 
 

 
 
 

 



                          

 

 (7شكل )
البيوت واعداد البيوت والمساحة المستغلة )دونم( في محافظة القادسية  التوزيع الجغرافي ألعداد مالكي

2020لعام   

 
   
 ( .13باالعتماد على جدول ) ةالمصدر : الباحث 
 

والمساحة المستغلة )دونم( :نفاق واعداد االنفاق األ التوزيع الجغرافي ألعداد مالكي -     
 
 عفكقضاء  نفاق البالستيكية فيان أكثر اعداد اال, (10خريطة )ال( و8شكل )ال( و14جدول )اليتضح من     

 ( نفق بالستيكي865) نفاقوبلغ عدد اال %(71,6) وبنسبة بلغت ك ( مال146) االنفاق مالكين  إذ بلغ عدد  

 الشاميةقضاء يه , يل%( 37,3%( وبنسبة بلغت )34,5المساحة ) بلغت %( في حين 68,3وبنسبة بلغت ) 

 ( نفق 228)نفاق عدد األ%( وبلغ 11,3وبنسبة بلغت ) ( مالك23نفاق )مالكي االبلغ عدد  بالمركز الثاني إذ 

 يليه قضاء  , %(27بلغت ) وبنسبة  ( دونم25بلغت المساحة ) حين  %( في 18) بلغت  وبنسبة بالستيكي  

 (89وبلغ عدد االنفاق )%( 8,8بنسبة بلغت ) ( مالك18نفاق )مالكي االإذ بلغ عدد  الديوانية بالمركز الثالث 

 , يليه  بالمركز االخير %( 29,2غت )بل ( وبنسبة27%( اما المساحة بلغت)7نفق بالستيكي وبنسبة بلغت) 

 ( نفق85وبلغ عدد  األنفاق )%( 8,3بلغت ) وبنسبة   ( مالك17نفاق )عدد مالكي اال إذ بلغ اء  الحمزة قض 

 %( , تبين من خالل 6,5) بلغت دونم  ( وبنسبة6المساحة ) %( في حين بلغت6,7بلغت ) وبنسبة بالستيكي 

 %( في محافظة2نسبتهم ) نفاق البالستيكية إذ بلغتالنساء قليلة في امتالك اال ساهمةمالدراسة  الميدانية ان  
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)%( 98القادسية بينما بلغت نسبة الذكور ) 
1
)  . 

(14جدول )  
 والمساحة المستغلة )دونم( في محافظة القادسية نفاق االنفاق واعداد اال عداد مالكيالتوزيع الجغرافي أل

2020لعام   

المساحة  %
لألنفاق المستغلة  

نفاقعدد األ % اعداد مالكي  % 
نفاقاأل  

 الوحدات االدارية

 م . ق .الديوانية 7 3,4 23 1,8 5 5,4

 ناحية السنية 4 2 56 4,4 17 18,4

 ناحية الدغارة 7 3,4 10 1 5 5,4

 ناحية الشافعية - - - - - -

29,2%  27 7%  89 8,8%  المجموع 18 

.عفكم . ق   38 18,6 100 7,8 14 15,1  

10,8 10 7,8 100 17,2%  ناحية البدير  35 

 ناحية سومر 24 11,8 35 2,8 3,5 3,8

 ناحية نفر 49 24 630 49,7 7 7,6

37,3%  34,5 68,3%  865 71,6%  المجموع 146 

 م . ق .الحمزة  11 5,4 55 4,3 4 4,3

 ناحية السدير - - - - - -

 ناحية الشنافية 6 2,9 30 2,4 2 2,2

6,5%  6 6,7%  85 8,3%  المجموع 17 

 م . ق .الشامية 8 3,9 15 1,2 5 5,4

 ناحية الصالحية  - - - - - -

 ناحية المهناوية - - - - - -

 ناحية غماس 15 7,4 213 16,8 20 21,6

27%  25 18%  228 11,3%  المجموع 23 

100%  92,5 100%  1267 100%    المجموع الكلي 204 

 المصدر: 
الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت والنسب من ( مديري 1)

 قبل الباحثة .
 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور االول والثالث  .2)

 
 

                                                           
(

1
 الميدانية , استمارة االستبيان , المحور االول .( الدراسة  



                          

 

(10خريطة )  
2020البالستيكية في محافظة القادسية لعام  واعداد االنفاقنفاق االعداد مالكي التوزيع الجغرافي أل  

 

 

 ( :14: الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر
 
 

 

 

 



                          

 

(8شكل )  
ستغلة )دونم( في محافظة القادسية االنفاق واعداد االنفاق والمساحة الم التوزيع الجغرافي ألعداد مالكي

2020لعام   

 

( .14على جدول )الباحثة باالعتماد المصدر :   

  البالستيكية : واالنفاق العاملين في البيوتالمالكين وعدد - 

  ,مزارع (377) البيوت البالستيكيةفي  المالكين والعاملين دان عد ,( 9شكل )الو (15) جدولالمن  يتضح   

 ( مزارع 164البالستيكية ) البيوتفي  المالكين والعاملين  دعد  , إذ بلغضاء عفك بالمركز االولجاء قحيث  

 ثم %( , 20,9( مزارع وبنسبة)79الكين والعاملين )المد إذ بلغ  عد الشامية قضاء, يليه %( 43,5) وبنسبة 

 , في حين يليه بالمركز %(19,7وبنسبة ) ( مزارع74)الكين والعاملين الم عدد بلغ  إذ الديوانيةيليه قضاء  

 %( .15,9( مزارع وبنسبة بلغت )60)د المالكين والعاملين عد بلغ الرابع قضاء الحمزة إذ 

 البالستيكي   في االنفاق الكين والعاملينالم  عدد , إذ بلغ والشكل نفس الجدول  اما في االنفاق يتضح من     

 ( مزارع وبنسبة696والعاملين )عدد المالكين  االول إذ بلغمزارع , حيث جاء قضاء عفك بالمركز  (948)  

 ( مزارع وبنسبة بلغت142قضاء الشامية بالمركز الثاني  إذ بلغ عدد  المالكين والعاملين ) %(, يليه73,5) 

 ( مزارع وبنسبة بلغت 63الديوانية بالمركز الثالث إذ بلغ عدد المالكين والعاملين ) %( , ثم يليه قضاء15) 

 ( مزارع وبنسبة47عدد المالكين والعاملين )%( , في حين يليه بالمركز االخير قضاء الحمزة إذ بلغ 6,6) 

 المهناوية( لم تزرع  بها المحاصيل  المحمية –الصالحية  –السدير  –%( , اما ناحية )الشافعية 4,9بلغت )  
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 ( الذي  اثر بشكل  سلبي على19بسبب  الظروف  التي مر بها  العراق  منها  فايروس )كوفيد 2020لعام  

 والزراعة المحمية بصورة خاصة .الزراعة بصورة عامة  

 واالنفاق في البيوت المزارعين   الذكور  نسبة  , إذ بلغت (11خريطة )ال( و16جدول )ال  ويتضح  من      

 الكثافات ال سيما وألهمية ,(4%( صورة )40,8) وبلغت نسبة االناث( 3, صورة )%(59,2) البالستيكية 

 البشري ال بد من مستويات التوزيع الزراعي  والكثافة الزراعية , في بيان, والكثافة الريفية , الكثافة العامة 

 دراستها وتوزيعها كما يلي  

 (15جدول )
 2020العاملين في البيوت واالنفاق البالستيكية  ونسبهم )%( لعام و المالكين عدد

 

عدد المالكين والعاملين   الوحدات االدارية
 في البيوت البالستيكية

المالكين والعاملين عدد  %
 في االنفاق البالستيكية

% 

 0,8 8 5,8 22 م . ق . الديوانية

 3,9 37 7,2 27 السنيةناحية 

 1,9 18 4 15 الدغارةناحية 

 - - 2,7 10 الشافعيةناحية 

 %6,6 63 %19,7 74 المجموع

 13,7 130 9,3 35 عفكم . ق .

 12,8 121 11,1 42 البديرناحية 

 2,3 21 6,9 26 سومرناحية 

 44,7 424 16,2 61 نفرناحية 

 73,5 696 %43,5 164 المجموع

 2,8 27 7,9 30 الحمزةم . ق . 

 - - 2,7 10 السديرناحية 

 2,1 20 5,3 20 الشنافيةناحية 

 %4,9   47 %15,9 60 المجموع

 1,9 18 6,6 25 الشاميةم . ق .

 - - 2,4 9 الصالحيةناحية 

 - - 1,9 7 مهناويةناحية 

 13,1 124 10 38 غماسناحية 

 %15   142 %20,9 79 المجموع

 %100 948 %100 377 المجموع الكلي

 1325 المجموع الكلي 
 

 الثاني .و االول  المصدر : الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور
 
 
 

 



                          

 

 2020البالستيكية في محافظة القادسية لعام  واالنفاق العاملين في البيوتو المالكين عدد( 9شكل )

 

 ( .15على جدول ) ة باالعتمادالباحث المصدر : 
 

 في ناحية الشنافية العاملين في البيوت البالستيكية (3صورة )

 
 . (2021\1\ 19)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :  

 ( النساء العامالت في البيوت البالستيكية في ناحية الشنافية 4صورة )

 
 .( 2021\1\19)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر : 
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 ( 16جدول )
 2020التوزيع النسبي لأليدي العاملة في الزراعة المحمية حسب الجنس في محافظة القادسية لعام 

 % العينة % االناث % الذكور الوحدات االدارية

 2,3 30 1,3 7 2,9 23 الديوانيةم . ق .

 4,8 64 5,4 29 4,5 35 السنيةناحية 

 2,5 33 2,2 12 2,7 21 الدغارةناحية 

 0,8 10 0,6 3 0,9 7 الشافعيةناحية 

 %10,4 137 %9,5 51 %11 86 المجموع

 12,5 165 16,7 90 9,6 75 عفكم . ق .

 12,3 163 11,7 63 12,7 100 البديرناحية 

 3,5 47 3,1 17 3,8 30 سومرناحية 

 36,6 485 34,3 185 38,2 300 نفرناحية 

 %64,9 860 %65,8 355 %64,3 505 المجموع

 4,3 57 4,3 23 4,3 34 الحمزةم . ق .

 0,8 10 0,3 2 1,1 8 السديرناحية 

 3 40 2,6 14 3,3 26 الشنافيةناحية 

 %8,1 107 %7,2 39 %8,7 68 المجموع

 3,2 43 2,9 16 3,4 27 الشاميةم . ق .

 0,7 9 0,6 3 0,8 6 الصالحيةناحية 

 0,5 7 0,3 2 0,6 5 المهناويةناحية 

 12,2 162 13,7 74 11,2 88 غماسناحية 

 %16,6 221 %17,5 95 %16 126 المجموع

 100 1325 %100 540 %100 785 المجموع الكلي

 %100 - %100 % 40,8 %100 %59,2 النسبة الكلية

 

( مديري الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت 1)المصدر : 
 والنسب من قبل الباحثة .

 . ستمارة االستبيان , المحور االول والثانيالدراسة الميدانية , ا( 2)
 
 
 
 
 
 



                          

 

 (11خريطة )
 2020التوزيع النسبي لأليدي العاملة في الزراعة المحمية حسب الجنس في محافظة القادسية لعام 

 
 

 ( :16: الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر
 
  

 
 
 
 
 



                          

 

 . انواع الكثافات كما يلي 

 :(  General Density ) الكثافة العامة –1 

 بقسمة   عليها , وتحسب يعيشون  التي السكان  والمساحة  العالقة  العددية  بين  السكانية   الكثافة  دتع      

 عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد , ان هذا النوع من المقاييسموع السكان على  المساحة لمعرفة مج 

)وفي المناطق االكثر خالء  عن مدى تركز السكان في المجال يعطي فكرة بسيطة جداً  
1
 جدولاليتضح من . (

 ,  (2كم \نسمة 166,76) بلغت 2020لعام  القادسية محافظة  العامة في ان الكثافة, ( 12والخريطة ) (17) 

 ( , يليه  في  المركز الثاني  قضاء 2كم  \نسمة  513,70االول قضاء  الديوانية  بواقع ) بالمركز جاء حيث 

 (2كم \نسمة 108,79(, ثم يليه في المركز الثالث قضاء الحمزة بواقع) 2كم \نسمة  318,75)بواقع الشامية 

 المركز االخير يليه في   حينفي   , (2كم \ نسمة108,79 )بواقع   الحمزة في المركز الثالث قضاء, ثم يليه  

 .  (2كم \نسمة  50,80قضاء عفك بواقع ) 

 :(  Rural density ) الكثافة الريفية –2

 ان   (13والخريطة ) جدولالنفس من  يتضح , على مساحة  االراضي  الزراعية  الريف سكان  نسبة هي   

 حيث جاء بالمركز االول قضاء(2كم \نسمة 0,396بلغت ) 2020محافظة القادسية  لعام في  الريفيةالكثافة  

 ( , ثم2كم \نسمة 0,659الشامية بواقع ) ( ,يليه في المركز الثاني قضاء2كم \نسمة 0,960) بواقع الديوانية 

 ( , في  حين يليه  في المركز االخير قضاء2كم \نسمة 0,414الثالث قضاء الحمزة بواقع ) يليه في المركز 

 ( .2كم \نسمة  0,159بواقع )عفك  

 : (  Agricultural density ) الكثافة الزراعية –3

 فهي تأخذ وظيفة في مكان معين على المساحة المزروعة فعالً ,  العاملين في الزراعةعدد  هي النسبة بين   

 ان الكثافة   (14والخريطة )  الجدول من النفس , يتضح (2)فضالً عن وظيفة األرض بنظر االعتبار  السكان  

 ( , حيث  جاء بالمركز االول قضاء 2كم \نسمة  6,13بلغت )  2020في  محافظة  القادسية  لعام الزراعية  

 (, ثم يليه2كم \ نسمة 4,91(, يليه في المركز الثاني قضاء الشامية بواقع) 2كم \نسمة  10,61)بواقع  عفك 

 ( , في حين  يليه في المركز االخير قضاء الديوانية2كم \نسمة  4,28الثالث قضاء الحمزة بواقع ) بالمركز 

 ( .2كم \نسمة  2,10) بواقع 

                                                           

 .  53, ص  2004بيروت , , ( , الدار العربية للعلوم  1( علي لبيب , جغرافية السكان , ط ) 1)
 . 604ص  ,  1988,  الموصل ,مطبعة جامعة الموصل ,  , جغرافية السكان طه حمادي الحديثي(  2)



                          

 

 (17جدول )
 2020لعام  في محافظة القادسيةالدرجة المعيارية بحسب  السكانيةتوزيع الكثافات 

الوحدات 
 اإلدارية

الكثافة 
 العامة

الدرجة 
  المعيارية

 الكثافة 
 الريفية

الدرجة 
  المعيارية

الكثافة 
 الزراعة

الدرجة 
 المعيارية

 0,73- 2,06 0,27- 0,514 3,24 1278,01 م . ق .الديوانية

0,74- 2 3,46 7,293 0,09 - 233,81 ناحية السنية  

 0,73- 2,06 0,18 - 0,686 0,02 268,30 ناحية الدغارة

 0,32- 4 0,11- 0,821 0,4 - 134,16 ناحية الشافعية

 - 2,10 - 0,960 - 513,70 المعدل

 0,06 5,78 0,48- 0,151 0,49 - 107,08 م . ق .عفك

 0,56 8,15 0,48- 0,136 0,73 - 32,41 ناحية البدير

 0,17- 4,7 0,45- 0,025 0,59 - 75,49 ناحية سومر

 3,40 21,5 0,48- 0,134 0,71 - 38,89 ناحية نفر

 - 10,61 - 0,159 - 50,80 المعدل

 0,33- 3,93 0,29- 0,493  0,08- 234,55 م . ق .الحمزة

 0,47- 3,3 0,26- 0,539  0,56- 84,26 ناحية السدير

 0,04- 5,3 0,4- 0,290 0,66- 53,94 ناحية الشنافية

 - 4,28 - 0,414 - 108,79 المعدل

 0,21- 4,52 0,09- 0,846 0,98 568,56 م . ق .الشامية

 0,11 6 0,61 2,123 0,08 285,76 ناحية الصالحية

 0,19- 4,6 0,05- 0,926 0,06 280,87 ناحية المهناوية

 0,11- 4,98 0,44- 0,210 0,07- 238,61 غماس

 - 4,91 - 0,659 - 318,75 المعدل

 - 6,13 - 0,396 - 166,76 المحافظة

المتوسط 
 الحسابي

- 260,98 - 1,01 
- 5,5 

االنحراف 
 المعياري

- 314,16 - 1,8 
- 4,7 

 

جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهار المركزي لإلحصاء  المجموعة االحصائية السنوية, بيانات غير  منشورة, لعام  -2
2020 .  

. 2020جمهورية العراق , مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة ,  -2  
  

 



                          

 

   : افات عن طريقتم استخراج الكث   
 

مجموع السكان الكلي            =        الكثافة العامة -1  
                                    
مجموع المساحة الكلية                                         

 

 مجموع سكان الريف               =  الكثافة الريفية -2

 مساحة االراضي التي يتوزعون عليها                                 

 العاملين بالزراعة فعالً *دد ع      =     الكثافة الزراعية  -3

 المساحة المزروعة فعالً في الوحدات االدارية                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 المصدر : 

 . 53, ص  2004بيروت ,  -( , الدار العربية للعلوم  1( علي لبيب , جغرافية السكان , ط ) 1)

  . 200( عباس فاضل السعدي , مصدر سابق , ص 2)
 . 605, ص  1988طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان , مطبعة جامعة الموصل ,  (3)
 مساحة الزراعة المحمية في الوحدات االدارية  \* عدد المزارعين في الزراعة المحمية  

 



                          

 

 (12خريطة )
  2020 في محافظة القادسية لعام بحسب الدرجة المعيارية  (2كم \الكثافة العامة )نسمة 

 
  
 ( .17: الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر 

 
 
 
 
 
 
 

 



                          

 

 (13خريطة )
 2020في محافظة القادسية لعام  بحسب الدرجة المعيارية (2كم \الكثافة الريفية )نسمة 

 
 

 ( :17: الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر 
 

 
 
 
 
 

 



                          

 

 (14خريطة )
 2020في محافظة القادسية لعام  بحسب الدرجة المعيارية (2كم \الكثافة الزراعية )نسمة 

 

  

 ( .17الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )المصدر :  
 

 
 
 
 
 
 



                          

 

 :(  Agricultural manpower experience ) خبرة األيدي العاملة الزراعية - 
 

 المحاصيل المحمية , من في أنتاج  االمور الهامة   من لدى العاملين والمهارات تعد الخبرة الفنية والعلمية    

 في اآلونة الفالحالتي اكتسبها  والخبرات  الرغم  من المهارات على الزراعي , كمية ونوعية اإلنتاج  خالل 

 نسبة المزارعين ( , بلغت10شكل )ال( و18جدول )ال خالل, يتضح من رية اإلدا  الوحداتمن بين  االخيرة 

 بلغت نسبتهم خبرة   الذي لم يمتلكونالمزارعين  , اما %(18,5) المحمية في الزراعة  خبرة   ممن لديهم  

 (81,5. )% 

  وبنسبة شكلت مزارع (471) الزراعة المحمية في االميين عددان  (11شكل)الو( 19) جدولال منيتضح    

 %( , ثم26,6بنسبة شكلت )و( مزارع 353والكتابة )  بالقراءة وبلغ عدد  المزارعين الملمين , %(35,5) 

 المتوسطة   بعدها حاملي %( , يأتي 16,4) بنسبة شكلتو مزارع (217بعدد بلغ )دائية الشهادة االبت حاملي 

   ( مزارع أي 93%( , ثم حاملي  الشهادة  االعدادية  بلغت اعدادهم ) 7,7مزارع وبنسبة ) (102)بعدد بلغ  

 %( , نالحظ 6,7( مزارع أي بنسبة )89شكل حاملي شهادة  المعهد أو الكلية )%( , في حين 7,1بنسبة ) 

 يقرأ ويكتب وابتدائي .أمي  المزارعين ان اغلبية 

 سنة (5 – 1)بين الذين  يمتلكون خبرة المزارعين  نالحظ عدد (12شكل )الو (20) جدولال ومن خالل     

 ( مزارع29( سنة بلغ )10 –6%( ,ثم المزارعين الذين يمتلكون خبرة بين) 1,6( مزارع وبنسبة)21) بلغ 

 %(9,8) وبنسبة ( مزارع130( سنة بلغ )15 – 11) %( , في حين المزارعين بعمر ما بين 2,2)بنسبة  

 , 40 – 36,  35 – 31,  30 –  26 ,   25  – 21,    20 –  16المزارعين التي لديهم خبرة بين )أما  

 -% 10,3( اي ما يشكلون نسبة )500 – 91 – 213 – 59 – 145 – 137فأكثر( بلغت اعدادهم  ) 41 

  - 10,9  %–  4,5 %- 16,1 %- 6,9 %- 37,7. )% 

 ( مزارع  أي بنسبة 18, بلغ عدد  المزارعين ذات  االختصاص )( 13شكل )الو (21) جدولمن ال يتضح   

 , اما  %( 17,6اي بنسبة ) مزارع (233) الراغبين في الزراعة المحمية بلغ عددهم , في حين %( 1,4) 

 %( , 61,3) بنسبة مزارع أي (812العمل فيها بلغ عددهم ) العمل كمهنة اساسية ويفضلون الذين يمارسون 

 %( . 19,7أي بنسبة ) مزارع (262لغرض االستثمار )المزارعين بلغ عدد  في حين 

 

 



                          

 

 (18جدول )
 2020لعام   ةفي محافظة القادسيحسب الخبرة عاملين مالكين واللل التوزيع الجغرافي

 

العاملين لديهم المالكين و الوحدات االدارية
 خبرة

العاملين المالكين و %
 الذي ليس لديهم خبرة

مجموع  %
 العينة

% 

 2,3 30 1,8 19 4,5 11 الديوانيةم . ق .

 4,8 64 4,3 47 6,9 17 السنيةناحية 

 2,5 33 2,8 30 1,2 3 الدغارةناحية 

 0,8 10 0,8 9 0,4 1 الشافعيةناحية 

 %10,4 137 %9,7 105 %13 32 المجموع

 12,5 165 9,4 101 26,1 64 عفكم . ق .

 12,3 163 12,2 132 12,7 31 البديرناحية 

 3,6 48 4,3 46 0,8 2 سومرناحية 

 36,6 485 39,1 422 25,7 63 نفرناحية 

 %65 861 %65 701 % 65,3 160 المجموع

 4,3 57 4,5 49 3,3 8 الحمزةم . ق .

 0,8 10 0,6 7 1,2 3 السديرناحية 

 3 40 2,1 23 6,9 17 الشنافيةناحية 

 %8,1 107 %7,2 79 %11,4 28 المجموع

 3,2 43 3,6 39 1,7 4 الشاميةم . ق .

 0,7 9 0,8 9 - - الصالحيةناحية 

 0,5 7 0,6 7 - - المهناويةناحية 

 12,1 161 13,1 140 8,6 21 غماسناحية 

 16,5 220 %18,1 195 % 10,3 25 المجموع

 %100 1325 %100 1080 %100 245 المجموع الكلي

 %100 %100 %100 %81,5 %100 %18,5 النسبة الكلية

 .االول والثاني مارة االستبيان , المحور المصدر : الدراسة الميدانية , است

 

 



                          

 

 (10شكل )
 2020في محافظة القادسية لعام حسب الخبرة عاملين لمالكين والل التوزيع الجغرافي

 

 

 . (18اعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر : 

(19جدول )  
2020عاملين في الزراعة المحمية في محافظة القادسية لعام مالكين والللالتحصيل الدراسي   

 

 % العدد التحصيل الدراسي

 35,5 471 أمي

 26,6 353 يقرأ ويكتب

 16,4 217 ابتدائية

 7,7 102 متوسطة

 7,1 93 اعدادية

 6,7 89 معهد أو كلية

 %100 1325 المجموع

 . والثاني  المصدر : الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور األول 
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(11) شكل   
2020في الزراعة المحمية في محافظة القادسية لعام  لعاملينلمالكين والالتحصيل الدراسي   

 

 

 ( .19باالعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر :

( 20جدول )  
2020في محافظة القادسية لعام  الزراعة المحمية حسب سنوات العملعدد المالكين والعاملين في    

 % العدد السنوات

1 -  5 21 1,6 

6– 10 29 2,2 

11 – 15 130 9,8 

16– 20 137 10,3 

21 – 25 145 10,9 

26 – 30 59 4,5 

31 – 35 213 16,1 

36 – 40 91 6,9 

 37,7 500 فأكثر 41

 %100 1325 المجموع

. والثاني المصدر : الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور األول     
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(12شكل )  
2020في محافظة القادسية لعام  سنوات العملعدد المالكين والعاملين في الزراعة المحمية حسب   

 

 ( .20باالعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر :

(21جدول )  
 2020الزراعة المحمية في محافظة القاسية لعام  في اسباب ممارسة المالكين والعاملين

 

 % العدد االسباب

 1,4 18 اختصاص بالدراسة

 17,6 233 ةيالرغبة الشخص

 61,3 812 عائلياستمرار لعمل 

 19,7 262 استثمار لألموال

 %100 1325 المجموع

 

 . والثاني  المصدر : الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور األول
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 (13شكل )
 2020الزراعة المحمية في محافظة القاسية لعام  في اسباب ممارسة المالكين والعاملين

 

 

 ( 21باالعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر : 

 :(  Ways firrigatiors ) طرائق الري واساليبه. ثانياً  

 بهدف توفير الرطوبة لنمو النباتات دونمن الماء   بالقدر المطلوب  الري يعرف هو عملية امداد التربة      

 تتناسب كلفتها مع االقتصادياتلوقت نفسه افي المياه وفاقد في التربة  مع كفاءة في قدرة  التشغيل وفي فاقد  

)المتاحة  
1
) . 

 ساسيات طرق الري للمحاصيل الزراعية , كما انه من العوامل المهمةمن أ بأشكاله المختلفة   يعد الماء       

  مراحلاً في كل مرحلة من ياً ورئيسمالمؤثرة في نمو النبات وتطوره وانتاجه وذلك ألن الماء يلعب دور حاس 

 ت , ابتداء من مرحلة اإلنبات وانتهاء بمرحلة تكوين الثمر , فالماء ال يدخل في تكوين خاليا النباتنمو النبا 

 ويقوم أيضا بدور الوسيط في نقل المواد العضوية وغير العضوية .وإنما يذيب المواد الموجودة فيهافحسب  

 األجزاء ومن غير الماء ال يستطيع النباتالمعدنية التي تمتص من قبل الجذور الى مختلف وتحليل األمالح  

 القيام بالعمليات الحيوية , ولهذا عندما يقل الماء عن الحد األدنى  يتعرض النبات لألضرار ويتسبب بإغالق 

 النتح مما يؤدي –مسامات اوراق النبات وانكماشها وتباطؤ نموها وأثمارها, ومن ثم تؤدي الى تقليل التبخر 

)ليات الحيوية والفسيولوجية للنبات اختالالً في العم 
2
 تعتمد منطقة الدراسة بشكل كبير على المياه السطحية,  (

 الري المستخدمة في محافظة القادسية : قائومن اهم طر, نهار والجداول باألالتي تتمثل  
                                                           

 . 285, ص2004المصرية للطباعة والنشر والتوزيع, االسكندرية , , المكتبة الحديثةمحمد اسماعيل, نظم الري ( سمير  1)

 . 108 – 107( كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص  2)
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 :(   Method of irrigation through an intermediary) )المضخات(  الري بالواسطةطريقة  -1 

      األراضيهي عملية ايصال المياه الى األراضي الزراعية بواسطة المضخات وتنتشر هذه الطريقة ضمن     

 اروائها من ف األنهار التي ال يمكن الري المعروف بأكتا وجداول , ضفاف  األنهار  المرتفعة التي تقع على 

)مياه الجداول  
1
 المياه من الكهرباء( لرفع –من المضخات )الديزل   محافظة  القادسية  نوعين  في  يوجد . (

 االراضي الزراعية المرتفعة . الى نهار اال 

 (169)إذ بلغ عدد المضخات  عفك جاء بالمركز االول ان قضاء (14شكل )الو (22جدول )اليتضح من       

 %( , ثم 15,1)بنسبة و ( مضخة42المضخات ) بلغ عدد إذ  الشامية قضاء  %( , يليه61وبنسبة ) مضخة  

 يليه بالمركز االخير  في حين, %( 12,7بنسبة )و( مضخة 35المضخات ) إذ بلغ عدد الديوانية  قضاء يليه 

 %( .11,2)بنسبة و( مضخة 31قضاء الحمزة إذ بلغ عدد المضخات ) 
 (22جدول )

 2020التوزيع الجغرافي لعدد المضخات في محافظة القادسية 
 

 %   المضخات  الوحدات االدارية

 3,6 10 الديوانيةم . ق .

 4,1 11 السنيةناحية 

 4,3 12 الدغارةناحية 

 0,7 2 الشافعيةناحية 

 %12,7 35 المجموع

 14,8 41 عفك م . ق .

 14,4 40 البديرناحية 

 10,5 29 سومرناحية 

 21,3 59 نفرناحية 

 %61 169 المجموع

 6,9 19 الحمزةم . ق .

 0,7 2 السديرناحية 

 3,6 10 الشنافيةناحية 

 %11,2 31 المجموع

 4,3 12 الشاميةم . ق .

