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 عرفانشكر و

احلمد هلل الذي علم بالقلم ، احلمد اهلل الذي افتتح كتابه باحلمد محد من يشككر النعمكو وىشكى                

اخللككحم دمككد )صككلى اهلل عليككه والككه وسككلم( معلمنككا النقمككو ، والةككاة والسككام علككى مككن أ نكك  بعككد  أشككر   

 الكتاب واحلكمو .

بككراميم حسكك  إنككاني تسككتاذلي الككدكتورة )انتظككار سككجل شكككري وامتأن أأ إكمككا أ يسككع      

واختكا  كرةكو ومشكرفو     ةًنارت يل الطريحم فكانت اسكتاذ أرشادات إملوسوي( ملا قدمته يل من نةائح وا

 ن يطيل عمرما . أو ن ةن عليها بوافر الةحو والعافيوأري اجلزاء وأسأل اهلل لعاىل   خمينو فجزاما اهلل عأ

صول البحث أالذين لعلمت منهم قسم اجلغرافيو  يففاضل دم بالشكر واأمتنان تسالذلي اتوالق       

فضاهلم ففاضت بشكرمم نفسي ومهما بلغت أكاملي  عدادي علميا  فأثقلتإسهامهم يف إالعلمي و

وافككيهم حقهككم مككن الشكككر والعرفككان ويف مقدمتككهم اأسككتاذ    أن فةككاحو اللسككان وايككل البيككان    مكك

الككدكتور )صككار ياركككه ملككك ( واأسككتاذ الككدكتور )رضككا عبككد اجلبككار الشككمري( واأسككتاذ      

 الكدكتور )حسك  عكذاب اجلبكوري (واأسكتاذ      املسكاعد   الدكتور )صاحل عالي املوسكوي(  واأسكتاذ  

قسككم  يف اككيعهم اأسككالذة  ىلإعمككحم اأحكك ام أاكككن  و ر )عبككد الرضككا مطككر(الككدكتو املسككاعد

 عانتهم ومساعدهتم يل خال السنو التحضرييو .إاجلغرافيو لةادق 

الدولككو  ككن لعلقككت عبيعككو عملككهم  ككذ    مؤسسككاتىل املككونيف  يف إر والتقككدير القككدم بفككائحم الشككك و       

يف زري أكل من ساعد ووقف جبان  وشد من  اح امي اىلالدراسو ، وختاما  القدم  بوافر شكري و

 خراج مذ  الدراسو حبلتها اأخرية  إ

 ومن اهلل التوفيحم

 
 



 

 
 

   :المستخلص
تمثلت مشكلة البحث بتحديد الواقع العام نمذجة لتحليل المكاني الستعماالت األرض      

ية وطرحت لها عدة فرضيات الزراعية في قضاء الديوانية ، وقد اعتمدتها الدراسة مشكلة علم
تمثلت بأن هناك منظومة من العوامل اثرت في نمذجة التحليل المكاني الستعماالت األرض 

 الزراعية ليكشف عن واقع هذه االستعماالت ونمذجتها في منطقة الدراسة. 
اعتمدت هذه الدراسة المنهج النظامي إلى جانب المنهج اإلقليمي وعليه فإن المنهجيين      

كمل أحدهما اآلخر بالتحليل والتفسير والربط للبيانات الكمية واإلحصائية من خالل استعمال ي
األساليب اإلحصائية الهادفة لمعالجة المتغيرات وصواًل إلى التحليل المكاني وكشف العالقات 

 المكانية الترابطية الستعماالت األرض الزراعية في قضاء الديوانية. 
ويقع في دراسة لل النظريبالدليل ول األالفصل ُعني ربعة فصول ، ن أتتكون الدراسة م     

، امفاهيمهو  دراسةمصطلحات الفتناول الثاني أما سلوبه ، أول منهجية البحث و األناول ، تمبحثين
رض الزراعية في قضاء غرافية المؤثرة على استعماالت األالعوامل الج الثانيالفصل  ودرس
العوامل الطبيعية المؤثرة على استعماالت با ول منهاألُعني مباحث،  ةثالثيقع في ، و  الديوانية

ى العوامل البشرية المؤثرة علالثاني حين أوضح في  ، رض الزراعية في قضاء الديوانيةاأل
على استعماالت  العوامل الحياتية المؤثرة لبيانالثالث وجاء رض الزراعية ، استعماالت األ

 ديوانية . رض الزراعية في قضاء الاأل
يقع ، و  رض الزراعية في قضاء الديوانيةالفصل الثالث تحليل استعماالت األبينما تضمن     

مبحثين ناقش المبحث األول منهما تحليل استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج  هذا الفصل في
الحيواني ، )المحصولي( ، أما البحث الثاني فيتعلق بتحليل استعماالت االرض الزراعية لإِلنتاج 

، وقد احتوى على مبحثين ،  رض الزراعيةأما الفصل الرابع فقد ناقش نمذجة استعماالت األ
عرض األول منهما نمذجة استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج ) المحصولي ( وجاء المبحث 

ائطية الثاني بنمذجة استعماالت االرض الزراعية لإلنتاج الحيواني ، وصواًل إلى تحقيق نماذج خر 
تبين االستعماالت الزراعية النباتية والحيوانية وأخيرًا توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات 

 والمقترحات . 
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 المقدمة:       

، يعكس العالقة المكانية بين  لزراعية ميدانًا مباشراً  تعد دراسة نمذجة استعماالت األرض ا    

المقومات الطبيعية والبشرية والحياتية وتفاعلها وتكاملها وتصارعها في آن واحد ، وعلى الرغم 

ستقرار ، من قدم اهتمام اإلنسان بالزراعة منذ انتقاله من حياة الرعي والتجول إلى الزراعة واال

فبدأت تتولد لديه أفكار ومفاهيم عن استعماالت األرض الزراعية ، لذا يعد مسح هذه 

االستعماالت واستثمارها لضمان الستمراريتها في سد حاجة اإلنسان للغذاء ، فضاًل عن سد 

ء احتياجات الثروة الحيوانية من االعالف وفي الوقت نفسه االستفادة من المنتجات الحيوانية كغذا

لإلنسان أو دخولها في الصناعة كمواد أولية ، وميدان لعمل اعداد من السكان الذين يمثلون 

 القوى العاملة الداخلة في االنتاج الزراعي والذين يعيشون بالقرب منه أي في الريف. 

تكشف معرفة طبيعة اتجاهات استعماالت األرض الزراعية عن طبيعة التوزيع الجغرافي وما       

امل المؤثرة في ذلك التوزيع ، ومن ثم الكشف عن إمكانية التحكم في تلك االستعماالت العو 

وتوجيهها بطرائق علمية وبناء نماذج محاكاة لواقع استعماالت األرض الزراعية النباتية والحيوانية 

وز تتالءم والعوامل الطبيعية والبشرية المتوافرة من أجل الوصول إلى االستعمال األفضل ، وتجا

المشكالت التي تحول دون تطور وزيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا وتقليل الهجرة من الريف إلى المدن 

ورفع مستوى الدخول للعاملين في القطاع الزراعي ، والعمل على دعمهم من الدولة في المتطلبات 

عية في منطقة الزراعية جميعها وتقليل نسبة الفقر والبطالة وصواًل إلى االستثمار والتنمية الزرا

الدراسة من خالل اتباع الطرق الحديثة وكذلك اتباع وسائل احصائية وبرامج حديثة ومنها برنامج 

(GIs 9.3( و )spss وغيرها من البرامج االحصائية التي يمكن العمل بها في مثل هذه الدراسة )

  وصواًل إلى نتائج تنطبق مع الواقع والنهوض به.      
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 ل والمبحث األ 
 اواسلوبه لدراسةمنهجية ا

  Study Problem    دراسةمشكلة ال : لواأل 
هناك عالمات تثار ابة محددة و جأ إلىالوصول إلى حث منه البحث العلمي بسؤال يهدف البا أيبد     

ه يقصد ايجاد الحل ل الذي طرحه الباحث على نفسه فانو السؤال األ إلىية تقود في جملتها لمشكالت فرع
هداف هي تمثل األو هذه التساؤالت اعتبارات متعددة  إلىتطبيقية قائمة وقد دفعه  أولمشكلة عملية 

 : يأتية كما اغة مشكلة البحث الرئيسويمكن صي( 1)دراسة.اة من اختبار مشكلة الخالمتو 
وما  ؟الزراعية في قضاء الديوانية األرضستعماالت اللتحليل المكاني لنمذجة اما الواقع العام  -

الزراعية في قضاء  األرضهي العوامل المؤثرة فيها ؟ وهل هناك تباين مكاني في استعماالت 
 الديوانية ؟ 

 :كالت فرعية بعدد من التساؤالت هيم صياغة مشتها ولكي تسهل دراسة هذه المشكلة والبحث في
الزراعية في قضاء  األرضفية الطبيعية المؤثرة على استعماالت اما منظومة العوامل الجغر  -

 الديوانية ؟ 
 الزراعية في قضاء الديوانية؟ األرضما اثر العوامل الجغرافية البشرية على استعماالت  -
 الزراعية في قضاء الديوانية ؟ األرضستعماالت ية المؤثرة على احياتما العوامل ال -
 ؟GIS لديوانية في استعمال برنامج االزراعية في قضاء  األرض نمذجة استعماالت باإلمكانهل  -
 الزراعية في قضاء الديوانية ؟  األرضتباين مكاني في استعماالت  كهل هنا -
 -تية :بالصيغة اآل يمكن صياغة الفرض الرئيس -

  Hypothesis Study   دراسةال ضياتفر :  ثانيال
هذا الحل يصوغه الباحث صياغة واضحه دقيقة العلمي حل مقترح لمشكلة البحث و  يقصد بالفرض     

تكهنات يضعها  رضياتوهذه الف ةكثر من عالقة واحدأكثر من معنى واحد وال تتضمن أحيث ال تعطي ب
 مؤقتاً  تغييراً  أوبالقانون  يكون الفرض حدسياً  المسببات ، وهكذاسباب و ون  لمعرفة الصالت بين األالباحث

التي جميعها الظواهر  يمكن الرجوع اليه في تفسير عاماً  صبح قانوناً أثبت صدقه يمتى  ألنهللظواهر ،  
 تية : اآل ةبالصيغ يمكن صياغة الفرض الرئيسو  (2).حت بوضعهأو تشبه تلك التي 

                                                           

، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، األردن ،  1( محمد أزهر سعيد السماك ، مناهج البحث الجغرافي ، ط1)
  .  11، ص2111

  .  131، ص 2111( صفوح خير ، الجغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها ، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق ، 2)



 

 
 

الزراعية في  األرضني لنمذجة استعماالت ثرت في التحليل المكاثمة منظومة من العوامل أ -
نمذجة هذه  أوقضاء الديوانية ، ليكشف عن الواقع العام لهذه االستعماالت وبناء النماذج 

 في قضاء الديوانية .  اإلداريةاالستعماالت وتباينها على مستوى الوحدات 
 الثانوية فهي :  دراسةال ضياتما فر أو     

 األرضعية في قضاء الديوانية االثر الواضح على استعماالت عوامل الجغرافية الطبيللن إ -
 الزراعية .

الزراعية  األرضعلى استعماالت  كبيراً  تأثيراً ن للعوامل الجغرافية البشرية في قضاء الديوانية إ -
 عدادها .أنواعها و أخالل تباينها في من 

 .الزراعية  رضاألثر كبير على استعماالت أامل الحياتية في قضاء الديوانية للعو  -
 الزراعية في قضاء الديوانية . األرضهناك تباين مكاني في استعماالت   -
لبناء  في قضاء الديوانية GIS عمالاستمن خالل الزراعية  األرضذجة استعماالت نم باإلمكان -

 . ن تخدم عملية التنمية الزراعية في القضاءنماذج يمكن أ
                   The Aimed  justification    امبرراتهو دراسة هدف ال : ثالثال

الزراعية في قضاء  األرضستعماالت ال التحليل المكانينمذجة  إلىة بصورة رئيس دراسةهدف الت     
م مع ءيجاد توزيع جغرافي يتالإلة و امحو  ستعماالتهذه االعلى  دراسة العوامل الجغرافية المؤثرةالديوانية و 

عن بناء  اعطاء صورة واضحة على هذا التوزيع فضالً في القضاء و  البشرية أوالطبيعية الخصائص 
 الزراعية من منطقة الدراسة .  األرضنمذجة استعماالت  أونماذج 

 تي :أفتمثلت بما ي دراسةاما مبررات ال
من السهل الرسوبي  يعد جزءإذ  الجغرافية )الطبيعية والبشرية( باإلمكاناتالديوانية  ءيحظى قضا -1

ي تتوفر فيه الترب الجيدة الصالحة للزراعة وتتوفر فيه المياه مما أدى الى سيادة الذقي العرا
 .  الزراعة المروية في منطقة الدراسة

العمل في القطاع الزراعي هو هم روافد االقتصاد المحلي لقضاء الديوانية كون أمن  تعد الزراعة -2
املين في القطاعات ارنة مع عدد  الع، مق الغالبة لهيكلية عمل السكان النشطين اقتصادياً  ةالسم

 خرى االقتصادية األ
 األرضعدم وجود دراسات جغرافية عملية متخصصة في التحليل المكاني لنمذجة استعماالت  -3

 الزراعية في قضاء الديوانية . 



 

 
 

مالحظة و  من ريف القضاء مما شجعه على دراسته ميدانياً  نهألالباحث في دراسة القضاء  رغبة -1
 . وخاة من الدراسةالنتائج المت إلى عن قرب وصوالً  ةالزراعي األرض تاستعماال

  Study Approach       دراسةمنهج ال :  رابعال
البشري ، التنوع الجغرافي الطبيعي و ئم تال كيلبمرور الزمن مناهج متعددة للبحث العلمي  لقد تبلورت     

 (1)،يفي خدمة البحث العلمي الجغراف ميعاً لكنها تصب جواضع البحث يتطلب مناهج مختلفة و وتباين م
من االفكار عه عبارة عن اسلوب من اساليب التنظيم الفعالة لمجمو وبذلك فقد عرف المنهج : بانه )

وبذلك فهو يمتل الخط العريض  (2)،(تلك أوللكشف عن حقيقة تشكل هذه الظاهرة  ةالهادفالمتنوعة و 
دراسات جغرافية  لنظامي الذي ال تكاد تخلو منهعلى المنهج ا سة من هنا اعتمدت الدراسة ابتداءً للدرا

كونه يعني تحديد ودراسة منظومة العوامل الجغرافية المؤثرة في موضوع قيد الدراسة ، ويكون الزراعة 
الذي يتيح  محصوليبالمنهج ال لدراسةجرى استكمال ا، وقد المنهج النظامي صورة متكاملة للعالقات 

 خر،حدهما اآلأن المنهجين يكمل إف تساعد على تطبيق المنهج النظامي ، وعليهالتي  الكثير من الحقائق
عن  فضالً حصائية ق إائبطر التي عولجت متغيرتها  لاو الجدالربط للعديد من التفسير و و  التحليلب مروراً 

 الهادفة في هكذا دراسات . حصائية ساليب اإلاستعمال بعض األ
       Time and Spatial Limits      الزمانية ة و المكاني دراسةحدود ال:  خامسا
من السهل الفيضي ضمن محافظة  اً يمثل جزء المكانية قضاء الديوانية وهو دراسةالتشمل حدود         

ناحية و ناحية الدغارة ، و ، قضاء الديوانية مركز سط اذ يشمل القضاء )و األالقادسية ضمن منطقة الفرات 
 °11، ¯33ل )و ـــــــضاء الديوانية فلكيا بين خطي طيقع ق( ، و 1خريطة ) ، عية(ناحية الشافو السنية ، 

ده من الشمال محافظة ويح،  شماالً  (32،  ¯2و 31،  ¯13) عرض ودائرتي شرقاً ( °14،  ¯11و
وقعه من الغرب قضاء الشامية وبذلك يكون مو الحمزة  ومن الجنوب قضاء بابل ومن الشرق قضاء عفك

 ( . 2خريطة ) .ةال شرق المحافظشمفي شمال و 
 
 

                                                           

،  1خلف حسين الدليمي ، االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، ط 1))
  .  36، ص2111

 1111( محمد عبيدات ، منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات ، دار وائل للنشر والطباعة ، عمان ، 2)
  .  34، ص



 

 
 

 ( 1خريطة )
 محافظة القادسية موقع قضاء الديوانية 

 
 م .2117لعام  1:5111111بمقياس رسم  ، اإلداريةالمصدر : اعتمادا على خريطة محافظة القادسية 

 



 

 
 

 ( 2خريطة )
 في قضاء الديوانية  اإلداريةالوحدات 

 
 المصدر : 

               م .2112لعام  1:5111111لقادسية ، بمقياس رسم خريطة المقاطعات لمحافظة ا  -
،  1/511111جمهورية العراق. وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة للمساحة ، قسم الخرائط ، بمقياس   -

 2112بغداد، 



 

 
 

   Study References      امراجعهو الدراسة  مصادر:  سادسال
ن هما الدراسات مصدرين رئيسي على ومؤشرات االحصائية معلوماتلافي جمع  دراسةال تاعتمد        
والرسائل واالطاريح الجامعية  هي المعلومات المعتمدة على الكتبأو المعلومات النظرية و المكتبية 

صدارات اإلعن  فضالً  لدراسةالتي لها صلة بموضوع ا الجغرافية بحاث )الدوريات( الجغرافية وغيرواأل
دراسة الهذه يفها في ظتو  جرىالتي و ت والمؤسسات الرسمية الباحث من المكتبال عليها حصالرسمية التي 

 لغرض الوصول إلى حقائق علمية دقيقة .
الشخصية، واستمارة  المباشرة والمقابلة المشاهدة ثلت بالمالحظة أوالميدانية فتمة اما الدراس       
( 11)تضمنت و  محاور (6) تضمنت االستمارة إذ سةدراال لمعلومات المصدر المهم تمثل التيانة االستب
حسب  تمثيلها وتفسيرها، وتم  مزارعاً و  ( فالحاً 111، بلغت )( عشوائية)طبقية وزعت علي عينة  سؤاالً 
 التطبيقية . في جوانبها ومفاهيمها النظرية و بعاد الجغرافية األ

 The Study out Lineدراسة      هيكلية ال : سابعال
والمفاهيمي طار النظري اإل)ل و الفصل األ ربعة فصول ، تضمنأ دراسةنت هيكلية التضم       

المبحث ضم  على حينسلوبه ، أخصص األول منها بمنهجية البحث و ويقع في مبحثين ، ت( دراسةلل
العوامل الجغرافية المؤثرة على )ما الفصل الثاني فقد تضمن أمفاهيمه ، الثاني مصطلحات البحث و 

العوامل ا ل منهو مباحث، بين األ ة، وهو في ثالث(الزراعية في قضاء الديوانية األرض استعماالت
اختص الثاني بالعوامل البشرية و  ، الزراعية في قضاء الديوانية األرضعلى استعماالت الطبيعية المؤثرة 

رة على استعماالت العوامل الحياتية المؤث ةساالثالث بدر  ينالزراعية ، وعُ  األرضالمؤثرة على استعماالت 
 الزراعية في قضاء الديوانية .  األرض
يقع ، و  (الزراعية في قضاء الديوانية األرضتحليل استعماالت بـ)في حين تخصص الفصل الثالث       

 لإلنتاج الزراعية األرضل منها تحليل استعماالت و مبحثين ناقش المبحث األ هذا الفصل في
ما أالحيواني .  لإلنتاجالزراعية  األرضفيتعلق بتحليل استعماالت  بحث الثانيمما ال)المحصولي( ، أ

ا مل منهو مبحثين ، عرض األ، ويقع في   (الزراعية األرضنمذجة استعماالت )الفصل الرابع فقد ناقش 
نمذجة استعماالت ) المحصولي ( وُخصًّ المبحث الثاني ل لإلنتاجالزراعية  األرضنمذجة استعماالت 

وقائمة بالمصادر والمراجع مقترحات اجات و ستنتاوختمت الدراسة ب، الحيواني  لإلنتاجية الزراع األرض
 . التي اعتمدت عليها الدراسة

 



 

 
 

   Similar Studies        المشابهة:  الدراسات السابقة و  الثامن
 دراسات على مستوى وددوجن الدراسات حول هكذا موضوع تكون قليلة ويمكن الجزم بعدم إ       

 تناولتلكن هناك دراسات في تخصصات اخرى  هكذا دراسة تناولتخرى محافظات األال أوالمحافظة 
 النمذجة نذكر منها :

الجبلي  إلقليمنمذجة تساقط أمطار الشتاء في اعبد الغفور خطاب الهيتي الموسومة) دراسة احمد - 1
مت الدراسة في وضع نماذج وقد اهت (1).(2114) من العراق باستخدام معطيات التحسس النائي (

التي تمثل العراق و الجبلي من  إلقليمن خاللها التنبؤ بكميات تساقط األمطار الشتوية في ارياضية يمكن م
 ( . السليمانيةو صالح الدين _ و اربيل _ و دهوك_ في محافظات )

ية لحوض النمذجة المكانية للعمليات الجيومورفولج)محمود اللهيبي دراسة يعرب محمد حميد  - 2
ت اهتم (2).(2118) نهر نارين باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 حواضألمورفومترية عن دراسة  البشرية لحوض نهر نارين ، فضالً و  الدراسة بالمقومات الطبيعية
 .منطقة الدراسة وعمل النماذج فيهاالتصريف  وكذلك تطبيق النمذجة على 

ي عبد عباس العزاوي وسعد صال  خضير عبيد ) نمذجة التحليل المكاني الستعماالت دراسة عل -3
اهتم البحث  (3) األرض الزراعية في القيارة باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية(

ية في وضع النماذج الستعماالت األرض الزراعية في القيارة من خالل دراسة العوامل الطبيعية والبشر 
التي تتمتع بها منطقة الدراسة واعتمادا على برامج االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وصواًل 

 الى محاكاة الواقع الزراعي في منطقة الدراسة.  
 
 

                                                           

يتي ، نمذجة تساقط امطار الشتاء في االقليم الجبلي من العراق باستخدام معطيات ( احمد عبد الغفور خطاب اله1)
  .  2111التحسس النائي ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية جامعة تكريت ، 

تقنيات يعرب محمد حميد محمود اللهيبي ، النمذجة المكانية للعمليات الجيومورفولجية لحوض نهر نارين باستخدام  2))
االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

2113  . 
علي عباس العزاوي  وسعد صالح خضير عبيد ، نمذجة التحليل المكاني الستعماالت األرض الزراعية في القيارة  3))

( العدد 6نظم المعلومات الجغرافية ، مجلة جامعة كركوك للدراسات االنسانية ، المجلد )باستخدام االستشعار عن بعد و 
   .  2112( ، كلية التربية ، جامعة كركوك ، 3)



 

 
 

 المبحث الثاني 
 اومفاهيمه دراسةمصطلحات ال

 Spatial Analysis            التحليل المكاني :  لواأل 

العالقات  ن الجغرافية هي علمإ): عا اليها العالم ) شيفر( بقولهرز المفاهيم التي دبهو من أو      
ا تنظيمها المكاني في نم  بذاتها إ الظواهر إلىن ال تولي اهتماما المكانية  ويؤكد  على أنها ينبغي أ

ن مفهوم وبذلك فإ (ال شيء سواهاهتمام الجغرافي و ن العالقة المكانية هي مركز االأي أ، المنطقة 
قليمي الذي مع المفهوم اإلنه يلتقي افية هي علم العالقات المكانية فإن الجغر التحليل المكاني وبوصف أ

تأثر مع بعضها البعض يركز على الترابط والتفاعل بين الظواهر وعناصرها ، ألن الظواهر تؤثر وت
كل المؤثرات والتأثيرات وكذلك  هلها وهو بمثابة المحتوى الذي يضم ضمن إطار  اً قليم مكانوتتخذ من اإل

ن يوجز حتى رام بعضهم أ (1)قليم.يطلق عليه اإلالظواهر ال يمكن فصلها عن محتواها المكاني الذي ن فإ
ل حل مشكلة توزيع ظاهرة معينة والكشف عن و اتعريف الجغرافية بأنها دراسة العالقات المكانية التي تح

العموم عن ذلك ، السيما بعد تحولها من  إلىآخر والوصول  إلىالعوامل التي توضح تباينها من مكان 
ن في ضوئها تخمين وجود ظاهرة قوانين يمك إلىل الوصول و اموضوع يح إلىمجرد مادة وصفية معرفية 

 (2)ذا تحقق وجود ظروف معينة في ذلك الموضع.ما إ

   Modelling              : النمذجة   الثاني
تتعلق للحصول على اجابات وقد تم تطوير عمليات المحاكاة بشكل رئيس  ()،هي جزء من المحاكاة     

 أوتفسير بعض االشكاليات ها ، والمثال على ذلك يكمن عند يصعب القيام ب أوبتجارب ال يمكن 
  (3)المسائل العلمية التي نرغب في ايجاد حل لها.

ط ب المختلفة وفي شكل االنموذج المبسسالينموذج بشكل تقليدي في عدد من األيستعمل تعبير اال      
وكونه رد فعل ن عملية بناء االنموذج في الحقيقة عملية تمثيل تمثيل للحقيقة في شكل مثالي ، إذ إ

سلسلة من  إلىالعالم الحقيقي  يحلل العقلُ إذ تعقيد الظاهرة حول العالم وجعله مبسطًا لإلنسان لتقليدي 
وصف  أومرجعي ،  االنموذج هو عبارة عن اطار 1112( عام أوتاالنظمة المبسطة ، ويعرف العالم )ت

                                                           

( محمد علي الفرا ، علم الجغرافية دراسة تحليلية نقدية في المفاهيم والمدارس واالتجاهات الحديثة في البحث الجغرافي ، (1
  .33و 43، ص 1131جامعة الكويت ، الكويت ،  قسم الجغرافية ،

( شاكر خصباك ، علي محمد المياح ، الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثه ، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث 2)
  .  216، ص 1133العلمي ، مطبعة جامعة بغداد ، 

(وهي العملية الكبيرة التي تنطوي تحتها عملية النمذجة . لالستزاد ) ة ينظر: جهاد محمد قربه ، المفاهيم االساسية للنظريات والنماذج
  في العلوم الجغرافية ، كلية العلوم االجتماعية قسم الجغرافية ، جامعة أم القرى ، من غير تاريخ . 

  .  2( محمد قربه ، مصدر سابق ، ص(3



 

 
 

صورة  أوتمثيل دقيق للشيء المطلوب دراسته ،  أومنهج مقترح للبحث  أوشبيه  أونضير  أولشيء ما 
تبين كيف يعمل نظام ما . ويعرف االنموذج : بانه اطار شكلي لتمثيل السمات االساسية للنظام المعقد 

برامج  أومعادالت رياضية  أوصيغة اشكال  يأخذ. وهذا االنموذج يمكن ان  بعالقات رئيسة قليلة
 (1)حاسوب.

   Agricultural System: النظام الزراعي    ثالثال
هو عبارة عن وحدة تتكون من عناصر متداخلة ومعتمدة على بعضها البعض وتتفاعل سويًا        

تة و اة التي يتم بها تجميع عوامل االنتاج بنسب متفيعني الكيفيفهو وتفصله عن البيئة المحيطة به ، 
االقتصادية واالجتماعية  باألحوالتلفة متالئمة مع البيئة الطبيعية ومتأثر ق مخائساليب متباينة وطر وأ

ت البيئات و ارًا لتفمحاصيل نباتية وتربية حيوانات ونظ يش في ظلها بقصد إنتاجوالحضارية التي يع
رتقائي ومراحله بين سكان العالم ارية واالقتصادية واالجتماعية وتباين التطور االحوال الحضالطبيعية واأل

  (2)نشأ نظام زراعي عند كل جماعة منهم.

   Land   األرض:  رابعال
فيه كل مفهوم منها ، ومن الصعب  اختالف المجال والحقل الذي يستعملبلألرض تختلف المفاهيم       

فهي وفق المفهوم الجغرافي منطقة محددة من  االستعمال وطبيعتهد نوع تحديد مفهوم واحد ما لم يحد
للغالف الحيوي الدورية والتي يمكن التنبؤ بدوريتها  أو ةوتتميز بالخصائص المستقرة بنسب األرضسطح 

وفوقها وتحتها وهي بذلك تشمل الغالف الجوي والتربة والصخور  األرضفي تلك المنطقة المحددة من 
الحد الذي تترك  إلىنساني الماضي والحاضر باتي والحيواني ونتائج النشاط اإللمياه والغالف النالتحتية وا

التربة  وتعرفنسان الحالية والمستقبلية من قبل اإل األرضفيه هذه المتغيرات أثرًا مهمًا في استعماالت 
تحت ظروف طبيعية مناسبة  صلية والحيوية للمادة األو اية والكيميو انها ناتج عمليات التعرية الفيزيبأ

 (3)ستمرار في الحياة.يمكن للنبات النامي عليها من اإل الستمرار النشاط الحيوي لها مما
 
 

                                                           

لجغرافية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، ( سامي عزيز عباس العتبي واياد عاشور الطائي ، االحصاء والنمذجة ا1)
  .  311-316، ص 2112

 .  11-14، ص2111، دار البداية ناشرون وموزعون ، عمان ، 1وفاء كاظم الشمري ، جغرافية الزراعة ، ط( (2
دكتوراه ( شمخي فيصل االسدي ، االتجاهات المكانية لتغير استعماالت االرض الزراعية في قضاء المناذرة ، اطروحة (3

  .  12، ص 1111)غير منشورة( ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 



 

 
 

   Agricultural Land           الزراعية األرض:  خامسال
أنها  أوسلوب كان راعي بنوعيه النباتي والحيواني بأي أالز  لإلنتاجوهي االراضي المستعملة       

ساليب محافظة عليها تنم عن طريق اتباع أفضل األراضي التي تخضع لنظام الحراثة المستمر والاأل
  (1)العلمية في الزراعة.

   Suitable Land for Agricultureالصالحة للزراعة     األرض:  سادسال
ار وجني وبذ العمليات الزراعية من حراثة إلىراضي التي تخضع بانتظام وبصورة مستمرة وهي األ      

راضي البساتين أراضي المحاصيل الحقلية وأ لىعوحصاد ... ويمكن تقسيمها تبعًا لنوع االستعمال السائد 
  (2)كثر تفصياًل باالعتماد على موسم الزراعة.أقسام أ لىع.. ويمكن تقسيمها 

   Unsuitable Land for Agricultureغير الصالحة للزراعة     األرض:  سابعال
لزراعي وعملياته المتنوعة وتشمل راضي التي ال تخضع بشكل منتظم ودائم للنشاط اوتعني تلك األ      

راضي السكنية والمخازن ومحطات اآلالت الزراعية ومنشآت الري ي االعشاب والمراعي البرية ، واألراضأ
  (3)والبحيرات وخزانات المياه وقنوات الري والصرف.

   Land Use          األرض: استعماالت  الثامن
في من المفاهيم الواسعة التي بدأ االهتمام بها من قبل الجغرافيين  األرضيعد مفهوم استعماالت       

نسان على مساحة معينة من نها االعمال التي يقوم بها اإلدراساتهم وبحوثهم وعرفها بعضهم على أ
المكانات البشرية في هذا االستغالل ، فضل ااًل امكاناتها الطبيعية عن طريق اختيار أمستغ األرض

الحياة االخرى زيادة على  ألغراضواستعمالها بانها متطلبات االنسان من االراضي للعيش عليها و 
التي يربط بها ويحدد استعماله لها على مساحة معينة من  األرضبانها نشاط االنسان على أو السكان ، 
الزراعية بانها تغير في منطقة ما  األرضستعماالت م ريفية وعرفت اكانت حضرية أأسواء  األرض

  (1)يصاحبه تغير في االستعماالت االخرى وتحت تأثير عوامل جغرافية طبيعية وبشرية.

                                                           

( كمال صالح كزكوز العاني ، استعماالت االرض الزراعية في ريف مركز قضاء الرمادي ، اطروحة دكتوراه )غير (1
  .  11، ص 1113منشورة( ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

ن السامرائي ، التوزيع المكاني الستعماالت االرض في مشروع الرصاص االروائي ، رسالة سحاب خليفة جمي 2))
 . 13، ص 2111ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

  .  11( شمخي فيصل االسدي ، مصدر سابق ، ص(3
غرافية االقتصادية ، دار المعرفة الجامعية ، ( محمد خميس الزوكه ، دراسة استعماالت األرض الزراعية في الج1)

  .  13، ص1133اإلسكندرية ، 



 

 
 

 

 الفصل الثاني

العوامل اجلغرافية املؤثرة يف استعماالت االرض الزراعية 
 يف قضاء الديوانية

تعماالت العوامل الطبيعية املؤثرة يف اس:  املبحث األول
 األرض الزراعية يف قضاء الديوانية

العوامل البشرية املؤثرة يف استعماالت : املبحث الثاني
 االرض الزراعية يف قضاء الديوانية

العوامل احلياتية املؤثرة يف استعماالت : املبحث الثالث
 األرض الزراعية يف قضاء الديوانية

 

 



 

 
 

 
 لوالمبحث األ 

 الزراعية في قضاء الديوانية األرضاستعماالت العوامل الطبيعية المؤثرة في 

تأتي العوامل الطبيعية في مقدمة العوامل المؤثرة في استعماالت األرض الزراعية فهي المسؤولة       
عن تحديد نوع االستعمال ، ويمكن التعبير عنها بالخصائص الطبيعية وعلى الرغم من الثبات النسبي 

مرور الزمن في المكان الواحد ، وبذلك تتغير استعماالت األرض تبعًا لتلك الخصائص إال أنها تتغير ب
 لذلك ، وفي هذا المبحث سيتم توضيح هذه العوامل على النحو اآلتي:

   Relief: السط        األول 
يعد السطح من العوامل الطبيعية المؤثرة في االستعمال الزراعي إذ تتحدد العمليات الزراعية على        
الشكل الخارجي للتضاريس األرضية وعليه فإن المرحلة األولى التي تواجه المنتج الزراعي تتمثل ضوء 

في ايجاد طبيعة السطح المالئم الذي يتفق مع طبيعة اإلنتاج الزراعي سواء أكان مرتبطًا في طبيعة 
سطح مالئمة الثبات ام في طبيعة العمليات التي يحتاجها المحصول، وتعد السهول من أهم أقسام ال

للنشاط الزراعي ولذلك كانت السهول من أول المناطق التي ظهرت فيها الزراعة إذ تتوافر في المناطق 
     (1)السهلية كل الظروف الطبيعية التي تالئم اإلنتاج الزراعي وتساعد على تجمع السكان بأعداد كبيرة.

صائص وضعه الطبوغرافية جزء رئيس من ويتميز سطح المنطقة باستوائه )انبساطه( ، وذلك ألن خ     
خصائص السهل الفيضي )الرسوبي( الذي تكون بفعل عمليات الترسيب التي ملئت االلتواء المقعر الكبير 

ونتيجة لذلك الترسيب فأن منطقة الدراسة تميزت بسطحها المنبسط وهذا االرتباط ينحدر  (2)تدريجيًا،
نوب الشرقي ، وعليه ترتفع أرض القضاء إذ بلغ االرتفاع في انحدارًا عأما من الشمال الغربي إلى الج

مترًا( في ناحية السنية ثم تنخفض في الديوانية 21مترًا( فوق مستوى سطح البحر و)21ناحية الدغارة )
وعليه فإن االرتفاعات تتراوح بين  (3)أمتار( ،11مترًا( وتنخفض في جنوب غرب القضاء إلى )11إلى )

( وعليه يمكن القول أن 3وق مستوى سطح البحر ، كما يتضح في الخريطة )( مترًا ف21 – 11)
 االنحدار في السطح لمعظم أجزاء القضاء هو انحدار بطيء جدًا أدى إلى سوء الصرف الطبيعي .

                                                           

  .  114، ص1111( محمد خميس الزوكة ، الجغرافية الزراعية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 1)
  .16، ص1162( خطاب صكار العاني ، جغرافية العراق الزراعية ، المطبعة الفنية الحديثة ، 2)
( ، 2( ، العدد )2ضا عبد الجبار الشمري ، البنية الجغرافية الطبيعية لمحافظة القادسية ، مجلة القادسية ، المجلد )ر ( 3)

 . 22، ص1116



 

 
 

 ( 3خريطة )
 خطوط االرتفاعات المتساوية لقضاء الديوانية 

 
 المصدر :

 .1:511111، بمقياس رسم 2115القادسية لعام الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة  - 
 م.  2117الديوانية لعام  لمحافظة DEMنموذج االرتفاع الرقمي ا -

 



 

 
 

إن صفة االنبساط في سطح منطقة الدراسة ال يعني عدم وجود مظاهر طبوغرافية تميز السطح فيها،   
 (1خريطة )فهناك مظهران من المظاهر الطبوغرافية المميزة للسطح تتمثل باآلتي: 

  :  السهل الفيضي )الرسوبي( -أ 
%( 3641( وبهذا تشكل نسبة )2كم611143تبلغ مساحة السهل الفيضي في محافظة القادسية )        

%( من اجمالي مساحة سهل 641( وتشكل نسبة )2كم3416من مجموع مساحة المحافظة البالغة )
ينات السهل الفيضي الذي يعد القضاء جزءًا ( ويعد من أحدث تكو 2كم13111العراق الفيضي البالغ )

منه. يعود في نشأته إلى عصر الباليستوسين ، ويتميز السهل الفيضي في انه في دور التكوين والسيما 
في القسم الجنوبي منه ، والتربة خليط من الترسبات الناتجة بفعل الترسبات المتعاقبة لسنوات طويلة 

بة بمساعدة عوامل التعرية المتواصلة التي تساعد على امتالء وبكميات مختلفة تجمعت وكونت التر 
( قدمًا في السنة أو ميل ونصف 62السهل الفيضي بترسبات نهر دجلة والفرات وفروعهما التي تقدر بـ )

  (1)في القرن الواحد.
عدنا عن ويتميز السهل الفيضي بارتفاع منسوبه بالقرب من مجاري األنهار ويبدأ باالنخفاض كلما ابت   

هذه المجاري لذلك يتكون من نطاقين يعرف األول : بنطاق اكتـــاف األنهار ويترأوح ارتفاعهــــــا بين 
م( ويكون انحدارها تدريجي باتجاه الجانب البعيد عن النهر. إذ أن نوعية الرواسب تختلف أيضا 144-3)

ناطق البعيدة عنه وتعد هذه الظاهرة فهي أكبر حجمًا في المناطق القريبة واصغر حجمًا وناعمة في الم
طبيعية في السهول الفيضية ذلك ألن النهر يعمل على الترسيب في المناطق القريبة منه أكثر مما في 

الثاني فيعرف بمناطق أحواض األنهار وهي تشكل النسبة المتبقية من  النطاق المناطق البعيدة عنه . وأما
بوغرافي أوطأ قياسًا إلى اكتاف األنهار وتمتاز بذرات ناعمة مساحة السهل الفيضي ويكون وضعها الطو 

 (2) يرسبها النهر بعيدًا عن مجاريه.
 هوار والمستنقعات( لمنخفضات الضحلة وشبه الضحلة )األمنطقة ا -ب

وتتميز هذه المظاهر باالنخفاض في سطحها لذلك ترتفع فيها المياه الجوفية إذ تكون قريبة من      
%( من المساحة 141( وتؤلف نسبة )2كم31142ه وهي تغطي مساحة ضيقة ال تتجأوز )السطح أو فوق

الكلية للمحافظة وقد جفت معظمها بفعل تنظيم المياه بعد بناء سدة الهندية ، إذ صاحب ذلك انخفاض 
تصاريف نهر الفرات بفعل بناء سدي الطبقة وكيبيان في كل من سوريا وتركيا ونتيجة لذلك فقد تراجعت 

  (3)ساحة االهوار وجفت الكثير منها وهي في حالة تقلص مستمر.م

                                                           

 . 113، ص 1114( جاسم محمد خلف ، جغرافية العراق الطبيعية واالقتصادية والبشرية ، القاهرة ، 1)
ية العراق االقليمية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل صالح حميد الجنابي وسعدي علي غالب ، جغراف 2))
 . 66، ص 1112، 
( عبد العزيز حميد الحديثي ، نظام الري على نهر الديوانية والدغارة واثره على الزراعة ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية 3)

 .   24 -21، ص 1111اآلداب ، جامعة بغداد ، 



 

 
 

 ( 1خريطة )
 مظاهر السطح في قضاء الديوانية 

 
 المصدر :

 . 1:511111بمقياس  2115الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية لعام  -
 .2112لقادسية لعام محافظة القادسية ، مديرية زراعة الديوانية ، االطلس الزراعي لمحافظة ا -
 



 

 
 

أما التوزيع الجغرافي لهذه المناطق في القضاء فهي تظهر في األجزاء الشمالية الغربية من ناحية     
 السنية واألجزاء الشمالية الغربية البعيدة من ناحية الشافعية ضمن قضاء الديوانية. 

االنتاج الزراعي في جانبين ، مما تقدم يمكن القول أن سطح مركز قضاء الديوانية يؤثر على       
األول إيجابي يتمثل في كون األراضي المستوية تعد من أفضل األراضي لممارسة النشاط الزراعي بشكل 
واسع ففيها تسهل عمليات الحراثة والري والحصاد ، وتعد أكثر مالئمة الستعمال اآلالت والمكائن وفي 

مثل برداءة الصرف الطبيعي الذي يساعد على تملح مراحل االنتاج جميعها ، أما الجانب السلبي فيت
األرض الزراعية سواء أكان ذلك من خالل تبخير المياه وبقائها من غير صرف فينتج عنها بقاء األمالح 
وتراكمها فوق السطح أم من خالل صعود األمالح الى السطح مما يؤدي إلى قلة اإلنتاج وهالك 

على الحيوانات التي تربى في قضاء الديوانية أي في حالة قلة المحاصيل الزراعية ، وأثر ذلك واضح 
المحاصيل الزراعية بأنواعها والعلفية والسيما فان ذلك يؤدي إلى تدهور تربية الحيوانات ألنها تعتمد 
وبشكل رئيس على هذه المحاصيل ، ولذا يظهر أثٌر واضح للسطح على استعماالت األرض الزراعية في 

 القضاء . 
   Climate: المناخ    الثاني

يعد المناخ من أبرز العوامل الطبيعية تأثيرًا في استعماالت األرض الزراعية ، ومهما بلغ اإلنسان       
من تطور فإن تحكمه بالمناخ سيبقى محدودًا، فالمناخ العامل األكثر فاعلية من باقي العوامل وهو المحدد 

 Poluninض ان لم يكن جميعها وقد أطلق الباحث بولنن لمعظم الفعاليات البيولوجية على وجه األر 
  (1)على المناخ سيد العوامل التي تؤثر في توزيع النباتات والحيوانات وتتحكم في حياتها.

حسب  (Bwhs)تقع منطقة الدراسة ضمن نطاق اإلقليم الصحراوي الحار الجاف الذي يرمز له بــ     
 ( . 4، خريطة ) ()تصنيف )كوين(

ولغرض معرفة أثر خصائص المناخ على استعماالت األرض في منطقة الدراسة فسيتم دراسة      
عناصره على وفق المعطيات المناخية لمحطة الديوانية التي تمثلت بــ )اإلشعاع الشمسي ، وساعات 

رطوبة السطوع الشمسية ، ودرجات الحرارة ، والتساقط المطري ، وتأثير الرياح وسرعتها واتجاهاتها وال
 النسبية( والتبخر. 

                                                           

، دار شموع للطباعة والنشر والتوزيع ،  1ن محارب عواد ، محمد سالم ، مدخل الى الجغرافية الزراعية ، ط( محس1)
  .  43، ص 2112بنغازي ، 

) = إذ ان )ط( تمثل المعدل السنوي لالمطار بــ )سم( ، )ح( تمثل المعدل السنوي لدرجة 1( معادلة كوين : ط / ج 
( فالمناخ يكون رطبًا. ينظر: نعمان 1( فالمناخ يكون جافا واذا كانت اكثر من )1اقل من ) الحرارة )ْم( فاذا كانت النتيجة
  .141، ص2111، مطبعة النور النموذجية ، عمان ، 1شحادة ، المناخ العملي ، ط



 

 
 

 (4خريطة )
 اقاليم العراق المناخية وموقع قضاء الديوانية منها حسب تصنيف كوين 

 
المصدر : آزاد محمد أمين النقشبندي ومصطفى عبد اهلل السويدي ، تصنيف مناخ العراق وتحليل خرائط اقاليمه المناخية 

 . 421، ص1991، مطبعة دار الحكمة ، البصرة ،  ( ، جامعة البصرة22، مجلة كلية اآلداب ، العدد )
 

 

 



 

 
 

  :أ . االشعاع الشمسي وساعات السطوع الشمسي
اإلشعاع الشمسي هو من عناصر المناخ المهمة التي يتطلبها النبات والحيوان في كل مرحلة من      

ن النبات الذي يحصل على مقدار مناسب من اإلشعاع الشمسي ينمو أسرع  (1)المراحل، ويكون ذا وا 
أوراق وازهار وثمار أكثر ويقأوم اإلصابة باآلفات الزراعية، كما تختلف الحيوانات فيما بينها من حيث 
امتصاصها لإلشعاع الشمسي الواصل إليها وفقًا أللوانها. أما كمية الضوء التي تحتاجها معظم 

ة التعادل الضوئي فتقترب المحاصيل للوصول إلى النضج إذ يوجد حدان حد أدنى وحد أعلى ، أما مرحل
( لوكس وبعامة فان اغلب المحاصيل الزراعية هي محاصيل ضوئية تحتاج إلى 1211 -211من )

 (2) ( لوكس.611اكثر من )
تختلف زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي في منطقة الدراسة في فصل الصيف عنها في الشتاء إذ      

( إذ تبدأ زاوية سقوط °43416شعاع الشمسي هو )( ، أن معدل زاوية سقوط اإل1يتضح من الجدول )
اإلشعاع بالزيادة ابتدأ من شهر مايس إلى نهاية شهر تشرين األول ، حتى تبلغ ذروتها في أشهر )مايس، 

 66421  ،31413وحزيران، وتموز، وآب( على الرغم من التدرج بمعطياتها صعودًا وهبوطًا إذ بلغت )
،6141  ،61411  ،11423  ،11421 وتكون الزاوية قريبة من العمودية في األشهر الذي تبلغ )

 ( .66421  ،31413  ،6141  ،61411ذروتها فيها )
تختلف ساعات السطوع الشمسي الفعلي في منطقة الدراسة في فصل الصيف عنها في فصل       

( ساعة 3434الفعلي ) ( أن معدل ساعات السطوع1( والشكل )1الشتاء إذ يتضح من معطيات الجدول )
( ساعة 143إذ تبدأ معدالت السطوع الفعلية بالزيادة ابتداء من شهر مايس ويبلغ معدلها في هذا الشهر )

( ساعة في األشهر )حزيران، وتموز، 1141  ،1141  ،1143وتزداد خالل األشهر الالحقة إذ بلغت )
 وآب( لكل منها .

ت السطوع الفعلية باالنخفاض ابتداء من شهر تشرين الثاني الذي أما في فصل الشتاء فتبدأ معدال      
( ساعة وتصل أدنى معدالتها في شهر كــــــانـــون األول والثـــــاني وتبلـــــغ 642يبلغ معدل السطوع فيه )

 ( ساعة لكل منهما على الترتيب .141،  142)
شمسي الواصل لمنطقة الدراسة في فصلي يتضح مما تقدم أن التباين واضًح في كمية اإلشعاع ال    

الصيف والشتاء مما يلقي بآثاره على أنواع  المحاصيل التي يمكن أن تجود على وفق متطلباتها لكميات 
 اإلشعاع الشمسي ومقدار مدة الضوء .

 
                                                           

توزيع، ، دار الصفاء للنشر وال 1( عبد العباس فضيخ الغريري وسعدية عاكول الصالحي ، جغرافية الغالف الحيوي ، ط1)
  .  61، ص 1113عمان ، 

  .  131، ص 2111بغداد ،  –، دار الكتب والوثائق  1( سالم هاتف احمد الجبوري ، علم المناخ التطبيقي ، ط2)



 

 
 

 ( 1جدول )
 ( وساعات السطوع النظرية والفعلية )ساعة/يوم(معدل زاوية سقوط االشعاع الشمسي)

  2111 -1134الديوانية للمدة لمحطة  

ية سقوط او معدل ز  االشهر
 () االشعاع الشمسي

معدل ساعات السطوع 
 النظرية)ساعة/ يوم(

 السطوع ساعات معدل
 (يوم/ ساعة) الفعلية

 6041 1103 37 كانون الثاني
 703 1101 4601 شباط
 801 1101 5705 ارإذ

 803 1201 68038 نيسان
 903 1301 77021 مايس
 1106 1401 81013 حزيران
 1106 1301 7901 تموز
 1103 1301 71011 آب

 1103 1201 61028 أيلول
 805 1101 49021 لوتشرين األ 

 702 1102 39038 تشرين الثاني
 602 1101 34031 لوكانون األ 
 8085 11079 58047 المعدل

  2114زالي ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ، المصدر : الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزل
 (1شكل )

 معدل ساعات السطوع النظرية والفعلية في منطقة الدراسة مقارنة مع األيام الغائمة 

 
 ( . 1) جدولبيانات  على اً اعتمادالمصدر :           

0

2

4

6

8

10

12

14

16

معدل ساعات 
 السطوع النظرية 

معدل ساعات 
 السطوع الفعلية  



 

 
 

 درجة الحرارة :  –ب 
ا من تأثير مباشر وغير مباشر على الظواهر تعد درجة الحرارة من عناصر المناخ المهمة لما له     

جميعها بجانب تأثيرها على مظاهر الحياة كلها ، إذ ترتبط درجة حرارة النبات بالظروف المحيطة به ، 
وهي بذلك تختلف عن درجة حرارة جسم اإلنسان والحيوانات الراقية التي تحتفظ بدرجة حرارة داخلية منتقلة 

اك فروق طفيفة بين درجة حرارة النبات ودرجة حرارة الجو المحيط به ، من الوسط الذي تعيش فيه وهن
وتعود هذه الفروق إلى عدم استجابة السوائل الموجودة داخل النبات إلى التغير المفاجئ والذي يطرأ على 

وأن لكل صنف من النباتات  ثالثة أنواع  من درجات الحرارة تجدد نموه خاللها  (1)درجة حرارة الجو،
درجات الحرارة العليا والتي عندما يصل إليها النبات يتعرض لألضرار أو التوقف عن النمو،  وهي

ودرجات الحرارة الدنيا التي تشكل االضرار نفسها إذا وصل اليها النبات ، أما الثالثة فهي درجة الحرارة 
نتاجه  ، كما تختلف متطلبات المثلى التي يكون عندها النبات في أفضل حاالت نموه أو انباته ونضجه وا 

 ( 2المحاصيل لدرجات الحرارة باختالف أنواع ها جدول )
 

 (2جدول )
 المتطلبات الحرارية للمحاصيل التي تزرع في قضاء الديوانية 

 (الدرجة المثلى )م (درجة الحرارة الدنيا والعليا )م المحصول 
 32 11 - 3 الذرة البيضاء 

 32 - 31 34 -صفر  المحاصيل العلفية 
 21 34 - 11 الخضر الصيفية 

 24 32 - 31 القمح
 22      31 – 11 الذرة الصفراء

 21 31 - 1 الشعير  
  13 – 1444 21 - 6 الخضر الشتوية 

  المصدر: 
 -177، ص 1988ميد نوري محمد امين ، مبادئ المحاصيل الحقلية ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، أو  -

179 . 
، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  1محاصيل العلف والمراعي ، ط، ه وزمالؤ تكريتي رمضان احمد ال -

    .  143، ص 1981
 

                                                           
  .  33، ص 2111، دار وائل للنشر ، نابلس ،  1( منصور حمدي ابو علي ، الجغرافية الزراعية ، ط(1



 

 
 

( أن معدالت درجات الحرارة في القضاء تتصف بارتفاعها مع زيادة معدل 3نلحظ من الجدول )        
( ْم 2143وي لدرجة الحرارة )عدد ساعات السطوع الشمسي وكمية اإلشعاع الواصلة وقد بلغ المعدل السن

( ْم لتستمر باالرتفاع التدريجي حتى تصل إلى 1346إذ تبدأ درجات الحرارة باالرتفاع من شهر إذار )
( ْم الذي سجلت فيه أعلى معدالت درجات الحرارة العظمى 3141أعلى معدالتها في شهر تموز )

في حين تبدأ درجات الحرارة باالنخفاض  ( ْم لكل منهما على الترتيب ،1141،  2341والصغرى فكانت )
( ْم الذي سجلت فيه معدالت درجات 1143التدريجي لتصل إلى أدنى معدل لها في شهر كانون الثاني )

( ْم لكل منهما على الترتيب ، ويتضح من بيانات الجدول 1643 -143الحرارة العظمى والصغرى فكانت )
يومي والشهري والسنوي كبير في منطقة الدراسة إذ يبلغ ( أن المدى الحراري ال2( شكل رقم )3رقم )

( ْم وبين 1141( ْم إذ يسجل ادنى مدى حراري في شهر كانون األول )11413المدى الحراري السنوي )
( ْم في شهر آب كأعلى مدى حراري في منطقة الدراسة ويدل ذلك على خضوع منطقة الدراسة 1146)

 اتساع المدى الحراري يعني ان المنطقة ذات مناخ قاري جاف. للمؤثرات الصحراوية الجافة إذ أن
 ( 3جدول )

معدل درجات الحرارة الصغرى والعظمى والمدى الحراري والمعدل الشهري  والسنوي )ْم( لمحطة 
 ( 2111 -1134الديوانية للمدة )

 ري المعدل الشه المدى الحراري  درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى االشهر 
 1143 11 1643 143 كانون الثاني

 1143 1241 2141 343 شباط
 1346 1342 2443 1241 ارإذ

 2141 1341 3141 1341 نيسان
 3141 1146 3341 2343 مايس
 3142 1142 1241 2141 حزيران
 3141 1143 1143 2341 تموز
 3446 1146 1141 2641 آب

 3244 1141 1143 2142 أيلول
 2643 1141 3143 1141 لو تشرين األ

 1346 1243 2141 1241 تشرين الثاني
 1343 1141 1343 641 لو كانون األ

 2143 11413 3141 1643 المعدل السنوي
 المصدر : الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة . 



 

 
 

 ( 2شكل)
 ى في قضاء الديوانية معدالت درجات الحرارة العظمى والصغر 

 
 ( . 3) جدولبيانات  على اً اعتمادالمصدر :  

 
يتضح مما تقدم أن معدالت درجات الحرارة في منطقة الدراسة ال ترتفع بحيث تزيد على المعدالت     

التي تحتاجها المحاصيل الزراعية للنمو كما انها ال تنخفض إلى ما دون الصفر المئوي بحيث تؤثر في 
لنمو الخضري للمحاصيل الزراعية ، لذا فان معدالت درجات الحرارة تكون مالئمة لنمو عملية ا

 المحاصيل الزراعية الشتوية منها والصيفية . 
أما أثر درجات الحرارة في التربة فأنها تعمل على زيادة سرعة العمليات البايلوجية للمحاصيل     

درجة حرارة التربة فوق الحد االدنى لنمو ذلك الزراعية ويستمر المحصول في النمو طالما كانت 
 (. 1المحصول والعكس صحيح جدول )

 
 ( 1جدول )

 ( 2111 -1134المعدالت الشهرية لدرجة حرارة التربة في قضاء الديوانية للمدة )
كانون  االشهر

 الثاني
تشرين  أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان اراذ شباط

 لواأل 
تشرين 
 الثاني

كانون 
 لواأل 

المعدل 
 السنوي

درجة الحرارة 
 )ْم(التربة 

1301 1509 2107 2305 3102 3408 3509 3809 3604 3108 2302 1702 2607 

 المصدر : الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية ، قسم االنواء الزراعية والمائية ، بيانات غير منشورة . 
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 : الرياح  –ج 
وازية لسطح األرض وبذلك تختلف عن الحركة العمودية للهواء التي وهي حركة الهواء األفقية الم     

تبدو على شكل تيارات هوائية صاعدة وهابطة ومعرفة خصائصها وسرعتها واتجاهها لما لها من أثر في 
حدوث الكثير من ظواهر الطقس، مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وتكون الغيوم والرعد والبرق 

ثر على النباتات تأثيرًا مباشرًا ويتباين تأثيرها حسب سرعتها ومقدار ما تحمله من رطوبة إذ تؤ  (1)وغيرها،
وبخار ماء والتربة ، ولها تأثير ايجابي ، وتأثير سلبي إذ أنها تزود النباتات بغاز ثنائي أوكسيد الكاربون 

العمليات الكيميائية والحيوية الالزم لعملية التركيب الضوئي وكذلك غاز األوكسجين الالزم لعملية التنفس و 
كما يؤدي نشاط حركة الرياح إلى تكسر سيقان النباتات وتكسرها وتمزق أوراقها فهي من  (2)في التربة

خالل سرعتها تزيد من تساقط األزهار والثمار في موسم التزهير فضاًل عن تكسير األغصان وتساقط 
 األوراق الصغيرة . 

ركه الرياح في النباتات فتتمثل في زيادة عمليتي )النتح والتبخر( من أما األثر اآلخر الذي تت     
ن سرعتها مع أشهر فصل الصيف الحار  أغصان النباتات في سطوح األوراق والتربة على حد سواء وا 
التي يعاني فيها اصاًل من نسب التبخر المرتفعة وشحة المياه مما زاد من تفاقم هذا التأثير سلبًا ، ويرجع 

زدياد سرعة الرياح في أشهر الموسم الصيفي منها من أشهر الموسم الشتوي إلى امتداد الضغط سبب ا
ومن خالل  (3)الواطي الهندي والمتمركز على شبه القارة الهندية وامتداده على منطقة الخليج العربي.

ة الدراسة إذ تزداد ( يتضح أن الرياح السائدة هي الرياح الشمالية الغربية في منطق3( والشكل )4الجدول )
م/ ثا( وفي شهر حزيران وتموز تصل سرعتها  2412سرعة الرياح فبلغ المعدل العام للرياح في المنطقة )

 241( م/ ثا على التــــرتيب فضاًل عن شهر آب الذي بلغ معدل سرعـــــــــــة الريــــــاح فيه )341،  342إلى )
الثاني وتشرين األول والثاني فقد بلغ معدل سرعة الرياح فيها  م/ ثا(، أما في أشهر كانون األول وكانون

 ( م/ ثا لكل منها على الترتيب . 141،  143،  241، 141)
 
 

                                                           
، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 2هزاع البياتي ، اسس علم المناخ ، ط( صباح محمد الراوي ، السيد عدنان (1

  .  124، ص 2111الموصل ، 
 .   213( عادل سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي ، مصدر سابق ، ص(2
، مطبعة جامعة  علي حسين الشلش ، مناخ العراق ، ترجمة عبد االله رزوقي كربل وماجد السيد ولي ، جامعة البصرة 3))

 .  21، ص 1133البصرة ، 



 

 
 

 ( 4جدول )
  2111 -1134معدل سرعة الرياح الشهري )م/ ثا( واتجاهها لمحطة الديوانية للمدة 

 اتجاه الرياح السائدة  معدل سرعة الرياح )م/ ثا( االشهر 
 شمالية غربية 201 انون الثانيك

 شمالية غربية 205 شباط
 شمالية غربية 209 ارأذ

 شمالية 301 نيسان
 شمالية 206 مايس
 شمالية غربية 302 حزيران
 شمالية غربية 304 تموز
 شمالية غربية 204 آب

 شمالية غربية 109 أيلول
 شمالية غربية 108 لوتشرين األ 

 ة غربيةشمالي 106 تشرين الثاني
 شمالية غربية 109 لوكانون األ 
 شمالية غربية 2042 المعدل 

 المصدر : الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة .

 (3شكل )
 اتجاهات الرياح في منطقة الدراسة

 ( . 5) جدولبيانات  على اً اعتمادالمصدر :  

0

10

20

30

40

50

60

70
 شمال 

 شمال شرقي

 شرق

 جنوب شرقي

 جنوب

 جنوب غربي

 غرب

 شمال غربي

 السرعة

%30=سم 1  

N 



 

 
 

اين الواضح في سرعة الرياح في منطقة الدراسة بين فصلي الصيف والشتاء يظهر مما تقدم التب       
لما لها من أثر على استعماالت األرض الزراعية والسيما محاصيل الحبوب القمح والشعير والمحاصيل 
األخرى ، وكذلك لها أثر على الحيوانات إذ في اعتدال سرعة الرياح تكون مالئمة أكثر للحيوانات الحقلية 

حالة ازدياد سرعة الرياح فيكون أثرها على المراعي والحيوانات نفسها من خالل تطاير الرمال على  وفي
 الحيوانات والسيما الحقلية في منطقة الدراسة . 

 الرطوبة النسبية :  –د 
تعد الرطوبة النسبية من عناصر المناخ المؤثرة على استعماالت األرض الزراعية ، إذ تعد أحد      

الرطوبة الجوية وهي تمثل نسبة بخار الماء الموجودة فعاًل في الهواء إلى بخار الماء الذي  مظاهر
 -يستطيع الهواء استيعابه في درجة حرارة معينة ويعبر عنها بالنسبة المئوية ، وهي تتراوح ما بين )صفر

أم أحياء أخرى إذ تؤثر  للرطوبة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الكائنات الحية سواء أكانت نباتات (1)%(.111
تأثير مباشر على بعض العمليات الفسيولوجية في النبات السيما اثناء مرحلتي األزهار واألثمار ويتجلى 
األثر األكبر للرطوبة في تأثيرها على معدل النتح الذي يتم من النبات والذي ينعكس أثره على الصفات 

بة بحيث ال توفر االحتياجات الضرورية من البروتين النباتية كافة فضاًل عن التأثير المباشر للرطو 
وأن ارتفاع معدالتها يعني تقليل عمليات االرواء والعكس صحيح كما ان انخفاض  (2)والكاربوهيدرات.

معدالتها في فصل الصيف يؤدي إلى زيادة عدد الريات بالشكل الذي يؤدي إلى اضطراب العمليات 
 تها يؤدي إلى ظهور بعض األمراض. الحياتية النباتية وأن زيادة كميا

تتباين معدالت الرطوبة النسبية في منطقة الدراسة إذ بلغ المعدل السنوي للرطوبة النسبية      
( 1%( وهي منخفضة بعامة وذلك لوقوعها تحت تأثير الخصائص الصحراوية ويشير الجدول )11423)

شتاء إذ بلغت في كانون األول وكانون الثاني إلى أن أعلى المعدالت للرطوبة النسبية سجلت في فصل ال
%( على الترتيب في حين سجلت أوطأ المعدالت في فصل الصيف إذ بلغت في شهر 1343،  1144)

%( على الترتيب ويتضح مما تقدم مدى حاجة المحاصيل الزراعية في 2641، 2144حزيران وتموز )
عدالت الرطوبة النسبية مقارنة بأشهر الشتاء وهذا منطقة الدراسة إلى مياه الري صيفًا نظرًا النخفاض م

يعني ضياع كميات كبيرة من مياه الري سواء أكان من النبات ام التربة ولتقليل من هذه الضائعات يفضل 
 الري الليلي . 

