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التحميػػا المكػػازي لزرااػػة اشػػجار أشػػهد اف ااػػداد اػػذا الرسػػالة المكسػػكمة  
كامكازيػػػػػات تزميتهػػػػػا  دراسػػػػػة فػػػػػي جغرافيػػػػػة الفكاكػػػػػم فػػػػػي محافظػػػػػة القادسػػػػػية 

قػد جػرت تحػت  (رسا راػد رحػيـ المرم ػي) المقدمة مف الطالبة(الزرااة(
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التحميػا المكػازي أشهد أزي قد اطمعت امػى رسػالة الماجسػتير المكسػكمة  
الفكاكػػم فػػي محافظػػة القادسػػية كامكازيػػات تزميتهػػا  دراسػػة فػػي لزرااػػة اشػػجار 

الػػى  (رسػػا راػػد رحػػيـ المرم ػػي) المقدمػػة مػػف الطالبػػةجغرافيػػة الزرااػػة( (
كميػػة اآلداب / جامعػػة القادسػػية /قسػػـ الجغرافيػػة كقكمتهػػا امميػػًا  كأجػػد 

 ازها صالحة لممزاقشة.
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 االسن : 
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التحميػا المكػازي أشهد أزي قد اطمعت امػى رسػالة الماجسػتير المكسػكمة  
لزرااػػة اشػػجار الفكاكػػم فػػي محافظػػة القادسػػية كامكازيػػات تزميتهػػا  دراسػػة فػػي 

الػػى  (رحػػيـ المرم ػػي رسػػا راػػد) المقدمػػة مػػف الطالبػػةجغرافيػػة الزرااػػة( (
كميػػة اآلداب / جامعػػة القادسػػية /قسػػـ الجغرافيػػة كقكمتهػػا امميػػًا  كأجػػد 

 ازها صالحة لممزاقشة.
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التحميػا المكػازي أشهد أزػي قػد اطمعػت امػى رسػالة الماجسػتير المكسػكمة 

ي محافظػػة القادسػػية كامكازيػػات تزميتهػػا  دراسػػة فػػي لزرااػػة اشػػجار الفكاكػػم فػػ
الى كميػة  (رسا راد رحيـ المرم ي) المقدمة مف الطالبةجغرافية الزرااة(

اآلداب / جامعػػػة القادسػػػية /قسػػػـ الجغرافيػػػة كقكمتهػػػا لغكيػػػًا  فكجػػػدتها 
 سميمة مف الزاحية المغكية.
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التحميػا المكػازي أشهد أزػي قػد اطمعػت امػى رسػالة الماجسػتير المكسػكمة 
لزرااػػة اشػػجار الفكاكػػم فػػي محافظػػة القادسػػية كامكازيػػات تزميتهػػا  دراسػػة فػػي 

الى كميػة  (رحيـ المرم ي رسا راد) المقدمة مف الطالبةجغرافية الزرااة(
اآلداب / جامعػػة القادسػػية /قسػػـ الجغرافيػػة كقكمتهػػا إحصػػائيًا  فكجػػدتها 

 سميمة مف الزاحية االحصائية.
 
 









 التىقٍع :          

 االسن : 

 2021التأرٌخ :  /    /                                                          
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 االهداء


قادقمكبالبشريةكعقكليـ,الىالمعمـاالكؿنبينادمحم)ص(الىمف

 الىمفحصداالشكاؾليميدليطريقالعمـكالمعرفةالىصاحبالقمبالكبير

اطاؿهللابقائو)كالدؼالعزيز(.

الصبر)امي بعد يأتي امل ىناؾ اف كعممتني الميالي كسيرت اجمي الىمفضحتمف
الحبيبة(.

كافدعائياسرنجاحيكحنانيابمسـلجراحيالى)جدتيالعزيزة(.الىمف

الىمفساندنيكيسرليالصعابالىصاحبالفضلالكبير)عميفراس(.

الذؼعممنيافالتشجيعىكالدافعالقكؼلمتقدـ)عميد.ثائر(.الىذلؾالصرحالعظيـ

كالدؼء,كالسعادةالىسندؼفيالحياةالىالذيفيطكفكففيسمائيكيمنحكننيالنكر,
اخكتيكاخكاتي)سجاد,حسيف,زينب,طيبة(

الىرفيقدربيالىمفخطىمعيخطكاتيالذؼتحملالكثيركلكالدعموليلماكقفت
فيىذاالمكاف)زكجيالغالي( اليـك

الىكلمفدعمنيكشجعنيكاعطانيدفعةنحكاالماـ)صديقاتي(

سقطكادفاعاعفاالرضكالمقدساتالىجميعشيداءالعراؽ.الىمف
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 انشكر وانخقذٌر

قاؿتعالى))كقاؿرباكزعنيافاشكرنعمتؾالتيانعمتعميكعمىكالدؼكافاعملصالحا
 (19ترضاهكادخمنيبرحمتؾفيعبادؾالصالحيف(()النمل


لـيشكرهللاعزكجل((كقاؿرسكلوالكريـ)ص())مفلـيشكرالناس,



احمدهللاحمداكثيراطيبامباركاممئالسمكاتكاالرضعمىمااكرمنيبومفاتماـىذهالدراسة

ثـاتكجوبجزيلالشكركاالمتنافالعميق.....

تكجييات مف لي  قدمو ما عمى اليادؼ عبد سالـ  سالـ المشرؼ الدكتكر المساعد االستاذ الى
يمةطيمةمدةالبحثككافلرحابةصدرهكاسمكبوفيمتابعةالرسالةاألثراالكبرفياثراءكمعمكماتق

مكضكعدراستنافيجكانبوالمختمفة.

جامعةالقادسيةالذيفقامكا-كمااقدـجزيلشكرؼكتقديرؼالىأساتذتيفيقسـالجغرافيةكميةاآلداب
قدموليمفبتدريسيفيالسنةالتحضيريةكاخصبالذكر االستاذالدكتكرحسيفعذابعطشافلما
مساعدةفيالحصكؿعمىبعضالبيانات.

ليـدكاـالتكفيقكالنجاح.العمياعمىمساندتيـإياؼمتمنيةكاشكرزمالئيطمبةالدراسات

 مديرياتالزراعة. في كالمكظفيف  المسؤكليف السادة الى شكرؼكتقديرؼ اقدـ بالجميل المكاردكعرفانا
المائية.التخطيطفيمحافظةالقادسيةكامناءالمكتباتفيجامعةالقادسية.

كفيالكقتنفسواقدـاعتذارؼالىجميعالذيفقدمكاليالمساعدةميماكافحجميامفالذيفلـيتسع
المجاؿلذكراسمائيـ.
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 -المستخمص:

يعداالنتاجالزراعيالركيزةاالساسيةلبناءاالقتصادالكطنيكركفميـمفاركافالدخلالقكمي,لذا
يتفقمعمعدالت القطاعبما التيتككفضمفىذا االىتماـكالتخطيطإلنجاحعممياتالتنمية يجب

الم كتكفير المجتمع ألفراد الغذاء تكفير مفخالؿ المتزايد السكاني لمقطاعاتالنمك الالزمة االكلية كاد
االقتصاديةكايضاتكفيرالكثيرمففرصالعمل,لذاحظيتدراسةزراعةكانتاجالفكاكوكامكانيةتنميتيا
ج مف الفكاكو كاعداد انكاع عمى المحافظة اجل كذلؾمف الجغرافييف, عند السيما خاصة بانبأىمية

اخر.نبكنكعيةككميةاالنتاجمفجا
ا مشكمةلقد تنميتيا كامكانية ككاقعيا القادسية محافظة في الفكاكو اشجار زراعة مف الدراسة تخذت

في كالحياتية( كالبشرية )الطبيعية الجغرافية العكامل التعرؼعمىدكر مفخالؿ الكشفعنيا تحاكؿ
مفاد فرضية عمى الباحثة اعتمدت كقد القادسية محافظة في الفكاكو اشجار كانتاج )تتمتعزراعة ىا

مفاشجارالفكاكوكتتأثربالعكاملالجغرافيةالطبيعيةكالبشرية(حيثتـمتعددةانكاعالمحافظةبزراعة
كقد  الدراسة فيمنطقة المائية( المكارد التربة, المناخ, السطح, كالتيتشمل) العكاملالطبيعية دراسة

جالفكاكوكتردؼنكعيةثمارىافضالعفقمةتكصمتالدراسةالىتأثيرعناصرالمناخفيانخفاضانتا
االمطاركتذبذبياايضايعدعاملمؤثر.

كاىـماتكصمتاليوالدراسةالىتأثيرالعكاملالبشريةفيانخفاضكميةاالنتاجكتردؼنكعيةالثمار
ذؼيككفبسببكقمةجكدتياحيثافتفتتالممكيةالزراعيةمفاشدالعكاملفتكاباألراضيالزراعيةكال

عامميفالعاملاالكؿىكنظاـالكراثةكتقسيـاالراضيكتكزيعياعمىافراداالسرةكالعاملالثانيتكجو
اصحابالبساتيفالىتقسيـاالراضيلغرضبيعياكقطعسكنيةكبالتاليالحصكؿعمىمكرداقتصادؼ

الحي كبالتاليسيؤدؼذلؾالىصغر المزارع الذؼيجنيو باألرضاعمىمف االىتماـ كقمة الزراعية ازة
كاىمالياكايضاقمةالدعـالحككميلمفالحيفاذتبيفافمدػاىميةالدكرالذؼتقكـبوالدكلةمفخالؿ
تكفيراالسمدةكالمبيداتكالبذكرلتشجيعالفالحيفعمىاالستمراربحرفةالزراعةكتطكيرىاكرفعالمكرد

فيارضالكاقع.لممؤسساتالحككميةذاتالعالقةولـنممساؼدكراالقتصادؼكلكففيالكقتنفس
كمابينتالدراسةتأثيرالعكاملالحياتيةالتيتشملاألفاتالزراعيةكماتسببومفخسائرفادحةمف

دغاؿكالقكارض.كامراضكحشراتفضالعفانتشاراانتاجياخالؿمكتالشجرةكانخفاض
فيألشجارالفكاكوفيمحافظةالقادسيةمفجيةككميةاالنتاجمفجيةاخرػكتضمنتالتكزيعالجغرا

دكنـ(كبمغمجمكع94.4بمغتالمساحةالمزركعةفعالبأشجارالفكاكوفيمحافظةالقادسيةحكالي)اذ
شجرة(.59122اشجارالفكاكوحكالي)



ع  
 

ىـتمؾالمشكالتالمتعمقةبالعكاملايضاتضمنتالدراسةالمشكالتالتيتكاجوزراعةاشجارالفكاكوكا
ممكحةالتربةكقمةالمكاردالمائيةكمشكمةبالتغيراتالمناخيةكتراجعاالمطارفضالعفالطبيعيةمتمثمة

نمكاالدغاؿكمشكالتمتعمقةبالعكاملالبشريةمنياالعزكؼعفالعملالزراعيكقمةالخبرةالزراعية
تكفير كمشكالت منياالمستمالعممية الزراعية بالمستمزماتزمات متعمقة كمشكالت كاالسمدة المبيدات

الزراعيةكالمتعمقةبالعكاملالحياتيةمتمثمةباألمراضالتيتصيبالفكاكومنياالبياضالدقيقيكالبياض
الزغبيكمرضالعففاالسكدكايضاالحشراتالتيتصيباالشجارمنياحفاراكراؽالحمضياتكذبابة

تنميةكتطكيرزراعةكانتاجالفكاكوفيالمحافظةكذلؾمفعمىكيةكحشرةالمف,لذلؾيجبالعملالفا
خالؿاقتراحبعضالحمكؿالمناسبةلممشاكلالتيتعانيمنياالمنطقةككمحاكلةلمعالجتيا.
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 المقدمة
مفتربةخصبة,كمساحات لممميزاتالتيتمتازبيا القادسيةذاتاىميةكبيرة تعددراسةمحافظة

الذؼ المنبسط السطح كطبيعية المائية المكارد تكفر فضالعف لمزراعة الصالحة االراضي مف كاسعة
اىميةطبيعيةكبشريةالمكائفالزراعيةإلنجازالعمميةالزراعية,كايضالماتتمتعبومفاستعماؿيسيل

فيانتاجالمحاصيلالزراعيةبصكرةعامةكانتاجالفكاكوبصكرةخاصة,جعلمنيامنطقةزراعيةذات
اىميةاقتصاديةاضافةالىذلؾماتمتازبوالفكاكومفقيمةغذائيةعالية,فضالعفانياتعدمصدرا

الصن في االكلية فرصعمللممكاد تكفير مع الزراعةألعداداعة يمتينكف الذيف السكاف مف كبيرة
 كيعيشكففيالمناطقالريفيةلمنيكضبكاقعيااالقتصادؼ.

االىتماـبالقطاعالزراعيكدعـاالنتاج,مفاجلاالرتقاءباإلنتاجالزراعيكاشباعحاجاتينبغيلذا
كعامفخالؿدراسةالمقكماتاالنسافكتجاكزالمشكالتالتيتحكؿدكفتطكيركزيادةاالنتاجكماكن

الجغرافيةالمتمثمةبالعكاملالطبيعيةكالبشريةكالحياتيةثـتحميميالمكصكؿالىاالستثمارالصحيح.
القادسية محافظة في الفكاكو اشجار لزراعة المكاني التحميل دراسة تتناكؿ الدراسة ىذه فأف لذلؾ

يادتالىظيكرنكعمفالجغرافية)الطبيعيةكالبشرية(التكامكانيةتنميتيامفخالؿمناقشةالمقكمات
اكو,الىجانبذلؾزراعةاذافالمنطقةتتنكعفييازراعةالبستنةالتيتشملمختمفانكاعالفكالتبايف,
كالمحاصيلالحقمية.الخضر

 التحميل اسمكب عمى ىنا الباحثة كاعتمدت كالتعميل بعض كاستخداـ االساكاالستنتاج الحسابيةليب
الخرائطالتكزيعيةإلظيارتكزيعمختمفالظكاىراستعماؿلمكصكؿالىالنتائجكمحاكلةتفسيرىا,كايضا

التيتناكلياالبحثسكاءكانتطبيعيةمنيااكالبشرية.
يا,,منياالدراسةالنظريةالتياعتمدتالعملالمكتبياساسالبمراحلمتعددةكتـانجازالبحثبعدمركره

بالمكضكع, المتعمقة كالمطبكعاتالحككمية المصادر في المعمكماتالمتكفرة عمى الباحثة اعتمدىا فقد
الرسميةالتابعةلكزارتيالزراعةالمؤسساتكايضاالحصكؿعمىالبياناتاالحصائيةالالزمةلمبحثمف

مرالكالرؼكالتخطيط,ك منتالقياـبعمميةاالستبيافمفالبحثبمرحمةالدراسةالميدانيةالتيتضسيما
(كحدةادارية,كتـ15خالؿالزياراتالميدانيةلجميعالكحداتاالداريةالتابعةلمنطقةالدراسةكعددىا)

(استمارةكماتضمنتالدراسةالميدانيةايضاالتقاطالصكر364تكزيعاستمارةاالستبيافالبالغعددىا)
شكاى استخدمت التي تـالفكتكغرافية التي المعمكمات عف فضال بالبحث, المكجكدة الحقائق لصحة د

كايضا الزراعية الشعب في كالميندسيف بعضالمسؤكليف مع الشخصية المقاءات مف عمييا الحصكؿ
بعضالمقاءاتمعالفالحيف..

تضمنت فصكؿمعخاتمة تبكيبالبحثالىمقدمةكخمسة تـ كلغرضتحقيقاىداؼالبحثكانجازه
.كمقترحاتنتاجاتاست
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النظرؼالذؼاشتملعمىمفاىيـتناكؿالفصلاالكؿ البحثمتعددةاالطار تضمنتىدؼكمشكمة
.قةكفرضيتوكمنيجيةكحدكدمنطقةالدراسةكالدراساتالساب

كتناكؿالفصلالثانيالعكاملالطبيعيةالتيشممتمظاىرالسطحكاقسامو,كعاملالتربةكانكاعيااضافة
ىعاملالمناخكمعرفةخصائصوالمتكفرةفيالمنطقةفضالعفالمكاردالمائية.ال

كذلؾ الزراعية, الرؼكالممكية الذؼاشتممتعمىالسكافكنظـ البشرية الثالثالعكامل الفصل كتناكؿ
عممياتالنقلكالتسكيقكمابحثفيبعضجكانبالسياسةالزراعيةكالمكننةالزراعية.

 تضمفتكزيعاما  القادسية فيمحافظة الفكاكو التحميلالمكانيلزرعة فتناكؿدراسة الفصلالرابع
في االدارية الكحدات حسب تركزىا درجة كمعرفة اشجارىا اعداد حسب الفكاكو ألشجار الجغرافي

المحافظة.
الفصلالخامستناكؿتنميةزراعةالفكاكوفيمحافظةالقادسيةالذؼتضمفال مشكالتالتياما

تكاجوزراعةكانتاجالفكاكوفيمحافظةالقادسيةكمحاكلةكضعالحمكؿلمعالجتيالتحقيقافضلانتاجفي
المحافظة.



















 











االطار اننظري 
 نهذراضت
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 الفصا األكؿ 

 كاسمكبهاالبحث مزهجية 

 -:البحث مشكمة اكاًل:

-فيضكءالتساؤؿاألتي:مبحثكفصياغةالمشكمةالعامةليم

مفمكافالفكاكوتبايفتكزيعفيملالجغرافيةالطبيعيةكالبشرية)ماىيانكاعالفكاكوككيفتؤثرالعكا
الىاخركامكانيةتنميتيا(

-كىي:باألسئمةاالتيةتصاغيمكفاففرعيةتكىناؾمشكال

ىللمعكاملالجغرافيةالطبيعيةدكرفيزراعةكانتاجالفكاكوفيالمحافظة؟ -1
 مامدػتأثيرالعكاملالجغرافيةالبشريةكتنكعيافيالكاقعالزراعيألشجارالفكاكوفيالمحافظة؟ -2
 فيالمحافظة؟الفكاكودكرفيتدنيانتاجاشجارالنتشاراألفاتالزراعيةىل -3

 -:ات البحثفر ي ثازيا:

-عمىالنحكاالتي:البحثاستناداالىذلؾيمكفافنضعفرضيةرئيسةلمشكمة

(لمعكاملالطبيعيةكالبشريةدكرفيتبايفتكزيعانكاعالفكاكوفيمحافظةالقادسية)

-فرضياتثانكيةككمايأتي:صياغةكمفالفرضيةالعامةيمكف

النكعيةلمعكاملالجغرافيةالطبيعيةاثرفيتدنيانتاجيةاشجارالفكاكوفيالمحافظةاف -1 كرداءة
كقدتؤدؼالىمكتاالشجار.

 لمعكاملالبشريةدكرفيزراعةكرفعانتاجيةاشجارالفكاكوفيمحافظةالقادسية. -2
 وفيمحافظةالقادسية.تؤثرالعكاملالحياتيةتأثيراسمبيافيزراعةكانتاجيةاشجارالفكاك -3

 -:البحث ادؼ ثالثا:

القادسيةكالتعرؼ فيمحافظة اشجارالفكاكو لبيافكاقعزراعة رئيسةجاء افىدؼالدراسةبصكرة
محافظة في السائدة الظركؼ مع مالئمتيا كمدػ الفكاكو اشجار لزراعة المناخية المتطمبات عمى

ب كانتاجيتيا زراعتيا تبايف كمدػ القادسية كاخرػ, منطقة يف عف العكاملفضال تأثير مدػ معرفة
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البشريةكالحياتية,ككضعصكرةحقيقيةلتكزيعالجغرافيلمفكاكوكصكالالىاعمىانتاجممكف,ككذلؾ
لدراسةالمشاكلكالتحدياتالمستقبميةالتيتيددالكاقعالزراعيفيالمحافظةكمحاكلةإليجادالحمكؿ

لمتعرؼعمىكاقعزراعةالفكاكوفيالكقتالحالي.المناسبةليا,كايضا

 -:البحث رابعا: مزهج

اسمكبمفاالساليبالتيتنظـاالفكارالمتنكعةالتيتيدؼالىالكشفعفالحقيقةالتيتشكل ىك
لتعددمناىجالدراسةالتيكرثتياالجغرافيةالزراعيةعفالجغرافيةاالقتصاديةبعدانفصالياالظاىرة,كنظرا

عنيالمعالجةالمكاضيعالزراعية,لذافقداستخدمتالباحثةفيدراستياالمنيجالنظاميالذؼيركزفي
إ كتقيميا, الزراعي االنتاج في المؤثرة الجغرافية العكامل تحديد عمى الدراسةدراستو يعطي ال انو ال

الشمكليةكالمكضكعيةكتكاملكضكحيااالمرالذؼجعمويتبعفيمقدمةالدراسات,لذلؾالبدمفافيتـ
الدراسةعمىاساسالمنيجاالقميميالذؼيتخذمفاالقميـكحدةدراسةألفالدراساتالنظاميةفيالغالب

تسييلدراستو,كبذلؾفيكيعطيصكرةكاضحةعفالنشاطتستدعيتقسيـالعالـاكجزءمنوالىاقاليـل
.(1)الزراعيالذؼيككفضمفاالقميـالجغرافي

لذلؾفأفالدراسةابتدأتبمنيجياالنظاميلتنتييبمنيجيااالقميمي.

 :البحث خامسا: حدكد

الحدكدالمكانيةفتتمثلبالحدكداالداريةلمحافظةالقادسيةالتيكتتمثلبالحدكدالزمانيةكالمكانية,فأما
تمثلالجزءالكسطمفالسيلالرسكبيضمفمنطقةمحافظاتالفراتاالكسط,اذتمتدمحافظةالقادسية

(شرقا.45-39(ك)44-34(شماال,كخطيطكؿ)32-42(ك)31-17بيفدائرتيعرض)

المخ تمفةفمفالشماؿتحدىامفالشماؿمحافظةبابلكمفكتحدىاخمسمحافظاتمفجياتيا
الجنكبمحافظةالمثنىامامحافظتيكاسطكذؼقارتحدىامفالشرؽكالشماؿالشرقيفيحيفتحدىا

(.1محافظةالنجفمفالغربخريطة)

                                       
,ص1996لمطباعةكالنثربغداد(مخمفشالؿمرعيكابراىيـحسكفالقصاب,جغرافيةالزراعة,دارالكتب 1)
15.
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الدراسة) بنسبة)8153كبذلؾبمغتمساحةمنطقة كـ البالغةالبمد%(مفمجمكعمساحة1.9(
مف)(1)2كـ (434128) القادسية محافظة )(كحدة15.كتتككف تضمنت بييكمية (اقضية4ادارية
 (.2(ناحيةخريطة)11)

ككافاختيارمحافظةالقادسيةمنطقةالدراسةألنيامفمحافظاتالعراؽالزراعيةالميمةاذبمغتمساحة
(دكنما.1859338االراضيالزراعيةالصالحةفيياحكالي)

الحد االنتاجالزراعيخالؿىذهالمدةكزيادةة(بسببقم2222-2212مثمتبالمدة)كدالزمانيةفتاما
متنكعةاالمرالذؼيتطمبالتكسعفيالزراعةلفكاكوفضالعفانتاجالطمبعمىالمنتجاتالزراعية,

بأقلمايمكفمفمتطمباتاالنتاجالزراعي.
























                                       

.191,ص1992,مطبعةالدارالعربية,بغداد,2,ج1(مؤيدسعيدكاخركف,الدليلاالدارؼجميكريةالعراؽ,ط 1)
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(1خريطة)
القادسيةمفالعراؽمكقعمحافظة


 .2227,لعاـ1222222:1المصدر:كزارةالمكاردالمائية,الييأةالعامةلممساحة,خريطةالعراؽاالدراية,بمقياس
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(2خريطة)
التقسيماتاإلداريةفيمحافظةالقادسية

.2227,لعاـ522222:1ة,بمقياسالمصدر:كزارةالمكاردالمائية,الييأةالعامةلممساحة,خريطةمحافظةالقادسي
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 -:البحث سادسا: مصادر

اعتمدتالدراسةفيجمعالمعمكماتعمىمعمكمتياكمؤشراتيااالحصائيةعمىمصدريفرئيسيفىما
الدراساتالمكتبيةكالدراسةالميدانية.

 مصادر مف كاألكاديمية النظرية بالمعمكمات فتمثمت المكتبية الدراسة كثانكيةفإما اكلية كمراجع
متخصصةكالتيلياعالقةبالمكضكعفضالعفاالستعانةبمامكجكدمفمعمكماتتخصالدراسةفي
العمكـالمجاكرةكالمراجعاألجنبيةمفجيةكالبياناتالرسميةكاالحصاءاتكالجداكؿمفالمديرياتذات

فظةالقادسيةكالشعبالتابعةلياكمديريةالرؼالعالقةمفجيةاخرػكالتياىميامديريةالزراعةفيمحا
كالشعبالتابعةليا.

اماالدراسةالميدانيةفتمثلالمصدرالثانيفيالحصكؿعمىالمعمكماتالحديثةكالتيجاءتلتكمل
النقصفيالمؤشراتالتيلـيتـالحصكؿعمييامفالدراسةالمكتبيةمفجيةكلتشخيصمشاكلاالنتاج

عيمفكجيةنظرالفالحيفبكصفيـاصحابالعالقةفيىذاالمجاؿ.الزرا

كتضمنت الشخصية كالمقابمة المباشرة كالمالحظة االستبياف باستمارة الميدانية الدراسة كتمثمت
(بعينة6555(سؤاال,ككزعتعمىالمجتمعاالحصائيالبالغ)33استمارةاالستبانة)سبعةمحاكر(بػ)

عرضياعمىخبراءمفاجلكتـاحسبالكحداتاالدارية,كتـتكزيعي ,(1)(استمارة364عشكائيةبعدد)
تجريبيةبكاقع) اجراءاستمارة ثـ كاجراءالتغييراتعمييا, التيمف62تقييميا لمعرفةاالسئمة استمارة )

.البحثالممكفاضافتيااكاعادةصياغتيابمايناسباىداؼ

 -:البحث سابعا: ايكمية

عددمفالخر ائطكالجداكؿكاالشكاؿ,فكافالفصلتضمنتىيكميةالدراسةاربعةفصكؿكاففييا
االكؿاالطارالنظرؼلمدراسةفيحيفتناكؿالفصلالثانيالعكاملالجغرافيةالطبيعيةالمؤثرةفيزراعة

                                       
.71-68,ص2227(ميدؼدمحمالقصاص,مبادغاالحصاءكالقياساالجتماعي,المنصكرة,مصر, 1(  

N=(  

 
  

 N =عدداالستماراتالمطمكبة
(1.96%(كتساكؼ)95القيمةالمقابمةلمستكػالثقة)  =Z 

(3,2االنحراؼالمعيارؼكالبالغ)  =S 
%(2.25=مقدارالخطػأالمسمكحبوكالبالغ) D 
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الفكاكوفيمحافظةالقادسية.اماالفصلالثالثالعكاملالجغرافيةالبشريةالمؤثرةفيزراعةالفكاكوفي
الف صلالرابعتضمفالتحميلالمكانيلزراعةالفكاكوفيمحافظةالقادسيةلممدةمحافظةالقادسية,اما

كما2222-2212مف) الفكاكو, زراعة تكاجو التي المشاكل لمناقشة خصص الخامس الفصل اما )
فضالعفقائمةالمصادركالمراجعكممخصبالمغةاالنكميزية.كمقترحاتتضمنتالدراسةاستنتاجات

 -المشابهة: ثامزا: الدراسات

تناكؿعددمفالباحثيفكالكتابمكضكعالفكاكومفحيثالعكاملالمؤثرةعمىزراعتياكتكزيعيا
األساسية تشكلالركيزة جعميا مما الدراساتمفاالىمية ىذه كتعد كاالقتصادية الغذائية كبيافاىميتيا

الباحثيففيبدايةكلبحثالفااللماـكاالحا طةبكلمالوعالقةبمكضكعالدراسةالتييعتمدعمييا
كاالستفادةمفاراءالباحثيفكفيـالنتائجالتيتكصمكاالييايعدامراعممياميماكخطكةصحيحةباتجاه

الدراسةالجيدة.

 

كيمكف تقسيـ اذا الدراسات الى :

-: كالتيناقشتزراعةالفكاكوكمفىذهالدراساتالدراساتالمتخصصةتتضمفمجمكعةمف

بيففييا(1)دراسةالباحثمخمفشالؿمرعيالسممانيبعنكاف)انتاجالفاكيةفيمحافظةكربالء( .1
ككاقعزراعتيافيمحافظةكربالء,كتحديدالعكاملالطبيعيةكالبشريةالتياالىميةاالقتصاديةلمفاكية,

. تالئـزراعتيا
تناكؿفييااىميةالزيتكف(2)دراسةالباحثعدنافاسماعيلالياسيف)الزيتكففيمحافظةنينكػ( .2

زراعةالزيتكف االقتصادية,كتأثيرالظركؼالطبيعيةكالبشريةعمىزراعتيا,كالمشاكلالتيتعانيمنيا
 كطرؽمعالجتيا.

                                       
انتاجالفاكيةفيمحافظةك 1) ,قدمتالىجامعةبغداد,كميةربالء,رسالةماجستير(مخمفشالؿمرعيالسمماني,

 .1974االداب,قسـالجغرافية,
,قدمتالىجامعةبغداد,كميةاالداب,قسـينكػ,رسالةماجستيرعدنافاسماعيلالياسيف,الزيتكففيمحافظةن (2)

.1974الجغرافية,
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فيالتبايفالمكانيلزراعةاشجارثرالعكاملالجغرافيةةالباحثفخرؼىاشـخمف)تحميلألدراس .3
تناكؿفييااالىميةالغذائيةكاالقتصاديةلمفاكية,كالعكاملالجغرافية(1)الفكاكوكالنخيلفيمحافظةبابل(

 ككاقعيافيمحافظةبابل.الالزمةلزراعتيا
مضياتدراسةمنعـنصيفجاسـدمحمالزبيدؼالمكسكمة)اثرعناصرالمناخفيزراعةكانتاجالح .4

اذتناكؿالباحثالمتطمباتالمناخيةلزراعةالحمضياتكاالمكانات(2)الكسطىمفالعراؽ( فيالمنطقة
ما احصائيا كحمل الكسطى لممنطقة لمسنكات المناخية بالطف االنتاج ككميات المناخ عناصر بيف

(1986-1996.) 
الفاكيةفيالمنطقةالكسطىدراسةالباحثجعفرحسيفمحمكد)أثرالمناخفيتحديدانتاج .5

كالظركؼالمناخية فيالقطر, انتاجالفاكية تاريخيةعفكاقع نبذة الدراسة تناكلتىذه مفالعراؽ(
كاثرىاعمىاالنتاج,الىجانباالمكاناتالمناخيةالمتكفرةفيالمنطقةكمدػمالئمتيالزراعةاشجار

 الفاكية.

 :البحث تاسعا: اامية

القطاعالزراعيمفالقطاعاتالرئيسةالتيليادكرميـفياقتصادياتالبمدحيثانويساىـفييعد    
فرةالمتكبالعكاملالطبيعيةلدراسةمرتبطةدعـاالقتصادالقكميكافزراعةاشجارالفكاكوالتيتضمنتياا

تاضافةالىالعكاملالبشريةكالحياتيةفيالمحافظة ككفاءحيثيككفاليدؼمنيا كفيرالغذاءبجكدة
 الشرائيةقدتغيرتبتغيراالحكاؿالمعيشيةلذا االىتماـينبغيكمكاكبةحاجةالمستيمؾحيثافالقدرة

الفكاكو اشجار انتاج في المؤثرة كالبشرية المعكقاتالطبيعية اىـ عمى القضاء اجل مف الجيكد كبذؿ
لفكاكوكتردؼثمارىاكالمحاكلةنخفاضانتاجاشجاراكالعملعمىالقضاءعمىاالسبابالتيادتالىا

يجادالحمكؿالمناسبةليامفاجلرفعانتاجالشجرةكبالتاليالعملتشجيعاالنتاجالمحميكالحصكؿأل
عميوفياالسكاؽبدالمفاستيرادىامفالدكؿالمجاكرة.

                                       
يلفيمحافظةبابل(العكاملالجغرافيةفيالتبايفالمكانيلزراعةاشجارالفكاكوكالنخألثر)تحميل (فخرؼىاشـخمف1)

.1989قسـالجغرافية, ,اآلدابكمية قدمتالىجامعةالبصرة,,ررسالةماجستي
 (منعـنصيفجاسـدمحمالزبيدؼ,اثرعناصرالمناخفيزراعةكانتاجالحمضياتفيالمنطقةالكسطىمفالعراؽ,2)

.1999جامعةبغداد, كميةالتربيةابفرشد, رسالةماجستير,
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 الفصا الثازي
يتأثراالنتاجالزراعيبالعكاملالجغرافيةاذ افالجغرافيةالزراعيةحصيمةلمظركؼالطبيعيةكالبشرية

كالعكاملالطبيعيةىيالتيتتحكـالىدرجةكبيرةالطبيعيةمفجانب,كبالعكاملالبشريةمفجانباخر
تتكفرفياذكتمتازالظركؼالطبيعيةبتباينيامفمنطقةألخرػ, فيقياـىذهالصكرةمفصكراالنتاج.

عناصرالمناخبكلمنطقةمايميزىاعفالمنطقةاالخرػكتتمثلىذهالمميزاتبالظركؼالبيئةالمتمثمة
كطكؿمكسـالنمككطبيعةالتربةتساقطياةالحرارةككميةاالمطارالسنكيةكمكسـالمختمفةمفحيثدرج

 كخصكبتيا.
 كسيتـالتطرؽالىىذهالعكاملبشكلمفصلكعمىالنحكاالتي:

 : اكال: السطح 
االنحدار  يؤثرالسطحفياالنتاجالزراعيمفخالؿاالختالؼفيالمنسكبكاالختالؼفيدرجة

مناطقالسيميةكالمنخفضةاكثرمالئمةلمزراعةككمماكافاالنحدارتدريجياكبطيئاكمماساعدمعنىافال
.كماكيرتبطالسطحارتباطاكثيقا(1)ىذاعمىبقاءالتربةفيمكانياككذلؾمياهالرؼكمفثـتقكـالزراعة
ذاتاالنحدارالشديدتككففييابالتربةفيكيؤثرفينكعكطبيعةالتربةكخصائصياالفيزيائيةفاألراضي

التربةقميمةالعمقفكمماكافالسطحمستكيااكانحدارهطفيفاكمماساعدعمىسيكلةتصريفالمياهمف
السيلالرسكبيالعراقي.ءمففظةالقادسيةجزجيةكعدـظيكرمشكمةاالمالحمفجيةاخرػ.كتعدمحا

كمفخالؿاستقراءالخريطةالكنتكريةلمنطقةالدراسةنمحعافاالنحدارالعاـلياىكمفالشماؿالغربي
كـكاالجزاءالشرقيةتبمغ11,6مترلكل1الىالجنكبالشرقي,كيبمغىذااالنحدارفياالجزاءالشمالية

انحدارىا لكل1معدؿ في14,7متر فبمغ المحافظة ارتفاعسطح اما , صدركـ عند الشمالية االجزاء
 22الدغارة مف اقل الى المحافظة شرؽ اقصى ينخفضفي بينما البحر12مترا مستكػ فكؽ امتار
(يمكفتصنيفسطحالمحافظةالىاربعةمستكيات3كـكعمىضكءذلؾفيخريطة)112كلمسافة
-ىي:
التييتراكحارتفاعيا)-1 كتمثلاالجزاءا12المنطقة بمساحةامتارفأقل( الشرقيةمفالمحافظة لجنكبية

 .%1,525نسبتيا(2كـ124,4بمغت)
متر(كتمثلاالجزاءالكسطىالمتمثمةبمركزقضاءالحمزة22-12.1المنطقةالتييتراكحارتفاعيا)-2

%.59,628بنسبة(2كـ4859,9كالسديركناحيةغماسكالشنافيةبمغتمساحتياحكالي)

                                       
.56,ص2214,مكتبةالمجتمعالعربيلمنشركالتكزيع,عماف,1ة,طىاشـدمحمصالح,الجغرافيةالزراعي(1)
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3- التي )المنطقة ارتفاعيا ىذه32-22.1يتراكح كتككف المحافظة مف الشمالية االجزاء تمثل متر(
الديك قضاء كمركز كالسنية كسكمر الدغارة المتمثمة المحافظة في ارتفاعا اكثر كاالجزاءالمنطقة انية

 الشماليةالغربية
(3خريطة)

مستكياتارتفاعالسطحفيمحافظةالقادسية


المصد عر: )باالعتماد الرقمي التضرس نمكذج القمرDEM) (digital elevation modelمى مف القادسية لمحافظة )

.2221الصناعيالندساتلعاـ
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بناحية ةالمحافظ مف قضاءالمتمثمة كمركز كالصالحية  بمغتاذالشاميةالميناكية
 .%36.473نسبتيا(2كـ2973,7مساحتيا)
4- ارتفاعيا يتراكح التي المحافظة42-32.1)المنطقة مف الغربي الجنكبي الجزء معظـ تمثل متر(

 .%2,835نسبتيا(2كـ68,1بمساحةبمغت)
متر(تمثلاالجزاءالجنكبيةالغربيةمفالمحافظةكتككف42المنطقةالتييككفارتفاعيا)اكثرمف-5

.%1,556نسبتيا(2كـ126,9جزءمفاليضبةالغربيةامامساحتيابمغت)

االنحداريت     افاالنحدارالعاـلسطحالمحافظةىكانحداربطيءكيترتبعمىىذا تقدـ ضحمما
ايجابيةكسمبيةعمىاالنتاجالزراعيتتمثلاالثارالسمبيةبرداءةالصرؼالذؼيؤدؼالى البطيءاثارا

صعكبةتصريفالمياهالزائدةعفالحاجة

اؿاآلالتكالمكائفالزراعيةاؼسيكلةاجراءالعممياتالزراعيةكتتمثلاالثارااليجابيةبإمكانيةاستعم
المختمفة.كيتميزسطحالمحافظةايضاباالنبساطكىيالسمةالبارزةلو,كىذااالنبساطاليخمكمفكجكد

(:4مظاىرتتحددفييامعالـسطحالمحافظةكالتيتقسـالىخمسةاقساـرئيسيةكمافيالخريطة)

 -رسكبي:السها ال - أ
تككيناتالسيلالرسكبي مفاقدـ مفالسيلالرسكبيالذؼيعد القادسيةجزء سطحمحافظة يعد

%(مفاجمالي92.9كبنسبة)2(كـ7414.8العراقيتعكدنشأتوالىعصرالباليستكسيفكتبمغمساحتو)
نيرالفراتكفركعوعمى.كقدتككفمفالترسباتالتيالقىبيا(1)2(كـ8153المحافظةالبالغة)مساحة

االراضيالمجاكرةاثناءالفيضاناتكالرؼالمستمراذاسيمتىذهالعمميةبكجكدمنطقتيفمختمفتيففي
.(2)االرتفاعكالخصائصلكلمنيمااذتمقىىذهاالنياركمياتكبيرةمفالركاسبكتتصفبكبرذراتيا

كالط دقيقة الركاسبفيالغالبمفمكاد اكتاؼ,يفكالغريفكالرملكتتككفىذه تمثمتاالكلىبمنطقة
ـ(اماعرضيافيتراكح3-2.5االنياركتككفعمىشكلاشرطةممتدةمعامتداداالنياركيتراكحارتفاعيا)

.يعكدىذااالرتفاعالىالمكادالخشنةالتيترسبتعمىمقربةمفمجرػالنير,اما(3)(كـ2-1.1)بيف

                                       
 .152,ص1965جاسـدمحمخمف,جغرافيةالعراؽالطبيعيةكاالقتصاديةكالبشرية,القاىرة,(1)
عبدالعزيزالحديثي,نظاـالرؼعمىنيرؼالديكانيةكالدغارة,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(مقدمةالىكميةاآلداب(2)

 72,ص1969جامعةبغداد
دمحمخضيركمف,التحميلالمكانيلإلنتاجالزراعي)النباتي(كعالقتوبالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,رسالة(3)

 .19,ص2215جامعةالقادسية,-منشكرة(مقدمةالىمجمسكميةاآلدابماجستير)غير
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أك فيي الثانية )المنطقة بمعدؿ اكتاؼاالنيار منطقة احكاضاالنيار3-2طئمف ـ(كتعرؼبمنطقة
 (1)كتمتازبذراتمفالركاسبالناعمةالتيحممتيااالنياربعيداعفمجارييا

 -مزطقة المزخف ات ال حمة كشبم ال حمة : -ب

لتيتتميزبياكىيمظيرمفمظاىرمنطقةالدراسةببقايااالىكاركالمستنقعاتكىياحدػالصفاتا
مفعاـالبعضجيات انحسرتتدريجيا االانيا كانتتغطيمساحاتكاسعةمفسطحيا اذ منطقة
بعدانشاءسدةالينديةفضالعفقياـتركيابحجزكمياتكبيرةمفمياهنيرالفراتمفخالؿ1913

.(2)انشاءمجمكعةمفمشاريعالخزف
الى1992كانخفضعاـ1982عاـ3(مميارـ23-8الى)اذانخفضمعدؿتصريفمياهنيرالفرات

ـ12-16) مميار الى)3( 3(مميارـ13-22ثـ لذلؾتراجعتمساحة2222عاـ اليندية, سدة عند
نسبةكبيرةمفمساحةالمحافظةاذالتتجاكز االىكاركالمستنقعاتكجفكثيرمنياكىيالتشكلاليـك

.كتتكزعفيالجزءالشماليالغربي(3)%(مفالمساحةالكمية4.1نسبة)كب2(كـ34.2مساحتيااكثرمف)
مف جفتكثير بينما الدلمج ىكر ببقايا الشرقي الشمالي كالجزء نجـ ابف بيكر كتتمثل المحافظة مف

االىكاركمنياىكرعبدهللاكيقعاففيالجزءالجنكبيمفالمحافظة.
 -المساحات الرممية :-ج
اتفيناحيةالشنافيةالتابعةلقضاءالحمزةفياالجزاءالجنكبيةالغربيةمفالمحافظةتقعىذهالمساح

بمعدؿ كتنحدر الدراسة, لمنطقة الغربية االدارية غربالفراتكالحدكد الكاقعة فيالمنطقة كتنحصر ,
فالمناطقباتجاهالشرؽكتعدمنطقةانتقاؿبيفنطاؽالسيلالرسكبيكنطاؽالغربيةفضالع2222:1

( حكالي كتغطي عفؾ, قضاء مف الشرقية كالجنكبية الشرقية الجية في تقع كبنسبة2كـ326التي )
المساحاتكتتصف(4).%(مفالمساحةالكميةلممحافظة3.7)

                                       
صالححميدالجنابيكسعدؼعميغالب,جغرافيةالعراؽاالقميمية,دارالكتبلمطباعةكالنشر,جامعةالمكصل(1)
 .77,ص1992,
القادسية(2) المبازؿفيمحافظة الجغرافيلشبكة العمرؼ,التكزيع الحمزة ماجستيرجميلعبد رسالة مشاكلكحمكؿ,

.22,ص2222جامعةالقادسية,–)غيرمنشكرة(,مقدمةالىكميةاآلداب
اطركحة(3) القادسية, محافظة في الزراعية االراضي الستعماالت المكاني التحميل المكسكؼ, حسيف ابراىيـ انتظار

.35-34,ص2227جامعةالقادسية,–دكتكراه,كميةاالداب
رزكؾرسفالخميفاكؼ,التصحركاثرهفياالنتاجالزراعيفيمحافظةالقادسية,باستعماؿمعطياتاالستشعارخالدم(4)

 32,ص2222جامعةالقادسية,-عفبعد,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةاالداب
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الرمميةفيىذاالنطاؽبمساميةكبيرةكنفاذيةعاليةلممياهحيثتقدرقابميتيااالستيعابيةعمىامتصاص
 )كمياتمف مف بأكثر المتكاصمة االمطار التي252مياه المادة اف كما حبيباتيا لخشكنة نتيجة ممـ(

تساعدعمىالتماسؾبيفالحبيباتتككففيالغالبقابمةلمذكباففيالماءممايساعدعمىزيادةحجـ
.(1)الفتحاتكالفراغاتفييا

(مظاىرالسطحفيمحافظةالقادسية4خريطة)


تمادًاعمى,حيدرعبكدكزار,تحميلجغرافيإلمكاناتالتنميةالزراعيةكاىميتيافيتحقيقالتنميةالمصدر:اع

.41,ص2215اإلقميميةالمستدامةفيمحافظةالقادسية,اطركحةدكتكراه,كميةالتربيةلمبنات,جامعةالككفة,

                                       
,ط(1) العامة الجيكلكجيا هللاالعمرؼ, فاركؽصنع الصائغ, يحيى كالنشر,2عبداليادؼ لمطباعة الكتب دار ,مؤسسة

124,ص1977جامعةالمكصل,
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 -الكثباف الرممية : -د
ىيمظيرمفمظاىرالتصحرلماتسببومفاضرارجسيمةتيددمساحاتمفاالراضيالزراعيةك

كتحكليامفاراضيمنتجةالىاراضييقلاكينعدـفييااالنتاجتماما,فضالعفتأثيرىاعمىمشاريع
الرؼكالبزؿكبعضاالماكفمفطرؽالنقلالبرية.

يؤدؼالىافتمؾالكثب لمرياح,مما الحركية بفعلالطاقة بلتتعرضلمحركة افالتمكثفياماكنيا
(1)اتساعالمساحاتالمتأثرةبيا.

تككنتبفعلعامميفاالكؿخارجييتمثلبالرياحالشماليةالغربيةالسائدةعمىالمنطقةكالتيتعملعمى
مفالمناطقالمجاكرة العاملترسيبذراتالرماؿالتيحممتيا اما , الغربية لمسيلالرسكبيكاليضبة

االخرمحمييتمثلبتغيرمجرػشطالدغارةكالذػادػالىتعرضالمنطقةالىجفاؼطكيلماعرض
.(2)التربةالىالتعريةالريحية

الشرقية فينطاقيفاالكؿفياالجزاء تتركز , فيالمحافظة الرممية الكثباف مفكجكد كاالكثرضررا
كالجنكبيةالشرقية,اذيقعمعظمياضمفقضاءعفؾكناحيةاؿبدير,كقدتككنتبفعلاالرساباتالتي
ىناؾ اف اال , الغربية الرسكبيكاليضبة لمسيل المجاكرة المناطق مف الغربية الشمالية الرياح جمبتيا

, تغيرمجرػشطالدغارة الكثبافكىك اخرتسببفيتشكيلىذه ادػالىتعرضعامالمحميا ما
المنطقةالىجفاؼطكيل,اماالنطاؽاالخرفينتشرفياالجزاءالجنكبيةالغربيةضمفقضاءالحمزة
تتغيربحسبحركة فيناحيةالشنافية,كىيتشكلمناطقمتفرقةكليسلياشكلثابتكانما كتحديدا

الشامية–اءالحمزةالىمفترؽ)الشنافيةالرياحكسرعتيا,كتكجدىذهالكثبافعمىامتدادالطريقمفقض
)(3).
 -مزطقة المزخف ات المطمكرة بالغريف:-ق

كتقعىذهالمنطقةفياقصىجنكبشرؽالمحافظةكتحديدافيناحيةاؿبديركالمتمثمةبمبخرةالنصر
الرؼمفاالراضيالزراعيةكقدجففتسنة مياه زء,كفيالج2224التيكانتتمثلمنطقةلصرؼ

                                       
سالـجاسـسممافالجميمي,حركةالكثبافالرمميةفيمنطقتي)شيخسعدكعميالغربي(دراسةجغرافية,مجمةاداب(1)

.277,ص51,2212البصرة,العدد
33خالدمرزكؾرسفالخميفاكؼ,مصدرسابق,ص(2)
عتابيكسفكريـسريعالمييبي,مشكمةالتصحرفيمنطقةالفراتاالكسطكاثارىاالبيئيةباستخداـنظـالمعمكمات(3)

-151,ص2228جامعةالككفة,-الجغرافية,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,مقدمةالىمجمسكميةالتربيةلمبنات
153 
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االكسطمفالقسـالغربيكذلؾمفاقصىشماؿناحيةالميناكيةحتىاقصىجنكبقضاءالحمزة,كذلؾ
 (1)فيشرؽالمحافظةفيالمنطقةالمحيطةبيكرالدلمج,كمساحةقميمةمفغربيا

 -ثازيا : المزاخ:

االنت في المؤثرة الطبيعة العكامل مقدمة في المختمفة بعناصره المناخ انتاجيأتي الزراعيالسيما اج
الفكاكو,فمكلمحصكؿزراعيظركؼمناخيةمعينة.فقدتككفكميةاالمطارمفاىـالعناصربالنسبة
لمحصكؿمعيف,كقدتككفدرجةالحرارةاكالرياحاكالرطكبةاكثرتأثير,كبعضالمحاصيلتحتاجالى

النمك.امامنطقةالدراسةفتقعضمفالمناخمشمسة,بينمايحتاجاالخرلغطاءمفالسحبلبدءمدة
.كابرزصفاتوالمناخيةيمتازبارتفاعالمدػ(بحسبتصنيفككبفBWالصحراكؼالجاؼالذؼيرمز)

بقمة كيمتاز , السنكؼ الحرارؼ المدػ مف اعظـ اليكمي الحرارؼ المدػ كالسنكؼكاف اليكمي الحرارؼ
الذؼيسكدكاعتماداعمىالتبايف.(2)رطكبةاليكاءفييقميمةجدااالمطاركتذبذبيامفسنةألخرػ,اما

فيمنطقة الفكاكو مفاثركبيرعمىزراعة ليا لما عناصره اصبحمفالضركرؼدراسة فقد المنطقة
الدراسة.

 -االشعاع الشمسي:-أ
%مف99,97يعداالشعاعالشمسيالمصدرالرئيسلمطاقةفيالغالؼالجكؼاذيسيـبأكثرمف

حيثافاىـالعكاملالمؤثرعميوليصلالى الطاقةالمستغمةفيالغالؼالجكؼكعمىسطحاالرض.
(3)سطحاالرضىيزاكيةسقكطاشعةالشمسكشفافيةالغالؼكطكؿالميلالنياركغيرىا.

 فالمحاصيلالزراعيةتحتاجالىالضكءفيعمميةالتركيبالضكئيلمحصكؿعمىالغذاءالضركرؼلحياة
كمية عمى ,كيؤثر الشمسي االشعاع بزيادة كيزداد النبات كشكل كتطكر نمك عمى كيؤثر النباتات,

اتصبحشدةالضكءالتبخر/النتحمفاكراؽالنباتككممايصبحالضكءكثيفايزدادمعدؿالنتحكتقلعندم

                                       
,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(مقدمة1دراسةفيالخرائطاالقميمية,ج–يحيىادؼدمحمالميالي,محافظةالقادسية(1)

 .82,ص2229جامعةالبصرة,–الىمجمسكميةالتربية
=((اذاف)ط(تمثلالمعدؿالسنكؼلألمطار)سـ(ك)ح(تمثلالمعدؿالسنكؼلدرجةالحرارة)ـ1معادلةككبف)ط/ح°

 اقل كاف اذا جاؼ حار المناخ )كيككف )1مف مف اكثر كانت اذا اما )1( رطبا يككف /12.14(فانو 24.9سـ
(2.488°=ـ
(2), العربية الطبعة , كالطباعة لمنشر البازكرؼالعممية دار المناخية, كاالقاليـ المناخ السامرائي, المجيد قصيعبد

 .258,ص2228
 167,ص2222,عمياحمدىاركف,اسسالجغرافيةاالقتصادية,دارالفكرالعربي(3)
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كالتيتختمففيمنطقةالدراسةاالشعاعالشمسيبساعاتالسطكعالشمسيالفعمية اذيتحدد(1)ضعيفة.
الجدكؿ) يتضحمفخالؿ اذ الشتاء فيفصل الصيفعنيا كشكل)1فيفصل المعدالت1( اف )

(تبداساعاتالنيارساعة14-12.5اليكميةلساعاتالسطكعالنظرؼفيمحافظةالقادسيةتتراكح) /يـك
ساعة/يكـ(عمى11-12.5بالتناقصحتىتصلالىاقلمعدؿفيشيركانكفالثانيكشباطكبمعدالت)

فيشيرالترتيب الىاعمىمعدالتيا اذارحتىتصل مفشير ابتداء بالزيادة ساعاتالنيار تبدا ثـ
نىمعدالتاالشعاعالفعميلمحطة,فيحيفادالترتيبساعة/يكـ(عمى14-11.2حزيرافكبمعدالت)
 في سجمت )الديكانية الثاني ككانكف االكؿ كانكف سطكع6.4-6.8شيرؼ اعمى سجل (,لقد ساعة/يـك

ساعة/يكـ(اذيبداباالرتفاعالتدريجيفيشيراذار12.9-11.8شمسيفعميفيشيرحزيرافكتمكز)
ـفيمحافظةالقادسية.الىشيرتشريفاالكؿلعدـاعاقةاالشعاعالشمسيالمستم
(1جدكؿ)
ـ(2217-2228الفعمية(لمحطةالديكانية)–المعدالتالشيريةلساعاتسطكعالشمس)النظرية

 األشهر
 هعدل ساعاث السطىع الٌظرَت

 )ساعت / َىم(

 هعدل ساعاث السطىع الفعلُت

 )ساعت / َىم(

 301 0002 كاًىى الثاًٍ

 201 00 شباط

 202 0008 آذار

 202 08080 ًُساى

 808 02082 أَار

 0002 01 حسَراى

 0808 02 توىز

 0003 08000 آب

 803 00022 أَلىل

 202 00020 تشرَي االول

 203 00020 تشرَي الثاًٍ

 302 00022 كاًىى االول

.2217بياناتغيرمنشكرة, المناخ,العراقيةكالرصدالزلزالي,قسـ الجكية الييأةالعامةلألنكاء كزارةالنقلكالمكاصالت, المصدر:

                                       
 75,ص2229,عماف,2حسفابكسمكر,الجغرافيةالحيكيةكالتربة,دارالميسرةلمنشركالتكزيعكالطباعة,ط(1)

عددساعاتالجكالغائـكساعاتالعكاصفالترابية *تمثلساعاتالسطكعالفعمية,ساعاتالسطكعالنظريةمطركحامنيا
لقياساالشعاعالشمسي.كالتييمكفقياسياباألجيزةالمستغمة

منيا مطركحا النظرية ,ساعاتالسطكع الفعمية ساعاتالسطكع كساعاتالعكاصف تمثل الغائـ ساعاتالجك عدد
الترابيةكالتييمكفقياسياباألجيزةالمستغمةلقياساالشعاعالشمسي.
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(1شكل)


(1المصدر:باالعتمادعمىجدكؿ)

 

 Temperatureالحرارة -ب
كعمىالرغـمفكجكد الرئيسلحرارةسطحاالرضكالغالؼالجكؼالمحيطبو. تعدالشمسالمصدر

يمكفمقارنتوبأيةنسبةمع انياذاتتأثيرقميلجداال مصادراخرػلمحرارةمصدرىاباطفاالرضاال
.االشمسبياالحرارةالتيتزكدن

تؤثردرجةالحرارةعمىسيرالعممياتالكيميائيةفيالنباتاتفييتعملعمىذكبافالمكادالمعدنيةاذ
ككذلؾتعدمفاىـالعكاملالتيتؤثر ,ادالغذائيةكعمىالنمككالتكاثركعممياتاالمتصاصلممياهكالمك

مكالمحاصيلكتكزيعياالجغرافيكتحديدمكاسـنمكىا,فبكاسطةدرجاتالحرارةيمكفلمنباتاتالقياـفين
(1)بكظائفياالفسيكلكجيةكالحيكيةمثلالتنفسكالتمثيلالضكئيكامتصاصالماءكالمكاداالكليةكغيرىا.