 1,1 3 الصالحيةناحية 

 0,7 2 المهناوية ناحية 

 9 25 غماسناحية 

 %15,1 42 المجموع

 %100 277 المجموع الكلي

 .خامسالمصدر : الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور ال 
 
 

                                                           

 . 113, ص1988حث العلمي , الموصل , , منشورات وزارة التعليم العالي والب( ليث خليل أسماعيل, الري والبزل 1)
 



                          

 

 (14شكل )
 

 2020 لعام في محافظة القادسية )الواسطة( التوزيع الجغرافي لعدد المضخات 
 

 

 
  

 . (22باالعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر : 
 

 ري لتوزيع هذه االراضي الزراعية يجب اتباع اسلوب النهر الى  المياه من عملية ايصال  بعد ان تمت       

 : وهي كما يلي المياه بحسب نوع التربة وسطح االرض وطبيعة المحصول 

 : (  Drip irrigation systems )  الري بالتنقيطاسلوب  –2

 منطقة انتشار الجذور,للماء داخل التربة وباألخص في والمستمر   التدفق البطيء يعرف الري بالتنقيط       

 الرييعد أجهزة التنقيط .   الغذائية من خالل لتوفير احتياجاتها   حيث تمد النباتات بالماء مع أضافة االسمدة 

 أولى تجارب  وقد بدأت , وتطورت خالل نهاية القرن الماضي الري التي استخدمت ساليبمن أهم أبالتنقيط  

   سطح التربة يضعون مواسير فخار تحت  حونحيث كان الفال م 1860لنظام  من الري في ألمانيا عام اهذا  

 )الفلتر( من الحصى  بطبقة  بتغطيتها  ثم يقومون  بعضها   سم وعلى مسافة خمسة أمتار من 80على عمق  

 نظام  وصالت المسامير , وعلى الرغم من ان  تتسرب من خالل  سم , حيث كانت المياه 50  – 30بسمك  

 منبهذا النظام ال تزال تمثل نسبة صغيرة   المساحة المروية  بدأ ينتشر بمعدل سريع , إال ان  الري بالتنقيط 

   متستخد الري الحديثة والتي د انظمةأحبالتنقيط يعد الري  كما. المحافظة المساحة الكلية المروية على مستوى 

 لكل  نبات  بالكمية  المناسبة وفي المواعيد  المياه والتي تتيح توفير  في منطقة الدراسة المحميةالزراعة  في 
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 بسبب للري  مالحة مياه اجا  كبير حتى  في  حالة استخدامه  إنت بالتنقيط  الرييعطي اسلوب  . (1)المناسبة  

 على من الحصول  تمكنه  يمتاز بخصائص ألغلب  النباتات للري بهذا  النظام  كما وأنه  االستجابة الكبيرة  

 على الجذرية , إذ باإلمكان السيطرة  بالتهوية في المناطق  رطوبي عاٍل دون حصول مشاكل تتعلقمحتوى  

 نمو في المنطقة الجذرية بالشكل الذي يقلل من خطورة االمالح ويساعد على زيادة  للمغذيات  احسن توازن 

)المزروعة وتطوير اإلنتاج الزراعي المساحة رقعة اتساعالنباتات ومن ثم  
2
 : (3) الري بالتنقيط فوائد ومن . (

 .يحمي  ثروتنا  المائية  من الهدر والضياع  -أ 

 . اكثر للمزارعين يوفر ايراد ومدخوالتويزيد االنتاج ويحسن نوعيته   -ب

 .يوفر الوقت الكثير في العمل الزراعي عند اضافة االسمدة الكيمياوية مع مياه السقي -ت

 المياه ألنها تعد من افضل الطرائق في منطقة الدراسة لكونه يوفر   بالتنقيط يفضل استخدام طريقة الري     

 زراعة الشتالت , تنقل الشتالت لتوزع على خطوط التنقيط  لكل نبات وبالكمية المناسبة ويروي الحقل قبل 

 2 - 1 ساعة ولمدة \لتر  4تروي بمعدل والمحاصيل المزروعة محصول من زراعة  لكل ال حسب مسافات 

)ساعة يومياً  
4
 ( .5, كما في صورة ) (

 بلغتإذ ,  محافظة القادسية ساليب الشائعة فيمن األ بالتنقيط , يعد اسلوب الري  (23) جدولاليتضح من    

 قضاء , ثم يليه %(65,8)%(, حيث جاء قضاء عفك بالمركز االول بنسبة بلغت 91,2)نسبة هذا االسلوب 

 بنسبة  الديوانية قضاء  في المركز الثالث  يليه  حين( , في %17,8)بالمركز الثاني  بنسبة  بلغت   الشامية 

 %( .7,7بلغت )بنسبة  , يليه بالمركز االخير قضاء الحمزة%( 8,7)
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 109جاسم , المصدر سابق , ص  ( كاظم عبادي حمادي 1)

نظام الري بالتنقيط في الظروف   تحت  في التربة واالمالح  الماء  توزيع   الري على  ( مقداد نافع الراوي , تأثير فترات 2)

 . 12, ص 1980الصحراوية  , رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الزراعة , جامعة بغداد , 

, الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي ,  ( 3ليل االرشادي للعمليات الزراعية في العراق , ط )( عبد طعمة غيالن , الد 3)

 . 163, ص  2018

 2011, بغداد ,  , وزارة الزراعة البيوت البالستيكية داخل  الخضر وزراعتها  , اهمية انتاج شتالت  جمهورية العراق ( 4)

 . 17, ص 



                          

 

  (5صورة )
 

 سقي محصول الباميا بواسطة انابيب التنقيط داخل االنفاق في ناحية نفر
 

 
 ( .2021\1\22)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :               

 

 :(  Almrouz irrigation method ) اسلوب الري بالمروز-3

 
 ( م او اكثر من ذلك 1,2( وعمقها )0,75عرضها ) يتجاوز بقنوات صغيرة الحجم ال يتمثل هذه االسلوب     
 

 بعاد المروز بحسب  نوع التربة وانحدار االرض وحجم التصريف المحصول وتختلف  أ على نوع  اعتمادا  
 

 ومن فوائدها تقليل الضائعات المائية الناجمة عن التبخر والتسرب وقلة مشكلة التغدق وامكانية القيام بعمليات 
  
)خدمة التربة والمحصول الزراعي  

1
)  . 

  

 أذ لمتبعة في الري في منطقة الدراسةيعد اسلوب الري بالمروز من االساليب ا( , 23جدول )اليتضح من      
  
 الشامية  بنسبة  قضاء %( , يليه53,9قضاء عفك  بنسبة بلغت )%( , جاء 8,8الري بالمروز )بلغت نسبة  
  
 بالمركز االخير قضاء    يليه  حين  , في %(16,1قضاء الحمزة  بنسبة بلغت )  %( , ثم يليه21,5بلغت ) 
  
 %( .8,5بلغت )بنسبة  الديوانية 
 
 

                                                           

 . 69الشيباني , مصدر سابق , ص ( مناهل طالب حريجة  1)



                          

 

(23جدول )  
2020والمروز في محافظة القادسية لعام  بالتنقيط بأسلوب الري االراضي المروية   

 اعداد مجموع % الري بالمروز % الري بالتنقيط الوحدات االدارية
 البيوت واالنفاق 

% 

 2,2 33 2,3 3 2,2 30 م . ق .الديوانية

 4,7 69 5,4 7 4,6 62 ناحية السنية

 1,5 22 0,8 1 1,6 21 ناحية الدغارة 

 0,3 4 - - 0,3 4 ناحية الشافعية

 %8,7 128 %8,5 11 %8,7 117 المجموع

 7,6 112 17,7 23 6,6 89 م . ق .عفك

 8,3 122 8,5 11 8,3 111 ناحية البدير

 3,2 47 4,6 6 3,1 41 ناحية سومر

 45,5 669 23,1 30 47,8 639 ناحية نفر

 %64,6 950 %53,9 70 % 65,8 880 المجموع

 5,3 78 9,2 12 4,9 66 م . ق .الحمزة

 0,3 4 - - 0,3 4 ناحية السدير

 2,9 43 6,9 9 2,5 34 ناحية الشنافية

 %8,5 125 %16,1 21 %7,7 104 المجموع

 1,6 24 4,6 6 1,4 18 م . ق .الشامية

 0,3 3 - - 0,2 3 ناحية الصالحية 

 0,2 2 - - 0,1 2 ناحية المهناوية

 16,1 237 16,9 22 16,1 215 ناحية غماس

 %18,2 266 %21,5 28 %17,8 238 المجموع

 %100 1469 %100 130 %100 1339 المجموع الكلي

 %100 - %100 %8,8 %100 %91,2 النسبة الكلية

 
 . االستبيان , المحور الخامسمارة المصدر: الدراسة الميدانية , است

 
 
 
 
 
 



                          

 

 : (Agricultural policy). السياسة الزراعية ثالثاً  

 السياسة االقتصادية التي تتبناها الدولة في القطاع الزراعي يقصد بالسياسة الزراعية هو ذلك الجزء من      

 ولة له اثر في تحديد نمط االنتاج ل الدهداف محددة , ان تدخ  مجموعة من البرامج تستهدف تحقيق أمتضمنة  

 كبيرٍ  دورٍ  ولها ,لها اهميتها االستراتيجية الزراعي وذلك من خالل تركيز الدولة على بعض المحاصيل التي 

 تطوير هذه الزراعة المحمية وتعمل على التي من  شأنها فتعمل على  سن القوانين  في توفير االمن الغذائي 

 للمزارع وتوفير الكاملالدعم  المواد وتقديم   لزيادة االنتاج من هذه  الزراعية المساحاتاستثمار الكثير من  

 المحاصيل فضال  لهذه زراعتهمحاجزاً يقف امام  قد تكون  اقتصادية التي تمنع تحملهم اعباء   الكفيلةالسبل  

)األسعار لبعض المنتجاتبتحديد الدولة  عن قيام 
1
 اقتصاديات  الدولة النامية في  مهمادورا  الزراعة تلعب, (

 دفع فهي كذلك تساعد في  من المواد المواد الغذائية, وغيرهاأو المتقدمة , باعتبار الحجر األساس لمختلف  

 تملكه من موارد , ولهذا فأن ما خاصة إن احسنت الدول استغالل من بؤرة التخلف,عجلة التنمية والخروج  

 تكوينالبطالة ومساهمتها في  والقضاء علىفي توليد الناتج القومي كونها تساهم اعة هي عصب الحياة الزر 

)أهميتها في بناء الدولة وعلى هذا تكمن الدخل القومي  
2
) . 

 أما بالنسبة للسياسة الزراعية تجاه الزراعة المحمية فالدولة  توفر الخدمات الرئيسية للمزارعين , بحيث     

 وتوفير الخدمات ,مجال الزراعة , والمتابعة من قبل كوادر فنية فيبأشراف الدولة تجري الزراعة المحمية  

  االقتصاديةلخدمة البلد باعتباره من االنشطة  تطوير هذا النشاط الزراعي والهدف هو االساسية المشار اليها, 

 وبأسعار تمكن المواطنالزراعية واالكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل  العمل   هم  في توفير فرصتسالتي  

)الحصول عليها  
3

 وسياسات فرعية سوف نناقش اهمها تظم مجموعة من االجراءات ان السياسة الزراعية. ( 

 : في محافظة القادسية الزراعة المحميةتأثيراً على  

 : (   Agricultural credit)التسليف الزراعي  –1

 المنتجين الزراعيين برأس المال   التي يتضمن مد االقتصاديبأنه ذلك النشاط لتسليف الزراعي ابيقصد       

 هممنخفضة  نسبياً ألن من أالمختلفة  ضمن فترة زمنية محدودة وبفوائد  الالزم للقيام  بالفعاليات االقتصادية 

 ومشكلة فر رأس المالالعملية اإلنتاجية هي  مشكلة  تو المزارعين عند القيام بممارسة  المشاكل التي تواجه 

                                                           

 .163, ص  2021,   دار الوفاء للنشر( , 1ط )( محمد حبيب العكيلي , جغرافية الزراعة ,  1)

( كوثر دبة , السياسة الزراعية ومعضلة التنمية االقتصادية في الجزائر , رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق  2)

 . 10, ص  2017البواقي , والعلوم السياسية , جامعة أم 

 . 41 – 40( كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص 3)



                          

 

)العمليات الزراعية المختلفة  إلكمال  يحتاجونها   التي ومستلزمات اإلنتاج  الحصول على السلف  
1
 حيث.  (

 تتطلب الحاجة الى التسليف الزراعي  وأنواع وطبيعة الجهات القائمة  فيه وشرط الحصول عليه  تبعاً لتقدم  

 لألغراض االستهالكية من أجل التسليف الىالحاجة  تكون حيث, تديره   والمؤسسات التيالقطاع الزراعي  

)كين المنتج مجابهة العجزتم 
2

 محافظة المزارعين في  الوحيد للمقترضين يعد المصرف الزراعي الممول. ( 

 متوسطة  والقروض من سنة واحدة قلأ قصيرة االجل  , تعد القروض القروض  بتقديميقوم   الذيالقادسية  

)( سنوات 10 – 5طويلة األجل ) ( سنوات , اما القروض5 – 3االجل ) 
3
)  .  

 لتنمية المشروع وتحقيق اعلى انتاجية ,البالستيكية تحتاج الى رأس مال كبير  واالنفاق البيوتانشاء ان      

 إذ بسبب قلة المال يلجأ المزارعين الى االقتراض والتسليف, إذ بلغت القروض التي قدمت لصغار الفالحين 

 الديوانية ان قضاء( 15)شكلالو( 24)الجدولمن  يتضح, دينار ارينملي (2211040291)2012في عام  

 بالمركز الثاني   , يليه %(48,8) بنسبة   دينار  مليون (1078640291) بمبلغ قدره  بالمركز االول  جاء 

 الشامية في المركز , ثم يليه قضاء %(21,3)بنسبة  دينار( مليون 472100000) قدره بمبلغ قضاء عفك 

 قضاء الحمزة بمبلغ  بالمركز االخير  , يليه%(15,4) بنسبة ( مليون دينار339500000)الثالث بمبلغ قدره 

 2015  – 2014 – 2013السنوات)في , اما  %(14,5)بلغت  بنسبة( مليون دينار 320800000)قدره 

 يعود الى نسبة الفوائد المرتفعة هذا  القروض تتوفر( لم 2020 - 2019 –  2018 – 2017 – 2016 –

 التسليف الحكومي .وطبيعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رة التعليم العالي والبحث العلمي  , مطبعة  دار , منشورات وزاالمشهداني  , التمويل والتسليف الزراعي  ( عبدهللا محمد  1)

 . 150, ص الحكمة , بال تاريخ  

, ص  1990عبيد حمادي , االقتصاد الزراعي , دار الحوه للطباعة والنشر , الموصل , ( سالم توفيق النجفي , اسماعيل  2)

157 . 

 .  2020, بيانات غير منشورة  مصرف الزراعي في محافظة القادسية, شعبة التسهيالت المصرفيةال جمهورية العراق, ( 3)



                          

 

 (24جدول )
 2012في محافظة القادسية لعام واالنفاق البالستيكية  البيوتالقروض الممنوحة ألصحاب 

 %   دينار عراقي بالمليون \ الممنوحة المبالغ د المقترضيناعدا الوحدات االدارية

 28,7 633920208 25 الديوانية. م . ق

 - - - السنيةناحية 

 %12,2 270400000 18 الدغارةناحية 

 7,9 174320083 13 الشافعيةناحية 

 %48,8 1078640291 56 المجموع

 9,1 202100000 14 عفكم . ق .

 8,7 193200000 11 البديرناحية 

 3,5 76800000 5 سومرناحية 

 - - - نفرناحية 

 %21,3 472100000 30 المجموع

 7 154800000 8 الحمزةم . ق .

 5,1   112000000 6 السديرناحية 

 2,4 54000000 2 الشنافيةناحية 

 %14,5 320800000 16 المجموع

 13,6 299900000 12 الشاميةم . ق .

 - - - الصالحيةناحية 

 - - - المهناويةناحية 

 1,8 39600000 1 غماسناحية 

 %15,4 339500000 13 المجموع

 %100 2211040291 115 الكلي المجموع

 . 2020,  بيانات غير منشورة , في محافظة القادسية  المصرف الزراعيالمصدر : جمهورية العراق ,  

 

 

 



                          

 

 (15شكل)
 2012في محافظة القادسية لعام  صحاب البيوت واالنفاق البالستيكيةالقروض الممنوحة أل

 

 . (24باالعتماد على جدول ) ةالباحث المصدر : 

 :(  The machine is )  المكننة –2

 الدول النامية تعني المكننة يختلف  مفهوم المكننة الزراعية  تبعا لمراحل التطور التي حققتها البالد ففي        

 الزراعي , لكن  مفهومها  في االقطار المتقدمة ال  تقتصر على  مجرد  وحدات  قوة  مختلفة  تشمل الجرار  

 للقيام بمختلف العمليات الزراعية التياعة بل يشمل جميع المعدات الالزمة وحدات القوة المستخدمة في الزر 

)ثبت  نجاحها  
1
 والدقة  واالنجاز في العمل  الزراعية   وقت  في حراثة  االرضمن  الالكثير  ختصرت او.  (

 . (2)ا هوتقليل الجهد والتكاليف واصبحت المكننة مهمة في عملية االنتاج الزراعي وال يمكن االستغناء عن 

 وبعض يتضح من خالل الدراسة الميدانية ان اآلالت المستخدمة في منطقة الدراسة الساحبات والمضخات    

 بشق  وانشاء وتلك  اآلالت التي تختص  ( 6في صورة )كما   االرض ة اآلالت الزراعية الصغيرة مثل قالب 

 , المخصصة  للزراعة  بصورة عامة الصغيرة الزراعية  عدد الساحبات وبعض اآلالت , وبلغمروز السقي 

 االول (, ان قضاء عفك جاء بالمركز25)الجدوليتضح من   ( الة3000)والزراعة المحمية بصورة خاصة 

 (778بواقع) يليه قضاء الديوانية بالمركز الثاني,%( 32,2)( الة وبنسبة967قع )عدد اآلالت بوا من حيث 

 في حين يليه , %(24,5( وبنسبة )734الشامية بواقع )قضاء  %( , يليه في المركز الثالث25,9)وبنسبة  

                                                           

 .146 – 145, صعلي محمد المياح , مصدر سابق  ( 1)

اي , ماجد حازم العبيدي , ماجد صالح البهادلي , المكائن واآلالت الزراعية ودورها في تحسين ( شاكر حنتوش عد 2)

 . 20, ص  2009( , جامعة البصرة , 35( , العدد )4االنتاج الزراعية , مجلة ابحاث البصرة ,  الجزء )
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 %( .17,4( الة وبنسبة )521في المركز االخير قضاء  الحمزة بواقع ) 
 (6صورة )

 قضاء عفكفي مركز  تستخدم داخل البيوت البالستيكية )قالبة(  الة صغيرة

 
 ( .2021\2\27)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :        

 (25جدول )
 2020التوزيع الجغرافي لعدد الساحبات في محافظة القادسية لعام 

 %   الساحبات عدد الوحدات االدارية

 5,2 157  الديوانيةم . ق .

 4,1 123 السنيةناحية 

 10,9 328 الدغارةناحية 

 5,7 170 الشافعيةناحية 

 25,9 778 المجموع

 5 150 عفكم . ق .

 7 209 البديرناحية 

 14,3 430 سومرناحية 

 5,9 178 نفرناحية 

 %32,2 967 المجموع

 6,5 196 الحمزةم . ق .

 4,2 125 السديرناحية 

 6,7 200 الشنافيةناحية 

 %17,4 521 المجموع

 4,4 133 الشاميةم . ق .

 6,4 191 الصالحيةناحية 

 6 180 المهناويةناحية 

 7,7 230 غماسناحية 

 %24,5 734 المجموع

 %100 3000 المجموع الكلي
 

 . 2020بيانات غير منشورة ,  محافظة القادسية , هورية العراق , مديرية زراعةمالمصدر : ج



                          

 

        :(  Electric heaters ) الدفايات الكهربائية -3

 تدفئة هذه  البيوت  باستخدام الدفايات التي   يمكن المحمية , حيثواألنفاق  في البيوت طرق التدفئة  تتعدد    

 البالستيكية او التدفئة   واالنفاقالبيوت  داخل   وتوزيعه  الهواء  على  تسخين تمدبالديزل , والتي  تع تعمل  

)الموزعة داخل البيوت   االنابيب  او البخار او بواسطة  لماء الساخنا  عن طريق  المركزية 
1
 من  يتضح ,  (

 عند  (7كما في صورة ) , بالكهرباء  تعملان المزارعين يستخدمون الدفايات التي  ,الميدانية خالل الدراسة  

 .(شباط - كانون الثاني –)كانون االول سيما في شهرلصفر المئوي ال الى ما دون ا الحرارة انخفاض درجة 

الكهربائيةالدفايات   الذي تستخدم  نسبة البيوت واالنفاق  البالستيكية إذ بلغت ( ,26جدول )ال من يتضح        
 

,  %(83,7)التي لم تستخدم  الدفايات الكهربائية  البالستيكية واالنفاق نسبة البيوت %( , بينما بلغت16,3)   
 

. الشمسية واالنفاق الذي لم تستخدم الدفايات الكهربائية على الطاقة البيوت تعتمد حيث   
 

(7صورة )  
في ناحية الشنافية لمحصول الخيار الدفايات الكهربائية في البيوت البالستيكية  

 
 

  . (2021\2\23)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :   
 
 

                                                           
 

 . 14ادارة  االرشاد واالعالم الزراعي  , ص ,  1997( منى سيد عبد الحميد , الزراعة المحمية والزراعة بدون التربة  1)



                          

 

(26جدول )  
2020في البيوت واالنفاق البالستيكية لعام  التوزيع الجغرافي للدفايات الكهربائية  

مجموع البيوت  %
 واالنفاق

 واالنفاق البيوت %
 المدفأة 

 واالنفاق البيوت %
  غير المدفأة

 الوحدات االدارية

الديوانيةم . ق . 29 2,4 4 1,7 33 2,2  

 ناحية السنية  52 4,2 17 7,1 69 4,7

 ناحية الدغارة 19 1,5 3 1,3 22 1,5

 ناحية الشافعية 4 0,3 - - 4 0,3

8,7%  128 10,1%  المجموع 104 8,4 24 

عفكم . ق . 99 8 13 5,4 112 7,6  

البديرناحية  101 8,3 21 8,8 122 8,3  

 ناحية سومر 15 1,2 32 13,4 47 3,2

 ناحية نفر 582 47,3 87 36,4 669 45,5

64,6%  950 64%  153 64,8 
% 

 المجموع 797

الحمزةم . ق . 55 4,5 23 9,6 78 5,3  

 ناحية السدير 1 0,1 3 1,3 4 0,3

 ناحية الشنافية 33 2,7 10 4,2 43 2,9

8,5%  125 15,1%  36 7,3%  المجموع 89 

الشاميةم . ق . 11 0,9 13 5,4 24 1,6  

 ناحية الصالحية - - 3 1,3 3 0,3

 ناحية المهناوية - - 2 0,8 2 0,2

 ناحية غماس 229 18,6 8 3,3 237 16,1

18,2%  266 10,8%  26 19,5%  المجموع 240 

100%  1469 100%  239 100%  المجموع الكلي 1230 

100%  1469 - 16,3%  - 83,7% الكليةالنسبة    

 

.الثالث المصدر : الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور   
 

 



                          

 

 : (Extension   Agricultural) االرشاد الزراعي -4 

 الفعلي  لمراحلها المختلفة  بالتطبيق  ية  يقومبأنه عملية تعليمية غير مدرس  الزراعي رشاد باإل يقصد       

  ,الفالحين  كيف  يمكنهم الرقي  بمستوى معيشتهمل  من المهنيين  يهدف الى تعليم والمتشابكة  جهاز متكام 

 واستعمال ,االستغالل االمثل للمصادر الطبيعية المتاحة لهم  من خالل, وذلك الذاتية اعتمادا على  جهودهم  

 وتحسيندة في اإلنتاج راعة بما يحقق زياوتطبيق االساليب العلمية الحديثة بالز, في الزراعة  طرائق افضل 

 وتثقيف   توعية  في  الدور المهم له  والذي   العوامل  همأ  من  واحداً   الزراعي  االرشاد يعد .  ( 1) نوعيته  

 الزراعية الحديثة ويكون مواكباً لكافة العمليات  الطرق واألساليب والتقنيات  نحو اتباع  ودفعهم  المزارعين 

 جل تفعيل هذا العامل ال بد من  تكثيفربة وحتى الحصاد والتسويق , ومن أتحضير الت الزراعية من بدايات 

 محافظة   عداد المرشدين الزراعيين في, والنشاطات وزيادة  أوزيادة  الندوات  وتطويره  االرشاد الزراعي 

 . والمزارعين سكان الريف مع عددبما يتناسب القادسية ,  
  
 في منطقة  المرشدين عدد  غبل , حيث( 27جدول )الالميدانية كما في  والزيارات االرشاديةتتمثل الندوات      

ً  مرشداً   (50) الدراسة   من مجموع مالك (57رشادات الزراعية )الايحصلون على  عدد الذي بلغو,  زراعيا

 ( مالك , اما المالكين التي  لم  يستفيدوا  من  هذه  االرشادات بلغت اعدادهم 277المالكين البالغة  اعدادهم ) 

 الحكومي. الى قلة الدعم هذه يعود  , ( مالك220) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 1986الموصل ,  ,  دار الكتب للطباعة والنشر , مبادئ االرشاد الزراعي , , سمير عبد العظيم عثمان ( زكي حسن الليلة 1)

 .11, ص



                          

 

 (27جدول )
 2020دية في محافظة القادسية لعام النشاطات االرشا 

 تاريخ انعقادها مكان الندوة موضوع الندوة

 مرض التبقع الفايروسي
 

 (يصيب محصول الطماطة)

 2020\9\7 الشامية

 2020\9\8 الصالحية

 2020\9\10 غماس

 2020\9\13 المهناوية

 2020\9\14 الشنافية

 
 
 
 
 
 
 

 االدارة المتكاملة لآلفات الزراعية

 2020\10\11 سومر

 2020\10\12 الحمزة

 2020\10\13 المهناوية

 2020\10\14 المركز

 2020\10\15 البدير

 2020\10\19 الصالحية

 2020\10\20 الشنافية

 2020\10\21 الدغارة

 2020\10\22 الشامية

 2020\10\25 غماس

 2020\10\26 السدير

 2020\10\27 السنية

 2020\10\28 الشافعية

 2020\10\29 عفك

 2020\10\29 نفر

 2020رشادي , بيانات غير منشورة , جمهورية العراق , مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم المركز االالمصدر :  

 : (Fertilization  ) دــــــــــــــالتسمي -5 

 افتقدتها التربة او قلت نتيجة الستمرار ذائية التي يحتاجها النبات والتييعني تجهيز التربة بالعناصر الغ      

 , فيحتاج النبات والمحصول ومراحل نموه نوع التربةدة بحسب مجة النبات لألسوتختلف حازراعتها سنوياً , 

 مستمر   انقسام الةوذلك  لكون النبات  يمر بح  نمو الخضركبيرة  من النتروجين في  مراحل  الى  كميات   

 الى عنصر الفسفور في  وتزداد الحاجة  النتروجين الى عنصر   في  حين تقل  الحاجة ةجديدوتكوين خاليا  



                          

 

)مراحل التزهير  
1
) .     

 تقسم االسمدة الى نوعين :    

  : (Organic fertilizers) العضوية االسمدة -أ 

 المتوازن, اضافة االسمدةالتسميد  , ولتحقيق لتسميد الخضر ومتخمرة متحللةوحيوانية  مخلفات نباتية هي    

 العضوي يعد  مكمالً   , فالسماد سنتين  واحدة كل وبمعدل مرة   لفترةا خالل هذه  للتربة   العضوية المتحللة 

 ويعدل من درجة والحيوية  والكيميائية   الطبيعية  التربة  خواص  فهو يحسن  الكيمياوية  االسمدة  إلضافة 

 الى توفير جزءاصالً في التربة وباإلضافة  بعض العناصر الموجودة   حموضة التربة مما يسهل امتصاص 

)لعناصر الغذائية الالزمة للمحصولكبير من ا 
2
 (Mالنتروجين) الى عنصر حتاج نباتات الزراعة المحميةت .(

 ( وعنصرMg) المغنيسيوم ( وعنصرC( وعنصر الكالسيوم )K) ( وعنصر البوتاسيومPوعنصر الفسفور ) 

 . (Fe( وعنصر الحديد )Muالمنغنيز) 

 :  (  Organic Compounds) المركبات العضوية -ب 

 ,سماد عالي الفسفورالدراسة ومن اهمها  في منطقة تستخدم من قبل المزارعين التي ميائيةالكيالسمدة هي ا   

 واسمدة عالي البوتاس , وسمادبحرية وسماد هيموك أسد سقاية ( ,سماد طحالبN – P – Kوسماد متوازن ) 

 . (8)  كما في صورة ,  التي يتم اضافتها بواسطة المرشات , (3) النتروجين 
 ( 8صورة )

 المرشات المستخدمة في رش المبيدات

 
              . 2020المصدر : جمهورية العراق , مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة ,   

                                                           

 . 161, ص 2018( عبد طعمة غيالن , مصدر سابق ,  1)

 .2020,  , بيانات غير منشورة االرشاد والتعاون الزراعي, مركز القادسيةمديرية زراعة محافظة , جمهورية العراق ( 2)

 ( .2021\2\2) , ناحية الشنافية بتاريخمع المزارع  ماجد حسين حميد   , مقابلة شخصية الدراسة الميدانية , ( 3)



                          

 

 :(  Farm associations ) الجمعيات الفالحية –6

 مؤسسات اقتصادية زراعية واجتماعية وثقافية تعمل على تهيئة مختلفة الوسائلتمثل الجمعيات الفالحية      

 المبذولة في استغالل األراضي الزراعية وما يرتبط بها من فعاليات اقتصادية واجتماعية تهدف الى تحسين 

 هي  وسيلة  منظمة  من  وسائل التنظيم مستوى المعيشة  وتطوير أساليب اإلنتاج  الزراعي  في الريف , و 

 عضاء رها  بعض  االاهم  فيها  ويملكها ويدييسالزراعية ,   االقتصادية االعمال  بإدارة  تقوم   االجتماعي 

)بالزراعة  مهنتهم  تتصل   الزراعين أو الذين 
1
 ( الذي 43رقم ) قانون 1977الدولة في عام   اذ صدرت . (

 وحد فيه الحركة الفالحية واتحادها بالحركة التعاونية الزراعية ضمن تنظيم واحد هو االتحاد العام لجمعيات 

)التعاونية  الفالحية 
2
 المالكينمجموع عدد  من مالك (51)نحو  الجمعيات ن لهذهالمنتمي المالكينعدد  بلغ . (

 .مالك  (277) نحو البالغة اعدادهم  

 :(  Agricultural Marketing ) تسويق الزراعيال -7

  الى مراكز التجميع مناطق إلنتاج  من لقة  بنقل المنتجاتبالتسويق الزراعي  كافة  العمليات المتعيقصد      

ً  بجني المحصول متكاملة  تبدأ ويتم هذا االنتقال عبر عملية ,  والمركزيالمحلي    بتجار الجملة     وتمر أحيانا

   والتحويلقل النوأحياناً  التصدير  وصوال ً الى  المستهلك  وضمن  هذا  المسار بتدرج    والعالوي  الشعبية 

 , فحاجة  االنتاج التي تؤثر في  المختلفة  المظاهر البشرية  حديعد السوق  أ,  (3) والفرز والتعبئة والتخزين  

 طلبه لهذه السلع, وتعني ضرورة انتاجها في مناطق االستهالك االستهالكية المختلفة تعنيالسلع  األنسان الى 

  واتساعها عوامل كثيرة منها عدد السكان ونظامهم االجتماعي ومستوىالسوق وتحديد اهمية  منها ,أو قريباً  

 . (4) معيشتهم 

)هداف التسويق الزراعي الى جملة من األ يسعى 
5
) . 

 بهدف القيام  بالوظائف   في اسواق مركزية  ومن ثم  محلية  اسواقتركيز اإلنتاج الزراعي وتجميعه في  -أ

 التسويقية الالزمة بنقل السلع الى مراكز االستهالك . 

