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 تقديرشكر و

الحمددددد ذ الددددو  ال ارجددددو اال ف ددددلو وال ا تمددددد ّالب بولددددو وال  تمسدددد  ّالب بحبلددددو   وال دددد ة        
الددى ديددن اذ المتددين  اف دد  مددن  والسدد م  لددى مددن  بيددزل  ليددو القددرين بلسددان  ربددي مبددين الدددا ي  

عبدداد يبييددا محمددد و لددى جميددا يل بيتددو الطيبددين الطدداهرين يطددب بال دداد والقدداجم بحجدد  اذ  لددى ال
 م ابي  الهدى والعروة الوثقى .

 وبعد ...
دَل  دل الف دددل   بدال تعدالىهدأل دلدإن مدن  دب اإلسد م  ن يعددددرف الف دف  ))َواَل َتيَسدواا  ال َف  

(( )البقرة / بوافر الشكر والعرفان ّلدى ( يطيب لي وايا اختم جهد  العلمي هوا ان  تقدم 732َبي َيكام 
األسددتاو الدددكتور)  دد ه ياركددو ملدد  الخميسددي(و لتف ددلو بقبددول اإلشددراف  لددى هددو  الرسددالة ولمددا 
بول من جهد  ادب في االشراف والتوجيو العلمي السديد والو  مدد يددال لتسدا د يددال فشددت  ليهدا 

غمريددي  ّوهددو  الرسددالة   كبيددر فددي ايجدداز وسددارت بهددا يحددو طريددب اليددور   ممددا كددان لددو االثددر ال
بطيبتو وحسن اخ بو وغزارة  لمو وتشجيعو المتوا ل لي واي اه ما غمض وال  يسدى ارشداداتو 

  دا يا لو من العلي القدير الييرة  بدال  فكان اخا ببل ان يكون مشرفال اطال اذ  مر  لخدمة العلم 
 نَّ  ليو بال حة والتوفيب والعمر المديد. يمّن 

فددي واسدداتوتو االجدد ء بسددم الجغرافيددة  الجزيددل الددى رجدديس ت ددي الواجددب ان  تقدددم بالشددكريق      
جامعددة القادسددية .  رفايددال ميددي بالجميددل لمددا بدددمو  لددي مددن د ددم طيلددة مدددة الدراسددة    اآلدابكليددة 

 فد اجي لهم بالتوفيب للمزيد من العطاء الو  ال يي ب وال يأفل يور  . 
 –  وتقدير  ّلى زم جي طلبة الدراسات العليا في بسم الجغرافية كما  تقدم بخالص شكر      
لما  بدو  من مسا دة لي  ثياء السية التح يرية ومرحلة البحث .  القادسيةجامعة  –اآلدابكلية 

 تقدم بالشكر الجزيل ّلى  مياء و مييات بسم الجغرافية والمكتبات العلمية في جامعة القادسية 
بابل وجامعة الكوفة وجامعة المثيى  ومكتبة الديوايية  لما وفرو  لي من  وجامعة بغداد وجامعة

 المواد العلمية  ثياء فترة البحث.
و تقدم بوافر شكر  وتقدير  ّلى موظفي مديرية زرا ة القادسية وموظفي الجهاز المركز         

لى ميتسبين ا لشعب الزرا ية لإلح اء في القادسية وموظفي مديرية طرب وجسور القادسية وا 
والموارد الماجية في ب اء الحمزة لما  بدو  من مسا دة في الح ول  لى البيايات والمعلومات 

من بدم لي المسا دة مهما   بدم خالص شكر  وتقدير  وا توار  لكل    و  التي تخص الرسالة 
ذ خير جزاء كان حجمها و فتها والوين لم يتسا المجال لوكر  سماجهم ولهم  د و  ن يجزيهم ا

 الباحث                                                      المحسيين  يوا سمياا مجييب.
 



 
 

 المستخلص 
ترمي دراسة استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة الكشف  ن التباين المكايي        

يموها وتطورها   وبيان  همية واتجاهات  7102الستعماالت األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة لسية 
 ثر العوامل الطبيعية والبشرية في ول  التوزيا   ما ّظهار المشاكل والمعوبات التي تحد من تيمية هو  

 االستعماالت وتطويرها ومحاولة معالجتها للو ول الى االستغ ل األمثل لألرض. 
في استعماالت األرض الزرا ية مشكلة  لمية لوا فقد  تخوت الدراسة من العوامل الجغرافية المؤثرة        

يتم دراستها للكشف  ن مدى تأثير العوامل الجغرافية  لى يوع وكمية المحا يل المزرو ة وتوزيعها 
الزمايي والمكايي في الق اء   وللتحقب من  حة الفرض الرجيس والقاجم  لى ان استعماالت األرض 

الجغرافية الطبيعة والبشرية والحياتية   فقد ا تمدت الدراسة  لى  الزرا ية في ب اء الحمزة تتأثر بالعوامل
الميه  اليظامي في تحديد وتقييم العوامل الجغرافية التي تؤثر  لى استعماالت األرض الزرا ية   
ود مت بالميه  المح ولي للكشف  ن كل  مح ول من حيث طبيعتو و هميتو وكمية ايتاجو متخوة من 

سال لبيان طبيعة استعماالت األرض الزرا ية   وا تمدت الدراسة  لى االسلوب الكمي وحدة المساحة اسا
للكشف  ن الع بة بين المتغيرات )المساحة وكمية اإليتاج(  ن طريب استعمال معامل االرتباط البسيط 

( Fمة )بيرسون لتحديد بوة واتجا  الع بة بين المتغيرات والختبار داللتها المعيوية تم استخراج بي
 ( الجدولية الختبار مستوى المعيوية ودرجة حريتها . tالمحسوبة وحساب بيمة )

ا تمدت الدراسة في مراحلها جميعها المعلومات والبيايات األح اجية  لى مستوى الوحدة الت ييفية      
طعات وايما ال غرى )المقاطعة( وهوا ما يعطيها يو ال من الخ و ية ّو لم تكتف بدراسة  يية من المقا

 ( مقاطعة مما سا د  لى الكشف  ن تفا يل خ اج ها الجغرافية .72تياولتها جميعال بعددها البالغ )
ت ميت الدراسة اربعة ف ول تياول الف ل األول اإلطار اليظر  للدراسة ويقا في مبحثين ا تيى     

مها   ودرس الف ل الثايي األول ميها بميهجية البحث واسلوبو والثايي بم طلحات الدراسة ومفاهي
العوامل الجغرافية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة ويتكون من ث ث مباحث 
ا تيى األول ميها بالعوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية التي تشتمل  لى 

يبات الطبيعي(   والثايي  لى العوامل الجغرافية البشرية )السط    المياخ   التربة  الموارد الماجية   ال
المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية والتي تشتمل  لى )االيد  العاملة   الحيازة الزرا ية   طراجب 
الر  واساليبو ويظام البزل   والسياسة الزرا ية   وطرب اليقل والتسويب الزرا ي(   بييما كان المبحث 

ال بالعوامل الحياتية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية والتي تتمثل بد )يفات المحا يل الثالث معيي



 
 

الحقلية   ويفات محا يل البستية   ويفات محا يل الخ ر( ف  ل  ن العوامل الحياتية المؤثرة  لى 
 اإليتاج الحيوايي و وامل التهجين والت ييف الوراثي.

ث وابا استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة ويقا في مبحثين بييما ت من الف ل الثال      
تياول األول ميها وابا استعماالت األرض الزرا ية لإليتاج اليباتي )المح ولي(   و يى المبحث الثايي 
بوابا استعماالت األرض الزرا ية لإليتاج الحيوايي   اما الف ل الرابا فدرس تيمية التركيب المح ولي 

عماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة من خ ل مبحثين ا تيى األول بالمشاكل التي تواجو الست
استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة   بييما تياول الثايي سبل تيمية استعماالت األرض 

 . الزرا ية و والل الى تحقيب استعماالت مثلى وختمت الدراسة بجملة من االستيتاجات والتو يات
وبد  ظهرت الدراسة بلة تيوع المحا يل الزرا ية في ميطقة الدراسة وسيطرت محا يل وات  دد        

بليل  لى الجزء األكبر من مساحة األرا ي ال الحة للزرا ة ّو تبين ان محا يل الحبوب بد شغلت 
ي )الحيطة %( من مساحة األرا ي المزرو ة في  موم ميطقة الدراسة السيما مح ول21.07يسبة )

%( من مجموع مساحة محا يل الحبوب في حين شغلت محا يل 22.07والشعير( استأثرت بيسبة )
%( 3.23%( من مساحة األرا ي المزرو ة وشغلت محا يل الخ ر ما يسبتو )7.02العلف يسبة )

%( من مساحة 73.77ميها و يد جما يسبة محا يل الحبوب والعلف والخ ر معال تكون اليسبة )
 را ي الزرا ية وهوا يؤكد  لى بلة تيوع المحا يل الزرا ية في ميطقة الدراسة . األ

وكشفت الدراسة ان تربية الحيوايات في معظم مقاطعات ميطقة الدراسة تمثل يشاطال ثايويال مكم ل         
ات لإليتاج الزرا ي )المح ولي( وليس تخ  يال   ّو ظهر ان تربية األغيام تتفب ما توفر مساح

واسعة من األرا ي غير المستغلة بالزرا ة   بييما تربية األبقار تتفب ما  تساع مساحة محا يل العلف 
  وكشفت الدراسة  ن بلة ا داد الجاموس في مقاطعات ميطقة الدراسة بسبب التقاليد والعادات 

 االجتما ية .
يمية استعماالت األرض الزرا ية في وتبين ان للعوامل الطبيعية تأثيرال  بل في المشاكل التي تواجو ت

ب اء الحمزة مقارية بالعامل البشر  فاألخير لو تر  بدون معالجة ستتحول مساحات واسعة من 
االرا ي الزرا ية الى  را ي ملحية تيتشر فيها يباتات الق ب والبرد  كما تواجو استعماالت األرض 

شاريا االستثمارية المختلفة الو  كثيرال ما تكون  لى الزرا ية خطر الزحف العمرايي والتوسا في ابامة الم
حساب االرا ي الزرا ية الخ بة مما يهدد مساحاتها بالتقلص التدريجي ما مرور الزمن اوا استمر 

 الحال بهوا الشكل من دون تخطيط .      
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  : المقدمة

راسة استعماالت االرض الزرا ية  مرال مهمال لكثير من الفعاليات المتعلقة بتيمية تعد د      

وتخطيط المشاريا الستغ ل األرا ي و دارتها   فاألرض الزرا ية كايت وما تزال م درال مهمال 

لتأمين الغواء لإليسان وبول  فهي تؤد  دورال مهمال واستراتيجيال في تحقيب األمن الغواجي 

 رار االبت اد  للدول. واالستق

ولما كان استعمال األرض الزرا ية هو يتيجة للتفا ل بين العوامل الطبيعية والبشرية فأن       

االستعمال يتباين مكاييال ويتغير زماييال بحسب الموارد المتوفرة وبدرات األيسان   وبما ان 

المكايية وميها استعماالت األرض الجغرافية هي  لم الع بات المكايية لوا فأن دراسة الع بات 

ظهار مستوى استثمار  لها  الزرا ية تهدف ّلى تحليل وتو ي  كيفية استغ ل األيسان لألرض وا 

في يطاب معين  ن طريب مدة زميية محددة لمعرفة مدى التوافب بين اإلمكايات الجغرافية 

ات اإليتاج المختلفة ومدى المتاحة من ياحية واالستغ ل ومستوا  وحجمو ويو يتو وخ اجص  دو 

 كفايتها من ياحية  خرى . 

 ن ما يعطي  همية لمثل هو  الدراسة  كون ب اء الحمزة يعد من المياطب الزرا ية والتي       

تعتمد  لى االيتاج الزرا ي بالدرجة األولى ّو ّن  كثر سكايها هم ريفيون ودراستها  لى مستوى 

ساسيال مهمال ليجاه الخطط والبرام  التيموية لإلفادة من موارد المقاطعات الزرا ية يعد مطلبال  

الميطقة لما تقدمو من بيايات ومعلومات  ن استعماالت األرض الزرا ية بشقيو اليباتي 

والحيوايي   والكشف  ن المشاكل التي تعايي ميها استعماالت األرض الزرا ية في ميطقة 

بل تيمية هو  االستعماالت للو ول ّلى االستثمار الدراسة ومحاولة معالجة هو  المشاكل وس

 الم جم والكفؤ لألرض الزرا ية .  



 
 

 ولالفصل األ
ولمفـاهيمي  طار النظري  اإل
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 المبحث االول
 منهجية البحث واسلوبه

       The Research Problemاواًل : مشكلة البحث   
لوا  دراستو. حاول الباحث االجابة  ليو  ن طريبعر ها بشكل سؤال ييلطره مشكلة البحث       

 اآلتية :  باألسجلةحددت المشكلة في هو  الدراسة 
 الزرا ية في ب اء الحمزة ؟  األرضما العوامل الجغرافية المؤثرة في استعماالت  – 0
 الزرا ية في ب اء الحمزة ؟  األرض ولي الستعماالت ما التركيب المح – 7
 الزرا ية في ب اء الحمزة ؟  األرضهل هيال  تباين مكايي في استعماالت  – 3
الزرا ية في ب اء الحمزة في  وء العوامل الجغرافية  األرضتقويم استعماالت هل باإلمكان  – 2

 ؟ وات التأثير في تل  االستعماالت الطبيعية والبشرية 
 األرضالزرا ية في  وء التركيب المح ولي الستعماالت  األرضكيف يمكن تيمية استعماالت  -0

 في الق اء ؟ الزرا ية ودرجة مثاليتها او م جمتها 

     Hypothesis Researchثانيًا : فروض البحث     
الزراعية  األرضاالت تتأثر استعمالبحث الرجيسة  لى اليحو اآلتي : )) يمكن  ياغة فر ية          

في قضاء الحمزة بجملة من العوامل الطبيعية والبشرية والحياتية التي تعمل على تنوع هذه 
 . ((االستعماالت كمًا ونوعًا بين المقاطعات الزراعية التابعة لمنطقة الدراسة

 الفروض الثانوية فتمثلت باآلتي :  أّما      
  وان الزرا ية في ميطقة الدراسة األرضستعماالت  ولي الوجود تباين بمساحات التركيب المح – 0

 هيا   وامل جغرافية طبيعية وبشرية تقف وراء هوا التباين . 
  .الزرا ي والموارد الماجية لإليتاجالمساحة ال الحة تباين الزرا ية ب األرضتتأثر استعماالت  – 7
تباين والمكاجن واآلالت الزرا ية في وخبرتها را ية العاملة الز  باأليد تؤثر العوامل البشرية المتمثلة  – 3

 الزرا ية في ب اء الحمزة .  األرضاستعماالت 
م تيميتها  مباتقف  اجقال متعددة مشاكل الزرا ية في ميطقة الدراسة  األرضتواجو استعماالت  – 2

 وتطوير العملية االيتاجية بشقها اليباتي والحيوايي.
 
 



 
 

   The aim and Justification researchمبرراته  و  دوافع البحثثالثًا : 
التباين المكايي الستعماالت العوامل الجغرافية وات التأثير في الكشف  ن  ّلى يهدف البحث       
بغية ت ييفها ومحاولة  يجاد توزيا جغرافي يتياسب ما الخ اجص الطبيعية والبشرية الزرا ية  األرض

 لتوزيا وتحليل اإليتاج وتحديد  كثرء  ورة  ن وابا حال هوا الميطقة الدراسة   ومن ثم   طا
دون زيادة اإليتاج وتحسين يو يتو ومن ثم ّيجاد الحلول الياجزة لتل  من المشك ت التي تحول 

 االستعمال األمثل لألرض.  ّلىوول  و والل المشك ت التي تعترض سبل تيمية هو  االستعماالت 
 تمثلت بما يأتي : مبررات البحث ف أّما     
محافظة القادسية والتي تيت  محا يل تعد ميطقة الدراسة من المياطب الزرا ية الواسعة  من  – 0

مح ولي الحيطة والشعير ف  ل  ن محا يل اخرى مثل محا يل البستيو زرا ية مختلفة والسيما 
 والخ ر. 

 لى الرغم من بلة  الزرا يةلمقاطعة دراسة تف يلية وبحث  لى مستوى ا ّلىافتقار ب اء الحمزة  – 7
 المعلومات االح اجية والبيايات المتعلقة بها . 

ان ممارسة العمل الزرا ي هو السمة الغالبة لسكان ميطقة الدراسة   ف  ل  ن وجود االمكاييات  – 3
 الزرا ية وتطويرها.  األرضاستعماالت ال زمة لتيمية 

اء مما شجعو يحو دراسة الميطقة ميداييال وم حظة استعماالت رغبة الباحث كويو من سكية الق  – 2
 اليتاج  اليهاجية وفب الميه  العلمي. ّلىالزرا ية و والل  األرض

         Approach Researchرابعًا : منهج البحث    
والهادفة يعرف الميه  العلمي  لى ايو احد اساليب التيظيم الفعالة لمجمو ة من االفكار المتيو ة       

لقد ا تمد البحث الميه  اليظامي )اال ولي( والو  يحدد العوامل و  (0)للكشف  ن حقيقة شكل الظاهرة.
 لإليتاجالزرا ية من حيث يسبة وجودها ودرجة م جمتها  األرضالجغرافية المؤثرة في استعماالت 

  )المح ولي( ليكون  لى الميهوكثيرال ما يعتمد او الستعمال معين بشكل خاص     امةالزرا ي 
يعمل  لى دراسة مح ول زرا ي معين او تقوم الدراسة وهوا بدور  مكم ل ودا مال للميه  )اليظامي( 

وبد تم اال تماد بالتعريف بالمح ول من حيث طبيعتو واهميتو وكمية ايتاجو والعوامل التي تؤثر فيو. 
في مقاطعات ميطقة الدراسة و تخوت   لى ميه  وحدة المساحة لدراسة استعماالت األرض الزرا ية

 اإلدارية مساحة لتو ي  التباين في استعماالت األرض الزرا ية.المقاطعة بو فها   غر الوحدات 
ف  ل  ن ا تماد الدراسة االسلوب الكمي في تحليل الع بة بين المساحة المستثمرة بزرا ة المحا يل 

والتي  (SPSS)لحقيبة االح اجية للعلوم االجتما ية وكمية االيتاج الزرا ي باستعمال بعض برام  ا
                                                           

( محمد  بيدات وزمي     ميهجية البحث العلمي   القوا د والمراحل والتطبيقات   دار واجل لليشر والطبا ة    مان   (0
  .  30  ص 0777



 
 

تمثلت باستعمال معامل االيحدار الخطي ومعامل االرتباط البسيط )بيرسون( لقياس بوة واتجا  الع بة 
ا تمدت  لى ا  ان الدراسة مح ول   ومعززال بالتحليل للع بة بين )المساحة( وكمية االيتاج لكلَّ 

ليل والتفسير  ولي واالسلوب الكمي معززال بالتحا واستكملت بالميه  المحالميه  اليظامي في بدايته
 الدبيب لليتاج 

     Special Limits Researchخامسًا : حدود البحث       

تتمثل حدود البحث بالحدود المو و ية والمكايية والزمايية   تمثل الحدود المو و ية باستعماالت       
ب اء  ايية لميطقة الدراسة تتمثل فيالحدود المك  مبا.  يية في ب اء الحمزةوالحيوا المح ولية األرض

و تقا ميطقة الدراسة في الجزء الجيوبي والجيوبي الغربي ميها   حمزة احد اب ية محافظة القادسية ّال
اليجف يحدها من الشمال مركز المحافظة   ومن الشمال الغربي ياحية غماس ومن الغرب محافظتي 

 الجيوب محافظة المثيى . ى  ومن الشرب ياحية يل بدير التابعة لق اء  ف    ومنوالمثي

وبين خطي طول ( شماالل  01  30°- 37°)فلكيال فيقا ب اء الحمزة بين داجرتي  رض  مبا      
(31  22° - 01 20°( شربال خريطة )و 0   )( كم7322.2تبلغ مساحة ب اء الحمزة )بما يسبتو  7
ث ثة وحدات ادارية  ّلى. ويقسم اداريال 7( كم2003المحافظة البالغة ) مجموع مساحة %( من77.7)

وياحية الشيافية  7( كم021وياحية السدير بمساحة ) 7( كم200بمستوى ياحية وهي مركز الق اء )
 ( .7خريطة ) 7( كم0037.2بمساحة )

%( من 2.2( ا  بيسبة )3خريطة )( 0( مقاطعة زرا ية جدول )72ة  لى )تشتمل ميطقة الدراس       
( مقاطعة 2و ي م مركز الق اء )( مقاطعة زرا ية   300ّالبالغة ) مجموع مقاطعات محافظة القادسية

( مقاطعة بيسبة 00%(   وياحية الشيافية )70( مقاطعة بيسبة )3  وياحية السدير ) %(77بيسبة )
 %( من مجموع المقاطعات الزرا ية في الق اء .23)

اليباتي )المح ولي(  لإليتاجالزرا ية  األرضحدود البحث الزمايية فتمثلت باستعماالت   مبا      
 .  7102وااليتاج الحيوايي لسية 

 

 
 



 
 

 ( 0خريطة )
 الموبا الجغرافي والفلكي لق اء الحمزة باليسبة لمحافظة القادسية 

 
طة محافظة القادسية اإلدارية ، بغداد ، بمقياس رسم  الهيأة العامة للمساحة ، خريوزارة الموارد المائية ، المصدر: 

5000000:1  ،2009. 
 



 
 

 ( 7خريطة )
 الوحدات اإلدارية في ب اء الحمزة 

 
الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية اإلدارية ، بغداد ، بمقياس رسم  وزارة الموارد المائية ، المصدر: 

5000000:1  ،2009. 



 
 

  ( 0جدول )
  7102قاطعات الزرا ية ومساحاتها في ب اء الحمزة سية الم

 من مجموع المقاطعات%  المساحة اسم المقاطعة رقم المقاطعة الوحدة االدارية 
 2كم دونم

  
ضاء

 الق
ركز

م
 

 1.2 30 12000 المالحة 3
 4.4 105.34 42137 الشوفة 4
 3.8 91 36421 البديري 7
 2 47.78 19114 عزيز اهلل 8
 4.3 104 41637 ابو حشيش 9
 11 264 105623 الرملة 11
 3 72.67 29068 الرملة 12

 29.9 715 286000 - - المجموع

ية   
ناح

دير
لس

ا
 

 2.1 50.23 20094 الدحاية 1
 3.3 80.52 32208 الدحاية وام العظام 2
 4 96 38407 المالحة وابو صجم 3
 5.6 134 53585 الجزيرة والفوار 5
 3.5 84 33612 مدين وابو عرابيد 6
 4 95.23 38094 هنبل وابو عرابيد  7

 22.6 540 216000 - - المجموع

ية   
ناح

فية
شنا

ال
 

   

 6.5 157.1 62840 الهرد وام الماش 2
 2.8 66.82 26729 المسعودية والحكمة 3
 2.9 70.48 28159 الهطبل والمرزية 4
 1.5 35.87 14350 الجزرة وكرماشة 5
 2.11 50.55 20220 الطلعة 5
 2.9 46.1 18473 العكروكية 6
 0.7 15 6000 ابو الهفت والسمسم 8
 0.6 16.31 6526 ابو حياة 9
 3.4 84.53 33812 هور اهلل 10
 6.8 163 65194 الركبانية 11
 17،  2 426.9 170782 العسرة وام الخيل 12

 47.5 1132.7 453080 - - المجموع 
 %100 2387.7 955080 - 24 القضاء مجموع

وناحية السدير ، وناحية حمزة ، القادسية ، الشعب الزراعية في )مركز قضاء المديرية زراعة وزارة الزراعة ، المصدر : 
 .  2014، بيانات غير منشورة سنة  األراضيالشنافية( ، قسم 



 
 

 ( 3خريطة )
 7103ة لمقاطعات الزرا ية في ب اء الحمزة لسيا

 
المقاطعات الكادسترائية )لكل مقاطعة( ، بمقياس رسم  ة محافظة القادسية ، خرائطمديرية زراعالمصدر: اعتمادًا على : 

 (.1بيانات الجدول )و  .2009،  20000:1



 
 

   Sources Research and Referencesسادسًا : مصادر البحث ومراجعه    
ومعلوماتها والمؤشرات االحصائية التي تتطلبها على مصدرين ها جميعاعتمدت الدراسة في بياناتها      
 ن هما : يرئيس

: والتي شملت الدراسات المكتبية من الكتب  المعلومات التي تم جمعها من الدراسات النظرية – 1
العلمية ورساجل الماجستير والدكتورا  والبحوث العلمية الجغرافية وغير الجغرافية   والتي لها   بة 

ها بيايات ستح لة من المؤسسات الرسمية و كثر مو وع البحث   ف  ل  ن البيايات والمعلومات المب
 غير ميشورة تم توظيفها في البحث . 

تمثلت بالم حظة او المشاهدة المباشرة والمقابلة : ي تم جمعها من الدراسة الميدانيةالمعلومات الت – 2
( 2و ت ميت االستمارة )ل الم در المهم لمعلومات البحث  ّالشخ ية   واستمارة االستباية التي تمث

%( من 0( ف حال بيسبة )223بلغت )( )وز ت  لى  يية  شواجية طبقية  (0)سؤاالل  (20محاور و)
%( 70.0%(  لى ياحية السدير و)72%( لياحية الشيافية و)22.0المجتما االح اجي وتوز ت بيسبة )

  (7) لى مركز ب اء الحمزة.
        The Research Out Lineبعًا : هيكلية البحث   سا

  فكان متعددة شكال ف ول  مت بين طياتها خراجط وجداول وات ميت هيكلية البحث اربعة        
 سلوبو   في ال  المبحث االول ميه  البحث و  يقا في مبحثين   (االطار النظري للبحث)الف ل االول 

المؤثرة العوامل الجغرافية )البحث ومفاهيمو   ويابش الف ل الثايي  ما  م المبحث الثايي م طلحات
ول العوامل ا في ث ثة مباحث ت من المبحث األويق (الزراعية في قضاء الحمزة األرضفي استعماالت 

الزرا ية   وتياول المبحث الثايي العوامل الجغرافية  األرضالطبيعية المؤثرة في استعماالت الجغرافية 
ي المؤثرة فالمبحث الثالث فدرس العوامل الحياتية   مباالزرا ية.  األرضة المؤثرة في استعماالت البشري

 . الحمزة ب اءالزرا ية في  األرضاستعماالت 
يقا   و (الزراعية في قضاء الحمزة األرضواقع استعماالت )الف ل الثالث فقد اختص بدراسة   مبا     

  مبا  اليباتي )المح ولي(  لإليتاجالزرا ية  األرضوابا استعماالت ول هوا الف ل في مبحثين يابش األ
الف ل  أّمالإليتاج الحيوايي في ب اء الحمزة   الزرا ية  األرضالمبحث الثايي فيتعلب بوابا استعماالت 

وت من  (الحمزة الزراعية في قضاء األرضتنمية التركيب المحصولي الستعماالت )بد الرابا فقد ا تيى
ة   فيما كايت سبل تيميالزرا ية  األرضين تياول المبحث االول المشاكل التي تواجو استعماالت مبحث

                                                           

 ( . 7ملحب ) (0)
) 011÷ حجم المجتما اال لي × ( تم استخراج حجم العيية حسب القايون اآلتي : )حجم العيية = يسبة العيية الى المجتما )

( ل ستزادة 011×  دد الف حين والمزار ين في الق اء ÷ و)يسبة العيية الى مجموع العيية =  دد الف حين والمزار ين في الياحية 
   0  دار حامد لليشر والتوزيا   ط (spss)ال  اليجار   االح اء في التربية والعلوم االيسايية ما تطبيقات ييظر : يبيل جمعو  

 .    32  ص 7101 مان   
 ( .  3( ملحب )7)



 
 

والعقبات  تك الحلول والمقترحات لمعالجة المش من خ لالحمزة ب اء الزرا ية في  األرضاستعماالت 
لص البحث تيمية اهم ما ت ميتو دراسة المبحث الثايي . وخسبل هو  االستعماالت و التي تواجو 

بمجمو ة من االستيتاجات وبعض التو يات المهمة التي ييبغي االخو بها لتحقيب االستعمال االمثل 
 ليزية . باللغة االيج الزرا ية   ف  ل  ن ملخص البحث لألرض

   Similar Studiesثامنًا : الدراسات المشابهة    
ات الع بة بمو وع البحث لمعرفة المياه  يأتي االط ع  لى بعض الدراسات المشابهة السيما و     

 ن محاولة ان تبد  الدراسات ال حقة من حيث ايتهى التي اتبعتها هو  الدراسات واالستفادة ميها   ف  ل 
اآلخرون   لوا فان القاء يظر   لى مثل هو  الدراسات يمكن ان يعطييا فكرة  ن بعض الجوايب التي 

هوا المجال   الن في ول  تجايس وتكامل لسلسلة البحوث العلمية في بالبحث  يد دراستهم بتياولوها 
 وفيما يأتي  رض لبعض الدراسات المشابهة العرابية والعربية واالجيبية التي تياولت (0)مجال تخ  و.
 الزرا ية.  األرضدراسة استعماالت 

 العراقية : الدراسات  – 1
دراسات الجغرافية الراجدة في هوا الميدان السيما ايها التي تعد من ال (7)دراسة علي محمد المياح : -

وا تمدت اتبعت االسلوب الكمي لدراسة التغير باستعمال دالة الخط المستقيم )تقيية معامل االيحدار( 
 الدراسة في مو و ها الجزء الجيوبي من العراب . 

االتجاهات المكايية لتغير حاول الباحث في هو  الدراسة الكشف  ن  (3)ل االسدي:دراسة شمخي فيص -
( متخوال من وحدة المساحة 0773 -0723الزرا ية في ب اء المياورة للمدة من ) األرضاستعماالت 

  وبد استعمل يف من  يوف االستعماالت الزرا ية  لكلَّ التغير  معيارال لول    لبيان يوع وحجم واتجا 
 في الق اء.جميعها  ستعماالت الزرا ية لل الكارتوغرافي الكمي و زز  بالتمثيسلوب الالباحث ا

الزرا ية وت ييفها و  بة  األرضتياولت هو  الدراسة مس  الستعماالت  (4):كر جودتدراسة ندى شا -
رة في توزيا هو  االستعماالت بيمو السكان وتوزيعهم ف  ل  ن  رض المقومات الطبيعية والبشرية المؤث

المشك ت التي تواجو هو  االستعماالت ويثارها  لى مديية بغداد  و حت الدراسةهو  االستعماالت   و 
 ف  ل  ن التو يات المستقبلية لهو  االستعماالت. 

                                                           

 . 03  ص 0773 امر ابراهيم بيديلجي   البحث العلمي واستخدام م ادر المعلومات   دار الشؤون الثقافية   بغداد    0))
( ، 13لي محمد المياح ، تغير استثمار االرض الزراعية في العراق ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد )( ع1)

 .   3880( ، بغداد ، منشور 4الجزء )
( شمخي فيصل ياسر االسدي ، االتجاهات المكانية لتغير استعماالت االرض الزراعية في قضاء المناذرة للمدة 1)
 .   3881ة دكتوراه )غير منشورة( ، مقدمة الى كلية التربية )ابن رشد( بجامعة بغداد ، ( ، اطروح3881 -3871)

و  0702يدى شاكر جودت   استعماالت االرض الزرا ية في ياحية الطارمية و  بتها بالتوزيا السكايي لعامي  2))
  . 0773  اطروحة دكتورا  )غير ميشورة(   كلية التربية   جامعة بغداد    0772



 
 

 األرضالكشف  ن التباين المكايي الستعماالت  ّلىتهدف الدراسة  (1)دراسة محمد مسلم الحسوني: -
االستعمال االمثل باال تماد  لى  تحديد ّلىالزرا ية و  بتها بالعوامل الطبيعية والبشرية كول  تهدف 

االستعمالية والتخطيط ل ستعمال الزرا ي المستقبلي  األرضبابلية االساليب الكمية   ف  ل  ن ت ييف 
 معتمدة في ول   لى معايير التركيب المح ولي.

ة في يابشت الدراسة تحليل الخ اجص الجغرافية المؤثر  (7):كمال صالح كزكوز العاني دراسة  -
االستعماالت وابا تل   ّلىالزرا ية في ريف مركز ب اء الرماد  ومن ثم الو ول  األرضاستعماالت 

معالجة المشاكل باال تماد  لى مقاييس التغير اليسبي لوحدة المساحة وكمية االيتاج   ف  ل  ن 
 الزرا ية.  األرضالطبيعية والبشرية التي تواجو استعماالت 

سلوب التحليل واالستيتاج والربط بين ا تمد الباحث   (3):مسعوديالحسين خضير الدراسة عباس عبد  -
م ما الخ اجص الجغرافية في ميطقة الدراسة   متخوال ل األمثل وبما يت ءاالستعما ّلىالظواهر للو ول 

وتوزيعو وبد ا تمد الميه  المح ولي ودرس كل مح ول  لى حد  من )الياحية( وحدة مساحية   
 رافي  لى اساس مدى تركز  في الوحدات االدارية. الجغ

 لى  التأثيرالعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في كشفت الدراسة  (4)م الحربي:دراسة عايد سلو  -
 األرضالزرا ية في الياحيتين   ف  ل  ن الكشف  ن التباين المكايي الستعماالت  األرضاستعماالت 

 ّلىالباحث  )المقاطعة الزرا ية( واخيرال خلصمح ولي  لى مستوى الزرا ية من حيث التركيب ال
 الزرا ية في الياحيتين . األرضتخطيط استعماالت 

ثرة في استعماالت ؤ الم ت ميت الدراسة تحليل الخ اجص الجغرافية (5):دراسة عبد فرحان الدليمي -
الزرا ية خ ل مدة  األرضت الزرا ية في ب اء القاجم    ن الكشف  ن التغير في استعماال األرض

 ملية تيمية زرا ية وتطور زرا ي جاد لزيادة  ّلى ن الميطقة بحاجة  ّلىالدراسة   وتو لت الدراسة 
 الزرا ية ومن ثم اإليتاج واإليتاجية.  األرا يمساحة 

                                                           

( محمد مسلم الحسويي   الع بات المكايية الستعماالت االرض الزرا ية في ياحية الكفل وابو غرب   اطروحة دكتورا  )غير 0)
  .  0772ميشورة(   كلية التربية )ابن رشد(   جامعة بغداد   

اطروحة دكتورا  )غير ميشورة(    كمال  ال  كزكوز العايي   االستعماالت االرض الزرا ية في ريف مركز ب اء الرماد    (7)
 .  0772مقدمة الى كلية التربية )ابن رشد( بجامعة بغداد   

(  باس  بد الحسين خ ير المسعود    تحليل جغرافي الستعماالت االرض الزرا ية في محافظة كرب ء   اطروحة دكتورا  3)
  .  0777   )غير ميشورة(   مقدمة الى كلية التربية )ابن رشد( بجامعة بغداد

(  ايد سلوم الحربي   العوامل الجغرافية ودورها في التباين المكايي الستعماالت االرض الزرا ية في ياحيتي االمام 2)
و دامية المشروع في محافظة بابل   اطروحة دكتورا  )غير ميشورة(   مقدمة الى كلية التربية )ابن رشد(   بجامعة بغداد 

  0777  .  
(   رسالة ماجستير )غير 7111 -0722ن الدليمي   تغير استعماالت االرض الزرا ية في ب اء القاجم للمدة )(  بد فرحا0)

  .7117ميشورة(   مقدمة الى كلية التربية )ابن رشد(   جامعة بغداد   



 
 

في الزرا ية  األرضكشفت الدراسة  ن التباين المكايي الستعماالت  (1):دراسة شهله ذاكر توفيق -
سلوب الكمي في  رض تربة ويسجتها وا تمدت الباحثة األمن ملوحة ال محافظة واسط بفعل تأثير كلب 

 البيايات . 
ثر العوامل الجغرافية في و   الباحث في دراستو   (2):ور صباح محمد ابو جزرة ة اندراس -

المقاطعة  فها متخوال منالزرا ية في ب اء الكوفة ثم تحليل هو  االستعماالت وت يي األرضاستعماالت 
ج الحيوايي االيتا ألغراضية( واالستعمال ان االستعماالت المح ولية )اليباتالزرا ية وحدة مساحة لبي

تيمية االستعماالت الزرا ية من خ ل الحلول المقترحة للمشاكل التي يواجهها التخطيط لتيمية و والل ال
 الزرا ية في ب اء الكوفة. األرضاستعماالت 

الزرا ية في  األرضاشارت الدراسة لمجمل استعماالت  (3):يالموسو حسين انتظار ابراهيم دراسة  -
الزرا ية في  األرضمحافظة القادسية من خ ل الكشف  ن العوامل الجغرافية المؤثرة في استعماالت 

االيماط بغية  ف  ل  ن اي اه  ورة اليظم الرجيسة الموجودة في  محافظة ثم تحليل هو  االستعماالتال
تحليل يظم االستثمار الزرا ي في محافظة  ّلىتحليل العمليات التي حددت هو  االيماط و والل 

 القادسية.
الطبيعية ت ميت هو  الدراسة تعريف بالعوامل الجغرافية  (4):مييلدراسة حنان عبد الكريم عمران الد -

في ميطقة الدراسة   ف  ل  ن  األرضماالت ثرت  لى التباين المكايي الستعوالعوامل البشرية التي  
الحيوايي  لإليتاج)اليباتي( المح ولي والتوزيا الجغرافي  لإليتاج األرضالتوزيا الجغرافي الستعماالت 

 معتمدة الدراسة  لى وحدة المساحة وااليتاج  لى مستوى المقاطعة الزرا ية. 
ة العوامل الجغرافية المتمثلة بالعوامل الطبيعية بييت هو  الدراس (5):العبيديدراسة خلود علي حسين  -

الزرا ية في ب اء  ف  وت ميت الدراسة التحليل الجغرافي  األرضوالبشرية و ثرها في استعماالت 
( معتمدة  لى معيار وحدة 7112 -0772)الزرا ي اليباتي )المح ولي( والحيوايي للمدة  لإليتاج

 الجة المشاكل الطبيعية والبشرية في الق اء.المساحة وكمية االيتاج   ف  ل  ن مع
                                                           

زرا ية في محافظة واسط   شهلو واكر توفيب توفيب العايي  الع بات المكايية لملوحة التربة ويسجتها باستعماالت االرض ال 0))
  .  7113اطروحة دكتورا  )غير ميشورة(   مقدمة الى كلية التربية )ابن رشد(   جامعة بغداد   

( ايور  باه محمد ابو جزرة   تحليل مكايي الستعماالت االرض الزرا ية في ب اء الكوفة   رسالة ماجستير )غير ميشورة(   7)
  . 7113 كلية اآلداب   جامعة القادسية  

( انتظار ابراهيم حسين الموسوي ، التحليل المكاني الستعماالت االرض الزراعية في محافظة القادسية ، اطروحة دكتوراه )غير 1)
 .   1007منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

ناحيتي النيل والشوملي في محافظة بابل ،  ( حنان عبد الكريم عمران الديلمي ، التباين المكاني الستعماالت االرض الزراعية في4)
 . 1008دراسة مقارنة في الجغرافية الزراعية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية ، جامعة بابل ، 

خلود  لي حسين العبيد  التحليل المكايي الستعماالت االرض الزرا ية في ب اء  ف    رسالة ماجستير )غير  0))
 .  7117اآلداب   جامعة القادسية    ميشورة(   كلية



 
 

 الدراسات العربية :  – 2
الزرا ية في  األرضفي مو وع استعماالت الو  يعد من اواجل من بحث  :دراسة نصر السيد نصر -

  (0)(.0732   0730   0732حوض دلتا الييل في م ر خ ل اال وام )
 ث ث ّلىويمكن ت ييفها ( 0720 -0722خ ل المدة ) (7) :دراسة محمد خميس الزوكه -

من حيث الميه  واالسلوب    األرض  ت ميت المجمو ة االولى معالجة دراسة استعماالت مجمو ات
المجمو ة الثالثة ت ميت دراسات شاملة   مبابييما ت ميت الثايية يماوج تطبيقية  ن م ر والسعودية   

را ة لتحديد ايماط االستعمال الزرا ي والمشاكل التي ركزت ب ورة خا ة  لى تتبا الم م  الرجيسة للز 
  تعيب هو  االستعماالت.

في الهفوف. وتياولت هو  الدراسة دور العوامل  األرض ن استعماالت (3):دراسة احمد الزاملي -
الزرا ية في ميطقة الدراسة والوبوف  لى ال ورة  األرض لى استعماالت  وتأثيرهاالطبيعية والبشرية 

ودور  0770  0723للمديية  ام  األرضاستخدام  يعية ل ستعماالت كافة من خ ل خريطتيالتوز 
  الظروف الجغرافية والتاريخية واالبت ادية في ول .

( جاءت هو  الدراسة لتبين االساليب والتقييات األرض)تخطيط استخدام  (2):دراسة عثمان محمد غنيم -
 ّلىبل واكثر الموارد اهمية وحاجة  ال موردمعها بو فها تعامل وال األرضالحديثة في تخطيط استعماالت 

  والتيظيم   ولقد جاء في اثيى  شر ف  ل.التخطيط 
الزرا ية في والية  األرضالو  بام بدراسة استعماالت  7113 ام  (0):دراسة علي بن عمار عمراني -

 الميه  االح اجي لتو ي  مستعم ل  معتمديات ّلىالوالية   را ياو بام بتقسيم  سيد  بوزيد التويسية
  .7111وسية مقارية  0771سية اساس   ملية التغير بين

 الدراسات االجنبية :  – 3
مرة في الواليات  ألولوت ييفها فقد  رفت  األرضالدراسات االجيبية التي تياولت استعماالت   مبا     

ن العشرين ومن خ ل مشاريا تيموية  ديدة اهمها المتحدة االمريكية   وبالتحديد في العقد الثايي من القر 
واد   بإبليمالخاص  األرضومشروع مس     0777)متشجن(  ام  را يألمشروع المس  االبت اد  

بشكل  األرض)تيسي( وكان الهدف االساس في مثل هو  الدراسات والمسوحات هو تخطيط الموارد وادارة 
                                                           

 (1) Nasr-El sayed Nasr A sample study of Land use Un Nil Delta Geography on, 184, vdlxl, part 3, 
1967.   

 .  3888( محمد خميس الزوكه ، دراسة استغالل االراضي في الجغرافية االقتصادية، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 1)

احمد الزاملي   استخدام االرض في مديية الهفوف في المملكة العربية السعودية   مجلة الجغرافية العربية   الجمعية الجغرافية  (3)
 . 0772   0  ج 77الم رية   العدد 

 . 7110   مان   0(  ثمان محمد غييم   تخطيط استخدام االرض الريفي والح ر    دار ال فاء لليشر والتوزيا   ط2)
التويسية   رسالة ماجستير )غير ميشورة(   مقدمة  بوزيد سيد  والية في الزرا ية االرض  مرايي   استعماالت  مار بن  لي 0))

 .   7113الى كلية التربية )ابن رشد(   جامعة بغداد  



 
 

من اولى الدراسات  (Dudly stamp)لي ستامب( دو ايت دراسة )دقارة االوربية فقد كفي ال  مبا (0).اف ل
لقرن العشرين   حيث  ايت والتي ظهرت في الث ثييات من ا األرضواهمها في ميدان استعماالت 

الزرا ية    األرا يجايب التوسا ال يا ي  لى حساب  ّلىبريطاييا باستمرار زحف العمران وامتداد  
في بريطاييا بمعاوية ت ميو    وكايت  مليات المس   األرضمل الستخدام  جراء مس  شا ّلىمما دفعو 

(   وفي  ام 0737-0731جهد كبير لوا استغربت يحو  شرة سيوات كاملة امتدت ) ّلىشابة وتحتاج 
( الو  The Land use of Britain, its use and misuseظهر كتاب ستامب الشهير ) 0722

     (7) في الجزر البريطايية. األرضتي تظهر األيماط المختلفة الستعماالت ت من مجمو ة من الخراجط ال
و ت ميت هو  ّ (3)(D.R.De man)وتحليلها لددد  األرضوهيا  دراسة اخرى  ن استعماالت     

 األرضالزرا ية وتحديدال القرارات الخا ة بملكية  األرضالدراسة تقديم ميه  جديد في تحليل استعماالت 
 األرضيظام االبطاع ومدى ال رر المترتب  لى هوا اليوع من ملكية  ّلىتت من الدراسة اشارة وكول  

مساهمة كبيرة  (F.A.O)ولقد كايت لميظمة الغواء والزرا ة الدولية الزرا ية.  األرض لى استعماالت 
لتقويم  اامفقد و عت الميظمة يظالزرا ية ومسحها وت ييفها  األرضفي ميدان دراسة استعماالت 

 األرضهو  الدراسة فقد حاولت دراسة استعماالت ما يخص   مبا (2).0727 ام  ّلىيرجا بدايتو  األرض
الزرا ية في الق اء  األرضالزرا ية في ب اء الحمزة الوبوف  لى الوابا الجغرافي القاجم الستعماالت 

التي تؤثر في توزيعها المكايي ما  ومعرفة العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية والحياتية 7102في  ام 
وبد    لألرضمثل االستعمال األ ّلىبيان مشاكل هو  االستعماالت ومحاولة تيميتها وتطويرها للو ول 

وتكوين فكرة  األرضاستفادت هو  الدراسة من الدراسات المشابهة في تحديد مفهوم وميهجية استعماالت 
تحلي تها التف يلية  لى   غر وحدة مكايية بمستوى  كما ا تمدت الدراسة في امة  ن المو وع   

الزرا ية  مؤسساتالالتي تتوفر في جميا  المقاطعة كوحدة ت ييفية  غرى سيما و ن البيايات الرسمية
بمستوى الياحية كأ غر وحدة ت ييفية وهوا فرب كبير ففي الوبت الو  ي م ب اء الحمزة  ال تكون كثير 

ال ما وان هوا العدد في المقاطعات كثير  ( مقاطعة  72ياحية فأيو ي م )ث ث وحدات ّدارية بمستوى 
مما ا اف لها شيجال دون استثياء من يدرس با تماد العييات   ولكن دراستيا تياولت جميا المقاطعات 

الدراسة بالكشف  ن  اليتاج    ولم تكتف ّلىوالو ول  من الدبة والتف يل في تجديد وتحليل البيايات
لت تفسير تل  البيايات في  وء دراسة الزرا ية بل  يها حاو  األرضعماالت ن المكايي الستالتباي

  دب اليتاج .  ّلىالع بات المكايية لها بالمعطيات الجغرافية الطبيعية والبشرية لغرض الو ول 

                                                           
(1) Clamee F. Jones, Agricultural Regions of South America, Economic Geography Vol. 
1930, P.1- 46 .  

 . 31( محمد خميس الزوكة ،مصدر سابق ، ص1)
(3) D.R.De man. And S.Prodano, Land use, an Introduction to proprietary land use analysis, 
first dition,George Allen and anwin LTD, London, 1972.  
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 .   111ص



 
 

 المبحث الثاني
 مصطلحات البحث ومفاهيمه

            Spatial  Analysisاواًل : التحليل المكاني     
تدرس الجغرافية الع بات المكايية التي تحاول حل مشكلة توزيا ظاهرة معيية والكشف  ن العوامل       

ما هي  ليو في الوابا وتحاول هو  الدراسات ا طاء  ّلىالتي تو   تباييها من مكان آلخر و والل 
وتحليل الع بات بين الظاهرات يظرة محتملة  ن مستقبل الظاهرة بمدى من درجات التغير وتهتم بو ف 

  (7)ويستفاد من التحليل التقييم والتوبا والتفسير والفهم. (0)في موابا المتغير 
          Spatial  Variationثانيًا : التباين المكاني     

تتوزع  ليو بشكل غير ميتظم وهوا ما يعرف بالتباين المكايي  األرضان الظواهر التي تؤلف سط      
ل  الظواهر وت دب هو  الحقيقة  لى الظواهر البشرية كما ت دب  لى الظواهر الطبيعية   وتحظى لت

ها تمثل جوهر البحث الجغرافي لوا ال يَّ رة با تياء الباحثين الجغرافيين ّو  دراسة التباين المكايي للظاه
المكايية تيتظم ما بع ها فالحقاجب او المتغيرات  (3)يمكن تجاهل حقاجب التباين المكايي أل  ظاهرة.

وتترابط  لى ان تشكل يمط ثم يظام متكامل مت حم و يدما يرتبط بالمكان يعطي الميطقة سمة مكايية 
شكال متجمعة من مو ا ال ايتشاريال يخلب ايماط مكايية  و  ميفردة   لوا فالظاهرة الجغرافية تتوزع توزيع

  (2)إلظهار تل  التباييات.آلخر بالمستوى الو  يتطلب معو  رورة التفسير 
    Spatial Relations ثالثًا : العالقات المكانية   

تبط التباين المكايي لظاهرة معيية بالتباين المكايي لظاهرة اخرى وهوا ما يمكن ان يطلب  ليو ير      
ها االب ان تعريف الع بات المكايية وهي تكشف  ن ميل هو  االشياء ل رتباط في المياطب التي توجد في

يها في الوابا مختلفة من مكان آلخر  لى سط  ات الجغرافية ثابتة ومتجايسة بل  هوا ال يعيي ان التبايي
دون االبت ار  لى الظواهر من وهوا يؤكد تفسير الجغرافية  لى الع بات المكايية للظواهر  األرض

اتها ودرجة بشرية هو دراسة تباييو  وع الجغرافية الرجيس  يد تياول    ظاهرة طبيعية  يفسها فمو 
من خ ل هو   األرضخرى وهوا يفسر التباين الو  يظهر للظواهر  لى سط    باتها بالظواهر األ

الع بات المكايية وتفسير تأكيد الجغرافيين  لى الخراجط التي تظهر التباين المكايي لهو  التغيرات 
  (0)المكايية و  باتها ببع ها.

                                                           

  .  03  ص 7110  دار  فاء لليشر والتوزيا    مان    0( محسن  بد ال احب المظفر   فلسفة  لم المكان )الجغرافيا(   ط0)
  دار  فاء لليشر والتوزيا    0  ط 0( محمد  ال  ربيا العجيلي   معجم الم طلحات والمفاهيم الجغرافية   ج7)

  .  772  ص 7107 مان   
  . 7-0  ص 0727(  بد الرزاب البطيحي   يحو يظرية مكايية في الجغرافية الزرا ية   مجلة االستاو   العدد الرابا   3)
  .  32( محسن  بد ال احب المظفر   الم در السابب   ص2)

  .    33-37  ص0727 خطاب   جغرافية الريف   مطبعة جامعة بغداد   بغداد   (  بد الرزاب البطيحي و ادل  بد اذ(0



 
 

     Agricultural Patternط الزراعي     رابعًا : النم
هو  بارة  ن وحدات مساحية تتشابو فيها ظواهر الزرا ة ودرجة   بتها بع ها بالبعض اآلخر    

يما يشمل  األرضويشترط في هو  الحالة ان التشابو ال يقت ر وجود   لى مساحة معيية من سط   وا 
  (0)كثر من مكان واحد. كثر من مساحة واحدة في  

     Land    األرضخامسًا : 
مفهوم فبع ها يعرف  فيو كلب  مفاهيم متعددة تختلف باخت ف المجال الو  يستعمل لألرض       
بخ اج و المختلفة والو  يستعمل لمزاولة االيشطة االيسايية  األرضها ول  الجزء من سط  يَّ بإ األرض
موارد  مثل ب األرضبايها ول  الجزء من سط  رون يو والزرا ة ويعرفها يخالسكن وال يا ة والترفمثل 

 يو ين : ّلىة في جغرافية الزرا  األرضوتقسم  (7)المعادن.التربة وموارد  الخفيفة مثل 
 بسمين :  ّلىالزرا ية  األرا يوتقسم     :الزراعية  األراضي –أ 
الحراثة والجيي مثل التي تخ ا لعمليات الف حة  األرا يوهي : الصالحة للزراعة األراضي – 1

  را يالمحا يل الحقلية و   را ي ّلىوالح اد ويمكن تقسيمها بحسب يوع االستعماالت الساجدة 
  لى موسم الزرا ة. اا تمادكثر تف ي ل   بسام  ّلىالغابات ويمكن تقسيمها   را يالبساتين و 

يسان في االيتاج الزرا ي اإل األرا ي التي ال يستعملهاوهي تل  : غير الصالحة للزراعة األراضي – 2
المحا يل وت م مياطب المستقرات البشرية الريفية والقرى ومراكز الخدمات والقيوات االرواجية  إليتاج

المرا ي وتستعمل في   را يالمتروكة وغير المستغلة و  األرا يوالسداد الترابية وطرب اليقل ف  ل  ن 
ومياطقها والمستيقعات الملحية والبحيرات الطبيعية  االهوار  را يتربية الحيوايات زيادةل  لى 

 وال يا ية.
 غير الزراعية :  األراضي -ب

  ان اليشاط والوظاجف التي تؤديها ال تت من الزرا ي.   لإليتاجالتي ال تستعمل  األرا يوهي     
  را يثرية و الموابا اآل  را ياليفا العام و   را ياليشاط او االيتاج الزرا ي وهو  ت م ك ل من 

المخ  ة لليشاط ال يا ي والتجار  وغيرها من االيشطة االخرى  األرا يالمياطب الح رية وت م 
  (3)الزرا ية. األرا يوتتفا ل وترتبط بشكل مباشر وغير مباشر ما 

       Agricultural Land Useالزراعية    األرضسادسًا: استعماالت 
حيويال  والسيما ما الزيادة السكايية في العالم وازدياد ال غط  ة دورال الزرا ي األرضموارد  تؤد         

و تطلب استعمال كل بطعة من طلب  لى الطعام والمواد الخام   ّبسبب تزايد ال األرضالسكايي  لى 
                                                           

  . 30  ص 0723(  بد الرزاب محمد البطيحي   ايماط الزرا ة في العراب   مطبعة االرشاد   0)
  .  02(  ثمان محمد غييم   م در سابب   ص(7
لتعليم العالي والبحث العلمي   جامعة المو ل   المو ل   خلف  بد الحسين   وزم ء    االح اء الزرا ي   وزارة ا 3))

 .  02  ص0721



 
 

 األرض. لوا تزايد اال تياء باستعماالت األرضتخطيطال  لميال  ق ييال ابت اديال لموارد  األرضبطا 
 ية وتيو ت مفاهيمها تبعال لتيوع اخت ا ات القاجلين   فعرفها البعض بايها )يشاط ايسايي يتفا ل الزرا
 (0) ارتباطال مباشرال( األرضب(   و رفها البعض اآلخر بايها )ايشطة االيسان التي ترتبط األرضما 

)تفا ل بين االيسان ها و رفت باي  والهواء وااليسان( لألرضوكول   رفت بايها )دالة لمتغيرات متعددة 
سعة  يأخوالزرا ية  األرضمفهوم استعماالت  وظهر (7) (لألرضوالبيجة لغرض تحقيب االستغ ل االمثل 

 األرضالمساحات التي تشغلها زرا ة كل مح ول بيظر اال تبار وابترن بو مفهوم ليظم استعماالت 
مجموع المساحات التي تشغلها  بيسبة ما يشغلو كل مح ول من يأخوالزرا ية يقوم  لى مقياس 

  (3)المحا يل المختلفة.
الجغرافية اي ال بايو احد الفروع او الموا يا التي تدخل  من داجرة  األرضويعرف استعماالت          

في ميطقة معيية  األرضجراء مس  شامل لكل الظاهرات القاجمة  لى سط  االبت ادية ويركز  لى  
وتتبا ما يطر   ليها من تغيرات ثم تو ي  ول   لى خراجط خا ة تعرف زميية محددة    خ ل فترة

ويظهر مما سبب ان جميا التعاريف تشتر  في مفهومها الستعماالت  (2).األرضبخراجط استغ ل 
 لى الع بة المتفا لة ما بين االيسان والميدان الجغرافي الو  يمارس فيو ايشطتو التأكيد في  األرض

 . رضاألالمختلفة وهو 
      The use of the best landمثل      األ األرضسابعًا : استعمال 

في الزرا ة   زيادة مطردة في االيتاج الزرا ي والحيوايي وتوسيا  لألرضاالمثل  يعيي االستعمال     
المحا يل الزرا ية وال يا ية ثم بيام  يا ات تحويلية مختلفة لسد الحاجة المحلية من الميتجات 

  (0)غواجية واالسته كية ال رورية لحاجة السكان والتي تؤثر تأثيرال في مستوى حاجاتهم المعاشية.ال
    The Current Land Use  الحالي :  األرضثامنًا : استعمال 

 األرضوالموثب  لى الخراجط   و ن استعمال  األرضوهو االستعمال المطبب حاليال والموجود  لى        
خ  ة معرفة الع ر في  دارة الترب في تل  الميطقة  و الدولة وان االستعمال الحالي الحالي يمثل 

       (3) بابل للتغير في حالة ح ول ما يستد ي ول .
                                                           

 D.Rhind and R.Hadson,Land use,London,Methuen, 1980,P.3-4.                                        ((1 
(2) Noor Mohammed, Agricultural geography, New Delhi, concept publishing company, Vol.3, 

1981,P.159.                                                                                                              
(3) J.Kostrowicki, Agricultural Typology,summary of the Activity of the IGU commission for the years 
1964- 1968 in j.kostrowiciki and W.TYZKiewics,Essys on Agricultural Typology and land utilization 

geographic polonice.1970.PP.16-17.                                                                          
 .  07سابب   ص( محمد خميس الزوكو   م در 2)
 .   0  ص 0722  بغداد    0موارد الطبيعية في العراب   ط( طارب شكر محمود   االستخدام االمثل لل0)
 .  183، ص3881بحث العلمي ، جامعة بغداد ، ( وليد خالد العكيدي ، علم البيدولوجي ومسح التربة وتصنيفها ، وزارة التعليم العالي وال1)



 
 

      The previous land useالسابق    األرضتاسعًا : استعمال 
معرفي لهوا االستعمال موجودال وهو االستعمال المطبب في الما ي والو  توبف تطبيقو االب ان التراكم ال 

  (0) وا ما توافرت الرغبة في ول .ان وممكن العودة اليو بكل سهولة ّفي فكر االيس
 The relative importance of Land Use األرضهمية النسبية الستعماالت عاشرًا : األ

بمجموع المحا يل في زرا ة مح ول معين لميطقة معيية مقارية  األرضهي  همية استعماالت        
المختلفة التي تزرع في هو  الميطقة     ن بيايات األهمية اليسبية مشتقة من البيايات المطلقة للكشف 

المطلقة   و بر  يها بالقوة اليسبية للمحا يل  بأهميتو ن  همية هوا المح ول اليسبية ومقاريتها 
ن تغير   وبد  خو بها الجغرافيون في الزرا ية خ ل مدة زميية تهتم بالكشف  ن مقدار ما يح ل م

  (7) في زرا ة المحا يل المختلفة. األرضبياس يظم استعماالت 
       Uses Farmland Developmentالزراعية  األرضنمية استعماالت احدى عشر : ت

ية بشكل الزرا ية من  هم األهداف الرجيسة الستراتيجية للتيمية الزرا  األرضتعد تيمية استعماالت      
وول  لما للقطاع الزرا ي من  (3) ام والسياسات الزرا ية الخا ة بتوفير األمن الغواجي بشكل خاص  

الزرا ية في  األرضمكاية خا ة في مسيرة التيمية االبت ادية واالجتما ية   وتتخو تيمية استعماالت 
عية والبشرية في الزرا ة وبما واستثمار الموارد الطبي األرضالتخطيط لها اسلوب لتيظيم استعماالت 
  (2) يتماشا ما مقت يات ومتطلبات المستقبل.

