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 ادّؾخص 

تعددددددة اؾقددددد ةاف ادشدددددو ة دددددـة

ادحاؾقاتةافتلةمتتلدؽةا ااىداتة ناخود ة

 الئم ةفزراظ ةاف طـة ـةحود ةافعندا ة

ادناخودد ةادتمةلدد ةبةعاعصددعايسةاف م ددة

ودرجددد ةاردددرارةةوافرلددداحةوافرضق ددد  ة

وـددذفؽةافس دد ةادالئمدد ةفلزراظدد ةفددذفؽة

ـاىدددرةزراظتدددفةىاجحددد ةو  دددتمرةةوؿددددة

 ة5595وصلرةاد احاتةادزروظ ةاػةع

عةظمددق ةادحاؾقدد ةة5005دوىددؿةعةظددا ة

وفقجددقدةهددذسةاد دداح ةادزروظدد ةافا ددرةة

ـانةففةؾائدةةـ رةةعةتزولددة عمدؾةؽدز ة

وى دددددويةافدلقاىوددددد ة دددددادقادةاعوفوددددد ة

فلصناظاتةافن وجو ةو عددةذفدؽةاخدذتة

اد دددداحاتة افتنددددداؿصةاذةوصدددددلرةاػة

  دددد  ةة5002 ةدوىددددؿةعةظددددا ة000ع

ادنتج ة ـةؿ دؾةة دودل ةاشتال ةافاموات

وزارةةافصدددناظ ةاةدددداؾ ةاػةاد ددددار اتة

ادحلودد ة ددغةافتجددارة دداةادقةاػةاؽددال ة

 عمدددؾةؽدددز ةوى دددويةافدلقاىوددد ةوهدددذسة

اعش ابةمجوعهاةاثرتةظذةزراظد ةاف طدـة

عةادحاؾقدد ةفاددقنةة صددق ةاف طددـة ددـة

ادحاصوؾةافصدناظو ةواعؿتصدادل ةادهمد ة

ؾةعةحو ةلعتزةاددادةةاعوفود ةافتدلةتددخ

افصناظاتةافن وجو ةؾ الةظدـةاشدتخد ة
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 ذورةاف طـةعةصناظ ةافزلقتةواشتخد ة

خملفاتةاف طـةـيظالفةحوقاىو ةفدذاةـدانة

 ـةاعجدرةانةلعادةؾتحةوت ديوؾةة عمدؾة

افيز ةوافن دويةفت دجوعةاففدالحةفزراظد ة

 صق ةاف طدـةو دـةثدؿةت دجوعةاف طدايسة

اخلددداالةفالشدددتةنرةعةصدددناظ ةافزلدددقتة

ىدددداتةدظددددنةعؿتصددددادةوأظددددالفةاروقا

ادحاؾقدددد ة  دددداؾةخدددداالةواعؿتصددددادة

افدددقضنلة  ددداؾةظدددا ةةوتدددقؾرةاعلدددد ة

افعا لدد ةؾ ددالةظددـةافدددظؿةاد ددا ةفس ودد ة

ةاروقاىاتةعةادحاؾق .

اف طدددـ ةة-افالدددنتةاعؾتتاحوددد ة 

ةةاررارة ةاعصعايسةاف م  ةاف ادشو 

Abstract : 
The governorate of Al-

Qadisiyah is one of the 
governorates that has suitable 
climatic potentials to cultivate 
cotton in terms of climatic 
elements such as (solar radiation, 
temperature, wind and humidity) 
as well as suitable soil for 
agriculture, so it was successful 
and continuous cultivation and 
the cultivated area reached 5295 
donums in 2002. This large 
cultivated area was of great 
benefit in supplying the spinning 
and weaving factory in Al-
Diwaniyah with raw materials for 
the textile industries. After that, 
the areas decreased as it reached 
(300) donums in 2014 due to the 
limited receipt of Ministry of 
Industry to the large quantities 
produced by farmers. Which led 
to the closure of the spinning mill 
and the fabric of Al-Diwaniyah. 

All of these factors affected the 
cotton growing in the governorate 
because cotton is an important 
industrial and economic crop. It is 
the raw material used in the 
textile industries as well as the 
use of cotton seeds in the food oil 
industry. So it was better to 
reopen and operate the textile 
factory of Al-Diwaniyah to 
encourage farmers to cultivate the 
cotton crop and thus encourage 
the private sector to invest in the 
manufacture of food oils and 
animal diet to support of the 
economy of the province  and 
Iraq in general and the provision 
of labor as well as direct support 
to animal breeding in the 
province. 

Keywords; Cotton, 
Temperature, Polar Radiation, Al-
Qadisiyah 
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ةة

  ةادؼدمة

حيتددؾةاف طددـةـمحصددق ةزراظددلة

دحدعةاذةصناظلةامهو ةـ رةةعةاعؿتصادةا

افرئو دو ةافتدلةلعدة دـة اصدوؾةاعفودافة

تددددخؾةعةصدددناظ ةاعى دددج ةادختلفددد ة

ـددنةل ددتخرجة ددـةةوافددقر ةواف ددلولقز

 ددذورسةزلددرةافطعددا ةت ددتخد ةو  الاهدداة

ولعت ددةإنةاددقضـةةفلحوقاىات.ـاظالفة

األصدددعةفزراظتدددفةعةالنددددةوافصدددغةعة

ادندداضؼةاددارلدد ةوادعتدفدد  ةثددؿةاىتؼددتة

زراظدد ةهددذاةادحصددق ةإػةأىحددا ةافعددا ة

اف دلؿةافتدلةلداةىفدسةافقدروفةافط وعود ة

افتددلةةاد ددا  ةفقددروفةاف وادداتةاألصددلو 

ة نهدا  ةحتدكةادحصدق ةهدذاةلل د ة  جا 

ةوؿدددةاجلدلددد ةافعددا ةإػةزراظتددفةاىت لددر

ةظدددذةادزارظدددقنةوأؿ دددؾةأمهوتدددفةازدادت

ةاف طدـةؽدز ةآف ةاخسايسةتؿةانة عدةإىتاجف

ةصدددناظ ةعةلددددخؾةوأخدددذ  0990ةظدددا 

ادخدؾةاف طدـةة ـةاو .ةادختلف ةاألى ج 

اػةصددددنعةافعددددرا ةادلددددؽةاعصددددقر ة

 .  ووصددفهاة180-900عةشددنحارل 

  دددجرةةافصدددقفةوؽرشدددهاةعةارددددائؼة

ادلاودد ةعةىونددققة.وؿدددةحقوددرة اؾقدد ة

اف ادشددو ةة زراظدد ة  دداحاتةواشددع ة ددـة

 صق ةاف طـةـقىدفةلعددة دـةادحاصدوؾة

افصناظو ةادهم ةفوسةظذة  تققة اؾقد ة

اف ادشو ةؾح  ة ؾةظدذة  دتققةاف لدد ة

وؿدددةشدداظدةادحاؾقدد ةظددذةزراظدد ةتلددؽة

 احاتةجممقظ ة دـةافعقا دؾةافط وعود ةاد

افتلةر نةتعددة ةافود ةك ااىود ةافتقشدعةعة

 اعؿتصاد ةادهؿة. زراظ ةهذاةادحصق 

 أوًٓ /  مشؽؾة الدراسة :

ة ةدراشد ة  داؾ  تتحددة  دال ةـدؾد

ةهددذسةافدراشدد ة ددـةؿ ددالاة ظددا ةؾددونةتةددرسا

تطر ةلاة داحةقنةوفادـة ندذةز دـة عوددة

عةطددروفة اثلدد ةوفاددـة ةلتطرؿددقاةافوهدداة

شقا ة ـةحو ةض وعد ة قةدقيسةافدراشد ة

ة ة أوةض وع ةهذسةاف  دالاةوتناولداة نهجودا 

ولعدددددة دلدددددة  ددددال ةافدراشدددد ةأوػة

خطقاتةاف ح ةافعلملةافعملو ة 
(1)