حاءالعراؽمفحيثدرجاتيتصفمناخمحافظةالقادسيةبالصفةالقاريةكىيالتيتسكدفيمعظـان
(افاعمىدرجات2(كشكل)2الحرارةفيفصلالصيفكانخفاضيافيفصلالشتاءكمفخالؿجدكؿ)
فيحيفسجمتادنىدرجة°(ـ36.7الحرارةسجمتفيشيرتمكزالذؼيعداكثرالشيكرحرارةقدره)

فيكانكفالثانيالبالغة) نتقاليةذاتقيـحراريةمعتدلةالتزيدككذلؾتككفالفصكؿاال°(ـ11.4حرارة
كمفخالؿماتقدـ°(ـ19.2فيشيراذارفيحيفتبمغالحرارةفيتشريفالثانيبكاقع)°(ـ22.1عف)

نمحعافدرجاتالحرارةفيمحافظةالقادسيةتككفمتقاربةنسبياكبشكلعاـيمتازبكجكدفصميفاالكؿ

                                       
21-22مخمفشالؿمرعي,ابراىيـالقصاب,جغرافيةالزراعةالمؤسسةالمبنانيةلمكتاباالكاديمي,لبناف,بيركت,ص(1)
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نيكلغايةبدايةشيرنيسافكيعدشيركانكفالثانيابردالشيكرفييككفبارديمتدمفنيايةتشريفالثا
( معدؿ سجل اذ القادسية ـ11.4محافظة )°( العظمى الحرارة درجات التزيد ـ32.9كعمكما اما°(,

( كبمعدالت االكؿ تشريف كحتى نيساف مف يمتد طكيل يككف الحار ـ27.4-25.3الفصل عمى°(
الترتيب.

(2جدكؿ)
-2228الشيريةكالسنكيةلدرجاتالحرارةالعظمىكالصغرػكالمعدؿالعاـلمحطةالديكانية)المعدالت

ـ(2217
 الوعدل الشهرٌ درجت الحرارة العظوً درجت الحرارة الصغري 

 0001 02 102 كاًىى الثاًٍ

 0101 8202 303 شباط

 8000 8208 0001 آذار

 8202 2100 0303 ًُساى

 2000 2202 8203 آَار

 2103 1808 82 حسَراى

 2302 1103 8202 توىز

 2301 1108 8208 آب

 2200 1201 8102 أَلىل

 8201 2108 0808 تشرَي االول

 0808 8301 08 تشرَي الثاًٍ

 02 0800 2 كاًىى االول

 8208 2808 0202 الوعدل السٌىٌ

الجكيةالعراقيةكالرصدالزلزالي,قسـالمناخ,بياناتغيرمنشكرة,لألنكاءالعامةأة:كزارةالنقلكالمكاصالت,الييالمصدر
2217.
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 (2شكا  

 
 (.2المصدر: باالاتماد امى جدكؿ  

 
 

 االمطار:-ج
كال الكبير التأثير كذات الميمة المناخية العناصر مف نمكتعد عمى الفكاكومباشر ألنو,اشجار

النبات9العذبةالالزمةلمنباتفيكيككفاكثرمفالمصدرالرئيسيلممياه %مفاالنسجةالناميةكمايقـك
الغذائيةكاالمالحالىاجزاء كالتنفسكالنتحكصنعالغذاءكنقلالمكاد بكثيرمفالكظائفالفسيكلكجية

تعدالمصدرالرئيسالذؼيزكد(1)النبتة. تأثيرعمىنمكالمحاصيلالزراعية,ألنيا االنياربالمياهكليا
فييا يقل الجاؼكالتي الحار الصحراكؼ المناخ ذات المناطق تجرؼضمف التي تمؾ كخاصة العذبة

(اف3(كشكل)3كمفخالؿالجدكؿ)(2)تساقطالمطركتعتمدبالدرجةاألساسعمىالزراعةاألركائية.
ممـ(تذبذبكميةاالمطار114.8المجمكعالسنكؼلكمياتاالمطارالمتساقطةفيمحافظةالقادسيةىك)

ممـ23.8بيفشيكرالسنةفقدسجمتاعمىكمياتالتساقطالمطرؼخالؿشيركانكفالثانيبمعدؿبمغ)
ممـ(كيتكقفالتساقطالمطرؼ2.9(,فيحيفسجمتاقلمعدالتتساقطمطرؼخالؿشيرايمكؿبمعدؿ)

يرافكتمكزكاب,كيقتصرتساقطاالمطارعمىفيمحافظةالقادسيةفياشيرالصيفالمتمثمةبشيرحز
)ايمكؿ بيف ما اشير محافظة-تسعة في كتذبذبيا كمياتاالمطار قمة الى ادػ الذؼ االمر مايس(

 القادسية.
 
 

                                       
 .52كميةالتربية,ص–كاظـعبادؼحمادؼالجاسـ,جغرافيةالزراعة,جامعةميساف(1)
 .112,ص2222ندرية,دمحمخميسلزككة,الجغرافيةالزراعية,دارالمعرفةالجامعية,االسك(2)
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(3جدكؿ)
 (2217-2228تساقطاالمطار)ممـ(فيمحافظةالقادسيةلممدة)مجمكع

كوُت االهطار )هلن(هعدل  الشهر هعدل كوُت االهطار )هلن( الشهر  

 ---- تموز 8202 كاًىى الثاًٍ

 ---- آب 0102 شباط

 008 أٌلول 0208 آذار

 201 تشرٌن االول 0802 ًُساى

 8003 تشرٌن الثانً 300 آَار

 03 كانون االول ---- حسَراى

 00102 الوجوىع السٌىٌ
الجكيةالعراقيةكالرصدالزلزالي,قسـالمناخ,بياناتغيرمنشكرة,العامةلالنكاءالييأةالمصدر:كزارةالنقلكالمكاصالت,

2217.


(3شكل)

 
 (.3المصدر: باالاتماد امى جدكؿ  

الشيرية كبالرغـمفذلؾكحسبخصائصأمطارمنطقةالدراسةانواليمكفاالعتمادعمىمعدالتيا
 كعدـ كتذبذبيا كمياتيا قمة بسبب الزراعة في فيكالسنكية ايجابيا االمطار تؤثر ذلؾ كرغـ انتظاميا

األشيرالتيتسقطفييااذتسيـبالتقميلمفعددالرياتالتيتحتاجياالمحاصيلالزراعية.امااألثار
السمبيةالتيتتعرضلياالمحاصيلالزراعيةىيتساقطاالمطاربصكرةفجائيةكبكمياتكبيرةلمدةزمنية

  (1)ياكفيبعضاألحيافاذاازدادتكمياتياتؤدؼالىمكتيا.قصيرةمايسببضررافي

                                       
الزراعية(,ط(1) االقتصادية)الجغرافية الجغرافية عمي, لمنشردار,1منصكرحمدؼابك االردف,عماف,كالتكزيع,كائل

 .96ص,2224
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 -:الزسبيةالرطكبة  -د
بخارالماءىيالنسبةالمئكيةلكميةبخارالماءالمكجكدفعالفياليكاءقياساالىمايمكفحممومف

الحرارة فينفسدرجة اذ ا, فياركاء فيمجاؿالزراعةمفخالؿإسياميا لنباتاتعفتظيراىميتيا
التربةكتأخذىا تمتصيا اكقد تككفعمىشكلقطراتالندػ, عندما فياكراقيا طريقالثغكرالمكجكدة
يككفالنباتاتعفطريقجذكرىاكىذهالعمميةتساعدالىحدكبيرعمىنمكالمحاصيلالزراعيةعندما

المائي التجييز تتناسبعكس(1).ىناؾنقصفي النسبية الرطكبة المخصصةاؼاف المياه كمية مع يا
لإلركاء,فعندارتفاعمعدالتيافيفصلالشتاءيقملمفعددالرياتالتييحتاجياالنباتمايكفركمية
فصل كفي الزراعي, اإلنتاج كمية مف يزيد ما الفكاكو بزراعة التكسع في استغالليا يمكف المياه مف

 يؤدؼ معدالتيا انخفاض فعند العكس يحدث عمىالصيف سمبا ينعكس ما الريات عدد زيادة الى
زادتالرطكبةقمت النتحفكمما بشكلكاسعكتؤثرعمىعممية المساحاتالزراعيةكيقملمفاستغالليا
عمميةالنتحكبالعكسكتؤثرسمباعمىالفكاكوألنياتكفرالبيئةالمالئمةالنتشاراألمراضالتيتصيب

.(4(كالشكل)4.كيتضحمفالجدكؿ)(2)االفكاكوكتقملمفكمياتانتاجي


(4جدكؿ)
(2217-2228الرطكبةالنسبيةلمحطةالديكانيةلممدة)معدالت

 الرطىبت الٌسبُت% الشهر الرطىبت الٌسبُت% الشهر

 8303 تموز 3201 كاًىى الثاًٍ

 8808 آب 2802 شباط

 2808 أٌلول 2000 آذار

 1001 تشرٌن االول 1002 ًُساى

 2203 تشرٌن الثانً 2008 آَار

 3303 كانون االول 8308 حسَراى

 1102 الوعدل السٌىٌ
 .2117زكا  الجكية العراقية كالرصد الزلزالي  قسـ المزاخ  بيازات غير مزشكرة  العامة لل الهيأة المصدر: كزارة الزقا كالمكاصالت  

 

%فسجلاعمىمعدؿلمرطكبةالنسبية44.3إفالمعدؿالسنكؼلمرطكبةالنسبيةفيمحافظةالقادسيةبمغ
لميكاءفيشيرؼحزيرافكتمكزبمغ64.4لميكاءفيشيركانكفالثانيبمغ %كقدسجمتادنىرطكبة

                                       
عدنافاسماعيلالياسيف,التغيرالزراعيفيمحافظةنينكػ,دراسةتحميميةفيالجغرافيةالزراعية,مطبعةجامعة(1)

 .35,ص1985,بغداد
ط(2) , الزراعية الجغرافية الى مدخل , ضك كدمحمسالـ محاربعكاد كالنشر1محسف لمطباعة الثقافي شمكع دار ,

 .66,ص2222كالتكزيع,الجماىيريةالعربيةالميبيةالشعبيةاالشتراكيةالعظمى,الزاكية,
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يقيمةالرطكبة%عمىالترتيبممايدؿافاليكاءفيىذيفالشيريفشديدالجفاؼكالتكف26.9-26.6
بيففصلالصيفكالشتاء النسبية التبايففيمعدالتالرطكبة النباتي.افىذا الغطاء الجكيةإلعالة
ما التربة شبكاتالرؼكسطح مف التبخر بعممية المفقكدة ىذا كمياتالمياه عمىتبايف انعكستأثيره

كخاصةالصيفيةمنيا.ألشجارالفكاكوياجاتالمائيةينعكسسمبياعلكميةاالحت

(4شكل)


(.4جدكؿ)بياناتالمصدر:باالعتمادعمى

 
 الرياح -ق
,كتعدالرياحاحدرضبسبباالختالؼفيالضغطالجكؼكىيالحركةاالفقيةلميكاءعمىسطحاال

كلياتأثيرسمبيكايجابي,فييتعدعمىاشجارالفكاكوتأثيرمباشرعناصرالمناخالميمةكالتيليا
ؼلميكاءكتخففمفتأثيرعامالمساعدفيحملحبكبالمقاحكنشرىاكانياتسمحبحدكثالتبادؿالحرار

السالرطكبة, االثار سرعتيا,اما تزداد فتظيرعندما النباتاتالتيالمبية فتعملعمىتكسيراغصاف
كلمرياحتأثيركبيرعمى(1)اسقاطاألزىاركالثمارمفاألشجار.تتحملسيقانياىذهالسرعةكتعملعمى

نمكاألنكاعالنباتيةكتكزيعيا,فالرياحالجافةلياتأثيرضارعمىالنباتاتكذلؾعفطريقزيادةالنتح,
(1)فإذالـتستطعالجذكرامتصاصكمياتكافيةعفطريقالنتحفإفذلؾيؤدؼالىذبكؿالنباتات.

كتيبدائمامفمناطق,لضغطالجكؼمفمكافالىاخركالعاملالرئيسليبكبالرياحىكاختالؼا
الضغطالمرتفعإلىمناطقالضغطالمنخفضالقريبةمنيا,كتتكقفسرعةالرياحعمىعدةعكاملأىميا

                                       
الديب,(1) ابراىيـ الدمحممحمكد جغرافية في  تحميل طزراعة المكاني, ,3التنظيـ المصرية االنجمك مكتبة ,1997,
 .274ص
النباتية,عبدكالعكداتعبدالسالـمحمكدعبدهللاكعبدهللابفدمحمالشيخاالنصارؼ,دمحم(1) ,جامعةالممؾ2الجغرافية

 .64سعكدالنشرالعمميكالمطابع,ص
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الطردالمركزيةكيعتبرا نحدارالضغطانحدارالضغطالجكؼكاالحتكاؾبالسطحالذؼتيبعميوكقكة
(1)الجكؼىكالعاملالرئيسالذؼيؤدؼالىبدءتحرؾالرياح.

(معدالتسرعةالرياحالشيريةكالسنكيةفيمحافظةالقادسيةيبيف5(كالشكل)5كيتضحمفالجدكؿرقـ)
سجمتاعمىمعدالتشيريةلسرعةاذـ/ثا(2.7معدؿسرعتيا,اذبمغالمعدؿالسنكؼلسرعةالرياحىي)

معدليا)ال فيشيرحزيرافكبمغ ادنىمعدؿشيرؼلسرعة3.6رياحفيالمحافظة فيحيفكاف ـ/ثا(
( منظكماتالضغطالكاطئ2الرياحفيشيرتشريفالثانيكبمغمعدليا الىتكاجد ـ/ثا(,كالسببيعكد

(2)لشماؿغرباليندكبالتاليتجعلمركزالضغطالخفيففيمناطقغرباسياكالعراؽبضمنيا.

(5جدكؿ)
(2217-2228فيمحافظةالقادسيةلممدة)كسرعتياالمعدالتالسنكيةلنسبةتكراراتجاىاتالرياح

 هعدل سرعت الرَاح م/ثا تكرار اتجاٍ الرَاح االتجاهاث

 802 شمالٌة غربٌة كاًىى الثاًٍ

 802 شمالٌة غربٌة شباط

 201 شمالٌة غربٌة آذار

 202 شمالٌة ًُساى

 208 شمالٌة آَار

 203 شمالٌة حسَراى

 202 شمالٌة غربٌة توىز

 802 شمالٌة غربٌة آب

 808 شمالٌة أَلىل

 800 شمالٌة غربٌة تشرَي االول

 8 شمالٌة غربٌة تشرَي الثاًٍ

 802 شمالٌة غربٌة كاًىى االول

 802 شمالٌة غربٌة الوعدل السٌىٌ

نكاءالجكيةالعراقيةكالرصدالزلزالي,قسـالمناخ,بياناتغيرمنشكرة,العامةلألالييأةالمصدر:كزارةالنقلكالمكاصالت,
2217.




                                       
المناخيةكالنباتية(1) الجغرافية السعكدية,عبدالعزيزطريحشرؼ, العربية المممكة , دارالمعرفةالجامعية ,2222,
 .112-129ص
 .31,ص1988عميحسيفالشمش,مناخالعراؽ,مطبعةجامعةبغداد,(2)
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(5شكل)


(5جدكؿ)بياناتالمصدر:باالعتمادعمى

 -:التبخر -ز
,يعرؼبأنوانتقاؿبخارالماءالىالغالؼالجكؼمفالمسطحاتالمائيةكالتربةكالنتحمفالنباتات

اذيمكفمفخاللومعرفةكميةاشجارالفكاكوافاحتسابمعدؿالتبخريعدذكأىميةكبيرةفيزراعة
غيركافيةلنمكالمياهالمتكافرةلمزراعةكتحديدكميةمياهالرؼالمطمكبةإذاماعرفناافكميةاالمطار

حركالجفاؼكانعداـالمطرلياتأثيرافالفقدافالكبيرلمماءمفالتربةخالؿاشيرال(1)شجارالفكاكوا
كبيرعمىالغطاءالنباتيكالتربة,كالتبخريحددنمكالنباتبدرجةكبيرةبالتكازفالمائيالداخميكيحصل
النباتعف يمتصو اكبرمما الماءعفطريقالنتحبكمية يفقد الداخميفيالنباتعندما نقصالماء

طريقالجذكر ب, يتأثر التبخر اككاف فيزيادتو كمؤثرا ميما تؤدؼدكرا عكامل فدرجة عدة , نقصانو
التبخرالحرار عممية مف تزيد المرتفعة ة اليكاء, لرطكبة كتبعا ألخر فصل مف يتبايف التبخر فاف لذا

النباتي كغطائيا تربة ,كنسيج فييا جكفية مياه مف مكجكد كما التربة كرطكبة الرياح كاختالؼسرعة
فيركميةمفالماءلغرضالفكاكولمذبكؿاذاماحصلتبخركنتحسريع,اذاليمكفتككتتعرضاشجار

(1).الرؼ خالؿ مف )كنمحع )6جدكؿ كشكل بمغت6( اذ جدا ترتفع التبخر قيـ مجمكع اف يظير )
ممـ,كتباينتمعدالتالتبخرمابيفالصيفكالشتاء.اذبمغ275,4ممـبمعدؿسنكؼبمغ3324.7
معدؿ ) األكؿ تشريف نياية مايسحتى شير مف الصيف) اشير لمجمكع كىذه423.8التبخر ممـ

ممـكسجمتاعمىمعدالتلمتبخرفي392.4المعدالتتبدأباالرتفاعابتداءمفشيرمايساذبمغمعدلو
ممـلكلمنياعمىالترتيب,كيعكد458ك49126ك468.8)أشيرحزيرافكتمكزكاب(اذبمغت

                                       
 .131,ص.2211,عماف,3عمياحمدغانـ,الجغرافيةالمناخية,دارالميسرةلمنسركالتكزيعكالطباعة,ط(1)
ائي,التكزيعالمكانيالستعماالتاالرضفيمشركعالرصاصياألركائي,رسالةماجستير)سحابخميفةالسامر(1)

 .49,ص2224جامعةبغداد,–غيرمنشكرة(,مقدمةالىكميةالتربيةابفرشد
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بباالرتفاعفيمعدالتالتبخرالىارتفاعدرجاتالحرارةفيىذهاألشيركانخفاضمعدالتالرطكبةس
بمغمعدؿ النسبيةكانقطاعالتساقطالمطرؼفضالعفنشاطالرياحكالتيتككفبطبيعتياحارةجافة.

طأالمعدالتفيممـ,كقدسجمتاك146.9التبخرفيفصلالشتاء)مفتشريفالثانيالىشيرنيساف(
االنخفاضفي82.ك87شيرؼ)كانكفاالكؿككانكفالثاني ممـلكلمنياعمىالترتيب,يرجعىذا

 معدالتالتبخرالىعدةاسبابمنياانخفاضدرجةالحرارةمعارتفاعالرطكبةالنسبيةككثرةكجكدالغيـك
.

(6جدكؿ)
(2213-1984)مجمكعالتبخر)ممـ(لمحطةالديكانيةلممدة
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(6شكل)


(.6المصدر:باالعتمادعمىجدكؿ)


كمفخالؿماتقدـنمحعافارتفاعقيـالتبخركخاصةفيفصلالصيفينعكسسمباعمىالمحاصيل

طمبزيادةعددالرياتلتعكيضالفاقدمفالماءمفعممياتالزراعيةالتييزداداستيالكياالمائيمايت
التبخر.

 



39 

 

 -ثالثا: التربة:
ىيالطبقةالسطحيةمفسطحاالرضالتيتتككفمفمفتتاتصخريةتحتكؼمادةحية,كتستطيع 

مالحمعدنيةكىيالتيتعرؼةالتربةافتمسؾبجذكرالنبات,كبالتاليىيتتككفمفمكادعضكي كا 
بالجماد,كمكادعضكية)كائفحي(كبالتاليفييمكادتحيىكتمكت,كتعرؼىذهالمكادالحيةالدقيقة
بالبكتريا,كيشملالنطاؽالعمكؼمفالتربةداخلالفراغاتاماالنطاؽاألسفلمفالتربةربمايككفصخر

ىيعبارةعف كيمكفالقكؿافالتربة(1)لخاليةمفالجذكر.باألساساؼشكلمفالمفتتاتكالركاسبا
لنمك المثالية المعدنية السطحية فالتربة , كالغازية كالسائمة الصمبة ثالثحاالتىي مف يتككف نظاـ

%عمىشكل25%كمكادعضكيةك5%كمكادمعدنيةك45النباتتحتكؼمفحيثالحجـعمىنسبة
25ماء ,فالمكاد ىكاء بينو%عمىشكل الذؼتكجد التربة الصمبمف الجزء تشكل كالعضكية المعدنية

مساماتبينيةتشغلبالماءكاليكاء.افمككناتالتربةكنسبتياالمئكيةتختمفمفتربةألخرػكمفكقت
كالعممياتالزراعية. تتغيرفينفسالتربةحسبالظركؼالمناخية كافالطبيعة(2)ألخر,فنسبالماء

ئياةلممادةالمككفلمتربةفيالعراؽالتساعدعمىتطكرتمؾالترببدرجةكبيرةلحداثتياكاحتكاالتكتكني
اماتربةمنطقةالدراسةفتمتازبفقرىاالىالمكادالعضكيةأكالبسببطبيعة,عمىكمياتكبيرةمفاألمالح

اىـعكامل ائشالتيتعدمفمناخياالصحراكؼكالذؼينعكسعمىندرةالنباتاتالطبيعيةكخاصةالحش
االمطاركارتفاعمناسبالمياه مكسمية كثانيا األمالحفييا كارتفاعنسبة العضكية بالمكاد التربة تزكيد

.(1)الجكفيةكعدـإتباعاألساليبالحديثةلمرؼ
(كىيكاالتي:5عمىضكءماتقدـيمكفتصنيفتربةالمحافظةالىخمسةاصناؼ,خريطة)

 أكتاؼ األزهار: تربة  - أ
االنياربالقربمفمجاريياكتعرؼالمزيجيةمفالتربتعد التيتككنتنتيجةلمركاسبالتينقمتيا

مرتفعةتفصل بجسكراألنيارالطبيعيةكتككفمناطقيا كنشأتىذهالسيلالفيضيعفمجرػالنير,
كاسبالنيريةخالؿمكاسـالفيضاناتالتربةنتيجةاألختالؼفيطبيعةاألرسابالنيرؼحيثتتكزعالر

الثقي المكاد فتترسب كحجميا لكزنيا ثـتبعا النير مجرػ بالقربمف نسبيا الركاسبفيمة تمؾ تتدرج
كرةلياكالبعيدةعفمجرػحجمياككميتياكمماابتعدناعنو,لذاصبحارتفاعياأعمىمفالمناطقالمجا

ستغالؿلياكخاصةبزراعتيابأشجارطقةالفراتاألكسطأحسفاسكافمنكسيلاستغالليامفقبلالنير.

                                       
 .5كميةاألداب,ص–صفاءمجيدالمظفر,جغرافيةالتربة,جامعةالككفة(1)
 .11,ص2216كميةالتربية,–,جامعةميسافكاظـشنتوسعد,جغرافيةالتربة(2)
(1) المجمد , القادسية مجمة , القادسية لمحافظة الجغرافية الطبيعية البنية , الشمرؼ الجبار عبد 2رضا العدد ,2,

 .222,ص1997
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تمتدبشكلطكليعمىجانبينيرالديكانيةكالدغارةكمعامتداد(1)ذاتالربحالكبير.الفاكيةكالخضر
الجداكؿالمتفرعةمنوفييتمتدمفالحدكداألداريةالشماليةلمحافظةالقادسيةالىنيايةالحدكداألدارية
معمحافظةالمثنىكعمىضفاؼنيرالدغارةكحتىناحيةاؿبدير,كماتظيرىذهالتربمعضفاؼ

الشنا الىشط الترب مف النكع ىذا ينتمي حيث لممحافظة, الجنكبية األدارية الحدكد حتى فية
Torriflurentsالترسبات تجمع الى ادػ الفراتكبالتالي ترسباتنير تككنتبفعل المجمكعة كىذه

ذيياتجمعاتيابمحاذاتالنيرمقارنةباألراضيالتيتحارتفاعأجمابقربالنيرلذافأنياتتصفبكاكبرهح
%فيحيف21.3%كمفالطيف62لذافييتحتكؼعمىالغريفكالطيفكالرمليبمغمحتكاىامفالغريف

%كبالنيايةفييتربةمزيجيةغرينيةذاتنفاذيةمعتدلةالسرعةاذتبمغ16.5بمغالرملبمحتكػمعدلو
ف2.7 النباتات جذكر كامتداد كاليكاء الماء حركة ييسر الذؼ االمر تصريفياـ/يكـ عف ,فضال ييا

اذالتزيدعفالسطحيالجيدكقمةمم يتضحماسبقافتربةأكتاؼاألنيارليا,كمميمكز/سـ7كحتيا
مفخصكبةكقربمفمصدراإلركاء لمخصائصالتيتمتازبيا أىميةخاصةفياإلنتاجالزراعي,

الشعرؼلمياهالنيرعمميةالتنافذكتييئةالنيركمصرؼطبيعيفضالعفاالرتفاعالذؼتتخمصبومف
 .(1المجاكرة)

















                                       
 .64-63,ص1982,مؤسسةدارالكتبلمطباعةكالنشر,المكصل,1عبدهللانجـ,مبادغعمـالتربة,ط(1)

صالحياركوكجكادعبدالكاظـكماؿ,خصائصالتربةكأثرىافياستعماالتاالرضالزراعيةفيمحافظةالقادسية,مجمةالجمعية
.189,ص49,2222الجغرافيةالعراقية,العدد  (

1
 ( 
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(5خريطة)

انكاعالتربفيمحافظةالقادسية


المصدر:جميكريةالعراؽ,كزارةالبمدياتكاالشغاؿالعامة,مديريةالتخطيطالعمراني,الخطةالييكميةلمحافظةالقادسية

.2212لعاـ,522222:1,خارطةالتربةبمقياس

 تربة احكاض االزهار : - ب
تكجدىذهالتربفيالمناطقالبعيدةعفاحكاضاالنياركتسكدفيجميعأجزاءالمحافظةمابيفتربة

غرينية طينية مزيجية تربة كىي .) كالمستنقعاتالمطمكرة المنخفضات)االىكار كتربة أكتاؼاألنيار
Sillty Clay Loamمفالرملكذات8.24%مفالطيفك32.6فك%مفالغري59.9تحتكؼعمى%
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النخفاضنسبةالرملفييا2.38نفاذيةرديئةبمعدؿمقداره كبسببنسجتياذاتالمساميةالصغيرة,/ـ/يـك
كالدقيقةعممتعمىاعاقةحركةاليكاءلدرجةكبيرةكاقتصرتحركةالمياهفيياعمىالخاصيةالشعرية

المس مفكبرقيمة فقطعمىالرغـ المساماتفييا الناجمةعفصغرحجـ ليا يرتفعفييا(1)امية اذ
رديئة كانتتربة الباطفالنخفاضمستكػاالرضعفمستكػمجارؼاالنياركمفىنا مستكػالماء

فيي االمالح نسبة ارتفاع ادػالى الفراتكتفرعاتو,االصرؼمما نير كتككنتتحتظركؼفيضاف
ال في الضفاؼ,كالذؼالقىبركاسبو عف البعيدة المنخفضة مستكياتتقلمناطق تحتل كتتصفبأنيا

(2).ةاكتاؼاالنيارالعاليةـعفمستكػترب3-2بحكالي
 تربة المزخف ات  االاكار كالمستزقعات المطمكرة(: -ج
يتحققكجكدىذهالتربةفيالقسـالشماليالغربيمفمحافظةالقادسيةكتحديدافيىكرابفنجـكابك

بالـكالجبكركاؿياسركماكتكجدىذهالتربفيالجزءالشماليالشرقيلممحافظةكتحديداىكرالدلمج
 عمى التربة ىذه كتحتكؼ عفؾ قضاء ضمف اداريا يككف 58الذؼ ك الطيف الغريف38%مف ,%مف

يةمختمفةأصمياتتصفىذهالترببأنياتربةطينيةغرينيةذاتنسجةناعمةكتحتكؼعمىمكادمعدن
اصيلالزراعيةكيعدىذاالنكعمفالتربفقيرةفياألنتاجالزراعيلذاتعذرزراعةالمحالكمسكالفسفكر
مستكػالماءالباطنيكعادةماتككفىذهالتربكتمتازبرداءةالبزؿكارتفاع(3).كالفكاكوربمافيياالخض

االمرالذؼادػالىارتفاعنسبةالممكحةعمىسطحيامفخالؿ,مبازؿطبيعيةلممناطقالمجاكرةليا
كيتراكحمحتكػىذهالتربةمممكز/سـ,45-22الخاصيةالشعريةكالتبخركقدتراكحتدرجةممكحتيابيف

%كذلؾبسببكجكدالنباتاتالتيتنمكسنكياكالتيتتعرضلمتدىكر2.2-1.5مفالمكادالعضكيةمف
(4)تفاعدرجاتالحرارةكالرطكبة.عندار






                                       
 .113,ص1982دمحمعبدهللاالنجـكخالدبدرحمادؼ,الرؼ,كميةالزراعة,جامعةالبصرة,(1)
 .65,ص1979خطابصكارالعانيكنكرؼخميلالبرازؼ,جغرافيةالعراؽ,مديريةدارالكتبلمنشر,بغداد,(2)
عميعبدالحسفابراىيـناصرالكعبي,المساحاتالزراعيةكتغيرنسبيافيمحافظاتبابلككربالءكالنجفلسنتي(3)

 .41,ص2229ة,جامعةالمستنصرية,,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةالتربي1996-2226
 .136,ص2212ايادعاشكرالطائيكزمياله,جغرافيةالعراؽاالقميمية,بغداد,(4)
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 التربة الرممية : -د
ىيالتربةالتيتتكاجدفياالجزاءالشرقيةمفمحافظةالقادسيةكالتينشأتبكاسطةزحفالكثباف

بقمةالغطاءاتالنباتيةكمالمرياحالشماليةالغربيةمفدكرفيالرمميةالمتحركةفيىذهالمناطقبسب
تككينيا,يتميزىذاالنكعمفالترببخشكنةالحبيباتكارتفاعمعدؿالرشحاالمرالذؼينعكسفيسرعة
كميةفقدمياهالرؼكتعدفقيرةبالمكادالعضكيةكجيدةالتيكيةالرتفاعنسبةالمساـالكبيرةاالافالمساميةال

بمغتنسبةمادةالرمل(1)بيامنخفضةكسيمةالتأثربالرياحكذاتقدرةمنخفضةعمىاالحتفاظبالرطكبة.
 حكالي نسب%82.6فييا الرماؿ عف فضال تحتكؼ التككيف حديثة االجزاء مفككة بأنيا ةكتكصف
ضيقيقعفيكتنتشرىذهالتربةضمفقضاءعفؾعمىنطاقيف(2)%مفالطيف.9%مفالغريفك12.4

,المتاخـلمحافظتيكاسطكذؼقارالقسـالشماليمفالقضاءكاالخرينتشرفيالقسـالجنكبيالشرقي
كتعدغيرمالئمةلإلنتاجالزراعيلفقرىابالمكادالعضكيةكعدـاحتفاظيابالمياه.

 التربة الصحراكية الجبسية: -ق
%كجاءذلؾ62كاحتكائياعمىنسبةعاليةمفالجبستبمغتتميزىذهالتربةبنسيجياكنفاذيتياالعالية

تكجدفياالجزاء الحجكـمفالصخكرالجبسيةالصمبةكالحصىكالرمل. نتيجةالنتشارذراتمختمفة
مع االدارية كالحدكد شرقا )الفرات( الشنافية بيفنير ما كتشغلمنطقة مفالمحافظة الغربية الجنكبية

.محافظتيالنجفكالمثن الغربية اليضبة مفتربة كىيجزء , مف(3)ىغربا عالية تحتكؼعمىنسبة
%كالمادةالعضكيةقميمةبسببقمةالغطاءالنباتي,تمتازايضابقمةالممكحةفييااذ72الجبستصلالى
(4)مممكز/سـ.4تقلعف

 رابعا: المكارد المائية:
ا يعتبر فيك الميمة الطبيعية المكارد مف بإذابةالماء يقكـ كما الحية النباتات ألنسجة مككف ىـ

العناصرالمعدنيةالمكجكدةفيالتربةكنقمياالىداخلالنباتزيادةعمىاىميتولعمميةالتمثيلالضكئي
كعميوفافتكافرالمياهسكاءكانتمياهاإلمطاراـالمياهالسطحيةاـالجكفيةتعتبرعاملفينجاحاك

                                       
 25-24ىاشـدمحمصالح,مصدرسابق,ص(1)
خمكدعميحسيفالعبيدؼ,التحميلالمكانيالستعماالتاالرضالزراعيةفيقضاءعفؾ,رسالةماجستير)غير(2)
 .43,ص2229كرة(,كميةاالداب,جامعةالقادسية,منش
فيتبايفانتاجالمحاصيلالحقميةفيمحافظة(3) العكاملالطبيعيةكاثرىا صالحياركوممؾكمناىلطالبحريجة,

االنسانية,كميةاالداب,المجمد)  .256,ص2211(,1,2(,العدد)14القادسية,مجمةالقادسيةلمعمـك
(,2221-1991الحسيفالظالمي,التحميلالمكانيإلنتاجالمحاصيلالحقميةفيمحافظةالمثنىلممدة)عبدةحميد(4)

 42,ص2222جامعةالقادسية,–دراسةفيجغرافيةالزراعة,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةاالداب
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نياأياهاإلمطارككماتبيفماتقدـفكتتمثلمصادرالمياهفيمنطقةالدراسةبم(1)راعي.فشلاألنتاجالز
ضمفالفصلالكاحدتساقطياذاتاىميةمحدكدةلككفكمياتياقميمةيضاؼالىذلؾفصيمتياكتذبذب
اذااليمكفاالعتمادعمييافياالنتاجالزراعيالسيماانتاجالفكاكو.

بالنسبةلم لإلنإما الجكفيةفيمنطقةالدراسةكأىميتيا فظةالقادسيةجزءمفمحاتاجالزراعيلككفمياه
العاليةرسكبيالسيلال الممثمةبممكحتيا نكعيةالمياه السطحيةالجاريةفضالعمىرداءة كلتكافرالمياه
المياهالجكفيةأىميةلذالـتكفلمثلىذه(2)مممكز/سـ.9.3جزءبالمميكفأؼمايعادؿ622التيتبمغ

بالنسبةلإلنتاجالزراعي.
لذاتعدالمياهالسطحيةالجاريةالمصدرالرئيسلممياهفيمنطقةالدراسةالذؼتعتمدعميوالزراعةكىي
كشط الحمة شط ىما رئيسيف فرعيف الى اليندية الىسدة كصكلو يتفرععند الفراتكىك بنير تتمثل

(3)/ثا.3ـ63,82كـكمعدؿطاقتوالتصريفية124مةالينديةكيبمغطكؿشطالح
يستمرشطالحمةفيتقدموجنكبسدةالينديةالىافيدخلمحافظةالقادسيةبعدخركجومفمحافظة

كتح كشطالديكانية الرئيسكشطالدغارة شماؿبابلليتفرعإلىثالثفركعىيجدكؿالحرية عند ديدا
.منطقةصدرالدغارة

الثانيمفنيرالفراتعندتفرعوبسدةالينديةفيكشطالينديةالذؼيستمرفياتجاهالجنكبيإماالفرع
كـ,كيتفرعشطالينديةالىفرعيف5مارابمدينةالينديةكالىالجنكبمفمدينةالكفلبمسافةالتتجاكز

دخلبعدىاالحدكدرئيسيفىماشطالككفةكشطالشاميةيجرؼاالكؿمعظموضمفأراضيالنجفثـي
االداريةالغربيةلمحافظةالقادسيةعندشماؿناحيةالشنافيةحيثيمتقيبوذنائبشطالشاميةالمتعددة

التيتصبفيوليعكدنيرالفراتالرئيس.
إماشطالشاميةفيكالفرعالثانيلشطالينديةالذؼيدخلأراضيمحافظةالقادسيةعندناحيةالصالحية

كزقضاءالشاميةكناحيةغماسكقريةالنغيشةالتيتنتييبعدىابجداكؿكيمربمر
فتصبفيشطالشاميةاذيكصلمسيرتوفيالمحافظةكبعدىاينشطرالىشطريفىماالسبيلكالعطشا

.حتىيدخلالمحافظةالمثنى
-(:6كفيمايأتيعرضألىـالجداكؿفيمحافظةالقادسيةخريطة)

 -شط الديكازية : - أ

                                       
 17,ص2224نشركالطباعة,عماف,,دارالشركؽلم1جيادقاسـكزمياله,مفاىيـالزراعةالحديثة,ط(1)
(2) حمادؼعباسحمادؼ,المكاردالمائيةالسطحيةكاثرهفيتكزيعالسكاففيمحافظةالقادسية,مجمةالقادسيةلمعمـك

 135,ص2224,العدداألكؿ,7اإلنسانية,المجمد
 2219ة,بياناتغيرمنشكرة,مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,شعبةالمدالكالتالمائي(3)
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كىكالفرعالثالثمففركعشطالحمةبعدفرعيالحريةالرئيسكالدغارةكيعداطكؿمجرػمائييمرفي
مساحةتقدر/ثاكىكبذلؾيركؼ3ـ62كـاماطاقتوالتصريفيةفقدبمغت123المحافظةاذيبمغطكلو

 (1).دكنما522,222بحكالي
م الدغارة مفشماؿصدر مسيرتو الديكانية شط كناحيةكيبدا الديكانية كمركزقضاء السنية بناحية ارا

السديركمركزقضاءالحمزةكيستمرفياتجاىونحكالجنكبحتىيدخلأراضيمحافظةالمثنىعند
كـكبمعدؿ34.5قضاءالرميثةكمفاىـفركعوىيجدكؿالشافعيةالحديثالذؼيتفرععندالكيمكمتر

-:(2)دكنماكمفتفرعاتو91632حةالتييركييافتقدربحكالي/ثاإماالمسا3ـ12.7تصريفيصلالى
1- الكيمكمتر عند الحديث الشافعية جدكؿ مف يتفرع : النكرية 12جدكؿ طكلو كبمعدؿ22كيبمغ كـ

دكنما.3857/ثاكيركؼمساحةتقدربحكالي3ـ1.5تصريفقدره
كـكطاقتو12.5كيبمغطكلو8.2كمترالحفارالصغير:يتفرعمفجدكؿالشافعيةالحديثعندالكيم-2

دكنما.22.222/ثاكيركؼمساحةتقدربحكالي3ـ1.7التصريفيةالفعمية
الفرعالثانيمفشطالديكانيةفيكجدكؿالشافعيةالقديـالذؼيتفرععندالكيمكمتر مفالضفة42اما

 طكلو كيبمغ الديكانية لشط بمغت6اليسرػ تصريفية كبطاقة بحكالي/ثا3ـ1كـ تقدر مساحة كيركؼ
دكنما.5842

اقتوكـكط6.8كيبمغطكلو34.5اماالفرعالثالثىكمصرؼخافالجدكؿكالذؼيتفرععندالكيمكمتر
 الفعمية 3ـ34التصريفية /ثا بحكالي تقدر مساحة شط3224كيركؼ مشركع انجاز حالة كفي دكنما

الديكانيةلغرضزيادةسرعةتيارالماءداخلكزيادةتصريفيةالديكانيةالذؼييدؼالىتنفيذدكارشط
تصريفشط يرتفع لمجراه الزراعة المجاكرة كاالراضي الديكانية مدينة عند الجكفية المياه نسبة كتقميل

(3)/ثا.3ـ96.2الديكانيةالى
 شط الدغارة :  - ب

 المسافة في الجانباأليسر مف الحمة شط مف الدغارة شط يتفرع كبتصريفمقداره123الكيمكمترية
كالتصريفالتشغيمياليتجاكزفيالكقتالحاضر3ـ75 كيبمغطكلو3ـ45/ثا كـكتبمغمساحة68/ثا

 دكنما.362.222المركيةفيشطالدغارة

                                       
عبداالميرمحبكبة,مصادراإلركاءفيمحافظةالقادسية,مديريةرؼمحافظةالقادسية,شعبةالتخطيطكالمتابعة(1)

22,ص1997,تقريرمطبكعبالركنيك,
 .2219ة,مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,قسـاإلشراؼكالمتابعة,بياناتغيرمنشكر(2)
(3), الرؼ مشاريع كتصاميـ لدراسة االكسط الفرات دراسات مركز , الديكانية شط لتكسيع الفني التقرير الرؼ, كزارة

.4,ص1992بغداد,



38 

 

كناحيةسكمرعند16افشطالدغارةبمسيرتوالجنكبيةالشرقيةيمربمركزناحيةالدغارةعندالكيمكمتر
الكيمك الكيمكمتر23متر عفؾعند الكيمكمتر49.5كمركزقضاء البديرعند كتتفرعمنو69كناحية

 (15)مجمكعةمفالجداكؿبمغعددىا بمغمجمكعيا كبمغ62.229جدكؿكبطاقةصريفيةتصميمية
.(7جدكؿرقـ)دكنما(365943)مجمكعالمساحاتالتيتركيياىذهالجداكؿ

 شط الشامية :  -ج
الفرعالثانيمفتفرعاتشطالينديةبعدفرعالككفةاذيخرؽاراضيالمحافظةفيجياتياالشماليةىك

ب مارا الجنكب نحك متجيا الغربية الكيمكمتر عند الصالحية عند23.5مدف الشامية قضاء كمركز
تصريفوكـكمعدؿ82كيبمغطكؿشطالشامية71.42كـكناحيةغماسعندالكيمكمتر42الكيمكمتر
(1)دكنما.222.222/ثاكتصلمساحةاألراضيالتييركييا3ـ182

 عددىا بمغ جداكؿ مجمكعة الشامية شط مف 22كتتفرع طكليا كمجمكع كمجمكع(كـ152.1)جدكال
كينتييشط(8رقـ)دكنماجدكؿ 993.9/ثااماالمساحةالتيتركييافبمغت3ـ86.6تصاريفبمغت

الجداكؿالتيتصبفينيرالفرات)الشنافية(الذؼأراضيالمحافظةعندشماؿالشاميةبمجمكعةمف
ناحيةالشنافية.
















                                       
.2222مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,قسـاالشراؼكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة,(1)
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(6خريطة)
المكاردالمائيةالسطحيةفيمحافظةالقادسية

 الخطة , العمراني التخطيط مديرية العامة, كاالشغاؿ البمديات كزارة العراؽ, جميكرية عمى اعتمادًا الييكميةالمصدر:
.2212,لعاـ522222:1لمحافظةالقادسية,خريطةالمكاردالمائيةبمقياس
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(7جدكؿ)
 الجداكؿالمتفرعةمفشطالدغارة

 إسم
 الجدول

 الطول
 ) كم (

 التصرٌف التصمٌمً
 / ثا ( 2) م

 المساحة المروٌة
 ) دونم (

 10202 20822 8202 أبو صبخة

 8338 00222 103 أم صخٌلة

 2080 00133 3 حنٌن أبو

 20 00112 202 ورشانة

 02201 00802 03 الفوار

 28280 00 01 الجوعان

 18120 20322 0202 نفر

 8222 00228 1 أم الصخٌم

 0128 00120 2 الفوارة

 23128 20801 00 جحٌش

 02203 00222 08 لناة عفن

 213203 010822 20082 الثرٌمة

 0118 00108 83031 التونٌة

 12021 20828 02 الجنابٌة الٌسرى

 02280 2000 20 الجنابٌة الٌمنى

 232812 300008 813000 المجموع

 . 2121المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية   قسـ اإلشراؼ كالمتابعة  بيازات غير مزشكرة  
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(8جدكؿ)
 الجداكؿالمتفرعةمفشطالشامية

 إسم
 الجدول

 المساحة المروٌة ) دونم ( / ثا ( 2التصرٌف الفعلً ) م الطول ) كم (

 2000 8 80 المهناوٌة

 2000 2 08 الجٌجان

 8200 2 203 عكر

 8000 2 8 غضب

 300 2 2 الحدادي

 1320 2 2 مهدي العسل

 01002 8 2 النجارمة

 8228 002 8 غرٌشة

 3828 2 1 الغشانٌة

 1220 2 1 الدراغً

 8000 1 01 المعٌرة

 1200 2 1 الفٌضة

 08000 3 202 طبرال ابراهٌم

 1200 1 00 حاوي

 808 8 00 أبو حالل

 0202 1 1 ضاحً آل حمود

 8000 1 00 الفضٌل

 220 003 1 آل بعٌوي

 2000 3 3 الخمس

 0020 3 1 النغٌشة
 .2119كالمتابعة   بيازات غير مزشكرة  المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة القادسية   قسـ اإلشراؼ 

 شط الككفة  الفرات( في الشزافية :-د
كىكاالمتدادالطبيعيلنيرالفراتفيالشنافيةبعدمركرهبمدفالككفةثـيدخلالحدكداإلداريةلمحافظة

رزنيرالفراتيمتقيبذنائبشطالشاميةكبمقائيايب7القادسيةعندشماؿناحيةالشنافيةكعندالكيمكمتر
الرئيسالذؼيخترؽأراضيىذهالناحيةليكاصلبعدىاالنيرجريانوحتىيدخلأراضيمحافظةالمثنى

(1)دكنما.96791/ثاكيركؼمساحةتقدربحكالي3ـ132كـكطاقتوالتصريفية43كبذلؾيككفطكلو

                                       
.2222محافظةالقادسية,قسـاالشراؼكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة,مديريةالمكاردالمائيةفي(1)
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كمايتضحشرؽمحافظةالقادسيةكىناؾمجمكعةمفالجداكؿالمتفرعةمفنيردجمةكجدكؿالغراؼ
:كاالتي(9جدكؿرقـ)مف
 جدكؿ الحرية الرئيس:-1

كبطكؿكمي/ثا3ـ7.7كـكبتصريفمقداره123يتفرعمفشطالحمةفيالجانبااليسرفيالمسافة
كـكتقدرالمساحةالتييركييابحكالي25كـكالجنكبيبطكؿ18كـكيتفرعالىفرعيفالشماليبطكؿ6

(1)دكنـ.5242
 جدكؿ الشريفية :-2

ـ/ثاكيطكؿ2,59كـبتصريفمقداره124يتفرعمفشطالحمةالجانبااليسرفيالمسافةالكيمكمترية
دكنـفيالمحافظة.18222جماليةالتييركيياكـكتقدرالمساحةاإل18مقداره
 -جدكؿ معصكمة الحديث:-3

بابلكيبمغطكلو مفشطالحمةضمفمحافظة المتفرعبدكره كـكطاقتو13يتفرعمفجدكؿالظميمة
.(2)دكنمافيالمحافظة3.522/ثاكيركؼمساحةتقدرب3ـ3.123التصريفية

 -جدكؿ البسرككية:-4
دجم نير مف يتفرع المسافة في لممحافظة اإلدارية الحدكد كيدخل الككت سدة مقدـ كـ65.222ة

يتفرعالىفرعيف82.522,كفيالكيمكمتر97.75/ثاكيبمغطكلو3ـ52كبتصريفتصميميمقداره
كالجنكبيبطكؿ3ـ22كـكبتصريف11الشماليبطكؿ كالذؼيتفرع3ـ12كـكبتصريف15/ثا /ثا
دكنمافيالمحافظة.52222البكحسيفكيركؼمساحةزراعيةتقدربحكاليالىفرعيفالحجاـك

كـكتصريفيوعندحدكد5يتفرعمفنيرالغراؼفيمحافظةكاسطكيبمغطكلوضمفمحافظةالديكانية
 كاسط مع بيف3ـ5المحافظة مكزعة زراعية مساحات الجداكؿ ىذا تصريف معدالت في تشترؾ /ثا
الككتكالناص محافظات يركييا التي الزراعية االراضي مساحة تقدر , كالديكانية في4122رية دكنما

/ثا.3ـ18فظةكبمعدؿتصريفقدرهالمحا
  -جدكؿ مرزيجة:5

كـكتصريفوعندحدكد5يتفرعمفنيرالغراؼفيمحافظةكاسطكيبمغطكلوضمفمحافظةالديكانية
 كاسط مع تصريف3ـ5المحافظة معدالت في تشترؾ بيف/ثا مكزعة زراعية مساحات الجدكؿ ىذا

                                       
.2222مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,قسـاالشراؼكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة,(1)
(المصدرنفسة.3)
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 يركييا التي الزراعية االراضي مساحة تقدر , كالديكانية الككتكالناصرية في4122محافظات دكنما
(1)/ثا.3ـ18المحافظةكبمعدؿتصريفقدره


 -جدكؿ القمعة :-6

تصريفوعندحدكدكـك5يتفرعمفنيرالغراؼفيمحافظةكاسطكيبمغطكلوضمفمحافظةالديكانية
/ثاتكزعمعدالتتصريفوبيفالناصريةكالديكانيةكىكيركؼبتصريفقدره3ـ5المحافظةمعكاسطيبمغ

دكنمافيالمحافظة.142222/ثاكتقدرالمساحةالتييركييابحكالي3ـ7
 -جدكؿ  حية :-7

كـكطاقتوالتصريفية35يتفرعمفنيرالغراؼفيمحافظةكاسطكيبمغطكلوضمفمحافظةالقادسية
دكنمافيالمحافظة.3522/ثاكيركؼمساحةتقدربحكالي3ـ4
/ثاتكزعمعدالتتصريفوبيفالناصريةكالديكانية3ـ5كتصريفوعندحدكدالمحافظةمعكاسطيبمغ

دكنمافيالمحافظة.3522/ثاكتقدربحكالي3ـ7كىكيركؼبتصريفقدره
 -جدكؿ المدلبيا:-8

قدرتبحكالي البديرشرؽالمحافظة زراعيةضمفناحية كبتصريفقدره4222كيركؼمساحة دكنما
(2)كـ.42/ثاكيبمغطكلو3ـ5

(9جدكؿ)
الجداكؿالمتفرعةمفشطالككفة)الفرات(فيالشنافية

 إسم
 الجدول

 الطول
 ) كم (

 التصرٌف الفعلً
 / ثا ( 2) م

 المساحة المروٌة
 ) دونم (

 2010 202 3 الحرٌة الرئٌسجدول 

 02000 8028 02 جدول الشرٌفٌة

 20200 20002 02 جدول معصومة الحدٌث

 20000 00 00 جدول البسروكٌة

 1000 02 2 جدول مرزٌجة

 010000 2 2 جدول الملعة

 2200 1 22 جدول ضحٌة

 1000 2 18 جدول المدلبٌل

.2222القادسية,قسـاإلشراؼكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة,المصدر:مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظة

                                       
 .2222غيرمنشكرة,(مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,قسـاالشراؼكالمتابعة,بيانات1)




 

 
 

 انفصم انثانث
انؼىايم اجلغرافٍت انبشرٌت املؤثرة 

انفىاكه يف حمافظت  اشجار ػهى زراػت
 انقادضٍت
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 انفصم انثانث
 

اكال: السكاف: 
افدراسةالسكافكاأليادؼالعاممةفيالزراعةكتكزيعيايعدمفالجكانبالميمةكاألساسيةفيالدراسة

فالنسبةلمنطقةالدراسةرغـكجكدالمكننةفيالزراعةاالافعديدمفالعممياتالزراعيةضمتيسيطر
مراضكجنيالمحاصيلكعمميةنقموعميياالعملاليدكؼمثلالبذركرعايةالنباتكالتسميدكمكافحةاال

الىاالسكاؽحيثيعداالنسافىكالمحرؾاالساسليذهالعممياتفاألرضكااللةتكملمعودائرةاالنتاج
 لكنيماادنىمنومرتبةكاقلاىمية.