                    Agricultural Productivityاثنا عشر : اإلنتاجية الزراعية  
هي الع بة بين االيتاج الزرا ي في وحدة زميية معيية وبين  امل او اكثر من  وامل االيتاج      

   (0)ج من بسمة اليات   لى  امل او  وامل االيتاج.المستعملة   وتستخر 
                  The County of agricultural          الزراعيةالمقاطعة ثالث عشر : 

  0737( لسية 01رض تم ت ييفها بموجب بايون التسوية ربم )هي ا غر وحدة مساحية من األ       
لر  او تجما السكان او بحدود جغرافية طبيعية مثل األيهار وهي تتحدد ال تبارات مختلفة مثل طراجب ا

   (3).مة ادارة حقوب االرا يوالجداول وغيرها  وجدت لتسهيل مه
 

                                                           

 .  070  ص  م در سابب  وليد خالد العكيدي  (0)
 .   20-21ب   ص(  لي محمد المياه   م در ساب7)
 .  33(  بد الرزاب محمد البطيحي   م در سابب   ص3)
 .   02  0727( اسما يل  زيز شاهر  سياسة التيمية الزرا ية  مطبعة دار الكتب للطبا ة واليشر  المو ل  2)
 ة والتيمية في الوطن العربي   العدد (  بد الوهاب الم ر    التيمية الزرا ية والعوامل المؤثرة في االيتاجية الزرا ية   مجلة الزرا0)
 .  22  ص 7111(   الخرطوم   0)
اسما يل محمد خليفة العيساو    استعماالت االرض الريفية في ياحية العامرية محافظة االيبار   رسالة ماجستير (3)

  .  7  ص7113)غير ميشورة(   كلية اآلداب   جامعة بغداد   



 
 

 لثانيالفصل ا
العوامل الجغرافية المؤثرة في استعماالت األرض  

 الزراعية في قضاء الحمزة

 المبحث األول
ت  العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في استعماال

 األرض الزراعية في قضاء الحمزة

 المبحث الثاني  

العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة في استعماالت  
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 المبحث األول 
 عية المؤثرة في استعماالت األرض الزراعية في قضاء الحمزةالعوامل الجغرافية الطبي

 استهالل :
للعوامل الطبيعية المتمثلة بشكل سط  األرض والمياخ والتربة والموارد الماجية واليبات الطبيعي دور       

 كبير في رسم م م  استعماالت األرض الزرا ية في    ميطقة   و ن العوامل الطبيعية الم جمة ليمو
المحا يل الزرا ية ال تتوزع في كل مكان بيسب متشابهة وال تتوزع توزيعال متساويال في داخل الدولة او 
اإلبليم وتتداخل هو  العوامل ما بع ها لتكوين  يتاج زرا ي  ف ل من حيث اليو ية والكمية والتزال 

 بحت خ اج ها  وامل العوامل الطبيعية وات تأثير كبير  لى مختلف اليشاطات الزرا ية ولهوا  
اساسية في تحديد يمط زرا ة المحا يل المختلفة   والبد لكلَّ باحث في مجال الجغرافية الزرا ية ان 
يقوم بتقييم الموارد الطبيعية ويبرز مدى تأثيرها في اإليتاج الزرا ي سواء  كان  يجابال  م سلبال   ويظرال 

ت األرض الزرا ية فسيتم دراسة كلب  امل من هو  العوامل لتعدد العوامل الطبيعية المؤثرة في استعماال
   لى ايفراد ما ّظهار الع بة بين هو  العوامل في تأثيرها باستعماالت األرض الزرا ية.            

   Reliefاواًل : السطح     
يمثل الحيز  و يعد السط  من العوامل الطبيعية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية ّو ايَّو       

المجال الجغرافي لسير  مليات االيتاج الزرا ي بل ان المرحلة األولى التي تواجو المزار ين تتمثل بإيجاد 
لول  لجأ االيسان وميو القدم ّلى استثمار  (0)السط  الم جم الو  يتفب ما طبيعة ويوع االيتاج الزرا ي.
فهي تتي  لو ّمكايية اخ ا ها ألساليب الر  األرض السهلية ببل ان يستثمر غيرها من األرا ي 

الميتظم واستعمال المكاجن واآلالت الزرا ية خ ف األرا ي الو رة ف  ل  ن  همية السط  في  ملية 
شب االيهار والجداول والمبازل ومد طرب اليقل وتأثير  في يوع التربة من حيث تركيبها وتماسكها وتجميا 

ة جزء من السهل الرسوبي في العراب الو  يت ف بايبساطو وبلة ايحدار  ان ميطقة الدراس (7)رواسبها.
 العام ّو تغطي األرا ي السهلية معظم سطحها. 

( يجد ان ميطقة الدراسة تتراوه فيها خطوط االرتفاع المتساو  ما بين 2من خ ل تحليل خريطة )     
اء واسعة من ميطقة الدراسة وول  م( في  جز 00م( فوب مستوى سط  البحر ّو يمر خط )00م( و )00)

من جيوبها حتى اب ى شمال شربها مارال في كلب من ياحية الشيافية ومركز ب اء الحمزة وبهوا فايو يعدب 
م( فايو يمر في االجزاء الجيوبية 71 طول الخطوط الكيتورية المارة في ميطقة الدراسة   اما الخط )

    ن  كثر سط  ميطقة الدراسة يمتاز بااليحدار التدريجي الغربية من الميطقة ومن خ ل ما تقدم يت
                                                           

جص الجغرافية في ميطقة الفرات االوسط و  بتها في التخ ص الزرا ي   مجلة الجمعية (  لي  احب الموسو    الخ ا0)
  .  2  ص 7111(   22الجغرافية العرابية   العدد )

( هاد  احمد مخلف الدليمي   حيازة االرض الزرا ية واستثمارها في محافظة بغداد   رسالة ماجستير )غير ميشورة(   كلية 7)
  .  010  ص 0720داد   اآلداب   جامعة بغ



 
 

البطيء باتجا  شمالي غربي جيوبي شربي ويلحظ ان خطوط الكيتور في هو  االجزاء تتقاطا تمامال ما 
مسار يهر الفرات وفرو و )شط الديوايية   شط الشيافية( .  ما القسم اآلخر )جيوب غرب ميطقة 

( م كلها تمر في هوا 00 -70يد مقارية بالقسم األول ّو  ن خطوط الكيتور )الدراسة( فيتميز ببعض التعق
(    ما  تجا  خطوط 2الجزء وجميا الخطوط تمر في ياحية الشيافية   كما هو مو   في خريطة )

 الكيتور في هوا الجزء من الميطقة فيكون موازيال لمسار يهر الفرات وفر يو )السبل والعطشان( تمامال . 
من خ ل ما تقدم يت   ان ال فة الساجدة لسط  ميطقة الدراسة االيبساط العام االب ان ول  ال       

( م  ن مستوى سط  2 -3ييفي وجود بعض الت ل الميتشرة في الميطقة والتي ترتفا بع ها ّلى )
ودار األرض المحيطة بها ومن  برز هو  الت ل )ت ل المسرج وتل حوي  ت في مركز ب اء الحمزة 

 القا ي شري  في ياحية الشيافية(. 
( 0( وخريطة )7يمكن تقسيم مظاهر سط  ميطقة الدراسة ّلى اربعة ابسام رجيسة كما في جدول )    

 وكاآلتي : 
 :السهل الفيضي  – 1

يعد السهل الفي ي من ابدم تكوييات السهل الرسوبي العرابي ّو تعود يشأتو ّلى   ر       
%( من  جمالي مساحة الق اء 37.0( دويمال وبيسبة )332027وتبلغ مساحتو ) (0))الب يستوسين(

( دويمال. وبد تكون يتيجة الترسبات التي  لقى بها يهر الفرات  ثياء الفي ايات في 700120البالغة )
 ف  ل  ن( 7)الفترات المطيرة التي  دت ّلى تراكم الترسبات بكميات هاجلة شكلت فيما بعد السهل الفي ي

 مليات الر  المستمرة ويتيجة لول  ظهرت ميطقتان مختلفتان من حيث المساحة واالرتفاع والخ اجص 
 هما : 

 مساحة  بسام السط  في ب اء الحمزة  (7جدول )
 النسبة % المساحة / دونم  2المساحة / كم القسم 

 69.5 664189 1660.47 السهل الفيضي
 24.8 236912 592.28 المنخفضات الضحلة وشبه الضحلة

 0.09 900 2.25 الكثبان الرملية
 5.6 53084 132.71 المساحات الرملية 

 100 955085 2387.7 المجموع
المصدر : وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في الحمزة ، السدير ، الشنافية( 

 . 2014، بيانات غير منشورة ،  األراضيقسم 
                                                           

  .  07  ص 0730( جاسم محمد مخلف   جغرافية العراب الطبيعية واالبت ادية والبشرية   القاهرة   (0
( خالد  كبر  بد اذ    ستعماالت االرض الزرا ية في ب اء  بي غريب    طروحة دكتورا  )غير ميشورة(   7)

  .  30ص   7113كلية التربية للبيات   جامعة بغداد   



 
 

 ( 2) خريطة
 خطوط االرتفا ات المتساوية في ب اء الحمزة 

 
 20000:1، بمقياس رسم  المصدر: وزارة الموارد المائية ، الهيأة العامة للمساحة ، خرائط محافظة القادسية الطبوغرافية

 ،2009. 



 
 

رتفا ها وتكون  لى شكل اشرطة ممتدة ما  متداد االيهار وفرو ها ويتراوه امنطقة أكتاف االنهار :  –أ 
ترسبت  المواد الخشية التي ّلىيعود هوا االرتفاع ( 0)( كم7 -0.0( م  ما  ر ها فيتراوه بين )3 -1.0)

  كلما بلت هو  الرواسب بلة مساحة هو  الميطقة مما  ظهر توسعال في  لى مقربة من مجرى اليهر  
 مساحة الميطقة الثايية المتمثلة بميطقة احواض االيهار.

( م ويمتاز بورات 3 -7وتكون  وطئ من ميطقة  كتاف االيهار بمعدل ) حواض االنهار : منطقة ا –ب 
وهي مياطب ميخف ة تشكل اليسبة المتبقية من  (7)من الرواسب التي حملتها االيهار بعيدال  ن مجاريها.

 مساحة السهل الفي ي . 
اهر السط  في ميطقة يشكل هوا المظهر من مظمنطقة المنخفضات الضحلة وشبه الضحلة :  – 2

%( من مساحة ميطقة الدراسة وتيتشر كما هو 72.2( دويمال وبيسبة )733707الدراسة مساحة تبلغ )
( في الجزء االوسط من القسم الغربي من مركز ب اء الحمزة وول  من اب ى 0وا   في خريطة )

 شمال مركز الق اء حتى اب ى جيوبو . 
ال حلة وشبو ال حلة ببقايا االهوار والمستيقعات التي ايحسرت  يتمثل مظهر ميطقة الميخف ات      

م   ف  ل  ن ايخفاض ت اريف يهر الفرات  امة خا ة بعد  0703تدريجيال بعد بياء سدة الهيدية  ام 
بياء بعض السدود في تركيا وسوريا ومشاريا السيطرة والخزن في العراب فيتيجة لول  تراجعت مساحة 

عات وجف الكثير ميها وتحولت ّلى ميخف ات مطمورة تمارس الزرا ة السيما زرا ة االهوار والمستيق
 (3)مح ول الشلب.

 الكثبان الرملية :  – 3
تيتشر هو  األرا ي في ميطقة الدراسة  لى هيأة  شرطة متقطعة تحديدال في مركز ب اء الحمزة      

%( من المساحة 1.17دويمال وبيسبة )( 711(   تبلغ مساحة هوا القسم )0كما مو حة في الخريطة )
الكلية لميطقة الدراسة وتغطي سطحو مجمو ة من االحجار والرمال وات اليسجة الخشية والتي تحتو  
 لى يسبة  الية من الجبس.  ما الكثبان الرملية فقد تكويت بفعل االرسابات الهواجية التي جلبتها الرياه 

للسهل الفي ي واله بة الغربية وهي  لى يو ين ميها ما يتخو  الشمالية الغربية من المياطب المجاورة
( م واليوع اآلخر فكثيرال ما يأخو الشكل الطولي وييتشر في 3 -0اشكال ه لية يتراوه ارتفا ها من )

االجزاء الغربية لميطقة الدراسة وتحديدال في ياحية الشيافية ّو تتشكل مساحات متفربة تتغير بحسب الرياه 
  (2) .وسر تها

                                                           
الناصرية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية  –الديوانية  –( سحر نافع شاكر ، جيمورفولوجية الكثبان الرملية بين الكوت (3

 .   8، ص 3881العلوم ، جامعة بغداد ، 
،  3881جامعة الموصل ،  صالح حميد الجنابي وسعدي علي غالب ، جغرافية العراق االقليمية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1))

 .  77ص

  . 30( ايتظار ابراهيم حسين الموسو    م در سابب   ص(3
( خالد مرزوك الخليفاوي ، التصحر واثره في االنتاج الزراعي في محافظة القادسية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( 4)

 .   11، ص 1001، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، 



 
 

 (0خريطة )
 مظاهر السط  في ب اء الحمزة 

 
المقاطعات الكادسترائية )لكل القادسية مديرية زراعة محافظة القادسية ، خرائط محافظة المصدر: اعتمادًا على : 
 (.2. وبيانات الجدول )2009،  20000:1مقاطعة( ، بمقياس رسم 



 
 

 : المساحات الرملية – 4
في ياحية الشيافية في االجزاء الغربية من الق اء وتيح ر في الميطقة تقا معظم هو  المساحات      

الوابعة غرب يهر الفرات والحدود االدارية الغربية لمحافظة القادسية وتعد ميطقة ايتقال بين يطاب السهل 
%( من المساحة الكلية 0.3( دويمال وبيسبة )03122وتغطي حوالي ) (0)الفي ي ويطاب اله بة الغربية.

 ق اء . لل
        Climate ثانيًا : المناخ 

يعد المياخ من العوامل المهمة التي تؤثر في استعماالت األرض الزرا ية سواء  كان ول  بشكل        
ان تأثير  (7)مباشر  م غير مباشر ومن خ ل تأثير  الفعال في الحياة اليباتية والحيوايية بجميا ايوا ها.

ن تأثير  يا ر  المختلفة في العمليات الزرا ية ّو يؤثر تأثيرال بالغال في تحديد المياخ في الزرا ة يأتي م
يوع الميتوج الزرا ي ومواسم الزرا ة ف  ل  ن تأثيرها في مقدار الكمية الميتجة من المح ول   وبما 

ى توفر هو  ان الزرا ة تعتمد  لى مقومات  ساسية تتمثل في الماء والتربة والمياخ فان يجاحها يعتمد  ل
المقومات بالمستوى االمثل والم جم أل   يف من المزرو ات   وي حظ وجود اهمية بالغة للظروف 
البيجية الطبيعية وخا ة المياخية في تأثيرها  لى استعماالت األرض الزرا ية بدرجة ال تداييها  وامل 

  (3)اال بكلفة  ظيمة.اخرى والسبب يرجا ّلى ان االيسان غير بادر  لى اخ ا ها وتكييفها 
بحسب ت ييف  (BWhs)اما ميطقة الدراسة فتقا  من المياخ ال حراو  الجاف الو  يرمز لو    

( الو  يتميز بارتفاع درجات الحرارة  يفال وايخفا ها شتاءل وبمدى حرار  3المياخي خريطة ) ()كوين
ف ة  يفال ومرتفعة شتاءل وبأمطار كبير بين الليل واليهار وبين ال يف والشتاء وبرطوبة يسبية ميخ

شتوية بليلة والتبخر العالي  يفال وسيادة الرياه الشمالية الغربية وال تت   الف ول االربعة في ميطقة 
الدراسة فالسية  بارة  ن  يف وشتاء اما الربيا والخريف فهما ف  ن ايتقاليان ب يران وميدمجان 

  من الف لين السابقين . 
اآلثار العامة المترتبة للمياخ في ايواع االستعماالت الزرا ية ييبغي دراسة  يا ر   لى ولمعرفة      

 ( .7102 -0720وفب المعطيات المياخية لمحطة الديوايية للمدة )

                                                           

 – 0771هاد  الجبور    التحليل المكايي لمشاكل االيتاج الزرا ي في محافظة القادسية للمدة ( س م سالم  بد 0)
 .   72  ص 7113  رسالة ماجستير )غير ميشورة( كلية اآلداب   جامعة القادسية    7111

  .  0  ص 0722(  بد العزيز طري  شريف   الجغرافية المياخية واليباتية   الطبعة السابعة   (7
 .   77  ص 0723(  لي محمد المياه   الجغرافية الزرا ية  الكتاب االول   مطبعة االرشاد   بغداد   (3
( = تمثل المعدل السيو  لدرجة الحرارة 0( معادلة كوبن )ط / ه )( او ان ط تمثل المعدل السيو  لألمطار )سم( و)ه

( ويكون المياخ حار جاف اوا كايت ابل من ) م  =  72.2سم/  07.13( فايو يكون رطبال )0ايت اكثر من )( اما اوا ك0)م 
  -:  (BWhs)( او ان المياخ في ميطقة الدراسة من يوع 1.220)

 .  007  ص 0723  مطبعة اليور اليمووجية    مان    0ل ستزادة ييظر : )يعمان شحادة( المياخ العملي   ط



 
 

 (3خريطة )
 االباليم المياخية في العراب بحسب ت ييف كوبن وموبا ب اء الحمزة ميها

 

ومصطفى عبد اهلل السويدي ، تصنيف مناخ العراق وتحليل خرائط المصدر : ازاد محمد أمين النقشبندي 
، 1991( ، مطبعة دار الحكمة ، جامعة البصرة ، 22اقاليمه المناخية ، مجلة كلية اآلداب ، العدد )

 .421ص
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 :  ياالشعاع الشمس – 1
 ة ال وء يفسها وان يعرف االشعاع الشمسي بايو طابة ميبعثة من الشمس وتسير بريبال من  و بسر       

معظم الطابة في المحيط م درها االشعاع الشمسي ال ادر  ن الشمس وتعد الشمس الم در الرجيس 
للطابة المستعملة  لى األرض   والتي تحر  العمليات الطبيعية جميعها في الغ ف الجو  وتتحكم في 

ويعد  (0)كهرومغياطيسية. المياخ والحياة  لى األرض   وت در االشعة الشمسية  لى شكل موجات
االشعاع الشمسي من  يا ر المياخ الرجيسية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية ويتحدد هوا التأثير 
بكثافتو وكميتو الوا لة ّلى سط  األرض فالمحا يل الزرا ية تحتاج ّلى ال وء من اجل ف ل 

في الماء للح ول  لى الغواء ال رور  لحياة الكاربون من ثايي اوكسيد الكاربون الموجود في الهواء  و 
اليباتات ويؤثر  لى يمو وتطور وشكل اليبات ويزداد بزيادة شدة االشعاع الشمسي   ويؤثر  لى  ملية 
التبخر / اليت  من اوراب اليبات وكلما ي ب  ال وء كثيفال يزداد معدل اليت  وتقل هو  العملية  يدما 

  (7)ت ب  شدة ال وء  عيفة.
تختلف حاجة اليباتات ّلى ال وء حسب ايوا ها لوا ت يف المحا يل الزرا ية ّلى ث ث مجاميا    

 (3)بحسب حاجتها لل وء : 
سا ة  07: هو  اليباتات ال تزهر االب في حدود اوبات ا اءة ب يرة ابل من  نباتات النهار القصير –  

 ال فراء . في اليوم مثل التبغ   ب ب السكر   فول ال ويا   الورة 
سا ة في اليوم مثل  07: وهو  اليباتات تزهر في اوبات  وجية اكثر من  نباتات النهار الطويل –ب 

 السبايغ   البيجر   القم    الشعير. 
: وهي اليباتات التي تزهر في مجال واسا من اليهار مثل الطماطة   القطن    النباتات المحايدة –ج 

 زهرة الشمس   الباب ء.
والتي تختلف في ميطقة الدراسة في  ()يتحدد االشعاع الشمسي بسا ات السطوع الشمسي الفعلية       

ان معدل سا ات السطوع ( 0والشكل )( 3ف ل ال يف  يها في ف ل الشتاء ّو يت   من الجدول )
مايس ( سا ة ّو تبد  هو  المعدالت بالزيادة  بتد  من شهر 01.70الشمسي الفعلية لف ل ال يف هو )

وتزداد خ ل شهر )حزيران وتموز ويب( لي ل معدلها ّلى ( سا ة 7.3ويبلغ معدلها فيهوا الشهر )
 ( سا ة  لى الترتيب . 00.3   00.3   00.3)

                                                           

 .  20  ص 7112ر المسيرة لليشر والتوزيا    مان     دا 0 لي احمد غايم   الجغرافية المياخية   ط (0)
 .   20  ص 7117( حسن ابو سمور   الجغرافية الحيوية والتربة   دار المسيرة لليشر والتوزيا والطبا ة    مان   7)
االشرف ،  ، دار الضياء للطباعة ، النجف 3(علي طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون ابو رحيل ، علم المناخ التطبيقي ، ط(1

  .   88، ص 1033

) تمثل سا ات السطوع الفعلية   سا ات السطوع اليظرية مطروحال ميها سا ات الجو الغاجم وسا ات العوا ف الترابية التي يمكن )
ن   و بد الحسبياسها باالجهزة المستعملة لقياس االشعاع الشمسي مثل )كرة كامبل ستوكس( ل ستزادة ييظر :  لي طالب الموسو 

  .  03سابب   صمدفون ابو رحيل   م در 



 
 

( سا ة وتبد  معدالت السطوع 3.27اما في ف ل الشتاء فبلغت معدالت سطوع الشمس الفعلية )    
( سا ة 3.2   2.7وكايون األول ّو تبلغ معدالت سطو ها ) الشمسي بااليخفاض بد ل من تشرين الثايي

( سا ة وت ل اديى معدالتها 2.3لكل ميهما  لى الترتيب . لترتفا يسبيال في شهر شباط ّو بلغ معدلو )
 ( سا ة لكل ميهما.3.2في شهر  كايون األول وكايون الثايي وتبلغ )

اليظرية والفعلية )سا ة / يوم( لمحطة ( المعدالت الشهرية لعدد سا ات سطوع الشمس 3جدول )
 ( 7102 -0720الديوايية للمدة )
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( لمحطة ( المعدالت الشهرية لعدد سا ات سطوع الشمس اليظرية والفعلية )سا ة / يوم0شكل )
 ( 7102 -0720الديوايية للمدة )

 
 (. 3المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

 

وتأسيسال  لى ما تقدم فان ميطقة الدراسة تقا  من السطوع الشمسي العالي ما يجعلها تتمتا       
كون  لى بيسبة  الية من السا ات السطوع الفعلية االمر الو  يتر  يثار  في طول ف ل اليمو الو  ي

مدار السية   مما يؤثر ب ورة ايجابية  لى االيتاج الزرا ي )اليباتي( والتي تجود  لى وفب متطلباتها 
لكميات االشعاع الشمسي ومقدار مدة ال وء وسلبيال  لى الموارد الماجية من خ ل ارتفاع  مليات التبخر 

 . من االيهار والتربة ما يزيد من ال اجعات الماجية في الق اء 
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 معدل ساعات السطوع الفعلية  معدل ساعات السطوع النظرية 



 
 

 : درجة الحرارة  – 2
تعد درجات الحرارة من اكثر العيا ر المياخية المؤثرة في يمو اليبات فمن خ لها يتمكن اليبات       

فلكل يوع من  (0)من القيام بوظاجفو الحيوية والفسيولوجية كالتيفس واالمت اص للميا  والمواد الغواجية.
بو تختلف من مح ول آلخر  تتمثل بالحدود الدييا والعليا ايواع المحا يل الزرا ية حدود حرارية خا ة 

والمثالية   فالحدود المثالية هي التي ييشط  يدها المح ول ّلى  ب ى درجة وهي تختلف بحسب مرحلة 
اليمو للمح ول   ويتعرض المح ول ّلى ال رر وفي بعض االحيان ّلى اله   ّوا ما ايخف ت  ن 

  (7)اال لى من درجة الحرارة.الحد األديى  و تجاوزت الحد 
( ويت   ان هيا  اخت ف في الحدود الحرارية المياسبة ليمو المحا يل الزرا ية 2من خ ل جدول)    

بين موسمي ال يف والشتاء ّو ترتفا الحدود الحرارية الخا ة بالمحا يل الزرا ية ال يفية وتيخفض 
ي المتطلبات الحرارية لبعض المحا يل كالحيطة باليسبة للمحا يل الشتوية ويظهر ان هيا  تشابو ف

والشعير كمحا يل شتوية . اما باليسبة للمحا يل ال يفية فأيها تختلف في درجات حرارتها العليا 
 والدييا وتتقارب في درجة حرارتها المثلى  امة . 

 ( 2جدول )
( لبعض المحا يل الزرا ية   المتطلبات الحرارية )م 

 درجة الحرارة المثالية  (مْ ) االعلى الحد حرارة درجة الحد االدنى )ْم(  درجة حرارة المحصول 
 25 -23 32 -30 4.4 -3.9 الحنطة
 25 30 4.4 -3.9 الشعير
 32 -30 38 -36 12 -10 الشلب

 22 -20 30 10 الذرة الصفراء
 35 -32 44 -40 10 -8 الذرة البيضاء

 30 37 1 الجت
 32 -30 35 0 البرسيم
 35 23 14-13 الدخن

 38 -35 45 -40 5 -4 الماش 
احمد طه شهاب الجبوري ، تغير المناخ وأثره على انتاجية بعض المحاصيل الزراعية في العراق ، رسالة  – 1المصدر : 

 . 52 -51، ص 1996ماجستير )غير منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 .  178 -177، ص 1988الحقلية ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ،  أوميد نوري محمد امين ، مبادئ المحاصيل – 2

 

                                                           

( ر د  بد الحسين   المعوبات المياخية الجوية واالر ية المؤثرة في الزرا ة في محافظة القادسية   مجلة البحوث 0)
  .  773  ص 7113(   2الجغرافية   العدد )

  . 032  ص 7100  بيروت    ( يوسف  بد المجيد فايد   جغرافية المياخ واليبات   دار اليه ة العربية7)



 
 

( ان درجات الحرارة في ميطقة الدراسة بد سجلت   لى 7( وشكل )0يظهر من بيايات جدول )      
( لكل ميهما 30.2م    33.0م    32.7معدالتها في  شهر ال يف )حزيران   تموز   يب( الو  بلغ ) م 

 وطئ معدالتها فكايت في  شهر الشتاء )كايون األول   وكايون الثايي   شباط(  لى الترتيب .  ما 
( لكل ميهما  لى الترتيب  لى ان هو  المعدالت تبدو مظللة الن درجة  02.3م     00.2م    03.3) م 

( في بعض االيام وتبقى في 20حرارة ال يف وباألخص في شهر  )تموز ويب( ت ل ّلى اكثر من ) م 
الدرجة  يام  دة ف  ل  ن ف ل الشتاء الو  يمتاز بايخفاض درجات الحرارة ويبد  معدل  حدود هو 

درجة الحرارة بااليخفاض شهريال  بتد ل من شهر )تشرين الثايي( وحتى ت ل ّلى  ديى معدالتها في شهر 
ى شهر ييسان )كايون الثايي( ليمثل ابرد الشهور في الموسم الشتو  الو  يبد  من شهر تشرين الثايي ّل

لوا يكون متوسط المدى الحرار  السيو  من خ ل الفرب بين درجة حرارة  حر الشهور وابردها كبير جدال 
( مما يدل  لى وجود تباين ف لي كبير يتي  فر ة التيوع الزرا ي في ميطقة  72.2وي ل ّلى ) م 

 الدراسة للمحا يل ال يفية والشتوية . 
 ( 0جدول )

ة العظمى وال غرى ومعدل درجة الحرارة والمدى الحرار  الشهر  لمحطة معدل درجات الحرار 
 ( 7102 – 0720الديوايية للمدة )

درجات الحرارة   شهراأل
 العظمى )ْم( 

 الحرارة درجات
  (مْ )الصغرى 

معدل درجة الحرارة 
 )م( 

 المدى الحراري 

 11 11.8 6.3 17.3 كانون الثاني
 12.1 14.3 8.3 20.4 شباط 

 13.2 18.7 12.1 25.3 راإذ
 13.9 24.9 18.0 31.9 نيسان
 14.7 30.6 23.3 38.0 مايس
 16.4 34.2 26.0 42.4 حزيران
 16.3 36.1 28.0 44.3 تموز
 16.7 35.7 27.4 44.1 آب

 16.6 32.5 24.2 40.8 أيلول
 14.9 27.3 19.9  34.8 األولتشرين 

 12.3 18.7 12.6  24.9 تشرين الثاني
 10.9 13.3 7.9  18.8 األولكانون 

 14.03 24.8 17.8 31.9 المعدل السنوي
المصدر : جمهورية العراق ، وزارة النقل ، الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ، 

 .  2014بغداد ، 



 
 

ارة والمدى الحرار  الشهر  ( معدل درجات الحرارة العظمى وال غرى ومعدل درجة الحر 7شكل )
 ( 7102 – 0720لمحطة الديوايية للمدة )

 
 (. 5المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

 

 ما درجة حرارة التربة فلها  همية كبيرة للمحا يل الزرا ية ال تقل  ن  همية درجة حرارة الهواء       
ّو  (0)يمو اليبات وتعتمد  لى التربة ب ورة كاملة.فعملية االيبات وظهور البادرات تمثل المرحلة األولى ل

( هي المثلى ليمو اليباتات وممارسة يشاطها وتحتاج بوور  73.7 –م   02.3تعد درجة حرارة التربة ) م 
( لكي تيمو. 2.2اليبات ّلى درجة حرارة ال تقل  ن ) م 

(7) 
لتربة في ميطقة الدراسة بلغ ( يت   ان المعدل السيو  لدرجة حرارة ا3ومن م حظة جدول )      

( وترتفا درجة حرارة التربة في ف ل ال يف  بتد ل من شهر مايس الو  سجل معدل بلغ ) 70.2)  72م 
( اال ان تبلغ درجات حرارة التربة في هوا الف ل    ها في شهر  )تموز ويب( مسجلة درجات حرارة  م 

ا في ف ل الشتاء فتيخفض درجات حرارة التربة ( م  لكل ميهما  لى الترتيب . ام37.7   32.2بلغت )
( حتى تسجل معدل )70.3 بتد ل من شهر تشرين الثايي والو  سجل معدل ) ( في شهر كايون 00.2م  م 

الثايي وهو  ديى معدل يسجل لدرجات حرارة التربة في ابرد شهور السية . ودرجات حرارة التربة هو  تعد 
ميطقة الدراسة  لى اخت ف ايوا ها أليها تمد اليبات بالحرارة  م جمة ليمو المحا يل الزرا ية في

 ال زمة في بداية مراحل يمو  . 
( في محافظة القادسية لسية 3جدول )   7102( المعدالت الشهرية لدرجة حرارة التربة )م 
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  .  37  ص 0721  دار المعرفة   بغداد    0( مجيد محسن االي ار  ووفقي الشماع   مبادئ المحا يل الحقلية   ط0)
  .  030  ص 7102( س م هاتف احمد    لم المياخ التطبيقي   مطبعة احمد الدباغ   بغداد   7)
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 المدى الحراري  معدل درجة الحرارة  درجة الحرارة الصغرى  درجة الحرارة العظمى 



 
 

 األمطار : – 3
متعددة ميها رفد المحا يل الزرا ية تؤثر األمطار في استعماالت األرض الزرا ية في جوايب        

بالكميات التي يحتاج ّليها اليبات من الميا  وتزويد التربة بالرطوبة الكافية التي تسا د  لى ابقاجها 
محافظة  لى الحياة اليباتية ف  ل  ن ان االمطار تعد االساس للموارد الماجية االخرى كالميا  السطحية 

وبالرغم من ول  تؤثر االمطار  (0)ء األرا ي الوابعة دون خط المطر.والجوفية التي تستعمل في اروا
 ايجابال في األشهر التي تسقط فيها ّو تسهم بالتقليل من  دد الريات التي تحتاجها المحا يل الزرا ية.

اما اآلثار السلبية التي تتعرض لها المحا يل الزرا ية هي تسابط االمطار ب ورة فجاجية       
بيرة لمدة زميية ب يرة ما يسبب  ررال فيها وفي بعض االحيان ّوا ازدادت كمياتها تؤد  ّلى وبكميات ك

وبد وجد ان سقوط االمطار بزخات بوية في شهر ّوار فأيها تعمل  لى   رار بالمحا يل  (7)موتها.
ال يفية وخا ة مح ول الطماطة   ف  ل  ن سقوطها في شهر ييار وييسان يعمل  لى ا ابة 

  (3)ول الحيطة ببعض االمراض والحشرات.مح 
( يظهر ان مقدار االمطار في مدة التسابط المطر  بد بلغ 3( والشكل )2ومن خ ل الجدول )     

( ملم   ويتباين مقدار هو  االمطار بحسب  شهر السية ّو تبد  االمطار بالتسابط بكميات بيلة 071.3)
لم ثم   لى معدالت لها في شهر  كايون األول وكايون ( م3.2بد ل من شهر تشرين األول ّو بلغت )

( ملم لكل ميهما  لى الترتيب وتيخفض تدريجيال حتى شهر مايس ّو بلغ 70 -73.0الثايي ّو بلغت )
 ملم( وتيعدم االمطار تمامال في  شهر )حزيران وتموز ويب و يلول( .  0.2معدلها في هوا الشهر )

ص المطرية في ميطقة الدراسة تت ف بقلة كمياتها وتوبوبها و دم ومما سبب يتبين ان الخ اج      
ايتظامها لوا ال يمكن اال تماد  ليها في الزرا ة. وان ا  سقوط لألمطار خ ل هو  األشهر تكون بيمتها 

( ان فا لية 2الفعلية بليلة بسبب االرتفاع الكبير في معدالت درجات الحرارة ّو يت   من الجدول )
شهرية تتياسب  كسيال ما درجات الحرارة الشهرية ويظهر التباين الزميي وا حال ما بين موسم االمطار ال

ال يف والشتاء ّو ترتفا فا لية االمطار من شهر تشرين الثايي ّلى شهر ييسان بسبب ايخفاض درجات 
درجات الحرارة في حين تيخفض فا لية االمطار في  شهر مايس و يلول وتشرين األول بسبب ارتفاع 

 ( مما يؤد  ول  ّلى بلة الت ريف اليهر  خا ة في ف ل ال يف الجاف. 3الحرارة . شكل )

                                                           

  . 30  ص 0772امعة دمشب   دار دمشب لليشر والتوزيا   (  لي حسن موسى   المياخ والزرا ة   ج0)
  دار واجل لليشر والتوزيا    مان    0مي ور حمد  ابو  لي   في الجغرافيا االبت ادية )الجغرافيا الزرا ية(   ط (7)

 .  73  ص 7112االردن   
  .  02/07/7100سة بتاريخ ( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية ما بعض الف حين في ميطقة الدرا3)



 
 

( معدالت األمطار )ملم( والقيمة الفعلية الشهرية لكمية االمطار المتسابطة في محطة 2جدول )
 ( 7102 -0720الديوايية للمدة )

 )*(القيمة الفعلية لألمطار  االمطار  شهراأل

 11.25 25 نيكانون الثا
 5.35 14.1 شباط 

 3.47 12.3 ارإذ
 3.02 16.3 نيسان
 0.73 5.8 مايس
 - - حزيران
 - - تموز
 - - آب

 - - أيلول
 1 6.4 األولتشرين 

 4.76 16.9 تشرين الثاني
 9.55 23.5 األولكانون 

 39.13 120.3 السنوي جموعالم
اصالت ، الهيأة العامة لالنواء الجوية ، قسم المناخ ، بيانات غير المصدر : جمهورية العراق ، وزارة النقل والمو

 .  4112منشورة ، بغداد ، 
)*( القيمة الفعلية لألمطار : يقصد بها كمية االمطار المتوافرة في التربة ويتم استخراج القيمة الفعلية لالمطار السنوية 

= بحسب المعادلة التالية :      )فاعلية االمطار الشهرية 
م

      ح

 ان إذ(  

 م = معدل االمطار الشهرية )ملم(     ح = معدل الحرارة الشهرية )ْم( .  
ينظر : حلمي عبد القادر احمد ، مدخل في الجغرافية المناخية والحيوية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 . 414، ص 1891

علية الشهرية لكمية األمطار المتسابطة في محطة ( معدالت األمطار )ملم( والقيمة الف3شكل )
 ( 7102 -0720الديوايية للمدة )

 
 (. 7المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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     : الرطوبة النسبية  – 4
هي اليسبة المجوية بين كمية بخار الماء الموجود فع ل في الهواء وكمية بخار الماء ال زمة حتى      

وللرطوبة اليسبية دور كبير  لى ايتاج  (0)بعال في درجة الحرارة يفسها وال غط يفسو.يكون الهواء مش
الغ ت الزرا ية فكلما ازدادت الرطوبة بلت حاجة اليبات للماء وكلما بلت الرطوبة زادت الحاجة لول  

االخت ل  السيما  يدما تكون درجات الحرارة مرتفعة وحركة الرياه سريعة   ّو ان ايخفا ها يؤد  ّلى
في التوازن الماجي لليباتات بين ما تفقد   ن طريب اليت  وبين ما تمت و  ن طريب الجوور فعيدما تكون 
كمية الماء المفقودة  ن طريب اليت  اكثر مما تمت و الجوور فان هوا يؤد  ّلى وبول اليبات او سقوط 

كن ان تؤد  ّلى تلف المحا يل الزرا ية  و  ما االجواء العالية الرطوبة فيم (7)االزهار المفتحة حديثال 
تعمل  لى تأخير يموها وخير مثال  لى ول  جفاف الحيطة واحيايال حدوث مشاكل مر ية لقسم من 

  (3)اليباتات مثل العيب والطماطة.
( ان المعدل السيو  للرطوبة اليسبية في ميطقة الدراسة بلغ 2( والشكل )2يظهر الجدول )        

وهي يسبة ميخف ة وترتفا الرطوبة اليسبية فيها في ف ل الشتاء بسبب التسابط المطر  ّو %( 22.72)
%( لكل ميهما  لى 32.3%   33.0سجلت ا لى معدل لها في شهر  كايون األول وكايون الثايي )

 التوالي بييما سجلت  وطأ معدل لها خ ل ف ل ال يف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وايعدام التسابط ّو
%( لكل ميهما  لى التوالي مما ايعكس اثر  خ ل 72.1%   73.0سجلت في شهر  حزيران وتموز )

 هوا الف ل في زيادة حاجة المحا يل الزرا ية للميا  في اغلب مقاطعات ميطقة الدراسة . 
 ( 2جدول )

 ( 7102 -0720المعدالت الشهرية للرطوبة اليسبية )%( لمحطة الديوايية للمدة )
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 منشورة غير بيانات ، ناخالم قسم ، الجوية والرصد الزلزالي لالنواء العامة الهيأة ، والمواصالت النقل وزارة ، العراق المصدر : جمهورية
  . 2014 ، بغداد ،

                                                           

  0771للطبا ة واليشر   المو ل     باه محمود الراو     ديان هزاع البياتي    سس  لم المياخ   دار الحكمة 0))
 .  071ص
 .   22  ص 0732  م ر   دار المعارف    7( احمد فاروب  بد العال    ساسيات بساتين الفاكهة   ط7)

   0771حاف   اساسيات  لم المياخ التطبيقي   بغداد   مطابا دار الحكمة   ( فا ل الحسيي   مهد  ال (3
  .  022 -032ص



 
 

 ( 2شكل )
 ( 7102 -0720المعدالت الشهرية للرطوبة اليسبية )%( لمحطة الديوايية للمدة )

 
 (.8المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

 

 الرياح : – 5
وتعد الرياه  (0)وهي الحركة االفقية للهواء  لى سط  األرض بسبب االخت ف في ال غط الجو .      

احد  يا ر المياخ المهمة والتي لها تأثير مباشر في المحا يل الزرا ية وفي طبيعة استعماالت 
األرض الزرا ية وللرياه  ثر  يجابي ويخر سلبي   فهي تعد  ام ل مسا دال في حمل حبوب اللقاه 

طوبة   اما اآلثار السلبية فتظهر ويشرها وايها تسم  بحدوث التبادل الحرار  للهواء وتخفف من تأثير الر 
 يدما تزداد سر تها   فتعمل  لى تكسير اغ ان اليباتات التي ال تتحمل سيقايها هو  السر ة وتعمل 

  ()كول  تعرية التربة التي تؤد  ّلى حدوث  وا ف ترابية. (7) لى اسقاط االزهار والثمار من االشجار 
( م/ ثا وبد 7.27و  لسر ة الرياه في ميطقة الدراسة بلغ )( ان المعدل السي7يظهر من الجدول )    

( لكليهما  وتقل سر ة الرياه في 3.7سجلت ا لى سر ة للرياه في شهر  حزيران وتموز وبمعدل )
ف لي الخريف والشتاء حيث سجلت  وطأ سر ة لها خ ل  شهر ) يلول  تشرين األول   كايون األول( 

يهما  لى الرتيب وتت ف ميطقة الدراسة بان الرياه الساجدة فيها هي ( م/ ثا لكل م0.7   0.2   0.7)
الرياه الشمالية الغربية ويعود ول  ّلى تأثير ال غط الميخفض الساجد فوب شبو القارة الهيدية وخا ة في 

  (3)موسم ال يف وامتدادها فوب ميطقة الخلي  العربي 

                                                           

  .  021  ص 7112( ب ي  بد المجيد السامراجي   مبادئ الطقس والمياخ   دار اليازور  العلمية لليشر والتوزيا    مان   0)
  . 722  ص 0772ة االيجلو الم رية     مكتب 3تيظيم المكايي   ط( محمد محمود ابراهيم الديب   جغرافية الزرا ة تحليل في ال7)
(( اذا قل مدى الرؤية عن )فاكثر يطلق عليها 3000م( . اما اذا كان مدى الرؤية )300( يطلق مصطلح )عاصفة ترابية )م

 3880شر ، الموصل ، ينظر : فاضل باقر الحسيني وزمالءه ، المناخ المحلي ، دار الكتب للطباعة والنعاصفة غبارية . 
 .   341، ص

(  لي حسين الشلش   مياخ العراب   ترجمة ماجد السيد ولي محمد و بد االلو رزوبي كربل   مطبعة جامعة (3
  .  73 -71  ص 0722الب رة   الب رة   
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 ( 7جدول )
 ( 7102 -0720محطة الديوايية للمدة ) معدل سر ة الرياه )م/ ثا( واتجاهها في

 اتجاه الرياح  معدل سرعة الرياح  شهراأل اتجاه الرياح معدل سرعة الرياح   شهراأل
 شمالية غربية 3 آب شمالية غربية 2.1 كانون الثاني

 شمالية 1.9 أيلول شمالية غربية 2.5 شباط 
 شمالية غربية 1.8 األولتشرين  شمالية غربية 2.9 ارإذ

 شمالية غربية 1.6 تشرين الثاني شمالية غربية 2.4 نيسان
 شمالية غربية 1.9 األولكانون  شمالية 2.6 مايس

 شمالية 3.2 حزيران
 شمالية غربية 2.42 المعدل السنوي

 شمالية غربية 3.2 تموز 

 ، المناخ قسم ، الزلزالي والرصد يةالجو  لألنواء العامة الهيأة ، والمواصالت النقل وزارة ، العراق جمهوريةالمصدر : 
  . 2014 ، بغداد ، منشورة غير بيانات

 

ان سيادة الرياه الشمالية الغربية  لى ميطقة الدراسة ال يعيي  دم هبوب رياه من جهات اخرى     
%( من 30( ّو بلغت يسبة الرياه الشمالية الغربية )0( والشكل )01 ليها كما يظهر من الجدول )

%( والتي تكون 00.3رياه الهابة  لى الميطقة خ ل  شهر السية ثم الرياه الغربية وبيسبة )مجموع ال
باردة وجافة كول  تتعرض ّلى هبوب رياه جيوبية شربية )الشرجي( خا ة في ف ل الشتاء مسببة 
ل امطارال غزيرة في االبسام الجيوبية والوسطى من العراب   وتهب  ليها رياه جيوبية غربية في ف 

ال يف تت ف بارتفاع حرارتها أليها بادمة من ال حراء وكثيرال ما تجلب الغبار ويظهر تأثيرها وا حال 
 لى المحا يل الزرا ية   ّو يقلل من  ملية التيفس لدى اليبات ومن ثم يحدد من التبادل الغاز  مما 

في المحا يل الزرا ية يزيد من تركيز غاز ثايي اوكسيد الكاربون في داخل اليبات ومن ثم ال رر 
 وموتها .

 ( 01جدول )
 ( 7102 -0720اليسبة المجوية لمعدالت تكرار الرياه في محطة الديوايية للمدة )

الشمالية  الشمالية اتجاه الرياح السائدة 
 الشرقية 

الجنوبية  الشرقية 
 الشرقية

الجنوبية  الجنوبية
 الغربية

الشمالية  الغربية
 الغربية

نسبة 
 السكون

نسبة المئوية لمعدالت ال
 13.8 35 15.6 2 3.9 7 6 3.8 12.9 تكرار الرياح %

 قسم ، الزلزالي والرصد الجوية لألنواء العامة الهيأة ، والمواصالت النقل وزارة ، العراق جمهوريةالمصدر :  
  . 2014 ، بغداد ، منشورة غير بيانات ، المناخ



 
 

 ( اتجاهات الرياه في ب اء الحمزة0شكل )

 
 ( .10المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )

 
      التبخر  – 6

هي  ملية تحول الماء من الحالة الساجلة ّلى الحالة الغازية  يدما يكون الهواء غير مشبا ببخار      
ويؤثر التبخر في الموازية الماجية أل  ميطقة من المياطب فيجعلها موجبة او سالبة او متعادلة  (0)الماء.
كايت كمية التبخر  بل من كمية األمطار المتسابطة فالموازية موجبة ويحدث خ ف ول   يد ارتفاع  فإوا

وهوا ما يؤد  ّلى تعرض  (7)معدالت التبخر  ن معدالت االمطار السابطة ّو تكون الموازية سالبة.
يرة من الماء المحا يل الزرا ية للوبول ّوا ما ح ل تبخر ويت  سريا   ّو ال يمكن توفير كمية كب

 (3)لغرض الر .
( ملم 3307.3( يظهر ان مجموع بيم التبخر ترتفا جدال ّو بلغت )00ومن م حظة الجدول )     

( ملم وتباييت معدالت التبخر ما بين ف لي ال يف والشتاء ّو بلغ معدل 723.17بمعدل سيو  بلغ )
( ملم ثم تبد  210.12ن األول( )التبخر لمجموع  شهر ال يف )من شهر مايس حتى يهاية شهر تشري

( ملم ّو سجل   لى معدالت للتبخر 371.2هو  المعدالت باالرتفاع  بتد ل من شهر مايس ّو بلغ معدلو )
( ملم لكل ميها  لى الترتيب 202.0   277.7   232.2في  شهر )حزيران   تموز   يب( ّو بلغت )

درجات الحرارة في هو  األشهر وايخفاض معدالت ويعود سبب االرتفاع في معدالت التبخر ّلى ارتفاع 
الرطوبة اليسبية وايقطاع التسابط المطر  ف  ل  ن يشاط الرياه التي تكون حارة جافة وبلغ معدل 

                                                           

 . 030  ص 7100   مان    3 لي احمد غايم   الجغرافية المياخية   دار المسيرة لليشر والتوزيا والطبا ة   ط (0)
 .  027  صم در سابب ( فا ل الحسييي ومحمد ال حاف   (7
اء لليشر والتوزيا    مان   (  بد العباس ف يخ الغرير  وزم ء    جغرافية المياخ والغطاء اليباتي   دار ال ف3)

 .   071  ص7110
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( ملم وبد سجلت  وطأ 023.7التبخر في ف ل الشتاء من شهر تشرين الثايي ّلى شهر ييسان )
( ملم لكل ميهما  لى الترتيب ويرجا هوا 27و 22.2ي( )المعدالت في شهر  )كايون األول وكايون الثاي

 االيخفاض في معدالت التبخر ّلى ايخفاض درجات الحرارة ما ارتفاع الرطوبة اليسبية. 
يخلص ّلى ان بيم التبخر وخا ة في ف ل ال يف ترتفا مما ييعكس سلبال  لى المحا يل      

زيادة  دد الريات لتعويض الفابد من الماء من  مليات  الزرا ية التي يزداد استه كها الماجي ما يتطلب
 التبخر .

 ( 00جدول )
 (7102 -0720معدالت التبخر والعجز الماجي )ملم( لمحطة الديوايية للمدة )

  )*(( العجز المائي-) معدل التبخر شهراأل
 57 82 كانون الثاني

 98.6 112.7 شباط 
 177.4 189.7 ارإذ

 256.6 172.9 نيسان
 284.6 390.4 مايس
 468.8 468.8 حزيران
 499 499.2 تموز
 458 458.1 آب

 356.4 357.3 أيلول
 250.3 256.7 األولتشرين 

 120 136.9 تشرين الثاني
 64.2 87.7 األولكانون 

 3090.9 3312.3 المجموع السنوي
 - 276.02 السنوي  المعدل

  . 2014 ، بغداد ، منشورة غير بيانات ، المناخ قسم ، الزلزالي والرصد الجوية واءلألن العامة المصدر : اعتمادًا على : الهيأة
     )*( تم استخراج قيم العجز المائي من قبل الباحث 

 

( ان ميطقة الدراسة شهدت  جزال ماجيال مياخي شهر  3( وشكل )00يت   من خ ل جدول )      
ن كمياتها بين  شهر السية ّو سجلت ا لى كمياتها في ( ملم وتتباي3171.7 -سيو  كبير بلغ مجمو و )

( ملم لكل ميهما  لى الترتيب وهوا يات  202 –و  277 –و  232.2 - شهر )حزيران وتموز ويب( )
من ايعدام التسابط المطر  وارتفاع كميات التبخر مما جعل ميطقة الدراسة تعتمد  لى الزرا ة االرواجية 

ى كمية لها في  شهر )كدددددددايون األول وكددددددددددايون الثايي وشبددددددداط( ّو بلغت من ميا  االيهار وو لت ادي
( ملم ويعود هوا االيخفاض ّلى االيخفاض اليسبي بكميات التبخر 72.3 –و  02 –و  32.7 -)



 
 

 وارتفاع في كمية االمطار الفعالة ولتحديد الزيادة واليق ان الماجي ألشهر السية ا تمدت معدالت
 ()التبخر/اليت  المستخرجة بحسب معادلة يجيب خروفو.

 ( 3شكل )
( 7102 -0720معدالت العجز الماجي )ملم( لمحطة الديوايية للمدة )

 
 (.11المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )

 

 :    The Soilثالثًا : التربة  
لماء والهواء ّو تيمو فيها اليباتات هي  بارة  ن خليط مفتت من المواد الع وية وال خرية وا        

وتحيط بسط  األرض بارتفاع يتراوه ما بين ب ا  (0)وتستمد غواجها ميها و ليها تعيش الحيوايات.
سيتمترات و دة امتار وتختلف التربة من ميطقة ّلى اخرى بحسب العوامل التي  دت ّلى تكوييها واهم 

يباتي   والمياخ   والكاجيات الحية   والزمن   ف  ل  ن هو  العوامل هي ال خور اال لية   والغطاء ال
وتدخل  وامل  دة مثل يو ية التربة و مقها وايحداراتها ومياخها في  ملية ت ييف التربة.  (7)االيسان.

ف  ل  ن الخ اجص الفيزياجية والكيمياجية كاليسجة والتركيب ويو ية الموارد الماجية ويعد الهدف من هوا 
وبعد معرفة  (3)و محاولة تحديد االستخدام االمثل للتربة بحيث يحول دون تدهور احوالها االسلوب ه

خ اجص تربة ب اء الحمزة ييبغي تحديد   حية كل يوع من ايواع التربة لإليتاج الزرا ي سواء كان 
قة الدراسة للمرا ي  م لمحا يل الحبوب  م البستية  م ايتاج حيوايي وبياءل  لى ما تقدم فان تربة ميط

( 2( والخريطة )07 يفت بحسب )بابليتها االيتاجية( ّلى خمسة   ياف ويت   ول  من الجدول )
 وهي كاالتي : 

                                                           

()    : اذ انWS   )الزيادة المائية ) ملم =    WS = P – PE                                
                WD                                     )النقصان المائي )ملم =WD = P - PE  
                   P ملم(    و( كمية االمطار =PE   . )التبخر / النتح )ملم = 

 1033، عمان،  3، دار زهران للنشر والتوزيع ، طعالء داوود المختار وحسين مجاهد مسعود ، اساسيات الجغرافية الطبيعية  3))
 .  371، ص

 .  00  ص 0720ابراهيم شريف و لي حسين الشلش   جغرافية التربة   مطبعة جامعة بغداد   بغداد    (7)
، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  1( محمد خضير عباس ، ادارة التربة في تخطيط استعماالت االراضي ، ط(1

  .  38، ص 3888،  الموصل
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57-   العجز المائي -98.6 -177.4 -256.6 -284.6 -468.8 -499 -458 -356.4 -250.3 -120 -64.2

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0



 
 

: تخلو ترب هوا ال يف من المحددات التي تحول من دون تيوع استعماالت األرض  األولالصنف  – 0
 جمة ليمو اليباتات وتكون وات الزرا ية لما تمتاز بو من  رف جيد وخ اجص فيزياجية وكيمياجية م

%( من الطين 77.0%( من الغرين و)07.3يسجة مزيجية غرييية والتي تحتو   لى معدل )
%( 7.10%( من الرمل   اما خوا ها الكيمياجية فقد بلغ معدل محتواها من المادة الع وية )02.3و)

%( 2.7فقد بلغ معدلها ) (PH)التربة  مليوز/ سم( اما باليسبة لدرجة تفا ل 2.0اما معدل ملوحتها فبلغ )
وهي بول  تكون مياسبة ليمو مختلف اليباتات المزرو ة وبلغ معدل محتواها من )الكلس والجبس( 

%( لكل ميهما  لى الترتيب   لوا تخلو تربة هوا ال يف من المشاكل المحددة للزرا ة %0.20   70)
 لمزرو ة. ويشمل هوا ال يف  را ي كتوف ايهار ب اء الحمزة ا

: تت ف تربة هوا ال يف بايها جيدة ل يتاج الزرا ي االب ان فيها بعض المعوبات  الصنف الثاني – 2
التي تحد من امكايية اختيار يوع المح ول الو  يزرع كما ايها تتطلب  ياية ل رف الميا  الزاجدة  ن 

تتمثل بتربة  حواض األيهار في التربة   كما تت ف بايها متوسطة الملوحة وسوء ال رف الطبيعي   و 
( ان هوا ال يف من التربة وات خ اجص فيزياجية تتمثل 07ب اء الحمزة   ويظهر من الجدول )

%( لكل  30%   2.12%( ومعدل محتواها من الرمل والطين )31.2بمحتواها من الغرين بمعدل )
 ها الكيمياجية فقد بلغ معدل ميهما  لى الترتيب وتكون وات يسجة مزيجية طييية غرييية   اما خوا

%( لول  فهي  بل   حية وم جمة لبعض المحا يل الزرا ية ّو 0.0محتواها من المادة الع وية )
 ما معدل ملوحتها  فقد بلغ  تزرع فيها المحا يل الزرا ية التي تتحمل الملوحة مثل مح ول الشعير.