                                                           

  .  111، ص 2111( نعمان شحادة ، علم المناخ ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 1)
  .   124، ص 1111، 1( علي حسن موسى ، المناخ والزراعة ، دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعة ، ط2)



 

 
 

 ( 2111 -1134( المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في محطة الديوانية للمدة )1جدول )
كانون  االشهر

 الثاني
تشرين  أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط

 لواأل
تشرين 
 الثاني

كانون 
 لواأل

المجموع 
 السنوي

معدل الرطوبة  
 44028 6605 5705 4103 3208 2902 2701 2605 3108 4102 5101 5902 6803 النسبية )%(

  . منشورة غير بيانات ،لزلزالي والرصد ا المناخ قسم ، العراقية الجوية لألنواء العامة الهيأةالمصدر : 

 ( 1شكل )
 ( 2111 -1134معدالت الرطوبة النسبية لمحطة الديوانية للمدة )

  ( .6) جدولبيانات  على اً اعتماد المصدر :

 التساقط المطري :  –ه 
دت األمطار مهمة  في زيادة معدالت الجريان السطحي وزيادة مناسيب المياه الجوفية ، إذ كلما زا       

كمية األمطار أزداد أثرها اإليجابي في رفد وتغذية شبكة األنهار وأشكال المياه الجوفية فضاًل عما يرافقها 
من توسع في المساحات المزروعة والواقعة خارج نطاق األراضي المروية ، األمر الذي يتطلب معرفة 

لك من أهمية كبيرة في تأمين المياه مسبقة بكمية األمطار المتساقطة ومواعيدها وتوزيعها المكاني لما لذ
الالزمة لنمو النبات وااللتزام بعدد الريات المحددة لها خالل الفصل البارد من السنة والذي يتضمن 

%( من المجموع السنوي لألمطار 11األشهر المطيرة التي تزداد فيها معدالت تساقط األمطار عن )
%( في حين يعد الشهر جافًا خالل 11 -4فيها ما بين )وأشهر أخرى انتقالية تتراوح معدالت األمطار 

الفصل البارد وتحديدًا في نهاية وصول المنخفضات الجوية إذا كانت معدالت األمطار فيه أقل من 
  (1)%( من مجموع األمطار السنوية المتساقطة في منطقة معينة.4)

                                                           

االروائي واالستغالل االمثل لمصادر المياه في منطقة الفرات  –لوضع المائي ( علياء حسين البو راضي ، تقويم ا1)
  .  34، ص 2111االوسط ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 
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لديوانية على هيأة أمطار وهي على لذلك ينحصر شكل التساقط في محافظة القادسية ومنها قضاء ا     
العموم تتصف بقلة كميتها وتذبذبها ومن المعروف أن الحياة النباتية والحيوانية ال يمكنها أن تستفيد من 
كل ما يسقط من مياه األمطار على سطح األرض وذلك ألن نسبة من مياه األمطار تضيع بوسائل 

ين أن األمطار تبدأ بالتساقط في منطقة الدراسة ابتداًء ( يتب4( والشكل )6مختلفة ، ومن خالل الجدول )
ملم( وتستمر بالتزايد لتبلغ أكبر كمية لها في شهر 141من شهر تشرين األول وبكميات قليلة تصل )

ملم( كما يسجل في الشهر نفسه أدنى معدالت درجة الحرارة وأعلى معدالت 24كانون الثاني بمقدار )
ملم(  443بعد هذا الشهر في التناقص لتصل إلى ادنى كمياتها في شهر مايس ) الرطوبة النسبية ، ثم تبدأ

أما األشهر التي ينقطع فيها التساقط فهي )حزيران ، وتموز ، وآب ، وأيلول( علمًا أن المجموع السنوي 
 ملم( . 121413للتساقط المطري في منطقة الدراسة قد بلغ )

 ( 6جدول )
 (2111 -1134الت األمطار لمحطة الديوانية للمدة )المجموع الشهري والسنوي لمعد

كانون  االشهر
 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 لواأل

تشرين 
 الثاني

كانون 
 لواأل

المجموع 
 السنوي

 15041 5142 1.41 .4. صفر صفر صفر صفر 245 1.41 1541 1.41 52 االمطار )ملم(

النسبة 
 المئوية %

 100 .114 1141 245 صفر صفر صفر صفر 2 .114 1041 15 51

  .  منشورة غير بيانات ، الزلزالي والرصد المناخ قسم ، العراقية الجوية لألنواء العامة الهيأة المصدر :
 ( 4شكل )

 ( 2111 -1134تذبذب كمية االمطار في منطقة الدراسة عن معدلها للمدة )

  ( .6) لجدوبيانات  على اً اعتمادالمصدر: 
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 ( ملم)األمطار 



 

 
 

ويتضح مما تقدم أن أمطار منطقة الدراسة تمتاز بقلة كمياتها وتذبذبها وعدم انتظامها وال يمكن     
االعتماد عليها في قيام النشاط الزراعي ، وعلى الرغم من ذلك فإن لألمطار تأثيرًا واضحًا في تقليل عدد 

 الريات في األشهر التي تتساقط فيها األمطار. 
  التبخر : – و

هو عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية )بخار ماء( عندما يكون الهواء غير      
مشبع ببخار الماء وينقل الماء من سطح األرض إلى الجو بواسطة التبخر والنتح اللذين ال يحدثان إال 

بحيرات واألنهار والسدود ومن بوجود الماء فالتبخر يحدث من المسطحات المائية )المحيطات والبحار وال
التربة الرطبة( ، أما النتح فيحدث من مسامات وأوراق النباتات ويعتمد على رطوبة التربة والرطوبة 

  (1) الجوية.
ويعرف التبخر/ النتح بأنه كمية المياه التي يفقدها حقل ما مغطى تماما بمزروعات خضراء وفي       

وهو عامل رئيس في تحديد الحاجات  دد اساسًا باألحوال الجويةمرحلة نشطة من مراحل النمو والمح
اإلروائية ألي مشروع زراعي ألنه يمثل اقصى الضائعات المائية في مساحة معينة تحت أحوال مثلى من 

 (2)رطوبة التربة.
ة قبل االقدام على المشاريع الزراعية ينبغي التعرف على معدالت التبخر والنتح الشهرية والسنوي    

لغرض التهيؤ مسبقًا لحاجة النبات التقريبية من الماء خالل مدة النمو وبخالفه ال يمكن ضمان مستقبل 
العمليات الزراعية في مثل هذه الظروف المناخية إذ تتباين كمية التبخر السنوي من منطقة ألخرى حسب 

( 3ويتضح من الجدول ) (3)دوائر العرض والظروف المناخية إذ تزداد نسبته في العروض المدارية.
ملم( كمعدل سنوي حيث تبدأ معدالت 331241( أن مجموع قيم التبخر مرتفعة جدًا إذ بلغت )1والشكل )

ملم( وسجلت أعلى معدالت التبخر 31141التبخر باالرتفاع التدريجي أبتدأ من شهر مايس فبلغ المعدل )
 ( ملم لكل منها على الترتيب . 14341،  11141،  11343في أشهر )حزيران وتموز وآب( إذ بلغت )

ملم( 11441ويكون معدل التبخر في فصل الصيف من شهر مايس حتى نهاية شهر تشرين األول )     
نخفاض معدالت الرطوبة النسبية  وهذا االرتفاع في معدالت التبخر يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وا 

 ( .6جافة جدول )وانقطاع التساقط فضاًل عن نشاط الرياح الحارة ال

                                                           
  .  131، ص2113، عمان ، 1حمد غانم ، الجغرافية المناخية ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط( علي أ(1
( محمد جعفر السامرائي ، تقييم طرائق احتساب الموازنة المائية المناخية والحاجات االروائية في العراق ، مجلة الجمعية 2)

  . 331، ص 2111،  11الجغرافية العراقية ، العدد 
،  1111، ار الحكمة ، بغداد ( فاضل الحسني ومهدي الصحاف ، اساسيات علم المناخ التطبيقي ، مطبعة د3)

  . 111ص



 

 
 

 (3جدول )
 ( 2111 -1134معدالت التبخر والعجز المائي )ملم( لمحطة الديوانية للمدة )

 العجز المائي )ملم(  معدل التبخر )ملم(  االشهر 
 57 - 8201 كانون الثاني

 9806 - 11207 شباط
 17704 - 18907 ارأذ

 25606 - 27209 نيسان
 28406 - 39104 مايس
 46808 - 46808 حزيران
 49901 - 49901 تموز
 45801 - 45801 آب

 35904 - 35703 أيلول
 25103 - 25607 لوتشرين األ 

 121 - 13609 تشرين الثاني
 6402 - 8707 لوكانون األ 

  319109 - 331201 المجموع السنوي
  .   منشورة غير بيانات ، ليالزلزا والرصد المناخ قسم ، العراقية الجوية لألنواء العامة الهيأةالمصدر : 

 ( 1شكل )
 ( 2111 -1134معدالت التبخر والعجز المائي في منطقة الدراسة للمدة )

 ( .8) جدولبيانات  على اً اعتمادالمصدر : 
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 ( ملم)العجز المائي  (  ملم)معدل التبخر 



 

 
 

( ملم ويبلغ 3241،  3646أما أوطأ معدل للتبخر فقد سجل في شهري كانون األول وكانون الثاني )     
ملم( ويرجع 11141شتاء من شهر تشرين الثاني إلى نهاية شهر نيسان نحو )معدل التبخر في فصل ال

إلى اسباب متعددة منها انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبية ووجود الغيوم  ، وتجدر اإلشارة 
إلى أن معدالت التبخر تفوق معدالت التساقط المطري لذلك شهدت منطقة الدراسة عجزًا مائيًا ألشهر 

ملم( بينما بلغ أوطأ معدل 11141سنة جميعها إذ يصل إلى قمته في فصل الصيف في شهر تموز )ال
 ملم( .4641للعجز المائي في فصل الشتاء في شهر كانون الثاني )

يتضح مما تقدم أن ارتفاع قيم التبخر في القضاء تتطلب زيادة عدد الريات للمحاصيل الزراعية ومن      
دة االستهالك المائي والسيما في موسم الصيف وكذلك تعمل معدالت درجة الحرارة ثم يؤدي ذلك إلى زيا

العالية ازدياد عملية التبخر ومن ثم ارتفاع األمالح على السطح في معظم المناطق الزراعية في القضاء 
مل على مما يؤثر سلبًا على كمية ونوعية إنتاج المحاصيل ، كما يظهر أثره على االنتاج الحيواني إذ يع

زيادة حاجة الحيوانات إلى كميات أكبر من المياه بعد تعرض أجسامها إلى التعرق بسبب درجات الحرارة 
 العالية وقد تصاب ببعض األمراض نتيجة زيادة عملية التبخر ونقص المياه.   

     Soil: التربة     الثالث
والسيما الجزء اليابس منه على ارتفاع  تعرف التربة بأنها الطبقة الهشة التي تغطي سطح األرض       

 (1)ما بين بضعة سنتمرات إلى عدة أمتار فهي خليط معقد من المواد المعدنية والعضوية والهواء والماء،
والتربة تتأثر في تكوينها وتطورها بعوامل متعددة أهمها الصخور األم األصلية والمناخ والغطاء النباتي 

عة االنحدار وتصريف المياه السطحية والباطنية والزمن فضاًل عن والكائنات الحية والسطح وطبي
وبتعبير آخر فهي تكوين طبيعي في تطور مستمر وقد صنعتها الطبيعة بعمليات فيزيائية   (2)اإلنسان.

)ميكانيكية( وبتفاعالت كيميائية وحياتية بين الغالف الصخري والغالف الجوي والغالف الغازي والمجال 
كما جعلتها الوسط المالئم إلنتاج الغالت  فيها مطالب المسكن توافرتو بات والحيوان الحياتي للن

االقتصادية التي يستعملها اإلنسان لغذائه أو لكسائه أو لبعض مصنوعاته وتغطي سطح األرض كله 
  (3)باستثناء أجزائه التي يغطيها جليد دائم.

اعية وتباينها مكانيًا ، وتعد تربة منطقة الدراسة جزءًا للتربة عالقة قوية بتنوع استعماالت األرض الزر     
إذ تمتاز تربة القضاء بفقرها  (1)من السهل الفيضي الذي هو أحد االقسام الثانوية للسهل الرسوبي العراقي،

                                                           

 .  13، ص 1131، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1( علي حسين الشلش ، جغرافية التربة ، ط1)
 (2) Alan stahlar and Arthur stahlar, introducing physsied geography, second ation, New Yourk, 
1990, P.239.  

   6، ص 1134غرافية التربة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، ( ابراهيم ابراهيم شريف وعلي حسين الشلش ، ج3)
 (4) Buring, soil and soil conditions in Iraq, Ministry of Agricultural, Baghdad, 1960,P.121.   



 

 
 

بالمادة العضوية وغناها باألمالح بسبب طبيعة مناخها الصحراوي الذي ينعكس على ندرة النباتات 
  (1)ا الحشائش التي تعد اهم عوامل تزويد التربة بالمواد العضوية.الطبيعية والسيم

فضاًل عن ارتفاع نسبة األمالح فيها والسيما في موسم األمطار وارتفاع معدالت التبخر ورداءة    
الصرف الطبيعي بسبب قلة االنحدار وكذلك ارتفاع مناسيب المياه الجوفية القريبة من السطح. ومن 

 ( تقسم التربة في قضاء الديوانية إلى ثالثة أنواع  على النحو اآلتي: 1لجدول )( وا1الخريطة )
 تربة اكتاف االنهار :  –أ 

يمتد هذا النوع بصورة رئيسة في نطاق طولي على جانبي نهر الديوانية والدغارة والجداول المتفرعة     
)صدر الدغارة( إلى نهايتها من الحدود  منها ، إذ تبدأ من الحدود اإلدارية الشمالية للمحافظة في منطقة

الجنوبية من المحافظة وتنتشر في منطقة الدراسة ، وينتمي هذا النوع من التربة إلى المجموعة التي 
والتي تكونت بفعل ترسبات نهر الفرات األمر الذي أدى إلى تجمع (Terri Fluvents) يطلق عليها 

ذلك تتصف بارتفاع تجمعاتها جوار النهر مقارنة باألرض الترسبات وأكبرها حجمًا بالقرب من النهر ل
لذا تباينت فيها الخواص الفيزياوية والكيمياوية ألحتوائها على الرمل والغرين والطين   (2)المجاورة لها.

%( والغريـــن 14432( سم ، فقد بلغ معدل العمقين من الرمل )11 -31و  31 -1وضمن العمقين )
( سم فقد بلغ محتواها من 31 -1%( أما بالنسبة إلى العمق األول )23433ن )%( ومن الطيــــ11411)

 -31%( وفيما يخص العمق الثاني )21411%( ومن الطين )11411%( ومن الغرين )13434الرمل )
%( فتعد 22411%( ومن الطين )1143%( ومن الغرين )11431( سم فتتراوح محتواها من الرمل )11

 ( . 1زيجية غرينية جدول )هذه التربة ذات نسجة م
مما يسهل حركة الهواء والماء وتغلغل جذور المحاصيل وتكون قابليتها لالحتفاظ بالماء قليلة إال       

فضاًل عن تصريفها السطحي الجيد وعمق الماء الباطني فيها  (3)أنها تحوي على نسبة من الماء الجاهز،
%( وفي ما يخص العمق األول فقد بلغت نسبة األمالح 343وقلة ملوحتها إذ بلغ المعدل فيها وللعمقين )

%( 6424فيها فقد بلغ المعدل وللعمقين ) (PH)%( ، أما بالنسبة إلى 341%( والعمق الثاني )344)
فقد  (o.m)%( ، أما بالنسبة إلى المواد العضوية 641%( وللعمق الثاني )641وبلغت نسبة العمق األول )
لى العمق الثــــاني 242%( وبلغت النسبة إلى العمق األول )2414بلغ معدل العمقين فيها ) %( وا 

 (.1%(، جدول )241)

                                                           

 .  222، صمصدر سابق الجبار سلمان الشمري، رضا عبد 1))
 .  36، صمصدر سابق خطاب صكار العاني ،  (2)
اركه ملك وجواد عبد الكاظم ، خصائص التربة واثرها في استعماالت االرض الزراعية في محافظة القادسية ، ( صالح ي(3

  . 131، ص 2112( ، 11مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد )



 

 
 

 ( 1خريطة )
 أنواع  الترب في قضاء الديوانية 

 
 المصدر : 

  1:511111بمقياس  2115الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية لعام  -
 . 2112، االطلس الزراعي لمحافظة القادسية لعام محافظة القادسية ، مديرية زراعة الديوانية  -



 

 
 

 ج من تربة قضاء الديوانيةاذية لنمائوالفيزي الكيمياويةالخواص (   1جدول )
 العمق جإذالنم

 / سم
 الخواص الكيميائية الخواص الفيزيائية

ار 
النه

ف ا
كتو

 

الرمل 
% 

الطين  الغرين%
% 

 PH % ECE صنف النسجة
 مليموز/سم

o.m % 

 202 805 704 مزيجية غرينية 24066 61049 13085 31 - 1
 201 801 701 مزيجية غرينية 22041 6108 16081 61- 31

 2015 803 7025 مزيجية غرينية 23053 61014 15032 المعدل

هار
االن
ض 

حوا
ا

 

 101 16 702 مزيجية غرينية 3105 6104 701 31 - 1
مزيجية طينية  33061 6105 5091 61 -31

 ةغريني
708 1405 1 

مزيجية طينية  32055 61095 605 المعدل 
 غرينية

705 15025 1015 

ات
فض
منخ

ال
 

 104 21016 7016 غرينية طينية 6104 3808 1081 31 -1
 109 24021 708 غرينية طينية 53051 34041 1061 61 -31

 1065 22068 704 غرينية طينية 56095 3606 107 المعدل
احث بتحليل عينات من التربة لمنطقة الدراسة في مديرية زراعة القادسية ، شعبة التربة والمياه ، المصدر : قام الب

 .2116/ 27/1مختبر التربة والوقاية ، بتاريخ  
   
 نهار : تربة أحواض األ  –ب 

توجد هذه التربة في المناطق البعيدة عن مجاري األنهار في المناطق المحصورة بين ترب أكتاف      
تنتمي هذه المجموعة من ألنهار وترب المنخفضات ، لذلك فهي تسود في معظم أراضي القضاء ، و ا

ات التي حملتها والتي تكونت بفعل الترسب (1)(Solarthids)الترب إلى المجموعة الكبرى التي يطلق عليها 
قيقة ناعمة من يرسب النهر في المناطق المنخفضة البعيدة عن الضفاف ، ذرات د فروع نهر الفرات إذ

لذا تباينت  (2).( أمتار3 -2) نهار بمستوىكتاف األوالغرين ، وتنخفض عن مستوى تربة أالطين والرمل 
( سم ، فقد 11 -31و  31 -1وضمن العمقين ) رمل والغرين والطينفيها الخواص فهي تحتوي على ال

العمق  بالنسبة إلى أما، %( 32444%( والطين )11414%( والغرين )144بلغ معدل العمقين للرمل )
%( للتربة وفيما يخص 3144%( والطين )1141%( والغرين )641( سم فقد بلغ الرمل )31 -1ل )األو 

%( والطين 1144%( والغرين )4411محتواها من الرمل ) فتتراوح( سم 11 -31العمق الثاني )
مالح وللعمقين معدل غ نسبة األية طينية غرينية ، وتبل%( ، لذا تعد هذه التربة ذات نسجة مزيج33411)

                                                           

 . 33خطاب صكار العاني ، مصدر سابق ، ص 1))
 .  42سابق ، صانتظار ابراهيم حسين الموسوي ، مصدر  2))



 

 
 

( مليموز/ سم وبالنسبة إلى 11مالح )وز/ سم وفيما يخص العمق األول فقد بلغت األ( مليم14424)
 %( مليموز/ سم .1144العمق الثاني )

%( وفيما يخص العمق األول فقد بلغ 644فيها فقد بلغ معدل العمقين ) (PH)أما بالنسبة إلى       
فقد بلغ معدل العمقين  (%O,M)%( ، أما بالنسبة إلى المواد العضوية 643ثاني بلغ )%( والعمق ال642)
%( ، وهو ما يوضحه 1%( والعمق الثاني بلغ )141%( وبالنسبة إلى العمق األول فقد بلغ )1414)

الري  ( . وقد استغلت هذه التربة في العمليات الزراعية باستعمال األساليب والطرائق التقليدية في1جدول )
لذا اصبحت الملوحة من أبرز المشكالت التي تعاني منها ، وتستغل في زراعة المحاصيل التي تتحمل 

 نسبة الملوحة العالية مثل محصول الشعير. 
 تربة المنخفضات :  -ج

يوجد هذا النوع من الترب في الجزء الشمالي الغربي والشمالي الشرقي من المحافظة، وتنطوي تحت     
والتي تكونت بفعل ترسبات نهر الفرات في المناطق المنخفضة  (Torrets)(1)التي يطلق عليها  المجموعة

فيضانات  إلىان هذا النوع من التربة عبارة عن ارض منخفضة تعرضت و  (2)من سطح السهل الفيضي،
 الهبوط المستمر مع وجود أومتكررة وهي جزء من منخفض واسع نشط تكتونيًا ويمر بمرحلة الخسف 

  (3)حركات رفع موضعية صغيرة محدبة وان قسمًا من هذه الحركات التكتونية حديثة الظهور.
لذا فقد تباينت فيها الخواص فهي تحتوي من الرمل والغرين والطين من هذه التربة وضمن العمقين      

ن %( وم3141%( والغرين )146( سم وقد بلغ معدل العمقين فيها من الرمل )11 -31و  31 -1)
%( والطين 3343%( والغرين )1431%( ، أما بالنسبة إلى العمق األول فقد بلغ الرمل )41414الطين )

%( والطين 31411%( والغرين )1411%( منها وفي ما يخص العمق الثاني فقد بلغ الرمل )1141)
ة إلى نسبة ( ناعمة النسجة ، أما بالنسبغرينية طينية%( فيها ، فتعد هذه التربة ذات نسجة )43441)

%( مليموز/ سم وفي ما يخص العمق األول 22413األمالح فيها وللعمقين فقد بلغ معدل األمالح فيها )
 %( مليموز/ سم.21421( مليموز/ سم والعمق الثاني بلغت)21411فقد بلغت نسبة األمالح )

%( 6411عمق األول )%( وبلغت نسبة ال641فيها وللعمقين فقد بلغ المعدل ) (PH)أما بالنسبة إلى     
%( 1414%( ، أما بالنسبة إلى المواد العضوية فيها فقد بلغ معدل العمقين فيها )643والعمق الثاني )

(. وهذه التربة 1%( ، وهو ما يوضحه جدول )141%( والعمق الثاني )141وبلغت نسبة العمق األول )

                                                           
  .  33خطاب صكار العاني ، مصدر سابق ، ص ((1
 .  12، ص1134، 1( محمد ازهر السماك وزمالءه ، العراق دراسة اقليمية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ج2)

لعراقية ، الهيأة ( عبد اهلل نجم العاني وزمياله ، الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض ترب االهوار في العراق ، مجلة الزراعة ا(3
 .   2، ص 2111العامة للبحوث الزراعية ، وزارة الزراعة ، العدد االول ، 



 

 
 

ن قريبًا جدًا من السطح أو فوقه في تكون منبسطة ومنخفضة ويرتفع فيها منسوب المياه الجوفية ويكو 
لذلك بقيت الزراعة في هذه التربة اسيرة لبعض أنواع   (1)معظم الحاالت لذلك فهي تربة رديئة الصرف،

لذا فان عملية ( 2)المحاصيل الزراعية التي تتحمل الملوحة ومن أبرزها محصول الرز فضاًل عن الشعير.
  (3)كنها لتكون أفضل أنواع الترب مالئمة إلنتاج محصول القطن.استصالح أقسام واسعة من هذه التربة تم
 نهار( : الرابع : الموارد المائية السطحية )األ 

يعد الماء من أهم الموارد الطبيعية على سطح األرض فهو يدخل في العمليات الحيوية جميعها       
د المصدر األول لقيام النشاط الزراعي للكائنات الحية والتي تعتمد في نشاطاتها جميعها على الماء ، ويع

لذلك تؤدي األنهار دورًا كبيرًا في استقرار اإلنسان ونشوء الحضارات منذ فجر  (1)والنشاطات األخرى،
التاريخ وحتى يومنا هذا وما وجود الحضارات اإلنسانية الكبيرة حول األنهار إال شاهد على هذه 

وجعلنا من الماء كل شيء حيجاء في قوله تعإلى فالماء هو أساس كل شيء كما  (4)الظاهرة،
إذ  (1)

تشير اآلية الكريمة في داللتها ودقتها إلى أهمية الماء وتعده المصدر الرئيس للحياة على األرض فأينما 
 وجد الماء وجدت الحياة .

جزءًا من  وفي منطقة الدراسة ال يمكن االعتماد على األمطار في قيام النشاط الزراعي ، إذ تعد     
المناطق الجافة التي تكون قليلة المياه نتيجة لنقصان رطوبة الجو )التساقط المطري( كذلك قلة تدفق 

وزيادة على ذلك خصائص المياه  (6)األنهار ونقصان مستوياتها فضاًل عن نقصان المياه الجوفية،
( جزء بالمليون أي 1111ة التي تبلغ )الفيزيائية والكيميائية والتي تقلل من أهميتها ممثلة بملوحتها العالي

( 243( مليموز/ سم ، علمًا أن أقصى حد مسموح للملوحة بموجب معايير مياه الشرب )143ما يعادل )
  (3)مليموز/ سم.

                                                           

( سالم سالم عبد هادي الجبوري ، التحليل المكاني لمشاكل االنتاج الزراعي في محافظة القادسية ، رسالة ماجستير 3)
 .  44، ص 1001)غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

حمادي عباس حمادي ، العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج الرز في محافظة القادسية ، مجلة القادسية ، المجدلد  (1)
 .  140، ص 1001( ، العدد الثاني ، 1)

رحمن رباط حسين ، زراعة القطن وصناعة المنسوجات القطنية والعالقة بينهما في محافظة القادسية ، مجلة اداب  3))
 . 311، ص 2112( ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 13لعدد )الكوفة ، ا

    24 -21، ص 2111، دار الكتب والوثائق ببغداد ، 1( صفاء عبد االمير رشم االسدي ، جغرافية الموارد المائية ، ط1)
ار الشون الشافية ، صناعة ونشر د 1( مقداد حسين علي ، خليل ابراهيم محمد ، السمات االساسية للبيئات المائية ، ط4)

 .   64، ص 1111العامة ، بغداد ، 
   ( . 31االنبياء : اية )( 1)

(7) R.Compagnhcci, Lidachnh, K.Hahank,C.Homp.C.Malihe,Ishi Elomanor. Est.arhir, Hydvology and 
water Resources. Pranting (USA), p.205.   

طحية واثرها في توزيع السكان في محافظة القادسية ، مجلة القادسية للعلوم االنسانية حمادي عباس حمادي ، الموارد المائية الس 8))
 .  314، ص 1004( ، العدد االول ، 7، المجلد )



 

 
 

لذا تعد الموارد المائية السطحية )االنهار( المورد المائي الرئيس في منطقة الدراسة الذي تعتمد عليه    
لمحافظة  اإلداريةعند وصوله الحدود بنهر الفرات وفروعه داخل منطقة الدراسة.  الزراعة وهي تتمثل

ثالثة فروع )جدول الحرية الرئيس وشط  إلىالقادسية وتحديدًا عند شمال منطقة صدر الدغارة يتفرع 
يمكن  همية شط الديوانية وشط الدغارة في استعماالت األرض الزراعيةولبيان أ (1)الدغارة وشط الديوانية(.

 توضيحها على النحو اآلتي : 
 شط الديوانية :  –أ 

يعد أحد األنهار الرئيسة التي تجري في محافظة القادسية وهو امتداد لشط الحلة الذي يتفرع من     
الجانب األيسر لنهر الفرات مقدم سدة الهندية ، ويجري الشط مؤخر ناظم الصدر ولمسافة نهرية قدرها 

ناظم قاطع السنية ثم يستمر في الجريان حتى يخترق مدينة الديوانية بين الكيلومتر ( كم من ناحية 3443)
(. 33( ثم يجري في أراضي مشروع ديوانية شافعية مارًا بناحية السدير في الكيلومتر)46( والكيلومتر)41)

 (2)( وكما يأتي:11وأهم فروع وجدأول شط الديوانية يوضحها جدول )

( كم 31( ويبلغ طوله )3144: المتفرع من ناظم السنية في الكيلومتر ) يثجدول الشافعية الحد – 1
/ ثا( مخصصة إلرواء مساحة من األراضي الزراعية تصل إلى 3م 14416وطاقته التصريفية التشغيلية )

 ( ومن تفرعاته : 11( دونمًا توزعت بين ناحيتي الشافعية والسدير جدول )11131)
( من جدول الشافعية 12ول النورية من شط الديوانية عند الكيلومتر ): يتفرع جد جدول النورية -أ

/ ثا( مخصصة إلرواء مساحة من 3م144( كم، وطاقته التصريفية التشغيلية )21الحديث ويبلغ طوله )
 ( دونمًا .13346األراضي الزراعية تصل إلى )

( ويبلغ طوله 342د الكيلومتر )يتفرع جدول الحفار الصغير من جدول الشافعية عن الحفار الصغير : -ب
/ ثا(، مخصصة إلرواء منطقة الدراسة تقدر بحوالي 3م146( كم ، وطاقته التصريفية التشغيلية )1244)
 ( دونم. 21111)
يتفرع جدول الشافعية القديم من الضفة اليسرى لشط الديوانية عند الكيلومتر  جدول الشافعية القديم : – 2
/ ثا( مخصصة لسقي منطقة زراعية 3م1م ، وطاقته التصريفية التشغيلية )( ك1( ، ويبلغ طوله )12)

( دونمًا . أما مشروع توسيع شط الديوانية الذي يروي معظم األراضي الواقعة على 4311تصل إلى )
جانبي شط الديوانية بين ناظم السنية من بداية مشروع الرميثة بالضخ من شط الديوانية وبضمنها أراضي 

/ ثا( عند الصدر وتجري التصاميم 3م11انية شافعية ، تبلغ الطاقة التصريفية التشغيلية )مشروع ديو 
/ ثا( عند الصدر ، لتبلغ المساحة االجمالية على ضفتي شط الديوانية والتي 3م1142لتوسيعه الستيعاب )

 ( دونمًا. 134111شافعية ) –تقع ضمن مشروع ديوانية 

                                                           

 .     6، ص1116عبد االمير محمد علي محبوبه ، مصادر االرواء في محافظة القادسية ، بحث مطبوع بالرونيو ، ( (1
 .   11، ص 2114د المائية في محافظة القادسية ، قسم االشراف والمتابعة ، ( محمد جاسم مكطاف ، الموار 2)



 

 
 

 ( 6خريطة )
 حية في قضاء الديوانية الموارد المائية السط

 
  المصدر : 

 . 1:511111بمقياس  2115الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية لعام  -
خريطة الموارد المائية  G.I.Sمحافظة القادسية ، المديرية العامة للموارد المائية فرع الديوانية ، شعبة  -

 . 2115ومشاريع الري والبزل لعام 



 

 
 

 نهار المتفرعة من شط الديوانية (   األ11جدول )
مواقع التفرع من شط  اسم الجدول 

 الديوانية كم
 طول الجدول

 )كم(
الطاقة التصريفية 

 / ثا3التشغيلية م
المساحة التي 
 يرويها )دونم(

 91631 15017 31 3405 جدول الشافعية الحديث 
 13857 105 21 12 جدول النورية
 21111 107 1205 802 الحفار الصغير

 5841 1 6 42 جدول الشافعية القديم
 . 2114المصدر : مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، القسم الفني ، بيانات غير منشورة لعام 

 
( أن المعدل السنوي للتصريف الفعلي لشط 11أما تصريف مياه شط الديوانية فيتضح من الجدول )      

ثا ، ويتضح أن التصاريف تبدأ باالرتفاع التدريجي ابتدأ من شهر تموز / 3( م11431الديوانية قد بلغ )
/ ثا على الترتيب ، ويستمر باالرتفاع بسبب ذوبان الثلوج في األقسام 3( م13411،  41461وآب ويبلغ )

الشمالية من العراق ، وتتألف معظم المواد العالقة بمياه الشط من الجزيئات الدقيقة من الغرين والرمل 
ناعم والطين ثم يبدأ التصريف باالنخفاض في شهر ايلول بسبب االستعماالت الزراعية ، ثم يبدأ ال

باالرتفاع الكبير من شهر تشرين األول وتشرين الثاني ويستمر في كانون األول بسبب تساقط األمطار 
 وانخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي بدوره إلى قلة الضائعات المائية . 

 ( 11جدول رقم )
 / ثا 3م 2111معدل تصريف مياه شط الديوانية لعام 
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 .  2114في محافظة القادسية ، قسم التشغيل واالشراف لعام المصدر : مديرية الموارد المائية 
 
 شط الدغارة :  –ب 

( وبتصريف 113يتفرع شط الدغارة من شط الحلة من الجانب األيسر من المسافة الكيلومترية )     
( كم 13/ ثا ويبلغ طوله )3( م14/ ثا والتصريف التشغيلي ال يتجاوز في الوقت الحاضر )3( م64مقداره )

وان شط الدغارة بمسيرته الجنوبية الشرقية  (1)( دونم.311111وتبلغ المساحة المروية في شط الدغارة )
( ومركز قضاء عفك عند 23( وناحية سومر عند الكيلومتر)11يمر بمركز ناحية الدغارة عند الكيلومتر)

                                                           

   .2111 لعام االشراف والمتابعة، بيانات غير منشورة  قسم ، القادسية محافظة في المائية الموارد ( مديرية1)



 

 
 

( 14الجداول بلغ عددها )( وتتفرع منه مجموعة من 11( وناحية البدير عند الكيلومتر )1144الكيلومتر )
( م/ ثا ، وبلغ مجموع المساحـــــات التي ترويها 114111جدواًل وبطاقة تصريفية تصميمية بلغ مجموعها )

 ( .12( دونمًا. جدول )314113هذه الجداول )
( إن المعدل السنوي للتصريف الفعلي لشط 13أما تصريف مياه شط الدغارة فيتضح من الجدول )      
/ ثا ويتضح ان التصاريف تبدأ باالرتفاع التدريجي ابتداًء من شهر تموز وآب إذ 3( م34421بلغ ) الدغارة
/ ثا على الترتيب ويستمر االرتفاع بسبب ذوبان الثلوج في األقسام الشمالية 3( م13444،  14441تبلغ )

مر إلى كانون األول من العراق ثم يبدء التصريف باالرتفاع من شهر تشرين األول وتشرين الثاني ويست
/ ثا بسبب سقوط األمطار وانخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي بدوره إلى 3( م41466، 11461،13442)

 قلة الضائعات المائية 
أما فيما يخص نوعية المياه السطحية في منطقة الدراسة فتم دراسة خصائص شط الديوانية وشط       

( 11زراعية وتأثيرهما على االنتاج الزراعي ، فمن خالل جدول )الدغارة ومدى مالئمتهما لالستعماالت ال
الذي يبين نوعية مياه الري الصالحة حسب تصنيف مختبر الملوحة االمريكي يمكن تمييز نوعية المياه 
المالئمة للنبات من خالل اجراء التحليالت لعينات من مياه األنهار السطحية في القضاء ومقارنتها بدليل 

 (.14اه ألغراض الري جدول )نوعية المي
( أن الخصائص النوعية لمياه شط الديوانية فيها تباين في الخصائص 11يتضح من الجدول )        

( ْم 14411( ْم وانخفاضًا في شهر كانون الثاني )31416فدرجة الحرارة سجلت ارتفاعًا في شهر تموز )
ين المذكورين ، أما بالنسبة الى األس ويعود ذلك إلى ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة في الشهر 

فتباين هو اآلخر زمانيًا في منطقة الدراسة إذ سجل ارتفاعًا في شهر كانون الثاني  (PH)الهيدروجيني 
( ، أما فيما 6412( ويعود ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة وانخفض في شهر تموز إذ بلغ معدله )3424)

اينت هي األخرى زمانيًا ما بين الصيف والشتاء إذ بلغت فتب (TDS)يخص مجموع األمالح الذائبة 
( ، أما فيما يخص 643412( ، أما في شهر تموز فبلغت )634421معدالتها في شهر كانون الثاني )

( 14241التوصيلة الكهربائية فتباينت هي األخرى زمانيًا إذ بلغت أعلى معدل لها في شهر تموز إذ بلغ )
(  أما بالنسبة إلى االنيونات فتباينت زمانيًا ما بين شهري 14114ثاني إلى )وانخفضت في شهر كانون ال

( ملغم / 2413( ملغم / لتر وفي كانون الثاني )3434كانون الثاني وتموز إذ بلغ معدل النترات في تموز )
( ملغم / لتر على الترتيب وبلغ معدل الكبريتات 124،  111424لتر ، وبلغ معدل الكلوريدات )

 ( ملغم / لتر على الترتيب.211411،  166444)



 

 
 

 (   الجداول المتفرعة من شط الدغارة 12جدول )
 المساحة المروية )دونم( / ثا(3)م التصريف التصميمي الطول )كم( اسم الجدول

 41815 50957 2307 ابو صبخة
 2662 10355 406 ام صخيلة
 3191 10466 6 ابو حنين
 31 10443 305 ورشانه
 13814 10918 16 رالفوا

 52321 11 14 الجوعان
 49451 30635 1805 نفر

 2585 10352 4 ام الصخيم
 1439 10451 7 الفوارة
 36489 50214 11 جحيش

 13316 10877 12 قناة عفك 
 846316 140955 51025 الثريمة
 1442 10412 26064 التونية

 45154 50982 18 الجنابية اليسرى 
 17821 8011 31 ىالجنابية اليمن

 365943 610119 246011 المجموع
 المصدر :

 .  2114 لعام  منشورة غير بيانات والمتابعة، االشراف قسم ، القادسية محافظة في المائية الموارد مديرية -
 .  2114، شعبة ري الدغارة ، بيانات غير منشورة ،  القادسية محافظة في المائية الموارد مديرية -
 

 / ثا( 3)م 2111( معدل تصريف مياه شط الدغارة لعام 13جدول )
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 2114وقسم التشغيل لعام  والمتابعة االشراف قسم ، القادسية محافظة في ةالمائي الموارد مديريةالمصدر :  
. 

 
 



 

 
 

 ( 11جدول )
 نوعية مياه الري حسب تصنيف مختبر الملوحة االمريكي على درجة التوصيلة الكهربائية 

التوصيل الكهربائي مليموز/  النوعية
 سم

 مدى صالحية المياه

 الماء مالئم الغلب النباتات من دون ضرر (1025اقل من ) C1مياه ذات ملوحة منخفضة 
الماء مالئم للنباتات التي تتحمل الملوحة  C2 (1025 – 1075)مياه ذات ملوحة متوسطة 

بدرجة متوسطة في حالة الغسل الكافي للتربة 
 لمنع تراكم االمالح

ح على الماء مالئم للنباتات جيدة التحمل لالمال C3 (1075 – 2025)مياه ذات ملوحة عالية 
تربة جيدة البزل. يلزم كمية اضافية من الماء 

 لغرض الغسل

الماء مالئم للنباتات المحتملة جدًا للملوحة  ( 2025اكبر من ) C4مياه ذات ملوحة عالية جدًا 
ية جيدة البزل. يلزم غسل شديد إذعلى تربة نف

 الملوحة  

 المصدر : 
خضير الحديثي ، تقنيات الري الحديثة ومواضع اقرب في عصام خضير الحديثي واحمد مدلول الكبيسي وياس  -

 . 32، ص 2111، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة االنبار ،  1المسالة المائية ، ط
 .  57، ص 1988ليث خليل اسماعيل ، الري والبزل ، مديرية الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  -

 ( 14جدول )
 الري  دليل نوعية المياه ألغراض

 المدى الوحدة الرمز المتغيرات
 2111 – 1 ملغم / لتر TDS مجموع االمالح الذائبة
 PH 1 - 14 6 – 805 الحامضية ، القاعدية

 811 – 1 ملغم / لتر Na صوديوم 
 411 – 1 ملغم / لتر Ca كالسيوم
 61 – 1 ملغم / لتر Mg مغنسيوم
 78 – 1 ملغم / لتر K بوتاسيوم
 719 – 1 لغم / لترم CL كلوريد
 961 – 1 ملغم / لتر So4 كبريتات
  11 – 1 ملغم / لتر No3 نترات

 .  61، ص 2114المصدر : عبد االمير االسدي ، جغرافية الموارد المائية ، مطبعة الغدير ، البصرة ، 



 

 
 

  2111(  نتائج التحليالت المختبرية لمياه شط الديوانية لعام 11جدول )
 الشهر                                    

 الفحوصات                                
 المعدل

 تموز كانون الثاني
 31017 15041 درجة الحرارة 
 8025 7062 (PH)االس الهيدروجيني 
 735024 758012 (TDS)مجموع االمالح الذائبة 

 10251 10165 موز/ سميمل (Ece)التوصيلة الكهربائية 
 اتاالنيون

 ملغم / لتر
 No3 2098 3085النترات 
 114025 125 (CL)الكلوريدات 
 177055 214014 (So4)الكبريتات 

 وناتالكايت
 ملغم / لتر

 48068 51013 (Mg)المغنسيوم 
 114038 119051 (Na)الصوديوم 
 95063 122036 (Ca)الكالسيوم 
 6079 8013 (K)البوتاسيوم 

تحليل مياه شط الديوانية في منطقة الدراسة ، في مديرية بيئة الديوانية ، شعبة التحليالت المصدر : قام الباحث ب
 . 2116/ 1/ 27المختبرية ، بتاريخ  

 

أما بالنسبة الى الكايتونات فتباينت زمانيًا ما بين شهري كانون الثاني وتموز إذ بلغ معدل المغنسيوم       
( ملغم / لتر وبلغ معدل الصوديوم 41413لتر، وفي تموز بلغ ) ( ملغم /13413في شهر كانون الثاني )

( ملغم / لتر، والبوتاسيوم 122431،  14413( ملغم/ لتر وبلغ معدل الكالسيوم )111441،  111433)
( ملغم / لتر، ويتضح مما تقدم ان الخصائص النوعية لمياه شط الديوانية مالئمة 3413،  1461)

ة وانها تقع في خصائصها ضمن الحدود المسموح فيها الستعمال المياه . الستعماالت األرض الزراعي
 ( . 14( و )11جدولين )

( الخصائص النوعية لمياه شط الدغارة إذ يظهر أن هناك تباينًا في الخصائص 16يبين الجدول )    
( ْم 31413لغت )زمانيًا فدرجة الحرارة سجلت معدالتها في فصل الصيف ارتفاعًا متمثاًل بشهر تموز إذ ب

ويعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الدراسة ، أما في فصل الشتاء فقد انخفضت في شهر 
( ْم ويعود ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة في منطقة الدراسة ، أما بالنسبة 14461كانون الثاني إلى )

ة الدراسة إذ سجل ارتفاعًا من شهر كانون فتباين هو اآلخر زمانيًا في منطق (PH)إلى االس الهيدروجيني 
( ويعود ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة 641( وانخفضًا من شهر تموز إذ بلغ معدله )3426الثاني )
 التبخر .

 



 

 
 

 ( 16جدول )
  2111نتائج التحليالت المختبرية لمياه شط الدغارة لعام 

 الشهر                                    
 صات                                الفحو 

 المعدل
 تموز كانون الثاني

 31013 15071 درجة الحرارة 
 8027 709 (PH)س الهيدروجيني األ

 716015 726028 (TDS)مالح الذائبة مجموع األ
 10323 10255 موز/ سميمل (Ece)التوصيلة الكهربائية 

 االنيونات
 ملغم / لتر

 No3 3018 3093النترات 
 13902 18507 (CL)الكلوريدات 
 17109 21403 (So4)الكبريتات 

 وناتالكايت
 ملغم / لتر

 111045 117037  (Ca) الكالسيوم
 4908 51016 (Mg)المغنسيوم 
 114065 112013  (Na) الصوديوم

 604 9093 (K)البوتاسيوم 
لدراسة ،  في مديرية بيئة الديوانية ، شعبة التحليالت المصدر : قام الباحث بتحليل مياه شط الدغارة في منطقة ا 

 . 2116/ 1/ 27المختبرية بتاريخ 
 

فتباينت هي األخرى زمانيًا ما بين فصلي  (TDS)أما فيما يخص مجموعة األمالح الذائبة        
 ( ، أما في شهر تموز إذ بلغت611414الصيف والشتاء إذ بلغت معدالتها في شهر كانون الثاني )

( ، أما فيما يخص التوصيلة الكهربائية فتباينت هي األخرى زمانيًا إذ بلغت أعلى معدل لها في 621423)
( ، أما في فصل الشتاء فيرتفع معدلها في شهر كانون الثاني  14323فصل الصيف من شهر تموز بلغ )

(14244. ) 
نون الثاني وتموز إذ بلغ معدل النترات أما االينونات فتباينت هي األخرى زمانيًا ما بين شهري كا       

،  13142( ملغم/ لتر ، وبلغ معدل الكلوريدات )3413( ملغم/ لتر ، وفي كانون الثاني )3413من تموز )
( ملغم/ لتر. أما  الكاتيونات فتباينت هي 21143،  16141( ملغم/ لتر ، وبلغ معدل الكبريتات )13446

،  111414معدل الكالسيوم في شهري كانون الثاني وتموز ) األخرى في معدالتها زمانيًا إذ بلغ
( 112413،  111414( ملغم/ لتر والصوديوم )41411،  1143( ملغم/ لتر ، والمغنسيوم )116436

( ملغم/ لتر ويتضح مما تقدم أن الخصائص متباينة في مياه شط 143،  141ملغم/ لتر ، والبوتاسيوم )
 (.14و11سموح فيها . جدول )الدغارة وأنها ضمن الحدود الم



 

 
 

 المبحث الثاني
 الزراعية في قضاء الديوانية األرضالعوامل البشرية المؤثرة في استعماالت 

تتصف العوامل البشرية بأهمية بالغة والتي ال تقل عن العوامل الطبيعة في مدى تأثيرها على        
الدور بشكل واضح ومتصاعد مع االرتقاء  استعماالت األرض الزراعية في قضاء الديوانية ، ويظهر هذا

الحضاري لإلنسان وتقدمه كلما زادت قدراته في التغلب على الصعوبات التي تحول دون طموحه في 
 االستثمار االمثل للبيئة ، وفقًا لما تقدم سيتم توضيحها على النحو اآلتي : 

    Labour Forcesالعاملة                    األيدي:  األول
تعرف الزراعة بأنها الجهود المنتجة التي يبذلها اإلنسان المستقر في األرض والذي يحاول أن ينتفع       

بها عن طريق تحسين عمليات استعماالت األرض من أجل الحصول على المنتجات التي يحتاجها أو 
الحدين األدنى واألعلى وتمثل األيدي العاملة ذلك الجزء من السكان الذين تقع أعمارهم بين  (1)يرغب بها.

وتأتي أهميتها من حيث أعدادها وتوزيعها الجغرافي وما تملكه  (2)لسن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه.
 من مهارات وخبرات علمية مكتسبة ومتوارثة ، ولتوضيح دورها سيتم البحث فيها على النحو اآلتي: 

 العاملة الزراعية وطبيعتها :  األيديحجم  – 1
تتضح أهمية توافر األيدي العاملة ووجودها فهي المعول الذي تقوم عليه مراحل العمليات الزراعية     

ويرتبط توافر األيدي العاملة ويتم الحصول عليه بحجم السكان وتوزيعهم البيئي ومستوى تقدمهم العلمي. 
( نسمة أزداد إلى 211611بلغ ) 1136( أن عدد سكان قضاء الديوانية لعام 13ويتضح من الجدول )

%( وقد أزداد عدد سكان القضاء إلى 2446وبنسبة نمو سنوية بلغت ) 1116( نسمة عام 336121)
%(. أما من ناحية توزيعهم المكاني 2411وبزيادة سنوية متوقعة ) ()،2111( نسمة عام 413221)

%( 2141نت نسبتهم )%( بعد أن كا2441إلى ) 1116)البيئي( فقد زادت نسبة سكان الريف في تعداد 
. وترجع الزيادة بنسبة سكان الريف إلى  2111%( عام 2643، وقد وصلت إلى ) 1136في تعداد 

التوجه نحو االستقرار في المناطق الريفية وزيادة نسبة نموهم وقلة الهجرة نحو المدن ، فضاًل عن الزيادة 
لة المتمثلة بالدعم الحكومي خالل مدة الطبيعية في عدد سكان الريف ، وكذلك السياسة الزراعية للدو 

التسعينات وقد كان لهذا األثر اإليجابي في استعماالت األرض الزراعية من حيث توافر األيدي العاملة 
الزراعية ومن ثم ظهور آثاره على مجمل العمليات الزراعية في مراحلها وعبر متطلباتها المتنوعة، ويتباين 

)البيئي( فيما بين الوحدات اإلدارية من القضاء ، مما يؤثر في تباين حجم السكان وتوزيعهم المكاني 
 فرص العمل الزراعية المتاحة بين تلك الوحدات .

                                                           

 .  11، ص 2111علي احمد هارون ، جغرافية الزراعة ، مطبعة دار الفكر العربي ،  1))
،  1131بد الوهاب مضر الداهري ، االقتصاد الزراعي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل ، ( ع(2
  .  11ص
( استخرج الباحث )( 13زيادة عدد السكان من قبل الباحث كما يتضح في جدول .)  



 

 
 

 (13جدول )
  2116والمتوقع لعام  1116 -1136حجم السكان وتوزيعهم المكاني في قضاء الديوانية لعامي 

 السنة
مجموع السكان 

 )نسمة(
نسبة النمو 

 % )*(السنوية
ن الريف سكا

 )نسمة(
نسبة سكان 
 الريف %

نسبة النمو 
السنوية لسكان 

 الريف %

سكان الحضر 
 )نسمة(

نسبة سكان 
 الحضر %

نسبة نمو 
سكان الحضر 

% 
1987 261714 

2057 
64168 2404 

301 
197638 7505 

204 
1997 337426 86666 2506 251761 7403 

)**(2116 513224 2049 143172 2708 2099 375136 7301 2039 
 المصدر : اعتمادا على : 

 لمحافظة القادسية .  1987وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -1
  . القادسية لمحافظة 1997 لسنة للسكان العام التعداد نتائج ، لإلحصاء المركزي الجهاز ، التخطيط وزارة -2

 باعتماد المعادلة المعتمدة من االمم المتحدة وهي :  (r)بة النمو السنوية )*( تم استخراج نس
                  100                                    r = [√  

  
  

 
  ] 

 : عدد السكان في التعداد الالحق .  P0: عدد السكان في التعداد االخير .      P1إذ ان : 
n لسنوات بين التعدادين ينظر :: عدد ا 

       U.N .Demographic Year book, 36 issm, New York, 1986, p.53.             – 
 حسب المعادلة اآلتية :  2116)**( تم استخراج متوقع عدد السكان لعام 

                                                                      Pn = po           
 : عدد السكان في آخر تعداد .  P0 : عدد السكان المتوقع لسنة الهدف .       Pnإذ ان : 

r       . معدل النمو السكاني : n  : عدد السنوات الفاصلة بين آخر تعداد والسنة المستقبلية لالستزادة ينظر : 
، 2111باعة والنشر ، جامعة الموصل ، عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، مديرية دار الكتب للط -

 . 314ص
 

( نلحظ تصدر مركز قضاء الديوانية بأعلى نسبة لعدد السكان اإلجمالي وهي 11ومن خالل الجدول )    
%( 1444%( ثم تلتهما ناحيتا الشافعية والسنية بنسبة )11431%( تليه ناحية الدغارة بنسبة )63)
تصدر مركز القضاء بأعلى نسبة من سكان الحضر بلغت %( لكل منهما على الترتيب. فيما 6و)
%( 2414%( ثم ناحيتا السنية والشافعية بنسبة )3466%( تليه ناحية الدغارة بنسبة )12423)
%( لكل منهما على الترتيب ، ويرجع السبب في تصدر مركز القضاء بأعلى نسبة من سكان 1434و)

 واألعمال األخرى فيه. الحضر إلى تركز النشاطات الوظيفية والتجارية
على حين نلحظ من الجدول نفسه تصدر ناحية الشافعية بأعلى نسبة من سكان الريف بلغت      

%( 21412%( ، ثم ناحية السنية ومركز القضاء بنسبة )21433%( تليها ناحية الدغارة بنسبة )31463)
 ة على فئتين رئيستين هما:%( لكل منهما على الترتيب ، وتقسم األيدي العاملة الزراعي6464و)



 

 
 

 ( 11جدول )
 التوزيع البيئي لسكان قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية 

 اإلداريةالوحدات 
 المجموع الكلي )%(  إلىالنسبة  حجم السكان )نسمة(

 إلىاالجمالي  حضر ريف االجمالي
 القضاء

 إلىالريف 
 الناحية

 إلىالحضر 
 الناحية

 92023 17075 73 231267 15372 246639 مركز قضاء الديوانية
 2015 21012 7 5412 18296 23698 ناحية السنية
 3077 29038 11036 9458 25471 34928 ناحية الدغارة
 1085 31075 9055 4633 27528 32161 ناحية الشنافية

 111 111 111 251761 86666 337426 المجموع
 .  2114، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج تعداد محافظة القادسية لسنة  المصدر : جمهورية العراق ، هيأة التخطيط

 
: تمثل الفالحين مع أفراد أسرهم القادرين على العمل الزراعي  جيرة )العائلية(األيدي العاملة غير األ – أ

ل ، إذ يقومون بمختلف العمليات الزراعية من حراثة وبذار وري وحتى جني وتنظيف وتسويق المحاصي
 ( 21%( من مجموع العاملين الزراعيين . جدول )33الزراعية جميعها ، وتشكل هذه الفئة نسبة )

: تمثل هذه الفئة األيدي العاملة التي تتقاضى أجورًا مقابل جيرة )غير العائلية( األيدي العاملة األ –ب
في الزراعة ، جدول  %( من مجموع العاملين12عملها في األرض الزراعية ، وتشكل هذه الفئة نسبة )

 ( 1)( ، ويمكن تقسيم هذه الفئة على مجموعتين هما:21)
: وهم الذين يستأجرهم صاحب المزرعة للقيام  (المؤقتة أوالعاملة الموسمية  المجموعة األولى )األيدي –

رة بأعمال محددة خالل الموسم الزراعي ، إذ تتمثل بأوقات تنظيف الحقول والحراثة وشق الجداول الصغي
إليصال المياه إلى األراضي الزراعية وجني المحاصيل وتسويقها ، إذ يتقاضى هؤالء العمال أجورهم 

( دينار للعامل الواحد ، في حين يتسلم بعض 31111 – 11111بشكل أجر يومي يتراوح ما بين )
الحال في أشجار  العمال أجورهم اعتمادًا على عدد األشجار التي يقومون بتلقيحها أو جني ثمارها كما هو

( دينار للنخلة الواحدة ، وغالبًا ما يكون هؤالء العمال من سكان 2111 -1411النخيل التي تتراوح بين )
%( من مجموع العاملين في الزراعة ، وتزداد 11القرية أو من سكان القرى المجاورة ، وهم يشكلون نسبة )
 عية كما هو الحال في محصول التمر. الحاجة إليهم في مواسم تلقيح أو جني المحاصيل الزرا

                                                           

  ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الثالث . 1)



 

 
 

 ( 21جدول رقم )
  2111األيدي العاملة الزراعية واألجيرة في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام 

 اإلداريةالوحدات 
 المجموع جيرةاأليدي العاملة األ العاملة العائلية األيدي
 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 21 98 8 8 92 91 مركز قضاء الديوانية
 21 95 11 11 89 85 ناحية السنية
 27 125 13 17 86 118 ناحية الدغارة
 31 142 15 22 84 121 يةعافناحية الش

 111 461 - 57 - 413 المجموع الكلي
 - 111 - 12 - 88 النسبة الكلية

 14025 1110751 الوسط الحسابي 
 

 60449 160194 )*(لمعيارياالنحراف ا
 .  الثالث المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

( : هو الجذر التربيعي لمعدل مربعات انحرافات القيم في التوزيع عن الوسط الحسابي S)*( االنحراف المعياري )

√  ويستخرج من خالل المعادلة اآلتية :        
∑      ̅   

 
 

 
 
 
 
 

: وهم الفالحون الذين يعملون في المزرعة من بداية  (العاملة الدائمية المجموعة الثانية )األيدي –
الموسم الزراعي وحتى نهايته، وهم يقومون باألعمال الزراعية جميعها بدءًا من تهيئة األرض وانتهاء 

من المحصول الزراعي( خالل الموسم الزراعي بجني المحاصيل ، ويتقاضى هؤالء اجورًا عينية )نسبة 
 %( من مجموع العاملين في الزراعة .11الكامل وهم يشكلون نسبة )

تشير البيانات إلى أن أعلى نسبة إلى األيدي العاملة العائلية كان في ناحية الشافعية إذ بلغت     
%( ثم مركز قضاء الديوانية 26ة )%( من مجموع األيدي العاملة العائلية تليها ناحية الدغارة بنسب31)

%( على الترتيب . من جهة اخرى نجد ان نسبة األيدي العاملة 21%( و)21وناحية السنية بنسبة )
%( في ناحية 11%( و)13%( في ناحية الدغارة و)31%( في ناحية الشافعية و)31األجيرة بلغت )

( ان الوسط الحسابي لأليدي 21)(، ويلحظ من جدول 6السنية ومركز القضاء على الترتيب شكل )
( وان الوسط الحسابي لأليدي العاملة 114111( بانحراف معياري مقداره )1114641العاملة العائلية بلغ )

( وهذا يشير إلى ان هناك مياًل ورغبة في 14111( بانحراف معياري مقداره )11424األجيرة بلغ )
يرة إذ أن الفرق بين معدل عدد األيدي العاملة العائلية استعمال األيدي العاملة العائلية بداًل من األج

( لصالح األيدي العاملة العائلية ويضاف إلى ذلك أن االنحراف المعياري لعدد 314411واألجيرة بلغ من )
األيدي العاملة العائلية هو أعلى من االنحراف المعياري لعدد األيدي العاملة األجيرة وهذا يعني أن 



 

 
 

األيدي العاملة العائلية هو أعلى من األيدي العاملة األجيرة إذ وجد أن نسبة عدد األيدي التشتت في عدد 
%( في حين كانت نسبة عدد األيدي العاملة العائلية في الشافعية بلغ 21العائلية في ناحية السنية بلغ )

لعائلية بنسبة أكبر %( أي أن الزراعة في ناحية الشافعية تميل إلى االعتماد على األيدي العاملة ا31)
من بقية النواحي وعند قياس قوة وأتجاه العالقة بين عدد األيدي العاملة العائلية واألجيرة وجد أن قيمة 

( وهي عالقة جدًا قوية وباتجاه طردي ، اي ان الزيادة في عدد 14113معامل االرتباط )بيرسون( تساوي )
الختبار  (t)أليدي العاملة االجيرة وقد تم استعمال اختبار األيدي العاملة العائلية يرافقه زيادة في عدد ا

( 1414فكانت العالقة بين عدد األيدي العاملة العائلية واالجيرة تحت مستوى معنوية ) ()معامل االرتباط،
( 14313( وهي أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )44142المحسوبة تساوي ) (t)حيث وجد ان قيمة 
( وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط تمثل الواقع وليست 2( ودرجة حرية )1414ية )تحت مستوى معنو 

 ناتجة عن طريق الصدفة . 
 ( 6شكل )

  2111نسبة العاملين بالزراعة من األيدي العاملة العائلية واالجيرة حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة عام 

 ( 21المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )
 

( التركيب النوعي لأليدي العاملة الزراعية، وأن كاًل من الذكور 21كما يظهر من خالل الجدول )     
%( من مجموع األيدي العاملة الزراعية 46واإلناث يشاركون في العمل الزراعي ، إذ تبلغ نسبة الذكور )

العاملة من الذكور  ( أن أعلى نسبة لأليدي3%( ، ويبين الشكل )13في القضاء وبلغت نسبة اإلناث )

                                                           

( ) : الختبار معنوية معامل االرتباط البسيط نستعمل المعادلة اآلتية   
 

√    

   

( بدرجات حرية tوالتي لها توزيع )  

(n-2فاذا ) ( كانت قيمةt( الحسابية أكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية )n-2( ومستوى داللة ) 

 
( تمثل مستوى a( ) إذ )

 ترفض الفرض العدمي )معامل االرتباط يساوي صفر( ويتم قبول الفرض البديل )معامل االرتباط ال يساوي صفر(. المعنوية( 



 

 
 

%( من مجموع األيدي العاملة تليها ناحية السنية بنسبة 11كان في ناحية الدغارة إذ بلغت نسبتها )
%( على الترتيب. من جهة اخرى نجد 12%( و)21%( ثم الشافعية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )21)

دغارة تليها ناحية الشافعية والسنية %( في ناحية ال41أن نسبة عدد األيدي العاملة من اإلناث بلغت )
%( على الترتيب . ومن هذا نستنتج أن ناحية 13%( و)11%( و)11ومركز قضاء الديوانية بنسبة )

 الدغارة كانت أعلى الوحدات من حيث نسبة الذكور واإلناث العاملين في الزراعة قياسًا ببقية الوحدات . 
 ( 21جدول )

ملة الزراعية في قضاء الديوانية حسب النوع في الوحدات اإلدارية التوزيع الجغرافي لأليدي العا
  2111لعينة الدراسة لعام 

 الوحدات اإلدارية
 المجموع االناث الذكور

 % العدد % العدد % العدد
 12 58 13 26 12 32 مركز قضاء الديوانية

 23 111 19 39 26 71 ناحية السنية
 45 217 51 113 41 114 ناحية الدغارة
 21 97 18 39 21 58 ناحية الشافعية
 111 482 111 217 111 275 المجموع الكلي
  111  43  57 النسبة الكلية

 51075 68075 الوسط الحسابي 
 

 34،71 34025 النحراف المعياري
  .    الثالث المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

 (3شكل )
بالزراعة من األيدي حسب النوع )ذكور واناث( وحسب الوحدات اإلدارية لعينة نسبة العاملين 

  2111الدراسة عام 

 
 ( .21المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )



 

 
 

( 13464( يتضح أن الوسط الحسابي لأليدي العاملة من الذكور يساوي )21ومن بيانات جدول )      
( بانحراف 41464لحسابي لأليدي العاملة من اإلناث بلغ )( والوسط ا31424بانحراف معياري مقداره )

( ويشير هذا بوضوح إلى ان هناك مياًل إلى استعمال األيدي العاملة من الذكور 31461معياري مقداره )
( لصالح 16ورغبة فيها بداًل من اإلناث إذ بلغ الفرق بين معدل عدد األيدي العاملة من الذكور واإلناث )

من الذكور يضاف إلى ذلك أن االنحراف المعياري لعدد األيدي العاملة من اإلناث هو  األيدي العاملة
أعلى من االنحراف المعياري لعدد األيدي العاملة من الذكور وهذا يعني أن التشتت في عدد األيدي 

من العاملة من اإلناث هو أعلى من األيدي العاملة من الذكور إذ وجد ان نسبة عدد األيدي العاملة 
%( في 13%( في حين كانت نسبة عدد األيدي العاملة من اإلناث )41اإلناث في ناحية الدغارة بلغ )

مركز القضاء . وعند قياس قوة واتجاه العالقة بين عدد األيدي العاملة من الذكور واإلناث وجد ان قيمة 
الزيادة في عدد األيدي  ( وهي عالقة قوية جدًا وباتجاه طردي ، أي أن1414معامل االرتباط تساوي )

الختيار  (t)العاملة من الذكور يرافقه زيادة في عدد األيدي العاملة من اإلناث. وتم استعمال اختبار 
معنوية معامل االرتباط إذ وجد أن العالقة بين عدد األيدي العاملة من الذكور واإلناث معنوية تحت 

( وهي أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة 14121المحسوبة تساوي ) (t)( وقيمة 1414مستوى معنوية )
( وهذا يعني أن قيمة معامل االرتباط تمثل الواقع 2( ودرجة حرية )1414( تحت مستوى معنوية )14313)

 وليست ناتجة عن طريق الصدفة . 
 العاملة الزراعية :  األيديكثافة  – 2

ة دور مهم وله االثر البارز في توسع استعماالت إن توافر األيدي العاملة الكافية في منطقة الدراس      
األرض الزراعية ولمعرفة دور األيدي العاملة في الزراعة اعتمدت الدراسة معيارًا لكثافة األيدي العاملة 
الزراعية والتي تعتمد الدقة في معرفة عدد العاملين في الزراعة من خالل اعطائها الصورة الواضحة عن 

المزروعة فعاًل وعدد العاملين في الزراعة فعاًل، واستبعاد السكان غير العاملين في  العالقة بين المساحة
 الزراعة وكذلك المساحات غير المزروعة سواء أكانت صالحة لالستعماالت الزراعية أم غير صالحة . 