 الموازنة  بين العرض  والطلب , ويقصد  بها التحكم  في العروض حتى  يتوافق مع  الطلب من الزمن  -ب

                                                           

 . 237, ص 1969, بغداد , ( , مطبعة العاني 1االقتصاد الزراعي , ط )  مطر الداهري , اسس ومبادئ ( عبد الوهاب  1)

 .  178, ص 1998( , 4, مجلة النفط والتنمية , العدد ) 1968( محمود فالح الالمي , الحركة التعاونية في ضل ثورة  2)

 . 120,  1999( سالم توفيق النجفي , االقتصاد الزراعي االسس والتطبيق , مطبعة جامعة الموصل , الموصل ,   3)

 . 75, ص 1959( , مكتبة عين الشمس , القاهرة , 1قواعد الجغرافية االقتصادية , ج )( نصر سيد نصر ,  4)

,  المنظمة العربية للتنمية الزراعية دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية , ( جامعة الدول العربية , 5)

 . 74ص  , 2009الخرطوم , 



                          

 

 معينة أو اختفائها , وتفادي  التقلبات الكبيرة  في أسعاروالنوع  وتفادي  إغراق األسواق  بمنتجات  والكمية 

 المنتجات  الزراعية  كمرحلة  تسويقية  تبرز فيها  أهمية  التخزين  ووسائله  المختلفة  في  تحقيق التوازن  

 المطلوب .  

 ى المصنعين بينما ال طريقها  تجد  , فالمواد االولية المركزية   الى األسواقوصوله  بعد   االنتاج  توزيع -ت

  . تجار التجزئة لتصل الى المستهلك المواد الغذائية االستهالكية بواسطة توزع 

 المحاصيللخضروات لخزن ل مبردة القادسية مخازن   ال تمتلك محافظة  من خالل الدراسة الميدانيةتبين      

)في االسواق وانخفاض اسعارها  وفرتها حالة في 
1
 منتجاتهم الى الذي يسوقون المزارعين كما تبين نسبة ,  (

 منتجاتهم الى   يسوقون نسبة  المزارعين  الذي بلغت بينما  , %( 78,4نسبتهم )  إذ بلغت المحلية  االسواق 

)الخيار محصول تضمن  يالذ %( 21,6)والمثنى النجف  محافظاتال سيما  خارج المحافظة 
2
) . 

 ً  : ( Transport of ways ) طرق النقل ووسائطه - رابعا

 تعد طرق  النقل أحد العوامل البشرية  ذات االهمية  الكبيرة لمختلف  مجاالت الحياة , ومنها استعماالت     

 زيادة  وتوسع استعماالت  األرض  الزراعية  من خالل   األرض الزراعية  الذي لها  أثر كبير ومباشر في 

 ن قبل وتغير نمط استعماالت األرض الزراعية السائدة, ومن خاللاستثمار ارض جديدة لم تكن مستثمرة م 

 العمليات يتم أيصال المعدات والبذور واالسمدة والخبرة الفنية واإلدارية الالزمة إلدارة مختلف , طرق النقل 

 الحياة وسائلوتقديم  والمهنية وزيادة  خبرته   الذهنية فأن تطوير قابلية  الفالح   الزراعية , فضال عن ذلك 

 علىبشكل كبير  ومساعدته على  العيش الكريم الذي يعتمد  ,الحديثة  لبقائه  في األرض ومنعه من الهجرة  

)النقل  من طرق  بشبكة كفوءة  ربط المدينة  
3
 فهي تعتبر متممة لإلنتاج حيث  كبيرة  أهمية  لطرق النقل.  (

 توجد المنفعة المكانية  للمنتجات في الوقت  المناسب بنقلها من مناطق انتاجها الى المناطق التي تحتاج اليها  

)القيمة أو محدود في قيمته إذا لم تتوافر له وسائل نقل   يعد عديم لذا فإن اإلنتاج أيا كانت طبيعته  
4
)  . 

 م محافظة القادسية ثالث مستوياتالسيارات وسكك الحديد وتضبنوعيها تتمتع منطقة الدراسة بطرق النقل    

 ( .15كما في خريطة ),  

                                                           

,   , مركز قضاء عفك , ناحية الشنافية ,  مع ماجد حسين حميد, مرتضى جبار عبد , ةمقابلة شخصي الدراسة الميدانية , ( 1)

 ( .2020\10\9بتاريخ )

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثامن . 2)

 . 155, ص 1971,  , االسكندرية  المعارف افية دعامة التخطيط  , مطبعة الشامي , الجغر علي ( صالح الدين 3)

 . 21, ص 2004( , دار المعرفة الجامعية , القاهرة , 3( محمد خميس الزوكة , جغرافية النقل , ط ) 4)



                          

 

  ممرين يتكون  من  هي الطرق التي تربط  المحافظة مع  المحافظات المجاورة , التي  ة :الطرق الرئيس -أ

 من  مجموع اطوال الطرق في  متراً  ( كيلو 231الرئيسية )  الطرق  اطوال مجموع  غ ليب إذ , اياباوذهاباً  

 (.28جدول )الكما في , القادسية  في محافظة 

 ياباً الذي  يربط مركز المحافظة   واألخر ا هو طريق واحد  يكفي  لمركبة  واحدة ذهاباً  الطرق الثانوية : -ب

 , كما في( 229,6الطرق الثانوية ) بلغ  مجموع  اطوالإذ البعض ,  بعضهاالنواحي مع وكز االقضية بمرا 

 ( .39جدول )ال 

 هي الطرق ذات  الممر الواحد والتي  تربط القرى الريفية مع الطرق الرئيسية والثانوية الطرق الريفية : -ج

)( كيلو متراً 232,3) , إذ بلغ مجموع اطوال الطرق الريفية 
1
 ( .30جدول )ال, كما في  (

 ( 28جدول )
 

 2020ة في محافظة القادسية لعام الطرق الرئيساتجاهات اطوال 
 

 النسبة %   كم \الطول  ا اتجاه الطريق

 13 30 حلة –ديوانية 

 19 43 نجف –ديوانية 

 22 52,2 سماوة –ديوانية 

 7 16,5 الطريق الصناعي

 39 89,3 الفجر –البدير  –عفك  –ديوانية 

 %100 231 المجموع

 %33,3 692,9 المجموع الكلي

 

فني , بيانات غير المصدر : جمهورية العراق , مديرية الطرق والجسور في محافظة القادسية , القسم ال
 . 2020منشورة . 

 
 
 

 

                                                           

 . 2020مديرية الطرق والجسور  في محافظة القادسية , القسم الفني  ,  بيانات غير منشورة ,  جمهورية العراق ,  ( 1)



                          

 

 (15خريطة )
 2020طرق النقل في محافظة القادسية لعام 

 

 
 . 2020, لعام 1:500000مديرية الطرق والجسور في محافظة القادسية , القسم الفني , بمقياسوزارة النقل ,المصدر : 

 
 
 

 
 
 
 

 



                          

 

 (29جدول )
 اتجاهات وأطوال الطرق الثانوية التي تربط مراكز االقضية بمراكز النواحي في محافظة القادسية لعام

2020 

 النسبة % كم \الطول  اتجاه الطريق

 13 30 الحمزة السياحي –السدير  –طريق ديوانية 

 1 2,5 مقتربات جسر السدير

 7,9 18 دغارة –طريق ديوانية 

 7,7 17,6 شوملي –طريق ديوانية 

 4,4 10 طريق النقل الخاص

 13,7 31,5 ميران العطية –مفرق الشنافية 

 2,6 6 صالحية –طريق شامية 

 3,1 7 مهناوية  -طريق صالحية 

 10,5 24 ميران العطية –طريق الحمزة 

 6 14 غماس –طريق ميران العطية 

 9,6 22 غماس –مفرق غماس 

 8,7 20 السنية –طريق المهناوية 

 11,8 27 عفك –طريق سومر 

 %100 229,6 المجموع

 % 33,2 692,9 المجموع الكلي

 

 . 2020لقسم الفني, بيانات غير منشورة , , في محافظة القادسية , امديرية الطرق والجسورجمهورية العراق ,  المصدر :
 
 
 
 
 
 
 

 



                          

 

 (30جدول )
 

 2020لعام  اتجاهات واطوال الطرق الريفية في محافظة القادسية
 

كم \الطول  النسبة %  اتجاه الطريق 

البونايل –زبيد  –طريق دغارة  6 2,58  

مزرعة الدولة  –طريق الحمزة  13 5,59  

الفوارة –طريق عفك  2,5 1,07  

الغرب  –طريق شنافية  25 10,76  

آثار نفر   –طريق عفك  7 3,01  

البوعبيس –شبانات  –طريق خيري  17 7,31  

المملحة –قادسية  –طريق شنافية  45 19,37  

ام شواريف –طريق غماس  4 1,72  

النغيشية  –طريق غماس  8 3,44  

الطحينية   –طريق مهناوية  13 5,59  

البونايل –طريق سنية  10,5 4,52  

البدر  –طريق البدير  3,6 1,54  

ام عباسيات –طريق صالحية  3 1,29  

الفراحنة  –طريق البدير  21,4 9,21  

الحدادي  –طريق صالحية  6,1 2,62  

النصر –طريق غماس  2,2 0,94  

صدر الدغارة  –طريق دغارة  18 7,74  

حاوي –طريق غماس  6 2,58  

خشانية  –طريق شامية  5 2,15  

البركات  –طريق سومر  16 6,88  

100%  المجموع 232,3 

33,5%  المجموع الكلي 692,9 

  

 . 2020لقسم الفني , بيانات غير منشورة , , امديرية الطرق والجسور, في محافظة القادسية جمهورية العراق المصدر :
 

 
 

 

 
 



                          

 

 أي  ما تمتاز حركة  النقل بالسيارات , محافظة  القادسية  النقل في  برز وسائطمن أ يعد النقل بالسيارات   

 أو حقل بسهولة ,  قرية أي   الوصول الى الباب( أي  امكانية  في النقل )النقل من الباب الى بمرونة عالية  

 نتاج الزراعي والالمفضلة لإل وأنها  , ر والتلفالمنقولة من الضر  فأنها تحافظ على المادة فضال عن ذلك  

)األخرى  بوسائط النقل مقارنة التلفسيما  السريعة  
1
 منطقة الدراسةخالل  الدراسة الميدانية ان تبين من  ,  (

 تؤثر سلباً على غير معبدة التيالترابية البينما نجد العديد من الطرق  , المعبدةل من  طرق النق  تتمتع بشبكة 

 المحاصيلنقل يتم  وعة  في منطقة الدراسة التيعلى الزراعة المحمية , وفضال عن  سيارات  الحمل  المتن 

  نسبة  السيارات المكيفة , وبلغت %(62بلغت نسبتهم ) الذي الكبيرة   الحمل  سيارات منها   االسواق  الى 

 بلغت نسبتها  الحمل الصغيرة  %( , اما  السيارات59) ت  نسبة  السيارات غير المكيفة%( بينما  بلغ41) 

)%( 52,7) , بينما بلغت نسبة السيارة غير المكيفة %(47,3)%( , وبلغت نسبة السيارات المكيفة38) 
2
) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 47, ص  1987مديرية دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , ( سعدي علي غالب , جغرافية النقل والتجارة ,  1)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثامن . 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

: (2020)لعام  في محافظة القادسيةلزراعة المحمية ل الجغرافي  واقعال اوالً .    

 : مدخل 

  محافظة  القادسية لتوفير الغذاء في الموسم  في  المهمةمن المحاصيل   تعد محاصيل الزراعة المحمية    

 التي لم تتوفر فيها الزراعة المكشوفة لذلك ظهرت الحاجة الى الزراعة المحمية في فصل الشتاء مع  توفير  

 حرارة  ورطوبة وامطار , وبالتالي يصبح هذا الفصل لشمسي ودرجات ظروف مناخية  تالئمه من اشعاع ا 

) ث عائالت نباتية مالئماً إلنتاج المحاصيل الخضر الصيفية , تنتمي هذه المحاصيل الى ثال 
1

 ) : 

.قرع الكوسة(  –)الخيار   Cucurbitaceous العائلة القرعية   -1  

Solanaceae . الباذنجان( –الفلفل  –)الطماطة   العائلة الباذنجانية   -2  

 )الباميا( . Malvaceaeالعائلة الخبازية  -3
 
 :   (  Tomatoes) محصول الطماطة -أ 

 تتبع العائلة الباذنجانية تأتي بالمرتبة االولى  التي   من المحاصيل الخضر الصيفية لطماطةيعد محصول ا     

 حي ث   الصحيحة  من التوصيات  العلمية  اما طازجة او مصنعة  وبحسب   تستهلكإذ في منطقة الدراسة ,  

 مما يقلل   المساحة في انتاجية  وحدة   زيادة  اختيار الصنف المناسب مع توفير افضل الظروف  التي تحقق 

)الجنوبية  االصلي له في امريكا   الموطن يعتبر كما  , كلفة وزيادة العائدتمن   
2
 محصول الطماطة من  يعد.  (

 إما  طازجة أو   بطرق  مختلفة وتستعمل  ثمارها   شعوب  العالم معظم   تغذيةمحاصيل األساسية في المن   

 ,الحجم تستعمل في المخلالت  ةالصغير الخضروات مع السلطة تؤكل طازجة لوحدها او في , فأن مطبوخة  

)الغذائية   من  الصناعات  التوابل )الكجب( وغيرهاوفي صناعة   صناعة  المعجون   في أو تدخل  
3
 , تبدأ (

 شتلة(  5000   –  4500الدونم  ) نيسان  ويحتاج   شهر  أذار وتستمر لغاية شهر  في   الطماطة  زراعة 

 تبدأ زراعتها   ( سم, بينما50 – 40بين النباتات )  ( متر والمسافة 2 -1,5وبأبعاد )   مساطب  على وتزرع 

  – 20) زمةرع  في  مشاتل  وكمية  البذور الالتز في شهر كانون االول البالستيكية   واالنفاق في البيوت   

)متر(  \سم  40 – 30والمسافة بين النباتات )م( 1,5المسافة ) مساطب  الى  تنقل  ومن ثم( 25%  
4
 تنمو,  (

 وهي من النباتات الحساسة م  (18)االنبات عندالبذور إذ تستطيع , م   (30 – 15في درجة حرارة )  الطماطة  

                                                           

  . 139عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص  ( كاظم 1)

( رباب جبار صبر , التحليل المكاني للزراعة المحمية في محافظة بغداد , مجلة كلية التربية للبنات , جامعة بغداد ,  2)

 . 1123ص ,  2016( , 27المجلد )

 . 156, صالمصدر نفسه ( كاظم عبادي حمادي جاسم ,  3)

 .  156 – 38صدر سابق , ص ( عبد طعمة غيالن , م 4)



                

 

( 10من ) النخفاض درجة  الحرارة إذ يتوقف نموها في اقل  )م 
1
) . 

 حي ث يتم ذلك من خالل  )المعلقة( العمودية الدراسة بالطريقة   في منطقة يتم تربية محصول الطمامة      

 سم( حسب نوع240 – 180بأسالك  التسليق الموجودة  فوق  خطوط  الزراعة  بارتفاع ) ربط النباتات 

 ازنوازالة  البراعم  الجانبية  للنبات  بشكل  مستمر ومنتظم  وذلك  ألجراء  عملية التو البيوت المستعملة 

 ( وأفضل موعد ألزالتها هو في المرحلة9الخضري والزهري للنبات كما في صورة )المطلوب بين النمو  

 النموات  الثخينة يؤدي الى أحدا ث جروح تركها لتصل الى حجم كبير كما  ان تقليم  االولى لنموها وعدم 

 باألمراض الفطرية كذلك يجري إزالة األوراق السفلية المالمسة للتربة للحصول ويزيد من اصابتها للنبات 

 المحافظة على  العناقيد  بحي ث  تكون  مظللة  قليال  بالمجموع  الخضري  خاص  على تهوية جيدة ويجب  

 فحة( او مرض لل(Crackingبمرض التشقق  للمحافظة  على الثمار من اصابتها  عند زيادة أشعة الشمس  

)الشمس  
2
) . 

 (9صورة )
 في مركز قضاء عفكمحصول الطماطة في البيوت البالستيكية طريقة تسليق 

 
 ( .2021\3\16)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية . المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :  
 

في البيوت البالستيكية للمدة هناك تباين في المساحة واالنتاج لمحصول الطماطة, (31)يتضح من الجدول      

 سنة  يمكن مالحظة  , حي ث  ( دونم163,81( حي ث بلغ معدل المساحة العام )2020 – 2010الممتدة من) 

  – 2010( تمثل المساحة المرتفعة بينما سنوات)2020 - 2016  – 2015 – 2014 - 2013 – 2012) 

                                                           

)1 ( David whiting with Carol . OMeara and Carl Wilson  , vegetable Planting Guide , Colorado 
state University  Extension , 2012 , p . 720 .   

 .14( جمهورية العراق ,وزارة الزراعة , الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي , ص  2



                

 

  2010( تمثل المساحة المنخفضة, اما االنتاج يمكن مالحظة سنوات )2019 – 2018 - 2017 - 2011 

 المرتفع , بينما سنوات  تاج ( تمثل االن2017 - 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012   - 2011 

 ( تمثل 2018سنة )  يمكن مالحظة االنتاجية   , اما المنخفض  ( تمثل االنتاج2020 –  2019 – 2018) 

انتاجية . اعلى   

  – 2010نفاق  يتضح  من نفس الجدول هناك  تباين في  المساحة واالنتاج  للمدة الممتدة من )اما في اال    

( تمثل2013 – 2012( دونم , يمكن  مالحظة  سنوات )238,7( حي ث بلغ معدل  المساحة العام )2020   

- 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2011 – 2010السماحة  المرتفعة  بينما  سنوات )   

  – 2011 – 2010اما  االنتاج  يمكن  مالحظة  سنوات  ) المنخفضة ,  السماحة  ( تمثل2020 – 2019 
 

 ( 2020 – 2019 – 2018 – 2017 –  2016) سنوات   (  بينما2015 - 2014 – 2013 – 2012 

( تمثل االنتاجية المرتفعة .2017) ةتمثل االنتاج المنخفض , اما االنتاجية يمكن مالحظة سن   

 يعود انخفاض المساحة واالنتاج في الزراعة المحمية الى عدم ايقاف استيراد المحاصيل المماثلة في وقت   

   وفرة المحصول محليا . 
(31جدول )  

في محافظة  البالستيكية واالنفاق لمحصول الطماطة في البيوتالمساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية 
(2020 – 2010من ) للمدة القادسية  

 البيوت البالستيكية االنفاق

 االنتاجية
 ( (دونم \كغم 

 االنتاج
(طن ) 

 المساحة
 (دونم(

 االنتاجية
( دونم\كغم  ) 

 االنتاج
 (طن)

 المساحة
 )دون(

 السنوات

2634,92 166 63 11208,95 225,3 20,1 2010 

2460,02 140 56,91 9406,36 266,2 28,3 2011 

2800 280 100 10120,19 421 41,6 2012 

1058,13 364 344 9406,59 428 45,5 2013 

2474,87 197 79,6 10674,15 380 35,6 2014 

2723,81 286 105 10773,81 362 33,6 2015 

4800 72 15 9678,89 422 43,6 2016 

5636,36 62 11 11268,29 231 20,5 2017 

3411,76 87 25,5 14000 112 8 2018 

2750 121 44 12500 25 2 2019 

2131,57 81 38 1670,42 74  44,3  2020 

  المصدر : 
.مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة ( 1)  
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  



                

 

 اما التوزيع الجغرافي لعدد البيوت البالستيكية  ومعدل المساحة واالنتاج واالنتاجية  لمحصول الطماطة      

 مالحظة ( يمكن32جدول )المن خالل ( حسب الوحدات االدارية ,2020 – 2010)خالل المدة الممتدة من 

المجموع %( من46,4البيوت ) نسبةجاء  بالمركز االول من حي ث عدد  البيوت إذ بلغت   قضاء  الديوانية   

 البالغ  من  المعدل االجمالي العام %( 45,1االنتاج ) نسبة   بالستيكي  وبلغت   ( بيت1211الكلي البالغ ) 

 االجمالي العام البالغ   المعدل من  دونم  \( كغم 23460,21االنتاجية )  بلغت حين   في  ( طن727,35) 

 االنتاج   نسبة %( وبلغت 27,8)  نسبة  البيوت  بلغت إذ   عفك  قضاء  يليهدونم ,   \( كغم 65966,43) 

 الثال ث إذ  بالمركز  الشاميةقضاء   يليه , ثمدونم  \( كغم 16274,35االنتاجية ) بلغت%( في حين 25,6) 

  \كغم  (14620,6فبلغت ) اما االنتاجية  %(13,8االنتاج )  نسبة  %( وبلغت14,6البيوت )  نسبة  بلغت 

%(15,5) %( وبلغت نسبة االنتاج11,2, يليه بالمركز االخير قضاء الحمزة إذ بلغت نسبة البيوت ) دونم   

.دونم  \( كغم 11611,27في حين بلغت االنتاجية )   

 بلغت اما في االنفاق يتضح من نفس الجدول ان قضاء عفك جاء بالمركز االول من حي ث عدد االنفاق إذ     

 االنتاج   نسبة  وبلغت  نفق  بالستيكي  (25569) البالغ  المجموع  الكلي   %( من55,1نفاق )اال ة نسب 

 \( كغم 9161,47االنتاجية )  بلغت في حين طن (1318,52%( من اجمالي المعدل العام البالغ ) 14,2) 

  بالمركز الثاني إذ الحمزة  قضاء   , يليه دونم \( كغم 32015,98) العام البالغ  المعدل , من اجمالي  دونم 

 ( كغم 13017,51)%( في حين بلغت االنتاجية77,7%( وبلغت نسبة االنتاج ) 36,8نفاق )بلغت نسبة اال 

 االنتاج   نسبة %( وبلغت  7,4نفاق )نسبة  اال  بلغت  إذ  بالمركز الثال ث  ديوانيةال  قضاء  , ثم يليهدونم  \ 

 بلغتالرابع إذ بالمركز   جاء الشامية   قضاء  , امادونم  \( كغم 6400,69فبلغت )%( اما االنتاجية 6,9) 

.دونم  \( كغم 3436,31%( في حين بلغت االنتاجية )1,2%( وبلغت نسبة االنتاج ) 0,7نفاق )اال   

 

 

 

 

 

 

 



                

 

(32جدول )  
في البيوت واالنفاق البالستيكية في  معدل المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الطماطة

(2020 – 2010محافظة القادسية للمدة من )  

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

االنتاجيةمعدل   
 دونم( \)كغم 

االنتاج معدل  
)طن(   

 معدل المساحة
 )دونم(

 عدد
 االنفاق

االنتاجيةمعدل   
(دونم \كغم )  

االنتاج معدل  
 )طن(

المساحة  معدل  
 )دونم(

عدد 
 البيوت

يةراالوحدات االد  

الديوانيةم . ق . 181 15,42 96,7 6271,07 60 12,53 16 1276,93  

السنيةناحية  143 13,14 70,4 5357,68 580 23,55 25 1061,57  

 ناحية الدغارة 96 13 80,4 6184,61 990 20,18 46,66 2312,19

الشافعيةناحية  142 14,3 80,75 5646,85 272 2 3,5 1750  

 المجموع 562 55,86 328,25 23460,21 1902 58,26 91,16 6400,69

- 6,9%  24,5%  7,4 %  - 45,1%  34,1%  46,4%  النسبة من الكل 

عفكم . ق . 101 10 47,37 4737 680 3,38 8 2366,86  

 ناحية البدير 44 12,5 50 4000 140 8,5 17 2000

 ناحية سومر 82 17,75 32 1802,81 6850 31,84 62 1947,23

 ناحية نفر 109 9,87 56,6 5734,54 6410 35,12 100 2847,38

 المجموع 336 50,12 185,97 16274,35 14080 78,84 187 9161,47

 النسبة من الكل 27,8% 30,6% 25,6% - 55,1% 33% % 14,2 -

الحمزةم . ق . 52 11,6 42,3 3646,55 280 2,66 4,48 1684,21  

السديرناحية  58 9,33 29 3108,25 9140 90 1020 11333,3  

 ناحية الشنافية 26 8,5 41,28 4856,47 - - - -

 المجموع 136 29,43 112,58 11611,27 9420 92,66 1024,48 13017,51

- 77,7%  38,8%  36,8 %  - 15,5%  17,9%  11,2%  النسبة من الكل 

الشاميةم . ق . 99 12,4 44,57 3594,35 20 6,5 12 1846,15  

 ناحية الصالحية 21 4 16,4 4100 - - - -

 ناحية المهناوية 22 4 15,83 3957,5 - - - -

 ناحية غماس 35 8 23,75 2968,75 147 2,44 3,88 1590,16

 المجموع 177 28,4 100,55 14620,6 167 8,94 15,88 3436,31

- 1,2%  3,7%  0,7 %  - 13,8%  17,4 %  14,6% من الكلالنسبة    

 المجموع الكلي 1211 163,81 727,35 65966,43 25569 238,7 1318,52 32015,98

- 100%  100%  100%  - 100%  100%  100%  النسبة الكلية 

 المصدر:
( مديرية الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة ,بيانات غير منشورة تم استخراج النسب والمعدالت1)  

الباحثة .من قبل   
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  
 
 
 



                

 

 ( 33جدول )الحسب الوحدات االدارية كما مبينة في لمحصول الطماطة  (2020لعام ) الواقع الحالي  اما    

تالبيو ان قضاء عفك جاء بالمركز االول من حي ث عدد البيوت إذ بلغت نسبة(16) خريطةال( و16)الشكلو   

 المجموع%( من 35,1نسبة االنتاج ) وبلغت   بالستيكي ( بيت66البالغ )  الكلي  %( من المجموع40,9) 

 البالغ  العام المجموع   من دونم   \  ( كغم5999,97)  االنتاجية  بلغت حين  في  ( طن 74)البالغ   عامال 

 وبلغت %(25,8)الثاني  إذ بلغت  نسبة  البيوتز قضاء  الشامية  بالمرك دونم , يليه \( كغم 21481,79) 

 قضاء بالمركز  الثال ث   دونم , يليه \( كغم 4315,15االنتاجية )  بلغت  حين  %( في16,2نسبة االنتاج ) 

 االنتاجية  بلغت  حين  %( في36,5االنتاج )  نسبة  %( وبلغت 19,7البيوت )  نسبة  الديوانية  إذ  بلغت 

 %( وبلغت13,6) البيوت نسبة  بلغت  قضاء  الحمزة إذ  االخير بالمركز يليه دونم ,  \( كغم 6666,67) 

.دونم  \( كغم 4500%( اما االنتاجية فبلغت )12,2نسبة االنتاج )   

 بالمركز   جاء عفك   ( ان قضاء17خريطة )ال( و17شكل )النفس الجدول و  من يوضحنفاق  اما في اال     

( نفق بالستيكي وبلغت نسبة االنتاج457%( من المجموع الكلي البالغ )67,2نفاق)االول إذ بلغت نسبة اال   

من المجموعدونم  \( كغم 12200)( طن في حين بلغت االنتاجية81البالغ ) عام%(من المجموع ال48,1)   

  %(19,7) نفاقة االنسب  الثاني إذ بلغتبالمركز  الشامية   قضاء  , يليه دونم \  (كغم24700) العام البالغ 

قضاء الثال ث  بالمركز , ثم يليه دونم \( كغم 3500االنتاجية ) %( في حين بلغت24,7)وبلغت نسبة االنتاج   

\كغم  (4000%( اما االنتاجية فبلغت )9,9االنتاج ) %( وبلغت نسبة10,9) نفاقالحمزة إذ بلغت نسبة اال   

 االنتاج   نسبة %( وبلغت 2,2) نفاقنسبة اال  إذ بلغت  ء الديوانيةقضا االخير بالمركز , في حين يليه دونم 

دونم . \( كغم 5000%( في حين بلغت االنتاجية )17,3)   

 ( الى عدم انشاء محطة 2020نفاق  البالستيكية لعام )ض محصول الطماطة  في البيوت  وااليعود انخفا    

 لسحب  الفائض  من  توالمخلال  طةالطما  معجون لتصنيع   ومعمل مبردة  على مخازن  تحتوي متكاملة  

المحاصيل الزراعية في اوقات الوفرة وبالتالي السيطرة على استقرار االسعار .   