%( ويكون مياسبال ليمو مختلف 2.2معدل )مليموز / سم( وبلغت درجة تفا ل التربة فيها ب 02.70)
%( لكل 0.37%   77.20اليباتات المزرو ة   اما معدل محتواها من )الكلس   والجبس( فقد بلغ )

 ميهما  لى الترتيب . 
تيتشر ترب هوا ال يف في اجزاء متعددة من ميطقة الدراسة وتكويت بفعل  الصنف الثالث : – 3

المطار وزيادة يسبة التبخر   وتكون  لى شكل كثبان رملية جلبتها ظروف جافة تمثلت بقلة تسابط ا
وتتمثل الخواص  (0)الرياه الشمالية الغربية من المياطب المجاورة للسهل الفي ي واله بة الغربية.

%( ومعدل 20.3الفيزياجية لهوا ال يف من التربة بيسجها الرملية ّو بلغ معدل محتواها من الرمل )
%( لكل ميهما  لى الترتيب   ما الخواص الكيمياجية فتتمثل 3.0%   2.2رين والطين )محتواها من الغ

%( ف  ل  ن بلة الميا  0بافقارها للمواد الع وية والغواجية المهمة للمحا يل الزرا ية ّو بلغ معدلها )
حتواها من %( اما م2.70) (PH)فان امكايياتها الزرا ية حاليال معدومة   وبلغ معدل تفا ل التربة 

%( 0.77%  02مليموز / سم(   وبلغ معدل محتواها من )الكلس والجبس( ) 3.21االم ه بلغ معدلو )

                                                           

(   ه ياركو مل    خ اجص التربة و ثرها في استعماالت االرض الزرا ية في محافظة القادسية   مجلة الجمعية الجغرافية 0)
 .  073  ص 7117(   شباط   27) العرابية   العدد



 
 

( . وفي حالة توافر الميا  لهوا ال يف من الترب وا افة بعض 07لكل ميهما  لى الترتيب جدول )
ت والمحا يل الزرا ية المخ بات الكيمياجية يمكن ان تتحول ّلى  را ي زرا ية ميتجة لكثير من الغ 

  (0)خا ة ال يفية ميها مثل )الربي   البطيخ   الخيار( وغيرها مثلما حدث لجهات مثلها في المحافظة.
 ( 07جدول )

 بعض الخواص الكيمياوية والفيزياوية ليمإوج من ترب ب اء الحمزة 
الوحدات 
 االدارية

ذج
مو

الن
 

 ئية الخواص الكيميا الخواص الفيزيائية  العمق / سم
صنف  الطين % الغرين % الرمل %

 النسجة
PH 
% 

ECE 
 مليموز/ سم

0.m 
% 

 %الكلس
Caco3 

 %الجبس
Saso4  

مزة
الح

اء 
قض

كز 
مر

 

ار 
النه

ف ا
كتو

 

مزيجية  23.68 59.05 14.25 30 – 0
 غرينية

7.2 8.2 2.1 26 2.2 

مزيجية  21.50 60.20 17.95 60- 31
 غرينية

7.3 8 2 24 1.50 

مزيجية  22.5 59.6 17.6 المعدل
 غرينية

7.2 8.1 2.05 25 1.85 

ار 
النه

ض ا
حوا

ا
 

مزيجية  30.4 60.5 7.9 30 – 0
 طينية

7.6 18 1.2 23.3 1.72 

مزيجية  31.65 61.13 6.18 60- 31
طينية 
 وغرينية

7.8 16.5 1 22.2 1.50 

مزيجية  31 60.8 7.04 المعدل
طينية 
 وغرينية

7.7 17.25 1.1 22.75 1.61 

ية 
ناح

دير
لس

ا
ن  

كثبا
ال

لية
لرم

ا
 

 1.2 18 1.5 4.52 7.3 رملية 6.2 7.35 86.15 30- 0
 1.25 16.20 2 3.09 7.2 رملية 6 8.40 84.50 60 -31

 1.22 17 1.75 3.80 7.3 رملية 6.1 7.8 85.3 المعدل
فية

شنا
ة ال

احي
ن

 

ات
فض

منخ
ال

 

غرينية  57 41 0.50 30- 0
 طينية

7.3 22.15 2.2 12.30 1.4 

غرينية  55.50 40 0.20 60 -31
 طينية

7.9 24.30 2.4 11.50 1.5 

غرينية  56.25 40.5 0.35 المعدل
 طينية

7.8 23.2 2.3 12 1.45 

راء 
صح

ال
ية 

بس
الج

 

 67 9.50 0.7 2 8.1 جبسية 27.40 2.25 1.60 30- 0
 69 10 0.5 1.5 8.3 جبسية 25.30 2.27 1.65 60- 31

 68 9.75 0.6 1.75 8.2 جبسية  26.35 2.26 1.62 المعدل 
المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على : نتائج التحليالت المختبرية لتربة منطقة الدراسة في مديرية زراعة القادسية ، 

 . 4112/  11/ 7شعبة التربة والمياه ، مختبر التربة . بتاريخ    
 

                                                           

  . 73/07/7100زرا ة الشيافية في تاريخ ( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية   لقاء ما المهيدس حيدر محمد مدير شعبة 0)



 
 

 ( 2خريطة )
 بة في ب اء الحمزة التوزيا الجغرافي أل ياف التر 

 
 (.12المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )



 
 

والتي  (0)(Torrerts): تيطو  ترب هوا ال يف تحت المجمو ة التي يطلب  ليها  الصنف الرابع – 4
تيتشر ترب هوا  (7)تكويت بفعل ترسبات يهر الفرات في المياطب الميخف ة من سط  السهل الرسوبي 

لشمالية الغربية لميطقة الدراسة وتحديدال في ياحية الشيافية  ومن خ اج ها ال يف من الجهات ا
%( 21.0%( ويسبة الغرين )03.70الفيزياجية ايها تربة وات يسجة يا مة ترتفا فيها يسبة الطين ّلى )

%( وتمتاز برداءة البزل وارتفاع مستوى الماء الباطيي و ادة ما 1.30ويسبة بليلة من الرمل بمعدل )
كون اماكن هو  الترب مبازل طبيعية للمياطب المجاورة لها لوا يقت ر استغ لها  يفال  لى زرا ة ت

مح ول الشلب. االمر الو  ادى ّلى ارتفاع يسبة الملوحة  لى سطحها من خ ل الخا ية الشعرية 
لمواد الع وية مليموز/ سم( ويتراوه معدل محتوى هو  التربة من ا 73.7والتبخر ّو بلغ معدل ملوحتها )

%(   وول  بسبب وجود اليباتات التي تيمو سيويال والتي تتعرض للتدهور  يد ارتفاع درجات الحرارة 7.3)
%( لكل ميهما  لى 0.20%   07ويتراوه معدل محتوى هو  التربة من )الكلس والجبس( ) (3)والرطوبة.

 ( .07الترتيب . جدول )
يف في االجزاء الغربية من الق اء لتغطي اليطاب : تيتشر ترب هوا ال  الصنف الخامس – 5

المح ور بين ياحية الشيافية شربال والحدود االدارية ما محافظتي اليجف والمثيى غربال. تعد ترب هوا 
ال يف من الترب التي تعايي من مشاكل  دة لوا هو ابل   حية لإليتاج الزرا ي وتتمثل بالترب 

%( 32ة سم  التربة وارتفاع يسبة الجبس الو  ي ل معدلو ّلى )ال حراوية الجبسية ويمتاز ب حال
( وتتحدد بابلية 07%( جدول )1.3وايخفاض خ وبتها ّو بلغت معدل محتواها من المادة الع وية )

هو  الترب في زرا ة محا يل الحبوب اهمها الشعير بسبب بدرتو  لى تحمل الر  بالميا  العالية 
 ة الع وية والكيمياجية  جراءل  روريال لرفا خ وبة التربة في هوا ال يف. الملوحة  وتعد ا افة االسمد

   Water Resourcesرابعًا : الموارد المائية   
يق د بالموارد الماجية الميا  السطحية والميا  الجوفية واالمطار التي لها اهميتها الكبيرة في      

ادة مساحة األرا ي الزرا ية وتيوع االيتاج الزرا ي استعماالت األرض الزرا ية ّو ان توافرها يعيي زي
وزيادة كثافتو ويح ل خ ف ول   يدما تكون الموارد الماجية بليلة . باليسبة لألمطار السابطة  لى 
ارض ميطقة الدراسة فقد تم ميابشتها كويها بليلة ومتوبوبة مما يجعل اال تماد  ليها بو فها موردال ماجيال 

 . للزرا ة  عيفال 
                                                           

( خطاب  كار العايي   جغرافية العراب الزرا ية   الميظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم   المطبعة الفيية الحديثة   0)
 .   32  ص 0727القاهرة   

  .  27  ص 0720لي والبحث العلمي     وزارة التعليم العا0( محمد ازهر السما  وزم ء    العراب دراسة ابليمية   ج(7
 .   077(   ه ياركو مل    م در سابب   ص(3



 
 

تعد الموارد الماجية اهم  وامل االيتاج الزرا ي ّو تحدد مقادير و يواع المحا يل الزرا ية  لى ما       
لول   (0)يتوفر من كميات ميا  في الميطقة ويرتبط ما يتوفر فيها في تحديد استعماالت األرض الزرا ية.

م الزرا ية والهيدسية والجغرافية يخص مو وع الموارد الماجية اهتمام كافة التخ  ات السيما العلو 
فالدراسات الجغرافية تهتم بدراسة الموارد الماجية ال من خ ل مس  تل  الموارد فقط بل من خ ل االهتمام 

 (7)بكيفية استخدامها لما لها من اهمية في تفسير بيجة االيسان الطبيعية والبشرية.
  في ميطقة الدراسة وهي الميا  السطحية والميا  لول  سيتم التركيز في الم ادر االساسية للميا    

 الجوفية : 
 : المياه السطحية – 1

تعد الموارد الماجية السطحية الم در الرجيس في استعماالت األرض الزرا ية   ف  ل  ن ا تماد      
ماجية بعض المزار ين  لى ميا  بعض المبازل خا ة في المياطب الوابعة بعيدال  ن م ادر الموارد ال

السطحية بالرغم من اآلثار السلبية التي تسببها هو  الميا  للتربة من خ ل زيادة يسبة االم ه فيها مما 
يؤد  ّلى تدهورها وتركها من ببل الف ه وااليتقال ّلى ميطقة  خرى. تتمثل م ادر الميا  السطحية في 

 حد الفروع الرجيسة ليهر الفرات   ويهر ميطقة الدراسة بكل من شط الديوايية الو  يتفرع من شط الحلة 
الفرات بعد التقاء شطي الشامية والكوفة شمال ياحية الشيافية والو  بدور  يتفرع ّلى فر ين رجيسين هما 
السبل والعطشان ف  ل  ن ان هيا  مجمو ة من الجداول والقيددددوات بأطوال وت اريف مختلفة تمر 

 ( .2( والخريطة )03 لى اليحو اآلتددددي : كما مو   في جدول ) بالميطقة والتي يمكن بيايهددددددا
 شط الديوانية :  –أ 

يعد شط الديوايية الم در الرجيس للميا  في ميطقة الدراسة وهو الفرع الثالث من تفر ات شط الحلة     
ت ريفية كم( وطابتو ال071 من محافظة القادسية ويمثل  طول مجرى ماجي في المحافظة ويبلغ طولو )

( 7100/ ثا وهي طابة ت ريفية متغيرة بسبب التغيرات المياخية والسياسية   وفي  ام ) 3( م31تبلغ )
/ ثا لكي يؤمن الح ة الماجية 3( م73تم ايجاز توسعة شط الديوايية لي ب  الت ريف الت ميمي للشط )

  (3)لمحافظتي الديوايية والمثيى 
%( من مجموع طولو الكلي وتبلغ 20( كم تشكل يسبة )02دراسة )يبلغ طول المقطا المار في ميطقة ال

( جدوالل وفر ال بلغت 72/ ثا( وتتفرع ميو العديد من الجداول التي بلغ  ددها )3م 22سر ة جريايو )
/ الدحايو( وييتهي في 0( في مقاطعة )37كم( تقريبال ويدخل ميطقة الدراسة  يد الكيلو )3771اطوالها )

                                                           

(   دار الفرات 0701 -0733( يحيى كاظم المعمور    تطور الر  في العراب ويثارها االبت ادية واالجتما ية )(0
  .  027  ص 7100للثقافة واال  م   بابل   

ية الموارد الطبيعية بميظور معا ر   دار ابن االثير للطبا ة واليشر   جامعة ( محمد ازهر السما    مرتكزات جغراف7)
 .  22  ص 7107المو ل   المو ل   

  .  30  ص 7100(   لسية 3( وزارة الموارد الماجية   موسو ة دواجر الر  في العراب   ملحب )(3



 
 

/ الرملة(  يد 00( في الجايب األيسر ميها وييتهي في مقاطعة )010وفة( في الكيلو )/ الش2مقاطعة )
( في الجايب االيمن ميها وهوا يفسر زيادة المساحات المروية و دد المقاطعات في الجايب 072الكيلو )

وتقدر  ( مقاطعات3( مقاطعات بييما يبلغ  دد المقاطعات في الجايب االيسر )2االيمن ميو التي تبلغ )
 دويم . (302171المساحة المروية )

 شط الشنافية :  –ب 
 حد تفر ات شط الهيدية وهو امتداد لشط الكوفة يدخل الحدود االدارية لمحافظة القادسية شمال     

/ العسرة( في الجهة 07ياحية الشيافية لوا يسمى بشط الشيافية يدخل ميطقة الدراسة في مقاطعة )
( ّو يلتقي بوياجب شط الشامية وهيا يبرز يهر الفرات 2احية الشيافية  يد الكيلو )الشمالية الغربية لي

/ الجزرة وكركاشة( يتفرع ّلى فر ين هما السبل والعطشان   يرو  مساحة من 0الرجيس و يد مقاطعة )
( كم بعد تفر و ّلى فر ين ويمر 72( كم لليهر الرجيسي و)23( دويم ميها )071111األرا ي تقدر )

 ( كم 2.0رع السبل بمركز ب اء الحمزة بمسافة ت ل ّلى )ف
من الجداول الحديثة االيشاء تم استحداثو في تسعيييات القرن الما ي جدول االمير )القادسية( :  –ج 

الغرض ميو تخفيف ال غط  ن يهر الفرات في فترات ارتفاع مياسيب الميا    وتمتاز مياهو  لى 
( كم يدخل ميطقة الدراسة في 72سبب المبازل التي ت ب فيو ويبلغ طولو )احتواجها يسبة من الملوحة ب

/ ثا ويرو  مساحة بدرها  3( م0.07/ الهرد( تبلغ طابتو الت ريفية )7جهة الشمال الغربي  يد مقاطعة )
 ( دويم  من ياحية الشيافية . 72222)

 مروية في ب اء الحمزة ( اطوال االيهار والجداول الرجيسة وت ريفها والمساحة ال03جدول )
 التصريف التشغيلي الطول )كم(  اسم الجدول او النهر 

 / ثا(  3)م 
 المساحة المروية

  )دونم(
 نوع الجدول 

 ترابي  358020 60 54 شط الديوانية 
 ترابي 120000 130 70 شط الشنافية 

 ترابي   28444 5.12 27 جدول االمير )القادسية( 
 ترابي  10725 4.84 9 جدول الحفار

 ترابي  32715 4.78 30 جدول الشافعية
 ترابي  2000 15 38 الجدول التعزيزي 

  551904 219.74 228 المجموع 
جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعب الموارد  – 1المصدر : 

ناحية السدير ، ناحية الشنافية( ، قسم االشرف والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، المائية في )مركز قضاء الحمزة ، 
2014  . 

جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في )مركز قضاء الحمزة ،  – 2
 .  2014، ناحية السدير ، ناحية الشنافية(  ، قسم األراضي )بيانات غير منشورة( 



 
 

 (2خريطة )
 الموارد الماجية في ب اء الحمزة 

 
 .2014شعبة الموارد المائية في )الحمزة ، الشنافية ، السدير( ، بيانات غير منشورة ،  -1المصدر: 
  سم(.   30بدقة ) konos، القمر الصناعي 2012المرئية الفضائية لمحافظة القادسية لعام  -2          



 
 

( 7يتفرع من الجهة اليسرى ليهر الفرات )الشيافية(  من ياحية الشيافية يبلغ طولو ):  جدول الحفار –د 
( دويمال  من مقاطعات 01270/ ثا يرو   را ي زرا ية تقدر بيحو )3( م2.22كم وطابتو الت ريفية )

 / الطلعة( من خ ل جداول  غيرة من الجهة اليسرى للجدول. 0/ الهرد و7/ المسعودية و3)
يأخو جدول الشافعية مياهو من الجايب االيمن لشط الديوايية ويبلغ دول الشافعية )الحديث( : ج –ه 

( كم يدخل ميطقة 33( جدوالل بلغت اطوالها )07( كم   بلغ  دد الجداول المتفر ة ميو )31طولو )
ات استثمارال / مدين( التي تعدب من  كثر المقاطع3الدراسة في الجزء الشمالي الغربي ميها في مقاطعة )

لميا  هوا الجدول ّو تقل مياهو وسر تو باالتجا  يحو الجيوب  يد مقاطعة )هيبل( بسبب التجاوزات 
  (0)الحا لة  لى الح ص الماجية المقررة للمزار ين خا ة في األرا ي الوابعة في ياحية الشافعية.

ة بميا  ا افية ويأخو مياهو من لغرض تزويد شط الرميث 7110وتم ايشاجو  ام الجدول التعزيزي :  –و 
( كم يبلغ طول مقطعو المار في ميطقة 32ياظم الخوريب ّلى الجيوب من ياحية غماس يبلغ طولو )

( 21( دويم من خ ل م خة واحدة بقوة )7111( كم يرو   را ي زرا ية مساحتها )32الدراسة )
 (.  03جدول ) / ثا( ف  ل  ن الم خات ال غيرة الحجم. 3م 00ح ان وبت ريف )

 خصائص الموارد المائية في قضاء الحمزة   
  : خصائص الموارد المائية السطحية )االنهار( – 1

ان ليو ية الميا  المستخدمة لر  المزرو ات تأثيرال مباشرال  لى اليبات والتربة من خ ل ما يشكل       
حاسمة ليس في توفرها إليتاج يبات ييمو معها من مواد  القة او واجبة   لوا فان يو ية ميا  الر  تعد 

ب ورة جيدة بل يتطلب ول   ملية غير سهلة خا ة في المياطب الجافة من حيث يو ية مياهها 
و  حيتها للر  ّو تؤثر يو ية الميا   لى العمليات الفسيولوجية لليبات فأ  خلل في خواص الميا  

كمية الميا  المحدد الرجيس للمساحات المزرو ة   ّو ييعكس سلبال  لى ايتاج وايتاجية المح ول   وتعد 
لكلَّ مح ول استه   ماجي خاص بو فاليقص في كمية الميا  خ ل مدة يمو المح ول تعمل  لى 
ا عاف يمو  وتقلل من كفاءتو في  يتاج المادة الجافة   و لى وفب ما سبب سيتم دراسة خ اجص 

 د الماجية السطحية في ب اء الحمزة و لى اليحو اآلتي : الت ريف اليهر  والخ اجص اليو ية للموار 
 ئص التصريف النهري الكمية : اواًل : خصا

يعرف الت ريف اليهر  بايها مقدار حجم الميا  التي تمر في مجرى اليهر لفترة زميية معيية وتحدد      
وتختلف ت اريف االيهار  (  3من شهر ّلى سية مقاسة بمليارات االمتار المكعبة   ويرمز لو )مليار م
ّو ان دراسة الت ريف اليهر   (7)حسب  طاء مياطب التغوية التي تتحكم فيها  وامل طبيعية وبشرية.

أل  ميطقة يعطي  ورة وا حة  ن التباين الزمايي لمعدالت الت ريف اليهر  ما بين  شهر السية 
                                                           

   .77/7/7103ابدم رجيس بسم الدراسات والت اميم بتاريخ ( الدراسة الميدايية   مقابلة شخ ية ما )محمد زغير  بد( مهيدس 0)
 .   027-022  ص 0723( وفيب الخشاب وزمي     الموارد الماجية في العراب   مطبعة جامعة بغداد   7)



 
 

ستعماالت األرض الزرا ية. ففي ميطقة ومن ثم معرفة  شهر الفاجض والعجز الماجي ومدى تأثيرها  لى ا
الدراسة سيتم تحليل ومعرفة الت ريف اليهر  الشهر  لأليهار الرجيسة )شط الديوايية وشط الشيافية( لسية 

 و لى اليحو اآلتي :  7102
 خصائص التصريف النهري لشط الديوانية :  –أ 

لشهر  لميا  شط الديوايية في جميا ( ان هيا  تباين في الت ريف ا02يت   من خ ل الجدول )      
( 31و 77.7 شهر السية ّو يرتفا معدل الت ريف الشهر  في شهر  )تموز وتشرين الثايي( ّو بلغ )

/ثا لكل ميهما  لى الترتيب ليسجل ا لى المعدالت او ايخفاض الت ريف الشهر  في شهر )كايون 3م
عدل للت ريف ويعود السبب في توبوب الت ريف ( ليسجل اديى م2/ ثا شكل )3( م02.3الثايي( ّو بلغ )

الشهر  ّلى بلة و دم ايتظام تسابط االمطار في ف ل الشتاء مما بلل من معدل الت ريف اليهر  
ألشهر  بشكل  ام اما في ف ل ال يف تعوض كمية الميا  المتبخرة  ن طريب زيادة الح ة الماجية في 

ول  يزداد الت ريف الشهر  في ف ل ال يف   وبد  ثر اليهر لتغطي اليقص الحا ل بكمية الميا  ل
هوا التوبوب وااليخفاض في معدالت الت ريف الشهر  سلبال  لى استعماالت األرض الزرا ية في 
ميطقة الدراسة ّو بد  التوبوب وا حال في بلة حجم المساحات الزرا ية ف  ل  ن ايخفاض ايتاجية الدويم 

 محا يل الزرا ية بسبب بلة الميا  . الواحد وايعدام زرا ة بعض ال
  7102/ ثا( لشط الديوايية  3( معدالت الت ريف الشهر  الفعلية )م02جدول )
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زارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة التشغيل ، بيانات غير المصدر : و 
 .  2014منشورة ، 

  7102/ ثا( لشط الديوايية  3( معدالت الت ريف الشهر  الفعلية )م2شكل )

 
 (.11المصدر : اعتمادًا على بيانات الجدول )
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 فية : خصائص التصريف النهري لشط الشنا –ب 
( يظهر تباييال في معدالت الت ريف اليهر  ّو يرتفا في  شهر )حزيران 00من خ ل الجدول )      

/ ثا لكل ميهما 3( م000   002.2   022.0   073.7وتموز ويب و يلول( مسج ل معدالت بلغت )
ليسجل اديى  / ثا3( م010.0 لى الترتيب ومن ثم تبد  بااليخفاض من شهر )تشرين األول( ّو بلغ )

 (.2/ ثا   كما يت   في شكل ) 3( م27.7معدل لو في شهر مايس )
  7102/ ثا( لشط الشيافية  3(  معدالت الت ريف الشهر  الفعلية )م00جدول )
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  . 2014 ، منشورة غير بيانات ، التشغيل شعبة ، القادسية محافظة في المائية الموارد مديرية ، المائية الموارد وزارةالمصدر :  

  7102/ ثا( لشط الشيافية  3(  معدالت الت ريف الشهر  الفعلية )م2شكل )

 
 (.15المصدر : الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول )

 

  ثانيًا : الخصائص النوعية للموارد المائية السطحية )االنهار( في قضاء الحمزة
ان الميا  تحو   لى كميات من االم ه الواجبة وان وجودها بكميات كبيرة ستؤثر سلبال بالمح ول       

تأثر ب ورة الزرا ي وان تراكمت ستؤثر  لى بدرة األرض االيتاجية اي ال فالمحا يل واألرض ك هما ي
فيبرز تأثيرها المباشر  لى االيتاج  (0)مباشرة  و غير مباشرة بأيواع االم ه المتعددة الواجبة في الميا .

العام للمحا يل الزرا ية ومن خ ل وجود بعض األيويات المسا دة في ميا  الر  ويزداد هوا التأثير 
اليبات في سحب الميا  من التربة. اما تأثيرها  بزيادة المجموع الكلي لألم ه ما يعمل  لى تقليل كفاءة

  (7)غير المباشر فيكون  لى التربة بجعلها وات تركيب غير م جم لتغلغل الجوور.
                                                           

هرة ( محمد احمد شريف وعاطف كشك ، التحليالت المعملية للتربة والمياه والمواد النباتية ، دار النشر للجامعات ، القا3)
  .  381 -384، ص 1031، 

  الدار العربية للموسو ات  0( رياض و في ال وفي   الطرب العلمية ولهيدسية لبزل االرا ي في المياطب الرطبة والجافة   ط7)
  .  007  ص 7117  بيروت   
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 ما  ن يو ية الميا  السطحية في الق اء فسيتم دراستها لليهريين الرجيسيين )شط الديوايية وشط        
ثيرها  لى استعماالت األرض الزرا ية من خ ل تأثيرها الشيافية( لمعرفة خ اج ها اليو ية ومدى تأ

 لى ايتاج المحا يل الزرا ية   لوا ا تمد في ت ييف الميا  المستخدمة لر  المزرو ات في ميطقة 
( ّو تعد 03( الو  يت   من الجدول )0702الدراسة  لى معيار مختبر الملوحة االمريكي )رجاردز 

ت ييف ميا  الر  ومعرفة مدى  ررها او م جمتها لليبات والتربة  لى حد  كمية االم ه الواجبة اساسال ل
 (02سواء. جدول )

 الخصائص النوعية لمياه شط الديوانية :  –أ 
( ان هيا  تباييال في الخ اجص اليو ية لميا  اليهر فدرجات الحرارة تباييت 02يت   من الجدول )    

( م  وارتفعت في شهر 00.20و سجلت في شهر كايون الثايي )زماييال بين شهر  كايون الثايي وتموز ّ
( م  ويعود هوا التباين ّلى اخت ف درجات الحرارة ما بين شهر  كايون الثايي 31.02تموز لتسجل )

فتباين اآلخر زماييال بين شهر  كايون الثايي وتموز ّو  (PH)وتموز    ما يسبة األس الهايدروجييي 
الترتيب ويعود ول  ّلى تباين درجات الحرارة بين شهر  كايون الثايي  (  لى2.27   2.73سجل )

وشهر تموز ّو ترتفا في شهر تموز وتعمل  لى زيادة التبخر وبالتالي زيادة تركيز االم ه   ف  ل  ن 
 بلة الت ريف اليهر  في ف ل ال يف. 

 ( 03جدول )
( ا تمادال  لى درجة 0702جاردز يو ية ميا  الر  بحسب ت ييف مختبر الملوحة االمريكي )ر 
 التو يلة الكهرباجية 

كمية االمالح ملغم/  الصنف والضرر الناجم عن الكمية الكلية لألمالح 
 لتر

التوصيلة الكهربائية 
 )مليموز/ سم( 

C1 )الماء مالئم الغلب النباتات واالتربة مع احتمال قليل  )قليل
الري جدًا لنشوء خطر التملح ، الغسل الناتج عن 

 يكفي للتخلص من االمالح 

  (0.25أقل من ) 160 - 0

C2 )الماء مالئم للنباتات جيدة التحمل لألمالح في حالة  )متوسط
 الغسل الكاف للتربة

160 – 480  (0.25 – 0.75 ) 

C3 الماء مالئم للنبات جيدة التحمل لألمالح على تربة  شديد
 جيدة البزل يلزم كمية اضافية من الماء لغرض

 الغسل 

480 – 1440  (0.75 – 2.25 ) 

C4  الماء مالئم للنباتات المتحملة جدًا للملوحة على تربة  شديد جدًا
 ة جيدة البزل يلزم غسل شديد للملوحة إذنف

 ( 2.25اكبر من ) 3200 - 1440

 . 57، ص 1988المصدر : ليث خليل اسماعيل ، الري والبزل ، مديرية الطتب للطباعة ، جامعة الموصل ، 



 
 

 ( دليل يو ية الميا  ألغراض الر  02جدول )
 المدى وحدة القياس الرمز المتغيرات 

 2100 – 0 ملغم / لتر TDS مجموع االمالح الذائبة
 PH 1 – 14 6 – 8.5 الحامضية / القاعدية

 800 – 0 ملغم / لتر Na صوديوم
 400 – 0 لتر /  ملغم Ca كالسيوم

 60 – 0 لتر /  ملغم Mg مغنيسيوم
 78 – 0 لتر/  ملغم K بوتاسيوم

  709 – 0 لتر  /  ملغم CL كلوريد
 960 – 0 لتر /  ملغم SO4 كبريتات

  10 – 0 لتر /  ملغم NO3 نترات
 .  61، ص 2013المصدر : صفاء عبد االمير االسدي ، جغرافية الموارد المائية ، مطبعة الغدير ، 

 ( 02جدول )
  7102تبرية لميا  شط الديوايية لسية يتاج  التحلي ت المخ

 الفحوصات     
 

 الشهر

درجة 
الحرارة 
(Temp) 

 مْ 

األس 
 الهايدروجيني 

PH 

االمالح 
 الذائبة 
(TDS) 

التوصيلة 
 الكهربائية 

(EC) 
 مليموز/سم

 ونات ملغم/ لترالكاتي االنيونات ملغم/ لتر
 النترات
No3 

 الكلوريدات
CL 

 الكبريتات
So4 

 مالكالسيو 
Ca 

 المغنسيوم
Mg 

 الصوديوم
Na 

 البوتاسيوم
K 

 6.88 116 49.58 97.73 188 107.36 3.86 1.203 745.86 8.23 15.41 كانون الثاني
 8.08 108 52.03 123.43 124 135 4.27 1.273 752.16 7.72 30.17 تموز

 . 2014ر منشورة ، مديرية بيئة القادسية ، شعبة التحليالت المختبرية ، بيانات غي - 1المصدر : 
 . 2014مديرية زراعة القادسية ، مختبرات التربة والمياه ، بيانات غير منشورة ،  – 2
 .  2014مديرية الموارد المائية ، شعبة التشغيل ، بيانات غير منشورة ،  – 3
 

 ويعد االس الهيدروجييي مسموه بو للر  ّوا لم يتجاوز الحدود المسموه بها ألغراض الر      
فتباييت زماييال  (TDS)(. اما مجموع االم ه الواجبة 02للمحا يل الزرا ية في ميطقة الدراسة. جدول )

( لكلَّ ميهما  لى الترتيب ان ما تقدم يظهر 207.03   220.23ّو سجلت لشهر  كايون الثايي وتموز )
بو للر  الزرا ي. جدول  ان مجموع االم ه الموابة مسموه بو للر  ّو ايها لم تتجاوز الحد المسموه

( 0.723   0.713(. وتباييت التو يلة الكهرباجية بين شهر  كايون الثايي وتموز ّو سجلت )02)
مليموز / سم   ويعود ول  ّلى تباين درجات الحرارة التي ترتفا في شهر تموز لتزيد من التبخر وتعمل 

التو يل الكهرباجي   اما في شهر كايون الثايي  لى زيادة تركيز االم ه الموابة التي تتياسب طرديال ما 
فتيخفض درجات الحرارة مما يقلل من معدالت التبخر ف  ل  ن اخت ف مياسيب الميا  بين ف لي 



 
 

ال يف والشتاء   وتعد ميا  شط الديوايية  الية الملوحة بحسب ت ييف مختبر الملوحة االمريكي 
ي األرا ي الزرا ية وات الترب المتوسطة او الجيدة اليفإوية ( والتي ال يمكن استعمالها ف0720)رجاردز 

(. اما األييويات فقد سجلت اليترات 02والتي يجب ان يكون الغسل فيها لميا تراكم االم ه . جدول )
(No3) ( ملغم / لتر   والكلوريدات 2.72   3.23معدالت لشهر  كايون الثايي وتموز بلغت )

( ملغم / لتر لشهر  072   022سجلت ما معدلو ) (So4)والكبريتات  ( ملغم / لتر030   012.33)
كايون الثايي وتموز  لى الترتيب ويعود هوا التباين في معدالت االييويات ّلى تباين درجة الحرارة بين 
الشهرين وتأثيرهما  لى يسبة التبخر ف  ل  ن اخت ف معدالت ت ريف ميا  اليهر ما بين ال يف 

 والشتاء. 
معدل لشهر  كايون الثايي  (Ca)اما الكاتيويات فشهدت االخرى تباييال زماييال ّو سجل الكالسيوم     

( ملغم / لتر 3.22   2.12) (K)( ملغم / لتر وسجل البوتاسيوم 073.23   72.23وتموز بلغت )
 ل ما ( ملغم/ لتر ومن خ012   003( ملغم / لتر وال وديوم )27.02   07.13) (Mg)والمغيسيوم 

 (. 02تقدم يت   ان الكاتيويات تقا  من حدود اليسب المسموه بها للر  الزرا ي   جدول )
 الخصائص النوعية لمياه شط الشنافية :  –ب 

( ان هيا  تباين في الخ اجص اليو ية لميا  اليهر فمعدالت درجات 07يت   من خ ل الجدول )     
( م  لكل ميهما  لى 31.20   00.33الثايي وتموز ّو سجلت ) الحرارة تباييت زماييال بين شهر  كايون

الترتيب ويعود سبب ول  التباين ّلى اخت ف درجات الحرارة ما بين ال يف والشتاء  امة   اما االس 
( وسبب هوا التباين 2.30   2.03فقد سجل تباييال بين شهر  كايون الثايي وتموز ) (PH)الهيدروجييي 

رجات الحرارة بييهما ّو ترتفا في شهر تموز وتعمل  لى زيادة كمية التبخر مما يعود ّلى اخت ف د
يؤد  ّلى تغير يو يةالميا  ّلى الحام ية ويحدث خ ف ول  في شهر كايون الثايي ّو تتجو يجو 
 القا دية   ويعد األس الهيدروجييي لميا  شط الشيافية مقبول للر  الزرا ي ّو لم تتجاوز الحدود المسموه

 ( .02بها . جدول )
  7102(    يتاج  التحلي ت المختبرية لميا  شط الشيافية لسية 07جدول )

 الفحوصات     
 

 الشهر

درجة 
الحرارة 
(Temp) 

 مْ 

األس 
 الهايدروجيني 

PH 

االمالح 
 الذائبة 
(TDS) 

التوصيلة 
 الكهربائية 

(EC) 
 مليموز/سم

 الكايتونات ملغم/ لتر االنيونات ملغم/ لتر
 النترات
No3 

 الكلوريدات
CL 

 الكبريتات
So4 

 الكالسيوم
Ca 

 المغنسيوم
Mg 

 الصوديوم
Na 

 البوتاسيوم
K 

 19.8 311.2 141.03 130.4 382.4 473.03 4.46 3.37 1855 8.13 15.33 كانون الثاني
 17.7 376 189.85 270.7 557.4 532.82 6.61 2.96 2221 7.65 30.41 تموز

 . 2014رية بيئة القادسية ، شعبة التحليالت المختبرية ، بيانات غير منشورة ، مدي - 1المصدر :  
 . 2014مديرية زراعة القادسية ، مختبرات التربة والمياه ، بيانات غير منشورة ،  – 2
 .  2014مديرية الموارد المائية ، شعبة التشغيل ، بيانات غير منشورة ،  – 3
 



 
 

فظهر تباييال بين شهر  كايون الثايي وتموز ّو سجل  (TDS)ه الواجبة اما باليسبة لمجموع االم      
( لكلَّ ميهما  لى الترتيب ويعود سبب هوا اتباين ّلى التباين في درجات الحرارة 7770   0200معدالل )

ّو تعمل درجات الحرارة المرتفعة ّلى زيادة التبخر ما يعمل  لى تركيز االم ه في اليهر   وبايخفاض 
جات الحرارة يحدث خ ف ول  مما يقلل من  مليات التبخر وتبقى ت ريف ميا  اليهر مرتفعة مما در 

تسا د  لى التيقية الواجبة لليهر من الملوثات واالم ه الملقاة فيو من المبازل وهوا يعيي تياسب التركيز 
رة الت ريف وا تدال الملحي  كسيال ما مقدار الت ريف ّو تقل الملوحة في فترة الفي ان بسبب غزا

يسبة التبخر وا تماد التغوية  لى الثلوج الموابة بييما تزداد الملوحة في  شهر ال يف وول  هبوط 
ت اريف اليهر وارتفاع مقدار التبخر وا تماد التغوية  لى الميا  الجوفية   ومما تقدم يت   ان ميا  

 ( .07م ه الواجبة فيها بتركيز  ال. جدول )اليهر غير مطابقة لموا فات ميا  الر  الرتفاع يسبة اال
( ويعود سبب 3.32   7.73اما التو يلة الكهرباجية فتباييت بين موسمي ال يف والشتاء بلغت )      

هوا االخت ف ّلى التباين في درجات الحرارة بين شهر  كايون الثايي وتموز ف  ل  ن زيادة كمية 
تتياسب طرديال ما التو يلة الكهرباجية   ومن خ ل ما تقدم يت   االم ه الواجبة في شهر تموز التي 

ان معدالت التو يلة الكهرباجية والتي تزداد يسبها في شط الشيافية يدل بان ميا  الر  فيها تكون وات 
ملوحة  الية جدال ويكون استعمالها في التربة وات اليفإوية الجيدة وتحت ظروف خا ة وزرا ة 

تحمل الملوحة العالية ما ا افة كمية فاج ة من ميا  الر  لغرض غسل التربة. جدول المحا يل التي ت
   2.23( . اما اليترات فهيا  تباييال زماييال في معدالتها بين شهر  كايون الثايي وتموز ّو سجلت )07)

ميهما  ( ملغم / لتر لكل002.2   327.2( لكلَّ ميهما  لى الترتيب   وسجلت الكبريتات معدل )3.30
 لى الترتيب ويت   من خ ل هو  اليسب ان االييويات تقا  من الحدود المسموه فيها للر  الزرا ي 
  اما الكاتيويات فتباييت في معدالتها ّو سجل الكالسيوم معدالت لشهر  كايون الثايي وتموز بلغت 

ر والبوتاسيوم ( ملغم / لت20 027  020.13( ملغم / لتر وسجل المغيسيوم )721.2   031.2)
( ملغم / لتر وهوا يو   ان الكاتيويات لم تتجاوز الحدود المسموه فيها للر  الزرا ي 02.2   07.2)

 ( . 07باستثياء المغيسيوم الو  تجاوزت يسبتو الحدود المسموه بها. جدول )
 :المياه الجوفية   – 2

ى يطاب  يب في ميطقة الدراسة أليها ان استعمال الميا  الجوفية لألغراض الزرا ية ال يزال  ل     
جزء من السهل الفي ي الو  يت ف بقلة ال رف الطبيعي فيو االمر الو  يجعل الميا  الجوفية في 

مليموز/ سم(  7.3 كثر المياطب القريبة من السط  وات يو ية رديجة وخا ة ملوحتها العالية التي تبلغ )
ف  ل  (0)مليموز/ سم(. 7.3معايير ميا  الشرب يبلغ ) لمال ان اب ى حد مسموه بو للملوحة بموجب 

 ن توفر الميا  السطحية المتمثلة بيهر الفرات وفرو و ويتيجة لول  بل استغ لها وا بحت موردال ماجيال 
                                                           

القادسية للعلوم االنسانية ، المجلد  ( حمادي عباس حمادي ، الموارد المائية وأثرها في توزيع السكان في محافظة القادسية ، مجلة(3
 .   311 -311، ص 1004( ، آذار 3( ، العدد )7)



 
 

غير  ال  ل سته   البشر  وال يعتمد  ليو في ر  المحا يل الزرا ية في ميطقة الدراسة   ّالب ان 
الجزاء الغربية من ميطقة الدراسة التي تشكل جزءال من الحافة الشربية لله بة الغربية الحالة تختلف في ا

من العراب التي ال تتوفر فيها م ادر الميا  السطحية كاأليهار والمشاريا االرواجية يظرال الرتفاع سطحها  
ر الو   دى ّلى ّو توجد الميا  الجوفية بهيأة  يون او يبار حيث يعتمد  ليها في الزرا ة   االم

االستفادة من الميا  الجوفية بطريقتين األولى طبيعية تتمثل بالعيون والثايية ا طيا ية تتمثل باآلبار 
 وسيتم ميابشتها كما يأتي : 

وهي ميا  جوفية تظهر  لى سط  األرض ب ورة طبيعية   وتعرف اي ال بإيَّها  بارة  ن  العيون : –أ 
ن األرض ّلى سطحها  ن طريب فتحة  و ميطقة محددة المساحة ويتكون ميا  تيبثب تلقاجيال من باط

والتي توجد  (0) يدها مجرى ماجي يختلف طولو باخت ف الييابيا وتتفاوت مياهو بتفاوت الييابيا اي ال.
/ العسرة( وفي 07/ الركبايية( و)00في ميطقة الدراسة في االجزاء الغربية وبالتحديد في مقاطعتي )

 ييال( ومن  هم هو  العيون والييابيا هي ) ين  31/ هور اذ( جيوبال حيث يوجد ما يقارب )01مقاطعة )
ساهرة( و) ين كارة الحبوسة( و) ين  بيد الحاج( و) ين الهر ( وتسهم هو  العيون بر  مساحات من 

والكيمياجية ويتباين تركيز االم ه وبعض خ اج ها الفيزياجية  (7)األرا ي الزرا ية التي تحيط بها.
 ( . 71سواء  كان ول  في الموسم الرطب  م الجاف . وكما يت   من جدول )

تت ف ميطقة الدراسة بايتشار اآلبار فيها بشكل واسا خا ة االجزاء الغربية ميها )ياحية  اآلبار : –ب 
ة ولألغراض وتستغل هو  اآلبار ألغراض الزرا  (3)بجرال( 001الشيافية( حيث يوجد ما يقارب اكثر من )

الميزلية وغيرها   وخا ة في المقاطعات البعيدة  ن الجداول والقيوات الماجية لكيها تواجو الملوحة والتي 
ت ر باإليتاج الزرا ي ّو تتميز  كثر المقاطعات الزرا ية برداءة مياهها رغم غزارتها وول  الحتواجها 

في غرب ياحية الشيافية وتأخو الملوحة  لى يسبة  الية من االم ه وخا ة المقاطعات الزرا ية 
 بااليخفاض ما االبتراب من يهر الشيافية وتزداد باالتجا  غربال .  

/ الطلعة( ت ل يسبة 0/ المسعودية( و)3/ الهرد( و)7( ان مقاطعة )70يت   من الجدول )       
هر الشيافية الو  يعد مليموز/ سم( ويعود سبب ول  البتراب هو  المقاطعات من ي 7721الملوحة ّلى )

م رفال طبيعيال للمقاطعات القريبة  و المحإوية لليهر ّو بلغت مساحة األرا ي المروية  ن طريب الميا  
( دويمال لكل 022( و)001( و)70/ الطلعو( )0/ المسعودية   3/الهرد   7الجوفية في المقاطعات )
 ميهما  لى الترتيب .     

                                                           
(1) A.L Baghdad. The water springs in Iraq, there geological characteristics and utilization. 
Institute of applied research on nutral resources. Unesco. Seminar on ground water. Vol.01 
Baghdad, 1973. P74.   

( وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة الموارد المائية في ناحية الشنافية ، بيانات غير 1)
 .    1034منشورة ، 

ناحية الشنافية ، رسالة ماجستير ( علي حمزة عبد الحسين الجوذري ، أثر العمليات الجيمورفية في تشكيل المظهر االرضي ل1)
 .   10، ص 1034)غير منشورة( كلية التربية ، جامعة بابل ، 



 
 

 جية والكيمياجية لميا  العيون في ب اء الحمزة للموسمين )الجاف والرطب( ( الخ اجص الفيزيا71جدول )
اسم العين/  ت

 الموسم الجاف
 الحموضة 

PH 
التوصيل الكهربائي 

 ECمايكروموز 
الكبريتات ملغم/ 

 So4لتر 
مجموع االمالح 

 TDSالمذابة 
 أيون البوتاسيوم

 Kملغم/ م 
 الصوديوم

 Naملغم/ م 
 مغنسيوم 

 Mgملغم/لتر
لسيوم كا

 Caملغم/ م 
كلوريد ملغم/ 

 CLم 
 الكاربونات 

 No3ملغم / م 

 4 635 262 170 460 22 4048 1050 4880 7.3 ساهرة 1
 3 735 362 177 622 12 5044 1461 5080 7.4 كارة الحبوسة 2
 2 880 400 170 720 16 6445 1550 5280 7.2 عبيد الحاج 3
 3 809 366 185 780 65 4665 1584 5750 7.4 الهري 4
 4 650 370 225 450 8 4216 1078 7410 7.3 كصوان 5
 3.2 741.8 325 309 604.6 24.6 4883.6 1344.6 5680 7.32 المعدل  
اسم العين /  ت

 الموسم الرطب
 الحموضة 

PH 
 التوصيل الكهربائي

  EC مايكروموز
الكبريتات ملغم/ 

  So4لتر
 االمالح مجموع
  TDS المذابة

 تاسيومالبو  أيون 
  K م/ ملغم

 الصوديوم
  Na م /ملغم

  مغنسيوم
  Mgلتر/ملغم

 كالسيوم
  Ca م /ملغم

 /ملغم كلوريد
  CL م

 م/  ملغم الكاربونات
 No3  

 26.7 895 464 137 472 33 4135 1536 7981 7.3 ساهرة 1
 51.5 1598 496 389 902 51.7 7585 2808 6410 7.7 كارة الحبوسة 2
 36 735 488 192 449 28 4090 1632 5550 7.3 عبيد الحاج 3
 21 1992 608 408 1288 52 7895 2726 5770 7.2 الهري 4
 15.4 863 488 197 499 31 4250 1670 1115 7.1 كصوان 5
 30.12 1216 508.8 264.8 722 40.34 5591 2074.4 5365.2 7.32 المعدل  

مليات الجيمورفية في تشكيل المظهر األرضي لناحية الشنافية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية االساسية ، جامعة المصدر : علي حمزة عبد الحسين الجوذري ، أثر الع
 .  51، ص 2014بابل ، 



 
 

 ( االهمية اليسبية أل داد اآلبار والمساحات المروية )بالدويم( في ب اء الحمزة 70جدول )
رقم المقاطعة 

 واسمها 
المساحة المروية /  % عدد اآلبار

 دونم
االمالح المذابة جزء 
 بالمليون مليموز / سم

 3000 – 2240 95 4.2 7 / الهرد2
 3000 – 2240 110 5.5 9 / المسعودية3

 3000 – 2240 187 9.2 15 / الطلعة5
 6000 – 4190 228 13.5 22 / هور اهلل10
 7150 – 2380 1200 29 47 / الركبانية11
 5100 – 2380 1590 38.6 63 / العسرة12

  3410 100 163 المجموع
 في المائية الموارد شعبة ، القادسية محافظة في المائية الموارد مديرية ، المائية الموارد وزارةالمصدر : 

 .    2014 ، منشورة غير بيانات ، الشنافية ناحية
/ العسرة( ّو 07/الركبايية( و)00( و)/هور اذ01وبد ازدادت حجم المساحة المروية في مقاطعة )        

( دويمال لكلَّ ميهما  لى الترتيب  لى الرغم من زيادة يسبة 0071( و)0711( و)772بلغت المساحة )
تركيز االم ه في ميا  اآلبار  من هو  المقاطعات بسبب بعدها  ن مجرى يهر الشيافية حيث تم 

مثل مح ول الشعير و لى وفب الموا فات العرابية استثمارها بزرا ة المحا يل التي تتحمل الملوحة 
( جزء بالمليون تعد غير  الحة للشرب ولكيها ت ل  0011فان يسبة االم ه ّوا ارتفعت  كثر من )

لزرا ة بعض المحا يل ّو تختلف المزرو ات من حيث تقبلها  امل الملوحة فميها يتحمل  كثر من 
( جزء بالمليون كالفواكو والخ ر. جدول 3111 كثر من )( جزء بالمليون مثل اليخيل وميها 0011)
(77 ) 

 ( مقدار تحمل المحا يل الزرا ية لتركيز االم ه / جزء بالمليون 77جدول )
محاصيل التراكيز الواطئة من الملوحة  نوع المحاصيل 

(EC) )مليموز/ سم( 
محاصيل التراكيز المتوسطة من الملوحة 

(EC) 
ة محاصيل التراكيز العالي

 (EC)من الملوحة 

 الفواكه
جزء بالمليون وتشمل  3000 – 0

الليمون ، الخوخ ، البرتقال ، التفاح ، 
 االجاص

جزء بالمليون الزيتون ،  4000 – 3000
 التين ، الرمان

جزء  10000 – 4000
 بالمليون وتشمل النخيل

وتشمل البقول  4000 – 3000 الخضراوات
 الخضراء ، الكرفس ، الفجل

وتشمل الخيار ، البصل  10000 – 4000
 ، الجزر ، البطاطا ، الخس ، الطماطة

10000 – 20000 
 وتشمل السبانغ ، البنجر

 المحاصيل الحقلية
وتشمل البقول  6000 – 4000

 الحقلية
وتشمل زهرة الشمس  10000 – 6000

 ،الذرة ، الرز ، الحنطة
10000 – 16000 

 وتشمل القطن ، الشعير
، رسالة  4114 – 4111الزراعية في ناحية المنصورية للمدة من  األرضمد زغير ، استعماالت المصدر : جاسم مح

 .  32، ص 4112،  إلىماجستير )غير منشورة( كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة دي



 
 

    Nature Plantخامسًا : النبات الطبيعي    
ثير في استعماالت األرض الزرا ية من خ ل تأثيرها تؤد  اليباتات الطبيعة دورال بارزال في التأ       

االيجابي والسلبي  لى المحا يل الزرا ية   يتمثل تأثيرها االيجابي في ّنَّ اليباتات الطبيعية التي تيمو 
في الحقول الزرا ية   تعمل  لى حماية المحا يل الزرا ية من االحوال الجوية السيجة   ففي ف ل 

درجات الحرارة ّلى ما دون درجة التجمد فان وجود اليبات الطبيعي بشكل متداخل الشتاء  يدما تيخفض 
ما المحا يل الزرا ية يحميها من  ثر ال قيا   ف  ل  ن ّنَّ اليبات الطبيعي ومن خ ل جوور  
الممتدة والمتشعبة في التربة يحميها من االيجراف بسبب االمطار الغزيرة  و الرياه الشديدة وفي ف ل 

ل يف يعمل اليبات الطبيعي  لى حماية المحا يل الزرا ية من  ثر درجات الحرارة المرتفعة   ويقلل ا
من  ملية اليت  لليباتات   ف  ل  ن ّيَّو يسا د  لى بقاء سط  التربة رطبال مما يقلل من كمية الميا  

ما التأثير السلبي لليبات ال زمة للر  في ف ل تزداد فيو حاجة المحا يل الزرا ية ّلى االرواء .  
الطبيعي في المحا يل الزرا ية فيتمثل في ان اليباتات الطبيعية التي تيمو بشكل متداخل وكثيف ما 
المحا يل الزرا ية تشار  المحا يل الزرا ية في غواجها مما يؤد  ّلى   فرارها بسبب اليقص في 

كثر من المحا يل الزرا ية فان ول  يفوت غواجها   اما ّوا كايت اليباتات الطبيعية  لى ارتفاع  
الفر ة  لى المحا يل الزرا ية في االستفادة من  وء الشمس في  ملية التركيب ال وجي و يا 
الغواء مما يجعل  ملية التخلص من هو  اليباتات  مرال  روريال ليمو المحا يل الزرا ية بشكل جيد. 

طقة الدراسة ّلى ث ثة ايواع رجيسة   كما تو حو خريطة ويمكن تقسيم اليبات الطبيعي الو  ييمو في مي
(7 .) 
من اليباتات الساجدة في ميطقة الدراسة هي اليباتات ال حراوية ولتأثر اليباتات النباتات الصحراوية :  –أ 

الطبيعية كمال ويو ال بيوع المياخ الساجد وبما ان جميا اجزاء ميطقة الدراسة تقا  من المياخ ال حراو  
جد ان اليباتات الساجدة هي اليباتات ال حراوية والتي من  ظهر  فاتها االوراب االبرية المغطاة بطبقة ي

شمعية لتقليل كمية التبخر ميها والجوور الطويلة بحثال  ن الميا  ف  ل  ن ايها ب يرة ومتبا دة ومن 
لبر ( وتحتل اليباتات الحولية اظهر ايوا ها )الشو   العابول   الرمث   الشي    القي وم   الشعير ا

الجزء االكبر من اليباتات ال حراوية   ّو تبد  دورة حياة هو  اليباتات  يد سقوط المطر في ف ل الشتاء 
وتيتهي  يد ايحباسو بمدة ب يرة وتشمل  دد من اليباتات مثل )الدوسر  الخباز  العرد  الرشاد البر ( 

حا يل الزرا ية وهو  تكون المرا ي الطبيعية في ف ل الربيا   وبد تيمو هو  اليباتات متداخلة ما الم
%( في 33ّو تشير الدراسات بان معدل يسبة الغطاء الخ ر  في السيين الممطرة يكون في شهر ّوار )

  (0)%( في المياطب المعر ة للر ي.37المياطب الم اية و)

                                                           

(  لي الراو    التوزيا الجغرافي لليباتات البرية في العراب   الهيأة العامة للبحوث الزرا ية والموارد الماجية   مطبعة اليقظة   0)
 .   02 -03  ص 0722بغداد   



 
 

 (7خريطة )
 اليبات الطبيعي في ب اء الحمزة 

 
هادي محمد الميالي ، محافظة القادسية )دراسة في الخرائط االقليمية( ، رسالة ماجستير )غير منشورة(  المصدر : يحيى
 . 26، ص2009جامعة البصرة ، 



 
 

تيتشر هو  اليباتات  لى اكتاف االيهار والجداول المتفر ة ميها والمبازل نباتات اكتاف االنهار :  –ب 
 ات ولهو  اليباتات دور كبير في الحد او التقليل من بدرة الخا ة في ت ريف ميا  الر  وكول  الميخف

االيهار  لى  مل الحت والتآكل في  فافها   ومن  هم ايواع هو  اليباتات في ميطقة الدراسة يبات 
الق ب الو  يعد من اكثر اليباتات الطبيعية ايتشارال وكثافة وهو يبات سريا اليمو ويليو يبات الطرفة 

ات بطيجا التكاثر واليمو مقارية بيبات الق ب ف  ل  ن وجود العديد من اليباتات والشو  وهما يبات
االخرى .التي تتوزع بشكل ميتظم  لى طول مجار  االيهار وميها يبات العرد والبرد  والغرب والعوس  

 (0)وال ف اف والثيل.
اسة في المياطب الميخف ة تيتشر هو  اليباتات في ميطقة الدر نباتات االهوار والمستنقعات :  –ج    

التي يرتفا فيها ميسوب الماء الباطيي او يظهر  لى السط  مثل بعض الميخف ات ال غيرة الميتشرة 
في ياحية الشيافية وياحية السدير   ف  ل  ن ايتشارها في مجار  االيهار القديمة )المهجورة( ومن 

 طرفة والعجرش( .اظهر  يواع هو  اليباتات )الق ب والبرد  والطرطيا وال
وهيا  يباتات اخرى مثل يبات زهرة الماء وهي يباتات طافية تكون وات اوراب تطفو فوب سط        

الماء ومعظم هو  االيواع وات جوور مغروسة في القاع ولكن بسم ميها وات جوور طافية وتظهر هو  
     (7)اليباتات في االماكن التي يكون فيها الماء هادجال.