 زمك السكاف كتكزيعهـ : -1
ىاكاعدادىامفجيةافنكعالقكةالعاممةمفحيثالتركيبالجنسيكالعمرؼكمفحيثدرجةتطكر

كمستكػحياتيامفجيةاخرػكنظراألىميةاليدالعاممةفيالدراسةالبدمفمعرفةاعدادىاكتكزيعيا
حكالي1997(افعددسكافمنطقةالدراسةفيعاـ12كيتضحمفخالؿالجدكؿ) الجغرافيككثافتيا

%(,كفي52.9حضرفقدبمغت)%(كامانسبةسكافال47.1(نسمةشكمتنسبةالريفمنو)751331)
%(ككانتنسبة1.22(كبنسبةنمكسنكيةبمغت)1277614ازدادعددالسكافحكالي)2229عاـ

بمغت)43.5الريفمنيـ) سنكية نمك الحضر)2.31%(كبنسبة مفمجمكع53.7%(كشكمتنسبة )%
 %(.1.23سكافالمحافظةكبنسبةنمكسنكيةبمغت)
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(12جدكؿ)
 2221(كالمتكقعلعاـ2229-1997ة)حجـالسكافكتكزيعيـالسكانيفيمحافظةالقادسيةلممد

 النمو نسبة
 السنوٌة
لسكان 

 الحضر%

 نسبة
سكان 

 الحضر%

سكان 
الحضر 
 )نسمة(

 نسبة النمو
السنوٌة 
لسكان 
 الرٌف%

نسبة 
 سكان

 الرٌف%
 

سكان 
 الرٌف
 )نسمة(

 نسبة)*(
النمو 
 السنوٌة

 مجموع
السكان 
 نسمة

 السنة

203 

2808 282232 

8028 

1200  222232 

2002 

220220 0882 

 
2302 302282 1202  138828 0012223 8008 

2203 222020 1801  220212 0232812 8088 

     لمحافظةالقادسية1997المصدر:ىيأةالتخطيط,الجيازالمركزؼلالحصاء,نتائجتعدادلسنة

.2229ىيأالتخطيط,الجيازالمركزؼلالحصاء,بياناتغيرمنشكرةلسنة
.2222ىيأالتخطيط,الجيازالمركزؼلالحصاء,بياناتغيرمنشكرةلسنة

 باعتمادالمعادلةالمعتمدةمفقبلاالمـالمتحدةكىي(R)استخراجنسبةالنمكالسنكية

R = ( √ 1
  

  – 1 ) 122 

 
 

- U.N. Demographic Year book, 36 issm, New York, 1986, p.53
بحسبالمعادلةاآلتية:2222ثـاستخراجمتكقععددالسكافلعاـ

Pn = Po (1+r)n 
إذاف:

Pnعددالسكافالمتكقعلسنةاليدؼ: 
Poعددالسكاففياخرتعداد:
rمعدؿالنمكالسكاني:
N.عددالسنكاتالفاصمةبيفاخرتعدادكالسنةالمستقبمية:

 عباسفاضلالسعدؼ, جالمصدر: السكاف, 1جغرافية المكصل, جامعة كالنشر, دارالكتبلمطباعة مديرية ,2222,
.324ص
(نسمةباستمرارزيادةمعدؿالنمك1365945حتىيصل)2222افيزدادعددالسكاففيعاـكيتكقع

سكافالريفمنيا)3.25السنكؼ) كتشكلنسبة نمكسنكية)%42.4( كبنسبة سكاف%2.39( اما )%
ف بمالحضر نسبتيـ)قد )57.6غت بمغت سنكؼ نمك كبنسبة )%3.6( الجدكؿ خالؿ (12%(.كمف

P1عددالسكاففيالتعداداالخير: 
Poعددالسكاففيالتعدادالالحق: 
tعددالسنكاتبيفالتعداديفينظر: 
rمعدؿالنمكالسكانيالسنكؼ: 
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سقاطات7كخريطة) 2222(يتضحافىناؾارتفاعكاضحفينسبةسكافالحضرمابيفالتعداديفكا 
كانخفاضفينسبةالريفكيعزػىذااالرتفاعالىىجرةمفالريفالىالمدينةمفاجلتكفرالخدمات

منياالتعميـكالصحةكالعمل.االفضل
(افىناؾتبايف7(كخريطة)11امابالنسبةلتكزيعالجغرافيلمحضركالريففنمحعمفخالؿجدكؿ)

%(مفسكافالحضرمكزعةعمى62.4مابيفالكحداتفقدتصدرقضاءالديكانيةالمرتبةاالكلىبنسبة)
الثا بالمرتبة الحمزة قضاء كيأتي القضاء بنسبة)نكاحي يميو14.8نية القضاء نكاحي عمى مكزعة )%

بنسبة) الشامية عفؾ14.2قضاء قضاء االخيرة بالمرتبة كيأتي القضاء نكاحي عمى مكزعة )%
%(مكزعةعمىنكاحيالقضاء.12.6بنسبة)
( االكلىبنسبة المرتبة الشامية سكافالريففقدتصدرقضاء مفسكافالريفمكزعة32.4اما )%

%(مكزعةعمىنكاحيالقضاء28,1عمىنكاحيالقضاءكيأتيقضاءالديكانيةبالمرتبةالثانيةبنسبة)
بنسبة) الحمزة يميوقضاء مكزعةعمىنكاحيالقضاءكيأتيقضاءعفؾ22.7يميوقضاء بالمرتبة%(

%(مفسكافريفالمحافظةمكزعةعمىنكاحيالقضاء.19.8االخيرةبنسبة)
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(11جدكؿ)
 2222اعدادالسكافمحافظةالقادسيةبحسبالبيئةكفقتقديراتعاـ

ريف  الكحدات حضر
 المجمكع النسبة% المجمكع النسبة% االدارية

6.2 36112 54.5 425252  قضاءالديكانيةمركز
6.5 37582 1.5 11522  ناحيةالسنية
8.2 48139  ناحيةالدغارة 21621 2.8
7.2 41977  ناحيةالشافعية 12225 1.6
 المجمكع 472622 62.4 163826 28.1
3.4 19758 4.8 37423  مركزقضاءعفؾ
7.3 42517 3.8 29912  ناحيةاؿبدير
5.3 31122 1.5 11859  ناحيةسكمر
3.8 22246 2.6 4441  ناحيةنفر
 المجمكع 74633 12.6 115421 19.8
8.5 49382 11 91351 مركزقضاءالحمزة
6.5 37472 1 8234 ناحيةالسدير
6 39294 2.8 22282 ناحيةالشنافية
22.7 125946 14.8 121465  المجمكع
7.2 41525 7.8 61292  مركزقضاءالشامية
11.5 66549 4.6 3861 ناحيةالصالحية
6.4 37252 1.3  ناحيةالميناكية 12699
 ناحيةغماس 36533 2.5 32717 5.3
32.4 175568 14.2 112183 المجمكع
122 582741 122 778921  المجمكع

 2222المصدر:جميكريةالعراؽ,كزارةالتخطيط,الجيازالمركزؼلإلحصاء,تقديرات
.الباحثتـاستخراجالنسبمفقبل-
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(7خريطة)
2222التكزيعالنسبيلمسكافحسبالبيئةفيمحافظةالقادسيةكفقتقديرات

 
(11المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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االيدي العاممة:-2

اىمية االرضكأكثرىا سطح عمى انتشارا كاكسعيا الغذاء عمى الحصكؿ كسائل ارقى مف الزراعة
كتعدالزراعةىيمجيكداتاالنسافمفاجلالعيشضمفحياةلممجتمعاتالزراعيةحتىالصناعيةمنيا.

ممياتإليجادبيئةمستقرةمعتمداعمىالتربةلمزراعةكبمعنىافالزراعةىياالستعانةبمجمكعةمفالع
حاجاتاالنساف النباتلسد معاالخركعمى(1)لنمك افاالنسافكاالرضعامالفيتفاعلكلمنيما .

كالزراعي عامة االقتصادؼبصكرة التطكر درجة في يظير الذؼ يتكقفالتجاكب التفاعل ىذا مقدار
تياالكامنةالىانتاجيةيستثمرىابصكرةخاصةكاالنسافىكالكاسطةالستغالؿمكارداالرضكتحكيلطاق

 (2)لمنافعو.
كتعداأليدؼالعاممةمفاىـالمتطمباتفيزراعةاشجارالفاكيةكذلؾلتعددالعممياتالزراعيةالخاصة
بياالتيتتطمبالىالجيدالمتكاصلكعمىطكؿاياـالسنةكتتمثلبعمميةحراثةاالرضكتطييرالجداكؿ

كتسكيقيا.كميااعماؿالذؼيككفعمىعدةمراتاألفاتكجنيالثماركجاركتسميدىاكتقميـاألشكالسكاقي
تتطمبالىجيكدكبيرةلأليدؼالعاممة,فضالعفصعكبةاستخداـااللةفيبعضالعمميات.افتكفر

معرفةدكرااليدؼالعاممةبالعددالكافيمفالعكاملالميمةكذاتاالثرالبارزفيتكسعاالنتاجكتطكرهكل
المساحة بيف الكاضحة العالقة عف الكاضحة الصكرة اعطائيا خالؿ مف الزراعة في العاممة االيدؼ
المزركعةفعالكبيفعددالعامميففيالزراعةفعال,مستبعدالسكافغيرالعامميففيالزراعةكالمساحات

غيرالمزركعةسكاءكانتصالحةلإلنتاجاـغيرصالحة.
 دي العاممة:كثافة االي - أ
كلتسميطالضكءبشكلاكبرعفطبيعةاليدالعاممةكالعالقاتالمكانيةبالمساحةالتيتشغمياالبدمف

تكضيحابرزالكثافاتكعمىالنحكاالتي:
 الكثافة العامة-
كىيمفاسيلانكاعالمقاييسالتيتظيرالعالقةبيفاالرضكالسكافمفخالؿقسمةعددسكاف

(3)عينةعمىالمساحةالكميةلتمؾالمنطقة.منطقةم
مجمكعالسكافالكمي/مجمكعالمساحةالكمية.الكثافةالعامة=

كعمىالرغـمفافىذاالنكعمفالكثافاتلواثركبيرفيكلمفكظيفةالسكافككظيفةاالرضفيكال
 مكاف تختمفمف الكثافة ىذه تدخلضمف العيكبفاألرضالتي مف غيريخمك تككف كقد الىاخر

                                       
.19احمدعميىاركف,مصدرسابق,ص(1) 
.143خطابصكاركنكرؼخميلالبرزاؼ,مصدرسابق,ص(2)
.135,ص1982,دارالمعرفة,بغداد,1عبدالحسيفزينيكاخركف,االحصاءالسكاني,ط(3)
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مستغمةبصكرةصحيحةكنالحعىناؾتبايفبيفالكحداتاالداريةكيرجعسببالتبايفالىاختالؼاعداد
التيينتشر كبالالسكافكالمساحة تعطينتائجغيرتاؼكفعمييا, اذ النكعيعطيفكرةكاقعية افىذا

الى عددالعامميفألنياكقدبمغتىذهالكثافةفيبسيطةعفمدػتركزالسكافكالتعدمؤشراحقيقيا
القادسيةلسنة (نجدتاف8(كخريطة)12(نسمة/دكنـ.كمفجدكؿ)166.8حكالي)2222محافظة

ككانتاعمىكثافةمركز سكانيا كاعداد بيفالكحداتاالداريةبحسبمساحةكلكحدة متباينة الكثافة
نسمة/دكنـ(بسببقابميةاالرض1278ىبكثافةسكانيةبمغت)قضاءالديكانيةالذؼجاءبالمرتبةاالكل

لمزراعةكتكفرالمكاردالمائيةكايضاتركزالنشاطاتاالقتصاديةالمختمفةفيوبكصفومركزالمحافظةكفي
نسمة/دكنـ(لضعفقابميةاالرض32.4نفسالكقتجاءتناحيةالبديربالمرتبةاالخيرةبكثافةبمغت)

تشاراالراضيالصحراكيةكشحةالمياه.لمزراعةكان
اماباقيالكثافاتتتكزعفيالمحافظةبيفىاتيفالكثافتيفكبأعدادمختمفةلكلكحدةادارية.

 -الكثافة الزرااية:-
كيقصدبياالنسبةبيفعددالعامميففيالزراعةفيمكافمعيفكالمساحةالمزركعةفعال.كتعدمفاىـ

ؾلقربياكتمثيمياالتمثيلالحقيقيلطبيعةالعالقةبيفالسكافالريفيفالنيـايدؼعاممةزراعيةاالنكاعكذل
كبيفالمساحةالمستثمراكالمزركعةفعالكىيبذلؾتستبعدسكافالحضرالفليسليـمساسبالنشاط

(1)الزراعي
كتتبايفالكثافةمفقضاءالىاخرنسمة/دكنـ(1121.9اذبمغتالكثافةالزراعيةفيمحافظةالقادسية)

(نمحعافاعمىكثافةزراعيةفيمحافظةالقادسيةسجمتفي9(كخريطة)12فمفخالؿالجدكؿ)
اذسجمتناحيةالشنافيةالمرتبةاالكلىحيثبمغت/دكنـنسمة(341.7قضاءالحمزةبمعدؿبمغحكالي)

/دكنـثـناحيةالسديرنسمة(59.6زةبمغتحكالي)ثـمركزقضاءالحم(نسمة/دكنـ242الكثافةحكالي)
بمغت) حكالي)(نسمة/42.1بكثافة بمغ بمعدؿ الشامية يأتيقضاء ثـ مركز/دكنـنسمة(312.5دكنـ,

بمغت) كثافة االكلى المرتبة الشامية حكالي137.2قضاء حيثبمغتالكثافة الصالحية ناحية ثـ )
(نسمة/دكنـثـ82.7)






                                       
.624,ص19888طوحمادؼالحديثي,جغرافيةالسكاف,دارالكتبلمطباعةكالنشر,جامعةالمكصل,(1)
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(12)جدكؿ

 2222 الكثافاتالسكانيةفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلسنة

 السكان الوحدات االدارٌة
 المساحة

كم
8

 

الكثافة 
 العامة
 

اعدادالعاملٌن 
 فً زراعة

 الفواكه

المساحة 
 المزروعة

فعال بأشجار 
الفواكه 
 )دونم(

 الكثافة
 الزراعٌة

اعداد 
 سكان
 الرٌف

 المساحة
 الصالحة

اعة للزر
 )دونم(

الكثافة 
 الرٌفٌة
 

 80203 02203 23000 12 2 020 0822 230 130238 ٌةمركزلضاءالدٌوان

 22002 032 22220 2201 202 220 823 830 38230 الدغارة

 88202 02308 12028 2008 208 202 822 800 18008 السنٌة

 28202 8202 20822 1008 102 080 021 101 21808 الشافعٌة

 000203 22172 022203 08002 8201 0022 20202 0822 321183 المعدل

 3002 282 08222 00008 001 010 002 221 22020 مركزلضاءعفن

 8301 030802 18202 1101 000 80 2801 0822 32182 البدٌر

 00202 200 20000 3208 003 20 2202 238 18828 سومر

 2202 100 88013 2000 002 20 2208 320 83122 نفر

 81102 822802 002180 82803 203 830 20020 2210 080021 المعدل

 08202 820 18228 2803 2 200 821 300 010222 مركزلضاء الحمزة

 803 02202 22120 1800 202 010 2102 210 12201 السدٌر

 00300 22302 28081 810 002 080 22081 0021 30021 الشنافٌة

 28803 23002 082813 21002 202 230 00202 8821 812100 المعدل

 22202 08803 10282 02208 0103 8002 232 020 008218 مركزلضاءالشامٌة

 21808 2201 33218 2002 202 380 822 080 21222 ناحٌة الصالحٌة

 22002 000 22020 8202 0002 820 820 020 12218 ناحٌة المهناوٌة

 2108 23108 20202 3202 83 0200 822 128 002028 ناحٌةغماس

 031803 33208 022210 20002 2203 1302 20202 802 822220 المعدل

 222002 122302 220010 000008 8101 3220 03302 2022 0228381 المجموع

2222جميكريةالعراؽ,ىيأةالتخطيط,الجيازالمركزؼلالحصاء,تقديرات-1المصدر:
قسـاالحصاء,بياناتغيرمنشكرةيةالزراعة,مدير-2
تـاستخراجالكثافاتمفقبلالباحثحسبالقكانيف:-
مجمكعالسكافالكمي/مجمكعالمساحةالكمية.  = الكثافةالعامة -أ

=مجمكعسكافالريف/مساحةاالراضيالتييتكزعكفعمييا. الكثافةالريفية -ب
العامميففيالزراعة/مساحةاالراضيالمزركعةفعال.=عددالسكاف الكثافةالزراعية-ج

حكالي) بمغت بكثافة غماس 65.3ناحية بكثافة/دكنـنسمة( الميناكية ناحية كاخيرا
(نسمة/دكنـسجل259.6ثـيأتيقضاءعفؾبالمرتبةالثالثةبمعدؿبمغحكالي)(نسمة/دكنـ27.3بمغت)

(نسمة/دكنـثـناحيةسكمربالمرتبةالثانية122.2لكثافةحكالي)مركزقضاءعفؾالمرتبةاالكلىبمغتا
(نسمة/دكنـ,كاخيراناحيةالبديربكثافة51.1ثـناحيةنفربكثافةبمغت)(نسمة/دكنـ63.9بمغتحكالي)
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(8خريطة)
2222الكثافةالعامةفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلسنة


(12عمىجدكؿ)المصدر:اعتمادا
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(9خريطة)
2222الكثافةالزراعيةفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلسنة

 
(12المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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سجمتناحية(نسمة/دكنـ192.8(نسمة/دكنـ,كاخيراقضاءالديكانيةبمعدؿبمغ)44.4بمغت)
ثـمركزقضاءالديكانيةبالمرتبةالثانيةبمغتحكالي(نسمة/دكنـ72.2الدغارةالمرتبةاالكلىحيثبمغت)

)(نسمة/دكنـ43) بمغتحكالي الشافعية ناحية بالمرتبة(نسمة/دكنـ42.2ثـ السنية ناحية تأتي كاخيرا
 (نسمة/دكنـ.37.4االخيرةبمغتحكالي)

الكثافة الريفية:-
ةاالراضيالزراعيةالتييشغمكنيا,كىياحدانكاعالكثافاتالتيتشملسكافالريففقطعمىمساح  

(12كمفخالؿالجدكؿ)دكنـ(نسمة/3532.5القادسيةحكالي)كقدبمغتالكثافةالريفيةفيمحافظة
(نمحعافىناؾتبايففيالكثافةبيفالكحداتاالداريةحيثسجلقضاءالشاميةاعمى12كخريطة)

( بمغ بمعدؿ احتمت (1642.6كثافة اذ بمغتنسمة/دكنـ بكثافة االكلى المرتبة الصالحية ناحية
ثـناحيةنسمة/دكنـ (338.7ثـمركزقضاءالشاميةبالمرتبةالثانيةبكثافةبمغت)نسمة/دكنـ (849.2)

ثـيأتي(نسمة/دكنـ,84.2كاخيراناحيةغماسبكثافةبمغت)نسمة/دكنـ(372.5الميناكيةبكثافةبمغت)
 بالمرتبة الديكانية )قضاء بمغ بمعدؿ كثافة(نسمة/دكنـ1113.6الثانية اعمى السنية ناحية سجمت

(نسمة/دكنـكاخيراناحيةالدغارةبكثافة328.5ثـناحيةالشافعيةبكثافةبمغت)(نسمة/دكنـ351.7بمغت)
اذسجل(نسمة/دكنـ529.6(نسمة/دكنـ,كيأتيقضاءالحمزةبالمرتبةالثالثةبكثافةبمغت)227.8بمغت)
(نسمة/دكنـثـتأتيناحيةالسديربالمرتبةالثانيةبكثافةبمغت197.5كزقضاءالحمزةبكثافةبمغت)مر
(نسمة/دكنـكيأتيقضاءعفؾبالمرتبةاالخيرة116.1ثـناحيةالشنافيةبكثافةبمغت)(نسمة/دكنـ216)

حكالي) بمغت المركز244.7بكثافة المرتبة سكمر ناحية احتمت  نسمة/دكنـ بمغت( بكثافة االكؿ
بمغتحكالي)123.7) بكثافة نفر ناحية ثـ نسمة/دكنـ عفؾ53.8( قضاء مركز ثـ ك نسمة/دكنـ )

(نسمة/دكنـ.26.4(نسمة/دكنـكاخيراناحيةالبديربكثافةبمغت)62.8بكثافةبمغتحكالي)
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(12خريطة)
الكحداتاالداريةالكثافةالريفيةفيمحافظةالقادسيةبحسب


(12المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 خبرة اليد العاممة الزرااية:-2
المساحة في كذاتتأثير الفاكية اشجار فيزراعة االساسية العكامل مف تعد العاممة اليد خبرة اف

كالنكعيةكحجـاالنتاج,اذتعملاليدالعاممةذاتالخبرةفيتذليلالعقباتالتيتكاجوالعمميةالزراعيةفي
متطكرة,اذالتزاؿخبراتيـدكفالمستكػجميعمراحميافمنطقةالدراسةتفتقرلمثلىذهالخبراتالعمميةال

المطمكبلمنيكضبكاقعاالنتاجالزراعي.اذافالخبرةفيادارةاالرضالزراعيةترتبطبإمكانياتالمزارع
تراكـلدييـمفخبرةطكؿسنكاتممارسةالعملكالتي فياتخاذقراراتوكمتابعةتنفيذىافضالعفما

اال عممية فيادارة كمفخالؿجدكؿيكرسكنيا بانخفاضالمستكػالعمميليـ, نتاجالزراعيكالمقترنة
(نالحعافىناؾتبايففيالتركيبالعمميلمفالحيفاذبمغتنسبةالتحصيلالدراسيلمفالحييف16)

تم28األمييف) الذيفيقرؤكفكيكتبكف)%( نسبة ذكؼالتحصيلاالبتدائي)25ييا ثـ نسية%21( %(ثـ
المتكسطة)الحاصميفعم االعدادية)12ىشيادة %(ثـالحاصميف7%(ثـنسبةالحاصميفعمىشيادة

%(.1%(كالشياداتالعميابمغت)6عمىشيادةالمعيداكالكمية)
(13جدكؿ)

2222فيمحافظةالقادسيةلعينةالدراسةلعاـالعامميفبزراعةاشجارالفكاكوالتحصيلالدراسيلمفالحيف
 % العدد التحصٌل الدراسً

 82 000 أمً

 82 82 ٌمرأ وٌكتب

 80 22 ابتدائٌة

 08  12 متوسطة

 2 83 اعدادٌة

 3 82 كلٌة-معهد

 0 8 شهادة علٌا

 000 231 مجموع العٌنة

المصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبياف,المحكراالكؿ.

سنة16(نالحعانحصرتمابيف)14امابالنسبةلسنكاتممارسةالعملالزراعيفمفخالؿجدكؿ)

حكالي) الفئات68فأكثر(الذؼبمغتنسبتيـ ,اـ الزراعي سنكاتالعمل خالؿ الخبرة يمتمككف ممف )%
نالحعاف)15%(.كمفخالؿجدكؿ)32االخرػفبمغتنسبتيا) ا77( يقكمكفبزراعة شجار%(منيـ

حعمفخالؿما%(.كنم23متاالسباباالخرػنسبة)الفكاكواستمرارلعملاباءىـكاجدادىـبينماشك
بالعممياتالزراعية تنحصرعمىمعرفتيـ ىيخبراتبسيطة كمتكارثة الفالحيفمتراكمة افخبرة تقدـ

سمباعمىتطكركتنميةزراعةالتقناتالحديثةفيالعممياتالزراعيةانعكسذلؾاستعماؿالتقميديةكلعدـ
اشجارالفكاكوفيالمحافظةمفحيثالكـكالنكع.
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(14جدكؿ)
2222سنكاتممارسةالعملالزراعيلمفالحيففيمحافظةالقادسيةلعينةالدراسةلعاـ

 % العدد السنوات

 8 20 00الل من 

00-02 21 82 

03-80 20 88 

80-82 28 01 

83-20 12 02 

20-22 20 2 

23-10 82 3 

 2 08 10اكثر من 

 000 231 مجموع العٌنة

المصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبياف,المحكراالكؿ.


(15جدكؿ)
2222اسبابممارسةمينةالفالحةفيمحافظةالقادسيةلعينةالدراسةلعاـ

 % العدد اسباب ممارسة العمل الزراعً

 22 828 واالجداد)متوارثة(استمرار العمل االباء 

 02 21 توجٌه حكومً

 2 82 االثنان معا

 000 231 مجموع العٌنة

المصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكراالكؿ.


 التركيب الزكاي لميد العاممة:-3

فقطبليتعدػالى كخبرتيا كتكزيعيا فياالنتاجالزراعياليتكقفعمىعددىا العاممة افتأثيراليد
نكعياسكاءكاففيياالعامميفذككراـاناث,كتأتياىميةالتكزيعىنافيالفارؽبيفالتككيفالجسدؼ

يتضحافعدد11(كخريطة)16لكلمفالذكركاالنثى.كمفخالؿالجدكؿ) الذككرالعامميففي(
االناثبمغحكالي)122الزراعةبمغحكاليبنسبة) %(حيثتصدرقضاءالشاميةباعمى122%(اما
بمغ32نسبةمفالذككربحكالي) يميوقضاءالحمزة %(مفمجمكعالسكافمكزعةعمىنكاحيالقضاء,

%(23بنسبةبمغحكالي)%(مفمجمكعالسكافمكزعةعمىنكاحيالقضاءيميوقضاءعفؾ25حكالي)
( حكالي بنسبة الديكانية قضاء االخيرة كالمرتبة القضاء نكاحي عمى السكاف22مكزعة مجمكع %(مف

بمغت االكلىبنسبة لمنكاحيفتأتيناحيةغماسبالمرتبة مفبالنسبة اما  عمىنكاحيالقضاء مكزعة
بنسبة)18) نفر تمييا بنسبة)%14( الشنافية كتمييا ك%12( )%( بنسبة الدغارة ناحية12ثـ %(ثـ
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-%3-%4%(لكلمنيماثـكالميناكيةكالصالحيةكسكمر)5-%5%(ثـالسنيةكالشافعية)7السدير)
%(لكلمنيماعمىالترتيب.3
امابالنسبةلعدداالناثالعامميففيزراعةاشجارالفاكيةفيأتيقضاءالشاميةبالمرتبةاالكلىبنسبة
%(كاخيراقضاءالديكانيةاحتلالمرتبة23%(ثـقضاءالحمزةبنسبة)27فؾبنسبة)%(كقضاءع32)

%(مفعددالعامالت19%(,امامفبالنسبةلمنكاحيفتأتيناحيةغماسبنسبة)22االخيرةبنسبةبمغت)
بمغت) بنسبة نفر ناحية كتمييا الزراعة الشنافية)13في ناحية كتمييا الدغ%11( ناحية كتمييا ارة%(

%(لكلمنياعمىالترتيب,ثـ6-%6-%6-%(ثـالسديرالبديركسكمركبنسببمغت)12بنسبةبمغت)
%(لكلمنياعمىالترتيب.1.94-%2.54-%3.3السديركالصالحيةكنفر)


(16جدكؿ)

2222التكزيعالنسبيلميدالعاممةبحسبالكحداتاالداريةفيمحافظةالقادسيةلسنة
 المجموع اناث ذكور  االدارٌةالوحدات 

 % العدد % العدد % العدد

 8 10 8 80 8 80 مركز لضاء الدٌوانٌة

 2 83 1 22 2 28 السنٌة

 8 082 00 82 00 000 الدغارة

 2 008 1 11 2 22 الشافعٌة

 80 122 80 088 88 822 المجموع

 0 82 8 02 0 01 مركز لضاء عفن

 1 88 3 32 2 82 سومر

 02 822 02 082 01 020 نفر 

 3 003 3 23 2 30 البدٌر

 81 201 82 832 82 818 المجموع

 3 022 3 32 3 20 مركز لضاء الحمزة

 2 010 3 33 2 22 السدٌر

 00 810 00 000 08 020 الشنافٌة

 81 201 82 828 82 822 المجموع

 2 000 2 12 2 28 مركز لضاء الشامٌة

 1 28 2 13 2 23 الصالحٌة

 2 22 0 02 1 10 المهناوٌة

 08 280 08 080 02 800 غماس

 20 382 20 882 20 282 المجموع

 000 8022 000 0000 000 0028 المجموع الكلً

المصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبياف,المحكراالكؿ.
.364تعملمععينةالدراسةالبالغةيمثلاعدادااليدؼالعاممةالعائميةكاالجيرةالتي2288مالحظة:العدد
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(11خريطة)
2222التكزيعالنسبيلميدالعاممةبحسبالكحداتاالداريةفيمحافظةالقادسيةلسنة


(16المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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ثازيا: الحيازة الزرااية:
تعرؼعمىانياكحدةزراعيةمستقمةتتككفمفقطعةمفاالرض,اكاكثرتحتادارةكاحدةبصرؼ

النظرعفالممكيةالقانكنيةاكالمكقعكتككفاالرضمممككةاكمستأجرةمقابلبدؿنقدؼاكعيني,اك
لمتعمقةباالنتاج,كتعتمديكضعاليدعمييااكمقدمةمجانالغرضاستغالليافيالزراعةكاتخاذالقراراتا

(كالتيعرفتالحيازةبأنياF.A.Oمؤسساتالزراعةفيالعراؽتعريفمنظمةالغذاءكالزراعةالدكلية)
)مساحةمفاالرضتستعملكميااكجزئياألغراضاالنتاجالزراعيكتدارشؤكنياالفنيةكاالداريةككحدة

االخريفبغضالنظرعفالممكيةاكالكيافالقانكنيزراعيةمستقمةبكاسطةشخصكاحدبمفردهاكمع
(1)اكالسعةاكالمكقع(.

يشمل االرضبل عمى اليد كضع مجرد عمى الحيازة مفيكـ يقتصر فال االقتصادية الناحية مف اما
االجتماعية, كاالكضاع االقتصادية النظـ تحددىا التي االفراد بيف االجتماعية العالقات مف مجمكعة

فيماكتشمل المحصكؿ تكزيع ككيفية استغالليا االرضكطرائق استغالؿ في المختمفة االفراد حقكؽ
الذكت(2)بينيـ. الكسط تعد بأنيا اىميتيا كافةؼتضح كبمراحميا الزراعية العمميات جميع فيو تتحرؾ

.اكمتطمباتزراعتيالشجرةكتحديدىالنكع
-:نكضحياعمىالنحكاالتيكطبيعةاستثمارىافيمنطقةالدراسةكلمعرفةتحميلكاقعالحيازاتالزراعية

حجـ الحيازة الزرااية:-1
تعكسالحيازةطبيعةالعالقةبيفاالنسافكاالرضكتؤثربشكلمباشرفيتحديدمتكسطنصيبالفرد

اما(3)ئجذلؾ.مفالرقعةالزراعيةكطبيعةانماطاالستثمارالزراعيلألرضكمستكػاستعماؿاالرضكنتا
غت(افحجـالحيازاتبم12(كخريطة)17حجكـالحيازاتفيمنطقةالدراسة.فيتضحمفالجدكؿ)

(الفحجـحيازةبساتيفالفكاكواليتجاكزاكثرمفىذاالحجـدكنـ25اعمىنسبةضمفالفئة)اقلمف
%(ثـالفئة23تحكالي)دكنـ(بمغ15-11مقسمةالىفئاتكنمحعافاعمىنسبةكانتضمففئة)

(بمغتحكالي22-16%(لكلمنياعمىالترتيبثـالفئة)21%,21(بمغتحكالي)1-5,6-12)
%(.15(بمغتحكالي)25-21%(كاخيرافئة)22)




                                       
احمدشاكرالسيماكؼ,اقتصادياتاالرضكاستغالليا,الشركةالعربيةالمتحدةلمتسكيق (1)

.251,ص2228كالتكريدات,القاىرة,
.326,ص1982كالنشر,المكصل,,دارالكتب1عبدالكىابمطرالداىرؼ,االقتصادالزراعي,ط (2)
.126دمحمخميسلزككة,الجغرافيةالزراعية,مصدرسابق,ص (3)
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(17جدكؿ)
ـ2222حجـالحيازاتالزراعية)دكنـ(فيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلعينةالدراسةلسنة

قال ضا

ء
 

 الفئات         
 الناحية

 مجموع العينة 00-01 01-.0 00-01 01-. 0-1

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

ية
ان
يو

لد
ا

 

 0 1 0111 0 0147 0 0141 8 4111 2 0101 0 المركز

 4 04 4171 0 0194 0 4114 4 .011 8 1 1 السنية

 4 04 4171 0 0194 0 0141 0 4111 4 1 4 الدغارة 

 4 01 4171 0 0147 0 0141 0 .011 0 4171 4 الشافعية

ك
عف

 

 4 04 0111 0 0194 0 0141 0 1104 4 4171 4 المركز

 00 41 0.191 8 .0017 1 01111 8 01101 2 711 3 سومر

 4 .0 4171 0 0194 0 4114 4 140. 1 1 4    نفر

 04 41 00140 . 09100 04 0.147 04 140. 1 0011 01 البدير

زة
حم

ال
 

 01 .4 9140 1 01141 7 1104 7 00114 9 01 1 المركز

 1 07 4171 0 0194 0 4170 4 1104 4 101. 1 السدير

 1 00 4171 0 1111 4 1104 7 140. 1 4171 4 الشنافية

ية
ام

ش
ال

 

 1 01 4171 0 4140 4 4114 4 11974 7 101. 1 المركز

 04 11 7114 4 0.101 00 0.147 04 00114 9 01 00 المهناوية

 4 01 ..11 4 0147 0 0141 0 1104 4 101. 1 الصالحية

 04 41 .0111 01 04104 9 00191 00 01101 1 1171 7 غماس

 011 4.4 011 14 011 1. 011 11 011 71 011 11 المجموع الكلي

 00 النسبة الكلية
 

00 
 

04 
 

01 
 

01 
 

011 
 

الثالث.المحكرالمصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,
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(12خريطة)
2222تكزيعالحيازاتالزراعية)دكنـ(فيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلسنة


.(17المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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زظاـ الممكية الزرااية: -2
تعنيدراسةنكعالممكياتالزراعيةمفحيثحيازةاالرضكطبيعةممكيتياالفلكلنكعمفانكاع

كتحددطبيعةالعالقةبيفالفالحكاالرضكدرجةالعناية(1)الحيازةلوطابعخاصفيطرؽاالستغالؿ.
اش النيكضبأنتاج مدػ عمى تؤثر ,ثـ الفبيا لألرضكاكوجار كانتاجية انتاج اعمى الى لمكصكؿ

كىكحقعينيدائما. الحقفيالتصرؼبيا كمطمقلممالؾلو كتعدحقتاـ فمفخالؿ(2)الزراعية.
(يظيرافىناؾتبايفكاضحفيالممكياتالزراعيةفيمنطقةالدراسة,اذ13(كخريطة)18الجدكؿ)

الخاصبنسبة) الممؾ اراضي مج%71تستأثر بنسبة(مف االيجار اراضي تمييا الممكياتالزراعية مكع
(29%.)

فيمنطقةالدراسة,اذاستأثرقضاءالشاميةباعمىاالداريةاماتكزيعياالجغرافيفيتبايفمابيفالكحدات
الحمزةءؼ%(كيأتيقضا31اقضاءعفؾبنسبة)%(يميي38نسبةمفحيازاتالممؾالخاصاذبمغت)

%(لكلمنيماعمىالترتيب.14-%17)كالديكانيةبنسبة
فيزراعةاشجارالفاكيةيتأثربالتبايفالحاصلفيالممكياتالزراعيةممايظيرفيضافاستثماراألر

زراعةاشجارالفاكية,اذتعتمدالممكياتالزراعيةفيادارتياعمىتكجيياتالمالكيفلياكالتييميلفييا
لم المبذكلة الجيكد الى الفالح ماتكفيق مف نكعية كافضل انتاج اعمى عمى الحصكؿ بيف كبيفالفكاكو

العنايةباألرضكعدـاجيادىاكالحفاظعمىخصكبتيالمكاسـاخرػ,امابالنسبةالحيازاتالمؤجرةفيعمد
استطاعة الممكياتبعدـ تتأثرىذه ما مفاالرضالزراعيةكغالبا الىتأجيرمساحاتكاسعة مالككىا

رمفاستثمارىابالكامل.المستأج









                                       
127,ص1981نكرؼخميلالبرزاؼ,ابراىيـعبدالجبارالمشيداني,الجغرافيةالزراعية,كزارةالتعميـالعالي,بغداد, (1)
135-134,ص1979عبدالكىابمطرالداىرؼ,اقتصادياتاالصالحالزراعي,مطبعةجامعةبغداد,بغداد, (2)
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(18جدكؿ)
ـ2222نظاـالممكيةفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلعينةالدراسةلسنة

لق
ا

ء
ضا

 

 الفئات         
 الناحية

 مجموع العينة ايجار ملك خاص

 % العدد % العدد % العدد

ية
ان
يو

لد
ا

 

 0 . 0 0 0 4 المركز

 1 07 1 1 1 00 السنية

 1 00 1 9 1 00 الدغارة 

 4 01 4 4 0 7 الشافعية

 04 10 01 09 04 41 المجموع

ك
عف

 

 4 04 4 4 4 01 المركز

 01 47 04 01 9 00 سومر

 0 9 0 0 4 1 نفر

 01 14 04 01 01 49 البدير

 40 004 40 44 40 79 المجموع

زة
حم

ال
 

 9 44 00 00 9 00 المركز

 4 04 4 4 4 9 السدير

 1 01 . . 1 04 الشنافية

 01 7. 00 00 07 41 المجموع

ية
ام

ش
ال

 

 1 01 4 4 . 01 المركز

 .0 19 04 04 07 41 المهناوية

 4 01 4 4 4 00 الصالحية

 00 41 9 01 00 01 غماس

 .4 041 09 40 41 99 المجموع

 011 4.4 011 .01 011 011 المجموع الكلي

 111 011 111 09 111 70 النسبة الكلية

.الثالثالمصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكر
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(13خريطة)
2222التكزيعالنسبيلنظاـالممكيةفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلعينةالدراسةلسنة


.(18المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 :كطرائقم الري اساليب ثالثا: 
يقصدبالرؼىكالتزكيداالصطناعيبالماءلممحاصيلالزراعيةكذلؾلمتعكيضعفالعكزالناتجمف

مف معينة لتأميفدرجة الرؼكسيمة يككف فقد الفصميليا كالتكزيع فيغالؼالجك التقمباتالمفاجئة
ضركرؼلنمكالنباتاتكافاضافةالماءلمتربةكعامل(1)الرطكبةالضركريةلنمكاكضمافانتاجاعمى.

,كتعدتربةاخاكثرمالئمةكتمييفطبقاتالكغسلكتخفيفاالمالحالمكجكدةفيالتربة,كلتبريدكخمقمن
المياهالسطحيةىيالمصدرالرئيسيلألركاءكبماافمنطقةالدراسةتقعضمفالمناخالصحراكؼكليذا

اصبحاالعتمادعمىنيرالفراتكفركعوكجداكلو.
مااساليبالرؼالسائدةفيمنطقةالدراسةكالمتبعةفيزراعةاشجارالفاكيةفتتمثلبإتباعطريقتيفىماا

-الرؼالسيحيكالرؼبالكاسطةكيمكفتكضيحياعمىالنحكاالتي:
 الري السيحي :اسمكب  -1
ترتفعفيعامياهيعدىذااالسمكبمفارخصاالساليبالتيعرفيااالنسافكيستخدـفيالجياتالتي

الجاذبية بفعل المنخفضة الى المرتفعة المناطق مف الماء يتحرؾ اذ الزراعية, االراضي عف االنيار
االرضية.بمعنىترتبطىذهالطريقةباألراضيالزراعيةذاتاالنحدارالتدريجيالتييككفمستكاىادكف

ك فياالنيار الجارية التمستكػالمياه التييتجاكرىا,الجداكؿاإلركائية فيالكحداتاالدارية كينتشر
مستكػارتفاعاالراضيالزراعية التييككففييا مناطقاحكاضاالنيار مساكؼالرتفاعتسكدىا فييا

كتمتازىذهالطريقةبقمةتكاليفياكبساطةالجيكدالتيتتطمبيافييطريقةيسمطفيياالماءمجرػالنير,
الراضيالزراعيةفينسابالماءبفعلالجاذبيةاالرضية,أؼالقياـبفتحفتحةمفالمصدراإلركائيالىا

كيمحع,المارةجانبيةمفمجرػالنيرالىاالراضيالمجاكرةكمزكدةبقاطعلغمقياكفتحيالتنظيـالمياه
الجدكؿ خالؿ كخريطة19)رقـمف في(14)رقـ( الطريقة ىذه يتبعكف ممف الفالحيف نسبة اف

72ظة)المحاف الدراسة%( عينة بحسب االدارية, الكحدات بيف النسبة ىذه كتتبايف قضاء, استأثر اذ
ثـقضاءالحمزةبنسبة%(,28)يميوقضاءعفؾبنسبة,فالحيالقضاء%(مف35الشاميةبالمرتبةاالكلى)

.بحسبعينةالبحث%(مففالحيالقضاء15%(كاخيراقضاءالديكانيةبنسبة)22بمغت)






                                       
.72نكرؼخميلالبرازؼكابراىيـعبدالجبارالمشيداني,مصدرسابق,ص(1)
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(19جدكؿ)
الحيازاتالمركيةسيحاكبالكاسطةكنسبتيالعينةالدراسةفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالدارية

2222لعاـ
 

 الوحدات
 االدارٌة

 العٌنة مجموع بالواسطة سٌحا

 % العدد % العدد % العدد

 8 8 2 8 000 000 الدٌوانٌة

 1 02 2 00 2 3 السنٌة

 1 02 1 08 2 8 الدغارة

 8 2 0 1 1 2 الشافعٌة

 08 12 00 22 02 00 المجموع

 2 08 2 2 1 2 عفن

 00 28 08 22 2 2 سومر

 2 8 2 2 2 8 نفر

 08 21 08 22 01 00 البدٌر

 88 001 20 23 82 80 المجموع

 00 22 08 22 3 1 الحمزة

 2 88 2 01 2 2 السدٌر

 8 80 8 82 00 2 الشنافٌة

 82 20 83 21 88 03 المجموع

 2 02 1 08 00 2 الشامٌة

 02 21 02 20 2 1 الصالحٌة

 1 3 2 00 3 1 المهناوٌة

 00 12 8 82 01 00 غماس

 21 080 22 82 22 82 المجموع
 000 231 000 888 000 28 الكلًالمجموع 

 - 000 - 20 - 80 النسبةالكلٌة

الخامس.المصدر:الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكر
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(14خريطة)
التكزيعالنسبيالحيازاتالمركيةسيحاكبالكاسطةكنسبتيالعينةالدراسةفيمحافظةالقادسيةبحسب

2222الكحداتاالداريةلعاـ


.(19المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 الري بالكاسطة:-2
ىيطريقةايصاؿالمياهالىاالراضيالزراعيةبكاسطةلممضخات,كينتشرىذااالسمكبمفضمف

االراضيالمرتفعةالتيتقععمىصفاؼاالنياركجداكؿالرؼالمعركفةبكتكؼاالنيار,كالتياليمكف
يمتاز(1)لرؼمحاصيميا.اركائياالسيمامفمياهالجداكؿ,ككذلؾالمناطقالتيتعتمدعمىالمياهالجكفية

ىذاالنكعبأرتفاعالتكاليفالمتمثمةبشراءالمضخاتكصيانتياكنصبياكتجييزىابالطاقة,كيعدمفاكثر
ينتشرىذا الضائعاتالمائية, لقمة الىاالراضيالزراعية المياه فيايصاؿ عمييا الكسائلالتييعتمد

ضف عمى تقع التي المرتفعة االرضي ضمف بكتكؼاالنيارالنكع المعركفة الرؼ كجداكؿ اؼاالنيار
في الطريقة استعماؿىذه بمغتنسبة اذ مفنيرالفراتكجداكلو, سيحا التياليمكفاركائيا الطبيعية

(نمحعافىناؾتبايففيالنسيبيفالكحداتاالداريةاذ19)رقـ%(كمفخالؿالجدكؿ82المحافظة)
%(23.3%(ثـقضاءالحمزةبنسبة)29%(يميوقضاءعفؾبنسبة)35.8استأثرقضاءالشاميةبنسبة)

( بنسبة اخيرا الديكانية قضاء بيذه12.9كيأتي تركػ التي الزراعية االراضي مجمكع اف كنمحع ,)%
حكالي) بمغت المحافظة في نسبة638675الطريقة تشكل كىي المركية المساحات مجمكع مف (دكنـ

يميو33بنسبة)االداريةاذتصدرقضاءؼعفؾكالحمزة%(كتتبايفبيفالكحدات82) %(لكلمنيما,
%(لكلمنيما.17ؼالديكانيةكالشاميةبنسبة)ءقضا
( الجدكؿ القادسية22كمفخالؿ المضخاتفيمحافظة نمحعافعدد تركؼ4189)بمغ( (مضخة

(دكنما,كتتبايفاعدادالمضخاتبيفالكحداتاالداريةاذاستأثرقضاءالشامية636875مساحةتقدر)
المضخات) بمغمجمكععدد االكلىاذ بمغت)1772بالمرتبة بنسبة حيثاحتمتناحية42(مضخة )%
بعدد) االكلىبالقضاء المرتبة غماسبع732الميناكية ناحية تمييا )(مضخة مركز484دد ثـ (مضخة

الشامية) )421قضاء بمغ بعدد الصالحية ناحية كاخيرا جاء137(مضخة الديكانية اماقضاء (مضخة,
حكالي) بمجمكعبمغ الثانية بمغت)1199بالمرتبة كبنسبة الشافعية28.8(مضخة حيثاحتمتناحية )
بمغ) بعدد االكلى بعدد)669المرتبة السنية ناحية  يمييا الدغارة434(مضخة ناحية ثـ (مضخة

(مضخة,كيأتيقضاءعفؾبالمرتبةالثالثةحيث44(مضخةكاخيرامركزقضاءالديكانيةبعدد)52بعدد)
المضخات) احتمتناحيةسكمرالمرتبةاالكلى15.9(مضخةكنسبةبمغت)661بمغتمجمكععدد )

( بمغ )418بعدد بمغ بعدد نفر ناحية تمييا نا128(مضخة ثـ بمغت)(مضخة البدير (مضخة72حية
( حكالي بمغ عفؾ قضاء مركز بمغ65كاخيرا بمجمكع الحمزة قضاء االخيرة بالمرتبة كيأتي (مضخة,

كبنسبة)557حكالي) مضخة )13.3( بمغ بعدد االكلى بالمرتبة الشنافية (مضخة278(استأثرتناحية
(مضخة.112بمغ)(مضخةكاخيرامركزقضاءالحمزةبعدد167تميياناحيةالسدير)

                                       
.113,ص1988ليثخميلاسماعيل,الرؼكالبزؿ,كزارةالتعميـالعالـكالبحثالعممي,جامعةالمكصل,(1)
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(22جدكؿ)
2222لعاـحسبالكحداتاالداريةالتكزيعالجغرافيألعدادالمضخاتفيمحافظةالقادسية

 % عدد المضخات الزراعٌة الشعبة الزراعٌة

 000 11 مركزلضاء الدٌوانٌة

 0001 121 ناحٌة السنٌة

 008 28 ناحٌة الدغارة

 0300 338 ناحٌة الشافعٌة

 8202 0088 المجموع

 003 32 مركز لضاء عفن

 00 102 ناحٌة سومر

 002 20 ناحٌة البدٌر

 803 002 ناحٌة نفر

 0208 330 المجموع

 802 008 مركز لضاء الحمزة

 1  032 ناحٌة السدٌر

 303 822 ناحٌة الشنافٌة

 0202 222 المجموع

 00 180 مركز لضاء الشامٌة

  208 022 ناحٌة الصالحٌة

 0202 220 المهناوٌةناحٌة 

 00  121 ناحٌة غماس

 18 0228 المجموع 

 %000 1028 المجموع الكلً

.2222المصدر:مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,قسـاالشراؼكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة
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(15خريطة)
2222بحسبالكحداتاالداريةلعاـالتكزيعالجغرافيلممضخاتالزراعيةفيمحافظةالقادسية


(22المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 الري فهي كاالتي: لطرائق اما بالزسبة 
 الري بالمركز:طريقة -1
, فياستعماؿالمياهبسببامكانيةالسيطرةعمييا كاقلىدرا كاستخداما النكعاالكثرانتشارا يعدىذا

يعتمدىذااالسمكبعمىقنكاتصغيرةذاتسعةمائيةمحددتحفرفياالرضعمىمسافاتمنتظمة,
عدمفاكثراالساليبكت(1)يتحددطكليابعدةعكاملاىميانكعالتربةكانحداراالرضكحجـالتصريف.

انتشارافيرؼاالشجارالتيتزرععمىشكلخطكطكصفكؼكماافكنكعيةاالشجارالمزركعةتؤثر
التيتحتاجالىجيكدالطرائقمفهالطريقةعدىذتايتأثربدرجةانتظاـاالشجار.كفيطكؿالمركزكم

اكثراالساليبتناسقاكانتظامافضالعفكبيرةلصعكبةاستعماؿاالالتالزراعيةبيفاالشجارفأنومف
%.95قمةالضائعاتالمائيةلذلؾتبيفمفخالؿالدراسةالميدانيةيستخدـىذااالسمكببنسبة

 الري باأللكاح  االحكاض(:طريقة  -2
بتقسيـاالرضالىكحداتمساحيةبأكتاؼترابيةمفجميعالجياتاليزيدالطريقةهتمخصىذت
عف)ارتفاعي كعرضيا تتناسب35ا اذ الحقل الرؼالىبداية مياه بتحكيل يقكـ االركاء عممية لتتـ سـ(

المياهباتجاهميلالحقلفيركؼكلشريطمفاشرطةالحقلمنفردابعدتحكيلالمياهعفطريقالقنكات
عندمايككفالرؼنياراالحقميةالتيتجيزالمياهليذهاالشرطة.كىذاالنكعاليخمكمفاالثارالسمبيةكىي

يؤدؼالىرفعمستكػالمياهالجكفيةممايؤدؼالىحدكثمشكالتفيالتربةكانتاجالمحاصيل.حيث
يعتمدىذااالسمكبعمىنفاذيةالتربةكحجـالتصريفكطبيعةالسطحففيحالةكفرةالمياهكقمةاالنحدار

التربةتتسعاالحكاضكيحدثالعكسع نفاذية االنحداركالنفاذيةكانخفاضمناسيبمياهكقمة ندزيادة
الرؼكنتيجةلكبرحجـالضائعاتيؤدؼالىىدركضياعكمياتكبيرةمفالمياهكتعدمفاالساليبذات
التكاليفالمرتفعةفيعمميةتسكيةالتربةكبذؿالجيكدفياالركاءكايضاتعدعائقاماـعملالمكائف.

ك شائعة فياتماـكتتميزبأنيا السرعة لغسلالتربةمفاالمالحكايضا لجميعالفالحيفكمناسبة سيمة
%.5صرؼالمياهخالؿفترةزمنيةقصيرةكنمحعافنسبةاستخداـىذااالسمكب

 رابعا: المكززة الزرااية:
 كالتيتسيـ االنساففيالزراعة التييستعمميا الزراعية االالتكالمكائف بيا الجيدتقفييقصد ميل

البشرؼكفيزيادةاالنتاجكماكنكعافضاًلعفالتكسعفيالمساحاتالمزركعةدفعالمزارعالىاستخداـ
القكةالميكانيكيةكالكيربائيةلمتقميلمفالجيدالبشرؼكالحيكانيفيالعممياتالزراعية.