 

 

 

 

 



                

 

(33جدول )  
حسب الدرجة   المساحة المزروعة واالنتاجالتوزيع الجغرافي إلعداد البيوت واالنفاق البالستيكية و

 2020لعام  الطماطة في محافظة القادسيةواالنتاجية لمحصول  المعيارية
 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية 

 االنتاجية 
دونم(\)كغم   

الدرجة 
*المعيارية  

 االنتاج 
 )طن(

 المساحة 
 )دونم(

 عدد 
 االنفاق

 االنتاجية 
دونم(\)كغم   

الدرجة 
* المعيارية   

 االنتاج
 )طن(

 المساحة
 )دونم(

 عدد
 البيوت

الوحدات  
 االدارية

. الديوانيةم.ق 1 3 5 0,02 1666,67 8 2 6 0,11 3000  

 ناحية السنية 1 5 10 1,49 2000 2 4 8 0,48 2000

- -1  ناحية الدغارة  7 5 9 1,19 1800 - - - 

- -1  - - - 1200 -0,57  ناحية الشافعية  4 2,5 3 

 المجموع 13 15,5 27 - 6666,67 10 6 14 - 5000

- - 17,3%  15,8 %  2,2%  - - 36,5%  34,9%  19,7%  النسبة 

 م . ق. عفك 3 6 7 0,61 1166,67 40 5 8 0,48 1600

 ناحية البدير 10 6 8 0,9 1333,3 100 10 16 1,96 1600

3000 -0,44  3 1 16 2000 -0,86  ناحية سومر 1 1 2 

 ناحية نفر 13 6 9 1,19 1500 151 2 12 1,22 6000

12200 - 39  18  المجموع 27 19 26 - 5999,97 307 

- - 48,1%  47,4%  67,2%  - - 35,1%  42,9%  40,9%  النسبة 

ق . الحمزةم. 6 2 5 0,02 2500 50 2 8 0,48 4000  

- -1  - - - - -1,45  ناحية السدير - - - 

- -1  - - - 2000 -0,27  ناحية الشنافية 3 2 4 

 المجموع  9 4 9 - 4500 50 2 8 - 4000

- - 9,9 %  5,3 %  10,9%  - - 12,2%  9,1%  13,6%  النسبة 

ق . الشاميةم. 7 3,3 5 0,02 1515,15 9 4 8 0,48 2000  

- -1  - - - - -1,45 الصالحية ناحية - - -   

- -1  - - - - -1,45  ناحية المهناوية  - - - 

 ناحية غماس 10 2,5 7 0,61 2800 81 8 12 1,22 1500

 3500  المجموع 17 5,8 12 4,93 4315,15 90 12 20 5,4 

- 5,4 24,7 %  31,5 %  19,7%  - 3,41 16,2%  13,1%  25,8%  النسبة 

 المجموع الكلي 66 44,3 74 - 21481,79 457 38 81 - 24700

- - 100%  100%  100%  - - 100%  100%  100%  النسبة الكلية 

غير منشورة تم استخراج النسب   بيانات المغطاة ,  , قسم الزراعة القادسية  محافظة  الزراعة في ( مديرية 1)المصدر : 
. والمعدالت من قبل الباحثة  

. ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث2)  

من خالل استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  باالعتماد على برنامج االكسل تم استخراج الدرجة المعيارية  *

 .( STANDARDIZE) للقيم وتطبيق دالة

 
 



                

 

(16شكل )   
لعام  في محافظة القادسيةالمساحة المزروعة واالنتاج لمحصول الطماطة عداد البيوت البالستيكية وا 

2020   

 
 

( .33المصدر  : الباحثة باالعتماد على جدول )الب  

(17شكل )    
لعام  في محافظة القادسيةالمساحة المزروعة واالنتاج لمحصول الطماطة عداد االنفاق البالستيكية وا  

2020

 
 

( . 33المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )  
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(16خريطة )  
بحسب الدرجة المعيارية في محافظة  في البيوت البالستيكية التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الطماطة

2020القادسية لعام   

 
 

 (  .33المصدر : الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )
 

  

 

 

 



                

 

(17خريطة )  
معيارية في محافظة التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الطماطة في االنفاق البالستيكية بحسب الدرجة ال

2020القادسية لعام   

 
 

 (  .33باالعتماد على بيانات جدول )المصدر : الباحثة 
 
 

 

 



                

 

:  ) Cucumber   ) محصول الخيار  -ب 

 يعد محصول الخيار من المحاصيل العائلة القرعية, موطنه االصلي قارة اسيا, يأتي بالمرتبة الثانية في      

 Cucumis  همية اقتصادية كبيرة في البيوت واالنفاق البالستيكية واسمه العلمي أ  منطقة الدراسة , ويشكل 

وجبات قبل الناس وخاصة االستهالل المباشر في , ويكثر استهالكه منر صغير الحجمثم وهو عبارة عن       

 الخيارالطعام في السلطات, او بصورة غير مباشرة حي ث يكون مادة اولية لصناعة المخلالت, يحتوي ثمار  

 %( من حجم الثمرة , يدخل 6 – 4في مرحلة النضج االستهالك على كمية من المواد الجافة  تتراوح بين ) 

 مالح المعدنية  وأمالح أضافة الى األ , واأللياف  والدهونالبروتينات وهيدراتية وفي تركيبها  المواد  الكرب 

  Cعد ثمار الخيار فقيرة بمحتواها من الفيتامينات حي ث تحتوي على كميات قليلة من فيتامين البوتاسيوم , وت 

    كما يفيد ثمار الخيار في توازن ارتفاع وانخفاض ضغط,  (1) (B1 – B5 – B9وفيتامين )260والكاروتين  

)الدم  
2
 600البذور االزمة من   . يتم  زراعة  محصول  الخيار في الحقول المكشوفة في شهر أذار وكمية (

 بينما, (  سم 50 – 40م  وبين  نبتة  واخرى )2,5مساطب العرض دونم  تزرع  البذور في  \غم  800 – 

 يزرع في البيوت واالنفاق البالستيكية في الشتاء في كانون الثاني لتوفير محصول الخيار في اشهر ال يمكن 

 درجة  حي ث تنبت البذور في  إلنبات  البذور ونمو النباتات دافئالى جو  محصول الخياريحتاج ,  (3) انتاجه 

( 30 – 25المناسبة )الحرارة   ( وال يحد ث إنبات  15حرارة ) ( يوماً في13)إنبات البذور , بينما يستغرقم   م 

)في درجات  األقل  من ذلك  
4
)الخيار بطريقتين هما تتم  تربية .  (

5
) : 

 :method   Vertical الطريقة العمودية -

 خالل  اشهر الشتاء  إلعطاء  النباتات  ظروف  مناخية  جيدة وخاصة الضوء   الطريقة هذه  تستخدم        

 والرطوبة حي ث تربط النباتات  بخيوط  التسليق الخاصة  بكل خط على  حدة وهذه الطريقة هي الشائعة في 

 (  . 10كما في صورة ) ,  في محافظة القادسية 

 

 

                                                           

  .  144اظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص ( ك 1)

)2( Waseeem k : Q . M . kamran and  M . S . Jilani  . Effect of different nitrogen  leveis  on 
growth and yield  of cucumber (Cucumis sativus L) J.Agr. Res . 46(3) : 259 , (2008) . 

 . 38سابق , ص ( عبد طعمة غيالن , مصدر  3)

 . 452 – 451( حمد عبد المنعم حسن , تقيم للزراعات المحمية ,  بال تاريخ , ص  4)

 .  15, ص  2012( جاسم محمد البغدادي , اهمية انتاج شتالت الخضر وزراعتها داخل البيوت البالستيكية , 5)



                

 

 (10صورة )
 في ناحية الشنافية  الطريقة العمودية لزراعة الخيار

 
 

 . (2021\3\18)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية . المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :  
 

 : Hierarchical methodالطريقة الهرمية  -

 مرور القسم االعظم من نمو النباتاتخالل الزراعة المتأخرة نوعا ما في حالة  تستخدم هذه الطريقة         

 في االشهر ذات درجات الحرارة واالضاءة العالية لكي تزيد من رطوبة الهواء والتربة الضرورية للنباتات 

 . حي ث تربط النباتات باألسالك المحمولة على شكل هرم وهذه الطريقة شائعة في العراق 
 

 ( هناك تباين في المساحة واالنتاج  لمحصول الخيار في البيوت البالستيكية للمدة 34جدول )اليتضح من      

 ( دونم ,حي ث يمكن مالحظة سنوات 148,71( حي ث بلغ معدل المساحة العام )2020 – 2010الممتدة من) 

  – 2010)سنوات ثل  المساحة   المرتفعة ,  بينما  ( تم2020 - 2016 – 2015  – 2013  – 2012) 

 مالحظة   يمكن  االنتاجتمثل  المساحة  المنخفضة , اما   ( 2019 – 2018 – 2017 -2014 - 2011) 

 ( تمثل  االنتاج 2017 – 2016   – 2015 –  2014 – 2013 – 2012 - 2011  - 2010) سنوات  

 مالحظةاالنتاجية يمكن االنتاج  المنخفض , اما   ( تمثل2020 – 2019 – 2018) سنوات بينما   المرتفع 

( تمثل االنتاجية المرتفعة . 2015 – 2012سنوات )   

(2020 – 2010نفاق يتضح من نفس الجدول هناك تباين في المساحة واالنتاج للمدة الممتدة من )اما اال     



                

 

  2012 – 2011 – 2010( دونم , حي ث يمكن مالحظة سنوات )405,62حي ث بلغ معدل المساحة العام ) 

  - 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014( تمثل المساحة المرتفعة بينما سنوات )2013 

(2013– 2012 – 2011 – 2010), اما االنتاج يمكن مالحظة سنواتتمثل المساحة المنخفضة( 2020   

( 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 - 2015 – 2014المرتفع  بينما سنوات ) تمثل  االنتاج   

المرتفعة . ( تمثل االنتاجية2018تمثل االنتاج  المنخفض , اما االنتاجية يمكن مالحظة سنوات )   

 -2019  - 2018السنوات االخير)  ال سيما في في الزراعة المحمية يعود  انخفاض  المساحة  واالنتاج    

 اسعارها في لمبيدات وارتفاعوا مثل البذور الجيدة واالسمدة  ين( الى غياب الدعم الحكومي للمزارع2020 

.االسواق    

 (34جدول )
في محافظة  البالستيكيةواالنفاق لمحصول الخيار في البيوت  المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية
 (2020 – 2010من ) للمدة القادسية 

 ةياالنفاق البالستيك البيوت البالستيكية

  المساحة السنوات
 )دونم(

 االنتاج
 )طن( 

  االنتاجية
 دونم( \)كغم 

 المساحة
 )دونم(

 االنتاج
 )طن(

 االنتاجية 
 دونم( \)كغم 

2010 16,2 123 7592,59 103,42 324,54  3138,17 

2011 16,9 122 7218,93 103,8 320,45 3087,18 

2012 46,6 423 9077,25 261,1 541 2072 

2013 54,5 487 8935,77 120 375 3125 

2014 28,4 236 8309,85 36,2 92 2541,43 

2015 33,2 310 9337,34 38,2 94 2460,73 

2016 53 441 8320,75 32 89 2781,25 

2017 29,5 238 8067,79 35 91 2600 

2018   8 62 7750 16 62 3875 

2019 8,5 63 7411,76 27 81 3000 

2020 34 92 2705,88 37 58 1567,56 

 المصدر : 
 ( مديرية زراعة محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة .1) 
.الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث  (2)   

 



                

 

اما التوزيع الجغرافي لعدد البيوت البالستيكية ومعدل المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الخيار خالل      

  قضاء ( يمكن مالحظة35جدول)المن خالل ( حسب الوحدات االدارية ,2020 – 2010المدة الممتدة من ) 

البالغ %( من المجموع الكلي39,2البيوت )  إذ بلغت نسبة عفك جاء بالمركز االول من حي ث عدد البيوت    

 طن (548,02المعدل العام البالغ )  %( من اجمالي37,6االنتاج )  وبلغت نسبةبيت بالستيكي  ( 1184) 

دونم \ ( كغم51680,72)من اجمالي المعدل العام البالغدونم  \( كغم 15830,41)بلغت االنتاجية في حين   

  %( في37,1) االنتاج  نسبة %( وبلغت 30,8إذ بلغت نسبة البيوت ) بالمركز الثانيالديوانية قضاء , يليه  

 إذ بلغت نسبة   بالمركز الثال ث  قضاء الشامية  , ثم يليه دونم \( كغم 17997,71حين بلغت االنتاجية )في  

دونم , يليه \  ( كغم10257,71اما االنتاجية فبلغت ) %(14,4االنتاج )  نسبة %( وبلغت 19,3البيوت )   

%(  في حين10,9)  نسبة االنتاج %( وبلغت10,7الحمزة إذ بلغت  نسبة البيوت ) قضاء االخير بالمركز   

.دونم  \( كغم 7594,89بلغت االنتاجية )   

 بلغتنفاق إذ من حي ث عدد اال جاء بالمركز االول  قضاء عفك  نفس الجدول ان  من  نفاق يتضحاما اال      

%(36,7) نسبة االنتاج وبلغت نفق بالستيكي( 28311)%( من المجموع الكلي البالغ76,8نفاق )األ نسبة   

دونم من \  ( كغم10163,15حين بلغت االنتاجية ) ( طن  في 1420,23من اجمالي المعدل العام البالغ )   

  نسبةإذ  بلغت    الحمزة  قضاء يليه  بالمركز الثاني   دونم \( كغم 34355,17)اجمالي المعدل العام البالغ 

 دونم , ثم   \ ( كغم5550,63) االنتاجية بلغت  %( في حين18,7االنتاج ) نسبة %( وبلغت15,4)االنفاق 

 %( اما 37,5)االنتاج  نسبة   %( وبلغت6,8نفاق )نسبة اال  إذ بلغت  الثال ث بالمركز  الديوانية قضاء  يليه 

 نسبة  بلغتإذ   الشامية قضاء االخير بالمركز  يليه  حين  , في دونم \( كغم 15228,38) فبلغت  االنتاجية 

 دونم .   \( كغم 3413,01%( في حين  بلغت االنتاجية )7,1وبلغت  نسبة االنتاج ) %(1) االنفاق 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 (35جدول )
 واالنفاق البالستيكية لمحصول الخيار في البيوت معدل المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية

 (2020 – 2010)في محافظة القادسية للمدة من    

 البالستيكيةاالنفاق  البيوت البالستيكية

 اعداد الوحدات االدارية 
 البيوت 

 المساحةمعدل 
 )دونم(

 االنتاجمعدل 
 )طن(

  االنتاجية معدل
 دونم( \)كغم  

 عدد 
 االنفاق

  المساحةمعدل 
 )دونم( 

 االنتاجمعدل 
 )طن( 

 االنتاجيةمعدل 
 (دونم \كغم )

 6875 220 32 230 6150,79 62 10,08 105 الديوانيةم . ق .

 3741,13 211 56,4 697 5125 61,5 12 80 السنيةناحية 

 3178,29 82 25,8 923 3580,44 56,75 15,85 125 الدغارةناحية 

 1433,96 19 13,25 78 3141,48 22,87 7,28 55 الشافعيةناحية 

 15228,38 532 127,45 1928 17997,71 203,12 45,21 365 المجموع

 - %37,5 %31,4 %6,8 - %37,1 %30,4 % 30,8 النسبة من الكل

 3388,05 227 67 59 3617,39 41,6 11,5 101 عفكم . ق .

 - - - - 3447,61 36,2 10,5 111 البديرناحية 

 3561,57 142 39,87 16420 4413,3 66,2 15 131 سومرناحية 

 3213,53 152 47,3 5250 4352,11 61,8 14,2 120 نفرناحية 

 10163,15 521 154,17 21729 15830,41 205,8 51,2 463 المجموع

 - %36,7 %38 %76,8 - %37,6 %34,4 % 39,2 النسبة من الكل

 1923,07 86 44,72 310 1977,94 13,45 6,8 43 الحمزةم . ق .

 3627,56 180 49,62 4050 3683,65 34,7 9,42 68 السديرناحية 

 - - - - 1933,3 11,6 6 16 الشنافيةناحية 

 5550,63 266 94,34 4360 7594,89 59,75 22,22 127 المجموع

 - %18,7 %23,3 %15,4 - %10,9 %14,9 %10,7 النسبة من الكل

 - - - - 2904,56 49 16,87 165 الشاميةم . ق .

 - - - - 1846,15 12 6,5 19 الصالحيةناحية 

 - - - - 2800 5,6 2 25 المهناويةناحية 

 3413,01 101,23 29,66 294 2707 12,75 4,71 20 غماسناحية 

 3413,01 101,23 29,66 294 10257,71 79,35 30,08 229 المجموع

 - %7,1 %7,3 %1 - % 14,4 % 20,3 %19,3 النسبة من الكل

 34355,17 1420,23 405,62 28311 51680,72 548,02 148,71 1184 المجموع الكلي 

 - % %100 %100 - %100 %100 %100 النسبة الكلية

 المصدر :
رة تم استخراج المعدالت بيانات غير منشو  , قسم الزراعة المغطاة ,  الزراعة في محافظة القادسية  : مديرية المصدر( 1)

 من قبل الباحثة .والنسب 
الثالث .الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور ( 2)  

 



                

 

 ( 36جدول )الاالدارية كما مبينة في   حسب الوحداتلمحصول الخيار  (2020لعام ) الحالي  اما الواقع     

 نسبة  البيوت إذ بلغتعدد   من حي ث  بالمركز االول  جاء عفك   ( ان قضاء18) خريطةال( و18شكل )الو 

 من %( 40,2نسبة  االنتاج )  وبلغتبيت  بالستيكي  ( 60البالغ )  الكلي المجموع   %( من35البيوت ) 

 البالغ من المجموع العامدونم  \( كغم 14047,58االنتاجية )طن في حين بلغت  (92)البالغ المجموع العام 

 نسبة وبلغت %(30البيوت )نسبة   بلغت بالمركز الثاني إذ   الحمزة قضاء , يليه دونم \( كغم 40090,4) 

 قضاء   الثال ثبالمركز  يليه   ثم ,  دونم \  ( كغم7142,85جية )االنتا  بلغت  %( في  حين21,7) االنتاج 

 (12399,97)فبلغت االنتاجية %( اما22,9%( وبلغت نسبة االنتاج )23,4)البيوت نسبةبلغت  إذ الشامية 

 وبلغت نسبة االنتاج %( 11,6نسبة البيوت ) إذ بلغت   الديوانية قضاء االخير ليه  بالمركز , ي دونم \كغم  

 .دونم \( كغم 6500%( في حين بلغت االنتاجية )15,2) 

 االولان قضاء عفك جاء بالمركز (19خريطة )ال( و19شكل )الو الجدول نفس نفاق نالحظ مناال اما في    

 االنتاج  نسبة   وبلغت بالستيكي   نفق( 411البالغ )  المجموع  الكلي  %( من68,4نفاق )اال إذ بلغت نسبة 

 اجماليمن دونم  \( كغم 7333,3االنتاجية )  بلغت حين  ( طن في58البالغ )العام  %( من اجمالي27,6) 

 %(20,2االنفاق )إذ بلغت نسبة  قضاء الشامية بالمركز الثاني يه, يلدونم \( كغم 15274,97)البالغ العام  

 قضاء الديوانية في يليه , ثمدونم  \( كغم 1200) االنتاجية  بلغت حين  %( في20,7نسبة االنتاج ) وبلغت 

 فبلغت االنتاجية  اما  %(44,8) االنتاج  نسبة  %( وبلغت 10,2نفاق )اال  نسبة  بلغت  إذ المركز الثال ث  

 %( وبلغت  1,2) نفاقنسبة اال بلغت  الحمزة إذ  قضاء  االخير  بالمركز يليه   , دونم \( كغم 4741,67) 

 .دونم \( كغم 2000%( في حين بلغت االنتاجية )6,9نسبة االنتاج ) 

  لتسويق  منافذ ايجاد   الى عدم ي  الزراعة  المحمية ف (2020يعود  انخفاض  محصول  الخيار لعام )      

 . االنتاجوبسعر مجزي  للفالح لتشجيعه على مواصلة أن يكون استالمها من قبل الدولة محاصيل الخضر ك 

  

 

 

 

 

 



                

 

  (36جدول ) 
حسب الدرجة  المساحة المزروعة واالنتاجالبيوت واالنفاق البالستيكية والتوزيع الجغرافي ألعداد 

 2020لعام  الخيار في محافظة القادسيةواالنتاجية لمحصول  المعيارية
 البالستيكيةاالنفاق  البيوت البالستيكية

الوحدات 
 االدارية

 اعدد 
 البيوت

المساحة 
 (دونم)

 االنتاج
 (طن) 

الدرجة 
 *المعيارية

 االنتاجية
 (دونم \كغم )

 عدد
 االنفاق

 المساحة 
 (دونم)

 االنتاج
 (طن)

الدرجة 
 *المعيارية

 

 االنتاجية 
 (دونم \كغم )

 1666,67 0,24 5 3 15 2000 0,7- 3 1,5 2 م . ق .الديوانية

 1875 2,34 15 8 17 2000 0,03- 6 3 2 ناحية السنية

 1200 0,45 6 5 10 2500 0,25- 5 2 3 ناحية الدغارة

 - 0,81- - - -  - 1,36 - - - ناحية الشافعية

 4741,67 - 26 16 42 6500 - 14 6,5 7 المجموع

 - - %44,8 %43,2 % 10,2 - - % 15,2 %19,1 % 11,6 النسبة من الكل

 1333,3 0,87 8 6 25 1714,28 0,03- 6 3,5 2 عفكم . ق .

 - 0,81- - - - 3333,3 0,25- 5 1,5 2 ناحية البدير

 4000 0,03 4 1 6 4000 0,03- 6 1,5 4 ناحية سومر

 2000 0,03 4 2 250 5000 3,08 20 4 13 ناحية نفر

 7333,3 - 16 9 281 14047,58 - 37 10,5 21 المجموع

 - - %27,6 % 24,3 %68,4 - - %40,2 %30,9 %35 النسبة من الكل

 2000 0,03 4 2 5 3142,85 1,08 11 3,5 8 م . ق .الحمزة

 - 0,81- - - - 2000 0,03- 6 3 4 ناحية السدير

 - 0,81- - - - 2000 0,7- 3 1,5 6 ناحية الشنافية

 2000 - 4 2 5 7142,85 - 20 8 18 المجموع

 - - %6,9 % 5,5 % 1,2 - - %21,7 %23,5 %30 النسبة من الكل

    - 0,81- - - - 5000 0,25- 5 1 1 م . ق .الشامية

 - 0,81- - - - 2666,67 0,47- 4 1,5 3 ناحية الصالحية

 - 0,81- - - - 3333,3 0,25- 5 1,5 2 ناحية المهناوية

 1200 1,71 12 10 83 1400 0,19 7 5 8 ناحية غماس

 1200 3,87 12 10 83 12399,97 6,13 21 9 14 المجموع

 - 4,76 %20,7 %27 %20,2 - 4,5 % 22,9 %26,5 % 23,4 النسبة من الكل

 15274,97 - 58 37 411 40090,4 - 92 34 60 المجموع الكلي

 - - %100 %100 %100 - - %100 %100 %100 الكلية النسبة

 

 المصدر : 
القادسية , قسم الزراعة  المغطاة , بيانات غير منشورة  تم  استخراج  المعدالت والنسب  الزراعة  في محافظةمديرية  (1)

 من قبل الباحثة . 
( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .2)  

نحراف المعياري االكسل من خالل استخراج الوسط الحسابي واال على برنامج   المعيارية باالعتماد  تم استخراج الدرجة  *

 ( .STANDARDIZEللقيم وتطبيق دالة )



                

 

 (18شكل )
عام ل في محافظة القادسيةالخيار المساحة المزروعة واالنتاج لمحصول عداد البيوت البالستيكية وا

2020 

 
 

 ( .36المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول ) 
 

 (19شكل ) 
لعام  القادسية في محافظةالخيار المساحة المزروعة واالنتاج لمحصول عداد االنفاق البالستيكية وا

2020 

 
 

 ( .36المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )
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 (18خريطة )
محافظة في التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الخيار في البيوت البالستيكية بحسب الدرجة المعيارية 

2020القادسية لعام   

 
 

 ( .36الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )المصدر : 

 
 

 

 



                

 

 (19خريطة )
معيارية في محافظة التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الخيار في االنفاق البالستيكية بحسب الدرجة ال

2020القادسية لعام  

 
 

 ( .36المصدر : الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )
 

 
 
 
 
 
 
 



                

 

:  ) Eggplant   ) الباذنجان محصول - ت

 متعددة  حول العالم بمختلف االحجام   منه اصناف نبات ثنائي الفلقة  من الفصلية  الباذنجانية  تتواجد        

(غم من91,5غرام منه على ) 100كل  يمة غذائية عالية من  خالل احتواءواأللوان واالشكال وللباذنجان ق   

)ربوهيدرات وغيرها من  العناصر ( من  الك5,5( من  البروتين و)1,1الماء و) 
1
 .تبدأ  زراعة  محصول (

 200)شهر نيسان  وكمية البذور االزمة من وفة  من  شهر أذار وتستمر لغاية الباذنجان  في الحقول المكش 

 م  وتكون  الزراعة  على الجانبين او1,5حي ث  تزرع  على  مساطب عرض شتلة  4500( غم او  250- 

 والمسافة  بين سم وتكون الزراعة من جهة واحدة  90 – 80المسافة بين مرز واخر والزراعة على مروز  

 البالستيكية في  واالنفاق الباذنجان في  البيوت  ل محصو , بينما  تبدأ زراعته  (2) ( سم50 – 40) النباتات 

)شهر كانون الثاني وشباط  
3

 ور بشكل جيد , لكي, يحتاج محصول  الباذنجان  الى ارض مناسبة لنمو الجذ( 

 الباذنجان  الى درجة  حرارة محصول   يحتاجاحتياجات  النبات من الماء  والغذاء , كما تأمين   تتمكن من 

(خالل المراحل االولى من النمو الخضري ,اما المرحلة الثانية مرحلة الثمار فأن النبات يزهر22 – 18)   م 

 م  وعند انخفاض درجة الحرارة الى اقل20وينمو جيداً ويعطي انتاجاً جيداً اذا انخفضت درجة الحرارة الى  

 م  مما يصبح  المحصول غير اقتصادياً ال سيما اذا وصل الى االنجماد  الخفيف او الصقيع ولو لفترة13من  

). يتم تربية نبات الباذنجان بطريقتين وهما  (4)  قصيرة 
5

 ):   

 ( أفرع  رئيسية للنبات وتربط بشبكة التسليق الموجودة فوق خطوط الزراعة كما  في صورة 5-3تسليق) -

 (11. )  

 الزراعة  بشكل نهائي وعلى مسافات   أمام خطوط أو خشبة  : يتم وضع أعمدة  حديدية تحضين النباتات -

منتظمة على طول خط الزراعة ويربط بهذه االعمدة خيوط من  القنب أو خيوط  بالستيكية وعلى ارتفاعين   

سم من االول وفي بعض األحيان يتم ربط الخيوط 30سم .والثاني على ارتفاع 30الخيط األول على ارتفاع    

( .12صورة ) المتقابلة من االعلى لزيادة تحضين النباتات وعدم تكرار فروعها كما في   

 

                                                           

المختلفة بالمحصول في ناحية   العلمية  للتوصيات الباذنجان , , تطبيق زراغة  ( بيان عبد الجبار, عباس صادق البياتي 1)

 . 176, ص  2015( , 4( , العدد )13لحر , مجلة كربالء العلمية , المجلد )

 .38( عبد طعمة غيالن , مصدر سابق , ص  2)

 \\ : https ي وت  المحمية  , على  الموقع  التالوالبي المكشوف  الحقل  في   الباذنجان  زراعة( زراعة  الباذنجان  , 3)
panadoora . com 

 .186, ص  م عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق( كاظ 4)

 . 14محمد البغدادي , مصدر سابق , ص  ( جاسم 5) 



                

 

(11صورة )  
البيوت البالستيكية في مركز قضاء عفك  تسليق محصول الباذنجان في  

 
 ( .2021\3\28المالحظة المباشرة بتاريخ ) ,الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية المصدر :  

(12صورة )  
في مركز قضاء عفك طريقة تحضين محصول الباذنجان  

 
 ( .2021\3\20المالحظة المباشرة بتاريخ ) ,الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية المصدر :  

 

 في البيوت البالستيكية للمدةالباذنجان هناك تباين في المساحة واالنتاج لمحصول (37جدول )اليتضح من    

مالحظة سنوات( دونم ,حي ث يمكن 103,18(حي ث بلغ معدل المساحة العام )2020 – 2010الممتدة من)   

2010( تمثل المساحة المرتفعة بينما سنوات )2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012)   

 ( تمثل  المساحة  المنخفضة  ,  اما  االنتاج  يمكن  مالحظة  سنوات 2020 – 2019 – 2018 – 2011 

  – 2010( تمثل االنتاج المرتفع بينما سنوات )2017 - 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012) 



                

 

 ( 2015, اما االنتاجية يمكن مالحظة سنة ) تمثل االنتاج المنخفض (2020 – 2019 – 2018 – 2011 

تمثل اعلى انتاجية .   

  -2010اما في االنفاق  يتضح  من نفس  الجدول هناك  تباين في  المساحة واالنتاج  للمدة الممتدة من )    

  2013  – 2012يمكن  مالحظة  سنوات )  ( دونم ,226,45( حي ث  بلغ  معدل  المساحة  العام )2020 

  2018 - 2017 – 2016 – 2011 – 2010بينما سنوات )  المرتفعة  ( تمثل المساحة2015 – 2014 
 

 2014 - 2013 – 2012)يمكن مالحظة سنوات, اما االنتاج تمثل المساحة المنخفضة (2020 – 2019 
 

  2019 – 2018 –2016 –2011 – 2010)نتاج المرتفع بينما بقية السنواتتمثل اال(2017 – 2015 
 

( تمثل االنتاجية المرتفعة .2018( تمثل االنتاج المنخفض , اما االنتاجية يمكن مالحظة سنة )2020   
 

- 2019 – 2018ال سيما في السنوات االخيرة ) ج في الزراعة المحميةود انخفاض المساحة واالنتايع      
 

 المادية وبسبب الكلفة, الى الرغبة الشخصية وعزوف الكثير من المزارعين عن مثل هذه الزراعات(2020
 
 الكبيرة . 

  
(37جدول )  

في محافظة   البالستيكية واالنفاق لمحصول الباذنجان في البيوت واالنتاجية واالنتاج المزروعة المساحة 
(2020 – 2010للمدة من ) القادسية    

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

 االنتاجية 
(دونم\)كغم   

 االنتاج
 )طن(

المساحة    
 )دونم(

 االنتاجية
دونم( \)كغم    

 االنتاج 
 )طن(

المساحة 
 )دونم(

 السنوات

4333,3 91 21 5166,67 62 12 2010 

4383,89 92,5 21,1 4712,64 41 8,7 2011 

1732,93 815 470,3 5972,97 221 37 2012 

2592,59 210 81 7270,74 333 45,8 2013 

2568,23 207 80,6 7221,19 356 49,3 2014 

3663,36 370 101 7564,57 410 54,2 2015 

3769,23 98 26 4754,71 126 26,5 2016 

3473,68 132 38 5923,17 231 39 2017 

6000 63 10,5 4526,31 43 9,5 2018 

4833,3 29 6 7187,5 23 3,2 2019 

2526,31 24 9,5 2253,96 71 31,5 2020 
 

 المصدر : 
. 2020مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة  , بيانات غير منشورة ,( 1)  
.الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث ( 2)  

 



                

 

اما التوزيع الجغرافي لعدد البيوت البالستيكية  ومعدل المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الباذنجان        

مالحظة( يمكن 38)جدولالمن خالل الوحدات االدارية ,( حسب 2020 – 2010)خالل المدة الممتدة من    

 المجموع%( من 39,2البيوت ) نسبة  عدد البيوت  إذ بلغت  من حي ث  فك جاء بالمركز االول ان قضاء ع 

 البالغ  العام  المعدل  اجمالي %( من 32,9) االنتاج   نسبة  وبلغت  بالستيكي بيت ( 1113البالغ )  الكلي 

 البالغ  المعدل  العام   من  اجمالي  دونم \  ( كغم30265,83االنتاجية ) حين  بلغت   في  ( طن698,14) 

 وبلغت%( 32,3) بلغت نسبة البيوت إذ  ركز الثانيبالم  قضاء الديوانية  , يليه دونم \( كغم 96234,09) 

قضاء , ثم يليه بالمركز الثال ث دونم \( كغم 28106,38%( في حين بلغت االنتاجية )29,8نسبة االنتاج )   

فبلغت  االنتاجية اما   %(21,7)  االنتاج  نسبة  وبلغت  %(14,6)  البيوت   ةسبن   بلغت   إذ   الشامية   

  %(13,9)البيوتنسبة   الحمزة إذ بلغت قضاء  بالمركز االخيرحين  يليه دونم , في  \( كغم 20699,34) 

. دونم  \( كغم 17162,54االنتاجية فبلغت ) ا%( ام15,6وبلغت نسبة االنتاج )   

 إذنفاق االول من حي ث عدد االز بالمرك جاء   قضاء  عفكالجدول ان   نالحظ من نفس  نفاقاما في اال      

 االنتاج   نسبة  وبلغت بالستيكي  ( نفق 21542الكلي البالغ ) %( من المجموع  45,3نفاق )بلغت نسبة اال 

  \( كغم 22039,81( طن في حين  بلغت االنتاجية )547,94%( من اجمالي المعدل العام  البالغ )54,8) 

 بالمركز الثاني إذ   الحمزة قضاء   يليه , دونم \( كغم 46785,14لغ )البا العام   المعدل من اجمالي   دونم 

 ( كغم 3719,07)االنتاجية  %( في حين بلغت 24,5)االنتاج %( وبلغت نسبة  45,4نفاق )نسبة اال بلغت 

 نسبة  االنتاج   %( وبلغت7,8نفاق )اال نسبة  بلغت   إذ  بالمركز الثال ث  الديوانية  قضاء  يليه  ثم,  دونم \ 

قضاء  االخير  المركز  في  يليه  حين   , في دونم \( كغم 15883,41فبلغت )  االنتاجية  %( اما16,9)   

 االنتاجية  بلغت   حين  في %(  3,8)االنتاج    نسبةوبلغت   %(  1,5نفاق  )اال  نسبة  بلغت  إذالشامية   

  .دونم \كغم  (5142,85) 

 

 

 

 

 

 



                

 

(38جدول )  
في  البالستيكية واالنفاق واالنتاج واالنتاجية لمحصول الباذنجان في البيوت المزروعة معدل المساحة

(2020 – 2010للمدة من ) محافظة القادسية  
 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

االنتاجية معدل  
(دونم \كغم  ) 

االنتاج معدل  
 )طن(

المساحة معدل  
 )دونم(

 عدد
 االنفاق

االنتاجية  معدل  
دونم(  \كغم )  

االنتاج معدل  
 )طن(

المساحة معدل  
 )دونم(

عدد 
 البيوت

الوحدات االدارية   

 م . ق . الديوانية 99 9,25 55,9 6043,24 70 2 1 500

 ناحية السنية  50 5,31 43,22 8139,35 417 3,4 17 5000

الدغارةناحية  102 8,12 72,62 8943,34 710 6,28 35,14 5595,54  

 ناحية الشافعية 108 7,16 35,66 4980,45 486 8,25 39,5 4787,87

 المجموع 359 29,84 207,4 28106,38 1683 19,93 92,64 15883,41

- 16,9%  8,8%  7,8%  - 29,8 %  28,9%  32,3%  النسبة 

 م . ق. عفك 130 7,5 70,11 9348 445 3,6 9,62 2672,2

 ناحية البدير 91 6 22,66 3776,67 40 1,9 2 1052,63

 ناحية سومر 144 9,16 89,37 9756,55 4642 15,75 116,62 7404,4

 ناحية نفر 72 6,5 48 7384,61 4635 15,77 172,06 10910,58

 المجموع 437 29,16 230,14 30265,83 9762 37,02 300,3 22039,81

- 54,8%  16,3%  45,3 %  - 32,9%  28,3%  39,2 %  النسبة 

 م . ق . الحمزة 75 6,66 42,3 6351,35 297 4,4 11 2500

 ناحية السدير 35 5,5 28,66 5210,90 9410 135,5 115 848,70

 ناحية الشنافية 45 6,83 38,25 5600,29 75 21,6 8 370,37

 المجموع  155 18,99 109,21 17162,54 9782 161,5 134 3719,07

- 24,5%  71,4 %  45,4 %  - 15,6%  18,4%  13,9%  النسبة 

 م . ق . الشامية 106 10 88,14 8814 26 1 2,5 2500

 ناحية الصالحية 4 2,66 6,25 2349,62 - - - -

 ناحية المهناوية 13 5,73 42 7329,84 - - - -

2642,85 18,5 7  289  ناحية غماس 39 6,8 15 2205,88 

 المجموع 162 25,19 151,39 20699,34 315 8 21 5142,85

- 3,8 %  3,5%  1,5%  - 21,7%  24,4%  14,6%  النسبة 

 المجموع الكلي 1113 103,18 698,14  96234,09 21542 226,45 547,94 46785,14

- 100%  100%  100%  - 100%  100%  100%  النسبة الكلية  

: المصد  

مديرية الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة ,بيانات غير منشورة تم استخراج النسب والمعدالت من  (1)
 قبل الباحثة .

الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  
 
 
 

 



                

 

 كما  في البيوت البالستيكية حسب الوحدات االداريةلمحصول الباذنجان  (2020لعام ) الواقع الحالي اما      

  عدد جاء بالمركز االول من حي ث  عفك ( ان قضاء20) خريطةال( و20)شكل ال( و39جدول )المبينة في  

بيت بالستيكي وبلغت نسبة االنتاج(57%( من المجموع الكلي البالغ )54,4)البيوت إذ بلغت نسبة البيوت   

من اجماليدونم  \( كغم 11066,67)حين بلغت االنتاجيةطن في ( 71)العام البالغ%( من اجمالي 46,5)   

 البيوت   بلغت  نسبة إذ   الثاني  في المركز  الديوانية قضاء  , يليه  دونم \كغم  (24116,67) البالغ  العام 

 , ثم يليه بالمركز دونم  \( كغم 4850بلغت االنتاجية )%( في حين 26,8غت نسبة االنتاج )%( وبل24,6) 

 فبلغت%( اما االنتاجية 19,7نسبة االنتاج )  %( وبلغت14البيوت )  نسبة بلغت  إذ   الحمزة قضاء الثال ث 

االنتاج نسبة %( وبلغت7, يليه بالمركز االخير قضاء الشامية إذ بلغت نسبة البيوت ) دونم \كغم  (6200)    

.دونم  \( كغم 2000%( في حين بلغت االنتاجية )7)   

االول ان قضاء عفك جاء بالمركز( 21خريطة )ال( و21شكل )الالجدول و فسمن ن يتضح نفاقاألاما في      

 نفق   (252البالغ ) من  المجموع  الكلي   %(59,6) نفاق ت  نسبة  االإذ  بلغ نفاق اال من  حي ث  عدد  

(3000بلغت االنتاجية )( طن في حين 24%( من اجمالي العام البالغ )25بالستيكي وبلغت نسبة االنتاج )   

 نفاقاال  نسبة  بلغت  إذ  الشامية  قضاء  دونم , يليه \( كغم 12900العام  البالغ )  اجمالي  دونم من \كغم  

, ثم يليه بالمركزدونم  \( كغم 5000%( في حين بلغت االنتاجية )29,2االنتاج ) %( وبلغت نسبة21,8)   

فبلغت %( اما االنتاجية20,8%( وبلغت نسبة االنتاج )11,9نفاق )االقضاء  الحمزة إذ بلغت نسبة الثال ث    

 وبلغت نسبة%( 6,7نفاق )االنسبة   اء  الديوانية  إذ بلغتقض  االخير بالمركز دونم , يليه \( كغم 2500) 

.دونم  \( كغم 2400%( في حين بلغت االنتاجية )25االنتاج )   

بالبذورعدم تزويد المزارعين ى ال  الزراعة المحمية ( في2020يعود انخفاض محصول الباذنجان لعام )     

والمبيدات  ذات المنشأ  الرصين واالسمدة المدعومة من قبل الدولة .  الجيدة ذات النوعيات المحسنة   

  

 

  

  

 

 



                

 

(39جدول )   
حسب الدرجة  المساحة المزروعة واالنتاجالبالستيكية والبيوت واالنفاق التوزيع الجغرافي إلعداد 

 2020لعام  الباذنجان في محافظة القادسيةواالنتاجية لمحصول  المعيارية
 

 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

 االنتاجية 
دونم(\)كغم   

الدرجة 
* المعيارية  

 االنتاج 
 )طن(

 المساحة 
 )دونم(

 عدد 
 االنفاق

 االنتاجية 
دونم(\)كغم   

الدرجة 
*المعيارية  

 االنتاج
 )طن(

 المساحة
 )دونم(

عدد 
 البيوت

الوحدات االدارية   

- -0,65  م . ق . الديوانية 7 5 8 0,84 1600 - - - 

 ناحية السنية 5 3 6 0,33 2000 17 2,5 6 1,8 2400

- -0,65  ناحية الدغارة 2 4 5 0,07 1250 - - - 

- -0,65  - - - - -1,22  ناحية الشافعية - - - 

 المجموع 14 12 19 - 4850 17 2,5 6 - 2400

- - 25%  26,3%  6,7%  - - 26,8%  38,1%  24,6%  النسبة 

- -065  م . ق. عفك 7 5 12 1,87 2400 - - - 

- -0,65  ناحية البدير 10 2,5 5 0,07 2000 - - - 

- -0,65  ناحية سومر 4 2 8 0,84 4000 - - - 

 ناحية نفر 10 3 8 0,84 2666,67 150 2 6 1,8 3000

 المجموع 31 12,5 33 - 11066,67 150 2 6 - 3000

- - 25%  21,1%  59,6 %  - - 46,5%  39,7%  54,4 %  النسبة 

- -0,65  م . ق . الحمزة 4 2,5 8 0,84 3200 - - - 

- -0,65  - - - - -1,22  ناحية السدير - - - 

 ناحية الشنافية 4 2 6 0,33 3000 30 2 5 1,39 2500

 المجموع  8 4,5 14 - 6200 30 2 5 - 2500

- - 20,8%  21,1%  11,9%  - - 19,7%  14,3%  14%  النسبة 

3000 0,57 3 1 6 - -1,22  م . ق . الشامية - - - 

- -0,65  - - - - -1,22  ناحية الصالحية  - - - 

- -0,65  - - - - -1,22  ناحية المهناوية - - - 

 ناحية غماس 4 2,5 5 0,07 2000 49 2 4 0,98 2000

 المجموع 4 2,5 5 4,73 2000 55 3 7 1,6 5000

- 2,44 29,2%  31,5 %  21,8%  - 3,88 7%  7,9%  7%  النسبة 

 المجموع الكلي 57 31,5 71 - 24116,67 252 9,5 24 - 12900

- - 100 100%  100%  - - 100 100%  100%  النسبة الكلية  

: المصدر  
, قسم الزراعة المغطاة ,بيانات غير منشورة تم استخراج النسب والمعدالت من  مديرية الزراعة في محافظة القادسية( 1) 

 قبل الباحثة.
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  

سط الحسابي واالنحراف المعياري تم استخراج الدرجة المعيارية باالعتماد على برنامج االكسل من خالل استخراج الو  *

 ( .STANDARDIZEللقيم وتطبيق دالة )



                

 

(20شكل )  
عام ل الباذنجان في محافظة القادسيةالمساحة المزروعة واالنتاج لمحصول البيوت البالستيكية واعداد  

2020 

 
 

( .39المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )  
 

(21شكل )  
لعام  الباذنجان في محافظة القادسيةالمساحة المزروعة واالنتاج لمحصول البالستيكية و االنفاقاعداد 

2020 

 
 

( .39المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )   
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(20خريطة )  
التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الباذنجان في البيوت البالستيكية بحسب الدرجة المعيارية في محافظة 

2020القادسية لعام   
 

 
 

  ( .39الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) :المصدر  

 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

(21خريطة )  
التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الباذنجان في االنفاق البالستيكية بحسب الدرجة المعيارية في محافظة 

2020القادسية لعام   

 
 

( .39المصدر : الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )   
 

 

 

 



                

 

 :(  Okra)  محصول الباميا  -ث 

 وتزرع  من اجل قرونها الخضراء التي تستخدم إما  ,الخبازية  باميا من محاصيل العائلةال محصول يعد     

 يستخلصقرون الباميا كبديل للقهوة, كذلك تستخدم   مجمدة وفي بعض البلدانمطبوخة أو مجففة أو معلبة او 

عمل في صناعة الورق , وتعتبر الباميا من محاصيلمن سيقان الباميا والقرون  الناضجة  األلياف التي تست   

 ( 0,09( ملليجرام , )0,06) تحتوي على  فهي  النياسين والكالسيوم  وكذلك  الريبوفالمينب الخضر الغنية  

 تبدأ زراعة  الباميا في الحقول المكشوفة ( . 1) طازج على التوالي ( غم100( ملليجرام لكل )82) ملليجرام 

 الحقلالبذور في  , وتزرع( كغم6 – 4) وكمية البذور الالزمة للدونم  ر حتى حزيرانفي شهر أذار وتستم 

 سم , اما في  (35 – 20) وبين النباتات دونم  \( كغم 80 – 75) مرز واخر بين  والمسافة  على المروز  

)االول والثاني كانون شهري في تزرع نفاقواأل البيوت 
2
  المحاصيل الصيفية حي ث تحتاج من, تعتبر الباميا (

 ( م  , وال تنبت في اقل35 – 21) حرارة تتراوح منل  دافئ حي ث تنبت البذور في درجة نمو طويلموسم   

 البارد بنقعها في الماء لمدة ال تقل( م   ويمكن إسراع  إنبات  بذورها  في الجو 40( م  وأعلى من )15من ) 

 زراعتها مع مراعاة عدم زيادة  كامل قبل  لمدة ال تقل عن يوم في مكان دافئ  ( ساعات ثم وضعها 8عن ) 

)زراعتها البذور المراد  تلف تؤدي الى  التى نقع  والكمر عن  الالزم  حال مدة 
3
) . 

 البيوت البالستيكية للمدةفي الباميا هناك تباين في المساحة واالنتاج لمحصول  (40جدول )المن   يتضح      

( دونم , حي ث يمكن مالحظة  سنة38,8( حي ث  بلغ  معدل  المساحة العام )2020 – 2010الممتدة  من )   

( تمثل المساحة المرتفعة بينما بقية  سنوات تمثل  المساحة  المنخفضة , اما االنتاج  يمكن مالحظة2013)   

  –2011 – 2010ل االنتاج المرتفع بينما سنوات )( تمث 2020 - 2019 – 2015 – 2013 – 2012) 

 ( 2011سنة ) , اما االنتاجية يمكن مالحظة المنخفض تمثل االنتاج( 2018 – 2017  - 2016 – 2014 

  االنتاجية المرتفعة . تمثل 

  – 2010اما  في االنفاق  يتضح من نفس  الجدول هناك  تباين في  المساحة  واالنتاج للمدة الممتدة من )   

( تمثل2015 – 2014( دونم , حي ث  يمكن مالحظة سنوات )43( حي ث بلغ معدل المساحة العام )2020   

2018 - 2017 – 2016 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010المساحة المرتفعة بينما بقية السنوات )   

( تمثل2015 – 2014تمثل المساحة  المنخفضة , اما االنتاج  يمكن  مالحظ  سنوات ) (2020 – 2019   

                                                           

  .2جمهورية العراق , وزارة الزراعة واستصالح االراضي , مركز البحوث الزراعية , ص   ( 1) 

 . 137( حسين علي مجيد السعيدي , مصدر سابق , ص  2)

 .3-2( كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص  3)



                

 

(2014نتاجية يمكن مالحظة سنوات )المنخفض , اما اال السنوات تمثل االنتاج   المرتفع بينما بقية  االنتاج   
 

تمثل االنتاجية المرتفعة.    

الزراعية ومنهاالى عدم دعم اسعار المستلزمات  ي الزراعة المحميةواالنتاج  ف يعود انخفاض المساحة       

  البذور والمبيدات الزراعية والنايلون الزراعي . 
 

(40جدول )  
 

البالستيكية في محافظة واالنفاق االنتاج واالنتاجية لمحصول الباميا في البيوتالمزروعة والمساحة   
 

(2020 – 2010من ) لمدةلالقادسية    
 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

 االنتاجية
(دونم \)كغم   

 االنتاج 
 )طن(

 المساحة
 )دونم(

االنتاجية 
دونم( \)كغم   

االنتاج 
 )طن(

المساحة 
 )دونم(

 السنوات

1866,67 2,8 1,5 4800 12 2,5 2010 

1166,67 0,35 0,3 5200 10,4 2 2011 

1607,14 4,5 2,8 2888,89 26 9 2012 

- - - 1927,71 32 16,6 2013 

4163,42 214 51,4 3809,52 16 4,2 2014 

3921,16 189 48,2 3846,15 20 5,2 2015 

- - - 4800 12 2,5 2016 

- - - 4880 12,2 2,5 2017 

2000 12 6 4888,89 13,2 2,7 2018 

- - - 3818,18 21 5,5 2019 

1818,18 10 5,5 3769,23 49 13 2020 
 

المصدر :    
مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة . ( 1)  
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                

 

اما التوزيع  الجغرافي  لعدد  البيوت البالستيكية  ومعدل المساحة واالنتاج واالنتاجية  لمحصول الباميا       

مالحظة( يمكن 41جدول )ال, من خالل ( حسب الوحدات االدارية2020 – 2010)خالل المدة الممتدة من   

 %( من 34,8البيوت )  بةسن   إذ بلغت البيوت  عدد  حي ث   ية  جاء  بالمركز االول  منالديوان  ان قضاء 

%( من اجمالي المعدل العام البالغ53,6بيت بالستيكي وبلغت نسبة االنتاج ) (181المجموع الكلي البالغ )   

 من  اجمالي  المعدل  العام  البالغ   دونم \  ( كغم18305,58( طن  في  حين  بلغت  االنتاجية )137,48) 

  وبلغت  %(28,2البيوت )  ةنسببلغت    إذ بالمركز الثاني    قضاء الحمزة يليهدونم ,  \( كغم 46937,1) 

 قضاء  بالمركز الثال ث , ثم يليه  دونم \( كغم 7799,88االنتاجية )  حين بلغت %( في17,8نسبة االنتاج ) 

(11531,64) فبلغت نتاجية %( اما اال16,2االنتاج )%( وبلغت نسبة 24,3عفك إذ بلغت نسبة البيوت )   

 وبلغت  نسبة االنتاج  %(12,7) البيوتالشامية إذ  بلغت  نسبة    قضاء بالمركز االخير يليه  , دونم \كغم  

. دونم \( كغم 9300ن بلغت االنتاجية )في حي %(12,4)   

 بلغتإذ نفاق من حي ث عدد اال اء بالمركز االولعفك جقضاء ان نفاق يتضح من نفس الجدول اما في اال    

 %(98)االنتاج  نسبة  بالستيكي  وبلغت  ( نفق3244البالغ )  الكلي %( من المجموع95,4نسبة االنفاق ) 

 من  دونم \ ( كغم 15462,96بلغت االنتاجية ) حين  في ( طن 277,5العام  البالغ ) المعدل   اجمالي من  

  %(4,6) نفاقالديوانية إذ بلغت نسبة اال اءقض, يليه  دونم \( كغم 18562,96البالغ ) العام المعدل اجمالي 

 الحمزة والشامية ي, اما في قضاء دونم \( كغم 3100االنتاجية ) بلغت نحي %( في2نسبة االنتاج )وبلغت  

الباميا .  محصول لم يزرع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

(41جدول )  
في محافظة  في البيوت واالنفاق البالستيكية لمحصول الباميا االنتاج واالنتاجيةومعدل المساحة المزروعة 

(2020 – 2010من ) للمدة القادسية  
 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

االنتاجية معدل  
دونم( \)كغم   

  االنتاج معدل
 )طن(

  المساحة معدل
 )دونم(

 عدد 
 االنفاق

االنتاجية معدل  
دونم(  \)كغم    

االنتاج معدل  
 )طن(

المساحة معدل  
 )دونم(

عدد 
 البيوت

الوحدات االدارية   

 م . ق . الديوانية 16 5,8 25 4310,34 - - - -

السنيةناحية  12 4 18 4500 30 2,5 4 1600  

الدغارةناحية  9 3,5 15,5 4428,57 - - - -  

الشافعيةناحية  26 3 15,2 5066,67 120 1 1,5 1500  

 المجموع 63 16,3 73,7 18305,58 150 3,5 5,5 3100

- 2%  8,1%  4,6%  - 53,6%  42%  34,8%  النسبة 

 م . ق. عفك 6 1,5 4 2666,67 54 2,5 6 2400

 ناحية البدير 10 1,5 4,6 3066,67 - - - -

سومرناحية  6 2 7,33 3665 600 10 51 5100  

نفرناحية  22 3 6,4 2133,3 2440 27 215 7962,96  

 المجموع 44 8 22,33 11531,64 3094 39,5 272 15462,96

- 98%  91,9%  95,4%  - 16,2%  20,6%  24,3%  النسبة 

 م . ق . الحمزة 36 4 11,87 2967,5 - - - -

السديرناحية  11 3,5 9,33 2665,71 - - - -  

الشنافيةناحية  4 1,5 3,25 2166,67 - - - -  

 المجموع  51 9 24,45 7799,88    -

-    - 17,8%  23,2%  28,2%  النسبة 

 م . ق . الشامية 2 1 3 3000 - - - -

الصالحية ناحية  6 2,5 7 2800 - - - -  

المهناويةناحية  - - - - - - - -  

غماسناحية  15 2 7 3500 - - - -  

 المجموع 23 5,5 17 9300 - - - -

- - - - - 12,4%  14,2%  12,7%  النسبة 

 المجموع الكلي 181 38,8 137,48 46937,1 3244 43 277,5 18562,96

- 100%  100%  100%  - 100%  100%  100%  النسبة الكلية  

 المصدر:
, بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت والنسب من  , قسم الزراعة المغطاة مديرية الزراعة في محافظة القادسية (1)

 قبل الباحثة .
.الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث ( 2)  

 
 

 



                

 

 ( 42جدول )الكما مبينة في   االدارية حسب الوحدات لمحصول الباميا  (2020لعام ) اما الواقع الحالي      

البيوت عدد البيوت إذ بلغت نسبةعفك جاء بالمركز االول من حي ث ان قضاء (22)خريطةال( و22)الشكلو   
 

 اجمالي  %( من 18,4االنتاج ) نسبة   بالستيكي  وبلغت  ( بيت17البالغ )%( من المجموع  الكلي 35,3) 
  

 (16100) البالغ من  اجمالي العام   دونم \( كغم 4000االنتاجية ) بلغت  حين  في  ( طن49البالغ ) العام 
 

%( في حين61,2) %( وبلغت نسبة االنتاج29,4إذ بلغت نسبة البيوت ) الديوانية قضاء دونم , يليه \كغم    
  

 %( وبلغت نسبة 23,5) إذ بلغت نسبة البيوت  الحمزة قضاء  دونم, ثم يليه \( كغم 7500بلغت االنتاجية ) 
 

 ذ بلغتقضاء الشامية إ بالمركز االخير  , يليه دونم \( كغم 3000فبلغت )  االنتاجية %( اما12,2االنتاج ) 
 

دونم .  \( كغم 1600االنتاجية ) بلغت %( في حين 8,2%( وبلغت نسبة االنتاج )11,8نسبة البيوت )   
 

 في  يزرع  الباميا   ( ان محصول23خريطة )ال( و23شكل )الو  الجدول فسن من يتضح  نفاقاال في اما      
  

 نتاجية االحين بلغت   في طن (10)  االنتاج  وبلغ  نفق بالستيكي (127) نفاقاال اعداد إذ بلغت قضاء عفك 
 
 دونم , اما قضاء الديوانية والحمزة والشامية لم يزرع محصول الباميا . \( كغم 5333,3) 

 
 وعدم الى عدم استقرار االسعار  ( في الزراعة  المحمية2020الباميا  لعام )  محصول  انخفاض  يعود     

  , العالم  دول  بكل  السياقكما  معمول هذا   اسعار  السوق عند  االنتاج قابية  دقيقة  تراقب  وجود جهة ر 

 ( .19واالوضاع التي مر بها العراق منها فايروس )كوفيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

(42جدول )  
حسب الدرجة  المساحة المزروعة واالنتاجالتوزيع الجغرافي إلعداد البيوت واالنفاق البالستيكية و

 2020لعام  في محافظة القادسية البامياواالنتاجية لمحصول  المعيارية
 

 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

 االنتاجية 
دونم( \)كغم   

الدرجة 
* المعيارية  

 االنتاج 
 )طن(

 المساحة 
 )دونم(

 عدد 
 االنفاق

 االنتاجية 
دونم( \)كغم   

الدرجة 
* المعيارية  

 االنتاج
 )طن(

 المساحة
 )دونم(

عدد 
 البيوت

الوحدات  
 االدارية

- -0,41  - - - - -0,42  م . ق . الديوانية - - - 

- -0,41  ناحية السنية 5 4 30 3,47 7500 - - - 

- -0,41  - - - - -0,42  ناحية الدغارة - - - 

- -0,41  - - - - -0,42  ناحية الشافعية - - - 

 المجموع 5 4 30 - 7500 - - - - -

- - - - - - - 61,2%  30,8%  29,4%  النسبة 

2000 3,27 6 3 35 - -0,42  م . ق. عفك - - - 

- -0,41  - - - - -0,42  ناحية البدير - - - 

 ناحية سومر 3 2 4 0,1 2000 13 1,5 2 0,82 1333,3

 ناحية نفر 3 2,5 5 0,22 2000 79 1 2 0,82 2000

 المجموع 6 4,5 9 - 4000 127 5,5 10 - 5333,3

- - 100%  100%  100%  - - 18,4%  34,6%  35,3%  النسبة 

- -0,41  م . ق . الحمزة 4 2 6 0,35 3000 - - - 

- -0,41  -- - - - -0,42  ناحية السدير - - - 

- -0,41  - - - - -0,42  ناحية الشنافية - - - 

 المجموع  4 2 6 - 3000 - - - - -

- - - - - - - 12,2%  15,4%  23,5%  النسبة 

- -0,41  - - - - -0,42  م . ق . الشامية - - - 

- -0,41  - - - - -0,42  ناحية الصالحية - - - 

- -0,41  - - - - -0,42  ناحية المهناوية - - - 

- -0,41  ناحية غماس 2 2,5 4 0,1 1600 - - - 

 المجموع 2 2,5 4 3,27 1600 - - - 0,67 -

- 1,63 - - - - 7,71 8,2%  19,2%  11,8%  النسبة 

 المجموع الكلي 17 13 49 - 16100 127 5,5 10 - 5333,3

- - 100%  100%  100%  - - 100%  100%  100%  النسبة الكلية  

المصدر:    
المعدالت والنسب من مديرية الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة, بيانات غير منشورة تم استخراج ( 1)

 قبل الباحثة .
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  

تم استخراج الدرجة المعيارية باالعتماد على برنامج االكسل من خالل استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري   *

 ( .STANDARDIZEللقيم وتطبيق دالة )

 



                

 

(22شكل )  

 لعام في محافظة القادسيةالباميا المساحة المزروعة واالنتاج لمحصول البيوت البالستيكية واعداد 
 2020 

 
 

( .42المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )   
 

(23شكل )  
لعام  في محافظة القادسية البامياالمساحة المزروعة واالنتاج لمحصول البالستيكية واالنفاق اعداد 

2020 

 
 

( 42المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )   
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(22خريطة )    
التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الباميا في البيوت البالستيكية بحسب الدرجة المعيارية في محافظة 

2020القادسية لعام   

 
 

 (  .42المصدر : الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                

 

(23خريطة )  
الجغرافي إلنتاج محصول الباميا في االنفاق البالستيكية بحسب الدرجة المعيارية في محافظة التوزيع 

2020القادسية لعام   

 
 
 ( .42المصدر : الباحثة باالعتماد على بيانات جدول ) 
 
 
 
  

 
 
 
 

 



                

 

 ) : Summer Squash    ) قرع الكوسة محصول - ج
  

 تزرع)الشجر( من المحاصيل التابعة للعائلة القرعية  ومن المحاصيل التي الكوسة  قرع  محصول  عدي     

 وشمال( اما الموطن االصلي  له وسط Cucurbita pepoالعلمي للشجر) االسم  ,في جميع انحاء العراق  

)امريكا الجنوبية  
1
 تمتاز لتيوا التغذية   . له قيمة غذائية عالية لثماره الطازجة وذلك الستخدام  بذوره في  (

 %(2,8) %( واأللياف10%( والكاربوهيدرات  )34)%( والبروتينات 46بمحتواها العالي من الزيوت ) 

)لألغراض الطبية الى استخدامها  باإلضافة 
2
 بقصر اغصانها واطرافها ذلك مما قرع الكوسة  . تمتاز نبتة (

 الى تقليم ويكتفي بإزالة االوراق  هي ال تحتاجالى اسناد وكما  ان تحتاج   دون  مستقيم يجعلها  تنمو بشكل  

)المسكن احادية   وهي التمثيل لضوئي يتوقف فيها بعد ان الميتة 
3

  الكوسة في زراعة محصول قرع  تبدأ  ( ,

 سم100جانبي مصاطب عرضها  البذور في خطوط على الحقول المكشوفة من أذار الى حزيران , وتزرع 

 بينما تبدأ زراعتها في البيوت,   (4) والصنف  حسب العروة  ( سم75 – 50ن )مرز واخر م بين  والمسافة 

 حرارة الكوسة )الشجر( الى درجة   قرع  محصول ويحتاج  كانون االول وشباط .البالستيكية في  واالنفاق 

( حي ث يعد من المحاصيل27 – 15)معتدلة    الحرارة إذ يتعرض محصول قرع   الحساسة النخفاض درجة م 

 لتعرضها للصقيع  المبكر لذلك تزرع  الى موت النبات العروة  الخريفية  على  الكوسة )الشجر( المزروعة 

( 15تعد درجة  الحرارة ) , حي ث الحرارة لحمايتها من انخفاض درجة  المحمية  تحت الظروف الزراعة   م 

)لنمو بذور الشجراالدنى  هي الحد 
5
 خالل زراعة البذور في التربة  من: م زراعة محصول قرع الكوسةتت .(

 وتوضع داخل البيوت واالنفاق ( بذور في كل حفرة5 - 3المالئم وتوضع ) تحضيرها وسقيها والجفافبعد  

)مرحلة االوراق الفلقية المبكرة ويتم شتل هذه النباتات في الحقل من  حالة الزراعة البالستيكية في 
6

. ) 

 ( هناك  تباين في المساحة واالنتاج لمحصول قرع الكوسة في البيوت البالستيكية   43جدول )المن يتضح      

 ( دونم , حي ث يمكن مالحظة سنوات 27( حي ث بلغ معدل المساحة العام )2020 –2010للمدة الممتدة من) 

  – 2012 – 2011 – 2010( تمثل المساحة المرتفعة اما سنوات )2017 -2015 – 2014 – 2013) 

 2013االنتاج يمكن مالحظة سنوات ) اما,(تمثل المساحة المنخفضة 2020 – 2019 – 2018 – 2016 

                                                           

 .125( حسين علي مجيد السعيدي , مصدر سابق , ص  1)

, تأثير مواعيد ومسافات الزراعة واألصناف في حاصل البذور لمحصول قرع الكوسة  ,  Saad   Nerson( خليل ,  2)

 . 2010( , 1( , العدد )38مجلة  زراعة الرافدين ,المجلد )
 . 169, ص 1( عدنان ناصر مطلوب , عز الدين سلطان محمد , أنتاج الخضروات , ج 3)

      https : \\ alfallahalyoum . news( أسامة بدير , كيفية زراعة وخدمة فدان الكوسة  , على الرابط التالي :  4) 
 . 29( حسين علي مجيد السعيدي , مصدر سابق , ص  5)

  .6, ص لقاسم الخضراء, كلية الزراعة ,قسم البستنة, بال تاريخالعائلة القرعية , جامعة اوسوي ,( علي عبادي مانع الم 6)



                

 

 2016 – 2012 – 2011 – 2010تمثل االنتاج المرتفع في حين سنوات ) ( 2017 - 2015 – 2014 

  – 2012( تمثل  االنتاج  المنخفض , اما  االنتاجية  يمكن  مالحظة  سنوات ) 2020 - 2019 – 2018 

 ( تمثل االنتاجية المرتفعة .2013 - 

 من نفس الجدول  هناك  تباين في  المساحة  واالنتاج لمحصول  قرع الكوسة في   يتضحاما في االنفاق      

 ( دونم  47,33( حي ث  بلغ  معدل المساحة  العام )2020 – 2010للمدة  الممتدة  من )االنفاق البالستيكية  

 -2010( تمثل  المساحة  المرتفعة في حين  سنوات )2019 – 2018 – 2012يمكن  مالحظة  سنوات ) 

 اما االنتاج  ( تمثل المساحة المنخفضة,2020 – 2017 - 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2011 

  االنتاج المنخفض , اما تمثل   بقية السنوات في حين   المرتفع  االنتاج( تمثل 2012ة )سنحظة  ماليمكن   