غ معدل ( يتضح أن هناك تباينًا في الكثافة الزراعية ما بين نواحي القضاء إذ بل22ومن الجدول )    
( نسمة / دونم موزعة على نواحي 14111، أي ما يقابل ) 2( نسمة/ كم1411الكثافة الزراعية للقضاء )

القضاء األربعة )مركز القضاء ، وناحية السنية ، وناحية الشافعية، وناحية الدغارة( بمعدالت بلغت 
يأتي كل من )الدغارة ، لكل منها على الترتيب ، و  2( نسمة / كم2431، و 1411، و 4421، و 3412)

( نسمة/دونم 14123و 14116و 14163و 14113والشافعية ، والسنية ، ومركز القضاء( بمعدالت بلغت )
لكل منها على الترتيب، ويلحظ التباين في الكثافات ما بين الوحدات اإلدارية في القضاء إذ يتباين عدد 

وفق قابليتها اإلنتاجية الزراعية ونوعية محاصيلها العاملين في الزراعة فعاًل والمساحة المزروعة فعاًل 



 

 
 

وطبيعة متطلبات العمليات الزراعية، فضاًل عن صالحية التربة ونوع المحصول السائد في منطقة 
 الدراسة.

 ( 22جدول )
  2111الكثافة الزراعية في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعام 

 اإلداريةالوحدات 
 الكثافة الزراعية

 نسمة / دونم 2نسمة / كم
 10128 8092 مركز قضاء الديوانية

 10147 5021 ناحية السنية
 10118 2036 ناحية الدغارة
 10173 4049 ناحية الشافعية

 10161 4016 المعدل
 ( .3المصدر : اعتمادًا على بيانات الملحق )

 تم استخراج الكثافة الزراعية حسب القانون اآلتي : 

 جملة السكان العاملين بالزراعة فعالً الكثافة الزراعية =                             
 مساحة األراضي المزروعة فعالً 

   

 لالستزادة ينظر : 
 . 644، ص 2111طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

 ( 1شكل )
 سب الوحدات اإلداريةالكثافة الزراعية في قضاء الديوانية ح

 
 (. 22المصدر : اعتمادُا على بيانات جدول )

 

;  مركز قضاء الديوانية 
8.91 

4.13; ناحية السنية   

1.16; ناحية الدغارة   

4.49; ناحية الشافعية   



 

 
 

  :العاملة الزراعية األيديخبرة  -3
تعد الخبرة من العوامل المهمة في استعماالت األرض الزراعية ، وذلك من خالل تأثيرها في نوع     

ب في منطقة الدراسة، إذ ان وحجم االنتاج الزراعي ، اال ان هذا الجانب ال يزال دون المستوى المطلو 
الخبرة في ادارة األرض الزراعية ترتبط بإمكانات الفالح في اتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها ، فضاًل عن ما 
تراكم لديهم من خبرة طول سنوات ممارستهم العمل الزراعي والتي يكرسونها في ادارة األرض الزراعية 

، اما نسبة الفالحين الذين ليس لديهم تحصيل دراسي بلغت  والمقترنة بانخفاض المستوى التعليمي لهم
%( ثم نسبة 21%( ثم ذوي التحصيل الدراسي االبتدائي )1%( تليها نسبة الذين يقرؤون ويكتبون )23)

%( ولم تظهر 4%( ونسبة الحاصلين على شهادة المعهد أو الكلية )3الحاصلين على شهادة االعدادية )
 ( . 23الدراسة، جدول ) اي شهادة عليا ضمن عينة

%( ممن 11سنة فاكثر( وبنسبة ) 11 –21أما سنوات ممارستهم العمل الزراعي فانحصرت ما بين )    
%(. 31يمتلكون الخبرة خالل سنوات عملهم الزراعي أما الفئات األخرى التي تقل عنها فبلغت نسبتها )

متوارث، بينما شكلت االسباب األخرى  %( منهم يمارسون العمل الزراعي بشكل31( ، وان )21جدول )
 ( .24%( . جدول )11مجتمعة نسبة )

 ( 23جدول )
  2111التحصيل الدراسي للفالحين في قضاء الديوانية لعينة الدراسة لعام 

 المجموع شهادة عليا كلية أومعهد  اعدادية متوسطة ابتدائية يقرأ ويكتب أمي التحصيل الدراسي

 461 - 21 38 42 96 135 128 العدد

 111 - 5 8 9 21 29 28 النسبة %
 األول . المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

 
 (21جدول )

  2111سنوات ممارسة العمل الزراعي للفالحين في قضاء الديوانية لعينة الدراسة لعام 
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11 - 
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16 - 
21 

21 - 
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26 - 
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31 - 
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36 - 
41 

41 
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 461 32 43 22 61 63 98 115 36 العدد
 111 7 9 5 13 14 21 23 8 النسبة %

  . لواأل  المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر :     
 
 



 

 
 

 (24جدول )
  2111أسباب ممارسة مهنة الفالحة في قضاء الديوانية لعينة الدراسة لعام 

 النسبة % العدد العمل الزراعي  سباب ممارسةأ
 89 411 جداد )متوارثة(ًا لعمل اآلباء واألستمرار أ

 7 32 مكتسبة
 4 17 االثنان معاً 
 111 461 المجموع
  . لواأل  المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة المصدر :

 

لى المعرفة المتوارثة بالعمليات الزراعية يتضح مما تقدم أن الخبرة المتراكمة للفالح والتي اقتصرت ع     
دون استعمال التقنيات الحديثة في مجمل العمليات الزراعية مثل استعمال تقنيات الري الحديثة وغيرها 

 كان لهذا األمر انعكاسات سلبية على تطوير وتنمية استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة. 
 : الحيازة الزراعية : الثاني 

تعرف الحيازة الزراعية على أنها وحدة زراعية مستقلة تتكون من قطعة من األرض ، أو أكثر تحت     
إدارة واحدة بصرف النظر عن الملكية القانونية أو الموقع وتكون األرض مملوكة أو مستأجرة مقابل بدل 

عة واتخإذ القرارات نقدي أو عيني ، أو بوضع اليد عليها أو مقدمة مجانًا لغرض استغاللها في الزرا
 (F.A.O)المتعلقة باإلنتاج، وتعتمد مؤسسات الزراعة في العراق تعريف منظمة الغذاء والزراعة الدولية 

والتي عرفت الحيازة بأنها )مساحة من األرض تستعمل كليًا أو جزئيًا ألغراض االنتاج الزراعي وتدار 
ة شخص واحد بمفرده أو مع اآلخرين بغض النظر شؤونها الفنية واإلدارية كوحدة زراعية مستقلة بواسط
ويتضح أن الحيازة الزراعية في منطقة الدراسة ( 1)عن الملكية أو الكيان القانوني أو السعة أو الموقع(.

 متباينة وإلعطاء صورة واضحة عنها سيتم توضيحها على النحو اآلتي : 
 حجم الحيازة الزراعية :  –أ 

تعكس طبيعة العالقة بين اإلنسان واألرض وتؤثر بشكل مباشر في تحديد ان الحيازة الزراعية      
متوسط نصيب الفرد من القطعة المزروعة وطبيعة أنماط االستعماالت الزراعية لألرض ومستوى 

ففي منطقة الدراسة يبدو تأثير هذه العالقة واضحًا في تحديد حجم  (2)استعمال األرض ونتائج ذلك.
دونمًا فاقل(  14( يظهر أن الحيازات قد تباينت مساحتها فاستأثرت )21لجدول )الحيازات فمن خالل ا

%( من مجموع الحيازات الزراعية في منطقة الدراسة وتأتي الحيازات للفئة 36بأعلى نسبة إذ بلغت )
( دونمًا 11 -21%( في حين بلغت الحيازات للفئة )31( دونمًا بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت )24 –11)

                                                           
( احمد شاكر السيماوي ، اقتصاديات االرض واستغالالتها ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، القاهرة ، (1

  . 241، ص 2113
 .  121، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ص 3ة الزراعية ، ط( محمد خميس الزوكه ، الجغرافي2)



 

 
 

دونمًا فاكثر(  41%( واتت الحيازات للفئة )1( دونمًا بلغت نسبتها )41-11%( والحيازات )21نسبة )ب
 ( .11( دونمًا اتت بالمرتبة األخيرة . شكل )41 -11%( ونالحظ ان الفئة )4بنسبة بلغت )

 ( 21جدول )
  2111الدراسة لعام  حجم الحيازة الزراعية )دونم( في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعينة

 الفئات         
 اإلداريةالوحدات 

 مجموع العينة فاكثر 51 51 -41 41 -26 25 -16 فاقل 15

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 19 88 4 1 11 2 18 17 19 31 22 38 مركز قضاء الديوانية

 18 81 13 3 22 4 13 12 17 46 21 36 ناحية السنية

 33 153 48 11 39 7 49 45 26 41 29 51 ناحية الدغارة

 31 138 35 8 28 5 21 18 38 59 28 48 ناحية الشافعية

 111 461 111 23 111 18 111 92 111 155 111 172 المجموع الكلي

 111  5  4  21  34  37  النسبة الكلية

 الثاني . المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 (11شكل )

 أنماط حجم الحيازات الزراعية في منطقة الدراسة 

 
 ( .26المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )
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أما التوزيع الجغرافي لحجم الحيازة في منطقة الدراسة ما بين الفئات الخمس تتجلى صورتها على       
دونمًا فأقل(  14يازات الصغيرة التي هي )تباينها ضمن الوحدات اإلدارية في القضاء ، إذ استأثرت الح

%( ثم مركز القضاء 23%( تليها ناحية الشافعية بنسبة )21من ناحية الدغارة بأعلى نسبة بلغت )
( 24 -11( ، أما الفئة )21%( لكل منهما على الترتيب ، جدول )21% و22وناحية السنية بنسبة )

%( تليها ناحية الدغارة وبنسبة 33ية وبنسبة بلغت )دونمًا إذ سجلت أعلى نسبة لها في ناحية الشافع
%( لكل منهما على الترتيب ، 16% و11%( ، ثم مركز القضاء وناحية السنية بنسبة )21بلغت )
 (.21جدول )
%( تليها ناحية 11( دونمًا إذ سجلت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة بلغت )11 -21أما الفئة )      

%( لكل منها على الترتيب ، 13% و13ثم مركز القضاء وناحية السنية بنسبة ) %(21الشافعية بنسبة )
%( تليها ناحية 31( دونمًا فقد سجلت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة بلغت )41 – 11أما الفئة )
%( لكل منها على الترتيب ، أما الفئة 11% و22%( ، ثم ناحية السنية ومركز القضاء )23الشافعية )

%( ، تليها ناحية الشافعية 13ونم فأكثر فقد سجلت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة بلغت )( د41)
%( لكل منها على الترتيب ، ويعود 1%( و)13%( ثم ناحية السنية ومركز القضاء بنسبة )34بنسبة )

انية فضاًل عن السبب في ارتفاع نسبة الحيازات الصغيرة في منطقة الدراسة بعامة إلى ارتفاع الكثافة السك
 االرتباط بنظام الملكية ، إذ أن الملكيات الصغيرة غالبًا ما تنقسم نتيجة عامل اإلرث . 

 نظام الملكية الزراعية : –ب 
إن طرق استثمار األرض زراعيًا يعني دراسة نوع الملكيات الزراعية من حيث حيازة األرض وطبيعة      

كيات له طابع خاص . والملكية الزراعية تحدد العالقة القائمة بين ألن كل نوع من أنواع  المل (1)ملكيتها،
الفالح واألرض وما ينسجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية من حيث تأثيرها في استعماالت األرض 
الزراعية من خالل التأثير في طبيعة المحاصيل المزروعة والحيوانات التي تربى وطرائق االستثمار 

العناية بها ، وان طبيعة الملكية الزراعية في منطقة الدراسة تتباين بين وحداتها اإلدارية ، الزراعي ودرجة 
( ان األراضي المملوكة ملكًا صرفًا )الخاص( تستأثر بالمرتبة األولى بنسبة 26إذ يتضح من الجدول )

%( ، ثم 23بة )%( من مجموع الحيازات الزراعية ، تليها أراضي االصالح الزراعي )التعاقد( بنس44)
%( ، وتظهر أعلى نسبة لحيازات الملك الصرف )الخاص( في ناحية 16األراضي المؤجرة بنسبة )

%( ثم ناحية السنية وناحية الشافعية بنسبة 22%( يليها مركز قضاء الديوانية بنسبة )11الدغارة بلغت )
 %( لكل منها على الترتيب .11%( و)13)

  2111عية في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة ( نظام الملكية الزرا26جدول )
                                                           

  . 116( نوري خليل البرازي وابراهيم المشهداني ، الجغرافية الزراعية ، مصدر سابق ، ص1)



 

 
 

 نظام الملكية             
 اإلداريةالوحدات 

 مجموع العينة تعاقد ايجار ملك خاص
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 24 112 31 39 23 18 22 55 مركز قضاء الديوانية
 23 16 27 35 33 26 18 45 ناحية السنية
 32 146 15 19 31 24 41 113 ناحية الدغارة
 21 96 28 37 14 11 19 48 ناحية الشافعية
 111 461 111 131 111 79 111 251 المجموع الكلي
 111  28  17  55  النسبة الكلية
   . الثاني المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

د تباينت أيضًا في توزيعها بين الوحدات اإلدارية فكانت أعلى نسبة لها في أما الحيازات المؤجرة فق     
%( يليها مركز قضاء الديوانية بنسبة 31%( ، تليها ناحية الدغارة بنسبة )33ناحية السنية إذ بلغت )

%(، وقد تباينت أيضًا أراضي االصالح الزراعي في توزيعها 11%( وناحية الشافعية بنسبة )23)
%( تليه ناحية 31بين الوحدات اإلدارية فقد تصدرها مركز قضاء الديوانية بأعلى نسبة بلغت ) الجغرافي

%( لكل منها على 14%( و)26%( تليها ناحية السنية وناحية الدغارة بنسبة )23الشافعية بنسبة )
 (26الترتيب ، جدول )

 ساليبه الثالث : طرائق الري وأ
ضي بالماء لغرض المحافظة على الرطوبة األرضية خالل منطقة يقصد بعملية الري إمداد األرا     

لغرض الحصول على إنتاج عال  (1)امتداد الجذور ووفق حدود مالئمة والزمة لنبات النبات بصورة جيدة،
لوحدة المساحة المزروعة ونظرًا لتزايد أهمية مياه الري كمورد طبيعي يتحدد على ضوئه مقدار مساحة 

التي يمكن زراعتها ودرجة كثافة تلك الزراعة ، فإن أي تحقيق لذلك يتوقف على درجة األراضي الزراعية 
الكفاية التي تستخدم في استغالل المياه وفق األساليب العلمية الحديثة في اإلرواء ، لذلك فان سوء نظام 

ين خاص لكل نوع الري له األثر الكبير في أرباك عملية التقنين المائي لألراضي الزراعية ، إذ يوجد تقن
من المحاصيل الزراعية ، وحاجة النبات تتمثل بكمية محددة من المياه وما تعداها يعد فائضًا وضارًا 

 (2)بالنبات والتربة على حد سواء.
%( 14تعتمد منطقة الدراسة بصورة رئيسة على المياه السطحية والتي تتمثل بالجداول الفرعية بنسبة )    

أما  (3)%( على اآلبار في عملية الري.3%( وعلى نسبة قليلة ال تتجاوز )26بة )واألنهار الرئيسة بنس
نظم الري السائدة في منطقة الدراسة ، فتمثل بالري السيحي والري بالواسطة ، ويعتمد اتباع أي منهما 

                                                           

 . 1، ص1131شارل شكري سكال ، الري والبزل ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ،  1))
ه، مهدي الصحاف ، وفيق الخشاب ، الري والبزل في العراق والوطن العربي ، وزارة التعليم العالي والبحث ( نجيب خروف(2

  . 316، ص 1131العلمي ، جامعة بغداد ، 
 الخامس.( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور 1)



 

 
 

ه على أساس مقدار ارتفاع األراضي الزراعية ومدى وفرة أو شحة مياه الري بالنسبة إلى مستوي الميا
المتوافرة في شبكة األنهار وجداول الري المتفرعة منها وعلى جغرافية المنطقة المراد ريها والعوامل 
 المناخية للمنطقة والمحاصيل المقرر زراعتها وتهيئة التربة السائدة ، ويمكن توضيحها على النحو اآلتي: 

  : سلوب الري السيحيأ –أ 
ي يكون فيها مستوى األراضي الزراعية اخفض من مستوى يتبع هذا األسلوب في المناطق الت      

مناسيب األنهار والجداول االروائية ، إذ يجب ان تكون مناسيب المياه في الجداول من مستوى األراضي 
المجاورة حتى يسهل عملية سريان المياه باتجاهها بسهولة ومن غير استعمال أي جهد عضلي أو 

عية والسواقي من األرض ، ولكي يتم اإلرواء بهذه الطريقة البد من أن ميكانيكي ، إذ تشق الجداول الفر 
ترتفع األنهار عن مستوى األراضي الزراعية لكي يتم زراعة مختلف المحاصيل المناسبة لها ، إذ يتمثل 
هذا األسلوب في مناطق أحواض األنهار. ويتبع هذا األسلوب في قضاء الديوانية )منطقة الدراسة( بنسبة 

وتتباين هذه النسبة في توزيعها المكاني بين الوحدات اإلدارية ، إذ بلغت أعلى نسبة لها من ناحية  %(2)
%( في حين لم يكن هناك ري سيحي في ناحية السنية 11%( ويليها مركز القضاء وبنسبة )11الدغارة )

 (. 23والشافعية جدول )
لحقول الزراعية لكنه ال يخلو من نتائج سلبية ويعد هذا األسلوب االقل كلفة في ايصال المياه إلى ا   

السيما إذا لم يتم االلتزام بالمقننات المائية التي تحتاجها المحاصيل والسيما في فصل الصيف عندما تتم 
عملية الري نهارًا ، لتشترك مع عوامل اخرى ببروز مشكلة التملح في التربة وتكون هناك ضائعات مائية 

والتبخير إذ يزداد مع زيادة المساحة المزروعة التي تتطلب في الوقت نفسه زيادة بفعل زيادة قيم الرشح 
 الحصة المائية التي تفوق أحيانًا كثيرة ما هو مقرر ضمن التخصيص المخطط .

 
 ( 23جدول )

  2111الحيازات المروية سيحًا وبالواسطة في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام 
 سلوب الريأ          

  اإلداريةالوحدات 
 مجموع العينة بالواسطة سيحاً 

 % العدد % العدد % العدد
 22 99 21 95 41 4 مركز قضاء الديوانية

 24 112 25 112 -- -- ناحية السنية
 31 144 31 138 61 6 ناحية الدغارة
 23 115 23 115 -- -- ناحية الشافعية
 111 461 111 451 111 11 المجموع الكلي
 111 -- %98 -- %2 -- النسبة الكلية

 الخامس . المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 

 



 

 
 

 سلوب الري بالواسطة : أ -ب  
يتبع هذا األسلوب في المناطق التي يكون مستوى األراضي الزراعية فيها أعلى من مستوى مناسيب      

والجداول االروائية المتمثلة بشط الديوانية وشط الدغارة والجداول المتفرعة منه، لذا يتم المياه في األنهار 
سحب المياه من هذه األنهار والجداول االروائية إلى األراضي الزراعية بواسطة المضخات التي تعمل 

تأثر بنسبة ( أن هذا األسلوب اس23(، ويتضح من الجدول )1بالوقود ومنها ما يعمل بالكهرباء صورة )
%( من الفالحين في منطقة الدراسة ، وتتباين هذه النسبة بين الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت اعالها 13)

%( ثم ناحية الشافعية ومركز القضاء بنسبة 24%( وتليها ناحية السنية بنسبة )31في ناحية الدغارة )
 %( لكل منهما على الترتيب .21%( و)23)

 (1صورة )
 قود ديزل من مركز قضاء الديوانية مضخة زراعية و 

 . 8/3/2116التقطت بتاريخ 
 

( مضخة وبقوة حصانية 1313( أن المضخات في منطقة الدراسة بلغت )21ويتضح من الجدول )      
( حصانًا، وتتباين هذه المضخات في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية، إذ 14131بلغت )

( مضخة وبقوة حصانية 441على مرتبة ، إذ بلغت مجموع المضخات فيها )استاثرت ناحية الشافعية بأ
( حصانًا ، ثم ناحية 1111( مضخة وبقوة حصانية )442( حصانًا ، تليها ناحية الدغارة بــ )1114)

( مضخة وبقوة حصانية 314( حصانًا و)4243( مضخة وبقوة حصانية )166السنية ومركز القضاء بــ)
 ل منها على الترتيب .( حصانًا ، لك1361)
  



 

 
 

 ( 21جدول )
  2111أعداد المضخات وقواها الحصانية في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام 

 اإلداريةالوحدات 
مجموع اعداد  مضخات الديزل المضخات الكهربائية

 المضخات
مجموع القوة 
 صانيةالقوة الح العدد القوة الحصانية العدد الحصانية

 1371 315 351 17 1121 288 مركز قضاء الديوانية
 5253 477 2111 51 3143 426 ناحية السنية
 4111 552 121 14 3981 538 ناحية الدغارة
 4415 559 715 37 3711 522 ناحية الشافعية
 15139 1893 3285 119 11854 1774 المجموع الكلي

 .  2114محافظة القادسية ، القسم الفني ، بيانات غير منشورة لعام  المصدر : مديرية الموارد المائية في
 

نظرًا الرتفاع تكاليف هذا األسلوب المتمثلة بشراء المضخات وصيانتها وتجهيزها بالطاقة، لهذا فان       
ي استعمال هذه الواسطة يرتبط بنوع المحاصيل التي تتحمل ايراداتها بتنوع استعمال هذا األسلوب في الر 

ومتطلباته. أما الطرائق التي يتم بها تقديم المياه للمحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة عن طريق الري 
السطحي والذي يتم بموجبه اضافة الماء إلى التربة لتمكين المحاصيل المزروعة من االستمرارية في النمو 

 فقد اخذت عدة طرائق وهذه الطرائق هي : 
 حواض( : )األ طريقة الري باأللواح – 1

يتم في هذه الطريقة تقسيم األرض إلى وحدات صغيرة محاطة بحواجز ترابية من الجهات جميعها      
لتحصر بينها ارضًا مستوية أو مائلة ، يتم غمر األحواض بواسطة فتحات على المراوي التي تشق 

حواض المجاورة للساقية طريقها في اتجاه عمودي على األرض المراد ريها، ومن المعتاد ان تغمر اال
وتؤمن هذه الطريقة ريًا منتظمًا ومتساويًا  (1)وذلك بسبب ما يحدث من السيح لألحواض المجاورة.

للمحاصيل الزراعية ، وتتوقف مساحة تلك االلواح بطبيعة السطح ونفاذية التربة وحجم التصريف في 
اه وقلة االنحدار وقلة نفاذية التربة تتسع قنوات التجهيز ونوع الزراعة المتبعة ، ففي حالة وفرة المي

االحواض ، في حين يحدث العكس عند انخفاض مناسيب مياه الري وزيادة كل من االنحدار ومعدل 
وهي بذلك تالئم المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير والمحاصيل العلفية )الجت(  (2)نفاذية التربة،

%( من الطرائق 14في معظم جهات قضاء الديوانية، بنسبة ) تستعمل هذه الطريقة (3)وأشجار الفاكهة،

                                                           

 .  131 -133شارل شكري سكال ، الري والبزل ، مصدر سابق ، ص 1))
( علي صاحب طالب الموسوي ، العالقة المكانية بين المناخ واختيار اسلوب وطريقة الري المناسبة في العراق ، 2)

  .  11، ص1111اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
باعة والنشر ، الموصل ، ( نبيل ابراهيم لطيف ، عصام خضير الحديثي ، الري اساسياته وتطبيقاته ، دار الكتب للط(3

  .   263، ص 1133



 

 
 

المتبعة فيه، وتتباين في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية، إذ تصدرت ناحية الدغارة بأعلى نسبة 
%( 23%( ثم ناحية السنية ومركز القضاء بنسبة )21%( تليها ناحية الشافعية بنسبة )31بلغت )

 ( . 31الترتيب، جدول )%( لكل منهما على 16و)
 (31جدول )

  2111التوزيع الجغرافي لطرائق الري المستعملة في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام 

 اإلداريةالوحدات 
 مجموع العينة طريقة الغمر طريقة الشرائ  طريقة المروز طريقة االحواض

 % دالعد % العدد % العدد % العدد % العدد
 27 124 61 42 19 8 43 22 17 52 مركز قضاء الديوانية

 25 114 26 18 28 12 29 15 23 69 ناحية السنية
 26 119 4 3 44 19 12 6 31 91 ناحية الدغارة
 22 113 9 6 9 4 16 8 29 85 ناحية الشافعية
 111 461 111 69 111 43 111 51 11 297 المجموع الكلي
 111 -- 15 -- 9 -- 11 -- 65 -- النسبة الكلية

 . الخامس المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر :  
  

تتميز هذه الطريقة بإمكانية السيطرة على مياه الري مما يرفع من كفاءة االرواء والتناسق في توزيع     
ومن محددتها زيادة الضائعات المياه، كما انها كفؤة بقدر كبير في عمليات غسل األمالح من التربة، 

المائية عن طريق التسرب والتبخر فضاًل عن حاجة هذه الطريقة إلى عمل االكتاف والقواطع وقنوات 
 التوزيع التي تقلل من صافي األرض المستعملة للزراعة وتعيق عمليات المكننة والسيما اثناء الحصاد.

 طريقة الري بالمروز :  – 2
بقنوات صغيرة ذات سعة مائية محددة تحفر في األرض على مساحات منتظمة ة تتمثل هذه الطريق     

ويعد هذا األسلوب من  (1)يتحدد طولها بعوامل عدة أهمها نوع التربة وانحدار األرض وحجم التصريف.
أساليب الري السطحي األكثر انتشارًا واستعمااًل إذ يستعمل لري محاصيل معينة والسيما محاصيل 

تحتاج إلى تأمين السقي ، فضاًل عن إجراء عمليات زراعية مهمة كالتعشيب والعزق وغيرها  الخضر التي
من العمليات الزراعية التي تحتاجها المحاصيل مثل الطماطة واللهانة والبإذنجان والباقالء وغيرها، إذ 

من مياه الري وتتميز بتقليل الفاقد  (2)تروي المروز بصف واحد أو صفين حسب نوع المحصول المزروع،
بالتبخير والتسرب نتيجة لقلة المساحة المبللة ، وبذلك يمكن استعمال أي مصدر مائي مهما صغر 
وكذلك تحددها بأنها تحتاج إلى عناية كبيرة وجهد كبير من قبل المزارع ألن التصريفات المائية المستعملة 

                                                           
( عبد الستار سامان حسين وسعد عبد اهلل مصطفى ، دراسة تقانات الري الحديثة واقتصاديتها ومستوى استخدامها الراهن (1

  . 1، ص 1111، دراسة مقدمة الى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، بغداد ، 
  .12، ص1131الزراعي ، مقارنة اقتصادية ومائية لطرق الري في العراق ،  ة التخطيط( وزارة التخطيط ، هيأ2)



 

 
 

وتبلغ نسبة  (1)بعد كل عملية ري.صغيرة فضاًل عن بذل كثير من الجهد من اصالح الخطوط وتقويمها 
%( من مجموع الطرائق المتبعة في منطقة الدراسة، وتتوزع هذه الطريقة على 11استعمال هذه الطريقة )

%( 21%( وناحية السنية بنسبة )13الوحدات اإلدارية واستأثرت بأعلى نسبة في مركز القضاء بلغت )
 %( لكل منهما على الترتيب.12% و11بنسبة )ثم جاءت كل من ناحية الشافعية وناحية الدغارة 

 طريقة الري بالشرائ  :  – 3
تتمثل هذه الطريقة بتقسيم الحقل إلى الواح شريطية طويلة محددة بأكتاف صغيرة ومتوازية )لتوجيه      

حركة المياه(، يتم غمر هذه الشرائح عندما تطلق المياه من مقدمة الحقل فتنساب المياه إلى نهاية 
ريحة وتسبب ابتالل التربة في اثناء تقدمها إذ يكون جريان الماء تحت تأثير الجذب األرضي من الش

األراضي ذات النسجة الناعمة واالنحدار المنتظم، إذ تعد هذه الطريقة مالئمة لري محاصيل الحبوب 
تفعة وممارسات ولعل أهم ميزات هذه الطريقة توافر كفاءة ري مر  (2)واالعالف وبساتين أشجار الفاكهة.

جيدة في إدارة المياه ، فضاًل عن امكانية التحكم بأطوال وعرض األلواح بالشكل الذي يناسب استعمال 
اآلالت الزراعية وتساهم في توفير مساحة األراضي التي تشغلها سواقي الحقل ، كما تعمل على غسل 

%( وتبلغ نسبة استعمال هذه 1ة )التربة من األمالح ، وتمارس هذه الطريقة في منطقة الدراسة بنسب
الطريقة على مستوى الوحدات اإلدارية على الشكل اآلتي إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة 

%( لكل 1%( و)11%( ثم مركز القضاء والشافعية وبنسب )23%(، تليها ناحية السنية وبنسبة )11)
 ( . 31منهما على الترتيب، جدول )

 :  غمرطريقة الري بال – 4
تعد هذه الطريقة من الطرائق التي استعملها اإلنسان منذ القدم وما زالت تزأول لحد اآلن، إذ يتم من      

خاللها اطالق المياه إلى الحقل من احد جوانب قناة الري )السواقي( بصورة مباشرة بغض النظر عن 
 (3)توزيع المياه بشكل متناسق. وجود حواجز أو كتوف تعيق من حركتها بعدان يتم تسوية الحقل لضمان

وتتميز هذه الطريقة بانخفاض قيمة التكاليف األولية في تجهيز األرض واجور العمال الالزمة لعمل 
مرأوي جانبية لتتدفق المياه من هذه المرأوي لنمو األرض الزراعية، فضاًل عن االضرار التي تلحقها 

ترتب عليها من مشاكل أبرزها مشكلة ملوحة التربة بعد تبخر بالتربة إذ ترفع مناسيب المياه الباطنية وما ي
%( من مجموع الطرائق 14وتبلغ نسبة استعمال هذه الطريقة ) (1)المياه والسيما في فصل الصيف.

المتبعة في الري بمنطقة الدراسة، وتتباين في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية، إذ بلغت أعلى 
%(، ثم ناحيتا الشافعية والدغارة بنسب 21%(، تليه ناحية السنية بنسبة )11ضاء )نسبة لها في مركز الق

                                                           

 . 363-360، ص 1030، دار الكتب للطباعة والنشر ، االردن ،  3( جواد سعد العارف ، الري والبزل ، ط3)
 .  148( نبيل ابراهيم لطيف ، عصام خضير الحديثي ، مصدر سابق ، ص1)
نظمة الري ، وزارة الزراعة والري ، الهيأة العامة للخدمات الزراعية ، مطبعة العمال ( جهاد عبد الجليل الجدة ، ا1)

 .   7، ص 3990المركزية ، 
 .   131( نبيل ابراهيم لطيف ، عصام خضير الحديثي ، مصدر سابق ، ص4)



 

 
 

( ، وتستعمل هذه الطريقة في ارواء بساتين النخيل 31%( لكل منهما على الترتيب، جدول )1%( و)1)
والمساحات المتميزة بمحاصيل الحبوب،  ويتضح مما تقدم ان معظم طرائق واساليب الري المستعملة في 

نطقة الدراسة هي أساليب تقليدية وغير كفوءة قياسًا بالطرائق الحديثة كالري بالرش والذي يؤدي اتباعها م
 إلى تقليل الضائعات من المياه وتقليل الكثير من الجهد والوقت والتكلفة.

  :  : نظام الصرف )البزل( الرابع
سية في تطور االستعماالت الزراعية إن وضع نظام صرف مالزم لنظام الري يعد من العمليات األسا    

ألن كاًل منهما متمم لآلخر، وتنتج مشكلة الصرف عن المياه الزائدة الموجودة فوق سطح التربة أو تحت 
 (1)وهذه العملية يطلق عليها النظام المتكامل إلدارة الماء، (Root Zone)سطحها في المنطقة الجذرية 

وأن الهدف األساس من البزل ازالة كمية الماء الزائد عن  (2)الزائدة،أو أنه عملية تحرير األرض من المياه 
المقنن المائي المضاف خالل عملية الري للمحافظة على التوازن الملحي في المنطقة الجذرية والحفاظ 
على مستوى الماء األرضي عند عمق يمنع تراكم األمالح في هذه المنطقة ويجعل التربة أكثر مالئمة 

  (3)ت الزراعية.لالستعماال
بدأ العمل بإنشاء المبازل من بداية اربعينيات القرن الماضي ، إذ عملت على ذلك العديد من     

الشركات منها شركة تزيكو الهولندية وسلخوزبروم اكسبورت الروسية إذ وضعت العديد من الدراسات 
تربتها من األمالح المتراكمة إلنشاء شبكات مبازل في المحافظة ومن ضمنها منطقة الدراسة لتخليص 

إذ لكل نظام بزل طاقة محددة تعمل على صرف  (1)فيها واستصالحها وتهيئتها لالستعماالت الزراعية،
المياه المبزولة من األراضي ، ومن ثم يحافظ على الخواص الطبيعية الكيميائية والحيوية للتربة عن 

لتربة في منطقة الجذور مما يؤدي إلى زيادة طريق خفض منسوب المياه الجوفية ويقلل من ملوحة ا
تقسم مشاريع البزل في منطقة  (4)امكانية استعماالت األرض وزيادة انتاجية المحاصيل المزروعة فيها.

كم(، وتتباين هذه المبازل في توزيعها 21241الدراسة إلى مبازل رئيسة وثانوية ويبلغ مجموع اطوالها )
%( تليها ناحية 14ة، إذ سجلت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة بلغت )الجغرافي بين الوحدات اإلداري

%( لكل منهما على 1%( و)11%( ثم مركز القضاء وناحية الشافعية بنسب )34السنية بنسبة )
 (.31الترتيب، جدول )

                                                           
، جمعية التوجيه  1اوي ، طجى هوارد ترنر ، كارل اندرسن ، افضل الطرق االروائية في الزراعة ، ترجمة حسن منهل الر 3))

 .   18، ص 3980واالرشاد الريفي االمريكية ، 
 (2) Dhate Sir, A.D.H.H, the soil, An Introduction to the scientific study of the Growth of Crops, Fifth 

edition, published by John marray Albemare street, London,1980,P.97.                                 
صالح الدين عمر كريم ، متطلبات الغسل على العمق الحرج للماء االرضي ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية الزراعة ،  1))

 . 1، ص 3981جامعة بغداد ، بغداد ، 
)دراسة في جغرافية الزراعة(  جميل عبد الحمزة العمري ، الواقع الجغرافي لشبكة المبازل في محافظة القادسية مشاكل وحلول 4))

 .  74، ص 1000، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

، الدار العربية للنشر 1سعيد ابو زيد محمد جنيدي ، مبادئ البحث والتطبيق في الماء الزائد لمحاصيل الحقل والبساتين ، ط 4))
 .  314، ص 2116والتوزيع ، القاهرة ، 



 

 
 

  2111( أطوال المبازل في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعام 31جدول )
 النسبة % اطوال المبازل )كم( اإلداريةالوحدات 

 14 37 مركز قضاء الديوانية
 35 91 ناحية السنية
 45 11802 ناحية الدغارة
 6 1509 ناحية الشافعية
 111 26201 المجموع الكلي

 . 2114المصدر : مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، قسم االشراف والمتابعة ، بيانات غير منشورة لعام 
 

%(، وتتباين هذه 11( ان نسبة األراضي التي تخدمها مشاريع البزل )31يتضح من الجدول )       
%( تليها ناحية 31النسبة بين الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة، إذ بلغت أعالها في ناحية الشافعية )

ل منهما على %( لك21%( و)22%(، ثم ناحية السنية ومركز القضاء وبنسب )23الدغارة بنسبة )
%( منها غير صالحة للعمل 23الترتيب، وعلى الرغم من وجود شبكة بزل في منطقة الدراسة إال أن )

بسبب اهمالها وعدم صيانتها، أما األراضي الزراعية التي ال تخدمها شبكة المبازل بسبب بعدها عن 
ت اإلدارية في توزيعها %( وهي متباينة بين الوحدا1مشاريع البزل أو عدم شمولها بلغت نسبتها )

%( تليها ناحية السنية 12الجغرافي في منطقة الدراسة إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية الشافعية )
%( في حين ان مركز القضاء فيه مبازل ولم تسجل فيه اي نسبة، 21%( ثم ناحية الدغارة بنسبة )36)

 (.32جدول )
قة الدراسة إلى أنظمة بزل متكاملة كانت لها آثار سلبية ان افتقار معظم األراضي الزراعية في منط     

ن كانت المبازل موجودة ولكن بسبب اإلهمال الحكومي وعدم  على العديد من خصائص التربة ، وا 
جراء عمليات الكري لها بشكل دوري فقد أدى هذا األمر إلى كثرة وانتشار النباتات فيها  االهتمام بها وا 

لت على اندثار جزء منها وقلة عمقها مما أثر سلبًا على استعماالت األرض كالقصب والبردي والتي عم
لى ارتفاع كميات األمالح بالتربة وظهورها إلى السطح. صورة  الزراعية والسيما المحاصيل الزراعية ، وا 

(2. ) 
ن مجموع %( م31تشير البيانات إلى أن أعلى نسبة للمبازل القريبة كان في ناحية الشافعية إذ بلغت )   

%( 21%( و)22%( ثم السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة  )23المبازل تليها ناحية الدغارة بنسبة )
%( في ناحية 12( ، ومن جهة اخرى نجد أن نسبة المبازل البعيدة بلغت )11على الترتيب الشكل )

%( على الترتيب، 1و) %(21%( و)36الشافعية تليها السنية والدغارة ومركز قضاء الديوانية وبنسبة )
 ومن هذا نستنتج ان ناحية الشافعية كانت أعلى الوحدات من حيث نسبة المبازل القريبة.

 



 

 
 

 ( 32جدول )
تصنيف األراضي الزراعية على وفق شمولها بشبكات المبازل في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

  2111اإلدارية لعينة الدراسة لعام 

 الوحدات اإلدارية
 مجموع العينة عدم وجود مبازل قريبة وجود مبازل

 % العدد % العدد % العدد
 18 85 -- -- 21 85 مركز قضاء الديوانية

 24 118 37 16 22 92 ناحية السنية
 27 124 21 9 28 115 ناحية الدغارة
 31 143 42 18 31 125 ناحية الشافعية
 111 461 111 43 111 417 المجموع الكلي
 %111 -- %9 -- %91 -- النسبة الكلية

  11075 114025 الوسط الحسابي 
 80391 180857 االنحراف المعياري 

  . الخامس المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 

 (2صورة )
 المبازل الحقلية غير الصالحة للعمل في ناحية الدغارة 

 
 . 19/3/2116التقطت بتاريخ 

 
 
 
 



 

 
 

 نسب وجود مبازل قريبة وعدم وجوها في منطقة الدراسة (  11شكل )

 
 ( .32المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 

( 111424( وجد أن الوسط الحسابي لعدد المبازل القريبة بلغ )32ومن البيانات الواردة في الجدول )     
( بانحراف 11464دة بلغ )( وأن الوسط الحسابي لعدد المبازل البعي134346بانحراف معياري مقداره )

( وهذا يشير بوضوح إلى أن معدل عدد المبازل القريبة أكثر من معدل عدد 34311معياري مقداره )
المبازل البعيدة يضاف إلى ذلك أن االنحراف المعياري لعدد المبازل القريبة هو أعلى من االنحراف 

د المبازل القريبة في النواحي اإلدارية كان المعياري لعدد المبازل البعيدة وهذا يعني أن التشتت في عد
أعلى من التشتت في المبازل البعيدة ، وعند قياس قوة واتجاه العالقة بين عدد المبازل القريبة والبعيدة 

( وهي عالقة متوسطة وباتجاه طردي، 1411عن النواحي اإلدارية وجد أن قيمة معامل االرتباط تساوي )
 (t) ازل القريبة يرافقه زيادة في عدد المبازل البعيدة ، وقد تم استعمال اختبارأي أن الزيادة في عدد المب

الختبار معنوية معامل االرتباط إذ وجد إن العالقة بين عدد المبازل القريبة والبعيدة في النواحي اإلدارية 
( وهي 14111المحسوبة تساوي ) (t)( وهي عالقة غير معنوية  وأن قيمة 1414تحت مستوي معنوية )

( وهذا يعني أن 2( ودرجة حرية )1414( تحت مستوى معنوية )14313اقل من قيمتها الجدولية والبالغة )
 قيمة معامل االرتباط نتج عن طريق الصدفة.

  :  : المكننة الزراعية الخامس
فاع إن التوسع في استعمال المكننة الزراعية يعد من األسباب الجوهرية للنهوض بالزراعة فارت     

انتاجية األرض يعتمد على التقدم المطرد في مكننة العمليات الزراعية وتوفير الجهد والوقت وعند 
استعمال المكننة ينبغي األخذ بالحسبان حجم المزرعة والسطح وأنواع  االستعماالت الزراعية وخصائص 



 

 
 

م بالحرث والتنعيم والبذار فإن استعمالها يؤدي إلى تقليل العامل الزراعي فهي تقو  (1)التربة والمناخ،
والتغطية وتؤدي إلى زيادة انتاجية الدونم الواحد من المحاصيل الزراعية وتخفيض كلفتها االنتاجية بها 

  (2)وتوفير الوقت والجهد المبذول.
تتمثل المكننة الزراعية المستعملة في استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة بالساحبات      

ت وسيارات الحمل ، ويرتبط استعمال هذه المكائن واآلالت الزراعية بالمساحة المخصصة والحاصدا
لإلنتاج الزراعي وما تحتاج إليه من عمليات زراعية ، وسعة الحيازة الزراعية فضاًل عن المستوي 

 االقتصادي للفالحين ، وسيتم ايضاحها وفق نسبها االستعمالية على النحو اآلتي: 
 الزراعية الساحبات  –أ 

تستعمل الساحبات الزراعية في عمليات زراعية متنوعة كالحراثة والتعديل والتنعيم ونقل متطلبات         
االنتاج الزراعي وتسويق المحاصيل الزراعية إلى مراكز التسويق واالسواق، وبذلك فانها من اكثر المكائن 

%( من بين المكائن 111ت نسبة استعمالها )الزراعية استعمااًل وشيوعًا في قضاء الديوانية، إذ بلغ
( ساحبة زراعية موزعة 631نحو ) 2111لقد بلغ عدد الساحبات الزراعية عام  (3)األخرى المستعملة.

بشكل متباين بين الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة، إذ تصدرت ناحية الشافعية بأعلى نسبة بلغت 
%(، ثم ناحية السنية ومركز القضاء 21الدغارة بنسبة )%( من مجموع الساحبات، تليها ناحية 41)

( ، أما ملكيتها فتم تصنيفها إلى ساحبات 33%( لكل منهما على الترتيب، جدول )12%( و)11بنسبة )
مستأجرة وأخرى مملوكة ملكًا خاصًا، أما الساحبات التابعة للقطاع الحكومي والجمعيات الفالحية فلم يكن 

%( من 36نتاج الزراعي في منطقة الدراسة. تشكل الساحبات المستأجرة نسبة )لها دورًا يذكر في اإل
مجموع الساحبات الزراعية المستعملة، وتتباين في توزيعها الجغرافي في منطقة الدراسة إذ بلغت أعلى 

اء %( لكل منهما ثم ج23%( تليها ناحية السنية وناحية الشافعية بنسبة )31نسبة لها في ناحية الدغارة )
 (. 33%(، جدول )21في المرتبة االخيرة مركز القضاء بنسبة )

%( من مجموع الساحبات الزراعية 13أما الساحبات ذات الملكية الخاصة فقد سجلت نسبة )    
المستعملة في منطقة الدراسة، وهي متباينة في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية إذ بلغت أعلى 

%( ثم ناحية السنية ومركز القضاء 21%( تليها ناحية الشافعية بنسبة )31دغارة )نسبة لها في ناحية ال
(، وتتراوح كلفة استئجار الساحبة الزراعية 33%( لكل منهما على الترتيب، جدول )12%( و)23بنسبة )
  (1)( دينار للدونم الواحد إذ يتم استئجار الساحبة من مزارعي القرية نفسها.21111 – 14111ما بين )

                                                           

بديع القدو ، المكننة الزراعية في العراق ، المجلس الزراعي االعلى ، مكتب تنسيق الخطط والبحوث الزراعية ، مطبعة العاني ،  1))
 . 11 -11، ص 1163بغداد ، 

  . 113، ص1161( علي محمد المياح ، الجغرافية الزراعية ، مطبعة االرشاد ، بغداد ، 2)
 المحور الرابع . ، االستبانة مارةاست ، الميدانية الدراسة  3))

  . الرابع المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة ( (1



 

 
 

 ( التوزيع الجغرافي للساحبات الزراعية ونسب استعمالها وملكيتها في قضاء الديوانية 33جدول )
  2111حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام 

 
 الوحدات
 اإلدارية

عدد الساحبات في 
 القضاء

 
% 

نسبة االستعمال من 
 ملكية الساحبات الزراعية اجمالي العينة

 ةمستأجر  ملك خاص 
 % العدد % العدد % العدد

 21 79 12 7 21 95 12 88 مركز قضاء الديوانية
 23 91 23 14 24 111 14 113 ناحية السنية
 34 135 36 22 35 162 24 178 ناحية الدغارة
 23 94 29 18 21 93 51 367 ناحية الشافعية
 111 399 111 61 111 461 111 736 المجموع الكلي
 -- 87 -- 13 -- 111 -- -- ةالنسبة الكلي

 المصدر : اعتمادا على :  
 .  2114مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة لعام  -
 المحور السادس .  ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة -
 

  : الحاصدات الزراعية –ب 
اد محاصيل الحبوب في أقل وقت وأقل تكلفة لذلك تعد من اآلالت للحاصدات أهمية كبيرة في حص      

( 131نحو ) 2111الضرورية في العمليات الزراعية والسيما المساحات الواسعة ، إذ بلغ عددها في عام 
حاصدة، وتتباين في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة، إذ بلغت أعلى نسبة لها 

%( 11%( ثم ناحيتا الشافعية والسنية بنسب )21%(، تليه ناحية الدغارة وبنسبة )31قضاء )في مركز ال
 (.31%( لكل منهما على الترتيب ، جدول )11و)

أما نسبتها االستعمالية فهي متباينة في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت أعلى      
%( ثم مركز القضاء وناحية 26يها ناحية الشافعية وبنسبة )%( ، تل23نسبة لها في ناحية الدغارة )

%( لكل منهما على الترتيب ، ويعترض عمل هذه الحاصدات في منطقة 22%( و)23السنية بنسبة )
دوانم( ، إذ يصعب عمل الحاصدات بطاقتها الفعلية  4الدراسة مشكلة صغر الحيازة الزراعية )االقل من

صنف الحاصدات حسب ملكيتها إلى حاصدات مستأجرة واخرى ملك يسبب هدر الوقت والطاقة ، وت
خاص ولم يكن هناك دوٌر للحاصدات الحكومية أو التابعة للجمعيات الفالحية. وتبلغ نسبة الحاصدات 

%( موزعة بصورة متباينة بين الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت أعلى 14المستأجرة وهي األكثر شيوعًا )
%(، ثم مركز القضاء وناحية السنية 21%(، تليها ناحية الشافعية بنسبة )23ارة )نسبة لها في ناحية الدغ

%( لكل منهما على الترتيب، بينما سجلت حاصدات ذات الملكية الخاصة نسبة 22%( و)21بنسبة )
%( وهي أيضًا متباينة في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية ، إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية 4)



 

 
 

%( 22%( ثم ناحية الدغارة وناحية السنية بنسب )21%( يليها مركز القضاء بنسبة )31لشافعية )ا
 (. 31%( لكل منهما على الترتيب، جدول )13و)

 ( 31جدول )
 التوزيع الجغرافي للحاصدات الزراعية ونسب استعمالها وملكيتها في قضاء الديوانية 

  2111 حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام

 
 الوحدات
 اإلدارية

عدد 
الحاصدات 
 في القضاء

 
% 

نسبة االستعمال 
 من اجمالي العينة

 ملكية الحاصدات الزراعية

 مستأجرة ملك خاص 
 % العدد % العدد % العدد

 24 113 26 6 23 119 36 46 مركز قضاء الديوانية
 22 98 13 3 23 111 16 21 ناحية السنية
 28 122 22 5 28 127 29 38 ناحية الدغارة
 26 114 39 9 27 123 19 25 ناحية الشافعية
 111 437 111 23 111 461 111 131 المجموع الكلي
 -- 95 -- 5 -- 111 -- -- النسبة الكلية

 المصدر : الباحث اعتمادا على : 
 .  2114 لعام منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، القادسية محافظة زراعة مديرية -
 المحور الرابع . ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة -
 

 سيارات الحمل :  -ج
إن استعمال سيارات الحمل في منطقة الدراسة جاء متباينًا في توزيعها الجغرافي بين الوحدات        

حية الشافعية لكل منهما %( ثم ناحية السنية ونا23اإلدارية إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة )
(. تقسم سيارات 34%(. جدول )22%( وجاء في المرتبة االخيرة مركز القضاء وبنسبة )24بنسبة )

الحمل حسب ملكيتها إلى سيارات مستأجرة واخرى ملك خاص، ولم يكن هناك أثر يذكر للسيارات التابعة 
حمل المستأجرة المستعملة في منطقة للقطاع الحكومي أو الجمعيات الفالحية، وتبلغ نسبة سيارات ال

%( وتتباين في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية، إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية 1الدراسة )
%( 21%( ثم ناحية الدغارة وناحية الشافعية وبنسب )24%( ثم مركز القضاء وبنسبة )34السنية )

%( 11سبة سيارات الحمل ذات الملكية الخاصة )%( لكل منهما على الترتيب، في حين بلغت ن11و)
وهي متباينة في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية، إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة 

%( لكل منهما 21%( و)21%( ثم السنية ومركز القضاء وبنسب )21%( تليها الشافعية بنسبة )21)
 (. 34على الترتيب، جدول )



 

 
 

 ( 34جدول )
 التوزيع الجغرافي الستعمال سيارات الحمل وملكيتها في قضاء الديوانية 

  2111حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدراسة لعام 

 اإلداريةالوحدات 
نسبة االستعمال من 

 اجمالي العينة
 ملكية سيارات الحمل

 مستأجرة ملك خاص
 % العدد % العدد % العدد

 25 11 21 88 22 99 مركز قضاء الديوانية
 35 15 24 112 25 117 ناحية السنية
 21 9 29 121 28 129 ناحية الدغارة
 19 8 26 117 25 115 ناحية الشافعية
 111 43 111 417 111 461 المجموع الكلي
 -- 9 -- 91 -- -- النسبة الكلية
 . الرابع المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

 

  رات :ذإالب -د
استأثرت البإذرات بالمرتبة الرابعة من حيث النسبة االستعمالية بعد الساحبات والحاصدات وسيارات     

الحمل ، إذ لها أهمية في تسهيل العملية االنتاجية فهي تختصر كثيرًا من الوقت والجهد والكلفة على 
والشعير، وتتباين في توزيعها المزارعين وتستعمل في بذر محاصيل الحبوب وبخاصة محصولي الحنطة 

%( تليها 21الجغرافي بين الوحدات اإلدارية لمنطقة الدراسة إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية الدغارة )
%( لكل منها على 21%( و)21%(، ثم ناحية الشافعية ومركز القضاء وبنسبة )26ناحية السنية بنسبة )

 الترتيب .
باذرات مستأجرة واخرى ملك خاص ولم يكن هناك اثر يذكر للباذرات  تقسم الباذرات حسب ملكيتها إلى   

التابعة للقطاع الحكومي أو الجمعيات الفالحية. تبلغ نسبة الباذرات المستأجرة المستعملة في منطقة 
%( وتتباين في توزيعها الجغرافي بين الوحدات اإلدارية، إذ بلغت أعلى نسبة لها في ناحية 11الدراسة )
%( 21%( ثم ناحية الشافعية ومركز القضاء بنسبة )26%( تليها ناحية السنية وبنسبة )23) الدغارة

 (.31%( لكل منهما على الترتيب. جدول )21و)
%( وهي متباينة في توزيعها الجغرافي بين 11فيما استأثرت الباذرات ذات الملكية الخاصة بنسبة )     

%( 21%( تليها ناحية السنية بنسبة )33في ناحية الدغارة ) الوحدات اإلدارية، إذ بلغت أعلى نسبة لها
 ( . 31%( لكل منهما على الترتيب ، جدول )11%( و)23ثم ناحية الشافعية ومركز القضاء بنسب )

 



 

 
 

 (31جدول )
 التوزيع الجغرافي الستعمال الباذرات الزراعية وملكيتها في قضاء الديوانية 

  2111سة لعام حسب الوحدات اإلدارية لعينة الدرا

 اإلداريةالوحدات 
نسبة االستعمال من 

 اجمالي العينة
 راتاذملكية الب

 مستأجرة ملك خاص
 % العدد % العدد % العدد

 21 89 11 5 21 94 مركز قضاء الديوانية
 27 111 29 14 27 124 ناحية السنية
 28 115 38 18 29 133 ناحية الدغارة
 24 98 23 11 24 119 ناحية الشافعية
 111 412 111 48 111 461 المجموع الكلي
 -- 91 -- 11 -- -- النسبة الكلية
  . الرابع المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

 
 

  :  : السياسة الزراعية السادس
النظام االجتماعي  تعد السياسة الزراعية جزءًا مهمًا من السياسة االقتصادية العامة مهما كان       

السائد، وتؤدي السياسة الزراعية دورًا بارزًا في عملية التنمية، وقد مارست معظم الدول سياسات زراعية 
وبهذا تعني السياسة الزراعية اسلوب ادارة الدولة للقطاع الزراعي من  (1)لتنظيم شؤون القطاع الزراعي.

التي تتخذها الدولة تجاه القطاع الزراعي بغية تحقيق  خالل مجموعة من اإلجراءات والقوانين والتشريعات
وتضم السياسة الزراعية عدة إجراءات سياسية فرعية،  (2)أهداف محددة تتضمنها الخطط الزراعية.

 وسنناقش اهمها تأثيرًا في االستعماالت الزراعية في منطقة الدراسة وعلى النحو اآلتي : 
 الزراعي( :  سياسة االئتمان الزراعي )التسليف –أ 

يعرف االئتمان الزراعي بانه وسائل تمكين المنتجين الزراعيين من الحصول على القروض التي     
يحتاجونها سواء اكانت بهدف سد االحتياجات االستهالكية أم اإلنتاجية وتتطور الحاجة إلى االئتمان 

ر القطاع الزراعي والمؤسسات وأنواعه وطبيعة الجهات التي تقوم به وشروط الحصول عليه تبعًا لتطو 
التي تديره، وتظهر الحاجة إلى التسليف عندما تبدأ الزراعة بالخروج من طوق الزراعة التقليدية واالتجاه 
نحو التطور من خالل انتشار المبتكرات الحديثة التي تؤدي إلى زيادة انتاجية عوامل اإلنتاج التقليدية 

  (3)المتمثلة باألرض والقوى العاملة.

                                                           

  .  4، ص2112،  2( حياة كاظم عودة ، عناصر ومؤشرات السياسة الزراعية ، مجلة القادسية ، كلية اآلداب ، المجلد 1)
 .33، ص2111، بيروت ،  1مطبعة مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ( منى رحمة ، السياسات الزراعية في البلدان العربية ،2)
،  1111، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، ل عبيد حمادي ، االقتصاد الزراعي( سالم توفيق النجفي واسماعي3)

  . 146ص



 

 
 

يعد المصرف الزراعي التعاوني في مركز قضاء الديوانية الجهة الرسمية التي تقوم بعملية التمويل       
والتسليف الزراعي، إذ يتولى نوعين من القروض األول بدأ مع بداية انشاء المصرف الزراعي التعاوني 

مليات الزراعية في الحقل ، ، إذ يقوم بتمويل الفالحين بالقروض الالزمة ألجراء وتحسين الع1143عام 
والقاضية  2113أما الثاني فيتمثل بقروض تتعلق بالمبادرة الزراعية التي اطلقها مجلس الوزراء في عام 

%( 12بدعم القطاع الزراعي للنهوض بالثروة الزراعية وتنميتها، إذ تتراوح فوائد هذه القروض ما بين )
إذ بلغت  (1)( سنوات.4 -1للقروض الطويلة األجل )%( 21للقروض الصغيرة اآلجل )أقل من سنة( و)

%( ولمرة أو مرتين بينما بلغت نسبة الفالحين الذين 13نسبة الفالحين الذين حصلوا على سلفة زراعية )
ويعود سبب قلة المقترضين إلى اإلجراءات المتبعة والتي تتمثل  (2)%(.32لم يحصلوا على سلفة زراعية )

( دونمات 4الضمانات العقارية فضاًل عن اشتراطها أمتالك المتسلف ألكثر من )بارتفاع نسبة الفائدة و 
صالحة لإلنتاج الزراعي ومستثمرة فعاًل وما يكتنف إجراءات منح السلفة من روتين، مما جعل انحسار 

فيها  لذا من الضروري متابعة المجاالت التي تستعمل (3)فائدتها بالفالحين والمزارعين ذوي الدخول العالية.
القروض الزراعية فقد يكون استعمالها ألغراض استهالكية بداًل من االغراض االنتاجية ما يفقدها قيمتها 

  (1)الفعلية من تطوير الجانب النوعي والكمي في القطاع الزراعي.
 :الجمعيات الفالحية  –ب 

هنية تسعى لخدمة وهي منظمات فالحية ذات شخصية معنوية مستقلة اقتصادية واجتماعية وم      
اعضائها والمجتمع واالسهام في بناء زراعة متطورة ضمن االهداف العامة للدولة، ولكل جمعية منطقة 

ويتمثل عمل هذه الجمعيات على تقديم الخدمات إلى  (4)عمل تشمل أراضي الفالحين التي تدار من قبلهم.
التعليمات الخاصة بالعملية الزراعية  اعضائها سواء اكانت زراعية أم اجتماعية أم مالية، فضاًل عن

وحثهم على زيادة االنتاج كمًا ونوعًا وصواًل إلى االكتفاء الذاتي من الجانب الزراعي بشقيه النباتي 
والحيواني، فضاًل عن نشر استعمال الوسائل الحديثة في الزراعة من مكننة وآالت زراعية وطرائق علمية 

 البذور ذات االنتاجية العالية. حديثة وزراعة االصناف الجديدة من

                                                           

ي التعاوني في الديوانية بتاريخ الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة )منال عباس( مديرة المصرف الزراع 1))
23/3 /2111  . 
  . الرابع المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة 2))
( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيد )عبد االمير كاظم خضر( احدمقترضي المصرف الزراعي التعاوني 3)

  . 2111/ 23/2في مركز قضاء الديوانية بتاريخ 
وانتظار ابراهيم حسين ، العوامل البشرية ودورها في التنمية الزراعية في محافظة القادسية للمدة ، ( صالح ياركه ملك 1)
  . 111، ص 2111( ، العدد االول ، 6( مجلة القادسية ، مجلد )2111 -1111)
، العدد  جلة الزراعية العراقيةعي ، الم( علي صبري علي ، الجمعيات الفالحية التعاونية واثرها في تطوير القطاع الزرا4)
  .  31، ص 2112( ، 3)



 

 
 

( جمعيات وتتوزع بشكل 1) 2111بلغ عدد الجمعيات الفالحية في منطقة الدراسة حتى نهاية عام        
%( لكل 33متباين بين الوحدات اإلدارية في القضاء، إذ جاءت ناحية الدغارة ومركز القضاء بنسبة )

%( لكل منهما. بينما بلغ الوسط الحسابي لعدد 16ة بنسبة )منهما ثم يليهما ناحية السنية وناحية الشافعي
( كما 22( ومعامل اختالف بلغ )634431( وبانحراف معياري مقداره )314411الجمعيات الفالحية )
 (. 36يتضح من الجدول )

( عضوًا 1311أما على مستوى عدد األعضاء فيظهر أن المجموع الكلي على مستوى القضاء بلغ )      
%( 31( عضوًا بنسبة )112ا بين الجمعيات على الوحدات اإلدارية وقد تصدرها مركز القضاء بــ )توزعو 

( 233( و)311%( ثم ناحيتا الدغارة والشافعية بــ )21( عضوًا بنسبة )341تليه ناحية السنية بــــ )
ياري مقداره ( وبانحراف مع1441%( لكل منهما على الترتيب، ووسط حسابي بلغ )16%( و)23وبنسبة )

(. أما المساحة المخصصة لعمل كل جمعية فقد بلغ المجموع الكلي 33( ومعامل اختالف )1443)
( دونمًا، 11411( دونمًا توزعت بين الوحدات اإلدارية، فجاءت ناحية الدغارة بأعلى مساحة )111126)

( 31141( و)16431فعية بـــ )( دونمًا، ثم مركز القضاء وناحية الشا13111ثم تليها ناحية السنية بـــ )
%( لكل منها على الترتيب، ووسط حسابي 13%( و)21%( و)24%( و)33دونمًا لكل منهما وبنسبة )

 (. 36( جدول )21( ومعامل اختالف بلغ )11413412( وبانحراف معياري مقداره )11111464)
نما ( ان مساحة العمل هذه ال تقتصر على األ36ومما يلحظ في الجدول )      راضي الزراعية فحسب وا 

األراضي غير الزراعية منها والتي يؤمل استصالحها واستثمارها ، فقد بلغ مجموع المساحة المستثمرة من 
( دونمًا توزعت بين الوحدات اإلدارية فجاء مركز 123341عمل الجمعيات الفالحية في القضاء بعامة )

( دونمًا، ثم ناحية الشافعية وناحية الدغارة بــ 34111بـــ ) ( دونمًا، تليه ناحية السنية36621القضاء بـــ )
%( 21%( و)26%( و)21( دونمًا لكل منها على الترتيب، وبنسبة )24111( دونمًا و)31161)
( وبانحراف معياري مقداره 3221464%( لكل منها على الترتيب ، ووسط حسابي بلغ )21و)
 (.11( ومعامل اختالف بلغ )4261411)

( دونمًا، وجاءت متباينة بين وحداتها 61661أما المساحة غير المستثمرة فقد بلغ مجموعها )     
( دونمًا، تليها ناحية السنية بــ 33411اإلدارية، فجاءت أعلى مساحة غير مستثمرة في ناحية الدغارة بــ )

%( 44ًا، وبنسبة )( دونم1331( دونمًا و)1311( دونمًا، ثم مركز القضاء وناحية الشافعية )12131)
( وبانحراف معياري 16111411%( لكل منهما على الترتيب ووسط حسابي )13%( و)11%( و)13و)

 ( .61( ومعامل اختالف بلغ )11123411مقداره )
 



 ( 36جدول )
  2111ية حسب الوحدات اإلدارية لعام التوزيع الجغرافي للجمعيات الفالحية وعدد اعضائها ومساحات عملها المستثمرة وغير المستثمرة في قضاء الديوان

عدد  اإلداريةالوحدات 
 الجمعيات

% على 
مستوى 
 القضاء

 عدد االعضاء
% على 
مستوى 
 القضاء

مساحة عملها 
 )دونم(

% مجموع 
 مساحة عملها

المساحة 
المستثمرة 
 )دونم(

% من مجموع 
المساحة 
 المستثمرة

المساحة غير 
المستثمرة 
 )دونم(

% من مجموع 
غير المساحة 

 المستثمرة
 14 9811 29 37721 24 47531 34 462 33 2 مركز قضاء الديوانية

 18 12981 27 35161 25 48141 26 351 17 1 ناحية السنية
 55 38599 21 25911 33 64511 23 314 33 2 ناحية الدغارة
 13 9386 24 31171 18 39456 17 288 17 1 ناحية الشافعية
 111 71776 111 128851 111 199627 111 1344 111 6 المجموع الكلي

  17694011  32212075  49916075  315011  1051 الوسط الحسابي 
  14128061  5274011  11513012  780531  1058 االنحراف المعياري 
  79  16  21  22  38 معامل االختالف

 . 2114دسية ، بيانات غير منشورة ، لعام المصدر : االتحاد المحلي للجمعيات الفالحية في محافظة القا
 
 
 
 
 



( معدالت ارتباط بيرسون إذ نجد أن أعلى معامل ارتباط كان بين متغير مساحة 33ويمثل جدول رقم )
( وهذا يشير إلى 1414عمل الجمعية الفالحية والمساحة غير المستثمرة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

ة. وكانت العالقة بين المساحة المستثمرة وعدد االعضاء ايضًا قوية أن العالقة هي عالقة طردية قوي
( في حين كانت العالقة بين المساحة المستثمرة وغير المستثمرة قوية عكسية إذ 1431طردية إذ بلغت )

(، أي أن الزيادة في المساحة المستثمرة يرافقها نقصان في المساحة غير المستثمرة وعند 1466 -بلغت)
( هي غير معنوية 33عنوية معامالت االرتباط وجد أن معامالت االرتباط جميعها في الجدول )اختبار م

باستثناء معامل االرتباط بين متغير مساحة عمل الجمعية الفالحية والمساحة غير المستثمرة حيث وجد 
حت مستوى ( ت14313( وهي أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )14111المحسوبة تساوي )(t) أن قيمة 
( وهذا يعني أن قيمة معامل االرتباط حقيقية وليست ناتجة عن طريق 2( ودرجة حرية )1414معنوية )
 الصدفة. 