                                       
عبدالستارسميمافحسيفكسعدعبدهللامصطفى,دراسةعفتقاناتالرؼالحديثةكاقتصادياتياكمستكػاستعماليا(1)

.9,ص1999الراىف,دراسةمقدمةالىالمنظمةالعربيةلمتنميةالزراعية,بغداد,
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اسيـاختراعالجراركغيرىافيتكفيركقتطكيلجداكافاذتساعدالمكننةفيالقياـبالعممياتبسرعة
الزراعية, المحاصيل كجني كحراثة الخيكؿ تجرىا التي بالعربات الزراعية المنتجات نقل في يضيع

تقملمفحجـااليدؼالعاممةالزراعيةكتحسفنكعاالنتاجكبالتالياذكتساعدعمىخفضتكمفةاالنتاج
تفعسعره.افمفيكـالمكننةغيرثابتاذانويتطكرمعتطكرالمجاالتالعمميةاالخرػسكاءبأدخاؿير

بيف اـباعتماداساليبجديدةفيالعملبيدؼتنظيـتداكؿالمنتجاتالزراعيةفيما تقاناتاكثرتطكرا
يتحكؿاليدالعاممةفيالمراحلالمتعددةفيعممياتتحضيرىا,كقداسيـالتطكرالصناعيلممكننةف

الزراعةالىالعملفيالمجاالتالصناعيةالمختمفة,كفيتكازفالقكػالعاممةبيفالمجاالتالصناعية
.(1)كالزراعية,كمفثـتعكيضالنقصالحاصلباليدالعاممةفيالمجاالتالزراعيةالمختمفة

بالنسبةلممكائفالزراعيةفيالمحافظةنالحعمفخالؿجدكؿ) تتمثلفأنيا(16(كخريطة)21اما
بالساحباتكتعدالساحباتاكثرالمكائفشيكعافيالمحافظةفييتستعملفيالحراثةكالتنعيـكالتعديل

 فيسنة ةزراعيةمكزعة(ساحب3222)2222فضالعفنقلمستمزماتاالنتاجكالتسكيقبمغعددىا
بنسبة) االقضية بقية عفؾ قضاء تصدر ,اذ االدارية الكحدات قضاء32.2عمى يمو )%

%(.17.4%(كاخيراقضاءالحمزة)24.5%(ثـقضاءالشامية)25.9الديكانية)
















                                       

.124,ص1996-1995شعبافمعالكاخركف,المكننةالزراعية,منشكراتجامعةتشريف,(1)
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(21جدكؿ)
2222الداريةلعاـفيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتا)الساحبات(تكزيعالجغرافيلممكائفالزراعيةال

 عدد الساحبات الوحدات االدارية

 % العدد

 1104 017 مركز قضاء الديوانية

 410 004 السنية

 0119 401 الدغارة

 117 071 الشافعية

 0119 771 المجموع

 1 011 مركز قضاء عفك

 0414 441 سومر

 119 071 نفر

 7 019 البدير

 4010 9.7 المجموع

 11. .09 مركز قضاء الحمزة

 410 001 السدير

 17. 011 الشنافية

 0714 100 المجموع

 414 044 مركز قضاء الشامية

 . 011 المهناوية

 14. 090 الصالحية

 717 041 غماس

 0411 744 المجموع

 011 4111 المجموع
.2222منشكرة,مديريةزراعةمحافظةالقادسية,شعبةاالحصاءالزراعي,بياناتغيرالمصدر:
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(16خريطة)
2222فيمحافظةالقادسيةبحسبالكحداتاالداريةلعاـ)الساحبات(التكزيعالجغرافيلممكائفالزراعية


(21المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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خامسا: السياسة الزرااية:
بيا تقـك التي االجراءاتالعممية بأنيا الزراعية ذاتالعالقةتعرؼالسياسية ,المؤسساتالحككمية

تكفيراكبرقدرمف المناسبةكالتييمكفبمكجبيا منتجةمفالكسائلالزراعية كالتيتتضمفمجمكعة
كتعدجزءآمفالسياسةالعامةلمدكلة,(1)الرفاىيةلمعامميففيالقطاعالزراعيمفخالؿتحسيفاالنتاج.

راتالتيتتخذىاالحككمةتجاهالقطاعالزراعيكالمتغيراتالمؤثرةإذتمثلمجمكعةمفاالجراءاتكالقرا
عمى مباشرة اثارًا تترؾ أنيا اال كاحد لقطاع بالنسبة تتخذ كانت كاف كالقرارات االجراءات كىذه فيو

كانما(2)القطاعاتاالخرػ. فياالنتاجفقط, افىدؼالسياسيةالزراعيةالينحصرفيتحقيقالزيادة
لىالعملعمىتحسيفنكعيةاالنتاجالزراعيايضا,ثـتمكيفاكبرعددمفالمكاطنيففيالتمتعييدؼا

بخيراتىذهالزيادةكىذايعنيافىذااليدؼيتعدػالىتحقيقتحكالتاجتماعيةكاسعادافرادالمجتمع
مفخالؿالعملعمىتقميصالفكارؽفيالدخكؿ.

كسياساتفرعيةاكثراىميةكتأثيرفيانتاجاشجارمتعددةـاجراءاتياسةالزراعيةتضلذافإفالس
الفكاكو:

 سياسة األئتماف الزرااي القركض الزرااية(:-أ
يقصدباألئتمافالزراعيكسائلتمكيفالمنتجيفالزراعيفمفالحصكؿعمىالقركضلسداحتياجاتيـ    

ال تبدأ الىالتسميفعندما الحاجة كاالتجاهالمختمفةكتظير التقميدية بالخركجمفاطكاؽالزراعة زراعة
انتاجيةعكاملاالنتاجالتقميدية التيتؤدؼالىزيادة التطكرمفخالؿانتشارالمبتكراتالحديثة نحك

كيعدالطريقةالمتبعةفيحصكؿالمزارععمىمايحتاجومفاالمكاؿ,(3)المتمثمةباألرضكالقكةالعاممة.
يةبالنسبةلصغارالمزارعيفالذيفينقصيـالماؿإلدارةمزارعيـبصكرةصحيحة,كيجبفييذاتاىم
بالصكرةالصحيحةلكيتعطيصكرةصحيحةكسميمةلمعمميةاالنتاجيةالطرائقألستعماليااتباعافضل

يةكخالؼذلؾيؤدؼالىحدكثمشاكللممزارعيف.كيمثلالمصرؼالتعاكنيفيمحافظةالقادسيةالج
مع نكعيفمفالقركضاالكؿبدأ يتكلىإدارة التمكيلكالتسميفالزراعي,اذ بعممية التيتقكـ الرسمية

التعاكني) الزراعي المصرؼ انشاء إلجراء1958بداية بالقركضالالزمة الفالحيف بتمكيل يقكـ ـ(,اذ
رةالزراعيةالتياطمقيامجمسكتحسيفالعممياتالزراعيةفيالحقل,اماالثانيفييقركضتتعمقبالمباد

( فيعاـ تتراكح2228الكزراء اذ كتنميتيا, الزراعية القطاعالزراعيلمنيكضبالثركة بدعـ ـ(كالقاضية

                                       
.237,ص1977,مطبعةاالرشاد,بغداد,1ىادؼاحمدخمف,حيازةاالرضالزراعيةكاستثمارىافيمحافظةبغداد,ط(1)
كالدراسات(2) العمـك معيد العربي, الكطف في الزراعة اقتصاديات مف مالمح القدك, جميل بديع

.51,ص1985العربية,بغداد,
.157,ص1992الزراعي,مطبعةجامعةالمكصل,المكصل,سالـتكفيقكاسماعيلعبيدحمادؼ,االقتصاد(3)
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( بيف ما القركض ىذه ك)12فكائد سنة( مف )اقل األجل الصغيرة لمقركض لمقركض%21( )%
(:22ؿ)(سنةككافمفبيفاىـالصناديقالتخصصيةجدك5-4الطكيمة)
(8822644942صندكؽدعـصغارالفالحيف:كيضـقركضلدعـنفقاتاشجارالفكاكوبقيمة) -1

الفدينار/لمدكنـالكاحدمفاالشجار.
 صندكؽمكننةككسائلالرؼ:كيضـقركضلدعـالمكننةالزراعيةككسائلالرؼالحديثة. -2

 تشجيعياعمىاالستمرارفيالزراعة.المرأةالريفية:كيضـقركضلدعـالمرأةالريفيةلغرض -3

فيالفترةاالخيرةنمحعافالمصرؼالزراعييعانيمفمشاكلمنياعزكؼاصحابرؤكساالمكاؿ
سداد عدـ بحجة تسميفالمزارعيف مقابل تعجيزية شركط ككضع الزراعة في امكاليـ استثمار عف

المقترضيفيعتمدعمىاالنتاجالزراعيكمدػاالمكاؿمفقبلالمقترضيفإذافسداداالمكاؿمفقبل
التي لممصرؼالزراعيباألكضاع التخصصاتالمالية كتتأثر كما بأرتفاعكانخفاضاالسعار, تأثره

( الفترة شيدت فقد البمد كلجكء2217-2215يعيشيا استقرارىا كعدـ االمنية االكضاع تدىكر )
الدفاععمىحس لكزارة لتخصيصالمبالغ القطاعالزراعيالحككمة ابالقطاعاتاالخرػكمفبينيا

كلحداالفظلالمصرؼالزراعيالذؼيعانيمفنقصاالمكاؿبسببالعجزفيميزانيةالدكلةحيث
في المستثمرة االمكاؿ االرضلقمة انخفاضانتاجية كبالتالي انعكسعمىضعفتسميفالفالحيف

 الزراعة.
(22جدكؿ)

 2215ةكقيمتيافيالمصرؼالزراعيفيمحافظةالقادسيةلسنةاسماءالصناديقالتخصصي
 لٌمة  المبلغ اسم الصندوق

 2208311810 صغار الفالحٌن

 02882282020 مكننة ووسائل الري

 0 اهوار

 0 تنمٌة ابناء العراق

 2200000 المرأة الرٌفٌة

.2215منشكرة(لسنةالمصدر:المصرؼالزراعيفيمحافظةالقادسية,بيانات)غير
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 االرشاد كالتكاية الزرااية:-ب
يقصدباإلرشادالزراعيبأنوعمـتطبيقييستندالىبحكثكخبراتميدانيةتنطمقبخططعمميةتيتـ

بمشاكلالتعميـغيرالرسمياكخارجالمدرسة,كيمكفاستخداـالعمميةاالرشاديةفياؼبرنامجلمتنمية
مع(1)الريفية. جنب الى جنبا تعمل كخاصة كمنظماترسمية اجيزة كمشاركة تعاكف تنفيذه كيتطمب

السكافالريفييفكافةيتعممكففيوطريقاإلقناعكمفخالؿالطرؽكالمعايناتاالرشاديةالمختمفةكي
بالمعارؼالمناسبةكاالتجاىاتالمرغكبةكالمياراتاالساسي معتزكيدىـ بدقة مشكالتيـ لتطكيريحدد ة

كيتمثلالدكرالياـلإلرشادالزراعيقبل(2)انفسيـكتنميةقدراتيـكمساعدتيـفيايجادالحمكؿلمشاكميـ.
كاتجاىاتالزراعبالنسبة تصكرمفاىيـ لفيـ حدكثالمخاطرالزراعيةفيعملتقكيـسريعبالمشاركة

لبنا الالزمة كالمعمكمات البيانات كتحميل الزراعية ىذهلممخاطر اثار بتخفيف خاصة استراتيجيات ء
المخاطر,كتأىيلككادراالرشادالزراعيفيمجاؿادارةاالزماتكالمخاطرالزراعية,كتكعيةالزراعكاثارة
كخكاصاالرض المائية المكارد عمى المتكقعة كتأثيراتيا الميمة البيئية القضايا ىذه نحك اىتماماتيـ

 ية.الطبيعيةكالحيكيةكالكيميائ
كيحققاالرشادالعديدمفاالىداؼاالقتصاديةكاالجتماعيةكالتعميميةاذتيدؼمفالناحيةاالقتصادية

الىزيادةدخلالمزارععفطريقتطكيراالنتاجكتحسيفكسائمةمفخالؿاالستعماؿاالمثللمختمف
االجتماعيةييدؼالىتكعيةالسكافعناصراالنتاج,كالعملعمىزيادةالكفاءةاالنتاجية,كمفالناحية

كالعمل الفردية المبادرات عمى كتشجيعيـ مشاكميـ تحديد عمى كقدرة ادراكا اكثر كجعميـ الريفييف,
العممية مفالناحية اما االنتاجية, العممية الجماعيكالتعاكنيكبثركحاالعتمادعمىالنفسفيادارة

فيـكتزكيدىـبالخبراتالزراعيةكتدريبيـعمىاستعماؿىذهالخبراتتكسيعاالفاؽالمعرفيةلمفالحيفكتثقي
(3)فيالعمميةالزراعية.

كمماسبقيتبيفافالتعميـاالرشادؼالزراعيليسطريقةتعميميةفقطبلىكمادةارشاديةيتـمعالجتيا
كبالتالي التنمية, في محددة اىداؼ تحقيق الى بيا الكصكؿ بيدؼ معيف التغييربأسمكب غاية الى

يبحثفي الذؼ ىك الناجح الزراعي كاالرشاد المسترشديف, لدػجميكر كاالتجاىي التنفيذؼ السمككي
مشكالتالزراعكيعيدترتيبيافيضكءاىميتيالمزراعكيحاكؿايجادحمكؿلياكمعالجةتمؾالحمكؿالفنية

الز يسيلعمى بما اكثركضكحا كجعميا كتبسيطيا كخبراتيـارشاديا معارفيـ لزيادة كيدفيـ تفيميا راع

                                       
.17-16,ص1995,الناشرجامعةعمرالمختار,1دمحمعمرالطنكنيكاخركف,االرشادالزراعي,ط(1)
.156,ص2226عميمحمكدعبدالعزيزكاييـاحمدالحمصي,االقتصادالزراعي,منشكراتجامعةدمشق,دمشق,(2)
كز(3) صالح مصطفى كتطبيقاتو,طصبرؼ اساسياتو الزراعي االرشاد ,االسكندرية1مياله, لمكتابة االسكندرية ,مركز
.19,ص2224,
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منيا,ممايساعدالزراععمىحلمشكالتيـاعتماداعمىمايتاحلدييـمفامكانياتذاتية,ففيمنطقة
الدراسةيمارساالرشادالزراعيميامومفخالؿالمركزاالرشادؼالتابعلمييأةالعامةلإلرشادكالتعاكني

ىاتيفالجيتيفالزراعيفيكزارةالزر اعةكقسـاالرشادفيمديريةالقادسيةفيمحافظةالقادسيةاذتقـك
الخاصة النشاطات اقامة عمى تعمل اذ المحافظة, كنكاحي اقضية في المياـ بتقسيـ بينيما بالتنسيق
اال كالحقكؿ الميدانية ككرشاتالعمل كالندكاتاالرشادية بالدكراتكالمشاىداتالحقمية يضاحيةالمتمثمة

بياالمرشديفالزراعييفبمغعددىـ) (مرشدازراعيامقسميفعمىالشعب137كالتجاربالبحثيةالتييقـك
الزراعيةفياقضيةكنكاحيالمحافظة,اذاحتلقضاءالديكانيةالمرتبةاالكلىفينسبةعددالمرشديفاذ

بمغت)49.6بمغت) بنسب كالحمزة كالشامية عفؾ قضاء يميو )28.5 ,15.3 عمى6.6, منيا لكل )
(.17(كخريطةرقـ)23الترتيب,جدكؿرقـ)

رقـ) الجدكؿ خالؿ مف الدراسة24نمحع مدة في عقدت التي االرشادية الندكات عدد اف )
يتـالتكجيواذبيامديريةزراعةالقادسيةبالتنسيقمعالشعبالزراعيةفيالمحافظةقامت(4519بمغت)
بعدتحديدعنكافالندكةكمكانيا,اذتضمنتىذهالندكاتمكاضيعتتعمقبمكافحةراعةكزارةالزمفقبل

فقد الفالحية الدكرات اما االسمدة, استعماؿ ككيفية بالرؼ الحديثة الطرؽ االمراضكاألفاتكاستعماؿ
بمغت)289بمغت) كالدكراتالكظيفية تتعم121( تضمنتمكاضيع اذ الشعبالزراعية تكزعتعمى ق(

كاألفات االدغاؿ مكافحة ككيفية الزراعية المكننة كاستعماؿ الحديثة الرؼ منظكمات باستعماؿ
(مشاىدةشممتجميعاقضيةكنكاحيالمحافظة,ككانتاغمب335الزراعية,كبمغتالمشاىداتالحقمية)

كبمغعدداياـالحقلالمشاىداتالحقميةتتعمقبمتابعةالبذكرككيفيةمقاكمتيالظركؼزراعتيافيالحقل
(كالزياراتالميدانية26(كالميرجاتكالمعارض)19(كالحقكؿااليضاحية)87(ككرشاتالعمل)76)
(.3(كالبرامجالتأىيمية)5(كالمطبكعات)8(كالقافالتاالرشادية)1842)
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(23جدكؿ)
 ـ2222داريةلمحافظةالقادسيةلعاـحسبالكحداتاالالزراعييفعدادالمرشديفالتكزيعالجغرافيأل

 عدد المرشدين الوحدات االدارية

 % العدد

 2203 13 الدٌوانٌة

 200 2 السنٌة

 101 3 الدغارة

 303 8 الشافعٌة

 1803 32 المجموع

 202 00 عفن

 203 2 سومر

 203 2 نفر

 0208 08 البدٌر

 8202 28 المجموع

 002 0 الحمزة

 101 3 السدٌر

 002 8 الشنافٌة

 303 8 المجموع

 203 2 الشامٌة

 101 3 المهناوٌة

 808 2 الصالحٌة

 200 2 غماس

 0202 80 المجموع

 000 022 اجمالً المحافظة

.2222المصدر:مديريةزراعةالقادسية,قسـاالستثمارالزراعي,بياناتغيرمنشكرة,
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(17خريطة)
 ـ2222الكحداتاالداريةلمحافظةالقادسيةلعاـاعدادالمرشديفحسب

(23المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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(24جدكؿ)
(2222-2221النشاطاتاالرشاديةفيمحافظةالقادسيةلممدة)

ندوات  السنة
 ارشادية

دورات 
 فالحية

دورات 
 ةوظيف

مشاهدات 
 حقلية

يوم 
 حقل

ورشة 
 عمل

حقول 
 ايضاحية

مهرجانا
ت 

 ومعارض

زيارات 
 ميدانية

 قافلة
دارشا

 ية

برنامج  مطبوعات
 تأهيلي

جرٌدةالعن 1111 011 4 . 0 4 41 . 40 490 0101
 بر

1111 

جرٌدةالعن 1111 091 4 9 4 00 41 01 04 414 0100
 بر

1111 

جرٌدةالعن . 011 1 0 4 4 .0 4 04 ..4 0100
 بر

1111 

جرٌدةالعن 0 091 4 0 . 1 00 1 07 441 0104
 بر

1111 

جرٌدةالعن 0 011 4 0 7 1 09 7 07 441 0104
 بر

1111 

0101 449 04 4 00 00 7 1111 4 071 1111 1111 1111 

010. 441 00 04 4 07 0 1111 0 0.1 1111 1111 1111 

0107 409 04 01 47 01 0. 1111 0 071 1111 1111 4 

0101 117 00 07 77 . 0. 1111 0 011 1111 1111 1111 

8008 233 20 1 81 0 02 0000 8 800 0000 0000 0000 

0101 400 47 0 44 0 . 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

014 .0 09 17 .7 441 010 019 4109 لمجموعا
1 

1 1 4 

.2222المصدر:مديريةزراعةالقادسية,قسـاالستثمارالزراعي,بياناتغيرمنشكرة,

االسمدة:-ج
النباتكلكلنباتاحتياجاتمعينةمفالعناصرالغذائية العاملاالساسيالمسؤكؿعفانتاجية تعد

التيلكقمتعفىذهاالحتياجاتيضعفالنباتكتقلانتاجيتوكلكزادتعنيايككفلياتأثيراتعكسية
ح الزراعية المحاصيل تغذية لتحسيف تستعمل مكاد ىي االسمدة كتعد النبات. انتاجياعمى يزداد تى

اكغير مباشرة بالعناصرالمغذية النمك بيئة اك المحاصيلالزراعية مد منيا يقصد مكاد كتعرؼبانيا
عمميةالتسميدمفالعممياتاالساسيةدكتع(1)مباشرةحتىيتحسفنمكىاكيزيدانتاجيااكتتحسفجكدتيا.

انتاج في السماد مساىمة اف كحيث كتطكيره الزراعي االنتاج تحسيف في الزراعة عمييا تعتمد التي
بحكالي) تقدر يؤدؼ52المحاصيل مما تدريجيا التربة خصكبة تستنفذ المتكاصمة الزراعة اف %(,اذ

ب امدادىا لزاما يككف ىنا كمف المحصكؿ قدرتياالنخفاض السترداد غذائية عناصر مف تفقده ما
كيتـاضافةاالسمدةبمايالئـاالشجاركمرحمةنمكىاكبطريقةتتفقمعالتربةكالمناخكالرؼ(2)االنتاجية.

لنمكىا مفالنباتاتتحتاجالىعناصرغذائية كغيرىا افاشجارالفاكية بيدؼتحقيقاعمىانتاجية.
عنصر,كلكفمقدارحاجةالنباتغير16ضركريةلمنباتاتحتىيبمغعددىاكانتاجيا,اذافالعناصر

                                       
.173,ص1998عبدالمنعـبميغ,االسمدةكالتسميد,منشأةالمعارؼ,االسكندرية, (1)
.22,ص2222(,االردف,28طاىرسميـ,قكاعدالتسميد,مجمةاالسمدةالعربية,العدد) (2)
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فمثالعنصرالييدركجيفالذؼمصدرهالماءىكاكثرالعناصرالتييحتاجياالنباتمفحيث,متساكية
مصدره الذؼ االككسجيف ثـ الكاربكف اككسيد ثاني غاز مصدره الذؼ الكاربكف عنصر يميو الكمية,

ميـمللزراعيةضمفالمنطقةالدراسةكعالمسمادالعضكؼاىميةكدكرفعاؿفياالراضياكما(1)الماء.
كفعاؿفيتحسيفانتاجيةالتربةكايضايعملعمىزيادةقابميةالنباتعمىاالحتفاظبالماءكتحسيفبناء

كانتاجيةاشجارالتربة.كماافالزراعةالمستمرةلألرضتعملعمىاضعاؼالتربةممايؤثرفيانتاج
الفاكيةلذلؾيتطمباضافةالسمادالىالتربةكمفثـيعيدالتكازفالييا.امافيمنطقةالدراسةفيمحعمف

)24جدكؿ) كخريطة )18( الفالحيف الى المجيزة السماد كمية مجمكع اف تخدـ25891529( كغـ )
كحداتاالداريةفيالمحافظة.(دكنـكتتبايفتكزيعىذهالكمياتعمىال41247مساحةزراعية)


(25جدكؿ)

2222كمياتالسمادالمجيزةحسبالكحداتاالداريةلعاـ
المساحة  الوحدات االدارية

 المخدومة
 مجموع السماد نوع السماد المجهز

 كغم/
% 

 المركب/كغم اليوريا/كغم

مركز لضاء 
 الدٌوانٌة

0883 2100 022230 022830 0028 

 0020 22002 38022 2820 2011 السنٌة

 0001 882208 828828 03820 2822 الدغارة

 8008 281882 201020 80232 0888 الشافعٌة

 108 0022232 0020100 21132 8222 المجموع

 2008 228222 220822 108200 328 مركز لضاء عفن

 203 8882223 330823 0238200 322 سومر

 3 0220200 213220 0001220 813 نفر

 8302 3880202 3200220 100212 023 البدٌر

 1102 00122282 2082122 2228282 0288 المجموع

 808 211202 822022 202220 8082 مركز لضاء الحمزة

 2018 222832 120332 122200 0228 السدٌر

 2 8020082 202822 0828020 882 الشنافٌة

 0102 2200182 0122222 8801280 2308 المجموع

 802 0212128 0128228 33000 3122 مركز لضاء الشامٌة

 2 0822323 0820032 22220 2800 المهناوٌة

 201 0280118 0223122 21833 1022 الصالحٌة

 8008 2101821 2288381 21330 00308 غماس

 2208 8383280 8282281 820882 83238 المجموع

 000 82280208 80000021 2220222 10812 المجموع الكلً

.2222المصدر:مديريةالزراعة,قسـاالنتاجالنباتي,شعبةاالسمدة,بياناتغيرمنشكرة

                                       
,ص1983اساسياتانشائياكخدمتيا,مطبعةجامعةالمكصل,المكصل,–حنايكسف,البساتيفالنفضيةيكسف (1)
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(18خريطة)
2222التكزيعالجغرافيلكمياتالسمادالمجيزةحسبالكحداتاالداريةلعاـ


.(25المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 الجمعيات الفالحية:  -ق
تعرؼبأنيامؤسساتاقتصاديةزراعيةكاجتماعيةثقافيةتعملعمىتييئةمختمفالكسائلالمبذكلةفي

تيدؼالىتحسيفمستكػ مففعالياتاقتصاديةكاجتماعية يرتبطبيا استغالؿاالراضيالزراعيةكما
مستقمةكتعرؼ(1)المعيشةكتطكراساليباالنتاجالزراعي شخصية ذات فالحية منظمة بأنيا ايضا

اقتصاديةكاجتماعيةكمينيةتسعىلخدمةاعضائيا,كىيفيالعادةيؤسسيااالفراداكجمعياتمشتركة
يعرؼ  عاـ اتحاد الفالحية الجمعيات ككنت كقد متخصصة, جمعيات اك اكثر اك جمعيتيف مف

التعاكنية الفالحية لجمعيات العاـ الجمعياتب)االتحاد ب)قانكف يعرؼ بيا خاص قانكف كليا )
الزراعية(2)الفالحية(. العمميات تنظيـ في الدكلة مع الريفباالشتراؾ تطكير في ىاما دكرا تمعب إذ

االرشادات تقديـ عف فضال لمفالحيف. كاالسمدة المبيدات كتكفير كافة كالمشاكل المعكقات كتسييل
 كسيمة تعد حيث الميمة السياسةالزراعية عناصر احد لككنيا الزراعي القطاع لمنيكضبكاقع فعالة

فيعاـ اصدرتالدكلة اذ االنتاجالزراعي, فيتطكيركتنمية كتؤدؼدكرميـ قانكف1977الزراعية
ىك34رقـ) كاحد تنضيـ ضمف الزراعية التعاكنية بالحركة كاتحادىا الفالحية الحركة فيو كحد الذؼ )

.(3)عياتالفالحيةالتعاكنيةاالتحادالعاـلجم
(جمعيةفالحيةتكزعتعمىمختمفاقضيةالمحافظةجدكؿرقـ28تضـمحافظةالقادسية)
(دكنماكلـتقتصرعمىاالراضي968422(كتشرؼىذهالجمعياتعمىمساحةاجماليةتبمغحكالي)26)

قبل,اؼكانتالمساحةالزراعيةكحسبكانماغيرالزراعيةمنياكنأملاستصالحيافيالمست
حكالي2222(دكنما,كبالنسبةلعدداعضائيافقدبمغعدداعضائيافيسنة2862685الصالحة)
(عضك.8255)







                                       
247,ص1986عبدالكىابمطرالداىرؼ,االقتصادالزراعي,مديريةدارالكتبلمطباعةكالنشر,المكصل,(1)
.1,ص2213شبكةاالنترنيت,جميلعكدة,المرجعيةالقانكنيةلمجمعياتالعراقية,مقاؿمنشكرلى (2)
ثكرة(3) ظل في التعاكنية الحركة الالمي, فرج الثالثة1968محمكد السنة بغداد, الرابع العدد كالتنمية, النفط ,مجمة

.178,ص1988عشر,
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(26جدكؿ)

2222التكزيعالجغرافيلمجمعياتالفالحيةمعمساحةعممياكالمساحةالصالحةلمزراعةفيمحافظةالقادسيةلعاـ
 المساحة الصالحة للزراعة مساحة عملها عدد اعضائها جمعٌةاسم ال الناحٌة المضاء

 

 المركز
 820 جمعٌة االنطاللة

12220 011820 
 800 جمعٌة الرفاق

 21000 12010 200 جمعٌة المٌالد السنٌة

 001000 31200 002 جمعٌة الدغارة الدغارة

 030300 28123 882 جمعٌة الرافدٌن الشافعٌة

 
 
 عفن

 020000 21382 882 جمعٌة الهناء المركز

 سومر

 800 جمعٌة العاصفة

 820 جمعٌة النخٌلة 882000 31028

 030 جمعٌة الكوثر

 828228 18320 000 جمعٌة فلسطٌن نفر

 البدٌر

 800 جمعٌة الفتح

 120 جمعٌة الفرات 100320 001023

 200 جمعٌة النصر

 الحمزة

 الحمزة

 200 المادسٌةجمعٌة 

 220 جمعٌة الحفارة 823000 82000

 120 جمعٌة الفاو

 السدٌر

 820 جمعٌة السدٌر

 820 جمعٌة الحفارة 800822 28320

 800 جمعٌة العبور

 الشنافٌة
 820 جمعٌة الفرات

83083 122080 
 220 جمعٌة النهضة

 
 الشامٌة

 المركز

 280 جمعٌة الشامٌة

 200 جمعٌة النضال 20212 22322

 800 جمعٌة االمٌن

 12002 21020 200 جمعٌة الفراتٌن الصالحٌة

 المهناوٌة
 800 جمعٌة االستمالل

22280 32000 
 120 جمعٌة االحسان

 028300 008000 130 جمعٌة المدوة غماس

 8230322 832108 2022 -  المجموع

.2222االتحادالمحميلمجمعياتالفالحيةفيمحافظةالقادسية,بياناتغيرمنشكرةلعاـالمصدر:سجالت
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(19خريطة)
2222التكزيعالجغرافيلمجمعياتالفالحيةمعمساحةعممياكالمساحةالصالحةلمزراعةفيمحافظةالقادسيةلعاـ


(26المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 -المبيدات:-ك
اك َافة اؼ مف الكقاية منيا الغاية تككف مكاد مجمكعة مف خميط اك منفردة كيميائية اؼمادة ىك

حيثتؤدؼالىالحاؽالضرراثناءانتاجاالغذيةكالمنتجات اكتخفيضنسبةتكاجدىا القضاءعمييا
لنباتاكألسقاطأكراقوأكلتنظيـنمكاتستعملالزراعيةكاالعالؼاكاثناءنقمياكخزنياكتسكيقياكايضا
الطرائقيجبافيتـعندماتفشلجميعاستعماليالتجفيفواكلكقايةالثمارمفالتساقطقبلالنضج,كاف

االخرػلمكافحةاآلفاتكيجبافيراعياستخداـمبيدمعيفكبشكلصحيحالفاالستعماؿالخطأيؤدؼ
كلممبيداتبعضالمزاي لألشجار, حدكثاضرار األفاتالى انكاع لكافة مبيدات حيثتكجد المركنة ا

كالحشراتكجكدةالفكاكوكرخصاسعارىاكالمحافظةعمىالفكاكومفاألفاتاليتصيبياكتسببخسارة
لممزارع.

كليامساكغعمىصحةاالنسافبصكةمباشرةعفطريقالممساكاالستنشاؽاكغيرمباشرعفطريق
.(1)تناكؿالفكاكوالممكثة
 -سادسا: التسكيق:

ييدؼ اقتصادؼ نشاط ىك الم يعرؼالتسكيق بجمب احتياجاتاالنساف لممستيمكيفإلشباع نتجات
(2)ةكشكلمالئـكمكافمحددككقتمناسبالذؼيسمحباستمرارانتاجياكتدفقيا.ئالطالبيففيىي

اماالتسكيقالزراعيفيقصدبوكلالعممياتكالمؤسساتالمرتبطةبنقلالسمعالزراعيةمفالمنتجيفالى
المستيمكيفككذلؾالنقلالعكسيلمستمزماتاالنتاجكالعيشاضافةلطمبالمستيمكيفالىقطاعاالنتاج

كالنقل يتضمفالتسكيقالزراعيالتجميعكالتدرجكالتعبئة كالتخزيفكالتصنيعالزراعيكالبيعالزراعياذ
كالكاسطة بالتجزئة كالبيع السكؽ كمعمكمات كالمساكمة, التنافسية كالعالقات كالتسعير كالتحكيل كالشراء

.(3)كتحديدالسعرؼ
كيقسـالتسكيقالىطرؽالنقلككسائطالنقلكيمكفتكضيحياعمىالنحكاالتي:
 طرؽ الزقا: - أ

كالنقلعمميةمتممةلإلنتاجحيثالتعدطرؽالنقلالمخت مفةشراييفالنشاطاالقتصادؼفيالعالـ
الىاسكاؽالتصريفكيعدعمميةاساسيةالغنىعنيا تكتملعمميةانتاجالسمعكالمنتجاتاالبنقميا
الىلتكفيرالسمعكالمنتجاتعفطريقالتبادؿكالتجارة.ايضاتتضمفطرؽالنقلجميعالسبلالتيتؤدؼ
الذؼ المرغكبكبالسعر المناسببالشكل المطمكبكالزماف المكاف المستيمؾفي المنتجاتالى اتاحة

                                       
قضاءالديكانية_ناحيةالسنية3/12/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ1)
.26,ص2228ابراىيـسميمافكدمحمجابر,نظـالتسكيقالزراعي,دارالفكرالعربي,القاىر,(2)
.17,ص2222(دمحمعبيدات,التسكيقالزراعي,الجامعةاالردنية,داركائللمنشر,عماف,3) 
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كتدفقيا. انتاجيا يسمحباستمرار المنتجاتفيالكقتنفسو الحصكؿعمىىذه المستيمؾمف (1)يمكف
بيفاالقاليـكايضاىكمقياسالعالقاتالمكانيةالتيتنشأبيفاالقاليـالجغرافيةفالعالق اتكالركابطما

بيف تنعكسمفخالؿعممياتالنقل,اؼافعمميةالنقلىيالتيبكاسطتيايتـاكتشاؼالعالقاتما
االقاليـالجغرافية,فالنقلاليقتصرعمىنقلاالفرادكالسمعكانمايتضمفنقلاالفكاركالمخترعاتكالنقكد

ال تدفق في حيكيا دكرا النقل يمعب عدـحيث اف اال االسكاؽ, الى كايصاليا انتاجيا مكاف مف سمع
استغالؿطاقاتىذاالقطاعفيمجاؿتحسيفالنقلالداخميمفخالؿكسائطوالمتنكعةلنقلالسمعمف
المنافذالحدكديةالىاالسكاؽسينعكسذلؾفياسعارتمؾالسمع,حيثيعدالنقلمفاىـالعكاملالتي

فياالنتاجالزراعيعفطريقتكفيرطرؽالنقلالكافيةفينقلالفكاكومفمناطقيتكقفعميياالتكسع
االنتاجالىمناطقاالستيالؾكافتكفرطرؽالنقلالسيمةكالرخيصةيقملمفتكاليفاالنتاجالزراعي

لعكسيعملكافتكفرالنقليشجعالفالحعمىاالستمرارفيالتكسعبالرقعةالزراعيةمستقبالكاذاحدثا
 عمىزراعةمايمكفسداالحتياجاتالمحمية.

افمحافظةالقادسيةتتمتعبشبكةجيدةمفطرؽالنقلالبريةكالتيتعتمدفيحركتيابشكلاساس
عمىطرؽالسياراتكخطسكؾالحديد.

(27جدكؿ)
2222اطكاؿالطرؽالرئيسةفيمحافظةالقادسيةكاتجاىاتيالعاـ

 اتجاه الطرٌك الطول)كم( %

 حلة-دٌوانٌة 20 00
 سماوة-دٌوانٌة 2808 02
 الفجر-البدٌر-عفن-دٌوانٌة 2802 20
 مملحة-لادسٌة-شنافٌة 2202 80
 نجف-دٌوانٌة 12 02
 الطرٌك الصناعً 0302 3

 المجموع الكلً 88202 000

.2222غيرمنشكرةالمصدر:مديريةالطرؽكالجسكرفيمحافظةالقادسية,القسـالفني,بيانات



الطرؽ)رئيسة مف انكاع ثالث -ثانكية-كتضـ مجمكع يشكل طرؽ1252.7اطكاليا)ريفية( منيا كـ(
بمغت)289.5ة)رئيس ثانكية29كـ(كبنسبة كطرؽ المحافظة في المعبدة الطرؽ اطكاؿ مجمكع %(مف
فقد25كـ(كبنسبة)257.6بطكؿ) الريفية الطرؽ اطكاليا)%(اما كبنسب525.6بمغت %(كتمر46ة)كـ(

                                       
 .155,ص2212شنيشلالسعدؼ,االقتصادالزراعي,مؤسسةمصر,مرتضىلمكتابالعراقي,(1)
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بالطرؽالريفيةالزراعية.كلمطرؽالثانكيةاىميةمفخالؿربطمركزالمحافظةبمراكزاالقضيةكالنكاحي
مفجيةكربطاالقضيةكالنكاحيالتابعةليامفجيةاخرػكايضاتعملعمىسرعةكصكؿالمنتجات

 .الىاالسكاؽالمحميةفيالمحافظة
لمطرؽالريفيةال بالنسبة تتميزاما التيتربطالقرػبالكحداتاالدارية المناطقالريفية مف العديد تزاؿ

بقمتياكانخفاضكفاءتياكتعدقديمةكمسالكياضيقةكافىناؾالعديدمفالمناطقالريفيةلـتصلالييا
تالبزؿالطرؽالمعبدةمايضطرالفالحيفافيسمككاالمساراتالترابيةكاستخداـاالكتاؼالعاليةلشبكا
مماينعكسعمىتكاليفنقلالتجييزاتالزراعيةكتسكيقيامماينعكسعمىكمفةاالنتاجالزراعي.


(28جدكؿ)

اتجاىاتكطكؿالطرؽالثانكيةالتيتربطمراكزاالقضيةبمراكزالنكاحيكالمناطقالقريبةمنيافي
2222محافظةالقادسيةلعاـ

 الطول)كم( اتجاه الطرٌك

 2203 شوملً-دغارة-انٌةالدٌو

 81 تماطع مٌران العطٌة-الحمزة

 88 غماس-مفرق غماس

 02 مهناوٌة-الصالحٌة

 2 سومر-الدغارة

 802 ممتربات جسر السدٌر

 00 عفن-المتفرق من الدٌوانٌة-نفر الخاص

 2 اثار نفر-عفن

 82 غماس-الشنافٌة

 82 عفن-سومر

 80 مهناوٌة -السنٌة

 2002 العطٌةمٌران -الشنافٌة

 20 الحمزة السٌاحً-السدٌر-الدٌوانٌة

 82203 المجموع الكلً
.2222المصدر:مديريةالطرؽكالجسكرفيمحافظةالقادسية,القسـالفني,بياناتغيرمنشكرة
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(29جدكؿ)

2222اتجاىاتكاطكاؿالطرؽالريفيةضمفمحافظةالقادسية
 الطول)كم( الطرٌكاتجاه  الطول )كم( اتجاه الطرٌك

 02 الشان هدٌب االٌمن-الشامٌة 3 البونٌل-الزبٌد-الدغارة

 02 الشان هدٌب االٌسر-الشنافٌة 8 الفوار-عفن

 02 منطمة الدور-النورٌة 1 ام الشوارٌف-غماس

 3 الحجارٌة 02 البوعبٌس-الشبانات-خٌري

 2 لرٌة الهالت-الدغارة 02 مزرعةالدولة-الحمزة

 1 البٌضٌة-الجبور 02 الطحٌنٌة-المهناوٌة

 3 لرٌة الحسٌنٌة -البدٌر 82 الغرب-الشنافٌة

 22 الفراحنة -البدٌر 80 ابوالفضل-السنٌة

 2 لرٌة الخٌط-االثار 2 النغٌشٌة-غماس

 00 لرٌة حسٌن مشكور-الحمزة المدٌم 2 الحرٌة -المهناوٌة

 08 الدجٌل-الشامٌة 202 العبرة-الشنافٌة

 02 ام الطباشٌر-عامر الدجٌلً 0802 النخٌلة-غماس

 08 لرٌة الطالئع-نفر 02 البركات -سومر

 82 رٌة الفاردوة -الطابو 2 الدرعٌة-سومر

 80 طالم الضخ-البدٌر 0202 امتداد مزرعةالدولة

 00 المدوري 02 صدر الدغارة-الدغارة

 2 لرٌة عبد السادة 3 الخمس-النغٌشٌة

 2 ابوكفوف -المهناوٌة 8 بنً مدٌن

 00 لرٌة سكان حبٌب -سكان 02 البوناٌل-السنٌة

 2 الوون-الشامٌة 203 غضٌبة-الصالحٌة

 2 لرٌة الكردي-الشامٌة 8802 البسامٌة-الغرب

 2 البوطاهر-السنٌة

 20203 المجموع الكلً

.2222غيرمنشكرة,المصدر:مديريةالطرؽكالجسكرفيمحافظةالقادسية,القسـالفني,بيانات
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(22خريطة)
2222التكزيعالجغرافيلطرؽالنقلالرئيسةكالثانكيةكالريفيةلغاية


(29(ك)28(ك)27المصدر:اعتماداعمىالجداكؿ)
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 كسائط الزقا:  - ب
النقل كسائط تشكل القتصادية كالفعاليات القطاعات كافة عميو تعتمد الذؼ كاالجتماعيةالعصب

كالثقافية.كماتعدمؤشراكميالقياسدرجةالعالقةكالترابطالمكانيبيفاالنشطةكالفعالياتالبشريةلذلؾ
نالحعانوكافمكضعاىتماـالجغرافييفكمفاجلرفعاالنتاجاالقتصادؼ)الزراعي(فياؼبمدالبدمف

كتسيـ(1)يفالمنتجاتكتحقيقاقصىاالرباح.تطكيرالنقلككنويعدعاملميـكاساسيلتخفيضتكال
فيعمميةنقلاالنتاجعددكبيرمفالسياراتالحملالكبيرةكالصغيرةإذيحرصالمزارعيفعمىتكفير
افضلكسائطالنقلكايصاليافياقصىكقتممكفألفالفكاكومفالمحاصيلسريعةالتمفكقدكجدت

الميدانيةافنس المعركفةباسـ95بة)مفخالؿالدراسة تنقلبسياراتالحملالصغيرة %(مفالفكاكو
%منيـيستخدـالساحباتلنقلالفكاكومفالبساتيفالىاالسكاؽالسيماالقريبةمنياكىيغير5)كيا(ك

 مالئمةلمثلىذاالنكعمفاالنتاج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
.29-11,ص2214,مطبعةجامعةتكريت,1دممكؾالسامرائي,جغرافيةالنقلالمتقدمةلمدراساتالعميا,طمجي(1)



 

 

 
 

 انفصم انرابغ
وانخاج  انخحهٍم املكانً نسراػت

 انفىاكه يف حمافظت انقادضٍت اشجار
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 انفصم انرابغ
 

كتنميةتعتبرالفكاكواحدفركععمـالبستنةالذؼىكاحدالعمكـالزراعيةكالذؼييتـبدراسةزراعة     
كخدمةكتربيةكاكثارالمحاصيلالبستنيةمفخالؿتييئةالظركؼالمثمىلنمكىاكبالتاليالحصكؿعمى

تحظىاشجارالفكاكومفاعنابكتيفكحمضياتكانكاعاخرػمف.لذلؾ(1)حاصلجيدذكنكعيةعالية
ذهاالشجارباىتماـكبيرمفالفكاكوبأىميةفيغذاءاالنساففضالعفاىميتيااالقتصاديةاذتحظىى

قبلالفالحيفحيثتعداشجارالفكاكوكالحمضياتمفالعناصراالساسيةبالنسبةلإلنتاجالزراعيفي
كثيرمف فضالعفتكفيرىا الطمبعمىمنتجاتيا النمكالسكانيكتزايد االحتياجاتالغذائيةنتيجة سد

كم كالطبية الغذائية لمصناعات االكلية عمىالمكاد الفاكية اشجار زراعة اصبحت كلذلؾ التجميل كاد
اختالؼانكاعياذاتاىميةاقتصاديةكبيرة.

تقسـالفكاكوعمىنكعيفاحدىمااشجارالفكاكوالدائمةالخضرةالتيتحتفعبأكراقياعمىمدارالسنة  
فكالحمضيات,كالنكعاالخركبعضيايحتاجالىفترةمفالبركدةإلنتاجالثماربنكعيةجيدةمثلالزيتك

اشجارالفكاكوالنفضيةالتيتتساقطاكراقياخالؿفصميالشتاءكالخريفكماىكالحاؿألشجار)التفاح
.(2)كالمشمشكالتيف(فضالعفالفكاكوذاتالنكاةالصمبة

بمحتك غنية أنيا اال قميمة حرارية سعرات عمى تحتكؼ ثمارىا باف الفكاكو اشجار مفتتميز اىا
 كالكربكىيدرات(A,C)الفيتاميناتمثل البركتيف يحتكؼعمى بأنو الثمار مف االخر القسـ يتميز كما

كالحديدكالفسفكركالبكتاسيكـ,كنظرالمتداخلبيفانكاعالفكاكوحيث كبعضالعناصرالمعدنيةكالكالسيـك
المساحةالتييشغمياكلنكعمفىذهيزرعاكثرمفنكعداخلالبستافالكاحدممايتعذرالحصكؿعمى

يفمستثمرةفياالشجارحيثنمحعافىذاالنكعمفالزراعةيقعضمفالزراعةالكثيفةبلافىذهالبسات
.(3)حسبالنكعكالحاجةاليياسكاءالستيالؾالفالحاكلغرضالتسكيقزراعةبعضالخضر

 ااداداا:اكال : التكزيع الجغرافي ألشجار الفكاكم بحسب 
افدخكؿاالصناؼذاتالنكعيةالجيدةكافليااالثرالكبيرفيتحسيفانكاعالفكاكوكالسعيلزيادة

اعدادىاككمياتانتاجيا,كنظرالختالؼالظركؼالطبيعيةكالبشريةفقدمرتىذهاالشجاربحالةمف

                                       
.1ـ,ص2217جامعةالمكصل,-(ايادىانياسماعيل,مبادغعمـالبستنةكىندسةالحدائق,كميةالزراعةكالغابات1)
العممي, (2) كالبحث العالي التعميـ كزارة مطبعة الفاكية, انتاج الجميمي, عباس جبار الجميمي, دمحم الرزاؽ عبد

.13بغداد,ص
,قضاءالشامية.27/5/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ3)
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الىاخرػبسبباالىماؿك مفمنطقة كانتاجيا منياالتذبذبفياعدادىا تكفرالظركؼالمالئمة عدـ
الرؼالحديثةكغيرىا,كافاشجارالفكاكوتتـزراعتيامجتمعةضمفبساتيفائقكتكفيرطرتحسيفالتربة

فأف لذا انتاجيا تقدير مفاجل الكاحدة الشجرة كمتكسطانتاجية عمىاعدادىا االعتماد تـ النخيلمما
عيفالتكزيعلبساتيفالنخيل.بساتيفالفكاكوفيمنطقةالدراسةتأخذ

(32جدكؿ)
2222اعداداشجارالفكاكوفيالقادسيةكالعراؽلعاـ

نسبة 
المحافظة من 

 العراق

جمهورٌة 
 العراق

نسبة كل نوع من 

 %المحافظة
 نوع الفاكهة محافظة المادسٌة

 التٌن 00282 08 102121 803
 الرمان 8200 03 3128222 000
 العنب 8032 03 00321802 000
 النبك 2212 01002 820233 2

 الزٌتون 2200 8023 0210228 001
 المشمش 1812 1083 0033188 001
 النارنج 2202 3 222808 002
 التفاح 2120 3 8381183 000
 البرتمال 2020 2001 3222220 000
 التوت 332 0002 820283 002
 الحامض 220 0080 880222 008
 كمثرى 022 0083 218820 0002
 الخوخ 20 0002 020803 0002
 المجموع 22212 000 28828008 0002

 المصدر:المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة..
 
(كبعدالتحققمفاالحصائياتالحظناافاشجارالتيفتأتيفيمقدمةالفكاكو32مفخالؿجدكؿرقـ)

%(مفمجمكعياالعاـفي2.6%(مفمجمكعالفكاكوكنسبة)19التيتشتيربياالمحافظةبنسبةبمغت)
اما حكالي)البمد, بمغتنسبتو كنسبة)16الرماف المحافظة مفمجمكعفكاكو مفمجمكع%2.1( )%

%(مف14.18%(مفمجمكعفكاكوالبمد,اماالنبقبمغحكالي)2.1%(كنسبة)16البمد,ثـالعنببمغحكالي)
المحافظةكنسبة) لمبمد,3مجمكعفكاكو الزيتكفبنسبة)%(مفالمجمكعالعاـ %(2.4%(كنسبة)9.36ثـ

%(مفمجمكعالبمدالعاـ,اماالنارنجيككف2.4%(كبنسبة)4.96مفمجمكعالبمد,كالمشمشبنسبة)
%(6%(مفمجمكعالبمد,اماالتفاحفشكلنسبة)2.5%(مفمجمكعفكاكوالمحافظةكنسبة)6بنسبة)

%(مفمجمكع5.14البرتقاؿبمغبنسبة)%(مفمجمكعالبمد,اما2.1مفمجمكعفكاكوالمحافظةكنسبة)
%(مف2.3%(كنسبة)1.13%(مفمجمكعياالعاـفيالبمد,ثـالتكتبنسبة)2.1فكاكوالمحافظةكنسبة)

%(مفالمجمكع2.2%(مفمجمكعفكاكوالمحافظةكنسبة)2.92مجمكعالبمد,اماالحامضبمغبنسبة)
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عمىالترتيبمفمجمكع%(لكلمنيما2.28%,2.26العاـغيالبمد,كاخيراالكمثرػكالخكخبنسبة)
%(لكلمنيماعمىالترتيبمفالمجمكعالعاـلمبمد.2.23%,2.23فكاكوالمحافظةكنسبة)

    كتقسـ اشجار الفكاكم الى ادة ازكاع لعا مف اامها:

 التيف:-1
ficus Carica:االسـالعممي 

التيف  ficus  كىكمفالفكاكوذاتالقيمةالغذائيةالعالية مفجنساالشجارالمتساقطةتعدشجرة
فالثمارتحتكؼعمىالمركباتكالفيتاميناتكااللياؼمتعددةاالكراؽمفلماتحتكيومفعناصركمركبات

كعديدمفالعناصرالغذائية.
الضكء مستكػمنخفضمف الى التيف يحتاج االضاءة ناحية مف التيف لمتطمباتشجرة بالنسبة اما

يبمغ االضاءة مدة )كتككف النيار طكؿ 14-12فييا ) ساعة نسبةكزيادة زيادة عمى تعمل االضاءة
الحرارةتعداشجارالتيفمفالفكاكوالتيتتحملارتفاعدرجةدرجة.اما(1)الحمكضةكرداءةنكعيةالثمار

الحرارةكالرطكبةخالؿمكسـالنضجممايؤدؼالىتخمرثمارىاكتشققيافيكثيرمفاألحيافكيتحمل
النمكالسريعاكاكثراحياناحيثافارتفاعدرجةالحرارةيساعدعمى°(ـ52رتفاعدرجةالحرارةتصل)ا

في°(ـ8-الحرارةخالؿالشتاءكقدتتحملفياكثرالحاالت)درجةانخفاضكتتأثربككبرحجـالثمرة
رىاكربماتمكتاذكصمتالىافانخفاضياعفىذاالحدسكؼيمحققالكثيرمفاألضرارألشجا

%(كافارتفاعالرطكبةالنسبيةيؤدؼالى72كافمعدؿالرطكبةالتييتطمبياتقدرحكالي).(2)°(ـ17-)
اصابةاشجارالتيفبالصدأاكتساقطقسـمفاكراقياكتأخرنضجالثمار,امابالنسبةلألمطاريحتاج

ممـ(522التيفحكالي) مفمياه حيثافسقكطاالمطارمعجكبارديسببتشققالرؼاكمايعادليا
.(3)الثماركتعفنيا

كمفخالؿالدراسةالميدانيةاتضحافاشجارالتيفتنمكفيكلانكاعالتربتقريبااالافاالفضلىي
التربةالطينيةكعندالزراعةيزرعالتيفعمىمسافاتكخطكطمتباعدةنظرالحجمياالكبيرعندالنمككعند

سنكات,امابالنسبةلمرؼ12ليجنيالثماريككفبشكلمنظـكذلؾايضايساعدالشجرفيافتعمرحكا
يحتاجالىكمياتقميمةمف االكلىمفالنمككبفتراتمتفاكتةكبعدىا فيحتاجالىرؼغزيزفياالياـ

                                       
.65,ص1988مطباعة,جامعةالمكصل,فيصلرشيدالكناني,مبادغعمـالبستنة,دارالكتبل (1)
(جكزيفادمكندكاخركف,اساسياتبساتيفالفاكية,ترجمةسعدشفيقكمصطفىشكرؼ,مؤسسةدارفرانكميفلمطباعة2)

.141,ص1967كالنشر,القاىرة,
راؽ,رسالة(نسريفعكادعبدكفالجصاني,العالقةالمكانيةلزراعةاشجارالفاكيةالنفضيةبخصائصالمناخفيالع3)

.2221ماجستير,كميةاألداب,جامعةالككفة,
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شير كل التسميد كيتـ كيكريا عضكؼ سماد السماد نكع التسميد اما , باألسبكع مرتيف اك مرة المياه
.(1)تقريبا

كغـ(973977بمغحكالي)2212افسجلاعمىانتاجفيسنةنمحع(7(كشكل)31كمفخالؿالجدكؿ)
 سنة في انتاج في187216)2211كادنى السنكات باقي اعمى ايضا االنتاج بمغ ثـ  كغـ(

(2222,2218,2219(  حكالي )315734 298213كغـ, عمىك262569كغـ, منيا لكل غـ(
كغـ(لكل226443كغـ,233362,كغـ235242(بمغحكالي)2217,2216,2214)الترتيبثـسنة

سنة) ثـ الترتيب عمى 2213منيما ,2212 ,2215( حكالي بمغ )212255  227621كغـ,
.كغـ(لكلمنيماعمىالترتيب222442كغـ,

 (31جدكؿ)
2222-2212عدداالشجاركاالنتاجلحصكؿالتيففيمحافظةالقادسيةمف

 السنوات عدد االشجار )كغم/شجرة( *االنتاج

822822 10101 8000 
022003 2230 8000 
802380 2302 8008 
808022 2288 8002 
883112 8283 8001 
808110 2100 8002 
822230 8322 8003 
822810 8230 8002 
882802 08221 8002 
202221 02000 8008 
838238 00282 8080 

 كالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيط
* الكاحدة الشجرة انتاجية معدؿ اعتماد في24.12حيثتـ الزراعة مديرية قبل مف معتمد ىك كما كغـ/شجرة

محافظةالقادسية.