 ( تمثل االنتاجية  المرتفعة .2012) ةيمكن  مالحظة سن  االنتاجية 

 )الشجر( غير  الى كون المحصول قرع الكوسة  انخفاض  المساحة  واالنتاج  في الزراعة المحمية يعود    

 عره المنخفض في محافظة القادسية .اقتصادي واضافة الى س 
(43جدول )  

المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول قرع الكوسة في البيوت واالنفاق البالستيكية في 
(2020 – 2010)من محافظة القادسية للمدة   

 البيوت البالستيكية  االنفاق البالستيكية

 االنتاجية 
(دونم \)كغم   

 االنتاج
 )طن(

 المساحة 
 )دونم(

 االنتاجية
(دونم \)كغم   

 االنتاج 
 )طن(

 المساحة 
 )دونم(

 السنوات

2000 16 8 - - - 2010 

1775,14 12 6,76 - - - 2011 

4201,38 242 57,6 4000 12 3 2012 

1785,71 12,5 7 4000 24 6 2013 

2022,2 18,2 9 3636,36 20 5,5 2014 

2400 42 17,5 3534,48 20,5 5,8 2015 

- - - - - - 2016 

1700 10,2 6 3266,67 49 15 2017 

2545,45 56 22 3750 4,5 1,2 2018 

2523,81 53 21 3333,3 4 1,2 2019 

1600 4  2,5  - - - 2020 
 

 المصدر : 
مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة .( 1)   
 .الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث  (2) 

 
 
 



                

 

 المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول قرع الكوسة  اما التوزيع الجغرافي لعدد البيوت البالستيكية ومعدل    

 ( يمكن مالحظة ان 44) جدولال من خالل( حسب الوحدات االدارية ,2020 – 2010خالل المدة الممتدة ) 

 %( من المجموع 29,1البيوت )  نسبة  بلغت  إذ  عدد البيوتاء عفك  جاء  بالمركز االول  من  حي ث قض 

  طن (69,33)%(من اجمالي المعدل العام البالغ41,8نسبة االنتاج)بيت بالستيكي وبلغت  (55)البالغ الكلي 

  دونم\كغم  (24537,64)دونم من اجمالي المعدل العام البالغ \كغم  (12571,42بلغت االنتاجية ) في حين 

%( في21,6) االنتاجنسبة   %( وبلغت25,5)  البيوت نسبة غت بل إذ لثانيالحمزة بالمركز ا ضاءق , يليه   

%( وبلغت 23,6البيوت ) نسبة قضاء الديوانية  إذ بلغت , ثم يليهدونم \( كغم 7800االنتاجية ) بلغتحين    

حين  يليه  في  المركز   , في دونم \( كغم 2499,55االنتاجية )  بلغت  حين  %( في29,3نسبة االنتاج )   

%( في  حين بلغت 7,3) االنتاج  نسبة  %( وبلغت21,8البيوت )  نسبة  بلغت  الشامية إذ قضاء  االخير    

. دونم \( كغم 1666,67االنتاجية )   

 عدد من حيت   جاء بالمركز االول  ان قضاء الشامية مالحظة من نفس الجدول   نفاق يمكناما في اال      

نفق  بالستيكي وبلغت نسبة (3258%( من المجموع  الكلي البالغ ) 41,1نفاق )نسبة  األ نفاق إذ بلغتاال   

دونم \كغم ( 1120,96( في حين بلغت االنتاجية)93,47%(من اجمالي المعدل العام البالغ)12,9)االنتاج   

 نفاقبلغت نسبة اال  إذ  الحمزة  قضاء  دونم , يليه \( كغم 17885,33العام  البالغ )  المعدل  اجمالي  من 

  قضاء يليه , ثمدونم \( كغم 2740,56)االنتاجيةبلغت  %( في حين35,7االنتاج ) نسبة %(وبلغت 40,5) 

 فبلغت اما االنتاجية%( 27,9) %( وبلغت نسبة االنتاج 11,5نفاق )الثال ث إذ بلغت نسبة األ بالمركز عفك 

 %(6,9االنفاق )نسبة  بلغت إذ الديوانيةقضاء في المركز االخير  , في حين يليه دونم \( كغم 9166,67) 

. دونم \( كغم 4857,14لغت االنتاجية )%( في حين ب23,5وبلغت نسبة االنتاج )   

 

 

 

 

 

 

 



                

 

(44جدول )  
في البيوت واالنفاق البالستيكية في  معدل المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول قرع الكوسة

(2020 – 2010محافظة القادسية للمدة من )  
 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

  االنتاجية معدل
دونم( \)كغم   

االنتاج معدل  
 )طن(

  المساحة معدل
 )دونم(

 عدد
 االنفاق

االنتاجية معدل  
دونم( \)كغم   

االنتاج معدل  
 )طن(

المساحة  معدل  
 )دونم(

 عدد
 البيوت

 الوحدات االدارية

 م . ق . الديوانية - - - - - - - 

السنيةناحية  3 3 10 333,3 27 1 2 2000  

الدغارةناحية  4 8 3,33 416,25 200 7 20 2857,14  

الشافعيةناحية  6 4 7 1750 - - - -  

 المجموع 13 15 20,33 2499,55 227 8 22 4857,14

- 23,5%  16,9%  6,9 %  - 29,3%  55,6%  23,6%  النسبة 

 م . ق. عفك 11 3,5 9 2571,42 13 1,5 4 2666,67

البديرناحية  - - - - - - - -  

سومرناحية  5 2 20 10000 160 4 10 2500  

نفرناحية  - - - - 200 3 12 4000  

 المجموع 16 5,5 29 12571,42 373 8,5 26 9166,67

- 27,9 %  17,9%  11,5 %  - 41,8%  20,4%  29,1%  النسبة 

 م . ق . الحمزة 10 2,5 12 4800 120 2 2 1000

السديرناحية  4 1 3 3000 1200 18 31,33 1740,56  

الشنافيةناحية  - - - - - - - -  

 المجموع  14 3,5 15 7800 1320 20 33,33 2740,56

- 35,7 %  42,3%  40,5 %  - 21,6%  12,9%  25,5%  النسبة 

 م . ق . الشامية - - - - - - - -

الصالحية ناحية  - - - - - - - -  

المهناويةناحية  - - - - - - - -  

1120,96 12,14 10,83  1338 غماسناحية  12 3 5 1666,67   

 المجموع 12 3 5 1666,67 1338 10,83 12,14 1120,96

- 12,9%  22,9%  41,1 %  - 7,3 %  11,1%  النسبة 21,8 

 المجموع الكلي 55 27 69,33 24537,64 3258 47,33 93,47 17885,33

- 100%  100%  100%  - 100%  100%  100%  النسبة الكلية  

 المصدر: 
( مديرية الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة, بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت والنسب من 1)

 قبل الباحث . 
االستبيان , المحور الثالث .الدراسة الميدانية , استمارة ( 2)  

 
   ( لم يزرع محصول قرع الكوسة )الشجر( في البيوت البالستكية .2020اما الواقع الحالي لعام )    

في قضاء )الشجر( يزرع قرع الكوسة   ( ان محصول24شكل )ال( و45جدول )الفاق يتضح من اما في االن   



                

 

\كغم  (1600طن اما االنتاجية فبلغت )( 4بالستيكي وبلغ االنتاج )( نفق 20الديوانية إذ بلغ عدد االنفاق )    

 ,   الدعم الحكومي  غياب الى   ( في الزراعة  المحمية2020) يعود انخفاض محصول الشجر لعام  دونم . 

اسعار االسمدة والمبيدات  . وارتفاع   

(45جدول )  
قرع المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول التوزيع الجغرافي إلعداد االنفاق البالستيكية و

 2020لعام  الكوسة )الشجر( في محافظة القادسية
 

 االنتاجية 
(دونم \)كغم   

 االنتاج
 )طن(

 المساحة
 )دونم(

الوحدات االدارية  عدد االنفاق  

 م . ق . الديوانية - - - -

السنيةناحية  20 2,5 4 1600  

الدغارةناحية  - - - -  

الشافعيةناحية  - - - -  

 المجموع 20 2,5 4 1600

- % 100%   100%  النسبة من الكل 

 م . ق. عفك - - - -

البديرناحية  - - - -  

سومرناحية  - - - -  

 ناحية نفر - - - -

 المجموع - - - -

 النسبة من الكل - - - -

 م . ق . الحمزة - - - -

السديرناحية  - - - -  

الشنافيةناحية  - - - -  

 المجموع  - - - -

 النسبة من الكل - - - -

 م . ق . الشامية - - - -

الصالحية ناحية  - - - -  

المهناويةناحية  - - - -  

غماسناحية  - - - -  

 المجموع - - - -

 النسبة من الكل -  - -

 المجموع الكلي 20 2,5 4 1600

- 100%  100%  100%  النسبة الكلية 

 المصدر : 
تم  استخراج  المعدالت والنسب  محافظة  القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة ( مديرية  الزراعة  في1)

 من قبل الباحثة .
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  

 
 
 



                

 

(24شكل )  
قرع الكوسة )الشجر( في محافظة المساحة المزروعة واالنتاج لمحصول االنفاق البالستيكية واعداد 

 2020لعام  القادسية

 
 

( .45المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )   
 

 :(   Green pepper )محصول الفلفل االخضر  -ح

 ذات جذور وتدية أما الساق فقائمته تتخشب وذلك بتقدم عمر النبات , يتفرع  الفلفل نبتة عشبية شجيرية      

 الساق  الرئيسي الى فرعين او ثالثة  تحمل زهرة فردية  عند مكان التفرع  ويتفرع  مرة  اخرى عند القمة  

)الشجري  زهرة وهكذا  يكون الشكل  وتحملالى  فرعين أو ثالثة   النامية 
1
 يل التسويقيةالمحاصيعد من .  (

 الجسم خاصة  في  الذي يحتاجه  Cوالتصديرية  الهامة ويتميز بارتفاع القيمة الغذائية الحتوائه على فيتامين  

 الكبساثين   مادة  الحريفة  االصناف  من   ويستخرج البرد واالنفلونزا ,  أمراض   موسم   الشتاء  لمقاومة 

 Capsacine ويستخرج التي تستخدم على هيئة  لزقة لمعالجة  االم العظام الناتجة عن الروماتزم واللمباجو 

 صناعة المخلالتبنوعيه في ويدخل الفلفل  -كذلك من الفلفل مادة الفلورين التي تحمي االسنان من التسوس  

)واالستوائية الحارة  خاصة في المناطق للشهية  والصلصة ويستخدم  كبودر بدالً من  الشطة  كفاتح 
2

 تبدأ( . 

 ( غم , بينما 250 – 200وكمية البذور االزمة للدونم )شهر أذار  المكشوفة في   في الحقول  زراعة الفلفل 

)نفاق البالستيكية في شهر كانون االول محصول الفلفل في البيوت واأل تبدأ زراعة 
3

 يزرع هذا المحصول   ( .

 وعناية خاصة , ية مالئمةبيوت البالستيكية  فقط ألنه  يحتاج الى ظروف  مناخال  في في محافظة  القادسية 

                                                           

 . 71( , ص 2( عدنان ناصر مطلوب واخرون , انتاج الخضروات , ج ) 1)

 . 2, ص  2004( صبحي يراب , الفلفل  , مركز البحوث الزراعية  ,  2)

 . 156 – 38( عبد طعمة غيالن , مصدر سابق , ص  3)
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 ويحتاج محصول الفلفل إذ ينمو الفلفل بشكل افضل في محافظة القادسية في الترب الغنية بالمواد العضوية .  

( ويفضل الحرارة 27 – 22لنموه ) نموه وأفضل حرارة الى جو دافئ طول فترة    للنمو الخضري  العالية  م 

 المفترض ان ال تقل الحرارة  م  ومن 10حرارة اقل من  والمنخفضة  لعقد الثمار وال يحد ث عقد  الثمار على 

 ال سيما في البيوت غير المدفأة   على حرارة منخفضةم  وفي حالة عقد الثمار 16داخل البيوت المحمية  عن  

)الى صغر حجم الثمار  يؤدي ذلك مما 
1

 محافظة القادسية نفس طريقة تربية في تتم تربية محصول الفلفل . )

)الباذنجان  
2
) : 

 .جودة فوق خطوط الزراعة و( أفرع رئيسية للنبات وتربط بشبكة التسليق الم5-3تسليق ) -

 أعمدة حديدية أو خشبية أمام خطوط الزراعة بشكل نهائي وعلى مسافات تحضين النباتات : يتم وضع  -

 على طول خط الزراعة ويربط بهذه االعمدة خيوط من القنب أو خيوط بالستيكية وعلى  ارتفاعينمة منتظ 

 بعض االحيان  يتم ربطسم من االول  وفي  30على ارتفاع سم , والثاني  30الخيط  االول  على  ارتفاع  

 . ( 13الخيوط المتقابلة من االعلى لزيادة تحضين النباتات وعدم تكسر فروعها كما في صورة ) 

 

 (13صورة )
 مركز قضاء الشامية  في تحضين نبات محصول الفلفل االخضر

 
 . (2021\3\25)الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ المصدر :  
 

لمحصول الفلفل للمدة واالنتاج  في البيوت البالستيكية  المساحة  ( هناك تباين في46جدول )اليتضح من      

- 2012دونم , يمكن مالحظة سنوات ) (31,56( حي ث  بلغ معدل المساحة  العام )2020 – 2010من )   

                                                           

 http : \\ agri – science – reference . blogspot . com( رابط االنترنيت االتي :  1)
 . 14( جاسم محمد البغدادي , مصدر سابق , ص  2)



                

 

- 2014 – 2011 – 2010تمثل  المساحة  المرتفعة بينما  بقية السنوات  )( 2017 – 2016 – 2013   

 , اما  االنتاج  يمكن  مالحظة  سنوات  (  تمثل  المساحة  المنخفضة 2020 – 2019 – 2018 – 2015 
 
 2014-2011 – 2010)بقية السنوات ( تمثل االنتاج المرتفع بينما2017 – 2016 – 2013 – 2012) 
 
  اعلى (2020سنة )  تعد  االنتاجية  اماالمنخفض ,  (  تمثل  االنتاج2020 –  2019  – 2018 –2015 

 .انتاجية  

من نفس الجدول هناك تباين في المساحة واالنتاج لمحصول الفلفل للمدة الممتدة من اما في االنفاق يتضح     

( تمثل2012( دونم , ويمكن  مالحظة  سنة )368,3( حي ث  بلغ معدل المساحة  العام )2020 – 2010)   

 ( االنتاج 2012) ةسن  تعد اما االنتاج , ضة المنخف  المساحة  تمثل السنوات   المساحة المرتفعة بينما بقية 

( اعلى انتاجية . 2012, اما االنتاجية تعد سنة ) تمثل االنتاج المنخفض المرتفع بينما بقية السنوات   

 عناية خاصة الى   يحتاج  المحصول  كون الى  المحمية  الزراعة في واالنتاج   ةالمساح انخفاضيعود    

   مناخية تالئمه . وظروف 
 (46جدول )

في  البالستيكية واالنفاق في البيوتاالخضر لمحصول الفلفل  واالنتاجية االنتاجالمزروعة ومساحة ال
 (2020 – 2010)للمدة من  محافظة القادسية

 

 البيوت البالستيكية االنفاق البالستيكية

 االنتاجية 
(دونم \)كغم   

 االنتاج
 )طن(

المساحة   
 )دونم(

االنتاجية 
دونم( \)كغم   

االنتاج 
 )طن(

المساحة 
 )دونم(

 السنوات

1800 1,8 1 3666,67 1,1 0,3 2010 

1600 1,6 1 3000 1,2 0,4 2011 

4347,82 330 75,9 7093,02 61 8,6 2012 

- - - 5172,41 30 5,8 2013 

2166,67 6,5 3 6000 18 3 2014 

2266,67 6,8 3 4464,28 12,5 2,8 2015 

- - - 7580,64 47 6,2 2016 

- - - 8285,71 58 7 2017 

- - - 4500 4,5 1 2018 

- - - 4300 4,3 1 2019 

- - - 10000 7 0,7 2020 

 المصدر : 
( مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة .1)  
  استمارة االستبيان , المحور الثالث .( الدراسة الميدانية , 2)
 
 



                

 

 واالنتاجية لمحصول الفلفل  واالنتاج  ومعدل المساحة  البالستيكية   لعدد البيوت الجغرافي  اما التوزيع      

 ( يمكن مالحظة ان 47) جدولال من خالل( حسب الوحدات االدارية ,2020 – 2010خالل المدة الممتدة ) 

 المجموع  %( من43,2البيوت )  نسبةقضاء الديوانية جاء  بالمركز االول من  حي ث عدد البيوت  إذ بلغت  

البالغ  العام  المعدل  اجمالي  من %( 32,9) االنتاج   نسبة  وبلغت بالستيكي   ( بيت125البالغ )  الكلي   

من  اجمالي  المعدل  العام  البلغ  دونم \( كغم 17316,67( طن  في  حين  بلغت  االنتاجية  )108,73)   

 االنتاج  نسبة  %( وبلغت27,2البيوت )  نسبة قضاء  عفك إذ  بلغت  , يليه  دونم  \  ( كغم44395,92) 

بلغت بالمركز الثال ث إذ الشامية  دونم , ثم يليه قضاء \( كغم 13170بلغت االنتاجية ) %( في حين30,1)   

 في دونم\( كغم 6109,25)فبلغت   اما االنتاجية%( 16,7) نسبة االنتاج  تغ%( وبل19,3) نسبة البيوت 

%(20,3) %( وبلغت نسبة االنتاج10,3البيوت ) نسبة قضاء الحمزة إذ بلغت  بالمركز االخير  حين يليه   

. دونم \( كغم 7800ن بلغت االنتاجية )في حي   

 اذ بلغت  نفاقاال جاء بالمركز االول من حي ث عدد  ان قضاء عفك من نفس الجدول يبين نفاقاما في اال      

%(74,6) االنتاج ( نفق بالستيكي وبلغت نسبة2385الكلي البالغ ) %( من المجموع51,2)نفاق اال بةنس   

 دونم من \كغم  (24106,36االنتاجية )  بلغت حين  في   طن( 2992,5العام البالغ ) المعدل   من اجمالي 

%(45,4االنفاق ) نسبةقضاء الحمزة إذ بلغت , يليه دونم \( كغم 32180,42العام البالغ )اجمالي المعدل    

قضاء الديوانية بالمركز يليه, دونم \( كغم 212,24بلغت االنتاجية )%( في حين 0,2وبلغت نسبة االنتاج)   

(7861,82نتاجية)حين بلغت اال في %(25,2%( وبلغت نسبة االنتاج )3,4)نفاقاالالثال ث إذ بلغت نسبة    

, اما في  قضاء الشامية لم يزرع محصول الفلفل . دونم \كغم    

          

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 (47جدول )
البالستيكية في  واالنفاق في البيوت االخضر معدل المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الفلفل

 (2020 – 2010محافظة القادسية  للمدة من )
 

البالستيكيةاالنفاق   البيوت البالستيكية 

االنتاجية معدل  
دونم( \)كغم   

االنتاج معدل  
 )طن(

  المساحة معدل
 )دونم(

 عدد 
 االنفاق

 معدل االنتاجية
دونم( \)كغم   

  االنتاج معدل
 )طن(

المساحة معدل  
 )دونم(

 عدد 
 البيوت

الوحدات االدارية   

 م . ق . الديوانية 6 1 3 3000 - - - -

السنيةناحية  9 3 12,5 4166,67 60 2,8 4,8 1714,28  

الدغارةناحية  34 2 14,8 7400 20 122 750 6147,54  

الشافعيةناحية  5 2 5,5 2750 - - - -  

 المجموع 54 8 35,8 17316,67 80 124,8 754,8 7861,82

- 25,2%  33,9%  3,4%  - 32,9%  25,3%  43,2%  النسبة 

 م . ق. عفك 4 2,5 10 4000 70 103 1000 9708,73

البديرناحية  9 1 1,77 1770 - - - -  

سومرناحية  16 3 15 5000 650 92 1200 13043,47  

نفرناحية  5 2,5 6 2400 500 24 32,5 1354,16  

 المجموع 34 9 32,77 13170 1220 219 2232,5 24106,36

- 74,6%  59,5%  51,2%  - 30,1%  28,5%  27,2%  النسبة 

 م . ق . الحمزة 4 2,5 7 2800 - - - -

السديرناحية  2 3 6 2000 1085 24,5 5,2 212,24  

 ناحية الشنافية 7 3 9 3000 - - - -

 المجموع  13 8,5 22 7800 1085 24,5 5,2 212,24

- 0,2%  6,6 %  45,4 %  - 20,3 %  26,9%  10,3 %  النسبة 

 م . ق . الشامية 22 3,66 10,16 2775,95 - - - -

الصالحية ناحية  2 2,4 8 3333,3 - - - -  

المهناويةناحية  - - - - - - - -  

غماسناحية  - - - - - - - -  

 المجموع 24 6,06 18,16 6109,25 - - - -

- - - - - 16,7%  19,3 %  19,3%  النسبة 

32180,42 2992,5 368,3 2385 44395,92 108,73 31,56  125  المجموع الكلي 

- 100%  100%  100%  - 100%  100%  100%  النسبة الكلية  

 المصدر: 
مديرية الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة, بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت والنسب من ( 1)

 قبل الباحثة .
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  
 

 ( 25شكل )ال( و48جدول )الفي   مبينة االدارية كما   ( حسب الوحدات2020)م لعا اما الواقع  الحالي       

 (2البالغ ) %( من المجموع الكلي50البيوت )  نسبة  بلغت قضاء الحمزة إذ  يزرع  فيان محصول الفلفل  

 االنتاجية في حين بلغت  ( طن7العام البالغ )  %( من اجمالي28,6االنتاج )سبة ن  وبلغت  بالستيكي بيت  

 نسبة   بلغت  حي ث الشاميةقضاء  يليه , ونمد \( كغم 29000البالغ ) العام  اجمالي دونم من \( كغم 4000) 



                

 

 اما في , دونم \( كغم 25000االنتاجية ) حين بلغت   %( في71,4) نسبة االنتاج  %( وبلغت50البيوت ) 

 نفاق لم يزرع محصول الفلفل .ال. اما في ايزرع محصول الفلفل وعفك لم قضاء الديوانية  

 يعود انخفاض  محصول الفلفل  في الزراعة  المحمية الى عدم أيجاد منافذ لتسويق محاصيل الزراعة        

 المحمية كأن يكون استالمها من قبل الدولة بسعر مجزي للفالح لتشجيعه على مواصلة االنتاج , اضافة الى  

 ( الذي اثر بشكل  سلبي على  الزراعة  بصورة  19 –ا  فيروس )كوفيد الظروف الذي مر بها  العراق منه 

 عامة والزراعة المحمية بصورة خاصة . 
 (48جدول )

الفلفل المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول البالستيكية و التوزيع الجغرافي إلعداد البيوت
 2020عام ل االخضر في محافظة القادسية

 

  دونم( \)كغم  االنتاجية
 

)طن( االنتاج  
 

)دونم( المساحة  
 

الوحدات االدارية   البيوت عدد  

 م . ق . الديوانية - - - -

السنيةناحية  - - - -  

الدغارةناحية  - - - -  

الشافعيةناحية  - - - -  

 المجموع - - - -

 النسبة - - - -

 م . ق. عفك - - - -

البديرناحية  - - - -  

سومرناحية  - - - -  

نفرناحية  - - - -  

 المجموع - - - -

 النسبة - - - -

 م . ق . الحمزة 1 0,5 2 4000

السديرناحية  - - - -  

 ناحية الشنافية  - - - -

 المجموع  1 0,5 2 4000

- 28,6%  71,4%  50%  النسبة 

 م . ق . الشامية 1 0,2 5 25000

الصالحية ناحية  - - - -  

المهناويةناحية  - - - -  

غماسناحية  - - - -  

 المجموع 1 0,2 5 25000

- 71,4%  28,6%  50%  النسبة 

 المجموع الكلي 2 0,7 7 29000

- 100%  100%  100%  النسبة الكلية  

 المصدر: 
والنسب من ( مديرية الزراعة في محافظة القادسية, قسم الزراعة المغطاة, بيانات غير منشورة تم استخراج المعدالت 1)

 قبل الباحثة .
الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .( 2)  



                

 

(25شكل )  
 الفلفل االخضر في محافظة القادسيةالمساحة المزروعة واالنتاج لمحصول البالستيكية والبيوت  اعداد

2020لعام   

 
( .48المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )  
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  :نفاق البالستيكية ة في االنتاج الزراعي للبيوت واألثانياً .اختبار عالقة المتغيرات المؤثر

نفاق انتاج البيوت واأل  بعد دراسة مجموعة من المتغيرات المؤثرة في االنتاج وعالقتها بكمية      

المتغيرات واختبارها إحصائيا البالستيكية,. ولغرض تحديد نوع العالقة بين كمية االنتاج ومجموعة هذه 

التي من SPSS) والتحقق من مدى صحة الفروض تم توظيف "الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية "

 خاللها تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  للتحقق من الفروض والتي تمثلت بـــ:

 (معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation ): 

 يعد معامل ارتباط بيرسون من أهم األساليب اإلحصائية لقياس مدى درجة االرتباط بين متغيرين،        

يعرف المتغير األول بـــ)االنتاج( بالمتغير "التابع" أما االخر )المتغيرات المؤثرة في االنتاج( فيعرف 

ارتباطها به مكانيا, وتؤدي الزيادة او  "المستقل" والتي تؤثر بالمتغير التابع بدرجة معينة بحسب بالمتغير 

االرتفاع في المتغير المستقل إلى أحدا ث زيادة او ارتفاع في المتغير التابع  حينها يعرف هذه االرتباط 

باالرتباط "الطردي" و على العكس من ذلك لو حدثت أمام هذه الزيادة في المتغير التابع نقصان او انخفاض 

 عرف هذه العالقة بالعالقة العكسية أو االرتباط العكسي وهي كالتالي: في قيم المتغير المستقل ت

 ( فاالرتباط )طردي تام(.1اذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي)+ -1 

 اذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي )صفر( فاالرتباط )ال يوجد ارتباط(. -2

 )عكسي تام(.( فاالرتباط 1-اذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي ) -3

كلما اقتربت قيمة معامل االرتباط من الرقم الواحد سواء كانت القيمة سالبة او موجبة كان االرتباط  -4

 قويا.

 (1)كلما كانت قيمة معامل االرتباط قريبة من الصفر كان االرتباط ضعيفا -5

 إحصائيا كل متغير يأخذ رمز افتراضي خاص به يمثله كاالتي: 

                                    )ص(: االنتاج 

                               االشعاع الشمسي. (:1)س

                                   (: درجة الحرارة.2)س

                                       (: االمطار.3)س

   السكن في الريف.(: 4)س

                      

                                                           
 .165_163ص ,1988، جامعة بغداد، بيت الحكمةعبد الرزاق محمد البطيحي، طرائق البحث الجغرافي،  (1)

 



                

 

  )البيوت( او )االنفاق( البالستيكية.فيالعاملين (: 5)س

            اصحاب الخبرة.( العاملين 6)س

 ( العاملين بدون خبرة.7)س

 الري بالمروز .(:8)س

 .الري بالواسطة(:9)س

 السلف الزراعية.(:10)س

 عدد البيوت( او )عدد االنفاق( البالستيكية.(:)11)س

 نفاق( البالستيكية. المساحة المزروعة في )البيوت( او )اال(:12)س 

 

وبما ان لدينا متغيرين تابعين, االول)االنتاج في البيوت البالستيكية( والثاني)االنتاج في االنفاق البالستيكية(   

وعند اختبار العالقة   يتأثر كل واحد منهم على حدا بالمتغيرات المستقلة تم تحليل كل متغير منهم على حدا

  القائمة بين المتغير التابع)االنتاج( والمتغيرات المستقلة إحصائيا باستخدام معامل االرتباط ظهرت العالقة

  :كاألتي  

 فيما يخص عالقة المتغير التابع بالمتغيرات المستقلة في ) البيوت البالستيكية(. - 1 

 بع)االنتاج( وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية بحسب قوة وجود عالقة طردية)موجبة( بين المتغير التا

االشعاع  :)1:) السكان الريف(, س4, }س(26شكل )الو (49جدول)الارتباطها بالمتغير التابع ,

العاملين اصحاب  :)7:)العاملين في البيوت البالستيكية(, س5( سالري بالواسطة:) 9, سالشمسي(

, عدد البيوت الزراعية( ) :11, سالمساحة المزروعة في البيوت البالستيكية( ) :12, س (الخبرة

 . درجة الحرارة( :)2س

 سالبة( بين المتغير التابع)االنتاج( وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية بحسب قوة  وجود عالقة عكسية(

الري :)8(, سالسلف الزراعية :)10(, سرةالخب العاملين بدون :)6ارتباطها بالمتغير التابع})س

 .}(االمطار :)3(, سبالمروز

العالقة طردية  أما قوة ارتباط المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع بحسب ترتيب قوة هذه العالقة سواء كانت

التابع وهي كل متغيرات  بارتباط  قوي مع المتغير   اربعة  , إذ جاءت (50) جدولالام عكسية فيوضحها, 

الري )9( ساالشعاع الشمسي) 1( في الترتيب االول يليه المتغيران سالسكان الريف) 4المتغير س من:

ذه المتغيرات جاء البالستيكية( جميع هالبيوت )العاملين في 5(  بينما  جاء في الترتيب الثال ث س السيحي

( 0,5بالمتغير التابع دون ال )المتغير التابع بينما جاءت ثمانية متغيرات بارتباط ضعيف  بارتباط قوي في

 (  .3, س8,س2,س12,س10, س6, س7, س11)س وهي كل من

 نفاق البالستيكية(.تابع بالمتغيرات المستقلة في )األفيما يخص عالقة المتغير ال -2 



                

 

  وجود عالقة طردية)موجبة( بين المتغير التابع)االنتاج( وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية بحسب قوة

, االشعاع الشمسي( :)1:) السكان الريف(, س4}س(,26شكل)الو (51جدول)الا بالمتغير التابع, ارتباطه

, خبرة(ال العاملين اصحاب :)7:) العاملين في االنفاق البالستيكية(, س5(, سالري الواسطة:) 9س

   . }(:)المساحة المزروعة12:)عدد االنفاق البالستيكية(,  س11:) درجة الحرارة(, س2س

 عالقة عكسية)سالبة( ( بين المتغير التابع)االنتاج( وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية بحسب قوة  وجود

,  :)االمطار(3)السلف الزراعية(, س :10, س (الري بالمروز ) :8})س ارتباطها بالمتغير التابع

 ({.خبرةالعاملين بدون  :)6س

بحسب ترتيب قوة هذه العالقة سواء كانت العالقة طردية  أما قوة ارتباط المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع 

(, إذ جاءت  خمسة  متغيرات  بارتباط  قوي  مع  المتغير التابع  وهي 52جدول )الام  عكسية فيوضحها 

( بينما  االشعاع الشمسي) 1( في  الترتيب  االول  يليه  المتغير سالسكان الريف) 4كل من:  المتغير س

, 5(  وفي  الترتيب  الرابع  والخامس  جاء  كل  من )س الري  السيحي)9الثال ث  س  جاء  في  الترتيب

( على  الترتيب جميع هذه  المتغيرات جاء  بارتباط  قوي في  المتغير التابع بينما جاءت  سبعة  8س

, 10, س2, س7( وهي كل من )س0.5بالمتغير التابع  دون ال ) ضعيف متغيرات  بارتباط

 تيب . (  على التر6س,12,س3,س11س

(49جدول)  
معامل االرتباط البسيط بين المتغير التابع )االنتاج بواسطة البيوت البالستيكية( والمتغيرات 

 المستقلة)العوامل الطبيعية والبشرية(

 معامل ارتباط بيرسون  المتغيرات المستقلة )س( المتغير التابع )ص(

ص
 

 0,93 االشعاع الشمسي

 0,23 درجة الحرارة
0,1- االمطار  

سكان الريف   1 
بالستيكيةالعاملين في البيوت الالمالكين و    0,76 

بدون خبرةالعاملين المالكين و   -0,35  
اصحاب الخبرةالعاملين و المالكين   0,4 

لمروزالري با  -0,13  
بالواسطةالري   0,93 

0,29- السلف الزراعية  
 0,45 عدد البيوت الزراعية

 0,25 المساحة المزروعة في البيوت البالستيكية
(.13, ) (25( )22, )(23( , )18( , )15) ( ,12) ,(5( , )4, )(2): عمل الباحثة باالعتماد على جدول المصدر       



                

 

(50جدول)  
 ترتيب المتغيرات المستقلة بحسب قوة عالقتها بالمتغير التابع)االنتاج في البيوت البالستيكية(.