ؾهقةة
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 قلؾةادقةقيسةافعا ةإػةشًا ةَأوة  ال ة

ؿا ل ةفل ح ة.
(2)

ةة

وعةهددذاةاف حدد ةلماددـةأنةتصددا ة

هللل   دددًا ةا ) ةعاد دددال ةافرئو ددد ة اف

لؾظروف ادـاخقة تلارير ىللذ ترلزر زراىللة 

؟ ةوهندداةلةددرةالؼرلليف حم فاةظللة الؼادسللقة 

هذاةاف ًا ةت اؤعتةتن ةدؼة دـةاف دًا ة

األشاسةد ال ةاف ح ةولتطل ةاكجا  ة

ةظنها 

 دداةاك ااىدداتةادناخودد ةعة اؾقدد ة -0

ةاف ادشو ؟

 دداةادتطل دداتةوادحدددداتةادناخودد ة -5

ةاف ادشو ؟ةفل طـةعة اؾق 

 ددداةادعقؿددداتةافتدددلةتقاجدددفةتطدددقرة -0

 زراظ ةاف طـةعة اؾق ةاف ادشو ة؟

 رياكقًا / ةرضقة الدراسة:

ة ل صدددة دداففرعةافعلمددلة َيىددفةحددؾ 

  دددسحةد دددال ةافدراشددد ةوهدددذاةاردددؾة

لصددددقؽفةاف احدددد ةصددددواؽ ةواةددددح ة

دؿو   
(3)

 حو ةعةتعطلةَأـةرة دـة عندكةة

واحددددة ةوعةتت دددمـةَأـةدددرة دددـةظالؿددد ة

ة دـة ة2عواحدة  ولعدةاففرعةافعلملةىقظدا 

افتعموؿةَأوة  يف ةىقرلد ةَأوةاجا د ة تملد ة

فو رة ًـدةة ؾةتتطل ةافدراشد ةفلتيـددة

ولماددـةصددواؽ ةاففرةددو ةة 5ع ددـةصددحتف.

لؾظلروف ادـاخقلة تلارير  افرئو  ة داع) ةع

وددداةـاىددرةةىلللذ ترللزر زراىلللة الؼرلليف  

اففرةددو ةافرئو دد ةعةلماددـةتف ددرهاةإ عة

ؾرةواتةؾرظو ةؾٌنةاففرةواتةة ـةخال 

ةافةاىقل ةتؿةصواؽتهاة اف اؾةا )ة 

تقؾرةادتطل داتةاعةحيتاجهداةاف طدـة -0

ة ـةاجؾةزراظتفة

وجقدةاع ااىاتةادناخو ةادالئمد ةةة -5

 فزراظتف

تقجدددةظالؿدد ة  ددا ةةوؿقلدد ة ددغة -0

تطقرةزراظ ةاف طـةوادعقؿاتةافتلة

واجهتفعةاؽال ة عمؾةؽز ةوى وية

 افدلقاىو ة .

 الثا / هدف الدراسة:ري

هتدفةافدراش ةإػة وانة ددقةتدقؾرة

اع ااىددداتةادناخوددد ةفزراظددد ةاف طدددـةعة

 اؾقدددد ةاف ادشددددو ة.ةوفاددددـةادعقؿدددداتة

اف ؼل ةافتلةـاىرةش  اةعةاردة ـةتطقرة

اىتاجفةو ـةاهؿةهذسةاعش ابةهلةتقؿػة

 عمؾةؽزو ةوى ويةافدلقاىو ةاعةـدانةفدفة
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ةدداؾ ةاػةدورةـ ددرةعةتفددلػةاعىتدداجةا

 صعق  ةوتاافوػةخزىفة.

 

 رابعا/ حدود الدراسة:

تتمةددؾةارددددودةادااىودد ةفلدراشددد ة

 محاؾق ةاف ادشدو ةافتدلةت دعة دغةدائدر)ة

09ظدددرعةع
¯

00º52 ةوةع
¯

05ºةصدددنع ة 

52وخطدددلةضدددق ةع
¯

22º29 ةوع
¯

25ºة 

ة5 ةـددؿ8050 ؿددا  ةوت لددغة  دداحتهاةع

% ة دددـةجممدددقيسة  ددداح ة0.9و ن ددد  ةع

 ـةدونة5 ةـؿ202058عافعرا ةاف افي ة

 ةولتيفػةالواؾةاكدار ة 1عادواسةاكؿلومو 

 ددـةأر ددعةة0999دحاؾقدد ةاف ادشددو ةشددن ة

ظؼددةةوحدددةةإدارلدد ةمتةلهدداةأر عدد ةأؿ ددو ة

ؾ دددةة5005وظؼددةىددقاحلةَأ دداةعةشددن ة

دار ةفلمحاؾقددد ة دددـة نةالوادددؾةاكل تادددقا

مخ  ةظؼةوحدةةإدارل ةتتقزيسةظذةأر عد ة

ود .ة ددهاة دـةأؿ و ةوإحدقةظؼدةةىاح

اف ن ة اؾق ة ا ؾةو ـةاجلندقبة اؾقد ة

ادةنددكةو ددـةافؼدد ة اؾقدد ةواشددطةو ددـة

اجلنددقبةافؼددؿلة اؾقدد ةذ ةؿددارةو ددـة

افيددربة اؾقدد ةافنجددػةـددنةت دددوة ددـة

 .ةإ اةاردودةافز نو ةفلدراش ة0اخلرلط ةع

 ة5005-0980ؾ ددددة دددددتةفلمددددةةةع

فل واىددداتةادناخوددد .و واىاتةظدددـةزراظددد ة

ة 5002ة-5000فلمدةةعاف طـة

 
 
 
 

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة



 388 ............ اثر الظروف المناخية على تطور زراعة القطن في محافظة القادسية
 

 م8181( سنة  4العدد )( 81مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية  المجلد )

ة

ة

آمؽاكات ادـاخقة ادتاحة حم فاةظة 

 الؼادسقة

  اإلشعاع الشؿيس :وًٓ أ

تت لدؿة نط  ةافدراشد ةـمود ةـ درةة

 ـةاكصعايسةاف م ةخال ةاصدهرةاف دن ة

فإلصددعايسةشددجؾةادعددد ةاف ددنق ةةف ددوؿة

 ة5/شددددعرة/ةشددددؿ559.80اف م ددددةع

وشجلرةةؿوؿةاعصدعايسةاف م دةاظالهداة

عةثالث ةاصهرةهلةعحزلدرانة ةمتدقز ةاب ة

 ةة915.9 ةة991.5اذةشددددددددددددددددجلرةع

ظددذةافستودد ة ةة5 ة/شعرة/شددؿ905.2

 ةولرجدددعة5 ةع0 ةوصددداؾةع0جددددو ةع

اف دد  ةعةذفددؽةاػةـددزةزاولدد ةشدد ق ة

ةاكصعايسةاف م ةاد جل ةعةهذسةاعصهر

 ةدرج ةظذة55 95 ةة82 98 ةة89 80ع

افستو ةواىعدا ةافتيوؿةوضق ةافنهارة ةثؿة

تعقدة عدعتةؿوؿةاكصدعايسةاف م دةاػة

اعىخفدداعةافتدددربلةا تدددا ة ددـةصددهرة

اللددق ةاذةت ددجؾةاؿددؾةؿومدد ةلدداةعةصددهقرة

عتؼلـةافةاينة/ةوـاىقنةاعو ة/ةوـاىقنة

ةافةاين .