 ( 33جدول )
لتوضيح العالقة بين اعداد الجمعيات الفالحية وعدد اعضائها  معامالت ارتباط بيرسون

 واستعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة 
 د االعضاءعد عدد الجمعيات 

مساحة 
 عملها

المساحة 
 المستثمرة

المساحة غير 
 المستثمرة

     1.00 عدد الجمعيات

    1.00 0.47 عدد االعضاء

   1.00 0.12- 0.67 مساحة عملها

  1.00 0.53- 0.84 0.09- المساحة المستثمرة

 1.00 0.77- *0.95 0.40- 0.54 المساحة غير المستثمرة

 ( 37ى بيانات جدول )اعتمادًا علالمصدر : 
 

 

 : رشاد والتوعية الزراعية اإل  -ج
يقصد به نوع من التعليم يمتد أو يوجه خارج النطاق النظامي التقليدي بقصد تعليم وتدريب وتوعيه     

المزارعين وأسرهم وترغيبهم في اقتباس أحدث الطرائق واألساليب الزراعية اإلنتاجية والتعاونية والتسويقية 
المزرعية والتمويلية واالستهالكية واالدخارية، مما يؤدي إلى اسهامهم واسرهم تلقائيًا في النهوض  واالدارة

ويحقق اإلرشاد الزراعي أهداف  (1)بمستوياتهم في كل ما يتعلق بشؤون المزرعة والمنزلة والمجتمع الريفي.
القتصادية إلى زيادة دخل المزارع متعددة منها االقتصادية واالجتماعية والتعليمية إذ تهدف من الناحية ا

عن طريق تطوير االنتاج وتحسين وسائله من خالل االستعمال األمثل لمختلف عناصر اإلنتاج، والعمل 
على زيادة الكفاءة اإلنتاجية للحقل الزراعي أما من الناحية االجتماعية فيهدف إلى توعية السكان 

يد مشاكلهم وتشجيعهم على المبادرات الفردية والعمل الريفيين، وجعلهم أكثر أدراكًا وقدرة على تحد
                                                           

 .  11، ص 1161( علي حاتم السامرائي ، االرشاد الزراعي ودوره في التنمية الريفية ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1)



 

 
 

أما في منطقة الدراسة فيمارس اإلرشاد الزراعي مهامه من خالل المركز  (1)الجماعي والتعاوني.
االرشادي التابع للهيأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي في وزارة الزراعة وقد بدأ بممارسة عمله عام 

إلرشاد الزراعي في مديرية زراعة محافظة القادسية، إذ تقوم هاتان الجهتان فضاًل عن قسم ا (2)،1113
بالتنسيق بينهما بتقسيم المهام في القضاء ونواحيه، ومنها العمل على اقامة النشاطات الخاصة المتمثلة 

فضاًل بالندوات االرشادية والدورات والمشاهدات الحقلية وورشات العمل الميدانية والحقول االيضاحية ، 
( مرشدًا زراعيًا مقسمين على 11عن التجارب البحثية والتي يقوم بها مرشدون زراعيون بلغ عددهم )

الشعب الزراعية في القضاء ونواحيه إذ استأثر مركز القضاء بأعلى نسبة من عدد المرشدين بلغت 
%( 22بنسبة بلغت ) %( ثم ناحية الشافعية وناحية الدغارة26%( تليه ناحية السنية بنسبة بلغت )31)
 (31%( لكل منها على الترتيب، جدول )14و)

 ( 31جدول )
  2111أعداد المرشدين في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعام 

 المجموع ناحية الشافعية ناحية الدغارة ناحية السنية مركز قضاء الديوانية اإلداريةالوحدات 
 41 9 6 11 15 العدد
% 36 27 15 22 111 

  . 2114 لعام منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، القادسية محافظة زراعة المصدر : الباحث اعتمادا على : مديرية
 

تناولت موضوعات الندوات اإلرشادية في قضاء الديوانية مواضيع متعددة منها مكافحة حشرة      
لطماطة، وترشيد استعمال تقانات الري الحديثة، الحميرة والدوباس على النخيل، مكافحة حفار أوراق ا

أهمية التسليف الزراعي، كيفية القضاء على نبات الشمبالن، المبيدات الكيميائية وأهميتها والسيطرة 
( ندوة خالل 24عليها، طرائق الوقاية من األدغال، وترشيد استهالك المياه، إذ وصل عدد الندوات إلى )

ن أن هذه الندوات تقام في أماكن قريبة من سكن الفالحين والمزارعين وعلى الرغم م (3)،2111عام 
ليتمكنوا من الوصول إليها بسهولة فضاًل عن كونها تعقد في أوقات الدوام الرسمي، إال أن نسبة الفالحين 

إذ يرجع السبب إلى تعذر الفالحين  (1)%( من عينة البحث،4الذين حضروا هذه الندوات بلغت )
 ()أعمالهم اليومية وقلة ثقة الفالح بالخدمات التي تقدمها هذه الندوات، أما الحقول االيضاحيةوانشغالهم ب

والتجارب فهي قليلة، فضاًل عن قلة مساحتها إذ شهدت منطقة الدراسة اقامة مثل هذه الحقول في ناحية 

                                                           

 .  11، ص 2111ة ، االسكندرية ، ، مركز االسكندرية للكتاب 1( صبري مصطفى صالح واخران، االرشاد الزراعي اساسياته وتطبيقاته ، ط1)
  .  221،ص2112( ، 2( ، العدد )2( باسم حليم كشاش واقع ، االرشاد الزراعي في محافظة القادسية ، مجلة القادسية ، المجلد )(2
القادسية  ( المقابلة الشخصية مع السيد عبد الحسين صحن ، رئيس مهندسين زراعيين اقدم قسم االرشاد في مديرية زراعة محافظة3)

 .   23/2/2111بتاريخ 
 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السابع . 1))
( الحقول االيضاحية : عبارة عن قطعة ارض تتراوح مساحتها ما بين نصف دونم الى ثالثة دوانم تزرع محصول معين او اي )

 لغرض استعمالها وتطبيقها في المستقبل .    عملية زراعية اخرى الغاية منها تعليم الفالحين فكرة جديدة



 

 
 

ب البحثية فهي ( دونمات لزراعة محصول الحنطة نوع )معفرة(. فيما يخص التجار 3الدغارة بواقع )
وتتمثل  (1)محدودة ال تتعدى تجربة واحدة إلحدى الشعب الزراعية يقوم بها أحد المرشدين الزراعيين.

االصدارات والمطبوعات اإلرشادية بمجلة الزراعية العراقية التي تصدرها الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون 
( دينارًا للنسخة الواحدة، إذ بلغ عدد 641تبلغ ) الزراعي إذ يتم توزيعها على الفالحين مقابل أجور نقدية

بلغت نسبة الفالحين الذين يحصلون على اإلصدارات  (2)( نسخة،33النسخ الموزعة في قضاء الديوانية )
%( لم يحصلوا على هذه اإلصدارات والنشرات الزراعية وبذلك 31%( مقابل )21والنشرات الزراعية )

%( لم 11%( مقابل )1ن الخدمات اإلرشادية والخدمات التي تقدمها )تكون نسبة االستفادة الفعلية م
لذا سيكون تأثيره سلبيًا على نوع وحجم االستعماالت  (3)يستفيدوا فعاًل من هذه الخدمات اإلرشادية،

 الزراعية.
 : البذور المحسنة  –د 

بذور المحسنة التي زودتها %( من الفالحين المبحوثين استعملوا ال11أظهرت الدراسة الميدانية أن)     
لهم مديرية زراعة المحافظة، في حين شكلت النسبة المتبقية استعمال البذور غير المحسنة من خالل 
شرائها من التجار المعتمدين من الفالحين الذين يبيعون انتاجهم الزراعي ليقوموا بخزنها ثم بيعها في 

عتمد على المخزون من االنتاج الزراعي للفالح التي %( أو التجهيز الم24االسواق المحلية وتمثل بــ )
%( منها، وبهذا يظهر شيوع استعمال بذور غير محسنة 14يستعملها بذورًا في الموسم المقبل لتستأثر بــ)

في منطقة الدراسة ، ويعود السبب في استعمال بذور غير محسنة إلى ارتفاع سعر الطن الواحد منها، إذ 
( الف دينار وكذلك 211( الف دينار وبذور الذرة الصفراء)141لبذور الحنطة )بلغ سعر الطن الواحد 

 (1)( الف دينار للطن الواحد،611الحال بالنسبة لبذور المحاصيل العلفية كبذور الجت التي وصلت إلى )
االمر الذي ادى بالفالحين إلى خزن جزء من بذور انتاجهم كبذور لزراعتها في لمواسم المتعاقبة مما 

 يؤدي إلى التأثير على نوعية االنتاج وقلة كميته لكونها تحتوي على بذور األدغال. 
 : سمدة األ -ه

تستعمل األسمدة في منطقة الدراسة نتيجة الضغط على التربة بفعل زراعتها على مدار السنة من     
ية منها ، وقد تبين أن غير مراعاة لتطبيق الدورة الزراعية ، وقد أدى ذلك إلى استنزاف العناصر الغذائ

%( منهم يستعملون األسمدة 33%( من الفالحين يستعملون األسمدة بمختلف أنواعها، وأن )13)
%( يستعملون االثنين معًا )االسمدة الكيميائية 11%( يستعملون االسمدة العضوية و)2الكيميائية و)

ت الحكومية الزراعية، %( من الفالحين يحصلون على االسمدة من الجها24والعضوية(، فإن )

                                                           
( الدراسة الميدانية، المقابلة الشخصية مع السيد مرتضى حمزة هاشم ، موظف في المركز االرشادي التدريبي في محافظة 3)

 .  6/1/1036القادسية بتاريخ 
    1034بيانات غير منشورة لعام مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم االرشاد والمتابعة والتعاون الزراعي ،  1))
 ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السابع .   1)

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الرابع .    ( (4



 

 
 

%( يحصلون عليها من األسواق المحلية والجهات 34%( يحصلون عليها من األسواق المحلية و)11و)
إال أن ما يواجه استعمال هذه االسمدة هو غالء أسعارها، إذ بلغ سعر الطن  (1)الحكومية الزراعية معًا.

( 221( ألف دينار ليرتفع إلى )211) 2113 -2112الواحد من سماد )اليوريا( في الموسم الزراعي 
، وبلغ سعر الطن الواحد للسماد )المركب( في الموسم 2111 – 2113ألف دينار في الموسم الزراعي 

( ألف دينار، وبلغ سعر الطن الواحد 261( ألف دينار، ليرتفع في الموسم الزراعي الثاني )211األول )
( ألف دينار في 341سم الزراعي األول ليرتفع إلى )( ألف دينار في المو 311من سماد نوع )داب( )

%( من الفالحين عن استعمال االسمدة 2وهذا الغالء في أسعارها أدى إلى عزوف ) (2)الموسم الثاني.
الكيميائية ، هذا فضاًل عن أن تجهيزها من قبل الجهات الرسمية ال يتم احيانًا في أوقات مناسبة إذ تتأخر 

في الزراعة، مما يضطر الفالحين إلى شرائها من األسواق المحلية بأسعار عن مواعيد استعمالها 
%( من الفالحين يقومون باستعمال األسمدة وفق خبرتهم الشخصية 11باهضه، وقد تبين أن نحو )

  (3)%( منهم يستعملونها وفق إرشادات  وتعليمات الكادر االرشادي في الشعب الزراعية.1و)
  : المبيدات الزراعية -و

األساليب العلمية التي برزت أهميتها في زيادة وتطوير اإلنتاج الزراعي هي مكافحة اآلفات الزراعية     
ألن أنتشارها من شأنه أن يلحق الضرر بالمحاصيل ويسبب خسارة في اإلنتاج الزراعي، فأصبح من 

نتشارها وتكاثرها. وقد الضروري استعمال المبيدات الكيميائية لمكافحة هذه األخطار للحد من ظاهرة ا
%( منهم 14أوضحت الدراسة الميدانية أن نسبة الفالحين والمزارعين الذين يستعملون المبيدات بلغت )

%( منهم يحصلون عليها من األسواق 31%( يحصلون عليها من الجهات الحكومية ، وأن نسبة )4)
لمحلية )أي االثنين معًا(، أما %( يحصلون عليها من الجهات الحكومية واالسواق ا11المحلية ، و)

طبيعة استعمال تلك المبيدات فان افراد العينة جميعهم يستعملونها من غير االستعانة بالكادر االرشادي 
وأهم المبيدات المستعملة في قضاء الديوانية هو مبيد  (1)الموجود بالشعب الزراعية ضمن قضاء الديوانية.

بيد األوراق العريضة والرفيعة الخاصة بمحصول الحنطة مثل مبيد )انالنتن( لمكافحة ادغال الحنطة وم
)توبك( ومبيد )فوسفيد الزنك( لمكافحة القوارض ، ومبيد )شيفاليه( لمكافحة الدوباس وحفار أوراق 

ويعاني الفالحون في قضاء  (4)الطماطة ومبيدات لمكافحة الحميرة مثل )كارباربل(، ومبيد )باسته(.
%( من 4ل متعددة أبرزها غالء أسعار هذه المبيدات ، األمر الذي أدى إلى عزوف )الديوانية من مشاك

 مما ترك آثارًا سلبية على إنتاج المحاصيل.  (1)الفالحين عن استعمالها،

                                                           

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الرابع .     ( 3)
 .     1034، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام ( مديرية زراعة محافظة القادسية 1)
 ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الرابع .      1)

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الرابع .       (4)
 .       1034ة لعام ( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات غير منشور4)
 .         الرابع( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور 6)



 

 
 

 :السياسات السعرية الزراعية  -ز
عية التي تعرف بأنها جملة من القرارات واإلجراءات المتعلقة بأسعار المدخالت والمخرجات الزرا    

تهدف إلى تحقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية الزراعية إذ يتحدد السعر وفقًا لمنظور مركزي تحكمه 
تيارات اقتصادية واجتماعية ، وتعد احدى وسائل التناسق بين قطاعات االقتصاد القومي لذا فان 

ية وبناء نظام الحوافز في السياسات السعرية الزراعية تهدف إلى تقدير الكفاءات االقتصادية الزراع
وتعد مسالة العناية بمستويات اسعار المحاصيل الزراعية واحدة من المهام المركزية  (1)القطاع الزراعي.

للسياسة السعرية وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على السياسة السعرية الزراعية باتجاه اطالق 
زية التي تحددها الدولة. ويتضح من الجدول االسعار ظلت محاصيل الحبوب تخضع لألسعار المرك

( ألف 611إلى ) 2111( ألف دينار في عام 111( أن سعر الطن الواحد من الحنطة ارتفع من )11)
( ألف دينار وارتفع سعر الطن الواحد من الشعير في عام 311وبزيادة مقدارها ) 2111دينار في عام 

( ألف 211، وبزيادة مقدارها )2111ار في عام ( ألف دين141( ألف دينار إلى )241من ) 2111
 دينار. 

  2111 – 2111( أسعار شراء محصولي الحنطة والشعير للمدة 11جدول )
 2114 2113 2112 2111 2111 2119 السنة

 711 675 651 625 451 411 الحنطة )طن/ دينار(
 451 451 411 421 225 251 الشعير )طن/ دينار(

 . 2114 لعام منشورة غير بيانات ، الحقلية المحاصيل قسم ، القادسية محافظة عةزرا المصدر : مديرية
 

نلحظ من خالل ما تقدم أن للسياسة السعرية األثر الكبير في توجه الفالح نحو زراعة محصول     
معين، ففي السنة التي يكون فيها سعر محصول معين متدنيًا وسعر أنواع  اخرى مرتفعًا يضطر الفالح 

السنة القادمة إلى زراعة المحصول الذي كان سعره مرتفعًا في السنة السابقة وزيادة المساحة  في
المزروعة ومن ثم زيادة معدالت انتاجها عن طريق استعماله لألسمدة الجيدة ، ومن ثم خفض المساحات 

و نتيجة النخفاض المزروعة أو عدم زراعته للمحصول الذي كان سعره متدنيًا نتيجة تكبده خسائر كبيرة أ
 سعر ذلك المحصول. 

 :التسويق الزراعي  –م 
يقصد به كافة االنشطة والعمليات المرتبطة بعملية إنسياب السلع والخدمات من نقطة البداية عند      

المزرعة حتى وصولها أليدي المستهلكين ألن الناتج النهائي ببساطة ال يجب أن يتم انتاجه إال إذا كان 
سويقه ، وبذلك فالتسويق يتضمن عمليات التجميع والتفريغ والتعبئة والنقل والتخزين والتصنيع من الممكن ت

الزراعي والبيع والشراء، لذا فالهدف األساسي التي يسعى إلى تحقيقه هو إشباع رغبة المنتجين 
                                                           

   361ص ،1136، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  2( سالم توفيق النجفي ، التنمية االقتصادية الزراعية ، ط(1



 

 
 

منطقة الدراسة  وتبين من الدراسة الميدانية أن الغرض الرئيس من العملية االنتاجية في (1)والمستهلكين.
%(. أما جهة 61هو تسويق المنتجات الزراعية، إذ بلغت نسبة الفالحين الذين ينتجون لهذا الغرض )

%( يسوقونها إلى األسواق 13%( ، و)31التسويق فقد بلغت نسبة المسوقين إلى الصومعات الحكومية )
ومن المالحظ أن عملية نقل  (2)%( إلى األسواق المحلية والصومعات الحكومية.13المحلية مباشرة و)

المنتجات الزراعية تعتمد بشكل كامل على سيارات الحمل المتنوعة ، مما يشكل صعوبات تتعلق بعمليات 
النقل من الحقول الزراعية إلى مراكز التسويق واالستهالك إذ ان اغلب المسوقين يعتمدون في عملية 

%( ولكونها ليست ملكًا خاصًا بهم، مما 31بتهم )التسويق على سيارات حمل كبيرة مؤجرة، إذ بلغت نس
زاد من كلفة االنتاج واضاف اعباء اخرى على الفالح، الن اجورها تكون مرتفعة إذ تتراوح إجرة نقل الطن 

فضاًل عن التباين في كلفة الطن معتمد  (3)( الف دينار،11- 34الواحد من محاصيل الحبوب ما بين )
راعي ومراكز التسويق، فضاًل عن التأخير الناتج في اإلجراءات الحكومية على المسافة بين الحقل الز 

الخاصة باستالم المنتجات والتي تؤدي إلى تأخير التسويق ليوم أو يومين أو اكثر مما يزيد من كلفة نقل 
  (1)الطن الواحد حتى يصل إلى الضعف.

 : : طرق النقل ووسائطه  السابع
 تتوقف عند توفير متطلبات االنتاج الزراعي حسب بل تكتسب أهمية في أهمية شبكة طرق النقل ال      

تسويق اإلنتاج الزراعي ولذا ساهم التطور الكبير في طرق النقل بتوسيع رقعة أسواق المنتجات الزراعية 
والتقليل من أهمية السوق المحلية، إذ لم يعد االنتاج الزراعي يتحدد بالسوق المحلية، بل اخذ بسد حاجة 
أسواق أخرى بعيدة عن منطقة االنتاج، وساهم هذا بدوره في زيادة مساحة استعماالت األرض الزراعية ، 
وعند استعراض واقع شبكة طرق النقل في منطقة الدراسة نلحظ أنها تعتمد في حركتها بشكل اساس على 

نجد ان هناك ثالثة أنواع  (. وعند تتبع النقل فيها 3طرق النقل البرية المتمثلة بطرق السيارات، خريطة )
من الطرق التي تربطها بالمناطق المجاورة هي الطرق الرئيسة والثانوية والريفية. ويبلغ مجموع أطوال 

( كم طرق رئيسة شكلت نسبة 31كم( ، منها )11241الطرق المعبدة ضمن حدود قضاء الديوانية بنحو )
%( طرق 21( كم وبنسبة )31و) (4)سة،%( من مجموع أطوال الطرق المعبدة في منطقة الدرا11)

%( طرق ريفية تمر بالمناطق الزراعية، كما يوضحه 11( كــــــم وبنسبة )111424( و)11ثانوية، جدول )
 (. 12جدول )

                                                           

 .  41- 41، ص2113دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ، 1( جميل محمد جميل الدباغ ، اقتصاديات التسويق الزراعي ، ج1)
  ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السادس .   (2
 ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السادس .      3)
سيد عبد علي جبار وعمار كاظم ( المقابلة الشخصية مع مجموعة من الفالحين من مركز تسويق حبوب القادسية ومنهم ال1)

 . 21/2/2111منجي ومحمد جليل علي بتاريخ 
 .   2111( مديرية الطرق والجسور في محافظة القادسية ، القسم الفني ، بيانات غير منشورة ، لعام 4)



 

 
 

 ( 11جدول )
  2111اتجاهات واطوال الطرق الثانوية في قضاء الديوانية لعام 

 المجموع الشافعية -الديوانية  ةدغار  -الديوانية  السنية -الديوانية  اتجاه الطريق
 31 1 13 12 الطول )كم(

% 31 11 23 111 
 .   2114 لعام ، منشورة غير بيانات ، الفني القسم ، القادسية محافظة في والجسور الطرق مديريةالمصدر: 

 ( 12جدول )
  2111اتجاهات واطوال الطرق الريفية في قضاء الديوانية لعام 

 % )كم( الطول اتجاه الطريق
 12 14 البوعيسى -شبانات  –خيري 

 11 12 الثرما -الديوانية 
 6 7 ال علوان –الديوانية 
 3 3 الجوعان -الدور  –الديوانية 
 15 18 البونايل -السنية 
 17 21 البو الفضل –السنية 
 8 9025 البو ناهض–السنية 
 7 8 البوظاهر -السنية 
 14 16 صدر الدغارة –الدغارة 
 5 6 البونايل -زبيد  –الدغارة 
 3 3 قرية الهالت –الدغارة 
 111 116025 المجموع

 . 2114 لعام ، منشورة غير بيانات ، الفني القسم ، القادسية محافظة في والجسور الطرق مديريةالمصدر : 
 

زراعية %( من األراضي ال61أما تأثير طرق النقل في استعماالت األرض الزراعية فيظهر أن )    
( كم، بينما بلغت نسبة 4( كم إلى )1تكون قريبة من طرق النقل المعبدة بمسافات تتراوح ما بين أقل من )

( يتضح أن 13وعند مالحظة الجدول )( 1)%(.21األراضي التي تكون بعيدة عن طرق النقل المعبدة )
%(، فيما 13كم( ) 1ة )اقل من أعلى نسبة بلغت لألراضي التي تتراوح المسافة بينها وبين الطرق المعبد
%(، لذلك يعتمد 2( كم )31 – 21كانت نسبة األراضي التي تتراوح المسافة بينها وبين الطرق المعبدة )

فالحو المناطق البعيدة على الطرق غير المعبدة ، وهذا ما يؤثر في حركة السير والسيما في فصل 
كونها ضيقة وذات مطبات وحفر مما يؤدي إلى  الشتاء وعند تساقط األمطار، فضاًل عن رداءة الطرق

 ارتفاع تكاليف نقل التجهيزات الزراعية وتسويق المحاصيل .

                                                           

 (  الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الثاني . 1)



 

 
 

 ( 3خريطة )
 التوزيع الجغرافي لطرق النقل في مركز قضاء الديوانية  

 
 ( .42( و)41المصدر: اعتمادا على بيانات الجداول )

 
 
 



 

 
 

 ( 13جدول )
  2111النقل المعبدة )كم( لعينة الدراسة لعام  االبعاد بين األراضي الزراعية وطرق

 المجموع 34 - 26 25 - 21 19 - 15 14 - 11 11 - 6 5 - 1 1اقل من  المسافة )كم(
 461 7 12 22 27 66 128 198 العدد
% 43 28 14 6 5 2 2 111 

 الثاني .  المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 

سائط النقل المستعملة في منطقة الدراسة، فقد تباينت حسب نسبها وشكلت سيارات الحمل أما و       
%(، ثم 16%( تليها الساحبات الزراعية ذات االستعماالت المشتركة بنسبة )63المرتبة األولى بنسبة )

 ويتضح مما تقدم ان استعماالت األرض الزراعية ترتبط بشبكة الطرق (1)%(.11الشاحنات بنسبة )
وتتأثر بها من خالل المساهمة في ارتفاع اسعار األراضي الزراعية المحاذية لها والواقعة على طول 

 مساراتها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 االستبانة ، المحور السادس .الدراسة الميدانية ، استمارة  ( (1



 

 
 

 
 المبحث الثالث

 الزراعية في قضاء الديوانية األرضالعوامل الحياتية المؤثرة في استعماالت 
عماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة، إذ ال تعد العوامل الحياتية من العوامل المؤثرة في است       

تقل شأنًا عن العوامل الطبيعية والبشرية في تأثيرها اإليجابي المتمثل بتطور اإلنتاج الزراعي عن طريق 
التهجين وتحسين األصناف والتأثير السلبي المتمثل باألدغال واآلفات الزراعية والحشرات الضارة 

 عن أنواع  الطيور والقوارض، ، إذ يبلغ معدل الفاقد من المحاصيل الزراعية واألمراض الحيوانية ، فضالً 
وألهمية  (1)%( من جملة اإلنتاج.24 -21عن األحوال العادية بسبب هذه العوامل ما ال يقل عن )

 العوامل الحياتية سيتم إيضاحها على النحو اآلتي : 
 واآلفات الزراعية  األول : األدغال

 : األدغال –أ 
تعرف األدغال بأنها نباتات برية تنمو بصورة طبيعية تنافس المحاصيل االقتصادية األساسية في         

الحصول على الماء والموارد الغذائية ومساحة األرض الزراعية ، كما انها تساعد على انتقال الكثير من 
واء أنواع  من هذه على مواد االمراض للمحاصيل الزراعية وتؤثر في انتاجيتها بعامة ، فضاًل عن احت

نتاجها لكميات كثيرة من البذور السيما الحولية منها، ومقاومتها  (2)سمية تؤثر سلبًا في حياة اإلنسان، وا 
ومن األدغال ما  (3)العالية للظروف البيئية القاسية، فضاًل عن صعوبة القضاء عليها في حال استيطانها.

السعد والعاقول ومنها ما هو حولي مثل الكرط والدنان والدهنان. هو معمر مثل الحلفا والقصب والثيل و 
%( من الفالحين تعاني حقولهم الزراعية من مشكلة نمو األدغال فيها، 12ففي منطقة الدراسة يظهر أن )

%( 11وتتباين هذه النسبة بين الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة ، إذ بلغت اعالها في ناحية الدغارة )
%( لكل منها 14%( و)21%( ثم مركز القضاء وناحية السنية بنسبة )21ناحية الشافعية بنسبة )تليها 

 التي تنتشر في منطقة الدراسة هي : ( )أما أهم األدغال (1)على الترتيب.
وهي أنواع  متعددة فمنها عريضة األوراق وأهمها )السليجة والفجيلة ال الحنطة والشعير: دغأ – 1

ط(، والرفيعة األوراق وأهمها )ابو دميم والدوسر والحنيطة( وأهم أسباب انتشارها هو تلكؤ والرويطة والكر 
الفالحين في مكافحتها مما يؤدي إلى تفاقم اإلصابة بها. تبلغ نسبة الفالحين الذين يعانون من إصابة 

                                                           
 .  11، ص 3998( علي الدحوي ، الدليل التطبيقي لمكافحة آفات وامراض النبات ، مكتبة مدبولي ، 3)
 . 1، ص3990مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، ، ، االدغال اصدقاء واعداء االنسانترجمة خليل ابراهيم ونديم اسحق بقادي   بان ليوبيفون 1))
 .  114، ص 3986السعيدي ، اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ،  ( محمد عبد1)

 ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السابع . (4
)  .تم استعمال التسميات المحلية لألدغال ) 



 

 
 

التي تمت  وقد بلغت مساحة األراضي الزراعية (1)%(،13حقولهم بهذه األدغال في منطقة الدراسة )
  (2)( دونمًا.21331مكافحتها )

يكثر هذا النوع من األدغال في الجداول والمبازل واألراضي ذات مستوى الماء القصب البري:  – 2
األرضي المرتفع ، ويتكاثر بالبذور والرايزومات ويتصف بمقاومته للملوحة ومنافسته للمحاصيل الزراعية 

ر كذلك تأثيرًا غير مباشر على المحاصيل الزراعية من خالل وينتشر ايضًا في حقول الحنطة ، ويؤث
  (3)تعطيل عملية البزل وغلق قنوات الري بصورة جزئية أو كاملة.

وهو من األدغال المعمرة ويتواجد بكثافة عالية في حقول المحاصيل وقنوات الري ويتميز الحلفا :  – 3
  (1) ة.بصعوبة القضاء عليه، وتسمى احيانًا األدغال الخبيث

يعد من األدغال المتطفلة على النباتات األخرى إذ تلتف على الجت فتعمل على استنزاف العاقول:  – 4
العناصر الغذائية المخزونة من بذور النبات بعد أن تستقر عليه ومن ثم ترسل الممصات إلى الساق أو 

عليها في غذائها ومن ثم يسبب  الورقة وتعمل على تحليل النشا وغيره من المواد الغذائية التي تعتمد
  (4)خسارة كبيرة في المناطق التي تنتشر فيها، ويمكن السيطرة عليه بقطعه وحرقه خارج الحقل.

من النباتات المائية التي تنمو في المياه بصورة غاطسة، وهو عديم الجذور وذو فروع الشمبالن:  – 5
ائية إذ تعمل على اعاقة انسيابية المياه في قنوات ورقية طافية ويكون انتشارها بكثافة في القنوات الم

الري، مما يؤثر بصورة غير مباشرة على اإلنتاج الزراعي )النباتي( ألنها تقلل من كمية المياه وكفاءة 
عملية اإلرواء للمساحات الزراعية، وتكون مكافحته أما ميكانيكيًا أو يدويًا بواسطة الفالحين وهي مهمة 

  (1)رة على هذا النوع من األدغال.شاقة ويصعب السيط
تؤدي الحشرات الضارة إلى انخفاض في انتاج المحاصيل الحقلية وتحدث : الحشرات الضارة  – ب

%( من الفالحين يعانون من إصابة حقولهم بالحشرات 41%(، وقد تبين ان )23اضرارًا بنسبة )
  (6)الضارة.
 اعية في منطقة الدراسة هي : ومن أهم الحشرات التي تصيب المحاصيل الزر      
تعد من اخطر الحشرات التي تسبب اضرارًا اقتصادية في حقول الحنطة والشعير، حشرة السونة :  – 1

إذ تتغذى هذه الحشرة على العصارة النباتية وحبوب الحنطة والشعير والحبوب المصابة تكون هشة فارغة 
إذ بلغت نسبة الفالحين التي تعاني حقولهم  (3)وان لم تكن فارغة فان طحينها يكون رديء النوعية،

                                                           
  ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السابع .  3)
 . 1036/ 1/1الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة ميسون عبد الواحد ، وكيل رئيس قسم الوقاية والمزروعات بتاريخ  1))

  .  301، ص1004(، 16(، العدد )1ة، مجلد )، مجلة العلوم الزراعية العراقيدان ماء المبزل بسبب القصب البري( مؤيد احمد اليونس ، فق(1

  .  311 -314، ص 2112مد محمد كذلك ، زراعة محاصيل االعالف والمراعي ، منشأة المعارف االسكندرية ، ( مح1)
   . 44، ص 3983( رمضان احمد التكريتي وزمياله ، محاصيل العلف والمراعي ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، (4

 . 2/2/2111ة بتاريخ الدراسة الميدانية ، المالحظة المباشر  1))
  ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الثاني .  (7

 .  66، ص3980، ، مطبعة الهيأة العامة للتثقيف واالرشاد الفالحي 1ليل مكافحة اآلفات الزراعية ، طة المزروعات ، د( الهيأة العامة لوقاي3)



 

 
 

( 2221وقد بلغت مساحة األراضي الزراعية التي تمت مكافحتها ) (1)%(،11الزراعية من هذه الحشرة )
  (2)دونمًا.

تعد من الحشرات التي تسبب اضرارًا اقتصادية في حقول الحنطة والشعير وتتفأوت حشرة المن :  – 2
ضرر تبعًا للمنطقة والظروف البيئية السائدة ويزداد الضرر عندما تعمل على شدة اإلصابة وطبيعة ال

امتصاص العصارة النباتية للمحاصيل وتؤدي إلى تقرحه وتقدر الخسائر التي تسببها نتيجة اإلصابة بهذا 
 (1)( دونم.21111وقد بلغت المساحة التي تمت مكافحتها ) (3)%(،11النوع إلى )

تعد من الحشرات الضارة التي تصيب الذرة الصفراء والذرة البيضاء في : ذرة حشرة حفار ساق ال – 3
( 21ويجب أن تكافح بعد ) (4)منطقة الدراسة إذ تحفر يرقاتها السيقان واألوراق مسببة موت القمم النامية،

عمل ( يومًا من المكافحة األولية ويست14 -11يومًا من الزراعة على ان تتكرر عملية المكافحة بعد )
وتقد الخسائر التي تسببها في  (1)( كغم/ دونم،144%( بواقع )11لمكافحة الحشرة )الديزانون( بمقدار )

وقد بلغت مساحة األراضي الزراعية  (6)%( من نسبة االنتاج وحسب درجة اإلصابة،61 -11االنتاج بــ )
  (3)( دونم.2111التي تمت مكافحتها )

وهما من الحشرات التي تصيب أشجار النخيل وتؤدي إلى باس(: رات النخيل )الحميرة والدو حش – 4
تلف التمور قبل نضجها في مراحل نموها األولي وذلك بذبول التمور الصغيرة )الجمري( مما يؤدي إلى 

وقد بلغت  (1)( بعد اتمام عملية التلقيح بصورة مباشرة،11تساقطها، وتكافح هذه الحشرة بمبيد )نوكوز
( دونم، أما حشرة الدوباس فقد بلغت المساحة 14111مكافحتها من حشرة الحميرة بـــ )المساحة التي تمت 

  (11)( دونم.3111التي تمت مكافحتها بـــ )
وهي من الحشرات التي تصيب ثمار النخيل وتقوم هذه الحشرة بنسج غشاء حشرة عنكبوت الغبار:  – 5

لها األمر الذي يؤدي إلى إعاقة عملية التنفس يغطي الثمار بالكامل وتمتصها فضاًل عن جمع الغبار حو 
والتركيب الضوئي، وهي من الحشرات الخطرة ألنها تنتقل من الشجرة المصابة إلى الشجرة السليمة، 

                                                           
 ، المحور الثاني .     ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة 3)

        1034مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات غير منشورة لعام  (1)
بمن الشوفان ، مجلة الزراعة العراقية ، المجلد  لإلصابة، الحساسية النسبية لبعض اصناف القمح  اخران( عبد الستار عارف و1)
   .18، ص 1006( ، 3( ، العدد )33)
       1034( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات غير منشورة لعام 4)
 لألبحاثوالتعاون الزراعي ، مركز أباء  لإلرشاد( مدحت الساهوكي ، ارشادات في زراعة الذرة الصفراء ، الهيئة العامة 4)

 .   4، ص 1001الزراعية ، 
مديرية زراعة القادسية بتاريخ ، خصية مع السيد حازم جابر حمود ، قسم وقاية المزروعات ( الدراسة الميدانية ، المقابلة الش6)
1/1/1036   . 
( محمد زيدان خلف ، دراسة بعض العوامل المؤثرة في مقاومة الذرة الصفراء وحفارات الذرة ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( 7)

 .   3، ص 3999، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، 

         2111 لعام منشورة غير بيانات ، وقاية المزروعات قسم ، القادسية محافظة زراعة ( مديرية3)
( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة ميسون عبد الواحد، وقاية المزروعات في مديرية زراعة محافظة القادسية بتاريخ 1)
2/2 /2111   . 
          2111قادسية ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة لعام ( مديرية زراعة محافظة ال11)



 

 
 

وبلغت المساحة التي تمت  (1)والسنوات التي تزداد نسبة األمطار فيها تكون البساتين قليلة اإلصابة،
ويستعمل في مكافحة هذه الحشرة مبيد)كالثين زيتي(  (2)ونم،( د1111مكافحتها من هذه الحشرة )

  (3)لتر(. 111/ 3سم 111%( بمعدل )1344)
وتعمل على الحفر في قواعد السعف )الكرب( وفي قمة النخيل إذ تتغذى على حشرة حفارة النخيل:  – 6

اية الفالح للنخلة من االنسجة الداخلية مسببة موتها، وتكون اإلصابة بهذه الحشرة معتمدة على مدى عن
مكافحة وتنظيف وازالة السعف والليف اليابس، إذ تتغذى الحشرة على قاعدة العذق بسبب طرأوته مسببه 

  (1)( دونم.1111تيبسه وتكسره، وقد بلغت المساحة التي تمت مكافحتها بــ )
المكاني لتلك  تتباين الحشرات التي تصيب أشجار الفاكهة بالتباين: الفاكهة  أشجارحشرات  – 7

األشجار وتواجدها تحت أشجار النخيل فضاًل عن صغر حيازات أشجار الفاكهة، إذ تصيب حشرة البق 
الدقيقي أشجار الحمضيات إذ تكون اشبه بمادة اسفنجية بيضاء تصيب األوراق والثمار، وقد تم مكافحة 

حشرة السوسه وحشرة التين التي وحشرة المن و  (4)( دونمًا من المساحات المزروعة بالحمضيات.64نحو )
( دونمًا من منطقة الدراسة موزعة بين 1141تصيب أوراق أشجار التين والعنب والرمان فقد تم مكافحة )

  (1)الوحدات اإلدارية.
تتعدد أنواع  الحشرات التي تصيب محاصيل الخضر الصيفية منها حشرات محاصيل الخضر:  – 8

التي تعمل على قضم النباتات الصغيرة قرب سطح التربة لياًل، أما في  والشتوية واهمها الديدان القارضة
وتهاجم هذه الحشرات الغشائيات والبقوليات ومحاصيل الطماطة  (6)النهار فأنها تختفي تحت سطح التربة.

والباذنجان وغيرها، ويلحظ استمرار مكافحة هذه الحشرات من الفالحين نتيجة للمردودات االقتصادية 
( دونم من المساحات 1411ة مما يدفع الفالح إلى االستمرار في وقايتها. وقد تم مكافحة نحو )العالي

( دونمًا من المساحات 61( دونمًا من المساحات المزروعة بالبقوليات و)11المزروعة بالقثائيات و)
ساحات ( دونم من الم312( دونم من المساحات المزروعة بالباقالء و)1111المزروعة بالباميا و)

  (3)المزروعة بالطماطة المغطاة والمكشوفة، أما الباذنجان فانه يكافح حسب ظهور اإلصابة.

                                                           

( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة سعدية فهد ، قسم وقاية المزروعات ، مديرية زراعة القادسية بتاريخ 1)
2/2/2111      . 
            1034يانات غير منشورة لعام ( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم وقاية المزروعات ، ب1)
 .  19مطبعة الشروق ، بدون تاريخ ، ص( محمد شكري عثمان ، اآلفات الحشرية والحيوانية التي تصيب الحدائق وطرق مكافحتها ، 1)

              2111( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة لعام 1)
             2111مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة لعام  (4)
              2111 لعام منشورة غير بيانات ، المزروعات وقاية قسم ، القادسية محافظة زراعة ( مديرية1)
 .  17، ص 3983لكتب ، جامعة الموصل ، الموصل ، ، مطابع دار ا 1( عدنان ناصر مطلوب واخرون ، انتاج الخضراوات ، ج7)

                2111 لعام منشورة غير بيانات ، المزروعات وقاية قسم ، القادسية محافظة زراعة ( مديرية3)



 

 
 

تؤثر القوارض تأثيرًا مباشرا أو غير مباشر على استعماالت األرض الزراعية في منطقة : القوارض  – ت
ن وتتميز بزيادة خطورتها الدراسة، إذ تعد من اآلفات الخطيرة التي تهدد المحاصيل في الحقل واثناء الخز 

باستمرار نتيجة القدرة التكاثرية العالية واالمكانية على التكيف السريع لظروف المكان الذي توجد فيه مما 
يجعلها قادرة على االستمرار في الحياة واالنتشار من منطقة ألخرى، فضاًل عن االضرار التي تلحقها 

يب السواقي وانهيارها وتسرب المياه منها وقطع جذور بقنوات الري بسبب حفرها الجحور مسببة بتخر 
%( من الفالحين في منطقة الدراسة تعاني حقولهم من القوارض المتمثلة 26النباتات. وقد تبين ان )

  (2)( دونم وباستعمال مبيد فوسفيك الزنك.14111وقد تم مكافحة مساحة تقدر بــ ) (1)بالجرذان والفئران.
  :مراض النباتيةاأل – ث

وهي عبارة عن نشاط فسيولوجي ضار ينشأ داخل النباتات مما يعيق النباتات من القيام بوظائفها      
الحيوية، نتيجة إلصابة النباتات بكائنات حية )فطريات، وبكتريا، وطفيليات وعائية، وفيروس( أو نتيجة 

ت في صورة أعراض لتعرض النباتات لظروف بيئية غير مناسبة وهذا بدوره ينعكس على النباتا
ومن ثم تقلل من اإلنتاج وترفع تكاليفه االنتاجية وانخفاض مستواها االقتصادي وتقسم (3)ظاهرية،

األمراض النباتية على قسمين هما: األمراض النباتية المعدية والتي تسببها كائنات حية)فطريات، وبكتريا، 
تية غير المعدية الناتجة عن االضطرابات وغيرها(، واألمراض النبا الشعبيةوالفايروسات، والديدان 

الفسلجية الناتجة عن )االرتفاع أو االنخفاض الشديد في درجات الحرارة ، ونقص أو زيادة كمية الضوء ، 
وفي منطقة الدراسة بلغت نسبة الفالحين التي تعاني ( 1)ونقص األوكسجين وتلوث الهواء وغيرها.

 ومن أهم األمراض وأكثرها تأثيرًا في منطقة الدراسة هي:  (4)%(.31محاصيلهم من األمراض النباتية )
وهي أمراض تصيب محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء مراض التفحم : أ – 1

وتكون البذور عبارة عن كيس مملوء بجراثيم المرض المتفحمة، ولكن تبقى الحبة محافظة على مظهرها 
( طنًا 1331وقد تم مكافحة مساحة تقدر بــ ) (1)بانفراج حباتها عن بعضها.الخارجي، وتتصف السنابل 

  (6)من المساحات المزروعة في منطقة الدراسة.
يسبب هذا المرض نوع من الفطريات، ويصيب محاصيل الحنطة والشعير  راق :و مرض تبقع األ  – 2

دم المرض لتصبح ذات لون اصفر والجت ليظهر على شكل بقع فوق النبات فاقدة للكلوروفيل تتطور بتق

                                                           

  الثاني . المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة 1))
                 2111 لعام منشورة غير بيانات ، وعاتالمزر  وقاية قسم ، القادسية محافظة زراعة ( مديرية2)

 .  1محمود الديب عبد الرزاق ، امراض محاصيل الخضرة ، دائرة تنمية الموارد البشرية ، بدون تاريخ ، ص (3)
  .37ص ، 3981، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، 1( جورج . ن. اكربوس ، علم امراض النبات ، ترجمة فياض محمد شريف ، ط(4

   .  الثاني المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية ( الدراسة4)
الزراعي ،  واالرشاد للتدريب العامة ( الهيأة العامة للتدريب واالرشاد الزراعي، ارشادات في زراعة محاصيل الحبوب ، مطبعة الهيأة1)

 .  39 -37، ص 3987بغداد ، 
                  1034سم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة لعام ( مديرية زراعة محافظة القادسية ، ق7)



 

 
 

غم/ لتر( لمكافحة  244ويمكن استعمال مبيد دياثين أو نتراكوم بمعدل ) (1)وبعدها إلى لون بني محمر،
  (3)%( من فالحي المنطقة تعاني محاصيلهم من هذا المرض.1كما ظهر أن ) (2)هذا المرض،

ل إذ يصيب الطلع في بداية وهو مرض فطري يصيب أشجار النخي: مرض خياس طلع النخيل  – 3
اللقاح للنخيل، إذ يخرج الطلع المصاب ذا لون اسود وال تنفع أي عملية تلقيح له ومن ثم يؤدي إلى إنعدام 
االنتاج بالكامل إذا توافرت البيئة المالئمة والسيما نسب الرطوبة المرتفعة ، ويستعمل مبيد )بنسليت( إذ 

ودة ، أما إذا كانت واسعة فيستعمل في هذه الحالة الطائرات لغرض تعالج اإلصابة موقعيًا إذا كانت محد
( دونم من مجموع المساحات المصابة بهذا 1411المعالجة والوقاية في آن واحد، وقد تم مكافحة )

  (1)المرض.
هو مرض فطري يصيب بعض أشجار النخيل، إذ يصيب الجريد في بداية مرض لفحة الجريد :  – 4

( دونمًا من المساحات 3162يد المصاب ذا لون أسود أو يابس، وقد تم مكافحة )خروجه فيخرج الجر 
  (4)المصابة بهذا المرض.

تتمثل بأنواع  متعددة من الفطريات والبكتريا والفايروسات ، فضاًل عن مراض محاصيل الخضر : أ – 5
لذا لم تسجل أي إصابة أو الديدان الثعبانية ، وتكون اإلصابة بهذه األمراض قليلة في منطقة الدراسة 

مكافحة مديرية الزراعة )قسم الوقاية( ، ويعزى السبب في ذلك إلى أن األستمرار في مكافحة المساحات 
 المخصصة إلنتاج محاصيل الخضر من الفالحين باستعمال المبيدات. 

اد نسبة اضرارها تتمثل بأسراب العصافير والغراب األسود وغيرها من الطيور، وتزدالطيور البرية :  –ه 
في بداية الموسم الزراعي للمحاصيل عند نثر البذور وعندما تكون البادرات في بداية نموها إذ تقتلعها هذه 
الطيور كما في المحاصيل العلفية كمحصول الجت أو في موسم الحصاد إذ تهاجم هذه الطيور 

%( من فالحي منطقة 23)المحاصيل المحصودة كما في محصولي الحنطة والشعير، وقد تبين ان 
  (1)الدراسة تعاني حقولهم من مشكلة الطيور البرية.

تؤثر هذه األمراض على استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج الحيواني، إذ : مراض الحيوانية األ -و
%( 11تؤدي إلى هالك الحيوانات المنتجة ورداءة إنتاجها من الحليب واللحوم والبيض وقد أظهر أن )

                                                           

                    2111 لعام منشورة غير بيانات ، المزروعات وقاية قسم ، القادسية محافظة زراعة ( مديرية1)
 . 19تاريخ ، ص محمد شكري عثمان ، مكافحة االمراض التي تصيب النباتات كيمياوياً ، مطبعة الشرق ، بدون 1))

   .    الثاني المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية ( الدراسة3)
                    2111 لعام منشورة غير بيانات ، المزروعات وقاية قسم ، القادسية محافظة زراعة ( مديرية1)

                    2111 لعام رةمنشو  غير بيانات ، المزروعات وقاية قسم ، القادسية محافظة زراعة مديرية (4)
   .      الثاني المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة( (1



 

 
 

ويمكن تقسيم األمراض الحيوانية في  (1)حي منطقة الدراسة تعاني قطعانهم من األمراض الحيوانية.من فال
 منطقة الدراسة على النحو اآلتي :

 بل.والجاموس والماعز واأل يوانات الحقلية )الماشية( وتشمل أمراض األغنام واألبقارمراض الح: أاألول
 مشاريع الدواجن( . مراض التي تصيبالثاني: أمراض الدواجن )األ

تصنف أمراض الحيوانات الحقلية)الماشية( حسب مسبباتها : (الماشية) الحقلية الحيوانات مراضأ :األول
  (2)على النحو اآلتي :

: وتشمل ]التسمم أو االلتهاب المعوي )المعدي( وعفونة الدم النزفية )حمى الشحن( مراض البكتيريةاأل –أ 
 واالجهاض الساري[.

 : وتشمل )الحمى القالعية، وجدري األغنام، وحمى ثالثة أيام(. مراض الفيروسيةاأل –ب 
 وتشمل )التايليريا(.  :الطفيليات الدموية -ج
 وتشمل )االلتهابات التنفسية وأمراض نقص المعادن النادرة والتهاب الضرع(.  مراض المختلفةاأل -د

( إصابة، 1633في منطقة الدراسة بلغ ) ( يتضح أن مجموع اإلصابة باألمراض11ومن الجدول )   
وأن أعلى نسبة لإلصابة من الحيوانات هي من األمراض المختلفة إذ أن اإلصابة بمرض االلتهابات 

( 114( إصابة أبقار وبمجموع )11( إصابة جاموس و)131( إصابة حمالن و)131التنفسية تقدر بــ )
ادن النادرة فقد تبين أن اإلصابة بهذا المرض %(، أما اإلصابة بمرض نقص المع23إصابة وبنسبة )

%( ، أما 11( إصابة وبنسبة )312( إصابة أبقار وبمجموع )161( إصابة جاموس و)162جاءت بــ )
( إصابة 213( إصابة جاموس وبمجموع )32( إصابة أبقار و)131مرض التهاب الضرع فقد تبين إن )

يرية بالمرتبة الثانية، وقد تبين أن اإلصابة بمرض %( ، وجاءت اإلصابة باألمراض البكت11وبنسبة )
( إصابة حمالن 36( إصابة ماعز و)12( إصابة أغنام و)231التسمم وااللتهاب المعوي )المعدي( بــ )

%(، أما مرض عفونة الدم النزفية )حمى الشحن(، فقد تبين ان 21( إصابة وبنسبة )341وبمجموع )
%(، أما مرض االجهاض الساري فقد تبين ان 3ابة وبنسبة )( إص13( إصابة أغنام وبمجموع )13)
 (.11%( جدول )1( إصابة وبنسبة )62( إصابة أبقار وبمجموع )23( إصابة أغنام و)11)

أما اإلصابة باألمراض الفايروسية فقد جاءت بالمرتبة الثالثة واتضح ان اإلصابة بمرض جدري       
%(، أما مرض 4( إصابة وبنسبة )32صابة حمالن وبمجموع )( إ11( إصابة أغنام و)11األغنام بــ )

%(، وهو ما يوضحه 3( إصابة وبنسبة )44( إصابة أبقار وبمجموع )44الحمى القالعية فقد سجل )
(. أما الطفيليات الدموية فقد جاءت بالمرتبة االخيرة فقد بلغت اإلصابة بأمراض الطفيليات 11جدول )

                                                           

( المقابلة الشخصية مع السيد باسم عباس ظاهر ، مهندس زراعي ، رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية ، مديرية زراعة 1)
  .  2/2/2111محافظة القادسية بتاريخ 

لميدانية ، مقابلة شخصية مع الدكتور البيطري حيدر كامل مربوش ، قسم الوبائيات في المستشفى البيطري التعليمي في ( الدراسة ا(1
  .  1/1/1036الديوانية بتاريخ 



 

 
 

%(، يتضح مما تقدم ان االسباب 4( إصابة وبنسبة )33صابة وبمجموع )( إ33الدموية )التايليديا( )
الرئيسة في حدوث نسب اإلصابة بأمراض الحيوانات الحقلية )الماشية( تتمثل في نمطين األول بسبب 
الكائنات الحية )الفايروسات والبكتريا( التي يوجد لها تحصينات وقائية من نسب كبيرة من الماشية في 

هالكات الحيوانية والنمط الثاني يمكن ان يعزى إلى العوامل البشرية المتمثلة بقلة العناية الخسائر وال
بالحيوانات الحقلية من حيث توفير الحظائر المالئمة واالغذية الجيدة والسليمة التي تحتاجها الحيوانات، 

 وبذلك ينعكس أثره على اإلنتاج الحيواني في منطقة الدراسة. 
 ( 11جدول )

 2111د الحيوانات المصابة باألمراض حسب نوع الحيوان والمرض في قضاء الديوانية لعام أعدا
 % المجموع مجموع الحيوانات المصابة نوع الحيوان اسم المرض مراضأنواع  األ
 

 امراض البكتريا
االلتهاب المعوي  أوالتسمم 

 )المعدي(
 21  281 أغنام
  359 37 حمبالن
   42 ماعز

 3 48 48 أغنام الشحن( الدم النزفية )حمىعفونة 
 4 72 أبقار 28أغنام +44 أبقار جهاض السارياإل

 3 55 55 أبقار الحمى القالعية امراض الفايروسية
 5 82 حمالن16+66 أغنام جدري األغنام

 4 64 64 أبقار يامة أحمي ثالث
 5 88 88 أغنام التايليديا الطفيليات الدموية

 
 

 لمختلفةمراض ااأل

 
 التهابات تنفسية

   96 أبقار
 23 415 131 جاموس
   189 حمالن

 19 342 171 أبقار مراض نقص المعادن النادرة أ
   172 جاموس

 14 263 181 أبقار التهاب الضرع
   82 جاموس

 111 1788 -- -- المجموع
 .  2114القادسية ، شعبة الوبائيات ، بيانات غير منشورة ، المصدر : المستشفى البيطري التعليمي المركزي في محافظة 

 
 مراض التي تصيب مشاريع الدواجن( الثاني : أمراض الدواجن )األ

تعد أمراض الدواجن من أهم المشاكل الحياتية التي تؤثر بشكل كبير في منتجات الدواجن من       
ن المرباة في مشاريع الدواجن من منطقة اللحوم والبيض ، وأن هناك أمراضًا متعددة تصيب القطعا

الدراسة إذ أن هذه األمراض تنتقل بصورة عامة بطريقتين وهما الطريقة األولى العمودية إذ ينتقل المرض 
عن طريق انتقال مسبب المرض من األم إلى األفراخ، أما الطريقة الثانية فهي الطريقة األفقية إذ أن 



 

 
 

ة عن طريق التجاور أو انتقال العدوى من الدواجن المصابة إلى معظم األمراض تنتقل بهذه الطريق
السليمة أو عن طريق الهواء والحيوانات البرية والحشرات ، ومن أهم األمراض التي تصيب الدواجن في 

 ( 14منطقة الدراسة هي : جدول )
نما وهو أحد أمراض الدواجن الخطرة وأكثرها شيوعًا ليس في العرامرض النيوكاسل :  – 1 ق حسب وا 

على مستوى العالم وهو يصيب أنواع  الطيور جميعها ومن أعراضه السعال والعطاس وصعوبة التنفس 
ودوران الطير حول نفسه وشلل أحد األرجل وتظهر الهالكات في الدجاج بعد ظهور أعراضه مباشرة 

لمرض ويسبب %( وحسب قوة العدوى ودرجة مناعة الطيور ضد هذا ا111-4وتتراوح نسبتها بين )
( شهرًا لعام 12ويبلغ عدد الطيور المصابة بهذا المرض على مدى ) (1)انخفاض شديد في انتاج البيض،

 ( 11%(، جدول )43( طيرًا وبنسبة )21611) 2111
ويسمى بعدوى األكياس الهوائية نظرًا إلى إن أحد أعراض المرض هو : مرض االلتهابات التنفسية  – 2

ما يسمى بمرض الجهاز التنفسي المزمن نتيجة لإلصابة المزمنة بهذا الجهاز إصابة هذه األكياس ك
( أسابيع ومن أهم أسباب المرض 3 -1ويكون المرض بشكل وباء يصيب الدجاج البالغ من العمر )

تعرض القطعان إلى برد شديد أو حرارة عالية أو نسبة من غاز االمونيا أو عند تعرضها للغبار وتسبب 
 (2)التلف في انسجة االكياس الهوائية وحدوث تخدش بها مما يؤدي إلى حدوث اإلصابة،هذه الظروف 

ومن أعراضه صعوبة التنفس ويبهت لون الرأس والعرف والرجل وتظهر افرازات حول العين واالنف 
%(، 21( طيرًا وبنسبة )3333ويبلغ عدد اإلصابات بهذا المرض حوالي ) (3)ويظهر الهزال على الطيور،

 ( . 14ل )جدو 
وهو من األمراض التي تسببها طفيليات وحيدة الخلية إذ تصيب معظم فصائل ا : ييدسكو مرض الك – 3

سهااًل  الدواجن وبخاصة )الدجاج( لقلة مقاومتها، ويسبب هذا المرض التهاب األمعاء مختلف الشدة وا 
طيـــــــــور بين األعمـــــار فضاًل عن انخفاض حيوية الطائر والتوقف عن الطعام وقلة الحركة ويصيب ال

%(، كما 13( طيرًا وبنسبة )1161وقد بلغ عدد اإلصابـــــة بهذا المرض حوالي ) (1)( أسابيع،1 -1)
 (. 14يتضح من جدول )

                                                           

( صفوح حيدر ، واقع امراض الدواجن في سوريا مرض الماربك والنيوكاسل ، بحث منشور ، مجلة دواجن الشرق 1)
  . 4، ص 1111( ، 123، بيروت ، العدد )االوسط وشمال افريقيا 

  . 36 -31، ص 2111( فؤاد الشيخلي ، امراض الدواجن ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، (2
،  1134، دار التقي للطباعة ، بغداد ،  1( سعد عبد الحسين ناجي وزمياله ، انتاج الدواجن ومشاريع فروج اللحم ، ط(3
   111ص
مشاكل االصابة بالكوكسيديا ، بحث منشور ، مجلة الدواجن الشرق االوسط وشمال افريقيا ،  ( جاسم محمد جندل ،1)

  . 23، ص 1116،  134بيروت ، العدد 



 

 
 

( أسابيع والدجاج هو 1 -3وهو من األمراض التي تصيب األفراخ بأعمار ): مرض الكمبورو  – 4
صاب بهذا المرض تحت الظروف الحقلية ، ويسبب تنشيط مناعي الصنف الوحيد من الدواجن الذي ي

وبلغ عدد اإلصابات بهذا المرض  (1)لباقي األمراض الالحقة وذلك ألهمية غدة فايرينيا إلنتاج المناعة،
 ( . 14%(، جدول )4( طيرًا، وبنسبة )1113حوالي )

 (  14جدول )
  2111لعام  أعداد الطيور المصابة باألمراض في قضاء الديوانية 

 األمراض         
 شهراأل   

 % الكوكسيديا % االلتهابات التنفسية % الكمبورو % النيوكاسل

 -- -- 11 851 -- -- 73 15111 كانون الثاني
 -- -- 28 2311 -- -- 5 1111 شباط
 -- -- 1 79 -- -- 2 311 إذار

 5 231 2 181 -- -- 1 281 نيسان
 -- -- 2 169 44 751 7 1451 مايس
 34 1511 11 811 36 611 2 461 حزيران
 23 1151 8 711 4 71 1 251 تموز
 -- -- 9 781 5 91 1 181 آب

 -- -- 5 451 3 51 1 281 ايلول
 21 929 8 621 1 18 1 191 تشرين األول
 17 771 6 511 -- -- 5 1111 تشرين الثاني
 -- -- 11 911 7 121 1 111 كانون األول 

 111 4479 111 8338 111 1698 111 21711 المجموع
 111 13 -- 24 -- 5 -- 58 النسبة الكلية

 . 2114، مركز دواجن الديوانية ، بيانات غير منشورة  الديوانية في التعليمي البيطري المستشفىالمصدر : اعتمادًا على : 
 

الدواجن متعلقة بالعوامل  ومما تقدم يظهر أن األسباب المؤدية إلى حدوث اإلصابات بأمراض      
الطبيعية ، والسيما درجات الحرارة والرطوبة النسبية، فضاًل عن العوامل البشرية المتمثلة بسوء االدارة 
لمشاريع الدواجن، ومقابل ذلك فإن اإلصابات باألمراض تميل االختفاء أو يقل عددها نتيجة المعالجة 

ل مشروع دواجن )حقل دواجن( على طبيب بيطري المستمرة من اصحاب المشاريع واعتمادها في ك
 وبمتابعة يومية مقابل أجر شهري. 