 معامل االرتباط البسيط المتغيرات المستقلة )س( التابع )ص( المتغير
 

  ص
 1 4س
 0,93 1س
 0,93 9س
 0,76 5س
 0,45 11س
 0,40 7س
 0,35_ 6س
 0,29_ 10س
 0,25 12س 
 0,23 2س
 0,13-  8س
 0,01- 3س

.  (49المصدر: جدول)            
 

(51دول)ج  
نفاق البالستيكية( والمتغيرات متغير التابع )االنتاج بواسطة األمعامل االرتباط البسيط بين ال

 المستقلة)العوامل الطبيعية والبشرية(.

)ص( المتغير التابع )س( المتغيرات المستقلة   معامل ارتباط بيرسون  

ص
 

 0,97 االشعاع الشمسي
 0,39 درجة الحرارة

0,17- االمطار  
 1 سكان الريف

في االنفاقالعاملين المالكين و   0,78 
بدون خبرةالعاملين المالكين   -0,10  
اصحاب الخبرة العاملينالمالكين و   0,45 

بالمروزالري   -0,70  
بالواسطةالري   0,91 

0,20- السلف الزراعية  
 0,19 عدد االنفاق الزراعية

 0,12 المساحة المزروعة في االنفاق
( .13( , )25( )22( , )23( , )18( , )15( , )12(, )5( , )4(, )2جدول ): عمل الباحثة باالعتماد على المصدر  

  
 



                

 

(52جدول)  
نفاق البالستيكية(.ا بالمتغير التابع)االنتاج في األترتيب المتغيرات المستقلة بحسب قوة عالقته  

 معامل االرتباط البسيط المتغيرات المستقلة )س( التابع المتغير )ص(
 

 ص
 1 4س
 0,97 1س
 0,91 9س
 0,78 5س
 0,70_ 8س
 0,45 7س
 0,39 2س
 0,20- 10س
 0,19 11س 
 0,17- 3س
 0,12 12س
 0,10- 6س

(.51المصدر: جدول)         
 

(26شكل )  
البالستيكية( والمتغيرات  نفاقواأل معامل االرتباط البسيط بين المتغير التابع )االنتاج بواسطة البيوت

 المستقلة)العوامل الطبيعية والبشرية(

 

( .51( و )49المصدر : الباحثة باالعتماد على جدول )   
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: ن في محافظة القادسيةالتي يعاني منها المزارعو المشاكل اوالً .    

 طبيعية وبشرية وحياتية , تتمثلمشكالت منها  : المشاكلمجموعة من  محاصيل الزراعة المحمية تواجه    

الحرارة , مشكلة  العواصف الغبارية , مشكلة سوء ادارة الموارد المائية  درجةمشكلة الطبيعية بالمشكالت    

ل , مشكلة النقمشكلة القروض الزراعية ,  مشكلة  االرشاد الزراعي , بمشكلة   تتمثلوالمشكالت البشرية     

 باإلمراض والفيروسات التيالحياتية  التي تتمثل   التسويق , واخير مشكلة   االيدي العاملة , اما المشكالت 

. التالي تؤدي الى انخفاض االنتاجالتي تؤدي الى موت النبات وب تصيب المحاصيل الزراعة المحمية    
 

  المخصصة لمحاصيل الزراعة المحمية تباينت بين السنوات ( ان المساحة53جدول )ال من خالل يتضح     

  بالستيكي , وبلغت( بيت 707) البيوت نحو بلغت اعداد  اكثر السنوات تطوراً حيث من  2012تعد سنة  , 

 ,( دونم 1300,9المحمية حوالي )  لغت  المساحة  المخصصة  للزراعة( نفق , وب24195اعداد االنفاق ) 

من االسباب  هذا يعود الى جملةاالخيرة  في السنوات لدراسة ان  المساحة  بدأت  تتقلصتبين من خالل  ا   

 اسعار  من الخارج  بأسعار زهيدة , ارتفاعالطلب  بسبب االستيراد الدعم من  قبل الدولة , قلة  عدم توفير  

 ( الذي19 -كورونا )كوفيد   , وانتشار فايروس , تكلفة تجهيز البيوت البالستيكية المبيدات والبذور المهجنة 

 صة . هناك  مجموعة  من المشاكل اثر سلباً على الزراعة  بصورة عامة  والزراعة  المحمية  بصورة  خا 

المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها : المزارعين في منطقة الدراسة ال بد من دراسة هذه التي تواجه   

(53جدول )  
من مدةلل القادسيةمساحة الزراعة المحمية وعدد البيوت واالنفاق البالستيكية في محافظة   

(2010 – 2020)  

دونم \المساحة المستغلة   السنوات عدد البيوت عدد االنفاق 

249,02 8773 200 2010 
246,17 8099 258 2011 
1300,9 24195 707 2012 
726,2 11057 692 2013 
385,8 9279 447 2014 
447,7 11224 492 2015 
204,8 3228 421 2016 
203,5 2700 311 2017 
110,4 2207 84 2018 
119,4 2280 55 2019 

216 1267 202 2020 

المصدر :   
. 2020مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم الزراعة المغطاة , بيانات غير منشورة ,    (1)  

( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث .2)  
 



                                                                    

 

المتعلقة بالعوامل الطبيعية : المشاكل -1  

 نتيجةالزراعة المحمية  من المشكالت التي تؤثرعلىالحرارة  مشكلة درجةتعد  :مشكلة درجات الحرارة -أ  

 ,الثاني(   االول , وكانون  شهر )كانون  في الشتاء  فصل   الحرارة  في درجات  في  الشديد  االنخفاض  

 ال سيما  بعض المحاصيل المحمية الى اصابة ْم مما يؤدي (15)الحرارة  الى دون  درجة  عندما تنخفضو 

 مما وحشرة  المن والعناكب  البيضاء  مرض الذبابة ال سيما  الباميا ببعض االمراض الفايروسية محصول 

 انخفاضيعانون من  الذي  المزارعينقلة االنتاج , بلغت نسبة  وقف  النبات عن النمو وبالتالي يؤدي الى ت 

 الكهربائيةالدفايات   الى استخدام منطقة الدراسة في  المزارع  يلجأ  مما  , (1) %(25,4) الحرارة درجات 

 التي يعاني , وتعد المشكلة ر الحرارة المالئمة لنمو المحصولفي البيوت واالنفاق البالستيكية من اجل توفي 

 توفيرها من يتم  الكهربائية التي زم لتشغيل الدفاياتمنها العديد من المزارعين انقطاع التيار الكهربائي الال 

الكهربائية نحو الدفايات تستخدم الحكومية , حيث بلغت نسبة البيوت واالنفاق البالستيكية التيالجهات قبل    

التي تعتمد على( %83,7)نحو  النسبةبلغت  الدفايات  الكهربائية لم تستخدم اما البيوت التي, (16,3%)   

  . (2) الطاقة الشمسية 

  : النسبية الرطوبة مشكلة –ب 

 اغلبتسبب   التي في منطقة الدراسة   المزارعين منها  من المشاكل التي يعاني  الرطوبة  ارتفاعان       

  الى يؤديان الذي المن وحشرة  البيضاء   بابةذوال  والعناكب فحةلمرض ال  ال سيما  فايروسيةال االمراض 

 الذي يعانون من ارتفاع نسبة   نسبة المزارعين بلغت حيث وبالتالي انخفاض االنتاج النباتاوراق  انكماش 

)%( 25,9) نحو الرطوبة  
3

) . 

العواصف الغبارية : مشكلة – ت  

 سرعة تنشأ مع مايكرو متر( 100الحجم ال تتجاوز اقطارها عن) صغيرة حبيبات تعرف بأنها عبارة عن   

 المناطق الجافةالسطحية المفككة في  بالتربة المنقولة من الترب وتكون محملةثانية فأكثر(  \متر 8) الرياح 

 حيث تتقدم جبهة العاصفة الغبارية كجدار  , ارتفاعات عالية رفع  الغبار الى الرياح على  تلك  تعمل حيث  

)عشرات المئات من الكيلو مترات   متر تقريباً( وبعرض 300مرتفع يعلو ليصل حتى )غباري  
4

 . يتضح   (

 الى تحطيم الجزء مما يؤدي بداية الصيفتحدث في ان العواصف الغبارية  ,(27( وشكل )54)الجدولمن  

                                                           

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع. 1)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث . 2)

 الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع ,(  3)

 .298, ص2006(, نور للطباعة والنشر, جامعة دمشق, سوريا, 1( علي حسن موسى, موسوعة الطقس والمناخ, ط ) 4)



                                                                    

 

 , انخفاض االنتاجوبالتالي يؤدي الى   المحاصيل  وتلف الهياكل وتحطيم  البالستيكية  غطيةاأل  من كبراأل 

  كونها تعمل على  خلق طبقة  من االتربة  فوق البيوت واالنفاق البالستيكية مما يؤدي الى عزلها عن اشعة 

)%( 13,3نحو )الغبارية من العواصف يعانون   الذي المزارعين بلغت نسبةحيث  ,الشمس  
1

) . 

( 54جدول )  
(2017 - 2008معدل العواصف الغبارية في محافظة القادسية للمدة )  

 المعدل
 السنوي

كانون 
 االول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 االول

 شباط آذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول
كانون 
 الثاني

0,7 0,26 0,38 0,32 0,20 0,8 0,3 0,4 1,5 1,7 1,8 1,3 0,7 

 

بيانات  غير   , قسم المناخ: وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , المصدر 
. 2020منشورة ,   

( 27شكل )  
(2017 – 2008معدل العواصف الغبارية في محافظة القادسية للمدة )  

 

(.54الباحثة باالعتماد على جدول ) المصدر :  

: التربة ملوحةمشكلة  -ث  

المعرقلة للتطور الزراعي وذلك للتأثير السلبي لملوحة التربة  الرئيسية المشكالت حدأتعد  ملوحة التربة        

 من ارتفاع مشكلة الملوحة  في منطقة الدراسة المزارعون  عانيي ,   ةعلى انتاج معظم المحاصيل الزراعي 

 نحو نسبة الملوحة  ارتفاع  من  يعانون  الذي  نسبة  المزارعين  , حيث بلغتموت النبات الى الذي تؤدي 

 (12,1)% (2
) . 

                                                           

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان  , المحور الرابع . 1)

 االستبيان , المحور الرابع .( الدراسة الميدانية , استمارة  2)
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مشكلة الموارد المائية :  - ـج  

 حيث بلغت نسبة المزارعين , التي يعاني منها المزارعين في منطقة الدراسة تعد من المشكالت االساسية    

1) %(23,3)المائية الموارد كلةمن مش الذي يعانون 
ً , حيث ان (  مما يؤدي عديدةً  نقص الماء يسبب أمراضا

 الى المياهالمحاصيل تحتاج لكون هذه ,  ولونوبالتالي يؤثر سلباً على كمية االنتاج ونوعه تشقق الثمار  الى 

المختصة. قبل الجهات  في العراق من  بسبب سوء أدارة المياه ان مشكلة المياهالمراحل , يتضح  جميع في   

المتعلقة بالعوامل البشرية : . المشاكل2  

  : األغطية البالستيكية  مشكلة توفير -أ  

ستخدم في الزراعة المحمية من الذي ت ةالبالستيكي االغطية ان  مشكلة توفير الدراسةمن خالل   اتضح        

المشكالت  الرئيسية  التي يعاني  منها المزارعين  بسبب عدم توفرها  من قبل الدولة فيضطر المزارع الى    

  ذاتاالغطية منها  ,العديد من االنواع يتوفر في االسواق , حيثاالسواقبأسعار مرتفعة من االغطية شراء  

  الدراسةفي منطقة  يفضل المزارعين , إذبناني وااليراني والصينيللالمصري والمنشأ العراقي والسعودي وا 

حيث بلغ سعر  ,كما يعد عازل  للحرارة  سعودي ألنه  يعد من افضل المناشئالمنشأ  ال ذات  شراء النايلون   

 وطول , ( كيلو50)( الف, ووزن الروال180)الروال ( , حيث بلغ سعر 3,500,000)الطن الواحد حوالي 

2) ( متر15) , وعرض الروال طول واحد لواحد الىاالبيت  يحتاج   , إذ متر (90)الروال  
 بلغت نسبة و,  (

3) %(12,5نحو )المزارعين الذي يعانون من مشكلة ارتفاع اسعار االغطية البالستيكية  
) .  

 : وارتفاع اسعارها مصادر الطاقة والوقود مشكلة توفير -ب

  والوقودهربائية كال توفير مصادر الطاقةعدم  التي يعاني منها المزارعين في منطقة الدراسة من المشاكل    

 المصادر سواق  بأسعار مرتفعة , تعد  هذه من اال ين الى شرائهامما يضطر المزارع قبل الدولة المعدة من 

 زمة لتوفير ربائية والدفايات الكهربائية الالضرورية  لتشغيل  انابيب  توزيع  المياه  ومضخات  ديزل  الكه 

 واالنفاق  البالستيكية , فمن الضروري  توفير هذه المصادر طيلة ايام روف  المناخية  المناسبة للبيوت الظ 

 , لذا يعد توفير مصادر الطاقة الكهربائية والوقود من العوامل المهمة التي تؤدي الى زيادةالزراعي الموسم 

 ين الذينسبة المزارع, حيث بلغت واتساع المساحات الزراعية المستوى المعاشي  ورفعواالنتاجية  االنتاج 

1) %(9,1)يعانون من مشكلة توفير مصادر الطاقة والوقود  
) . 

                                                           

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع . 1)

الديوانية  مركز قضاء , صاحب  محل  االغطية  البالستيكية ,  جواد كاظم سالم  ( الدراسة  الميدانية , مقابلة  شخصية , 2)

 . . (2021\8\9)بتاريخ

 استمارة االستبيان , المحور الرابع .( الدراسة الميدانية ,  3)



                                                                    

 

 مشكلة توفير البذور : -ت

 االمراض  واآلفات الزراعية , لذا تعد حيوية  من  لحمايةاو مة لزيادة  االنتاجالوسائل المه تعد البذور من   

 كبر نسبة منها وتعطيأنبات أ  العالية لكي يتمالبذور ذات الحيوية  على  معدل  لإلنبات  يحدث من البذور أ 

 توفير منها   المزارعين في منطقة الدراسة عدميعاني  وتنتج نباتات سليمة , من المشاكل التيبادرات قوية  

 إذ بلغ سعر البذور من االسواق بأسعار مرتفعة من قبل الدولة مما يلجأ المزارع الى شرائها المجهزة البذور 

  -15)سعر البذور لمحصول  الخيار من , وبلغ دينار  الف( 120 – 30)الطماطة  احد لمحصولللدونم الو 

 ( الف دينار 100 – 30لمحصول  الباذنجان )سعر البذور الف دينار حسب النوعية الجيدة , بينما بلغ  (60 

 (2
)%( 8,1. إذ بلغت  نسبة  المزارعين الذي يعانون من ارتفاع اسعار البذور) (16صورة ) , (

3
).    

 (14صورة )
 االسمدة والمبيدات في مركز قضاء الديوانيةومجموعة من البذور 

 
 . (2021\8\9بتاريخ ) , المالحظة المباشرة  المصدر : عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية 

 

 الزراعية : سمدة توفير األمشكلة  - ث 

 العناصر سمات الزراعية الحديثة لزيادة االنتاج الزراعي, وتعويض نقصالسمة بارزة من  سمدةاألتعد      

 مدروسة , يتم اضافتها وفقاً لبرامجثفة على مدار مواسم متتاليةالمغذية في التربة التي تخضع لزراعات مك 

                                                                                                                                                                                           

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع  . 1)

   قضاء  مركز,  الكيميائية  والمبيدات  البذور محل   , صاحب  علي شعالن جبر,  شخصية مقابلة  , الميدانية الدراسة  ( 2)

 (.2021\8\9)الديوانية 

 االستبيان , المحور الرابع .( الدراسة الميدانية , استمارة  3)



                                                                    

 

)مع طور نمو النبات وحاجته بما يتناسب ذه االسمدةإضافة ه االنتاج ويتم ونوعية وتوقيت كميةمن حيث  
1

).   

 , تسقي النباتات اإلنبات تكامل بعد  التسميد   نوعين ) االسمدة العضوية والكيمياوية( يضاف على  وتكون 

 السماد مرتين في االسبوع  ين  والبوتاسيوم , ويستمر بإعطاءيحتوي  على الفسفور والنتروج  بسماد ذائب 

 االسمدة توفير   منطقة الدراسة من عدم غ  الشتالت مرحلة النقل . تعانيلتر( لحين بلو \غم 3 - 2بمعدل ) 

 الزراعةمحاصيل , إذ تحتاج من قبل الدولة مما يضطر المزارعين الى شرائها بأسعار مرتفعة من االسواق 

  للطن سعر االسمدة االنتاج , حيث بلغ  لزيادة او بعدها  كميات مناسبة من االسمدة سواء قبل الزراعة  الى 

)االف ( 400دينار والورقي )( الف 450يوريا ) , االبيضدينار ( الفMBA( )400المركب ) دحاالو 
2

) , 

)%( 11,8بلغت نسبة عدد المزارعين الذي يعانون من ارتفاع اسعار االسمدة نحو )و 
3

)    . 

 : مشكلة توفير المبيدات الكيميائية - ـج

 من قبل الدولة مما يضطر المزارع الى شرائها  الكيميائية توفير المبيداتتعاني منطقة الدراسة من عدم      

 مناسبة  بكميات  الكيميائيةالى المبيدات إذ تحتاج محاصيل الزراعة المحمية , تفعةمن االسواق  بأسعار مر 

 اق ـواالنفتؤثر سلباً  على  االنتاج  وبالتالي على  مالكين  البيوت   التيلمكافحة  االمراض  والفايروسات   

)(الف دينار75لتر بسعر) 4\1الواحد تر , حيث بلغ سعر المبيدات للالبالستيكية 
4

 المزارعينبلغت نسبة و,  (

)%( 9,9نحو )شكلة ارتفاع اسعار المبيدات مالذي يعانون من  
5

) . 

 مشكلة االرشاد الزراعي :  -ح 

 االرشاد   يوفرها التي  الخدمات و  التدريبية الدورات   قلة من  ةالدراس  منطقة في يعاني  المزارعين      

  الزراعي  مشكلة االرشاد  من  يعانون  يالذ  نسبة المزارعين  بلغت ,  المرشدين اعداد   وقلة الزراعي  

 (10,9 )%(
6

) .  

 مشكلة التسليف الزراعي  : -خ 

  طقة الدراسة من القروض في السنواتالميدانية لم  يستفيدوا المزارعين  في منمن خالل الدراسة تبين       

 عدة الى  يعود , هذا(2020 - 2019  – 2018 –  2017 –  2016 –  2015 –  2014 –  2013) 

                                                           

  . org . moustafa@arabixiv . khaled( رابط االنترنيت االتي ,  1)

 ( 2021\8\10), صاحب محل االسمدة, في مركز قضاء الديوانيةميثم رحيم لطيف , مقابلة شخصية الدراسة الميدانية, ( 2)

 بع .( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرا 3)

 مركز قضاء , علي  شعالن  جبر ,  صاحب  محل  البذور  والمبيدات الكيميائية , شخصية  مقابلة  الدراسة  الميدانية , ( 4)

 (.2021\8\9الديوانية )

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع . 5)

 الرابع .( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور  6)



                                                                    

 

 مبالغ السلف, حيث بلغ عدد المزارعين المرتفعة وطبيعية التسليف الحكومي وقلة  نسبة الفوائد منها اسباب  

)%( 13توفير القروض والسلف نحو ) يعانون من مشكلة نالذي 
1

).  

 : مشكلة االيدي العاملة -د  

  المحاصيل ين وقلة الخبرة في زراعةاجور العامل  ارتفاع من  الدراسة منطقة  في   المزارعين  عانيي     

  من ذكور واناث  اضطر المزارعين من تشغيل افراد العائلةي , مما الموسم الزراعي العمل المحمية نتيجة 

 تحتاج  إذ  االنتاج ,من تكاليف  يللتقلالزراعية  عمال من األ وترتيبه  وتنظيفه  وغيرها الحاصل  في جمع 

 فنية مكتسبة من الدراسات او المعاهد او مكتسبة من  الى العاملين ذو خبرات  المحمية  الزراعة محاصيل  

 وتوقيت الزراعة  ومكافحة  االمراض   سنوات  مضت  لمراقبة النباتات منذالزراعي العمل خالل ممارسة  

 ذو الخبرة في الزراعة ان نسبة العاملين  , البشريةالعوامل   الثالث خالل الفصل  من تضح ا ,والحشرات  

 بلغت نسبة المزارعين  ,%(81,5الذي ليس لديهم خبرة )  نسبة العاملين وبلغت %( 18,5) المحمية نحو 

)%( 9,1نحو ) ةارتفاع اجور العاملين وقلة الخبر الذي يعانون من 
2

) . 

  ق :يسوتالمشكلة  -ذ  

 عدم والمستوردة من الخارج ,  الزراعية بالمنتجات االسواق المحلية اغراقمن  الدراسة تعاني منطقة      

 جهة رقابية دقيقة دوجو  عدم, استقرار االسعار عدمو ,جود جدوى اقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف االنتاجو 

 منافسة المحاصيل المستوردة  دول العالم , تراقب اسعار السوق عند االنتاج وهذا السياق معمول به في كل 

 المحصول المحلي , وتعد هذه منسعر  بكثير من  المحلية وبأسعار اقل في االسواق من الخارج وعرضها 

 دفع منطقة الدراسة وبالتاليفي محاصيل الزراعة المحمية انتاج  أثرت سلباُ علىالرئيسية  التي  المشكالت 

 التسويق شكلة ميعانون من  نالذي نسبة المزارعين   , حيث بلغت الزراعة المحميةترك  العديد من المالكين 

3) %(8,7) نحو 
) . 

 مشكلة النقل : -ر 

 ,  تؤثر سلباً على الزراعة المحمية المزارعين في منطقة  الدراسة من وجود الطرق  الترابية التييعاني     

 تقف  تعد هذه المشاكل من المعوقات التي لمباشر, وارتفاع اجور عمل  النقلالمسافة عن مكان البيع اوبعد  

  ً )%( 6,9) مشكلة النقل نحو امام العديد من المزارعين , بلغت نسبة المزارعين الذي يعانون من  عائقا
4

) . 

                                                           

 ( الدراسة الميدانية ,  استمارة االستبيان , المحور الرابع. 1)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع . 2)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع . 3)

 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع .  4)



                                                                    

 

المشاكل المتعلقة بالعوامل الحياتية :  -3  

 يمكن  تعريف اآلفة  الزراعية بأنها أي مسبب مرضي حي او غير حي تترتب عليه اضرار اقتصادية        

 للمحصول  او النبات  المزروع والسبب  المرضي الحي عبارة عن  كائنات حية  مثل الحشرات والكائنات  

 مسببالدقيقة  الممرضة )فطريات , بكتريا فيروس(, والسبب  المرضي غير الحي  عبارة  عن أي   الحية 

 او قص العناصر الغذائيةن حية مثل  ليست  ( وهي Physiological disordersالفسيولوجية ) لألمراض  

)البيئية   الظروف 
1

 االسمدة  الكيميائية بالنسب الغير موصى بها استمرار اضافة   اناالسمدة الكيميائية   ( .

 وبدون معرفة نسبة ملوحة التربة والمياه يؤدي الى تراكم االمالح وزيادة تركيزها في التربة مما يترك اثرا 

 سلبيا على  نمو المحاصيل الزراعية وانتاجها , باإلضافة الى ان  زيادة  كمية  المياه  قد  تؤدي  الى تراكم  

)االمالح الذي يؤدي الى اعاقة امتصاص بعض العناصر الغذائية الضرورية للمحصول  
2

) . 

 ا  تؤثر على نوعية  مم تصيب محاصيل الزراعة المحمية رات التي توجد  مجموعة من االمراض والحش    

 .باستخدام المبيدات  معالجتهايمكن وبالتالي تؤدي الى خسائر كبيرة التي  االنتاج 

:   ) White fly   ) الذبابة البيضاء -أ 

 ة من النباتات الزراعة المحمية , كبير  مجموعة  يصيب االبيض الذي   الذباب  من انواع  العديد  هناك     

وتسبب هذه االنواع  من الحشرات أضراراً كبيرة لنبات الباذنجان وخاصة داخل البيوت البالستيكية نتيجة ,    

 النبات وتمنع   امتصاص الحشرات البالغة  والحوريات , وافراز الندوة العسلية التي تغطي  مختلف  اجزاء 

 , وتبدو عليها عالمات االصفراربة مصاالتمثيل الضوئي , باإلضافة الى نمو الفطريات فتضعف النباتات ال 

3) وتتقزم الشتالت 
 ( بيت بالستيكي وبنسبة بلغت15)د البيوت المصابة بحشرة الذبابة البيضاءبلغت اعداو,  (

 باستخداممعالجته   ويمكن , %(16,8) بلغت بالستيكي وبنسبة( نفق 20)االنفاقاعداد  %( وبلغت24,2) 

 .  (55جدول )الكما في  الدبتركس , وسفن .مبيد مالثيون , كراتستار ,  

 

 

 

 

                                                           

  .  ang –  agricultural\ me  .t \\  :httpsرابط االنترنيت االتي ,   (1)

 .  60ص  ( عبد طعمة غيالن , مصدر سابق ,2)

 .  192( كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق , ص  3)



                                                                    

 

 ( 55جدول )
 .2020لعام  واسم المبيد في محافظة القادسية واآلفات انواع األمراض

االمراض 
 واآلفات

عدد البيوت 
 المصابة

عدد االنفاق  %
 المصابة

 الوحدات االدارية اسم  المبيد %

كراتستار  –مالثيون  16,8 20 24,2 15 الذبابة البيضاء
 سفن –الدبتركس  –

 –الشافعية  –السنية  –الديوانية 
سومر  –البدير  –عفك  –الدغارة 

  –السدير  –الحمزة  –نفر  –

كراتستار  –مالثيون  28,6 34 29,1 18 المن
 سفن –ادميرال  –

 –الشافعية  –السنية  –الديوانية 
 سومر  –البدير  –عفك  –الدغارة 

 سومر –عفك  - 1,7 2 - - توتا ابسلوتا

كمثيون  –بايتروي  8,4 10 16,1 10 العناكب
 الكثلين –

 حمزة  –نفر  –عفك 

 –الكالسيوم  6,7 8 8,1 5 تعفن الجذور
 البوتاسيوم

 –عفك  –الدغارة  –السنية 
 الشامية 

مرض البياض 
 الدقيق

 –كبريت  –الكاثرين  10,9 13 1,6 1
 الدايثين

 –البدير  –السنية  –الديوانية 
 نفر –الحمزة 

مرض البياض 
 الزغبي

 –كبريت  –الكاثرين  15,1 18 9,7 6
 الدايثين

 نفر  –البدير  –السنية  -الحمزة 

التبقع 
 الفايروسي

 سومر  –عفك  سنتاثيون –اكارين  1,7 2 1,6 1

مرض اللفحة 
 والمبكرة

 نفر -الحمزة   –الشامية   كلوروثالونيك 4,2 5 4,8 3

اللفحة مرض 
 المتأخرة

 نفر –الحمزة  كلوروثالونيك 5,9 7 4,8 3

 - - %100 119 %100 62 المجموع
 

 المصدر : 
 . 2020جمهورية العراق , مديرية الزراعة في محافظة القادسية , قسم وقاية المزروعات , ( 1)
 ( الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الرابع .2)
 

  ): Aphis   )المن  -ب 

 كبيرة اضراراً   مسببة المحمية   الزراعة  محاصيل  تصيب  التي  خطر اآلفاتحشرة المن  من أ دتع      

 على نمو النبات العصارة النباتية من االنسجة مما يؤثرحيث تتغذى الحشرات بامتصاص  لنباتات المصابةل 

 مواد  سامة وافراز   بالتوازن الهرموني  واإلخاللصابة  مال  نمو االنسجة بشكل  سلبي  من خالل  تشويه 

 العسلية التي  الندوة, كما ان بوقت مبكريرة  في  حال  اصابتها واضعاف  النباتات  وموت  النباتات  الصغ 

االسود الذي العفنفطر  عليهاوينمو  , على األسطح النباتيةتشكل طبقة  ت المن اثناء تغذيتهاتفرزها حشرا   

  الفيروسات الى ذلك فأن حشرات المن تعد من نواقل الغذائي لألنسجة المصابة اضافة  يعيق ويمنع التمثيل  

انتقالهااثناء من نباتات مصابة الى نباتات سليمة المرضي الفيروسي اثناء تغذيتها  حيث تنقل المسبب,الهامة    

اجزاء النبات والبراعم ومن ثم تنتشر على كلفتية  على االوراق العندما تبدأ االصابة في النباتات اليها , و   



                                                                    

 

من العوامل العديد  الحامية على البيوت المصابة في   النباتات على المن نمو مستعمرات  , يعتمد المصاب   

)وتواجد االعداء الطبيعية للمن الحشرة النبات العائل والظروف المحيطة وكثافة مجتمع نوعية غذاء منها 
1

, ) 

 , %(29,1)وبنسبة  بلغت   بيت بالستيكي( 18) بحشرة المنالمصابة   البالستيكية  البيوت اعدادوبلغت   

 معالجته  ويمكن  ( ,17, صورة ) %(28,6بلغت )  وبنسبة( نفق  بالستيكي  34االنفاق ) اعداد   توبلغ 

 ( .55جدول )السفن , كما في  –ادميرال  –كراتستار  –مالثيون  باستخدام مبيد 

 ( 15صورة )
 محافظة القادسيةحشرة المن في 

 
 ( .2021\2\2)  عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية بتاريخصدر : الم  
 

:   ) Tuta Absoluta   ) توتا ابسلوتا -ت 

 , وتصيب االوراق واالفرع , فات الطماطة في امريكا  الجنوبية الطماطة من أهم آ  حافرة حشرة تعد        

 , كما تصيب هذه اآلفة عدداً مننواع نباتية اخرى ما انها آفة قليله العوائل تصيب أوالقمم النامية والثمار, ك 

 وتظهر اضرار هذه اآلفة عندما تقوم يرقات الحافرة بالتغذية على ميزوفيل األوراق وتهدم مقدرة ,االعشاب 

 , وتسبب  اصابة  الثمار خسارة كبير يض االنتاجة النبات وبالتالي تخفيخضور على التصنيع الغذائي وتغذي 

)في االنتاج  
2

 ( ال توجد بيوت مصابة بحشرة توتا ابسلوتا55)الجدولويتضح من ,  (18)صورة فيكما  , (
 
 توتا   %(, وتعد حشرة1,7وبنسبة بلغت ) بالستيكي ( نفق2) اعداد االنفاق المصابة بلغت االنفاق, اما في  
 

                                                           

 . 3( رضوان محمد ياقتي , حشرات المن وأعداؤها الحيوية , مركز ابحاث الزراعة العضوية , ص  1)

 وأعدادها  Meyrik  Tuta absolutaالطماطة  , \, النشاط الموسمي لحافرة اوراق البندورة ( ماجدة فليح واخرون  2)

 ً  . 161, ص 2014ذقية , سورية , , مركز بحوث الالالمنطقة الساحلية من سوريافي  الحيوية ومكافحتها كيميائيا



                                                                    

 

 الخطيرة  التي ال يمكن معالجتها  باستخدام  المبيدات مما  يؤدي الى  موت محصول االمراضابسلوتا من  
  

)خسائر كبيرة ألصحاب البيوت واالنفاق البالستيكية  الطماطة وبالتالي يسبب 
1

 ). 
 