                                       
ناحيةالسنية.-,قضاءالديكانية2/6/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ1)
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(7شكل)



(31المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)

 (32جدكؿ)
2222التيففيمحافظةالقادسيةلسنةعدداشجارالتيفكاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿ

 الوحدات االدارٌة عدد االشجار )كغم/شجرة( *االنتاج النسبة المئوٌة

 لضاء مركز الدٌوانٌة 0000 83200 00
 ناحٌة السنٌة 1820 008182 28
 ناحٌة الدغارة 2800 22080 88
 ناحٌة الشافعٌة … … …
 المجموع 2220 803022 22
 لضاء عفنمركز  230 02183 2
 ناحٌة سومر 882 2188 8
 ناحٌة نفر 820 3082 8
 ناحٌة البدٌر … … …
 المجموع 0022 81812 8
 مركز لضاء الحمزة 200 08820 2
 ناحٌة السدٌر 80 8038 0
 ناحٌة الشنافٌة … … …
 المجموع 280 80118 8
 مركز لضاء الشامٌة 080 8288 0
 ناحٌة الصالحٌة 200 2820 2
 ناحٌة المهناوٌة … … …
 ناحٌة غماس … … …
 المجموع 180 00088 1

 المجموع الكلً 00282 838238 000
المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.

مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسيةكغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبل24.12حيثتـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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(احتل21(كخريطة)32امابالنسبةالتكزيعالجغرافيحسبالكحداتاالداريةنمحعمفخالؿالجدكؿ)
%(ثـقضاءعفؾكالحمزةبنسبةبمغت78قضاءالديكانيةالمرتبةاالكلىباإلنتاجبنسبةبمغتحكالي)

 %(.4شاميةاحتلالمرتبةاالخيرةبنسبةبمغتحكالي)%(لكلمنياعمىكاخيراقضاءال%9,9)
%(تميياناحيةالدغارة39امابالنسبةلمنكاحيفقدتصدرتناحيةالسنيةالمرتبةاالكلىبنسبةبمغت)

%(ثـمركزقضاءالحمزةبنسبةبمغت12%(ثـمركزقضاءالديكانية)29بالمرتبةالثانيةبنسبةبمغت)
%(ثـناحيتي3بمغت)%(تميياناحيةالصالحيةبنسبة5%(يميومركزقضاءعفؾبنسبةبمغت)8)

%(.1%(ثـمركزقضاءالشاميةبنسبة)1%(ثـناحيةالسديربنسبة)2%,2سكمركنفر)
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(21خريطة)
2222التكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالتيففيمحافظةالقادسيةلسنة


.(32المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 العزب-2
   Vitis viniferaاالسـ العممي:  

 , vitis جنسا,اىمياالجنس14يعكدالعنبالىالعائمةالعنبيةكالتيتشمل  
كذلؾلككنوغذاءمتكامللماتحتكيوحباتومفسكرياتكاحماضكبركتيناتكألياؼمتعددةلمعنبفكائد

المخكعضال لخاليا منشطة غذائية مادة كذلؾتعد كزبيب(1)القمبغذائية طازجة فاكية يعد كايضا .
لكبيرةفيكعصيركاستعماؿاكراقوفيغذاءاالنسافكالعنبمفالمحاصيلذاتاألىميةاألقتصاديةا

االرضي الصالحةاستغالؿ العمقغير القميمة كاالراضي الخصكبة القميمة مثل االخرػ الفاكية النكاع
مف كعمىالرغـ بأشجارالعنب, مفالمحاصيلكزراعتيا االافالعنبيعد كالطبية االقتصادية االىمية

التيتعانيمفقمةاالىتماـكاألىماؿكيعانيمفمشاكلمنياعدـانشاءمزارعخاصةلمعنبكعدـالتقيد
التكجدئابمسافاتالزراعةكاتباعالزراعةالمختمطةكضعفألماـالمزارعبطر قالزراعةكالتقميـكايضا

.(2)تعتمدعمىاستثماراالعنابكايضاقمةاالىتماـبمكافحةالحشراتكاألمراضكاألدغاؿصناعات
مفالضكءكيككفطكؿمدةاالضاءةالتيجيدامابالنسبةلمتطمباتاشجارالعنبيحتاجالىمستكػ

تككفمف) السكرفيالعنبكتحسيفنكعية14-12يحتاجيا كيؤثرالضكءعمىتحسيفنسبة ساعة(
( حرارة درجة حتى نمكىا العنب اشجار كتكاصل كجكدتيا, ـ32الثمار درجة°( عند النمك كيتكقف

كىذهالدرجةتعدالدرجةالعميابالنسبةألصنافيافأفاؼزيادةعفذلؾسكؼتمحقالكثير°(ـ38حرارة)
النسبةلدرجةحرارة.اماب(3)تعرضالثمارالىالسقكطقبلاكانيافضالعفمفاالضرارلمشجرةنفسيا

كيتضاعفنمكالجذكر°(ـ8-6التربةفأفاشجاراألعنابتنمكجذكرىاعندماتككفدرجةحرارةالتربة)
(كبعدىايقلنمكالجذكرحتىيتكقفبعد°ـ32-22حتىيصلاقصاهعندماتككفدرجةحرارةالتربة)

ترتفعدر°(ـ35درجة) البراعـتتفتحفيالربيععندما كيشترطتكفردرجة°(ـ12جةالحرارةفكؽ)كتبدا
( بيف الخضرؼكنضج°(ـ32-25حرارة النمك عمى تساعد لكي اشير ثالثة الى شيريف كلمدة صيفا
حكالي)(4)الثمار يحتاجيا التي الرطكبة كمية تقدر الرطكبة اما األعناب62. اشجار تتأثر كما )%

                                       
(غالبناصرحسيفالشمرؼ,استجابةشتالتالعنبصنفالحمكانيلمتقميـالصيفيكالرشببعضالمغذيات,مجمة1)

الزراعية,العدد .56,ص1,2218ديالىلمعمـك
(عميلطيفجاسـ,معرفةزراعةالعنبفيمجاؿعممياتخدمةالمحصكؿكعالقتياببعضالعكاملفيقضاءبمد,2)

الزراعيةالعراقية,العدد .122,ص4,2212مجمةالعمـك
.4,ص1967(شاكرصابرالصباغ,زراعةالعنب,بغداد,3)
جبارعبا4) ,جامعة( العاليكالبحثالعممي,بيتالحكمة التعميـ كزارة انتاجاالعناب, سحسفكدمحمعباسسمماف,

.278-128,ص1989بغداد,
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فتسبببقمة صيفا النسبية لألزىارالرطكبة كالثماراضرار االمطاركاألكراؽ كمية حكاليكيتطمب
الرؼممـ(522) مياه مف الترب(1)اكمايعادليا في ينمك العنب اف نمحع الميدانية الدراسة خالؿ .كمف

الرمميةكيككفالرؼاسبكعياكعندزراعةاشجارالعنبتترؾمسافاتتصلتقريبامتربيفشجرةكاخرػ
.(2)لمنعتشابؾالجذكر

 (33جدكؿ)
2222-2212لممدةعدداالشجارلمحصكؿالعنبكاالنتاج)كغـ/شجرة(فيمحافظةالقادسية 

االنتاج عدد االشجار السنوات
*

 )كغم/شجرة( 

8000 2280 28223 

8000 8002 28128 

8008 8818 22222 

8002 2228 22222 

8001 8220 20181 

8002 2100 022880 

8003 2000 23220 

8002 1080 002808 

8002 1280 002288 

8008 8228 810222 

8080 8032 882888 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
* الكاحدة الشجرة انتاجية معدؿ اعتماد محافظة24.82حيثتـ في الزراعة مديرية قبل مف معتمد ىك كما كغـ/شجرة

القادسية.
(8شكل)


(33المصدر:جدكؿ)

                                       
البصرة,البصرة, 1) جامعة النفضية,مطبعة يكسف,انتاجالفاكية النعيميكيكسفحنا جبارحسف -123,ص1982(
124.
قضاءعفؾ.–,مركزقضاءعفؾ15/6/2221معبعضالمزارعيف,بتاريخ(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصية 2)
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(عمىالرغـمفالتذبذبكعدـالتجانسلكمياتوخالؿمدةالدراسة8(كشكلرقـ)33مفخالؿالجدكؿ)
2222كغـ(بمغفيعاـ82336حكالي)2212فقدحققزيادةفياالنتاجفبعدافكافاالنتاجفيعاـ

(انخفضافياالنتاجبمغحكالي2214,2212,2211كغـ(كشيدتاالعكاـ)227292حكالي)
 
(34جدكؿ)

2222شجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالعنبفيمحافظةالقادسيةلسنةعدداال
 النسبة المئوٌة )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 2 3800 820 مركز لضاء الدٌوانٌة

 8 2220 882 ناحٌة السنٌة

 2 3800 820 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 2 02820 282 المجموع

 28 008330 1282 مركز لضاء عفن

 000 000 000 ناحٌة سومر

 3 02011 220 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 22 028201 2222 المجموع

 000 000 000 مركز لضاء الحمزة

 0 8002 22 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 0 8002 22 المجموع

 000 000 000 الشامٌةمركز لضاء 

 22 21100 2000 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 22 21100 2000 المجموع

 000 882888 8032 المجموع الكلً
المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.

كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.24.82اعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدةحيثتـ*
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كغـ(لكلمنيماعمىالترتيبيعكدذلؾالىعدـالدعـالحككميمف71424كغـ,55775كغـ,52452)
انعكسعدـالدعـباألسمدةكالمبيداتكالبذكرالمحسنةسمباعمىانتاجاذ,المؤسساتذاتالعالقةقبل

( مف االعكاـ ثـ , الكاحد )2213,2216,2218,2217,2215الكيمكغراـ حكالي االنتاج بمغ )
عمىالترتيب133922كغـ,118792كغـ,123912كغـ,88833كغـ,76882 منيا لكل كغـ(

ا في زيادة ىناؾ اف نمحع )كايضا سنة في حكالي2222,2219النتاج بمغ )
227292كغـ,241353) سنة اف رغـ  حيثتكفير2222كغـ( مف حككمي دعـ اؼ فييا يكف لـ

االسمدةكالمبيداتكدعـاسعارشراءالمحصكؿمفقبلالدكلةفقدكانتالجيكدذاتية.
(22(كخريطةرقـ)34لجدكؿ)امابالنسبةالىالتكزيعالجغرافيلمحصكؿالعنبفنالحعمفخالؿا

ىناؾتبايفبيفالكحداتاالداريةمفحيثعدداالشجاركاالنتاج,مفحيثاالنتاجفقدتصدرقضاء
بمغت) االنتاجبنسبة االكلىمفحيثكمية قضاء58عفؾالمرتبة ثـ مكزعةعمىنكاحيالقضاء )%

%(.1يراقضاءالجمزةبمغتالنسبة)%(كاخ8%(ثـقضاءالديكانيةبنسبة)33الشاميةبنسبةبمغت)
(افمركزقضاءعفؾاحتلالمرتبةاالكلىبنسبة38امابالنسبةلمنكاحيفنمحعمفخالؿالجدكؿ)

بمغت)52بمغت) بنسبة الثانية بالمرتبة الصالحية ناحية يميو بمغت%33( بنسبة نفر ناحية ثـ )%
%(لكلمنيماثـناحيةالسنيةبنسبةبمغت3%,3نسبة)%(ثـمركزقضاءالديكانيةكناحيةالدغارة6)
%(.1%(كاخيراناحيةالسديربنسبةبمغت)2)
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(22خريطة)
حسبالكحداتاالداريةالتكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالعنبفيمحافظةالقادسية

2222لسنة


(34المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 التفاح-3
 :pyrus malus   االسـ العممي 

مفالفكاكوالمتساقطةاالكراؽذاتاالىميةكىكتعداشجارالتفاحمفاىـالثمارعمىمستكػالعالـ
الكبيرةحيثتحتكؼثمارىاعمىمكادكربكىيدراتيةكبركتيناتكفيتامينات,كيشكلمكردااقتصادياميما

تتصف لما قابميةعمىافيالدكؿالمصدرة ثماره كيعبو طكيمة, التفاحمفاكثردلنقلكالتخزيفلمدة
الثمارعالجالحاالتاالسياؿفيجميعاالعماركمالوالقدرةعمىامتصاصالمعادفالثقيمةالتيتكجد

 .(1)فيالغذاءكخاصةالمعمباتلذلؾافتناكؿالتفاحيقياالنسافمفالتسمـالمعدني
ةلمتطمباتشجرةالتفاحمفالضكءفتنمكتحتمدػكاسعمفالكثافةالضكئيةكيحتاجالىامابالنسب

ساعة(كقمةاالضاءةترفعنسبةالحمكضةكرداءةنكعيةالثمار,14مدةاضاءةيبمغفيياطكؿالنيار)
قالضرريمح°(ـ38االأفارتفاعيا)°(ـ35فتنمكاصناؼاشجارالتفاحبصكرةجيدةفيدرجةحرارة)
كتتحملانخفاضدرجةالحرارة(2)°(.ـ24-21بالشجرةنفسيااماالمقدارالمثاليلدرجةالحرارةفينحصر)

,امابالنسبةلدرجةحرارةالتربةفأفمعدؿدرجةالحرارةالمثمى°(ـ35-اذتستطيعافتتحملانخفاضا)
فإفذلؾيقملمفنمكالجذكركاذا°(ـ25فإذاارتفعتالى)°(ـ18لنمكجذكراشجارالتفاحىك)

فإفنمكالجذكريقلكثيراكذلؾيؤدؼارتفاعدرجةالحرارةالىتقميلانتشار°(ـ35-32ارتفعتالى)
الشديدةالىقمةامتصاصالماءعفطريقدرجةالحرارةالجذكرفيالطبقةالسطحيةمفالتربةكتؤدؼ

اكممـ(652-522%(اماكميةاألمطارتتطمبحكالي)72حكالي)اماالرطكبةالتييحتاجيا (3)الجذكر.
 (4).مايعادليامفمياهالرؼ

كمفخالؿالدراسةالميدانيةنمحعجكدةزراعةالتفاحفياالراضيالطينيةالخفيفةكالجيدةالصرؼكال
الجذكركبالتاليينصحبزراعتوفيالتربالرديئةالصرؼحيثافارتفاعمستكػالماءيؤدؼالىاختناؽ

الجفاؼالمفاجئلألشجاركايضاتنجحزرعتوفيالتربالرمميةالخاليةمفاالمالح,كعندزراعتويجب
افتككفىناؾمسافةبيفشجرةكاخرػلمنعتشابؾالجذكركايضالتمكيفاجراءالخدمةاالليةفيمابعد

                                       
البحكث1) مركز االراضي, كاستصالح الزراعة كزارة العربية, مصر جميكرية التفاح, زراعة درىاب, صبحي )

.4,ص745,2222الزراعية,
شالؿ2) مخمف االدمرعي( كمية ماجستير, ,رسالة كربالء محافظة في الفاكية ,,إنتاج بغداد جامعة , اب

.56,ص1974
,كزارةالتعميـالعاليكالبحثالعممي,جامعة1(عميحسيفعبدهللاالدكرؼكعادؿخضرسعيدالراكؼ,انتاجالفاكية,ط3)

.21,ص2222المكصل,كميةالزراعةكالغابات,
.55(نسريفعكادعبدكفالجصاني,مصدرسابق,ص4)
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طبيعةالتربةكلكففيالغالبيككفالرؼبسيكلة,اماالرؼفيتكقفعمىحسبعمرككميةاالشجارك
.(1)اسبكعيا,امابالنسبةلتسميدفيككفنكعالتسميديكرياكيتـالتسميدكلشيرتقريبا

(35جدكؿ)
 2222-2212لممدةعدداالشجارلمحصكؿالتفاحكاالنتاجفيمحافظةالقادسية

 السنوات عدد االشجار )كغم/شجرة( *االنتاج 

00803 282 8000 
02012 0200 8000 
02222 0282 8008 
08802 0202 8002 
88201 0280 8001 
80083 0220 8002 
80288 0230 8003 
08308 0122 8002 
22238 8220 8002 
18228 2228 8008 
12210 2120 8080 

 منشورة0المصدر: مدٌرٌة الزراعة فً محافظة المادسٌة, لسم التخطٌط والمتابعة, بٌانات غٌر 

كـ.13.22تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*

(9شكل)


(35المصدر:باالعتمادعمىجدكؿ)





                                       
قضاءالديكانية.-,ناحيةالشافعية22/5/2221المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,(الدراسةالميدانية,1)
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 (36جدكؿ)

 2222عدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالتفاحفيمحافظةالقادسيةلسنة
 الوحدات االدارٌة عدد االشجار *االنتاج النسبة المئوٌة

 مركز لضاء الدٌوانٌة … … …
 ناحٌة السنٌة 111 011.1 04
 ناحٌة الدغارة 0111 04011 09
 ناحٌة الشافعٌة 0441 07.00 49
 المجموع 4441 40410 90
 مركز لضاء عفن 91 0011 4
 ناحٌة سومر 11 0000 0
 ناحٌة نفر 01 040 1
 ناحٌة البدٌر … … …
 المجموع 011 0440 1
 الحمزةمركز لضاء  41 4.0 0
 ناحٌة السدٌر 71 904 0
 ناحٌة الشنافٌة … … …
 المجموع 011 .041 4
 مركز لضاء الشامٌة 01 441 0
 ناحٌة الصالحٌة … … …
 ناحٌة المهناوٌة … … …
 ناحٌة غماس … … …
 المجموع 01 441 0

 المجموع الكلً 4411 41141 011
قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,

  كغـكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.13.22تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*

(افىناؾنكعمفالتشتتكعدـالتجانسبيفالسنكاتفقدبمغ9(كشكل)35كيتضحمفخالؿالجدكؿ)
كغـ(49882بمغحكالي)2219كغـ(كاعمىانتاجفيعاـ12916حكالي)2212اعمىانتاجفيعاـ
كغـ(لكل45542كغـ,37369(ارتفاعفياالنتاجبمغحكالي)2222,2218كايضاشيدتاالعكاـ)

( االعكاـ ثـ الترتيب عمى 2214منيما ,2216 ,2215 ,2213 حكالي2217, االنتاج فييا بمغ )
(22724 22196كغـ,22592كغـ, 19925كغـ, الترتيب19622كغـ, عمى منيما لكل كغـ(

كغـ(.18387كغـ,17243(بمغحكالي)2211,2212كادنىانتاجفي)
التكزيعالجغرافيفنمحعمفخالؿالجدكؿ)   (تصدرقضاءالديكانيةالمرتبة23(كخريطة)36اما

%(ثـ5%(مكزعةعمىنكاحيالقضاءثـقضاءعفؾبنسبةبمغت)91االكلىباإلنتاجبنسبةبمغت)
بنسبةبمغتحكالي) قضاءالشاميةبنسبةبمغت)3قضاءالحمزة بالنسبةلمنكاحي1%(كاخيرا %(اما
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احتمتالمرتب الشافعية ناحية بنسبة)فنمحعاف االكلى بنسبة39ة الثانية بالمرتبة الدغارة ناحية ثـ )%
%(ثـناحيةسكمركناحيةالسدير3%(ثـمركزقضاءعفؾبنسبة)23%(ثـناحيةالسنيةبنسبة)29)

%(لكلمنيما1,%1%(لكلمنيماثـمركزقضاءالحمزةكمركزقضاءالشاميةبنسبة)2%,2بنسبة)
(.23خريطةرقـ)

 (23)خريطة
حسبالكحداتاالدارية ؿالتفاحفيمحافظةالقادسيةالتكزيعالجغرافيلعدداشجاركاالنتاجلمحصك 

2222لسنة

 
.(36المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 المشمش-4
   Rutaceaاالسـ العممي : 

ىكاحدانكاعالفاكيةذاتالنكاةالحجريةالتيتعكدالىالعائمةالكرديةكتمتازبسرعةنمكىاكاثمارىا
كاىميتياكتعدثمارالمشمشمفالثمارالمرغكبةتجاريالماتحتكيومفمعادفكفيتاميناتخاصةفيتاميف

AكCك كالمربياتكالعصائر, الصناعاتالغذائية تدخلفيعديد تدىكرفيكما لكفشيدتالزراعة
المنافسةفي كحدة تدنيالجكدة اسبابمنيا مفحيثالمساحةكاالنتاجكالنكعيةلعدة السنكاتاالخيرة

.(1)االسكاؽالعالميةكاصبحتصديرالمشمشامراصعبا
تع االضاءة كقمة الضكئية تعيشتحتمستكػكاسعمفالكثافة المشمشفأنيا بالنسبةشجرة ملاما

عمىزيادةنسبةالحمكضةكرداءةنكعيةالثماركيحتاجالىمدةاضاءةيبمغفيياطكؿالنيارالىاقصى
ساعة(مفاجلتفتحبراعمياالزىرية,امادرجةالحرارةفتتحملشجرةالمشمشدرجةالحرارة14مدػ)

°(ـ49صيفاحتى)
فأف التيتتحملالشتاء الفكاكو المشمشمفاكثر )كيعد المثمىلو الحرارة ـ28-22درجة كاشجار°(

المشمشالتتحملانخفاضدرجاتالحرارةفأفىبكطدرجةالحرارةالىدرجةمئكيةكاحدةتحتالصفر
دقيقة(يؤدؼالىتضرراالزىاركالثمارالحديثةالعقدكتتطمباشجارالمشمشمدةبركدة32-15لمدة)

لنسبةلمحرارةالمتجمعةالتيتساعداالشجارحتىتصلالىمرحمة.امابا(2)قصيرةألنياءطكرراحتيا
%(72اماالرطكبةالتيتتطمبيااشجارالمشمشفيي)(,كحدةحرارية2522-1522النضجتتراكحبيف)

.(3)اكمايعادليامفمياهالرؼممـ(622فيحيفتحتاجامطارتصلالى)
بةالطينيةالرمميةالخفيفةالعميقةكالجيدةالصرؼىيالتربةكمفخالؿالدراسةالميدانيةنمحعافالتر

بالنسبةلمسمادفيككفمفالنكعالعضكؼالذؼ المثاليةلياكالتتحملالتربةالطينيةالسيئةالصرؼاما
مراتفياألسبكعقبلتفتح3-2سنكاتكاليكرياكيككفعمىشكلدفعات3-2يعطىلمرةكاحدةكل

8-4ةكالخضرية,اماالرؼفيحتاجالىرؼمنتظـلضمافنمككانتاججيدتككفحكاليالبراعـالزىري
.(4)رياتخالؿمكسـالنمك

                                       
العضكؼ)1) السماد مستخمص تأثير حسيف, جبار الستار كحاصلx_Humate 85(عبد نمك في االضافة (كطريقة

الزراعيةالعراقية,,العدد .129,ص4,2217المشمش,مجمةالعمـك
.147-146دؿخضرسعيدالراكؼ,مصدرسابق,ص(عميعبدهللاالدكرؼكعا2)
(جعفرحسيفمحمكد,اثرالمناخفيتحديدكانتاجاشجارالفاكيةفيالمنطقةالكسطىمفالعراؽ,اطركحةدكتكراه,3)

.46,ص1988كميةالتربيةابفالرشد,جامعةبغداد,
قضاءالديكانية.-,ناحيةالسنية22/5/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,4)
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(37جدكؿ)

 2222-2212لممدةعدداشجارمحصكؿالمشمشكانتاجيافيمحافظةالقادسية
االنتاج  عدد االشجار السنوات

*
 )كغم/شجرة( 

8000 1823 31330 

8000 2280 38388 

8008 2288 28222 

8002 2238 20818 

8001 2220 22282 

8002 2822 22828 

8003 2228 22211 

8002 3020 20232 

8002 2832 22010 

8008 3012 28882 

8080 1812 22308 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.13.12انتاجيةالشجرةالكاحدةتـاعتمادمعدؿ*

 (12شكل)


(37المصدر:باالعتمادعمىجدكؿ)

( الجدكؿ خالؿ مف )37كنمحع كشكل السنكات12( خالؿ باإلنتاج تجانس كعدـ تشتت ىناؾ (اف
(2222,2212 عاـ في انتاج اعمى حيثسجل )2217( حكالي في82565بمغ انتاج كادنى  كغـ(

2222( حكالي )55629بمغ مف االعكاـ شيدت كايضا  االنتاج2219-2211كغـ( في ارتفاع )
( المياه2212,2222كاالعكاـ تكفر كعدـ بالتربة االىتماـ بسببعدد االنتاج في انخفاضا شيدت )

ك لمفالحككباء حككمي اؼدعـ يكجد ال كايضا االنتاجالكافية تراجع في الكبير االثر لو كاف كركنا
 .2222الزراعيالسيماالفكاكوفيعاـ
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 (38جدكؿ)
حسبالكحداتاالداريةعدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالمشمشفيمحافظةالقادسية 

2222لسنة
 النسبة المئوٌة *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 03 8020 200 الدٌوانٌةمركز لضاء 

 12 83282 8082 ناحٌة السنٌة

 000 000 000 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 31 22382 8282 المجموع

 2 8380 800 مركز لضاء عفن

 8 0028 80 ناحٌة سومر

 0 020 00 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 2 2820 200 المجموع

 83 01100 0000 الحمزةمركز لضاء 

 0 838 80 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 83 01328 0080 المجموع

 000 000 000 مركز لضاء الشامٌة

 2 0200 000 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 2 0200 000 المجموع

 000 22308 1812 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.13.12تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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(24خريطة)
حسبالكحداتاالداريةلمحصكؿالمشمشفيمحافظةالقادسيةالتكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاج

2222لسنة


(38المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 الرماف: -5
  punica granatumاالسـ العممي:   
الرمافينتميالىالعائمةالرمانيةكيعتبرمفاقدـالفكاكوالتيعرفيااالنسافكادرؾقيمتياالغذائية

اككردذكرىافيالقرافالكريـ,كيتميزباحتكائوعديدمفالعناصرالغذائيةالميمةلمجسـكالعالجيةمبكر
كتتعدد االمعاء, مشاكل خاصة الجسـ مشاكل مف عديد عالج في ,كيساىـ كمعادف فيتامينات مف

.(1)استخداماتالرمافحيثيدخلفيتحضيركثيرمفالعصائركالحمكيات
لمتطمبات بالنسبة مفالضكءحيثتحتاجالىمستكػاما الرمافمفحيثاحتياجيا شجرة مفجيد

كت )االضاءة مف االضاءة مدة الىصيفساعة(,14-12ككف جيدة ثمارا لتنتج الرماف كتحتاجشجرة
امادرجة°(ـ39طكيليبمغخمشةاشيركيناسبياالصيفالحارالجاؼحيثتككفدرجةالحرارةحكالي)

ال المثمى العممياتالحيكية)الحرارة ألتماـ يحتاجيا انخفاضدرجة°(ـ38-21تي الرماف شجرة كتتحمل
كتيؤدؼالىالم°(ـ14-يدفيدرجاتالحرارةتحت)الحرارةتحتالصفركلكفاالنخفاضالطكيلكالشد

كتحتاج.(2)كجدةحرارية(4222-3522مف)تحتاج,امابالنسبةلمحرارةالمتجمعةفالكامللألجزاءالشجرة
.(3)اكمايعادليامفمياهالرؼممـ(522%(امااالمطارحكالي)62رطكبةحكالي)

التربةالرمميةمثلمفالتربمتعددةكمفخالؿالدراسةالميدانيةنمحعافشجرةالرمافتنمكفيانكاع
لتربالمناسبةلنمككتعدالتربةالعميقةجيدةالصرؼمفاتطيعشجرةالرمافتتحملالممكحة,كتسكالطينية

 الرماف اليكرياشجرة سماد يستخدـ التسميد تترؾمسافاتحكالياما زراعتو اما تقريبا شير كتككفكل
ذاتاالحتياجاتالقميمةاالشجارامتاربيفشجرةكاخرػلمنعتشابؾالجذكراماالرؼيعدالرمافمف3

.(4)مفماءالرؼحيثيككفكلاسبكعتقريبا
 )كمفخالؿ رقـ)(39الجدكؿ فياال(11كشكل تبايف السنكاتمف)نمحعافىناؾ -2212نتاجبيف

2222 عاـ في سجل انتاج )2218(اعمى حكالي االنتاج فيكغـ(222396بمغ انتاج كادنى
(ارتفاعفياالنتاج2216,2215,2214,2222,2219,2217كغـ(,شيدتاالعكاـ)112562عاـ)

كغـ155373كغـ,154167كغـ,161322كغـ,163815غـ,ك166832كغـ,214567بمغحكالي)
شيداىماؿكبيربسببتفشيكباءككركنااالافارتفاع2222(لكلمنيماعمىالترتيبرغـافعاـ

                                       
,4,العدد28(غادةعميدمحمالدمراكؼ,انتاجكتسكيقالرماففيمصر,المجمةالمصريةلالقتصادالزراعي,المجمد1)

.1893,ص2218
.242,ص2227,منشكراتدارعالءالديف,دمشق,1(طوالشيخحسف,اشجارالفاكيةفيبالدالعرب,ط2)
.45حسيفمحمكد,مصدرسابق,ص(جعفر3)
قضاءالديكانية.-,ناحيةالسنية25/6/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ4)
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االعكاـ) ذاتيةاما جيكد عمى مبني كاف فييا بمغ2212,2211االنتاج االنتاج في انخفاضا شيدت )
كغـ(.142276كغـ,132449حكالي)

(39جدكؿ)
2222-2212لممدةعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالرماففيمحافظةالقادسية

 )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار السنوات

8000 2300 008230 

8000 3180 020118 

8008 3838 010023 

8002 2880 013288 

8001 2020 032202 

8002 2082 030208 

8003 2320 021032 

8002 2220 022222 

8002 00832 880283 

8008 00322 801232 

8080 2200 033220 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
القادسية.كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظة22.12تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*


(11شكل)


(39المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)
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(42جدكؿ)
حسبالكحداتاالداريةعدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالرماففيمحافظةالقادسية

2222لسنة
 النسبة المئوٌة )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 01 83020 200 الدٌوانٌةمركز لضاء 

 2 02032 320 ناحٌة السنٌة

 12 20100 1000 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 31 008282 2820 المجموع

 2 08030 300 مركز لضاء عفن

 2 3020 200 ناحٌة سومر

 00 02080 800 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 80 23020 0200 المجموع

 02 82010 0100 مركز لضاء الحمزة

 000 000 000 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 02 82010 0100 المجموع

 002 302 20 مركز لضاء الشامٌة

 0 8108 080 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 0 2002 020 المجموع

 000 023820 8200 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.22.12معدؿانتاجيةالشجرةالكاحدةتـاعتماد*

الجغرافيحسبالكحدات لتكزيع بالنسبة )اما الجدكؿرقـ مفخالؿ )42االدارية رقـ كخريطة )25)
%(مكزعةعمىنكاحيالقضاءثـقضاء64نمحعافقضاءالديكانيةاحتلالمرتبةاالكلىبنسبةبمغت)

بنسبةبمغت)22عفؾبالمرتبةالثانيةبنسبةبمغت) قضاءالشامية15%(ثـقضاءالحمزة %(كاخيرا
%(.1بنسبة)
فق النكاحي بمغت)اما بنسبة االكلى المرتبة الدغارة ناحية تصدرت الديكانية43د قضاء مركز ثـ )%

%(ثـ12%(ثـناحيةنفربنسبة)15%(ثـمركزقضاءالحمزةبنسبة)14بالمرتبةالثانيةبنسبةبمغت)
بنسبة) قضاءعفؾ كمركز السنية بنسبة)7%,7ناحية سكمر ناحية ثـ منيما لكل ناحية%3( ثـ )%

(.25%(خريطةرقـ)2,3%(كاخيرامركزقضاءالشاميةبنسبة)1حيةبنسبة)الصال
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(25خريطة)
بحسبالكحداتاالداريةالتكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالرماففيمحافظةالقادسية

2222لسنة


.(42المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 الزيتكف -6
 Olea europeaاالسـ العممي:  
ذاتاىميةاقتصاديةكىيشجرةمباركةكردذكرىادفاالشجارالدائمةالخضرةكتعشجرةالزيتكفم

 حيث مباركة ثمار كذات الكريـ القراف في الغذاءكالدكاءتستعمل صغيرةكالطاقةفي حبة تككف ثمارىا
بيضكيةكلواىميةكبيرةحيثيستخرجمنيازيتالزيتكفيتميزبقيمتوالغذائيةكالعالجيةالحتكائوعمى
نسبةعاليةمفالفيتاميناتكاالحماضالدىنيةكالمعادفكنسبةعاليةمفاالكسدةكمايستخدـمباشرفي

 المأككالت.
ال لمتطمباتشجرة بالنسبة اما مستكػ الى تحتاج زيتكف )جيد االضاءة مدة كتككف الضكء -12مف
14( مف العالية الحرارة درجة ارتفاع كتتحمل مابيف°(ـ52-45ساعة( المثمى الحرارة درجة كتنحصر
(1)كفيىذهالدرجةتبمغنسبةالزيتفيالثمرةاعظـنسبةلياالىجانبزيادةحجـالثمرة.°(ـ15-37)

الزيتكف شجرة الخضتعد مستديمة االنكاع الحرارةاكثر انخفاضدرجات اكراقورةكيتحمل تتضرر كلكف
-كعميويجبافالتنخفضعف)°(ـ14-تتأثيردرجاتحرارةدكف)كافرعوكسيقانوبشكلسمبيتح

ف(2)°(.ـ8 المتجمعة حكالييحتاماالحرارة فتحتاج3522-2522)اج حرارية(اماالرطكبة كحدة
.(3)اكمايعادليامفمياهالرؼممـ(422بةلألمطارحكالي)بالنس%(اما62حكالي)
كمفخالؿالدراسةالميدانيةنمحعافشجرةالزيتكفتنمكفيجميعانكاعالتربباستثناءالتربةسيئة

كعند الخصكبة, متكسطة تككف كاف الزيتكف الىمكتاشجار يؤدؼ بالماء التربة تشبع الصرؼالف
افةبيفبعضياالبعضكافتككفحكاليتسعةامتارلضمافكصكؿاشعةالشمسزراعتيايجبترؾمس

الفازدحاـاالشجاريؤدؼالىكجكداماكفظميمةالتصلاشعةكافيةلتتمكفمفحملالثماركذلؾال
يؤثرذلؾعمىانتاجالثمار,الشمسالىالبراعـم الرؼيككفبشكليكميخالؿاشيرالصيفاماما

نةاالكلىلمشجرةكالحرصعمىرييابشكلجيدلمنعتعرضيالمجفاؼلفترةطكيمةممايسببكخالؿالس
التكقفاكتقميلالرؼفيمرحمةنضجالثمارلمحصكؿعمىزيتزيتكفكينبغيذلؾفيمكتالشجرة

ياكيجبعاليةالجكدة,اماالتسميدالتحتاجالىسمادخاصبياكلكفيمكفتسميدىالتكفيرالمغذياتل
.(4)تسميدىابعدالزراعةكبشكلمنتظـطكاؿمكسـالنمكمعالحرصعمىرييابالماءبعدكضعالسماد

                                       
(1 )Dies, M.F.oliver, the Biochmistry of fruits and their,products,5thedition,MC,Graw-

Hill,Newyork,1972,p,255.
.43,ص2229حسنيجماؿكمكاىبالسكسك,الفاكيةالمستديمةالخضرة,منشكراتجامعةدمشق,دمشق,(دمحم2)
.23(نسريفعكادعبدكفالجصاني,مصدرسابق,ص3)
قضاءالديكانية.-(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,ناحيةالدغارة4)
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نمحعافىناؾتشتتبيفالسنكاتمفسنة)12(كشكلرقـ)41مفخالؿالجدكؿ) )2222,2212)
 في انتاج ادنى فأف )2212سنة حكالي كغـ(ك47294بمغ سنة في سجل انتاج بمغ2218اعمى

السنكات)357839حكالي) كايضا 2219,2217,2216كغـ( حكالي2222, بمغ االنتاج في ارتفاع )
(بمغ2213,2215,2214كغـ(ثـاالعكاـ)322868كغـ,357482كغـ,343776كغـ,342292)

(شيدت2211,2212كغـ(كامااالعكاـ)221372كغـ,229362كغـ,238196االنتاجحكالي)
كغـ(.76422كغـ,65988نتاج)انخفاضافياال

(41جدكؿ)
 2222-2212لممدةعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالزيتكففيمحافظةالقادسية

االنتاج  عدد االشجار السنوات
*

 )كغم/شجرة( 

8000 8202 12081 

8000 2200 32822 

8008 1032 23188 

8002 00222 880220 

8001 08320 822083 

8002 08800 888230 
8003 02080 210088 

8002 02823 212223 

8002 08021 222228 

8008 08002 222128 

8080 03000 208232 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسيةكغـ/شجرةماىكمعتمدمفقبل18.82تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*

(12شكل)


(41المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)
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(42جدكؿ)
حسبالكحداتاالداريةعدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالزيتكففيمحافظةالقادسية

2222لسنة
 المئوٌةالنسبة  )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 0 0021 220 مركز لضاء الدٌوانٌة 

 8 2280 100 ناحٌة السنٌة

 2 08228 0010 ناحٌة الدغارة

 32 082100 00200 ناحٌة الشافعٌة

 22 882203 08180 المجموع

 1 00820 300 مركز لضاء عفن 

 0 2083 020 ناحٌة سومر

 0 2230 800 ناحٌة نفر

 2 81110 0200 ناحٌة البدٌر

 01 18323 8820 المجموع

 3 02200 0000 مركز لضاء الحمزة

 0 0220 000 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 2 80320 0000 المجموع

 0 0220 000 مركز لضاء الشامٌة

 0 8280 020 ناحٌة الصالحٌة 

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 8 1200 820 المجموع

 000 882238 03000 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.18.82تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*

(نمحعافقضاء26)(كخريطةرقـ42)اتاالداريةفمفخالؿالجدكؿرقـالكحداماالتكزيعالجغرافيبيف
مكزعةعمىنكاحيثـقضاءعفؾبالمرتبةالثانيةبنسبة%(77)تةاحتلالمرتبةاالكلىبنسبةبمغالديكاني

( بمغت)14بمغتحكالي بنسبة الحمزة قضاء ثـ القضاء عمىنكاحي مكزعة قضاء%7( كاخيرا )%
%(ثـناحية65%(.اماالنكاحيفقداحتمتناحيةالشافعيةالمرتبةاالكلىبنسبةبمغت)2نسبة)الشاميةب
%(6%(ثـمركزقضاءالحمزةبنسبة)7%(ثـناحيةالدغارةبنسبة)8)ديربالمرتبةالثانيةبنسبةبمغتالب

بنسبة) الديكانية كمركزقضاء السنية ناحية ناحي1%,2ثـ كاخيرا لكلمنيما نفر%( سكمركناحية ة
(.26%(لكلمنيماخريطةرقـ)1%,1%,1%,1كمركزقضاءالشاميةكناحيةالصالحيةبنسبة)
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(26خريطة)
حسبالكحداتاالداريةالتكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالزيتكففيمحافظةالقادسية

2222لسنة


(42المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 -: السدر(الزبق-7
 Rhamnusاالسـ العممي 

النبقية   فيكغنيباأللياؼكالفيتاميناتينتميالىالعائمة الشتكيةكلوفكائدعديدة كيعتبرمفالفكاكو
اليضميبصكرة الجياز عمىعمل يساعد فكائد كمف الجسـ, لصحة المفيدة كالكربكىيدراتكالعناصر
التفاح( )تشبو الشكل كركؼ منيا متعددة اشكاؿ تأخذ ثمارىا السكرؼ, لمرضى مناسب كيعد طبيعية

طارىاحسبالصنفكايضاتختمفمفحيثيككفلكنيااخضرفيالمراحلاالكلىلتككينياكتختمفاق
اعةالنبقفيثـيتحكؿالىالمكفاالصفرعنداكتماؿنمكالثمارثـالبنيالمحمرعندالنضج,تتـزر

.(1)فيالصيفحيثانويتحملالعكاملالبيئيةالتيتتعرضلياكيككفالجنيالشتاء
الجفاؼكمفخال تتحمل حيثانيا كالطينية التربالرممية النبقفي زراعة تجكد الميدانية الدراسة ؿ

يجبترؾمسافةبيفشجرةكاخرػلمنعالتشابؾككصكؿاشعةالشمسالكافية كالممكحةكعندزراعتيا
لتزىيركاثناءتككيففترةامدةلمشجرةكيجبتكفيرمياهالرؼاثناءمكسـالنمككيكاليالرؼالخفيفاثناء
اياـفي12اياـفيالتربالرمميةك3الثماركيتكقفرؼاالشجارعمىنكعالتربةكعمكماتركػمرةكل

امابالنسبةلمتسميديضاؼالسمادالعضكؼالمتحملخاصةةاماعندنضجالثماريقملالرؼ,التربالطيني
عمى قدرتيا عمىزيادة قابميتيالمتربالرمميةحيثتساعدىا االحتفاظبالماءكالعناصرالغذائيةكزيادة

.(2)لالمتصاص,كايضايضاؼالسمادالمركب)المعدنيكالنيتركجيني(عمىشكلدفعات
كغـ(32872حيثبمغ)2212(سجلادنىانتاجفيسنة13(كشكل)43نمحعمفخالؿالجدكؿ)  

,2218,2222,2216يضاشيدتاالعكاـ)كغـ(كا131366بمغحكالي)2219كاعمىانتاجفيسنة
2217( حكالي بمغ حيث االنتاج في ارتفاع )6772 ك5645كغـ, 5487غـ, لكل4482كغـ, كغـ(
(انخفاضافياالنتاجبمغ2214,2213,2212,2215,2211عمىالترتيبكشيدتاالعكاـ)منيما
الترتيب.عمىكغـ(لكلمنيما2192كغـ,3229غـ,ك3178كغـ,3237حكالي)

الجغرافيفنمحعمفخالؿجدكؿ) لمتكزيع بالنسبة )43اما كخريطة سجمتفي27( افاعمىنسبة )
بمغتحكالي) الديكانية بمغت)87قضاء بنسبة الثانية بالمرتبة عفؾ قضاء يميو قضاء%6( يميو )%

(اماالنكاحيفنمحعاف%3%(كاخيرايأتيقضاءالحمزةبالمرتبةاالخيرةبنسبةبمغت)4الشاميةبنسبة)
حكالي) بمغت السنية ناحية في سجمت نسبة بنسبة48اعمى الثانية بالمرتبة الدغارة ناحية تمييا )%

%(لكل3%,3%,3%(ثـمركزقضاءعفؾكمركزقضاءالشاميةكمركزقضاءالديكانية)34بمغت)

                                       
قضاءالديكانية.-,ناحيةالدغارة6/6/2221الشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ(الدراسةالميدانية,المقابمة1)
قضاءالديكانية.-,ناحيةالدغارة6/6/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ2)
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بمغتحكالي) ثـناحيةالسديربنسبة ناحيةسكمر2منيما كناحيةنفركمركزقضاءالحمزة%(كاخيرا
%(لكلمنيما.1%,1%,1%,1كناحيةالصالحية)

(43جدكؿ)
 2222-2212لممدةعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالنبقفيمحافظةالقادسية

 )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار السنوات

8000 0208 28220 

8000 8080 18012 

8008 2088 22023 

8002 2022 30002 

8001 2822 38020 

8002 8822 22208 

8003 2122 002220 

8002 1120 23003 

8002 3228 020088 

8008 3218 020233 

8080 2312 002221 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.19.22تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*


(13شكلرقـ)


(43المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)
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(44جدكؿ)
 2222كاالنتاجكاالنتاجيةلمحصكؿالنبقفيمحافظةالقادسيةلسنة

 المئوٌةالنسبة  )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 2 2230 200 مركز لضاء الدٌوانٌة

 12 20080 1882 ناحٌة السنٌة

 21 22300 2000 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 22 011120 2282 المجموع

 2 2230 200 مركز لضاء عفن

 0 8008 000 ناحٌة سومر

 0 0880 000 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 2 8288 200 المجموع

 0 830 20 مركز لضاء الحمزة

 8 2028 030 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 2 1028 800 المجموع

 2 2230 200 مركز لضاء الشامٌة

 0 0880 000 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 1 2320 100 المجموع

 000 032821 2312 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.المصدر:
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.19.22تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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(27خريطة)

حسبالكحداتاالداريةلمحصكؿالنبقفيمحافظةالقادسيةجلعدداالشجاركاالنتالجغرافيالتكزيعا
2222لسنة


.(44المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 التكت-8
 Moruاالسـ العممي:     
ثالثانكاعالتكتاالبيضالذؼتتغذػعميو منيا االغصافكاالكراؽكيكجد كثيفة كبيرة ىيشجرة

,اماكتحتكؼثمارالتكتعمىالمعادفكالبركتيفكفيتامينات الحريركاالحمركاالسكددكدةالقزإلنتاج
متطمباتشجرةالتكتمفناحيةالضكءفأفالضكءالقكؼيقملمفعمميةالتركيبالضكئيكانتاجبالنسبة

الحرارةالمثالية,اماالحرارةافدرجةالثماركالحصكؿعمىنكعيةجيدةالغذاءكماانوضركرؼلتككيف
حيثافقمةالرطكبةمعارتفاعدرجةحرارةالتربةيؤدؼالىجفاؼ°ـ32-32لشجرةالتكتتتراكحبيف

االكراؽ,كلكفاشجارالتكتتتحملارتفاعدرجاتالحرارةاكثرمفانخفاضياحيثافالصقيعيقضي
لالرطكبةالزائدةكالتفضلالجفاؼكلمرياحعمىالبذكرالناميةكالبراعـكاالكراؽ,كاشجارالتكتالتفض

.  (1)اثرفيتمقيحازىارالتكتلمحصكؿعمىالثمار
التكت شجرة التربلزراعة افضل الطينية الرممية التربة نمحعاف الميدانية الدراسة كعند  كمفخالؿ

كاخرػلضماف شجرة مسافاتبيف يجبترؾ الشزراعتيا اشعة مف كافية كمية الرؼمس,كصكؿ اما
حيثافالرؼالمعتدؿيساىـفيالمحافظةعمىاشجار فيجبافيككفمنتظـكمتكررفيبدايةالنمك

.(2)قكيةكمنتجة,اماالتسميدىكالسمادالعضكؼكالسمادالمركب
كغـ(8322بمغحكالي)2212(افادنىانتاجسجلفيسنة14)(كشكل45نمحعمفخالؿالجدكؿ)

,2219,2217)كغـ(كايضاشيدتاالعكاـ12326بمغحكالي)2213سجلفيسنةكاعمىانتاج
كغـ,11672كغـ,11717كغـ,12234ارتفاعفياالنتاجبمغحكالي)(2218,2212,2216
لكل12992كغـ,11325 2222)منيماعمىالترتيبكشيدتاالعكاـكغـ( ,2211 ,2214 ,2215)

(لكلمنيماعمىالترتيب.4927كغـ,4952كغـ,9362كغـ,12241)انخفاضافياالنتاجبمغحكالي



 



                                       
لتكت)االبيض,التكتاالسكد((تكاتيجيادكميمكدؼكردة,المساىمةفيدراسةمحتكػثماركاكراؽنكعيفمفنباتا1)

الطبيعيةكالحياة, .4,ص2216فيمنطقةكادؼسكؼ,رسالةماجستير,جامعةالشييدلخضرالكادؼ,كميةالعمـك
قضاءالديكانية.-,ناحيةالدغارة23/6/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ2)
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(45جدكؿ)

2222-2212لممدةعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالتكتفيمحافظةالقادسية
 )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار السنوات

8000 220 2280 

8000 380 8238 

8008 220 00282 

8002 202 08203 

8001 282 1828 

8002 282 1802 

8003 282 00888 

8002 223 00202 

8002 222 00328 

8008 282 08021 

8080 332 00010 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.كغـ/شجرةكمامعتمدمفقبل15.1تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*


(14شكل)


(45المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)

الجدكؿ) خالؿ مف نمحع الجغرافي لمتكزيع بالنسبة )46اما رقـ كخريطة لإلنتاج28( نسبة اعمى (اف
%(ثـقضاء14%(ثـقضاءالحمزةبنسبةبمغتحكالي)66سجمتفيقضاءالديكانيةبمغتحكالي)

%(.8%(مكزعةعمىنكاحيالقضاءكاخيراقضاءعفؾبنسبة)12الشاميةبنسبةبمغتحكالي)
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(46جدكؿ)

2222عدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالتكتفيمحافظةالقادسيةلسنة
 النسبة المئوٌة *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 82 8832 020 مركز لضاء الدٌوانٌة

 02 0228 80 ناحٌة السنٌة

 20 2080 800 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 33 3311 110 المجموع

 8 020 00 مركز لضاء عفن

 8 883 02 ناحٌة سومر

 1 222 82 ناحٌة  نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 2 221 20 المجموع

 2 222 20 مركز لضاء الحمزة

 3 328 12 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 01 0121 82 المجموع

 00 0022 20 مركز لضاء الشامٌة

 0 020 00 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 08 0802 20 المجموع

 000 00010 332 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكمامعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.15.1تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*

بمغتح الدغارة ناحية سجمتفي نسبة اعمى اف فنمحع النكاحي قضاء32كالي)اما مركز ثـ )%

%(ثـمركزقضاءالشاميةبنسبة13%(ثـناحيةالسنيةبنسبة)23الديكانيةبالمرتبةالثانيةبنسبةبمغت)
%(ثـمركزقضاء6%(ثـناحيةالسديربنسبة)8%(ثـمركزقضاءالحمزةبنسبةبمغتحكالي)11)

%(لكلمنيما.2%,2عفؾكناحيةنفربنسبة)
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(28خريطة)

حسبالكحداتالتكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالتكتفيمحافظةالقادسيةلسنة
2222االدارية


.(46اعتماداعمىجدكؿ)المصدر:
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 الخكخ-9
 rununs persica Dاالسـ العممي   
     مف االكراؽ متساقطة الفاكية بيف االكؿ المركز تحتل التي الفكاكو كاالىميةمف المساحة حيث

االقتصاديةكىكذكنكاتحجريةكيمكفاستخداـثمارهفيعدةاغراضباإلضافةالىاالستيالؾالطازج
عمىالبركتيفكالدىكف عاليةالحتكائيا قيمةغذائية ليا افثماره المربياتكالعصائركما مثلصناعة

 .(1)رالمعدنيةكالفيتاميناتكالكربكىيدراتسيمةاليضـكااللياؼككثيرمفالعناص
لمنمكتتراكحبيف) المالئمة الحرارة درجة فتعد الخكخمفالحرارة لمتطمباتزراعة °(25-15بالنسبة

الى) الحرارة انخفاضدرجة  تحمل ـ12-كيستطيع ذلؾيككفضارًا°( ادنىمف انخفضتالى كاذا
اعدرجاتالحرارةالحداالعمىالذؼيمكفافتتحمموالشجرةكافارتف°(ـ34.3لمشجرةكتعدالدرجة)

لمبناتفكؽ قاتمة تعتبر المعدؿ ىذا المتجمعة لمحرارة بالنسبة اما , كحدة3222-2222)حكاليتحتاج
مكسـنمكالنباتحيثيساعدذلؾكخالىدرجاتحرارةمرتفعةاثناءكبصكرةعامةيحتاجالخحرارية(

كاليجبزراعتوفيالمناطقذاتالرطكبة حتىالعمىنضجالثمارمبكرا المرتفعةكاالمطارالكثيرة
.(2)تتعرضلألمراض