ظهر من دراسة العوامل الطبيعية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة   وي     
حيث ات   من الدراسة ان سط  ميطقة الدراسة يتميز بااليبساط العام ولمسافات طويلة ما بلة  و 

خ بعيا ر  ايعدام العواجب الطبيعية مما  سهم في استعمال اآلالت والمكاجن الزرا ية   اما  امل الميا
المختلفة فهو م جم كلب الم جمة لقيام استثمار زرا ي لمحا يل متعددة ما  دا  ي ر االمطار الو  
يتميز بقلتو وال يسا د  لى بيام زرا ة ديمية فاستعاض  يو بالميا  السطحية في االرواء   اما التربة 

 ية ما  دا بعض ايوا ها ال غيرة فالجزء اال ظم ميها  ال  للزرا ة لمختلف  يواع المحا يل الزرا
المساحة التي ال تسا د  لى االستثمار الزرا ي  ما بسبب ملوحتها العالية او بسبب  دم امكايية اي ال 
الميا  اليها   اما الموارد الماجية )السطحية( فهي متوفرة بكميات تكفي الستغ ل معظم مساحة األرا ي 

  اما بخ وص اليبات الطبيعي فلو يثار ايجابية وسلبية في  الزرا ية لو استغلت بشكل  لمي مدروس
استعماالت األرض الزرا ية وهو متيوع بتيوع السط  والتربة في ميطقة الدراسة ّالب انَّ بلتو  و ايعدامو في 
بعض اجزاء الميطقة  دى ّلى ايخفاض يسبة المادة الع وية في التربة وكول  حرمان مساحات واسعة 

 ماية سط  التربة من التعرية. من دور  في ح

                                                           

 .  7103/ 03/0دايية   الم حظة المباشرة بتاريخ ( الدراسة المي0)
( اببال  بد الحسين ابو جر    اآلثار البيجية لتجفيف االهوار في جيوب العراب    طروحة دكتورا  )غير ميشورة(   7)

 .   32  ص 7112كلية التربية )ابن رشد(   جامعة بغداد   



 
 

 المبحث الثاني
  الزراعية في قضاء الحمزة األرضالعوامل البشرية المؤثرة في استعماالت 

ان التيوع الزرا ي واخت ف ما يزرع من محا يل  و يربى من حيوان يرتبط ارتباطال وثيقال بالعوامل       
ت األرض الزرا ية   وول  كون العوامل البشرية البشرية ّو تعمل  لى ايجاد توزيا جغرافي الستعماال

اسرع تغيرال من العوامل الطبيعية لما لها من   بة وطيدة باستعماالت األرض التي تؤمن حاجة االيسان 
من الغواء   ويمكن تقسيم العوامل البشرية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة ّلى 

 ما يأتي : 
    Labor Hand Agriculturalيد العاملة الزراعية واًل : الأ

تمثل االيد  العاملة القوى البشرية في القطاع الزرا ي ولها دور وا   في استعماالت األرض       
الزرا ية ّو ان هيا  بسم من المحا يل تحتاج ّلى  يد   املة كثيرة في الزرا ة الكثيفة كالخ راوات 

اية مستمرة وخبرة كزرا ة اشجار الفاكهة والبساتين في حين حاجة بسم من والقسم اآلخر يحتاج ّلى  ي
وتعدب االيد  العاملة  حد العوامل  (0)المحا يل الحقلية ّلى  يد   املة بليلة مثل الحيطة والشعير.

البشرية التي تسهم في  مليات االستثمار الزرا ي والتي ال يمكن  غفال دورها باليسبة أل  مح ول من 
ل مراحل زرا تو ومن هيا يت   ان االيسان واألرض  ام ن يتفا ل كلب ميهما باآلخر و لى مقدار خ 

ول  التفا ل تتوبف درجة التطور واالستثمار في المجال الزرا ي الو  يحدد  دد السكان وتوزيعهم 
 ( 7)باليسبة لألرض التي يزاولون يشاطهم ويعيشون  ليها.

يد العاملة من حيث حجمها وتوزيعها وخبرتها ومهاراتها لوا يمكن بيان دورها تأتي هو  االهمية لل      
  لى اليحو اآلتي : 

 :حجم االيدي العاملة الزراعية  – 1
تت   اهمية االيد  العاملة الزرا ية بو فها  ي رال فعاالل وحيويال من  يا ر االيتاج في مجمل     

رض وحتى الح اد وايتهاءل بالتسويب. وهوا بدور  يرتبط بحجم مراحل العمليات الزرا ية بد ل بحراثة األ
السكان وتوزيعهم البيجي ومستوى التقدم الح ار  والعلمي لهم   وتباين حجم السكان بين سية واخرى 

( يسمة وشكل 72132) 0722(   ان  دد سكان ب اء الحمزة بلغ في  ام 73يظهر من خ ل جدول )
ازداد  دد  0772%(   وفي  ام 22.2ا يسبة سكان الح ر فقد بلغت )%( ام00.7يسبة الريف ميهم )

%( وكايت يسبة 2.30( يسمة وبيسبة يمو سيوية بلغت )037777سكان الق اء حتى و ل ّلى )
 %( من مجموع السكان بالق اء. 27.2%( وشكلت يسبة سكان الح ر )02.7سكان الريف ميهم )

                                                           

  .  027ر سابب   ص( يور  خليل البراز    ابراهيم المشهدايي   م د0)
 ديان اسما يل الياسين   التغير الزرا ي في محافظة يييوى   دراسة تحليلية في الجغرافية الزرا ية   جامعة بغداد    7))

  .  21 -27  ص 0722مطبعة جامعة بغداد   



 
 

 ( 73جدول )
  7100( والمتوبا لسية 0772 -0722ي في ب اء الحمزة للمدة )حجم السكان وتوزيعهم المكاي

 السنة
مجموع 
السكان 
 )نسمة(

نسبة 
 )*(النمو

 السنوية)%(

سكان 
الريف 
 )نسمة(

نسبة 
سكان 
الريف 
)%( 

نسبة النمو 
السنوية 
لسكان 
 الريف

سكان 
الحضر 
 )نسمة(

نسبة 
سكان 
الحضر 

)%( 

نسبة النمو 
لسكان 
الحضر 

)%( 
1987 97038 - 49726 51.2 - 47312 48.8 - 
1997 132929 3.1 76116 57.2 4.35 56813 42.8 1.8 
2015)**( 226302 2.9 117391 51.8 2.4 108911 48.2 3.6 

 المصدر: 
 لمحافظة القادسية . 1978جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لنإحصاء نتائج التعداد العام للسكان لسنة  (1)
 لمحافظة القادسية.  1997خطيط ، الجهاز المركزي لنإحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة هيأة الت (2)

√       (1- ×  100( حسب المعادلة األتية :R)*( تم استخراج نسبة النمو السنوية )
  

  
 

    

P1  . عدد السكان في التعداد االخير :P0 الحق . : عدد السكان في التعداد الn  . عدد السكان بين التعدادين : 
            .U.N.Demographic year book, 36 issm, New York, 1986, P.53ينظر : 

 اآلتية : بحسب المعادلة 2015)**( : تم استخراج متوقع عدد السكان لعام 
                                                       =                   

 ان :  إذ     
Pn   . عدد السكان المتوقع لسنة الهدف :Po  . عدد السكان في آخر تعداد :r  . معدل النمو السكاني  : 
N  . عدد السنوات الفاصلة بين آخر تعداد والسنة المستقبلية : 

،  2000طباعة والنشر ، جامعة الموصل ، ، مديرية دار الكتب لل 1المصدر : عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، ج
 .  304ص
 

( يسمة باستمرار معدل 773317حتى ي ل ) 7100ويتوبا ان يزداد سكان الق اء في  ام      
%( وبيسبة يمو سيوية بلغت 00.2%( وتشكل يسبة سكان الريف فيها )7.7الزيادة السيوية البالغة )

%( . من هو  البيايات 3.3%( وبيسبة يمو بلغت )22.7%( َ ما سكان الح ر فقد بلغت يسبتهم )7.2)
يظهر ان هيا  تباين زمايي ولكيو غير كبير في حجم ويمو السكان في ميطقة الدراسة ألسباب متعددة 
ميها طبيعية و خرى بشرية   ولكن هوا الحجم واليمو السكايي في  كثر التعدادات هو يحو الزيادة مما 

السكان ال يمكيو البقاء في االرياف فيهاجر بسم من هوا الفاجض ّلى يؤد  ّلى حدوث فاجض في  دد 
( شهدت زيادة اليمو وازداد  دد سكان الريف بسبب 0772 – 0722المدن فالمدة ما بين تعداد سية )

 وامل  دة ميها فرض الح ار االبت اد   لى العراب الو   دى ّلى يقص حاد في المواد الغواجية 



 
 

 ة في المدن   والد م الحكومي للميتجات الزرا ية خا ة االستراتيجية ميها مما وارتفاع اسعارها خا
ادى ّلى حدوث هجرة معاكسة من المدن ّلى الريف   كما ارتفعت معدالت الزواج في الريف الرتفاع 

فقد شهدت زيادة  7100( واسقاطات 0772المستوى االبت اد  خ ف المدن    ما ما بين تعداد سية )
وحجم السكان لكيها ابل من الزيادة التي سبقتها بسبب اهمال الريف واالستيراد العشواجي  في يمو

 للميتجات الزرا ية الو  ادى ّلى خفض اسعار الميتجات المحلية .
( ان هيا  تباين في حجم السكان وتوزيعهم المكايي )البيجي( في ما 72يت   من خ ل الجدول )     

يطقة الدراسة ويظهر هوا التباين وا حال ّو يت در مركز الق اء بأ لى يسبة بين الوحدات االدارية لم
%( في حين بلغت 30.77%( فيما استأثر سكان الريف بيسبة )22.22لعدد السكان االجمالي وهي )

%( وهي تمثل   لى يسبة لسكان الح ر بين الوحدات االدارية للق اء 20.22يسبة سكان الح ر )
الح ر  لعموم ب اء الحمزة . ثم جاءت ياحية الشيافية بالمرتبة الثايية من حيث وول  لكويو المركز 

%( اال ان سكان الريف سجلوا   لى يسبة في الياحية و موم الق اء 31.27 جمالي  دد السكان بيسبة )
%( وبد جاءت ياحية السدير بالمرتبة الثالثة 71.10%( في حين بلغ سكان الح ر)32.23بلغت )
%( في حين سجل 77.20%( من مجمل سكان الق اء   اما يسبة سكان الريف فهي )71.20بيسبة )

 %( . 2.22سكان الح ر بيسبة )
 ( 72جدول )

  0772التوزيا البيجي لسكان ب اء الحمزة بحسب الوحدات االدارية لسية 

 الوحدات االدارية
 )*(المجموع الكلي )%(  إلىالنسبة  حجم السكان )نسمة(

 حضر ريف االجمالي
االجمالي 

 القضاء إلى
 إلىالريف 

 الناحية
 إلىالحضر 

 الناحية
 71.47 31.29 48.47 40608 23812 64420 مركز قضاء الحمزة

 8.48 29.85 20.71 4811 22720 27531 ناحية السدير

 20.05 38.86 30.82 11394 29584 40978 ناحية الشنافية

 100 100 100 56813 76116 132929 اجمالي القضاء
المصدر : جمهورية العراق ، هيأة التخطيط ، الجهاز المركزي لنإحصاء ، نتائج تعداد محافظة القادسية لسنة 

1997  . 
 )*( استخرجت النسب من قبل الباحث . 



 
 

 : كثافة االيدي العاملة الزراعية  – 2
طوير االيتاج الزرا ي وتوسعو ّو ان وجود االيد  العاملة الزرا ية في ميطقة الدراسة لو االثر في ت     

لوا ا تمدت الدراسة معيار الكثافة  (0)%( بحسب  يية البحث.07تشكل يسبة العاملين في الزرا ة )
الزرا ية الن معرفتها تعطي  ورة وا حة  ن الع بة بين المساحة المزرو ة فع ل وبين العدد الفعلي 

املين في الزرا ة وكول  المساحات غير المزرو ة سواء للعاملين في الزرا ة واستبعاد السكان غير الع
 اكايت  الحة لإليتاج الزرا ي  م غير  الحة. 

ما يقابلها  7( يسمة / كم02.0( ان الكثافة الزرا ية لميطقة الدراسة بلغت )70يت   من جدول )     
ا بسبب التباين في ما بييها ( يسمة/ دويم ّالب ان توزيعها الجغرافي يتباين مكاييال بين مقاطعاته1.132)

من حيث المساحات المزرو ة فع ل وحجم العاملين الزرا يين التي تتأثر بالمقومات الطبيعية والبشرية 
مثل   حية التربة وتوافر الموارد الماجية وطبيعة العمليات الزرا ية ويوع المح ول الساجد   وللكشف 

ة بين مقاطعات ميطقة الدراسة تم ت ييفها ّلى ث ث فجات كما  ن طبيعة التباين المكايي للكثافة الزرا ي
 ( و لى اليحو اآلتي : 01يظهر في خريطة )

هي المقاطعات الريفية التي تظهر فيها ى : المقاطعات ذات الكثافة الزراعية العالية : األولالفئة  –أ 
 7( يسمة / كم71.2 – 31.2) الكثافة الزرا ية  لى    ها في جهات ميطقة الدراسة حيث تتراوه بين

%( من مجموع المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة 77.0( مقاطعات تشكل يسبة )2ويبلغ  ددها )
/العسر ( في الغرب   وتظهر 07/ الهرد( في وسطها و)7/ العكروكية   3/ الم حة وابو  جم 3وهي )

/ المسعودية( في 3/ هيبل  2ز مقاطعة )/ هور اذ( وتبر 01في الميطقة الجيوبية الغربية مقاطعة )
الجهة الشمالية ميها  ويعود السبب في ارتفاع الكثافة الزرا ية في مقاطعات هو  الفجة ّلى  غر مساحة 
بع ها  ف  ل  ن يو ية المحا يل الزرا ية الساجدة فيها التي تحتاج ّلى  يد   املة كثيرة وبربها من 

 ومحا يل البستية.  االسواب مثل زرا ة محا يل الخ ر
ت م المقاطعات التي تكون فيها الفئة الثانية : المقاطعات ذات الكثافة الزراعية المتوسطة :  –ب 

( 3  وتقا  من هو  الفجة ) 7( يسمة / كم00.0 – 71.3الكثافة الزرا ية متوسطة وتتراوه بين )
  وتتوزع في جهات مختلفة  %( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة70مقاطعات شكلت يسبة بدرها )

/ 00/ مدين(   وتظهر مقاطعة )3/ الدحاية   0ميها   ّو تظهر  ثيين في الجهة الشمالية الشربية هما )
/ ابو الهفت( في الجهة 2/ الجزر    0/ الهبطل   2الركبايية( في الجهة الغربية وتبرز مقاطعات )

عات ب غر مساحتها ف  ل  ن شحة الموارد الوسطى من ميطقة الدراسة وتت ف بسم من هو  المقاط
 / الركبايية( القريبة من ميطقة اله بة الغربية .00الماجية في القسم اآلخر ميها كمقاطعة )

                                                           

 الدراسة الميدايية   استمارة االستباية   المحور االول .  (0)



 
 

 الفئة الثالثة : المقاطعات ذات الكثافة الزراعية المنخفضة :  -ج
 -00راسة وتتراوه بين )تظهر الكثافة الزرا ية في هو  المقاطعات  لى ابلها في جهات ميطقة الد    
/ الرحاية( في الجهة الشمالية الشربية 0وتتوزع في جميا جهاتها ّو تقا مقاطعة ) 7( يسمة / كم0.7

/ ابو 7/  زيز اذ   2/ البدير    2/ الم حة   3وتظهر  ربعة مقاطعات في الجهات الوسطى هي )
/ الشوفة( في الجهة 2الغربية ومقاطعة )/ الطلعة( في الجهة الشمالية 0حشيش( بييما تظهر مقاطعة )

/ ابوحياة( في الجهة الجيوبية من ميطقة الدراسة ويعود السبب 7الشربية والجيوبية ميها وتبرز مقاطعة )
في ايخفاض الكثافة الزرا ية في هو  المقاطعات ّلى سعة مساحتها وبلة  دد سكايها وطبيعة المحا يل 

ريا الر  والمبازل التي تسا د  لى بيام الزرا ة باإل افة ّلى بلة المستثمرة فيها ف  ل  ن بلة مشا
 الخدمات المجتمعية وخدمات البيى االرتكازية فيها. 

 
 ( 70جدول )

  7102الكثافة الزرا ية في ب اء الحمزة وحسب المقاطعات 
اسم ورقم  الكثافة الزراعية اسم ورقم المقاطعة 

 المقاطعة 
 )*(الكثافة الزراعية 

 نسمة / دونم   2نسمة / كم نسمة / دونم 2سمة / كمن
 0.075 30.1 / هنبل7 0.025 10.3 / المالحة3
 0.072 30.7 / الهرد2 0.010 4.1 / الشوفة4
 0.054 21.8 / المسعودية3 0.022 9.1 / البديري 7
 0.038 15.4 / الهبطل4 0.019 7.9 / عزيز اهلل8
 0.031 12.5 / الجزرة5 0.012 4.9 / ابو حشيش9

 0.025 10.1 / الطلعة5 0.16 6.4 / الرملة11
 0.069 27.9 / العكروكية6 0.10 4 / الرملة 12
 0.031 12.6 / ابو الهفت8 0.042 17 / الدحاية1
 0.027 10.9 / ابو حياة9 0.018 7.4 / الدحاية2

 0.053 21.2 / هور اهلل10 0.067 27.1 / المالحة وابوصجم 3
 0.098 13.6 / الركبانية11 0.003 1.2 الفوار/ الجزيرة و 5

 0.059 23.9 / العسرة12 0.049 19.8 / مدين6
 0.038 14.5 المعدل

 ( 1المصدر : باالعتماد على ملحق رقم )
 )*( تم استخراج الكثافة الزراعية حسب القانون اآلتي : 

  دد العاملين بالزرا ة فع ل الكثافة الزراعية = 
ةالمزرو  فع ل   مساحة األرا ي 

   

 . 644، ص 2000ينظر : طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 
 



 
 

 (01خريطة )
 7102الكثافة الزرا ية في ب اء الحمزة لسية 

 
 (. 25المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

 : خبرة االيدي العاملة الزراعية  – 3
لخبرة  حد العوامل وات التاثير في استعماالت األرض الزرا ية   ويظهر تأثيرها في االيتاج تعد ا     

الزرا ي من حيث اليوع والحجم ّالب ان هوا الجايب ال يزال من دون المستوى المطلوب   فميطقة الدراسة 
را ية ترتبط بالف ه يفسو تفتقر ّلى الخبرات العلمية الجيدة والمتطورة   ّو ان الخبرة في  دارة األرض الز 

في اتخإو براراتو وتيفيوها ويظرال اليخفاض المستوى العلمي للف ه فايو ما زال معتمدال  لى خبرتو 
المتراكمة  ن طول ممارستو لها   ّو تشكل يسبة الف حين الوين يعتمدون  لى خبراتهم طول سيوات 

ويت    (0)المجال الزرا ي حسب  يية البحث.%( من يسبة العاملين في 37ممارستهم العمل الزرا ي )
( تباين التركيب التعليمي للف حين ّو بلغت يسبة التح يل الدراسي للف حين األميين 73من الجدول )

%( ثم 02%( ثم وو  التح يل الدراسي االبتداجي )77%( تليها يسبة الوين يقرؤون ويكتبون )37)
%( ثم يسبة الحا لين  لى 2( ويسبة شهادة اال دادية )%01يسبة الحا لين  لى شهادة المتوسطة )

سية  70%( .  ما سيوات ممارستهم العمل الزرا ي فايح رت ما بين )2شهادة المعهد او الكلية )
%( ممن يمتلكون الخبرة خ ل سيوات  ملهم الزرا ي اما الفجات االخرى التي 30فاكثر( وبلغت يسبتهم )

(   وبلغت يسبة من يقومون بزرا ة المحا يل استمرارال 72جدول ) %(30تقل  يها فبلغت يسبتها )
 (. 72%( جدول )71%( اما االسباب االخرى مجتمعة شكلت يسبة )21لعمل يباجهم واجدادهم )

يت   مما تقدم انَّ الخبرة المتراكمة للف ه والتي ابت رت  لى المعرفة بالعمليات الزرا ية التقليدية     
التقييات الحديثة كاستعمال تقييات الر  الحديثة مما ايعكس سلبال  لى تطوير وتيمية  من دون استخدام

 ايتاج المحا يل الزرا ية كمال ويو ال . 
 ( 73جدول )

  7102التح يل الدراسي للف حين في ب اء الحمزة لعيية الدراسة 
 %  العدد  لتحصيل الدراسي

 32 153 أّمي 
 29 138 يقرأ ويكتب

 17 83 ةابتدائي
 10 47 متوسطة
 8 40 اعدادية

 4 22 معهد او كلية
 100 483 المجموع

 األول.  المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 

                                                           

  تمارة االستباية   المحور االول . ( الدراسة الميدايية   اس0)



 
 

  7102سيوات ممارسة العمل الزرا ي للف حين في ب اء الحمزة لعيية الدراسة لسية  (72جدول )
 النسبة )%(  العدد  السنوات

 1 7 5من اقل 
5 – 10 28 6 
11 – 15 61 13 
16 – 20 73 15 
21 – 25 51 11 
26 – 30 92 19 
31 – 35 49 10 
36 – 40 55 11 

 14 67  40اكثر من 
 100 483 المجموع

 األول .  المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 ( 72جدول )
  7102اء الحمزة لعيية الدراسة لسية اسباب ممارسة مهية الف حة في ب 

 النسبة )%(  العدد  اسباب ممارسة العمل الزراعي
 80 385 استمرار لعمل األب والجد

 10 47 الرغبة الشخصية
 7 38 استثمار االموال

 3 13 اختصاص بالدراسة 
 100 483 المجموع

 ول . األ  المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 
 

      Land Possessionثانيًا : الحيازة الزراعية  
تعرف الحيازة بايها و ا اليد  لى األرض وممارسة سلطة فعلية  ليها من ببل الحاجز ب فتو       

وهو المسؤول  ن ادارتها واستثمارها  مبا من الياحية االبت ادية ف   (0)مالكال  و  احب حب فيها 
 لى مجرد و ا اليد  لى األرض بل يشمل اي ال مجمو ة الع بات االجتما ية  يقت ر مفهوم الحيازة

بين االفراد التي تحددها اليظم االبت ادية واالو اع االجتما ية ف  ل  ن حقوب االفراد المختلفة في 
ر ولغرض تحليل وابا وطبيعة استثما (7)استغ ل وطراجب ستغ لها وكيفية توزيا المحا يل فيما بييهم.

 حيازة األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة يتطرب ّلى المحاور اآلتية : 
                                                           

  .  373(  بد الوهاب مطر الداهر    م در سابب   ص0)
 .   073  ص 7111محمد خميس الزوكة   الجغرافية الزرا ية   دار المعرفة الجامعية   االسكيدرية    7))



 
 

 حجم الحيازة الزراعية :  – 1
يعكس حجم الحيازة الزرا ية مدى ارتباط الف ه و  بتو بار و وتؤثر مباشرال في تحديد متوسط      

مستوى استعمال األرض ي يب الفرد من الربعة الزرا ية وطبيعة ايماط االستثمار الزرا ي لألرض و 
ففي ميطقة الدراسة يظهر تأثير هو  الع بة وا حال في تحديد حجم الحيازات فمن خ ل  (0)ويتاج  ول .

( دويم استأثرت بأ لى يسبة ّو 011( يظهر ان الحيازات التي تتراوه مساحتها )اكثر من 77جدول )
( دويم 01 – 70سة وتأتي الحيازة )%( من مجموع الحيازات الزرا ية في ميطقة الدرا32.7بلغت )

( دويم بيسبة 011 -23%( في حين بلغت الحيازات للفجة )73.7بالمرتبة الثايية بيسبة بلغت )
 %( . 2.0( دويم بالمرتبة االخيرة وبيسبة )70%( والحيازات )ابل من 00.2)

 ( 77جدول )
  7102ارية لعيية الدراسة لسية حجم الحيازة الزرا ية )دويم( في ب اء الحمزة بحسب الوحدات االد

 الفئات         
 الوحدات  

 االدارية

 مجموع العينة 100اكثر من  100 - 76 75 -51 50 -25 25اقل من 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد
 34.8 168 50.6 85 19 32 7.8 13 16 27 6.6 11 مركز قضاء الحمزة

 18 87 36.7 32 5.8 5 28.8 25 19.5 17 9.1 8 ناحية السدير
 47.2 28.8 27.6 63 17 39 11.4 26 36.5 83 7.5 17 ناحية الشنافية
 100 483 37.2 180 15.8 76 13.3 64 26.2 127 7.5 36 المجموع الكلي

 المصدر : الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الثاني . 
 

افي لحجم الحيازة في ميطقة الدراسة فقد تباين بشكل وا   بين وحداتها االدارية ّو اما التوزيا الجغر      
%( من 01.3( دويم )011تكبر الحيازة في مركز ب اء الحمزة فتبلغ يسبتها للمساحات )اكثر من 

%( اما الفجات 07( دويم بيسبة )011 -23مجموع الحيازات فيها في حين شكلت يسبة الحيازات للفجة )
( دويم ابل 70%( في حين شكلت الفجة )ابل من 2.2( دويم شكلت يسبة )20 -00ح ورة بين )الم

 %( . 3.3يسبة في مركز الق اء بيسبة )
وتأتي ياحية السدير بالمرتبة الثايية من حيث سيادة الحيازات الكبيرة ّو بلغ يسبة الحيازات وات      

%( 07.0مجموع الحيازات فيها وبلغت يسبة )%( من 33.2( دويم بيسبة )011المساحة )اكثر من 
( دويم  لى الترتيب   اما الفجات المح ورة بين )ابل 20 -00( دويم و)01 -70%( للفجات )72.0و)
%(  ثم تأتي ياحية الشيافية بالمرتبة الثالثة من حيث سيادة الحيازات 7.0دويم( فقد بلغت يسبة ) 70من 

%( من اجمالي الحيازات فيها  لى حين تشكل يسبة 33.0( دويم بيسبة )01 -70وات المساحة )
                                                           

  .  37  ص 7100ان   ( وفاء كاظم الشمر    الجغرافية الزرا ية   دار البداية ياشرون وموز ون    م0)



 
 

%( بييما 00.2( دويم بيسبة )20 -00%( والفجة )72.3( دويم بيسبة )011الحيازات للفجة )اكثر من 
 %(.2.0( دويم بيسبة )70شكلت الفجة )ابل من 

ايم مثلما يتباين  دد ( ان الحيازات الكبيرة والتي ت ل مساحاتها ّلى األف الدو 77ويظهر الجدول )      
حاجزيها فقد تكون ملكيتها شخ ية لفرد  و مجمو ة من االفراد ايتقلت اليهم باإلرث الو  يفر و الدين 
االس مي الو  يق ي بتقسيم تركة المال  المتوفي  لى وويو االحياء وبد دخل اإلرث  ام ل وا حال في 

  (0)العاجلي وتعدد الحيازات الزرا ية.تفتيت الحيازة الزرا ية و سهم في  ملية االيشطار 
 نظام الملكية الزراعية:  – 2

ان طرب استثمار األرض زرا يال يعيي دراسة يوع الملكيات الزرا ية من حيث حيازة األرض وطبيعة      
التي ّو انَّ التباين في الملكية الزرا ية يؤد  ّلى تباين طبيعة المحا يل الزرا ية والحيوايات  (7)ملكيتها 

تربى من المحا يل الزرا ية الداجمة كأشجار الفاكهة واليخيل تزرع  من الحيازات الزرا ية وات الملكية 
ال رف و ادة تكون بليلة المساحة بييما محا يل الحبوب تسود زرا تها في الحيازات الكبيرة وفي 

ماالت األرض الزرا ية في مختلف ايواع الحيازات من حيث المساحة   وللملكية الزرا ية  ثر في استع
ميطقة الدراسة من حيث المساحة وتباييها ّو ان  غر المساحة يؤثر في  عوبة استخدام المكيية 
الزرا ية مما ي طر المزارع  و الف ه ل ستعاية باأليد  العاملة المتمثلة بالزوجة واالبياء  و األيد  

 العاملة االجيرة. 
االيتاج الحيوايي فيظهر من خ ل حجم الملكية من الماشية تحتاج ّلى  ما باليسبة لتأثيرها  لى      

مرا ي طبيعية واسعة  و محا يل    ف وهوا سيتوبف  لى حجم الملكية الزرا ية   يت   من بيايات 
( ان الملكية الزرا ية في ميطقة الدراسة تتباين بين وحداتها االدارية ّو تظهر ان األرا ي 31الجدول )
%( من مجموع الحيازات الزرا ية تليها  را ي التعابد 23.7تستأثر بالمرتبة األولى بيسبة ) المؤجرة

%( ثم تأتي األرا ي المملوكة ملكال  رفال )المل  الخاص( بالمرتبة 77)اال  ه الزرا ي( بيسبة )
يسبة %( . وتظهر   لى يسبة لحيازات األرا ي المؤجرة في ياحية السدير ب72.0الثالثة بيسبة )

%( لكل ميهما  لى التوالي   اما 02.2%   00%( يليها مركز ب اء الحمزة وياحية الشيافية )21.7)
حيازات اال  ه الزرا ي )التعابد( فقد تباييت في توزيعها بين الوحدات االدارية لميطقة الدراسة فكايت 

%( ثم 72.0لحمزة بيسبة )%( يليها مركز ب اء ا32.2ا لى يسبة لها في ياحية الشيافية ّو بلغت )
%(  وتظهر   لى يسبة لحيازات المل  ال رف )الخاص( في ياحية الشيافية 00.2ياحية السدير بيسبة )

 %(. 02%( ثم ياحية السدير بيسبة )03.0%( يليها مركز ب اء الحمزة بيسبة )22.0بيسبة )
                                                           

/ 72/0/ الرملة بتاريخ 07( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية ما احد م كين الحيازات الكبرى في مقاطعة (0
7103 .  

   7112او    ابت اديات االرا ي واستعماالتها   الشركة العربية المتحدة للتسويب والتوزيا   القاهرة   احمد شكر  الريم 7))
  . 700ص



 
 

  7102دارية لعيية الدراسة لسية ( يظام الملكية الزرا ية في ب اء الحمزة بحسب الوحدات اال31جدول )

 الوحدات االدارية
 مجموع العينة تعاقد ايجار ملك خاص

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 35 169 28.5 48 55 93 16.5 28  مركز قضاء الحمزة

 25 121 15.8 19 70.2 85 14 17 ناحية السدير
 40 193 37.8 73 17.7 34 44.5 86 ناحية الشنافية

 100 483 29 140 43.9 212 27.1 131 لمجموع الكليا
 . الثاني المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسةالمصدر : 

 

ويظرال لهوا التباين في يظام الملكية الزرا ية السيما سيادة الحيازات الزرا ية المؤجرة فان استعماالت    
موجهة من ببل سياسة الدولة الزرا ية من خ ل توفير األرض الزرا ية ستتأثر باأليماط الزرا ية ال

الخطط الزرا ية لهو  األرا ي وتوفير المستلزمات االساسية للعملية الزرا ية من بوور واسمدة وارشاد 
 زرا ي بغية االرتقاء باإليتاج الزرا ي يو ال وكمال . 

 Technique and Irrigation methodsثالثًا : طرائق الري واساليبه ونظام البزل : 
يعد يظام الر  الركيزة االساس المحددة الستعماالت األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة   ّو ال       

يمكن ان تقوم الزرا ة بدون توفر كميات كافية من الميا  ألغراض الر  والتي اخوت تزداد الحاجة اليها 
تيجة الزدياد السكان. و ليو تعرف  ملية الر  باستمرار يظرال لزيادة الحاجة  لى المحا يل الزرا ية ي

بايها االستعمال ال يا ي للماء في ر  األرا ي الزرا ية وهو واحد من ابدم التقييات التي استعملت 
ان ر  اليباتات هو مهمة وهدف مختلف اجراءات ووساجط الر  ال زمة  (0)للتحكم بالم ادر الطبيعية 

 (3)التي تهدف ّلى توفير مستوى رطوبي متوازن م جم ليمو اليبات (7)الر والمتعددة والتي يد وها بأيظمة 
وتتباين الكميات التي تحتاجها الوحدة المساحية )الدويم( من استعمال آلخر بحسب يوع المح ول 
وسمات العيا ر المياخية وخ اجص التربة التي يزرع فيها. تعتمد ميطقة الدراسة ب ورة رجيسة  لى 

%( و لى الميا  الجوفية 72ية التي تتمثل بيهر الفرات والجداول المتفر ة فيو وبيسبة )الميا  السطح
/العسرة(  لى وجو الخ وص. اما يظام الر  07/ الركبايية  00%( والميتشرة في مقاطعتي )7وبيسبة )

%( 1.100%( والر  السيحي وبيسبة )77.7الساجد في ميطقة الدراسة فتتمثل بالر  بالواسطة وبيسبة )
/ الطلعة( في الشمال الغربي لميطقة الدراسة وبمساحة ال تتجاوز 0والتي ييح ر استعمالها في مقاطعة )

  (2)( دويمال.001)

                                                           

  . 337( منصور حمدي ابو علي ، مصدر سابق ، ص(3
  .333، ص 1001والترجمة ، دمشق ، ( طه الشيخ حسن ، المياه والزراعة والسكان ، دار عالء الدين للنشر والتوزيع 1)

 A.Michael, Amigion theory and practice, New Dilhe, 1981,P1. (3  ) 

، بيانات غير  متابعةمحافظة القادسية ، قسم الفي  موارد المائية المائية ، مديرية الراق ، وزارة الموارد ( جمهورية الع4)
 .   1034منشورة  ، 



 
 

 ( )وسيتياول دراسة طراجب الر  واساليبو المتوافرة في الميطقة و لى اليحو اآلتي:
يا  ّلى األرا ي الزرا ية بواسطة يق د بطريقة الر  بالواسطة اي ال المطريقة الري بالواسطة :  – 1

وساجل مختلفة وتعد الم خات  كثر الوساجل المعتمدة في اي ال الميا  ّلى األرا ي المرتفعة التي تقا 
وتختلف القوة الح ايية للم خات ّو  (0) لى  فاف وجداول الر  المعروفة بأكتاف االيهار واحوا ها 

مساحتها  وتتطلب هو  الطريقة تكاليف مادية  الية من اجل تتياسب طرديال ما مستوى ارتفاع األرا ي و 
اجراء  ملية ر  المحا يل الزرا ية وتختلف هو  التكاليف في بيمتها تبعال ليوع الواسطة )الم خة( 
كهرباجية  م ديزل  ان وجود هو  الم خات لرفا الميا  من اليهر امر في غاية االهمية لليشاط الزرا ي 

  يف الرتفاع درجات الحرارة. والسيما في ف ل ال
( ان المساحة الزرا ية المروية  لى وفب هو  الطريقة )الر  بالواسطة( بلغت 30يت   من الجدول )    
%( من مجموع المساحات المروية في الق اء ّو سجل مركز ب اء 77.7( دويمال وبيسبة )072370)

%( ثم ياحية السدير بيسبة 70.21افية بيسبة )%( يليو ياحية الشي32الحمزة ا لى استخدام لها بيسبة )
%(   ترتبط المساحة المروية  لى وفب هو  الطريقة بالوساجل المستعملة فيها )الم خات(  ّو 3.71)

( م خة وبقوة ح ايية مختلفة 303( ان الم خات في ميطقة الدراسة بلغت )30يت   من الجدول )
 خات في توزيعها الجغرافي بين الوحدات االدارية ( ح ان وتتباين هو  الم77073بلغ مجمو ها )

( م خة 223للق اء ّو استأثرت ياحية الشيافية بأ لى مرتبة ّو بلغ مجموع ا داد الم خات فيها )
( 3023( م خة وبقوة ح ايية )032( ح ان يليها مركز ب اء الحمزة )02032وبقوة ح ايية )

( ح ان   ورة 0107( م خة وبقوة ح ايية )20)ح ان ثم ياحية السدير بلغ  دد الم خات فيها 
(0. ) 
هي من الطراجب القليلة االستعمال في ميطقة الدراسة ّو يقت ر استعمالها طريقة الري السيحي :  – 2

( دويم والسبب في  دم ايتشارها 001/ الطلعة( في الجزء الشمالي الغربي ميها وبمساحة )0في مقاطعة )
را ي  ن سط  الميا  الجارية في االيهار والجداول االرواجية التي تجاورها يعود ّلى ارتفاع مستوى األ

وتمتاز هو  الطريقة من الر  بقلة تكاليفها وبساطة الجهود التي تتطلبها و لى الرغم من ول  فان لها 
سلبيات و يوب تتمثل بعدم التحكم بكمية الميا  المتدفقة ّلى األرا ي الزرا ية مما يؤد  ّلى رفا 

(.  ما  ساليب الر  المتبعة في ميطقة 7مياسيب الميا  الجوفية والتأثير في خ وبة التربة    ورة )
الدراسة  ّو يتم اي ال الميا  للمحا يل المختلفة  من المساحات المزرو ة  ن طريب الر  السطحي 

 ية: )التقليد ( الو  يتم بموجبو ا افة الماء ّلى التربة من خ ل احدى الطراجب االت
                                                           

( ييبغي التفريب بين طراجب الر  واساليب تقديم الميا  الى المحا يل الزرا ية التي تعد المرحلة الثايية بعد و ول الميا  الى ارض )
  الحقل الزرا ي. 

سما يل   الر  والبزل   ميشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   جامعة المو ل   المو ل   ( ليث خليل ا0)
     003  ص 0722



 
 

 ( 30جدول )
 / ثا( والمساحة المروية )دويم( 3التوزيا الجغرافي للم خات وبواها الح ايية وت ريفها )م

  7102 لى شبكة االيهار وجداول الر  في ب اء الحمزة لسية 
الوحدات 
 االدارية

النهر والجدول 
 المنصب عليه

 3التصريف م القوة الحصانية عدد المضخات
 / ثا

 المساحة المروية
 )دونم( 

مركز قضاء 
 الحمزة

 358020 17.73 3533 137 شط الديوانية 
 2000 1.5 40 1 الجدول التعزيزي

 360030 32.73 3573 138 مجموع مركز قضاء الحمزة
 32715 4.78 1012 45 جدول الشافعية ناحية السدير

 32715 4.78 1012 45 مجموع ناحية السدير
 ناحية

 الشنافية
 96791 130 15044 317 شط الشنافية
 28444 5.12 1282 99 جدول االمير
 10725 4.84 1212 57 جدول الحفار

 135960 139.96 17538 473 مجموع ناحية الشنافية
 528695 177.47 22123 656 مجموع القضاء 

شعبة الموارد  ، القادسية ظةمحاف في الموارد المائية مديرية ، المائية الموارد وزارة ، العراق جمهورية - 1المصدر :  
  2014 ، منشورة غير بيانات ، االشراف والمتابعة قسم ، الشنافية( المائية )الحمزة ، السدير ،

 غير بيانات ، األراضي قسم الشعب الزراعية في )الحمزة ، السدير ، الشنافية( ، ، القادسية محافظة زراعة مديرية - 2
 .  2014 ،  منشورة

 (0) ور  
 ياحية الشيافيةفي  ةبواسطة الم خات الكهرباجي الر 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 9/2/2016بتأريخ التقطت 
 



 
 

 (7 ور  )
 ة(/الطلع0مقاطعة ب اء الحمزة )تروى بطريقة الر  السيحي في  ةزرا ي  را ي

 28/1/2016بتأريخ التقطت
 

 لواح( : )األ  األحواضأسلوب الري ب –أ 
ا يل الحبوب مثل القم  والشعير والورة البي اء والسمسم ويستعمل هوا االسلوب في زرا ة مح    

والرز والجت وهي طريقة سهلة ولكن تواجو  عوبة في توزيا الميا  بشكل  ادل ومتساو  لى األرض 
لول  يتطلب هوا االسلوب تعديل التربة لتكون ميبسطة لتتوزع  ليها الميا  بالتساو  ف  ل  ن كثرة 

وا كان سط  التربة 3 -0الف ل ان تكون درجة ايحدار األرض )ال اجعات الماجية   ومن ا %( وا 
%( خ ف ول  ّو لم يكن سط  التربة مستو  فان درجة 1.0مستو  يكفي ان تكون درجة االيحدار )

%( لكي ال تؤد  الميا   لى سط  التربة 01االيحدار ييبغي ان ت ل ّلى ا لى بيمتها ا  اكثر من )
في توزيعها الجغرافي بين الوحدات االدارية لميطقة  وتتباين هو  الطريقة   (3 ورة ) (0)ّلى غسلها 

%( ثم مركز ب اء 73%( يليها ياحية السدير بيسبة )00الدراسة فقد ت درت ياحية الشيافية بيسبة )
 ( .37%( . جدول )73الحمزة بيسبة )

 :  بالمروز أسلوب الري –ب 
خ ر مثل الربي والبطيخ والباميا والبإويجان والخيار وغيرها وهي وتستعمل هو  الطريقة ما ايواع ال      

وات كلفة  كثر ولكن  بل هدرال في استعمال الميا  بسبب امكايية السيطرة  ليها ّو يعد هوا االسلوب من 
اساليب الر  السطحي االكثر ايتشارال واستخدامال بعد اسلوب ر  االحواض في ميطقة الدراسة    ورة 

%( في ياحية الشيافية تليها ياحية السدير 30زاول هو  الطريقة في ميطقة الدراسة بيسبة )( . وت2)
 (. 37%(  لى الترتيب . جدول )07%   71ومركز ب اء الحمزة بيسبة )

                                                           

  .  71سابب   ص( ايتظار ابراهيم الموسو    م در 0)



 
 

 (/مركز ب اء الحمزة /الشوفو2)زرا ية تروى بطريقة الر  باأللواه  في مقاطعة  (  را ي3 ورة )

 
       9/1/4113بتأريخ التقطت 

 ( التوزيا الجغرافي لطراجب الر  المستعملة في ب اء الحمزة بحسب الوحدات االدارية 37جدول )
  7102لعيية الدراسة سية 

 الوحدات االدارية
 طريقة المروز )السواقي( طريقة االحواض )االلواح(

 المجموع
 % العدد % العدد

 106 19 23 23 83 مركز قضاء الحمزة
 121 20 24 26 97 رناحية السدي

 256 61 72 51 184 ناحية الشنافية
 483 100 119 100 364 المجموع

 المصدر : الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور الخامس . 
 

 (/مدين3مقاطعةياحية السدير ) في زرا ية تروى بطريقة الر  بالمروز  را ي (2) ة ور 

 
 12/1/4113بتأريخ التقطت  



 
 

 طرائق الري الحديثة :  – 3
 لى الرغم من وجود طراجب ر  حديثة متعددة  لى المستوى العالمي اال ان استعمالها في فعاليات      

االستثمار الزرا ي بليل في العراب ومن  ميو ميطقة الدراسة ال يقاس مقارية بمساحتها واهميتها االدارية 
هو  الطراجب بعدبها طراجب  لمية يمكن التحكم  ن  واالبت ادية في المحافظة  لى الرغم من فواجد

  (0)طريقها بالميا   لى  وء حاجة المح ول ويو ية التربة ويوجد ميها في ميطقة الدراسة اآلتي:
 / ابو حشيش( في مركز الق اء . 7( في مقاطعة )7ميظومات ر  بالرش المحور   دد ) –  
 ركز الق اء. ( في م7ميظومات ر  اشجار الزيتون  دد ) –ب 
 ( دويم في مركز الق اء . 01 -0( ترو  من )7ميظومات ر  اليخيل  دد ) -ج
 ( ميظومة مختلفة االغراض بيد الي ب في مركز الق اء. 30ميظومات ر  بالتيقيط  دد ) -د
 (  دد واحد ثابت في ريف ياحية السدير. 27(  دد واحد محور  و)32ميظومات الر  ) -ه

  ف(        نظام البزل )الصر 
تعد  ملية البزل اساسية ومهمة ليجاه معظم مشاريا الر  من  جل التخلص من الماء غير      

المرغوب فيو والحفاظ  لى بياء التربة وتهويتها ويؤمن الو ول ّلى الحقل للقيام بعمليات الحراثة 
ان  (7)بة  م فوبها والح اد وتتم هو  العملية بشكل طبيعي  و ا طيا ي سواء  كايت تحت سط  التر 

يظام البزل المتبا في ميطقة الدراسة  لى بلتو هو يظام البزل السطحي ويتكون من شبكة من المبازل 
المفتوحة تقا في مركز الق اء )مبزل الحمزة( وياحية الشيافية التي تقا فيها مجمو ة من المبازل 

( في حين ال يوجد    يظام بزل في 00)السبتي والهاشميات والحرية ووابل ومبزل ال افي( خريطة )
( 022ياحية السدير والميطقة ب ورة  امة غير مخدومة بشكل جيد من مشاريا البزل التي تبلغ اطوالها )

كم و لى الرغم من بلتها ّالب ان الموجود ميها غير  ال  للعمل بشكل مثالي بسبب  عف او  دم 
  يايتها ب ورة داجمة . كفاءة  رفها وول  ليمو اليباتات الطبيعية و دم 

%( من مقاطعات الميطقة غير مشمولة بخدمات المبازل لول  02.0( يظهر ان )33ومن الجدول )   
تعد مشكلة بلة المبازل و دم كفاءة الموجود ميها من  كثر المشاكل التي تعايي ميها التربة في ميطقة 

مساحة محافظة القادسية ّالب انَّ يسبة اطوال الدراسة ّو  لى الرغم من مساحتها التي تشكل اكثر من ربا 
وهوا يعيي ان  (3)( كم0310%( من مجموع اطول المبازل في المحافظة البالغة )00.3المبازل فيها )

الميطقة بحاجة ّلى ايشاء مشاريا شبكات البزل وال رف السيما في االجزاء الشربية والشمالية ميها التي 
 كات .ييعدم فيها وجود مثل تل  الشب

                                                           
سدير( ، قسم جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في )الحمزة ، ال(  3)

 .  1034التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة  ، 

 .03  ص 0727( رياض و في ال وفي   مبادئ البزل لألرا ي   الدار العربية للموسو ات   بيروت   (7
لمتابعة ، بيانات ( جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة االحصاء وا1)

 .   1034غير منشورة 



 
 

 (00خريطة )
 7102المبازل في ب اء الحمزة لسية 

 
 .2014( لعام GISالمصدر : وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية شعبة )



 
 

  7102( اطوال المبازل وكثافتها بحسب المقاطعات في ب اء الحمزة لسية 33جدول )
 )*(( 2الكثافة )كم / كم طول المبزل /كم 2المقاطعة/كم مساحة اسم المقاطعة رقم المقاطعة ت

 0.05 14 264 الرملة 11 1
 0.23 17 72.67 الرملة 12 2
 0.14 13 91 البديري 7 3
 0.08 14 157.1 الهرد وام الماش 2 4
 0.17 12 70.48 الهطبل والمرزية 4 5
 0.33 12 35.87 الجزرة وكرماشة 5 6
 0.39 20 50.55 الطلعة 5 7
 0.17 8 46.1 العكروكية 6 8
 0.79 13 16.31 ابوحياة 9 9
 0.14 12 84.53 هور اهلل 10 10
 0.03 13 426.9 العسرة 11 11

 0.11 148 1315.51 المجموع
المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، شعبة الموارد المائية 

 .     2014في )الحمزة ، السدير ، الشنافية( بيانات غير منشورة 
 )*( تم استخراج الكثافة من قبل الباحث باالعتماد على المعادلة التالية : 

 طول المبزل في الميطقة  كمالكثافة =        
𝟐كم مساحة الميطقة   

العربي، مطابع  ينظر : نجيب خروفه وزمالءه ، الري والبزل في العراق والوطن  

 .  22، ص 1984المنشأة العامة للمساحة ، بغداد ، 
 

ّو تظهر الحاجة ّلى ايشاء مثل هو  الشبكة في المقاطعات المحاوية ليهر الفرات  لى وجو        
الخ وص وول  كون هو  الميطقة تت ف بايبساط سطحها بشكل  ام وايحدارها التدريجي باتجا  

هر مما يؤد  ّلى ارتفاع مياسيب الميا  فيها ويؤد  ول  ّلى ايخفاض ّيتاجو المياطب البعيدة  ن الي
و لى خ ف ول  تقل الحاجة ّلى مشاريا البزل في المياطب المحإوية لله بة الغربية في  (0)األرض 

ميطقة الدراسة التي تشكل الحافة الشربية لله بة الغربية في العراب ّو يت ف سطحها باالرتفاع  ن 
سط  البحر وييحدر يمو واد  يهر الفرات وهوا يعيي ّيَّها تتميز بت ريف جيد يسهم في تخليص  مستوى

 التربة من الميا  الزاجدة ف  ل  ن بلة الميا  في تل  االجزاء من الميطقة. 
          Agriculture Policyرابعًا : السياسة الزراعية 

ألرض الزرا ية بايها االجراءات العلمية التي تقوم بها تعرف سياسة الدولة في مجال استعماالت ا      
الدولة والتي تت من مجمو ة ميتخبو من الوساجل الزرا ية المياسبة والتي يمكن بموجبها توفير  كبر بدر 

ان سياسة الدولة تعد من ( 7)ممكن من الرفاهية للعاملين في القطاع الزرا ي من خ ل تحسين االيتاج.
                                                           

 .   17/31/1031( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع مدير شعبة الموارد المائية في ناحية الشنافية بتاريخ (3

  . 732( هاد  احمد مخلف   م در سابب   ص(7



 
 

المؤثرة في االستعماالت الزرا ية ويبرز هوا التأثير من خ ل االجراءات التي تقوم بها  العوامل البشرية
 و من خ ل و ا خطة ابت ادية تطبقها وترا ي فيها الحاجات االساسية للدولة وبابليتها ما مرا اة 

ولة في ايحاء حاجات الف ه ورفاهيتو   وبرزت يثار هو  السياسة من خ ل االجراءات التي بامت بها الد
 ( 0)القطر كافة وتتمثل باإلجراءات اآلتية:

يعد اال  ه الزرا ي اهم اركان سياسة الدولة الزرا ية ّو تطور مفهوم االصالح الزراعي :  – 1
اال  ه الزرا ي بعد ان كان مق ورال  لى توزيا ملكية األرا ي ّلى مستحقيها من دون األخو 

ألرا ي وا ب  بمفهومو الحديث يعيي ا  ه الريف بكاملو ابت اديال باال تبار تحقيب طرب استثمار ا
واجتما يال ويهدف ّلى توزيا األرا ي المستثمرة في الزرا ة وتحسين طرب استعمال األرا ي وزيادة 

لقد ر دت الدولة العديد من القوايين التي تخص اال  ه  (7)االيتاج الزرا ي ورفا دخل الف ه.
 0723( لسية 30والقايون ) 0721( لسية 002والقايون ) 0702( لسية 31ون )الزرا ي ميها باي

وتهدف هو  القوايين ّلى اليهوض بالعملية الزرا ية ورفا المستوى المعاشي  0771( لسية 332والقايون )
للف ه من خ ل ا ادة توزيا األرا ي  و تأجيرها بإيجار رمز  وبد كان لهو  القوايين  ثر بارز  لى 

تعماالت األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة ّو جرى توزيا مساحات شاسعة من األرا ي ال الحة اس
للزرا ة استخدمت بزرا ة محا يل زرا ية مختلفة وبد بلغ حجم المساحات المؤجرة  لى وفب هو  

ن (  ان بعض هو  القوايي32( دويم جدول )337713القوايين والقرارات الخا ة باإل  ه الزرا ي )
والقرارات حددت يوع المح ول الو  يزرع في هو  األرا ي وهوا بدور   ثر  لى التباين المكايي في 

 حجم ويوع استعماالت األرض الزرا ية. 
وهي مؤسسات ابت ادية زرا ية واجتما ية ثقافية تعمل  لى تهيجة  الجمعيات الفالحية التعاونية :  – 2

األرا ي الزرا ية وما يرتبط بها من فعاليات زرا ية ابت ادية مختلف الوساجل المبوولة في استغ ل 
وفي ميطقة الدراسة تتألف الجمعيات  (3)واجتما ية تهدف ّلى تطوير وتحسين اساليب االيتاج الزرا ي.

الف حية من المزار ين الوين يتجمعون فيما بييهم وير سهم   و يتم اختيار   ن طريب االيتخاب لرجاسة 
يت هو  الجمعيات تقوم بتقديم  دد من الخدمات لميتسبيها ميها توفير البوور واالسمدة الجمعية. كا

والمعدات الزرا ية والبيوت الب ستيكية   لكن في السيوات االخيرة ال تقدم    من هو  الخدمات بسبب 
اطلة ف  ل  ن ايتقال خدماتهم ّلى وك ء من ببل وزارة الزرا ة مما جعل هو  الجمعيات التعاويية شبو  

ايها تقوم بالعديد من اليدوات االرشادية للف حين بالتعاون ما الشعب الزرا ية في مياطقهم وهي بول  
 تعد حلقة و ل بين الف حين والدواجر الزرا ية. 

                                                           

 اء بلد وطوزخورماتو    اطروحة دكتورا  )غير ميشورة(    بد الكريم رشيد   التباين المكايي الستعماالت االرض الزرا ية في ب 0))
 .  7110كلية اآلداب   جامعة بغداد   

 .   173( عبد الوهاب مطر الداهري ، المصدر السابق ، ص1)

 .   174، صالمصدر نفسه ( 1)



 
 

 ( 32جدول )
 المساحات المؤجرة في ب اء الحمزة وفب بوايين اال  ه الزرا ي 

 %  المساحة/ دونم  ورها قوانين االصالح الزراعي وسنة صد
 15.14 50314 1970لسنة  117قانون 
 0.12 430  1974لسنة  220القرار 

 0.17 573 1980لسنة  115القانون 
 84.32 280126  1983لسنة  35القانون 

 0.13 440 1983لسنة  350القرار 
 0.096 320 1990لسنة  346القانون 
 100 332203 المجموع

 السدير ، الحمزة) في الزراعية الشعب ، القادسية محافظة زراعة مديرية ، الزراعة وزارة ، العراق يةجمهور المصدر : 
 .  2014، قسم األراضي ، األراضي المؤجرة وفق قوانين االصالح الزراعي ، بيانات عير منشورة  (، الشنافية

 

زع بشكل متباين  لى الوحدات ( جمعية تتو 07بلغ  دد الجمعيات الف حية في ميطقة الدراسة )     
%( يليو ياحية 20.2االدارية في الق اء ّو ت در مركز ب اء الحمزة بقية يواحي الق اء بيسبة )

(. اما 30%( جدول )70%( واحتلت ياحية الشيافية المرتبة االخيرة بيسبة )33.3السدير بيسبة )
من مجموع الف حين  (0)%(03.3هم )الف حين والمزار ين الميتمين لهو  الجمعيات فقد بلغت يسبت

والمزار ين فع ل في ميطقة الدراسة   وتتباين هو  اليسبة بين الوحدات االدارية ّو ت درت ياحية الشيافية 
%( من مجموع ا داد الف حين الميتمين للجمعيات الف حية التعاويية تليها ياحية 22بقية اليواحي بيسبة )

 ( . 30%( جدول )70.7كز ب اء الحمزة بيسبة )%( ثم مر 73.2السدير بيسبة )
 

 ( 30جدول )
  7102التوزيا الجغرافي للجمعيات الف حية و دد ا  اجها في ب اء الحمزة سية 

 % عدد اعضائها  % عدد الجمعيات  الوحدات االدارية
 25.2 2454 41.7 5 مركز قضاء الحمزة

 26.8 2621 33.3 4 ناحية السدير
 48 4685 25 3 ناحية الشنافية

 100 9760 100 12 المجموع
 المصدر : اعتمادًا على االتحاد المحلي للجمعيات الفالحية في محافظة القادسية ، بيانات غير منشورة. 

 

                                                           

  . 7102( االتحاد المحلي للجمعيات الف حية في محافظة القادسية   بيايات غير ميشورة  (0



 
 

يق د باالجتمان الزرا ي وساجل تمكن الميتجين الزرا ين ة االئتمان الزراعي )التسليف( : سياس – 3
ياجاتهم المختلفة وتظهر الحاجة ّلى التسليف  يدما تبد  الزرا ة من الح ول  لى القروض لسد احت

بالخروج من  طواب الزرا ة التقليدية واالتجا  يحو التطور من خ ل ايتشار المبتكرات الحديثة التي تؤد  
في ويعد الم رف الزرا ي  (0)ّلى زيادة ايتاجية  وامل االيتاج التقليدية المتمثلة باألرض والقوى العاملة.

ب اء الحمزة الممول الوحيد بعملية التسليف الزرا ي في الق اء والو  يقوم بعملية االبراض الزرا ي 
%( للقروض الطويلة االجل 70%( للقروض ب يرة االجل )ابل من سية( و)07بفواجد تتراوه ما بين )

%( 2( مقابل )%77وبد بلغت يسبة الف حين الوين لم يح لوا  لى سلفة زرا ية ) (7)( سية.2-0)
ويعود سبب ول  ّلى بلة مبالغ السلف الزرا ية   ف  ل  ن  (3)ح لوا  لى سلفة لمرة واحدة او مرتين.

  (2)ارتفاع يسبة الفاجدة ا افة ّلى  عوبة االجراءات االدارية فيها.
( دييار 707373271( بلغت مجموع القروض المميوحة للقطاع الزرا ي )33ويلحظ من الجدول )   
%( تليها بالمرتبة الثايية المكاجن واآلالت 20.0حتلت التجهيزات الزرا ية المرتبة األولى وبيسبة )ا

%( اما بطاع تعمير 07.0%( واحتلت الثروة الحيوايية المرتبة الثالثة بيسبة )72.7الزرا ية وبيسبة )
ال رور  متابعة المجاالت  البساتين فجاء بالمرتبة االخيرة ّو لم يسجل    مبلغ برض لهوا القطاع. ومن

التي تستعمل فيها القرض الزرا ية فقد يكون استعمالها ألغراض استه كية بدالل من االغراض االيتاجية 
 ( 0)مما يفقدها بيمتها الفعلية في تطوير الجايب اليو ي والكمي في القطاع الزرا ي.