تاقنةشاظاتةاف طقيسةاففعلو ةأؿؾة

شاظاتةاف دطقيسةافنقرلد ةأل داةتتديثرة ـة

 عدةةظقا ؾة نهاةى   ةتيوؿةاف ن ةوـةاؾ ة

افي ددارةادقجددقدةعةاجلددقةوت دددأةشدداظاتة

اف ددددطقيسةاففعلودددد ةعة نط دددد ةافدراشدددد ة

 اعرتفددايسةافتدددربلة ددـةصددهرةىو ددانةإذة

 ةشداظ /ةافودق ةوت دتمرة8.00شجلرةع

 اعرتفايسةاػةانةت جؾةاظذة عدعتةلداة

انةومتدقزةوابةإذةشدجلرةعةاصهرةحزلدر

 ةشدددداظ /ة00.50 ةة00.51 ةة00.55ع

افوق ةظذةافستو ة ةوش  ةهذاةاعرتفدايسة

لرجعةاوع ةصدفا ةاف دن ة درجد ةـ درةةوة

ةـدزةزاولد ة اىعدا ةافيوق ةعةاف دن ةوثاىودا 

شدد ق ةاعصددعايسةاف م ددةافتددلةتاددقنة

ظمقدلدد ةاوةصدد فةظمقدلدد ة ةو عدددةذفددؽة

 افتنداؿصةتيخذةشاظاتةاف طقيسةاففعلود ة

ة ددـةصددهرةاللددق ةإذةشددجلرةاؿددؾة ا تدددا  

 عدعهتاةعةصهقرةتؼدلـةافةداينةوـداىقنة

 ةة1.29 ةة9.55اعو ةوـددداىقنةافةددداينةع

 ةشددداظ /ةافودددق ةظدددذةافستوددد ة ة1.00

ولعددقدةاف دد  ةعةاعىخفدداعةاػةصدديرة
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زاولدد ةشدد ق ةاألصددع ةاف م ددو ة ةؾ ددال ة

ظـةاحتنعتةتاقنةاف ح ةوافيودق ةعة

ة ـةاف ن ة.هذاةاففصؾة

-ة080 نةاىفةاف طدـةحيتداجة دا غة

 ة  دددمسةداعةخددداعة دددـة9لدددق ةعة500

اعىجددندةوافصدد وعة ددـةخددال ةاف واىدداتة

 ةوجددقدة قشددؿةة0ادناخودد ةعةاجلدددو ةعة

ىمددقة ناشدد ة  ددمسةوال دداةخدداعة ددـة

ةافص وع

ا اة ـةحو ةاعحتواجاتةاف قئو ة

ؾدددانةاؽلددد ةاعؿطدددانةت دددلؽةشدددلق ة

 ددةوجددةةانةضدق ةافن اتاتةادحالددةة.ةوف

افنهارةلقثرةعةىمقةافن اتةوشجؾةوصق ة

 ة8.80 عد ةةشاظاتةاف دطقيسةاففعدعةع

شدددداظ ةوشدددداظاتةاف ددددطقيسةافنقددددر ة

 ةشددداظ ةولدددززةتددداثرةشددداظاتة50 00ع

ضددق ةافنهددارة ددـةةحودد ةلدداةاثددرةواةددحة

وـ ددرةعة قظدددةطهددقرةاو ةؾددريسةثمددر ة

وال اةدرج ةحدرارةةافلودؾةادرتفعد ةتندتية

فةمرل ةا اةادنخف  ةؾتنتيةتاقلـةاعؾريسةا

ظـةتاقلـةاعؾريسةاخلرضل ةوهدذاةلدتالئؿة

 ددعة دداةلتطل ددفةافن دداتة ددعةاع ااىدداتة

ةادناخو ةةعة نط  ةافدراش .

حم    معدٓت زوايا وققم آشعاع الشؿيس وساىلات السرزع الـظرية والػعؾقة1جدول )

  2015-1980فاةظة الؼادسقة لؾؿدة )

(1980-2015  

 معدٓت زوايلللا السـة اشفر

آشعاع الشؿيس 

 )درجة 

ققم آشعاع 

 الشؿيس

2سعرة/سم
 

ساىلات 

 السرزع

الـظرية 

 )ساىلة 

ساىلات 

 السرزع

الػعؾقة 

 )ساىلة 

 6030 10:05 30309 37:04 كاكزن الثاين

 7025 11:03 38502 45:24 شباط

 7094 11:02 48403 57:02 أذار
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(1980-2015  

 معدٓت زوايلللا السـة اشفر

آشعاع الشؿيس 

 )درجة 

ققم آشعاع 

 الشؿيس

2سعرة/سم
 

ساىلات 

 السرزع

الـظرية 

 )ساىلة 

ساىلات 

 السرزع

الػعؾقة 

 )ساىلة 

 8032 12:05 59301 68:38 كقسان

 9027 13:21 67602 77:08 مايس

 11052 14:1 77602 80:87 حزيران

 11056 14 76209 78:84 متزز

 10026 13:44 70504 72:25 آب

 10023 12:23 60702 60:70 ايؾزل

رييف لتش

 آول

49:21 44902 11:24 8040 

ترشييف 

 الثاين

39:04 32801 10:28 7022 

كاكزن 

 آول

34:20 26109 10:2 6047 

 8081 11:51 527080 58:32 ادعدل

ادصدر: مجفزرية العراق ، وزارة الـؼ  ، اهلقئة العامة لألكزاء اجلزية والرصلد الزللزا، ، قسلم 

 ادـاخ ، بقاكات غر مـشزرة 0

ة

ة
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ة

  2015-1980  ققم آشعاع الشؿيس حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة )1شؽ  )

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

  1ادصدر: جدول )
ة

  2015-1980اةظة الؼادسقة لؾؿدة )  ساىلات السرزع الـظرية والػعؾقة حم ف2شؽ  )

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

  10ادصدر: جدول )

ة

10:05 11:03 

11.02 

12:05 13:21 14:01 

14 

13:44 12:23 11:24 10:28 10:02 

6.3 
7.25 

7.94 

8.32 
9.27 

11.52 

11.56 

10.26 10.23 
8.4 

7.22 6.47 

كانون 
   الثاني

تشرين  آيلول  آب تموز  حزيران مايس نيسان آذار شباط
 الثاني 

تشرين 
 األول 

كانون 
 األول 
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ة

 رياكقًا / درجة احلرارة :

لعتمدددة قظدددة دلدددةافزراظدد ةظددذة

درجدداتةارددرارةةاف ددائدةةخددال ة قشددؿة

رجدداتةارددرارةةافزراظدد ةؾعنددد اةت ددقدةد

ادرتفعدد ةى دد واةلف ددؾةافت اددرةعة قظدددة

ىو ددانةة05آذارةة05افزراظدد ةافددذ ةلمتدددة

ادقظدةادالئؿةفلزراظ ةعة نط د ةافدراشد ة

ا داةاذاةـاىددرةدرجدداتةارددرارةة نخف دد ة

ى دد واةلف ددؾةافتدديخرةعةافزراظدد ةـددنةعة

ادندداضؼةاف ددنفو ةاذاةت ددداةافزراظدد ةخددال ة

جد ةحدرارةةصهرةىو انةوظندد اةتصدؾةدر

ة505شددؿةحددقاعةةة50افس دد ةظددذةظمددؼة

ة 9ع 

تت ددالـةدرجدداتةارددرارةةعة نط دد ة

ة غةاصهرةاف دنفةة افدراش ة  اؾةـ رةجدا 

 ةشددقا ةـاىددرة0 ةواف دداؾةع5جدددو ةع

 عدددعتةدرجدداتةارددرارةةاف ددهرل ةاوة

افصيرقةوافعقمدكة ةؾ ددةشدجلرةاظدذة

درج ةحدرارةةلداةعةصدهر ةمتدقزةوأبةإذة

ظذةافستو ة°ة ة 05.9 ةة01.5شجلرةع

درجددداتة  ولعدددقدةاف ددد  ةةعةارتفدددايسة

اردددرارةةعةؾصدددؾةافصدددوػةاػةافزلدددادةة

اراصددددل ةعةزاولدددد ةشدددد ق ةاعصددددعايسة

اف م دددةافتدددلةتادددقنةعةهدددذسةاعصدددهرة

ظمقدل ةاوةص فةظمقدل ةؾ دال ةظدـةزلدادةة

شدداظاتةاف ددطقيسةاففعلودد ةىتوجدد ةزلددادةة

شاظاتةافنهارةاوةاىعدا ةافيوق ةةو دـةثدؿةة

زلدددادةةـموددد ةاردددرارةةادات ددد  ةعةهدددذسة

ةاعصهر.