 
 

                                                           

 في التعليمي البيطري المستشفى في السيد مسؤول مركز دواجن الديوانية مع شخصية مقابلة ، الميدانية ( الدراسة1)
   .   2/2/2111 بتاريخ الديوانية



 

 
 

 : العوامل الوراثية )التهجين وتحسين االصناف(  الثاني
يعد التهجين وتحسين االصناف من العوامل الحياتية المؤثرة في استعماالت األرض الزراعية في       

فات االنتاجية للمحاصيل من خالل انتقاء واستنباط أنواع  منطقة الدراسة، إذ تتم بموجبها تحسين الص
جديدة تستطيع التكيف مع العوامل البيئية الموجودة، فضاًل عن مردوداتها االيجابية للفالحين كمًا ونوعًا، 
إذ تزداد االنتاجية من جهة والبيع بأسعار أعلى نتيجة تحسين نوعية المنتجات الزراعية من جهة اخرى، 

صد بعملية التهجين عملية طبيعية وتمارس منذ قرون متعددة وتتضمن تهجين لنبات أو حيوان وعليه يق
يتميز كل واحد بصفات مفضلة يمكن لهذه الصفات ان تنتقل إلى اجيال جديدة، بالوقت نفسه يتم بهذه 

 (1)يد،العملية استبعاد الصفات الوراثية غير المرغوب فيها والتي تعد عألمات ضعف لدى الجيل الجد
وهي تجميع الصفات الوراثية الجيدة المرغوبة من صنفين أو اكثر وتركيزها في صنف واحد وتعد من 
الطرائق المفضلة للحصول على تراكيب وراثية جديدة. أما تحسين االصناف فيقصد به استيراد مجاميع 

  (2) كبيرة من اصناف المحاصيل ومحاولة تجربتها في المناطق الزراعية المختلفة.
تحتاج عملية التهجين إلى مهارة عالية وخبرة طويلة في هذا المجال وتطلبها امكانيات كبيرة كما      

اقتصرت عملية التهجين  (3)يجب االهتمام بنقأوة البذور للمحافظة على كافة الصفات الجيدة فيها.
إذ تم تجربة زراعة  وتحسين االصناف في منطقة الدراسة على محصولين حقلين هما الحنطة والشعير،

( 3( و)تموز2( و)تموزو)الطبعية( 1111( و)أباء 1114محصول الحنطة نوع )لطيفية( و)أباء 
( دونم 1111( دونم موزعة بين الوحدات اإلدارية منها )12111و)مكسيباك( و)المعفرة( بمساحة بلغت )

( دونم 411احية السنية و)( دونمًا في ن2411( دونم في ناحية الدغارة و)4111في مركز القضاء، و)
  (1)في ناحية الشافعية.

(، و)شعير 11أما محصول الشعير فزرعت اصناف جديدة منه أهمها )شعير سمير(، و)شعير     
وفي ما يخص اإلنتاج  (4)( دونم في مركز القضاء،3111امل(، و)شعير شعاع(، وبمساحة بلغت )

انتاج اللقاحات المضادة لألمراض في منطقة الدراسة الحيواني، لم تسجل لعمليات التلقيح االصطناعي و 
                                                           

، دار دجلة ناشرون موزعون ، 3( نعيم محمد علي االنصاري ، التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علمية ، ط3)
 .  111، ص 1009عمان ، 

 .111-111اوميد نوري محمد أمين ، مصدر سابق ، ص 2))
  . 41ص،  1133( طالب احمد عيسى واخران ، فحص البذور واكثارها، مطبعة التعليم العالي، بغداد ، 3)
    . 2111 لعام منشورة غير بيانات ، التخطيط والمتابعة قسم ، القادسية محافظة زراعة مديرية 1))

                                      2111 لعام منشورة غير بيانات ، القادسية فرع البذور وتصديق فحص دائرة مختبرات ، القادسية محافظة زراعة مديرية
                      2111 لعام منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، القادسية محافظة عةزرا مديرية (4)



 

 
 

منذ بداية التسعينات اية نشاطات تذكر، إذ كانت هذه الصناعة تعاني صعوبات توفير المواد األولية 
الداخلة في انتاجها واالعتماد على االستيراد الخارجي ، كما هو الحال في لقاح الحمى القالعية الذي 

 (1)كان ينتج محليًا.
يتضح مما تقدم أن عمليات التهجين وتحسين االصناف ما زالت في مراحلها األولى سواء من حيث      

أنواع  المحاصيل التي تمت تجربتها ام عمليات تحسين االنتاج الحيواني، األمر الذي يدعو الجهات 
وتحسين  المعنية أو ذات العالقة إلى التفكير في العمل بجدية في انشاء مختبرات مختصة بتطوير

االصناف، والسيما في مجال تحسين المحاصيل الحقلية منها الحنطة والشعير، ويأتي ذلك بالتعاون مع 
كلية الزراعة والعلوم والطب البيطري والتقانات االحيائية والعمل على توفير كوادر علمية متخصصة في 

 ني كمًا ونوعًا. هذا المجال لتطوير وتحسين االنتاج الزراعي بشقيه المحصولي والحيوا

    
 
 
 
 

                                                           

، الدراسة النظرية الخاصة لتطوير الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وزيادة انتاجها ، دراسة مقدمة الى المنظمة ( علي حسون علي 1)
  .  24، ص 1113، بغداد ، العربية للتنمية الزراعية 



 

 
 

 الفصل الثالث
حتليل استعماالت االرض الزراعية يف قضاء 

 الديوانية
 :املبحث االول

حتليل استعماالت االرض الزراعية لإلنتاج 
 النباتي )احملصويل(

 : املبحث الثاني
حتليل استعماالت االرض الزراعية لإلنتاج 

 احليواني



 

 
 

 ولالمبحث األ      
 ( النباتي )المحصولي الزراعية لإلنتاج ضاألر تحليل استعماالت 

يتناول هذا المبحث استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج النباتي )المحصولي( في منطقة الدراسة،         
واعتمد على معيار وحدة المساحة المستثمرة )الدونم( ، ولتوخي الدقة فقد تم اعتماد األساليب المتمثلة 

ت والتركز، فضاًل عن قياس قوة العالقة وايجاد قيم معامل االرتباط واستعمال باالنحراف المعياري والتشت
 معادلة االنحدار وتفسير النموذج لتوضيح العالقات المكانية لهذه االستعماالت . 

( يظهر التباين في استعماالت األرض الزراعية ، اذ بلغت نسبة المساحة الصالحة 12ومن الشكل )     
%( من مجموع المساحة الكلية لمنطقة الدراسة ، ونسبة المساحة المستثمرة فعاًل 43411)لإلنتاج الزراعي 

( دونمًا، واستأثرت المساحة 241631%( من مجموع المساحة الصالحة لإلنتاج الزراعي )41بنحو )
%( من مجموع المساحة الكلية، اذ شكلت المساحة غير 11411غير الصالحة لإلنتاج الزراعي بنسبة )

%( من مجموع المساحة الصالحة 11( دونمًا وبنسبة )22111مستثمرة )غير المزروعة او المتروكة( )ال
%( من المساحة 31413لإلنتاج الزراعي، أما المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية فشكلت نسبة )

%( 1442%( من المساحة المستثمرة فعاًل وبنسبة )1444المستثمرة فعاًل ومحاصيل االعالف نسبة )
%( من المساحة المستثمرة فعاًل ، ولتوضيح استعماالت األرض 1413للمحاصيل الزيتية وبنسبة )

الزراعية لإلنتاج المحصولي ، فقد اعتمدت الدراسة حسب األهمية للمحاصيل بغية تسهيل دراستها على 
 النحو اآلتي : 

 الزراعية إلنتاج المحاصيل الحقلية  األرض: استعماالت  األول
يستأثر إنتاج المحاصيل الحقلية بأهمية  في منطقة الدراسة لما يشغله من االنتاج الزراعي العام      

نظرًا لتخصيص مساحات واسعة إلنتاج تلك المحاصيل ، وتعرف المحاصيل الحقلية بأنها المحاصيل 
إذ تزرع بمساحات ( عام وما زالت أهم المحاصيل الرئيسة ، 11111االساسية للمزارعين األوائل منذ )

واسعة وتنضج وتحصد في وقت واحد وتتمتع بقابليتها على خزنها وتحويلها إلى غذاء وهي مصدر ممتاز 
للمغذيات األساسية وبخاصة الكاربوهيدرات التي تعطى الطاقة ، وكذلك تستعمل كعلف لتغذية الحيوانات 

%( من المساحة 31413شكل نسبة )وتتجلى أهميتها في منطقة الدراسة من كونها ت( 1)او للتصنيع.
( ، وستتم دراستها حسب أهميتها االقتصادية والمساحة التي يشكلها كل 12المستثمرة فعاًل شكل )

 محصول على النحو اآلتي :
                                                           

، 1131( بيشوب دكارتر وتشابمان بينت ، علم المحاصيل وانتاج الغذاء ، دار ماكجرو هيل للنشر ، القاهرة ، 1)
  .  214ص



 

 
 

 (12شكل )
 (2114-2111استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة للموسم الزراعي )

 
 ( . 4( والملحق )3)المصدر: اعتمادًا على بيانات الملحق 

 

تأتي محاصيل الحبوب بالمرتبة األولى  من حيث أهميتها في منطقة الدراسة إذ محاصيل الحبوب :  -أ 
( ، وتصنف 13%( من مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية . شكل )11441تشكل نسبة )

 محاصيل الحبوب حسب موسم زراعتها : 
يعد محصوال الحنطة والشعير من أهم محاصيل الحبوب ولهما أهمية محاصيل الحبوب الشتوية :  - 1

كبيرة وهما أساس الحضارة في الشرق األدنى القديم وقد اثبتت الدالئل على أن العراق وباألخص القسم 
وتبلغ نسبة المساحة المستثمرة في منطقة الدراسة بمحاصيل  (1)الشمالي منه هو الموطن االول لزراعتها.

( ، وستتم 13من مجموع المساحة المستثمرة بالحبوب ، كما في شكل ) %(13424شتوية )الحبوب ال
 دراسة كل محصول على أنفراد : 

                                                           

  .  14( اوميد محمد امين ، مصدر سابق ، ص1)



 

 
 

 (13شكل )
 ( 2114-2111استعماالت األرض الزراعية إلنتاج المحاصيل الحقلية في منطقة الدراسة للموسم الزراعي )

 
 ( . 4المصدر : اعتمادا على بيانات الملحق )

 

 محصول الحنطة :  –أ 
يعد محصول الحنطة من المحاصيل الشتوية المهمة في حياة اإلنسان كونه مادة غذائية مهمة       

تدخل في صناعة رغيف الخبز والمعجنات ويأتي في المرتبة األولى في األهمية الغذائية ، وقيمته الغذائية 
من اصناف الحنطة في منطقة الدراسة أهمها ناشئة عن احتوائه للمادة النشوية ، وتزرع أنواع  متعددة 

وتأتي اهمية محصول  (1)(، وهذه االصناف معتمدة من العراق.وتسام، وتموز، وابو غريب، المكسيباك)
الحنطة كغذاء لإلنسان كونه يساهم بأربعة اخماس السعرات الحرارية المستمدة من الحبوب ، فضاًل عن 

غرامًا( واحتوائه على مواد معدنية وفيتامينات ، اما مخلفاته من  1342احتوائه على مواد بروتينية تبلغ )
   (2)التبن والنخالة فتستعمل اعالفًا للحيوانات الحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

                                                           

 .   2111( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، 1)
( صالح ياركه ملك ، التحليل الجغرافي للعوامل الطبيعية المؤثرة في انتاج القمح في محافظة واسط ، مجلة القادسية ، 2)

 .   312، ص 2111،  1العدد الثاني ، المجلد 



 

 
 

تختلف درجات تحمل محصول الحنطة للظروف المناخية حسب أطوار نموه ، وبشكل عام فان     
ْم( أما درجة الحرارة الصغرى لنموه  24-21التي يحسن فيها نمو المحصول ) درجات الحرارة المثلى

ويتطلب المحصول كمية من مياه الري تقدر  (1)ْم(، 31ْم( ودرجات الحرارة العليا ) 4-2فتتراوح بين )
( ريات موزعة على أطوار النمو. وتنتج الحنطة 1-3( ملم خالل موسم النمو وبواقع )111-341بنحو )
واع  مختلفة من الترب ، إال أنها تجود في التربة المزيجية الطينية أو الغرينية ، ويفضل ان تكون في أن

(، وال تحسن زراعته في الترب الرملية والثقيلة رديئة الصرف أو 644-1( بين )PHذات تفاعل متعادل )
ثاني إلى منتصف كانون الملحية أو القلوية. ويكون موعد زراعته في منطقة الدراسة في اوائل تشرين ال

  (2) األول ويتم حصاده في شهر حزيران.
%( من مجموع مساحة 31422تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالحنطة في منطقة الدراسة نحو )     

%( من مجموع المساحة المخصصة إلنتاج الحبوب ، 31446المحاصيل الحقلية الشتوية ، وتؤلف نسبة )
 (.13حة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية ، شكل )%( من مجموع المسا33412و)

أما التوزيع الجغرافي إلنتاج الحنطة فقد اتضح أن الوحدات اإلدارية جميعها تنتج المحصول ، إال أنه      
( والشكل 11متباين في مؤشراته من حيث المساحة المستثمرة واالنتاج واالنتاجية ، ومن خالل الجدول )

 ن مالحظة اآلتي: ( يمك1( والخريطة )11)
( دونمًا، وهي متباينة بين 31112من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع المساحة المستثمرة ) – 1

%( ، تلتها ناحية الدغارة بنسبة 3642الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الشافعية )
 %( لكل منهما على الترتيب. 1341% و11443%( ، ثم ناحية السنية ومركز القضاء بنسبة )21416)
( طنًا ، وهو متباين بين 1316244من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج في منطقة الدراسة ) – 2

%( ، تلتها ناحية الدغارة 12431الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت أعلى نسبة لإلنتاج في ناحية الشافعية )
%( لكل منهما على 16446% و 16411وبنسبة )%( ، ثم ناحية السنية ومركز القضاء 2141بنسبة )
 الترتيب 

( كغم/دونم، وهي متباينة بين 1131411من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3
( كغم/ دونم يليها مركز القضاء 411الوحدات اإلدارية ، إذ تصدرت ناحية الشافعية بأعلى انتاجية بلغت )

( كغم/دونم لكل منهما على 361411و  111حية السنية وناحية الدغارة )( كغم/ دونم ، ثم نا111)
 الترتيب. 

                                                           

 .   132، ص 2111( مازن نوري الموسوي ، الحنطة المحصول الستراتيجي االول في العالم ، مطبعة الرفاه ، بغداد ، 1)
( وفقي الشماع وعبد الحميد احمد اليونس ، المحاصيل الحيوية البقولية ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، ب. 2)

 . 21ت ، ص



 

 
 

 ( 11جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الحنطة في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

المساحة المستثمرة  اإلدارية    الوحدات 
 )دونم( 

ة النسب
 )%( 

النسبة  اإلنتاج )طن( 
 )%( 

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم( 

 411 17057 3281 1806 8111 مركز قضاء الديوانية 
 411 17099 3361 19053 8411 ناحية السنية 

 511 42084 8111 3702 16111 ناحية الشافعية 
 379099 2106 413205 24067 11612 ناحية الدغارة 

 1689099 111 1867205 111 43112 المجموع
 4220497 - 46680125 - 11753 المتوسط لحسابي 
 530153 - 22460738 - 36810781 االنحراف المعياري 

المصدر : اعتمادًا على : مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 
 نحراف المعياري.  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واال 2114

 
 ( 11شكل )

التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الحنطة في قضاء الديوانية حسب الوحدات 
 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 (. 46المصدر :  اعتمادًا على بيانات جدول )
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 1خريطة )
حسب الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي المساحة المستثمرة بمحصول الحنطة في قضاء الديوانية 

(2111-2114 ) 

 
 ( . 46اعتمادًا على بيانات الجدول )المصدر: 

 
 



 

 
 

استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ معدل المساحة المستثمرة بالحنطة في قضاء الديوانية     
اإلنتاج كان ( في حين أن متوسط 31314631( دونمًا ، وبانحراف معياري مقداره )11643)
( 1224161( ، وان متوسط اإلنتاجية بلغ )22114633( طنًا وبانحراف معياري مقداره )11134124)

( ، وان قيم االنحراف المعياري المذكورة تشير إلى أن هناك 434143كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )
تاج واإلنتاجية ، ومع ذلك نجد تشتت  في المساحات المستثمرة بزراعة محصول القمح في المساحة واإلن

( كغم/دونم ، وهي 111أن انتاجية مركز القضاء على الرغم من صغر المساحة المزروعة فيها بلغت )
( نجد أن أعلى كمية إنتاج كانت 14( كغم/دونم ، ومن الجدول )331أعلى من انتاجية الدغارة والبالغة )

 %( من مجمل اإلنتاج في القضاء. 12431( طٍن وبنسبة مئوية )3111في الشافعية إذ بلغت )
وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة معامل االرتباط تساوي      

( وهي قيمة طردية قوية طردية أي أن الزيادة في المساحة المستثمرة يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج 1411)
( ، وجد أن القيمة 2( ودرجة حرية )1414الرتباط تحت مستوى معنوية )وعند اختيار معنوية معامل ا

( ، وهذا يعني أن قيمة 1431( ، وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )34311المحسوبة تساوي )
 معامل االرتباط هي قيمة حقيقية ومعنوية من الناحية اإلحصائية. 

 ()( تم استخراج معادلة االنحدارX( وكمية اإلنتاج )Yة )ولتقدير شكل العالقة بين المساحة المزروع    
( أي ان زيادة وحدة X 1411  +1312411  =Yإذ وجد أن تلك العالقة يمكن كتابتها بالشكل اآلتي: )

( وهذه العالقة موضحة 1411واحدة من كمية المساحة المزروعة يؤدي إلى زيادة كمية اإلنتاج بمقدار )
 ( .14في شكل )

%( من التغيرات الحاصلة في كمية اإلنتاج ، ومن الجدول 1416د فسر األنموذج أعاله ما نسبته )وق     
( أي له أهمية كبيرة من تفسير 1414( نجد أن متغير المساحة المزروعة تحت مستوى معنوية )16)

هي أكبر من ( ، و 61441( المحسوبة للمعادلة أعاله )Fالتغيرات الحاصلة في اإلنتاج ، وقد بلغت قيمة )
( ، وهذا يؤكد أهمية 2و  1( وبدرجتي حرية )1414( عند مستوى معنوية )13441قيمتها الجدولية )

  ومعنوية أنموذج االنحدار اعاله.  

                                                           

(( استعمال معادلة االنحدار في تحليل االنحدار البسيط يهتم الباحث بدراسة أثر المتغير المستقل )X على المتغير )
حيث              بحيث يتم عرض انموذج االنحدار الخطي في شكل معادلة خطية كما يأتي: ( Yالتابع )
=  e( بوحدة واحدة ، و X( اذا تغيرت )Y= مقدار التغير في ) B1= هو الجزء المقطوع من المحور الرأسي ، و  B0ان : 

 هو الخطأ العشوائي .  



 

 
 

 ( 14شكل )
 المساحة المستثمرة بمحصول القمح وفق معادلة االنحدار  

 
 (spssستثمرة لمحصول القم  باستعمال برنامج )المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة الم

 ( 16جدول )
 نتائج التحليل الكمي للعالقة بين انتاج القمح ومتغير المساحة المستثمرة 

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 1061 80399 101139)*( 1099 1097 (Xالمساحة المزروعة بمحاصيل القم  )
  1812061  الحد الثابت

 1097 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 71054 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى معنوية 1و2( الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة )

(1015 ) 
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول القم   
 (. 1015ر احصائيًا تحت مستوى داللة ))*( تشير إلى ان المتغير مؤث 
 
 

 محصول الشعير :  –ب 
إن محصول الشعير من أقدم المحاصيل الزراعية التي زرعها اإلنسان وهو من المحاصيل الشتوية       

%( مواد مائية 1%( من المواد البروتينية و)12-11المتعددة االستعمال ، والذي تحتوي حبوبه على )
%( كليوز ، ويعد البروتين 3-2%( مواد دهنية و)3-2%( مواد معدنية و)4-1و)مثل النشا والسكر 

إذ يستعمل كمادة أساسية في صناعة الخبز في األقاليم الفقيرة بعد أن يخلط  (1) والنشا من أهم هذه المواد،
 مع الحنطة وكمادة أساسية في علف الحيوانات )أعالف مركزة( ، وفي بعض الصناعات . 

                                                           

 . 116، ص2112، مؤسسة رسالن الدين للطباعة والنشر، دمشق ، 1قلية ، ج( وصفي زكريا ، زراعة المحاصيل الح1)



 

 
 

ج محصول الشعير إلى ظروف مالئمة من درجات الحرارة وكمية مياه مناسبة للري وتربة يحتا      
صالحة لزراعته ، إذ يتطلب درجات حرارة باختالف مراحل نموه ، وتعد درجة الحرارة المثلى التي يجود 

رارة ، ودرجات الح°( م1-2( ، أما درجة الحرارة الصغرى لنموه تتراوح بين )°م11فيها المحصول هي )
( ملم خالل 311-211ويتطلب المحصول كمية من مياه الري تقدر بنحو ) (1)،°( م31-23العليا )

ينتج الشعير في أنواع  مختلفة من الترب ، إال  (2)( ريات موزعة على أطوار النمو.3وبواقع ) موسم النمو،
ار المجموع الجذري ، وتبلغ أن زراعته تحسن في التربة الطينية الثقيلة ألنها تؤخر نموه وتحد من انتش

إذ تبدأ زراعته في منتصف شهر تشرين ( 3)( ، ويمتاز بتحمله للملوحة العالية،3-6( المناسبة )PHقيمة )
األول لغاية منتصف شهر تشرين الثاني أو نهايته وهذان الشهران يتميزان بدرجات حرارة مالئمة لنموه ، 

 الحصاد. حتى نهاية شهر مايس إذ ينضج المحصول ويبدأ
%( من مجموع 11466تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بمحصول الشعير في منطقة الدراسة نحو )      

%( من مجموع المساحة المستثمرة 41416المساحة المستثمرة بالمحاصيل الشتوية ، ويمثل نسبة قدرها )
( ، أما التوزيع 13%( من مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية، شكل )41432بالحبوب و)

الجغرافي إلنتاجه فقد اتضح ان الوحدات اإلدارية جميعها ينتج بها المحصول ، إال أنه متباين في مؤشراته 
( 11( والخريطة )11( والشكل )13من المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية ، ومن خالل الجدول )

 يمكن مالحظة اآلتي : 
( دونمًا ، وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية، 11141: بلغ مجموعها )من حيث المساحة المستثمرة  – 1

( ، ثم ناحية 21411%( ، تليه ناحية الدغارة بنسبة )36441إذ سجلت اعلى نسبة في مركز القضاء )
 %( لكل منهما على الترتيب. 13413% و 11441الشافعية وناحية السنية بنسبة )

( طنًا ، وهو متباين بين الوحدات 111414111نتاج في القضاء )من حيث اإلنتاج: بلغ مجموع اإل – 2
%( ، تليه ناحية الدغارة بنسبة 114364اإلدارية، إذ سجلت اعلى نسبة في مركز القضاء )

%( لكل منهما على 114626% و 114132%(، ثم ناحية الشافعية وناحية السنية بنسبة )214216)
 الترتيب . 

( كغم/ دونم ، وهي متباينة بين 11114111إلنتاجية في القضاء )مجموع الغ من حيث االنتاجية : ب – 3
( كغم/ دونم تليه ناحية 3114111، إذ سجلت اعلى نسبة باإلنتاجية في مركز القضاء )اإلداريةالوحدات 

( 2224111و 2414111، ثم ناحية الدغارة وناحية السنية )كغم / دونم (2114111الشافعية بنسبة )
 م لكل منهما على الترتيب./ دونكغم

                                                           

( سعود عبد العزيز الفضلي، المتطلبات الحرارية الالزمة لنمو المحاصيل الزراعية، مجلة كلية ادأب البصرة ، العدد االول ، كلية 1)
 .   3، ص2113اآلداب ، جامعة البصرة ، 

، 3987ن، محاصيل الحبوب، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، الموصل ، عبد الحميد احمد اليونس واخرا( 1)
 . 349ص

  .142، ص1131ة الوسام ، بغداد ، ( كامل سعيد جواد واخران ، انتاج المحاصيل الحقلية في العراق ، مطبع3)



 

 
 

 ( 13جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الشعير في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

المساحة المستثمرة  الوحدات اإلدارية    
 )دونم( 

اإلنتاجية  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%( 
 ونم( )كغم/د

 3410111 440375 8511 37051 25111 مركز قضاء الديوانية 
 2220996 140727 282109 18098 12651 ناحية السنية 

 2910111 190682 3771 19051 13111 ناحية الشافعية 
 2540111 210217 4164 24011 16111 ناحية الدغارة 

 11160996 111 191540911 111 66651 المجموع 
 2760749 - 47880725 - 1666205 ط لحسابي المتوس

 510276 - 2531041 - 57580192 االنحراف المعياري 
المصدر : اعتمادًا على : مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 

 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري2114
 

 ( 11شكل )
التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الشعير في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 48المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 11خريطة )
رية للموسم الزراعي المساحة المستثمرة بمحصول الشعير في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدا

(2111-2114 ) 

 
 ( . 48اعتمادًا على بيانات الجدول )المصدر: 

 
 



 

 
 

إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ معدل المساحة المستثمرة بمحصول الشعير في قضاء  استناداً     
تاج ( دونمًا من حيث أن متوسط االن46434112( دونم ، وبانحراف معياري مقداره )1111244الديوانية )
ن متوسط اإلنتاجية بلغ 2431411( طنًا بانحراف معياري مقداره )16334624كان ) ( دونمًا ، وا 

(، وهو أقل من متوسط إنتاجية الشعير في 414261( كغم / دونم وبانحراف معياري مقداره )2614611)
أن هناك تشتت  ( كغم/دونم ، وأن قيم االنحراف المعياري المذكورة تشير إلى1114623القضاء بمقدار )

%( 36441في المساحة واالنتاج واالنتاجية إذ نجد أن نسبة المساحة المستثمرة بمحصول الشعير كانت )
%( في ناحية السنية ، وكذلك نجد أن كمية اإلنتاج من 13413في مركز القضاء في حين بلغت )

بلغت نسبة كمية %( في مركز قضاء الديوانية ، في حين 114364محصول الشعير بلغت نسبتها )
( نجد ان مركز القضاء احتل المرتبة األولى  13%( في ناحية السنية ، ومن الجدول )114626اإلنتاج )

 من حيث اإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الشعير .
وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول الشعير وكمية اإلنتاج وجد أن قيمة معامل     

( ، وهي قيمة طردية قوية جدًا أي أن الزيادة في المساحة المستثمرة بمحصول 1413ي )االرتباط تساو 
الشعير يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان القيمة المحسوبة تساوي 

درجة حرية ( و 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )34131)
( ، وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط ذات داللة احصائية ، ولتقدير شكل العالقة بين المساحة 2)

( تم استعمال معادلـــــة االنحدار إذ وجد أن تلك X( وكمية اإلنتاج )Yالمزروعة بمحصول الشعير )
( أي أن زيادة وحدة واحدة من X 1413  +2122411  =Yالعالقــــــة يمكن كتابتهـــــــا بالشكل اآلتـــــي: )

( وهذه العالقة تم رسمها في 1413كمية المساحة المزروعة يؤدي إلى زيادة في كمية اإلنتاج مقدارها )
( ، إذ يتضح بشكل واضح أن الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بمحصول الشعير يرافقها 16الشكل )

 زيادة في اإلنتاج واالنتاجية. 
%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الشعير في قضاء 16وقد فسر النموذج أعاله ما نسبة )     

( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحصول الشعير معنوي تحت مستوى 11الديوانية ، ومن الجدول )
لمحسوبة ( اF( اي له أهمية كبيرة في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج ، وقد بلغت قيمة )1414)

( وبدرجتي 1414( عند مستوى معنوية )13441( وهي أكبر من قيمتها الجدولية )11412للمعادلة اعاله )
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية نموذج االنحدار أعاله. 2و  1حرية )

 



 

 
 

 (  المساحة المستثمرة بمحصول الشعير وفق معادلة االنحدار  16شكل )

 
 ( spssاالحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الشعير باستعمال برنامج )المصدر: اعتمادًا على المعالجة 

 
 (  نتائج التحليل الكمي للعالقة بين انتاج الشعير ومتغير المساحة المستثمرة11جدول )

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 1043 80139 10115)*( 1097 1094 (Xالمساحة المزروعة بمحاصيل الشعير )
  -2422091 الحد الثابت 

 1097 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 64062 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى معنوية 1و2( الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة )

(1015 ) 
18051 

 عير  المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الش
 (. 1015)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
    

 محاصيل الحبوب الصيفية :  – 2
تعد محاصيل الذرة الصفراء والماش والدخن من أهم محاصيل الحبوب الصيفية في منطقة الدراسة،       

( وألهميتها سيتم البحث في 13%( من مجموع المساحة المستثمرة بالحبوب ، شكل )1461وتشكل نسبة )
 كل منها على حدة : 

يعد محصول الذرة الصفراء من محاصيل الحبوب الصيفية التي تزرع محصول الذرة الصفراء :  –أ 
ألغراض متعددة والسيما في صناعة األعالف المركزة لتغذية الدواجن ، وتستعمل كغذاء لإلنسان وذلك 

حين الحنطة إذ تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تصل لقيمتها الغذائية بعد ان تخلط مع ط
  (1)%( من الدهون والفيتامينات.1%( من البروتين ، و)11%( و)31إلى )

                                                           

قلبات الموسمية لمحصول الذرة الصفراء في العراق ، ( محمد عبد الرحمن محل واخران ، التحليل االقتصادي واالحصائي لنمط الت1)
 .  111، ص2112( ، 4( العدد)6مجلة الزراعة العراقية ، المجلد )
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، ودرجة °( م22-21يحتاج محصول الذرة الصفراء إلى درجات حرارة اثناء فصل النمو تتراوح )    
(، ويحتاج إلى كمية °م34جة الحرارة العظمى للنمو )( ودر °م11الحرارة الصغرى الالزمة لإلنبات هي )

اما متطلبات المحصول من التربة فتجود زراعته في التربة  (1)ملم(.411من مياه الري تقدر بنحو )
مليموز(، ويكون موعد زراعتها في 1المزيجية الجيدة الصرف وفي التربة التي ال تزيد ملوحتها عن )

  (2)( أشهر.1-344تموز إلى شهر آب وتحصد بعد مرور )منطقة الدراسة ابتداًء من شهر 
%( من مجموع المساحة 31412تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالذرة الصفراء في منطقة الدراسة نحو )    

%( من 1431%( من مجموع المساحة المستثمرة بالحبوب و)2411المستثمرة بالمحاصيل الصيفية و)
( ، اما التوزيع الجغرافي إلنتاجها فيتضح من 12اصيل الحقلية ، شكل )مجموع المساحة المستثمرة بالمح

 ( اآلتي: 11( والخريطة )13( والشكل )41الجدول )
( دونمًا ، موزعة بشكل متباين 2111من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع المساحة المستثمرة ) – 1

%(، تليها ناحية 61411ارة بأعلى نسبة )بين الوحدات اإلدارية في القضاء ، إذ تصدرت ناحية الدغ
%( لكل 3413% و 3441%( ، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )1242الشافعية بنسبة )

 منهما على الترتيب.
 

 ( 41جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الذرة الصفراء في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111موسم الزراعي )اإلدارية لل
 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%(  المساحة المستثمرة )دونم(  اإلدارية    الوحدات 

 351 407 71 8013 211 مركز قضاء الديوانية 
 511 7015 115 8054 211 ناحية السنية 

 311 6014 91 1202 311 ناحية الشافعية 
 711 82022 1225 71014 1751 الدغارة  ناحية

 1851 111 1491 111 2461 المجموع 
 46205 - 37205 - 615 المتوسط لحسابي 
 1790699 - 5680514 - 7580112 االنحراف المعياري 
اعتمادًا على : مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام  المصدر :
 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري2114

 
                                                           

 . 112-111، ص1111، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق ، 1( علي حسن موسى ، المناخ والزراعة ، ط1)
ة واسط واثر الخصائص الطبيعية فيه، مجلة الجمعية الجغرافية ( صالح عاتي الموسوي ، تباين انتاج الذرة الصفراء في محافظ2)

 . 111، ص2111( ، 14العراقية العدد )



 

 
 

 ( 13شكل )
التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الذرة الصفراء في قضاء الديوانية حسب 

 ( 2114-2111ت اإلدارية للموسم الزراعي )الوحدا

 
 ( .51المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

  
( طنًا وهو متباين بين الوحدات اإلدارية في منطقة 1111من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج ) – 2

ناحية السنية بنسبة %( ، تليها 32422الدراسة ، إذ تصدرت ناحية الدغارة بقية الوحدات اإلدارية بنسبة )
%( لكل منهما على 146% و 1411%( ، ثم ناحية الشافعية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )6414)

 الترتيب.
( كغم/دونم ، وهو متباين بين 1341من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3

( كغم/ دونم تليها ناحية السنية 611ارة )الوحدات اإلدارية فيها ، إذ سجلت اعلى انتاجية في ناحية الدغ
( كغم/ دونم  لكل منها على 311و  341( كغم/ دونم ، ثم مركز القضاء وناحية الشافعية )411)

 الترتيب. 
استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة في زراعة محصول الذرة        

( دونمًا في حين إن 6434112( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )114الصفراء في قضاء الديوانية )
ن متوسط اإلنتاجية 4134411( طنًا بانحراف معياري مقداره )36244متوسط اإلنتاج كان ) ( دونمًا ، وا 

(، وان قيم االنحرافات المعيارية المذكورة 1614111(كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )11244باتت )
هناك تشتت في المساحة واالنتاج واالنتاجية إذ نجد ان نسبة المساحة المستثمرة بمحصول تشير إلى ان 

%( في ناحية الدغارة وكذلك 61411%( في مركز القضاء في حين بلغت )3413الذرة الصفراء كانت )
%( في مركز القضاء في حين بلغت 146نجد ان نسبة كمية اإلنتاج من محصول الذرة الصفراء بلغت )

( نجد ان ناحية الدغارة احتلت 41%( في ناحية الدغارة ، ومن الجدول )32422بة كمية اإلنتاج )نس
 المرتبة األولى من حيث المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الذرة الصفراء .
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 11خريطة )
المساحة المستثمرة بمحصول الذرة الصفراء في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية     

 ( 2114-2111موسم الزراعي )لل

 
 ( . 51المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 



 

 
 

وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول الذرة الصفراء وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة     
رة ( وهي قيمة طردية وقوية جدًا ، اي ان الزيادة في المساحة المستثم1411معامل االرتباط تساوي )

بمحصول الذرة الصفراء يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان القيمة 
( تحت مستوى معنوية 14311( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )234112المحسوبة تساوي )

ائية ، ولتقدير شكل ( وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط ذات داللة احص2( ودرجة حرية )1414)
( تم استعمال معادلة X( وكمية االنتاج )Yالعالقة بين المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء )

( أي ان X 14611  +364121  =Yاالنحدار إذ وجد ان تلك العالقة يمكن صياغتها بالشكل اآلتي: )
(، هذه 14611ة اإلنتاج مقدارها )زيادة وحدة واحدة من كمية المساحة المزروعة يؤدي إلى زيادة كمي

( إذ يتضح بشكل واضح الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بمحصول 11العالقة تم رسمها في الشكل )
 الذرة الصفراء يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج. 

راء %( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الذرة الصف11وقد فسر األنموذج اعاله ما نسبته )       
( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء 41في قضاء الديوانية ، ومن الجدول )

( أي له أهمية كبيرة في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة 1414معنوي تحت مستوى )
(F( المحسوبة للمعادلة اعاله )13441( وهي اكبر من قيمتها الجدولية )41646 ) عند مستوى معنوية
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية نموذج االنحدار اعاله. 2و  1( وبدرجتي حرية )1414)
 

 ( 11شكل )
 المساحة المستثمرة بمحصول الذرة الصفراء وفق معادلة االنحدار 

 
عمال برنامج المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الذرة الصفراء باست
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 (  نتائج التحليل الكمي للعالقة بين انتاج محصول الذرة الصفراء ومتغير المساحة المستثمرة41جدول )
 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 10749 230412 1012)*( 1099 1098 (Xالمساحة المزروعة بمحاصيل الذرة الصفراء )
  -870921 الحد الثابت 

 1099 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 54707 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى معنوية 1و2( الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة )

(1015 ) 
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الذرة الصفراء   
 (. 1011تغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ))*( تشير إلى ان الم 
   

 محصول الماش :  –ب 
يعد الماش من المحاصيل الصيفية التي تنتشر زراعته في العراق ويزرع ألجل الحصول على بذوره       

التي تستعمل غذاًء بينما يستعمل نباته علفًا للحيوانات ، ومن خصائصه انه يزيد من خصوبة التربة 
%( ويتحول النبات إلى سماد عضوي نظرًا الحتوائه على نسبة 23بذوره على نسبة من البروتين )وتحتوي 

 °( م33-34ويحتاج محصول الماش إلى درجات حرارة أثناء فصل النمو تتراوح بين ) عالية من اإلوزت.
درجة الحرارة بينما تتراوح  °( م4-1وهي المثلى لزرعته ، اما درجة حرارة الحد االدنى فتتراوح بين )

 (1) ملم( خالل موسم النمو.21، اما حاجة المحصول للماء فهو يحتاج إلى )°( م14-11العظمى )
وتجود زراعة محصول الماش في التربة المزيجية جيدة الصرف قليلة الملوحة ، ويكون موعد زراعته في 

( 144-1د مرور )منطقة الدراسة في أواخر تموز إلى النصف األول من تشرين األول وتحصد بع
%( من مجموع المساحة 11412وتبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالماش في منطقة الدراسة بـ ) (2)أشهر.

%( من 3411%( من مجموع المساحة المستثمرة بالحبوب ، و)1434المستثمرة بالمحاصيل الصيفية ، و)
 ( . 13مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية ، شكل )

أما التوزيع الجغرافي إلنتاجه ، فقد أتضح أن الوحدات اإلدارية جميعها ينتج بها المحصول ، إال أنه       
( 21( والشكل )42متباين في مؤشراته من المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية ، ومن خالل الجدول )

 يمكن مالحظة اآلتي : 
( دونمًا ، وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية     4124من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموعها ) – 1

%( ، ثم ناحية الدغارة بنسبة 31412% و 31412، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحيتي السنية والشافعية )
 (12الخريطة ) %(.2411%( ، ثم جاء في المرتبة االخيرة مركز القضاء بنسبة )11441)

                                                           

( جمال احمد عباس واخران ، تأثير عدد الريات والكثافة النباتية على نمو وحاصل البذور الجافة لنبات الماش ، مجلة 3)
 .  340، ص1001( جامعة كربالء ، 4جامعة كربالء ، العدد )

 .  431، ص3986( محمد عبد السعيدي ، اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1)



 

 
 

( طنًا ، وهو متباين بين الوحدات 1126424ي القضاء )من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج ف – 2
%( ، ثم ناحية الشافعية 33441اإلدارية في منطقة الدراسة ، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية السنية )

%( لكل 1411% و 21442%( ، تلتها ناحية الدغارة ومركز قضاء الديوانية بنسبة )34413بنسبة )
 منهما على الترتيب. 

( كغم/دونم ، وهي متباينة بين 1113اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء )من حيث  – 3
( 264( كغم/ دونم ، ثم ناحية السنية )341الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية الدغارة )

 الترتيب.( كغم/ دونم لكل منها على 213و  241كغم/ دونم ، ثم ناحية الشافعية ومركز القضاء بنسبة )
 ( 42جدول )

المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الماش في قضاء الديوانية حسب الوحدات 
 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%(  المساحة المستثمرة )دونم(  الوحدات اإلدارية    
 218 1091 27025 2044 125 الديوانية مركز قضاء 
 275 38054 551 39012 2111 ناحية السنية 

 251 35013 511 39012 2111 ناحية الشافعية 
 351 24052 351 19051 1111 ناحية الدغارة 

 1093 111 1427025 111 5125 المجموع 
 273025 - 3560813 - 1281025 المتوسط لحسابي 
 56023 - 2350572 - 9130552  االنحراف المعياري

المصدر : اعتمادًا على : مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 
 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري2114

 ( 21شكل )
في قضاء الديوانية حسب الوحدات التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الماش 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 52المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ( 12خريطة )
المساحة المستثمرة بمحصول الماش في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية  للموسم الزراعي 

(2111-2114 ) 

 
 ( . 52جدول )المصدر: اعتمادًا على بيانات ال

 
 



 

 
 

استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة في زراعة محصول الماش في        
( دونمًا في حين إن متوسط 1134442( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )1231424قضاء الديوانية )

ن متوسط اإلنتاجية بلغت  (2344462( طنًا بانحراف معياري مقداره )3414313اإلنتاج كان ) دونمًا، وا 
( ، وان قيم االنحرافات المعيارية المذكورة تشير 414231( كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )263424)

إلى ان هناك تشتتًا في المساحة واالنتاج واالنتاجية إذ نجد ان نسبة المساحة المستثمرة بمحصول الماش 
حين كانت نسبة المساحة المستثمرة في كًل من ناحيتي الشافعية %( في مركز القضاء في 2411كانت )

 %( لكل منهما على الترتيب. 31412% و 3142والسنية تساوي )
وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول الماش وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة معامل       

اي ان الزيادة في المساحة المستثمرة بمحصول  ( وهي قيمة طردية قوية جدًا ،1413االرتباط تساوي )
الماش يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان القيمة المحسوبة تساوي 

( ودرجة حرية 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )14131)
امل االرتباط ذات داللة احصائية ، ولتقدير شكل العالقة بين المساحة ( . وهذا يعني ان قيمة مع2)

( تم استعمـــــال معادلـــــة االنحدار إذ وجد ان تلك X( وكمية االنتاج )Yالمزروعة بمحصول الماش )
من  ( أي ان زيادة وحدة واحدةX 14244  +214111  =Yالعالقـــــة يمكن صياغتهــــــا بالشكل اآلتـــــي: )

(، وهذه العالقة 14244كمية المساحة المزروعة بمحصول الماش يؤدي إلى زيادة كمية اإلنتاج مقدارها )
( إذ يتضح بشكل واضح الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بمحصول الماش 21تم رسمها في الشكل )

 يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.
 وفق معادلة االنحدار ( المساحة المستثمرة بمحصول الماش 21شكل )

 
 (  spssالمصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الماش باستعمال برنامج )
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%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الماش في 11وقد فسر األنموذج أعاله ما نسبته )       
متغير المساحة المزروعة بمحصول الماش معنوي تحت ( نجد ان 43قضاء الديوانية ، ومن الجدول )

( F( أي له أهمية كبيرة في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة )1414مستوى معنوية )
( 1414( عند مستوى معنوية )13441( وهي اكبر من قيمتها الجدولية )11461المحسوبة للمعادلة اعاله )

 ا يؤكد أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار أعاله. ( وهذ2و  1وبدرجتي حرية )
 ( 43جدول )

 نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين انتاج محصول الماش مع متغير المساحة المستثمرة
 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 10255 689 10122)*( 10978 1096 (X) المساحة المزروعة بمحاصيل الماش
  290994 الحد الثابت 

 1096 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 44074 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى 1و2ية )( الجدولية عند درجة حر Fقيمة )

 ( 1015معنوية )
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الماش 
  (. 1015ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) )*( تشير إلى 
 

 محصول الدخن :  -جـ 
يعد من المحاصيل العلفية الصيفية وتستعمل بذور الدخن غذاًء لإلنسان بعد سحقها لعمل الجريش        

ات والطحين لعمل الخبز، ويستعمل غذاًء يقدم بشكل حساء من حبوبه المحمصة والجافة، ويعد من النبات
%( مواد زيتية ، فضاًل عن 343%( نشا و)41%( بروتين و)14-11الواسعة االستعمال ويحتوي على )
  (1) استعماله علفًا اخضر للحيوانات.

( ، اما درجة الحد °م34ان محصول الدخن يتطلب خالل مراحل نموه درجات حرارة مثلى تصل إلى )    
(، وتجود زراعته °م23رجة الحرارة العظمى تصل إلى )على حين ان د °( م11-13االدنى فتتراوح بين )

ويحتاج إلى  في الترب التي تزرع بها الحنطة والشعير كما يجود في االراضي الخفيفة والسريعة الصرف،
ويكون موعد زراعته في منطقة الدراسة في اوائل تموز إلى آذار  ( ملم.311-211كمية مياه تقدر بنحو )

  (2) .( يوم111-61ويحصد بعد )
%( من مجموع المساحة 1434تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالمحصول في منطقة الدراسة بـ )     

%( من 1421%( من مجموع المساحة المستثمرة بالحبوب، و)1421المستثمرة بالمحاصيل الصيفية، و)

                                                           
 . 134( عبد الحميد احمد اليونس واخران ، مصدر سابق ، ص3)
 . 387-377( اوميد نوري محمد امين ، مصدر سابق ، ص1)



 

 
 

نتاجه فيتضح من (. اما التوزيع الجغرافي إل13مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية، شكل )
 ( كاآلتي : 22( والشكل )41الجدول )

( دونمًا، 314من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة في منطقة الدراسة ) – 1
موزعة بشكل متباين بين الوحدات اإلدارية في القضاء ، إذ تصدر مركز قضاء الديوانية النواحي االخرى 

%( ، 21461%(، ثم ناحية السنية بنسبة )23411%( تليه ناحية الشافعية )11426إذ سجل اعلى نسبة )
 (  13الخريطة ) بينما لم تكن هناك مساحة مستثمرة في ناحية الدغارة .

 ( 41جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الدخن في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )
 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%(  المساحة المستثمرة )دونم(  اإلدارية    الوحدات 

 25 8085 4025 49027 171 مركز قضاء الديوانية 
 251 39016 18075 21074 75 ناحية السنية 

 251 52018 25 28099 111 ناحية الشافعية 
 - - - - - ناحية الدغارة 

 - 111 48 111 345 المجموع 
 131025 - 12 - 86025 المتوسط لحسابي 
 139051 - 110813 - 710164 االنحراف المعياري 

المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 
 ابي واالنحراف المعياري .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحس2114

 
 ( 22شكل )

التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الدخن في قضاء الديوانية حسب الوحدات 
 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 54المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ( 13خريطة )
ديوانية حسب الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي المساحة المستثمرة بمحصول الدخن في قضاء ال

(2111-2114 ) 

 
 ( .54المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 



 

 
 

( طنًا، وهو متباين بين الوحدات اإلدارية ، إذ 13من حيث اإلنتاج: بلغ مجموع اإلنتاج في القضاء ) – 2
%(، ثم مركز قضاء 31411بنسبة ) %(، تلتها ناحية السنية42413سجلت ناحية الشنافية اعلى نسبة )

 %(، بينما لم يكن هناك انتاج في ناحية الدغارة .3434الديوانية بنسبة )
( كغم/دونم ، وهي االخرى متباينة بين 242من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3

( كغم/ 241و 241ة وقد بلغت )الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت أعلى إنتاجية في ناحيتي السنية والشافعي
 ( كغم/ دونم ، بينما لم تسجل انتاجية في ناحية الدغارة       24دونم لكل منها ، ثم يليهما مركز القضاء )

اعتمادًا على المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محصول الدخن في      
( دونمًا، في حين أن متوسط اإلنتاج 614111ف معياري مقداره )( دونمًا وبانحرا31424قضاء الديوانية )

ن متوسط اإلنتاجية بلغت )114313( طنًا بانحراف معياري مقداره )12كان ) ( 131424( دونمًا، وا 
( ، وان قيم االنحرافات المعيارية المذكورة تشير إلى أن 131441كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )

( 161احة واالنتاج واالنتاجية إذ نجد أن المساحة المستثمرة بمحصول الدخن كانت )هناك تشتتًا في المس
 دونمًا في مركز قضاء الديوانية في حين لم يزرع هذا المحصول في ناحية الدغارة . 

( نجد ان مركز قضاء الديوانية احتل المرتبة األولى  من حيث المساحة المستثمرة 41ومن الجدول )      
%( ، من اجمالي المساحة 11426لدخن إذ بلغت النسبة لها في مركز قضاء الديوانية )لمحصول ا

 المستثمرة في القضاء .
وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول الدخن وكمية اإلنتاج وجد أن قيمة معامل       

في المساحة المستثمرة بمحصول  ( وهي قيمة طردية ضعيفة جدًا ، أي أن الزيادة1411االرتباط تساوي )
الدخن يرافقها زيادة ضعيفة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان القيمة المحسوبة 

( ودرجة 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اقل من قيمتها الجدولية والبالغة )14231تساوي )
باط غير معنوية او ليس لها داللة احصائية ، ولتقدير شكل ( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرت2حرية )

( تم استعمـــــال معادلـــــة االنحدار X( وكمية االنتاج )Yالعالقة بين المساحة المزروعة بمحصول الدخن )
( أي ان زيادة X 14133  +14111  =Yإذ وجد ان تلك العالقـــــة يمكن صياغتهــــــا بالشكل اآلتـــــي: )

دة واحدة من كمية المساحة المزروعة بمحصول الدخن يؤدي إلى زيادة في كمية اإلنتاج مقدارها وح
( إذ تتضح بشكل واضح الزيادة في كمية المساحة 23(، وهذه العالقة تم رسمها في الشكل )14133)

 المستثمرة بمحصول الدخن يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.
%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الدخن في قضاء 1ما نسبته )وقد فسر النموذج أعاله        

( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحصول الدخن غير معنوي تحت 44الديوانية ، ومن الجدول )
( أي ليس له أهمية كبيرة في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة 1414مستوى معنوية )

(Fالمحسوبة لل )( عند مستوى معنوية 13441( وهي اقل من قيمتها الجدولية )14131معادلة اعاله )
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية نموذج االنحدار اعاله. 2و 1( وبدرجتي حرية )1414)



 

 
 

 ( 23شكل )
 المساحة المستثمرة بمحصول الدخن وفق معادلة االنحدار 

 
ئية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الدخن باستعمال برنامج المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصا         

(spss ) 
 

 ( 44جدول )
 نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين انتاج محصول الدخن ومتغير المساحة المستثمرة

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 10133 1228 10284)*( 10196 10138 (X) المساحة المزروعة بمحاصيل الدخن
  90146 الحد الثابت 

 10138 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 10181 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى 1و2ية )( الجدولية عند درجة حر Fقيمة )

 ( 1015معنوية )
18051 

 صول الدخنالمصدر : اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمح
 (. 1015)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
 
 محاصيل األعالف :  –ب  

تتمثل محاصيل العلف التي تزرع بشكل رئيس لغرض توفير الغذاء للحيوانات وليس إلنتاج          
منطقة الدراسة بذورها ، إذ تعطي على هيأة علف أخضر او بعد عمل الدريس منها ، وتتمثل في 

( دونمًا ، وتشكل 1112بمحاصيل الذرة البيضاء العلفية والجت والبرسيم ، إذ تبلغ المساحة المستثمرة بها )
( ويمكن دراسة 13%( من مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية ، شكل )6421نسبة )

 المحاصيل الثالثة على النحو اآلتي: 
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 محصول الذرة البيضاء :  -1
تزرع الذرة البيضاء كمحصول صيفي يستعمل بأوجه مختلفة ، أما للرعي ويكون من الحقل أو عن      

طريق الحش إذ يقدم علفًا اخضر للحيوانات أو بشكل دريس ، أو يعمل منه سيالج ويقدم للحيوانات في 
مل البذور ايضًا أوقات شحة العلف ، وتستعمل بذوره غذاء لإلنسان والسيما بين الطبقات الفقيرة ، وتستع

وتتميز الذرة البيضاء بارتفاع نسبة البروتين إذ تحتوي على  (1)بعد جرشها غذاًء للطيور والمواشي،
%( من النشأ كما ان البذور تحتوي على العديد من 61%( من الدهن و)1143%( من البروتين و)12)

  (2) الفيتامينات والعناصر واألصباغ.
( ، اما °م11، ودرجة الحرارة الصغرى ) °( م34-32لى التي تتراوح بين )تعد درجة الحرارة المث     

وتنجح زراعتها في الترب الطينية او الطينية المزيجية او  (3)(،°م14درجة الحرارة العظمى فهي )
المزيجية، ويمكن زراعتها في الترب الفقيرة او القلوية او الملحية اال ان حاصلها يكون منخفضًا ، إذ 

، ويبدأ إنتاج الذرة البيضاء في  PH( 641-144كبر حاصل في الترب المعتدلة الحموضة )تعطي ا
في حين  (1)منطقة الدراسة في شهر تموز وتحصد في شهر تشرين األول إلى بداية شهر تشرين الثاني،

  (4) /دونم(.3م1141يبلغ المقنن المائي لزراعتها )
%( من مجمل 13461ل الذرة البيضاء في منطقة الدراسة بـ )تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالمحصو      

%( من مجموع المساحة المستثمرة 1413المساحة المستثمرة بالمحاصيل العلفية، اال انه يشكل نسبة )
(. اما التوزيع الجغرافي إلنتاجها فقد اتضح انه متباين في مؤشراته من 13بالمحاصيل العلفية ، شكل )

 ( يمكن مالحظة اآلتي : 21( والشكل )41اإلنتاج واإلنتاجية ومن خالل الجدول )المساحة المستثمرة و 
( دونمًا، 1161من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة في منطقة الدراسة ) – 1

 %( ثم مركز43432موزعة بشكل متباين بين الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الدغارة )
%(، ولم تسجل اي مساحة او نسبة في ناحيتي السنية والشافعية . 11413قضاء الديوانية وبنسبة )

 (11الخريطة )
                                                           

، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 3مراعي ، ط( رمضان احمد التكريتي واخران ، محاصيل العلف وال3)
 . 319، ص3983الموصل ، 

 . 213ص( وصفي زكريا ، مصدر سابق ، 2)
 .  31، ص1111، مطبعة جوهر الشام ، جامعة دمشق ، دمشق ، 1( علي حسن موسى ، المناخ والزراعة ، ط3)
 . 6، ص2111( ، 21غراض الزراعية في العراق ، دراسة رقم )( وزارة الري ، تقييم واستغالل الموارد المائية لأل1)
( عباس حسان شويليه واخرون ، انتاج محاصيل الحبوب والبقول ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 4)

 .  132، ص1131



 

 
 

( طنًا، وهو متباين بين الوحدات 1111423من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج في القضاء ) – 2
%( ، ولم 36436ء بنسبة )%( ، ثم مركز القضا13413اإلدارية ، إذ سجلت ناحية الدغارة اعلى نسبة )
 تسجل اي نسبة في ناحيتي السنية والشافعية . 

 ( 41جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الذرة البيضاء في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )
 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  )%(  النسبة المساحة المستثمرة )دونم(  اإلدارية    الوحدات 

 188 37087 567076 46068 3121 مركز قضاء الديوانية 
 - - - -  - ناحية السنية 

 - - - -  - ناحية الشافعية 
 271 62013 93105 53032 3451 ناحية الدغارة 

 458 111 1499028 111 6471 المجموع 
 11405 - 3740815 - 161705 المتوسط لحسابي 
 1360386 - 4570566 - 1875096 االنحراف المعياري 

المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 
 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2114

 
 ( 21شكل )

بي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الذرة البيضاء في قضاء الديوانية حسب التوزيع النس
 ( 2114-2111الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 56المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ( 11خريطة )
لموسم المساحة المستثمرة بمحصول الذرة البيضاء في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية ل

 ( 2114-2111الزراعي )

 
 ( .56اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر:

 



 

 
 

( كغم/دونم ، وهي متباينة بين 143من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3
( كغم/ دونم، ثم مركز القضاء بنسبة 261الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية الدغارة )

 ( كغم/ دونم ، بينما لم تسجل اي إنتاجية في ناحيتي السنية والشافعية.133)
اعتمادًا على المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محصول الذرة البيضاء      

( دونمًا، في حين إن متوسط 1364411( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )111644في قضاء الديوانية )
ن متوسط اإلنتاجية بلغت 1464411( طنًا بانحراف معياري مقداره )3614314نتاج كان )اإل ( دونمًا، وا 
( ، وان قيم االنحرافات المعيارية المذكورة تشير 1314331( كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )11144)

ثمرة بمحصول الذرة إلى ان هناك تشتت في المساحة واالنتاج واالنتاجية إذ نجد ان المساحة المست
( دونمًا في ناحية الدغارة في حين لم يزرع في ناحيتي السنية والشافعية. ومن 3141البيضاء كانت )

( نجد ان ناحية الدغارة احتلت المرتبة األولى  من حيث المساحة المستثمرة لمحصول الذرة 44الجدول )
المساحة المستثمرة بمحصول الذرة البيضاء  البيضاء واإلنتاج واإلنتاجية. وعند قياس قوة العالقة بين

( وهي قيمة طردية قوية جدًا ، اي ان الزيادة 1416وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة معامل االرتباط تساوي )
في المساحة المستثمرة بمحصول الذرة البيضاء يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل 

( 14311( وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )44311لمحسوبة تساوي )االرتباط وجد ان القيمة ا
( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط معنوية وذات داللة 2( ودرجة حرية )1414تحت مستوى معنوية )

 احصائية .
استعمـال ( تم X( وكمية االنتاج )Yولتقدير شكل العالقة بين المساحة المزروعة بمحصول الذرة البيضاء )

( أي X 14236  +34112  =Yمعادلـة االنحدار إذ وجد ان تلك العالقـة يمكن صياغتهـا بالشكل اآلتي: )
أن زيادة وحدة واحدة من كمية المساحة المزروعة بمحصول الذرة البيضاء يؤدي إلى زيادة في كمية 

تضح بشكل واضح الزيادة في ( إذ ي24(، وهذه العالقة تم رسمها في الشكل )14136اإلنتاج مقدارها )
 كمية المساحة المستثمرة بمحصول الذرة البيضاء يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.

%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الذرة البيضاء 14وقد فسر األنموذج اعاله ما نسبته )       
عة بمحصول الذرة البيضاء ( نجد ان متغير المساحة المزرو 46في قضاء الديوانية ، ومن الجدول )

( أي له أهمية في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت 1414معنوي تحت مستوى معنوية )
( عند مستوى 13441( وهي اعلى من قيمتها الجدولية )31431( المحسوبة للمعادلة اعاله )Fقيمة )

 ية أنموذج االنحدار اعاله. ( وهذا يؤكد أهمية ومعنو 2و  1( وبدرجتي حرية )1414معنوية )
 
 



 

 
 

 ( 24شكل )
 المساحة المستثمرة بمحصول الذرة البيضاء وفق معادلة االنحدار 

 
 ( spssباستعمال برنامج ) المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الذرة البيضاء

 ( 46جدول )
 نية بين انتاج محصول الذرة البيضاء مع متغير المساحة المستثمرةنتائج التحليل الكمي للعالقة المكا

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 10237 50861 10128 )*( 10972 10945 (Xالمساحة المزروعة بمحاصيل الذرة البيضاء )
  -80691 الحد الثابت 

 10945 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 34034 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى معنوية 201( الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة )

(1015 ) 
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الذرة البيضاء
 (.1015)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
  
 ت : محصول الج -4

يعد محصول الجت من محاصيل العلف المهمة لغذاء الحيوان ، إذ يعطى له علفًا اخضر او جافًا،      
( سنوات، وفي منطقة الدراسة يبقى في 4-1وهو من المحاصيل المعمرة ويمكن له ان يوفر إنتاجًا لمدة )

ارة اإلنتاج والقيمة ( سنوات ، وهو يمتاز عن غيره من محاصيل العلف االخرى بغز 3األرض لمدة )
%( 26463%( من الكاربوهيدرات و)36413الغذائية العالية واستساغته من الحيوان ، إذ يحتوي على )

   (1) %( معادن ومواد اخرى.12461%( الياف و)14446من البروتين و)
                                                           

، 3980والبحوث الزراعية، بغداد ، ( حكمت عسكر ، زراعة الجت في العراق ، المجلس الزراعي االعلى ، مكتبة التنسيق 3)
 . 4-4ص
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كمي ŷ 8.692 0.237x



 

 
 

ة الحرارة ( ودرج°م31تتمثل الظروف المالئمة لنمو المحصول بدرجة الحرارة المثالية والتي تبلغ )     
ويحتاج محصول الجت إلى مقنن مائي اجمالي للدونم  (1)(.°م1الصغرى الالزمة إلنباته تصل إلى )

 (2)( وهي كمية كبيرة من المياه يستهلكها المحصول مقارنة مع المحاصيل االخرى،3م 3111الواحد )
( م 3-2ياه الجوفية عن )وتجود زراعته في الترب المزيجية الجيدة الصرف ويفضل ان ال يقل ارتفاع الم

وال تجود زراعته في الترب الثقيلة  (.143( فهو )PHعن مستوى سطح البحر، اما تفاعل التربة االمثل )
ويعد شهر آذار انسب موعد  (3)نظرًا لعدم تحمل النبات للمياه الراكدة لمدة طويلة فوق سطح التربة،

 ية النصف األول من شهر نيسان في منطقة الدراسة. للزراعة الربيعية ويمكن االستمرار بزراعته إلى نها
%( من مجموع المساحة المستثمرة 11411تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالمحصول الجت )     

(. أما 13%( من المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية ، شكل )1411بالمحاصيل العلفية ونسبة )
 ( اآلتي : 21( والشكل )43ل )التوزيع الجغرافي إلنتاجه فيتضح من الجدو 

( دونمًا، موزعة 1331من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة في القضاء ) – 1
%(، تلتها ناحية الدغارة 63411بشكل متباين بين الوحدات اإلدارية ، إذ تصدرت ناحية الشافعية بنسبة )

%( على حين لم يسجل في مركز القضاء  أي 11441%(، ثم ناحية السنية بنسبة )11411وبنسبة )
 (  14الخريطة ) مساحة أو نسبة لزراعة المحصول .