الفالحين  إلىفرع الحمزة  –راعي التعاوني مبالغ القروض الممنوحة )بالدينار( من المصرف الز  ( 36جدول )
  2014والمزارعين في قضاء الحمزة موزعة بحسب االغراض الزراعية لسنة 

 % مبلغ القرض )بالدينار(  االغراض الزراعية  ت
 41.5 395680200 )*(التجهيزات الزراعية  1
 19.5 185360100 الثروة الحيوانية 2
 28.2 268099440 المكائن واآلالت الزراعية 3
 10.8 103556750 حفر اآلبار 4
 --- --- تعمير البساتين  5
 100 952696490 المجموع 

فرع الحمزة ، القروض الممنوحة للمزارعين في قضاء الحمزة ، جداول  –المصدر : وزارة المالية ، المصرف الزراعي التعاوني  
 .  4112متفرقة )بيانات غير منشورة( 

 االسمدة الكيميائية والبذور واالغطية البالستيكية والمبيدات الزراعية .  )*( ويقصد بها

                                                           
  . 317، ص3880( سالم توفيق النجيفي واسماعيل عبيد حمادي ، االقتصاد الزراعي ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، (3

  .  7102( الم رف الزرا ي في الحمزة   السلف الزرا ية   بيايات غير ميشورة 7)
  المحور السابا .      االستباية استمارة   الميدايية ( الدراسة3)
  .71/0/7103ما  دد من الف حين بتاريخ  الشخ ية المقابلة   الميدايية ة( الدراس(2

صالح ياركه ملك وانتظار ابراهيم حسين ، العوامل البشرية ودورها في التنمية الزراعية في محافظة القادسية للمدة  (1)
 .  334، ص 1004( العدد االول ، 7( ، مجلة القادسية ، مجلد )100 -3880)



 
 

يعرف االرشاد الزرا ي بأيَّو  ملية تعليمية يقوم بالتطبيب الفعلي االرشاد والتوعية الزراعية :  – 4
لمراحلها المختلفة والمتشابكة جهاز متكامل من مهييين لغرض خدمة المزار ين واستثمار امكاياتهم 
المتاحة وجهودهم الواتية ومسا دتهم  لى توجيهها لرفا مستواهم االبت اد  واالجتما ي  ن طريب 

  (0)احداث تغيرات مرغوبة في معارفهم واتجاهاتهم ومهاراتهم.
اما في ميطقة الدراسة فيقوم بسم االرشاد والتعاون الزرا ي بدور  االرشاد  من خ ل اليشاطات        

ت المحلية والتي تعقد خ ل مواسم الحراثة والح اد والتسويب  و الحاالت التي تستد ي المتمثلة باليدوا
ول  وتتياول تل  الدورات مو و ات مختلفة اهمها الحث  لى اتباع التقييات الحديثة في العمليات 

ا ية الزرا ية واي اه اهمية اتباع الدورة الزرا ية واالرشاد حول استعمال االسمدة والمبيدات الزر 
 (7).ومتطلباتها

 7102( ان  دد اليداوات تباين من سية ّلى اخرى حتى بلغت  ام 32يت   من الجدول )      
( يدوة تقوم بها مديرية زرا ة القادسية بالتيسيب ما الشعب الزرا ية في المحافظة وت ميت 371)

ة في ر  الحيطة والشعير اليدوات موا يا تتعلب بمكافحة االمراض واآلفات واستعمال الطرب الحديث
( دورة زرا ية 73وخدمة مح ول الشلب والورة البي اء وكيفية استعمال االسمدة اما الدورات فقد بلغت )

( دورة لتدريب الموظفين توز ت  لى الشعب الزرا ية كافة ّو  مت موا يا 71لتدريب الف حين و)
الزرا ية وكيفية مكافحة االدغال واآلفات تعلب باستعمال ميظومات الر  الحديثة واستعمال المكيية 

( حقول ويعود سبب بلة هو  الحقول ّلى ارتفاع كلفة ابامتها 01) ()الزرا ية وبلغت الحقول االي احية
وااللتزام بالوبت المحدد لها وغالبال ما يكون موسمال زرا يال كام ل مما يكون هيا   عوبة في متابعتها من 

 بة الزرا يةببل المشرفين  لى التجر 
اما اليشرات والمطبو ات يقوم المركز االرشاد  في القادسية بتوزيا اليشرات االرشادية والبوسترات        

والكتيبات االرشادية مجايال  لى الف حين وحسب مقت يات العملية الزرا ية  و  يد ظهور حاالت 
زرا ية ببعض االمراض واآلفات الزرا ية تتطلب معالجتها من ببل الدواجر الزرا ية كإ ابة المحا يل ال

  (3)التي ت ر باإليتاج الزرا ي.

                                                           

   7117(   7(   العدد )7حليم كشاش   وابا االرشاد الزرا ي   مجلة القادسية للعلوم التربوية   المجلد )( باسم (0
 .  702ص
( الدراسة الميدايية مقابلة شخ ية ما رجيس بسم االرشاد والتعاون الزرا ي في محافظة القادسية   بتاريخ 7)

71/0/7103   . 
( يق د بها مساحة محدودة من االرض ) تعود لف ه كفوء ومتعاون تزرع فيها ا ياف جديدة وتطبب فيها الطراجب

 الحديثة المراد يشرها ثم يد ى الف حون المجاورون لهو  الحقول ل ط ع  لى يجاه تل  اال ياف والطراجب ل خو بها .  
االرشاد  التدريبي في محافظة ( الدراسة الميدايية المقابلة الشخ ية ما السيد مرت ى حمزة هاشم موظف في المركز 3)

 .  73/0/7103القادسية بتاريخ 



 
 

 ( 7102 -7100للمدة ) )*((    اليشاطات االرشادية في محافظة القادسية32جدول )

 الندوات السنة
 التدريب الوظيفي التدريب الفالحي

الحقول 
 االيضاحية

النشرات 
 والمطبوعات

زيارات 
عدد  ومعارض

 المتدربين
دد ع

 الدورات
 عدد

 المتدربين
 عدد

 الدورات
3011 285 318 13 16 4 3 540 95 
2012 340 452 16 70 7 2 610 120 
2013 210 437 20 20 10 1 750 155 
2014 390 560 23 200 20 4 680 230 

الزراعي ،  قسم االرشاد ، القادسية محافظة زراعة مديرية ، الزراعة وزارة ، العراق جمهوريةالمصدر :  
 بيانات غير منشورة .          

 )*( بضمنها قضاء الحمزة )منطقة الدراسة( . 
      

تعرف االسمدة  و المخ بات الزرا ية بإيَّها مواد   وية او غير   وية تحتو   لى االسمدة :  – 5
زيادة االيتاج  العيا ر الغواجية المهمة التي يحتاجها اليبات اثياء يمو    ت اف ّلى التربة لغرض

للح ول  لى يو ية جيدة من المحا يل كمال ويو ال كما وهيا  اسمدة يمكن رشها  لى االوراب حيث 
  (0)يمكن امت ا ها من سط  االوراب واالستفادة ميها.

تستعمل االسمدة بكثرة في ميطقة الدراسة يتيجة ال غط الكبير  لى التربة بفعل زرا تها  لى مدار      
دون مرا اة لتطبيب الدورة الزرا ية وبد  دى ول  ّلى استيزاف كبير للعيا ر الغواجية ميها   السية من

%( 03%( يستعملون االسمدة الع وية و)7%( من الف حين يستعملون االسمدة الكيمياوية و)20وان )
لحكومية %( من الف حين يح لون  لى االسمدة من الجهات ا30يستعملون اليو ين معال   وتبين ان )

%( ميهم يح لون  ليها من الجهات 20%( يح لون  ليها من االسواب التجارية وان )71وان )
 (7)الحكومية واالسواب التجارية معال.

( كغم لتخدم 2203321( ان كمية السماد المجهزة ّلى الف حين بلغت )32ويلحظ من الجدول )       
زيا هو  الكميات من االسمدة  لى الوحدات االدارية في ( دويم ويتباين تو 013201مساحة زرا ية تقدر )

( كغم لتخدم 7771201%( وبكمية)22.7الق اء ّو تأتي ياحية الشيافية بالمرتبة األولى وبيسبة )
%( وبكمية 37.7( دويمال ويأتي مركز ب اء الحمزة بالمرتبة الثايية بيسبة )01301مساحة )

م اما ياحية السدير فتأتي بالمرتبة االخيرة بيسبة ( كغ30011( كغم لتخدم مساحة )0030371)
 ( دويمال .70111( كغم لتخدم مساحة )773711%( وبكمية )07.0)

                                                           

 .  702  ص 0723محمد  بد السعيد    اساسيات ايتاج المحا يل الحقلية   مطبعة العمال المركزية   بغداد    0))
 السابا .  المحور   االستباية استمارة   الميدايية الدراسة (  (7



 
 

  7102(   كميات السماد المجهزة حسب الوحدات االدارية في ب اء الحمزة لسية 32جدول )
مجموع  نوع السماد المجهز المساحة الوحدات االدارية

 % السماد/ كغم
 المركب / كغم اليوريا / كغم مةو المخد

 32.3 1535620 653220 882400 35100 مركز قضاء الحمزة
 19.5 926900 370400 556500 21000 ناحية السدير
 48.2 2290850 963350 1327500 50350 ناحية الشنافية

 100 4753370 1986970 2766400 106450 المجموع

 . 2014ادسية ، قسم االنتاج النباتي ، شعبة االسمدة ، بيانات غير منشورة المصدر : مديرية زراعة محافظة الق
 

تؤد  البوور المحسية دورال بالغ االهمية في زيادة االيتاج الزرا ي او ان ايتاج البذور المحسنة :  – 6
لدراسة مثل هو  البوور يتطلب  ادة اتباع اساليب التقيية الحديثة االب ان يسبة استعمالها في ميطقة ا

%( للبوور التي تجهز من الشعب الزرا ية في ميطقة الدراسة بييما بلغت 0محدود جدال ال تتجاوز يسبة )
%( ّو ت ل هو  البوور ّلى االسواب المحلية 00يسبة الوين يعتمدون  لى شراجها من االسواب المحلية )

اد وهيا تتحدد اسعارها  لى وفب بوساطة الف حين الوين يقومون ببيا ميتوجاتهم في يهاية موسم الح 
العرض والطلب في االسواب المحلية اما الف حين الوين يقومون بخزن جزء من االيتاج الستعمالها في 

ومما ي حظ  لى اسعار البوور التي تجهزها الجهات  (0)%(.22الموسم الزرا ي فقد بلغت يسبتهم )
ارها مما د ى بسم كبير من المزار ين ّلى خزن جزء الحكومية الزرا ية في ميطقة الدراسة هو غ ء اسع

من ايتاجهم الستعمالو كبوور في المواسم المتعاببة   هوا يؤد  ّلى بلة ايتاجية البوور يتيجة لتعر ها 
 للتعفن ولآلفات بسبب ظروف الخزن غير الجيدة.

      Agricultural Mechanizationخامسًا : المكننة الزراعية   
د المكيية الزرا ية واآلالت الزرا ية من الوساجل الحديثة التي تزيد من كفاءة استعماالت تع        

األرض الزرا ية من خ ل رفا بيمة العملية االيتاجية بأب ى ما يمكن من الطابات المتاحة من خ ل 
بت ادية من االستثمار االمثل للمكاجن والمعدات الزرا ية  لى اخت ف ايوا ها ّو تتمثل االغراض اال

استعمال المكاجن في زيادة االيتاج ف  ل  ن توفير الجهد والوبت اللوين يبولها الف ه في ايجاز العمل 
الزرا ي   وهيا  فرب كبير بين ايجاز المكيية والعمل اليدو  وبد اظهرت التجارب ان الغلة في الدويم 

  (7)مل المكيية الحديثة في الزرا ة.%( ّوا ما استع31 -71الواحد من الممكن زيادتها ما بين )

                                                           

 .    السابا المحور   الستبايةا استمارة   الميدايية الدراسة( 0)
( شاكر حيتوش  دا  وزم ء    المكاجن واآلالت الزرا ية ودورها في تحسين االيتاج الزرا ي   مجلة ابحاث الب رة   7)

  .  71  ص 7117( جامعة الب رة   2(   ج )30العدد)



 
 

تتمثل المكاجن واآلالت الزرا ية المستعملة في االيتاج الزرا ي في ميطقة الدراسة بالساحبات      
فهي تستعمل في الحراثة  وتعد الساحبات اكثر المكاجن شيو ال في االستعمال ()والحا دات والم خات 

ات االيتاج وتسويب المح ول وبد بلغ  دد الساحبات في ميطقة والتيعيم والتعديل ف  ل  ن يقل مستلزم
( ساحبة زرا ية موز ة بشكل متباين بين الوحدات االدارية في ميطقة 222يحو ) 7102الدراسة  ام 

%( من اجمالي  دد 02.2( ان مركز الق اء استحوو  لى يسبة )37الدراسة. يت   من الجدول )
%( ويمكن 70%( ثم تأتي ياحية السدير بيسبة )71.3الشيافية بيسبة ) الساحبات في الق اء تليها ياحية

تقسيم الساحبات الزرا ية المستعملة في ميطقة الدراسة بحسب ملكيتها ّلى ساحبات مملوكة ملكال  رفال 
)مل  خاص( واخرى مستأجرة اما الساحبات التابعة للقطاع الحكومي او الساحبات التابعة للجمعيات 

( ان الساحبات الزرا ية 37لم يكن لها دور يوكر في هوا المجال. ويت   من الجدول )الف حية ف
المستأجرة متبايية في توزيعها الجغرافي بين الوحدات االدارية في ميطقة الدراسة ّو بلغت ا لى يسبة لها 

ة االخيرة %( ثم ياحية السدير بالمرتب32%( يليو ياحية الشيافية بيسبة )23في مركز ب اء الحمزة )
%(   اما الساحبات المملوكة ملكال  رفال )مل  خاص( وهي اي ال متبايية في توزيعها 71بيسبة )

%( يليو ياحية 27الجغرافي بين الوحدات االدارية ّو بلغت   لى يسبة لها في مركز الق اء بيسبة )
 %( . 73%( ويليها ياحية السدير بيسبة )72الشيافية بيسبة )

 
 ( 37جدول )

 لتوزيا الجغرافي للساحبات الزرا ية ويسبها االستعمالية وملكيتها في ب اء الحمزة ا
  7102بحسب الوحدات االدارية لعيية الدراسة لسية 

 الوحدات 
 االدارية

 عدد 
 الساحبات

 
% 

 نسبة االستعمال
 من اجمالي العينة

 ملكية الساحبات الزراعية
 مستأجرة ملك خاص

 % العدد  % العدد  % العدد
 43 48 49 182 34.2 165 58.7 286 مركز قضاء الحمزة

 20 22 23 87 29 140 21 102 ناحية السدير
 37 41 28 103 36.8 78 20.3 99 ناحية الشنافية

 100 111 100 372 100 483 100 487 المجموع
في محافظة القادسية ، قسم وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لنإحصاء ، مديرية االحصاء  - 1المصدر : 

 .  2014االحصاء الزراعي ، بيانات غير منشورة ، 
 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السادس .  – 2

 

                                                           

) . الم خات تم تياولها في مو وع طراجب الر  واساليبو )  



 
 

( ّنَّ   داد الحا دات المستعملة في 21 ما   داد الحا دات الزرا ية فظهر من الجدول )     
( حا دة   موز ة بشكل متباين 23) 7102  بلغ  ددها  ام  العمليات الزرا ية لمجموع  يية الدراسة

%( يليو 00.2بين الوحدات االدارية في ب اء الحمزة فقد بلغت   لى يسبة لها في مركز ب اء الحمزة )
%( اما من حيث يسبها االستعمالية فقد سجل 2%( ثم ياحية السدير بيسبة )32.3ياحية الشيافية بيسبة )
%( وياحية السدير بيسبة 37%( يليها مركز ب اء الحمزة بيسبة )21احية الشيافية )  لى يسبة لها في ي

(70. )% 
وتقسم الحا دات بحسب ملكيتها ّلى حا دات مستأجرة واخرى مل  خاص ّو تبلغ يسبة       

%( 20الحا دات المستأجرة وهي الشاجعة في ميطقة الدراسة   لى يسبة لها في مركز ب اء الحمزة )
%(  بييما سجلت 77%( ثم تأتي ياحية السدير بالمرتبة االخيرة بيسبة )32ياحية الشيافية بيسبة )يليو 

حا دات القطاع الخاص يسبيال متبايية في توزيعها الجغرافي   ّو سجلت   لى يسبة لها في مركز ب اء 
 %( . 03.2)%( ثم ياحية السدير بيسبة 33.3%( يليو ياحية الشيافية بيسبة )01الحمزة بيسبة )

 
 (21جدول )

التوزيا الجغرافي للحا دات ويسبها االستعمالية وملكيتها في ب اء الحمزة بحسب الوحدات  
  7102االدارية لعيية الدراسة 

 الوحدات 
 االدارية

 عدد 
 الحاصدات

 
% 

 النسبة االستعمالية
 من اجمالي العينة

 ملكية الحاصدات
 مستأجرة ملك خاص

 % العدد  % دد الع % العدد
 41 196 50 9 39 187 55.7 24 مركز قضاء الحمزة

 22 106 16.7 3 21 104 7 3 ناحية السدير
 37 173 33.3 6 40 192 37.3 16 ناحية الشنافية

  475 100 18 100 483 100 43 المجموع
فظة القادسية ، قسم وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لنإحصاء ، مديرية االحصاء في محا – 1المصدر : 

 . 2014االحصاء الزراعي ، بيانات غير منشورة 
   . السادس المحور ، االستبانة استمارة ، الميدانية الدراسة -2 
 

 
 
 



 
 

  Marketing Agricultural  Transport of     سادسًا : طرق النقل والتسويق الزراعي
 طرق النقل :  – 1

لفة بمثابة شريان اليشاط االبت اد  في    ميطقة  و ّبليم جغرافي تعد طرب اليقل بأيماطها المخت     
فقد اسهم ميو القدم وبدرجة ليس لها مثيل في القرن العشرين وبداية القرن الحالي في خلب تطورات بل 
ثروات في مجال الزرا ة ومجاالت اخرى بل في كلب ايجاز ويشاط بشر  وتتجسد مهمة اليقل في ب ر 

دة بين مياطب االيتاج ومياطب االسته   والت دير وبد يكون االيتاج الزرا ي سببال او المسافة الموجو 
  (0)يتيجة أليشاء طرب اليقل والتوسا فيها.

يؤد   امل اليقل دورال كبيرال في تطور استعماالت األرض الزرا ية لمساهمتو الفعالة في تقديم السبل      
من توفير البوور واالسمدة واآلالت الزرا ية واي الها ّلى المزر ة والتسهي ت كافة ّلى األرض الزرا ية 

لى األرض للقيام بيشاطو الزرا ي ّوا  من خ ل مد شبكة الطرب وتعبيدها ف  ل  ن تيقل الف ه من وا 
اما ميطقة الدراسة  (7)%( من األرا ي الزرا ية تقا بالقرب من طرب اليقل المعبدة.03ما  لميا ان )

تا بشبكة جيدة من طرب اليقل البرية والتي تعتمد في حركتها بشكل  ساس  لى طرب السيارات فأيها تتم
 (. 07وخط سك  الحديد   كما يت   من خريطة )

( 377.0( طريقال يبلغ مجموع اطوالها )07الطرب المعبدة بكافة ايوا ها في ميطقة الدراسة ) بلغ  دد    
 كم   ويمكن ت ييف طرب اليقل في ميطقة الدراسة ّلى ما يلي: 

( ان مجموع اطوال الطرب الرجيسة في ميطقة الدراسة بلغ 20ّو يت   من جدول )الطرق الرئيسة :  –أ 
 من مجموع  طوال الطرب المعبدة .%( 23( كم بيسبة )020.0)
 

  7102( اطوال الطرب الرجيسة في ب اء الحمزة واتجاهاتها لغاية سية 20جدول )
الطول /  اتجاه الطرق

 كم
عدد 
 الممرات

عدد 
 المسارات

المدن والمقاطعات التي يمر بها ضمن منطقة 
 الدراسة 

  9،  8،  7،  6السدير ، الحمزة ،  2 4 35.5 سماوة -قادسية 
 12،  11 1 2 38 مملحة-شنافية -قادسية

  3، 2،  12السدير ، الحمزة ،  1 2 26.5 الحمزة -القادسية
 11،  9،  8،  7،  6السدير ، الحمزة ،  1 1 35.5 البصرة -سكة حديد بغداد
  2 6 6 الطريق السريع 

  7 15 141.5 المجموع
كان ، مديرية طرق وجسور محافظة القادسية ، قسم الطرق والمشاريع المصدر : جمهورية العراق ، وزارة االعمار واالس

 .  2014، بيانات غير منشورة ، 
                                                           

سعيد السماك وزمالؤه ، جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق ، دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر والتوزيع ،  ( محمد ازهر3)
 .   318 -318، ص 1033عمان ، 

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



 
 

 ( 07خريطة )
 7102التوزيا الجغرافي للطرب المعبدة وسكة الحديد في ب اء الحمزة سية 

 
 المصدر :       
 .2012أطلس محافظة القادسية ، شعبة نظم المعلومات الجغرافية ،  -1      
 . 2014مديرية طرق وجسور محافظة القادسية ، قسم الطرق والمشاريع العامة ، بيانات غير منشورة ،  -2      



 
 

وهي الطرب التي تربط مراكز االب ية واليواحي وتمر مقاطعها من خ ل ميطقة الطرق الثانوية :  –ب 
( 27الطرب المعبدة جدول )%( من مجموع اطوال 00.0( كم بيسبة )32الدراسة وبلغ مجموع اطوالها )

 وتعمل  لى سر ة و ول الميتجات الزرا ية ّلى مراكز التسويب واالسواب المحلية. 
وهي الطرب التي تربط المياطب الريفية بع ها ما بعض بطرب معبدة من جهة  الطرق الريفية : -ج

طرب في ميطقة الدراسة وتربطها ما الطرب الرجيسة والثايوية من جهة اخرى ويبلغ مجموع اطوال هو  ال
( وتعمل هو  الطرب 23%( من مجموع اطوال الطرب المعبدة فيها جدول )20.0( كم تشكل يسبة )001)

  لى تسهيل  ملية تسويب االيتاج الزرا ي واي ال متطلبات االيتاج ّلى المستوطيات الريفية. 
 

  7102تها لغاية سية (     طوال الطرب الثايوية )كم( في ب اء الحمزة واتجاها27جدول )
 المدن والمقاطعات التي يمر بها ضمن منطقة الدراسة  عدد المسارات عدد الممرات  الطول / كم اتجاه الطريق 

 / المسعودية3شنافية ،  1 2 14 مفرق ميران العطيه  –شنافية 
 / المسعودية3/ عزيز اهلل ، 8الحمزة ،  1 2 24 ميران العطية –الحمزة 

  2 4 38 المجموع
المصدر : جمهورية العراق ، وزارة االعمار واالسكان ، مديرية طرق وجسور محافظة القادسية ، قسم الطرق والمشاريع ، بيانات 

 .  4102غير منشورة ، 

  7102(   طوال الطرب الريفية )كم( واتجاهاتها  من ب اء الحمزة لغاية سية 23جدول )
المدن والمقاطعات التي يمر بها  عدد المسارات  اتعدد الممر  الطول / كم اتجاه الطريق 

 ضمن منطقة الدراسة
 / الرمله12/ الرمله ، 11 1 2 22 مزرعة الدولة –الحمزة 

 / الجزرة5، 2، 4الشنافية ، 1 2 25 الغرب -الشنافية 
 / الرملة12 1 2 7 المسرج -الحمزة 
 /العكروكية6/ الجزرة ، 5 1 2 10.500 الغرب -عياش 

 / ابوحياة9/ هور اهلل ، 10 1 2 17 العطشان  –بسامية ال
 / هنبل7 1 2 9.900 صالح طارش  –السدير 
 / ابو حشيش9 1 2 8 السمعات -الحمزة 
 / الشوفه4 1 2 19 طريف -الحمزة 
 / مدين6 1 2 9.900 مدين -السدير 
 / الدحاية2 1 2 15.200 الرفيع -السدير 

 / مدين6 1 2 م 400 ه( سماو -طريق )القادسية -مرشد
 / مدين 6 1 2 6100 سماوة(  –مانع لطيف )قادسية 

  12 24 150 المجموع 

 الطرق قسم ، القادسية محافظة وجسور طرق مديرية ، واالسكان االعمار وزارة ، العراق جمهوريةالمصدر : 
  . 2014 ، منشورة غير بيانات ، والمشاريع



 
 

    Marketing  Agriculturalالتسويق الزراعي    – 2
يق د بالتسويب الزرا ي ول  اليظام الهادف ّلى تسهيل تدفب الخدمات والسلا الزرا ية والخدمات      

المرتبطة بها من اماكن ايتاجها ّلى  ماكن استه كها باألو اع واالسعار واليو يات المياسبة والمقبولة 
 ( 0)من اطراف العملية الزرا ية.

تسويب الزرا ي جزءال من البييان االبت اد  فهو مكمل ومتمم لعملية االيتاج الزرا ي ّو وبد ا ب  ال    
ومن الدراسة الميدايية فان يسبة  (7)ال يمكن ايتاج مح ول زرا ي بدون تسويقو واي الو ّلى المستهلكين.

الحبوب  %( من  يية البحث يقومون بتسويب ميتجاتهم الزرا ية ّلى السايلوات وخا ة محا يل30)
%( من  يية البحث يقومون بتسويب ميتجاتهم من الحبوب والخ ر ّلى االسواب 30الرجيسة وان يسبة )

المحلية ب ورة مباشرة وول  لسر ة استح ال المبالغ مقارية بطول المدة التي تلتزم بها السايلوات ف  ل 
  (3) ن محا يل الخ ر سريعة التلف.

ايي في ميطقة الدراسة من خ ل اتجاهين لتسويب هو  الميتجات يتمثل يتم تسويب االيتاج الحيو       
االتجا  األول بقيام الف ه بيفسو بعملية تسويب الحيوايات الحية )االغيام  االبقار  الما ز( ّلى 

لبيا المواشي التي توجد  من حدود كل وحدة ادارية من ميطقة الدراسة اما االتجا  الثايي  ())  و (
بتولي اشخاص متجولين في الميطقة مهمة شراء الحيوايات الحية لحسابهم الخاص ومن ثم  فيتمثل

 ر ها في مجازر الوب  في االسواب الداخلية ويظهر ان معظم الف حين والمزار ين في ميطقة الدراسة 
  (2) يف لون االتجا  الثايي للتخلص من تكاليف اليقل ومشاكل التسويب.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .   02  ص 7111واجل لليشر    مان   ( محمد  بيدات   التسويب الزرا ي   الجامعة االرديية   دار 0)
  .3  ص0771( مييب السكويي   التسويب الزرا ي بين الوابا والطموه   ميشورات وزارة الزرا ة واال  ه الزرا ي   (7
  الثامن .  ( الدراسة الميدايية   استمارة االستباية   المحور3)
( الع و  يق د بها مساحة واسعة من االرض بحدود )لبيا وشراء الحيوايات بالجملة والمفرد ويقوم  7م 211 -311

 اشخاص يمتلكون السيولة اليقدية.   بإدارتها
 .  003صم در سابب   ه ياركو مل  وايتظار ابراهيم      2))



 
 

 المبحث الثالث
 الزراعية في قضاء الحمزة األرضالعوامل الحياتية المؤثرة في استعماالت 

تعد العوامل الحياتية من العوامل المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية والتي ال تقل اهمية  ن       
ن في دور العوامل الطبيعية والبشرية في تأثيرها  لى االيتاج الزرا ي من حيث الكمية واليو ية والتباي

التوزيعات ّو تكشف هو  العوامل  ن الع بة ما بين الكاجيات الحية اليباتية والحيوايية وما ييت  من 
محا يل زرا ية   وتظهر هو  الع بة وا حة من خ ل يمو المح ول ودورة حياتو. ّو يبلغ معدل 

%( من 70 -71يقل  ن )الفابد من المحا يل الزرا ية في االحوال العادية بسبب هو  العوامل ما ال 
  (0)%(  يدما تشتد اال ابة.01- 21جملة االيتاج   وبد ترتفا هو  اليسبة لت ل ّلى )

وفي ميطقة الدراسة يتم العمل  لى مكافحة اآلفات الزرا ية ّو بلغت يسبة الف حين الوين يقومون      
و  العملية ميها ارتفاع اسعار %( وهيا   قبات تواجو ه23بمكافحة اآلفات والحشرات ال ارة حوالي )

%( 00شراء المبيدات الزرا ية. ّو يتبين ان يسبة الف حين الوين يقومون بالشراء من السوب المحلية )
%( بحسب  يية البحث. ويمكن 23وبلغت يسبة الف حين الوين يقومون بالشراء من االسواب الحكومية )

 اي اه اثرها من خ ل ما يأتي : 
   Agricultural Pestsات الزراعية   اواًل : اآلف

وتسبب االدغال ا رار  (7): ويق د بها اليباتات التي تيمو في مكان ال تكون مرغوبة فيو. األدغال –أ 
كبيرة للمحا يل الزرا ية ّو تؤد  ّلى  عف يمو اليبات وبلة االيتاج لمشاركتها المح ول الرجيس 

كون مأوى يميال تعيش فيو الحشرات ومسببات االمراض اليباتية ومزاحمتو في الغواء وال وء والماء وهي ت
ف  ل  ن ايها تعمل  لى زيادة ال اجعات الماجية ّو تشير الم ادر ّلى ّنَّ ما تطرحو االدغال من 

وتيمو في  (3)%(  ما تفقد  من خ ل سط  الماء مباشرةل.21 -31الماء  ن طريب اليت  يتراوه بين )
 ع من االدغال اهمها : ميطقة الدراسة ايوا

تيتشر في حقول زرا ة الحيطة والشعير يو ين من االدغال ميها  ري ة ادغال الحنطة والشعير :  – 1
االوراب واهمها )الكرط   الرويطة والفجيلية( والثايية رفيعة االوراب اهمها )ابو دميم   والحييطة   الشوفان 

الغواجية في التربة وتستيزفها   وييعكس تأثيرها  لى البر  ا  الدوسر( وتشار  المح ول في مواد  
( 03771وبد بلغت مساحة األرا ي الزرا ية التي تمت مكافحتها ) (2)ايتاجية ويو ية المح ول.

  (0)دويمال.
                                                           

 . 11، ص 3888( علي الدجوي ، الدليل التطبيقي لمكافحة آفات وامراض النبات ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 3)
 .  348، ص 1004، دار الشرق للنشر والتوزيع ،  3هاد قاسم وزمالءه ، مفاهيم زراعة حديثة ، ط( ج1)
( نجاح عبد جابر الجبوري ، تحليل جغرافي للنشاط الزراعي في قضاء المناذرة ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، مقدمة الى 1)

 .   117، ص 1001كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 
ة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع السيد مالك عبد سماوي رئيس مهندسين زراعيين اقدم ، مسؤول قسم الوقاية ( الدراس(4

 .   1/3/1031في مديرية زراعة القادسية بتاريخ 

 .   1034( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات غير منشورة ، 1)



 
 

تعد من ابرز المشاكل التي تواجو زيادة ايتاجية مح ول الشلب ّو تؤثر ادغال محصول الشلب :  – 2
و وتؤد  ّلى  عف اليبات وايخفاض وزن الحبة ّو تتراوه الخساجر الياجمة  ن بدرجة كبيرة في يو يت

%( من كمية المح ول ويعتمد ول   لى كثافة ويوع 01 -01ميافسة االدغال لمح ول الشلب بين )
االدغال الساجدة فيها ومن هو  االيواع )الديان( الو  يعد من اخطر هو  االيواع واكثرها ايتشارال يليو 

  (0)والدهيان والسجل والسعد والسلهو والثيل. السبط
ييتشر هوا اليبات في الجداول والمبازل واألرا ي وات مستوى الماء األر ي  القصب البري : – 3

المرتفعة وال ييمو في المياطب وات التربة الجافة   ويتميز بمقاومتو للملوحة وميافستو للمحا يل الزرا ية 
يطة   ويؤثر تأثيرال غير مباشر  لى المحا يل الزرا ية من خ ل تعطيل وييتشر في حقول الشلب والح

 ملية البزل وغلب بيوات الر  ب ورة جزيجية او كاملة ف  ل  ن فقدان كميات كبيرة من الميا  بسبب 
 ( 7)التبخر واليت  من هو  اليباتات والتي من الممكن االستفادة من مياهها.

المعمرة ويوجد بكثافة  الية في حقول المحا يل وبيوات الر  ويمتاز  وهو من االدغالالحلفا :  – 4
 ( 3)هوا اليبات ب عوبة المكافحة.

من اليباتات التي تيمو في الميا  ويكون ايتشارها بكثافة في القيوات الماجية ّو تعمل الشمبالن :  – 5
لي تأثيرها  لى المحا يل الزرا ية  لى ا ابة ايسيابية الميا  في بيوات الر  وسد بيوات المبازل وبالتا

من خ ل تقليل كفاءتها في  رواء المساحات الزرا ية   وتكون مكافحتو ميكاييكيال  و يدويال بواسطة 
  (2)الف حين وهي مهمة  عبة وشابة وي عب السيطرة  لى هوا اليوع من األدغال.

 الحشرات الضارة : –ب 
%( من الف حين 07ايتاج المحا يل الزرا ية   وبد تبين ان )تسبب الحشرات ال ارة ايخفا ال في     

 (3)( دويمال.7231وبد تم مكافحة مساحة تقدر بيحو )( 0)يعايون من ا ابة حقولهم بالحشرات ال ارة.
 ومن اهم الحشرات التي ت يب المحا يل الزرا ية في ميطقة الدراسة هي: 

ا رارال ابت ادية في حقول الحيطة والشعير حيث تعد من الحشرات التي تسبب حشرة السونة :  – 1
تمتص الحشرة الع ارة اليباتية بأجزاء ميها الثابتة من اوراب وسيقان وحبوب الحيطة والشعير والسيابل 

 -71%( وفي مح ول الشعير )71 -21اليامية وتقدر الخساجر التي تحدثها في مح ول الحيطة )
31.)%(2) 

                                                           

 .  73  ص 7100وايتاجو في العراب   وزارة الزرا ة   الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون الزرا ي   سعيد فلي  حسن   الرز زرا تو  0))
( ، 11( ، العدد )1( مؤيد احمد اليونس ، فقدان ماء المبزل بسبب القصب البري ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، مجلد )1)

 .   301، ص 1001
  ستبانة ، المحور السابع . ( الدراسة الميدانية ، استمارة اال(1
 .  31/3/1031( الدراسة الميدانية ، المالحظة المباشرة بتاريخ 4)
 ( الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، المحور السابع .   1)
 .   1034( مديرية زراعة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات غير منشورة ، 1)
مفاتيح الرئيسية في الوصول الى ادارة ناجحة آلفة السونة ، وزارة الزراعة ، الهيأة العامة ( ناصر عبد الصاحب الجمالي ، ال(7

  .  1، ص 1001( ، بغداد ، لسنة 33لإلرشاد والتعاون الزراعي ، نشرة ارشادية رقم )



 
 

ا  ن حشرة السوية   اليها تلحب اإلوى وال رر بالمح ول في اطوار ال يقل  ررهحشرة المن :  -2
حياتو جميعها   ّو تعمل  لى امت اص الع ارة اليباتية فتسبب ا رارال ابت ادية كبيرة في المحا يل 

وبد بلغت  (7)%(21وتقدر الخساجر التي تسببها بالمحا يل يتيجة اال ابة بهوا اليوع ّلى ) (0)الزرا ية.
  (3)%(.73ف حين الوين تعايي محا يلهم من هو  الحشرة بحسب  يية البحث )يسبة ال

تعد من الحشرات ال ارة التي ت يب مح ول الرز في مراحل اليمو حشرة حفار ساق الرز :  - 3
جميعها   ّو تهاجم سيقان اليبات لتعيش في داخلها ما تسبب في موت الفروع ببل السيبلة وتعرف حييها 

لقلوب الميتة( فتسبب تكوين سيابل خالية من الحبوب ما تؤثر سلبال  لى االيتاج الزرا ي اال ابة )با
وبد بلغت مساحة األرا ي الزرا ية التي تمت مكافحتها  (2)للمح ول من حيث الكمية واليو ية.

   (0)( دويمال.7311)
اء ّو تتغوى يربات هو  تعد من الحشرات ال ارة التي ت يب الورة البي حشرة حفار ساق الذرة :  – 4

الحشرة  لى السيقان والعراييص مسببة موت القم  اليامية ف  ل  ن التهامها للحبوب الطرية اي ال ما 
وتيتشر هو  الحشرة في ميطقة الدراسة بشكل كبير  من حقول  (3)تؤد  ّلى موت اليبات بشكل كامل.

  (2)( دويمال.2201ي تمت مكافحتها )زرا ة الورة البي اء وبلغت مساحة األرا ي الزرا ية الت
 الطيور البرية : -ج

تتمثل باسراب الع افير وغيرها من الطيور البرية ّو تشكل خطرال ابت اديال  لى االيتاج الزرا ي 
)اليباتي( يتمثل بمهاجمتها للحقول الزرا ية في بداية الموسم الزرا ي  يد يشر البوور و يدما تكون 

وها وما بعد الح اد وتعمل  لى بعثرة الحبوب  لى األرض ما تسبب خسارة كبيرة البادرات في بداية يم
%( من ف حي ميطقة 32وبد تبين ان ) (2)في االيتاج الزرا ي كما في مح ولي الشلب والحيطة 

  (7)الدراسة تعايي حقولهم من مشكلة الطيور البرية.
 :  اتالنباتالتي تصيب مراض األ -د 

اليباتية من العوامل االساسية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية ّو تحد من ايتاج تعد االمراض      
المحا يل الزرا ية وترفا من تكاليف ايتاجها وايخفاض مستواها االبت اد  وتباين مياطب ايتاجها 

                                                           

 .  022  ص 0722   بد الحميد احمد اليويس وزمي     محا يل الحبوب   دار ابن االثير للطبا ة واليشر   المو ل  0))
(  بد الستار  ارف  لي وزمي     الحساسية اليسبية لبعض ا ياف القم  لإل ابة بمن الشوفان   مجلة الزرا ة العرابية   7)

  .  72  ص 7113(   0(   العدد)00المجلد )
  .   السابا المحور   االستباية استمارة   الميدايية الدراسة ( 3)
  .  23 -20يل التطبيقي لمكافحة يفات وامراض اليبات   م در سابب   ص(  لي الرجو    الدل2)
 .  1034مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات غير منشورة ،  1))
 .   188( عبد الحميد احمد اليونس وزمياله ، مصدر سابق ، ص1)
 .    1034غير منشورة ، ( مديرية زراعة محافظة القادسية ، قسم الوقاية ، بيانات 7)

  .  033 -030  ص 0777( محمد محمد كول    زرا ة االرز   ميشأة المعارف   االسكيدرية   (2
 .    السابا المحور   االستباية استمارة   الميدايية الدراسة (7)



 
 

 (0)با.%( من اجمالي االيتاج المتو 00 -3وتسبب يق ال كبيرال في كمية االيتاج وبخسارة تتراوه بين )
وفي ميطقة الدراسة بلغت يسبة الف حين التي تعايي محا يلهم الزرا ية من اال ابة باألمراض حوالي 

 من اهم االمراض التي ت يب المحا يل الزرا ية في ميطقة الدراسة هي : ( 7)%(37)
واهمها  وت يب هو  االمراض محا يل الحيطة والشعير والورة البي اء والورة ال فراءامراض التفحم  -

كتل جرثومية ميتفخة وات لون اسود يمكن  ّلىالتفحم المغطى والو  تتحول بسببو السيابل الم ابو بو 
  (3)رؤيتو بعد سحقها باليد وتكون  ادة السيابل الم ابة وات الوان داكية وميفرجة.

ّو تكون السيابل  اما التفحم الساجب والو  ييت   يو تحطيم االجزاء التكاثرية لليباتات الم ابة     
الم ابة خالية من الحبوب واالجزاء الزهرية االخرى تغطي الجراثيم وتكون السيبلة الم ابة مغطاة بغشاء 

 مَّا ميطقة الدراسة  (2)ربيب رماد  اللون يتمزب اثياء خروج السيبلة من الغمد  و  يد تعر و لفعل الرياه.
وتم  (0)%( بحسب  يية البحث 02من هوا المرض )فقد بلغت يسبة الف حين التي تعايي محا يلهم 

 ( 3)( دويمال من المساحات الزرا ية الم ابة.0201مكافحة )
 القوارض :  –ه 

تعد القوارض من المشاكل التي تعايي ميها استعماالت األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة   كما       
ى التكيف السريا لظروف المكان الو  توجد فيو تت ف بو من القدرة التكاثرية العالية وامكايياتها  ل

ف  ل  ما تسببو من ا رار بالمحا يل الزرا ية واال رار التي تلحقها بالسدود الترابية وسوابي الر  
مما يؤد  ّلى تسرب وفقدان ميا  الر  واال رار التي تلحقها في مخازن الحبوب   وتسبب هو  اآلفات 

ها غير  ال  من الياحية التسويقية وكول  ات ف وتمزيب االغلفة  رر جزجي للميت  الزرا ي يجعل
واالكياس التي تحفظ بها الحبوب ما يؤد  ّلى تبعثرها وفقدان جزء ليس بالقليل ميها في اثياء  ملية 

%( من الف حين في ميطقة الدراسة تعايي حقولهم 31التخزين او اليقل او التسويب. وبد تبين ان )
  (2)قوارض المتمثلة بالجروان وفأرة الحقل.الزرا ية من ال

                                                           

   0773قافية   المو ل   ( مخلف ش ل مر ي وابراهيم محمد حسون الق اب   جغرافية الزرا ة   مؤسسة دار ال ادب الث0)
  . 27 -22ص
 .    السابا المحور   االستباية استمارة   الميدايية الدراسة (7)
  .  00  ص 7100( محمد ياسين احمد   تعفير بوور الحيطة والشعير   وزارة الزرا ة   الهيأة العامة ل رشاد والتعاون الزرا ي   3)
  .  077  ص 0773بات   دار المطبو ات الجديدة   االسكيدرية   ( حسين العروسي وزمي     امراض الي(2
 .    السابا المحور   االستباية استمارة   الميدايية الدراسة 0))
   .    7102   ميشورة غير بيايات   الوباية بسم   القادسية محافظة زرا ة ( مديرية(3
  سابا ال المحور   االستباية استمارة   الميدايية ( الدراسة2)



 
 

 :  اتالحيوانالتي تصيب االمراض  -و
تتعرض حيوايات الماشية ب ورة  امة لإل ابة بالكثير من االمراض وات التأثير السلبي  لى     

ة استعماالت األرض الزرا ية لإليتاج الحيوايي كمال ويو ال ّو تؤد  ّلى ه   الحيوايات الميتجة ورداء
ايتاجها من الحليب واللحوم   وت يف امراض الحيوايات الحقلية الماشية )االغيام واالبقار والجاموس 

  ()والما ز واالبل( في ميطقة الدراسة  لى اليحو اآلتي:
 االمراض الفايروسية وتشمل )الحمى الق  ية ومرض جدر  االغيام(.  –  
 تسمم المعو  والتهاب الورع و فوية الدم اليزفية(.االمراض البكتيرية وتشمل )البروسي  وال -ب
امراض الحيوايات المختلفة وتشمل )التهابات تيفسية وااللتهابات اله مية والتهاب المفا ل والتهاب  -ج

 الجلد والتهاب ال لف(.
 تعد من اخطر االمراض التي ت يب الحيوايات لعدم وجود الع جات المياسبة: االمراض الفيروسية  –أ 

 ارية باألمراض وات المسببات االخرى واهم هو  األمراض : قلها م
وهو مرض فيروسي ي يب جميا حيوايات الماشية ويعد من اسرع االمراض  مرض الحمى القالعية:ــــ 

( م  ييتشر  ن طريب الهواء 20ّلى )الفيروسية ايتشارال يت ف هوا المرض بارتفاع درجة حرارة الحيوان 
ويعد من األمراض المعدية التي ت يب  (0)ت ال المباشر واالخت ط بالحيوان الم اب.و  ن طريب اال 

بلغت ا داد الحيوايات الم ابة بهوا المرض في  ّوتيتقل العدوى بواسطة الميتجات الحيوايية.  ّويسان اإل
في  موم %( من المجموع الكلي لعدد الحيوايات الم ابة 3.7( ر س تمثل يسبة )0170ميطقة الدراسة )

  حالة ا ابة لبقية ( ر س من االبقار ولم تسجل  203و)( ر س من االغيام 332ميطقة الدراسة ميها )
 ( . 22حيوايات الماشية االخرى جدول )

األولى وتظهر من االمراض المعدية الوباجية التي ت يب االغيام بالدرجة : ــــ مرض جدري االغنام
و  ن االكل ما ظهور احمرار  لى الجلد )اسفل الويل وحول الوجو  راض المرض  لى الحيوان بامتيا  

( ر س تمثل يسبة 721 داد الحيوايات الم ابة بهوا المرض في ميطقة الدراسة )بلغت   (7)والعييين(
%( من 01%( من مجموع  دد اال ابات الكلي في ميطقة الدراسة. ويتسبب هوا المرض به   )0.3)

  (3)الشهر السادس من  مرها وول  لعدم بدرتها  لى مقاومة المرض.الحيوايات الم ابة دون 
                                                           

).تم تقسيم االمراض في ميطقة الدراسة وفب التقسيمات الموجودة في المستشفى البيطر  التعليمي في الديوايية )  
( يجيب توفيب غزال ويخرون   مبادئ االيتاج الحيوايي   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   جامعة المو ل   دار 0)

 .    300  ص 0727الكتب للطبا ة واليشر   
  مزارع االغيام   دار المعارف العلمي   0حسين  بد الحي با ود   مزارع االغيام والما ز   االسس والتطبيقات   ج 7))

 .  022  ص 7112القاهرة   
( جمهورية العراب   وزارة الزرا ة   الشركة العامة للبيطرة   المستشفى البيطر  التعليمي في الديوايية   بسم التخطيط 3)
 .     7102المتابعة   بيايات غير ميشورة   و 



 
 

 (  ايواع امراض الحيوايات وا داد حاالت اال ابة في ب اء الحمزة 22جدول )

 اسم المرض نوع المرض
 نوع الحيوان )رأس(

 % المجموع
 الجمال الجاموس الماعز االبقار االغنام 

 االمراش الفيروسية
 6.2 1091 -- -- -- 453 638 الحمى القالعية
 1.6 280 -- -- -- -- 280 جدري االغنام

 
 االمراض البكتيرية

 0.2 34 -- -- 28 -- 6 البروسيال
 0.8 150 -- -- -- -- 150 التسمم المعوي
 1.8 318 -- -- -- 276 42 التهاب الضروع

 0.2 38 -- -- -- 38 -- عفونة الدم النزفية

 
 امراض مختلفة

 50.3 8859 110 6 17 2356 6370 لتهابات تنفسيةا
 31.8 5595 -- -- -- 1210 4385 التهابات هضمية
 1.7 303 2 -- -- 118 183 التهاب المفاصل
 2.8 505 1 5 -- 332 167 التهاب الجروح
 2.3 415 -- -- -- 65 350 التهاب الظلف

 100 17588 113 11 45 4848 12571 المجموع
جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، الشركة العامة للبيطرة ، المستشفى البيطري التعليمي في الديوانية ، القسم الفني ، بيانات :  المصدر

 .  2014رسمية غير منشورة 
 

مراض التي ت يب الثروة الحيوايية ومن الممكن السيطرة  ليها و  جها من األ االمراض البكتيرية: –ب 
تشخي ها  ن طريب التعرف  لى الحيوان الم اب واهم هو  االمراض )مرض وسر ان ما يتم 

البروسي  ومرض التسمم المعو  ومرض  فوية الدم اليزفية ومرض التهاب ال رع( وبد سجلت يسب 
ميها  لى الترتيب وتعزى اسباب بلة  %( لكلَّ 0.2%   1.7%   1.2%   1.7اال ابة بهو  االمراض )

وجود بريام  تح ييات وباجية في حال حدوث ا ابات في ميطقة الدراسة  ّلىض اال ابة بهو  االمرا
بلغ  دد االغيام التي تم تح ييها وباجيال )تلقيحها(  د امراض التسمم  ّواو المياطب المجاورة لها  

( ر سال   و دد االغيام التي تم تح ييها  د امراض جدر  االغيام والحمى 72201المعو  يحو )
  (0)( ر سال لكل ميهما  لى الترتيب.07320( ر سال و)01230)وهي امراض فايروسية( يحو ) الق  ية

تشمل  مراض االلتهابات التيفسية واله مية والتهاب المفا ل امراض الحيوانات المختلفة :  -ج
( ّلى ان ا لى يسبة لإل ابة سجلت في بطعان 22والجروه والتهاب الظلف حيث يشير الجدول )

( 7303( ر س اما االبقار فسجلت  دد ا اباتها يحو )3321م بمرض االلتهابات التيفسية بعدد )االغيا
%( من مجموع 01.3( ر س   تمثل يسبة )00( ر س والجمال )3( ر س والجاموس )02ر س والما ز )

                                                           
( جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، الشركة العامة للبيطرة ، المستشفى البيطري التعليمي في الديوانية ، قسم التخطيط 3)

  .   1034والمتابعة ، بيانات رسمية غير منشورة 



 
 

بة اال ابات الكلية بميطقة الدراسة  ثم اال ابة بمرض االلتهابات اله مية بالمرتبة الثايية بيس
( ا ابة   مبا 0701( ا ابة ثم االبقار )2320%( ّو كايت ا لى يتيجة مسجلة لألغيام )30.2)

باليسبة لإل ابة بأمراض التهاب المفا ل والتهاب الجروه والتهاب الظلف فقد سجلت يسب بلغت 
 %( لكلب ميها  لى الترتيب. %7.3   %7.2   0.2)

 ين االصنافثانيًا : العوامل الوراثية )التهجين وتحس
(Genetic Factors (Breeding and Hybridization)                                      

تعدب الخ اجص الوراثية من العوامل الحياتية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية أليها ترفا      
 يواع جديدة تمتاز بجودة القيمة االبت ادية للمحا يل الزرا ية المهجية من خ ل ايتقاء واستيباط 

 فاتها اليو ية وبابليتها االيتاجية العالية او بد تظهر فيها  فة المقاومة لألمراض والحشرات  و  فات 
و ليو يق د بعملية )التهجين(  يَّو الطريقة التي يتم بها ايتاج مح ول جديد  و  يف جديد  و  (0) خرى.

 مبا تحسين  (7)التي كايت موجودة في  يفين  و  كثر.جما  دد من ال فات المرغوبة في  يف واحد 
اال ياف فيق د بو استيراد مجاميا كبيرة من ا ياف المحا يل ومحاولة تجربتها في المياطب الزرا ية 

  (3)المختلفة.
 ما في ميطقة الدراسة فان  ملية التهجين فيها دون مستوى الطموه ّو تقت ر  لى يو ين من      

( 0770هما الحيطة والشلب فقد تمت تجربة ا ياف جديدة هي حيطة )لطيفية( و) باء المحا يل فقط 
( دويمال    ما مح ول الشلب 7320( ومكسيبا  بمساحة بلغت )3( و)تموز 7( و)تموز 0777و) باء 

فقد تمت تجربة زرا ة مح ول الشلب يوع )ياسمين( وشلب  يبر )بغداد( و) باء( بمساحة تقدر 
  (2)/العسر (.07في ياحية الشيافية وتحديدال في مقاطعة ) ( دويمال 7201)

 ما بخ وص التحسييات الوراثية الخا ة باإليتاج الحيوايي فأيها غير متوافرة في  موم المحافظة     
وميها ميطقة الدراسة او تكاد تكون بيسبة بليلة جدال ومح ورة لدى فجة معيية من المربين   وبمعيى اكثر 

عد في المراحل األولى وول  لقلة الدراسات والبحوث والتجارب العلمية الخا ة بهوا المجال   دبة فأيها ت
ف  ل  ن بلة االمكايات المادية الخا ة بالجايب الحيوايي والتي تتي  المجال لوو  االخت اص بجلب 

الحليب )الفريزيان  االيواع الجيدة من الحيوايات لغرض تهجييها ما الحيوايات المحلية   كان تكون ابقار
والهورشتاين( ّو ان هو  االيواع تتميز بإيتاجية  الية من اللحوم والحليب  و اغيام ال وف )المرييو(  و 

                                                           
،  3888، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، حميد جالب علي ، اسس تربية ووراثة المحاصيل الحقلية  3))

  . 311ص

 .  007الم در يفسو   ص (7)
  200  ص 0722( اوميد يور  محمد امين   مبادئ المحا يل الحقلية   مطبعة جامعة الب رة   الب رة   3)
افية( بسم التخطيط والمتابعة   بيايات غير ميشورة   مديرية زرا ة القادسية   الشعب الزرا ية في )الحمزة   السدير   الشي (2)

7102 .  



 
 

ويستيت  مما تقدم ان  مليات التهجين وتحسين اال ياف  (0)الما ز الشامي وغيرها من االيواع الجيدة.
محا يل التي تمت تجربة زرا تها ام  مليات تحسين ما زالت في مراحلها األولى سواء من حيث  يواع ال

االيتاج الحيوايي االمر لو  يد و الجهات وات الع بة في التفكير في ايشاء مختبرات مخت ة بالتعاون 
ما جامعة القادسية السيما كلية الطب البيطر  وكلية الزرا ة والعمل  لى توفير الكادر المتخ ص في 

 ية في تطوير االيتاج الزرا ي بشقيو المح ولي والحيوايي كمال ويو ال.هوا المجال لما لو من اهم
      

 
        
      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( الدراسة الميدايية   مقابلة شخ ية ما الدكتورة س مة الخفاجي مسؤولة المستو ف البيطر  في ب اء الحمزة بتاريخ 0)
00/2/7103  .  



 
 

 الفصل الثالث
واقع استعماالت االرض الزراعية في  

 قضاء الحمزة  

 المبحث االول

واقع استعماالت االرض الزراعية لإلنتاج  
 النباتي )المحصولي(

 المبحث الثاني

واقع استعماالت االرض الزراعية لإلنتاج  
 الحيواني

 
 



 
 

 
 استهالل : 

يتياول هوا الف ل وابا استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة وتحديد موابعها        
وخ اج ها العامة والتوزيا الجغرافي ألهم المحا يل الساجدة ومحاولة الربط بين هوا التوزيا وبين 

بشرية السابقة الوكر  كما يتياول اإليتاج الحيوايي بو فو جزءال مهمال ومتممال ولو العوامل الطبيعية وال
ارتباط مباشر باستعماالت األرض الزرا ية  ومن اجل التو ل ّلى تحليل  لمي  حي  الستعماالت 
األرض الزرا ية وايتاجيتها يكون من ال رور  ا تماد الدبة في التحليل وال يمكن التو ل ّلى هو  

لغاية االب  ن طريب وحدة بياس يعتمدها الباحث لغرض بلوغ الهدف الو  يسعى ّليو كوحدة المساحة ا
 المستثمرة )الدويم( وكمية اإليتاج. 

و ليو فقد تم اال تماد  لى وحدة المساحة لدراسة استعماالت األرض الزرا ية في مقاطعات ميطقة    
ات االدارية مساحة لتو ي  التباين في استعماالت الدراسة واتخوت المقاطعة بو فها   غر الوحد

األرض الزرا ية  ولتوخي الدبة فقد تم ا تماد االساليب االح اجية المتمثلة بالوسط الحسابي وااليحراف 
المعيار  ومعامل االيحدار  ف  ل  ن استعمال معامل االرتباط البسيط لتفسير الع بات المكايية لهو  

كشف  ن التيظيم المكايي للتركيب المح ولي   مبا األساليب اإلح اجية التي االستعماالت بغية ال
استعملت في ت ييف البيايات فا تمديا  لى البيايات اال لية في تمثيل االهمية المطلقة لكل من 

 استعماالت األرض الزرا ية المختلفة. 
مح ول من مجموع المساحات المستثمرة واستعمليا اليسبة المجوية للمساحة واإليتاج التي يشغلها كلب     

باستعماالت األرض في زرا ة المحا يل المختلفة في تمثيل االهمية اليسبية  وتم تمثيل هو  البيايات 
وتتم باستخراج المدى بين اكبر بيمة وا غر  () لى الخراجط باستعمال تقيية االطوال المتساوية للفجات 

 دد الفجات المطلوبة  وا افة اليتيجة ّلى القيمة الدييا للتوزيا بيمة في التوزيا ومن ثم بسمتو  لى 
وتكرار العملية حتى يح ل  لى العدد المطلوب من حدود الفجات ومن الجدير بالوكر ان الفجة األولى  و 
االخيرة تكون  ادة  طول من الفجات األخرى بقيمة واحدة  وان  دد مفردات الفجة تشمل المفردات التي 

 ها بما فيها تل  التي تمثل حديها. تقا  مي

                                                           

) : حسب المعادلة اآلتية ) 
 ابل بيمة  –المدى = ا لى بيمة 

المدىطول الفجة =                   
  دد الفجات
  

ييظر :  بد الرزاب محمد البطيحي   التحليل المكايي االح اجي في العلوم الجغرافية )بحوث ودراسات(  بغداد   
 . 707  ص 7100جامعة بغداد   



 
 

 األولالمبحث 
 الزراعية لنإنتاج النباتي )المحصولي( في قضاء الحمزة األرضواقع استعماالت 

( هيا  تباييال في استعماالت األرض الزرا ية والمساحات المخ  ة لها  7يت   من الشكل )    
يطقة الدراسة  ّو بلغت المساحة الكلية لميطقة بسبب اآلثار المترتبة للعوامل الطبيعية والبشرية في م

%( من مجموع المساحة 22.0( دويمال شكلت يسبة المساحة المستثمرة فع ل يحو )700120الدراسة )
%( من مجموع المساحة الكلية 22.7( دويمال    بيسبة )231107ال الحة لإليتاج الزرا ي والبالغة )

%( من مجموع 00.0ر المستثمرة )غير المزرو ة( بيسبة )لميطقة الدراسة  واستأثرت المساحة غي
( 270133المساحة ال الحة لإليتاج الزرا ي  بييما بلغت المساحة غير ال الحة لإليتاج الزرا ي )

%( من مجموع المساحة الكلية لميطقة الدراسة  ويعود سبب تركز األرا ي 00.2دويمال لتشكل يسبة )
الدراسة ّلى وجود األرا ي ال حراوية الجبسية وات االرتفاع العام في  غير ال الحة للزرا ة في ميطقة

السط   ن مستوى ميا  اليهر مما  دى ّلى  دم التوسا في استعماالت األرض الزرا ية  من هو  
و امة فان يوع األرا ي  (0)المياطب وبالتحديد في الجهة الغربية من ميطقة الدراسة في ياحية الشيافية.