 وننةشجلرةأؿدؾةدرجداتةاردرارةة

عةأصهرةعـاىقنةاعو ةة ةوـاىقنةافةداينة ة

صدد ا  ةؾ دددةشددجلرةدرجدداتةارددرارةة

 ة55.5افعقمكةعةصدهر ةاذارةوىو دانةع

و دنةاىددفةدرجدد ةارددرارةةادةافودد ةة5 ة 00.8

اعى اتةة5 ة 02ة-00كى اتةاف طـةهلع

وت طبةرسظتفةظندةدرج ةحرارةةولتقؿػة

وهدددلةاصدددهرةاف دددتا ةة5 02ظنددددةدرجددد ة

ـداىقنةافةداينة ةوتصدابةة-عـاىقنةاعو ة

اف ذورة اففطرلاتةوافعفدـةظنددةزراظتهداة

عةهدددذاةادقشدددؿةاف ددداردةحوددد ةدرجددداتة

ارددرارةةافقاضادد ةجددداة.ةلتدديخرةافن دداتةعة

هددذسةافقددروفةولتقؿددػةظددـةاىددفةةتزلدددة

وهلةاصهرةمتقزةوأبةة5  25عاررارةةظـة

وذفددؽةف وددا ةة5  ة21.5حودد ةشددجلرةع



 تطور زراعة القطن في محافظة القادسيةاثر الظروف المناخية على  ............ 393
 ألفاظ الوسوسة الدالة على السخط

 صوتية

 

 م8181( سنة  4( العدد )81مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية  المجلد )

 دددذرةةةاف طدددـة ا تصددداالةاددددا ة  دددظ ة

و ددذفؽةتعدددةدرجدد ةارددرارةةادددةذةفنمددقة

اذاةتدددًد ةةة5  05ة-00وتزهدددرةاف طدددـةع

ةدرجدداتةارددرارةةةادنخف دد ةاف رل دد ة ددـ

.افصددددفرةاداددددق ةاػةاختنددددا ةاف ددددذور

درجات احلرارة العظؿى والصغرى حم فاةظة   ادعدٓت الشفرية دعدٓت 2جدول )

  2015-1980لؾؿدة ) الؼادسقة

  5005-0980ع 

 اشفر السـة
 درجة احلرارة

 آىلتقادية )ْم 

 درجة احلرارة

 العظؿى)ْم 

 درجة احلرارة

 الصغرى)ْم 

 602 1702 1107 كاكزن الثاين

 801 2002 1405 شباط

 12 2502 1806 أذار

 1708 3108 2408 كقسان

 2302 3709 3005 مايس

 2508 4203 34005 حزيران

 2708 4404 3601 متزز

 2702 4401 3506 آب

 24 4009 3204 ايؾزل

 1906 3406 2701 ترشييف آول

 1204 2409 1806 ترشييف الثاين

 708 1809 1303 كاكزن آول

 1707 3109 24077 ادعدل
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لألكزاء اجلزية ،وارصد الزلزا، قسم ادـاخ ،بقاكات غر ادصدر: وزارة الـؼ  ، اهلقئة العامة 

 2015مـشزرة ، بغداد ، 

   ادعدل الشفري دعدٓت درجات احلرارة العظؿى والصغرى حم فاةظة الؼادسقة3شؽ  )

  2015-1980لؾؿدة )

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

  2ادصدر: جدول  )

 ريالثا/ الرصزبة الـسبقة

تتيثرةافرضق  ةافن  و ة عددةةظندا ة

 ناخودد ةأخددرقةأمههدداةدرجدد ةارددرارةةفددذاة

ختتلدددػةافرضق ددد ةافن ددد و ةخدددال ةافودددق ة

واف هرةواف ن ةـدنةا داةتدزدادةعةاألصدهرة

اف اردةةوت ؾةعةاألصهرةارارةةـدنةلت دحة

 ة ةانة2 ةواف ددددداؾةع0 دددددـةاجلددددددو ع

افرضق دد ةافن دد و ةلدداةظالؿدد ةظا ددو ة ددعة

اذةشدددجلرةافرضق ددد ةةدرجددداتةاردددرارة

افن  و ةأؿؾة عدعتةلداةعةأـةدرةاف دهقرة

ارتفاظدددديةعةدرجدددد ةارددددرارةةعةأصددددهرة

عحزلرانةومتقزةوآب ة.ةؾ ال ةظـةارتفايسة

درج ةاررارةةوزلادةةرسظ ةافرلاحةت دهؿة

عةأزاحدد ةالددقا ةافرضدد ةو ددذفؽةت ددجؾة

افرضق دد ةافن دد و ةادىددكة عدددعتةلدداةعة

شددجلرةةاففصددؾةارددارة ددـةاف ددن  ة وددنن

افرضق دد ةافن دد و ةاظددذة عدددعتةلدداةعة

اففصؾةاف اردة ـةاف ن ةوعةأصهرةعـاىقنة

األو ةوـدداىقنةافةدداين ة  دد  ةاىخفدداعة

درجاتةررارةةوتعرعة نط د ةافدراشد ة

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

 درجة الحرارة الصغرى  درجة الحرارة العظمى  درجة الحرارة االعتيادية 
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فاتددددؾةهقائودددد ة دددداردةةرض دددد ةعةهددددذاة

اففصددددؾ.وىالحظةارتفددددايسةافرضق دددد ةعة

صدددهر ةاذارةوىو ددددانةحودددد ةشددددجلرة

ااىاتة %ةحو ةت اؾةا 20.9-50.1ع

 ناخودد ة الئمدد ةفزراظدد ةاف طددـةعةحددغة

لًثرةارتفايسةدرجاتةدرجاتةاردرارةة دعة

اجلفددافةواىخفدداعةافرضق دد ةافن دد و ةعة

ضقرةافن يةاػةاػةتفتحةاجلقزةؿ ؾةاـتن ة

ىمقسةؾ الةظـةتو سةاجلقزةافصيرةوهذاة

 احيدثةؾعالةعةوشدطةوجندقبةافعدرا ةة

اثندددا ةارتفدددايسةدرجددداتةاردددرارةةخدددال ة

قزةوابةحودد ةتصددؾةدرجدد ةصددهر ةمتدد

وظنددددةه دددقبةةة5 ة 21.5اردددرارةةاػةع

افرلدداحةاجلاؾدد ةلتفددتحةاجلددقزةؿ ددؾةاواىددفة

ولدددًد ةاػةتدددددهقرةعةصدددفاتةافتولدددد ة

واىخفدداعةرت دد ةاف طددـةوؿلدد ةحاصددؾة

ة 00اعفوافةع

  2015-1980  معدٓت الرصزبة الـسبقة حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة )3جدول )