( اطنان ، وهو متباين بين الوحدات اإلدارية في 1111من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج ) – 2
%(، 13416بة )%( ، تليها ناحية الدغارة بنس61411منطقة الدراسة ، إذ تصدرت ناحية الشافعية وبسبة )

 %( بينما لم يكن هناك اي إنتاج في مركز القضاء. 12462ثم ناحية السنية بنسبة )
( كغم/دونم ، وهي متباينة بين 1111من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3

ناحية الشافعية ( كغم/ دونم ، تليها 3411الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية السنية )
 ( كغم/ دونم لكل منها على الترتيب.2111و  3211وناحية الدغارة )

 
 

                                                           

 .  341، ص1166، دار المعارف ، القاهرة، 2( علي علي الخشن ومحمود محمد حبيب ، قواعد زراعة المحاصيل ، ط1)
( مشعل عبد خاف واديب عبد الجبار ، تقييم اقتصادي لمزرعة الجت تحت انظمة الري بالرش ، مجلة االنبار للعلوم 2)

 . 313، ص2113( ، 1( ، العدد )1مجلد )الزراعية ، 
، 1133( ناصر حسين االصغر ، محاصيل العلف والمراعي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 3)

 .  61ص



 

 
 

 ( 43جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الجت في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )
 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  سبة )%( الن المساحة المستثمرة )دونم(  اإلدارية    الوحدات 

 - - - - - مركز قضاء الديوانية 
 3511 12072 561 11059 161 ناحية السنية 

 3211 74011 3264 73091 1121 ناحية الشافعية 
 2911 13017 581 14049 211 ناحية الدغارة 

 9611 %111 4414 %111 1381 المجموع 
 2411 - 1111 - 345 ط لحسابي المتوس

 1618064 - 146608 - 458022 االنحراف المعياري 
المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 

 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2114
 
 ( 21شكل )

النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول الجت في قضاء الديوانية حسب الوحدات التوزيع 
 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 58المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 14خريطة )
اعي المساحة المستثمرة بمحصول الجت في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية للموسم الزر 

(2111-2114 ) 

 
 ( .58اعتمادًا على بيانات الجدول )المصدر: 

 



 

 
 

استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محصول الجت في        
( دونمًا، في حين إن متوسط اإلنتاج 143422( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )314قضاء الديوانية )

ن متوسط اإلنتاجية بلغت )111143طنًا بانحراف معياري مقداره ) (1111كان ) ( 2111( دونمًا، وا 
( وان قيم االنحرافات المعيارية المذكورة تشير إلى ان 1113411كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )

 هناك تشتتًا في المساحة واالنتاج واالنتاجية إذ نجد ان المساحة المستثمرة بمحصول الجت كانت
( دونمًا في ناحية الدغارة في حين ان هذا المحصول لم يزرع في مركز قضاء الديوانية ، ومن 1121)

( نجد ان ناحية الشافعية احتلت المرتبة األولى  من حيث المساحة المستثمرة واإلنتاج 43الجدول )
من اجمالي  %( ،63411لمحصول الجت ، إذ بلغت النسبة للمساحة المستثمرة في ناحية الشافعية )

 %( .13416المساحة المستثمرة في القضاء ، وبلغت النسبة لإلنتاج في ناحية الدغارة )
وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول الجت وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة معامل     

لمستثمرة بمحصول ( وهي قيمة طردية قوية جدًا، اي ان الزيادة في المساحة ا1411االرتباط تساوي )
الجت يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان القيمة المحسوبة تساوي 

( ودرجة حرية 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )114333)
لة احصائية ، ولتقدير شكل العالقة بين ( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط معنوية وذات دال2)

( تم استعمـال معادلـة االنحدار إذ وجد ان تلك X( وكمية االنتاج )Yالمساحة المزروعة بمحصول الجت )
( أي ان زيادة وحدة واحدة من كمية X 34211  +24111  =Yالعالقـة يمكن صياغتهـا بالشكل اآلتي: )

(، وهذه العالقة تم 34211إلى زيادة في كمية اإلنتاج مقدارها )المساحة المزروعة بمحصول الجت يؤدي 
( إذ يتضح بشكل واضح الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بمحصول الجت 26رسمها في الشكل )

 يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.
لجت في %( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج ا1141وقد فسر األنموذج اعاله ما نسبته )       

( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحصول الجت معنوي تحت 41قضاء الديوانية ، ومن الجدول )
( F( أي له أهمية في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة )1414مستوى معنوية )

( 1414معنوية ) ( عند مستوى13441( وهي اعلى من قيمتها الجدولية )2113المحسوبة للمعادلة اعاله )
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار اعاله. 2و  1وبدرجتي حرية )

 
 



 

 
 

 ( المساحة المستثمرة بمحصول الجت وفق معادلة االنحدار 26شكل )

 
 (spssباستعمال برنامج ) المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الجت

 ( 41جدول )
 نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين انتاج محصول الجت مع متغير المساحة المستثمرة

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 30211 460883 101115 )*( 1099 10999 (Xالمساحة المزروعة بمحاصيل الجت )
  -20911 الحد الثابت 

 10999 (R2لنموذج )معامل التحديد الكلي ل
 2198 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى معنوية 1و2( الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة )

(1015 ) 
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول الجت
 (. 1011)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
 
 
3 

 محصول البرسيم :  -3
يعد من محاصيل العلف البقولية التي تزرع في الشتاء ، إذ يعطى كعلف اخضر للحيوانات       

%( والكاربوهيدرات بنسبة 2412وتستسيغ طعمه وهو سهل الهضم ويحتوي على البروتينات بنسبة )
زيادة خصوبة التربة بما %(. ويعمل البرسيم على 2416%( ومواد معدنية )2431%( والياف )4411)

يضيف لها من كميات االزوت المثبتة للنتروجين في التربة مما يعمل على زيادة انتاج وانتاجية الدونم من 
( ، °م31وتتمثل العوامل المالئمة لنجاح زراعته بدرجات الحرارة المثالية التي تصل إلى ) (1) المحصول.

ويحتاج البرسيم من  (2)(،°م1درجات الحرارة الصغرى تبلغ )( و °م32بينما تتمثل درجة الحرارة العظمى )
                                                           

 . 12، ص1111علي الدحيدي ، محاصيل العلف ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ( 1)
 .11( ناصر حسين االصفر ، مصدر سابق ، ص2)
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لى منتصف شهر تشرين الثاني، 1-11) ( ريات خالل موسم انتاجه الذي يبدأ اوائل شهر تشرين األول وا 
، إذ يعد البرسيم مقياسًا  PH( 6-1وتجود زراعته في التربة الطينية المزيجية ذات درجة حموضة )

 (1) لخصوبة التربة.
%( من مجموع المساحة المستثمرة 11441تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالمحصول البرسيم )       

(. اما 12%( من المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية ، شكل )1421بالمحاصيل العلفية ونسبة )
ن في مؤشراته التوزيع الجغرافي فقد اتضح أن الوحدات اإلدارية جميعها ينتج بها المحصول ، اال انه متباي

( يمكن مالحظة 23( والشكل )11من حيث المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية ومن خالل الجدول )
 اآلتي : 

( دونمًا، 1412من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة في منطقة الدراسة ) – 1
ذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الشافعية موزعة بشكل متباين بين الوحدات اإلدارية في القضاء ، إ

%(، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة 11434%(، تلتها ناحية الدغارة وبنسبة )61412)
 (11%( لكل منهما على الترتيب. الخريطة )3416% و 4461)
وحدات اإلدارية     ( طنًا، وهو متباين بين ال1141من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج في القضاء ) – 2

%( 24412%( ، تليها ناحية الدغارة بنسبة )13431، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الشافعية والبالغة )
  %( لكل منهما على الترتيب.1413% و 1441، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )

 ( 11جدول )
رسيم في قضاء الديوانية حسب الوحدات المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الب
 (2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%(  المساحة المستثمرة )دونم(  الوحدات اإلدارية    
 1316045 1063 81 3097 62 مركز قضاء الديوانية 

 2511011 4054 225 5076 91 ناحية السنية 
 3111011 68081 3411 71042 1111 ناحية الشافعية 
 4111011 25012 1241 19085 311 ناحية الدغارة 

 11916045 111 4956 111 1562 المجموع 
 2726013 - 1239 - 39105 المتوسط لحسابي 
 1129077 - 1536049 - 4850827 االنحراف المعياري 

زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام المصدر : اعتمادًا على  مديرية 
 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2114

 

                                                           

 .  111و111، ص2112( محمد محمد كذلك ، زراعة محاصيل االعالف والمراعي ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، 1)



 

 
 

 ( 23شكل )
التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول البرسيم في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111ي )اإلدارية     للموسم الزراع

 
 ( . 61المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
( كغم/دونم ، وهي متباينة بين 11111414من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3

( كغم/ دونم ، ثم ناحية الشافعية 1111الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية الدغارة )
( كغم/ دونم لكل 1311414و  2411م/ دونم ، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية )( كغ3111)

 منهما على الترتيب.
اعتمادًا على المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محصول البرسيم في        

مًا، في حين إن متوسط اإلنتاج ( دون1344326( دونم وبانحراف معياري مقداره )31144قضاء الديوانية )
ن متوسط اإلنتاجية بلغت 1431411( طنًا بانحراف معياري مقداره )1231كان ) ( دونمًا، وا 

( ، وان قيم االنحرافات المعيارية المذكورة 1121466( كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )11111414)
نتاجية حيث نجد ان المساحة المستثمرة بمحصول تشير إلى ان هناك تشتتًا كبيرًا في المساحة واالنتاج اإل

( دونم في ناحية الشافعية في حين ان المساحة المستثمرة بمحصول البرسيم كانت 1111البرسيم كانت )
 ( دونمًا في مركز قضاء الديوانية. 12)
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 11خريطة )
ية للموسم الزراعي المساحة المستثمرة بمحصول البرسيم في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدار 

(2111-2114 ) 

 
 ( .61المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 



 

 
 

وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول البرسيم وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة معامل     
بمحصول  ( وهي قيمة طردية قوية جدًا ، اي ان الزيادة في المساحة المستثمرة14111االرتباط تساوي )

البرسيم يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان القيمة المحسوبة تساوي 
( ودرجة حرية 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )12441)
صائية ، ولتقدير شكل العالقة بين ( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط معنوية وذات داللة اح2)

( تم استعمـال معادلـة االنحدار إذ وجد ان X( وكمية االنتاج )Yالمساحة المزروعة بمحصول البرسيم )
( أي ان زيادة وحدة واحدة من X 3411  +11461  =Yتلك العالقـة يمكن صياغتهـا بالشكل اآلتي: )

(، وهذه 3411لى زيادة في كمية اإلنتاج مقدارها )كمية المساحة المزروعة بمحصول البرسيم يؤدي إ
( إذ يتضح بشكل واضح الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بمحصول 21العالقة تم رسمها في الشكل )

 البرسيم يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.
البرسيم في %( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج 1141وقد فسر األنموذج أعاله ما نسبته )       

( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحصول البرسيم معنوي تحت 11قضاء الديوانية ، ومن الجدول )
( F( أي له أهمية في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة )1411مستوى معنوية )

ند مستوى معنوية ( ع13441( وهي اعلى من قيمتها الجدولية )14641المحسوبة للمعادلة اعاله )
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار اعاله. 2و  1( وبدرجتي حرية )1414)

 ( 21شكل )
 المساحة المستثمرة بمحصول البرسيم وفق معادلة االنحدار 

 
باستعمال  المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول البرسيم

 (spssبرنامج )
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 ( 11جدول )
 نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين انتاج محصول البرسيم مع متغير المساحة المستثمرة

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 11074 120566 101163 )*( 10994 10988 (X) المساحة المزروعة بمحاصيل البرسيم
  3014 الحد الثابت 

 10994 (R2مل التحديد الكلي للنموذج )معا
 15709 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى 1و2ية )( الجدولية عند درجة حر Fقيمة )

 ( 1015معنوية )
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول البرسيم 
 (. 1015مستوى داللة ) )*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت

 
 

 المحاصيل الزيتية :  –جـ 
تعد المحاصيل الزيتية من المحاصيل الصناعية التي يكون الغرض الرئيس من زراعتها الحصول      

على الزيوت التي تستخرج فتدخل في الصناعات المحلية هذا فضاًل عن قيمتها الغذائية التي تستعمل في 
منطقة الدراسة تتمثل المحاصيل الزيتية بمحصول السمسم ويشكل نسبة مختلف مجاالت الحياة ، ففي 

(. وهو من محاصيل الحبوب 13%( من مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية، شكل )2411)
-%14الصيفية المهمة وذلك لقيمته الغذائية العالية ، إذ تحتوي بذوره على نسبة عالية من الزيت تبلغ )

%( من النتروجين 144%( ومعادن بنسبة )14%( ومن الكاربوهيدرات )24تينات )%( ومن البرو 11
( هي °م21ويحتاج محصول السمسم إلى ظروف مالئمة لزراعته ، إذ تعد درجة الحرارة ) (1)والفسفور.

 (2)(،°م26( بينما العظمى فتبلغ )°م14المثلى إلنباته وتكوين ثماره ، اما درجة الحرارة الصغرى فهي )
 (3)( ريات خالل موسم النمو،11-3/ دونم( ، اي حوالي ) 3م 1433تاج إلى مقنن مائي يصل إلى )ويح

وتجود زراعته في أنواع متعددة من الترب وبخاصة التربة المزيجية الجيدة الصرف والتهوية ذات درجة 
 ويزرع المحصول خالل شهر آذار ونيسان. PH ،(1)( 342-444حموضة تتراوح بين )

                                                           

( انور محسن صكر ، دراسة اقتصادية لواقع انتاج وتكاليف السمسم في العراق )محافظة واسط نموذج تطبيقي( المجلة 1)
 . 32-31، ص2111(، 11عدد )( ال2العربية للعلوم االقتصادية واالدارية ، مجلد )

( سالم سالم عبد هادي الجبوري ، العوامل الطبيعية ودورها في تباين انتاج المحاصيل الزيتية في قضاء الرميثة ، مجلة 2)
 .  312، ص2116( ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 3البحوث الجغرافية ، العدد)

 .6المائية لألغراض الزراعية في العراق، مصدر سابق ، ص ( وزارة الري ، تقييم استغالل الموارد3)
( ايمن الشحادة العودة واخران ، المحاصيل الزيتية والسكرية وتكنولوجيتها )الجزء النظري(، مطبعة دار الكتب ، جامعة 1)

 . 331، ص2111دمشق ، دمشق ، 



 

 
 

%( من المساحة 111بلغ نسبة المساحة المستثمرة بالمحصول السمسم في منطقة الدراسة )ت      
%( من مجموع المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية ، شكل 2411المستثمرة بالمحاصيل الزيتية و)

 ( كاآلتي : 31( والشكل )12(. اما التوزيع الجغرافي إلنتاجه فيتضح من الجدول )13)
( دونمًا، 2314لمساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة في منطقة الدراسة )من حيث ا – 1

%(، تلتها 11441موزعة بشكل متباين بين الوحدات اإلدارية، إذ جاءت ناحية الشافعية بأعلى نسبة )
%( 1422% و 6411%(، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )21431ناحية الدغارة وبنسبة )

 ( . 16لكل منهما على الترتيب. خريطة )
( طنًا، وهو 1111424من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج لمحصول السمسم في منطقة الدراسة ) – 2

%( ، تليها ناحية 63436متباين بين الوحدات اإلدارية، إذ حاءت ناحية الشافعية بأعلى نسبة والبالغة )
%( لكل 2413% و 4441حية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )%( ، ثم نا13416الدغارة بنسبة )

 منهما على الترتيب. 
( كغم/دونم ، وهي متباينة بين 1331432من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في القضاء ) – 3

ناحية  ( كغم/ دونم ، تليها434461الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية الشافعية بلغت )
( كغم/ 211و  211416( كغم/ دونم ، ثم مركز قضاء الديوانية وناحية الدغارة بنسبة )211411السنية )

 دونم لكل منهما على الترتيب.
 ( 12جدول )

المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول السمسم في قضاء الديوانية حسب الوحدات 
 (2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 اإلدارية    الوحدات 
المساحة المستثمرة 

 )دونم( 
النسبة 
 )%( 

اإلنتاج 
 )طن( 

النسبة 
 )%( 

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم( 

 291067 2093 35 4022 121 مركز قضاء الديوانية 
 294044 5054 66025 7091 225 ناحية السنية 

 535071 78037 93705 61051 1751 ناحية الشافعية 
 211 13017 15705 26036 751  ناحية الدغارة

 1331082 111 1196025 111 2845 المجموع 
 3320955 - 2990163 - 711025 المتوسط لحسابي 
 1410733 - 4280786 - 7450323 االنحراف المعياري 

عام المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة ل
 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2114

 



 

 
 

( التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحصول السمسم في قضاء الديوانية 31شكل )
 ( 2114-2111حسب الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 62المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
نادًا إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محصول السمسم في است       

( دونمًا، في حين أن متوسط 6144323( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )611424قضاء الديوانية )
ن متوسط اإلنتاج1234631( طنًا بانحراف معياري مقداره )2114113اإلنتاج كان ) ية بلغ ( دونمًا، وا 

(، وأن قيم االنحرافات المعيارية المذكورة 1114633( كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )3324144)
تشير إلى أن هناك تشتتًا كبيرًا في المساحة واالنتاج واإلنتاجية إذ نجد أن المساحة المستثمرة بمحصول 

مستثمرة في مركز قضاء الديوانية ( دونمًا في ناحية الشافعية في حين بلغت المساحة ال1641السمسم )
 ( دونمًا.121)

( نجد ان ناحية الشافعية احتلت المرتبة األولى  من حيث المساحة المستثمرة 12ومن الجدول )      
%( ، من 11441واإلنتاج لمحصول السمسم ، إذ بلغت النسبة للمساحة المستثمرة في ناحية الشافعية )

 %(.63436قضاء ، وبلغت النسبة لإلنتاج في ناحية الشافعية )اجمالي المساحة المستثمرة في ال
وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحصول السمسم وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة معامل     

( وهي قيمة طردية قوية جدًا ، اي ان الزيادة في المساحة المستثمرة بمحصول 1416االرتباط تساوي )
( المحسوبة tزيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان قيمة )السمسم يرافقها 

( ودرجة 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )44311تساوي )
 ( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط معنوية وذات داللة احصائية .2حرية )
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 16خريطة )
لمساحة المستثمرة بمحصول السمسم في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي ا

(2111-2114 ) 

 
 ( .62مصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )ال
 



 

 
 

( تم استعمـال X( وكمية االنتاج )Yولتقدير شكل العالقة بين المساحة المزروعة بمحصول السمسم )     
( X 14441  +114431  =Yوجد ان تلك العالقـة يمكن صياغتهـا بالشكل اآلتي: ) معادلـة االنحدار إذ

أي ان زيادة وحدة واحدة من كمية المساحة المزروعة بمحصول السمسم يؤدي إلى زيادة في كمية اإلنتاج 
( إذ يتضح بشكل واضح الزيادة في كمية 31(، وهذه العالقة تم رسمها في الشكل )14441مقدارها )

 احة المستثمرة بمحصول السمسم يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.المس
%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج السمسم في 13وقد فسر األنموذج أعاله ما نسبته )      

( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحصول السمسم معنوي تحت 13قضاء الديوانية ، ومن الجدول )
( Fله أهمية في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة ) ( أي1414مستوى معنوية )

( عند مستوى معنوية 13441( وهي أعلى من قيمتها الجدولية )23463المحسوبة للمعادلة اعاله )
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار اعاله. 2و  1( وبدرجتي حرية )1411)

 حصول السمسم وفق معادلة االنحدار ( المساحة المستثمرة بم31شكل )

 
 (spssباستعمال برنامج ) المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول السمسم

 

 ( نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين انتاج محصول السمسم مع متغير المساحة المستثمرة13جدول )
 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  النحدار معامالت ا المتغيرات 

 10556 50861 10128 )*( 10967 10931 (Xالمساحة المزروعة بمحاصيل السمسم )
  -96081 الحد الثابت 

 10931 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 28073 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى معنوية 1و2( الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة )

(1011 ) 
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحصول السمسم 
 (. 1011)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
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 الثاني : استعماالت األرض الزراعية إلنتاج محاصيل البستنة 
هة والنخيل ونباتات الزينة والنباتات الطبية، وتعد تطلق تسمية البستنة على الخضر وأشجار الفاك      

هذه المحاصيل ذات أهمية اقتصادية كبيرة ، إذ تدخل منتجاتها في أغراض متعددة منها غذاء اإلنسان او 
%( من 1442في الصناعات ، وتبلغ نسبة المساحة المستثمرة بمحاصيل البستنة في منطقة الدراسة )

( ، وتقسم محاصيل البستنة في منطقة الدراسة وكما يوضحها 12اًل شكل )مجموع المساحة المستثمرة فع
 ( إلى : 31الشكل )

 الخضر : وتصنف حسب موسم انتاجها إلى:  –أ 
 الخضر الصيفية  -1
 الخضر الشتوية  -2
  ()البساتين : وتضم )اشجار النخيل فقط( –ب 

 وسيتم توضيحها على النحو اآلتي:      
 

 رض الزراعية إلنتاج محاصيل البستنة في منطقة الدراسة( استعماالت األ31شكل )
 ( 2114-2111للموسم الزراعي) 

 
 (.4اعتمادًا على بيانات الملحق )المصدر:         

                                                           

(اشجار النخيل فقط باستثناء اشجار الفاكهة لعدم الحصول على بيان ) ات عن اشجار الفاكهة في المؤسسات الرسمية
  وان ما موجود منها مصنف ضمن الحدائق . 



 

 
 

 الخضر :  –أ 
تعد الخضر على اختالف أنواعها من المواد الغذائية األساسية في قوت سكان العراق، بل انها في        

ون مع رغيف الخبز وجبات الطعام الرئيسة ، لذلك فإن هناك عناية خاصة بزراعة كثير من الحاالت تك
وتعد عناصر المناخ من أهم العوامل المؤثرة في  هذه المحاصيل لكثرة الطلب عليها وارتفاع قيمتها.

ـرارة انتاجها فهي تحدد النمو الخضري ، وموعد االزهار وحالة الثمار وانتاج البذور، وتمثل درجة الحـــــ
هي الدرجة المثالية لكل من الخضر الصيفية والشتوية على الترتيب،  °( م13-1444و ) °( م32 – 31)

، بينما درجة الحرارة الصغرى فتتمثل بـ  °( م21-21و ) °( م33-34اما درجة الحرارة العظمى فهي )
ا هذه المحاصيل فهي أما اجود أنواع  الترب التي تزرع فيه (1)لكل منها، °( م6-1و ) °( م13-13)

التربة المزيجية الغرينية الخصبة الجيدة الصرف ، وتنجح في الترب الطموية الصفراء الخفيفة جيدة 
الصرف والغنية بالمواد العضوية ، وال تجود زراعتها في الترب الملحية والقلوية والطينية الثقيلة ، وتعد 

( أفضل أنواع  الترب مالئمة للخضر الصيفية 644-444( ما بين )PHالترب التي تكون درجة قلويتها )
 4311اما المقننات المائية فتحتاج الخضر الصيفية إلى كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو ) (2) والشتوية،

  (3)/دونم(.3م 3133/دونم( والخضر الشتوية )3م
ضر ، إذ تبلغ نسبة يتمتع قضاء الديوانية بظروف طبيعية وبشرية مالئمة لزراعة وانتاج الخ      

%( من المساحة المستثمرة بمحاصيل البستنة ، وتشكل نسبة 36414المساحة المستثمرة بالخضر )
( ، وتصنف الخضر حسب موسم انتاجها في منطقة 32%( من المساحة المستثمرة فعاًل  شكل )3421)

 الدراسة إلى:  
 الخضر الصيفية : - 1

قي والبطيخ والطماطم والباذنجان والخيار وللوبيا والباميا ، وتبلغ تشتمل الخضر الصيفية على الر        
%( من مجموع المساحة المستثمرة بالخضر 11424نسبة المساحة المستثمرة بها في منطقة الدراسة نحو )

%( من مجموع المساحة المستثمرة بمحاصيل البستنة. أما التوزيع الجغرافي إلنتاجها فقد 11421وبنسبة )
الوحدات اإلدارية جميعها ، ينتج بها الخضر الصيفية ، اال انها متباينة في مؤشراتها من  اتضح أن

 ( يمكن مالحظة اآلتي: 33( والشكل )11المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية ، ومن خالل الجدول )
( دونمًا، 3211من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة في منطقة الدراسة ) – 1

%(، تليه 33431وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى نسبة في مركز قضاء الديوانية )
                                                           

 .11، ص1132( عبد العظيم كاظم محمد ، اساسيات انتاج الخضروات ، دار الكتب للطباعة ، الموصل ، 1)
جامعة الموصل ، الموصل ( عز الدين سلطان محمد ، إنتاج بذور الخضروات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 2)
 .  114، ص1133، 
 . 6( وزارة الري ، تقييم استغالل الموارد المائية لالغراض الزراعية في العراق ، مصدر سابق ، ص3)



 

 
 

%( 11436% و 12463%(، ثم ناحية السنية وناحية الدغارة بنسبة )36441ناحية الشافعية وبنسبة )
 (  13الخريطة ) لكل منهما على الترتيب.

 
 ( 11جدول )

ة واإلنتاج واإلنتاجية لمحاصيل الخضر الصيفية في قضاء الديوانية حسب المساحة المستثمر 
 (2114-2111الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي )

 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%(  المساحة المستثمرة )دونم(  اإلدارية    الوحدات 
 1511 29029 4811 38081 3211 مركز قضاء الديوانية 

 3111 19022 3151 12073 1151 ناحية السنية 
 2111 37083 6211 37059 3111 ناحية الشافعية 
 2511 13067 2241 11087 896 ناحية الدغارة 

 9111 111 16391 111 8246 المجموع 
 2251 - 419705 - 216105 المتوسط لحسابي 
 6450497 - 17570188 - 12590125 االنحراف المعياري 

المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 
 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2114

 
 ( 33شكل )

وانية حسب التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحاصيل الخضر الصيفية في قضاء الدي
 ( 2114-2111الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 64المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

 ( 13خريطة )
المساحة المستثمرة بمحاصيل الخضر الصيفية في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية 

 ( 2114-2111للموسم الزراعي )

 
 ( .64ل )اعتمادًا على بيانات الجدوالمصدر: 

 
 



 

 
 

( طنًا، وهو متباين بين الوحدات 11311من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج في منطقة الدراسة ) – 2
%( ، يليها مركز قضاء الديوانية 36433اإلدارية، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الشافعية والبالغة )

%( لكل منهما على 13416% و 11422%( ، ثم ناحية السنية وناحية الدغارة بنسبة )21421بنسبة )
 الترتيب.

(  1111من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية من الخضر الصيفية في منطقة الدراسة ) – 3
( كغم/ 3111كغم/دونم ، وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية السنية  )

و  2111نم ، ثم ناحية الشافعية ومركز قضاء الديوانية )( كغم/ دو 2411دونم ، تليها ناحية الدغارة )
 ( كغم/ دونم لكل منهما على الترتيب.1411
استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية فقد بلغ متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محاصيل الخضر        

( دونمًا، في حين 12414124( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )211144الصيفية في قضاء الديوانية )
ن متوسط 16464133( طنًا بانحراف معياري مقداره )111644إن متوسط اإلنتاج كان ) ( دونمًا، وا 

(، وان قيم االنحرافات المعيارية 1144116( كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )2241اإلنتاجية بلغ )
واإلنتاجية إذ نجد ان المساحة المستثمرة المذكورة تشير إلى ان هناك تشتتًا كبيرًا في المساحة واالنتاج 

( دونمًا في مركز قضاء الديوانية في حين ان المساحة 3211بمحاصيل الخضر الصيفية كانت )
 ( دونمًا.311المستثمرة في ناحية الدغارة كانت )

ن وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بمحاصيل الخضر الصيفية وكمية اإلنتاج وجد ا    
( وهي قيمة طردية قوية جدًا ، اي ان الزيادة في المساحة المستثمرة 1411قيمة معامل االرتباط تساوي )

( tلهذه المحاصيل يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان قيمة )
( تحت مستوى معنوية 14311( وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )14111المحسوبة تساوي )

( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط معنوية وذات داللة احصائية ، ولتقدير 2( ودرجة حرية )1414)
( تم استعمـال X( وكمية االنتاج )Yشكل العالقة بين المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية )

=  X 14231  +11414613بالشكل اآلتي: )معادلـة االنحدار إذ وجد ان تلك العالقـة يمكن صياغتهـا 
Y أي ان زيادة وحدة واحدة من كمية المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية يؤدي إلى زيادة في )

( إذ يتضح بشكل واضح الزيادة 31(، وهذه العالقة تم رسمها في الشكل )14231كمية اإلنتاج مقدارها )
 يل يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.في كمية المساحة المستثمرة بهذه المحاص

 



 

 
 

 ( 31شكل )
 المساحة المستثمرة بمحاصيل الخضر الصيفية وفق معادلة االنحدار 

 
 (spssالمصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحاصيل الخضر الصيفية باستعمال برنامج )

 
%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الخضر الصيفية 34ته )وقد فسر األنموذج أعاله ما نسب       

( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية 14في قضاء الديوانية ، ومن الجدول )
( أي له أهمية في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت 1414معنوي تحت مستوى معنوية )

( عند مستوى 13441( وهي اعلى من قيمتها الجدولية )214116ادلة اعاله )( المحسوبة للمعFقيمة )
 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار أعاله. 2و  1( وبدرجتي حرية )1414معنوية )

 ( 14جدول )
 نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين انتاج محاصيل الخضر الصيفية مع متغير المساحة المستثمرة

 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  لمتغيرات ا

 110284 30321 10141 )*( 1092 1085 (X) المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية 
  14510713 الحد الثابت 

 1092 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 210667 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى 1و2ية )( الجدولية عند درجة حر Fقيمة )

 ( 1011معنوية )
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحاصيل الخضر الصيفية  
 (. 1015)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
 



 

 
 

 الخضر الشتوية :  – 2
لشوندر والشلغم والبصل اليابس واالخضر والخضر تتمثل الخضر الشتوية بمحاصيل الباقالء وا      

%( من مجموع المساحة 31461الورقية ، وتبلغ نسبة المساحة المستثمرة بالخضر الشتوية في القضاء )
%( من مجموع المساحة المستثمرة بمحاصيل البستنة. اما التوزيع 21461المستثمرة بالخضر وبنسبة )

اتضح أن الوحدات اإلدارية جميعها تنتج بها الخضر الشتوية ، اال  الجغرافي إلنتاج الخضر الشتوية فقد
( يمكن 11انها متباينة في مؤشراتها من المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية ، ومن خالل الجدول )

 مالحظة اآلتي: 
من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة بالخضر الشتوية في القضاء  – 1
( دونمًا، وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الدغارة  3111)
%(، ثم مركز قضاء الديوانية وناحية السنية بنسبة 4411%(، تلتها ناحية الشافعية وبنسبة )23411)
 (34( والشكل )11%( لكل منهما على الترتيب . الخريطة )21466% و 21441)
( طنًا، وهو متباين بين الوحدات 1162نتاج : بلغ مجموع اإلنتاج في منطقة الدراسة )من حيث اإل – 2

%( ، يليها مركز قضاء الديوانية بنسبة 31431اإلدارية، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الدغارة والبالغة )
%( لكل منهما على 13416% و 21431%( ، ثم ناحية الشافعية وناحية السنية بنسبة )24413)

 الترتيب. 
 

 ( 11جدول )
المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لمحاصيل الخضر الشتوية في قضاء الديوانية حسب 

 (2114-2111الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي )
 اإلنتاجية )كغم/دونم(  النسبة )%(  اإلنتاج )طن(  النسبة )%(  المساحة المستثمرة )دونم(  اإلدارية    الوحدات 

 1911 25063 1711 24059 911 مركز قضاء الديوانية 
 1211 13067 912 21077 761 ناحية السنية 

 1511 21036 1425 25096 951 ناحية الشافعية 
 2511 39034 2625 28069 1151 ناحية الدغارة 

 7111 111 6672 111 3661 المجموع 
 1775 - 1668 - 915 المتوسط لحسابي 

 5610991 - 7180377 - 1210692 اري االنحراف المعي
المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 

 .  فيما استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2114
 
 



 

 
 

 ( 11خريطة )
ء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية     المساحة المستثمرة بمحاصيل الخضر الشتوية في قضا

 ( 2114-2111للموسم الزراعي )

 ( .66المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )
 
 



 

 
 

 ( 34شكل )
التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لمحاصيل الخضر الشتوية في قضاء الديوانية حسب 

 ( 2114-2111الوحدات اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 66صدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )الم

 

( 6111من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية من الخضر الشتوية في منطقة الدراسة ) – 3
( كغم/ 2411كغم/دونم ، وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية، إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية الدغارة  )

و  1411( كغم/ دونم ، ثم ناحية الشافعية وناحية السنية )1111دونم ، يليها مركز قضاء الديوانية )
 ( كغم/ دونم لكل منهما على الترتيب.1211
( وجد ان متوسط المساحة المستثمرة بزراعة محاصيل 11استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية جدول )       

( دونمًا، في 1214112مقداره ) ( دونمًا وبانحراف معياري114الخضر الشتوية في قضاء الديوانية بلغت )
ن متوسط 6134366( طنًا بانحراف معياري مقداره )1113حين إن متوسط اإلنتاج كان ) ( دونمًا، وا 

(، وان قيم االنحرافات المعيارية 4114111( كغم/دونم وبانحراف معياري مقداره )1664اإلنتاجية بلغت )
واالنتاج واإلنتاجية حيث نجد ان المساحة المستثمرة  المذكورة تشير إلى ان هناك تشتت كبير في المساحة

( دونمًا في ناحية الدغارة في حين ان المساحة المستثمرة في 1141بمحاصيل الخضر الشتوية كانت )
( نجد ان ناحية الدغارة احتلت المرتبة 11( دونمًا ، ومن الجدول )311مركز قضاء الديوانية كانت )

ستثمرة واإلنتاج لمحاصيل الخضر الشتوية ، إذ بلغت النسبة للمساحة األولى  من حيث المساحة الم
%( من اجمالي المساحة المستثمرة في القضاء ، وبلغت النسبة 23411المستثمرة في ناحية الدغارة )

 %( من اجمالي اإلنتاج في القضاء. 31431لإلنتاج في ناحية الدغارة )
مستثمرة بمحاصيل الخضر الشتوية وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة وعند قياس قوة العالقة بين المساحة ال    

( وهي قيمة طردية قوية جدًا ، اي ان الزيادة في المساحة المستثمرة 1411معامل االرتباط تساوي )
بمحاصيل الخضر الشتوية يرافقها زيادة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان 
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 



 

 
 

( تحت مستوى 14311( وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )44111تساوي ) ( المحسوبةtقيمة )
( . وهذا يعني ان قيمة معامل االرتباط معنوية وذات داللة احصائية ، 2( ودرجة حرية )1414معنوية )

( تم X( وكمية االنتاج )Yولتقدير شكل العالقة بين المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الشتوية )
+  X 44121ال معادلـة االنحدار إذ وجد ان تلك العالقـة يمكن صياغتهـا بالشكل اآلتي: )استعمـ

32114332  =Y أي ان زيادة وحدة واحدة من كمية المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الشتوية )
ح ( إذ يتض31(، وهذه العالقة تم رسمها في الشكل )44121يؤدي إلى زيادة في كمية اإلنتاج مقدارها )

بشكل واضح الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بمحاصيل الخضر الشتوية يرافقها زيادة في كمية 
 اإلنتاج.

 ( 31شكل )
 المساحة المستثمرة بمحاصيل الخضر الشتوية وفق معادلة االنحدار 

 
الشتوية باستعمال برنامج  المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحاصيل الخضر     

(spss) 
 

%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج الخضر الشتوية 33وقد فسر األنموذج أعاله ما نسبته )       
( نجد ان متغير المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الشتوية 16في قضاء الديوانية ، ومن الجدول )

في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت ( أي له أهمية 1414معنوي تحت مستوى معنوية )
( عند مستوى 13441( وهي أعلى من قيمتها الجدولية )114316( المحسوبة للمعادلة اعاله )Fقيمة )

 ( وهذا يؤكد أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار أعاله. 2و  1( وبدرجتي حرية )1414معنوية )
 



 

 
 

 ( 16جدول )
 ة المكانية بين انتاج محاصيل الخضر الشتوية مع متغير المساحة المستثمرةنتائج التحليل الكمي للعالق
 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 50429 30146 10131 )*( 1091 1083 (X) المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الشتوية
  -32990382 الحد الثابت 

 1083 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 190897 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى 2و1ية )( الجدولية عند درجة حر Fقيمة )

 ( 1011معنوية )
18051 

 المصدر: اعتمادًا على المعالجة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لمحاصيل الخضر الشتوية  
  (.1015)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
 

 بساتين النخيل :  –ب 
نتاج التمور ، وهي من المحاصيل        تعد منطقة الدراسة من المناطق التي تشتهر بأشجار النخيل وا 

الزراعية الواسعة االنتشار لتحملها الظروف الطبيعية المختلفة والسيما ملوحة التربة وتأقلمها مع الظروف 
ن ثمار النخيل  المناخية السائدة ، فضاًل عن توفيرها دخالً  مالئمًا لمعظم المزارعين والفالحين ، وا 

)التمور( تتميز بقيمة غذائية متكاملة الحتوائها على معظم المركبات الغذائية االساسية إذ يوجد في الثمار 
نسبة مرتفعة من الكاربوهيدرات ونسبة ال باس بها من الدهون والبروتين ، فضاًل عن احتوائها على 

( ونسبة عالية من األمالح المعدنية مثل الكالسيوم والفسفور Bنسبة متوسطة من فيتامين )( و Aفيتامين )
%( بروتين 241%( دهون و)243%( كاربوهيدرات و)3641%( ماء و)11والحديد ، فاللب يتكون من )

وتدخل التمور في الصناعات  (1)%( الياف ، كما تستعمل األصناف الرديئة في تغذية الماشية،44و)
ها صناعة الدبس والخل والسكر السائل وصناعة المربى والتي تحتاج إلى أصناف خاصة من التمور من

كما أن للجريد أهمية اقتصادية إذ تستعمل األوراق في عمل  (2) مثل )الحالوي ، والزهدي ، والساير(،
ة ألشجار النخيل الحصران والمقاطف وعمل االقفاص والليف واالثاث ، وتتمثل الظروف الطبيعية المالئم

( هي درجة الحرارة °م41بدرجة الحرارة )الصفر المئوي( الحد األدنى لنمو سعف النخيل، ودرجة )
، والنخيل من اشجار °( م24-13العظمى لنمو النخيل في حين تتراوح درجة الحرارة المثلى لنموه بين )

دة الصرف والتهوية ، إذ يكون اسرع نموًا وتجود زراعته في الترب المزيجية العميقة الجي (3)النهار الطويل،
                                                           

 .133( عز الدين فراج وعبد المجيد بدوي ، بساتين الفاكهة ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت، ص1)
( ، 3988-3948تاج التمور في العراق وصناعتها وتجارتها للفترة من )( صالح عاتي جاسم الموسوي ، تطور ان1)

 . 317، ص3990رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة الى كلية التربية ، جامعة بغداد ، 

( عبد الجبار البكر ، نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها، شركة مطبعة الوطن ، 3)
 . 113، ص1131بغداد ، 



 

 
 

( التي تجود زراعة النخيل فيها بين phوأغزر حاصاًل من الترب الطينية الثقيلة ، ويتراوح تفاعل التربة )
/ دونم( موزعة حسب مرحلة نضج 3م 1111بينما يحتاج إلى كميات من المياه تقدر بـ ) (،146-644)

     (1) أخرى. الثمرة من جهة وعمر النخلة من جهة
%( من مجموع المساحة 12411تبلغ نسبة المساحة المستثمرة بأشجار النخيل في القضاء )       

( نخلة 1111231المستثمرة بمحاصيل البستنة ، بينما بلغ عدد اشجار النخيل المثمرة في القضاء )
في ناحية الدغارة والبالغة وتتباين في توزيعها الجغرافي حسب الوحدات اإلدارية، إذ بلغت أعلى نسبة 

%( وناحية 21464%( ثم ناحية السنية بنسبة )23411%( يليها مركز قضاء الديوانية )31432)
%( ، وقد اتضح أن الوحدات اإلدارية جميعها تنتج بها التمور ، اال انه متباين 11431الشافعية بنسبة )

( يمكن 21( والخريطة )13ومن خالل الجدول )في مؤشراته من المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية، 
 مالحظة اآلتي:

( 1661من حيث المساحة المستثمرة : بلغ مجموع  المساحة المستثمرة بأشجار النخيل في القضاء ) – 1
%(، تلتها 11411دونمًا، وهي متباينة بين الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الدغارة  )

%( 1411% و 11433%(، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )3341بنسبة )ناحية الشافعية و 
 (  36الشكل ) لكل منها على الترتيب .

( طنًا، وهو متباين بين 116411من حيث اإلنتاج : بلغ مجموع اإلنتاج في منطقة الدراسة ) – 2
%( ، تليها ناحية الشافعية 1343لغة )الوحدات اإلدارية ، إذ سجلت اعلى نسبة في ناحية الدغارة والبا

%( لكل منها 3413% و 16411%( ، ثم ناحية السنية ومركز قضاء الديوانية بنسبة )31413بنسبة )
 (36على الترتيب. الشكل )

( كغم/نخلة ، وهي متباينة بين 323من حيث اإلنتاجية : بلغ مجموع اإلنتاجية في منطقة الدراسة ) – 3
( كغم/ نخلة ، تليها ناحية السنية 11إذ سجلت اعلى إنتاجية في ناحية الدغارة ) الوحدات اإلدارية ،

( كغم/ نخلة  لكل 64( كغم/ نخلة ، ثم مركز قضاء الديوانية وناحية الشافعية بإنتاجية )36بإنتاجية )
 منها على الترتيب. 

ة المستثمرة بزراعة بساتين ( وجد ان متوسط المساح16استنادًا إلى المعالجة اإلحصائية جدول )       
( دونمًا، في حين 2414214( دونمًا وبانحراف معياري مقداره )11244النخيل في قضاء الديوانية بلغت )

ن متوسط 3414213( طنًا بانحراف معياري مقداره )3131644إن متوسط اإلنتاج كان ) ( دونمًا، وا 
( كغم/نخلة ، وان قيم االنحرافات 1114111)( كغم/نخلة وبانحراف معياري مقداره 32اإلنتاجية بلغ )

المعيارية المذكورة تشير إلى ان هناك تشتتًا كبيرًا في المساحة واالنتاج واإلنتاجية حيث نجد ان المساحة 
( دونمًا في ناحية الدغارة في حين ان المساحة المستثمرة في مركز 611المستثمرة ببساتين النخيل كانت )

                                                           
 . 94، ص3984( علي عبد الحسين ، النخيل والتمور وافاتهما، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، 3)



 

 
 

( نجد ان ناحية الدغارة احتلت المرتبة األولى  13( دونمًا ، ومن الجدول )161)قضاء الديوانية كانت 
( كغم/ نخلة ، واحتلت ناحية 11من حيث اإلنتاجية لبساتين النخيل ، إذ بلغت النسبة لإلنتاجية فيها )

 (كغم/ نخلة في القضاء.36السنية المرتبة الثانية من حيث اإلنتاجية ، إذ بلغت اإلنتاجية )
 ( 13ل )جدو 

المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية لنخيل التمور في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية 
 (2114-2111للموسم الزراعي )

المصدر : اعتمادًا على  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام 
 الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .  فيما استخرج2114

 ( 36شكل )
التوزيع النسبي للمساحة المستثمرة واإلنتاج لنخيل التمور في قضاء الديوانية حسب الوحدات 

 ( 2114-2111اإلدارية للموسم الزراعي )

 
 ( . 68المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 ناحية الدغارة  ناحية الشافعية  ناحية السنية  مركز قضاء الديوانية 

 ( دونم)المساحة المستثمرة 

 (طن)اإلنتاج 

 اإلدارية    الوحدات 
المساحة 

بأشجار  المستثمرة
 )دونم(  النخيل 

النسبة 
 )%( 

اعداد أشجار 
 النخيل المثمرة 

النسبة 
)%( 
 

اإلنتاج 
 )طن(

بة النس
 )%( 

 إنتاجيةمتوسط 
النخلة 
 ( )كغم/نخلة

 75 8063 12751 28011 56111 9061 171 مركز قضاء الديوانية 
 87 17019 25231 24075 49321 16038 291 ناحية السنية 

 75 31048 45111 16031 32511 3309 611 ناحية الشافعية 
 91 4308 64611 31082 61411 41011 711 ناحية الدغارة 

 328 111 147591 111 199231 111 1771 المجموع 
 82 - 3689705 - - - 44205 المتوسط لحسابي 
 1110191 - 351021 - - - 2540215 االنحراف المعياري 



 

 
 

 ( 21خريطة )
ار نخيل التمور في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية للموسم المساحة المستثمرة بأشج

 ( 2114-2111الزراعي )

 
 ( .68اعتمادًا على بيانات الجدول )المصدر: 

 
 



 

 
 

وعند قياس قوة العالقة بين المساحة المستثمرة بزراعة بساتين النخيل وكمية اإلنتاج وجد ان قيمة     
عيفة ، اي ان الزيادة في المساحة المستثمرة بالبساتين يرافقها ( وهي ض1411معامل االرتباط تساوي )

( المحسوبة تساوي tزيادة ضعيفة في كمية االنتاج وعند اختبار معنوية معامل االرتباط وجد ان قيمة )
( ودرجة حرية 1414( تحت مستوى معنوية )14311( وهي اقل من قيمتها الجدولية والبالغة )14121)
ان قيمة معامل االرتباط غير معنوية وليس لها داللة احصائية ، ولتقدير شكل العالقة ( . وهذا يعني 2)

( تم استعمـال معادلـة االنحدار إذ وجد ان تلك X( وكمية االنتاج )Yبين المساحة المزروعة بالبساتين )
 العالقـة يمكن صياغتهـا بالشكل اآلتي:

 (X 14441  +11  =Yأي ان زيادة وحدة واحدة م ) ن كمية المساحة المزروعة ببساتين النخيل  يؤدي
( إذ يتضح بشكل 33(، وهذه العالقة تم رسمها في الشكل )14441إلى زيادة في كمية اإلنتاج مقدارها )

 واضح الزيادة في كمية المساحة المستثمرة بزراعة بساتين النخيل يرافقها زيادة في كمية اإلنتاج.
%( من التغيرات الحاصلة في كمية إنتاج التمور في 11ه ما نسبته )وقد فسر األنموذج أعال       

( نجد أن متغير المساحة المزروعة بالبساتين غير معنوي تحت 11قضاء الديوانية ، ومن الجدول )
( F( أي ليس له أهمية في تفسير التغيرات الحاصلة في اإلنتاج، وقد بلغت قيمة )1414مستوى معنوية )
( 1414( عند مستوى معنوية )13441( وهي أقل من قيمتها الجدولية )14311ة اعاله )المحسوبة للمعادل
 ( وهذا يؤكد عدم أهمية ومعنوية أنموذج االنحدار أعاله. 2و  1وبدرجتي حرية )

 ( 33شكل )
 المساحة المستثمرة بزراعة بساتين النخيل  وفق معادلة االنحدار 

 
 (spssباستعمال برنامج ) جة االحصائية لبيانات المساحة المستثمرة لبساتين النخيلالمصدر: اعتمادًا على المعال        

 



 

 
 

 ( 11جدول )
نتاج )التمور( مع متغير  نتائج التحليل الكمي للعالقة المكانية بين المساحات المزروعة بأشجار النخيل وا 

 المساحة المستثمرة
 t  Pr(>\ t \) R R2قيمة  معامالت االنحدار  المتغيرات 

 10556 10624 10596)*( 1041 1016 (X) المساحة المزروعة بأشجار النخيل
  91 الحد الثابت 

 1016 (R2معامل التحديد الكلي للنموذج )
 10391 ( المحسوبة Fقيمة )
( ومستوى 201ية )( الجدولية عند درجة حر Fقيمة )

 ( 1011معنوية )
18051 

 حصائية لبيانات المساحة المستثمرة لبساتين النخيل المصدر: اعتمادًا على المعالجة اال
  (. 1015)*( تشير إلى ان المتغير مؤثر احصائيًا تحت مستوى داللة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 المبحث الثاني 
 تحليل استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج الحيواني 

النباتي ويعتمد كل منهما على اآلخر، وذلك الن  جزءًا مكماًل لإلنتاج الزراعي يعد اإلنتاج الحيواني       
إنتاج المحاصيل النباتية ال غنى لها عن الحيوان الزراعي كما ان اإلنتاج الحيواني هو اآلخر ال غنى له 
عن األرض وما تخرجه من نباتات ، وتحظى الثروة الحيوانية بأهمية كبيرة في غذاء اإلنسان األساسي 

والبيض ، فضاًل عن أهميتها االقتصادية إذ تشكل مصدرًا رئيسًا للدخل الفردي  المتمثل باللحوم والحليب
لجزء من الفالحين والمزارعين ولمربي الحيوانات ، وتأتي أهمية المنتجات الحيوانية في الجانب الصناعي 

رًا مهمًا كون منتجاتها مادة أولية لصناعات االلبان والنسيج الصوفي والدباغة والمجازر وبذلك تمثل مصد
 للدخل ، فضاًل عن االستفادة من فضالت الحيوانات باستعمالها كأسمدة عضوية.

وقد ظهر من خالل الدراسة الميدانية ان منطقة الدراسة تتميز بوجود اعداد متنوعة من الحيوانات       
، إذ تبين عدم وجود  تتباين مكانيًا بين وحداتها اإلدارية ، ويتصف أسلوب العناية بالحيوانات بأنه تقليدي

صفة التخصص في اإلنتاج الحيواني إذ تسود صفة التنوع في منطقة الدراسة ، إذ يقوم الفالحون بتربية 
الحيوانات إلى جانب ممارسة انتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ، فال يتم تربية الحيوانات في مزارع 

ية الحيوانات إلى جانب انتاجهم المحاصيل %( من الفالحين يقومون بترب36متخصصة ، إذ اتضح أن )
وأهم الحيوانات في منطقة الدراسة هي حيوانات الماشية )االغنام ، واالبقار، والماعز ،  (1)المختلفة،

 ( . 61( رأسًا كما في الجدول )131142والجاموس ، والجمال "االبل"( والتي بلغ مجموعها )
ضاء الديوانية من خالل دراستها اخذين بنظر االعتبار األهمية ويمكن توضيح الثروة الحيوانية في ق      

 النسبية لكل نوع منها وكما يأتي:
 

 (61جدول )
 2111أعداد الثروة الحيوانية في قضاء الديوانية لعام 

 النسبة )%( العدد )رأس(  النوع  النسبة )%( العدد )رأس(  النوع 
 3018 4171 الجاموس 66052 87112 االغنام 

 2017 2845 الجمال )االبل(  15088 21811 البقار ا
 %111 131952 المجموع  12023 16125 الماعز 

المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية الشعب الزراعية )المركز ، والدغارة ، والسنية ، والشافعية( قسم 
 .2114خدمات الثروة الحيوانية ، التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، 

 
  

                                                           

 ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السابع .   1)



 

 
 

 : االغنام  األول
تعد االغنام من أقدم الحيوانات التي استؤنست وقام اإلنسان بتربيتها لغرض تأمين احتياجاته       

المختلفة من اللحوم الحمراء وااللبان واالصواف والجلود وغيرها ، وتشير الدالئل التاريخية إلى الفترة التي 
سنة ق . م( شمال العراق )موقع قرية جرمو( ، 6111ة قبل )تم العثور فيها على بقايا حيوانات الماشي

تنتمي االغنام العراقية إلى االصل األسيوي من االغنام البرية ذات الذيل الطويل المكتنز بالمادة الدهنية 
  (1) والمنتجة صوفًا طوياًل خشنًا يصلح لصناعة السجاد والبطانيات.

نية بالدرجة الرئيسة على النباتات الطبيعية إذ يبدأ الرعاة بأخذ تعتمد تربية االغنام في قضاء الديوا     
قطعانهم إلى المناطق التي تتوافر فيها بعد تساقط االمطار نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع ، ثم يعود 
هؤالء الرعاة إلى مناطقهم األولى  بعد ان تقل هذه النباتات الطبيعية معتمدين على بقايا المحاصيل 

ية )الحنطة والشعير( والحشائش التي تنمو مع المحاصيل الزراعية ، ويعتمد حجم هذه االغنام على الحقل
ما يتوافر من الغذاء سواء أكانت النباتات الطبيعية أم المخلفات الزراعية ام االعالف المزروعة ، وتعد 

وتتميز االغنام بالقدرة على  االغنام من الحيوانات التي تختار غذائها باهتمام إذ ما اعطيت الفرصة لذلك
التأقلم وبسرعة على أنواع  جديدة من النباتات والمراعي اذا لم تتوافر لها األنواع  التي تفضلها من 

 المراعي.    
يوجد في منطقة الدراسة نوعان من االغنام وهما العربي ويسمى )الشفالي( ويمتاز بصوف ناعم       

النوع الثاني فهو )العواسي( ويعرف بقابليته على قطع المساحات  وقصير وتختلف فيه االلوان ، اما
ومتوسط وزن الجزة الواحدة ( 2)الطويلة طلبًا للمراعي ، وكذلك شدة مقاومته ويمتاز بقصر شعرات صوفه،

( 44-41( كغم، ووزن النعجة بين )31-14كغم/للرأس الواحد( ويبلغ متوسط وزن الكبش بين ) 1416)
غرام( ، وهي حيوانات ذات خصوبة عالية ، إذ ان خصوبة األغنام 164مو اليومي )كغم ، ومعدل الن

( يوما ونسبة التوائم فيها عالية 144%( وتلد ثالث مرات كل عامين ومدة حملها )34 -6141منها بين )
( كغم خالل 161%( وهي نسبة مرتفعة مما يفسر انتاجها الوافر من الحليب البالغ )1441 -343بين )
( اشهر ويصلح هذا الحليب في صناعة السمن )الدهن الحر( فضاًل عن الجبن 4م ادرارها البالغ )موس

قد  (3)%(.644واللبن الرائب ، وذلك الرتفاع نسبة الدهن فيه ، اذ تصل في حليب بعض افرادها إلى )

                                                           

 .   13، ص2111ت ، ، مكتبة لبنان وناشرون ، بيرو 1( البير مطلق ، موسوعة علم الحيوانات ، ط1)
( نجيب توفيق غزال ومظفر نافع الصائغ ، انتاج االغنام والصوف ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤسسة دار 2)

 . 111، ص1131الكتب للطباعة والنشر، 
، 2111 ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،2رياض محمد حسن الوهاب واخرون ، أدارة الحيوان ، ط (3)
 . 221ص



 

 
 

وة الحيوانية . %( من أعداد الثر 11442( رأسًا وبنسبة )36112بلغت أعداد األغنام في منطقة الدراسة )
( ، اما التوزيع الجغرافي لألغنام حسب الوحدات اإلدارية ، فقد تصدرها مركز قضاء الديوانية 61جدول )
%( 26%( ، ثم ناحية الدغارة وناحية السنية بنسبة )31%( تليه ناحية الشافعية بنسبة )32بنسبة )

 ( . 21( وخريطة )61%( لكل منهما على الترتيب ، وكما في جدول )11و)
 (61جدول )

  2111أعداد الثروة الحيوانية في قضاء الديوانية حسب الوحدات اإلدارية لعام 
عدد  الوحدات اإلدارية    

 االغنام 
عدد  %

 االبقار 
عدد  %

 الماعز
عدد  %

 الجاموس
عدد  %

 االبل
% 

 56 1578 43 1787 39 6198 21 4341 32 27641 مركز قضاء الديوانية

 2 64 34 1414 8 1347 13 2668 11 9373 ناحية السنية

 41 1163 14 571 28 4411 16 3361 31 26661 ناحية الشافعية

 1 41 9 398 25 4169 51 11431 27 23438 ناحية الدغارة

 111 2845 111 4171 111 16125 111 21811 111 87112 المجموع

يوانية ، الشعب الزراعية في )مركز قضاء الديوانية المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الثروة الح
 .  2114، ناحية السنية ، ناحية الشافعية ، ناحية الدغارة( بيانات غير منشورة لعام 

 
 وعند بيان قوة العالقة بين عدد االغنام ومحاصيل االعالف فقد اتضح أن معامل االرتباط )بيرسون(   

( فقد بلغت بينهما t( وهو ارتباط طردي قوي ، اما قيمة )14123بين األغنام ومحصول الشعير بلغ )
( ، اما بالنسبة إلى محصول الذرة البيضاء فقد بلغ االرتباط بينهما 14131( بلغت )p( وقيمة )14124)
( ، اما محصول الجت 1421( بلغت )p( وقيمة )14141( بلغت )t( وهو ارتباط متوسط وقيمة )1412)

( وقيمة 14312( فقد بلغت )t( وهو ارتباط طردي ضعيف ، اما قيمة )14216ما )فقد بلغ االرتباط بينه
(p( بلغت )وهو ارتباط 14121( ، اما بالنسبة إلى محصول البرسيم فقد بلغ االرتباط بينهما )14311 )

( وهذا يعني ان اعتماد نسبة كبيرة من 14211( بلغت )p( وقيمة )14144( فقد بلغت )tمتوسط ، وقيمة )
 غنام على هذه المحاصيل في تغذيتها او شراء االعالف الجافة وتعليفها في منطقة الدراسة .  اال

                                                           

(( يرمز لمعامل االرتباط بيرسون بالرمز )r : ويستخرج  بستعمال المعادلة اآلتية )   
   ∑     ∑   ∑   

√ ∑    ∑      ∑     ∑   
  

 ( قيم الظاهرة الثانية . y( تمثل قيم الظاهرة األولى ، وتمثل )Xإذ أن )



 

 
 

 ( 21خريطة )
  2111التوزيع الجغرافي ألعداد االغنام حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الديوانية لعام 

 
 ( .71المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 
 



 

 
 

 بقارالثاني : األ
بقار من الحيوانات التي آلفها اإلنسان منذ القدم لإلفادة منها في إنتاج االلبان ومشتقاتها تعد األ     

وانتاج اللحوم ، وفي بعض العمليات الزراعية ، فضاًل عن أهمية منتجاتها بالجانب الصناعي ، تظهر 
الل رحلة تطوره أهمية األبقار من خالل الدور التاريخي الذي قامت به في حياة اإلنسان إذ رافقته خ

الطويلة فقامت بحمل اثقاله ومساعدته في أداء االعمال الزراعية التي لم يكن ليستطيع أداءها بمفرده ، 
وان اصل هذه االبقار التي نشأت في العراق  (1) سنة ق. م(،3111وتعود تربية االبقار في العراق إلى )

( والتي تتميز بقدرتها Zebu cattleبقار الزيبو تعود إلى القطعان المهاجرة من الهند المعروفة باسم )ا
العالية على تحمل درجات الحرارة ألنها نشأت في اواسط اسيا والمهاجرة من هضاب تركستان ، وذلك 

   (2) بامتزاج دم هذين الصنفين من اصول البقر بدم األبقار العراقية القديمة التي كانت تستوطن العراق.
سة ثالث سالالت رئيسة من االبقار وهي )أبقار الجنوبي ، وأبقار الرستاكي، توجد في منطقة الدرا     

واالبقار الخليطة أو المهجنة( وفي ما يخص النوع األول والنوع الثاني فأنهما متشابهان إلى درجة كبيرة 
جنة في الصفات وفي اإلنتاج اللحوم ووجود فرق قليل في كمية إنتاج الحليب ، وفيما يخص األبقار المه

فإن حجمها أكبر من حجم األبقار المحلية ، ويسود اللون االبيض واالسود منها كما تتميز بضرع كبير 
( يومًا ، 314كغم( خالل موسم االدرار والبالغ )2112تنتج من خالله كمية كبيرة من الحليب تقدر بـ)

يبلغ وزن العجل من االبقار وهي بذلك تعادل حوالي ضعف كمية الحليب التي تدره األبقار المحلية ، إذ 
كغم( لإلناث ، مقارنة مع وزن العجل من االبقار المحلية 3143كغم( للذكور و)3246المهجنة عند الوالدة )
واالبقار هي المصدر االساسي للبروتين  (3)كغم( لإلناث ،2346كغم( للذكور و)2141عند الوالدة والبالغة )

طقة الدراسة بخاصة ، فضاًل عن أهميتها في االقتصاد العراقي الحيواني في غذاء اإلنسان بعامة وفي من
 مما رفع من قيمة هذا النوع من الحيوانات .