حة للزرا ة من الممكن تغيير  يفها وجعلها  را ي  الحة إلبامة يشاط زرا ي بعد غير ال ال
است  حها وتحسين خ اج ها  وف  ل  ن ول  فان لهو  األرا ي شان في اليشاط الزرا ي  والسيما 
األرا ي المخ  ة لألغراض السكيية والخدمات الزرا ية من شبكات ر  وبزل وطرب يقل وميشآت 

 لها  لة بالزرا ة. خدمية اخرى 
( دويمال 773232فقد بلغت ) ()اما المساحة المستثمرة بالمحا يل الزرا ية )المساحة المح ولية(     

( دويمال إليتاج 027711%( من مجموع المساحة ال الحة لإليتاج الزرا ي  ميها )22.0لتشكل يسبة )
ستثمرة  فع ل  تليها محا يل العلف %( من مجموع المساحة الم21.07محا يل الحبوب لتشكل يسبة )

ثم تأتي محا يل الخ ر بالمرتبة ( دويمال  70211ما يعادل ) %(  و7.02بالمرتبة الثايية وبيسبة )
%( من مجموع المساحة المستثمرة فع ل وتأتي المحا يل ال يا ية بالمرتبة 3.23الثالثة لتشكل يسبة )
%( من مجموع المساحة 0.22لبستية فقد شكلت يسبة )%(  ما محا يل ا0.32الرابعة لتشكل يسبة )

(. ولتو ي  استعماالت األرض الزرا ية لإليتاج اليباتي )المح ولي( فقد 20المستثمرة فع ل  جدول )
ا تمدت الدراسة الت ييف  لى وفب اهميتها االبت ادية بغية تسهيل دراستها  لى اليحو اآلتي: جدول 

 ( . 7( والشكل )20)

                                                           

  ( الدراسة الميدايية   استمارة االستباية   المحور الثايي. 0)
(يق د بالمساحة المح ولية : مج ) موع المحا يل المزرو ة في ميطقة معيية خ ل سية كاملة شرط ان تحسب مساحة

 كل مح ول  لى ايفراد  ولوا غالبال ما تكون المساحة المح ولية اكبر من المساحة المتاحة للزرا ة )المزرو ة فع ل( .  



 
 

 (20جدول )
 7102محا يل الزرا ية )دويم( في ب اء الحمزة التوزيا اليسبي لمساحات ال

 )%( النسبة المئوية )دونم( المساحة المحصول نوع المحصول

 
 محاصيل الحبوب

 34.12 76400 الحنطة
 43.40 97000 الشعير
 3 6500 الشلب

 80.52 179900 المجموع

 
 محاصيل العلف

 7.60 17000 الذرة البيضاء
 1.97 4400 الجت

 9.57 21400 المجموع

 
 محاصيل الخضر

 6.34 14260 الصيفية الخضر
 0.49 976 الشتوية الخضر

 6.83 15236 المجموع

 محاصيل البستنة
 1.44 3226 بساتين النخيل

 1.44 3226 المجموع

 المحاصيل الصناعية
 1.64 3675 السمسم

 1.64 3675 المجموع
 100 223437 المجموع الكلي

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في )مركز 
 . 2014ناحية الشنافية( بيانات غير منشورة  –ناحية السدير  -قضاء الحمزة

 

 الزراعية لمحاصيل الحبوب  األرضاواًل : استعماالت 
في ميطقة الدراسة بدد )الحيطة والشعير والشلب( ويعد الحيطة والشعير  تتمثل اهم محا يل الحبوب    

من  كثر المحا يل المستثمرة من حيث المساحة واإليتاج في الميطقة  ّو بلغت المساحة المستثمرة 
%( من اجمالي المساحة المستثمرة بمختلف 21.07( دويمال شكلت يسبة )027711بمحا يل الحبوب )
 ( . 20  جدول )7102ة لسية المحا يل الزرا ي

سيتياول خ اجص كلب مح ول  لى حد  مبتدجين بمح ول الحيطة اليو المح ول الرجيس لغواء      
االيسان رغم ايو يأتي بالمرتبة الثايية من حيث المساحة المستثمرة  واإليتاج في ميطقة الدراسة وفيما يأتي 

  رض لتل  المحا يل : 



 
 

 (7شكل )
 (7102الزرا ية ويسبها في ب اء الحمزة ) استعماالت األرض

 ( 9( و)8( و)7( و)6( و)5( و)4( و)1المصدر : اعتمادا على : المالحق رقم )



 
 

 محصول الحنطة        –أ 
يعد مح ول الحيطة من المحا يل الشتوية االستراتيجية  وتأتي اهميتو بو فو غواء لإليسان      

والسكريات والمعادن والفيتامييات ف  ل  ن دخولو كمادة اولية في  يتيجة الحتواء حبوبو  لى البروتييات
ال يا ة   ّو يعتمد في ت ييعو  لى جودتو و  حيتو لعمل الخبز  واستعمال بشتو الو  يسمى محليال 

 )التبن(  لفال للحيوايات.
جة حرارة دييا ( يومال. ويحتاج ّلى در 021 -031يحتاج مح ول الحيطة ّلى مدة يمو تتراوه بين )    

( م  وت ل درجة 27 -21( م  اما درجة الحرارة العظمى للمح ول فتتراوه بين )0 – 2تتراوه بين )
 -م   0011( م     مبا الحرارة المتجمعة للمح ول فتراوه بين )2 فر اليمو لمح ول الحيطة ّلى )

0311 ) م 
االب ان هوا  (7)ل الموسم الواحد( ريات خ 2 – 3( ملم من الميا  بوابا )203وتحتاج ّلى ) (0) 

العدد من الريات ال يتحقب في كلب جهات ميطقة الدراسة  بسبب بلة الموارد الماجية وبعد بسم من 
/ الجزيرة 0األرا ي التي يزرع فيها مح ول الحيطة  ن م ادر الميا  الرجيسة كما في مقاطعات )

 (3)( ريات خ ل الموسم2 – 3ال تح ل  لى )/ البدير ( وفي احسن االحو 2/ الشوفة( )2والفوار( )
مما يؤثر  لى كميات اإليتاج واإليتاجية للمح ول . ويزرع المح ول في  يواع مختلفة من التربة االب ان 
التربة المف لة لزرا تو والتي يجود فيها هي التربة المزيجية الغرييية والمزيجية الطييية الخ بة الجيدة 

( وهي االيسب لزرا تو وال تجود زرا ة PH 3.0 – 3حة وات حمو ددددددة )ال رف والميخف ة الملو 
  (2)المح ول في الترب الرملية والثقيلة رديجة ال رف  و الملحية  و القلوية.

تعد ميطقة الدراسة م جمة في معطياتها المياخية إليتاج مح ول الحيطة  والمتمثلة بدرجات الحرارة      
(   اما باليسبة لألمطار فأيها متوبوبة وات 02.7المختلفة والتي يبلغ معدلها )ال زمة لمراحل يمو   م 

كميات بليلة ال يمكن اال تماد  ليها في زرا ة المح ول لوا يتم اال تماد  لى الر  من الموارد الماجية 
زرا ة السطحية. ويكون مو د زرا ة مح ول الحيطة في ميطقة الدراسة في اواجل شهر تشرين الثايي )

مبكرة( ّلى ميت ف شهر كايون األول )زرا ة متأخرة( ويبد  ح اد المح ول في شهر حزيران. اما 
يَّو يزرع في جميا مقاطعات ميطقة ( ‘23التوزيا الجغرافي للمح ول فقد ات   من خ ل جدول )

يتاجية فيما بين الدراسة االب  نَّ يظهر التباين في مؤشراتو من حيث المساحة المستثمرة واإليتاج واإل
 المقاطعات ويمكن تو يحها  لى اليحو اآلتي : 

                                                           

الشعير في ب اء الحمدايية   مجلة ( مخلف ش ل مر ي ولؤ  خ ير ايشوع   اثر الحرارة والرطوبة في ايتاج القم  و 0)
  . 023  ص 7113(   0(   العدد )03التربية والعلم   المجلد )

  .  2( مجيد محسن االي ار    م در سابب   ص7)
  . 07/3/7103( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية   لقاء ما  دد من الف حين في ميطقة الدراسة بتاريخ 3)

  0773د اليويس   ايتاج وتحسين المحا يل الحقلية   دار الكتب للطبا ة واليشر   بغداد   (  بد الحميد احم(2
  .  022ص



 
 

( التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج واإليتاجية لمح ول الحيطة في ب اء الحمزة 23جدول )
 7102بحسب المقاطعات لسية 

 (دونمية )كغم/اإلنتاج % )طن( اإلنتاج % المساحة المستثمرة )دونم( رقم المقاطعة واسمها 
 400 2.48 480 2.75 2100 المالحة /3
 600 13.2 3900 8.51 6500 / الشوفة4
 300 3.55 1050 4.58 3500 / البديري7
 300 1.75 516 2.25 1720 / عزيز اهلل8
 300 3.57 1056 4.61 3520 / ابو حشيش9

 449.92 9 2659 7.74 5910 / الرملة11
 400 4.40 1300 4.25 3250 / الرملة12
 349.69 1.88 556 2.08 1590 حاية/ الد1
 300 1.77 522 2.28 1740 / الدحاية2
 349.69 5.58 1648 6.16 4710 / المالحة وابو صجم 3
 400 6.29 1860 6.09 4650 / الجزيرة والفوار5
 349.5 1.19 353 1.32 1010 / مدين6
 400 1.62 480 1.57 1200 / هنبل7
 349.82 3.37 997 3.73 2850 / الهرد2
 300 6.60 1950 8.51 6500 / المسعودية3
 300 1.83 540 2.36 1800 / الهطبل4
 350 1.07 315 1.18 900 / الجزرة5
 300 0.66 195 0.85 650 / الطلعة5
 300 0.86 255 1.11 850 / العكروكية6
 240 1.48 437 2.29 1750 / ابو الهفت8
 300 2.44 720 3.14 2400 / ابو حياة9

 300 1.52 450 1.96 1500 هور اهلل /10
 350 1.90 560 2.09 1600 / الركبانية11
 450 21.63 6390 18.59 14200 / العسرة12

  100 29549 100 76400 المجموع
 386.767  2131.208  3183.333 الوسط الحسابي 

 0.97 تباطر معامل اال 
 1402.465 االنحراف المعياري

محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة )مركز القضاء ، ناحية السدير ، وناحية المصدر : مديرية زراعة 
. فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط واالنحراف 2014الشنافية( ، قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، 

 المعياري . 



 
 

( دويمال وبيسبة 23211بمح ول الحيطة ) : بلغ مجموع المساحة المزرو ةمن حيث المساحة  –أ 
( دويمال  773232%( من مجموع مساحة المحا يل الرجيسة في ميطقة الدراسة والبالغة )32.07)

( دويمال. ّو 027711%( من مجموع مساحة محا يل الحبوب والبالغة )27.23(   وبيسبة )20جدول )
( دويمال وبلغت بيمة االيحراف المعيار  3023.333بلغ المعدل العام للمساحة المزرو ة بالمح ول )

( حيث  كست هو  القيمة الكبيرة ل يحراف المعيار  التشتت الكبير و دم التجايس بين بيم 0217.230)
المساحة المستثمرة بمح ول الحيطة بين مقاطعات ميطقة الدراسة  وظهر ان المساحة المستثمرة 

%( من مساحة 1.20دويمال( وبيسبة ) 301غت )/ الطلعو( بل0بمح ول الحيطة في مقاطعة )
/ العسر ( البالغة 07المح ول  ّوا ما بوريت بالمساحة المستثمرة بمح ول الحيطة في مقاطعة )

%( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الحيطة. ويعود هوا 02.07( دويمال وبيسبة )02711)
التباين في الخ اجص اليو ية للتربة  ف  ل  ن التباين في المساحة المستثمرة بمح ول الحيطة ّلى 

تباين ت ريف الميا  المخ  ة للر  وللكشف  ن طبيعة التباين المكايي للمساحات المستثمرة 
 (: 03بمح ول الحيطة في ميطقة الدراسة تم تقسيمها ّلى ث ث فجات كما تظهر  خريطة )

%( 2.00لفجة مقاطعة واحدة تشكل يسبة )ت م هو  ا: ( دونمًا 14203 – 9686ى )األولالفئة  – 1
/ العسرة( التي تقا في الجهة الغربية ميها بلغت المساحة 07من مجموع المقاطعات وهي مقاطعة )

( 23211%( من مجموع المساحة المستثمرة  والبالغة )02.07( دويمال بيسبة )02711المزرو ة فيها )
 ة فيها  الية يتيجة لتوافر األرا ي ال الحة للزرا ة دويمال. ويعزى السبب في ول  ّلى امكايية الزرا

 وتوفر ميا  الر  المتمثل بشط الشيافية ف  ل  ن اتباع اسلوب الر  السيحي  من هو  المقاطعة.
%( 07.0( مقاطعات تشكل يسبة )3ت م هو  الفجة ): ( دونمًا 9685 – 5168الفئة الثانية ) – 2

/الرملة( في الجهة الجيوبية والجيوبية الشربية 00/الشوفة  2هي )من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة و 
( دويمال تشكل يسبة 02701/ المسعودية( في الجهة الشمالية  بلغت المساحة المستثمرة فيها )3و)
 %( من مجموع المساحة المستثمرة لمح ول الحيطة.72.20)
%( من 23.33قاطعة تشكل يسبة )( م71ت م هو  الفجة )( دونمًا: 5167–650الفئة الثالثة ) –3

%(من مجموع المساحة 03.33( دويمال بيسبة )23771مجموع المقاطعات بلغت المساحة المزرو ة فيها)
المستثمرة للمح ول ويعود السبب في ول  ّلى ارتفاع  دد الحيازات الزرا ية و غر حجمها  ف  ل  ن 

 ل  ن بربها من المراكز الح رية  ثر ميافسة محا يل اخرى مثل محا يل البستية والخ ر   ف 
 لى طبيعة استعماالت األرض الزرا ية فيها ّو تيشر االستعماالت السكيية والتجارية كما في مقاطعتي 

/ زيز اذ( ف  ل  ن ان بعض المقاطعات ال تتوافر فيها ميا  سطحية ويظرال ال تماد 2/الم حة  و3)
الملوحة لوا اتجو المزار ون فيها ّلى زرا ة مح ول الشعير  ميا  اآلبار التي تحتو   لى يسبة من
 / الركبايية(. 00االكثر تحم ل للملوحة كما في مقاطعة )

 



 
 

 (03خريطة )
 التوزيا الجغرافي للمساحة )بالدويم( لمح ول الحيطة في ب اء الحمزة 

 7102بحسب المقاطعات لسية 

 
 (. 46المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

( وهو متباين 23( طيال جدول )77027بلغ مجموع اإليتاج لمح ول الحيطة ) : اإلنتاجمن حيث  – 2
( مقاطعات 01بين المقاطعات الزرا ية لميطقة الدراسة  ّو تشير االهمية اليسبية ّلى اإليتاج يتركز في )

/ الم حة وابو 3فوار  / الجزيرة وال0/ المسعودية  3/ الرملة  00/ الشوفة  2/ العسرة  07زرا ية هي )
/ الهرد( ّو بلغ اجمالي االهمية اليسبية إليتاج 7/ البدير   2/ ابو حشيش  7/ الرملة  07 جم  

%( في حين ال تزيد االهمية اليسبية لبقية 22.07مح ول الحيطة في العشرة مقاطعات التي تم وكرها )
وع ايتاج مح ول الحيطة في ميطقة %( من مجم77.20( مقاطعة  ن )02المقاطعات والبالغ  ددها )

الدراسة   ويعود هوا التباين في اإليتاج ّلى ارتباطو بالتباين الحا ل بالمساحة المستثمرة بالمح ول 
ف  ل  ن التباين في ايتاجية الدويم الواحد ما بين مقاطعات ميطقة الدراسة. وهوا يشير ّلى  دم 

( وبيمة 0730.712طعات  ن المعدل العام لإليتاج والبالغ )التجايس في كميات اإليتاج في ما بين المقا
(  وبد اكدت بيمة معامل االرتباط ان الع بة بين المساحة 0217.230البالغة ) ())االيحراف المعيار(

( وهو معامل ارتباط ايجابي بمعيى كلما زادت 1.72واإليتاج   بة طردية بوية وموجبة ّو بلغت )+
لمح ول ارتفعت كمية اإليتاج والعكس  حي   ولغرض التأكد من الداللة المساحة المزرو ة با

( ودرجة حرية 1.10تحت مستوى معيوية ) (t)االح اجية لقيمة معامل االرتباط ثم استعمال اختبار 
( وهوا يعيي ان 7.122( وهي تفوب بيمتها الجدولية والبالغة )07.703( ّو بلغت القيمة المحسوبة )77)

 االرتباط دالة اح اجيال.بيمة معامل 
يت   ليا من خ ل يتاج  التحليل الكمي للع بات المكايية للتوزيا الجغرافي للمساحة المستثمرة        

%( 70سهمت في تفسير التباين المكايي لكمية اإليتاج في ميطقة الدراسة بيسبة ) بمح ول الحيطة بد 
%(  0اهمت المتغيرات المستقلة األخرى بيسبة )من التغيرات الحا لة في كمية اإليتاج في حين س

واشارت يتاج  التحليل االح اجي اي ال ان زيادة وحدة واحدة في المساحة المستثمرة بمح ول الحيطة 
( ّو 323.7المحسوبة بد بلغت ) ()(F)( في كمية اإليتاج  وكايت بيمة 1.233تؤد  ّلى زيادة بدرها )

( وهوا يشير ّلى 77.0( وبدرجة حرية )1.10(  يد مستوى معيوية )2.70فابت بيمتها الجدولية البالغة )
اهمية ومعيوية متغير المساحة في زيادة كمية اإليتاج والو  يؤكد طبيعة الع بة بين المساحة واإليتاج 

 ( .01كما يو حو الشكل )
                                                           

( : تم استخراج االنحراف المعياري من خالل المعادلة التالية )√
   س   س  مج

ن
حيث ان : ع = االنحراف المعياري .   س = =ع   

لحسابي  ،  ن = عدد المشاهدات . ينظر : عبد الرزاق محمد البطيحي وزمالئه ، س  = الوسط ا اي قيمة من قيم المشاهدات 
 .   77، ص 3878االحصاء الجغرافي ، مطبعة جامعة بغداد ، 

) )(F)  اليتاج  المستخدمة هيا تعتمد  لى اختبار(F)  فاوا كايت بيمة(F)  المحسوبة بالمعادلة هي اكبر من بيمة(F)  الجدولية دل
المحسوبة ابل من بيمتها  (F)همية المتغير المستقل )المساحة( وايو وا معيوية مقبولة اح اجيال  وبالعكس اوا كايت بيمة ول   لى ا

الجدولية دل ول   لى بلة اهمية المتغير المستقل وليس لو تاثير وا   في زيادة كمية االيتاج. ييظر : حسن ياسين طعمة وايمان 
 .  737  ص 7117  دار  فاء لليشر والتوزيا   االردن    0لتطبيقي   طحسين حيوش  اساليب االح اء ا



 
 

 (01شكل )
 7102لسية لحيطة في ب اء الحمزة لمح ول ا اإليتاجخط االيحدار للمساحة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( . 46المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
 

( كغم/ دويم وهي 323.232: بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول الحيطة ) يةاإلنتاجمن حيث  – 3
( كغم/ 311/ الشوفة( ّو بلغت )2متبايية بين المقاطعات الزرا ية فقد سجلت   لى ايتاجية في مقاطعة )

( كغم/ دويم ويعزى السبب في 721/ ابو الهفت( ّو بلغت )2ل ايتاجية في مقاطعة )دويم  بييما بلغت  ب
 ول  ّلى التباين في كميات الموارد الماجية المتوافرة والتباين في خ وبة التربة وخوا ها.

واستيادال ّلى المعالجة االح اجية تم تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى ث ث فجات     
 ( و لى اليحو اآلتي: 00( والشكل )22يتاجية كما يو حها الجدول )ا

 ( كغم / دونم 602 -482ى )األولالفئة  – 1
/ الشوفة( ّو بلغت 2ت م المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المرتفعة وهي مقاطعة واحدة )     

االهمية اليسبية للمساحة ( طيال  ّو بلغت 3711( دويمال وبلغت كمية اإليتاج فيها )3011مساحتها )
 %( لكل ميهما  لى الترتيب. 3.71%( )2.00واإليتاج بيسبة )

 ( كغم / دونم 481 -361الفئة الثانية ) – 2
/ هيبل( في الجهة الشمالية الشربية 2ت م المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المتوسطة وهي )       

/ الرملة( 00/ الم حة( و)3( في الجهة الوسطى و)/ الرملة07/ الجزيرة( و)0من ميطقة الدراسة و)
( دويمال وبلغت كمية 30301/العسرة( في الجهة الغربية ّو بلغت مساحة المقاطعات مجتمعة )07و)

%( 20.22%( )21.72( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج بيسبة )03077اإليتاج فيها )
 لكل ميهما  لى الترتيب .



 
 

 (22جدول )
 7102التوزيا اليسبي إليتاجية مح ول الحيطة في ب اء الحمزة بحسب المقاطعات لسية 

 يةاإلنتاجالفئة 
المساحة  رقم المقاطعة واسمها )كغم / دونم(

 )دونم(
 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%

 اإلنتاج المساحة 
 13.20 8.51 3900 650 / الشوفة4 602 - 482 المرتفعة

 481 - 603 المتوسطة
 / الجزرة 5/ هنبل ،  7

 / الرملة11/ الرملة ،  12
 / العسرة 12/ المالحة ،  3

31310 13529 40.98 45.78 

 360 - 240 المنخفضة

 / عزيز اهلل 8/ البديري ، 7
 / الدحاية2/ ابو حشيش ، 9
 / الهطبل4/ المسعودية ، 3
 / العكروكية6/ الطلعة ، 5
 / ابو حياة9/ ابو الهفت ، 8
 / المالحة وابوصجم3/ الدحاية ،  1
 / الهرد 2/ مدين ، 6
 / الركبانية11/ الجزيرة والفوار ، 5

38590 12120 50.51 41.02 

 100 100 29549 76400 المجموع

 ( . 46المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )

 (00شكل ) 
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول الحيطة في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( . 47صدر : اعتمادًا على بيانات جدول )الم
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 ( طن)اإلنتاج 



 
 

 ( كغم / دونم 360 -240الفئة الثالثة ) – 3
( 22( مقاطعة جدول )02تشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية الميخف ة وت م هو  الفجة )      

بلغت  ( طيال  ّو07071( دويمال وبلغت كمية اإليتاج فيها )32071ّو بلغ اجمالي مساحة هو  الفجة )
%( لكلب ميهما  لى الترتيب  ويعود سبب 20.17%( و)01.00االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج يسبة )

ايخفاض ايتاجية هو  المقاطعات ّلى بلة الد م الحكومي والو  يتمثل بتوفير كمية االسمدة الكافية 
ر الح ص الماجية الكافية وتوفير المبيدات للق اء  لى اآلفات ال ارة بالمح ول  ف  ل  ن  دم تواف

 لزرا ة المح ول . 
 الشعير    –ب 

يعد مح ول الشعير من المحا يل الشتوية المهمة لما لو القيمة الغواجية ّو تحتو  حبوبو  لى      
%( مواد 3-7%( مواد معديية و)0 -2%( من اليشا والسكر و)01%( مواد بروتييية و)07 -00)

 يا ة الخبز بعد ان يخلط ما الحيطة  و الورة ال فراء بيسبة الثلث  و دهيية  ف  ل  ن استعمالو في 
الربا ف  ل  ن استعمالو مادة اساسية في  لف الحيوايات سواء  كان حبوب بعد الطحن ام بو فو  لفال 

(   ودرجة حرارة  70 – 71اخ ر. ان درجة الحرارة الم جمة إليبات مح ول الشعير تتراوه بين ) م 
( وت ل درجة حرارة الحد اال لى ليمو  ّلى )2.0 – 3ديى ليمو  )الحد اال ( ويعد مح ول  31 -72م  م 

ملم/ سيويال(  701 – 711الشعير مقاومال للجفاف ّو ي ل الحد االديى ليمو  في  وء التسابط المطر  )
ن االمطار االب ان ايتاجو يجود ويتم الح ول  لى الحد اال لى من حبوبو في المياطب وات المعدل م

وهوا ما ال يتوافر في ميطقة الدراسة  ّو يتم اال تماد كليال  لى ميا  ( 0) ملم/ سيويال( 311 -211بين )
 3م 7023الر  من االيهار اما احتياج الدويم الواحد من مح ول الشعير من الميا  فت ل ّلى حوالي )

التربة الرملية او القلوية وايو يعطي  . اما من حيث التربة فتجود زرا ة مح ول الشعير في(7)/ دويم(
( ويظهر PH 2 -3حا  ل اف ل في التربة المزيجية الجيدة الخ وبة وات تفا ل ي ل بين )

المح ول  كثر مقاومة للملوحة وبلوية التربة من مح ول الحيطة ّالب ّيَّو  بل تحم ل لحمو ة التربة من 
  (3)(.PH 3مح ول الحيطة ّو يحتاج ّلى اكثر من )

تبد  زرا ة مح ول الشعير في ميطقة الدراسة في ميت ف شهر تشرين األول ولغاية يهاية شهر     
 تشرين الثايي ويتم جيي المح ول في يهاية شهر ييسان وبداية شهر مايس. 

 ما التوزيا الجغرافي إليتاج مح ول الشعير فيلحظ ّيَّو متباين في مؤشراتو من حيث المساحة     
 واإليتاجية ويمكن م حظة ول  من خ ل ما يأتي :  واإليتاج

                                                           

  .  023  صم در سابب ( محمد  بد السعيد    0)
  .2  ص 7111(   بغداد   72  تقييم استغ ل الموارد الماجية لألغراض الزرا ية في العراب   دراسة ربم )( وزارة الر (7
 . 022صمحمد  بد السعيد    م در سابب    3))



 
 

 : يمكن تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى بسمين :  من حيث المساحة – 1
( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة 73المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير ويبلغ  ددها ) –  
( ان مجموع المساحة 22ويلحظ من الجدول )%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة. 70.23)

%( من مجموع مساحة 23.21( دويمال لتشكل يسبة )72111المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير بلغت )
%( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة محا يل الحبوب 03.77المحا يل الرجيسة  وتؤلف يسبة )

 ( دويمال. 2702.370المستثمرة بزرا ة المح ول )( دويمال  ّو بلغ متوسط المساحة 027711والبالغة )
وللكشف  ن طبيعة التباين المكايي للمساحات المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير تم تقسيمها ّلى     

 (  لى اليحو اآلتي : 02ث ث فجات كما مو   من الخريطة )
%( من 2.32ة )تشمل مقاطعة واحدة لتشكل يسب( دونمًا: 12697 – 8797ى )األولالفئة  – 1

/ الرملو( في الجهة الجيوبية 00مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير وهي مقاطعة )
( دويمال لتشكل يسبة 07370والجيوبية الشربية لميطقة الدراسة  بلغت المساحة المستثمرة فيها )

توجيو الحكومي وسياسة %( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الشعير  ويعود ول  ّلى ال03.17)
د م االسعار التي تتبعها الدولة ميها شراء المح ول من الف حين  التوجو الحا ل من ببل الف حين 
ّلى زيادة الثروة الحيوايية ما ايعكس  لى زيادة المساحات المزرو ة لتأمين احتياجاتها من اال  ف 

 واهمها الشعير.
%( 32.22( مقاطعات زرا ية لتشكل يسبة )2تشمل ): ًا ( دونم8796 -4896الفئة الثانية ) – 2

/الرملة  07من مجموع المقاطعات الزرا ية المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير في ميطقة الدراسة وهي )
/المسعودية( في الجهة الشمالية  3/الدحاية  0/الدحاية( في الجهة الوسطى ومقاطعتي )7/ابو حشيش  7

/ الشوفة( في 2/ الركبايية( في الجهة الغربية والجيوبية الغربية ومقاطعة )00/هور اذ   01ومقاطعتي )
الجهة الشربية والجيوبية الشربية  بلغ مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الشعير  من هو  الفجة 

%( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الشعير  ويعود سبب 01.23(دويمال لتشكل يسبة )27372)
سبة المساحة المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير  من هو  الفجة ّلى المشاكل التي تعايي ميها ايخفاض ي

  (0)هو  المقاطعات وميها  دم كفاية الح ة الماجية وايقطاع التيار الكهرباجي ويقص شبكات الر  والبزل.
%( من 31.22)( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة 02تشمل ): ( دونمًا 4895 – 995الفئة الثالثة ) – 3

/ابو 7/ابو الهفت  2/العكروكية  3/هيبل  2/ زيز اذ  2/الم حة  3مجموع المقاطعات المستثمرة وهي)
/ الجزرة  0/ الهطبل  2/الهرد  7/مدين  3/الجزيرة والفوار  0/الم حة وابو  جم  3/البدير   2حياة  
( دويمال لتشكل يسبة 32722ساحة فيها )/العسرة( وتتوزع في مختلف جهات ميطقة الدراسة  بلغت الم07
 %( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة مح ول الشعير. 33.13)

                                                           

  ( الدراسة الميدايية   استمارة االستباية   المحور الخامس. (0



 
 

 (22جدول )
التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج واإليتاجية لمح ول الشعير في ب اء الحمزة بحسب 

 7102المقاطعات لسية 

المساحة المستثمرة  رقم المقاطعة واسمها
ية اإلنتاج % )طن( جاإلنتا % )دونم(

 )كغم/دونم(
 250 1.5 470 1.9 1880 / المالحة3
 300 6.86 2100 7.22 7000 / الشوفة4
 250 2.37 725 2.99 2900 / البديري7
 375 1.23 375 1.03 995 / عزيز اهلل8
 299.89 4.43 1357 4.66 4525 / ابو حشيش9

 276.96 11.49 3516 13.09 12695 / الرملة11
 740.5 14.51 4443 6.19 6000 الرملة/ 12
 249.9 3.96 1212 5 4850 / الدحاية1
 199.95 5.23 1600 8.25 8002 / الدحاية2
 299.78 2.27 694 2.39 2315 / المالحة وابو صجم3
 337.88 2.26 693 2.38 2313 / الجزيرة والفوار5
 299.61 3.32 1015 3.1 3004 / مدين6
 275.03 3.16 967 3.62 3516 / هنبل7
 300 2.3 705 2.42 2350 / الهرد2
 349.93 8.17 2502 7.37 7150 / المسعودية3
 300 4.12 1260 4.33 4200 / الهطبل4
 300 2.29 702 2.41 2340 / الجزرة5
 250 1.62 495 2.04 1980 / العكروكية6
 300 1.37 420 1.44 1400 / ابو الهفت8
 249.75 1.66 507 2.09 2030 / ابو حياة9

 300 5.37 1644 5.65 5480 / هور اهلل10
 300 6.19 1896 6.52 6320 / الركبانية11
 349.87 4.29 1312 3.87 3750 / العسرة12

  100 30610 100 97000 المجموع
 311.04 - 1330.86 - 4217.391 الوسط الحسابي

 0.82 تباطر معامل اال 
 1036.12 االنحراف المعياري

در : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة )مركز القضاء ، ناحية السدير ، وناحية الشنافية( ، قسم المص
 . فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط واالنحراف المعياري من قبل الباحث . 2014اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، 



 
 

 (02جدول )
 يا الجغرافي للمساحة )بالدويم( لمح ول الشعير في ب اء الحمزة بحسب المقاطعات التوز 

 7102لسية 

 
 (. 48المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

المقاطعات التي لم تظهر بها مساحات مزرو ة بمح ول الشعير وتمثلت بمقاطعة واحدة وهي  –ب 
 (0)ات ميطقة الدراسة.%( من مجموع مقاطع2.02/ الطلعة( لتشكل يسبة )0)
( طيال 31301( بلغ مجموع اإليتاج لمح ول الشعير )22: يلحظ من الجدول ) اإلنتاجمن حيث  – 2

وهو متباين في كمياتو بين المقاطعات الزرا ية  ّو تشير االهمية اليسبية ّلى ان ايتاج مح ول الشعير 
/ هور 01/ الركبايية   00/ الشوفة   2/ المسعودية   3/ الرملة   00( مقاطعات وهي )2يتركز في )

/ ابو حشيش( ّو بلغ اجمالي االهمية اليسبية إليتاج المح ول في المقاطعات التي 7/ الدحاية   7اذ   
%( في حين ال تزيد االهمية اليسبية في بقية مقاطعات ميطقة الدراسة والبالغ  ددها 37.70تم وكرها )

ير ّلى  دم التجايس في كميات اإليتاج بين مقاطعات ميطقة %( وهوا يش32.20( مقاطعة  ن )00)
( طيال ّو وجد ان بيمة االيحراف المعيار  لإليتاج 0331.23الدراسة  ن المعدل العام لإليتاج والبالغ )

( وهوا يشير ّلى التشتت الكبير بين كميات اإليتاج ويعود سبب ول  بشكل او بآخر 0133.07بلغت )
المساحة المستثمرة بمح ول الشعير. وتشير بيمة معامل االرتباط ان الع بة بين  ّلى  دم التجايس في

( وهو معامل ارتباط ايجابي 1.27المساحة واإليتاج   بة طردية موجبة ّو بلغ معامل االرتباط بييهما )
وبو  بمعيى كلما زادت المساحة المستثمرة بمح ول الشعير ارتفا اإليتاج والعكس  حي . ولغرض 

( 1.10تحت مستو  معيوية ) (t)التاكد من الداللة االح اجية لقيمة معامل االرتباط تم استعمال اختبار 
( وهي ا لى من بيمتها الجدولية والتي بلغت 3.23( ّو بلغت القيمة المحسوبة )77ودرجة حرية )

 ( وهوا يعيي ان بيمة معامل االرتباط دالة اح اجيال. 7.122)
بين المساحة المستثمرة بمح ول الشعير وكمية اإليتاج يظهر ليا من خ ل يتاج  ولو ف الع بة     

التحليل الكمي للع بات المكايية للتوزيا الجغرافي للمساحة بد  سهم في تفسير التباين المكايي لكمية 
زيادة %( من التغيرات الحا لة في كمية اإليتاج  واشارت يتاج  التحليل الكمي ان 32اإليتاج بيسبة )

( في كمية اإليتاج 1.310وحدة واحدة في المساحة المستثمرة بمح ول الشعير تؤد  ّلى زيادة مقدارها )
(  يد مستوى 2.70( وهي  كبر من بيمتها الجدولية والبالغة )23.33المحسوبة ) (F)وكايت بيمة 

احة( واهميتو في زيادة ( وهوا يؤكد معيوية المتغير المستقل )المس77.0( وبدرجة حرية )1.10معيوية )
 ( . 07كمية اإليتاج كما يو حو الشكل )

( 300.12بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول الشعير في ميطقة الدراسة )اإلنتاجية : من حيث  – 3
/ الرملة( بقية المقاطعات بإيتاجية 07كغم/ دويم وهي متبايية بين المقاطعات   ّو ت درت مقاطعة )

/ الدحاية( 7كغم/ دويم(  بييما كايت اإليتاجية في مقاطعة ) 221.0ام ّو بلغت )  لى من المعدل الع
( كغم/ دويم. واستيادال ّلى المعالجة االح اجية تم توزيا 077.70 بل من المعدل العام ّو بلغت )

 (.03( والشكل )27المقاطعات الزرا ية ّلى ث ث فجات ايتاجية  لى اليحو اآلتي : جدول )

                                                           

  ( .2( الملحب ربم )0)



 
 

 (07شكل )
 7102ط االيحدار للمساحة واإليتاج لمح ول الشعير في ب اء الحمزة لسية خ

 
 

 

 

 

 
 

 ( . 48المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
 

تشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المرتفعة : كغم / دونم(  493.68ى )اكثر من األولالفئة  – 1
( دويمال وبلغت كمية اإليتاج فيها 3111احتها )/ الرملة( ّو بلغت مس07وت م مقاطعة واحدة هي )

%( لكلَّ ميهما  لى 02.00%( و)3.07( طيال  وبلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج )2223)
الترتيب. ويعزى سبب ارتفاع ايتاجية هو  المقاطعة ّلى سعة الحيازات الزرا ية فيها ّو  نَّ اغلب حيازاتها 

 و الكبيرة الحجم مما سا د  لى استعمال اآلالت الزرا ية في التوسا تقا  من الحيازات المتوسطة 
االفقي في زرا ة المح ول ف  ل  ن توافر الموارد الماجية ممثلة بشط الديوايية   وايتشار تربية 
الحيوايات خا ة االغيام التي تتغوى  لى بش مح ول الشعير مما شجا الف حين  لى التوسا في 

  (0)زرا تو.
تشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية : كغم / دونم(  493.68 – 246.84الفئة الثانية ) – 2

%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة  ّو 22.0( مقاطعة تشكل يسبة )70المتوسطة وهي ت م )
( طيال  وبلغت االهمية اليسبية 72032( دويمال وبلغت كمية اإليتاج فيها )23313بلغت مساحتها )

 %( لكلَّ ميهما  لى الترتيب.21.73%( و)20.03ساحة واإليتاج )للم
تشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية الميخف ة كغم / دونم(:  246.84الثة )اقل من الفئة الث – 3

( دويمال وبلغت كمية اإليتاج فيها 2117/الدحاية( ّو بلغت مساحتها )7وت م مقاطعة واحدة هي )
%( لكل ميهما  لى الترتيب  0.73%()2.70االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج )( طيال وبلغت 0311)

ويعود سبب ايخفاض ايتاجية هو  المقاطعة ّلى الميافسة التي يواجهها مح ول الشعير من المحا يل 
 األخرى مثل محا يل الخ ر والجت والبستية التي تحتاج ّلى مساحات  غيرة وتربة خ بة. 

                                                           
  18/1/1031( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع المهندس نزار عبيد مدير شعبة زراعة الحمزة بتاريخ 3)



 
 

 (27جدول )
 7102ا اليسبي إليتاجية مح ول الشعير في ب اء الحمزة بحسب المقاطعات الزرا ية لسية التوزي

 رقم المقاطعة واسمها ية )كغم / دونم(اإلنتاجالفئة 
المساحة 

 )دونم(
 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
 اإلنتاج المساحة

 14.51 13.09 4443 12695 / الرملة 11 493.68اكثر من  المرتفعة

 493.68 – 246.84 المتوسطة

 / الرملة11/ المالحة،  3
 / ابو حشيش9/ البديري، 7
 / الدحاية1/ الشوفة، 4
 / الجزيرة5/ المالحة وابو صجم، 3
 /الهرد2/هنبل، 7/ مدين، 6
 / الهطبل4/المسعودية، 3
 / العكروكية6/ الجزرة ، 5
 / ابو حياة9/ ابو الهفت ، 8

 / الركبانية11/ هور اهلل ، 10
 / عزيز اهلل8/ العسرة ، 12

76303 24567 85.56 80.26 

 5.23 8.25 1600 8002 / الدحاية2 246.84اقل من  المنخفضة
 100 100 30610 97000 المجموع

 ( . 48المصدر : اعتمادا على بيانات جدول ) 
 

 (03شكل ) 
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول الشعير في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( . 49عتمادًا على بيانات جدول )المصدر : ا
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 (دونم)المساحة 

 ( طن)اإلنتاج 



 
 

 محصول الشلب  –ج 
من محا يل الحبوب ال يفية المهمة  وهو غواء يعد م درال للسعرات الحرارية ّو تحتو  بوور        

%( زيوت  وتستعمل بوور  في 3 -2%( بروتييات و)07 -7%( كاربوهيدرات و)21 -30 لى يسبة )
لكحول الطبي ومساحيب التجميل  ف  ل  ن استعمال مخلفاتو  يا ات متعددة مثل  يا ة اليشأ وا

وتتمثل الظروف الم جمة لزرا ة الشلب بدرجات حرارة  (0) لفال للحيوان ودخولها في  يا ة الورب.
( هي المثلى 37 -31مرتفعة خ ل مراحل االيبات واليمو الخ ر  والتزهير والي    وتعد درجة حرارة) م 

( في حين تتراوه 00 -02امة وميطقة الدراسة خا ة   مبا درجة الحرارة ال غرى )لزرا تو في العراب   م 
( ويعد من المحا يل المحبة للميا  والسيما في ادوار يمو  37 -33درجة الحرارة العظمى لو بين ) م 

  (7)( يومال.20سم( من الماء ولمدة ال تقل  ن )01 -0األولى ومن ال رور  توافر ما ال يقل )
ويحتاج الشلب ّلى تربة ثقيلة تميا تسرب الماء واف ل ايواع الترب لزرا تو الفي ية  كما يمتاز بايو     

اما احتياج الدويم الواحد من مح ول الشلب من الميا  فت ل ّلى  اكثر تحم ل من الحيطة للملوحة.
( 7011 – 7111يحو )  وان ايتاج كيلوغرام واحد ميو يتطلب كمية من الميا  تقدر ب3( م3111حوالي )

ومن اهم ايوا و في ميطقة الدراسة )العيبر والحويزاو  واليعيمة( وتتبا طريقة الشت ت في زرا تو  (3)لتر.
بعد بور الحبوب وريها ثم بعد مدة تيقل ّلى الحقول ويكون مو د زرا تو في ميطقة الدراسة من شهر 

 األول ّلى يهاية شهر تشرين الثايي.  مايس ّلى شهر حزيران ويتم ح اد  من ميت ف شهر تشرين
تحتاج زرا ة مح ول الشلب ّلى ايد   املة زرا ية كبيرة تمتل  الخبرة في زرا تو ولول  يزرع في      

الغالب حيث تزداد الكثافة السكايية في حالة توافر الظروف األخرى لزرا تو  وبد استعملت في ميطقة 
ويظهر ( 2)تو ولكيها  لى يطاب  يب ومحدود ولمساحات  غيرة.الدراسة بعض الطراجب اآللية في زرا 

( ان التوزيا الجغرافي لمح ول الشلب يتركز في االجزاء الغربية لميطقة الدراسة وبالتحديد 01الجدول )
في ياحية الشيافية  ويعود السبب في  دم زرا تو في الجهات األخرى ّلى  دم توافر الح ص الماجية 

ا تو في ف ل تقل فيو الح ص الماجية   ف  ل  ن ارتفاع درجات الحرارة التي خا ة وان موسم زر 
تؤد  ّلى زيادة يسبة التبخر ف  ل  ن ما تستهلكو محا يل الخ ر ال يفية من ميا  لوا تميا الجهات 

  مبا التوزيا الجغرافي إليتاج مح ول الشلب فيلحظ (0)المسؤولة زرا تو في اغلب جهات ميطقة الدراسة.
 التباين في مؤشراتو من حيث المساحة واإليتاج ويمكن م حظة ول  من خ ل اآلتي : 

                                                           

 . 000  ص 7100  ميشورات جامعة سبها   0  ط( مفتاه محمد شلقم و باس حسن شويلية   الحبوب والبقول الغواجية 0)
سعد  جيل مبار    ا ول زرا ة مح ول الرز في خ اجص التربة في الميطقة الوسطى من العراب  مجلة الجمعية الجغرافية  (7)

 . 22  ص 0777(   بغداد   20العرابية  العدد )
رز في محافظة القادسية ، مجلة القادسية للعلوم االنسانية ، العدد ( حمادي عباس حمادي ، العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج ال1)
 .  110، ص 1001( ، 1( ، مجلة )1)
 .  1031/ 7/1( الدراسة الميدانية ، المقابلة الشخصية مع المهندس حيدر محمد مدير شعبة زراعة الشنافية بتاريخ 4)
د علي جزار مدير شعبة الموارد المائية في الحمزة بتاريخ ( الدراسة الميدانية، المقابلة الشخصية مع المهندس مجي1)

30/1 /1031   . 



 
 

 ( 01جدول )
التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج واإليتاجية لمح ول الشلب في ب اء الحمزة بحسب 

  7102المقاطعات لسية 

المساحة المستثمرة  رقم المقاطعة واسمها
 يةجاإلنتا % )طن( اإلنتاج % )دونم(

 )كغم/ دونم(
 600 4.26 180 4.61 300 / الهرد 2
 600 11.36 480 12.30 800 / الطلعه  5

 660 84.38 3564 83.09 5400 / العسرة 12
 1860 100 4224 100 6500 المجموع

 620 1408 2166.6 الوسط الحسابي 

مزة )مركز القضاء ، ناحية السدير ، وناحية المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الح
 . فيما استخرج الوسط الحسابي من قبل الباحث.  2014الشنافية( ، قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، 

 
 يمكن تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى بسمين :  من حيث المساحة : – 1
/ 0/ الهرد  7/العسرة 07( مقاطعة )3ح ول الشلب ويبلغ  ددها )المقاطعات التي ييت  فيها م –  

 %( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة. 07.0الطلعو( لتشكل يسبة )
( دويمال لتشكل 3011( ان مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الشلب بلغت )01يظهر من الجدول )   

%( من مجموع 3.37اسة  وتشكل يسبة )%( من مجموع المحا يل الرجيسية في ميطقة الدر 3يسبة )
مساحة محا يل الحبوب وهو بول  يأتي بالمرتبة الثالثة من بين محا يل الحبوب  ّو بلغ المعدل العام 

( دويمال. وبالكشف  ن طبيعة التباين المكايي للمساحات المستثمرة بالمح ول يمكن 7033.3للمساحة )
 ( و لى اليحو اآلتي :00تقسيمها ّلى فجتين كما تظهر  الخريطة )

/ العسرة( ّو تشكل يسبة 07تشمل مقاطعة واحدة ): ( دونمًا 5400 – 2850ى )األولالفئة  – 1
%( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول الشلب بلغت المساحة  من هو  الفجة 33.33)
 . %( من مجموع المساحة المستثمرة لمح ول الشلب23.0( دويمال بيسبة )0211)
/ الطلعة( 0/ الهرد   7تشمل هو  الفجة مقاطعتين ): ( دونمًا 2851 – 300الفئة الثانية ) – 2

%( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة المح ول بلغت المساحة فيها 33.32وتشكل يسبة )
 %( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة المح ول. 03.7( دويمال بيسبة )0011)

( 70ت التي لم يظهر بها مساحات مستثمرة بزرا ة مح ول الشلب ويبلغ  ددها )المقاطعا –ب 
  (0)%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة.22.0مقاطعة تشكل يسبة )

                                                           

  ( .4الملحق رقم ) 3))



 
 

 ( 00خريطة )
 التوزيا الجغرافي للمساحة )بالدويم( لمح ول الشلب في ب اء الحمزة 

  7102بحسب المقاطعات لسية 

 
 (. 50بيانات جدول )المصدر: اعتمادًا على 



 
 

( طيال  وبد تباين اإليتاج بين 2772بلغ مجموع اإليتاج لمح ول الشلب ) : اإلنتاجمن حيث  – 2
المقاطعات الميتجة للمح ول  ّو تشير االهمية اليسبية ّلى ان اإليتاج يتركز في مقاطعة واحدة 

%( في حين ال تزيد االهمية 22.32( طيال وبيسبة )3032/العسرة( ّو بلغت كمية اإليتاج فيها )07)
%( من مجموع ايتاج مح ول الشلب 00.37/ الطلعو( معال  ن )0/ الهرد  7اليسبية في المقاطعتين )

في ميطقة الدراسة. ويعود سبب هوا التباين في اإليتاج ّلى التباين الحا ل في المساحة المستثمرة 
وهوا يشير ّلى  دم التجايس في كميات  بمح ول الشلب بين المقاطعات الث ث الميتجة للمح ول.

 ( طيال. 0212اإليتاج بين المقاطعات الزرا ية  ن المعدل العام لإليتاج الو  بلغ  )
( كغم/ دويم فقد سجلت 371بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول الشلب ) :من حيث اإلنتاجية  –3 

ويم بييما بلغت اإليتاجية في مقاطعة ( كغم/ د331/العسرة( ّو بلغت )07ا لى ايتاجية في مقاطعة )
( كغم/دويم لكل ميهما  ويعود السبب في ايخفاض ايتاجية مح ول الشلب 311/الطلعة( )0/الهرد  7)

في المقاطعات الميتجة للمح ول  امة ّلى  غر مساحاتها وبلة الح ص الماجية  ف  ل  ن برب 
مما اثر  لى استعماالت األرض الزرا ية فيها ّو  /الهرد( من المركز الح ر  لمديية الشيافية7مقاطعة )

 استغلت  را يها باستعماالت غير زرا ية. 
 الزراعية لمحاصيل العلف :  األرضثانيًا : استعماالت 

تأتي محا يل العلف بالمرتبة الثايية من بين ايماط استعماالت األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة      
%( من جملة المساحة الكلية للمحا يل الزرا ية 7.0ا والتي بلغت )من حيث المساحة التي تشغله

وتشمل محا يل العلف في ميطقة الدراسة مح ول الورة البي اء ومح ول الجت  ّو شغل مح ول 
%( من مجموع المساحة المزرو ة بمحا يل العلف  بييما شغل مح ول 27.0الورة البي اء يسبة )

%( من مجموع مساحة محا يل العلف في ميطقة الدراسة  لول  تعد 71.0الجت اليسبة البابية حوالي )
اال  ف بأيوا ها كافة وات اهمية كبيرة لإليتاج الحيوايي. ويمكن اي اه طبيعة ايتاج كل مح ول  لى 

 اليحو اآلتي : 
 محصول الذرة البيضاء      –أ 

تستعمل  لفال حبوبيال او  لفال  خ ر تعد الورة البي اء من محا يل العلف الرجيسة التي تزرع ل      
لتغوية الحيوايات   ف  ل  ن دخولها في ال يا ة ّو يعد السكر والزيت واليشا من ميتجات الورة 

%( 3.77%( بروتين و)20.7%( يشا و)23.27البي اء  وتأتي اهميتها في احتواء بوورها  لى )
يات   وت جم المقومات الطبيعية في ميطقة لول  فهي  لفال جيدال للحيوا( 0)%( زيت.3.32سليوز و)

الدراسة ايتاج مح ول الورة البي اء لما يتسم بو من خ اجص السيما ف ل اليمو الطويل الو  يتراوه 
( اشهر وبما ايو يتحمل الجفاف والتربة المتملحة التي تقل فيها الموارد الماجية  ن حاجة 2 -3بين )

                                                           

  . 772 -773م در سابب   ص(  بد الحميد احمد اليويس وزمي     محا يل الحبوب   (0



 
 

لبعيدة  ن مجار  االيهار السيما المقاطعات الشربية  ف  ل  ن المح ول ويتفب ول  في المقاطعات ا
ول  فان ايتاجو ال يحتاج ّلى ايد   املة  زرا ية كبيرة لول  تيتشر زرا تو في الجهات القليلة 

( م  هي الدرجة الحرارية المثلى ليمو المح ول اما الدرجة 30 – 37وتعد درجة الحرارة بين ) (0)السكان.
( م  21( م  والدرجة العظمى )01- 2الدييا فهي )

وتحتاج الورة البي اء ّلى مقين ماجي ي ل ّلى  (7)
ويجوز ايتاجها في ايواع مختلفة من التربة مثل التربة الطييية او التربة الطييية  (3)/ الدويم( 3م 2000)

ية الغيية بالعيا ر الغواجية المزيجية وباإلمكان ايتاجها من التربة القلوية  و الملحية  ّال ان التربة المزيج
 ( 2)تعد االف ل م جمة من بين ايواع الترب األخرى لهوا المح ول.

اما التوزيا الجغرافي إليتاج مح ول الورة البي اء فيلحظ ايو متباين في مؤشراتو في المساحة      
 واإليتاج واإليتاجية ويمكن م حظة ول  من خ ل اآلتي :

 يمكن تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى بسمين هما :  من حيث المساحة : – 1
( مقاطعة تشكل يسبة 73المقاطعات التي ييت  فيها مح ول الورة البي اء ويبلغ  ددها ) –  
( ان مجموع المساحة 00%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة. ويلحظ من الجدول )70.23)

%( من مجموع مساحة 27.23( دويمال وبيسبة )02111لبي اء بلغت )المستثمرة بزرا ة مح ول الورة ا
( دويمال  ّو بلغ المعدل العام للمساحة المستثمرة بالمح ول 70211المحا يل العلفية البالغة )

( وهوا يشير ّلى ان هيا  تشتت 072.21( دويمال وبلغت بيمة االيحراف المعيار  للمساحة )237.031)
ن بيم المساحة المستثمرة بين المقاطعات الزرا ية ويعزى سبب ول  ّلى تحديد كبير و دم التجايس بي

المساحة المزرو ة بحسب ما يتوافر من ظروف م جمة لزرا ة المح ول وباألخص ما يتوافر من ح ة 
 ماجية. 

وللكشف  ن طبيعة التباين المكايي للمساحات المستثمرة بزرا ة مح ول الورة البي اء في ميطقة 
 ( وكاآلتي : 03راسة تم تقسيمها ّلى ث ث فجات كما تو حها خريطة )الد
 ( دونمًا 2002 – 1382ى )األولالفئة  – 1

/ 07%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وهي )03.12( مقاطعات تشكل يسبة )3تشمل )     
ملة( في الجهة الجيوبية / الر 07/ الجزيرة والفوار( في الجهة الشربية و)0العسرة( في الجهة الغربية و)

%( من مجموع 77.20( دويمال تشكل يسبة )0101الشربية  بلغت المساحة المستثمرة  من هو  الفجة )
 المساحة المستثمرة بمح ول الورة البي اء في ميطقة الدراسة.

                                                           

  .  7/2/7103( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية ما  دد من الف حين في ياحية السدير بتاريخ 0)
  . 07( مجيد محسن االي ار  وزمي     م در سابب   ص7)
  . 2( وزارة الزرا ة   تقييم استغ ل الموارد الماجية ألغراض الزرا ة في العراب  م در سابب   ص3)

  . 772  ص ر ساببم دالحميد احمد اليويس وزمي      (  بد(2



 
 

 ( 00جدول )
مزة بحسب التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج واإليتاجية لمح ول الورة البي اء في ب اء الح

  7102المقاطعات لسية 

المساحة المستثمرة  رقم المقاطعة واسمها
ية اإلنتاج % )طن( اإلنتاج % )دونم(

 )كغم/دونم(
 300 3.14 150 2.94 500 / المالحة3
 250.4 6.54 313 7.35 1250 / الشوفة4
 300 3.14 150 2.94 500 / البديري7
 300 3.14 150 2.94 500 / عزيز اهلل8
 300 4.7 225 4.41 750 ابو حشيش /9

 250 10.45 500 11.76 2000 / الرملة11
 300 6.27 300 5.88 1000 / الرملة12
 320 3.66 175 2.94 500 / الدحاية1
 333.33 5.23 250 4.41 750 / الدحاية2
 300 4.7 225 4.41 750 / المالحة وابو صجم3
 280 8.78 240 8.82 1500 / الجزيرة والفوار5
 280 4.39 210 4.41 750 / مدين6
 380 3.97 190 2.94 500 / هنبل7
 250 4.18 200 4.71 800 / الهرد2
 200 5.31 254 7.47 1270 / المسعودية3
 300 1.57 75 1.47 250 / الهطبل4
 300 1.44 69 1.35 230 / الجزرة5
 353.33 1.11 53 0.88 150 / العكروكية6
 280 1.76 84 1.76 300 / ابو الهفت8
 250 2.61 125 2.94 500 / ابو حياة9

 300 1.57 75 1.47 250 / هور اهلل10
 280 2.63 126 2.65 450 / الركبانية11
 300 9.72 465 9.12 1550 / العسرة12

  100 4784 100 17000 المجموع
 292.915  208  739.130 الوسط الحسابي
 0.974 تباطر معامل اال 
 128.70 لمعيارياالنحراف ا

المصدر: مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة )مركز القضاء، ناحية السدير، وناحية الشنافية( ، 
 ، فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط واالنحراف المعياري.  2014قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، 



 
 

 ( 03خريطة )
 التوزيا الجغرافي للمساحة )بالدويم( لمح ول الورة البي اء في ب اء الحمزة 

  7102بحسب المقاطعات لسية 

 
 (. 51المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

 ( دونمًا 1381 – 761الفئة الثانية ) – 2
الشوفة  / 2%( من مجموع المقاطعات الزرا ية وهي )02.37( مقاطعات تشكل يسبة )2تشمل )     
/ الهرد( في الجهة الغربية بلغت 7/ المسعودية  3/ الرملة( في الجهات الشربية والجيوبية الشربية و)00

%( من مجموع المساحة المستثمرة 30.77( دويمال لتشكل يسبة )0371المساحة المستثمرة فيها )
 لمح ول الورة البي اء. 