 2012-1980 الرصزبة الـسبقة )%  اشفر السـة

 69 كاكزن الثاين

 5908 شباط

 5006 أذار

 4109 كقسان

 3203 مايس

 2706 حزيران

 2704 متزز

 2906 آب

 33 ايؾزل

 4109 ترشييف آول

 5803 ترشييف الثاين

 6609 كاكزن آول

 44086 ادعدل
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ادصدر: مجفزرية العراق ، وزارة الـؼ  ، اهلقئة العامة لألكزاء اجلزية والرصد الزلزا،،قسم 

 ادـاخ ، بقاكات غر مـشزرة 0

  2015-1980  معدٓت الرصزبة الـسبقة حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة )4شؽ  )

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

  3ادصدر: جدول )

 رابعا: الرياح

فلرلاحةتيثرةـ رةظذةإىتاجةاف طـ ة

إذةانةافرلددداحةاجلاؾددد ةادراؾ ددد ةفددددرجاتة

حرارةةادرتفع ةتًثرةعةإىتاجةاف طدـةأل داة

تزلدة ـةظملو ةافنتحةوتدًد ةإػةخلدؾةعة

افتدددقازنةاددددائلةداخدددؾةأى دددج ةافن ددداتة

وت   ةعةت اؿطةظددةـ رة دـةاألزهدارة

واجلدددقزاتةافصددديرةةولمادددـةفلرلددداحة

ف ظ ةانةتًد ةإػةجفافةى   ةاف دلدةةا

ـ ددرةة ددـةاف ددادراتةأوةت دد  ةعةإؿددتاليسة

ؿ دددؿةـ دددرة دددـةاف دددجراتةخاصددد ةعة

ةادراحؾةاألوػة ـةحواةةهذاةافن ات

 ةاػةانة عدددد ة2ل دددرةاجلددددو ةع

رسظدد ةافرلدداحةعة نط دد ةافدراشدد ةل ددعة

ةددمـةاددددلاتةادتقشددط ةاف ددظ ةافتددلة

 /ةثاىودددد  ةاعةانةهددددذاةة5.9تصددددؾةاػةع

دعد ةلت الـةعةأصهرةافصوػةظـةاف تا ةا

ؾااىرة عددعتةرسظد ةافرلداحةعةاصدهرة

 /ةثاىو  ةظذةة0.5عحزلرانةومتقز ةهلةع

افستو  ة وننةوصؾة عد ةرسظد ةافرلداحة

عةصدددهر ةعاللدددق ةوتؼدددلـةاعو  ةاػة
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 ة /ثاىودد ةظددذةافستودد ة ةلددذاة5 ة5.5ع

ـاىرةرسظ ةافرلاحةعةاففصؾةارارةاظدذة

د ةاف ددنق ةف ددظ ةافرلدداحة ةإذة ددـةادعدد

ت ددجؾةرسظدد ةافرلدداحةـمعددد ةف ددهر ة

 ة /ةثاىود ة0 ة5.8عص ا ةوأذار ةحقاعةع

ةظذةافستو 

وتلحددددؼةافرلدددداحةأحواىددددا ة عددددضة

األرضارة ادحصق ةظند اةت دتدةرسظتهداة

 دددددارا ةعةاففصدددددؾةاردددددارةعة نط ددددد ة

ةادا ددقؾ ةادندداضؼةعةوخاصدد  افدراشدد 

 زراظددد ةةفدددذ ةلتطلددد ةاعهدددتن اةاأل دددر

 صداتةافرلاحةوافتدلةلمادـةانةت داهؿة

عةاظددساعةحرـدد ةهددذسةافرلدداحةوافتددلة

 تًد ة دورهاةدورا ةإبا وا ةوؾعاع .
(11) 

  2015-1980  معدٓت رسىلة الرياح )م/ريا  حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة )4جدول )

 اشفر السـة
 رسىلة الرياح م/ريا

1980- 2015 

 4.2 كاكزن الثاين

 4.2 شباط

 3 أذار

 3.4 كقسان

 4.2 مايس

 3.3 حزيران

 3.3 متزز

 4.2 آب

 4.4 ايؾزل

 4 ترشييف آول

 4 ترشييف الثاين

 4.4 كاكزن آول

 4.2 ادعدل
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ادصدر: وزارة الـؼ  ، اهلقئة العامة لألكزاء اجلزية والرصد الزلزا،، قسم ادـاخ ، بقاكلات غلر 

 مـشزرة

 

 خامسا / آمرار

 ةاػة5 ةواف اؾةع5ل رةاجلدو ةع

 ة لدؿة005.5جممقيسةاع طدارةاف داؿط ةع

وهلة قزظفةظدذةمخ د ةأصدهرة دـةاف دن ة

وا تدا ة ـةتؼلـةافةاينةوحتكة الد ةآذارة

ولت ددالـةشدد ق ةاأل طددارةخددال ةاففصددؾة

ةاف ارد.

افعددرا ةت دددأةاأل طددارة ددالطق ةعة

  اؾةظا ة عةى ا ةادنخف داتةاجلقلد ة

اف اد  ة ـةاف حرةادتقشطةافتلةتددخؾةعة

افنصددػةافةدداينةة ددـةصددهرةتؼددلـةاألو ة

 وتاددقنة يظدددادةؿلولدد ة ددادئةاأل ددر ةثددؿة

تزدادةعةصهرةـاىقنةاألو ةوـاىقنةافةداينة

وصددد ا ةثدددؿةتتنددداؿصةعةآذارةوىو دددانة

ة .05ولن طعة رورهاةعةصهرة السع

  2015-1980  معدٓت ادجامقع الشفرية لألمرار حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة )5جدول )

  2015-1980آمرار )مؾم  لؾػرتة ) اشفر السـة

 44 كاكزن الثاين

 22.4 شباط

 22.4 أذار

 22.2 كقسان

 2.3 مايس

 صفر حزيران

 صفر متزز

 صفر آب

 6.4 ايؾزل

 3.2 ترشييف آول

 22.4 ترشييف الثاين

 23.2 كاكزن آول
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 263 ادجؿزع

ادصدر: وزارة الـؼ  ، اهلقئة العامة لألكزاء اجلزيلة وارصلد الزللزا،، والرصلد الزللزا، قسلم ادـلاخ ، 

 بقاكات غر مـشزرة0

  2015-1980)  معدٓت جمامقع آمرار الشفرية حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة 5الشؽ  )

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

  5ادصدر: جدول )

حيتاجةى اتةاف طـةإػةـمو ةـ رةة ـة

ادودداسةخددال ة راحددؾةىمددقسةوت دددرةتلددؽة

افامو ةافتلةلتطل هاةفتح وؼةإىتداجةظدا ة داة

ةوهدددذاةشدددنقلا ة ة لدددؿة0000–500 دددغةع

ةوخصددددق تهاةافس دددد ةىددددقيسةظددددذةلعتمددددد

ةاىدفةظذةافتجاربةوت رةاجلقل  ةوافقروف

ةأـزةاألوػةادراحؾةعةادواسةـمو ةـاىرةـلن

ةتدقؾرةانةـدنةأـةدر ةافع ددةوظدددةافنمقةـان

 دـةافنمدقةاخلرضد ةةلزلدةاألرةو ةافرضق  

ة. 00عولًخرةاعزهار

تتمةددددؾةادددددقاردةادائودددد ةعة اؾقدددد ة

ةاف ادشو ة مواسةاأل طارةوادواسةاف طحو 

و ة الئم ةفذاةلماـةاظت ارةادقاردةادائ

فزراظ ةاف طـ ةإعةانة نط  ةافدراش ةصي اة

صددينة ندداضؼةاف طددرةاألخددرقةتعدداينة ددـة

اىخفددداعة ناشدددو ة وددداسةاأل دددارة  ددد  ة

 دودل ةـمو ةادواسةافتلةتطل هداةدو ةادن دعة

و خاصددد ةترـودددا ةؾ دددال ةظدددـةاشدددتخدا ة

ةافت لودل  ةوافدذ ةاف  لةظملو ةع افقشائؾ
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 (  2015-1980)االمطار للفترة 
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ة داةادوداسةـمو ةعةـ رةهدرةإػة دورسةلًد 