تتباين اعداد االبقار ما بين الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة الذي يعكس انخفاض المساحات        
ئيسة ، فضاًل عن قلة الدعم المزروعة بمحاصيل االعالف مقارنة بزراعتها بالمحاصيل الغذائية الر 

                                                           

( حافظ ابراهيم محمود ، الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطورها ، جامعة الموصل ، كلية الطب البيطري، مؤسسة 1)
 .  21، ص1131دار الكتب للطباعة والنشر، 

،  ( ابتسام كاطع خاجي الالمي ، الثروة الحيوانية في محافظة البصرة ، اطروحة دكتوراه )غ. م( مقدمة الى كلية التربية2)
 .  31، ص2111جامعة البصرة ، 

( نجيب توفيق غزال واخرون ، مبادئ االنتاج الحيواني ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل ، 3)
 .212-211، ص1161



 

 
 

الحكومي المقدم لما يتطلبه هذا القطاع من رؤوس اموال تستعمل في توفير متطلبات الحيوانات كافة من 
اعالف وحظائر إذ يلحظ في منطقة الدراسة ان االبقار تقتات على النباتات الطبيعية وعدم توافر الحظائر 

حة وغير المسقفة ، وقلة الخدمات الصحية وغيرها من وانها تبقى في العراء او في الحظائر المفتو 
المعوقات إذ يعاني هذا الجانب من االهمال في توفير األعالف والخدمات البيطرية وغيرها من 

 االحتياجات الضرورية لتربية االبقار وتحسين انتاجها على الصعيد المحلي واالقليمي. 
نه متباين بين الوحدات اإلدارية ، إذ بلغ عدد األبقار في أما التوزيع الجغرافي فيظهر بشكل واضح ا     

%( من مجموع الحيوانات في منطقة الدراسة ، اما 14433( رأسًا ، وبنسبة )21311منطقة الدراسة )
%( يليها مركز قضاء الديوانية 41على مستوى الوحدات اإلدارية فقد تصدرت ناحية الدغارة اعلى نسبة )

%( لكل منهما على الترتيب ، 13% و 11ية الشافعية وناحية السنية بنسبة )%( ، ثم ناح21بنسبة )
 ( . 22( وخريطة )61جدول )
واتضح من خالل التحليل اإلحصائي أن معامل االرتباط بين األبقار ومحصول الشعير بلغ       

غت ( بلp( وقيمة )14116( فقد بلغت )t( وهو ارتباط عكسي ضعيف جدًا ، اما قيمة )14114)
( وهو ارتباط طردي قوي 14311( ، اما محصول الذرة البيضاء فقد بلغ معامل االرتباط بينهما )14412)

(، على حين أن محصول 14141( بلغت )p( وقيمة )24316( فقد بلغت )tجدًا غير دال ، اما قيمة )
( فقد بلغت tيمة )( وهو ارتباط عكسي ضعيف ، اما ق1423-الجت قد بلغ االرتباط بينه وبين األبقار )

( وهو 14121-( ومحصول البرسيم بلغ االرتباط بينه وبين االبقار )1411( بلغت )p( وقيمة )14113-)
( ، وهذا يعني ان 14413( بلغت )p( وقيمة )14136-( بلغت )tارتباط عكسي ضعيف جدًا وقيمة )

البيضاء وبنسب أقل على  تربية األبقار في منطقة الدراسة تعتمد وبنسبة كبيرة على محصول الذرة
 المحاصيل العلفية األخرى وان االرتباط بينهما ضعيف في منطقة الدراسة.

 
 

     
 
 
 
 



 

 
 

 ( 22خريطة )
 2111التوزيع الجغرافي ألعداد االبقار حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الديوانية لعام 

 
 ( .71المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 
 



 

 
 

  الثالث : الماعز
تعد حيوانات الماعز أولى الحيوانات التي أستأنسها اإلنسان في العراق ، إذ ثبت تاريخيًا انه تم      

سنة ق.م( ، وجدير بالذكر ان الماعز العراقي 6111تدجين هذا الحيوان في بالد ما بين النهرين بحدود )
اعز المحلي مع ماعز الدول المستأنس الشائع تدجينه في العراق ما هو اال نتيجة لتهجين وخلط الم

ن حيوان الماعز   والحضارات األخرى التي من أهمها ما هو منحدر من ساللة معروفة هي )البيزور(. وا 
من الحيوانات المتعددة االغراض التي تربى من أجل الحصول على الحليب واللحم والجلود وشعر 

تفوق اي من الحيوانات الزراعية األخرى ، إذ أن وتمتاز حيوانات الماعز بكفاءة تناسلية عالية  (1)الموهير،
لها القدرة على التناسل طوال العام اال أن تكرار حدوث التناسل يكون أكثر في شهر تشرين الثاني وكانون 

( 4-1( أشهر وفي اإلناث )1-3األول والثاني وبعامة فإن عمر البلوغ الجنسي في الذكور يتراوح بين )
  (2) ( يومًا في المتوسط.113اشهر ومدة الحمل هي )

تظهر أهمية الماعز في قدرتها على التأقلم والمعيشة في منطقة الدراسة للظروف المناخية ، إذ      
يستطيع حيوان الماعز التقاط الحشائش القصيرة والتهامها وله القابلية على قلع النباتات من جذورها ، وهو 

ويظهر اضرارًا على التربة بسبب اقتالع المحاصيل من على النقيض من حيوانات األغنام واألبقار 
جذورها وجعلها جرداء معرضة إلى التعرية لذا تعتمد تربية الماعز على بقايا المحاصيل الزراعية التي 

 تتمثل بالنباتات واألعشاب والشجيرات. 
عز الشامي( إذ يتميز يربى في منطقة الدراسة نوعان من الماعز هما )الماعز االسود المحلي ، والما     

( سم ، وتمتاز بحيويتها 14-11الماعز األسود بالون األسود لشعره وهو االكثر شيوعًا ويبلغ طوله )
كغم( ، وللذكور قرون 14وقدرتها على الرعي ولمسافات طويلة وتحمل العطش وحجمه متوسط يزن )

خالل موسم يبلغ طوله  كغم(141طويلة ونسبة التوأمية فيها منخفضة ، ويبلغ معدل الحليب )
أما الماعز الشامي فإن اللون السائد فيه هو األحمر أو األحمر واألبيض ويتراوح طولها  (3)يوم(،311)
(سم، 1-1( سم وال توجد فروق في الغالب في كال الجنسين وله زوج من الداليات بطول )24-31)

                                                           

الموصل ( زهير فخري الجليلي وايليا القس ، إنتاج االغنام والماعز ، مؤسسة المعاهد الفنية ، مطبعة جامعة الموصل ، 1)
 .  316، ص1131، 
( علي الدجوي ، الدليل التطبيقي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة واالسماك ونحل العسل ودودة القز ، الكتاب األول ، 2)

 . 111-113، ص1111المكتبة الزراعية مكتبة مدبولي ، 
امكانيات تنميتها )دراسة في جغرافية الزراعية( ( سالم سالم عبد هادي الجبوري ، الثروة الحيوانية في محافظة القادسية و 3)

 .  166، ص2114، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( مقدمة الى كلية االداب ، جامعة الكوفة ، 



 

 
 

-364رًا ويبلغ معدل انتاج الحليب بين )واالرجل طويلة ورفيعة لكنها قوية اما حجم الحيوان فيكون كبي
لذا يظهر في منطقة الدراسة ان الماعز الشامي اكثر ( 1)يومًا( ،261( كغم خالل موسم يبلغ طوله )411

من الماعز االسود المحلي وغالبًا ما يربى مع االغنام ونادرًا ما نجد ان الماعز يربى بشكل منفصل عن 
 االغنام واالبقار. 

وزيع الجغرافي فيظهر بشكل واضح انه متباين بين الوحدات اإلدارية ، إذ بلغ عدد الماعز في اما الت     
%( من مجموع الحيوانات في منطقة الدراسة ، اما على 12423( رأسًا وبنسبة )11124منطقة الدراسة )

احية الشافعية %( ، تليه ن31مستوى الوحدات اإلدارية     فقد تصدر مركز قضاء الديوانية بأعلى نسبة )
( 61%( لكل منهما على الترتيب ، جدول )3% و 24%( ثم ناحية الدغارة والسنية وبنسبة )23بنسبة )

 (. 23والخريطة )
اما التحليل اإلحصائي فقد اتضح منه أن معامل االرتباط بين الماعز ومحصول الشعير بلغ       

( ، اما 14161( بلغت )p( وقيمة )2426)( بلغت t( وهو ارتباط طردي قوي جدًا ، وقيمة )14311)
( وهو ارتباط طردي متوسط ، وبلغت 14161بالنسبة إلى محصول الذرة البيضاء فقد بلغ االرتباط بينهما )

( 14114-( وبالنسبة إلى الجت فقد بلغ االرتباط بينهما )14213( بلغت )p( وقيمة )t( )14611قيمة )
( واما 14416( بلغت )p( وقيمة )14121-( فقد بلغت )tة )وهو ارتباط عكسي ضعيف جدًا ، اما قيم

( وهو ارتباط طردي ضعيف ، 14112محصول البرسيم فقد بلغ االرتباط بينه وبين تربية حيوان الماعز )
( ، وهذا يعني ان تربية الماعز في منطقة الدراسة 14111( بلغت )p( وقيمة )14111( بلغت )tوقيمة )

معظم محاصيل العلف واكبر نسبة تتجه نحو محصولي الشعير والذرة البيضاء ، تعتمد بنسبة كبيرة على 
 وبنسبة اقل على محصولي الجت والبرسيم. 

 
 
 
 
 

 

                                                           

( جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة تحسين الكفاءة اإلنتاجية للماعز في الوطن 3)
 . 11، 3991ون األول العربي، الخرطوم ، كان



 

 
 

 ( 23خريطة )
 2111التوزيع الجغرافي ألعداد الماعز حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الديوانية لعام 

 
 ( .71المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 
 



 

 
 

 بع : الجاموس الرا
يعد الجاموس من الحيوانات الزراعية التي قام اإلنسان بتدجينها لالستفادة منها في العمل والغذاء       

( ق. م وظهر على لوحة في المقبرة الملكية لمدينة 1111على حد سواء ، اذ يرجع تاريخ وجوده إلى )
ود راس حيوان من العاج يعتقد انه رأس أور التاريخية ضمن محافظة ذي قار كما وجد في منطقة النمر 

  (1)ق. م(. 2141سم( يعود إلى عهد آشور بانيبال سنة ) 6جاموس بطول )
 1111( سنة ودخل مرة ثانية من الهند عام 1111دخل حيوان الجاموس العراق آتيًا من الهند منذ )    

ة انتاج الحليب ، وتشير ( رأس لغرض زياد3111خالل السيطرة البريطانية إذ جلب ما يقارب من )
التقارير إلى هالك معظمها نتيجة إلى التباين في الظروف البيئية وضعفها في مقاومة االمراض ، اال انه 

  (2)تم االستفادة منها في تهجين الجاموس العراقي.
ويربى نوع واحد من الجاموس في منطقة الدراسة وهو جاموس ضفاف االنهار المتمثلة بــ )شط     
ديوانية ، وشط الدغارة( إذ تقتصر تربيته على أعداد محدودة من الفالحين في مناطق معينة نظرًا إلى ما ال

تحتاجه من ظروف خاصة لتربيته ، اذ يحتاج إلى األعالف الجافة )االعالف المركزة( وكميات كبيرة من 
ة ، والجاموس منتج للحم االعالف الخضراء فضاًل عن حاجته إلى مساحات تتوافر فيها الموارد المائي

والحليب ، وهو ذو لون اسود ورمادي او اسود مبقع وهذا اللون مرغوب لدى المربين له قرون كبيرة 
والصدر واسع واالرجل طويلة وقوية تسمح له بالحركة عند غرزها بالطين والذيل ينتهي بخصلة من الشعر 

( كغم نهاية الشهر ومتوسط انتاجه من 41) ويصل إلى (3)( كغم11االسود ، وان معدل وزن المواليد )
( يومًا ويحتوي هذا الحليب على 221( كغم خالل مدة ادراره والبالغة )1311 -1211الحليب بين )

 (1)%( دهن.3)
( اشهر ويفصل بين حمل وآخر مدة سنة ونصف ، وكذلك يمتاز 11تصل مدة الحمل إلى )      

إلى الغطس في الماء والسيما في األشهر الحارة ومثال ذلك  الجاموس بانه ذو جلد سميك لذا فهو يميل
)الجاموس في شط الديوانية(. أما التوزيع الجغرافي فقد اتضح انه متباين بين الوحدات اإلدارية ، اذ بلغ 

%( من مجموع الثروة الحيوانية في منطقة 3413( رأسًا وبنسبة )1161عدد الجاموس في منطقة الدراسة )
( ، أما على مستوى الوحدات اإلدارية فقد تصدر مركز قضاء الديوانية بأعلى نسبة 11دول )الدراسة ، ج

%( 1%( و)11%( ، ثم ناحية الشافعية وناحية الدغارة بنسبة )31%( ، تليه ناحية السنية بنسبة )13)
 ( . 21( خريطة )61على الترتيب ، جدول )

                                                           

( حسين عليوي ناصر وآخرون ، تربية الجاموس في اهوار ومستنقعات محافظة ذي قار ، مجلة اوروك لالبحاث (3
 .   11-38، ص 1033االنسانية ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ، تشرين الثاني ، 

 .   16( محمود بدر عبد السميع ، مصدر سابق ، ص(1
طفى الصواف وغازي عبد الكريم ، الجاموس العراقي ، وزارة الزراعة  ، الهيأة العامة لخدمات ( كنان شاكر مص(1

 .   33، ص3997الثروة الحيوانية ، بغداد ، 
 لإلرشادعامة الهيأة المنشورات وزارة الزراعة ،  ،1ط ( سوسن علي ماجد ، سعد محمد ندا ، تربية الجاموس ،(4

 .   3، ص 1030، والتعاون الزراعي 



 

 
 

 ( 21خريطة )
  2111سب الوحدات اإلدارية في قضاء الديوانية لعام التوزيع الجغرافي ألعداد الجاموس ح

 
 ( .71المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 
 



 

 
 

يتضح من خالل التحليل اإلحصائي بين تربية حيوان الجاموس والمحاصيل العلفية في منطقة         
باط طردي متوسط ، ( وهو ارت14431الدراسة ان معامل االرتباط بين الجاموس ومحصول الشعير بلغ )

( ، اما محصول الذرة البيضاء فقد بلغ 14214( بلغت )p( وقيمة )14132( فقد بلغت )tاما قيمة )
-( فبلغت )t( وهو ارتباط عكسي ضعيف جدًا ، امــــــا قيمة )14111-االرتباط بينه وبين تربية الجاموس )

( 14432-ل الجت فقد بلــــــــغ االرتبــــــــاط )( امـــا بالنسبة إلى محصــو 14416-( بلغت )p( وقيمة )1423
( ، اما بالنسبة إلى 14611( بلغت )p( وقيمة )t( )-14112وهو ارتباط عكسي متوسط ، وبلغت قيمة )

( وهو ارتباط عكسي قوي ، اما 14636-محصول البرسيم فقد بلغ االرتباط بينه وبين تربية الجاموس )
( ، وهذا يعني ان تربية الجاموس ال تعتمد على 14311( بلغت )pة )( وقيم14411-( فبلغت )tقيمة )

نما يعتمد بدرجة كبيرة على األدغال في المياه فضاًل عن  المحاصيل العلفية الحقلية في منطقة الدراسة وا 
استعمال بعض تلك المحاصيل السابقة الذكر في الحظائر التي يعيش فيها حيوان الجاموس في منطقة 

  الدراسة.  
 الخامس : الجمال )اإلبل( 

تعد اإلبل من حيوانات الصحراء وهي أنسب الحيوانات للبيئة الصحراوية وشبه الصحراوية اذ         
تستطيع ان تعيش بالمراعي الفقيرة وبإمكانها ان تتغذى على النباتات الشوكية ويضرب بها المثل في 

واستأنست في العراق ألول مرة في العهد البابلي  الصبر على الجوع والعطش ، وقد دجنت هذه الحيوانات
( سنة قبل الميالد ولم يحدث اي تصنيف لهذا الحيوان عند االستئناس كبقية الحيوانات 3411قبل حوالي )

اال انه في اآلونة االخيرة ظهرت بعض التغيرات التي تم على اساسها اختيار وتصنيف بعض أنواع   (1)،
تصنيف دقيق متخصص يميز أنواعًا من االبل تخصصت بإنتاج اللحم او  االبل ، ومع ذلك ال يوجد

الحليب ، وتتباين الصفات الشكلية لالبل تبعًا الماكن تواجدها وانتشارها متأثرة بالظروف البيئية المحيطة 
 غير أن الموجود في منطقة الدراسة هي االبل ذات السنام الواحد )ابل السهول( ، وتمتاز براس( 2)بها ،

كبير وتعدد االلوان األحمر الفاتح او االصفر ويتركز وجودها في المنطقة المحيطة بمركز قضاء الديوانية 
ومثال ذلك )منطقة ابو طراريد( إذ ينتشر بها سكان البدو الذين يرعون االبل ، ويبلغ الذكر سن التلقيح 

                                                           

( حافظ ابراهيم محمود ، الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطويرها ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 1)
 .  32، ص 1131الموصل ، 

، جامعة عمر المختار ، البيضاء ،  1( عبد اهلل زايد غسان غادري ، عاشور ، شريحة االبل في الوطن العربي ، ط2)
 .   41 -41، ص 1111



 

 
 

ة ويمكنه ان يلقح ثالث اناث ( سن21( سنوات ويمكنه ان يستمر في ذلك )1 -4وألول مرة بعمر بين )
  ( 1)يوميًا ، اال ان المربين يستعملونه لتلقيح انثى واحدة كل يومين وذلك لكي ال يصاب باإلجهاد.

( 12( مولودًا يصحبها )12( سنة تضع خاللها على األقل )24وتستمر االنثى بالوالدة حتى عمر )     
( شهور ويبلغ 11( شهرًا وبمتوسط ال يقل عن )13 -11موسم حلب ، ويصل طول الموسم الواحد بين )

( كغم خالل موسم ادرار الحليب والذي يمتاز باللون 1211 -311معدل انتاج النوق من الحليب بين )
االبيض الطباشيري وكما يمتاز باختالف نسبة الدهن حسب اختالف مرحلة االدرار ويمكن لإلناث الجيدة 

أما التوزيع الجغرافي لحيوانات االبل فقد اتضح انه متباين بين  (2)أن تلد والدتين كل ثالث سنوات،
%( من مجموع 2416( رأسًا وبنسبة )2314الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة اذ بلغ عدد االبل )

( ، أما على مستوى الوحدات اإلدارية فقد تصدر 61الحيوانات الماشية في منطقة الدراسة ، ينظر جدول )
%( 11%( ، ثم تليه ناحية الشافعية )41وانية أعلى نسبة بين الوحدات اإلدارية بلغت )مركز قضاء الدي

%( لكل منهما على الترتيب . وهو ما توضحه خريطة 1%( و)2ثم ناحية السنية وناحية الدغارة بنسبة )
(24.) 

نطقة الدراسة فقد اما التحليل اإلحصائي للعالقة بين تربية حيوان االبل والمحاصيل العلفية في م       
( t( وهو ارتباط طردي قوي وقيمة )14613تبين ان معامل االرتباط بين الجمال ومحصول الشعير بلغ )

( ، اما محصول الذرة البيضاء فقد بلغ االرتـــــــباط بينها وبين 14111( بلغت )p( وقيمة )14111بلغت )
( p( وقيمة )14166-( فبلغت )tف جدًا ، اما قيمــــة )( وهو ارتـــــــباط عكسي ضعيـــــ14121-تربية اإلبل )

( وهو ارتباط 14211( ، اما محصول الجت فقد بلغ االرتباط بينه وبين تربية اإلبل )14412بلغت )
( ، اما محصول البرسيم فقد بلغ 14314( بلغت )p( وقيمة )14314( بلغت )tطردي ضعيف وقيمة )

( 14242( بلغت )t( وهو ارتباط طردي ضعيف جدًا وقيمة )14161االرتباط بينه وبين تربية اإلبل )
( ، وهذا يعني ان تربية حيوانات االبل في منطقة الدراسة تعتمد على هذه 14112( بلغت )pوقيمة )

المحاصيل ولكن بدرجة قليلة جدًا ، ويكون اعتمادها االكبر على النباتات الطبيعية الشوكية واالدغال التي 
 لجمال اثناء رعيها في منطقة الدراسة.   تتغذى عليها ا

 
 

                                                           

 ( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع بعض المربين .  (1
 .   21، ص 1111( عبد المنعم عمار سعود ، االبل منجم الغذاء ، دار المعارف ، مصر ، 2)



 

 
 

 ( 24خريطة )
  2111التوزيع الجغرافي ألعداد الجمال )االبل( حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الديوانية لعام 

 
 ( .71المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )

 
 
 



 

 
 

 الفصل الرابع    
منذجة استعماالت األرض الزراعية يف قضاء 

 الديوانية
 :ملبحث األولا

لإلنتاج منذجة استعماالت األرض الزراعية 
 النباتي )احملصويل(

 املبحث الثاني
لإلنتاج منذجة استعماالت األرض الزراعية 

 احليواني
 
 



 

 
 

 المبحث األول
 رض الزراعية لإلنتاج النباتي )المحصولي(نمذجة استعماالت األ 

أهمية بالغة في البحث العلمي كإحدى التقنيات التي تمثل طرائق النمذجة اآللية للمعلومات الجغرافية     
تعالج قضايا كارتوجرافية متعددة مثل وجود نقص في بيانات الخرائط وعدم التوافق بين البيانات المختلفة 
، وتتبلور أهمية النمذجة الكارتوجرافية عند امكانية التغلب على المشكالت الموجودة في منطقة الدراسة إذ 

حداث أنموذج آلي للتوحيد والسيما في حالة دراسة منطقة جغرافية معينة وبيان استعماالت تتمكن من است
 األرض الزراعية منها. 

( بانه عبارة عن Cartographic Model( األنموذج الكارتوجرافي )Tomlin 1990ُتعرف توملين )    
ي اطار كارتوجرافي واحد ( تشترك فيما بينها فMap Layersمجموعة من الخرائط على هيأة طبقات )

يعتمد على المرجعية المكانية المعروفة باإلحداثيات  وتنطبق ايضًا. أن األنموذج الكارتوجرافي يمكن ان 
يحتوي على بيانات وصفية تحدد مساحة الموقع الجغرافي وبيانات أخرى تتعلق بالخصائص التصنيفية 

 لمنطقة الدراسة التي تغطيها .
( بمفهوم واضح لعملية النمذجة الكارتوجرافية ، إذ تراها عبارة عن Tomlin, 1991وتأتي توملين )    

منهجية تختص بمعالجة المعلومات الجغرافية الستخالص الوثائق الكارتوجرافية التي قد تختلف فيما بينها 
قة واحدة في أهداف نشأتها والمدة الزمنية إلنتاجها ولكنها تشترك في تغطية إقليم جغرافي واحد أو منط

وتخدم أكثر من موضوع تطبيقي فرعي، وأن التطبيقات في مجال النمذجة ظهرت منذ الخمسينيات من 
القرن العشرين ، ولكنها تخصصت في أحد الجوانب ، هو النمذجة الكارتوجرافية المكانية وهي نمذجة 

  ( 1)المجسمات التضاريسية.
( أداة تحليلية وتقنية ذات .Arc GIS.Vال برنامج )وعند استعمال هذه التقنيات الحديثة باستعم     

فعالية سواء للمخططين ام متخذي القرار ، ولعل استعمال هذه التقنية يقلل الى حد كبير من التكلفة 
ويحقق سرعة في اتخاذ القرار لمواجهة بعض المشاكل المختلفة ، وجغرافية الزراعة من العلوم المكانية 

هذه التقنيات للقيام بعمليات التصنيف ونمذجة التحليل المكاني الستعماالت التي استفادت كثيرًا من 
األرض الزراعية خرائطيًا ، والتعامل مع المعلومات والبيانات والخرائط ومعالجتها بدقة وكفاءة عالية على 
مستوى الوحدات المكانية )اإلدارية( من اجل الوصول الى هدف البحث في الكشف عن استعماالت 

                                                           

  . 214ص مصدر سابق ، ( يعرب محمد حميد اللهيبي ، 1)



 

 
 

رض الزراعية في قضاء الديوانية على مستوى الوحدات اإلدارية الزراعية ، كما تعد دراسة استعماالت األ
األرض الزراعية متطلبًا أساسيًا ومهمًا لنجاح الخطط والبرامج التنموية وصياغة السياسات المالئمة 

مات عن النشاط الزراعي لالستفادة القصوى من موارد منطقة الدراسة بسبب م ما تقدمه من بيانات ومعلو 
بشقيه النباتي والحيواني على مستوى الوحدات اإلدارية واتجاهات نموها وتطورها وتحليلها والمشكالت 

  (1) الناجمة عن تباين مساحة االنتاج الزراعي.
وفيما يأتي تحليٌل إحصائٌي وتوزيٌع مكاني ونمذجة لكل محصول حسب المعايير األساسية في      

 ( من حيث المساحة المستثمرة واالنتاج واالنتاجية. 14الجدول )
 محصول الحنطة :  – 1

يلحظ ان محصول الحنطة وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة     
 (. 21( وخريطة )63( و )62الدراسة وهو موضح في  الجدولين )

قع ضمن هذه الفئة ناحية الشافعية إذ بلغ : ت()ونم فأكثر(كغم/ د121الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة )  -أ
 %( على الترتيب. 12431%( و)36421اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )

( كغم/ دونم: ويقع ضمن هذه الفئة مركز قضاء 331-111الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب
%( 34441%( و)33413المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )الديوانية وناحية السنية إذ بلغ اجمالي نسبة 

 على الترتيب. 

بلغ  ناحية الدغارة إذقع ضمن هذه الفئة : وتكغم/ دونم(231الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج
 %( على الترتيب. 21411%( و)21416اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )

في القضاء على ناحية الشافعية من أجل  السياسة الزراعية لمحصول الحنطةز ان ترك ومن ثم ينبغي
 استغالل افضل للموارد المتاحة .

 

                                                           

  .  1( علي عباس العزاوي  وسعد صالح خضير عبيد ، مصدر سابق ،  ص1)
(. استعمل الباحث طريقة الجذور التربيعية في استخراج الفئات )  
 
 



 

 
 

 (62جدول )
 التوزيع النسبي واالهمية النسبية للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الحنطة في قضاء الديوانية 

 الوحدات اإلدارية الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
المساحة 

 نم()دو 
اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية

 اإلنتاج)%( المساحة)%(
 42084 37021 8111 16111 ناحية الشافعية  فأكثر(   - 421الفئة المرتفعة )

م . ق الديوانية  ( 421أقل من  -381الفئة المتوسطة )
 وناحية السنية 

16411 6641 38013 35056 

 21061 24067 413205 11612 الدغارة ناحية  ( 381الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 1911 976 المجموع 

 (46المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )
  

 ( 63جدول )
 2111للفئات لمحصول الحنطة في قضاء الديوانية لعام  )*(المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المستثمرة المساحة الفئات      

 1018 1042 1029 1037 الفئة المرتفعة 

 102 1035 1047 1038 الفئة المتوسطة 

 1067 1021 1023 1024 الفئة المنخفضة 

 2095 1098 1098 1099 المجموع الكلي  

 ( . 72( والجدول )46المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول )
زان الترجيحية هي التي تمثل المتغيرات المساحة واإلنتاجية واإلنتاج وهي تمثل اختصار لهذه )*( يقصد باألو  

(، وقد تم استخراج األوزان GIS 9,3المتغيرات لتسهيل عمل النماذج الخرائطية وتطبيقها في برنامج )
ي ليتض  ضمن اي المفترضة من خالل جمع المساحة او اإلنتاجية او اإلنتاج وتقسيمها على المجموع الكل

 فئة تقع كل منها . لالستزادة ينظر:
لقرى ، قسم جهاد محمد قربة ، المفاهيم االساسية للنظريات والنماذج في العلوم الجغرافية ، جامعة ام ا  -

  .2115الجغرافية ، 
- kolman, B. and Hill D., Introductory Linear Algebra with Application, 7th 
Edition, united states of America : prentice – Hall International, 2001.    

 



 

 
 

 ( 21خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الحنطة في عام 

 
 ( 73المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 



 

 
 

 :  محصول الشعير  - 2
لمكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة يلحظ ان محصول الشعير وحسب التوزيع ا    

 (. 26( وخريطة )64( و)61الدراسة وهو موضح في الجدولين )
قع ضمن هذه الفئة ناحية الشافعية فأكثر(: وت كغم/ دونم2114116الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

%( 11411%( و)46411ا )متاج فيهومركز قضاء الديوانية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلن
 على الترتيب. 

قع ضمن هذه الفئة ناحية الدغارة : وت( كغم/ دونم2114116-223الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب
 %( على الترتيب. 214216%( و)214111ا )مإذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه

قع ضمن هذه الفئة ناحية السنية حيث : وتكغم/ دونم(223من الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل  -ج
 %( على الترتيب. 114626%( و)13413ا )مبلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه

 ان تركز السياسة الزراعية لمحصول الشعير في القضاء على ناحية الشافعية ومركز ومن ثم  ينبغي
 ضل للموارد المتاحة . فقضاء الديوانية من أجل استغالل أ

 ( 61جدول )
 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الشعير في قضاء الديوانية  

 اإلنتاج )طن( المساحة )دونم( الوحدات اإلدارية الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 األهمية النسبية

 اإلنتاج)%( المساحة)%(
ناحية الشافعية و   فأكثر(  2610997الفئة المرتفعة )

 م . ق الديوانية 
38111 12271 57011 64016 

 210217 240116 4164 16111 ناحية الدغارة  ( 2610997أقل من  -223الفئة المتوسطة )
 140727 18098 282109 12651 ناحية السنية  ( 223الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 191540911 66651 المجموع 
 ( 48احث اعتمادا على بيانات جدول )المصدر : الب

 ( 64جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لمحصول الشعير في قضاء الديوانية لعام 

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 1077 1064 1056 1057 الفئة المرتفعة 
 1067 1021 1022 1024 الفئة المتوسطة 
 1052 1014 1021 1018 الفئة المنخفضة 
 2096 1099 1098 1099 المجموع الكلي 

 ( . 74( و)48المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )
 



 

 
 

 

 ( 26خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الشعير في عام 

 
 ( 75المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 



 

 
 

 :  محصول الذرة الصفراء  - 3
تبين ان محصول الذرة الصفراء وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة     

 (. 23( وخريطة )66( و )61الدراسة على النحو اآلتي وهو موضح في  الجدولين )
قع ضمن هذه الفئة ناحية السنية : وتكغم/ دونم فأكثر( 1314333ية المرتفعة )الفئة ذات اإلنتاج -أ

%( على 31421%( و)614164ا )موناحية الدغارة إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه
 الترتيب. 

( كغم/ دونم : ويقع ضمن هذه الفئة 1314333أقل من  -311الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب
%( على 1461%( و)34131) ة المساحة المزروعة واإلنتاج فيهمركز قضاء الديوانية إذ بلغ اجمالي نسب

 الترتيب. 
 ضمن هذه الفئة ناحية الشافعية إذقع (: وتكغم/ دونم 311الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج

 %( على الترتيب. 1411%( و)124114بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
ان تركز السياسة الزراعية لمحصول الذرة الصفراء في القضاء على ناحية السنية وناحية  ومن ثم  ينبغي

 الدغارة من أجل استغالل افضل للموارد المتاحة . 
 (61جدول )

 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الذرة الصفراء في قضاء الديوانية  

المساحة  الوحدات اإلدارية ة اإلنتاجية )كغم/دونم(الفئ
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

ناحية السنية وناحية  فأكثر(   4340333الفئة المرتفعة )
 89026 790675 1331 1961 الدغارة 

 4071 80131 71 211 مركز قضاء الديوانية  ( 4340333أقل من  -311الفئة المتوسطة )
 6016 120195 91 311 ناحية الشافعية  ( 311الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 1491 2461 المجموع 
 ( 51المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( المتغيرات المعتمدة واألوزان الترجيحية للفئات لمحصول الذرة الصفراء66جدول )
 2111في قضاء الديوانية لعام  

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 2032 1089 1064 1079 الفئة المرتفعة 
 103 1014 1018 1018 الفئة المتوسطة 
 1034 1016 1016 1012 الفئة المنخفضة 
 2096 1099 1098 1099 المجموع الكلي 

 ( . 76( و)51ى بيانات الجدولين )المصدر: اعتمادًا عل
 



 

 
 

 ( 23خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الذرة الصفراء في عام 

 
 ( 77المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 

 



 

 
 

 :  محصول الماش  - 4
فئات إنتاجية في منطقة يلحظ أن محصول الماش وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث     

 (. 21( وخريطة )61( و)63الدراسة وهو موضح في  الجدولين )
قع ضمن هذه الفئة ناحية السنية وناحية : وتكغم/ دونم فأكثر( 116433الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

 الترتيب. %( على 31411%( و)434411)ماالدغارة إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه
قع ضمن هذه الفئة ناحية : وت( كغم/ دونم 213أقل من  -211الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب

 %( على الترتيب. 34413%( و)31412الشافعية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
الفئة مركز قضاء  ع ضمن هذهتقكغم/ دونم(: و 211الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج

 %( على الترتيب. 1411%( و)2411بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها ) إذ الديوانية
 القضاء على ناحية السنية وناحية الدغارة في ز السياسة الزراعية لمحصول الماشيجب ان ترك ومن ثم 

 من أجل استغالل افضل للموارد المتاحة . 
 (63جدول )

 النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الماش في قضاء الديوانية  التوزيع

الوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 اإلدارية

المساحة 
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

ناحية السنية  فأكثر(   167033الفئة المرتفعة )
 وناحية الدغارة 

3111 911 58054 63016 

 35013 39012 511 2111 ناحية الشافعية  ( 263أقل من  -219الفئة المتوسطة )
 1091 2044 27025 125 م . ق الديوانية  ( 219الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 1427025 5125 المجموع 
 ( 52المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( 61جدول )
 2111ن  الترجيحية للفئات لمحصول الماش في قضاء الديوانية لعام المتغيرات المعتمدة واألوزا

 المتغيرات المعتمدة             
 الفئات      

 المجموع  اإلنتاج  اإلنتاجية  المساحة المستثمرة 

 1078 1063 1057 1058 الفئة المرتفعة 
 1096 1035 1022 1039 الفئة المتوسطة 
 1022 1011 1019 1012 الفئة المنخفضة 

 2096 1099 1098 1099  الكلي  المجموع
 ( . 78( و)52المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )

 



 

 
 

 ( 21خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الماش في عام 

 
 ( 79المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 



 

 
 

 :  محصول الدخن  - 5
حظ أن محصول الدخن وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة يل    

 (. 31( وخريطة )31( و)31الدراسة على النحو اآلتي وهو موضح في  الجدولين )
قع ضمن هذه الفئة ناحية السنية وناحية : وت كغم/دونم فأكثر( 116433الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

 %( على الترتيب. 11414%( و)41462)ماإذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه الشافعية
قع ضمن هذه الفئة مركز : وت( كغم/دونم116433أقل من  -31) الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة  -ب

 %( على3434%( و)11423) ة المساحة المزروعة واإلنتاج فيهقضاء الديوانية إذ بلغ اجمالي نسب
 الترتيب. 

قع ضمن )ال يوجد إنتاج في هذه الفئة( وت :(كغم/دونم 24الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج
 هذه الفئة ناحية الدغارة .

قضاء الديوانية على ناحية السنية وناحية  في ز السياسة الزراعية لمحصول الدخنيجب ان ترك ومن ثم 
 د المتاحة . من أجل استغالل افضل للموار  الشافعية

 ( 31جدول )
 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الدخن في قضاء الديوانية 

المساحة  اإلداريةالوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

ية وناحية ناحية السن فأكثر(   167033الفئة المرتفعة )
 الشافعية 

175 43075 51072 91015 

 8085 49028 4025 171 م . ق الديوانية  ( 167033أقل من  -84الفئة المتوسطة )
 - - - - ناحية الدغارة  ( 25الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 48 345 المجموع 
 ( 54المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( 31جدول )
 2111معتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لمحصول الدخن في قضاء الديوانية لعام المتغيرات ال
 المتغيرات المعتمدة             

 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 2036 1091 1095 1051 الفئة المرتفعة 
 1061 1018 1014 1049 الفئة المتوسطة 
 - - - - الفئة المنخفضة 
 2097 1099 1099 1099 المجموع الكلي  

 ( .81( و)54المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )



 

 
 

 ( 31خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الدخن في عام 

 
 ( 81المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 
 



 

 
 

 :  محصول الذرة البيضاء  - 6
يلحظ ان محصول الذرة البيضاء  وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في     

 (. 31( وخريطة )33( و)32منطقة الدراسة وهو موضح في  الجدولين )
قع ضمن هذه الفئة ناحية الدغارة إذ بلغ وت:  كغم/دونم فأكثر( 13411الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

 %( على الترتيب. 124131%( و)43432ا )مة المساحة المزروعة واإلنتاج فيهاجمالي نسب
قع ضمن هذه الفئة مركز : وت( كغم/دونم13411أقل من  -22الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب

%( على 364311%( و)11416) ة المساحة المزروعة واإلنتاج فيهقضاء الديوانية إذ بلغ اجمالي نسب
 الترتيب. 

كغم/دونم(: )ال يوجد إنتاج في هذه الفئة( ويقع ضمن  22فئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من ال -ج
 هذه الفئة ناحية السنية وناحية الشافعية.

 قضاء الديوانية على ناحية الدغارة في ز السياسة الزراعية لمحصول الذرة البيضاءان ترك ومن ثم  ينبغي
 حة . من أجل استغالل افضل للموارد المتا

 ( 32جدول )
 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الذرة البيضاء في قضاء الديوانية 

المساحة  اإلداريةالوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

 620131 53032 93105 3451 ارةناحية الدغ فأكثر(   43041الفئة المرتفعة )
 370869 46067 567076 3121 م . ق الديوانية  ( 43041أقل من  -22الفئة المتوسطة )

ناحية السنية  ( 22الفئة المنخفضة )أقل من 
 وناحية الشافعية 

- - - - 

 111 111 1499026 6471 المجموع 
 ( 56المصدر :  اعتمادا على بيانات جدول )

 
 ( 33جدول )

 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحة للفئات لمحصول الذرة البيضاء في قضاء الديوانية لعام 
 المتغيرات المعتمدة             

 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 1073 1062 1058 1053 الفئة المرتفعة 
 1024 1037 1041 1046 الفئة المتوسطة 
 - - - - الفئة المنخفضة 

 2097 1099 1099 1099 الكلي المجموع 
 ( . 82( و)56المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )

 



 

 
 

 ( 31خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الذرة البيضاء في عام 

 
 ( 83المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 



 

 
 

 :  محصول الجت  - 7
يلحظ ان محصول الجت وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة       

 (. 32( وخريطة )34( و)31الدراسة على النحو اآلتي وهو موضح في الجدولين )
ية الشافعية قع ضمن هذه الفئة ناح: وتكغم/ دونم فأكثر( 3633433الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

%( على 31433%( و)34431ا )موناحية السنية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه
 الترتيب. 

قع ضمن هذه الفئة : وت( كغم/ دونم3633433أقل من  -2111الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب
%( على 13416%( و)11411) هاة المساحة المزروعة واإلنتاج فيناحية الدغارة إذ بلغ اجمالي نسب

 الترتيب. 
قع ضمن هذه الفئة مركز قضاء تكغم/ دونم(: ي 2111الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج

الديوانية )ال توجد في هذه الفئة مساحة مستثمرة( ولكن هناك إنتاجية ضئيلة جدًا وال تدخل في احصاءات 
 المساحة التي تقوم بها الدولة.

قضاء الديوانية على ناحية الشافعية  في ز السياسة الزراعية لمحصول الجتان ترك ينبغيومن ثم  
 من أجل استغالل افضل للموارد المتاحة .  وناحية السنية
 ( التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول الجت في قضاء الديوانية 31جدول )

المساحة  ريةاإلداالوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

ناحية الشافعية  فأكثر(   3733033الفئة المرتفعة )
 وناحية السنية

1181 3824 85081 86083 

 13017 14049 581 211 ناحية الدغارة  ( 3733033أقل من  -2911الفئة المتوسطة )
 - - - - م . ق الديوانية  ( 2911من الفئة المنخفضة )أقل 

 111 111 4414 1381 المجموع 
 ( .58المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( 34جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحة للفئات لمحصول الجت في قضاء الديوانية لعام 

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية ستثمرةالمساحة الم الفئات      

 2034 1086 1063 1085 الفئة المرتفعة 
 1054 1013 1027 1014 الفئة المتوسطة 
 - - - - الفئة المنخفضة 

 2097 1099 1099 1099 الكلي المجموع 
 ( . 84( و)58المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )



 

 
 

 ( 32خريطة )
 2111يبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول الجت في عام العالقات الترابطية الترك

 
 ( 85المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 



 

 
 

 :  محصول البرسيم  - 8
يلحظ ان محصول البرسيم وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة     

 . (33( وخريطة )36( و)31الدراسة وهو موضح في  الجدولين )
قع ضمن هذه الفئة ناحية الشافعية : وتكغم/دونم فأكثر( 2316434الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

%( على 13433%( و)11426ا )موناحية الدغارة إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه
 الترتيب. 

قع ضمن هذه الفئة : وتدونم( كغم/2316434أقل من  -2111411الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب
 %( على الترتيب. 1441%( و)4461ناحية السنية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )

كغم/دونم(: يقع ضمن هذه الفئة مركز قضاء 2111411الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج
 %( على الترتيب. 1413%( و)3416) تاج فيهة المساحة المزروعة واإلنالديوانية إذ بلغ اجمالي نسب

الشافعية في قضاء الديوانية على ناحية  البرسيمان تركز السياسة الزراعية لمحصول  ومن ثم  ينبغي
 من أجل استغالل افضل للموارد المتاحة .  وناحية الدغارة

 ( 31جدول )
 ضاء الديوانية التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول البرسيم في ق

المساحة  اإلداريةالوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

ناحية الشافعية  فأكثر(   2897085الفئة المرتفعة )
 وناحية الدغارة 

1411 4651 91027 93083 

 4054 5076 225 91 ناحية السنية  ( 2897085أقل من  -2111011الفئة المتوسطة )
 1063 3097 81 62 م . ق الديوانية ( 2111011الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 4956 1562 المجموع 
 ( .61المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 ( 36جدول )

 2111انية لعام المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لمحصول البرسيم في قضاء الديو 
 المتغيرات المعتمدة             

 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 2048 1093 1065 1091 الفئة المرتفعة 
 1039 1014 1022 1015 الفئة المتوسطة 
 1015 1011 1011 1013 الفئة المنخفضة 
 2094 1098 1098 1098 المجموع الكلي

 ( .86( و)61ر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )المصد



 

 
 

 ( 33خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول البرسيم في عام 

 
 ( 87المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 



 

 
 

 
 :  محصول السمسم  - 9

الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة يلحظ ان محصول السمسم وحسب التوزيع المكاني تم توزيعه     
 (. 31( وخريطة )31( و)33الدراسة وهو موضح في  الجدولين )

قع ضمن هذه الفئة ناحية الشافعية إذ بلغ :وتكغم/دونم فأكثر( 311446الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة) -أ
  %( على الترتيب.63436%( و)11441اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )

قع ضمن هذه الفئة مركز : وت( كغم/دونم311446أقل من  -211الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب
%( 12413قضاء الديوانية وناحية السنية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )

 %( على الترتيب. 3416و)
ع ضمن هذه الفئة ناحية الدغارة إذ بلغ ق: تكغم/دونم( 211الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من -ج

 %( على الترتيب. 13416%( و)21431اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
من الشافعية في قضاء الديوانية على ناحية  السمسميجب ان تركز السياسة الزراعية لمحصول  ومن ثم 

 أجل استغالل افضل للموارد المتاحة . 
 ( 33جدول )

 يع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحصول السمسم في قضاء الديوانية التوز 

الوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 اإلدارية

المساحة 
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

 78037 61051 93705 1751 ناحية الشافعية  فأكثر(   319057الفئة المرتفعة )
م. ق الديوانية  ( 319057أقل من  -211الفئة المتوسطة )

 وناحية السنية 
345 11102 12013 8047 

 13017 26036 15705 751 ناحية الدغارة  ( 211الفئة المنخفضة )أقل من 
 111 111 1499026 2845 المجموع 

 ( 62المصدر : الباحث اعتمادا على بيانات جدول )
 ( 31جدول )

 2111المعتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لمحصول السمسم في قضاء الديوانية لعام المتغيرات 
 المتغيرات المعتمدة             

 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 1063 1062 1041 1061 الفئة المرتفعة 
 1062 1016 1044 1012 الفئة المتوسطة 
 1051 1011 1015 1026  الفئة المنخفضة
 2076 1078 1099 1099 المجموع الكلي

 ( . 88( و)62المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )



 

 
 

 
 ( 31خريطة )

 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحصول السمسم في عام 

 
 ( .89المصدر : الباحث اعتمادا على بيانات جدول )

 



 

 
 

 
 :  حاصيل الخضر الصيفيةم  -11
يلحظ أن محاصيل الخضر الصيفية وحسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالث فئات إنتاجية في  

 (. 34( وخريطة )11( و)11منطقة الدراسة وهو موضح في  الجدولين )
ة وناحية قع ضمن هذه الفئة ناحية السني: وتكغم/دونم فأكثر( 2411الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

 %( على الترتيب. 32431%( و)23411ا )مالدغارة إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيه
قع ضمن هذه الفئة : وت( كغم/دونم2411أقل من  -1411411الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب

%( على 36433%( و)36441ناحية الشافعية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
 الترتيب. 

كغم/دونم(: يقع ضمن هذه الفئة مركز قضاء  1411الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج
 %( على الترتيب. 21421%( و)33431) ة المساحة المزروعة واإلنتاج فيهالديوانية إذ بلغ اجمالي نسب

في قضاء الديوانية على ناحية  الصيفيةز السياسة الزراعية لمحاصيل الخضر ان ترك ومن ثم  ينبغي
 من أجل استغالل افضل للموارد المتاحة . السنية وناحية الدغارة 

 ( 11جدول )
 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحاصيل الخضر الصيفية في قضاء الديوانية 

المساحة  اإلداريةالوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
 )دونم(

ج اإلنتا
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

ناحية السنية  فأكثر(   2511الفئة المرتفعة )
 وناحية الدغارة 

1946 5391 23061 32089 

 37083 37059 6211 3111 ناحية الشافعية  ( 2511أقل من  -1511011الفئة المتوسطة )
 29029 38081 4811 3211  م . ق الديوانية ( 1511الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 16391 8246 المجموع 
 ( 64المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( 11جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لمحاصيل الخضر الصيفية في قضاء الديوانية لعام 

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية ستثمرةالمساحة الم الفئات      

 1016 1032 1061 1023 الفئة المرتفعة 
 1096 1037 1022 1037 الفئة المتوسطة 
 1083 1029 1016 1038 الفئة المنخفضة 
 2095 1098 1099 1098 المجموع الكلي 

 ( . 91( و)64المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )



 

 
 

 
 ( 34خريطة )

 2111ترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحاصيل الخضر الصيفية في عام العالقات ال

 
 ( 91المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 



 

 
 

 
 :  محاصيل الخضر الشتوية  -11
يلحظ أن محاصيل الخضر الشتوية وحسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالثة فئات إنتاجية في   

 (. 31( وخريطة )13( و)12نحو اآلتي كما موضح في الجدولين )منطقة الدراسة على ال
كغم/دونم فأكثر(: ويقع ضمن هذه الفئة مركز قضاء  1131433الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

%( 11416%( و)43423الديوانية وناحية الدغارة إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
 على الترتيب. 

( كغم/دونم: ويقع ضمن هذه الفئة 1131433أقل من  -1211411فئة ذات اإلنتاجية المتوسطة )ال -ب
%( على 21431%( و)24411ناحية الشافعية إذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )

 الترتيب. 
ية السنية إذ بلغ ناح: يقع ضمن هذه الفئة كغم/دونم( 1211)أقل منالفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة  -ج

 %( على الترتيب. 13416%( و)21466اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
الديوانية على ناحية  في قضاء ز السياسة الزراعية لمحاصيل الخضر الشتويةان ترك ومن ثم  ينبغي

 من أجل استغالل افضل للموارد المتاحة . الدغارة ومركز قضاء الديوانية 
 ( 12جدول )

 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية اإلنتاجية لمحاصيل الخضر الشتوية في قضاء الديوانية 

 اإلداريةالوحدات  الفئة اإلنتاجية )كغم/دونم(
المساحة 
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

م . ق الديوانية  فأكثر(   1634033الفئة المرتفعة )
 حية الدغارة  ونا

1951 4335 53028 64097 

 21036 25096 1425 951 ناحية الشافعية ( 1634033أقل من  -1211011الفئة المتوسطة )
 13067 21077 912 761 ناحية السنية  ( 1211الفئة المنخفضة )أقل من 

 111 111 6672 3661 المجموع 
 ( 66المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( 13جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لمحاصيل الخضر الشتوية في قضاء الديوانية لعام 

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع اإلنتاج اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 1078 1064 1061 1053 الفئة المرتفعة 
 1067 1021 1021 1025 الفئة المتوسطة 
 1049 1013 1016 1021 الفئة المنخفضة 
 2094 1098 98 1098 المجموع الكلي 



 

 
 

 ( . 92( و)66المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )
 ( 31خريطة )

 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لمحاصيل الخضر الشتوية في عام 

 
 ( 92جدول )المصدر : اعتمادا على بيانات 

 
 



 

 
 

 
 :  بساتين النخيل  -12
يلحظ أن أشجار النخيل وحسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالث فئات إنتاجية في منطقة     

 (. 36( وخريطة )14( و)11الدراسة وهو موضح في  الجدولين )
ة الدغارة إذ بلغ ناحيمن هذه الفئة قع ض: وتفأكثر(  كغم/نخلة 11الفئة ذات اإلنتاجية المرتفعة ) -أ

 %( على الترتيب. 13463%( و)11411اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
قع ضمن هذه الفئة ناحية السنية إذ ( كغم/نخلة: وت11أقل من  -36الفئة ذات اإلنتاجية المتوسطة ) -ب

 الترتيب. %( على 16411%( و)11433بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيها )
ومركز قع ضمن هذه الفئة ناحية الشافعية : ت(كغم/ نخلة64الفئة ذات اإلنتاجية المنخفضة )أقل من  -ج

%( على 31412%( و)31441ا )مإذ بلغ اجمالي نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج فيهقضاء الديوانية 
 الترتيب. 
الديوانية على ناحية الدغارة  في قضاءتمور( ز السياسة الزراعية ألشجار النخيل )اليجب ان ترك ومن ثم 

 فضل للموارد المتاحة . ومركز قضاء الديوانية من أجل استغالل أ
 ( 11جدول )

 التوزيع النسبي للوحدات اإلدارية إلنتاجية بساتين النخيل في قضاء الديوانية 

المساحة  اإلداريةالوحدات  (الفئة اإلنتاجية )كغم/نخلة
 )دونم(

اإلنتاج 
 ن()ط

 األهمية النسبية
 اإلنتاج)%( المساحة)%(

 43078 41011 64611 711 وناحية الدغارة  فأكثر(   911الفئة المرتفعة )
 17011 16038 25231 291 ناحية السنية  ( 91أقل من  -87الفئة المتوسطة )

م . ق الديوانية  ( 75الفئة المنخفضة )أقل من 
 ناحية الشافعية 

771 57751 43051 39012 

 111 111 147591 1771 المجموع 
 ( 68المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 ( 14جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية للفئات لبساتين النخيل في قضاء الديوانية لعام 

 المتغيرات المعتمدة             
 المجموع نتاجاإل  اإلنتاجية المساحة المستثمرة الفئات      

 101 1043 1072 1041 الفئة المرتفعة 
 1059 1017 1026 1016 الفئة المتوسطة 
 1027 1039 1045 1043 الفئة المنخفضة 
 2096 1099 1098 1099 المجموع الكلي  

 ( .94( و)68المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدولين )



 

 
 

 
 ( 36خريطة )

 2111موذج محاكاة الواقع لمحصول بساتين النخيل في عام العالقات الترابطية التركيبية ألن

 
 ( 95المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 



 

 
 

 المبحث الثاني 
 نمذجة استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج الحيواني 

يناقش هذا المبحث نمذجة استعماالت األرض الزراعية الحيوانية إذ سيتم اإلعتماد على المحاصيل      
ية في بناء النماذج ، وفي عمل األوزان المفترضة وذلك ألن الثروة الحيوانية ال تستطيع الحصول العلف

على اإلنتاج واإلنتاجية ، لذا سوف يعتمد على المساحة المستثمرة للمحاصيل العلفية واإلنتاج واإلنتاجية 
يوانية على ضوء األوزان لها ، واعداد الحيوانات لكي يسهل لنا بناء النماذج الخرائطية للثروة الح

المفترضة والمتغيرات المعتمدة . وفيما يأتي تحليل إحصائي وتوزيع مكاني ونمذجة لكل نوع من 
( من حيث المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية 11الحيوانات حسب المعايير األساسية في الجدول )

 للمحاصيل العلفية وألعداد الثروة الحيوانية . 
 ( 11جدول )

 2111المحاصيل العلفية في قضاء الديوانية لعام 
 اإلنتاج )طن(  اإلنتاجية )كغم/دونم( المساحة المستثمرة )دونم(  الوحدات اإلدارية 

 216 831 1127 م . ق الديوانية 
 262 2111 83 ناحية السنية 

 2225 2111 717 ناحية الشافعية 
 917 2391 1321 ناحية الدغارة 

 3621 7321 3137 المجموع 
 (. 61( و )58( و )56المصدر : اعتمادًا على بيانات الجداول )

 
 

( من خالل جمع بيانات المحاصيل العلفية لكل وحدة إدارية وتقسيم 11تم الحصول على الجدول )    
( اعتمادًا على المتغيرات )المساحة ، واإلنتاجية ، واإلنتاج( لكي يسهل عمل األوزان 3الناتج على )

( الى ثالث فئات لكي نستطيع عمل النماذج لمحاصيل 11المرجحة ، ومن ثم تحويل بيانات الجدول )
 العلف كاآلتي : 

 الفئة المرتفعة وتضم ناحية الدغارة  -1
 الفئة المتوسطة وتضم مركز قضاء الديوانية  -2
 الفئة المنخفضة وتضم ناحيتي السنية والشافعية   -3

انات في القضاء حسب الوحدات اإلدارية والتي يمكن ايضاحها حسب ومن ثم  تأثيرها على اعداد الحيو 
 انواع الحيوانات كاالتي : 



 

 
 

 األغنام :  – 1
يلحظ ان حيوانات األغنام حسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالث فئات في منطقة الدراسة :      

 (.  33( وخريطة )16جدول )
الشافعية والدغارة ومركز  سًا: وتضم هذه الفئة ناحيتيرا (26112-21442الفئة األولى المرتفعة ) -أ

 ( راسًا . 36112%( من مجموع األغنام والبالغ عددها )3142قضاء الديوانية وتشكل نسبة قدرها )
 ي وحدة إدارية.( رأسًا ، وال تضم هذه الفئة أ21442 – 14113الفئة الثانية المتوسطة : ) -ب
( راسًا وتضم ناحية السنية وتشكل نسبة مقدارها 14113 – 1411الفئة األولى المنخفضة: ) -ج
 ( رأسًا. 36112%( من مجموع األغنام والبالغ عددها )1143)

ويعود سبب انخفاض اعداد األغنام في الفئة االولى وتركزها في الفئة الثالثة الى صغر مساحات      
وهو على النقيض مما فر المراعي الالزمة ام تو الحيازات الزراعية للمحاصيل العلفية وقلة المراعي او عد

 في الفئة الثالثة )المرتفعة( . 
   

 ( 16جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان الترجيحية لفئات األغنام في قضاء الديوانية للعام 

المتغيرات              
 المعتمدة 

 الفئات     

المساحة 
المستثمرة 
 )دونم(

اإلنتاجية 
 نم()كغم/دو 

اإلنتاج 
 )طن( 

اعداد االغنام 
 )راسًا( 

 المجموع 

 1433 1431 1424 1432 1412 الفئة المرتفعة 

 1443 1411 14141 1411 1432 الفئة المتوسطة 

 1411 صفر 1413 1441 1424 الفئة المنخفضة 

 3414 1411 1413 1411 1411 المجموع 

 (. 96و)( 71المصدر : اعتمادًا  على بيانات الجدولين )
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ( 33خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لتربية األغنام في عام 

 
 ( 97المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 
 
 



 

 
 

 الماعز:  – 2
يلحظ ان حيوانات الماعز حسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالث فئات في منطقة الدراسة:      
 (. 31( وخريطة )13ل )جدو 
: وتضم هذه الفئة مركز قضاء الديوانية وتشكل نسبة ( رأس1211-1432ألولى المرتفعة )الفئة ا -أ

 . ( راساً 11124اسة والبالغ عددها )%( من مجموع الماعز في منطقة الدر 33461مقدارها )
الدغارة وتشكل ي الشافعية و وتضم هذه الفئة ناحيت ( رأسًا:1432 – 2114الفئة الثانية المتوسطة ) -ب

 ( راسًا.11124%( من مجموع الماعز في منطقة الدراسة والبالغ عددها )4241نسبة مقدارها )
%( 341( راسًا وتضم ناحية السنية وتشكل نسبة قدرها )2114 – 1411الفئة الثالثة المنخفضة : ) -ج

 ( رأسًا. 11124من مجموع الماعز والبالغ عددها )
 

 ( 13جدول )
 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان الترجيحية لفئات الماعز في قضاء الديوانية للعام 

المتغيرات              
 المعتمدة 

 الفئات     

المساحة 
المستثمرة 
 )دونم(

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم(

اإلنتاج 
 )طن( 

اعداد الماعز 
 )راسًا( 

 المجموع 

 1441 1442 1424 1432 1412 الفئة المرتفعة 
 1431 1433 14141 1411 1432 الفئة المتوسطة 
 1446 14131 1413 1441 1424 الفئة المنخفضة 

 3411 1413 1413 1411 1411 المجموع 
 (. 96( و)71المصدر : اعتمادًا  على بيانات الجدولين )

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ( 31خريطة )
 2111لماعز في عام العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لتربية ا

 
 ( 98المصدر : الباحث اعتمادا على بيانات جدول )

 

 



 

 
 

 األبقار:  – 3
يلحظ أن حيوانات األبقار وحسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالث فئات في منطقة الدراسة      

 (. 11( وخريطة )11وعلى النحو اآلتي : جدول )
اسًا: وتضم هذه الفئة ناحية الدغارة وتشكل نسبة مقدارها ( ر 11132-6313لمرتفعة )االفئة األولى  -أ
 ( راسًا . 21311%( من مجموع األبقار في منطقة الدراسة والبالغ عددها )4141)
 ( رأسًا ، وال تضم هذه الفئة أي وحدة إدارية.6313 – 4241الفئة الثانية المتوسطة : ) -ب
: وتضم مركز قضاء الديوانية وناحية السنية وناحية ( راساً 4241 – 1411الفئة الثالثة المنخفضة ) -ج

 . ( رأسٍ 21311بقار والبالغ عددها )%( من مجموع األ1141الشافعية وتشكل نسبة مقدارها )
ويعود سبب ارتفاع أعداد الفئة األولى والثالثة الى سعة مساحة الحيازات الزراعية المستثمرة     

ة لهذه الحيوانات ، فضاًل عن تركز محاصيل البستنة )بساتين بالمحاصيل العلفية مادة غذائية اساسي
 النخيل( إذ تشكل التمور المتساقطة غذاء لهذه الحيوانات . 

   
 ( 11جدول )

 2111المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيحية لفئات األبقار في قضاء الديوانية للعام 
المتغيرات              

 المعتمدة 
 الفئات     

ساحة الم
المستثمرة 
 )دونم(

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم(

اعداد االبقار  اإلنتاج )طن( 
 )راسًا( 

 المجموع 

 1411 1441 1424 1432 1412 الفئة المرتفعة 

 1416 1411 14141 1411 1432 الفئة المتوسطة 

 1411 صفر 1413 1441 1424 الفئة المنخفضة 

 3414 1411 1413 1411 1411 المجموع 

 (. 96( و)71ر : اعتمادًا  على بيانات الجدولين )المصد
 
 

 



 

 
 

 ( 11خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لتربية األبقار في عام 

 
 ( 99المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 

 



 

 
 

 الجاموس:  – 4
الى ثالث فئات في منطقة الدراسة  يلحظ أن حيوانات الجاموس حسب التوزيع المكاني تم توزيعها     

 (.  11( وخريطة )111وعلى النحو اآلتي : وهو ما يوضحه جدول )
( راسًا: وتضم هذه الفئة مركز قضاء الديوانية وناحية السنية 1631-1324الفئة األولى المرتفعة ) -أ

 ( راسًا .1161ا )%( من مجموع الجاموس في منطقة الدراسة والبالغ عدده6143وتشكل نسبة مقدارها )
 ( رأسًا ، وال تضم هذه الفئة أي وحدة إدارية.1324 – 312الفئة الثانية المتوسطة : ) -ب
( راسًا: وتضم هذه الفئة ناحية الشافعية وناحية الدغارة 311 – 1411الفئة الثالثة المنخفضة ) -ج

 رأسًا. ( 1161%( من مجموع الجاموس والبالغ عددها )2342وتشكل نسبة مقدارها )
ويعود سبب ارتفاع أعداد الجاموس أو تركزها في الفئة األخيرة الى توافر البيئة المائية المالئمة لتربية     

 الجاموس ، فضاًل عن قرب هذه الوحدات اإلدارية من طرق النقل واألسواق إذ يتم تصريف االنتاج فيها . 
 