التيكية جيدة العميقة التربة ىي فييا التربالتييزرع افضل اف الميدانية الدراسة كنمحعمفخالؿ
كالمزيجيةلكليسيلعمىالجذكراالمتدادداخلالتربةكعندزراعتيايجبترؾمسافاتبيفشجرةكاخرػ

المحصكؿةندالنقصبمياهالرؼيؤدؼالىقماماالرؼيككفبشكليكميالفعلمنعتشابؾالجذكر,
الزىرية,اماكص البراعـ كافنقصالرؼيؤثرعمىتككيف الثمار المركبغرحجـ السماد يستخدـ التسميد

بقصدتكفيرالعناصرالغذائيةالضركريةلمنمككاالنتاج.
فنمحع  (2222,2212نسبةلإلنتاجخالؿالسنكاتمف)(بال15)(كشكلرقـ47فمالحظةجدكؿرقـ)م

كغـ(اماباقيالسنكاتفشيدت536,469(بمغاالنتاجحكالي)2213,2212افاعمىانتاجفيسنة)
نفسكميةاالنتاج.اماباقيالكحداتاالدارية




                                       
البحكث(صبحيدرىاب1) االراضي,مركز كاستصالح الزراعة كزارة العربية, مصر جميكرية فيمصر, الخكخ انتاج ,

.3-2,ص784/2222الزراعية,
(نجـعبيدعيداف,اثرعناصرالمناخفيزراعةبعضالمحاصيلالحقميةفيمحافظتيكاسطكسميمانية,اطركحة2)

.44ص,2212دكتكرا,كميةالتربية,جامعةالمستنصرية,
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(47جدكؿ)
2222-2212لممدةعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالخكخفيمحافظةالقادسية

االنتاج عدد االشجار السنوات
*

 )كغم/شجرة( 

8000 20 223 

8000 20 222 

8008 20 222 

8002 20 138 

8001 20 222 

8002 20 222 

8003 20 222 

8002 20 222 

8002 20 222 

8008 20 222 

8080 20 222 

كالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيط
.كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية18.82تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*


(15شكل)


(47المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)


بالنسبةلمنكاحي122)(افاالنتاجفقطفيقضاءالديكانيةبنسبة48فنمحعمفخالؿالجدكؿ) %(اما

%(.122فقدسجلاالنتاجفيناحيةالسنيةفقطبمغتحكالي)
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(48جدكؿ)
حسبالكحداتاالداريةعدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالخكخفيمحافظةالقادسية

2222
 النسبة المئوٌة *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 000 000 000 الدٌوانٌةمركز لضاء 

 000 222 20 ناحٌة السنٌة

 000 000 000 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 000 222 20 المجموع

 000 000 000 مركز لضاء عفن

 000 000 000 ناحٌة سومر

 000 000 000 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 000 000 000 المجموع

 000 000 000 الحمزةمركز لضاء 

 000 000 000 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 000 000 000 المجموع

 000 000 000 مركز لضاء الشامٌة

 000 000 000 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 000 000 000 المجموع

 000 222 20 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.6.72تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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 كمثري -11
 pyrus communisاالسـ العممي    
ك الميمة التفاحية االكراؽ,مفاشجارالفكاكو ذاتاالىميةىكمفاالشجارمتساقطة مفالفكاكو كيعد

كااللياؼ الكربكىيدراتكالبركتيناتكالمعادف عمى تحتكؼ فيي غذائية, قيمة ذات ثمارىا لككف الكبيرة
 عالحمكياتكالمربيات.كتستخدـالثمارفياالستيالؾالطازجكالتصنيعالغذائيفيصناعةبعضانكا

امابالنسبةلمتطمباتالشجرةمفالضكءفتنمكتحتمدػكاسعمفالكثافةالضكئيةاذافقمةاالضاءة
النيار طكؿ فيو يبمغ اضاءة مدة الى كيحتاج الثمار نكعية كرداءة الحمكضة نسبة رفع عمى تعمل

)14حكالي) بيف لمنمك المثمى الحرارة درجة كتنحصر ـ26-18ساعة( الكمثرػفي°( اشجار كتتضرر
كمايتحملانخفاضدرجاتالحرارةحتى°(ـ48كيتحملارتفاعدرجةالحرارةالىدرجة)°(ـ49درجة)
كتحتاج°(ـ34-22كافضلدرجةحراريةيحتاجياالمحصكؿخالؿمراحلنمكهكنضجو)°(ـ32-درجة)
( حرارية3522-2522مف ت(1)(كحدة رطكبة الكمثرؼ يحتاج . نسبتيا مف)62ككف -522%كامطار
.(2)اكمايعادليامفمياهالرؼممـ(622
كمفخالؿالدراسةنمحعافافضلالتربالتييزرعفيياىيالتربةالطينيةالغنيةبالعناصركجيدة

فيجباف المسافاتتختمفحسبنكعالتربة يجبترؾمسافاتحيثافىذه زراعتيا الصرؼكعند
لدفع4متراك5ةتككفالمساف المكسـ الرؼيجبافيككفغزيرفيبداية كاخرػاما متربيفشجرة

كحسب حسبحاجتيا كالثمار االشجار نمك اثناء كيركػ التزىير اثناء الرؼ يفضل كال لمتفتح البراعـ
, البكتاسيـك , الكالسيـك المركب)النتركجيف, التسميدافضلسمادىكالسماد اما التربة, الزنؾ(رطكبة
.(3)حيثتعدميمةجدالنمكاالكراؽكتككيفالثماركاالزىارحيثيضاؼمرةكاحدةفيالسنة








                                       
.238-166,ص1983(جبارحسفالنعيمي,الفاكية,مطبعةجامعةالبصرة,1)
(فاضلعبدالعباسمييرالفتالكؼ,تحميلجغرافيلخصائصالمناخكعالقتياباألنتاجالزراعيفيمحافظةبابل,رسالة2)

.43-42,ص2212ماجستير,كميةاالداب,جامعةالككفة,
قضاءالديكانية.-,ناحيةالسنية2/7/2221ابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ(الدراسةالميدانية,المق3)
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(49جدكؿ)
 2222-2212عدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالكمثرؼفيمحافظةالقادسية

االنتاج عدد االشجار السنوات
*

 )كغم/شجرة( 

0101 111 111 

0100 111 111 

0100 111 111 

0104 41 401 

0104 041 0471 

0101 011 0171 

010. 001 0401 

0107 001 0401 

0101 041 0401 

0109 041 04.7 

0101 011 0.07 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.12.52تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*

( الجدكؿ خالؿ فنمحعمف لإلنتاج بالنسبة رقـ)49اما كشكل سنة16( في انتاجسجل اعمى اف )
(2212,2211,2212كغـ(كادنىانتاجفيسنة)2415كغـ,2467(بمغحكالي)2218,2219)

ال ثـ صفر االنتاج كاف )حيث 2213سنكات ,2214 ,2215( حكالي االنتاج بمغ كغـ,422(
(بمغاالنتاجحكالي2216,2217,2222كغـ(ثـبدااالنتاجباالرتفاعفيسنة)1575كغـ,1472
كغـ(.2312,1627كغـ,كغـ2312)

(16شكلرقـ)


(49المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)
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(نمحعافاعمىنسبةلإلنتاجسجمتفيقضاء52مفخالؿالجدكؿ)امابالنسبةلمتكزيعالجغرافيف
%(اماالنكاحيفقدسجمتاعمى39%(ثـقضاءعفؾبالمرتبةالثانيةبنسبةبمغت)64الديكانيةبنسبة)

%(.17%(ثـمركزقضاءعفؾبنسبة)19%(ثـناحيةسكمربنسبة)64نسبةفيناحيةالسنية)


 (52جدكؿ)
2222النتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالكمثرػفيمحافظةالقادسيةعدداالشجاركا

االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة
*

 النسبة المئوٌة 

 000 000 000 مركز لضاء الدٌوانٌة

 31 0020 000 ناحٌة السنٌة

 000 000 000 ناحٌة الدغارة

 31 0020 000 المجموع

 02 828 82 مركز لضاء عفن

 08 202 20 سومرناحٌة 

 000 000 000 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 23 000 000 المجموع

 000 000 000 مركز لضاء الحمزة

 000 000 000 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 000 000 000 المجموع

 000 000 000 مركز لضاء الشامٌة

 000 000 000 الصالحٌةناحٌة 

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 000 000 000 المجموع

 000 0312 022 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.12.52تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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 الحم يات-11
 Rutaceaeاالسـ العممي    
كالنارنجفقداحتمتمكانةميمةبيفانكاعالفكاكواالخرػكاعمختمفةمثلالبرتقاؿكالحامضتشملان

 دائرياكيككفمذاقيابيفالحمكضةكالحالكة.كتعدالحمضياتمفاالشجاردائمةالخضرةتتخذشكال
 فيتاميف منيا الفيتامينات عمى الحتكائيا غذائية اىمية كاالمالحBكAكCكليا الغذائية كااللياؼ

( فيتاميف عمى باحتكائو البرتقاؿ عصير كيتميز لإلنساف ينظـ(Aالضركرية انو حيث الميمكف كايضا
.(1)جلمرضفقرالدـالخالياالدمكيةالشعريةكمايعدعال

ذات االشجار مف ككنيا االضاءة بشدة تتػأثر فأنيا الحمضيات اشجار لمتطمباتزراعة بالنسبة اما
%(اذيتأثرالنمككالثماربزيادة72النيارالقصيركبشكلعاـتحتاجاشجارىالشدةضكئيةالتقلعف)

الناتجةعفزيادةفركعال شجرةكعدـتقميمياكعدـكصكؿالضكءالىقمبشدةاالضاءةفقمةاالضاءة
داخميا االزىار تككيف بمنع )(2)الشجرة بيف ما يككف نيار كتحتاجطكؿ زراعة12-14. كعند (ساعة

التزىر كلكنيا كبير يككف الخضرؼ نمكىا فأف طكيل نيار ذات مناطق في القصير النيار نباتات
كيزداد°(ـ18.2-12كاشجارالحمضياتفيبدأفيدرجةحرارة).امادرجةالحرارةالمالئمةلنم(3)كالتثمر

امااذازادارتفاعدرجةالحرارةعفذلؾ°(ـ38-35النمكبأرتفاعدرجةالحرارةكتصلاقصاىامابيف)
( درجة عند كينعدـ النمك ـ49يقل )°( بيف ما فتككف المثمى الحرارة درجة كتحتاج°(ـ18.7-15اما

التربة3522-2522بأصنافوالمختمفةالى)الحمضياتكالبرتقاؿ بالنسبةلدرجةحرارة كحدةحرارية(اما
لنمكىاىي) تتكقففيجذكرمعظـاصنافيا°(ـ27فأفافضلدرجةحرارة إذافعممياتالنمكفييا

حيثافلدرجاتالحرارةالعمياتأثيراذتسببمكت°(ـ12عندمايككفالمعدؿالحرارؼلمتربةاقلمف)
الجذكرالسطحيةاكتجعلنمكىامحدكداجداكبذلؾاليمكنيااالستفادةمفالمكادالنيتركجينيةكالعناصر

كماتتطمبرطكبةمقدارىا°(ـ35-32الغذائيةكافاعمىمعدؿلمحرارةيمكفافتتحممياىيفيحدكد)
)72حكالي) بيف تنحصر كميات الى الحمضيات اشجار فتحتاج االمطار اما اكممـ(%522-652(

.(4)مايعادليامفمياهالرؼ
 

                                       
كاالعالـ1) االرشاد ادارة السمكية, كالثركة الزراعة لشؤكف العامة الييئة الحمضيات, عبدهللا, دمحم عمي )

.7,ص1993الزراعي,
.2229,126راتجامعةدمشق,دمشق,(دمحمحسنيجماؿكمكاىبالسكسك,الفاكيةالمستديمةالخضرة,منشك2)
.92,ص1977(دمحمعمياحمدباشا,اساسياتزراعةالفاكية,االسكندرية,دارالمطبكعاتالجديدة,3)
.55(نسريفعكادعبدكفالجصاني,مصدرسابق,ص4)
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 اما بالزسبة لإلزتاج الحم يات فتقسـ االزكاع كتك ح امى الزحك االتي:
 البرتقاؿ:-أ
174563بمغحكالي)2213سنةافاعمىانتاجسجلفي(17)(كشكلرقـ51نمحعمفخالؿالجدكؿ)ف
انتاج كغـ( سنةكادنى حكالي2212في  السنكاتثـ كغـ(59221) بمغ
(2216,2218,2219,2211,2212 حكالي2217, بمغ االنتاج في ارتفاع االعكاـ ىذه شيدت )
كغـ(لكل76245كغـ,78769كغـ,79452كغـ,79452كغـ,81261كغـ,85647)

( االعكاـ اما الترتيب عمى 2214,2215منيما حكالي2222, بمغ االنتاج في انخفاضا شيدت )
كغـ(لكلمنيماعمىالترتيب.66965كغـ,67873كغـ,68781)

(51جدكؿ)
2222-2212عدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالبرتقاؿفيمحافظةالقادسية

 )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار السنوات

8000 8302 28800 

8000 2220 20030 

8008 2222 22312 

8002 2380 021232 

8001 8820 33832 

8002 8880 32222 

8003 2120 22238 

8002 2220 23012 

8002 2200 28120 

8008 2200 28120 

8080 2020 32220 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
 الزراعةفيمحافظةالقادسية.كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديرية22.7تـاعتمادمعدؿانتاجيةلشجرةالكاحدة*

 (17شكا رقـ 

 
.(51المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)
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(افتكزيعاالنتاجمتبايفبيف29(كخريطةرقـ)52اماالتكزيعالجغرافيفنمحعمفخالؿالجدكؿ)
مكزعةعمى %(55الكحداتاالداريةفقدتصدرقضاءالديكانيةالمركزاالكلىبنسبةبمغتحكالي)

ثـقضاءعفؾبنسبةبمغت%(24نكاحيالقضاءثـقضاءالحمزةبالمرتبةالثانيةبنسبةبمغتحكالي)
%(امابالنسبةلمنكاحيفقدتصدرمركز1%(كاخيراقضاءالشاميةبنسبةبمغتحكالي)22حكالي)

%(ثـمركزقضاءعفؾ24%(ثـمركزقضاءالحمزة)32قضاءالديكانيةالمرتبةاالكلىبنسبةبمغت)
%(ثـ3%(ثـناحيةالشنافيةبنسبة)15ة)%(ثـناحيةالسنيةبنسب17%(ثـناحيةالدغارةبنسبة)22)

%(.2%(كاخيراناحيةنفربنسبة)1%(ثـمركزقضاءالشاميةبنسبة)2ناحيةالسديربنسبة)

(52جدكؿ)
2222عدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿالبرتقاؿفيمحافظةالقادسيةلسنة

 لمئوٌةالنسبة ا *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 82 02280 200 مركز لضاء الدٌوانٌة

 02 00802 120 ناحٌة السنٌة

 02 00220 200 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 22 22122 0320 المجموع

 80 02380 300 مركز لضاء عفن

 000 000 000 ناحٌة سومر

 0 882 00 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 80 02212 300 المجموع

 88 01222 320 مركز لضاء الحمزة

 8 0203 20 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 81 03220 220 المجموع

 0 802 10 مركز لضاء الشامٌة

 000 000 000 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 0 802 10 المجموع

 000 32220 2020 الكلًالمجموع 

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.22.7تـاعتمادمعدؿانتاجيةلشجرةالكاحدة*
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(29خريطة)
2222االشجاركاالنتاجلمحصكؿالبرتقاؿفيمحافظةالقادسيةلسنةالتكزيعالجغرافيلعدد


.(52المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 الزارزج-ب
 Citrus aurantiumاالسـ العممي:   
(2222-2212(افانتاجشجرةالنارنجخالؿالسنكات)18(كشكلرقـ)53نمحعمفخالؿالجدكؿ)   

كغـ(كادنىانتاجفي122224كغـ,123325بمغحكالي)2219ك2218اعمىانتاجسجلفيسنة
(ارتفاعفي2214,2215,2216,2216,2222كغـ(كايضاشيدتاالعكاـ)37526)2212سنة

( حكالي بمغ 91327كغـ,95121كغـ,92817كغـ,91489االنتاج منيما94985كغـ, لكل ) كغـ
47614كغـ,49159تانخفاضافياالنتاج)(شيد2211,2212,2213عمىالترتيبامااالعكاـ)

 كغـ(لكلمنيماعمىالترتيب.44852كغـ,
(32(كخريطةرقـ)54امابالنسبةلمتكزيعالجغرافيبيفالكحداتاالداريةفنمحعمفخالؿالجدكؿ)

%(23%(ثـقضاءعفؾبالمركزالثاني)55افقضاءالديكانيةاحتلالمركزاالكؿبنسبةبمغتحكالي)
%(امابالنسبة4%(كاخيراقضاءالشاميةبنسبةبمغتحكالي)18ثـقضاءالحمزةبنسبةبمغتحكالي)

حكالي) بمغت الدغارة ناحية في نسبة اعمى سجمت فقد الديكانية29لمنكاحي قضاء مركز ثـ )%
ـناحية%(ث14%(ثـمركزقضاءعفؾبنسبة)16%(ثـمركزقضاءالحمزةبنسبةبمغت)21بنسبة)

بنسبة) بنسبة)8سكمر السنية ناحية تمييا ثـ كناحية%5( الشامية قضاء كمركز السدير ناحية ثـ )%
 %(.1)نيماكاخيرناحيةنفربنسبةبمغت%(لكلم2%,2%,2الصالحيةبنسبةبمغت)

(53جدكؿ)
 2222-2212عدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالنارنجفيمحافظةالقادسية

 )كغم/شجرة( *االنتاج االشجار عدد السنوات

8000 0221 22203 

8000 0322 11220 

8008 0222 12301 

8002 0201 18028 

8001 2223 80128 

8002 2182 88202 

8003 2200 82080 

8002 2220 80282 

8002 2208 002202 

8008 2231 008001 

8080 2202 81822 

القادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظة
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.27.1تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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(18شكلرقـ)


(53عمىجدكؿرقـ)المصدر:باالعتماد
(54جدكؿ)

 2222المئكيةلمحصكؿالنارنجفيمحافظةالقادسيةلسنةعدداالشجاركاالنتاجكنسبتيا
 النسبة المئوٌة *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 80 80282 220 مركز لضاء الدٌوانٌة

 2 2180 800 ناحٌة السنٌة

 88 82000 0000 ناحٌة الدغارة

 000 000 000 ناحٌة الشافعٌة

 22 28212 0820 المجموع

 01 02220 200 عفنمركز لضاء 

 2 2202 820 ناحٌة سومر

 0 218 80 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 82 80108 280 المجموع

 03 02023 230 مركز لضاء الحمزة

 8 0282 20 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 02 02022 320 المجموع

 8 0383 30 مركز لضاء الشامٌة

 8 8028 22 الصالحٌةناحٌة 

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 1 2322 022 المجموع

 000 81822 2202 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.27.1تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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(32خريطة)
2222التكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿالنارنجفيمحافظةالقادسيةلسنة


.(54المصدر:اعتماداعمىجدكؿ)
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 :ميمكف ال-د
 Citrus latifoliaاالسـ العممي:     
( الجدكؿ خالؿ رقـ)55مف كشكل السنكات19( االنتاجخالؿ التشتتفي مف نكع ىناؾ اف (نمحع
)2222-2212مف) سنة في انتاج اعمى سجل فقد )2212 حكالي2213, فييا االنتاج بمغ )
,2219)حيثيككفاالنتاجصفركشيدتاالعكاـ2212كغـ(كادنىانتاجفيسنة5222كغـ,5222)

2218 ,2216,2217,2222)( حكالي بمغ االنتاج في 2944ارتفاع
2624كغـ,2728كغـ,2882كغـ, )2464كغـ, االعكاـ اما الترتيب عمى منيما لكل ) ,2214كغـ
كغـ(.2122كغـ,1688(شيدتانخفاضافياالنتاجبمغحكالي)2215


(55جدكؿ)
2222-2212كاالنتاجفيمحافظةالقادسيةالميمكفعدداالشجارلمحصكؿ

 )كغم/شجرة( *االنتاج عدد االشجار السنوات

8000 000 000 

8000 182 2100 

8008 320 2800 

8002 320 2800 

8001 800 0322 

8002 832 8080 

8003 210 8282 

8002 282 8381 

8002 230 8220 

8008 232 8811 

8080 202 8131 

التخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـ
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.8.2تـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرةالكاحدة*
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(19شكل)


(55المصدر:باالعتمادعمىجدكؿرقـ)


لمتكزيعالجغرافيفنمحعمفخالؿالجدكؿ) بالنسبة )(56اما افقضاءعفؾاحتل31كخريطةرقـ )
بمغتحكالي) االكلىفياالنتاجبنسبة الديكانية52المرتبة قضاء ثـ عمىنكاحيالقضاء مكزعة )%

%(12%(مكزعةعمىنكاحيالقضاءثـقضاءالشاميةبنسبة)33بالمرتبةالثانيةبنسبةبمغتحكالي)
لمنكاحيفقدتصدرمركزقضاءعفؾالمرتبةاالكلىبنسبة%(امابالنسبة5كاخيراقضاءالحمزةبنسبة)

بمغت)49بمغت) الثانيةبنسبة بالمرتبة الدغارة ناحية تمييا ثـمركزقضاءالشاميةبنسبة%33( )%
بنسبةبمغتحكالي)12بمغتحكالي) ناحيةنفربنسبة)5%(ثـمركزقضاءالحمزة %(3%(كاخيرا
(.31خريطةرقـ)
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(56جدكؿ)
 2222فيمحافظةالقادسيةلسنةالميمكفعدداالشجاركاالنتاجكنسبتياالمئكيةلمحصكؿ

 النسبة المئوٌة *االنتاج عدد االشجار الوحدات االدارٌة

 000 000 000 مركز لضاء الدٌوانٌة

 000 000 000 ناحٌة السنٌة
 22 200 000 ناحٌة الدغارة

 000 … 000 ناحٌة الشافعٌة
 22 200 000 المجموع

 18 0800 020 مركز لضاء عفن

 000 000 000 ناحٌة سومر

 2 20 00 ناحٌة نفر

 000 000 000 ناحٌة البدٌر

 28 0820 030 المجموع

 2 080 02 مركز لضاء الحمزة

 000 000 000 ناحٌة السدٌر

 000 000 000 ناحٌة الشنافٌة

 2 080 02 المجموع

 00 810 20 مركز لضاء الشامٌة

 000 000 000 ناحٌة الصالحٌة

 000 000 000 ناحٌة المهناوٌة

 000 000 000 ناحٌة غماس

 00 810 20 المجموع

 000 8110 202 المجموع الكلً

المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,بياناتغيرمنشكرة.
كغـ/شجرةكماىكمعتمدمفقبلمديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية.8.2الكاحدةتـاعتمادمعدؿانتاجيةالشجرة*
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(31خريطة)
2222فيمحافظةالقادسيةلسنةالميمكفالتكزيعالجغرافيلعدداالشجاركاالنتاجلمحصكؿ


.(56اعتماداعمىجدكؿ)المصدر:
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 ثازيا : التحميا االحصائي لممتغيرات الجغرافية في زرااة الفكاكم  
بعدتكضيحالخصائصالطبيعيةكالبشريةلمحافظةالقادسيةسكؼيعمدالىاستخداـالتحميلاالحصائي

لغرضكشفالعالقةاحصائيابيفالمتغيراتالجغرافيةكاثرىافيزراعةاشجارالفكاكو,اذيتـاستعماؿ
 مستكػ تكضح التي االحصائية االساليب احد كيعتبر المكزكف, الحسابي النسبيةالكسط االىمية

لممتغيرات,كعمىاساسالبياناتالتيجمعتمفالمؤسساتكاستمارةاالستبيافحيثبيفافلممتغيرات
الجغرافيةالطبيعيةكالبشريةاثرفيزراعةاشجارالفكاكوفيالمحافظةكبنسبمتباينة.

نسبيةمتباينةفيزراعةاشجار(إلىأفالمتغيراتالجغرافيةالطبيعيةشكمتاىمية22اذيشيرالشكل)
%(حيثيعتبرمف2.22الفكاكوفيالمحافظة,اذسجمتاعمىاىميةنسبيةلمتغيرالمناخبمغتحكالي)

بعضاالشجار  حيثاف خاصة نكعظركؼمناخية لكل الفكاكو ألشجار بالنسبة المتغيراتالميمة
فةالضكئيةمثلالتفاحكالمشمشكالكمثرػتحتاجالىفترةمشمسةاؼتنمكتحتمدػكاسعمفالكثا

حيثافقمةاالضاءةتسببرداءةفينكعيةالثمارفيحيفبعضيااالخريحتاجالىمستكػمنخفض
مثلالتيفكالعنبكالزيتكفكالرمافحيثيعملعمىتحسيفنكعيةالثمارامابالنسبةلمحرارةفتككفذات

انكاعتتحملاالرتفاعمثلالتيفحيثيساعدعمىالنمكالسريعككبرتأثيرحسبنكعالفاكيةفمثالىناؾ
 حجـ بأشجارىاالثمرة األضرار مف الكثير يمحق ذلؾ اف إذ االنخفاضفيدرجاتالحرارة يتحمل كال

كاحياناتؤدؼالىمكتيااماالمشمشفيتحملاالرتفاعكلكفاليتحملاالنخفاضفيالحرارةحيثيؤدؼ
الزىاركالثمارالحديثةالعقداماالتكتيتحملاالرتفاعاكثرمفاالنخفاضحيثافالصقيعالىتضررا

يقضيعمىالبذكرالناميةكالبراعـكاالكراؽ,امابالنسبةلمرياحفيككفتأثيرىاعمىاالزىاركالثمارالحديثة
ثعمميةالتمثيلالضكئيالعقدحيثيتسببفيتساقطياكماافكثرتاالتربةفكؽاالكراؽتمنعحدك

ككمايؤدؼالىفشلحدكثعمميةالتمقيحعندماتتجمعفكؽاالزىار.
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(57جدكؿ)
الكسطالحسابيالمكزكف)المرجح(لممتغيراتالجغرافيةالمؤثرةفيزراعةاشجارالفكاكوفيمحافظة

القادسية
العدد المتغيراتالجغرافية  
18  الطبيعيةالمشكالت السطح
  المناخ 19
  المياهالسطحية 17
  التربة 15
18  المشكالتالبشرية االيدؼالعاممة
14   الحيازةالزراعية
23   التسكيقكتذبذباالسعار
27   طرؽككسائطالنقل
24   طرائقالرؼ
22   مشاريعالبزؿ
33   التسميفالزراعي
32   البرامجاالرشاديةالزراعية
25   المكننةالزراعية
28   االسمدة
29   المبيدات
24   االمراضالنباتية
364   المجمكع


المصدر:مفعملالباحثةباالعتمادعمىنتائجاستماراتاالستبيافكمعادلةالكسطالحسابيالمكزكف
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(58جدكؿ)
محاصيلالفكاكوالكسطالحسابيالمكزكف)المرجح(لممتغيراتالجغرافيةالمؤثرةفي

االىمية
النسبية%

المعدؿ
 المكزكف

Xi* Wi Wi Xi المتغيراتالجغرافية  

2.27 المشكالت السطح 15 2 32 2.3
 الطبيعية

  المناخ 19 5 95 2.95 2.22

  المياهالسطحية 17 3 51 2.51 2.12

  التربة 18 4 72 2.72 2.17

2.17 المشكالت االيدؼالعاممةالماىرة 18 4 72 2.72
 البشرية

2.53   سنكاتالعملكالخبرةاالكاديميةكالمكتسبة 25 9 225 2.25

2.38   التسكيقكتذبذباالسعار 23 7 161 1.61

2.63   طرؽككسائطالنقل 27 12 272 2.7

2.45   طرائقالرؼ 24 8 192 1.92

2.28   مشاريعالبزؿ 22 6 122 1.2

1.28   الزراعيالتسميف 33 14 462 4.62

2.92   البرامجاالرشاديةالزراعية 32 13 392 3.9

2.23   الحيازةالزراعية 14 1 14 2.14

2.72   االسمدة 28 11 328 3.28

2.82   المبيدات 29 12 348 3.48

2.45   االمراضالنباتية 24 8 192 1.92

122.22   المجمكع   42588 425.88

باالعتمادعمىنتائجاستماراتاالستبيافكمعادلةالكسطالحسابيالمكزكفالمصدر:مفعملالباحثة

%(كىذايشيرافىذا2.17اماالتربةفأخذتالمرتبةالثانيةمفحيثاالىميةالنسبيةبمغتحكالي)

ىالمتغيرميـبالنسبةألشجارالفكاكوكيتضحمفخالؿالتكزيعالجغرافيألشجارالفكاكو,إذأفاعم
مقارنة النير بمحاذات تجمعاتيا بأرتفاع تتصف حيث االنيار اكتاؼ تربة في الفكاكو ألشجار تركز
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باألراضيالتيتجاكرىاكتعتبرمفالتربالمزيجيةالغرينيةذاتالنفاذيةمعتدلةالذؼيسيلحركةالماء
افضل مف تعتبر لذا ممكحتيا قمة عف النباتاتفضال جذكر كامتداد احكاضكاليكاء تربة اما التربة,

االنياركتربةالمنخفضاتكالتربالرمميةتعتبرمفالتربرديئةالتصريفكتعيقحركةاليكاءكاقتصرت
 الحركةعمىالخاصيةالشعريةكايضاترتفعفييانسبةالممكحةلذايتعذرزراعةاشجارالفكاكوفييا.

%(كمانعمـافاالستعماؿ2.12يةنسبيةبمغتحكالي)كجاءتالمياهالسطحيةبالمرتبةالثالثةبأىم
الزراعيفيالمحافظةيعتمدعمىالمياهالسطحيةالمتمثمةبنيرالفراتكتفرعاتوالرئيسةشطالينديةكشط
الحمةفضالعفالجداكؿالتابعةليمالكنياكانتمتباينةفيايرادىاالمائيخالؿمكسـالدراسةاالانيا

تأثي رايجابيعمىاالشجارالقريبةمفضفاؼاالنياركتأثيرسمبيعمىاالشجارالتيتككففيليا
نيايةجداكؿالرؼلقمةالمياهالتيتصلتمؾالمناطق.

الدراسة2.7كجاءالسطحفيالمرتبةاالخيركسجلنسبةضئيمةبمغتحكالي) %(الفسطحمنطقة
ك لو البارزة اجراءامتازباالنبساطكىيالسمة االالتكالمكائفبسيكلةعند يمكفمفاستخداـ ما ىك

العممياتالزراعيةالمختمفةكالتكجدفيواؼتعقيدات.
امابالنسبةلممتغيراتالبشريةفميادكركاضحفيزراعةاشجارالفكاكوحيثانيافيتغييرمستمراذ

الشكل) بالمرتب22يتضحمفخالؿ التسميفالزراعيجاء اف بمغتحكالي)( االكلىبنسبة %(1.28ة
يعتبرىذاالمتغيرميـالفالزراعةعندماتخرجعفاطكاؽالزراعةالتقميديةكاالتجاهنحكالتطكرلذلؾ

بصكرةصحيحةلكيتعطيصكرةسميمةلمعمميةاالنتاجيةكيعتبرالستعمالياقائيجباتباعافضلالطر
ارعيفالذيفينقصيـالماءإلدارةمزارعيـبصكرةصحيحة,االفالتسميفذكاىميةبالنسبةلصغارالمز

بسببقمةالدعـالحككميلممزارعيفادػذلؾالىزيادةمساحةاالرضيالزراعيةالمترككة.
مفدكرتؤدية%(لما2.92افالبرامجاالرشاديةالزراعيةجاءتبالمرتبةالثانيةبنسبةبمغتحكالي)

تقكي عمل مفخالؿ الزراعيةميـ لممخاطر بالنسبة كاتجاىاتالزراع مفاىيـ كتصكر لفيـ بالمشاركة ـ
كايضا المخاطر, تمؾ تخفيفاثار عمى تعمل استراتيجياتخاصة لبناء البياناتكالمعمكمات كتحميل

كماعمىالمكاردالمائيةكخكاصاالرضالطبيعية,ارةاىتماماتيـلمثلىذهالقضاياكتأثيرىاتكعيةالزراعكاث
عمى كتشجيعيـ مشكالتيـ حل في كمساعدتيـ قدراتيـ كتنمية الريفييف السكاف تطكير عمى تعمل

المبادراتالفرديةكالعملالجماعيكبثركحاالعتمادعمىالنفسفيادارةالعمميةاالنتاجية.
لغايةمنياالكقاية%(تعتبرمكادتككفا2.82اماالمبيداتجاءتبالمرتبةالثالثةبنسبةبمغتحكالي)

مفاؼافةاكالقضاءعمييااكتخفيضنسبةتكاجدىاكماانياتعملعمىتنظيـنمكالنباتمفخالؿ
كقايةالثمارمفالتساقطقبلالنضجاكلتخفيفواكتساقطاكراقوكلوتأثيرايجابيمفخالؿانويحافع

لسمبيفأنياتؤثرعمىصحةاالنسافمفخالؿعمىالفكاكومفاألفاتكتقملمفخسائرالمزارعاماا
االستنشاؽاكالممس.
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%(إذيعتبرىذاالمتغيرميـككنياتستعمل2.72جاءتاالسمدةبالمرتبةالرابعةبنسبةبمغتحكالي)
لتحسيفتغذيةاالشجاركبالتالييتحسفنمكىاكيزداداالنتاج,كيتـاضافتيابمايالئـاالشجاركبطريقة

النباتلكقمتفأفذلؾتتفق معالتربةكالمناخكالرؼلحققاعمىانتاجية,كافالعناصرالتييحتاجيا
يضعفالنباتكتقلانتاجيتوامااذازادتفميااثارعكسيةعمىالنبات.

%(حيثتضمفطرؽالنقلجميع2.63جاءتطرؽككسائطالنقلبالمرتبةالخامسةبنسبةبمغت)
ؼالىاتاحةالمنتجاتالىالمستيمؾفيالمكافكالزمافالمطمكب,كيسيلنشكءالعالقاتالسبلالتيتؤد

بيفاالقاليـالجغرافيةمفخالؿنقلاالفكاركالمخترعاتكالنقكدإذيمعبدكرفيتدفقالسمعمفمكاف
رقعةالزراعيةإذأفانتاجياكايصالياالىاالسكاؽكماتكفرىايشجعالفالحعمىاالستمرارفيالتكسعبال

تكفرطرؽككسائطالنقلالكافيةكالسيمةكالرخيصةلنقلالفكاكومفمناطقاالنتاجالىاالسكاؽسيؤدؼ
ذلؾالىتقميلتكاليفاالنتاجالزراعيكلكفالزالتبعضالطرؽالريفيةتتميزبقمتياكانخفاضكفاءتيا

لاليياالطرؽالمعبدة.كمسالكياضيقةكماافىناؾمناطقبعيدةلـتص
%(حيثتعتبر2.53كجاءتسنكاتالعملكالخبرةاالكاديميةكالمكتسبةبالمرتبةالسادسةبنسبةبمغت)

الخبرةمفالمتغيراتاالساسيةفيزراعةاشجارالفكاكومفخالؿتأثيرىاعمىالمساحةكالنكعيةكحجـ
ستكػالمطمكبالفالخبرةلدييـناتجةمفسنكاتممارسةاالنتاج,االافخبرةالمزارعيفالتزاؿدكفالم

العملاضافةالىانخفاضالمستكػالعمميلدييـحيثتككفخبرتيـبسيطةتنحصربمعرفتيـبالعمميات
الزراعيةالتقميديةكىكماينعكسسمباعمىتطكركتنميةزراعةاشجارالفكاكوفيمنطقةالدراسة.

المتساقطة%(,فبسببمفقمةاالمطار2.45بةالسابعةبنسبةبمغتحكالي)جاءتطرؽالرؼبالمرت
فيمنطقةالدراسةيتـاالعتمادعمىالمياهالسطحيةكالرؼ,الذؼيعتبرىكالتزكيداالصطناعيألشجار
كايجادالفكاكوحيثافاضافةالماءضركرؼلنمكالنباتاتكغسلكتخفيفاالمالحالمكجكدةفيالتربة

مناخاكثرمالئمةلألشجار,االأفكثيرمفالفالحيفيعانكفمفمشكالتتتعمقبالرؼمنياشحةالكقكد
كالتجاكزاتعمىالحصةالمائيةمفخالؿقياـبعضالفالحيفبكضعمضخاتذاتقكةحصانيوعالية)

 الكيربائي التيار انقطاع ككذلؾمشكمة االنيار مقدمة في لمتعميمات( عمىتشغيلمخالفة الذؼيعمل
فيعمميةالرؼ.المستعممةالمضخاتالكيربائية

%(إذيعانيالفالحيفمفانتشاراالمراض2.45امااالمراضالنباتيةفجاءتبالمرتبةالثامنةبنسبة)
التيتصيباشجارالفكاكوبسببقمةتكفرالمبيداتمفقبلالدكلةكبأسعارمناسبة

حكالي) بمغت بنسبة الثامنة بالمرتبة االسعار كتذبذب التسكيق متغير يعاني2.38كجاء حيث )%
حععدـجعمىالتسكيقالمحميفقطكنمالفالحيفمفمشكمةعدـتكفراسكاؽخارجيةاؼينحصراإلنتا

يق.تكفرشكلمفأشكاؿالدعـالحككميلمفالحيفسكاءلتسعيراألسعارأكفيتشجيعالتسك
امابالنسبةلمعكاملاالخرػالمتمثمةبمشاريعالبزؿكااليدؼالعاممةالماىرةكالحيازةالزراعيةفقداخذت

( بمغت الدراسة منطقة في الفكاكو اشجار زراعة في قميمة نسبية )2.28اىمية ك )%2.17)%
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زرا2.23ك) في الزراعية المكننة متغير اثر انعدـ حيف الترتيبفي عمى  في%( الفكاكو اشجار عة
محافظةالقادسية.

 (22شكل)
االىميةالنسبيةلمعكاملالجغرافيةالمؤثرةفيانتاجمحاصيلالفاكيةفيمنطقةالدراسة


(58المصدر:الباحثةاعتماداعمىجدكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 انفصم اخلايص
و حنًٍت زراػت اشجار  ختطٍط

 انفىاكه يف حمافظت انقادضٍت
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 انفصم اخلايص
يتناكؿىذاالفصلالمشكالتالتيتكاجوزراعةكانتاجالفكاكوفيمحافظةالقادسيةكمحاكلةكضع

يحققافضلانتاجفيالمحافظة.الحمكؿلمعالجتيااكالحدمفتأثيرىابما
كتككفعمىالنحكاالتي:

 اكال: المشكالت التي تكاجم زرااة كازتاج الفكاكم في محافظة القادسية:

 المشكالت المتعمقة بالعكاما الطبيعية:-أ
في الفكاكو زراعة فيكسطكجنكبالعراؽالسيما الزراعة مفالمشكالتالتيتكاجو ىناؾعدد

القادسيةكاىميا:محافظة
 ممكحة التربة:-1

تعتبرمشكمةالممكحةمفاعظـالمشكالتالرئيسةالتيتعيقزراعةالفكاكوفيالمحافظةكاحد
المسمكحبوينخفضاالنتاج الممكحةفيالتربةعفالحد ارتفاعقيـ اسبابتردؼمستكػاالنتاجفعند

%كاحياناالىمادكفذلؾ.52ناالىبسببضعفمقاكمةبعضاألشجارالتيقدتصلاحيا
ا المعدنية االمالح تراكيز ارتفاع التربة بممكحة كالتيتشملكيقصد التربة فيجسـ الصكديلذائبة كـ,)

كربكنات, كبريدات, نمككمكريدات, مراحل جميع في تؤثر البكتاسيكـ(لدرجة الكالسيكـ, , المغنسيـك
(1)الزراعيالنباتاتكقابميةالتربةعمىاالنتاج ىذا الىيكمنا كتزداد.تعدالممكحةمستمرةفينشاطيا

كبالرغـانيانالتاىتماماكبيرمفقبلالمؤسساتكالدكائرالعمميةذاتالعالقةبزيادةاستعماؿاالرض
االأنياءالتزاؿتعدمفاىـالمشاكلالتيتكاجوالزراعة.

المنخفضات)االىكار كتربة اكتاؼكاحكاضاالنيار تربة تأثرتالسيما قد المحافظة تربة اف كنمحع
 بمجمكعةمفالعكاملالتيادتالىتبايفنسبةالممكحةكدرجةالتكصيلالكيربائيكالمستنقعاتالمطمكرة(

بينيا ما )(Ece)في الكيربائي التكصيل معدؿ بمغ كمميمكز/سـ8فقد احك( مفتربة اكثر اضاالنيار
بيف16) المنخفضاتما لتربة الكيربائي التكصيل معدؿ كاف فيما ,مكز/سـ(ممي45-22)مميمكز/سـ(

فضاتكتربةالمنخةاحكاضاالنيارمعتدلةالممكحةكبذلؾتعدتربةاكتاؼاالنيارتربةقميمةالممكحةكترب
.(59الجدكؿ)تربةعاليةالممكحة


 
 

                                       
.193,ص2222مافلمنشركالتكزيع,االسنكدرية,دمحمسعيدابككاليكعادؿدمحمابكالخير,تدىكراالراضيخطرالعصر,مكتبةالعمـكاالي  (

1
) 
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(59جدكؿ)
ممكحةالتربةبحسبدرجةالتكصيلالكيربائي)مميمكز/سـ(معيار

 نوعية التربة التوصيل الكهربائي

 تربة غٌر ملحٌة 1الل من 

 تربة للٌلة الملوحة 1-2

 تربة معتدلة الملوحة 2-03

 تربة عالٌة الملوحة فاكثر-03

البحكثالزراعية,دارالخميجلمطباعةالمصدر:زيدرمضافدمحم,استصالحاراضيزراعيةفيالكطفالعربي,معيد
.22,ص1984كالنشر,بغداد,

كمظيره النبات خاليا شكل في تكثر حيث النبات كظائفكشكل عمى تأثير لمممكحة أف كما
النباتنتيجةاصفرارخالياالجذر كالتمثيلالكربكنيكانتاجيةلمادةالجافةفيكحدةالمساحةكايضاتقـز

أفتدىكرتركيبالتربةكانخفاضحركةالماءكاليكاءفيالتربةيعيقنمكالجذكركاالكراؽكالساؽكما
في سمبا فيؤثر االراضي استصالح االمالحكعدـ تجمع تحدثنتيجة التممح عممية اف نمحع حيث

جاىزيةالماءكالعناصرالغذائيةالضركريةلمنبات.
المح تربة في المتركزة االمالح كمية ناحية مف افاما الميدانية الدراسة اظيرت فقد افظة

منيا52حكالي) تعاني التي المشكالت اكثر مف الممكحة مشكمة اف الى اشاركا المبحكثيف مف )%
بمغت نسبة بأعمى الديكانية قضاء تصدر فقد االدارية الكحدات بيف النسبة ىذه كتباينت اراضييـ,

بنسبة)42حكالي) الحمزة قضاء يميو قضا%34(, بنسبة)%(,ثـ عفؾ الشامية22ء قضاء كاخيرا )%
(19.)%

كيمكفافيرجعسببتممحالتربةالىجممةمفاالسبابتتعمقبالعكاملالطبيعيةالمتمثمةبأرتفاعدرجة
الحرارةكقمةالتساقطالمطرؼكخصائصالتربةالفيزيائيةكاستكاءالسطحكارتفاعنسبالتبخر,فضالعف

العكاملالبشريةساعدتعمىزيادةىذهالمشكمةكىي:افىناؾاسبابتتعمقب
 ممكحة مياا الري:-أ

تعدمياهالرؼذاتالتركيزالممحيالمرتفعاىـمصادرممكحةالتربة,اذتؤثربشكلمباشرعمىاشجار
اعمىالفكاكومفخالؿزيادةالشداالزمكزؼالتنافذؼلمماءعندماتزدادنسبةاالمالحفيالتربةبصكرة

يؤدؼالىحدكثحركةتنافذيةلمماءمفالنباتالىمحمكؿ مفتركيزاالمالحفيالخميةالنباتيةمما
.(1)التربة

                                       
حميدنشأتاسماعيل,لمحاتميدانيةمفالزراعةاالركائيةفيالعراؽ,الجزءاالكؿ,مديريةالمساحةالعامة (1)

.61,ص1992,بغداد,
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(62جدكؿ)

تصنيفمياهالرؼبحسبالتركيزالكميلألمالح)مميمكز/سـ(
 خطورة الملوحة التوصٌل الكهربائً

 للٌلة 0022الل من 

 متوسطة 002-0022

 عالٌة 2-002

 عالٌة جدا 2اكثر من 

.212,ص1982المصدر:دمحمعبدهللانجـكخالدبدر,الرؼ,مطابعجامعةالبصرة,البصرة,

كالبكركف كالكركـ الصكديكـ امالح السيما بعضالعناصر تركيز خالؿ مف تأثير ليا كايضا
 .(1)بتراكيزىاالطبيعيةكبتراكيزمرتفعةيصبحمعياالتأثيرسميلألشجارعمىالرغـمفحاجتياالييا

قابميةعمىتحملنسبة التيتككفليا زراعتيا التييتـ انكاعالفكاكو تحدد المياه لذلؾفافىذه
كىـ كالتربة الرؼ مياه لممكحة تحمل الفكاكو اكثر مف تعد كالزيتكف كالرماف فالتيف المرتفعة الممكحة

متقاربيفجدافيتحملنسبةاالمالح.
لمعدؿالتكصيلالكيربائيلممكحةمياهالرؼفيالمحافظةبيففرعيشطالحمةكنيرامابالنسبة

الفراتالمذيفيعتمدعمييافيتكفيرمياهالرؼ,اذتزدادممكحةمياهشطالحمةبأتجاهشماليغربيجنكبي
ائيفيمنطقةشرقيمعاالنحدارالطبيعيلمجارؼاالنيارفيالمحافظة,فقدبمغمعدؿالتكصيلالكيرب

مميمكز/سـ(عند1.5مميمكز/سـ(عندنيايةجدكؿالحريةالشماليفيناحيةنفر,ك)2.9صدرالدغارة)
مميمكز/سـ(فينياية1.22نيايةشطالدغارةفيناحيةالبدير,بينمابمغمعدؿالتكصيلالكيربائي)

 الحمزة الرؼفيجميعمكاقعجريافشط(2)شطالديكانيةضمفاراضيمركزقضاء ,كبذلؾفافمياه
امامياهنيرالفراتالرئيس)بعد(62)الحمةتعدمياهمتكسطةالممكحةبحسبالمعيارالمبيففيجدكؿ

3)مميمكز/سـ(2.2التقاءشطيالشاميةكالككفةفيالشنافية(فقدبمغمعدؿالتكصيلالكيربائيليا) ),
كحةبحسبالمعيارالسابق,كبذلؾيتضحافمعدؿممكحةمياهشطالحمةالبالغةكتعدمياهعاليةالمم

مميمكز/سـ(ىيمياهمتكسطةكعاليةالممكحة,تؤدؼالىظيكر2.2مميمكز/سـ(,كنيرالفرات)1.13)
مشكمةالممكحةفيالتربةكتزيدمفتفاقمياكبالتاليتؤثرعمىاشجارالفكاكو.

                                       
ط (1) التربة, عمـ مبادغ العاني, نجـ المكصل1عبدهللا جامعة كالنشر, لمطباعة الكتب دار المكصل,,مديرية ,

.176,ص1982
.2222مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,شعبةالمدلكالتالمائية,بياناتغيرمنشكرة, (2)

 )3(مديريةالمكاردالمائيةفيمحافظةالقادسية,المصدرنفسة. 
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ا االمالح مجمكع الفراتاما نير كمياه الحمة مفشط كل اختمفتبيف الرؼقد فيمياه لذائبة
الرئيسفيمكاقعياالمختمفة,ففينيرالديكانيةالذؼيعداحدفركعشطالحمةبمغمجمكعاالمالحالذائبة

(جزء1288(جزءبالمميكفكارتفعتالى)1252(جزءبالمميكفكسجمتفيمكقعاليندية)1132فيو)
(جزءبالمميكف1122المميكففيالديكانيةكتستمربالزيادةباالتجاهالجنكبيالشرقيفتسجلفيالحمزة)ب

(امابالنسبةلنيرالفراتفبمغمجمكعمعدؿاالمالحالذائبة61(جزءبالمميكف,جدكؿ)1222كالرميثة)
جريافالنيرعبرالمناطقالتي(جزءبالمميكف,كافاختالؼالقيـفيمكاقع2196.6فينيرالفرات)

فيالجدكؿ كما )(62)يمربيا اليندية فيمنطقة بمغمجمكعمعدؿاالمالحالذائبة اذ (جزء1256,
(فيالسماكة.2724(فيالشنافيةك)2632بالمميكفلترتفعالى)

(61جدكؿ)
تغيرتقيـاالمالحلمكاقعمختمفةلنيرالديكانية

 المولع الهندٌة الدٌوانٌة الحمزة الرمٌثة

مجموع االمالح  0028 0022 0008 0800
 الذائبة/جزء بالملٌون

المصدر:مرتضىجبارعيسى,دراسةىيدرككيميائيةكتمكثرسكبياتنيرالفراتجنكبسدةاليندية,رسالةغيرمنشكرة,
,جامعةبغداد, .29,ص1995مقدمةالىكميةالعمـك

(62جدكؿ)
 االمالحفينيرالفراتالرئيستغيرقيـ

 المولع الهندٌةمنطمة  الشنافٌةمنطمة  السماوةمنطمة 
مجموع االمالح  0823 8320 8201

 الذائبة/جزء بالملٌون

-1992التحميلالمكانيلمشاكلاالنتاجالزراعيفيمحافظةالقادسيةلممدةىادؼالجبكرؼ,المصدر:سالـسالـعبد
 .225,ص2222جامعةالقادسية,سنة-,مقدمةالىمجمسكميةاالداب,رسالةماجستير2222

بذلؾفافمجمكعاالمالحالذائبةفيجميعمكاقعنيرالديكانيةجعميامياهرديئةبحسبالمعايير
(جزءبالمميكف2222-1222المعتمدةفيتصنيفمياهالرؼلالستعماالتالزراعيةككنياتقعضمففئة)

.(1)سببممكحةلمتربةكالتييمكفافت

                                       
,المياهالمالحةكاستخداميالمرؼالزراعي,مجمةكميةالتربية,الجامعةالمستنصرية,العدد(عبداالميرعباسالحيالي1)

.92,ص1998الرابع,
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%(كىذهالنسبة22كبذلؾشكمتممكحةمياهالرؼمشكمةيعانيمنيافالحياقضيةالمحافظةحكالي)
%(ثـ32%(ثـقضاءالحمزة)45متباينةبيفالكحداتاالدارية,اذسجمتاعالىافيقضاءالديكانية)

.(1)%(5%(كاخيراقضاءعفؾ)22قضاءالشامية)


 االسمدة الم افة: -ب

يعتمدالفالحيفالىاضافةاالسمدةالكيميائيةالىالنباتدكفاألخذبنظراالعتبارممكحةالتربة
يؤدؼذلؾالىمكتالنبات مما حيثتضاؼبطريقةالنثرباليدكىناؾنباتاتتأخذاكثرمفحاجتيا

كمف االسمدة في المكجكدة االمالح نسبة مع الممكحة افبسبباتحاد اتضح الميدانية الدراسة خالؿ
تتداكؿ7%) فأنو )الحيكانية( العضكية االسمدة اما الكيمائية, االسمدة يستخدمكف المزارعيف مف )

تربية خالؿ مف الفالحيف لدػ كفرتيا بسبب  الدراسة منطقة ضمف كاسع نطاؽ عمى استخداماتيا
عمىالمزارعيفافنسبةاستخداـاالسمدةالعضكيةالحيكاناتكنمحعمفخالؿاستمارةاالستبيافالمكزعة

(.%8تصلالىحكالي)

 :شحة المياا كتراجع االيراد المائي -2 

تعدمشكمةنقصالعجزالمائيمفالمشكالتالرئيسةالتيتؤثرفيزراعةاشجارالفكاكوإذتعاني
المكاردالمائيةفيناؾام تفكؽالبساتيففيمنطقةالدراسةمفسكءادارة بكمياتكبيرة اكفتتكفرفييا

كبيرة,فضالعفقمةالحصصالمائيةالمخصصةلمنطقةالدراسة حيفتعانياخرػمفشدة حاجتيا
حسبالسياسةالمائيةالمتبعةنتيجةقمةمياهنيرالفراتفكميةالمياهالمؤمنةستحددفيضكئياالمساحة

ةفياالنتاجعمىكفاءةاستغالؿالمياهكاستخداـاالساليبالممكفزراعتياكبالتييتكقفحجـاؼزياد
 .(2)العمميةفيالزراعة

افكقكعمحافظةالقادسيةضمفالمناخالجاؼكشبةالجاؼجعمياتعتمدعمىالمكاردالسطحية
االزىار كتككيف نمكىا مراحل ك حسبنكعيا لممياه تختمفحاجتيا االشجار كنمحعاف  الزراعة في

اركمفخالؿالدراسةالميدانيةاتضحافمجمكعالمزارعيفالذيفيعانكفمفقمةالمكاردالمائيةبمغكالثم
%(.25حكالي)

                                       
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكرالثاني. (1)
.7,ص53,2221(عبدهللامكسى,دكرالمياهفيانشاءالحضارات,مجمةالنبأ,العدد2)
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 مشكمة زمك االدغاؿ:-3

مفالنباتاتالبريةالتيتنمكبصكرةطبيعيةكتنافسالمحاصيلفيالحصكؿعمىالعناصردتع
كماانياتؤدؼدكرافياصابةالمحاصيلباألمراضالنباتيةكايضاتفرزمادةسامةتنتجيافيجذكرىا

.(1)تحتالتربةاكفياكراقياكتنتقلالىالمحصكؿكتؤثرفيو
كاكثراالنكاعتمحقاالدغاؿاضراركبي كنكعا تؤثرفياالنتاجكما كايضا باألراضيالزراعية رة

انتشاراىيالقصبكالبردؼكالثيلكالشكؾكالحمفاكالعاقكؿحيثتعدعمميةاستنزاؼكاحدةاكاكثرمف
عممياتالنمككتسببانخفاضفيكمياتاالنتاجمفخالؿالمنافسةعمىالماءإذافىناؾانكاعمف

دغاؿتحتاجالىكمياتكبيرةمفالمياهتككفاكثرمفحاجةالشجرةاكبنفسالمقدارتسببنقصافياال
انتاجالفكاكوألنياتعدمنافسةلمشجرةاثناءمراحلالنمككتؤدؼالىزيادةالجيدكالتكمفةلدػالفالحمف

طارىاكماأفتكاجدىاتككفمأكػخالؿالقياـبعممياتتحضيرالتربةكمكافحةاالدغاؿكمايزيدمفاخ
لمقكارضكالحشراتكالحيكاناتالبريةالضارةفضالعفتسببياامراضلألشجاركمفاىـانكاعاالدغاؿ

التيتكجدفيبساتيفالفكاكوىي:
 الحمفا:-أ

ىكدغلمعمريتكاثربالبذكركينتشربصكرةعامةعمىالسكاقيكاالنياركعمىالجداكؿكيأثر
انومكطفلمحشراتصكرةفيا شجارالفكاكومفخالؿاستيالؾكمياتمفالمياهكيعيقحركتياكما
(14.)
 الثيا: -ب

االرضالكرقة عمىكجو ممتدة فيالبساتيفبيفاالشجارتككفالساؽخفيفة ينمك دغلمعمر
 تككفخضراءكالبذكرصغيرةجدا.