 ( دونمًا 760 – 140الفئة الثالثة ) – 3
/ الم حة  3%( من مجموع المقاطعات الزرا ية وهي )37.02( مقاطعة لتشكل يسبة )03مل )تش     
/ الم حة 3/ هيبل  2/ الدحاية  7/ الدحاية  0/ ابو حشيش   7/  زيز اذ   2/ مدين  3/البدير    2

/ 00ذ  / هور ا01/ ابو حياة  7/ ابو الهفت  2/ العكروكية  3/ الجزرة  0/ الهطبل  2وابو  جم  
الركبايية( وتتوزع في الجهات الشمالية والشمالية الشربية والوسطى والجيوبية الغربية من ميطقة الدراسة 

%( من مجموع المساحة المستثمرة 37( دويمال تشكل يسبة )3331بلغت المساحة المستثمرة فيها )
 لمح ول الورة البي اء في ميطقة الدراسة. 

%( من اجمالي المساحة المستثمرة 21.77فجة الثايية والثالثة مجتمعة بيسبة )وبد شكلت مقاطعات ال     
بزرا ة مح ول الورة البي اء في ميطقة الدراسة ويعود السبب في ول  ّلى برب األرا ي التي يستثمر 
بها المح ول من المشاريا االرواجية مما يعيي توافر الح ص الماجية  ف  ل  ن تركز تربية الحيوايات 
وخا ة االبقار في هو  المقاطعات مما  سهم في التوسا االفقي في زرا ة مح ول الورة البي اء  من 

 (0)هو  المقاطعات.
المقاطعات التي لم تظهر بها مساحات مستثمرة بزرا ة مح ول الورة البي اء ويبلغ  ددها  –ب 

  (7)ت ميطقة الدراسة.%( من مجموع مقاطعا2.02/ الطلعة( لتشكل يسبة )0مقاطعة واحدة وهي )
( طيال ّو يظهر الجدول 2222بلغ مجموع اإليتاج لمح ول الورة البي اء ):  اإلنتاجمن حيث  – 2
( التباين في كميات اإليتاج بين المقاطعات الزرا ية  وتشير االهمية اليسبية ّلى ان ايتاج مح ول 00)

/ الشوفة  2/ الجزيرة والفوار  0/ العسرة  07/ الرملة  00( مقاطعات وهي )3الورة البي اء يتركز في )
%( في 07.31/ المسعودية( ّو بلغ اجمالي االهمية اليسبية في المقاطعات الموكورة )3/ الرملة  07

%( وهوا يشير 22.2( مقاطعة  ن )02حين ال تزيد االهمية اليسبية في بقية المقاطعات والبالغ  ددها )
ج بين مقاطعات ميطقة الدراسة  ن المعدل العام لإليتاج  والبالغ ّلى  دم التجايس في كميات اإليتا

( بين 1.72( طيال. وا تمادال  لى معطيات المعالجة االح اجية فقد سجل معامل االرتباط بيمتو )712)
 المساحة المستثمرة بالورة البي اء واإليتاج وهو معامل ارتباط ايجابي بو . 

                                                           

  ( الدراسة الميدايية   الم حظة المباشرة .0)
  ( .0( الملحب ربم )7)



 
 

( 1.10تحت مستو  معيوية ) (t)لمعامل االرتباط تم استعمال اختبار ولتأكيد الداللة االح اجية      
( 7.122( وهي تفوب بيمتها الجدولية البالغة )71.732( ّو بلغت القيمة المحسوبة )77ودرجة حرية )

 وهوا يعيي ان بيمة معامل االرتباط دالة اح اجيال. 
التحليل الكمي للع بات المكايية  ولغرض و ف الع بة بين المساحة واإليتاج يلحظ من خ ل    

%( من التغيرات 70للتوزيا الجغرافي للمساحة بد  سهم في تفسير التباين المكايي لكمية اإليتاج بيسبة )
الحا لة في كمية اإليتاج واشارة يتاج  التحليل الكمي ان زيادة وحدة واحدة في المساحة المستثمرة 

المحسوبة  (F)( في كمية اإليتاج  وكايت بيمة 1.707مقدارها ) بمح ول الورة البي اء تؤد  ّلى زيادة
( 77.0( وبدرجة حرية )1.10(  يد مستو  معيوية )2.70( ّو فابت بيمتها الجدولية البالغة )217.3)

وهوا يؤكد اهمية ومعيوية متغير المساحة المستثمرة بزرا ة مح ول الورة البي اء في زيادة كمية اإليتاج 
 (. 02لشكل ربم )كما يو حو ا

 ( 02شكل )
 7102خط االيحدار للمساحة واإليتاج لمح ول الورة البي اء في ب اء الحمزة لسية 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. 51المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )

( كغم/ دويم  777.700بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول الورة البي اء )ية : من حيث اإلنتاج – 3
بين مقاطعات ميطقة الدراسة تبعال للعوامل الطبيعية الم جمة لزرا ة المح ول والتي تباييت  وهيا  تباييال 

في الق اء  ف  ل  ن العوامل البشرية واهمها اليد العاملة والخبرة المتوارثة لدى الف ه لزرا ة 
( 07ول )المح ول. تم توزيا مقاطعات ميطقة الدراسة ّلى ث ث فجات ايتاجية كما يو حها الجد

 ( و لى اليحو اآلتي : 00والشكل )
ت م المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المرتفعة : ( كغم / دونم 380 – 320ى )األولالفئة  – 1

%( من 02.37/ العكروكية( تشكل يسبة )3/ هيبل  2/ الدحاية  7/ الدحاية  0( مقاطعات )2وتشمل )



 
 

( دويمال تشكل 0711مقاطعة  بلغت مساحة هو  الفجة ) (73مقاطعات ميطقة الدراسة والبالغ  ددها )
%( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الورة البي اء وبلغت كمية اإليتاج فيها 00.02يسبة )

 %( من مجموع ايتاج مح ول الورة البي اء في الق اء.03.73( طيال بيسبة )332)
قاطعات وات اإليتاجية المتوسطة وتشمل ت م الم: ( كغم/ دونم 321 – 261الفئة الثانية ) – 2
/ الم حة وابو 3/ الرملة  07/ ابو حشيش  7/  زيز اذ  2/ البدير   2/ الم حة  3( مقاطعة )02)

/ الركبايية  00/هور اذ  01/ابوالهفت  2/الجزرة  0/ الهطبل  2/ مدين  3/ الجزيرة والفوار  0 جم  
من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة المح ول  بلغت  %(31.23/ العسرة( ّو تشكل يسبة )07

( طيال  بلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج 7272( دويمال وبكمية ايتاج )7721مساحة هو  الفجة )
 %( لكل ميهما  لى الترتيب.%03.73( )02.07)

 
 ( 07جدول )

 التوزيا اليسبي إليتاجية مح ول الورة البي اء في ب اء الحمزة
  7102بحسب المقاطعات الزرا ية لسية  

 رقم المقاطعة واسمها ية )كغم / دونم(اإلنتاجالفئة 
المساحة 

 )دونم(
 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
 اإلنتاج المساحة

 / الدحاية2/ الدحاية، 1 380 - 320 المرتفعة
 13.96 11.17 668 1900 / العكروكية6/ هنبل ، 7

 321 - 261 المتوسطة

 / البديري7/ المالحة،  3
 / ابو حشيش9/ عزيز اهلل ، 8

 صجم وابو المالحة/ 3/الرملة، 12
 مدين/ 6/ الجزرة والفوار،5
 / الجزرة5/الهطبل، 4
 اهلل هور/ 10/ ابو الهفت، 8

 العسرة/ 12/ الركبانية، 11

9280 2724 54.59 56.63 

 260 - 200 المنخفضة
 / الرملة11/ الشوفة ، 4
 / المسعودية3د ، / الهر 2
 / ابو حياة9

5820 1392 34.24 29.1 

 100 100 4784 17000 المجموع

 (. 51المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )

 

 



 
 

 (00شكل ) 
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول الورة البي اء في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( .52المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )

( 0ت م المقاطعات وات اإليتاجية الميخف ة وتشمل ): ( دونمًا 260 – 200الفئة الثالثة ) – 3
( 0271%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة  ّو بلغت مساحتها )70.20مقاطعات تشكل يسبة )

%( 32.72( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج )0377دويمال  وبلغت كمية اإليتاج فيها )
ميهما  لى الترتيب ويعزى سبب ايخفاض ايتاجية هو  المقاطعات ّلى  غر حجم  %( لكل77.0و)

الحيازة الزرا ية فيها ف  ل  ن شحة الموارد الماجية في موسم زرا تها وبلة   داد الحيوايات التي تربى 
 في هو  المقاطعات. 

 :محصول الجت  –ب 
ولي معمر يبقى ويمكن لو ان يوفر يعد مح ول الجت من اهم محا يل العلف وهو مح ول بق     

%( 32.23( سيوات  وتأتي  هميتو كويو يمتاز بالقيمة الغواجية العالية الحتواجو  لى )0- 2ايتاجال لمدة )
اما العوامل الم جمة  (0)%( معادن ومواد اخرى.07.23%( من البروتين و)72.22من الكاربوهيدرات و)

( ودرجة الحرارة ال غرى ال زمة إليباتو 31المثالية والتي تبلغ )إليتاج المح ول فتتمثل بدرجة الحرارة  م 
( بييما ت ل درجة الحرارة العظمى ّلى ) 0ت ل ّلى ) (  32م  م 

اما احتياج الدويم الواحد من  (7)
/ دويم( وتزداد الحاجة ّلى الميا  تبعال لدرجة يمو 3م 2773مح ول الجت من الميا  فت ل ّلى )

لغطاء الخ ر ( بمعدل رية واحدة كلب اسبوع  وييمو مح ول الجت في ايواع من المح ول )زيادة ا
التربة  ولكيو يعطي اجود ايتاج في التربة المزيجية العميقة الجيدة ال رف وات القدرة المتوسطة  لى 

                                                           

( حكمت  سكر رومي   زرا ة الجت في العراب   المجلس الزرا ي اال لى  مكتب التيسيب والبحوث الزرا ية  بغداد  0)
 .  0-2  ص 0727

 .   720  ص 0721  مطبعة دار المعارف   القاهرة    7(  لي  الي الخشن واحمد ايور  بد القادر  ايتاج المحا يل  ج7)
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سواء االحتفاظ بالرطوبة  وال يجود ايتاجو في التربة الثقيلة يظرال لعدم تحمل المح ول الميا  الراكدة 
وت جم هو  العوامل في ميطقة الدراسة زرا ة وايتاج مح ول  (0)اكايت فوب سط  التربة  م في داخلها

الجت  ّو يزرع كمح ول  يفي وتبد  زرا تو في ف ل الربيا بشهر ّوار وتستمر زرا تو ّلى الي ف 
رين األول ّلى األول من شهر ييسان  وكمح ول شتو  تبد  زرا تو في الخريف ابتداءل من شهر تش

الي ف األول من شهر تشرين الثايي ّو تعد هو  الموا يد الزرا ية اف ل مو د لزرا ة المح ول. اما 
التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج واإليتاجية لمح ول الجت بحسب المقاطعات الزرا ية في ميطقة 

 الدراسة فيمكن تو يحو من خ ل الحقاجب اآلتية: 
 يمكن تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى بسمين :  احة:من حيث المس – 1
( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة 71المقاطعات التي ييت  فيها مح ول الجت ويبلغ  ددها ) –  
 %( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة. 23.33)

( دويمال 2211ت بلغت )( ان مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة مح ول الج03يلحظ من الجدول )    
%( من مجموع مساحة المحا يل العلفية  ّو بلغ المعدل العام للمساحة المستثمرة 71.03وبيسبة )

( دويمال  وللكشف  ن طبيعة التباين المكايي للمساحة المستثمرة بزرا ة 771بزرا ة هوا المح ول )
 كاآلتي:( و 02مح ول الجت تم تقسيمها ّلى ث ث فجات كما تظهر  خريطة )

%( من مجموع 0تشمل مقاطعة واحدة تشكل يسبة ): ( دونمًا 1052 – 718ى )األولالفئة  – 1
/ الجزرة( في الجهة الوسطى من ميطقة الدراسة  0المقاطعات المستثمرة بمح ول الجت وهي مقاطعة )

المستثمرة %( من مجموع المساحة 73.23( دويمال تشكل يسبة )0101بلغت المساحة المستثمرة فيها )
 لمح ول الجت. 

تيخفض يسبة المساحة المستثمرة بمح ول الجت في هو  ( دونمًا : 717 – 383الفئة الثانية ) – 2
%( من مجموع مساحة مح ول 71.20( دويمال تشكل يسبة )711الفجة مقارية بالفجة األولى ّو بلغت )

هور اذ( في الجهة الجيوبية والجيوبية / 01/ الرملة  00الجت في ميطقة الدراسة وت م مقاطعتين هما )
%( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول الجت في ميطقة 01الشربية لتشكل يسبة )

 الدراسة. 
%( من مجموع 20( مقاطعة تشكل يسبة )02تشمل ): ( دونمًا 382 – 48الفئة الثالثة ) – 3

ة وتتوزع هو  المقاطعات في الجهات الشمالية المقاطعات المستثمرة بمح ول الجت في ميطقة الدراس
( دويمال 7201الشربية والوسطى والجيوبية والجهات الغربية من الميطقة بلغت المساحة المستثمرة فيها )

 %( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول الجت.00.37تشكل يسبة )
                                                           

 .   27  ص 0722ر   محا يل العلف والمرا ي   مطبعة التعليم العالي والبحث العلمي   بغداد   فيا ر حسين  ( 0)



 
 

 (03جدول )
  الحمزة ب اء في الجت للمح و  يةاإليتاجو  اإليتاجو  للمساحة الجغرافي التوزيا

  7102 لسية المقاطعات بحسب

المساحة المستثمرة  رقم المقاطعة واسمها
ية اإلنتاج % )طن( اإلنتاج % )دونم(

 )كغم/دونم(
 3500 2.08 280 1.78 80 / المالحة3
 3000 4.45 600 4.44 200 / الشوفة4
 3250 2.89 390 2.67 120 / البديري7
 4000 1.48 200 1.11 50 / عزيز اهلل8
 2500 1.86 250 2.22 100 / ابو حشيش9

 3000 11.13 1500 11.11 500 / الرملة11
 3260 1.21 163 1.11 50 / الرملة12
 3500 3.9 525 3.33 150 / الدحاية1
 2503.45 2.69 363 3.22 145 / الدحاية2
 3500 3.9 525 3.33 150 / المالحة وابو صجم3
 2502.03 3.07 413 3.67 165 / مدين6
 3500 3.64 490 3.11 140 / هنبل7
 3000 3.34 450 3.33 150 / المسعودية3
 4000 1.48 200 1.11 50 / الهطبل4
 3000 23.38 3150 23.33 1050 / الجزرة5
 2500 6.49 875 7.78 350 / العكروكية6
 3000 3.34 450 3.33 150 / ابو الهفت8
 2500 4.64 625 5.56 250 / ابو حياة9

 3500 10.39 1400 8.89 400 / هور اهلل10
 2500 4.64 625 5.56 250 / الركبانية11

  100 13474 100 4400 المجموع
 3100.824 - 673.7 - 220 الوسط الحسابي

 0.99 تباطر معامل اال 

ضاء، ناحية السدير، وناحية )مركز القالمصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة 
 . فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط. 2014، قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، الشنافية( 

 
 
 
 



 
 

 (02خريطة )
  الحمزة ب اء في الجت لمح ول)بالدويم(  للمساحة الجغرافي التوزيا

 7102 لسية المقاطعات بحسب 

 
 (.53بيانات جدول ) المصدر: اعتمادًا على



 
 

/ الجزيرة والفوار  0( مقاطعات لم تظهر فيها مساحات مستثمرة بمح ول الجت وهي )2هيا  ) –ب 
  (0)%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة.03.32/ العسرة( ّو تشكل يسبة )07/ الطلعة  0/الهرد  7
( 03ال  ويظهر من الجدول )( طي03222بلغ مجموع اإليتاج لمح ول الجت ):  اإلنتاجمن حيث  – 2

/ الرملة( 00%( و)73.32/ الجزرة( بيسبة )0( مقاطعات وهي )2ان ايتاج مح ول الجت يتركز في )
%( ومما سبب 3.27/ العكروكية( بيسبة )3%( و)01.37/ هور اذ( بيسبة )01%( و)00.03بيسبة )

%( في 00.21عة الموكورة بلغت )يت   ان االهمية اليسبية إليتاج مح ول الجت في المقاطعات االرب
( 03حين ال تزيد االهمية اليسبية لكمية ايتاج مح ول الجت في بقية المقاطعات والبالغ  ددها )

%(. وهوا يشير ّلى  دم التجايس في كميات اإليتاج بين مقاطعات ميطقة الدراسة 22.31مقاطعة  ن )
طيال  وا تمادال  لى معطيات المعالجة ( 323.2 ن المعدل العام إليتاج مح ول الجت والبالغ )

االح اجية ولغرض و ف بوة واتجا  الع بة بين المساحة المستثمرة في زرا ة مح ول الجت وكمية 
( وهوا 1.77اإليتاج تم استخراج معامل االرتباط لبيرسون حيث وجد ان بيمة معامل االرتباط تساو  )

وكمية اإليتاج هي   بة بوية جدال واتجاهها طرد  ا  كلما يشير ّلى ان الع بة بين المساحة المستثمرة 
زادت المساحة المستثمرة يؤد  ول  ّلى زيادة كمية اإليتاج ولغرض التأكد من الدالة االح اجية لقيمة 

( حيث 77( ودرجة حرية )1.10تحت مستوى معيوية ) (t)معامل االرتباط البسيط تم استعمال اختبار 
( وهوا يعيي ان بيمة 7.122( وهي   لى من بيمتها الجدولية والبالغة )21.002ة )بلغت القيمة المحسوب

 معامل االرتباط دالة اح اجيال. 
ولغرض و ف الع بة بين المساحة المستثمرة بمح ول الجت وكمية اإليتاج تم استعمال معادلة      

كمية اإليتاج بد فسرت ما يسبتو االيحدار حيث وجد ان المعادلة التي تربط بين المساحة المستثمرة و 
%( من المتغيرات الحا لة في كمية اإليتاج. ّو تم التو ل من خ ل اليتاج  االح اجية ان زيادة 77)

( في كمية اإليتاج 7.721وحدة واحدة من المساحة المستثمرة لمح ول الجت تؤد  ّلى زيادة مقدارها )
( وهي  كبر من بيمتها الجدولية 0303المحسوبة ) (F)وهي مساهمة مقبولة اح اجيال  ّو بلغت بيمة 

( وهوا يؤكد اهمية ومعيوية متغير 77.0( وبدرجة حرية )1.10(  يد مستوى معيوية )2.70والبالغة )
 ( .03المساحة في زيادة كمية اإليتاج. كما يو حو الشكل )

( كغم/ دويم واستيادال 3011.272بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول الجت )ية : اإلنتاجمن حيث  – 3
ّلى المعالجة االح اجية تم تقسيم المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول الجت ّلى ث ث فجات ايتاجية 

 ( و لى اليحو اآلتي :02( والشكل )02كما يو حها الجدول )
 

                                                           

  ( .0( الملحب ربم )0)



 
 

 ( 03شكل )
  7102خط االيحدار للمساحة واإليتاج لمح ول الجت في ب اء الحمزة لسية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (.53المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )
 
تشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المرتفعة : ( كغم / دونم 4000 – 3500ى )األولالفئة  – 1

%( من مجموع المقاطعات المستثمرة في زرا ة 30( مقاطعات زرا ية تشكل يسبة )2وت م )
( طيال  ّو بلغت االهمية 3371ية اإليتاج فيها )( دويمال وبلغت كم0171المح ول  بلغت مساحتها )
 %( لكلب ميهما  لى الترتيب .73.23%( و)73.07اليسبية للمساحة واإليتاج )

تشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية : ( كغم / دونم 3501 – 3001الفئة الثانية ) – 2
لمستثمرة بزرا ة مح ول %( من مجموع المقاطعات ا01المتوسطة وت م مقاطعتين تشكل يسبة )

( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية للمساحة 003( دويمال وبكمية ايتاج بلغت )021الجت  بلغت مساحتها )
 %( لكلب ميهما  لى الترتيب . 2.01%( و)3.23واإليتاج )

تشمل المقاطعات وات اإليتاجية الميخف ة وت م : ( كغم / دونم 3000 – 2500الفئة الثالثة ) – 3
%( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول الجت في ميطقة 00( مقاطعة تشكل يسبة )00)

( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية 7310( دويمال وبكمية ايتاج بلغت )3701الدراسة بلغت مساحتها )
 %( لكلب ميهما  لى الترتيب . 37.12%( و)27.70للمساحة واإليتاج )

 
 



 
 

 (02) جدول
  الحمزة ب اء في الجت مح ول إليتاجية اليسبي التوزيا

 7102 لسية الزرا ية المقاطعات بحسب 

المساحة  رقم المقاطعة واسمها ية )كغم / دونم(اإلنتاجالفئة 
 )دونم(

 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
 اإلنتاج المساحة

 4000 - 3500 المرتفعة

 / عزيز اهلل8/ المالحة ، 3
 لمالحة وابو صجم/ا3/ الدحاية، 1

 / الهطبل4/ هنبل ، 7
 / هور اهلل10

1020 3620 23.19 26.86 

 4.10 3.86 553 170 الرملة/12/ البديري، 7 3501 - 3001 المتوسطة

 3000 - 2500 المنخفضة

 / ابو حشيش9/ الشوفة ، 4
 / الدحاية2/ الرملة ، 11

 / المسعودية3/ مدين ، 6
 / العكروكية6/ الجزرة ، 5
 / ابو حياة9و الهفت ، / اب8

 / الركبانية11

3210 9301 72.95 69.04 

 100 100 13474 4500 المجموع

 ( .53المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول ) 
 

 (02شكل )
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول الجت في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( .54المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
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 (  دونم)المساحة 

 (طن)اإلنتاج 



 
 

 الزراعية لمحاصيل الخضر   ألرضاثالثًا : استعماالت 
تحتل زرا ة محا يل الخ ر المرتبة الثايية بين ايماط استعماالت األرض لإليتاج اليباتي بعد       

محا يل الحبوب من حيث االهمية الغواجية بو فها تحتو   لى يسبة  الية من الكاربوهيدرات التي 
  و السكر.تتواجد  ادة مخزوية في اليباتات  لى هيجة اليشأ 

وتعد  يا ر المياخ من اهم العوامل المؤثرة في ايتاجها فهي تحدد اليمو الخ ر  ومو د االزهار       
وحالة الثمار وايتاج البوور. ويظرال للقيمة الغواجية العالية التي تتمتا بها الخ ر فيعد استعمال األرض 

لها مستلزمات اإليتاج ال رورية وول  أليها تشكل  بهوا اليمط مربحال ّوا ما ميحت العياية الكافية وتوافرت
جزء كبيرال من كمية المواد الغواجية المستهلكة يوميال لمختلف فجات المستهلكين مما جعل استه كها 

 ما اجود ايواع التربة فهي التربة المزيجية الغرييية الخ بة الجيدة ال رف الن معظم الخ ر  (0) امال.
خ ل مدة ب يرة  اما المقييات الماجية فتحتاج الخ روات ال يفية ّلى كميات تعطي مح والل كبيرال 

تتميز  (7)/ دويم(.3م 3723/ الدويم( والخ ر الشتوية تحتاج ّلى )3م 0207كبيرة من الميا  تقدر بيحو )
بير محا يل الخ ر بايها يباتات تحتاج ّلى العياية اثياء زرا تها وايتاجها وخزيها وتحتاج ّلى  دد ك

من االيد  العاملة للعياية المستمرة وطيلة مدة زرا تها السيما ّوا  لم ان دور اآللة في هوا اليمط تقل 
اهميتها  و يت شى احيايال  ومن مميزات هوا االستعمال  غر المساحات التي يشغلها ما ارتفاع في ر س 

تاز بارتفاع مردودها االبت اد   ف  ل  ن المال المستثمر ويعد هوا اليمط مثاالل للزرا ة الكثيفة التي تم
ول  فايها تمتاز بسر ة تعر ها للتلف لول  تتطلب سهولة في الموا  ت وبرب اسواب االسته    

 (3وت يف محا يل الخ ر بحسب موسم زرا تها ّلى  يفين) يفية وشتوية( كما يو حو الملحب )
 :  الخضر الصيفية محاصيل  –أ 
في المرتبة األولى من بين محا يل الخ ر من حيث  ()ل الخ ر ال يفيةتأتي محا ي        

%( من مجموع 73.07( دويمال ا  ما يعادل )02731المساحة المستثمرة واإليتاج  ّو بلغت مساحتها )
(  تبد  زرا تها في بداية الي ف األول من شهر 00733مساحة الخ ر في ميطقة الدراسة البالغة )

ا في المدة من بداية شهر مايس وحتى يهاية شهر  يلول  تيتشر زرا تها في جميا ّوار وتعطي ثماره
جهات ميطقة الدراسة  يظرال لم جمة الظروف الطبيعية والبشرية لزرا تها بشكل اف ل من زرا ة الخ ر 

و ة الشتوية التي تتأثر بايخفاض درجات الحرارة في ف ل الشتاء. اما التوزيا الجغرافي للمساحة المزر 
واإليتاج واإليتاجية لمحا يل الخ ر ال يفية بحسب المقاطعات في ميطقة الدراسة فيمكن تو يحو من 

 ( الو  يمثل الحقاجب اآلتية :00خ ل الجدول )
                                                           

  . 32  ص 0722 بد الحسين محمد جواد   ابت اديات ايتاج وت دير الفواكو والخ ر  مطبعة المعارف   بغداد    (0)
  .  2لموارد الماجية لألغراض الزرا ية في العراب   م در سابب   ص( وزارة الر  تقييم استغ ل ا7)
(الفلفل     الباويجان      الخيار بيو يو   الماء والقثاء ( تتمثل الخ ر ال يفية في ميطقة الدراسة )الربي   البطيخ   الطماطة

 الباميا   اللوبيا( . 



 
 

: يبلغ مجموع المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر ال يفية يحو  المزروعةمن حيث المساحة  – 1
( دويمال  ّو 00733( من مجموع محا يل الخ ر والبالغة )%73.07( دويمال وتشكل يسبة )02731)

( دويمال  وللكشف  ن طبيعة التباين المكايي 072.032بلغ المعدل العام للمساحة المستثمرة لها )
( 02للمساحات المستثمرة بمحا يل الخ ر ال يفية تم ت ييفها ّلى ث ث فجات كما تظهر  خريطة )

 و لى اليحو اآلتي: 
%( من مجموع 2.00تشمل مقاطعة واحدة تشكل يسبة ): ( دونمًا 2232 – 1492ى )األول الفئة – 1

( 7731/الرملة( في الجهة الوسطى  بلغت المساحة المستثمرة فيها )00مقاطعات ميطقة الدراسة وهي )
%( من مجموع المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر ال يفية في 00.32دويمال وتشكل يسبة بدرها )

 الدراسة ميطقة
%( من 77.02( مقاطعات تشكل يسبة )2وتشمل ): ( دونمًا 1491 – 751الفئة الثانية ) – 2

/ابو حشيش( في الجهة الشربية والوسطى 7/الشوفة  2مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وهي )
/ 07/ هيبل  2/مدين( في الجهات الوسطى والجيوبية  )3/الجزيرة والفوار  0/الم حة وابو  جم  3و)

( دويمال 2003العسرة( في الجهة الغربية لميطقة الدراسة بلغت المساحة المستثمرة  من هو  الفجة )
 %( من مجموع المساحة المستثمرة بالخ ر ال يفية. 07.72تشكل يسبة )

%( من 33.32( مقاطعة زرا ية تشكل يسبة )03ت م ): ( دونمًا 750 – 10الفئة الثالثة ) – 3
/ زيز اذ( في الجهة 2/ الرملة  07/ البدير   2/ الم حة  3يطقة الدراسة وهي )مجموع مقاطعات م

/ 7/ الدحاية( في الجهة الشمالية الشربية بييما تظهر مقاطعات )7الوسطى من ميطقة الدراسة ومقاطعة )
في  /ابو الهفت(2/العكروكية  3/الطلعة  0/الجزرة  0/الهطبل  2/الدحاية  0/المسعودية  3الهرد  

/هور اذ( في الجهة الجيوبية بييما تقا مقاطعة 01/ابو حياة  7الجهة الشمالية اما مقاطعات )
(دويمال تشكل يسبة 2222/الركبايية( في الجهة الغربية  بلغت المساحة المستثمرة  من هو  الفجة )00)
اسة  وتبلغ يسبة %( من مجموع المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر ال يفية في ميطقة الدر 30.37)

%(  ويعود 22.33المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر ال يفية في مقاطعات الفجتين الثايية والثالثة )
السبب في ول  ّلى توافر التربة الخ بة المتمثلة بتربة اكتاف االيهار وتوافر الح ص الماجية الكافية 

مر فيها تقا في بداية المشاريا ب ورة مستمرة في ف ل ال يف لكون معظم األرا ي التي تستث
االرواجية وات الترب الم جمة الستثمار مختلف محا يل الخ ر ف  ل  ن توافر   داد االيد  العاملة 
التي تتطلبها زرا تو وتوافر طرب اليقل التي تسا د في سر ة الو ول ّلى االسواب ّو يستهل  معظم 

 (0)اإليتاج فيها.

                                                           

دس الزرا ي كطران كريم كيدوه مسؤول بسم االيتاج اليباتي في شعبة زرا ة ( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية ما المهي0)
 .   01/2/7103الحمزة بتاريخ 



 
 

 ب اء في لمحا يل الخ ر ال يفية يةاإليتاجو  اإليتاجو  للمساحة الجغرافي التوزيا( 00جدول )
  7102 لسية المقاطعات بحسب الحمزة

 رقم المقاطعة واسمها
المساحة المستثمرة 

 % )طن( اإلنتاج % )دونم(
ية اإلنتاج

 )كغم/دونم(
 2500 6.6 1450 4.07 580 / المالحة3
 2000 13.46 2960 10.38 1480 / الشوفة4
 3000 5.19 1140 2.66 380 يري/ البد7
 1500 3.75 825 3.86 550 / عزيز اهلل8
 1490.24 6.6 1450 6.82 973 / ابو حشيش9

 1300.45 13.19 2900 15.64 2230 / الرملة11
 1301.78 3 660 3.56 507 / الرملة12
 1500 4.84 1065 4.98 710 / الدحاية1
 1808.7 5.68 1248 4.84 690 / الدحاية2
 1200 5.19 1140 6.66 950 / المالحة وابو صجم3
 1200 7.91 1740 10.17 1450 / الجزيرة والفوار5
 990 3.41 750 5.26 750 / مدين6
 1100 4.75 1045 6.66 950 / هنبل7
 1200 0.74 162 0.95 135 / الهرد2
 1309.86 1.69 372 1.99 284 / المسعودية3
 1104.76 0.53 116 0.74 105 / الهطبل4
 1200 1.15 252 1.47 210 / الجزرة5
 2000 0.14 30 0.11 15 / العكروكية6
 2500 1.89 415 1.16 166 / ابو الهفت8
 1500 0.68 150 0.7 100 / ابو حياة9

 2000 0.09 20 0.07 10 / هور اهلل10
 2000 0.09 20 0.07 10 / الركبانية11
 2000 9.1 2000 7.01 1000 / العسرة12
 3000 0.34 75 0.18 25 / الطلعة5

  - 21985 - 14260 المجموع
 1541.308 - 916.042 - 594.167 الوسط الحسابي

 0.93 تباطر معامل اال 
 853.900 االنحراف المعياري

الشنافية( ، المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة )مركز القضاء، ناحية السدير، وناحية 
 . فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط من قبل الباحث . 2014قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، 

 



 
 

 (02خريطة )
 الحمزة ب اء في لمحا يل الخ ر ال يفية )بالدويم( للمساحة الجغرافي التوزيا

 7102 لسية المقاطعات بحسب

 
 (.55ت جدول )المصدر: اعتمادًا على بيانا



 
 

( طيال  ويظهر من 70720بلغ مجموع اإليتاج لمحا يل الخ ر ال يفية ) : اإلنتاجمن حيث  – 2
( ان اإليتاج شهد تباييال كبيرال في كمياتو بين مقاطعات ميطقة الدراسة فيجد ان هيا  00الجدول )

( طيال في 71 يفية فيها )/ الركبايية( كان ايتاج محا يل الخ ر ال00/ هور اذ  01مقاطعتان هما )
( طيال وبيسبة مجوية مقدارها 7731/ الشوفة( حيث بلغت )2حين ان ا لى كمية ايتاج كايت لمقاطعة )

%( وهوا يشير بشكل جلي ّلى  دم التجايس في كميات اإليتاج بين مقاطعات ميطقة الدراسة 03.23)
ان بيمة االيحراف المعيار  بين كميات ( حيث وجد 703.127 ن معدل اإليتاج في المقاطعات والبالغ )

( وهوا يشير ّلى ان هيا  تشتت كبير بين كميات اإليتاج في المقاطعات 203.711اإليتاج تساو  )
 الزرا ية وهوا يعود بشكل او بآخر ّلى  دم التجايس في كميات المساحات المزرو ة.

/ 2( مقاطعات هي )0فية يتركز في )تشير االهمية اليسبية ّلى ان ايتاج محا يل الخ ر ال ي      
/ 0%( و)7.01/ العسرة( بيسبة )07%( و)03.07/ الرملة( بيسبة )00%( )03.23الشوفة( بيسبة )

%(. ومما سبب يت   ان االهمية 3.31/ الم حة( بيسبة )3%( و)2.70الجزيرة والفوار( بيسبة )
مقاطعات التي تم وكرها بلغت  اليسبية االجمالية إليتاج محا يل الخ ر ال يفية في الخمسة

( مقاطعة زرا ية 07%( في حين ال تزيد االهمية اليسبية في بقية المقاطعات والبالغ  ددها )01.73)
 %(. 27.22 ن )

ولغرض و ف بوة واتجا  الع بة بين المساحة المزرو ة بمحا يل الخ ر ال يفية وكمية اإليتاج      
( وهوا 1.73حيث وجد ان بيمة معامل االرتباط البسيط تساو  ) تم استعمال معامل االرتباط البسيط

يشير ّلى ان الع بة بين المساحة المستثمرة وكمية اإليتاج هي   بة بوية جدال واتجاهها طرد  ا  كلما 
زادت المساحة يؤد  ّلى زيادة في كمية اإليتاج ولغرض التأكد من الداللة االح اجية لقيمة معامل 

( ّو بلغت القيمة 77( وبدرجة حرية )1.10تحت مستوى معيوية ) (t)استعمال اختبار االرتباط تم 
( وهوا يعيي ان بيمة معامل االرتباط 7.122( وهي اكبر من بيمتها الجدولية البالغة )00.72المحسوبة )

الخطي  دالة اح اجيال   ولغرض و ف الع بة بين المساحة وكمية اإليتاج تم استعمال معادلة االيحدار 
%( من المتغيرات الحا لة في 22ّو يستيت  من التحليل الكمي لهو  المعادلة ايها فسرت ما يسبتو )

كمية اإليتاج  ف  ل  ن ان زيادة وحدة واحدة من المساحة المستثمرة لمحا يل الخ ر ال يفية تؤد  
( وهي بد 023.3للمعادلة ) المحسوبة (F)( في كمية اإليتاج  ّو بلغت بيمة 0.217ّلى زيادة مقدارها )

( وهوا يؤكد 77.0( وبدرجة حرية )1.10(  يد مستوى معيوية )2.70فابت بيمتها الجدولية البالغة )
( الو  يؤكد ان 02اهمية ومعيوية متغير المساحة المستثمرة في زيادة كمية اإليتاج كما يو حو الشكل )

 ل جيد. الع بة خطية وان خط االيحدار و ف تل  الع بة بشك



 
 

 ( 02شكل )
  7102خط االيحدار للمساحة واإليتاج لمحا يل الخ ر ال يفية في ب اء الحمزة لسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.55المصدر: اعتمادًا على بيانات جدول )
 

بلغ المعدل العام إليتاجية محا يل الخ ر ال يفية في ميطقة الدراسة : من حيث اإلنتاجية – 3
يظهر التشتت و دم التجايس بين بيم اإليتاجية للمح ول  واستيادال ّلى  ( كغم/ دويم   ّو0020.312)

( 03المعالجة االح اجية تم تقسيم المقاطعات الزرا ية ّلى ث ثة فجات ايتاجية كما يو حها الجدول )
 ( و لى اليحو اآلتي :07والشكل )

إليتاجية المرتفعة وتشمل المقاطعات وات ا :( كغم / دونم 3000 – 2330ى )األولالفئة  – 1
%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة  بلغت 03.32( مقاطعات زرا ية تشكل يسبة )2وتت من )
( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج 3121( دويمال وبلغت كمية اإليتاج )0000مساحتها )

 %( لكلب ميهما  لى الترتيب.02.10%( و)2.33)
تشمل المقاطعات وات اإليتاجية المتوسطة وتت من ( كغم / دونم :2331 – 1661الفئة الثانية ) – 2
%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وهي مقاطعات 70( مقاطعات زرا ية تشكل يسبة )3)
/العسرة( ّو بلغ اجمالي المساحة 07/الركبايية  00/هور اذ  01/العكروكية  3/الدحاية  7/الشوفة  2)

( طيال 3722( دويمال و)3710يتاج لمحا يل الخ روات ال يفية  من هو  الفجة )المزرو ة واإل
 %( لكلب ميهما  لى الترتيب. 72.03%( و)77.07وبلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج )

ت م المقاطعات وات اإليتاجية الميخف ة وتت من : ( كغم/ دونم 1660 – 990الفئة الثالثة ) – 3
%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة  بلغت مساحة 02.33 ية تشكل يسبة )( مقاطعة زرا02)

( طيال  اما 07372( دويمال وبكمية ايتاج بلغت )7712المحا يل للخ ر ال يفية  من هو  الفجة )
%( لكلب ميهما  لى الترتيب  02.23%( )37.20االهمية اليسبية للمساحة المستثمرة واإليتاج فقد بلغت )



 
 

ايخفاض ايتاجية محا يل الخ ر ال يفية  من هو  الفجة ّلى بعد القسم االكبر من  ويعود سبب
المقاطعات الزرا ية  ن مجار  االيهار والجداول مما يعيي  دم توافر الح ص الماجية  ف  ل  ن وبلة 
  حية تربتها كما ان زرا ة محا يل الحبوب في تل  المقاطعات بلل المساحة المخ  ة لمحا يل 

 خ ر ال يفية فيها. ال
 الحمزة ب اء في محا يل الخ ر ال يفية إليتاجية اليسبي التوزيا (03) جدول

 7102 لسية الزرا ية المقاطعات بحسب 

المساحة  رقم المقاطعة واسمها ية )كغم / دونم(اإلنتاجالفئة 
 )دونم(

 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
 اإلنتاج المساحة

 / البديري 7/ المالحة ، 3 3000 - 2330 المرتفعة
 14.01 8.33 3080 1151 / ابو الهفت8/ الطلعة ، 5

 2331 - 1661 المتوسطة
 / الدحاية2/ الشوفة ، 4
 / هور اهلل10/ العكروكية ،  6

 / العسرة12/ الركبانية ، 11
3205 6278 22.12 28.56 

 1660 - 990 المنخفضة

 / ابو حشيش9/ عزيز اهلل ، 8
 / ابو حياة9ة ، / الدحاي1

 / الرملة12/ الرملة ، 11
 / الجزيرة5/ المالحة وابو صجم، 3
 / هنبل7/ مدين ، 6
 / المسعودية3/ الهرد ، 2
 / الجزرة5/ الهطبل ، 4

9904 12627 69.45 57.43 

 100 100 21985 14260 المجموع

 ( .55المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول ) 
 7102لمحا يل الخ ر ال يفية في ب اء الحمزة لسية  ( الفجات اإليتاجية07شكل )

 
 ( .56المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
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 الفئة المنخفضة  الفئة المتوسطة  الفئة المرتفعة 

 (دونم)المساحة 

 (طن)اإلنتاج 



 
 

 محاصيل الخضر الشتوية: –ب 
بالمرتبة الثايية من بين محا يل الخ ر لتشكل يسبة  ()تأتي محا يل الخ ر الشتوية       

في ميطقة الدراسة والبالغة %( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة محا يل الخ ر 3.21)
دويمال. اما التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج واإليتاجية لمحا يل الخ ر الشتوية بحسب  (0)(00733)

 المقاطعات الزرا ية فيمكن تو يحو من خ ل الحقاجب اآلتية : 
 ن: يمكن تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى بسمي من حيث المساحة : – 1 
( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة 07المقاطعات التي تيت  فيها محا يل الخ ر الشتوية ويبلغ  ددها ) –  
 %( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة. 27.02)

( 723( ان مجموع المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر الشتوية بلغ )02ويلحظ من الجدول )   
كايي للمساحات المستثمرة بزرا ة محا يل الخ ر الشتوية تم دويمال  وللكشف  ن طبيعة التباين الم

 ( و لى اليحو اآلتي : 07تقسيمها ّلى ث ث فجات كما تو حو خريطة )
%( من 00.22( مقاطعات لتشكل يسبة )3وتشمل هو  الفجة )( دونمًا: 114 – 80ى )األولالفئة  – 1

/ الشوفة   2خ ر الشتوية وت م مقاطعة )مجموع المقاطعات الزرا ية المستثمرة بزرا ة محا يل ال
/ المسعودية( في الجهة الشمالية بلغت 3/ الرملة( في الجهة الشربية والجيوبية الشربية ومقاطعة )00

%( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة 31.33( دويمال وبيسبة )777المساحة  من هو  الفجة )
 محا يل الخ ر الشتوية. 

%( من مجموع 33.20( مقاطعات تشكل يسبة )2: وتشمل )( دونماً 79 – 45)الفئة الثانية  – 2
المقاطعات المستثمرة بزرا ة محا يل الخ ر الشتوية ويتباين التوزيا الجغرافي لهو  المقاطعات ّو 

/الم حة 3/ مدين( وتظهر مقاطعات )3/ الدحاية   7/الدحاية   0تظهر في الجهة الشمالية مقاطعات )
/ابو الهفت( في الجهة 2/العسرة  07/ابو حشيش( في الجهة الوسطى وتظهر مقاطعة )7وابو  جم  

( 203الغربية من ميطقة الدراسة  بلغت المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر الشتوية  من هو  الفجة )
%( من مجموع المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر الشتوية  وبد شكلت 27.03دويمال تشكل يسبة )

%( من مجموع المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر 27.173ات الفجة األولى والثايية يسبة )مقاطع
الشتوية في جهات ميطقة الدراسة ويعود السبب في ول  ّلى سعة مساحاتها وات التربة الخ بة الم جمة 

لميا  لزرا ة ايواع المحا يل الشتوية وتربة  كتاف االيهار  لى وجو الخ وص  ف  ل  ن توافر ا
 وااليد  العاملة ومحا يل البستية التي تسا د  لى التخفيف من التقلبات الجوية. 

                                                           

( تمثل محا يل الخ ر الشتوية في ميطقة الدراسة : الباب ء   البطاطا   الب ل بيو يو االخ ر واليابس وبعض الخ ر )
 المغطاة مثل الباويجان وخيار الماء.  

 ( . 3) ( الملحب ربم0)



 
 

 (02جدول )
 الحمزة ب اء في لمحا يل الخ ر الشتوية يةاإليتاجو  اإليتاجو   للمساحة الجغرافي التوزيا

  7102 لسية المقاطعات بحسب

المساحة المستثمرة  رقم المقاطعة واسمها
ية اإلنتاج % )طن( اإلنتاج % )دونم(

 )كغم/دونم(
 1514.29 2.77 53 3.59 35 / المالحة3
 2000 11.73 224 11.48 112 / الشوفة4
 2500 3.93 75 3.07 30 / البديري7
 2027.03 3.93 75 3.79 37 / عزيز اهلل8
 2000 6.28 120 6.15 60 / ابو حشيش9

 1490 6.81 130 8.91 87 / الرملة11
 2500 3.93 75 3.07 30 / الرملة12
 2000 5.76 110 5.64 55 / الدحاية1
 2000 4.71 90 4.61 45 / الدحاية2
 2510 6.18 118 4.82 47 / المالحة وابو صجم3
 2000 1.26 24 1.23 12 / الجزيرة والفوار5
 2508.2 8.01 153 6.25 61 / مدين6
 1500 3.14 60 4.1 40 / هنبل7
 1500 1.57 30 2.05 20 / الهرد2
 2000 10.47 200 10.25 100 / المسعودية3
 2000 3.66 70 3.59 35 / الهطبل4
 2000 2.62 50 2.56 25 / الجزرة5
 1506.67 5.92 113 7.68 75 / ابو الهفت8

 2000 7.33 140 7.17 70 / العسرة12
 - 100 1910 100 976 المجموع

 1976.641 - 100.526 - 51.36 الوسط الحسابي
 0.97 ل االتباطمعام

 63.0058 االنحراف المعياري

)مركز القضاء، ناحية السدير، وناحية المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة 
 . فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط من قبل2014( ، قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، الشنافية

 الباحث . 
 
 
 



 
 

 (07خريطة )
  الحمزة ب اء في )بالدويم( لمحا يل الخ ر الشتوية للمساحة الجغرافي التوزيا

  7102 لسية المقاطعات بحسب

 
 ( .57المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

%( وت م مقاطعات 22.32( مقاطعات تشكل يسبة )7وتشمل )( دونمًا: 44 – 10الفئة الثالثة ) – 3
/ الجزيرة 0/ الجزرة  0/ الهطبل  2/ الرملة  07/ الهرد   7/  زيز اذ  2/ البدير    2الم حة   /3)

%( من مجموع 72.12( دويمال تشكل يسبة )732/ هيبل( بلغت المساحة المستثمرة فيها )2والفوار  
ولى والثايية  ويعزى المساحة المستثمرة بمحا يل الخ ر الشتوية  وهي يسبة ابل بالمقارية ما الفجات األ

سبب ول  ّلى  غر مساحة حيازاتها و دم توافر الح ص الماجية لبع ها بسبب بعدها  ن م ادرها 
/ الجزيرة والفوار( ف  ل  ن تأثير استعماالت األرض األخرى وميها المساحات المستثمرة 0كمقاطعة )

    بمحا يل الحبوب.
ستثمرة بزرا ة محا يل الخ ر الشتوية ويبلغ  ددها المقاطعات التي لم تظهر بها مساحات م -ب 
 (0)%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة.71.23( مقاطعات لتشكل يسبة )0)
( وشهد 02( طيال جدول )0701بلغ مجموع اإليتاج لمحا يل الخ ر الشتوية ):  اإلنتاجمن حيث  – 2

راسة  ّو تشير االهمية اليسبية ّلى ان ايتاج اإليتاج تباييال كبيرال في كمياتو بين مقاطعات ميطقة الد
/العسرة  07/مدين  3/المسعودية  3/الشوفة  2( مقاطعات هي )3محا يل الخ ر الشتوية متركز في )

/ ابو حشيش( ومما سبب يت   انب االهمية اليسبية االجمالية إليتاج محا يل الخ ر 7/ الرملة  00
%( في حين ال تزيد االهمية اليسبية في بقية 00كرها بلغت )الشتوية في المقاطعات الستة التي تم و

 %( . 27( مقاطعة  ن )03المقاطعات والبالغ  ددها )
وهوا يشير ّلى  دم التجايس في كميات اإليتاج بين مقاطعات ميطقة الدراسة  ن المعدل العام       

( وهوا يشير 33.1120  تساو  )( طيال ّو وجد ان بيمة االيحراف المعيار 011.073لإليتاج والبالغ )
 ّلى ان هيا  تشتت كبير بين كميات اإليتاج في مقاطعات ميطقة الدراسة.

ولو ف بوة واتجا  الع بة بين المساحة المستثمرة في زرا ة محا يل الخ ر الشتوية وكمية      
(  وهوا يشير ّلى ان 1.72اإليتاج تم استعمال معامل االرتباط البسيط ّو بلغت بيمة معامل االرتباط )

الع بة بين المساحة المستثمرة وكمية اإليتاج هي   بة بوية واتجاهها طرد  ا  كلما زادت المساحة 
 (t)المستثمرة يؤد  ول  ّلى زيادة كمية اإليتاج ولغرض التأكد من الداللة االح اجية تم استعمال اختبار 

( ّو بلغت القيمة المحسوبة 77( ودرجة حرية )1.10)لقيمة معامل االرتباط البسيط تحت مستوى معيوية 
( وهوا يعيي ان بيمة معامل االرتباط البسيط 7.122( وهي تفوب بيمتها الجدولية والبالغة )02.032)

دالة اح اجيال. واستيادال ّلى المعالجة االح اجية تم استعمال معادلة االيحدار ّو ظهر من التحليل الكمي 
%( من التغيرات الحا لة في كمية اإليتاج  ف  ل  ن ان زيادة 72فسرت ما يسبتو )لهو  المعادلة ايها 

( 0.272وحدة واحدة في متغير المساحة المستثمرة لمحا يل الخ ر الشتوية يؤد  ّلى زيادة مقدارها )
بالغة ( وهي اكبر من بيمتها الجدولية ال372.2المحسوبة للمعادلة ) (F)في كمية اإليتاج  ّو بلغت بيمة 

                                                           

  ( . 3الملحب ربم ) 0))



 
 

( وهوا يؤكد اهمية ومعيوية متغير المساحة 77.0( وبدرجة حرية )1.10(  يد مستوى معيوية )2.70)
( الو  يؤكد ان الع بة خطية وان خط 71المستثمرة في زيادة كمية اإليتاج كما يو حو الشكل )

 االيحدار و ف هو  الع بة. 
 ( 71شكل )
  7102خ ر الشتوية في ب اء الحمزة لسية خط االيحدار للمساحة واإليتاج لمحا يل ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( . 57المصدر : اعتماد على بيانات جدول )
 

( كغم/دويم  0723.320بلغ المعدل العام إليتاجية محا يل الخ ر الشتوية ) :من حيث اإلنتاجية –3
زرا ة محا يل (  دم التجايس بين بيم اإليتاجية في المقاطعات المستثمرة ب02ّو يلحظ من الجدول )

الخ ر الشتوية وللكشف  ن طبيعة التباين في ايتاجية المحا يل تم تقسيم المقاطعات ّلى ث ث فجات 
 ( . 70( والشكل )02ايتاجية كما يو حها الجدول )

%( 70.10( مقاطعات تشكل يسبة )2وتشمل ): ( كغم / دونم 2510 – 2170ى )األولالفئة  – 1
دراسة المستثمرة بزرا ة محا يل الخ ر الشتوية  بلغت مساحة هو  الفجة من مجموع مقاطعات ميطقة ال

( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتاج 270( دويمال وبلغت كمية اإليتاج فيها )032)
 %( لكل ميهما  لى الترتيب.%77.12( )02.70)
%( 07.33طعات تشكل يسبة )( مقا01وتشمل )( كغم / دونم : 2171 – 1831الفئة الثانية ) – 2

من مجموع المقاطعات الزرا ية المستثمرة بزرا ة المحا يل الخ ر الشتوية  ّو بلغت المساحة 
( طيال وباهمية يسبية للمساحة واإليتاج 0013( دويمال وبكمية ايتاج بلغت )000المستثمرة فيها )

 %( لكل ميهما  لى الترتيب. %02.22( )03.20)



 
 

 (02) جدول
   الحمزة ب اء في محا يل الخ ر الشتوية إليتاجية اليسبي االتوزي

 7102 لسية الزرا ية المقاطعات بحسب

المساحة  رقم المقاطعة واسمها ية )كغم / دونم(اإلنتاجالفئة 
 )دونم(

 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
 اإلنتاج المساحة

 / مدين 6/ المالحة وابو صجم، 3 2510 - 2170 المرتفعة
 / الرملة12/ البديري ، 7

168 421 17.21 22.04 

 2171 - 1831 المتوسطة

 / عزيز اهلل8/ الشوفة ، 4
 / الدحاية1/ ابو حشيش ، 9
 / المسعودية 3/ الدحاية ، 2
 / الهطبل4/ الجزيرة والفوار، 5
 / العسرة12/ الجزرة ، 5

551 1103 56.45 57.74 

 1831 - 1491 المنخفضة
 الرملة /11/ المالحة ، 3
 / الهرد2/ هنبل ، 7
 / ابو الهفت8

257 386 26.34 20.22 

 100 100 1910 976 المجموع

 ( .57المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول ) 
 

 (70شكل )
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول الخ ر الشتوية في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( .58المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
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 (  دونم)المساحة 

 (طن)اإلنتاج 



 
 

%( 73.37( مقاطعات تشكل يسبة )0وتشمل ): ( كغم / دونم 1831 – 1491لثالثة )الفئة ا – 3
( دويمال 702من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة محا يل الخ ر الشتوية ّو بلغت المساحة فيها )

%( لكل 71.77%( )73.32( طيال وبأهمية يسبية للمساحة واإليتاج بلغت )323وكمية اإليتاج بلغت )
  لى الترتيب. ميهما 

  لمحاصيل البستنة : األرض الزراعيةرابعًا: استعماالت 
يتميز هوا اليمط من الزرا ة  ن االستعماالت السابقة في ايو استعمال داجم لألرض وكثيرال ما      

تستثمر األرض لزرا ة محا يل اخرى بين اشجار اليخيل والفواكو ّو تتداخل معها زرا ة محا يل 
ة والشتوية ومحا يل العلف. ف  ل  ن ما تدر  من مردود ابت اد   ال  ّوا ما بوريت الخ ر ال يفي

بالمحا يل الزرا ية األخرى ّو تشكل جزءال مهمال من غواء االيسان باإل افة ّلى ان بعض هو  
  االشجار وميتجاتها تعد مادة اولية للعديد من ال يا ات.

لمؤثرة في زرا ة وايتاج محا يل البستية خا ة  يا ر يعد  امل المياخ من اهم العوامل ا      
ّو  (0)الحرارة والرياه و وء الشمس ّو يؤثر  لى يموها و لى اجزاجها كالسيقان والبرا م واالزهار والثمار 

( هي درجة الحرارة المثالية لليخيل اما درجة الحرارة )22 – 02تمثل درجة الحرارة ) ( فهي  01م  م 
ليخيل  بييما تمثل درجة الحرارة )ال فر المجو ( هي درجة حرارة الحد االديى العظمى باليسبة ل

هي اشجار اليخيل التي تيمو في ايواع مختلفة من الترب اال ان  ()ومن اهم محا يل البستية (7)لليخيل.
  (3)المثالية ميها هي التربة المزيجية حيث تجود زرا تها فيها كما هو الحال في  كتاف االيهار.