ة.افزراظلةاكىتاجةعةـ رةةأرضارةل   

ةالرتبة: -سادسا

جتقدةزراظ ةاف طـةعةافدسبةافطونود ة

اجلودددةةاففددف ةأ دداةافس دد ةافر لودد ةؾددالة

تصدددلحةفلزراظددد ةأل ددداةعة دددتفظة اددددا ة

افرضددور ةفلن ددات ةواف طددـة ددـةافن اتدداتة

ادجهدددةةولتطلدد ةإىتاجددفةوجددقدةافددسبة

  02عوافينو ة ادقادةافع قل ةافعمو  ةاخلص  

ـدددذفؽةلمودددؾةاف طدددـةإػةافنمدددقةعة

افددسبةارم ددو ةوأـةرهدداة الئمدد ةكىتدداجة

اف طـةتلدؽةافتدلةلدساوحةتفاظلهداةاأللدقينة

ة.Ph  9–5 غةع

إنةتر  ة نط  ةافدراش ةت دؿةـتدقفة

األ ارةافتلةمتتدةظذةجاى لة درةاففدراتةعة

ؽةاف  ؿةاجلنقيبةافيريبة ـةادحاؾق ةوـدذف

ظذةا تدادةاجلداو ةادتفرظ ة نفةظذةجاى لة

ةتر دد ةوهددل    افدددؽارةة–عصددطةافدلقاىودد 

ةاألسةلدساوحةافففةجودةةؽرلنو ة زبو 

 ة8,9–9,5 ةلدددداة ددددـةعPhوجونلةعالودددددر

ةتعددةوهدلةشدؿ/ لمقز ة8عة ـةو لقحتها

ة. 05عادحاصوؾةجلموعةو الئم ةادلقح ةؿلول 

أ اةافنقيسةافةاينةؾوتمةؾة س  ةأحقاعة

ةذاتةوهدل األ ارةادحاذل ةفس  ةافاتقفة 

ةافتقصددوؾة عددد ةةى دد وا  لغةظافودد ة لقحدد 

ةشددؿ/ لمددقز ة01عة ددـةاـةددرةافاهر ددائل

 زراظ ةاف طـةعةهدذسةافدسبةذاتةضاؿد ة 01ع

ة ةاع دارةاـتدافة س د ةؿواشاةةعوف  اىتاجو 

ةعمددؾلةافع ددقل ةاعشددمدةةاشددتخدا ةانةاع

ة.ةواشعةزراظلةاىتاجةظذ

ول ددددؿةهددددذاةافنددددقيسةأل ددددا ةتر دددد ة

ادنخف دداتةعةادندداضؼةةادطمددقرةةوتقجدددة

هذسةافس د ةعةاف  دؿةافيدريبة دـةادحاؾقد ة

ة. 09عوهلةتر  ةضونو ةؽرلنو ةو زبو ةضونو 

تتموددددزةهددددذسةافس دددد ة ا دددداةردلادددد ة

افتفلػةوترتفعةى   ةادلقح ةؾوهاة داة دغة

ةأؿددؾ ؾٌ ددا وظلوددف ة لمقز/شددؿة25-50ع

ةلماددـةا دداةإعةافنهددارةـتددقفة ددـة الئمدد 

ةار لوددد ةادحاصدددوؾةزراظددد ةعةاشدددتياللا

ةافةرؿود ةاعؿ دا ةعةتقهدرةـنةواخلرضاوات

 ةافاة دانةتر دةوهدلةظفدؽةتر د ةت مكةتر  

افر لودد ةوهددلةذاتةى ددج ةخ ددن ةلماددـة

اعشدمدةةاروقاىود ةةاعشتفادةة نهداة اةداؾ 

واشددتياللاةعةزراظدد ةاف طددـةا دداةاألؿ ددا ة

اجلنق و ةةافير ود ة دـة نط د ةافدراشد ةتر د ة
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صددحراول ةر لودد ةحصددقل ةةددحل ةعةلزلدددة

ظم هاةظدذة  دع ةشدنتمساتةوعةلتجداوزة

 ةوهدلة0,5 تقاهاة ـةادقادةافع قل ةظـةع

ذاتةىفاذل ةظافو ةخل قى ةى جتهاةفذاةؾهدلة

ة. ة08عراظ ةادحاصوؾؽرة الئم ةفز

لت دددحة ددداةشددد ؼةانةتر ددد ة اؾقددد ة

اف ادشو ة الئم ةفزراظ ةادحصق ة قةقيسة

افدراشددد ةعة عقدددؿةجهاهتدددا ةؾ دددال ةظدددـة

إ ااىو ةافتقشعةعةزراظ ةهذاةادحصق ة ـة

خدددددال ةاعهدددددتن ة م دددددارلعةاففدددددفة

ةواشتصالحةافسبةادترضرة.

اكتاج فصزل الؼريف حم فاةظة الؼادسقة 

 التي اريرت  حم ترزره والتحديات

لعددددةاف طدددـة دددـةأهدددؿةادحاصدددوؾة

افن دلددد ةعةافعدددا  ةىقدددرا ةفعدددد ةإ ااىوددد ة

اشدددتهال ةأفواؾدددفةأوة دددذورسة  دددا ةةؿ دددؾة

تصددنوعفةؾاىددفةلدددرةأر احددا ةفلفددالحة عاددسة

ادحاصدددوؾةاألخدددرقةـددداف محةواف دددعرة

واف  قفواتةولذاةلعددة صدق ةاف طدـة دـة

ادنتج ةةادحاصوؾةافصناظو ةادهم ةعةافدو 

فف.ةإذةانة صق ةاف طـةل اؾةدخال ةها دا ة

فل لدةادنتيةفدفةولدقؾرةؾدرالةافعمدؾةفن د  ة

ـ دددرةة دددـةاف ددداانةشدددقا ةعةافزراظددد ةأوة

افصددددناظ ةعـادحددددافيةو عا ددددؾةافيددددز ة

ة. 09عةوافن ويةوافصناظاتةاعخرق 

لزريسةاف طـةعةمجودعة نداضؼةافعدرا ة

و ـةأؿد ةأصدنافةاف طدـةافتدلةزرظدرةعة

افصددنػةاأل رلاددلةافددذ ةأدخلددرةةافعددرا 

و نذةذفؽةافتارلخةـاىرةة0950 ذورسةظا ة

افتجاربة  تمرةةحتكةاشت رتةظذةىجاحة

ىددقظغةمهدداةعاـدداعةوجددرزةوـقـروفددر ة

وذفدددؽةدالئمتهددداةفلعقا دددؾةافط وعوددد ةوعة

  د تهاةعادناخةوافس  ةوادقاردةادائو   ةأ اة

ةافعقا ؾةاف ؼل ةادتمةل ة األلد ةافعا ل ةع

 دددزاريسةاف طدددـةعةتقهدددرةداؾعددداةعةزراظددد ة

اف طددـةوذفددؽةكصددا تفة دداأل راعةافتددلة

  .50لصع ة ااؾحتهاع

 ةىالحددظةانة1 ددـةخددال ةاجلدددو ةع

زروظددد ةعة نط ددد ةافدراشددد ةعةاد ددداح ةاد

ة5002 ة5005 ة5000 ة5000ظدددددددددا ع

ة ليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 5005 

 ة000 0050 5595 2085 51159ع

دوىؿةظذةافتدقاعةأ ةاىدفةـاىدرةاد داحاتة

ادزروظدد ةواشددع ةجددددااةا دداةعةاف دددنقاتة
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 ة5002ة-5001افتافودددددددددددددددددددددددددددددد ةع

 ليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرع

0000 5050 0000 910 102 959 

ة ة/ةدوىؿةظذةافتقاع000 120 120

 دددداتةاد ددداحاتةادزروظددد ةت دددؾة

و ن د  ة5009  اؾةتدربلة ةالةعةةظدا ة

 %ةو عدددةذفددؽة92اىخفدداعةوصددلرةاػةع

 ةافساجددعة  دداؾةـ ددرةوواةددحةجددداة ددد

وال اةىالحظةعةاجلدو ةانةاعىتاجةتراجعة

ة5005 ةضدـةةعةظدا ة0199 عدةانةـدانةع

واص حةة5009 ةضـةعةظا ةةة002اص حةع

 ةضـةؾ طة عددةانةـدانة90عة5002عةظا ة

 ةضدـة90 ضـةوصؾةاػةعة5590اعىتاجةع

و ن د  ةة5005وتقؿػة  داؾةتدا ةعةظدا ة

ة5005 ة%ةعةظا92اىخفاعة

وذفدؽةح د ةاف واىداتةاد تحصددل ة

 ـةوزارةةافزراظ ةعة اؾق ةاف ادشدو ةافتدلة

اوةددحرةتقؿددػةاىتدداجةاف طددـةوعتقجدددة

-5001-0005 واىددداتة  دددجل ةفلعدددا ة

وانة ـةل ق ة زراظتفة عضةاعؾرادةة5009

 دـةىاحود ةاف داؾعو ةوا ة ددلرة دةالةةوهددذسة

عل دددجؾةعىدددفةفدددوسة دددـةةدددمـةخطددد ة

ة.ادحاؾق ةاف نقل 

ة

ة

ة

ادشؽالت والتحديات التي واجفت ترزر 

 زراىلة الؼريف

صددح ةادودداسةاف دد  ةافددرئوسةواألـةددرة .0

تدديثراةعةتراجددعةاد دداحاتةادزروظدد ة

ةواىخفاعةاعىتاجة.ة

اىخفددداعةشدددعرةادحصدددق ة  ارىددد ةة .5

 افتاافوػةافزراظو ةعة نط  ةافدراشد ة

وظددد ةات ددايسةةددقا طةظملودد ةت ددمودة

 افت ددمودةادحصددق ةاذةل ددق ةاففددالحة

افنسوجونلة عدةظملو ةتزهرةافن اتة اة

 اثرةشل اةظذةافن اتة.

امها ة ااؾح ةفالؾداتةافزراظود ةافتدلةة .0

تصدددو ةادحصدددق ةو دددـةامههددداةدودةة

 جقزةاف طـة

ظا ؾة هؿة ًثرةوافذ ةاثدرةظدذةاىتداجة .2

اف طـةهقةتقؿػة عمدؾةوؽدز ةى دوية

افدلقاىو ةحود ةتقؿدػةادعمدؾة  داؾة

ق ةظدذةؿطدعةتا ةة    ةصعق  ةارص

افيودددارةفدددالعتةوادادددائـةعةادصدددنعةة

 اعةاؾ ةةاػةاعى طدايسةاد دتمرةفلتودارة
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افاهر ددددائلةوظددددد ةتزولدددددةادعمددددؾة

  افاهر ا ةادطلق  ة اةادقةاػةاؽالؿف.

ؽددزوةاف ددق ة ادنتجدداتةاعجن ودد ة ددـة .5

ادال دددسةوادفروصددداتةافتدددلةتادددقنة

ارخصة ـةادنتيةادحعةوظدد ةتفعودؾة

ادندتيةافدقضنلة دـةخدال ةؿاىقنةمحال ة

جهازةافت ووسةواف وطرةةافنقظود .ةـدؾة

هذسةاعش ابةاثرتة  داؾة  داثرةظدذة

اىتاجةاف طـةةعىفةـانةادنفذةافرئوسةعة

تفددلػةاعىتدداجة ددـةاف طددـةواصدد حةة

 النتيةعلدتؿةتفدلففةوصدعق فةخزىدفة

عىفةلتاثرة  اؾةـ رة افرضق د ة داةاثدرة

ظددذةتقجددفةاففددالحةجعلددفةلعددزفةظددـة

زراظتددفةووؿفددرةهددذسةافعقا ددؾةظائ دداة

  50دونةتطقرةةعة اؾق ةاف ادشو ةع

 ادساحة ادزروىلة وآكتاج وآكتاجقة دحصزل الؼريف حم فاةظة الؼادسقة لؾؿدة 6جدول رقم )

(2000-2014  

 السـة
 ادساحة

 ادزروىلة/دوكم
 آكتاج/صيف

آكتاجقة 
 كغم/دوكم

2000 2662 778 292026 

2001 4385 1473 335091 

2002 5295 1677 316071 

2003    

2004 3150 2200 698041 

2005 3000 1500 500 

2006 1300 455 350 

2007 2050 515 251021 

2008 1313 525 299084 

2009 760 304 400 

2010 614 150 244029 

2011 757 330 436 
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 السـة
 ادساحة

 ادزروىلة/دوكم
 آكتاج/صيف

آكتاجقة 
 كغم/دوكم

2012 640 156 244 

2013 640 193 301 

2014 300 90 301 

 362018 739 1919 الزسط احلسايب

  22وزارة الزراىلة ،مديرية زراىلة فاةظة الؼادسقة ، قسم التخرقط وادتابعة ، شعبة الزراىلة )

 آستـتاجات

لعددةاف طددـة ددـةادحاصددوؾةافزراظودد ة .0

صددددددناظو ة افتددددددلة تددددددؾةامهودددددد 

ةعشدتعنعتفة واؿتصادل  ـ درة ةىقدرا 

اف ؼدددل ةادتعدددددةةحوددد ةلددددخؾةعة

صددددناظ ةادال ددددسةوزلددددرةافطعددددا ة

ةوظلػةاروقاىات

تددقؾرةةاع ااىدداتةادناخودد ةدحاؾقدد ة .5

اف ادشو ةت جعةاففالحةظدذةافتقشدعة

ةراظت ة ـةحو ة ال تهاةادناخو ةةعةز

تعرعةإىتداجةاف طدـةعةادحاؾقد ةإػة .0

جدددداة عددددةانة  ددداؾةـ دددرة ال ددق 

 /ة5595ـاىددرةاد دداح ةادزروظدد ةع

عةظمدددددق ةة5005دوىدددددؿةعةظدددددا ة

 ة/دوىددؿة000ادحاؾقدد ةةاصدد حرةع

ة5002عةظا ة

اؽال ة عمؾةؽز ةوى دويةافدلقاىود ة .2

اثرة  اؾةـ درةظدذةاىتداجةاف طدـةعة

 ادحاؾق ةة.

لعدددداينةادصددددنعة ددددـةتدددددينةؿدرتددددفة .5

اعىتاجودد ة  دد  ةتعطددؾةافعدلدددة ددـة

اعؿ دا ةاعىتاجود ةاداائـةعةخمتلدػة

  دد  ةةصددعق  ةارصددق ةظددذةؿطددعة

افيوددددارةؾ ددددالةظددددـةتدددددينةافتوددددارة

ةافاهر ائل.