 
 
 
 
 

                                       
دمحمالعادؿ,مكلكدكاملعبد,المبيداتالكيمياكيةفيكقايةالنبات,مطبعةدارالكتبلمطباعةكالنشر,جامعة(خالد1)

.197,ص1979المكصل,
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(14صكرة)
دغلالحمفا

 
,ناحيةالصالحية,قضاءالشامية,محافظةالقادسية.22/5/2221الدراسةالميدانية,المالحظةالمباشرة,بتاريخالمصدر:  

:الشكؾ-ج

اما نباتشجيرؼشائؾمعمريتكاثربالعقلكالبذكر,ساقوقائمةخشبيةمتفرعة,كاكراقوخضراء,
(.15بذكرهفصغيرةمسطحة,صكرة)

 العاقكؿ:-د
 باألشكاؾنبات مغطاة قائمة تككف ساقو كالبذكر, كالعقل بالجذكر يتكاثر معمر شائؾ شجيرؼ

(.16كمتفرعةاكراقوخضراءامابذكرهتككفصغيرةككركيةصكرة)
اف) الميدانية تباينتىذه22كنمحعمفالدراسة المشكمةكقد مفالفالحيفيعانكفمفىذه )%
%(14%(,يميوقضاءالحمزة)65تاعمىنسبةفيقضاءالديكانية)النسبةبيفالكحداتاالدارية,تمثم

(1)%(8%(كاخيراقضاءعفؾبنسبة)13ثـقضاءالشامية)
رقـ) جدكؿ اف64كفي حيث المكافحة كالمساحة المستخدمة كالمبيدات االفات انكاع الى االشارة تـ )

%كيككفنكع84دكنـ(بنسبة212522)االدغاؿذاتاالكراؽالرفيعةبمغتالمساحةالمكافحةحكالي
( كغـمدكر(اما15.222كغـ,5284كغـ,7968المبيد)اتمنتس,بالس,سبكتاليت(كتككفكميتيا

                                       
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكرالثاني. (1)
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%كيككفنكعالمبيد94دكنـ(كبنسبة191522االدغاؿذاتاالكراؽالعريضةبمغتالمساحةالمكافحة)
.لترمدكر(322)ككلدكس(كتككفكميتو)


(15صكرة)

االشكاؾ


,ناحيةالصالحية,قضاءالشامية,محافظةالقادسية22/5/2221المصدر:الدراسةالميدانية,المالحظةالمباشرة,بتاريخ

(16صكرة)
 العاقكؿ

 
,ناحيةسكمر,قضاءعفؾ,محافظةالقادسية.29/5/2221المصدر:الدراسةالميدانية,المالحظةالمباشرة,بتاريخ
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-الترابية:العكاصف  -4  
لمعكاصفالترابيةتأثيرعمىاشجارالفكاكوتتمثلفيتساقطاالزىاركالثمارالحديثةالعقدسكاءكانت

الفكاكودائمةالخضرةاـالنفضيةممايؤثرفيكميةاالنتاجكيسببخسائركبيرةكمااالتربةالمتجمعة
ز اف كما الضكئي التمثيل حدكثعممية تمنع االركاؽ فشلفكؽ الى يؤدؼ االزىار عمى االتربة يادة

حدكثعمميةالتمقيحلذلؾافكلماذكريؤدؼالىزيادةالجيدالمبذكؿمفقبلالمزارعحيثيجبعميو
.(1)القياـبغسلاالشجاركبصكرةدكريةبيففترةكاخرػمفاجلازالةالغبار

رالجاؼلذاتتأثربحدكثالعكاصفالترابيةكبماافمنطقةالدراسةتقعضمفالمناخالصحراكؼالحا
كالتييككفمصدرالقسـالكبيرمنيايأتيمفاليضبةالغربيةكاالراضيالمترككةفيالسيلالرسكبي
كقمة اكال ىبكبيا مصادر مف كلقربيا الدراسة منطقة في الظركؼالطبيعية كالتيعممتعمىحدكثيا

.(2)ءاالراضيالجافةلمسافاتطكيمةكالتيتشتدفيياسرعةالرياحالغطاءالنباتيثانيافضالعفاستكا
اختالؼفي بسبب اليكاء في متطايرة دقيقة غبار ذرات عف عبارة ايضا الترابية العكاصف كتعتبر

المنظكماتالطقسيةكزيادةسرعةالرياحكقدتأتيالعكاصفالترابيةمفمناطقتبعدمسافاتكبيرةمف
الم المنطقة الى الرؤية ينخفضمدػ /ثانية۰۱۱۱حمية متر مف اكثر الرياح سرعة تككف كاف متر

السطحاألرض تؤدؼالىاثارالغباراكالرماؿحسبطبيعة كتحدثالرياحالسريعةعكاصفعنيفة
ك اقل بشكل الصيفكالشتاء في كالخريفكتظير الربيع االنتقالية الفصكؿ العكاصففي ىذ كتكثر

فيذلؾالسببال يساعدىا عمكديا اليكاء ترفع التي الباردة اليكائية الجبية كمزكر رئيسيفيتككينيا
الجكؼ كتغيراتالضغط اختالؼفيدرجاتالحرارة تقمباتالمناخمف أف كما كتفككيا جفاؼالتربية
تككف الخفيفالتي الضغط مناطق الى لمتحرؾ كيدفعيا اليكائية الكتل اضطرابفي إلى ذاتيؤدؼ

 .(3)درجاتحرارمرتفعةمماتساعدعمىحملذراتالغبار
 
 
 
 


                                       
ضاءالشامية.,ق22/6/2221الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ(1) 
ضياءالديفعبدالحسيفعكيدالقريشي,الخصائصالحراريةلمجزءاالكسطالجنكبيمفالسيلالرسكبيفيالعراؽ(2) 

 .96,ص2228دراسةفيالجغرافيةالمناخية,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةالتربيةابفالرشد,جامعةبغداد,
 .362,ص2228مبادغالطقسكالمناخ,داراليازكرؼ,عماف,قصيعبدالمجيدالسامرائي,(3)
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(63جدكؿ)
المعدالتالسنكيةلنسبةتكراراتجاىاتالرياحكسرعتياكتكرارالعكاصفالغباريةفيمحافظةالقادسية

(2217-2228لممدة)  
 معدؿالعكاصفالغبارية/يـك االتجاىات
 2.7 كانكفالثاني
 1.3 شباط
 1.8 آذار
 1.7 نيساف
 1.5 آيار
 2.4 حزيراف
 2.3 تمكز
 2.8 آب
 2.22 أيمكؿ
 2.32 تشريفاالكؿ
 2.38 تشريفالثاني
 2.26 كانكفاالكؿ
 2.7 المعدؿالسنكؼ

منشكرة,العامةلألنكاءالجكيةالعراقيةكالرصدالزلزالي,قسـالمناخ,بياناتغيرالييأةالمصدر:كزارةالنقلكالمكاصالت,
2217.
 -التطرؼ الحراري: -5
يقصدبوابتعاددرجاتالحرارةعفالمتكسطكالتيتظيربتكرارقميلكىكيمثلاقصىدرجاتالحرارة

 اذا.(1)كادناىا يؤثرتأثيراسيئا بالنسبةلتأثيرهعمىاشجارالفكاكوفأفاالرتفاعفيدرجاتالحرارة اما
فيكقتالتز درجاتصادؼاالرتفاع اف الظركؼكما تحتىذه حصكلو ينعدـ الثمار ىيرالفعقد

العاليةمعقمةالرطكبةتؤدؼالىضعفحبكبالمقاح الظركؼالقاسيةتككف(2)الحرارة فيضلىذه
                                       

(طارؽزكرياابراىيـسالـ,انحراؼعناصرالمناخفيمصرعفمعدالتياالعامة,مجمةاالداب,جامعةالزقاقيق,ص1)
251.
حثالعممي,مطبعة,كزارةالتعميـالعاليكالب1(مجيدمحسفاالنصارؼكآخركف,مبادغالمحاصيلالحقمية,ط2)

.64,ص1982كزارةالتعميـالعاليكالبحثالعممي,
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زراعةاشجارالفكاكوكخاصةاشجارالحمضياتصعبةكغيرممكنةلذايقكـبعضالمزارعيفبزراعتيا
اخرػ اشجار فيتكقفنمكتحتظالؿ انخفاضدرجاتالحرارة عند اما كالنخيل, منيا ارتفاع اعمى

تقدـاففصل اشجارالفكاكوخاصةفيكانكفاالكؿكالثانيكتتفتحالبراعـفيشيراذاركنمحعمما
.امابالنسبةلمرطكبةفاف(1)الربيعافضلالفصكؿلنمكاالشجاربسببتكفرخصائصمشجعةلإلنتاج

لرطكبةفيفصلالصيفمعكجكدارتفاعفيمعدالتالتبخركالنتحسكؼتعرضاالنتاجالىانخفاضا
اضراركخاصةفيمرحمةنضكجالثمارفتصيبياببعضاالمراضالتيتفقدىاخكاصيااكتعرضياالى

.كتككفمعالجتياالقياـبتظميلتمؾاالشجار.(2)السقكطقبلاكانيا
 كاما البشرية:المشكالت المتعمقة بالع-ب
كتككفعمى  الفكاكو اشجار فيزراعة تؤثر البشرية بالعكامل المشكالتالمتعمقة مف ىناؾمجمكعة

النحكاالتي:
 المشكالت المتعمقة باأليدي العاممة:-1
 قمة الخبرة الزرااية العممية: -أ  

ياتأثيرمباشرفياالنتاجتعدالخبرةالزراعيةالعمميةاحدمجاالتتطكيرزراعةاشجارالفكاكو,فم
فيالمؤسساتالعممية النظرية الدراسة بفعل مكتسبة اكانتخبرة بالمحصكؿسكاء الخاصة كاالنتاجية
كالتيالتشكلاالنسبةمحدكدةفيمنطقةالدراسةإذافاكثرالمزارعيفخبرتيـفيالتطكيرمحدكدة

%(مفمجتمعالعينة54القراءةكالكتابةتصلنسبتيـحكالي)يتجاكزميةاكمستكػالألااليزاؿفيمرحمة
(اكناتجةعفسنكاتممارسةزراعةالفكاكواؼتككفخبرةمتكارثةمفاالباءكاالجدادالى18جدكؿ)

(مفمجتمعالعينةفيمنطقةالدراسة.14%(جدكؿ)77االبناءبمغتنسبتياحكالي)
لعامميففيزراعةاشجارالفكاكويككفضمفمستكػثقافيمحدكدالكمفخالؿماتقدـنمحعافاغمبا

يممككفمستكػعممييمكنيـمفالنيكضبتطكيرزراعةالفكاكوكتنميتيا.
 العزكؼ اف العما الزرااي: -ب

النشاطالزراعيتعدعنصراساسيمفعناصرهكتعتبراليدالعاممةالمحكرالرئيسألؼتقدـفي
لقمةاستعماؿالمكننةفيالعممياتالزراعيةلذلؾارتبطانتاجالفكاكوبعددااليدؼالعاممةعناصراالنتاج

كخبرتياامابالنسبةلمنطقةالدراسةفييالتعانيمفنقصفيااليدؼالعاممةبقدرماتعانيومفعزكؼ
فعفالعملالزراعيبمغتااليدؼعفالعملالزراعيكمفخالؿالدراسةالميدانيةنمحعافنسبةالعازفي

                                       
,قضاءالحمزة.28/7/2221(الدراسةالميدانية,المقابمةالشخصيةمعبعضالمزارعيف,تاريخ1)
 .146(جعفرحسيفمحمكد,مصدرسابق,ص2)
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الدخل62حكالي) بسببارتفاع الحككمية الىالعملفيالمؤسساتكخاصة التكجو حيثتفضل )%
العائدمفالمؤسساتمقارنةبالدخلالعائدمفالزراعةممااثرذلؾعمىزراعةاشجارالفكاكوكانتاجيا

(22(ثـقضاءالحمزة)42ضاءالديكانيةبنسبة)كقدتباينتىذهالنسبةبيفالكحداتاالداريةإذتصدرق
.(1)(12(ثـالشامية)28ثـعفؾ)

 المشكالت المتعمقة بالمستمزمات الزرااية:-2
يكاجوالفالحيفمشكالتتتعمقبقمةتكفيرمستمزماتالزراعةالتيتؤثرفيانتاجالفكاكوكماكنكعا

كمفىذهالمستمزماتىي:
 دات الزرااية:مشكالت تكفير المبي-أ

التيتكافحاألفاتالزراعيةمفامراضكحشراتتتعرضليا الكيميائية المبيداتمفالمكاد تعد
اشجارالفكاكوحيثافاستعماليايقملاالضرارالتيتصيباالشجاركالمحافظةعمىاالنتاج.

اف) الميدانية تكفيرا62كاظيرتالدراسة مفالفالحيفيعانكفمفمشكمة نتيجة%( لمبيداتالزراعية
%(,كشكمتقمةتكفير57اسعارىاكشكمتنسبةالفالحيفالذيفيعانكفمفىذهالمشكمةحكالي)ارتفاع

%(كايضامشكمةعدـتكفرىامفمناشئ7المرشاتاليدكيةكالميكانيكيةمفقبلالجياتالحككميةنسبة)
%(.36جيدةالتيشكمتنسبةحكالي)

 االسمدة الكيمياكية:مشكالت تكفير -ب
نمحعافحكالي) الميدانية الدراسة مفمشكالتتتعمق95مفخالؿ يعانكف الفالحيف مف )%

كألسباب  االسمدة بتكفير حكالي)متعددة نسبة كشكمت اسعارىا ارتفاع في55منيا تكفرىا كعدـ )%
%(كصعكبةنقميا4مغت)%(كايضارداءةنكعيتيابنسبةب38االكقاتالمناسبةبنسبةبمغتحكالي)

%(.3بنسبةبمغتحكالي)
 مشكالت تتعمق بتكفير البذكر المحسزة: -ج

%(مفالفالحيفيعانكفمفمشكمةتكفرالبذكرالمحسنةكألسباب82مفخالؿالدراسةنمحعاف)
لحككمة%(كارتفاعاسعاربعضالبذكرالتيالتكفرىاا46عدةمنياتدنينكعيتياكشكمتنسبةحكالي)

%(كتعرض35ممايدفعالمزارعالىشرائيامفاالسكاؽالمحميةلسدالنقصحيثشكمةنسبةحكالي)
.)2(%(2%(كصعكبةنقميا)3%(كقمةتكفرىاشكمتنسبة)14البذكرلمتعففكالحشراتبنسبةبمغت)

                                       
 (الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكراالكؿ. 1)
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكرالرابع. (2)
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 مشكالت تتعمق بالمكززة الزرااية:-3
ثيمكفاالستفادةمنياعمىاختالؼانكاعياإذانياتساعدلممكننةاىميةفيالعممياتالزراعيةحي

تطكر تعيق تتعمقبالمكننة فأؼمشكمة كالكقت الجيد كخفضالتكاليفكتقميل االنتاج عمىزيادة
%(مفالفالحيفيعانكفمفىذه97العمميةالزراعية,حيثثبتمفخالؿالدراسةالميدانيةافنسبة)

%(مف97حباتكقمةاعدادىاكارتفاعبدؿايجارىاكصعكبةالحصكؿعميوإذاشار)المشكمةالسيماالسا
الذؼيؤدؼالىارتفاع االمر ىيمؤجرة, الييستعممكنيا الساحباتالزراعية المزارعيفاالأفغالبية
يسببفيبعض فيالكقتالمناسبمما لتكفيرىا الفالحيفمفجيد يبذلو فضالعما تكاليفعمميا,

الحيافالتأخيرفيعمميةالحراثةاالرضكبالتالييؤثرفيمكعدالزراعة.ا
كىي فيالمحافظة الفكاكو اشجار فيزراعة المكننة استخداـ فضالعفمشكالتاخرػتكاجو

%(مفالمزارعيفكارتفاعاسعارالمكاد15مشكمةعدـتكفرالكقكداذيعانيمفىذهالمشكمةحكالي)
.(1)%(مفمالكيالمكائففيالمنطقة7مكائفالزراعيةكيعانيمفىذهالمشكمة)االحتياطيةلم

 مشكالت الري:-4
افزراعةاشجارالفكاكوفيمحافظةالقادسيةتعتمدبشكلشبوتاـعمىالمكاردالمائيةالسطحية,

نمحعاف) الميدانية الدراسة يعانكفمفمشكالتتتعمقب72كمفخالؿ الفالحيف مف الرؼ%( عممية
كالتيتككفعمىالنحكاالتي:

 شحة الكقكد:-أ
الميدانيةافحكالي45اف) %(مفمضخاتالرؼتعملبالديزؿحيثنمحعمفخالؿالدراسة

%(مفعينةالدراسةتعانيمفىذهالمشكمة,كتتبايفىذهالنسبةبيفالكحداتاالداريةاذسجمت12)
 بنسبة الحمزة قضاء في )اعالىا حكالي بنسبة)52بمغت الديكانية قضاء يميو قضاء%35( ثـ ,)%

عفؾ)8الشامية) قضاء كاخيرا الحمزة%7( قضاء مركز تصدر فقد النكاحي مستكػ عمى اما )%
.(2)%(14%(كاخيراناحيةالشافعية)22%(ثـناحيةالشنافيةبنسبة)45بنسبة)
 التجاكزات امى الحصة المائية:-ب

                                       
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكرالسادس. (1) 
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكرالخامس.(2) 



969 

 

%(مفالفالحيفيعانكفمفىذهالمشكمة,خاصة15لميدانيةنمحعافحكالي)مفخالؿالدراسةا
فيالمناطقالتييككفالرؼفيياسيحيكالمناطقالتيفيذنائبالمجارؼالمائية)بزايز(,كقياـبعض
مقدمةاالنيارضمفمنطقة لمتعميماتعند مخالفة الفالحيفبكضعمضخاتذاتقكػحصانيةكبيرة

مقارنةبنياياتياحيثيؤدؼذلؾالىحدكثخملفيالتكزيعكبالتاليقمةالحصةالمائية.الدراسة
النسبةبيفالكحداتاالدارية,سجلاعالىافيقضاءالشاميةبنسبةبمغتحكالي) %(65تتبايفىذه

اعمى%(ام2%(كاخيراقضاءالحمزةبنسبة)6%(ثـقضاءعفؾبنسبة)27يميوقضاءالديكانيةبنسبة)
%(كاخيراناحية25%(ثـناحيةالدغارة)62مستكػالنكاحيفقدسجمتاعمىنسبةفيناحيةغماس)

%(.4نفر)
 ازقطاع التيار الكهربائي:-ج
فيالكقت     المختمفة مجاالتالعمل فيجميع مفمستمزماتاالنتاجالميمة الكيربائية الطاقة تعد

إذ عنيا, فيالنشاطالزراعيمفخالؿتشغيلالمضخاتالحاضركاليمكفاالستغناء استعماليا يتـ
( نسبة اف الميدانية الدراسة خالؿ مف نمحع الرؼ, عممية في المستعممة مف25الكيربائية تقريبآ )%

الفالحيفيعانكفمفىذهالمشكمةكتتبايفىذهالمشكمةبيفالكحداتاالداريةسجمتاعمىنسبةليافي
%(ثـعفؾ23%(,ثـقضاءالديكانية)32%(يميوقضاءالحمزةبنسبة)42تنسبتيا)قضاءالشاميةبمغ

%(يمييامركزقضاء27%(,اماعمىمستكػالنكاحيفقدبمغتاعمىنسبةليافيناحيةغماس)7)
.)1(%(15%(ثـناحيةالشافعية)15الحمزة)

 -مشكالت االرشاد الزرااي: -5
طكيرالفالحكرفعكفاءتواالنتاجيةكزيادةدخموكرفعمستكاهالمعاشيفيافىدؼاالرشادالزراعيت 

حيفيعانيالمزارعيففيالمحافظةمفقمةاكعدـكجكدالمراكزاالرشاديةكبالتاليسيؤدؼذلؾالىقمة
المستكػ عمى المرشديف اعداد قمة عنو نتج كالذؼ كخبرتيا,  الزراعي االرشاد خدمات مف االستفادة

كتعددا بيا يقكـ التي االعماؿ كثرة خالؿ مف العمل تكزيع في عدالة كجكد عدـ عف فضال لمحمي
كتضاربالتعميماتالكاردةالىالمرشدالزراعيكايضاعدـكجكدنظاـلتقييـالمرشديفالزراعييف,فضال

حيففيمنطقةالدراسةعفالندكاتاالرشاديةالتيتعملعمىتقديـاالرشاداتالزراعيةالتيتخصالفال
فضالعفبعدالشعبالزراعيةعفاماكفاقامةالمزارعيفكعدـتكفرالمكافالمناسبلمعملكاستقباؿ
المزارعيففضالعفعدـتكفركسائلكطرؽارشاديةحديثةكعدـتكفرالنشراتالفنيةكالمطبكعاتالتي

تمدالمرشدبالمعمكمات.

                                       
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكرالخامس. (1) 
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%(مفالفالحيفيعانكفمفمشكمةعدـتكفراالرشاد75نمحعافحكالي)كمفخالؿالدراسةالميدانية
.)1(الزراعي

 مشكمة قمة االمكازات المادية:-6
تعداالمكاناتالماديةاحدالعكاملاالقتصاديةتأثيرفياالنتاجالزراعيحيثانويحددكثافةالعمل  

ادخاؿ في تساىـ كايضا المنتجة المحاصيل نكعية كيحدد الدراسة منطقة ضمف المحددة المساحة في
رضزيادةاالنتاجكاالنتاجية.التقناتالحديثةفيالعمميةاالنتاجيةكتكفيرمستمزماتاالنتاجالزراعيلغ

كمفخالؿالدراسةالميدانيةنمحعافىناؾمشكمةتتمثلبقمةاالمكاناتالماديةإذانياتحدمفتطكر
الذيفلـ بمغتنسبة اذ المشكمة ىذه لمتسميفالزراعيلتقميلمفحدة تكفىناؾمساىمة االنتاجكلـ

مفالفالحيفألسبابمنيااليةالعملكالضكابطالمطمكبة%(99يستمفكامفالمصارؼالزراعيةحكالي)
الممل ذلؾ الى اضافة الزراعي المصرؼ قبل مف كالضماف الكفالة منيا لمفالح تقدـ التي كالشركط

.)2(كالركتيفاالدارؼفيعمميةاستالميافضالعفقمتيا
 ج: المشكالت المتعمقة بالعكاما الحياتية:

الفاكيةإذتعد عالميةالتيتيددالثركةالزراعيةبشكلكبيركالسيمازراعةاشجارالمشكالتالتعدمف
االمراضكاآلفاتحيثانياتتحكـبكميةاالنتاجكنكعيتوكأيضاكماانيامفالعكاملالمحددةلنجاحاك
ليس امراضتحدث ىناؾ كايضا كاالدغاؿ الحشرات االمراضكاألفات ىذه كمف الزراعة نتيجةفشل

حدكثنقصفيالعناصرالغذائيةاكالمعدنيةفقطكانماتحدثنتيجةانحرافاتفسيمكلكجيةعفالحالة
الطبيعيةلمنباتكالناتجةعفحدكثمسبباتغيرحيكيةتظيرمفزراعةالبذكرلغايةكصكؿالناتجالى

 الىحدكثنقصفي كيؤدؼذلؾ النمك تكقفعف يحدثضعفاك االنتاجكاالنتاجيةالمستيمؾاك
كتتمثلىذهالمشكالتبمايأتي:

 -االمراض التي تصيب اشجار الفكاكم:-1
نكع    حسب كاضرارىا تختمفاعراضيا لكنيا الفكاكو اشجار تصيب االمراضالتي مف عدد ىناؾ

الشجرةكعالقتيابالظركؼالبيئيةكخاصةالعناصرالمناخيةالسائدةكتككفعمىالنحكاالتي:
 
 -البياض الزغبي:-أ
كاكثر كالثمار الغضة عمىاالكراؽكالسيقاف اعراضو لكراتالعنبتظير االمراضالمدمرة مف يعد

لعمرالكرقةكظركؼالبيئةالسائدة االعراضتظيرعمىاالكراؽكتختمفاالعراضعمىاالكراؽتبعا
                                       

استمارةاالستبانة,المحكرالسابع.الدراسةالميدانية, (1) 
الدراسةالميدانية,استمارةاالستبانة,المحكراالكؿ. (2) 
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يتيةغيرمنتظمةالشكلكقدتكبركيصلحيثتظيرعمىالسطكحالعميالألكراؽالحديثةكبقعمائيةاكز
مـكتصبحبنيةالمكفكقدتتقابلالبقعكتتحدحتىتغطيسطحالكرقة,كيصيباألفرعكالمحاليق5قطرىا

كالتكاءكتصاباألفرععادةعندمايصلطكليا -12كيؤدؼالىظيكرتمكفبنيمعحدكثتقرحكتقـز
فتككف15 األزىار عناقيد اصابة اما , اماسـ ليال, الرطكبة فتراتارتفاع كتصاباثناء عادة شديدة

مـفتظيرعمييابقعبنيةكعادةتتكقفالثمار5بالنسبةلمثمارتككفعرضةلإلصابةحتىيصلقطرىا
حيثتككفالصغيرةالمصابةعفالنمككتصبحجافةداكنةالمكفاماالثمارالناضجةتككفاكثرمقاكمة

.(%25االصابةحكالي)
 -البياض الدقيقي:-ب
العنب,    الرماف, االجاص, التفاح, اشجارالفكاكو)التيف, التيتتعرضليا مفاالمراضالخطرة يعد

الحمضيات,المشمش(كتظيراالعراضعمىاالكراؽكاالزىاركالثماركيؤدؼالىتجعداالكراؽالحديثة
ال خيكط مف كثيفة طبقة كجكد مع نفسيا عمى بقعكالتفافيا ىيأة عمى لممرضكظيكره المسبب فطر

الىالبنيالغامقكينتيياالمربذبكؿاالكراؽ مسحكقيةبيضاءالمكفعمىسطحالكرقةكيتحكؿلكنيا
.كاصابةالعناقيدالزىريةيؤدؼالىذبكؿاألزىاركتساقطيا,كقديعطيعقدفقيرلمثماراما)1(اكسقكطي

الؿمكسـالنمكفإنويصبحغيرمنتظـالنمكىشسيلالكسراماالساؽالحامللمعنقكداذااصيبخ
الثمارالصغيرةتككفمعرضةلإلصابةحيثتككفاالعراضبظيكربقعمثلبقعاالكراؽثـتصبحبقع

.)2(صدئيةفمينيةكعادةيحدثتشكهلشكلالثمرة
ككففصميالربيعكالخريفاكثركافتكفرالبيئةالمناسبةتساعدعمىنمككانتشارىذاالمرضحيثي

عمىانتشاراالصابة التيتساعد تالفصكؿ المرضعندما متكسطةبيذا حرارة معدرجة تكفررطكبة
اضافةالىذلؾفأفالرياحكالعكاصفالغباريةكتساقطاالمطارتساعدعمىانتقالومفالشجرةالمصابة

كتككفنسبةاالصابة)3(ئركبيرةفياالنتاجكاالنتاجيةالىالشجرةالسميمةكبالتالييؤدؼالىحدكثخسا
.%(15حكالي)
امامكافحةالمرضفيتـمفخالؿاالقالؿمفالرطكبةكذلؾعبرالزراعةفيصفكؼمنتظمةكعمى

اصناؼمقاكمة االفرعالمصابةكزراعة لمصنفإلمكافالرشفيالكقتالمناسبكتقميـ مناسبة ابعاد
لممرض.

 -ض لفحة الشمس:مر -ج
                                       

.222,ص2227فيصلحامدكاخركف,انتاجالفاكية,منشكراتجامعةدمشق, (1) 
.337,ص1997حسيفدمحمالعركسي,محمكداحمدسالـ,امراضاشجارالفاكية,دارالمعارؼ,( 2) 
الخميسمقابمة( 3)  .29/4/2221شخصيةاجراتياالباحثةمعاحدالمزارعيففيقضاءالدغارة,يـك
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يعدمفاالمراضغيرالطفيميةالتيتصيباشجارالفكاكوخاصة)التفاح,التيف,الحمضيات(حيثانو 
يصيباالكراؽالمعرضةلمشمسحيثتصبحصفراءتجفكتسقطاماالثمارفتظيرعمييابقعحمراء

عصيرىاكاليقتصرانتشارهعمىالىبنيةالمكفتتسعثـتنكمشحتىتمتصقالقشرةبالمبكتفقدالثمار
الثمارفقطينتشرىذاالمرضفيمنطقةالدراسةخاصةفيالبساتيفالتيالتكجدفييااشجارنخيلاك
اسيجةنباتيةمنتظمةتساعدعمىالحدمفىذاالمرض,كيحدثىذاالمرضعندارتفاعدرجاتالحرارة

.معقمةفيالرطكبةكايضاىبكبرياححارةجافة
اماطرؽمكافحةالمرضتككفمفخالؿاالىتماـبالرؼكتظميلاالشجارالسيمافيفصلالصيف

كينصحبزراعةالحمضياتتحتالنخيلرشسيقافاشجارالحمضياتكثمارىابمادةمفالكمسكالماء
.%(52كتككفنسبةاالصابةحكالي))1(لكقايتيامفحرارةالشمس

 -مرض العفف االسكد:-د  
يعدمفاالمراضغيرالطفيميةيحدثعندتكفرالبيئةالمناسبةلومفرطكبةكحرارةيصيباشجار    

اصابة كعند الزىرية النياية بعفف الثمار اصابة عند كيسمى كالكمثرؼ. كالعنب التفاح السيما الفكاكو
با)2(االكراؽببقعةاالكراؽاكعيفالضفدعة اما لنسبةلألعراضفتظيرعمىشكلبقعرماديةداكنة.

دكائربنيةتصيباكراؽكساؽاشجارالتفاحكالتيفكالعنبكالكمثرػكتظيرمناطقصمبة تحيطبيا
سكداءاكبقعذاتلكفاسكدمحمرفيطرؼالثمرةامافيحاالتاالصابةالشديدةيصبحالمكفغامق

م تككفىناؾاكاسكدكيمتدعمىمساحاتكبيرة االصابةعندما كشدة كتزدادخطكرة فسطحالثمرة,
.%(12كتككفنسبةاالصابة)) 3(درجةحرارةمرتفعةكرطكبةمنخفضة

 -تصمغ اشجار المكزيات كالحم يات:-ق
كاشجار الخكخ( )المشمش, المكزيات اشجار تصيب التي الفطرية االمراض مف التصمغ يعد

الحمضيات
المكزياتفتظيراالعراضبشكلاساسيعمىالساؽكعمىاالغصافالكبيرةكقميالعمىبالنسبةألشجار

الفركعالصغيرةكاحياناتظيرالتصمغاتعمىقكاعداألكراؽاكعمىالثماركتككففيالبدايةعمىشكل
بثراتمصفرةعمىالساؽثـينفجركيخرجمنياسائلصمغييسيلثـيجمدكيمتصقبالساؽكيتصمب
كذلؾبعدافتصل بالقربمفحاملالثمرة تظيرالصمكغعمىثمارالخكخخاصة فيحاالتنادرة

                                       
.126,ص1981سميرميخائيل,عبدالحميدطرابيو,عبدالجكادالزررؼ,امراضالبساتيفكالخضر,(1) 
.99,ص2225,دارعالءالديف,دمشق,1الرماف,ط-الكاكي-التيف-طوالشيخحسف,النخيل(2) 
.59,ص1994مكدمكسى,امراضالنباتغيرالطفيمية,مح (3) 
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الثمرةالىطكرالنضجكافاالشجارالتييتككفعميياالصمغبإستمراريؤدؼذلؾالىحدكثضعف
.%(12كتككفنسبةاالصابةحكالي)) 1(لألشجاركبالتالييقلانتاجيا

الحمضياتفأفالتصمغاليصيبالساؽكالثمارفقطكانمايصيباجزاءمختمفةامابالنسبةألشجار
قربسطح قمبالشجرة االعراضتعفف كاكؿ كاالزىار( كالثمار كالجذكع كاألكراؽ كػجذكر الشجرة مف
التربةمصحكبابإفرازاتصمغيةفيمنطقةاإلصابةتحتالقمفكتظيرعمىالسطحمفخالؿالشقكؽ

تحدث كيجفالقمففيالتي كالجذكع االغصاف عمى الظاىرة الصمغية اإلفرازات ىذه كتتجمد فييا
االجزاءالتيفكؽسطحالتربةلتعرضيالمجكثـيتعففالقمفكيمتدالىاالنسجةالداخميةكتنبعثمنيا

 كتتساقط االكراؽ تصفر الشديدة كفيحاالتاالصابة المتعفف البرتقاؿ كرائحة كريية تمكترائحة ثـ
)2(الشجرة

امابالنسبةلطرؽمكافحةمرضالتصمغيتـمفخالؿالزراعةعمىمسافاتكاسعةممايسمحلألشجار
بالتيكيةكتجنباحداثاؼخدشاكجركحالفذلؾيساعدعمىدخكؿفطرالصمغكالعنايةبصرؼ

ؿتطعيـمقاكمةلإلصابةبفطرمياهالرؼكايضاتجنبالزراعةفيالتربةالثقيمةفضالعفاستعماؿاصك
التصمغ.

 
 ااـ الحشرات التي تصيب اشجار الفكاكم: -2
ىناؾعددمفااَلفاتالتيتصيباشجارالفكاكوفيمنطقةالدراسةكالتيتسببكثيرمفاالضرار  

ؾالحشراتكتككفمختمفةفيشدتياكحجمياتبعالعناصرالمناخالسائدةكانكاعالفكاكوالمختمفةكانكاعتم
التيتـمشاىدتيافيمنطقةالدراسةىيحفاراكراؽالحمضياتكحشرةالدكباسكالذبابةالبيضاء)ذبابة
كلحشرة بدراسة الباحثة المفكستقـك كحشرة البحراالبيضالمتكسط( الفاكية)ذبابة كذبابة الياسميف(

تسببيا.بحسبنكعياكفترةظيكرىافيمنطقةالدراسةكحجـاالضرارالتي
 حفار اكراؽ الحم يات:-أ
تعدمفاألفاتالمتخصصةفيالتغذيةداخلاكراؽالحمضياتككصفتألكؿمرةفيكالكتاباليند   

القرفالى ثـانتشرتفيالنصفاالكؿمفىذا االصميةفيجنكبشرؽاسيا, كتقعمناطقانتشارىا
ال كامريكا انتشرتفيفمكريدا كما كسطىكاسبانيااليابافكالفمبيفكاسترالياكجنكبغربكشرؽافريقيا

                                       
.67محمكدمكسى,امراضالنباتغيرالطفيمية,مصدرسابق,ص(1) 
األفاتالزراعية,ط(2)  التطبيقيفيمكافحة المرشد رمضاف, احمد نديـ العراقي, ,دارالبازكرؼالعممية1رياضاحمد

.326,ص2212االردف,-لمنشركالتكزيع
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امابالنسبةلكصفالحشرةفييفراشة.)1(كالبرتغاؿكمصركالجزائركاالردفكلبنافكتركياكسكرياكالعراؽ
اسمرتضعبيكضياعمىالسطحالسفميلألكراؽالحديثةكالتصيباالكراؽالقديمة لكنيا صغيرةجدا

كتحدثنفق فيالكرقةبيفطبقتييا فقطكالتخرجمنوكتدخلاليرقاتمباشرة ثـتقكـ)2(متعرجكاحد .
اليرقةبعملنفقثعبانيلياعمىالسطحالكرقةالعمكؼاكالسفميكيبداضيقاثـيأخذباألتساعالتدريجي
معتقدميابالعمركيمكفافيمتفىذاالنفقلمراتعدةبمايشبوالثعبافكيككفلكنوفضيالمع,كتككف

تعدحشرةحفاراكراؽالحمضياتمفاخطر.)3(دكبجيةكاحدةمفسطحالكرقةاليرقةمرتبطةبنفقكاح
االكراؽالطرية الحشرة التيتصيبشتالتكاشجارالحمضياتاذتصيبيرقاتىذه األفاتالحشرية
كالبراعـالحديثةالنمكفقطكتؤدؼالىتجعدىابعدحفراالنفاؽفييا,ثـيؤدؼالىجفافياكتساقطيا,مما

مفيس كانتاجيتيا الشجرة عمىنمك الذؼينعكسسمبيا االمر الشتالتكاالشجار نمك ببضعفكقمة
غـالى122%معانخفاضكزفالثمارمف52الثمار,اذتسببىذهالحشرةفيانخفاضاالنتاجالى

)4(غـ72 االكراؽ اليرقاتداخل لكجكد الصعبة المياـ مف يعد  الحشرة ىذه مكافحة طرؽ اما كتتـ.
الرؼ يككف كاف لمحشرة الحيكية االعداء كاستخداـ المصابة االكراؽكالسيقاف ازالة مفخالؿ المكافحة
متكازفلمتقميلمفظيكرالنمكاتالطريةالحساسةلإلصابةكاجراءتقميـلألشجاركعدـاستخداـالتقميـ

عفاستخداـالمبيداتالكيميائيةالجائرككفذلؾيحفزالنمكالكثيفالحساسلإلصابةبالحشرة,فضال
.)5(باستخداـمادةالباراثيكفاكديازينكفبعدظيكراالكراؽالحديثةبحكالياسبكعالىعشرةاياـ

 ذبابة الفاكهة ذبابة البحر االبيض المتكسط(:-ب
كالم     الخكخ كايضا كالبرتقاؿ الحمضيات ثمار تصيب التي اآلفات اىـ مف الذبابة ىذه شمشتعد

مـتمتازفييا6-4كالتفاحكالكمثرػكالرمافكالتيفكتسبباضراراكبيرةتكصفبأنياذبابةيتراكحطكليا
االجنحة اما سكداء كذاتلكفبنيكالصدرفضيالمكفمحاطببقع كالمعة متصمة غير أنيا االعيف

بنيمصفر لكف كالبطفعريضكمنتفخذك عم)6(عريضة اليرقييشتمل الدكر يعتمد. اطكار ىثالثة

                                       
مطبعةدمحمدمحم(1)  الثالث, فيالكطفالعربي,العدد كالتنمية الزراعة مجمة حفاراكراؽالحمضياتفيسكرية, احمد,

, .4,ص1995المنظمةالعربيةلمتنميةالزراعية,الخرطـك
.182طوالشيخحسف,مصدرسابق,ص(2) 
.255دمحمحسنيجماؿ,مكاىبالسكسك,,ص(3) 
الكجكد(4)  كاخركف, احمد رشيد المجمدطارؽ العراقية, الزراعة الحمضيات,مجمة اكراؽ حفار حشرة كحياتية السنكؼ

.94,ص2222الخامس,العددالثالث,مطبعةالجيازالمركزؼلإلحصاء,بغداد,
.222,ص1992مكيعمكافالخفاجيكزمالئو,الفاكيةالمستديمةالخضرة,مطبعةالتعميـالعالي,بغداد.(5) 
.174لحمضيات)فكائدىا,زراعتيا,خدمتيا,اصنافيا,أفاتيا(,,صطوالشيخحسف,ا(6) 
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حجمياعمىنكعيةالغذاءكيرقاتالحشرةدكديةالشكلذاتلكفكريميتستدؽعندنيايتيااالماميةيبمغ
ممـاكاقلكغالبامايككفالجسـشفاؼاماالطكرالثانييككفشفاؼ1طكؿالطكراليرقياالكؿحكالي
ابيض,ممـذكلكف8-6جزئيااماالطكرالثالثفيبمغطكلو

امابالنسبةألضرارىاتعتبرذبابةالبحرالمتكسطمفاألفاتالخطرةعمىالعديدمفانكاعالفكاكوكيسبب
نتيجة النباتية االنسجة كتحمل الطرية االنسجة اك الثمار البيضداخل غرز منيا مفاالضرار العديد

تعداالكثرضرراكتكفراليرقاتكاثناءمياجمتيامفقبلبعضاالحياءالمجيريةكتغذيةاليرقاتكالتي
بطرائق.كتتـعمميةالمكافحة)1(تغذيتيامكاقعلدخكؿالبكترياكالفطرياتالتييتسببعنياتعففالثمار

مفخالؿطرؽكقائيةكذلؾبعدـجمعالثمارالمصابةبيذهاالفةكادخاؿاالعداءالحيكيةكالقياـمتعددة
ارالمصابةكالمتساقطةفضالعفالطرؽالكيميائيةتكجوبقصدقتلالحشراتبرؼالبساتيفكجمعالثم

قبلكضعالبيضكمفثـتكجوضداليرقاتالحديثةداخلالثماركعادةيستخدـالمبيدالحشرؼدايمثكات
)2(رشاعمىالثماركلكفيجبالتنكيوبعدـرشالمبيدعمىالمشمشألنوحساسجداليذاالمبيد

 الياسميف الذبابة البي ا (: ذبابة-د
ممـتقريباتتميزبكجكداجنحةناصعةالبياضلذلؾتمسى2-1.5كىيحشرةذاتحجـيتراكحبيف

مائل كصدرىا راسالحشرة لكف يككف كما الحشرة, جسـ مف اطكؿ االجنحة كتككف البيضاء بالذبابة
الك الحشرة كتعد المكف سمراء اك سكداء كالعيكف بالنباتاتلالصفرار الضار الطكر ىي كالحكرية اممة

الكسطىثـانتقمت االصميالىامريكا كاالشجاركتنتشرفيمناطقزراعةالحمضياتكيرجعمكطنيا
.)3(الىباقيدكؿالعالـ

النضجكتظيراالعراضمعبدايةاكلتيتصيبالحمضياتالمبكرةتعتبرمفالحشراتا    المتأخرة
المصابةنالحعالمناطقالمتعفنةكالمتخمرةاالصابةبظيكر فتحالثمرة بقعصفراءعمىاالكراؽكعند

.كماانياتفرزمادةعسميةعمى)4(نتيجةلدخكؿالبكتريااثناءكضعالبيضكبتقدـاالصابةتسقطالثمار
كالغبارعمىاالكراؽحيثتككف االتربة الفطرياتكتجمع لنمك عائقاماـاالكراؽفتككفمكافمالئـ

                                       
كالتكنمكجياكدائرةالبحكثالزراعية,العراؽ(1)  -حسيففاضلالربيعي,ذبابةفاكيةالبحراالبيضالمتكسط,كزارةالعمـك

.4بغداد,ص
.176درسابق,صطوالشيخحسف,الحمضيات)فكائدىا,زراعتيا,خدمتيا,اصنافيا,افاتيا(,مص(2) 
محمكدعميشعباف,الذبابةالبيضاء,مجمةالميندسالزراعيالعربي,العددالخامسكالثالثكف,مطبعةاالمانةالعامة(3) 

.25,ص1993التحادالميندسيفالزراعييفالعرب,سكرية,
ة,مكتبةالفالحلمنشركالتكزيعتكفيقمصطفى,نعيـشرؼ,حشراتالفاكيةكاالشجارالحرجيةكنباتاتالزينةالعممي(4) 
.286,ص1994,عماف,
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كصكؿاشعةالشمسإلتماـعمميةالتركيبالضكئيكتعيقعمميةتنفسالنباتكالنتحكبالتاليسيؤدؼ
.)1(ذلؾالىقمةفياالنتاجكاالنتاجية


 البق الدقيقي:-ق
ممـفيالعرضكتككف3-2ممـفيالطكؿك5-2.5تككفانثىالحشرةذاتشكلبيضكؼتبمغنحك    

زكجمفالزكائدالشمعيةالقصيرةالمتساكيةفيالطكؿ, (17يةدقيقةكيحيطبجسميا)مغطاةبمادةشمع
الشمعية االفرازات نتيجة االسـ بيذا الحشرة كسميتىذه الزكائد باقي مف اطكؿ الذنبي الزكج كيككف
الحشرةالغزيرةالبيضاءالمكفالتيتغطيجسميافقدتختفيالثماركاالكراؽتحتىذهاالفرازاتتصيب

كلاجزاءالشجرةبمافيذلؾالجذكرتبدامفقمبالشجرةثـتنتشرالىباقياجزاءالشجرةكماتصيب
انياتصيباالشجارالمثمرةعمىحدسكاءحيثانياتمص السيقافكاالفرعكاالغصافكاالكراؽكما

النباتيةكتسببفيمكتالشتالتالصغيرة الحشرة)2(العصارة ىذه كتعد التي. اآلفاتاالقتصادية اىـ
تصيباشجارالحمضياتكعددمفالعكائلالنباتيةاألخرػمسببةخسائراقتصاديةكبيرةتكمفخطكرة
البقالدقيقيفيقدرتوالتكاثريةالعاليةكتنكعالعكائلالنباتيةالتييصيبياكمقاكمتولممبيداتالكيميائية

.)3(لياكالذؼيقفحائالضدالعديدالمبيداتكايضاكجكدالغطاءالشمعيالكثيفحك
-القكارض:-3
القرضلكلشيءالحشائشاالكراؽكخشباالشجاركىيالتقرض دائمة سميتبالقكارضألنيا

عمكييف قاطعيف مف تتككف اسنانيا بأف حيثتتميز االمامية قكاطعيا لتحافععمى تتغذػكلكف لكي
االنكاعالكبيرةجرذافكسفمييفكعدـكجكدانيابكيطم اما قاسـالفأرعمىالكائناتالقارضةالصغيرة

حيثانياتياجـقمفاألشجارفتكقفسريافالعصارةممايؤدؼالىمكتالنمكاتالحديثةكماتياجـ
كبيرةالثماركتؤدؼالىفقد االنسافك.)4(مفاالشجارنسبة القكارضاالماكفالتييعيشفييا تتخذ

المترككة االماكف في تتكاجد كما الغذائية كالفضالت المخمفات عمى اعتمادا كتكاثرىا لنمكىا مكقعا
المنزلي الفأر كاف الزراعية كالحقكؿ القديمة المنازؿ مثل النفايات تكاجد اماكف مف كالقريبة كالميجكرة

                                       
الخميس(1)  .6/5/2221مقابمةاجراىاالباحثمعاحدالمزارعيففيقضاءالحمزة)ناحيةالسدير(,يـك
.64(نعيـشرؼ,مصدرسابق,ص2)
النمككالكحداتالحراريةالالزمةلنمككتطكربقالحمضياتا3) عتبة عيدافالشمرؼ, حاـز اطركحةدكتكرا,( لدقيقي,

.522,ص2217جامعةبغداد,-كميةالزراعة
)تصنيفيا4) القكارض كزميمو, دسكقي سميماف سعد العميـ المكرفكلكجية-(عبد مكافحتيا(,-سمككياتيا-صفاتيا

.12,ص2217
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االنك اكثر مف تربكالجرذاف في انفاقيا تحفر انيا مالحظتيا تـ حيث الدراسة منطقة في انتشارا اع
البساتيفالتيتنمكفييااالدغاؿبصكرةمستمرةحيثتكفرلياالحمايةمفدرجاتالحرارةالمرتفعةكاشعة
فكاكوالشمسكقمةتكاجدىااكينعدـفيتربالبساتيفالتييتـاالعتناءبيا,كتصيبالقكارضاشجارال

السيماالجرذاالسكدكتسببفيتمفانكاعمختمفةمفالثمارحيثتبدأاالصابةعمىثمارالمشمشثـ
االخرػ الحمضياتكالفكاكو عمىثمار كبيرة اضرار الحمضياتكليا ثمار ثـ الرماف الىثمار ينتقل

الحرارةفيفصلالربيعخالؿشيراذارحيثتياجـالثمارفيمرحمةالنضجكعندبدءارتفاعدرجات
اتالؼ خالؿ مف فتمـ مكافحتيا طرؽ اما التربة. في انفاقيا بحفر كتبدأ مناسبة بيئة ليا حيثتكفر
بالقكارضكايضا الخاصة المصائد كاستخداـ بالماء البستاف لألرضكغمر العميقة كالحراثة الجحكر

استخداـالكالبكالقططكالطيكرالتيتفتؾبالقكارضكاخير ااستعماؿمبيداتالقكارضعمىشكلطعـك
(نمحعافىذه64جدكؿرقـ)تميااكطردىاكمفىذهالمبيداتسامةاكمساحيقنثرحيثتؤدؼالىق

الدراسة) منطقة في استخداما االكثر ىي اكريكارد(1نكفاراالنكاع بمغت, حكالي كغـ,252)كميتو
.%98دكنـ(كبنسبة11324كغـ(كبمغتالمساحةالمكافحةحكالي)142

(64جدكؿ)
 2121 انكاعاألفاتالزراعيةكالمبيداتالمستخدمةكالمساحةالمكافحةلسنة

المساحة  النسبة% نوع المبٌد كمٌتها
 المكافحة/دونم

 االفة الزراعٌة

 2832كغم
 كغم2021

 كغم مدور020888

 اتلنتس
 بالس

 سبوت الٌت

ادغال ذات  800200 421
 االوراق الرفٌعة

ادغال ذات  080200 481 كولدكس لتر مدور288
 االوراق العرٌضة

 كغم820
 كغم010

 0نوفار
 اكرٌكارد

 الموارض 00201 482

.2222المصدر:مديريةالزراعةفيمحافظةالقادسية,قسـالتخطيطكالمتابعة,شعبةالمبيدات,بياناتغيرمنشكرة,سنة
 

 التي تكاجم زرااة كازتاج الفكاكم في محافظة القادسية:ثالثا: الحمكؿ المقترحة لمعالجة المشكالت 

الحمكؿالمقترحةلممشاكلالمتعمقةبالعكاملالطبيعية:-1

الحمكؿالمقترحةلمعالجةمشكمةالممكحة:-أ

العممي التخطيط الى يفتقر السطحية المائية كالمكارد بالتربة المتمثمة الطبيعية المكارد االستخداـ اف
ثادػذلؾالىحدكثتدىكرلمتربةمفناحيةالخصكبةبسببارتفاعنسبةاالمالحفيياالمدركسحي

كقمةانتاجيتياكلمعالجةىذهالمشكمةيجباتباعمايأتي:
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الذؼ-1 مفاالمالحالىالحد بعممياتغسلالتربة العملعمىاستصالحاالراضيمفخالؿالقياـ
كذاتانتاجيةمنخفضةالىاراضيمنتجةكمفالضركرؼيعملعمىتحكيميامفارضغيرمنتجةا

القياـبأكثرمفطريقةالستصالحاالراضيمفخالؿاضافةاالسمدةالعضكيةقبلعمميةالغسللتساعد
تمؾ كل معينة ألعماؽ التربة حراثة بعممية القياـ كايضا كالكيمياكية الخكاصالفيزياكية تحسيف عمى

مميةالغسللكيتعملزيادةكفاءةكنفاذيةالتربة.العممياتتككفسابقةلع
القياـبالتجاربالبحثيةمفاجلاستنباطانكاعمفبذكرالفكاكوذاتالقدرةعمىتحملممكحةالتربة.-2
مف-3 بالتنقيطكالرشكذلؾلمحد السيما الفالحيفعمىاتباعطرؽالرؼالحديثة العملعمىتشجيع

التربة.التممحالذؼيصيب

الحمكؿالمقترحةلمعالجةمشكمةقمةالمكاردالمائية:-ب

تتـمعالجةىذهالمشكمةمفخالؿاتباعمايمي:
اليدر-1 مف التنقيطكالرشلمحد السيما الرؼالحديثة اتباعطرؽ الفالحيفعمى عمىتشجيع العمل

لممكاردالمائيةالمتاحة.
2- الفالحيف المقنناتشجيع اتباع عمى يما نمكىاالشجرةحاجةناسبيتالمائية مراحل خالؿ لممياه

كرطكبةالتربةكالقياـبعمميةالرؼاثناءالميلاكفيالصباحالباكرلتقميلالضائعاتالمائيةعفطريق
التبخر.
الحمكؿالمقترحةلمعالجةنمكاالدغاؿ:-ج

اسطةاليداكاالالتكىيممارسةشائعةيتـمعالجةمشكمةنمكاالدغاؿعفطريقالقطعاكالقمعبك
الطريقة مفالمزارعيفيتبعكفىذه عدد اكعفطريقالحرؽحيثنجد الدراسة االستعماؿفيمنطقة
كالقصب خاطئالفنباتاتالحمفا االعتقاد كلكفىذا افذلؾيؤدؼالىحرؽبذكراالدغاؿ اعتقادا

.كتكصمتالباحثةالىافاتباعاسمكبالحرؽسيؤدؼ(1)سكؼتبقىفيالتربةكتنمكفيالمكسـالالحق
الىضعفخصكبةالتربةحيثافىذااالسمكبيؤدؼالىقتلالحشراتكالبكترياالتيتضيفالمادة
عمى السمبية االسمكبألثاره اتباعىذا لذلؾينصحبعدـ خصكبتيا كبالتاليتزداد الىالتربة العضكية

م حل في يساعد كال كتخفيضالتربة بالحراثة الخاصة االالت تكفير يجب لذلؾ االدغاؿ نمك شكمة
اسعارىا.