 (  111جدول )
 2111ية لفئات الجاموس في قضاء الديوانية للعام المتغيرات المعتمدة واألوزان  الترجيح

المتغيرات              
 المعتمدة 

 الفئات     

المساحة 
المستثمرة 
 )دونم(

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم(

اإلنتاج 
 )طن( 

اعداد الجاموس 
 )راسًا( 

 المجموع 

 1464 1461 1424 1432 1412 الفئة المرتفعة 

 1461 1423 14141 1411 1432 الفئة المتوسطة 

 1411 صفر 1413 1441 1424 الفئة المنخفضة 

 3414 1411 1413 1411 1411 المجموع 
 (.96( و)71المصدر : اعتمادًا  على بيانات الجدولين )

 

 

 

 

 



 

 
 

 ( 11خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لتربية الجاموس في عام 

 
 ( 111ى بيانات جدول )المصدر : اعتمادا عل

 
 
 



 

 
 

 الجمال )األبل( :  – 5
يلحظ أن حيوانات األبل )الجمال( حسب التوزيع المكاني تم توزيعها الى ثالث فئات في منطقة      

 (.12( وخريطة )111الدراسة وعلى النحو اآلتي : جدول )
الديوانية وناحية الشافعية ( راسًا: وتضم هذه الفئة مركز قضاء 1461-1114الفئة األولى المرتفعة ) -أ

 ( راسًا .2314%( من مجموع األبل في منطقة الدراسة والبالغ عددها )1143وتشكل نسبة مقدارها )
 ( رأسًا ، وال تضم هذه الفئة أي وحدة إدارية.1114 – 443الفئة الثانية المتوسطة : ) -ب
الدغارة وتشكل نسبة ة ناحيتي السنية و ( راسًا: وتضم هذه الفئ443 – 1411الفئة الثالثة المنخفضة ) -ج

 ( رأسًا. 2314%( من مجموع األبل والبالغ عددها )346مقدارها )
ولى والثالثة الى سعة مساحاتها وتوافر في الفئة األ هاعداد األبل او تركز ويعود سبب ارتفاع أ       

طقة الدراسة تركز اغلب سكان حظ في منبوصفها مراعيًا جيدة لها ، ويلالمراعي الطبيعية التي ترعاها 
 .يبة أو المحيطة حول مركز القضاءالبدو الذين يربون األبل في المناطق القر 

 
 (111جدول )

 2111ة لفئات األبل في قضاء الديوانية للعام تغيرات المعتمدة واألوزان الترجيحيالم
المتغيرات              

 المعتمدة 
 الفئات     

المساحة 
المستثمرة 

 م()دون

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم(

اإلنتاج 
 )طن( 

اعداد االبل 
 )راسًا( 

 المجموع 

 1414 1411 1424 1432 1412 الفئة المرتفعة 

 1442 14131 14141 1411 1432 الفئة المتوسطة 

 1411 صفر 1413 1441 1424 الفئة المنخفضة 

 3411 1411 1413 1411 1411 المجموع 

 (. 96( و)71انات الجدولين )المصدر : اعتمادًا  على بي
 

 
 



 

 
 

 ( 12خريطة )
 2111العالقات الترابطية التركيبية ألنموذج محاكاة الواقع لتربية األبل في عام 

 
 ( 111المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )

 

 



 

 
 

 

تسنتنجاج  اال

  واملقرتحج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 : االستنتاجاتاألول
 جات هي: توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتا    
العوامل الجغرافية الطبيعية والمتمثلة بـ)السطح والمناخ والتربة والموارد المائية السطحية( ، إذ كان  – 1

لصفة االنبساط التي يتمتع بها سطح القضاء آثارًا ايجابية في استعماالت األرض الزراعية تمثلت في 
الفقي في االستثمار الزراعي وتربية سهولة الحركة واالتصال واستعمال المكننة وسهولة التوسع ا

الحيوانات ، فضاًل عن مالئمة العناصر المناخية لزراعة انواع متعددة من المحاصيل النباتية ولتربية 
انواع مختلفة من الحيوانات ، بينما اتسمت تربة القضاء بفقرها للمواد العضوية على الرغم من ازدياد 

لرغم من ذلك فأنها تصلح لزراعة عدة انواع من محاصيل بعد خصوبتها باتجاه مجاري االنهار على ا
اضافة االسمدة ، اما الموارد المائية السطحية التي يعتمد عليها القضاء في الزراعة بشكل كبير فلقلة 
األمطار والجفاف تؤدي إلى زيادة كميات المياه المستعملة في ري المحاصيل وغسل التربة من األمالح 

 اد على المياه السطحية . الزائدة واالعتم

العوامل البشرية المتمثلة بـ)االيدي العاملة ، والحيازة الزراعية ، وطرائق الري واساليبه( إذ نلحظ ان  – 2
لهذه العوامل دورًا كبيرًا في استعماالت األرض الزراعية ، إذ ان لتباين حجم وكثافة االيدي العاملة 

ر ايجابي مع توسع السوق لتصريف المنتجات الزراعية ، وتأثير سلبي الزراعية بين الوحدات االدارية تأثي
يتمثل في زيادة الضغط على األرض لتوفير الغذاء للسكان المتزايدين والسيما في الريف بنسبة 

، ويلحظ تأثير حجم الحيازة الزراعية في استعماالت األرض الزراعية في قضاء 2111%( لعام 26431)
دونم فأقل( التي بلغت اعلى نسبة لها في ناحية الدغارة 14وع الحيازة الصغيرة الحجم )الديوانية إذ يسود ن

%( ، وتسود في منطقة 44%( ، ونظام الملكية الخاص الذي استأثر بالمرتبة األولى بنسبة )21)
ثر %( مما ا2%( والسيحي بلغ )13الدراسة طرائق الري التقليدية السيما الري بالواسطة وقد بلغ نسبة )
 في زيادة الضائعات المائية والتبخر ومن ثم ارتفاع نسبة الملوحة.   

كشفت الدراسة عن تأثير عوامل بشرية أخرى على استعماالت األرض الزراعية تمثلت بعدم كفاءة   - 3
%( من األراضي الزراعية 11نظام الصرف )البزل( إذ اتضح من خالل الدراسة الميدانية ان ما نسبته )

ومة بشبكة المبازل وتتباين هذه النسبة بين الوحدات االدارية ، على حين يشهد االنتاج الزراعي غير مخد
في منطقة الدراسة عدم استعمال التقانات الحديثة في االنتاج واالعتماد على المكائن واآلالت البسيطة 

لزراعية في منطقة الدراسة والمتواضعة ، ثم يأتي دور السياسة الزراعية وتأثيرها على استعماالت األرض ا
إذ يشهد االنتاج الزراعي قلة الدعم الحكومي وقلة المرشدين الزراعيين مما يؤدي إلى قلة الوعي لدى 
الفالحيين وعدم السعي إلى استعمال الطرائق العلمية في زيادة االنتاج واالنتاجية ، اما تأثير طرق النقل 

لريفية في القضاء فهو تأثير سلبي ادى إلى زيادة التكاليف غير المعبدة والتي تتسم بها اكثر الطرق ا
 وتلف المنتجات الزراعية سريعة التلف لتأخر وصولها إلى االسوق. 



 

 
 

للعوامل الحياتية تأثيٌر ال يقل أهمية عن العوامل الطبيعية والبشرية في استعماالت األرض الزراعية  – 1
ية التي تتضمن انتشار األدغال واآلفات واألمراض النباتية في منطقة الدراسة وهي تتمثل في اآلثار السلب

 والحيوانية ، أما اآلثار االيجابية فقد تبين في منطقة الدراسة انه ال وجود لتأثيرها اال بشكل قليل جدًا.

أوضحت الدراسة سيادة المساحة المستثمرة بالمحاصيل الحقلية الصيفية والشتوية والتي شكلت نسبة  – 4
( من مجموع المساحة المستثمرة فعاًل ، على حين تصدرت المساحة المستثمرة في زراعة 31413%)

%( ، ثم جاءت 1461%( ، وسجلت الحبوب الصيفية نسبة )13424الحبوب الشتوية اعلى نسبة بلغت )
%( ، ثم المحاصيل الزيتية 1444%( تلتها محاصيل االعالف بنسبة )1424محاصيل البستنة بنسبة )

 %( .1413غت نسبتها )التي بل

تبين من خالل التحليل المكاني ومالحظة نتائج العمليات اإلحصائية المختلفة التي أجريت على  – 1
البيانات الجدولية عدم وجود تكامل بين استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة، وسيادة نمط 

المحاصيل النباتية ، فضاًل عن التوصل إلى  الزراعة المتداخلة أو المختلطة أي تربية الحيوانات وزراعة
 حقيقة علمية تمثلت في قلة انتاج محاصيل العلف مما اثر سلبًا على االنتاج الحيواني.

اعتماد الباحث على معادلة االنحدار وبيان شكل العالقة بين المحاصيل الزراعية واالراضي الزراعية  -6
المحاصيل فمنها ما يدل على زيادة المساحة المستثمرة  في القضاء وتوصل إلى أن هناك اختالفًا بين

 بهذه المحاصيل ومنها ذات مساحات متوسطة واخرى منخفضة. 
تمكن الباحث من االعتماد على االسلوب الكمي واستعمال االرتباط والمتوسط الحسابي واالنحراف  -3

( واختار tاحصائية منها اختبار ) المعياري وبيان طبيعة االرتباط بينهما ، واعتمد على عدة اختبارات
(P وبيانها في جداول احصائية أدت الى زيادة القدرة على التحليل وايجاد العالقات المكانية لتمثل اسوبًا )

 متميزًا في تجاوز الطرق التقليدية .
تمثل النماذج والتمثيالت الرياضية خير معين في رسم الخرائط التي تكشف عن طبيعة العالقات  -11

المكانية ، إذ استعمل الباحث طريقة االوزان الترجيحية التي تعد من الطرائق االحصائية الحديثة 
 المستعملة في مثل هذه الدراسات والسيما جغرافية الزراعة.

اعتمدت الدراسة على بعض المتغيرات مثل المساحة المستثمرة واإلنتاج واإلنتاجية وتحويلها إلى  -11
خاللها التمكن من بناء نماذج خرائطية الستعماالت األرض الزراعية لإلنتاج  أوزان ترجيحية تم من

النباتي )المحصولي( ، على حين تم بناء النماذج الخرائطية الستعماالت األرض الزراعية لإلنتاج 
الحيواني اعتمادًا على استخراج االوزان الترجيحية للمحاصيل العلفية واعداد الحيوانات في منطقة 

 سة.الدرا



 

 
 

 : المقترحات : الثاني
ترشيد استعمال مياه الري من خالل تبطين الجداول واستعمال االساليب الحديثة بالري )الري  – 1

واستعمال تقنية مغنطة المياه لتحسين نوعيتها ، واالستفادة من كميات المياه  بالتنقيط والري بالرش( ،
والرشح ، وانشاء شبكة مبازل متكاملة تخدم منطقة الزائدة وتقليل الضائعات المائية عن طريق التسرب 

الدراسة وضمان عملية صيانتها الدورية ومتابعتها من مؤسسات الدولة المعنية بهذا االمر لغرض التقليل 
 من مشكلة الملوحة والحصول على منتج زراعي افضل جودة واقل كلفة . 

عي من خالل دعم الفالح وتوفير المكائن واآلالت العمل على زيادة المساحة المستثمرة باإلنتاج الزرا – 2
الحديثة وبأسعار مناسبة ، وتوفير البذور المخصبة والجيدة واالسمدة والمبيدات ، فضاًل عن اعادة تأهيل 
عمل المرشدين الزراعيين وزيادة أعدادهم لنشر الوعي الزراعي باستعمال التقانات الحديثة في اإلنتاج 

مستحقات الفالحين المسوقين لإلنتاج الزراعي بصورة سريعة ودقيقة لحثهم على  الزراعي ، ومن ثم دفع
تسويق منتجاتهم للدولة ، وكل ذلك ال يمكن تحقيقه اال من خالل وضع سياسة زراعية رصينة ومحكمة 
تعتمد على دراسة واسعة من قبل ذوي االختصاص لواقع االنتاج الزراعي من اجل احداث تنمية زراعية 

 ة في القضاء . حقيقي
تشكيل فرق لمكافحة االمراض واآلفات الزراعية التي تصيب المحاصيل الحقلية والبساتين وتحديد  – 3

المبيدات الالزمة لها، فضاًل عن مكافحة االمراض التي تصيب الحيوانات وذلك يكون من خالل التنسيق 
وصي الدراسة العمل على بناء مع دوائر الصحة والبيئة من جهة والزراعة من جهة اخرى، لهذا ت

المختبرات الخاصة بالتهجين الوراثي ودعمها الحكومي، وايضًا توفير الخدمات البيطرية التي تحتاجها 
 الثروة الحيوانية . 

توسيع استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة بما ان المتطلبات الطبيعية والبشرية متوافرة  – 1
ل ادخال اساليب التنمية الزراعية المختلفة، وضرورة العمل على التكامل فيمكن تحقيق ذلك من خال

الزراعي )المحصولي والحيواني( بين استعماالت األرض الزراعية من خالل زيادة زراعة المحاصيل 
العلفية والسيما المركزة منها ، ومن ثم العمل على زيادة اعداد الثروة الحيوانية والسيما االصناف الجيدة 

نها من خالل ادخال الوسائل العلمية الحديثة، ويمكن االستفادة من كميات االنتاج الزراعي الفائض عن م
الحاجة في ادخالها موادًا اولية في الصناعة ، ولتحقيق ذلك ينبغي السعي إلى بناء المعامل البسيطة مثل 

 ها .معامل التعليب ومعمل صناعة الدبس ومعمل لتصنيع االعالف المركزة وغير 
( والبرامج االحصائية مع مراعاة spss( و)GI9.3ضرورة العمل على ادخال البرامج الحديثة ومنها ) -4

كيفية استعمال البيانات في الربط والتحليل بطرائق علمية دقيقة تستعمل نتائجها لمعالجة مشكلة ما من 
الدراسات التي تخص هذه البرامج  البرامج التي يستفاد منها في الدراسات الجغرافية ، والعمل على توسع

الحاسوبية الحديثة وتداخلها مع الدراسات الجغرافية والسيما جغرافية الزراعة لما لها من دور كبير في 
 سهولة الدراسة والدقة والوضوح ومثال ذلك هذه الدراسة.



 

 
 

 
 

 

 

   اصجر   واملااا امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  القران الكريم 

 : الكتب والمراجع  األول

 .1134يم ابراهيم شريف وعلي حسين الشلش ، جغرافية التربة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، ابراه .1
احمد شاكر السيماوي ، اقتصاديات االرض واستغالالتها ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،  .2

  2113القاهرة ، 
 1133البصرة ، البصرة ،  اوميد نوري محمد امين ، مبادئ المحاصيل الحقلية ، مطبعة جامعة .3
ايمن الشحادة العودة ، المحاصيل الزيتية والسكرية وتكنولوجيتها )الجزء النظري(، مطبعة دار الكتب ،  .1

  .2111جامعة دمشق ، دمشق ، 
مطبعة دار خليل ابراهيم ونديم اسحق بقادي ، االدغال اصدقاء واعداء االنسان ،  :بان ليوبيفون ، ترجمة .4

 .1111،  الحكمة ، بغداد
بديع القدو ، المكننة الزراعية في العراق ، المجلس الزراعي االعلى ، مكتب تنسيق الخطط والبحوث  .1

  1163الزراعية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 
 .2111، مكتبة لبنان وناشرون ، بيروت ، 1البير مطلق ، موسوعة علم الحيوانات ، ط .6
كجرو هيل للنشر ، القاهرة ، ل وانتاج الغذاء ، دار مابيشوب دكارتر وتشابمان بينت ، علم المحاصي .3

1131.   
 .1114ادية والبشرية ، القاهرة ، جاسم محمد خلف ، جغرافية العراق الطبيعية واالقتص .1
 . 2113، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1جميل محمد جميل الدباغ ، اقتصاديات التسويق الزراعي ، ج .11
نظمة الري ، وزارة الزراعة والري ، الهيأة العامة للخدمات الزراعية ، مطبعة جهاد عبد الجليل الجدة ، ا .11

  1111العمال المركزية ، 
في العلوم الجغرافية ، كلية العلوم االجتماعية قسم جهاد محمد قربه ، المفاهيم االساسية للنظريات والنماذج  .12

 الجغرافية ، جامعة ام القرى ، بدون تاريخ .
  2111، دار الكتب للطباعة والنشر ، االردن ،  1، الري والبزل ، ط جواد سعد العارف .13
، مطبعة جامعة الموصل ، 2جورج . ن. اكربوس ، علم امراض النبات ، ترجمة فياض محمد شريف ، ط .11

  1132الموصل ، 
،  2جى هوارد ترنر ، كارل اندرسن ، افضل الطرق االروائية في الزراعة ، ترجمة حسن منهل الراوي ، ط .14

  1131جمعية التوجيه واالرشاد الريفي االمريكية ، 
حافظ ابراهيم محمود ، الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطورها ، جامعة الموصل ، كلية الطب البيطري،  .11

  1131مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 



 

 
 

والبحوث الزراعية،  حكمت عسكر ، زراعة الجت في العراق ، المجلس الزراعي االعلى ، مكتبة التنسيق .16
 . 4-1، ص1131بغداد ، 

خطاب صكار العاني ، جغرافية العراق الزراعية ، المنظمة العربية للتربة والثقافة والعلوم ، المطبعة الفنية  .13
 .1162الحديثة ، القاهرة ، 

،  1ع ، طخلف حسين الدليمي ، االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي ، دار الصفاء للنشر والتوزي .11
2111. 

، دار 1، محاصيل العلف والمراعي ، ط كوكل يونس رزاق وحكمت عيسى نوميرمضان احمد التكريتي و  .21
 .1131الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل ، 

 .2111، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2رياض محمد حسن الوهاب ، أدارة الحيوان ، ط .21
ليلي وايليا القس ، إنتاج االغنام والماعز ، مؤسسة المعاهد الفنية ، مطبعة جامعة الموصل ، زهير فخري الج .22

   1131الموصل ، 
 .1136، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  2سالم توفيق النجفي ، التنمية االقتصادية الزراعية ، ط .23
، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ،  سالم توفيق النجفي واسماعيل عبيد حمادي ، االقتصاد الزراعي .21

1111 
سامي عزيز عباس العتبي واياد عاشور الطائي ، االحصاء والنمذجة الجغرافية ، دار الكتب والوثائق ،  .24

   2112بغداد ، 
  1134، دار التقي للطباعة ، بغداد ،  1سعد عبد الحسين ناجي ، انتاج الدواجن ومشاريع فروج اللحم ، ط .21
، 1و زيد محمد جنيدي ، مبادئ البحث والتطبيق في الماء الزائد لمحاصيل الحقل والبساتين ، طسعيد اب .26

 2116الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 .2111بغداد ،  –، دار الكتب والوثائق  1سالم هاتف احمد الجبوري ، علم المناخ التطبيقي ، ط .23
 1131التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، شارل شكري سكال ، الري والبزل ، وزارة  .21
علي محمد المياح ، الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثه ، منشورات وزارة التعليم العالي و شاكر خصباك ،  .31

 1133والبحث العلمي ، مطبعة جامعة بغداد ، 
ر الكتب للطباعة والنشر ، ، دا2السيد عدنان هزاع البياتي ، اسس علم المناخ ، طو الراوي ،  مودصباح مح .31

 .2111جامعة الموصل ، 
، االرشاد الزراعي اساسياته وتطبيقاته ، محمد عمر السويدي وسهير محمد عزي مصطفى صالح و صبري  .32

 2111، مركز االسكندرية للكتابة ، االسكندرية ،  1ط
   2111وثائق ببغداد ، ، دار الكتب وال 1صفاء عبد االمير رشم االسدي ، جغرافية الموارد المائية ، ط .33
 2111صفوح خير ، الجغرافية موضوعها ومناهجها واهدافها ، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق ،  .31



 

 
 

صالح حميد الجنابي وسعدي علي غالب ، جغرافية العراق االقليمية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  .34
 1112الموصل ، الموصل ، 

، فحص البذور واكثارها، مطبعة التعليم وصالح محمد الجنابي محمد علي حسن طالب احمد عيسى و  .31
 .1133العالي، بغداد ، 

 . 2111لطباعة والنشر ، الموصل ، طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، دار الكتب ل .36
، انتاج محاصيل الحبوب  مظهر عواد الزوبعي وصالح عبد الرزاق المعاضيليعباس حسان شويليه و  .33

 .1131جامعة بغداد ،  ة التعليم العالي والبحث العلمي ،والبقول ، وزار 
 .2111، ب للطباعة والنشر ، جامعة الموصلعباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، مديرية دار الكت .31
 . 2111عبد االمير االسدي ، جغرافية الموارد المائية ، مطبعة الغدير ، البصرة ،  .11
ركة مطبعة وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها، ش عبد الجبار البكر ، نخلة التمر ماضيها .11

 .1131الوطن ، بغداد ، 
، محاصيل الحبوب ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  عبد الحميد احمد اليونس .12

 .1136الموصل ، 
، دار الصفاء للنشر  1طعبد العباس فضيخ الغريري وسعدية عاكول الصالحي ، جغرافية الغالف الحيوي ،  .13

 .1113والتوزيع ، عمان ، 
 .1132الكتب للطباعة ، الموصل ،  عبد العظيم كاظم محمد ، اساسيات انتاج الخضروات ، دار .11
، جامعة عمر المختار ،  1عبد اهلل زايد غسان غادري ، عاشور ، شريحة االبل في الوطن العربي ، ط .14

  1111البيضاء ، 
 .  1111، االبل منجم الغذاء ، دار المعارف ، مصر ، عبد المنعم عمار سعود  .11
عبد الوهاب مضر الداهري ، االقتصاد الزراعي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  .16

 1131الموصل ، 
، مطابع دار الكتب ، جامعة الموصل ، الموصل ،  2، انتاج الخضراوات ، ج عدنان ناصر مطلوب .13

1131 
، جامعة الموصل ، لطان محمد ، إنتاج بذور الخضروات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين س .11

 .1133الموصل ، 
 .، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت عز الدين فراج وعبد المجيد بدوي ، بساتين الفاكهة .41
 .2113، عمان ، 1علي احمد غانم ، الجغرافية المناخية ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط .41
 . 2111علي احمد هارون ، جغرافية الزراعة ، مطبعة دار الفكر العربي ،  .42
  .1111مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  علي الدحيدي ، محاصيل العلف ، .43
 ،  1113علي الدحوي ، الدليل التطبيقي لمكافحة آفات وامراض النبات ، مكتبة مدبولي ،  .41



 

 
 

نمية الثروة الحيوانية والداجنة واالسماك ونحل العسل ودودة القز ، الكتاب علي الدجوي ، الدليل التطبيقي لت .44
 1111األول ، المكتبة الزراعية مكتبة مدبولي ، 

 1161علي حاتم السامرائي ، االرشاد الزراعي ودوره في التنمية الريفية ، مطبعة الزمان ، بغداد ،  .41
  .1111لشام ، جامعة دمشق ، دمشق ، ا، مطبعة جوهر 1علي حسن موسى ، المناخ والزراعة ، ط .46
 1131، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1علي حسين الشلش ، جغرافية التربة ، ط .43
علي حسين الشلش ، مناخ العراق ، ترجمة عبد االله رزوقي كربل وماجد السيد ولي ، جامعة البصرة ،  .41

 1133مطبعة جامعة البصرة ، 
ث العلمي ، جامعة الموصل ، وافاتهما، وزارة التعليم العالي والبح علي عبد الحسين ، النخيل والتمور .11

1134. 
 .1166، دار المعارف ، القاهرة، 2علي علي الخشن ومحمود محمد حبيب ، قواعد زراعة المحاصيل ، ط .11
 . 1161علي محمد المياح ، الجغرافية الزراعية ، مطبعة االرشاد ، بغداد ،  .12
  2111، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ،  فؤاد الشيخلي ، امراض الدواجن .13
 .1111فاضل الحسني ومهدي الصحاف ، اساسيات علم المناخ التطبيقي ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ،  .11
 .1131، انتاج المحاصيل الحقلية في العراق ، مطبعة الوسام ، بغداد ،  كامل سعيد جواد .14
 . 1133والنشر ، جامعة الموصل ،  للطباعةليث خليل اسماعيل ، الري والبزل ، مديرية الكتب  .11
 .  2111، مطبعة الرفاه ، بغداد ، مازن نوري الموسوي ، الحنطة المحصول الستراتيجي االول في العالم  .16
، دار شموع للطباعة والنشر  1محمد سالم ، مدخل الى الجغرافية الزراعية ، طو محسن محارب عواد ،  .13

 2112والتوزيع ، بنغازي ، 
باسم عبد العزيز الساعاتي وصالح حميد الجنابي وعباس علي التميمي وسعدي علي هر السماك و محمد از  .11

 . 1134، 1، العراق دراسة اقليمية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جغالب 
، ، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ، عمان 1محمد ازهر سعيد السماك ، مناهج البحث الجغرافي ، ط .61

 .  2111االردن ، 
محمد خميس الزوكه ، دراسة استعماالت األرض الزراعية في الجغرافية االقتصادية ، دار المعرفة الجامعية  .61

  1133، االسكندرية ، 
 .  1111محمد خميس الزوكة ، الجغرافية الزراعية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  .62
لحيوانية التي تصيب الحدائق وطرق مكافحتها ، مطبعة الشروق ، محمد شكري عثمان ، اآلفات الحشرية وا .63

 اريخ بدون ت
 محمد شكري عثمان ، مكافحة االمراض التي تصيب النباتات كيمياويًا ، مطبعة الشرق ، بدون تاريخ .61
 1131محمد عبد السعيدي ، اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ،  .64



 

 
 

، منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات ، دار وائل للنشر والطباعة ، عمان ، دات محمد عبي .61
1111. 

، 2112محمد محمد كذلك ، زراعة محاصيل االعالف والمراعي ، منشأة المعارف ، االسكندرية ،  .66
 .  111و111ص

 . البشرية ، بدون تاريخ ة الموارد، امراض محاصيل الخضرة ، دائرة تنميمحمود الديب عبد الرزاق .63
ة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي ، مركز أباء أت في زراعة الذرة الصفراء ، الهيمدحت الساهوكي ، ارشادا .61

 . 2113الزراعية ،  لألبحاث
، صناعة ونشر دار  1مقداد حسين علي ، خليل ابراهيم محمد ، السمات االساسية للبيئات المائية ، ط .31

 1111لعامة ، بغداد ، الشون الشافية ا
 2111، دار وائل للنشر ، نابلس ،  1منصور حمدي ابو علي ، الجغرافية الزراعية ، ط .31
، بيروت ،  1منى رحمه ، السياسات الزراعية في البلدان العربية ، مطبعة مركز دراسات الوحدة العربية ، ط .32

2111. 
بحث العلمي ، جامعة بغداد ، يم العالي والر ، محاصيل العلف والمراعي ، وزارة التعلفناصر حسين االص .33

1133  
لطباعة والنشر ، نبيل ابراهيم لطيف ، عصام خضير الحديثي ، الري اساسياته وتطبيقاته ، دار الكتب ل .31

  1133الموصل ، 
، مبادئ االنتاج الحيواني ، دار الكتب للطباعة  راضي خطاب عبد اهلل وناهل فليح علينجيب توفيق غزال و  .34

 .1161، جامعة الموصل ، الموصل ،  والنشر
نجيب توفيق غزال ومظفر نافع الصائغ ، انتاج االغنام والصوف ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  .31

 .1131مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 
عليم وفيق الخشاب ، الري والبزل في العراق والوطن العربي ، وزارة التو مهدي الصحاف ، و نجيب خروفه،  .36

  1131العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 
 .2111، مطبعة النور النموذجية ، عمان ، 1نعمان شحادة ، المناخ العملي ، ط .33
 .2111نعمان شحادة ، علم المناخ ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  .31
، دار دجلة ناشرون 1علمية ، طنعيم محمد علي االنصاري ، التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة  .11

 2111موزعون ، عمان ، 
 .2112ين للطباعة والنشر، دمشق ، ، مؤسسة رسالن الد1وصفي زكريا ، زراعة المحاصيل الحقلية ، ج .11
 . 2111، دار البداية ناشرون وموزعون ، عمان ، 1وفاء كاظم الشمري ، جغرافية الزراعة ، ط .12
س ، المحاصيل الحيوية البقولية ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر وفقي الشماع وعبد الحميد احمد اليون .13

 .. ت ، بغداد ، ب



 

 
 

 
 : الرسائل واألطاري   الثاني

ابتسام كاطع خاجي الالمي ، الثروة الحيوانية في محافظة البصرة ، اطروحة دكتوراه )غ. م( مقدمة الى  .1
 .2111كلية التربية ، جامعة البصرة ، 

طاب الهيتي ، نمذجة تساقط امطار الشتاء في االقليم الجبلي من العراق باستخدام احمد عبد الغفور خ .2
 .2111معطيات التحسس النائي ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية جامعة تكريت ، 

احمد محمود السعدي ، تقويم جغرافي لكفاءة النواظم القاطعية في منظومة ري شط الحلة ، رسالة  .3
 1111غير منشورة( ، كلية اآلداب جامعة بغداد ، ماجستير )

جميل عبد الحمزة العمري ، الواقع الجغرافي لشبكة المبازل في محافظة القادسية مشاكل وحلول )دراسة  .1
 . 2111في جغرافية الزراعة( ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

لتوزيع المكاني الستعماالت االرض في مشروع الرصاص االروائي ، سحاب خليفة جمين السامرائي ، ا .5
 2111رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

سالم سالم عبد هادي الجبوري ، التحليل المكاني لمشاكل االنتاج الزراعي في محافظة القادسية ، رسالة  .6
 2112داب ، جامعة القادسية ، ماجستير )غير منشورة( ، كلية اآل

سالم سالم عبد هادي الجبوري ، الثروة الحيوانية في محافظة القادسية وامكانيات تنميتها )دراسة في  .6
 .2114، جامعة الكوفة ،  اآلدابجغرافية الزراعية( ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( مقدمة الى كلية 

ر استعماالت االرض الزراعية في قضاء المناذرة ، شمخي فيصل االسدي ، االتجاهات المكانية لتغي .8
 .1111اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

-1143صالح عاتي جاسم الموسوي ، تطور انتاج التمور في العراق وصناعتها وتجارتها للفترة من ) .9
 .1111التربية ، جامعة بغداد ، ( ، رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة الى كلية 1133

صالح الدين عمر كريم ، متطلبات الغسل على العمق الحرج للماء االرضي ، رسالة ماجستير )غير  .11
 . 1132، جامعة بغداد ، بغداد ،  منشورة( ، كلية الزراعة

لة ماجستير عبد العزيز حميد الحديثي ، نظام الري على نهر الديوانية والدغارة واثره على الزراعة ، رسا .11
   1111)غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

علي صاحب طالب الموسوي ، العالقة المكانية بين المناخ واختيار اسلوب وطريقة الري المناسبة في  .12
 .1111ية اآلداب ، جامعة بغداد ، العراق ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كل

االروائي واالستغالل االمثل لمصادر المياه في منطقة  –ضع المائي علياء حسين البو راضي ، تقويم الو  .13
 2111الفرات االوسط ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 



 

 
 

كمال صالح كزكوز العاني ، استعماالت االرض الزراعية في ريف مركز قضاء الرمادي ، اطروحة  .11
 1113ية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، دكتوراه )غير منشورة( ، كل

محمد زيدان خلف ، دراسة بعض العوامل المؤثرة في مقاومة الذرة الصفراء وحفارات الذرة ، اطروحة  .14
   . 1111دكتوراه )غير منشورة( ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، 

فولجية لحوض نهر نارين يعرب محمد حميد محمود اللهيبي ، النمذجة المكانية للعمليات الجيومور  .16
باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كلية 

 . 2113التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
 
 : الدوريات والمجالت  ثالثال

حليل خرائط اقاليمه زاد محمد أمين النقشبندي ومصطفى عبد اهلل السويدي ، تصنيف مناخ العراق وتآ .1
 .1111( ، جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، البصرة ، 22المناخية ، مجلة كلية اآلداب ، العدد )

انور محسن صكر ، دراسة اقتصادية لواقع انتاج وتكاليف السمسم في العراق )محافظة واسط نموذج  .2
 .2111(، 11( العدد )2)ية ، مجلد تطبيقي( المجلة العربية للعلوم االقتصادية واالدار 

( ، العدد 2االرشاد الزراعي في محافظة القادسية ، مجلة القادسية ، المجلد ) واقع، باسم حليم كشاش  .3
(2 ، )2112. 

جاسم محمد جندل ، مشاكل االصابة بالكوكسيديا ، بحث منشور ، مجلة الدواجن الشرق االوسط  .1
 1116،  134وشمال افريقيا ، بيروت ، العدد 

الماش ،  ، تأثير عدد الريات والكثافة النباتية على نمو وحاصل البذور الجافة لنباتاحمد عباس  جمال .4
 .2113( جامعة كربالء ، 4العدد ) مجلة جامعة كربالء ،

 لألبحاثحسين عليوي ناصر ، تربية الجاموس في اهوار ومستنقعات محافظة ذي قار ، مجلة اوروك  .1
 2111لعدد الثالث ، تشرين الثاني ، االنسانية ، المجلد الرابع ، ا

حمادي عباس حمادي ، العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج الرز في محافظة القادسية ، مجلة القادسية  .6
 2112( ، العدد الثاني ، 2، المجلد )

حمادي عباس حمادي ، الموارد المائية السطحية واثرها في توزيع السكان في محافظة القادسية ، مجلة  .3
 2111( ، العدد االول ، 6لقادسية للعلوم االنسانية ، المجلد )ا
،  2حياة كاظم عودة ، عناصر ومؤشرات السياسة الزراعية ، مجلة القادسية ، كلية اآلداب ، المجلد  .1

2112. 
رحمن رباط حسين ، زراعة القطن وصناعة المنسوجات القطنية والعالقة بينهما في محافظة القادسية ،  .11

 .2112( ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 13الكوفة ، العدد )مجلة ادب 



 

 
 

( ، 2رضا عبد الجبار الشمري ، البنية الجغرافية الطبيعية لمحافظة القادسية ، مجلة القادسية ، المجلد ) .11
 . 1116( ، 2العدد )

ية ادأب البصرة سعود عبد العزيز الفضلي، المتطلبات الحرارية الالزمة لنمو المحاصيل الزراعية، مجلة كل .12
 .2113ة اآلداب ، جامعة البصرة ، ، العدد االول ، كلي

سالم سالم عبد هادي الجبوري ، العوامل الطبيعية ودورها في تباين انتاج المحاصيل الزيتية في قضاء  .13
 .2116( ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 3الرميثة ، مجلة البحوث الجغرافية ، العدد)

الموسوي ، تباين انتاج الذرة الصفراء في محافظة واسط واثر الخصائص الطبيعية فيه،  صالح عاتي .11
 .2111( ، 14قية العدد )مجلة الجمعية الجغرافية العرا

صفوح حيدر ، واقع امراض الدواجن في سوريا مرض الماربك والنيوكاسل ، بحث منشور ، مجلة دواجن  .14
  1111( ، 123لعدد )الشرق االوسط وشمال افريقيا ، بيروت ، ا

صالح ياركه ملك وجواد عبد الكاظم ، خصائص التربة واثرها في استعماالت االرض الزراعية في  .11
 1116 2112( ، 11محافظة القادسية ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد )

محافظة واسط ، مجلة صالح ياركه ملك ، التحليل الجغرافي للعوامل الطبيعية المؤثرة في انتاج القمح في  .16
  . 2111،  1العدد الثاني ، المجلد القادسية ، 

صالح ياركه ملك وانتظار ابراهيم حسين ، العوامل البشرية ودورها في التنمية الزراعية في محافظة  .13
 2111( ، العدد االول ، 6( مجلة القادسية ، مجلد )2111 -1111القادسية للمدة )

النسبية لبعض اصناف القمح لإلصابة بمن الشوفان ، مجلة الزراعة ، الحساسية  عبد الستار عارف .11
 2111( ، 1( ، العدد )11العراقية ، المجلد )

الزراعة  عبد اهلل نجم العاني ، الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض ترب االهوار في العراق ، مجلة .21
 2111العدد االول ، العراقية ، الهيأة العامة للبحوث الزراعية ، وزارة الزراعة ، 

علي صبري علي ، الجمعيات الفالحية التعاونية واثرها في تطوير القطاع الزراعي ، المجلة الزراعية  .21
 2112( ، 3العراقية ، العدد )

عباس العزاوي  وسعد صالح خضير عبيد ، نمذجة التحليل المكاني الستعماالت األرض عبد علي  .22
شعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، مجلة جامعة كركوك الزراعية في القيارة باستخدام االست

    .2112ية التربية ، جامعة كركوك ، ( ، كل3( العدد )6للدراسات االنسانية ، المجلد )
محمد جعفر السامرائي ، تقييم طرائق احتساب الموازنة المائية المناخية والحاجات االروائية في العراق ،  .23

 .2111،  11ية العراقية ، العدد مجلة الجمعية الجغراف
( ، 2مؤيد احمد اليونس ، فقدان ماء المبزل بسبب القصب البري ، مجلة العلوم الزراعية العراقية، مجلد ) .21

 2114( ، 31العدد )



 

 
 

الذرة  ، التحليل االقتصادي واالحصائي لنمط التقلبات الموسمية لمحصول محمد عبد الرحمن محل .24
 .2112( ، 4( العدد)6ة ، المجلد )الزراعة العراقي الصفراء في العراق ، مجلة

محمد علي الفرا ، علم الجغرافية دراسة تحليلية نقدية في المفاهيم والمدارس واالتجاهات الحديثة في  .21
 .1131البحث الجغرافي ، قسم الجغرافية ، جامعة الكويت ، الكويت ، 

ة الجت تحت انظمة الري بالرش ، مجلة مشعل عبد خاف واديب عبد الجبار ، تقييم اقتصادي لمزرع .26
 .2113( ، 1( ، العدد )1االنبار للعلوم الزراعية ، مجلد )

 : مصادر المؤسسات الحكومية الرابع
جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة تحسين الكفاءة اإلنتاجية للماعز في  .1

 . 23، 1113الوطن العربي، الخرطوم ، كانون األول 
، نتائج تعداد محافظة القادسية لسنة  لإلحصاءجمهورية العراق ، هيأة التخطيط ، الجهاز المركزي  .2

1116  . 
،  1/411111جمهورية العراق. وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة للمساحة ، قسم الخرائط ، بمقياس  .3

 2112بغداد، 
 م .              2112لعام  1:4111111قياس رسم خريطة المقاطعات لمحافظة القادسية ، بم .1
 م .2116لعام  1:4111111خريطة محافظة القادسية االدارية ، بمقياس رسم  .4
سوسن علي ماجد ، سعد محمد ندا ، تربية الجاموس ، وزارة الزراعة ، الهيأة العامة لالرشاد والتعاون  .1

  1، ص 2111،  2الزراعي ، ط
 1116وبه ، مصادر االرواء في محافظة القادسية ، بحث مطبوع بالرونيو ، عبد االمير محمد علي محب .6
عبد الستار سامان حسين وسعد عبد اهلل مصطفى ، دراسة تقانات الري الحديثة واقتصاديتها ومستوى  .3

 .  1، ص 1111استخدامها الراهن ، دراسة مقدمة الى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، بغداد ، 
علي ، الدراسة النظرية الخاصة لتطوير الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وزيادة علي حسون  .1

                    1113انتاجها ، دراسة مقدمة الى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، بغداد ، 
هيأة العامة كنان شاكر مصطفى الصواف وغازي عبد الكريم ، الجاموس العراقي ، وزارة الزراعة  ، ال .11

 .   11، ص1116لخدمات الثروة الحيوانية ، بغداد ، 
 .2112محافظة القادسية ، مديرية زراعة الديوانية ، االطلس الزراعي لمحافظة القادسية لعام  .11
خريطة الموارد المائية  G.I.Sمحافظة القادسية ، المديرية العامة للموارد المائية فرع الديوانية ، شعبة  .12

 . 2114ي والبزل لعام ومشاريع الر 
  2111بيانات غير منشورة ، لعام  مديرية الطرق والجسور في محافظة القادسية ، القسم الفني ، .13
 مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة المدلوالت المائية ، بيانات غير منشورة .11
 .  2111بيانات غير منشورة ،  مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة ري الدغارة ، .14



 

 
 

 .  2111مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، قسم االشراف والمتابعة، بيانات غير منشورة  لعام  .11
 .2111مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، قسم االشراف والمتابعة، بيانات غير منشورة  لعام  .16
قسم االرشاد والمتابعة والتعاون الزراعي ، بيانات غير منشورة لعام مديرية زراعة محافظة القادسية ،  .13

2111    
 .   2111مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ،  .11
 .     2111مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم المحاصيل الحقلية ، بيانات غير منشورة لعام  .21
                 2111محافظة القادسية ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة لعام  مديرية زراعة .21
مديرية زراعة محافظة القادسية ، مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور فرع القادسية ، بيانات غير  .22

                                      2111منشورة لعام 
 العراقية ، قسم االنواء الزراعية والمائية ، بيانات غير منشورة . الهيأة العامة لألنواء الجوية .23
  2111الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ،  .21
الهيأة العامة للتدريب واالرشاد الزراعي، ارشادات في زراعة محاصيل الحبوب ، مطبعة الهيأة العامة  .24

 1136ريب واالرشاد الزراعي ، بغداد ، للتد
 . 1:411111بمقياس  2114الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية لعام  .21
، مطبعة الهيأة العامة للتثقيف  1الهيأة العامة لوقاية المزروعات ، دليل مكافحة اآلفات الزراعية ، ط .26

 .  11، ص 1131واالرشاد الفالحي ، 
  لمحافظة القادسية  1136كان لسنة لجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسوزارة التخطيط ، ا .23
  لمحافظة القادسية  1116كان لسنة وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للس .21
، 1131اق ، وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الزراعي ، مقارنة اقتصادية ومائية لطرق الري في العر  .31

 . 12ص
 2111( ، 21الزراعية في العراق ، دراسة رقم ) لألغراضوزارة الري ، تقييم واستغالل الموارد المائية  .31

 : المقابالت الشخصية  الخامس
المقابلة الشخصية مع السيد باسم عباس ظاهر ، مهندس زراعي ، رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية ،  .1

 .  2/2/2111سية بتاريخ مديرية زراعة محافظة القاد
الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيد حازم جابر حمود ، قسم وقاية المزروعات ، مديرية  .2

 . 2/2/2111زراعة القادسية بتاريخ 
الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة ميسون عبد الواحد، وقاية المزروعات في مديرية زراعة  .3

 .   2111/ 2/2دسية بتاريخ محافظة القا



 

 
 

الدراسة الميدانية ، مقابلة شخصية مع الدكتور البيطري حيدر كامل مربوش ، قسم الوبائيات في  .1
 .  2/2/2111المستشفى البيطري التعليمي في الديوانية بتاريخ 

يرية زراعة ، قسم وقاية المزروعات ، مد (سعدية فهد)الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة  .4
 . 2/2/2111القادسية بتاريخ 

الدراسة الميدانية ، مقابلة شخصية مع السيد مسؤول مركز دواجن الديوانية في المستشفى البيطري  .1
 . 2/2/2111تاريخ التعليمي في الديوانية ب

المقابلة الشخصية مع مجموعة من الفالحين من مركز تسويق حبوب القادسية ومنهم السيد عبد علي   .6
  .21/2/2111بار وعمار كاظم منجي ومحمد جليل علي بتاريخ ج
مقترضي المصرف  الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيد )عبد االمير كاظم خضر( احد .3

 .  2111/ 23/2الزراعي التعاوني في مركز قضاء الديوانية بتاريخ 
زراعيين اقدم قسم االرشاد في مديرية  المقابلة الشخصية مع السيد عبد الحسين صحن ، رئيس مهندسين .1

 .   23/2/2111زراعة محافظة القادسية بتاريخ 
محمد جاسم مكطاف ، الموارد المائية في محافظة القادسية الدراسة الميدانية ، مقابلة شخصية مع السيد  .11

 .   23/2/2111بتاريخ ، قسم االشراف والمتابعة ، 
مع السيد مرتضى حمزة هاشم ، موظف في المركز االرشادي  الدراسة الميدانية، المقابلة الشخصية .11

 .  1/3/2111التدريبي في محافظة القادسية بتاريخ 
الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيدة )منال عباس( مديرة المصرف الزراعي التعاوني في  .12

 . 2111/ 23/3الديوانية بتاريخ 
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 (1ملحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة القادسية / كلية اآلداب 

  قسم الجغرافية / الدراسات العليا / الماجستير 
 م/ استمارة استبانة 

ديوانية( األخوة المزارعين والفالحين الكرام ... سومة بـ )التحليل المكاني لنمذجة استعماالت األرض الزراعية في قضاء الو للدراسة الم
ارجو تفضلكم باإلجابة عن األسئلة المرفقة علما ان المعلومات المطلوب اإلجابة عنها ألغراض البحث العلمي فقط شاكرين تعاونكم 

 معنا ... 
 لب الماجستيرطا                                                                               
 كرار حمزه رهيو الزاملي                                                                             

 ( في مربع االجابة الصحيحة √مالحظة : وضع عالمة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحور االول : معلومات عن المزارعين والفالحين 

 العمر                     المهنة االساسية                    الجنس        ــ 

                           علياشهادة          او كلية  معهد ثانوية                       ابتدائية          متوسطة        يقرأ ويكتب    التحصيل الدراسي :

   االثنان معاً         متوارثة                       مكتسبة : من العمل الزراعي هل هي ـــ ما نوع الخبرة

 

 الحقل ؟  من يقوم بزراعةــ 

 

 وما عدد العاملين منهم في الزراعة نسمة  ،                     كم عدد افراد العائلة ؟ ـــ 

 : )ألف دينار(    ما مقدار دخلك الشهري ــ 

 851-751 751-651 651-551 551-451 451-351 351-251 251-151 فأقل  151
        

 

 

 ُأجراء انت و ُأجراء أنت والعائلة أنت
 مؤقتون دائمون  مؤقتون دائمون   

    

 فأكثر12 11 8 6 4 2
      

 فأكثر 1351 1251-1351 1151-1251 1151-1151 951-1151 851-951
      

                                 

                                                            

                              

          



 

 
 

 المحور الثاني: معلومات عن الحقل الزراعي 

 ناحية             قضاء           :    موقع الحقل الزراعي فيــ 

  (دونم)بال  :مساحة الحقل الزراعي الكليةــ 

 فأكثر 51 51-49 45-41 41-39 35-31 31-25 24-21 19-15 14-11 11-6 فأقل 5
           

 غيرها          تعاقد        ايجار            ملك خاص     : ما نوع عائديه االرضــ 

ن زراعة الحقل بمحصوليما هو المحصول ؟             زراعة الحقل بمحصول واحد في موسم واحدــ ما طريقة الزراعة المتبعة ؟ 
 ما هي ؟            زراعة الحقل بعدة محاصيل صيفية وشتويةما هما ؟                         صيفي وشتوي       

 غيرها تذكر .....................................................................

 نعم              ال  هل الحقل قريب من طرق النقل المعبدة ؟ ــ 

 ؟ )بـ كم(  ما مقدار المسافة (ال)اذا كان الجواب ــ 

 34-31 31--29 28-26 25-23 22-21 19-17 16-14 13-11 11-8 7-5 4-2 فأقل  1
            
 ماهي اآلفات واالمراض الزراعية التي يعاني منها حقلك الزراعي ؟ ــ 

  ما هي ؟   امراض

  ما هي ؟   حشرات 

  ما هي ؟   ادغال 

  ما هي ؟   قوارض

  ما هي ؟   طيور

 ............................................السبب نعم              ال                هل تقوم بتربية الحيوانات ؟ــ 

 اذا كان الجواب نعم ما نوعها ؟ وما عددها ؟ ــ 

 مناحل عسل  بحيرات اسماك مشاريع دواجن جمال جاموس ماعز  اغنام ابقار  نوعها
         ااعداده

 ما المشاكل التي يعاني منها حقلك الزراعي ؟ ــ 

       أ ــ قلة الحيازة الزراعية                ب ــ مشاكل متعلقة او تخص التربة            جـ ــ عدم القدرة على أدارة الحقل         

 هـ ــ أخرى تذكر ..................................   د ــ  شحة او قلة المياه التي يحتاجها اإلنتاج في الحقل          

 ما مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ ــ 
 أ ...............................................ـ...  ب............................................................

                    

                    

                              

          

                      

                    

          

                    

                                          



 

 
 

 المحور الثالث : معلومات عن االيدي العاملة الزراعية 

 االناث              الذكور   : عدد العاملين في الحقل الزراعيــ 

 يون          مؤقتون بحسب الموسم           هل يعملون باجر ؟ نعم             ال          هل العاملون دائمــ 

 االجر يومي               شهري            سنوي                    

  اليومي الواحد الثابت: )ألف دينار(ما اجر العامل 

  
 منها بخصوص االيدي الزراعية ؟  اكل التي يعانىما المشــ 

 أ ــ قلة خبرة االيدي العاملة بالزراعة                ب ــ قلة عدد االيدي العاملة بالزراعة          

 ـ أرتفاع أجور األيدي العاملة                 د ــ أخرى تذكر ..........................................  جـ ـ

  أ........................        ب....................... ما مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذكرــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحور الرابع : معلومات عن االنتاج الزراعي ومستلزماته 
 اعي السائد في الحقل الزراعي هو : االنتاج الزر ــ 

  ...............................تذكرغيرها               ذره صفراء             شعير              حنطة     :محاصيل حقلية -1
 

 )بالدونم(  ما المساحة المزروعة فعال بالمحصول السائد؟ــ 
 فأكثر 61 59-55 54-51 49-45 44-41 39-34 34-31 29-25 24-21 19-15 14-11 11-6 فأقل  5
             
 نخيل واشجار فاكهة   محاصيل البستنة:   نخيل               اشجار فاكهة            -2

 ؟ )بالدونم( ما المساحة المزروعة فعال ً ــ 

 فأكثر 61 59-55 54-51 49-45 44-41 39-34 34-31 29-25 24-21 19-15 14-11 11-6 فأقل  5
             
  شتوية ماهي ؟ : خضر محاصيل ال -2

 غيرها تذكر  الخضر الورقية             الشوندر البصل اليابس واالخضر شلغم باقالء
      

 صيفية ماهي ؟  -3

 غيرها تذكر لوبياء باميا باذنجان طماطة خيار بطيخ الرقي
        

 مغطاة ما هي ؟.....................  -4

 فأكثر 31 31-26 25-21 21-16 15 - 11 فأقل  11
      

                    

                                        

          

                              

                    

                    

          

                              



 

 
 

 )بالدونم( ما المساحة المزروعة فعال بالخضر ؟ ـــ 
 فأكثر61 59-55 54-51 49-45 44-41 39-34 34-31 29-25 24-21 19-15 14-11 11-6 فأقل  5
             
  ذره بيضاء علفية        برسيم                 جت :   محاصيل علفية -5

 ؟  )بالدونم(بالمحاصيل العلفية  ما المساحة المزروعة فعالً ــ 

 فأكثر61 59-55 54-51 49-45 44-41 39-34 34-31 29-25 24-21 19-15 14-11 11-6 فأقل  5
             
 توجيه حكومي                       استمرار العمل لإلباء واالجداد  ؟تربية الحيواناتبب ممارسة زراعة المحصول السائد أو ما سـ ـ

 ....غيرها تذكر           التربة     صالحية               ارتفاع االسعار          استثمار لألموال         اختصاص بالدراسة 

 اختيار شخص             بتوجيه من الجمعيات الفالحية             توجيه حكومي   : بـ نتاج الزراعي يتم اال ــ 

  ..................غيرها تذكر 

 نعم            ال  ؟لالستثمار في مجال زراعة المحاصيل او تربية الحيوانات ــ هل حصلت على سلفة

 ؟لتي حصلت منها على السلفةما الجهة ا (نعم)اذا كان الجواب ــ 

 جهة اخرى تذكر مصرف استثماري           مصرف زراعي          
   

 عدد مرات التسليف التي حظيت بها ــ 
 
 
 ما المشاكل التي تعاني منها عند التسليف؟ـــ 
 ف             ب ــ طول مدة من  السلف الى الفالحين أ ــ صعوبة االجراءات التي ترافق التسلي 

 جـ ــ أرتفاع فائدة التسديد             د ــ أخرى تذكر .............. 

      حكومية  جهة           بذور تجهزها بنفسك           االسواق المحلية؟ ما مصدر البذور المستعملة في الزراعة ــ 

        .غيرها تذكر 

 )بألف دينار(     ما كلفة شراء  البذور في الموسم الزراعي ؟ــ 
 851-751 751-651 651-551 551-451 451-351 351-251 251-151 فأقل  151

        

 ؟ ما المشاكل التي تعاني منها بخصوص البذورــ 

 فأكثر  11 9-8 7-6 5-4 3 - 2 فأقل  1
      

851-951 951-1151 1151-1151 1151-1251 1251-1351 1351-1451 1451-1551 
       

                    

                    

                                        

                    
          

                    

                              

          

                    

          



 

 
 

 أ ــ عدم توفر البذور الجيدة من قبل الدولة           ب ــ ارتفاع اسعار البذور الجيدة 
 

 جـ ــ قلة خبرة الفالحين في استعمال البذور            د ــ أخرى تذكر ...................  
 ما مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذكر ــ 

 ..............ـ...  ب.............................................................أ .................................
 عضوية                     كيمياوية ؟ما نوعها (نعم)اذا كان الجواب نعم           ال            هل تستعمل االسمدة الزراعية ؟ ــ 

   ....اخرى تذكر جهة       االثنان معا        حكومية      جهة            سواق المحليةاال ؟ما مصدرهاو             االثنان معا 

 التعاون مع الدوائر الزراعية         بمعرفتك الشخصية     : هل ان استعمال االسمدة يتمــ 

 ؟  )ألف دينار( ما كلفة شراء االسمدة للموسم الزراعي الحاليــ 

 851-751 751-651 651-551 551-451 451-351 351-251 251-151 فأقل  151
        

  : ........................يذكر السبباستعمل االسمدة  (ال)اذا كان الجواب ــ اما 
 ؟ تذكر ما المشاكل التي تعاني منها بخصوص االسمدةــ 
 أ ــ أرتفاع اسعار االسمدة              ب ــ عدم توفر االسمدة من قبل الدولة  
 

 جـ ــ قلة خبرة الفالحين بخصوص استعمال االسمدة            د ــ أخرى تذكر ..........................  
 مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذكرــ 

 ................ـ...  ب.............................................................أ ...............................
      االسواق المحلية        ؟ما مصدرها (نعم)اذا كان الجواب نعم            ال               هل تستعمل المبيدات الزراعية ؟ ــ 

  .................اخرى تذكر جهة   االثنان معا                حكومية     جهة

 التعاون مع الدوائر الزراعية          بمعرفتك الشخصية    : هل ان استعمال المبيدات يتم ــ 

 ؟ بـ )ألف دينار( (2115-2114وسم الزراعي )شراء المبيدات الزراعية للم ـــ ما كلفة
 851-751 751-651 651-551 551-451 451-351 351-251 251-151 فأقل  151

        

 ما المشاكل المتعلقة بالمبيدات الزراعية ؟ تذكر ــ 
 أ ــ ارتفاع اسعار المبيدات            ب ــ عدم توفر المبيدات من قبل الدولة 

851-951 951-1151 1151-1151 1151-1251 1251-1351 1351-1451 1451-1551 
       

851-951 951-1151 1151-1151 1151-1251 1251-1351 1351-1451 1451-1551 
       

                                        

                                        

                    

                              

                    

                    

          

                    

                    

          

                    



 

 
 

 استعمال المبيدات            دــ أخرى تذكر ...................   جـ ــ قلة خبرة الفالحين في
 ما مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذكرــ 

 أ ...............................................ـ...  ب.............................................................
 التي تستعملها ؟ وعائديتها ما نوع المكائن واآلالت الزراعية ــ 

 نوعها 
 عائديتها

 جمعيات تعاونية  حكومية  مؤجرة  ملك خاص 

     ساحبة 

     حاصدة 

     باذرة 

     سيارة حمل 

     غيرها تذكر 

 ما المشاكل التي تعاني منها بخصوص المكائن واآلالت الزراعية ؟ تذكر ــ 
 ائن واآلالت الزراعية           ب ـــ عدم القدرة على أدارة المكائن واآلالت الزراعية أ ـــ عدم القدرة على شراء المك

 
 ......  جـ ــ عدم توافرها من قبل الدولة            دــــ ارتفاع اجور العمل  لتلك المكائن واالالت الزراعية            أخرى تذكر.......

 كرما مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذــ 
 أ ...............................................ـ...  ب.............................................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معلومات عن الري والبزل  المحور الخامس :

 بئر            مبزل         جدول فرعي    ؟ نهر رئيس        ما مصدر مياه الري في حقلك الزراعي ــ 

          مضخة كهربائية    ؟اذا كان بالواسطة كيف يتم و           بالواسطة              سيحاً ؟ كيف يتم االرواء ــ 

  االثنان معاً             )ديزل(مضخة وقود    

           ري بالتنقيط     ؟ماهي (نعم)اذا كان الجواب و           ؟ نعم              ال      هل تستعمل تقانات حديثة في الريــ 

 الغمر         الشرائ            المروز          االلواح؟ ما اسلوب الري المتبع ، و               ري بالرش  

 ما مشاكل التي تعاني منها بخصوص الري ؟ ــ 

 وزيادة الضائعات المائية -أ ـــ قلة المياه المتوافرة              ب ـــ انخفاض منسوب المياه           ج
    

 افر نظام دقيق للمراشنةدـ ــ عدم توافر الوقود لمضخات الديزل لنقل الماء أو انقطاع الكهرباء           ه ــ عدم تو 
 أخرى تذكر ...........       

 أ .....................       ب..............................ما مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذكر ــ 
 المحور السادس : معلومات عن النقل والتسويق 

 ؟ ...............اين           خارج المحافظة.............، ؟ ........اين           داخل المحافظة  : هل يكون التسويقــ 

                                        

                              

                    

                              

                                                  

                    

          

                    

                           

                    

                    

          



 

 
 

 ؟ ما نوع واسطة نقل االنتاج الزراعي عائديتها ــ 

 

 

ما كلفة نقل المحاصيل الزراعية للموسم الحالي ــ 
 ـ )ألف دينار(؟   ب

 851-751 751-651 651-551 551-451 451-351 351-251 251-151 فأقل  151
        

 

 

             ؟.............اين         جهة حكومية  ، ؟.............اين           االسواق المحلية؟ ها االنتاج يلاما الجهة التي يسوق ــ 
 االثنان معاً 

   بالتسويق ؟ ما المشاكل المتعلقةــ 
 أ ــ ارتفاع اجور نقل المحاصيل              ب ــ تأخير دفع اسعار المنتجات من قبل الدولة

 جـ ــ صعوبة االجراءات المتعلقة بفحص المحصول عند االستالم               دــ أخرى تذكر ...................  
 أ............ ب................مقترحاتك لحل هذه المشاكل ؟ تذكر  ماــ 

 المحور السابع : معلومات عن االرشاد والتوعية الزراعية 

 ما الجهة التي تقوم  (نعم)اذا كان الجواب ؟ نعم              ال              و هل تقوم بمكافحة اآلفات واالمراض الزراعية ــ 

  .................................غيرها تذكر          الشعبة الزراعية        مرشدون زراعيون          انت   ؟ بالمكافحة

  : ............................... يذكر السبب (ال)اذا كان الجواب و 

 ؟ نعم تستلم اصدارات ونشرات ارشادية  هل؟ نعم          كم مرة           ال           و  ــ هل دعيت الى ندوة ارشادية

 ؟ نعم            ال    من اداء جهات ذات العالقة باإلرشاد والتوعية الزراعية  هل تستفيد فعالً ال             ،  و    

 ؟ تذكر ما المشاكل المتعلقة باإلرشاد والتوعية الزراعية ــ 
 ب ـــ قلة المرشدين الزراعين    أ ــ قلة الخدمات االرشادية للفالحين        

 جـ ــ عدم توجيه المرشدين الزراعيين على تنويع المحاصيل  د ــ أخرى تذكر ............... 
 أ ..............ب.................تذكر  ؟ ما مقترحاتك لحل هذه المشاكلــ 

 ية زراعة الديوانية ؟ ــ ما درجة الرضا عن الخدمات واإلرشاد الزراعي اللذان  تقدمها مدير 
 

                                                                                                                                                                                                                   

 نوعها 
 عائديتها

 جمعيات تعاونية  حكومية  مؤجرة  ملك خاص 

     بيكاب

      ساحبة

     شاحنة 

 فأكثر1151 951-1151 851-951
   

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر
           

                    

          

                    

                              

                                        

                              

                    

          

                    



 

 
 

 ( 2ملحق رقم )
 عينة البحث 

حجم المجتمع  الوحدات االدارية 
 )*( االصلي

نسبة العينة الى  مجتمع العينة 
 المجتمع %

نسبة العينة الى مجموع 
 العينة في القضاء %

 1407 5 68 1361 مركز قضاء الديوانية 
 21 5 91 1824 ناحية السنية 
 41 5 189 3785 ناحية الدغارة 
 2403 5 112 2241 ناحية الشافعية 
 111 5 461 9211 المجموع 

 )*( يمثل عدد الفالحين العاملون في الزراعة فعاًل. 
 . 2114المصدر : مديرية زراعة القادسية ، قسم االحصاء ، بيانات غير منشورة لعام 

 تم استخراج حجم عينة البحث من خالل استعمال المعادالت اآلتية : -
 111÷ حجم المجتمع × عينة = نسبة العينة الى المجتمع حجم ال

عدد الفالحين والمزارعين في ÷ اما نسبة العينة الى مجموع العينة =عدد الفالحين والمزارعين في الناحية 
لالستزادة ينظر: فايز جمعة النجار ونبيل جمعة النجار وماجد راضي الزعبي ، اساليب      111×القضاء 

 . 115، ص2111، دار حامد للنشر والتوزيع ، 2)منظور تطبيقي( ، طالبحث العلمي 
 

 
 (3ملحق رقم )

 المساحة الكلية للوحدات االدارية والمساحة المستثمرة فعاًل بالزراعة فيها 
 المساحة المستثمرة فعاًل بالدونم   المساحة الكلية )بالدونم( الوحدات االدارية 

 49811 138511 مركز قضاء الديوانية 
 31111 84111 ناحية السنية 
 34111 97846 ناحية الدغارة 
 29725 163151 ناحية الشافعية 
 143525 483396 المجموع 

 المصدر: 
 . 2114، بيانات غير منشورة لعام والمتابعة  مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم التخطيط -
   .   2114نات غير منشورة لعام مديرية زراعة محافظة القادسية ، شعبة األراضي ، بيا -
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  . 2115ة محاصيل الحبوب ، بيانات غير منشورة ، لعام مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم اإلنتاج الزراعي النباتي ، شعب المصدر:



Abstract 
       The problem with search actually select the general spatial analysis for 
modeling the use of agricultural land in the district of Diwaniyah , the study adopted 
a scientific problem and put forward several hypo theses have represented that there 
is a system of factors influenced the spatial analysis for modeling the use of 
agricultural land to reveal the reality of these uses and modeled in the study area.     
      This study adopted the formal curricula, alone with the regional approach, and 
therefore the approaches tow complement each other analysis and in perpetration 
and linking of a auntie data and statistics through the use of statistical methods 
designed to address variables down to the spatial analysis and revealed spatial 
relationships relational uses of agricultural land in the district of Diwaniyah .             
       The study consists of four chapters, in retested in the sirs chapter evidence 
theoretical study and is located in tow sections, taking the first research methodology 
and style, while the second terms of study and concepts, and a Geographical factors 
are instrumental lesson in the uses of agricultural land in the district of Diwaniyah, 
signed in three sections, the first of which concerned with natural factors are in 
submental in the uses of agricultural land in the district of Diwaniyah while the 
second said human factors at effecting  the uses of agricultural land, and came to 
the third statement of life factors at effecting  the uses of agricultural land.              

       While include third chapter analysis uses of farm land in spend Diwaniya, is this 
chapter two sections discussed section the first of which tests farmland production 
(crop) either find the second relates to analyze the uses of the land of agricultural 
production of lives tock, the chapter fourth have discussed the modeling of uses of 
the land of agricultural production (crop) and dame section of modeling uses of the 
land of agricultural production animal, down to achieve the models cartography 
shows uses of agricultural plant and animal and finally reached the study to clause of 
the conclusions and suggestions.                                                                  
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