صددح ةادودداسةعةادحاؾقدد ةـاىددرة ددـةة .1

افتحدلاتةادهم ةافتلةواجهرةتطقرة

 زراظ ةاف طـةةة

 التزصقات

اظددادةةاؾتتدداحة عمددؾةؽددز ةوى ددوية .0

افدلقاىو ةـقىفة ـةادعا ؾةادهم ةافتلة

فالحةظذةزراظد ةلاةدورةعةت جوعةاف

ادحصق ةوتطقرسةؾ الةظدـةةت لودؾة
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ى دد  ةاف طافدد ةعةادحاؾقدد ةوت دديوؾة

ظددة ـةافادقادرةاففنود ةوؽدرةاففنود ة

ةعت ؾةظـةثالث ةاعفػة قطػ

تفعودددؾةؿددداىقنةمحالددد ةادندددتيةادحدددعة .5

وـذفؽةتفعودؾةدورةاجلهدازةادرـدز ة

فلت ووسةواف وطرةةافنقظو ةاةاؾ ةاػة

لدددتماـةةدظدددؿةادندددتيةادحدددعةحتدددك

اعىتاجة ـة ناؾ  ةاف دلعةواف  دائعة

ادطروحدد ةعةاف ددق ةوهددذسةاع ددقرة

ةتدظؿةادعمؾةوتزلدة ـةاىتاجوتفة.

افتيـودددةظددذةأمهودد ة راـددزةاف حددقثة .0

افزراظودد ةودورهدداةاففاظددؾةعةتطددقلرةة

أصددنافةاف طددـةعةادحاؾقدد ةور ددطة

هددذسةاع حدداثة ددعةخطددطةافتنمودد ة

ةفلدوف .

زراظددددد ةأؾ دددددؾةاعصدددددنافةذاتة .2

ىتاجودد ةافعافودد ةوأـةرهدداة الئمدد ةاع

فلقدددروفةافط وعوددد  ةوافتدددلةث تدددرة

ادنداخو فإل ااىات اشتجا تها ؾعافو 

ةةةعةادحاؾق ةو  او تهاةفأل راع

 ادصادر

ظا رةإ دراهوؿةؿنددللجلة ةاف حد ةافعلمدلةواشدتخدا ة صدادرةادعلق داتة ة ط عد ةدارة .0

ة.ة59 ةالة0990  ة ة يداد ةاف ًونةافة اؾو ةافعا

 ةظننة ةدارة5ؾالزةمجع ةافنجارةوز ال سة ةاشافو ةاف ح ةافعلملةع نققرةتط و لة ة ة  .5

ة.ة00 ةال5000ارا دةفلنؼةوافتقزلعة ة

ظ دةافرزا ة مدةاف طوحلة ةضرائؼةاف ح ةاجليراعة ة ط ع ةجا ع ةادقصؾة ةادقصؾة ة .0

 .ة05 ةالة0989

 ة ط عدد ةدارةاففاددر ةة0قةددقظهاةو ناهجهدداةواهددداؾهاة ة صددفقحةخددرة ةاجليراؾودد ةة  .2

ة.002 ةال5000د  ؼة ة

 مدةازهرةاف ن ة ة ناهيةاف حد ةاجليدراعة منقدقرة عدا ة ةدارةافودازور ة ةظدننة ة .5

ة.19 ةالةة5000
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مجهقرل ةافعرا ة ةجملسةافقزرا ة ةهويةةافتخطوط ةاجلهازةادرـز ةفإلحصا  ةادجمقظد ة .1

ة.02 ةال5000يداد ةاكحصائو ةاف نقل ة 

فوذةاشنظوؾة مدة ةاف طـة ـةافزراظد ةاػةاجلندلة جا عد ة يددادةـلود ةافزراظد ة ةوزارةة .9

ة.ة0 ال5009افزراظ ة الوا ةافعا  ةفالرصادةوافتعاونةافزراظلة

وزارةةافن ؾةوادقاصالت ةالوا ةافعا  ةفالىقا ةاجلقل ةافعراؿود ةوافرصددةافزفدزاع ةؿ دؿة .8

ة5005رة ن قرة.ادناخة ة واىاتةؽ

ة01فوذةاشنظوؾة مدة ةاف طـة ـةافزراظ ةاػةاجلنل ة صدرةشا ؼة ال .9

ؾداخرةرحدوؿةمحوددة.ةؾرؿدددةظ ددةافدرحوؿةظ ددةاففتدداحة.ة مددةظ ددةاخلدافؼةارمددداينةة .00

.اشتحةاثةاد او فةعةاف طدـة قاشدط ةاففطدرةاعحودائلة.جملد ةافزراظد ةافعراؿود ة الواد ة

  اف دن ة0 ةافعدددع05زارةةافزراظ ة مجهقرل ةافعرا  ةجملدةافعا  ةفل حقثةافزراظو ة ةو

ة50ال5000

ة22جمل ةافزراظ ةافعراؿو ة الوا ةافعا  ةفل حقثةافزراظو  ة صدرةىف  ة ال .00

ىعننةصحاذةة ؾصلو ةشد ق ةاع طدارةعةاردقعةافؼدؿلةفل حدرةادتقشدطةواشدواة .05

ة09 ال89افير و ة جمل ةاجلمعو ةاجليراؾوفةافاقلت ةافعدد

صداؾوتا ةظدذة مددةدلداب ة مددةطاطدا ةجيراؾود ةافزراظد  ةجا عد ةد  دؼ ة مدة .00

ة591 ةال5002 ن قراتةجا ع ةد  ؼ ة

ؿحطانة تقعة افعملوداتةافزراظودفةاخلاصد ة محصدق ةاف طدـة  دلرلد ةادحاصدوؾة .02

ة0005 يدادةاذارة -58ار لو ةافعا  ة ةارل  ة

ود ةوافعالؿد ة ودنهنةعةرمحـةر ا ةح غة زراظ ةاف طـةوصدناظ ةادن دقجاتةاف طن .05

ة009 ال5005 0 ف ن ةةة00 اؾق ةاف ادشو ة جمل ةادابةافاقؾ ة افعدد

ا ددراهوؿةا ددراهوؿة لددػة ظددعةح ددغةصددلش جيراؾو ةافس دد ة  ط عدد ةجا عدد ة .01

ة9 ال0985 يداد  يدادة 
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صالحةلارـ ة لؽة ةجقادةظ دةافااطؿةـن ة خصائصةافس  ةواثرهاةعةاشتعنعتة .09

ة اؾقدددددددد ةاف ادشددددددددو ة جملدددددددد ةاجلمعودددددددد ةاجليراؾودددددددد ة ةاعرعةافزراظودددددددد ةع

ة089 ال5005 29افعدد

رمحـةر ا ةح غة زراظ ةاف طـةوصدناظ ةادن دقجاتةاف طنود ةوافعالؿد ة ودنهنةعة .08

ة000 اؾق ةاف ادشو ة  صدرةشا ؼة ال

 جا عدد ةد  ددؼة  ن ددقراتةاجلا عدد ة5ح ددـةظددزا  ةاىتدداجةادحاصددوؾةار لودد ة   .09

ة010 ال0999 

 دارة5از  ا راهوؿةظ دةاجل دارةاد دهداينة ةاجليراؾود ةافزراظود ة  ىقر ةخلوؾةافز .50

ة091 ال5000افات ةفلط اظ ةوافنؼة جا ع ةادقصؾة 

  ا ل ةصخصدو ة دعةجممقظد ة دـةاددقطفغةعة عمدؾةافيدز ةوافن دويةعةافدلقاىود ة .50

ة.ة1/0/5009 تارلخة

و ة ةؿ ؿةافتخطدوطة واىاتةؽرة ن قرةةوزارةةافزراظ ة  دلرل ةزراظ ة اؾق ةاف ادش .55

ةوادتا ع ة ةصع  ةافزراظ .

ة

ة

 