 (16صورة )
  في محافظة القادسية حشرة توتا ابسلوتا 

 
 . 2020مديرية الزراعة , قسم الوقاية , بيانات غير منشورة ,  جمهورية العراق ,  المصدر :  

  
 :(   Acari)العناكب  –ث 

 
, إذ يصيب  العنكبوت االحمر العناكب ال سيما  نواع أ من   بعدد المحمية   الزراعة  محاصيل  تصاب       

, توجد غالبية اعدادها حول العرق النباتية من االوراق العصارةالذي يمتص  ,والباذنجان محصول الطماطة   

العنكبوتية بشكل واضح تغطي السطح   الشبكة  مالحظة ويمكن  , لألوراق  السفلي  السطح  علىالوسطي    

, وظهور بقع صفراء بشكل كبير الى الباذنجان وتسبب االصابة العناكب الحمراء, وتنجذب السفلي لألوراق   

)تجف وتسقط ثم  ,لونها الى بني محمر , يتحولباهتة 
2

 بمرض العناكب د البيوت المصابةاعدحيث بلغت ا, (

 %(8,4وبنسبة بلغت )( نفق بالستيكي 10)%( ,اما االنفاق بلغت16,1)غتة بلوبنسب (بيت بالستيكي10) 

 ( .55جدول )ال, كما في باستخدام مبيد بايتروي , كمثيون , الكثلين  ويمكن معالجته 

 

                                                           

 ( .2021\5\12الشنافية )( مقابلة مع المزارع ماجد حسين حميد  في ناحية  1)

 . 193( كاظم عبادي حمادي جاسم , مصدر سابق ,  2)



                                                                    

 

 :(  Rooted rot  ) تعفن الجذور  -ج 

 , وتظهرالزراعة إذ يصيب محصول الخيارموسم من أي وقت  يأعفان الجذور أثناء التكاثر او ف يحدث   

 للنموات  ونمو اخضر غامق  بين العروق , ال سيما اصفرار ما  االوراق  العناصر على  نقص  هأعراض 

 االمر تتأثر االوراق الحديثة ,  النباتات , وفي اول وتذبل الحديثة , وبتقدم عفن الجذور تتضح  االعراض  

 الحرارة داخل البيوت واالنفاق درجاتتفع وتذبل  الفروع  النامية  لفترات  قصيرة  أثناء النهار عندما  تر 

 يصبح  الذبول  مستديماً  تبدأ    وفي النهاية المساء والليل  أثناء البالستيكية , ان الشفاء  من الذبول  يحدث  

 وفي حالة  العدوة  Fusariumو  Verticilliumمثل  الذبول اعراض الذبول والتي  تسبب عن  فطريات 

 في النباتات المصابة , فأن هذا   األوعية الدموية الخشبية الجذور يظهر تلون   وعند تعفن Fusariumبالـ   

1) التربةسطح  قليلة فوق تال يمتد اكثر من سنتيمتراالتلون  
 البالستيكية المصابة البيوت  ادعدبلغت احيث ,(

 بالستيكي  ( نفق8بلغت ) %( , بينما االنفاق 8,1بلغت ) وبنسبة بيت  بالستيكي( 5الجذور ) تعفن بمرض 

 ( .55)جدول ال, كما في ويمكن معالجته باستخدام مبيد الكالسيوم والبوتاسيوم ,  %(6,7وبنسبة بلغت ) 

:  ) Powder Mildew   ( البياض الدقيقي -ح   

, والفلفلوقرع  الكوسة )الشجر( ,محصول الخيارياض الدقيق واسع االنتشار ويصيب يعتبر مرض الب       

بيضاء  بقع  في البيوت واالنفاق  البالستيكية , ويظهر على شكل  مراض الرئيسةاأل وهو من  , والباميا ,   

الساق واالوراق وعندما تكبر هذه البقع يظهر عليها مسحوق ابيض اللون, وقد يغطي صغيرة سطحية على   

سطح  النبات المصاب  وعندما  تكون الظروف  مثالية  فمن المحتمل سقوط اوراق للفطر  النمو السطحي   

ويصاحب ذلك نقص في المحصول ويتوقف  مقدار النقص  في المحصول على  وقت نضجها , النبات قبل    

)االصابة شدة  
2

 وبنسبة بلغت ( بيت بالستيكي1)بمرض البياض الدقيقحيث بلغت اعداد البيوت المصابة  . (

 معالجته  باستخدام %( , ويمكن10,9غت )( نفق بالستيكي  وبنسبة بل13%( , وبلغ اعداد االنفاق )1,6) 

 ( .55جدول )الفي , كما  الكاثرين , والكبريت , والدايثين 

:   ) Pseudoperonospora Cubensis   ) البياض الزغبي -  خ

على عراضه والخيار, وتظهر أ الباذنجان والطماطة والفلفل االمراض الفطرية التي تصيب محصولمن       

 يؤدي الى التفاف  زغبي على السطح  السفلي لألوراق مما يقابلها نموشكل بقع صفراء على السطح العلوي  

                                                           

الحديثة ,   المعارف , مكتبة  (1, ط ) المكافحة( –اآلفات  –المحمية )األمراض   الزراعة طرابية ,  محمد  ( عبد الحميد 1)

 . 32, ص   2010اإلسكندرية   , 

, مركز البحوث  دليل البيوت المحمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية المحميد ,, فهد ( خالد الزير , عدنان الفارس  2)

 . 39, بال تاريخ, صالزراعية 



                                                                    

 

1) زم النباتوتق وتشوه االوراق  
 , ( بيت بالستيكي6المصابة بمرض البياض الزغبي ) البيوت , بلغ اعداد (

 ويتم, %(15,1نسبة بلغت )وب ( نفق بالستيكي18المصابة ) نفاقاال ادعدا توبلغ ,%(9,7وبنسبة بلغت ) 

 ( .55جدول )الكما في  ,, الدياثين ريتستخدام مبيد الكاثرين , الكببا معالجته  

  ): Fulvia fulia   ) التبقع الفايروسي - د

  من اعراضه تظهر بقع ( نوعاً منها60)صيباذ ي صيب محصول الطماطةمن االمراض الخطيرة التي ي   

 ,مسببة  تصدعات عليه  على االوراق فسرعان ما يأخذ الفايروس االنتشار على الساقمتقرحة داكنة الون  

 الناضجة وتشوهات على الثمار  احمر برتقالي علىالون ب وظهور بقعتحول البقع الى الون البرونزي توثم  

  الموجودة في العراق ثريس واهم االنواعالثمار الغير ناضجة  ينتقل  هذا المرض  بواسطة حشرة الثريس  

 س ـوالرياح  والمالب  الطيران  طريق عن  وتنتشر الحشرة  االزهار الغربي   ثريس  البصل  ثريس  التبغ 

)االشخاصو 
2

 وبنسبة بلغتبالستيكي  بيت( 1ع الفايروسي)المصابة بمرض التبقالبيوت اعداد  تبلغ حيث, (

 , ويتم معالجته باستخدام%(1,7)لغت( نفق بالستيكي وبنسبة ب2)اد االنفاق المصابةعدا ت, وبلغ%(1,6) 

 .( 55جدول )الكما في  , مبيد اكارين سنتاثيون 

  ): Alternaria Solani   ) اللفحة المبكرة - ذ

 خسائر على المرض , إذ يسببالمحمية النباتات مبكرة اكثر االمراض شيوعاً علىيعد  مرض اللفحة ال     

 وسيقان  اوراق , يصيب المرضالمحصول اثناء النقل والتخزين وخاصة اذا كانت ظروف التخزين رديئة 

 النباتات البالغةمسبباً موتها وتظهر االصابة على  النباتات في أي طور من أطوار نموها, فيصيب البادرات 

 سوداء تظهر او بيضاوية  بنية داكنة او  مستديرة  على هيئة  بقع  صغيرة عند ابتداء تكوين ثمار الطماطة 

 االوراقمعظم  تتحدد البقع لتشمل مساحة اكبر اومن النبات وعند اشتداد االصابة  اوالً على االوراق السفلى 

التشخيصية  من االعراض  صفراء وهي بهالة   , محاطةالبقع  بوجود  حلقات  متداخلة  واضحة وتتميز ,   

السيقان  تبعها االوراق االعلى وتظهر علىثم ت من أسفل تصفر االوراق  وتجف  وتسقط ابتداء للمرض ثم    

المتكونة الثمار  ر مسبباً فقدان فيط  االزهاالمرض سقو  المسنة  بقعاً  بنية غائرة  او تقرحات , كما  سبب   

بنمو ومغطاة , او سمراء منخفضة قليالً بنية  بقع   بشكل  حديثاً , كما تظهر االعراض على ثمار الطماطة   

3) حلقات متداخلة قطيفي الملمس يظهر به 
 (3بمرض اللفحة المبكرة )المصابة  البيوتاعداد بلغت  حيث , (

                                                           

 http : \\ coagri . uobaghad . edu . iq : , على الرابط التالي , امراض المحاصيل حرية حسين الجبوري(  1)

ع الفايروسي على الطماطة , يهدد حقولها في العراق , مجلة ( مثنى عكيدي عبد المعاضيدي , مرض الذبول التبق 2)

 . 4, ص 2011( , 1الزراعة العراقية , العدد )

 . 44 – 43, ص( عبد الحميد محمد طرابية , مصدر سابق  3)



                                                                    

 

 بلغتوبنسبة   البالستيكي  ( نفق5) المصابة  نفاقاأل ادعدا توبلغ , %(4,8)بلغت  وبنسبة بيت بالستيكي 

 .( 55جدول )المبيد كلورثلونيك , كما في معالجته باستخدام   , ويمكن%( 4,2) 

 :(  Late Blight ) اللفحة المتأخرة -ر

 وراق  وساقثمار وأ , ينتشر المرض عالمياً حيث يصيب  Phytophora Infestansمسبب المرض      

 والحرارةمن حيث الرطوبة العالية   البالستيكية الغير مدفئة في الشتاء نفاقواأل في البيوت نباتات الطماطة 

 كبيرة غيرالى االسفل  وظهور بقع  المرض على شكل  انحناء  االوراق المنخفضة , حيث تظهر اعراض 

 وتصبح خفيفةوتتحول الى اللون البني , ثم تكبر البقع قملوءة بالماء على الساق واالورامنتظمة خضراء م 

 االوراق لونها تفقد جميعوارتفاع الرطوبة , السفلي  لألوراق عند ض على السطح القشرة , وينمو فطر ابي 

 شكل  بقع  وتظهر االعراض على الثمار على وتسقط  تجفثم  ومن   االخضر وتتحول الى اللون الباهت 

 خشنة الملمسباليد تعطي مادة دهنية ضرة اللون, وعند مالمسة البقع مخ غير منتظمة بنيةكبيرة متماسكة و 

1) الثمرة كلها لتصيب   البقع وقد تمتد 
 بلغ  اعداد  البيوت المصابة بمرض اللفحة , (19كما في صورة ) , (

 ( وبنسبة  بلغت 7وبلغ  اعداد  االنفاق  المصابة ),  %(4,8( بيت  بالستيكي  وبنسبة  بلغت )3) المتأخرة 

 ( .55)جدول الفي  كلورثالونيك , كما  باستخدام  مكافحته ويتم  %(5,9) 

 (17صورة )
 فحة المتأخرة التي تصيب محصول الطماطةلمرض ال

 
 . 2020القادسية , قسم الوقاية ,  المصدر : جمهورية العراق , مديرية الزراعة في محافظة 

                                                           
 . com   .blogspot  .reference  .science – agri \\  :http( شبكة االنترنيت العالمية  (1



                                                                    

 

 : تنمية وتخطيط الزراعة المحمية في محافظة القادسية ثانياً .  

 الكفيلةالطرق , ومعرفة محاصيل الزراعة المحمية  منها المشاكل التي تعاني لمعالجة المقترحة الحلول      

  .اكل هذه المشلتنمية وتخطيط  

 التنمية الزراعية :  

 االنتاج من  االنتاج  من السلع , وذلك  بالعمل على تضافر عواملهي عملية اقتصادية  تستهدف زيادة       

 مجموعة, او هي االنتاج الزراعي  النهاية بزيادة  تسمح فيبحيث  ورأس مال وعمل وتنظيم طبيعية موارد 

)من االجراءات التنموية الخاصة بالقطاع الزراعي  
1

). 

 التنمية الزراعية المستدامة : 

 قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها  وتوجيه التغيرات التكنولوجيا والمؤسسية بما يضمن تحقيق دارة إهي      

 القادمة , ويجب ان تكون  مالئمة فنياً وصالحة اقتصادياً ومقبولة الإشباع  حاجات  السكان الحالية  ولألجي 

 صمن الغذاء كما ونوعاً وتوفير فراجتماعياً وتشمل التنمية الزراعية بشكل تفصيلي توفير متطلبات السكان  

 المواردللمزارعين وتوفير دخل جيد والئق للمزارع وتشمل الحفاظ على القدرة االنتاجية العامة وزيادة عمل  

 بظروف  البيئة  وتعمل  على تعزيز القدرة باالعتماد على الذات , وقد ركزت التنمية الزراعية   دون العبث 

  ن التوسع في المساحةلضما كفوءة  بطريقة   وإدارتها  الالزمة الري   توفير مياه  االمور منهاعلى بعض  

 الزراعيةللمشاريع  بالتنقيط واستخدام البذور الجيدة كالريالحديثة   , باستخدام األساليب الزراعية الزراعية 

)التمويل بما يعزز الزيادة في االنتاج  وحسن 
2

) . 

: وتشمل المتعلقة بالعوامل الطبيعيةمعالجة المشاكل   -1   

توفير دفايات داخل البيوت واالنفاق البالستيكية وتوزيعها بشكل منتظم . -أ  

. ئية الالزمة لتشغيل أجهزة الكهربائية توفير مصدر مستمر للطاقة الكهربا -ب  

اإلضاءة  الجيدة  وتجنب المناطق واالنفاق البالستيكية  تتوفر فيهاختيار الموقع المناسب ألنشاء البيوت  -ت  

.  المنخفضة   

لكي  يسمح بنفاذ اكبر كمية من اشعة   يالشمال الغرب  باتجاه ن يكون  اتجاه  البيوت  واالنفاقيرعى  ا -ث   

  تجاه الرياحاو موازياً الللبيت عمودياً   الجانب الطولي بحيث يكون  هبوب الرياح  مراعاة اتجاه الشمس و 

االضرار الناجمة عنها . لتفادي   

                                                           

    . 20, مصدر سابق , ص  ابراهيم عمر ايوب( نورة بنت  1)

 .179( حسين علي مجيد , مصدر سابق , ص  2)



                                                                    

 

االعتناء  بتنظيف  الغطاء البالستيكي  من االتربة  ومواد  التعقيم االخرى  لضمان دخول اكبر كمية من  -ج  

الضوء الى داخل البيوت واالنفاق البالستيكية .   

االعالم  والتنبؤ بعيد المدى بظاهرة العواصف الغبارية . -ح   

شجار لحماية  البيوت  واالنفاق  البالستيكية  من الغبار العالق في الجو التياقامة مصدات عالية  من اال -خ  

, وان يكون على بعدالبالستيكية وتلف محاصيل الزراعة المحميةتؤدي بدورها الى تدمير البيوت واالنفاق    

معين حتى ال يمنع وصول اشعة الشمس عنه .   

المعدنية بدل من هياكل السعف في االنفاق لمقاومة الرياح  باستخدام االنابيب   ترشيد المزارعين االهتمام -د  

القوية .   

االساسية لشبكات الري . تحديث البنى -ذ  

المتاحة لالستخدام الزراعي . ى الحفاظ للموارد المائية تهيئة سياسات مائية تعمل عل -ر  

الحديثة  وتقنيات  العالقة  بتقنيات  طرق  الري   ذات  منها  والتطبيقية العلمية  النظرية  دعم  البحوث  -ز  

االستشعار عن بعد .   

  واعداد الخرائط  والمخططات المتعلقة  المائية  للمعلومات  في  المحافظة  عربي  مركز علمي  انشاء -س 

.المائية وتطوير قدرات الموارد البشرية في محافظة القادسية والنهوض بها بتوزيع الثروات    

تنمية الموارد المتاحة من خالل الحفاظ على المياه من الهدر والتلوث والبحث عن موارد مائية جديدة . -ش  

 : وتشمل المتعلقة بالعوامل البشريةمعالجة المشاكل  -2

   البيوت ميسرة ألصحابال بأنواعها لتطوير القطاع الزراعي  منح قروض  خالل من  توفير الدعم المادي -أ

 . البالستيكية واالنفاق 

 كأن يكون استالمها من قبل الدولة وبسعر مجزي للفالح  محاصيل الزراعة المحميةايجاد منافذ لتسويق  -ب

 في حال  وفرتها في الزراعية  لخزن المحاصيل   مخازن مبردة , وانشاء  على مواصلة االنتاج  لتشجيعه 

 االسواق وانخفاض اسعارها .  

  هذاالدور االرشادي في   وتفعيل  البالستيكية  إلصحاب  البيوت واالنفاق دورات تدريبية فالحيةاقامت  -ت

 بما  يتناسب  مع  عدد المزارعين  جهة  المخاطر الزراعيةالمو  وزيادة  عدد المرشدين  والخبراء, المجال 

 الزيارات والندوات العلمية لكي يستفيد اكبر عدد ممكن من المزارعين , ونشر البحوث والمساحة , وزيادة 

 . مية المتعلقة بالزراعة المحمية العل 



                                                                    

 

 -شمول البيوت واالنفاق البالستيكية بتجهيز المستلزمات الزراعية المدعومة من قبل الدولة مثل )البذور -ث

 . نايلون زراعي( -مبيدات  -اسمدة  

 ذ البذور من مصدر موثوق , خالية من الشوائب واالتربة , وخالية من االمراض والحشرات .تؤخ -ج

 البالستيكية  ولديهم االلمام الكافي  بمتطلبات   للعمل  في البيوت  واالنفاق توفير كادر متدرب وذو خبرة -ح

 الزراعة . هذه 

 ومراكز التسويق .توفير شبكة طرق معبدة تربط  ما بين مناطق االنتاج  -خ

 بأسعار مناسبة . لتي تسهل عملية الحراثة والتنعيمتوفير الساحبات الصغيرة الحديثة والمتطورة ا -د

 الزام تفعيل دور الجمعيات الفالحية بهذا النوع من الزراعة . -ذ

 : وتشمل االمراض واآلفات المتعلقة بالعوامل الحياتيةمعالجة المشاكل  -3

 اإلمراض  والحشرات وبذور األدغال   لتربة  البيت المحمي  سنويا  لتخليصها من  مسبباتاجراء تعقيم   -أ

 البخار ان كان متوفرا وهذه الطاقة   , وذلك باستعمالف  تحسين نمو النباتات  واإلنتاجوالديدان الثعبانية بهد 

 تعد طريقة جيدة وذات انتاجية في  كفوءة وامينة في التعقيم , وباستعمال الطاقة الشمسية خالل الصيف التي 

 التعقيم  واالبتعاد  عن  استعمال المواد الكيمياوية لما لها  من  تأثيرات سمية  وخطيرة على  البيئة  وصحة  

 االنسان والحيوان والنبات .  

 االهتمام بإضافة االسمدة العضوية المتحللة والمعقمة وبكميات مناسبة . -ب 

 جينة الخاصة  بالزراعة  المحمية  ذات  المواصفات اإلنتاجية  والنوعية  العالية , اله زراعة االصناف -ت 

 التي تعقد عذرياً . Gyneciousوبالنسبة الى محصول الخيار يرعى استعمال األصناف األنثوية  

 بالخضروات ولتعويض التربة لتكرار استغالل ارض البيت المحميوضع برنامج تغذوي للنباتات نظرا  -ث

 السريع من نقص العناصر الغذائية . 

 وضع برنامج وقائي طيلة موسم نمو النباتات داخل البيوت المحمية . -ج

 قتصادبتوزيع منتظم مع اال  الكمية  بنفس ينصح بأتباع نظام الري بالتنقيط الذي يجهز الماء لكل النباتات -ح

 باستخدام  الماء  وباألخص  في المناطق  التي تشكو من  قلة الماء , كما يقلل من تجمع األمالح فوق سطح  

 التربة ويحد من انتشار األدغال باإلضافة الى إمكانية إجراء عملية التسميد مع ماء الري .  

 علىوالمن التي تعمل   البيضاء  بقماش الململ لمنع دخول الذبابةمام بتغطية  أبواب البيت المحمي االهت -خ

 قل األمراض الفيروسية للنباتات .ن 



                                                                    

 

 على غسل اليدين بالصابون قبل المباشرة المحمية والتأكيد العاملين داخل لبيوت  التدخين من قبل  تجنب -د

 بالعمل ومالمسة النباتات . 

 النباتحسب نوع طريقة  التربية والتقليم ازالة األوراق السفلية والنموات الجانبية مع اختيار  القيام بعملية -ذ

 تحسين النمو الثمري فضال عن دورها في الطماطة والخيار , لكي ال تنمو على حساب  المزروع وخاصة 

 اإلضاءة والتهوية حول قاعدة النباتات مما يسهل السيطرة على انتشار اإلمراض المختلفة . 

 ومرتان اسبوعيا للحصول على ثمار ذات كالخيار والقرع  مراعاة جني ثمار بعض المحاصيل القرعية -ر

 نوعية جيدة . 

 المحمية وخصوصا في بداية النهار البيوت   داخل CO2توفير مصدر توليد غاز ثاني اوكسيد الكاربون  -ز

 التزهير ونمو الثمار وتحسين   نسبة بهدف زيادة  المالئمة  رة اشتداد الضوء مع توفير درجة  الحرا وعند 

 اوكسيد بثاني  الزراعة المحميةزروعة بالمحاصيل الم حقن البيوتمن خالل نوعية وكمية الحاصل , وذلك  

 خاصة أو على  االقل أو النفط األبيض النقي في مواقد الجاف أو بإشعال غاز البروبينالكاربون السائل أو  

 لتوفير الغاز .األعتناء بالتهوية  

  

 

 



 

 

 

 االستنتاجات

Bwhs ( حسب تصنيف الحار الجاف ويرمز له بالرمز ) الصحراوي  تقع منطقة الدراسة ضمن المناخ  -1  

 محاصيل الزراعة المحمية  انتاج  زيادة الطبيعية  لها  تأثير كبير في  الجغرافية  ان العوامل  ن , وتبينبكو 

البالستيكية  للبيوت حمية ي انتاج محاصيل الزراعة المالمخصصة ف المساحة من خالل الدراسة انتبين  -2  

  (92,5) لإلنفاق اما المساحة المخصصة, بالستيكي( بيت 202والتي تبلغ أعدادها حوالي ) ( دونم123,5) 

ان عدد الدراسة الميدانية  من خالل  تبين نفق بالستيكي , حيث( 1267والي )ح عدادهاأتبلغ   والتي دونم    

  بسبب قلة التكاليف .البالستيكية وذلك البيوت  عدد االنفاق البالستيكية اكثر من 

  الباميا, الطماطة , الباذنجان , : الخيار العديد من محاصيل الزراعة المحمية القادسية يزرع في محافظة -3 

, حيث احتل محصول  الطماطة المركز االول من حيث اعداد البيوت واالنفاق  البالستيكية الشجر , الفلفل   

, واالنتاج . المساحة ,   

 الوحدات   في جميع في  البيوت البالستيكية  المحمية  الزراعة محاصيل  الدراسة تزرع  تبين من خالل -4

    )الشافعية عدا ناحية يةراالوحدات االد جميع  في المحمية ةزراعال محاصيل تزرع اما في االنفاق ,االدارية 

عن مثل كثير من المزارعين   وعزوف  الشخصية الرغبة المهناوية( وهذا يعود الى -الصالحية  -السدير -  

الكلفة المادية الكبيرة . زراعات وبسببال ههذ   

 وذلك  لكون  المحصول غير   قطف ناحية  السنية في ستيكيةالبال في االنفاق الكوسة قرع محصول يزرع -5

وذلك  فقط ز قضاء الحمزة والشاميةفي مرك , بينما محصول الفلفل يزرع في البيوت البالستيكية  اقتصادي   

عناية خاصة وظروف مناخية تالئمه .المحصول يحتاج الى  لكون   

 الحمزة بنسبة %( يليه قضاء 42)بنسبة   البيوت البالستيكية جاء قضاء عفك  بالمركز االول في اعداد  -6

قضاء االخير%( , في حين يليها بالمركز 19,3بنسبة )  ثم يليها قضاء الديوانية, %(19,9الحمزة بنسبة )   

  %( يليه68,3) بنسبة بالمركز االول   عفكقضاء جاء   زراعة االنفاق  اما في %( .18,8)الشامية بنسبة 

يليه بالمركز االخير قضاء  %( في حين7) الديوانية بنسبة  قضاء  يليه%( , ثم 18الشامية بنسبة )  قضاء   

%( .6,7الحمزة بنسبة )   



 

 

 البيوت  نسبة %( وبلغت16,3) حواليكهربائية ال دفاياتال تستخدم   التي واالنفاق  تالبيو نسبة   بلغت -7

 . الشمسيةعلى الطاقة  %(, إذ تعتمد83,7الكهربائية حوالي ) تستخدم الدفاياتالتي لم  واالنفاق 

المزارعيناضطر  مما الخبرة وقلةعدد العاملين   قلة يعانون من  الدراسة ان المزارعين من خاللتبين  -8  

. االمراضووقت الزراعة ومكافحة لزراعة ل االرض لتهيئة الذكور واالناث من العائلة افراد تشغيل الى   

 ادى الى  مما وبأسعار زهيدة  الخارج من االستيراد  بسببالدراسة  في منطقة الزراعي ضعف التسويق -9

انخفاض االنتاج المحلي .   

 رامام تطولطرق المعبدة الذي يقف عائقاً ا عدم وجود ان المزارعين يعانون منمن خالل الدراسة  تبين -10

. الزراعة المحمية   

بإعطاء الخبرة المتطورةو من الوسائل الحديثة التي تعدلزراعي والجمعيات الفالحية ا االرشاد ضعف -11  

إلصحاب البيوت واالنفاق البالستكية .   

 بسبب  عدم توفير االسمدة   تي  تصيب  محاصيل  الزراعة المحميةال والفايروسات انتشار االمراض  -13
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Abstract 

Protected agriculture is one of the most important modern  and advanced 

farming methods in the study area, to be relevant Finally, the comparison 

between them The study (spatial analysis of protected agriculture in Al- 

Qadisiyah Governorate and ways to develop it for the period (2010-2020) It 

represents the main study problem (what are the characteristics of the year for 

protected agriculture in Al-Qadisiyah Governorate and what is Factors affecting 

it, natural and human factors influencing it Protected agriculture and revealing 

the reality of the production of protected agriculture in the governorate, through 

its geographical distribution Develop development plans, has been collected 

Data from government departments and their completion of the study through 

the period of the questionnaire form that was completed An entire community 

of 202 plastic houses and (1267) plastic tunnels was taken Natural crops have a 

prominent role in the production quantities, so the good lands in the governorate 

are more suitable For the construction of plastic houses and tunnels, as for the 

climate represented by solar radiation that can provide  A sufficient amount of 

energy for the purposes of agriculture and growth, which is included in 

protected crops, as it was found that  The element of solar radiation, especially 

in the winter season, is mostly sufficient for such crops in terms of season 

Growth and its proportion to the amount of solar radiation arriving within the 

study area, and the temperatures are appropriate  In many of the recordings of 

record farming in protected agriculture Atmosphere Atmosphere Atmosphere 

Family Atmosphere I conducted a family atmosphere  It is sold inside homes 

and protected tunnels to reduce its impact at home The rain has been collected 

in pictures and the amounts of rain  Its fall is required to be provided by a 

number  Riat, while it is often considered appropriate in a way that delays its 

height  Protected plantations and lead to direct damage to plants or direct plants 
  



 

Many viral diseases, but the soil factor was an encouraging factor for the 

construction of houses and tunnels  As for what it embodied, it was considered 

the main pillar in the study area in the agricultural production process, 

especially  Protected agriculture, since it is not possible to rely on rain to 

fluctuate in its quantity and regularity, as for human factors The study shows 

that employees working in the production of protected crops that use the 

methods  Modern and developed, as this type of agriculture depends on 

monitoring of climatic conditions Houses, plastic and home renovation for sale  

Protected agriculture in Al-Qadisiyah governorate for the year 2020, as this 

came after the completion of owning  The number of greenhouses amounting to 

(85) greenhouses, followed by Al-Hamza district center in second place, 

amounted to  (40) Plastic Houses, then Al-Diwaniyah District came in third 

place in Bulgh (39) Plastic Houses, in  Next in the center is the center of Al-

Shamiya district (38) plastic houses, while in the tunnels, the center came The 

first assembly in the Sharia district in the Sharia district (865) It reached (228) 

plastic tunnels, then Al-Diwaniyah district came in third place, with (89) plastic 

tunnels The Hamza Al Hamza (85) plastic tunnel is followed in the last place.  

 

  In conclusion, the study group includes a set of problems and obstacles that 

stand in the way of the international trade group The reserve and through it the 

study showed the ways and plans that are famous for the expansion of this type 

of agriculture increase production. 
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