                                       
الثالثاء 18/5/2221(مقابمةاجرتاىاالباحثةمعاحدالمزارعيففيقضاءالدغارة,يـك 1(  
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منيا االدغاؿ عمى رشيا يـ حيث الخاصة المبيدات استخداـ خالؿ مف فيتـ الكيميائية لمطريقة اما
المبيد فيستخدـ االكراؽ عريضة اما اليت( سبكت بالس, )اتمنتس, كىي االكراؽ الرفيعة لألدغاؿ

 كتمتازبسيكلتياككفاءتياالعاليةاالانيامرتفعةالتكاليف.)ككلدكس(

الحمكؿالمقترحةلمعالجةمشكمةالرؼ:-د

المستعممةبالرؼ, تشجيعالفالحيفعمىاتباعاسمكبالرؼبالتنقيطحيثيعدمفاالساليبالحديثة
تحتضغطمنخفضلغرضكيتـعفطريقاضافةالمياهببطءعمىشكلقطراتاسفلالنباتمباشرةك

المنعطفاتبمسافاتمالئمة االسمكبيجيبتصميـ ليذا النجاح النباتكلتحقيق نمك عمى المحافظة
لمظركؼالمناخيةكنكعاالشجارالمزركعةكالتربة,حيثيتـالرؼعفطريقانابيبالبكلكاثيميففكؽ

ركع,كليذااالسمكبمميزاتقمةىدرسطحالتربةمفخالؿفتحاتصغيرةبأبعادتناسبالمحصكؿالمز
كضياعلممياهكايضاتؤدؼالىزيادةاالنتاجيةكذلؾبسببعدـاستقطاعمساحةمفاالرضفيعمل
عمىخفض يجبالعمل كالمخصباتكايضا االسمدة كرفع االقتصاد عمى تساعد لمرؼكايضا سكاقي

ةانسدادالمنقطعات.تكاليفانشاءالشبكةكتكفيرعمالةمدربةكفنيةلمعالج

 الحمكؿ المقترحة لمعالجة المشكالت المتعمقة بالعكاما البشرية:-2

المكافآتالمادية-أ كتقديـ التشجيع مفخالؿ الفكاكو المزارعيفألشجار اداء كفاءة عمىرفع العمل
كالمعنكيةليـ.

الكقتالمناسبكدعـاسعارىاتكفيرمستمزماتزراعةاشجارالفكاكومف)بذكر,اسمدة,مبيدات(في-ب
كجكدةالمنشئالمستكردمنيا.

العملعمىتكفيراآلالتكالمكائفالسيماالساحباتمعاالخذبعيفاالعتبارحجـالحيازاتكحاجة-ج
المنطقةالفعميةمفخالؿاجراءالحساباتالالزمةلتحديداعدادىا.

صحيةكالتعميميةكالكقكدكالطاقةالكيربائيةتعملعمىتكفيرالخدماتلمفالحيفالمتمثمةبالخدماتال-د
تشجيعيـعمىالتمسؾبأرضيـكممارسةنشاطيـالزراعي.

كالعملعمىاتباعطرؽالرؼالحديثة-ق تأىيميا الرؼكتنظيفقنكاتالرؼكاعادة العملعمىتنظيـ
يلمفاعتماداليدالعاممةفيعمميةلتقميلمفالضائعاتالمائيةبكاسطةالتبخركعدـنمكاالدغاؿكالتقم
الرؼمفخالؿتكفيرالطاقةالكيربائيةكالكقكدكبأسعارمناسبة.

 انشاءشبكةمفالطرؽالمعبدةتربطمناطقاالنتاجمفجيةبمناطقالتسكيقمفجيةاخرػ.-ك
االمكاؿ.العملعمىتفعيلالتسميفالزراعيكبفكائدمصرفيةمنخفضةكزيادةمدةاسترجاع-ز
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اجيزة-ح لدعـ الزراعية لمفالحيففيمختمفالمكاضيع الدكراتالتدريبيةكاالرشادية العملعمىاقامة
االرشادالزراعيمفخالؿالقنكاتاالعالميةكتقديـاالمكاناتالماديةلتنفيذىذهالدكراتمفاجلنقل

احدثالطرؽالخاصةبتطكيراالنتاجالزراعي.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 واملقرتحاثاالضخنخاجاث 
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 اكال: االستزتاجات:
-أ اثرفيزراعة ليا مناخ( مائية, مكارد تربة, )سطح, افلمعكاملالطبيعية كانتاجاكضحتالدراسة

اشجارالفكاكوكماكنكعافيمحافظةالقادسيةكيمكفايجازىاعمىالنحكاالتي:
فمنطقةالدراسةتقعضمفالسيلالرسكبيالذؼيمتازباالنبساطكقموانحدارهكالتظيراتبيف -1

فيواؼتعقيداتككافلواثرفيزراعةكانتاجاشجارالفكاكوحيثيككفمالئـلمقياـبمختمف
مراحلالعمميةالزراعيةكشقالجداكؿ.

تأثيرالمناخفيزراعةكانتاجاشجارالفكاكوحيثنالحعافدرجةالحرارةفيفصلالصيف -2
درجةمئكية(كىذايعدمضرألشجارالحمضياتكالفكاكواالخرػ,امااالمطار52تصلالى)

المجمكعالسنكؼلكمياتاالمطارفيفأىميتياليستكبيرةلقمةكميتياكتذبذبياالسنكؼاذيبمغ
حكالي) الدراسة تعتمد114.8منطقة المنطقة جعل مما السنة اشير بيف كتذبذبكمياتيا ممـ(

%(حيثترتفعخالؿاشير44.3عمىالزراعةاالركائية,اماالرطكبةفقدبمغالمعدؿالسنكؼ)
لشتاءانعكسعمىتبايفكمياتالشتاءكتقلخالؿاشيرالصيفكافىذاالتبايفبيفالصيفكا

عمىاحتياجات انعكسسمبا بالتبخركالنتحمفسطحالتربةكشبكاتالرؼمما المفقكدة المياه
ـ/ثا(حيثتباينتفيسرعتيا2.7اشجارالفكاكو,اماالرياحفقدبمغالمعدؿالسنكؼحكالي)
تتم الفكاكو اثرعمىاشجار ليا افزيادة إذ السنة ثلفيتساقطاالزىاركالثمارخالؿاشير

الحديثةالعقدكماافتجمعاالتربةفكؽاالكراؽيؤدؼالىعدـحدكثعمميةالتمثيلالضكئي
كماافزيادةاالتربةعمىاالزىارتحكؿدكفحدكثعمميةالتمقيح.

الفكاكو -3 اشجار كانتاج لزراعة المكاني التبايف في كاضحا دكرا لمتربة اف الدراسة اذاظيرت
اكتاؼ تربة فأف لإلنتاج فيصالحيتيا اصناؼتتبايف عمىخمسة  الدراسة تضمنتمنطقة
المنخفضات كتربة احكاضاالنيار تربة بينما مرتفعة انتاج كقابمية عالية ذاتجكدة االنيار

 تصمحألنكاعمعينةمفالفكاكو,
تأثيركبيرفيزراعةكا -4 المائيةليا نتاجاشجارالفكاكوإذأفالمياهاظيرتالدراسةافالمكارد

االمطار مياه قمة نتيجة الرؼ لمياه الرئيسي المكرد كفركعو الفرات بنير المتمثمة السطحية
 كتذبذبياكممكحةالمياهالجكفية.
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أكضحتالدراسةافلمعكاملالبشريةالمتمثمةبػ)االيدؼالعاممة,الحيازاتالزراعية,طرؽالرؼ-ب
لمكننة,السياسةالزراعية,طرؽالنقلككسائطو(تأثيركبيركمتداخلمعالعكاملالطبيعيةفيكاساليبو,ا

 التأثيرفيزراعةكانتاجاشجارالفكاكوكيككفتأثيرىامفخالؿاالتي:
(مفسكاف582741افاعدادالسكافمتباينةبيفالكحداتاالداريةحيثبمغعددسكافالريف) -1

(االانياتككفمتباينةفيحجمياكطبيعتيا.1359642الغ)منطقةالدراسةالب
تأثيرفيتبايفانتاجاشجارالفكاكوإذأفالحيازات)اقلمف -2 ليا افمساحةالحيازاتكعائديتيا

%(فحجـمساحةالبساتيفالتتجاكزىذهالفئةامانظاـالممكيةالساند122(بمغتنسبتيا)25
 %(.29%(اماااليجارفبمغ)71مغتنسبتيا)تتراكحبيفالممؾالخاصب

اظيرتالدراسةاتباعالفالحيفطرؽالرؼالتقميديةالسيماالرؼبالكاسطةاعمىنسبةليافيقضاء -3
%(حيثيؤدؼالىزيادةنسبةالضائعاتعفطريقالتبخركذلؾيؤدؼ33الشاميةبمغتحكالي)

 النتاج.الىظيكرمشكمةالممكحةكبالتاليتؤثرفيا
اظيرتالدراسةافالسياسةالزراعيةلـيكفليااؼدكرفيدعـكتنميةزراعةاشجارالفكاكوسكاء -4

 عمىمستكػاالرشادالذؼيعانيمفقمةاعدادالمرشديفالزراعييفكعمىمستكػالسمف)القركض(.
عيفمفارتفاعاسعارىااالسمدةالكيمياكيةكالمبيداتإذيعانيالمزارحككميةعدـتجييزالجياتال -5

 كعدـتكفيرىافيالكقتالمناسب.
أفالكثيرمفالطرؽ -6 اظيرتالدراسةافمنطقةالدراسةتعانيمفضعفكفاءةطرؽالنقلإذ

عمىنقلكتسكيقاالنتاجكاف سمبية أػثار ترؾ ما كىك الريفية المناطق في السيما معبدة غير
 نكع)كيا(.كسائطالنقلتعتمدعمىسياراتالحمل
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 :المقترحاتثازيا:
التي -1 لألشجار المقنناتالمائية حكؿ الفالح لتكعية كاالرشادية الدكراتالتدريبة اقامة عمى العمل

يعملعمىتكفيرىا مما اسعارىا الىاستعماؿطرؽالرؼالحديثةكدعـ تزرعفيالمنطقةكارشاده
تممحالتربة.بكفاءةعاليةكبالتالييقملالضائعاتكفرص

دكف -2 عمييا باالستحكاذ لالفرد السماح كعدـ لمزراعة الصالحة االراضي ايجار لتنظيـ اليو ايجاد
 استغالليابشكلصحيح.

 العملعمىاستصالحاالراضيالتيتتعرضلمتممحكاستثمارىافيزراعةاشجارالفكاكو. -3
كفقًاألسسعمميةاضافةالىتكفيرالمكننةالعملعمىتكفيرالمبيداتبكمياتتسدحاجةالفالحيف -4

 لضمافاتماـالعممياتالزراعيةفيالكقتالمحددكايضامفاجلزيادةاالنتاج.
الفالحيف -5 كتثقيف تكعية بيدؼ الندكات تعقد اف الزراعية كالدكائر الكزارة مف كل اىتماـ ضركرة

 كتطبيقيافيمنطقةالزراعة.لمكقكؼعمىاحدثاالساليبكالتقنياتالمتبعةفيالزراعة
 التأكيدعمىزيادةاعدادالمرشديفالزراعييفبالشكلالذؼيناسبالرقعةالجغرافيةكاعدادالفالحيف. -6
 تشجيعمنحالسمفمفقبلالمصرؼالزراعيكتقميلاالجراءاتالخاصةبعممياتالتسميف. -7
اجلالمحافظةعمىخطرتجمديجباستخداـاالسمدةالعضكيةلمفكاكوخالؿفصلالخريفمف -8

كدخكؿ لألماف مخابئمناسبة تككف ألنيا تجنبالخدكشكالجركحعمىاالشجار كايضا الجذكر
 الجراثيـ.

كايجاد -9 الفكاكو تصيب األفاتكالحشراتكاالمراضالتي لدراسة خاصة مراكز انشاء عمى العمل
 افضلانكاعالمبيداتكتكفيرىالمفالحيفكبأسعارمناسبة.

االىتماـبطرؽالنقلالسيماالريفيةكتعبيدىاكربطيابالطرؽالعامةلماليامفاىميةفياالنتاج -12
 فيمنطقةالدراسةالسيماالطرؽالريفيةفياغمبنكاحيالمحافظة.

العملعمىتكفيركافةالخدماتفيالريفكتشجيعالشبابالريفيعمىالبقاءفيالريفكعدـ -11
 ترؾالعملفيو.

 ضركرةقياـالدكلةبتسعيرالفكاكوكتسكيقياداخمياكخارجياكالحدمفاستيالؾالسكؽلممستكرد. -12

 



 

 

 
 
 

 املالحق
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 وزارة انخؼهٍى انؼايل وانبحث انؼهًً 

 جايؼت انقادضٍت
 كهٍت االداب

 قطى اجلغرافٍت 
استمارةاالستبياف ـ/

القادسية محافظة في الفكاكو اشجار لزراعة المكاني الماجستير)التحميل برسالة خاصة االستمارة ىذه
كامكانيةتنميتيافيمحافظةالقادسية(

يخدـالبحث الكراـ....ارجكمفحضرتكـالتفضلباإلجابةعفاالسئمةبمااالخكةالمزارعيفكالفالحيف
 العمميكلكـجزيلالشكركالتقدير...


 االكؿ : معمكمات اف المزارع المحكر
العنكاف:-1  

 المحافظة..........,القضاء.......,الناحية.......
الجنس:-2  

 ذكرانثى
العمر -3 

 4-التحصيلالدراسي:
غيرذلؾثانكيةمتكسطةابتدائيةيقرأكيكتب  

 5-  مانكعالخبرةفيزراعةاشجارالفكاكوىلىي:
االثنافمعامتكارثةمكتسبة  

 6-  كـعددافراداالسرة؟عددالعامميففيالزراعة
 7- ىلرباالسرةيعملعملغيرالزراعة؟نعـال

 8-ىلستستمرفيزراعةالفكاكو؟نعـ              ال                   السبب   
………………………………………. 

كـيبمغدخمكـالشيرؼ؟- 9 
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ماىيالمشاكلالتيتتعرضلياااليدؼالعاممةالزراعية؟-12  
....................................................... 

 ماىيمقترحاتؾلحلىذهالمشاكل؟تذكر............................
 المحكر الثازي: معمكمات اف الحقا الزرااي :

مكقعالحقلفي:-1  
 قضاءناحية

مساحةالحقلالكميةدكنـ-2  
كـتبمغالمساحةالمزركعةفعال؟دكنـ-3  

حةمسااذاكانتالمزركعةفعالاقلمفالمساحةالكمية,فماىكالسببفيعدـزراعةال
 المتبقية؟

…………………………………….. 
مانكععائديةاالرض؟-4  

 ممؾخاصايجارتعاقدغيرذلؾ
ىلالحقلقريبمفطريقالنقلالمعبد؟نعـ-5 ال    

 اذاكافالجكابالمامقدارالمسافة؟كـ
كـيبعداقربمصدرلممياه؟متر-6  
يالمشاكلالتيتعانيمنياتربةالحقلالزراعي؟ماى-7  

 تذكر.......................................................
 -ماىيمقترحاتؾلحلىذهالمشاكل؟

 تذكر........................................................
 

ماالمشاكلالتييعانيمنياحقمؾالزراعي؟-7  
.......................................... 
.......................................... 
 -ماىيمقترحاتؾلحلىذهالمشاكل؟

.......................................... 
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 المحكرالثالث :معمكمات اف االزتاج الزرااي:
ىلتمتمؾاالسرةارضازراعية؟نعـال-  
ماىيممكيةاالرض:-2  

 ممؾصرؼايجارتعاقدمعاالصالحالزراعياكقاؼاميرية
مفكضةبالطابك  
اذاكانتاالرضمزركعةفعال,فمانكعالفاكيةالتيتزرع؟-2  

 تيفزيتكفنبقعنباخرػتذكر
............................................... 

ماىيمساحةاالرضبالدكنـالتيتزرعحسبنكعالفاكية؟-3  
رػتذكرتيفدكنـزيتكفدكنـنبقدكنـعنباخ  

.............................................. 
يتـاالنتاجالزراعي:-4  

بتكجيوحككميبتكجيومفالجمعياتالفالحيةاختيارشخصي
 غيرذلؾ
طريقةالزراعة:-5  
بشكلمؤقتتككفبشكلدائمي  
ماىكالغرضمفاالنتاجالزراعي؟-6  

 االكتفاءالذاتيالتسكيقاالثنافمعا
 االسمدة كالمبيدات::معمكمات اف المحكر الرابع 

ىلتستعملاالسمدةالزراعية؟نعـال-2  
ماىكنكعيا؟)نعـ()اذاكافالجكاب  

 كيمياكيةعضكيةاالثنافمعا
مامصادرىا؟-  

جيةحككميةاالسكاؽالمحميةاالثنافمعاغيرذلؾ
 )تذكر(................

ماىيتكمفةشراءاالسمدةلممكسـالزراعيالحاليدينار-  
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تعانيمنيابخصكصاالسمدة؟ماىيالمشاكلالتي - 
............................................. 
.............................................. 

 -ماىياقتراحاتؾلحلتمؾالمشاكل؟
....................................... 
...................................... 

اللمبيداتالزراعية؟نعـىلتستعملا-3  
مامصدرىا؟اذاكافالجكاب)نعـ( - 

االثنافمعاجيةحككميةاالسكاؽالمحمية  
تكمفةشراءالمبيداتالزراعيةخالؿالمكسـالزراعيالحالي؟دينارما - 
تذكرالزراعية؟المشاكلالمتعمقةبالمبيداتما  - 

………………………………………. 
………………………………………. 

مقترحاتؾلحلىذهالمشاكل؟تذكرما    - 

……………………………………… 
……………………………………… 

           
-:المحكر الخامس: معمكمات اف الري كالبزؿ  
 مصدرمياهالرؼفيحقمؾالزراعي:

جدكؿفرعيبئرمبزؿنيررئيس  
 -كيفيتـاالركاءسيحابالكاسطة

 -مااسمكبالرؼالمتبع؟
االلكاحالمركز  

مامشاكلالرؼالتيتعانيمنيا؟تذكر-
................................................

مقترحاتؾلحلىذهالمشاكل؟تذكرما-
...............................................
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 المحكر السادس: معمكمات اف المكززة الزرااية
ماالمكائفكاالالتالمستعممةفيالعممياتالزراعية؟-
نكعيا؟-

 غيرذلؾساحبة
عائديتيا؟-

مؤجرحككميةممؾخاص
ىلتستعملاالالتكالمكائففيالحقل؟-

نعـال
اذاكافالجكابنعـفياؼالمراحلتستعمميا؟

الحراثةالسقي
الزراعيةكاستخداماتيا؟المشاكلالتيتكاجوالمكننةما-

..................................................

..................................................
مامقترحاتؾلحلتمؾالمشاكل؟-

.................................................

.................................................
 السياسة الزرااية: معمكمات اف السابعالمحكر 

اكال:معمكماتعفاالرشادكالتكعية:
ىلتقكـبمكافحةاالفاتكاالمراضالزراعية؟-

نعـال
اذاكافنعـماالجيةالتيتقكـبالمكافحة؟

الشعبةالزراعيةمرشدكفزراعيكفغيرذلؾ
اذاكافالجكابالاذكرالسبب

........................................
ىلتستفيدمفاداءالجياتذاتالعالقةباالرشادكالتكعية؟-

نعـال
ىلتستمـاصدراتكنشراتارشادية؟-

نعـال
ىلدعيتالىندكةارشادية؟-

نعـال
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ماىياالفاتكاالمراضالتيتعانيمنيافياالنتاجالزراعي؟-

  طٌور

  الموارض

  االدغال

  الحشرات

  امراض تذكر 


ماالمشاكلالمتعمقةباالرشادكالتكعيةالزراعية؟-

................................................
لحلتمؾالمشاكل؟مامقترحاتؾ-

................................................ 


 ثازيا: معمكمات اف التسميف
ىلحصمتعمىسمفةلالستثمارفيمجاؿزراعةالفكاكة؟-

نعـال


اذاكافالجكابنعـماىيالجيةالتيتستمفمنيا؟
 عدد مرات التسلٌف جهات اخرى الزراعًالمصرف  المصرف االستثماري

    

ماىيالمشاكلالمتعمقةبالتسميف؟-
..........................................

مامقترحاتؾلحلتمؾالمشاكل؟
..........................................

 المحكر الثامف: معمكمات اف الزقا كالتسكيق 
فينقلالمنتجاتالزراعية؟ماىيكسائطالنقلالمستخدمة-

 عائديتها نوعها

 مؤجرة ملك خاص

   سٌارة حمل كبٌرة

   سٌارة حمل متوسطة

   سٌارة حمل صغٌرة


مانكعالطريقالذؼيربطالحقلبالسكؽ؟كىلىك-
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ترابيشبومبمطمبمط
كمفةنقلالطفالكاحدمفالفكاكوالىمركزالتسكيق؟مامقدار-

دينار
ماالمشاكلالتيتكاجيؾاثناءعمميةالتسكيق؟-

...............................................
مامقترحاتؾلحلتمؾالمشاكل؟-

...............................................
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 (1ممحق رقـ 
 مصفكفة المتغيرات الطبيعية

 التربة المياه السطحية المناخ السطح  الوحدات االدارية

 0 0 111 0 مركز قضاء الديوانية

 0 0 0 4 ناحية السنية

 111 0 0 0 ناحية الدغارة

 111 0 0 0 ناحية الشافعية

 0 111 0 0 مركز قضاء عفك

 0 0 0 0 سومرناحية 

 111 0 0 0 نفرناحية 

 0 0 0 111 ناحية البدير

 0 0 0 0 مركز قضاء الحمزة

 0 111 0 111 ناحية السدير

 0 0 0 0 ناحية الشنافية

 0 0 111 0 مركز قضاء الشامية

 0 0 0 0 ناحية الصالحية

 0 0 0 111 ناحية المهناوية

 0 0 0 0 ناحية غماس

 01 07 09 01 المجموع

 الميدازيةالمصدر: الدراسة 
 
 
 

 (2ممحق رقـ 
 مصفكفة المتغيرات البشرية

االٌدي  الوحدات االدارٌة
 العاملة

الحٌازة 
 الزراعٌة

التسوٌك 
وتذبذب 
 االسعار 

طرق 
ووسائط 

 النمل

طرق 
 الري

مشارٌع 
 البزل

التسلٌف 
 الزراعً

البرامج 
االرشاد

ٌة 
 الزراعٌة

المكننة 
 الزراعٌة

االمراض  المبٌدات االسمدة
 النباتٌة

 8 0 8 8 8 1 0 8 2 8 0 0 مركزلضاءالدٌوانٌة

 0 2 0 0 0 2 8 0 2 8 8 8 ناحٌةالسنٌة

 8 8 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 ناحٌةالدغارة

 0 0 8 0 8 8 0 0 000 0 000 0 ناحٌةالشافعٌة

 2 0 0 8 0 2 8 8 0 8 0 8 مركزلضاءعفن

 8 8 8 2 2 1 0 8 8 2 000 0 ناحٌة سومر

 8 8 8 0 8 8 0 0 2 8 8 8 ناحٌة نفر

 8 2 0 8 8 8 0 8 8 0 0 000 ناحٌة البدٌر

 0 8 2 8 1 8 8 2 8 8 0 8 مركزلضاء الحمزة

 8 2 8 8 8 2 0 0 0 0 0 0 ناحٌة السدٌر

 8 8 1 8 0 8 8 2 0 0 0 8 ناحٌة الشنافٌة

 0 8 8 8 2 8 8 8 8 8 0 0 مركزلضاءالشامٌة

 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 0 000 ناحٌةالصالحٌة

 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 000 0 ناحٌةالمهناوٌة

 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 000 ناحٌة غماس

 81 88 82 82 20 22 80 81 82 82 01 02 المجموع

المصدر:الدراسةالميدانية



 

 

 
 

 املصادر واملراجغ
 

 

 

 



995 

 

 املصادر واملراجغ
 القراف الكريـ

 :الكتب -1

ثائرفاضل,ابكعزيزأ.جكينكمركاخركف,عمـزراعةاالعناب,ترجمةد.عبدالمنجيبيكمي   .1
 .1984مطبعةجامعةبغداد,عمكاف,

شريف,جغرافيةالطقس,الكتاباالكؿكزارةالتعميـالعاليكالبحثالعممي,جامعةابراىيـابراىيـ .2
 .1991بغداد,دارالحكمةلمطباعةكالنشر,بغداد,

 .2228ابراىيـسميمافكدمحمجابر,نظـالتسكيقالزراعي,دارالفكرالعربي,القاىر, .3
شركةالعربيةالمتحدةلمتسكيقاحمدشاكرالسيماكؼ,اقتصادياتاالرضكاستغالليا,ال .4

 .2228كالتكريدات,القاىرة,
احمدصالحمحيميدالمشيداني,مسحكتصنيفالترب,دارالكتبلمطباعةكالنشر,المكصل .5

,1994. 
 .1968,دارالمعارؼ,مصر,2احمدفاركؽعبدالعاؿ,أساسياتبساتيفالفاكية,ط .6
 .2212االقميمية,بغداد,ايادعاشكرالطائي,جغرافيةالعراؽ .7
مبادغعمـالبستنةكىندسةالحدائق,كميةالزراعةساميعزيزعباسالعتبي,ايادىانياسماعيل, .8

 .2217جامعةالمكصل,-كالغابات
بديعجميلالقدك,مالمحمفاقتصادياتالزراعةفيالكطفالعربي,معيدالعمكـكالدراسات .9

.1985العربية,بغداد,
فى,نعيـشرؼ,حشراتالفاكيةكاالشجارالحرجيةكنباتاتالزينةالعممية,مكتبةتكفيقمصط .12

 .1994الفالحلمنشركالتكزيع,عماف,
.1965جاسـدمحمخمف,جغرافيةالعراؽالطبيعيةكاالقتصاديةكالبشرية,القاىرة, .11
لبصرة,جبارحسفالنعيميكيكسفحنايكسف,انتاجالفاكيةالنفضية,مطبعةجامعةا .12

 .1982البصرة,
.1983جبارحسفالنعيمي,الفاكية,مطبعةجامعةالبصرة, .13
جبارعباسحسفكدمحمعباسسمماف,انتاجاالعناب,كزارةالتعميـالعاليكالبحثالعممي,بيت .14

 .1989الحكمة,جامعةبغداد,
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.1962جميلمعال,اشجارالفاكية,المطبعةالجديدة,دمشق, .15
,دارالشركؽلمنشر1مفاىيـالزراعةالحديثة,طمزاىرة,لطيفةالطريرة,ايمفجيادقاسـ, .16

 .2224كالطباعة,عماف,
جكزيفادمكند,اساسياتبساتيفالفاكية,ترجمةسعدشفيقكمصطفىشكرؼ,مؤسسةدار .17

.1967فرانكميفلمطباعةكالنشر,القاىرة,
,عماف2يسرةلمنشركالتكزيعكالطباعة,طحسفابكسمكر,الجغرافيةالحيكيةكالتربة,دارالم .18
,2229. 
كالتكنمكجياكدائرة  .19 حسيففاضلالربيعي,ذبابةفاكيةالبحراالبيضالمتكسط,كزارةالعمـك

 بغداد.-البحكثالزراعية,العراؽ
 .1997حسيفدمحمالعركسي,محمكداحمدسالـ,امراضاشجارالفاكية,دارالمعارؼ,  .22
اسماعيل,لمحاتميدانيةمفالزراعةاالركائيةفيالعراؽ,الجزءاالكؿ,مديريةحميدنشأت .21

.1992المساحةالعامة,بغداد,
خالددمحمالعادؿ,مكلكدكاملعبد,المبيداتالكيمياكيةفيكقايةالنبات,مطبعةدارالكتب .22

.1979لمطباعةكالنشر,جامعةالمكصل,
برازؼ,جغرافيةالعراؽ,مديريةدارالكتبلمنشر,بغدادخطابصكارالعانيكنكرؼخميلال .23
,1979. 
,دار1رياضاحمدالعراقي,نديـاحمدرمضاف,المرشدالتطبيقيفيمكافحةاألفاتالزراعية,ط .24

 .2212االردف,-الباركزؼالعمميةلمنشركالتكزيع
لبحكثالزراعية,دارالخميجزيدرمضافدمحم,استصالحاراضيزراعيةفيالكطفالعربي,معيدا .25

 .1984لمطباعةكالنشر,بغداد,
 .1992,اعي,مطبعةجامعةالمكصل,المكصلسالـتكفيقكاسماعيلعبيدحمادؼ,االقتصادالزر .26
 .1981سميرميخائيل,عبدالحميدطرابيو,عبدالجكادالزررؼ,امراضالبساتيفكالخضر, .27
.1967شاكرصابرالصباغ,زراعةالعنب,بغداد, .28
.1996-1995شعبافمعال,المكننةالزراعية,منشكراتجامعةتشريف, .29
 2212شنيشلالسعدؼ,االقتصادالزراعي,مؤسسةمصر,مرتضىلمكتابالعراقي, .32
صبحيدرىاب,انتاجالخكخفيمصر,جميكريةمصرالعربية,كزارةالزراعةكاستصالح .31

 .784/2222االراضي,مركزالبحكثالزراعية,
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بحيدرىاب,زراعةالتفاح,جميكريةمصرالعربية,كزارةالزراعةكاستصالحاالراضي,مركزص .32
 .745,2222البحكثالزراعية,

,مركزاالسكندريةلمكتابة1صبرؼمصطفىصالحكزمياله,االرشادالزراعياساسياتوكتطبيقاتو,ط .33
.2224,االسكندرية,

 كميةاألداب.–الككفةصفاءمجيدالمظفر,جغرافيةالتربة,جامعة .34
صالححميدالجنابيكسعدؼعميغالب,جغرافيةالعراؽاالقميمية,دارالكتبلمطباعةكالنشر, .35

 ,1992جامعةالمكصل,
 طوالشيخحسف,الحمضيات)فكائدىا,زراعتيا,خدمتيا,اصنافيا,أفاتيا(. .36
.2227الءالديف,دمشق,,منشكراتدارع1طوالشيخحسف,اشجارالفاكيةفيبالدالعرب,ط .37
 .2225,دارعالءالديف,دمشق,1الرماف,ط-الكاكي-التيف-طوالشيخحسف,النخيل  .38
.1988طوحمادؼالحديثي,جغرافيةالسكاف,دارالكتبلمطباعةكالنشر,جامعةالمكصل, .39
اساسياتزراعتيا,رعايتياكانتاجيا,منشأةالمعارؼ,-عاطفدمحمابراىيـ,اشجارالفاكية .42

 .1998االسكندرية,مصر,
,جامعةبغداد,1عباسفاضلالسعدؼ,محافظةبغداد)دراسةفيالجغرافيةالزراعية(,ط .41

1976.
عباسفاضلالسعدؼ,جغرافيةالعراؽ)اطارىاالطبيعي,نشاطيااالقتصادؼ,جانبياالبشرؼ( .42

 .2228,الدارالجامعيةلمطباعةكالنشركالترجمة,1,ط
,مديريةدارالكتبلمطباعةكالنشر,جامعة1السعدؼ,جغرافيةالسكاف,جعباسفاضل .43

 2222المكصل,
 .1986,الطقسكالمناخ,جامعةالبصرة,البصرة,كماجدالسيدكاليعبدااللورزكقيكربل .44
 .1982,دارالمعرفة,بغداد,1عبدالحسيفزيني,االحصاءالسكاني,ط .45
باسالجميمي,انتاجالفاكية,مطبعةكزارةالتعميـالعاليعبدالرزاؽدمحمالجميمي,جبارع  .46

 كالبحثالعممي,بغداد.
جغرافيةالمناخ,,سعديةعاككؿالصالحي,عميمصطفىالقيسيالغريرؼحعبدالعباسفضي .47

 2221,دارصفاءلمنشركالتكزيع,عماف,1كالغطاءالنباتي,ط
باتية,دارالمعرفةالجامعية,المممكةالعربيةعبدالعزيزطريحشرؼ,الجغرافيةالمناخيةكالن .48

 .2222السعكدية,
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-سمككياتيا-صفاتياالمكرفكلكجية-عبدالعميـسعدسميمافدسكقي,القكارض)تصنيفيا .49
 .2217مصر,-قسـكقايةالنبات,كميةالزراعة,جامعةسكىاجمكافحتيا(,

 .1997بكرسامي,دراسةحكؿتمكيفكفاءةالرؼالحقمي,بغداد,عبدهللانجـالعانيكساالر .52
 .1998عبدالمنعـبميغ,االسمدةكالتسميد,منشأةالمعارؼ,االسكندرية, .51
 .1979عبدالكىابمطرالداىرؼ,اقتصادياتاالصالحالزراعي,مطبعةجامعةبغداد,بغداد,  .52
دارالكتبلمطباعةعبدالكىابمطرالداىرؼ,االقتصادالزراعي,مديرية .53

 .1986كالنشر,المكصل,
,مديريةدارالكتبلمطباعةكالنشر,جامعةالمكصل,1عبدهللانجـالعاني,مبادغعمـالتربة,ط .54

 .1982المكصل,
,مؤسسةدارالكتب2عبداليادؼيحيىالصائغ,فاركؽصنعهللاالعمرؼ,الجيكلكجياالعامة,ط .55

1977لمطباعةكالنشر,جامعةالمكصل,
عدنافاسماعيلالياسيف,التغيرالزراعيفيمحافظةنينكػ,دراسةتحميميةفيالجغرافية .56

 .1985الزراعية,مطبعةجامعةبغداد,
,دار2انتاجالخضركات,جعزالديفسمطافاحمد,كريـصالحعبدكؿ,عدنافناصرمطمكب, .57

 .32,ص1979الكتبلمطباعةكالنشر,المكصل,
,عماف,3الجغرافيةالمناخية,دارالميسرةلمنشركالتكزيعكالطباعة,طعمياحمدغانـ, .58

2211, 
 .2222عمياحمدىاركف,اسسالجغرافيةاالقتصادية,دارالفكرالعربي, .59
 .1988عميحسيفالشمش,مناخالعراؽ,مطبعةجامعةبغداد, .62
,كزارةالتعميـالعالي1ة,طعميحسيفعبدهللاالدكرؼكعادؿخضرسعيدالراكؼ,انتاجالفاكي .61

 2222كالبحثالعممي,جامعةالمكصل,كميةالزراعةكالغابات,
عميصاحبالمكسكؼ,عبدالحسفمدفكفابكرحيل,مناخالعراؽ,جامعةالككفة,مطبعة .62

 .2213الميزاف,
رشادكاالعالـالعامةلشؤكفالزراعةكالثركةالسمكية,ادارةاالأةيدمحمعبدهللا,الحمضيات,الييعم .63

 .1993الزراعي,
عميمحمكدعبدالعزيزكاييـاحمدالحمصي,االقتصادالزراعي,منشكرات .64

.2226جامعةدمشق,دمشق,
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,بغدادكمةفاضلالحسينيكميدؼالصحاؼ,اساسياتعمـالمناخالتطبيقي,مطبعةدارالح .65
,1992. 
 ,.2227راتجامعةدمشق,انتاجالفاكية,منشكبكسفالحكت,حامد,سعيدفيصل .66
.1988فيصلرشيدالكناني,مبادغعمـالبستنة,دارالكتبلمطباعة,جامعةالمكصل, .67
قصيعبدالمجيدالسامرائي,مبادغالطقسكالمناخ,داراليازكرؼالعمميةلمنشركالتكزيع, .68

 .2228عماف,
قصيعبدالمجيدالسامرائي,المناخكاالقاليـالمناخية,دارالبازكرؼالعمميةلمنشركالطباعة, .69

 .2228الطبعةالعربية,
 .2216كميةالتربية,–كاظـشنتوسعد,جغرافيةالتربة,جامعةميساف .72
لصفاء,داراكميةالتربية–جغرافيةالزراعة,جامعةميسافكاظـعبادؼحمادؼالجاسـ, .71

 .2214لمنشر,
 .1988ليثخميلاسماعيل,الرؼكالبزؿ,كزارةالتعميـالعالـكالبحثالعممي,جامعةالمكصل, .72
 مالؾحسف,محاضراتفيركساتالنبات.العممي,المكتبةالزراعيةالشاممة. .73
 .2214,مطبعةجامعةتكريت,1مجيدممكؾالسامرائي,جغرافيةالنقلالمتقدمةلمدراساتالعميا,ط .74
,دارشمكعالثقافي1محسفمحاربعكادكدمحمسالـضك,مدخلالىالجغرافيةالزراعية,ط .75

لمطباعةكالنشركالتكزيع,الجماىيريةالعربيةالميبيةالشعبيةاالشتراكيةالعظمى,الزاكية,
2222. 

دمشق,دمحمحسنيجماؿكمكاىبالسكسك,الفاكيةالمستديمةالخضرة,منشكراتجامعةدمشق, .76
2229. 

تبلمطباعةكالنشر,بغداددمحمخضيرعباس,نشكءكمكرفمكجيةالترب,مديريةدارالك .77
,1989. 
 .2222فةالجامعية,االسكندرية,دمحمخميسلزككة,الجغرافيةالزراعية,دارالمعر .78
عمـكااليمافدمحمسعيدابككاليكعادؿدمحمابكالخير,تدىكراالراضيخطرالعصر,مكتبةال .79

 ,.2222لمنشركالتكزيع,االسكندرية,
1982دمحمعبدهللاالنجـكخالدبدرحمادؼ,الرؼ,كميةالزراعة,جامعةالبصرة, .82
.1982دمحمعبدهللانجـكخالدبدر,الرؼ,مطابعجامعةالبصرة,البصرة, .81
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الشيخاالنصارؼ,الجغرافيةالنباتيةدمحمعبدكالعكداتعبدالسالـمحمكدعبدهللاكعبدهللابفدمحم .82
 ,جامعةالممؾسعكدالنشرالعمميكالمطابع,.2,
 .2222دمحمعبيدات,التسكيقالزراعي,الجامعةاالردنية,داركائللمنشر,عماف, .83
 .1977دمحمعمياحمدباشا,اساسياتزراعةالفاكية,االسكندرية,دارالمطبكعاتالجديدة, .84
.1977اشا,اساسياتزراعةالفاكية,دارالمطبكعاتالجديدة,مصر,دمحمعمياحمدب .85
دراسةتحميميةنقديةفيالمفاىيـكالمدارسكاالتجاىاتالحديثةفي-دمحمعميالفرا,عمـالجغرافية .86

1982البحثالجغرافي,مجمةالجمعيةالجغرافيةالككيتية,الككيت,
 .1995شرجامعةعمرالمختار,,النا1دمحمعمرالطنكني,االرشادالزراعي,ط .87
,مكتبةاالنجمك3دمحممحمكدابراىيـالديب,جغرافيةالزراعةتحميلفيالتنظيـالمكاني,ط .88

 .1997المصرية,
,مصر, .89  .1972دمحمميدؼالعزكني,اساسياتزراعةكاكثارالفاكية,مطبعةالعمـك
,يكسفاميفكالي,الفاكيةاساسياتاالنتاج,دارالينالمطباعةكالنشر,دمحمىاشـالبرقكقي .92

.1965القاىرة,
 .1994محمكدمكسى,امراضالنباتغيرالطفيمية, .91
مخمفشالؿمرعيكابراىيـحسكفالقصاب,جغرافيةالزراعة,دارالكتبلمطباعةكالنشربغداد .92

1996.
,الفاكيةالمستديمةالخضرة,عطرة,عالءعبدالرزاؽدمحم,سييلعميكؼمكيعمكافالخفاجي .93

 .1992مطبعةالتعميـالعالي,بغداد.
,داركائل1منصكرحمدؼابكعمي,الجغرافيةاالقتصادية)الجغرافيةالزراعية(,ط .94

.2224لمنشركالتكزيع,عماف,االردف,
 .2227ر,ميدؼدمحمالقصاص,مبادغاالحصاءكالقياساالجتماعي,المنصكرة,مص .95
 .1992,مطبعةالدارالعربية,بغداد,2,ج1,الدليلاالدارؼجميكريةالعراؽ,طبسيـمؤيدسعيد .96
 .1988اتوكتطبيقاتو,جامعةبغداد,نبيلابراىيـلطيف,عصاـخضيرالحديثي,الرؼاساسي .97
عميـالعالينكرؼخميلالبرزاؼ,ابراىيـعبدالجبارالمشيداني,الجغرافيةالزراعية,كزارةالت .98

 .1981,بغداد,
,مطبعة1ىادؼاحمدخمف,حيازةاالرضالزراعيةكاستثمارىافيمحافظةبغداد,ط .99

 1977االرشاد,بغداد,
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,مكتبةالمجتمعالعربيلمنشركالتكزيع,عماف1ىاشـدمحمصالح,الجغرافيةالزراعية,ط .122
,2214., 
عبدهللااالكراؽ,ترجمةد.كماؿالديفدمحمعبدهللا,كلياـىنرؼتشاندلر,بساتيفالفاكيةالمتساقطة .121

 .1987الدارالعربيةلمنشركالتكزيعمصر,جميلفييـسكرياؿ,محمكدمحسف,دمحماحمد,
اساسياتانشائياكخدمتيا,مطبعةجامعةالمكصل–يكسفحنايكسف,البساتيفالنفضية .122

 .1983,المكصل,

 ثالثا : الرسائا كاالطاريح

انتظارابراىيـحسيفالمكسكؼ,التحميلالمكانيالستعماالتاالراضيالزراعيةفيمحافظة .1
.2227جامعةالقادسية,–القادسية,اطركحةدكتكراه,كميةاالداب

تكاتيجيادكميمكدؼكردة,المساىمةفيدراسةمحتكػثماركاكراؽنكعيفمفنباتالتكت .2
ؼ,ادؼسكؼ,رسالةماجستير,جامعةالشييدلخضرالكاد)االبيض,التكتاالسكد(فيمنطقةك

الطبيعيةكالحياة  .2216الجزائر,,كميةالعمـك
جعفرحسيفمحمكد,اثرالمناخفيتحديدكانتاجاشجارالفاكيةفيالمنطقةالكسطىمفالعراؽ, .3

 .1988اطركحةدكتكراه,كميةالتربيةابفالرشد,جامعةبغداد,
عمرؼ,التكزيعالجغرافيلشبكةالمبازؿفيمحافظةالقادسيةمشاكلكحمكؿ,جميلعبدالحمزةال .4

 .2222جامعةالقادسية,–رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,مقدمةالىكميةاآلداب
عيدافالشمرؼ,عتبةالنمككالكحداتالحراريةالالزمةلنمككتطكربقالحمضياتالدقيقي, .5 حاـز

.2217جامعةبغداد,-عةاطركحةدكتكرا,كميةالزرا
حسكفعبكدالجبكرؼ,تحميلالمكانيلمؤشراتالتنميةالبشريةفيمحافظةالقادسية,اطركحة .6

.2214جامعةالككفة,–دكتكرا,كميةاالداب
عبدالحسيفالظالمي,التحميلالمكانيإلنتاجالمحاصيلالحقميةفيمحافظةالمثنىلممدةةحميد .7

–سةفيجغرافيةالزراعة,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةاالداب(,درا1991-2221)
 .2222جامعةالقادسية,

حيدرعبكدكزار,تحميلجغرافيإلمكاناتالتنميةالزراعيةكاىميتيافيتحقيقالتنميةاإلقميمية .8
 .2215الككفة,المستدامةفيمحافظةالقادسية,اطركحةدكتكراه,كميةالتربيةلمبنات,جامعة
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خالدمرزكؾرسفالخميفاكؼ,التصحركاثرهفياالنتاجالزراعيفيمحافظةالقادسية,باستعماؿ .9
جامعةالقادسية-معطياتاالستشعارعفبعد,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةاالداب

,2222. 
يقضاءعفؾ,رسالةخمكدعميحسيفالعبيدؼ,التحميلالمكانيالستعماالتاالرضالزراعيةف .12

.2229ماجستير)غيرمنشكرة(,كميةاالداب,جامعةالقادسية,
دراسةفيجغرافية-رحمفرباطحسيف,التحميلالمكانيلمصناعاتالغذائيةفيمحافظةالقادسية .11

 ـ.2221جامعةالقادسية,–كميةاالدابمقدمةالىالصناعة,رسالةماجستير,
النماطالتغيرالزراعيكاثارهالبيئيةفيمحافظةديالىيلعزاكؼ,التحميلالمكانـسبيافارعدرحي .12
الىجامعةبغداد,كميةالتربيةابفمقدمةطركحةدكتكراه)غيرمنشكرة(,(,ا1977-1995)

 .2222الرشد,قسـالجغرافية,
سحابخميفةالسامرائي,التكزيعالمكانيالستعماالتاالرضفيمشركعالرصاصياألركائي, .13

.2224جامعةبغداد,–رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,مقدمةالىكميةالتربيةابفرشد
ضياءالديفعبدالحسيفعكيدالقريشي,الخصائصالحراريةلمجزءاالكسطالجنكبيمفالسيل .14

يفيالعراؽدراسةفيالجغرافيةالمناخية,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةالتربيةابفالرسكب
 .2228الرشد,جامعةبغداد,

عبدالستارسميمافحسيفكسعدعبدهللامصطفى,دراسةعفتقاناتالرؼالحديثةكاقتصادياتيا .15
,1999ميةالزراعية,بغداد,كمستكػاستعمالياالراىف,دراسةمقدمةالىالمنظمةالعربيةلمتن

عبدالعزيزالحديثي,نظاـالرؼعمىنيرؼالديكانيةكالدغارة,رسالةماجستير)غيرمنشكرة( .16
.1969,جامعةبغداد-مقدمةالىكميةاآلداب,
عتابيكسفكريـسريعالمييبي,مشكمةالتصحرفيمنطقةالفراتاالكسطكاثارىاالبيئية .17

المعمكماتالجغرافية,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,مقدمةالىكميةالتربيةباستخداـنظـ
 .2228جامعةالككفة,-لمبنات
الىمقدمةعدنافاسماعيلالياسيف,الزيتكففيمحافظةنينكػ,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(, .18

 .1974جامعةبغداد,كميةاالداب,
فيةلمنظكمةالرؼفيمحافظةبابل,رسالةماجستيرعميصاحبطالبالمكسكؼ,دراسةجغرا .19

.1989)غيرمنشكرة(,كميةاالداب,جامعةالبصرة,
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عميعبدالحسفابراىيـناصرالكعبي,المساحاتالزراعيةكتغيرنسبيافيمحافظاتبابل .22
معة,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(,كميةالتربية,جا2226-1996ككربالءكالنجفلسنتي

 2229المستنصرية,
فاضلعبدالعباسمييرالفتالكؼ,تحميلجغرافيلخصائصالمناخكعالقتياباألنتاجالزراعيفي .21

.2212محافظةبابل,رسالةماجستير,كميةاالداب,جامعةالككفة,
خيلفخرؼىاشـخمف)تحميلالثرالعكاملالجغرافيةفيالتبايفالمكانيلزراعةاشجارالفكاكوكالن .22

جامعةالبصرة-ةاالدابكميالىمقدمةرسالةماجستير)غيرمنشكرة(,,فيمحافظةبابل(
,1989. 
دمحمخضيركمف,التحميلالمكانيلإلنتاجالزراعي)النباتي(كعالقتوبالمكاردالمائيةفيمحافظة .23

القادسية,جامعة-القادسية,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(مقدمةالىمجمسكميةاآلداب
2215.

مخمفشالؿمرعيالسمماني,انتاجالفاكيةفيمحافظةكربالء,رسالةماجستير)غيرمنشكرة(, .24
 .1974جامعةبغداد,-كميةاالدابالىمقدمة

مناىلطالبالشباني,التحميلالمكانيإلنتاجالمحاصيلالحقميةفيمحافظةالقادسيةلمفترةمف .25
.2212جامعةالقادسية,–,كميةاألداب,رسالةماجستير1999-2228

منعـنصيفجاسـدمحمالزبيدؼ,اثرعناصرالمناخفيزراعةكانتاجالحمضياتفيالمنطقة .26
 .1999الكسطىمفالعراؽ,رسالةماجستير,كميةالتربيةابفالرشد,جامعةبغداد,

فيمحافظتيكاسطنجـعبيدعيداف,اثرعناصرالمناخفيزراعةبعضالمحاصيلالحقمية .27
.2212كسميمانية,اطركحةدكتكرا,كميةالتربية,جامعةالمستنصرية,

نسريفعكادعبدكفالجصاني,العالقةالمكانيةلزراعةاشجارالفاكيةالنفضيةبخصائصالمناخ .28
 .2221فيالعراؽ,رسالةماجستير,كميةاألداب,جامعةالككفة,

,رسالةماجستير1دراسةفيالخرائطاالقميمية,ج–ادسيةىادؼدمحمالميالي,محافظةالقىيح .29
 .2229جامعةالبصرة,–)غيرمنشكرة(مقدمةالىمجمسكميةالتربية

 :المزشكرةكالدراسات رابعا :البحكث 
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Abstract 

   Agricultural production is the mainstay of building the national economy and an 

important pillar of the national income. Therefore, attention and planning must be 

made for the success of the development processes that are within this sector in line 

with the increasing population growth rates by providing food to members of society 

and providing the necessary raw materials for the economic sectors, as well as 

providing a lot of employment opportunities. Therefore, studying the cultivation and 

production of fruits and the possibility of developing them was of special importance, 

especially for geographers, to preserve the types and numbers of fruits from one 

Gantt and the quality and quantity of production from another Gantt. 

 The study has taken the cultivation of fruit trees in Al-Qadisiyah Governorate, its 

reality, and the possibility of its development, as a problem that it is trying to reveal 

by identifying the role of geographical factors (natural, human, and life) in the 

cultivation and production of fruit trees in Al-Qadisiyah Governorate. Fruit trees are 

affected by natural and human geographical factors), where the natural factors, which 

include (surface, climate, soil, water resources) were studied in the study area. 

influential factors. 

 The most important finding of the study is the impact of human factors on the 

decrease in the quantity of production and the deterioration in the quality of fruits and 

their low quality, as the fragmentation of agricultural ownership is one of the 

deadliest factors in agricultural land, which is caused by two factors. Dividing the 

lands to sell them as housing plots and thus obtain a higher economic resource than 

the farmer reaps. This will lead to a small agricultural holding and a lack of interest in 

and neglect of the land, as well as the lack of government support for farmers. To 

continue the craft of agriculture and develop it and raise the economic resources, but 

at the same time, we did not see any role for the state on the ground. 

 The study also showed the impact of biological factors that include agricultural 

pests and the heavy losses they cause through the death of the tree and the decline in 
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commercial value, as well as the spread of disease pests in the region, jungles, and 

rodents. 

It included the geographical distribution of fruit trees in the province of Qadisiyah 

on the one hand and the quantity of product on the other. The study also included the 

problems facing the cultivation of fruit trees and future trends for the development 

and development of fruit cultivation and production in the governorate, by suggesting 

some appropriate solutions to the problems that the region suffers from and an 

attempt to address them. 
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