/ دويم( 3م 0211اما باليسبة للمقين الماجي الو  تحتاجو األرا ي المزرو ة باليخيل يقدر بدد )     
يختلف توزيعها بحسب مرحلة ي   التمر من جهة ومراحل  مر اليخلة من جهة اخرى  ّو تزداد حاجتو 

عد موسم الجيي للميا  في ف ل الربيا  يد ظهور الطلا واجراء  مليات التلقي  وفي ف ل الخريف ب
( يومال ا  ان  دد الريات يتراوه ما 07 -3وتحتاج فساجل اليخيل للميا  فتروى بمقدار ريو واحدة كل )

ويظرال لول  فان المقومات الطبيعية وخا ة توافر الميا  تكاد تكون  (2)( رية في السية.31 -31بين )
ات البشرية تؤد  دورال كبيرال في ايتشار م جمة الستثمار اليخيل في ميطقة الدراسة  االب ان المقوم

مساحاتها و  دادها وتوزيعها في الميطقة  ّو يحتاج اليخيل ّلى   داد كبيرة من االيد  العاملة التي 
تمتل  الخبرة الزرا ية ال زمة للقيام بالفعاليات الزرا ية المختلفة و لى طول السية ل عوبة ادخال اآللة 

                                                           

  .  22  ص 0737(  بد الوهاب الدباغ   اليخيل والتمور في العراب   مطبعة شفيب   بغداد   0)
( مخلف ش ل مر ي    ثر المياخ في الحد من ايتشار يخلة التمر وايتاجها   مجلة الجمعية الجغرافية العرابية  العدد 7)
  . 07  ص 0773( كايون األول 37)
) . وتشمل بساتين اليخيل فقط وتم استثياء اشجار الفاكهة لعدم وجود بيايات خا ة بها )  

 .  72مي ور حمد  ابو  لي   م در سابب   ص (3)
  . 20  ص 0770(  بد االمير مهد  المطير    زرا ة اليخيل وايتاجو   كلية الزرا ة   جامعة الب رة   2)



 
 

( يظهر ان اوسا 07تين مقارية بمحا يل الحبوب لول  ومن خ ل الجدول )الزرا ية ّلى داخل البسا
المساحات استأثرت بها المقاطعات التي ترتفا فيها الكثافة السكيية الو  يظهر توزيعها ما امتداد مجار  

ميطقة وبلغ  دد البساتين في ال (0)االيهار وفرو ها في ميطقة الدراسة بييما تقل مساحاتها باالبتعاد  يها.
%( من مجموع   داد اليخيل 2.33( يخلة تشكل يسبة )20200( بستان يقدر  دد اليخيل فيها )220)

يخلة وهي يسبة ميخف ة ال تتياسب ومساحة الق اء  (7)(022302في محافظة القادسية والبالغ  ددها )
يأتي في مقدمة اشجار وموبعو الجغرافي. وان اهم ايواع اشجار اليخيل في ميطقة الدراسة هو )الزهد ( و 

%( من 23.73يخلة ليشكل يسبة ) (3)(70011اليخيل من حيث األ داد واإليتاج ّو بلغت   دادها )
مجموع   داد اليخيل في الق اء ثم تأتي االيواع األخرى من اشجار اليخيل متمثلة بدد)الخستاو   الساير  

ر اليخيل فيظهر التباين في مؤشراتو من الخ راو   الدير   الح و ( اما التوزيا الجغرافي ألشجا
 المساحة واإليتاج واإليتاجية ويمكن م حظة ول  من خ ل الحقاجب اآلتية: 

 يمكن تقسيم المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة ّلى بسمين:  من حيث المساحة : – 1
( مقاطعة لتشكل 03المقاطعات التي ظهرت بها مساحات  مستثمرة بأشجار اليخيل يبلغ  ددها ) – 

( 3773%( من مجموع المقاطعات . يبلغ مجموع المساحة المستثمرة بأشجار اليخيل )33.32يسبة )
%( من مجموع المساحة المستثمرة باإليتاج المح ولي  ّو بلغ المعدل العام 0.22دويمال وتؤلف يسبة )

كايي لمح ول اشجار اليخيل ( وللكشف  ن طبيعة التباين الم07( دويمال جدول )710.037للمساحة )
 (  لى اليحو اآلتي : 71تم ت ييفها ّلى ث ث فجات كما تو حو الخريطة )

%( من 02.20( مقاطعات تشكل يسبة )3تشمل هو  الفجة ): ( دونمًا 515 – 346ى )األولالفئة  –1
/الرملة  00ى  )/ زيز اذ( في الجهة الوسط2مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة اليخيل وهي مقاطعة)

( دويمال تشكل 0302/الشوفة( في الجهة الجيوبية والشربية  بلغت المساحة المستثمرة  من هو  الفجة )2
 %( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة اليخيل في ميطقة الدراسة. 27.17يسبة )

( من مجموع %30.70( مقاطعات تشكل يسبة )0تشمل ): ( دونمًا 345 – 176الفئة الثانية ) – 2
/الدحاية  7/ ابو حشيش  7/ الم حة  3المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول اليخيل وهي مقاطعة )

/الدحاية( في الجهة الشمالية ميها  بلغت المساحة 0/هيبل( في الجهة الوسطى وتظهر مقاطعة )2
احة المستثمرة %( من مجموع المس37.72( دويمال وتشكل يسبة )0732المستثمرة  من هو  الفجة )

 بزرا ة مح ول اليخيل في ميطقة الدراسة. 

                                                           

 حظة المباشرة .  ( الدراسة الميدانية، المال3)
 .   1034( مديرية زراعة محافظة القادسية، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات )غير منشورة( لعام 1)
   1034مديرية زراعة محافظة القادسية، الشعب الزراعية في )الحمزة ، السدير، الشنافية( بيانات )غير منشورة( لعام  1))



 
 

 (07جدول )
 اليخلة  يتاجيةمتوسط او  اإليتاجو  بأشجار اليخيل و  داد اليخيل المثمرة للمساحة الجغرافي التوزيا

  7102 لسية الحمزة ق اءل المقاطعات بحسب

 رقم المقاطعة واسمها
المساحة 
المستثمرة 

 )دونم(
% 

أعداد 
النخيل 

 لمثمرا
% 

 اإلنتاج
 % )طن(

النخلة  انتاجيةمتوسط 
 الواحدة معدل اإلنتاجية

 )كغم(

 50 13.96 280 12.25 5600 9.3 300 / المالحة3
 50.07 18.1 363 15.86 7250 13.02 420 / الشوفة4
 30 1.4 28 2.08 950 1.55 50 / البديري7
 40 12.76 256 14 6400 13.17 425 / عزيز اهلل8
 50 7.98 160 7 3200 8.96 289 حشيش/ ابو 9

 30 6.43 129 9.41 4300 15.9 513 / الرملة11
 40.48 0.85 17 0.92 420 0.93 30 / الرملة12
 50 5.73 115 5.03 2300 6.04 195 / الدحاية1
 60 8.62 173 7.55 3450 7.53 243 / الدحاية2
 40 5.18 104 5.69 2600 4.77 154 / المالحة وابو صجم3
 40 5.73 115 5.3 2300 4.74 153 / مدين6
 50 5.38 108 7.87 3600 7.44 240 / هنبل7
 30 0.6 12 0.83 380 1.15 37 / الهرد2

 31.58 0.25 5 0.25 115 0.31 10 / هور اهلل10
 43.48 0.2 4 0.22 100 0.22 6 / الركبانية11
 49.82 6.83 137 6.02 2750 4.96 160 / العسرة12

 - 100 2006 100 45715 100 3226 وعالمجم

 42.86 - 125.375 - 2857 - 201.562 الوسط الحسابي

 0.98 تباطر معامل اال 

 104.854 االنحراف المعياري

)مركز القضاء، ناحية السدير، وناحية المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة 
. فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط من قبل 2014اج النباتي ، بيانات غير منشورة ، ، قسم اإلنتالشنافية( 
 الباحث. 



 
 

 (71خريطة )
 المقاطعات بحسب)بالدويم( ألشجار اليخيل  للمساحة الجغرافي التوزيا

  7102 لسيةا الحمزة ق اءل 

 
 ( .59المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

تقل المساحة المستثمرة بزرا ة مح ول اليخيل في هو  الفجة ( دونمًا : 175 – 6ثة )الفئة الثال – 3
%( من مجموع المساحة المستثمرة بزرا ة 02.33( دويمال وتشكل يسبة )311بلة وا حة ّو بلغت )

%( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة 01( مقاطعات تشكل يسبة )2مح ول اليخيل وتشمل )
/الم حة وابو 3/الرملة  07/البدير   2/مدين  3ل في ميطقة الدراسة وهي مقاطعات )مح ول اليخي

/العسرة( 07/الركبايية  00/هور اذ 01/الهرد 7 جم( في الجهة الوسطى والجيوبية الغربية ومقاطعات)
في الجهة الغربية من ميطقة الدراسة  ويعزى سبب ايخفاض استثمار زرا ة مح ول اشجار اليخيل 

من هو  المقاطعات ّلى الزحف العمرايي للمدن وتحويل البساتين ّلى مجمعات سكيية وتجريف  
/الشوفة( كما تو حو ال ورة 2/ابوحشيش  7مساحات واسعة من بساتين اليخيل السيما في مقاطعة )

(0 .) 
 ( 0 ورة )

 (/ايوحشيش7) مقاطعةة / في مركز ب اء الحمز الزحف العمرايي  لى بساتين اليخيل 

 7/1/2016التقطت بتاريخ
 

( 2المقاطعات التي لم تظهر بها مساحات مستثمرة بمح ول  اشجار اليخيل ويبلغ  ددها ) -ب
  (0)%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة.33.33مقاطعات تشكل يسبة )

هد ( ان اإليتاج ش07( طيال ويلحظ من الجدول )7113بلغت كميات اإليتاج ) : اإلنتاجمن حيث  – 2
تباييال كبيرال في كمياتو بين المقاطعات الزرا ية  ّو تشير االهمية اليسبية ّلى ان ايتاج التمور يتركز في 

/ الدحاية( ومما سبب يت   ان اجمالي 7/  زيز اذ  2/ الم حة  3/ الشوفة  2( مقاطعات هي )2)
ي حين ال تزيد االهمية اليسبية في %( ف03.22االهمية اليسبية للمقاطعات االربعة التي تم وكرها بلغ )

%( وهيا يشير ّلى  دم التجايس في كميات 23.33( مقاطعة  ن )07بقية المقاطعات والبالغ  ددها )
                                                           

  ( . 2( الملحب ربم )0)



 
 

( طيال  070.320اإليتاج بين المقاطعات الزرا ية في ميطقة الدراسة  ن المعدل العام لإليتاج والبالغ )
( وهوا يشير ّلى التشتت الكبير بين كميات اإليتاج 012.202ّو وجد ان بيمة االيحراف المعيار  بلغت )

في المقاطعات الزرا ية وتشير بيمة معامل االرتباط ان الع بة بين المساحة واإليتاج   بة طردية 
( وهو معامل ايجابي وبو   ولغرض التأكد من الداللة 1.22موجبة ّو بلغ بيمة معامل االرتباط بييهما )

( ودرجة حرية 1.10تحت مستوى معيوية ) (t)معامل االرتباط تم استعمال اختبار  االح اجية لقيمة
( وهوا يعيي ان 7.122( وهي تفوب بيمتها الجدولية البالغة )2.001( ّو بلغت القيمة المحسوبة )77)

بيمة معامل االرتباط دالة اح اجيال. ولو ف الع بة بين المساحة المستثمرة بمح ول اشجار اليخيل 
%( من 20كمية اإليتاج  ّو اكد التحليل الكمي ان متغير   داد اشجار اليخيل بد فسر ما يسبتو )و 

التغيرات الحا لة في كمية اإليتاج كول  ات   ان زيادة وحدة واحدة في   داد اليخيل تؤد  ّلى زيادة 
( 1.10ى معيوية )(  يد مستو 33.23المحسوبة ) (F)( في كمية اإليتاج   وكايت بيمة 1.033مقدارها )

( وهوا يؤكد اهمية ومعيوية متغير 2.70( وهي اكبر من بيمتها الجدولية البالغة )77.0وبدرجة حرية )
 (. 77  داد اشجار اليخيل في زيادة كمية اإليتاج كما يو حو الشكل )

 ( 77شكل )
  7102خط االيحدار للمساحة واإليتاج لمح ول اشجار اليخيل في ب اء الحمزة لسية 

 
 
 
 
 
 

 
 

      
      

 ( .59المصدر : اعتماد على بيانات جدول )      
 
( كغم/ لليخلة 27.23بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول اشجار اليخيل ) ية :اإلنتاجمن حيث  – 3 

( يخلة واستيادال ّلى المعالجة االح اجية يمكن تقسيم 7202في حين بلغ متوسط   داد اليخيل )
( 31ستثمرة بزرا ة مح ول اشجار اليخيل ّلى ث ث فجات ايتاجية كما يو حها الجدول )المقاطعات الم

 ( و لى اليحو اآلتي : 73والشكل )



 
 

وتشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المرتفعة وت م : نخلة ( كغم/ 62 – 52ى )األولالفئة  – 1
اطعات المستثمرة بزرا ة المح ول  بلغ %( من مجموع المق3.70هو  الفجة مقاطعة واحدة تشكل يسبة )

%( من مجموع   داد اليخيل 2.02( يخلة لتشكل يسبة )3201 دد اشجار اليخيل في هو  المقاطعة )
( طيال  ّو بلغت االهمية 023( دويمال وبكمية ايتاج بلغت )723في ميطقة الدراسة وبلغت المساحة )

 %( لكلب ميهما  لى الترتيب. 2.37%( )2.02اليسبية لعدد اشجار اليخيل وكمية اإليتاج )
وتشمل المقاطعات الزرا ية وات اإليتاجية المتوسطة : نخلة ( كغم/ 51 – 41الفئة الثانية  ) – 2

%( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول اشجار 01( مقاطعات لتشكل يسبة )2وت م )
( يخلة وبلغت كمية اإليتاج 70771هو  الفجة ) اليخيل في ميطقة الدراسة  بلغ  دد اشجار اليخيل في

%(  07%( و)00.02( طيال  ّو تشكل االهمية اليسبية أل داد اشجار اليخيل وكمية اإليتاج )0022)
 لكلب ميهما  لى الترتيب. 

( 2وتشمل المقاطعات وات اإليتاجية الميخف ة وت م ): نخلة ( كغم/ 40 – 30الفئة الثالثة ) – 3
%( من مجموع المقاطعات الزرا ية المستثمرة بزرا ة المح ول  ّو بلغ 23.20يسبة) مقاطعات تشكل

( طيال وبهوا بلغت 320( يخلة وبكمية ايتاج بلغت )02331 دد اشجار اليخيل  من هو  الفجة )
 %( لكل ميهما  لى الترتيب. 30.73%( و)21.0االهمية اليسبية لعدد اشجار اليخيل وكمية اإليتاج )

 (31) جدول
  الحمزة ب اء في مح ول اشجار اليخيل إليتاجية اليسبي التوزيا

 7102 لسية الزرا ية المقاطعات بحسب 

 المساحة رقم المقاطعة واسمها نخلة(الفئة اإلنتاجية )كغم/ 
 )دونم(

عدد 
اشجار 
 النخيل

 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
عدد اشجار 

 اإلنتاج النخيل

 8.64 7.54 173 3450 243 / الدحاية 3 62 - 52 المرتفعة

 51 - 41 المتوسطة

 / الشوفة4/ المالحة، 3
 / الدحاية1/ ابو حشيش ، 9
 / الركبانية11/ هنبل ، 7

 / الرملة12/ العسرة ، 12

164 25220 1184 55.17 59 

 40 -30 المنخفضة

 / عزيز اهلل8/ البديري ، 7
 /المالحة وابو صجم3/ الرملة،11
 / الهرد2/ مدين ، 6

 / هور اهلل10

1342 17045 649 37.29 32.36 

 100 100 2006 45715 3225 المجموع

 ( .59المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول ) 



 
 

 (73شكل )
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول  شجار اليخيل في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( .60المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )

 

 الزراعية للمحاصيل الصناعية :  األرضت خامسًا : استعماال
تأتي المحا يل ال يا ية في المرتبة الخامسة من بين استعماالت األرض الزرا ية في ميطقة         

%( من جملة 0.32( دويمال لتشكل يسبة )3320الدراسة من حيث المساحة التي تشغلها والتي بلغت )
 المحا يل ال يا ية في ميطقة الدراسة مح ول السمسم . المساحة الكلية للمحا يل الزرا ية  وتشمل 

  محصول السمسمDedame Crop          
يعد مح ول السمسم من المحا يل ال يفية وات االهمية االبت ادية والغواجية العالية ّو تحتو        

ف  ل  ن %( من الكاربوهيدرات  0%( من البروتييات و)70%( و)31 – 01بوور   لى الزيت بيسبة )
استعمال الكبسة المتبقية في  مل  ليقة لعلف الماشية الرتفاع المواد المعديية والبروتين فيها وبيسبة 

يحتاج مح ول السمسم ليعطي ايتاجية  الية ّلى توافر  (0)%(  لى الترتيب.72.0%( و)01.0)
( لتشجيا سر ة االيبات ميو م  72 -70ظروف طبيعية مثالية ميها توافر درجات الحرارة التي تتراوه بين )
( فان االيبات يتأخر  وي ل احتياج 71بداية اليمو وتكوين االزهار ولو ايخف ت درجة الحرارة  ن ) م 

ويتيجة لول  فان ا  زيادة  (7) / دويم(3م 2023الدويم الواحد من مح ول السمسم من الميا  ّلى حوالي )
المرض و ليو ييبغي االهتمام بإدخال التقايات الحديثة  في كمية ميا  الر  تشجا فطريات الوبول ألحداث

 في الر  متمثلة باستعمال وساجل الر  بالرش والتيقيط. 

                                                           

  العوامل الطبيعية ودورها في ايتاج المحا يل الزيتيية في ب اء الرميثة   مجلة  الجبور  هاد م  بد ( س م سال(0
  .  327  ص 7112(   2البحوث الجغرافية  العدد )

ر ، المحاصيل الزيتية والسكرية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مطابع التعليم العالي ، ف( ناصر حسين ص(1
   .18، ص 3880 بغداد ،
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 الفئة المنخفضة  الفئة المتوسطة  الفئة المرتفعة 

 (  دونم)المساحة 

 (طن)اإلنتاج 



 
 

تجود زرا ة المح ول في التربة ال فراء الخفيفة الخ بة والجيدة ال رف وات درجة حمو ة      
الماجي المرتفا والمحتوى  ( ّو ييمو ب ورة سيجة في التربة وات المستوىPH 2.7 – 0.0تتراوه بين )

لوا تعد ميطقة الدراسة م جمة لزرا ة مح ول السمسم ّو يمكن زرا تو  (0)العالي من االم ه والقلوية.
كمح ول  يفي لتوافر المتطلبات الحرارية لو  وبما ايو مح ول يتحمل الجفاف لوا يمكن زرا تو في 

لى  دد بليل من مياطب مختلفة  من حدود االرواء  ف  ل  ن ول  فاي و يحتاج ّلى مساحات واسعة وا 
 مبا التوزيا الجغرافي للمساحة واإليتاج  (7)االيد  العاملة خا ة بعد استعمال اآللة في  مليات ح اد  

 واإليتاجية لمح ول السمسم بحسب المقاطعات الزرا ية فيمكن تو يحو من خ ل الحقاجب اآلتية: 
 مقاطعات ميطقة الدراسة ّلى بسمين :  : يمكن تقسيممن حيث المساحة – 1
( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة 71المقاطعات التي ييت  فيها مح ول السمسم ويبلغ  ددها ) –  
( ان مجموع المساحة 30%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة   ويلحظ من الجدول )23.33)

%( وللكشف  ن طبيعة التباين 0.32( دويمال وتشكل يسبة )3320المستثمرة بمح ول السمسم بلغت )
المكايي للمساحات المستثمرة  بمح ول السمسم تم تقسيمها ّلى ث ث فجات كما تو حو الخريطة  

 (  لى اليحو اآلتي: 70)
%( من مجموع 0وتشمل مقاطعة واحدة تشكل يسبة ): ( دونمًا 1202 – 807ى )األولالفئة  – 1

( 0711/ العسرة( بلغت مساحتها )07سمسم وهي مقاطعة )المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول ال
 %( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول السمسم في ميطقة الدراسة. 37.30دويمال لتشكل يسبة )

%( من مجموع 0وتشمل مقاطعة واحدة لتشكل يسبة): ( دونماً 806 – 411الفئة الثانية ) -2
( 200/ الركبايية( بلغت مساحتها )00وهي مقاطعة )المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول السمسم 

%( من مجموع المساحة المستثمرة بمح ول السمسم. ويلحظ ان االهمية 00.77دويمال لتشكل يسبة )
%( والتي 23.72اليسبية للمساحة المستثمرة بزرا ة مح ول السمسم في الفجة األولى والثايية بلغت )

الركبايية( في حين بلغت األهمية اليسبية للمساحة في بقية  /00/ العسرة  07ت م مقاطعتين هما )
%( ويعزى سبب ول  ّلى سعة الحيازة الزرا ية  من 03.10( مقاطعة )02المقاطعات والبالغ  ددها )

هو  المقاطعات وبلة المتطلبات التي يحتاجها هوا المح ول ف  ل  ن ارتفاع اسعار  مما شجا 
 ثمار  فيها. المزار ين  لى التوسا في است

                                                           

( ايمن الشحادة العودة وزمي     المحا يل الزيتية والسكرية   وتكيولوجيتها )الجزء اليظر (   مطبعة دار الكتب   0)
 .   321  ص 7117جامعة دمشب   

شعبة  ( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية ما المهيدس الزرا ي محمد را ي حسن مسؤول بسم االيتاج اليباتي في7)
 .   02/2/7103زرا ة الشيافية بتاريخ 



 
 

 (30جدول )
 الحمزة ب اءلمح ول السمسم في  يةاإليتاجو  اإليتاجو  للمساحة الجغرافي التوزيا

 7102 لسية المقاطعات بحسب 

المساحة المستثمرة  رقم المقاطعة واسمها
ية اإلنتاج % )طن( اإلنتاج % )دونم(

 )كغم/دونم(
 150 1.23 10.5 1.98 70 / المالحة3
 163.33 1.73 14.7 2.54 90 / الشوفة4
 180 1.06 9 1.41 50 / البديري7
 250 4.4 37.5 4.24 150 / الدحاية1
 250 2.94 25 2.82 100 / الدحاية2
 195.24 4.82 41 5.93 210 / المالحة وابو صجم3
 185 1.74 14.8 2.26 80 / الجزيرة والفوار5
 198 3.49 29.7 4.24 150 / مدين6
 150 0.88 7.5 1.41 50 / هنبل7
 250 5.87 50 5.65 200 / الهرد2
 200 7.52 64 9.04 320 / المسعودية3
 150 0.7 6 1.13 40 / الهطبل4
 160 0.47 4 0.71 25 / الطلعة5
 185 0.43 3.7 0.56 15 / الجزرة5
 180 0.53 4.5 0.18 25 / العكروكية6
 190 1.79 15.2 2.26 80 / ابو الهفت8
 180 5.29 45 7.06 250 / ابو حياة9

 345 6.5 51.75 4.24 150 / هور اهلل10
 329 14.64 132 7.91 415 / الركبانية11
 280 39.46 336 33.9 1200 / العسرة12

 4135.14 100 901.4 100 3675 المجموع
 206.757 - 45.07 - 183.75 الوسط الحسابي

 0.99 تباطر معامل اال 
 67.98 االنحراف المعياري

)مركز القضاء، ناحية السدير، وناحية ر : مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في قضاء الحمزة المصد
. فيما استخرج الوسط الحسابي ومعامل االرتباط من قبل 2014، قسم اإلنتاج النباتي ، بيانات غير منشورة ، الشنافية( 
 الباحث. 

 
 



 
 

 (70خريطة )
  الحمزة ب اء)بالدويم( لمح ول السمسم في  للمساحة الجغرافي التوزيا

 7102 لسية المقاطعات بحسب 

 
 ( .61المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

بلغت المساحة المستثمرة بزرا ة مح ول السمسم  من هو  ( دونمًا : 410 – 15الفئة الثالثة ) – 3
لمستثمرة بالمح ول وت م هو  %( من مجموع المساحة ا03.10( دويمال لتشكل يسبة )7131الفجة )
 %( من مجموع المقاطعات المستثمرة بزرا ة المح ول. 71( مقاطعة زرا ية تشكل يسبة )02الفجة )
( مقاطعات تشكل 2المقاطعات التي لم يظهر بها مساحة مستثمرة بزرا ة المح ول ويبلغ  ددها ) –ب 

  (0)%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة.03.32يسبة )
( 30( طيال ويلحظ من الجدول )710.2بلغ مجموع اإليتاج لمح ول السمسم ):  اإلنتاجمن حيث  – 2

هيا  تباييال كبيرال في كمية اإليتاج بين المقاطعات الزرا ية  ّو ظهرت   لى كمية لإليتاج في مقاطعة 
 دم التجايس  %( من  جمالي اإليتاج وهوا يشير ّلى37.23( طيال وبيسبة )333/ العسرة( بلغت )07)

( طيال  ّو وجد 20.12في كميات اإليتاج بين مقاطعات ميطقة الدراسة  ن المعدل العام لإليتاج والبالغ )
( وهوا يشير ّلى التشتت الكبير بين كميات اإليتاج في 32.72ان بيمة االيحراف المعيار  بلغت )

( 2مح ول السمسم تتركز في )المقاطعات الزرا ية ومما سبب يت   ان االهمية اليسبية إليتاج 
/الم حة 3/الهرد  /ابو حياة  7/هور اذ  01/المسعودية  3/الركبايية  00/العسرة  07مقاطعات وهي )

وابو  جم( ّو بلغت األهمية اليسبية االجمالية إليتاج مح ول السمسم في المقاطعات التي تم وكرها 
( مقاطعة  ن 07ية المقاطعات والبالغ  ددها )%( في حين ال تزيد االهمية اليسبية في بق23.10)
(03.77 .)% 

وبد او حت بيمة معامل االرتباط ان الع بة بين المساحة واإليتاج   بة طردية موجبة وبوية وبد       
( ولغرض التأكد من الداللة االح اجية لقيمة معامل االرتباط تم 1.77بلغ معامل االرتباط للقيم )

( ّو بلغت القيمة المحسوبة 73( ودرجة حرية )1.10تحت مستوى معيوية ) (t)استعمال اختبار 
( وهوا يعيي ان بيمة معامل االرتباط دالة 7.137( وهي اكبر من بيمتها الجدولية البالغة )37.07)

اح اجيال. ولغرض و ف الع بة بين المساحة واإليتاج من خ ل التحليل الكمي ّو وجد ان زيادة وحدة 
( في كمية اإليتاج  وكشف 1.722المساحة المزرو ة بالمح ول يؤد  ّلى زيادة مقدارها ) واحدة في

%( والتغيرات الحا لة في كمية اإليتاج  ّو 77التحليل الكمي ان متغير المساحة بد فسر ما يسبتو )
ية (  يد مستوى معيو 2.70( وهي تفوب بيمتها الجدولية البالغة )0031المحسوبة  ) (F)كايت بيمة 

( وهوا يؤكد  همية ومعيوية متغير المساحة المزرو ة بالمح ول في زيادة 77.0( ودرجة حرية )1.10)
 ( . 72كمية اإليتاج كما يو حو الشكل )

                                                           

  ( . 2( الملحب ربم )(0



 
 

 ( 72شكل )
  7102خط االيحدار للمساحة واإليتاج لمح ول السمسم في ب اء الحمزة لسية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .61المصدر : اعتمادا على بيانات جدول )
 

( كغم/ دويم  ويلحظ 713.202بلغ المعدل العام إليتاجية مح ول السمسم )ية : اإلنتاجمن حيث  – 3 
( هيا   دم تجايس بين بيم اإليتاجية في ما بين المقاطعات الزرا ية لميطقة الدراسة  30من الجدول )

تاجية كما يو حها الجدول واستيادال ّلى المعالجة االح اجية تم تقسيم المقاطعات ّلى ث ث فجات اي
 ( و لى اليحو اآلتي :70( والشكل )37)
%( من 01وتشمل مقاطعتين لتشكل يسبة ): ( كغم / دونم 347 – 282ى )األولالفئة  – 1

/ الركبايية( بلغت مساحة هو  00/ هور اذ  01المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول السمسم وهما )
( طيال  ّو بلغت األهمية اليسبية للمساحة واإليتاج 023اج بلغت )( دويمال وبكمية ايت030الفجة )

%( لكلب ميهما  لى الترتيب  ويعود ارتفاع ايتاجية الدويم الواحد  من هو  الفجة 71.32%( و)00.32)
 ّلى توافر الظروف الم جمة لزرا تو من تربة وموارد ماجية.

%( من مجموع 71قاطعات لتشكل يسبة )( م2وتشمل )( كغم : 281 – 216الفئة الثانية ) – 2
/ الهرد( بلغت  7/ العسرة  07/ الدحاية  7/ الدحاية  0المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول السمسم )

( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية 222.0( دويمال وبكمية ايتاج بلغت )0301المساحة  من هو  الفجة )
 لب ميهما  لى الترتيب. %( لك27.20%( و)22.71للمساحة واإليتاج )

%( من مجموع 21( مقاطعة لتشكل يسبة )02وتشمل)( كغم / دونم : 215 – 150الفئة الثالثة ) – 3
( دويمال وبكمية ايتاج 0231المقاطعات المستثمرة بزرا ة مح ول السمسم  بلغت مساحة هو  الفجة )

%( لكلب ميهما 77.22%( و)37.23ج )( طيال  ّو بلغت االهمية اليسبية للمساحة واإليتا737.7بلغت )



 
 

 لى الترتيب  ويعود السبب في ايخفاض ايتاجية هو  الفجة ّلى ايخفاض في المساحة المزرو ة لميافسة 
 محا يل  يفية اخرى  ف  ل  ن توافر الح ص الماجية الكافية في بعض المقاطعات. 

 (37) جدول
   حمزةال ب اء في مح ول السمسم إليتاجية اليسبي التوزيا

 7102 لسية الزرا ية المقاطعات بحسب

المساحة  رقم المقاطعة واسمها ية )كغم / دونم(اإلنتاجالفئة 
 )دونم(

 اإلنتاج
 )طن(

 االهمية النسبية%
 اإلنتاج المساحة

 / هور اهلل 10 347 - 282 المرتفعة
 20.38 15.37 183 565 / الركبانية11

 / الدحاية2 / الدحاية ،1 281 - 216 المتوسطة
 49.75 44.90 448.5 1650 / الهرد2/ العسرة ، 12

 215 - 150 المنخفضة

 / الشوفة4/ المالحة ، 3
 / مدين 6/ البديري ، 7
 / الجزرة5/ المالحة وابو صجم، 3
 / هنبل7/ الطلعة، 5
 / الهطبل4/ المسعودية، 3
 / ابو الهفت8/ العكروكية ، 6
 / الجزيرة والفوار5/ ابو حياة ، 9

1460 269.9 39.73 29.87 

 100 100 901.4 3675 المجموع 

 ( .61المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول ) 
 

 (70شكل )
 7102الفجات اإليتاجية لمح ول  السمسم في ب اء الحمزة لسية 

 
 ( .62المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
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 المبحث الثاني 
 حيواني لنإنتاج ال األرض الزراعيةاستعماالت 

الزرا ية المستثمرة لإليتاج الحيوايي  لى بدر كبير من االهمية  األرضتعد دراسة استعماالت          
الزرا ية  وول  أليها تعد  ي رال مهمال في العمليات الزرا ية  فهي تؤلف  األرضفي دراسة استعماالت 

ليات المهمة في توفير فرص العمل في مادة غواجية مهمة لما تحويو من مواد غواجية للسكان و حد الفعا
  ة وتشكل م درَا لدخل الفردرفد ال يا ات  امة وال يا ات الغواجية خا ياف  ولكويها رافدال لاالر 

ف  ل  ن االستفادة من مخلفاتها بو فها اسمدة   وية لها اهميتها في تيشيط ايتاجية التربة 
 وم ا فتها.

من الحيوايات تتباين مكاييال    دادة ان ميطقة الدراسة تتميز بوجود وبد ظهر من الدراسة الميدايي      
 اإليتاجبين مقاطعاتها ويت ف اسلوب العياية بالحيوايات بالتخلف  و دم وجود  فة التخ ص في 

 ّو يقوم  كثرالحيوايي  اإليتاجيسود اليظام التقليد  في استثمارها الو  يت ف بايخفاض  ّوالحيوايي 
رداءة وبلة  ّلىجايب ممارسة ايتاج المحا يل الزرا ية المختلفة مما ادى  ّلىربية الحيوايات الف حين بت

جايب  ّلى%( من الف حين يقومون بتربية الحيوايات الحقلية 21الحيوايي فيها  ولول  ظهر ان ) اإليتاج
 ممارستهم زرا ة وايتاج المحا يل المختلفة. 

اكثر من ايواع  او ال يو تمتل  في ميطقة الدراسة تبين ان كل  اجلة ومن خ ل الدراسة الميدايية      
ي تربى في الميطقة لغرض مقاطعات ميطقة الدراسة )االبقار  االغيام  الما ز( الت الحيوايات في  كثر

و االسته   الميزلي من اللحوم وميتجات االلبان. وتسا د بيايات التوزيا الجغرافي لإليتاج التسويب  
ايي في ميطقة الدراسة في معرفة طبيعة التوزيا القاجم لإليتاج الحيوايي ويمكن التعرف  لى الحيو 

المقاطعات االكثر استعماالل وتل  التي يقل فيها االستعمال مما يسا د  لى و ا الخطط والبرام  التيمية 
 الحيوايي. اإليتاجالم جمة وال زمة لتيمية 

 لى اساس يو ية الحيوان  يوايي في ميطقة الدراسة جرى توزيعوالح وللكشف  ن اهمية اإليتاج    
الحيوايات  لى اخت فها كوحدة بياس بدالل من المساحة االكثر شيو ال    دادواهميتو وا تمدت الدراسة 

واستعماالل وسيتياول التوزيا الجغرافي ل ستعماالت المخ  ة لإليتاج الحيوايي والتي تشمل )االغيام  
في ميطقة الدراسة والتي  التي تمثل التركيب اليو ي لإليتاج الحيوايي الما ز  الجاموس  االبل(االبقار  

   داد( ر س من )االغيام  واالبقار  الما ز  الجاموس  االبل( والتي ايفردت بها 730707بلغ  ددها )
الواسعة من المرا ي توافر المساحات  ّلىى األولاالغيام  لى يحو كبير ويرجا سبب احت لها المرتبة 

الزرا ية التي تزرع الحبوب السيما مح ولي الحيطة والشعير والو   را يالطبيعية  ف  ل  ن األ
  (0)تشكل مخلفاتو  لفال جيدال لألغيام.
                                                           

  ( الدراسة الميدايية   استمارة االستباية   المحور الرابا. 0)



 
 

%( من المجموع الكلي لبقية 22.2( ر سال بيسبة )717011) بلغ  دد األغيام في ميطقة الدراسة    
%( من المجموع الكلي 07.3( ر سال وبيسبة )37321االبقار البالغ )   دادليها الحيوايات في الق اء وت

%( من العدد الكلي  اما االبل 2( ر سال وبيسبة )02211وجاءت بالمرتبة الثالثة الما ز والبالغ  ددها )
( 221)%( اما الجاموس فقد جاء بالمرتبة االخيرة وبد بلغ  ددها 0.3( ر سال وبيسبة )2727بلغ  ددها )

الدراسة كما هو مبين في الجدول الحيوايات الحقلية في ميطقة    داد%( من مجموع 1.7ر سال وبيسبة )
 ( .73( والشكل )33)

 (33جدول )
  7102لسية  الحيوايية في ب اء الحمزة الثروة  دادالتوزيا الجغرافي أل

 النسبة % العدد / رأس  نوع الحيوانات 
 78.8 209500 االغنام

 12.3 32640 بقاراال
 7 18800 الماعز
 1.6 4249 االبل

 0.2 770 الجاموس
 100 265959 المجموع

المصدر : مديرية زراعة محافظة القادسية، الشعب الزراعية في )الحمزة، السدير، الشنافية( قسم خدمات 
 . 2014الثروة الحيوانية وقسم التخطيط والمتابعة ، بيانات )غير منشورة( 

 
 ( 73شكل )

  7102لسية  الحيوايية في ب اء الحمزة الثروة  دادألاليسبي  زياالتو 

 
 ( .63المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )
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   دادا التوزيا الجغرافي لإليتاج الحيوايي في ميطقة الدراسة فهو متباين من حيث ايواع و مب      
 الحيوايات وسيتم دراستها  لى اليحو اآلتي: 

 ام : ـــنـــاالغ – 1
تم تربيتها لغرض تأمين  الوين ا تيوا بتربية االغيام ّويعد سكان ب د ما بين اليهرين من اواجل      

احتياجات االيسان من اللحوم الحمراء وااللبان واال واف والجلود وغيرها كما تدل  ليها اآلثار المكتشفة 
م وكيفية االستفادة من  لبايها وتيتمي االغيام وجدت اختام يشورية تبين طريقة ر ي االغيا ّوفي العراب 
اال ل اآلسيو  وهي من االغيام البرية  وات الويل العريض المكتيز بالمادة الدهيية الميتجة  ّلىالعرابية 

 ( 0)لل وف الطويل الخشن الو  ي ل  ل يا ة السجاد والم بس ال وفية.

يبلغ  ددها  ّولحيوايات الحقلية في ميطقة الدراسة  ا   دادى بين األولتحتل االغيام المرتبة         
 %( من مجموع الحيوايات في ميطقة الدراسة البالغ  ددها22.2( ر سال وهو ما يعادل يسبة )717011)
االغيام يختلف  ن توزيا   دادالتوزيا الجغرافي أل نَّ (  32( ر سال  ويظهر الجدول )730707)

يمكيها الر ي في المرا ي القليلة اال شاب في  جميعها ّوهاتها ج األخرى فهي تيتشر فيالحيوايات 
واال  ف الخ راء والتبن والشعير   المزرو ة را يبما يتخلف في األ وتقتتاتالبور  را يالسهول واأل

والورة البي اء واال  ف الجافة وتمتاز االغيام بالمقاومة وبابليتها في بطا المسافات الطويلة في طلب 
االمطار ثم  بها ّلى البادية الغربية بعد تسابطالسيما في ف ل الشتاء  يدما يوهب بها ا حاالمر ى 

ى بعد ان تقل اال  ف في المرا ي معتمدين  لى بقايا المحا يل األولمياطقهم  ّلىيعود هؤالء الر اة 
مقاطعة واخرى تبعال  االغيام بين   دادوتتباين  (7)الحقلية والحشاجش التي تيمو ما المحا يل الزرا ية.
مساحات واسعة لتر ى فيها   ّلىايها تحتاج  ّولتوافر المرا ي ومساحة وملكية الحيازات الزرا ية  

فجات كما يظهر  ّلى  ربااالغيام في ميطقة الدراسة تم ت ييف بياياتها   دادولتو ي  التباين المكايي أل
 ( و لى اليحو اآلتي: 77في خريطة )

%( من 2.33ت م هو  الفجة مقاطعتين تشك ن يسبة ): ( رأساً 23000 – 15500ى )األولالفئة  – 1
/ العسرة( ويظهران في الجهة الوسطى والغربية 07/ الهطبل  2مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وهما )

   داد%( من مجموع 70( ر سال تشكل يسبة )22111من ميطقة الدراسة  بلغ  دد االغيام فيهما )
 ( ر سال. 717011ميطقة الدراسة والبالغة ) االغيام في

                                                           

( يجيب توفيب غزال ومظفر يافا ال اجغ   ايتاج االغيام وال وف   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  دار الكتب للطبا ة 0)
  . 030  ص 0721ة المو ل   واليشر   جامع

  . 71/3/7103( الدراسة الميدايية  المقابلة الشخ ية ما  دد من مربي االغيام في ياحية الشيافية بتاريخ 7)



 
 

 ( 32جدول )
  الحيوايية في ب اء الحمزة  الثروة  دادالتوزيا الجغرافي أل

   7102بحسب المقاطعات لسية 
عدد  رقم المقاطعة واسمها 

 االغنام
عدد  %

 الماعز
عدد  %

 االبقار
عدد  %

 الجاموس
عدد  %

 االبل
% 

 6 250 1.3 10 6.1 2000 5.3 1000 3.8 8000 / المالحة3
 6.5 280 0.1 7 4.6 1500 5.3 1000 3.3 7000 / الشوفة4
 5.3 220 -- -- 3 1000 5.3 1000 4.2 9000 / البديري7
 18.9 800 -- -- 3 1000 7.9 1500 5.7 12000 /عزيز اهلل8
 11.7 500 -- -- 4.6 1500 5.3 1000 3.8 8000 / ابو حشيش9

 4.7 200 7.2 55 5 1600 5.3 1000 5.2 11000 / الرملة11
 3.5 150 -- -- 3 1000 7.9 1500 2.8 6000 / الرملة12
 2.4 100 16.3 125 2 640 1 200 1.1 2450 / الدحاية1
 22.3 950 17.6 136 3.5 1130 3.4 650 4.9 10300 / الدحاية2
 8 336 9.6 74 7.5 2460 4.2 800 6.8 14340 / المالحة وابوصجم3
 3.2 138 -- -- 1.7 570 1.6 300 2.4 5160 يرة والفوار/ الجز 5
 4.1 175 4.5 35 4.5 1450 4 750 5.8 12200 / مدين6
 2.4 100 22 170 4.8 1580 2.6 500 5.1 10800 / هنبل7
 -- -- 3 23 23 7500 7.9 1500 7.1 15000 / الهرد2
 -- -- -- -- 1.4 475 1 200 0.7 1500 / المسعودية3
 0.04 2 2 15 1.6 530 7.9 1500 10 21000 بل/ الهط4
 0.02 1 2.6 20 0.7 250 2.6 500 2.8 6000 / الجزرة5
 0.04 2 2 15 0.9 300 0.5 100 0.9 2000 / الطلعة5
 -- -- -- -- 0.1 63 0.5 100 0.3 750 / العكروكية6
 -- -- -- -- 2.4 810 2.6 500 3.2 6500 / ابو الهفت8
 -- -- 2 15 0.3 130 1 200 0.2 500 / ابو حياة9

 -- -- 5.2 40 2.2 750 5.3 1000 3.8 8000 / هور اهلل10
 0.4 20 1.3 10 10.7 3500 2.6 500 4.2 9000 / الركبانية11
 0.5 25 2.6 20 2.7 900 7.9 1500 10.9 23000 / العسرة12

 100 4249 100 7700 100 32640 100 18800 100 209500 المجموع

قسم )مركز القضاء، ناحية السدير، وناحية الشنافية( ر :  مديرية زراعة محافظة القادسية ، الشعب الزراعية في المصد
 .  2014خدمات الثروة الحيوانية والمتابعة والتخطيط ، بيانات غير منشورة ، 

 
 
 



 
 

 (77خريطة )
   7102بحسب المقاطعات لسية   داد األغيام في ب اء الحمزةألالتوزيا الجغرافي 

 
 ( .64المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

%( 32.0( مقاطعات تشكل يسبة )7 مت هو  الفجة ) :( رأساً 15501 – 8001الفئة الثانية ) – 2
%( من 27.22( ر سال تشكل يسبة )013321االغيام فيها) من مقاطعات ميطقة الدراسة  بلغ  دد

/ الدحاية  7/ الرملة  00 زيز اذ  /2/ البدير   2اطعات )ة وتشمل مقمجموع االغيام في ميطقة الدراس
الركبايية( وتتوزع هو  المقاطعات في الجهات /00/الهرد  7/هيبل  2/ مدين  3  / الم حة وابو  جم3

 الوسطى والشمالية والجيوبية والجيوبية الشربية من ميطقة الدراسة. 
%( من 01( مقاطعة تشكل يسبة )07  الفجة )ت م هو :( رأساً 8000 – 500الفئة الثالثة ) – 3

%( وتتوزع 77.77( ر سال تشكل يسبة )30331مقاطعات ميطقة الدراسة بلغ  دد االغيام فيها )
/ ابو الهفت  2/ الم حة  3/ الشوفة( والوسطى )2مقاطعات هو  الفجة في الجهات الجيوبية والشربية )

/ الطلعة( 0/ هور اذ  01/ الرملة  07الجزيرة والفوار  /0/ الدحاية  0/ المسعودية  3/العكروكية  3
االغيام في مقاطعات الفجات الث ثة    دادفي الجهة الغربية والجيوبية الغربية ويعود سبب ارتفاع يسبة 

سعة مساحة الحيازات الزرا ية فيها  مما ييعكس  لى سعة المرا ي المتوافرة التي تكون اما  ّلىالسابقة 
المستثمرة  األخرى ة في االجزاء الغربية من ميطقة الدراسة  او مخلفات محا يل الحبوب طبيعية خا

 هو  المقاطعات ف  ل  ن توافر م ادر الميا  الرواء هو  الحيوايات.  را ي من 
%( من 2.02 مت هو  الفجة مقاطعة واحدة تشكل يسبة ) :( رأساً 500أقل من الفئة الرابعة ) – 4

االغيام    داد/ابو حياة( في الجهة الجيوبية  بلغت 7يطقة الدراسة وتشمل مقاطعة )مجموع مقاطعات م
االغيام في هو  الفجة الرابعة مقارية ما    داد%( وسبب ايخفاض يسبة 1.72( ر سال بيسبة )011فيها )

ا يعيي  دم  غر مساحات الحيازات الزرا ية فيها مم ّلىى والثايية والثالثة  يعود األولمقاطعات الفجات 
 كبيرة من هو  الحيوايات.    دادتوافر المرا ي ال زمة الستيعاب 

 ار : ـــــاالبق – 2
يسان بجزء من حاجاتو الغواجية المتمثلة الحيوايات الحقلية التي تزود اإل االبقار من اهم تعدب      

لها كمواد خام بالجايب همية ميتجاتها لدخو راء والحليب ومشتقاتو  ف  ل  ن  بميتجات اللحوم الحم
سية ب. م( وان  3111) ّلى. تعود تربية االبقار في العراب األخرىال يا ي واالستعماالت المتعددة 

  (0)االبقار الهيدية واآلسيوية. ّلىا ل هو  االبقار التي يشأت في العراب تعود 
الغراض ميها ما تربى من اجل ميطقة الدراسة ايواع مختلفة من س الت االبقار متعددة افي توجد       

و كليهما معال وميها االبقار )الجيوبي( وهي ابقار يب وميها ما يربى من  جل اللحوم  ميتجاتها من الحل
من اهم س الت االبقار ا في المياطب الجيوبية من العراب   وتعد ابقار )الفريزيان( محلية تيتشر تربيته

                                                           

( حافظ ابراهيم محمود   الثروة الحيوايية في العراب وسبل تطويرها  جامعة المو ل   كلية الطب البيطر    دار الكتب 0)
 .  73  ص 0721للطبا ة واليشر  



 
 

يشأ هوا اليوع في هوليدا و لماييا  ّوة  امة وميطقة الدراسة خا ة  االجيبية التي تم ادخالها للعراب ب ور 
( كغم 211 -311) ّلى  ي ل وزن االياث ميها االبيض واالسود  و االبيض واالحمرويت ف بلويو 

  (0)( كغم.701 -201ارب )ددددديق اما الوكور تزن ما
م جمتو لمختلف الظروف المياخية ف  ل  ن ويتميز هوا اليوع من االبقار ب ()اما االبقار المهجية      

 ّوبلويها االسود واالبيض وب ر ها الكبير  اإليتاجية ّو تت ف اغلب االبقار المهجيةزيادة موا فاتو 
 ّلى( كغم خ ل الموسم وت ل يسبة الدهن في الحليب 0227ي ل معدل ايتاجها للحليب )

في ميطقة الدراسة بلغ  دد االبقار  ّوها   دادية من حيث وتأتي تربية االبقار بالمرتبة الثاي (7)%(.3.2)
الحيوايات في ميطقة الدراسة ما تباين    داد%( من اجمالي 07.3و ما يعادل )( ر سال  37321)

 توزيعها الجغرافي بين مقاطعة واخرى.
لى  ربا فجات ّاالبقار في ميطقة الدراسة تم ت ييفها   دادوللكشف  ن طبيعة التباين المكايي أل     

 ( و لى اليحو اآلتي: 73كما تو حو خريطة )
( ر سال تشكل يسبة 2011االبقار فيها )   دادبلغ  :( رأساً 7500 – 5022ى )األولالفئة  – 1
%( 2.02%( من مجموع االبقار في ميطقة الدراسة ت م هو  الفجة مقاطعة واحدة تشكل يسبة )77.72)

 / الهرد( في الجهة الوسطى. 7وهي مقاطعة )من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة 
بلغ  دد المقاطعات في هو  الفجة مقاطعة واحدة تشكل : ( رأسًا 5021 – 2543الفئة الثانية ) – 2

/ الركبايية( في الجهة الغربية  بلغت 00%( من مقاطعات ميطقة الدراسة وهي مقاطعة )2.02يسبة )
%( من مجموع االبقار في الميطقة 01.27تشكل يسبة ) ( ر سال 3011االبقار في هو  الفجة )   داد

 ( ر سال.37321والبالغ  ددها )
%( من 22.0( مقاطعة تشكل يسبة )70ت م هو  الفجة ) :( رأسًا 2542 -64الفئة الثالثة ) – 3

( 70020االبقار فيها ) مختلف جهات ميطقة الدراسة  بلغت   دادمجموع مقاطعات الميطقة وتتوزع في 
االبقار    دادكثر من ي ف جموع االبقار في ميطقة الدراسة      %( من م33.01لتشكل يسبة ) ر سال 

سعة مساحاتها  ّلىاالبقار في هو  المقاطعات  سة  ويعود السبب في ارتفاع يسبة   دادفي ميطقة الدرا
حا يل في هو  المقاطعات ف  ل  ن تركز م المساحات المستثمرة بمحا يل العلفوبالتالي سعة 
 لفال لهو  الحيوايات ف  ل  ن اليخيل شجار الحشاجش والثمار المتسابطة من  تشكل  ّوالبستية فيها 

 بربها من االسواب حيث يتم ت ريف ميتجاتها. 

                                                           

( كامل حمزة فليفل االسد    الخ اجص المياخية في العراب و  بتها المكايية في تربية االبقار وايتاجها   رسالة ماجستير )غير 0)
 .   077  ص7112ميشورة(   كلية اآلداب  جامعة الكوفة   

( : يق د بالمهجن ) الت ا لية وات ايتاجية  الية. هي االبقار التي تيت  من مزاوجة االبقار المحلية بس  
  . 37 – 32  ص0722علمي  جامعة بغداد   بغداد  ( جميل محمد سعيد   تربية الحيوان و حتو   وزارة التعليم العالي والبحث ال7)



 
 

 (73خريطة )
 7102بحسب المقاطعات لسية   داد األبقار في ب اء الحمزةألالتوزيا الجغرافي 

 
 ( .64دول )المصدر : اعتمادًا على بيانات ج



 
 

  :فاقل( رأساً  64الفئة الرابعة ) – 4
%( من مجموع االبقار في ميطقة 1.71( ر سال تشكل يسبة )33االبقار في هو  الفجة ) بلغت   داد     

%( 2.02تشكل يسبة ) ّو/ العكروكية( في الجهة الوسطى 3الدراسة وت م مقاطعة واحدة وهي مقاطعة )
االبقار في الفجة الرابعة ب ورة وا حة بالمقارية ما الفجات    داد من مجموع مقاطعات الميطقة تقل

المخ  ة لمحا يل العلف  را يبلة مساحة األ ّلىى والثايية والثالثة ويعود السبب في ول  األول
 ّلىبسبب  غر مساحة بعض المقاطعات ف  ل  ن شحة الموارد الماجية للبعض اآلخر ميها باإل افة 

هو  المقاطعة تشتهر بزرا ة مح ولي الحيطة والشعير وهي محا يل ال  را ي ول  فان بسم من 
 ياية خا ة من حيث يو ية الغواء كما  ّلىتسا د مخلفاتها بعد الح اد  لى تربية االبقار التي تحتاج 

ا ايها ال تستطيا بطا مسافات بعيدة بحثال  يو وال تتحمل العطش مثل االغيام والما ز كول  تتركز تربيته
 تيتشر محا يل العلف والبستية.  ّوفي المقاطعات القريبة من م ادر الميا  

 ز : ــــاعــالم – 3
محدودة ولحومها غير مستحبة وايتاجيتها بليلة وتر ى الما ز في  هي حيوايات وات بيمة ابت ادية     

لى التربة في المياطب المياطب وات الحشاجش التي ي عب ان تر ى  ليها االغيام وتمثل خطورة كبيرة  
التي تر ى فيها ول  اليها تقتلا الحشاجش من جوورها مما يؤد  ّلى تفتت التربة و عوبة استغ لها في 

ف  ل  ن تسلقها االشجار مما يؤد  ّلى تكسرها لول  ال يرغب المزار ين بتربيتها بالرغم من  (0)الزرا ة.
( ما 72حيوايات ويظهر من مقارية خريطة توزيا الما ز )ان تكلفة تربيتها ابل تكلفة من تربية بابي ال

(  نَّ تربية بطعان الما ز تتوزع في جميا المقاطعات التي تتوزع فيها تربية 77خريطة توزيا االغيام )
%( من مجموع الحيوايات 2( ر سال  و ما يعادل )02211االغيام  بلغ  دد الما ز في ميطقة الدراسة )

(. وللكشف  ن 32وهو بول  يحتل المرتبة الثالثة بعد االبقار واالغيام جدول ) الحقلية في الميطقة 
طبيعة التباين المكايي أل داد الما ز في ميطقة الدراسة تم ت ييفها ّلى  ربا فجات كما تو حو الخريطة 

 (  لى اليحو اآلتي : 72)
%( 71.23ت تشكل يسبة )( مقاطعا0ت م هو  الفجة ): ( رأسًا 1500 – 1034ى )األولالفئة  – 1

/ الرملة( في وسطها 07/ الهطبل  2/ زيزاذ  2من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وتشمل مقاطعات )
( ر سال بيسبة 2011/ الهرد( في الجهة الغربية ميها  بلغت   داد الما ز فيها )7/ العسرة  07ومقاطعة )

 ( ر سال. 02211البالغ )%( من مجموع   داد الما ز في ميطقة الدراسة و 37.27)
                                                           

  . 777  ص 7111(  لي احمد هارون   جغرافية الزرا ة  دار الفكر العربي   القاهرة   0)



 
 

 (72خريطة )
 7102بحسب المقاطعات لسية   داد الما ز في ب اء الحمزةالتوزيا الجغرافي أل

 
 ( .64المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

( مقاطعات تشكل 7بلغ  دد المقاطعات في هو  الفجة ): ( رأسًا 1033 – 567الفئة الثانية ) – 2
مقاطعات الميطقة وتتوزع مقاطعات هو  الفجة  في جهات مختلفة من ميطقة  %( من مجموع32.0يسبة )

/ ابو 7/ البدير   2/ الدحاية  7/ الم حة  3الدراسة ّو تظهر اربا مقاطعات في الجهة الوسطى )
/ الرملة( وتبرز 00/ الشوفة  2حشيش( وتظهر في الجهات الشربية والجيوبية الشربية مقاطعتين هما )

/ مدين( في الجهة 3/ هور اذ( في الجهة الجيوبية الغربية من ميطقة الدراسة ومقاطعة )01مقاطعة )
%( من 23.37( ر سال تشكل يسبة )2711الشمالية الشربية  بلغت   داد الما ز في هو  الجهات )

 مجموع الما ز في ميطقة الدراسة. 
%( من 33.33مقاطعات تشكل يسبة )( 2 مت هو  الفجة ): ( رأسًا 566 – 100الفئة الثالثة ) – 3

/ المسعودية( في الجهة الشمالية وتظهر مقاطعة 3/ الدحاية  0مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وهي )
/ هيبل( في 2/ الجزرة  0/ابو الهفت  2/ الجزيرة والفوار( في الجهة الشربية بييما تظهر مقاطعات )0)

/ الركبايية( في الجهة الجيوبية والجيوبية الغربية 00  /ابو حياة7الجهة الوسطى ميها وتظهر مقاطعة )
%( من مجمو ها في 00.23( ر سال لتشكل يسبة )7711ميها  بلغت   داد الما ز في هو  الفجة )

 الميطقة . 
%( من مجموع 2.3ت م هو  الفجة مقاطعتين تشك ن يسبة ): رأساً ( 100الفئة الرابعة )اقل من  – 4

( 711/ الطلعة( بلغت   داد الما ز فيها )0/ العكروكية  3سة تشمل مقاطعات )مقاطعات ميطقة الدرا
%( من مجمو ها في الميطقة ويعود سبب ايخفاض   داد الما ز في الفجتين الثالثة 0.13ر سال بيسبة )

والرابعة ّلى بلة مساحتها وايتشار زرا ة محا يل البستية في  كثرها وبسبب بدرة الما ز  لى تسلب 
ار الفاكهة وات ف اغ ايها وثمارها وهو حيوان بليل اإليتاج لول  يتجو الف حين يحو تربية حيوايات اشج

 اخرى مثل االبقار واالغيام وات المردود االبت اد  االوفر. 
 ل( : ــــال )األبــالجم – 4

س للسكان الوين تعد الجمال وات اهمية ابت ادية وغواجية ّو يستعمل لحمها ولبيها كغواء رجي       
يمتهيون تربيتها كما يستعمل وبرها في  يا ة بيوت الشعر ا افة ّلى استعمالها كواسطة يقل. يوجد في 
العراب يو ين من الجمال األول وو السيامين ويعود تاريخ استجياسة ّلى االلف الثالث ببل المي د في 

من الجمال احادية السيام وظهرت في الجزيرة العربية اما اليوع الثايي  (0)الميطقة الوابعة بين تركيا وايران 
سية ب. م( وهو اليوع الساجد في ميطقة الدراسة  ف  ل  ن انَّ  كثر مربي الجمال هم  0211حوالي )

من الر اة الرحل )البدو( الوين استقر بسم ميهم في  دد من مياطب الدراسة ميو سيوات في األرا ي 
كما ف لوا االستقرار بالقرب من م ادر الميا  المتمثلة بميا  يهر الفرات  التي تتوافر فيها المرا ي  

وتفر اتو ي اف اليها بسم من اآلبار والعيون المتواجدة في ميطقة الدراسة. يعد السبب الرجيس في تربية 

                                                           

  .  11الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطويرها ، المصدر السابق ، صحافظ ابراهيم محمود ،  (3)



 
 

استفادتهم الجمال هو تمس  هؤالء )البدو( بالعادات والتقاليد التي توارثوها  ن يباجهم واجدادهم ف  ل  ن 
%( من اجمالي 0.3( ر سال تشكل يسبة )2727من ميتجاتها من اللحم والحليب. وبد بلغت   دادها )

( يلحظ التباين في توزيعها بين المقاطعات الزرا ية ّو 32الحيوايات في ميطقة الدراسة ومن الجدول )
ن تقسيم المقاطعات الزرا ية ( ر سال ويمك733.10يظهر  دم التجايس بين   دادها وبلغ المعدل العام )

 ّلى بسمين هما : 
%( من 20( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة )02المقاطعات التي ظهرت بها تربية األبل ويبلغ  ددها ) –  

مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة او للكشف  ن التباين المكايي أل داد األبل فيها تم ت ييفها ّلى  ربا 
 وهي كاآلتي:  (70فجات كما تظهر  الخريطة )

( ر سال تشكل يسبة 0201بلغت   داد األبل في هو  الفجة )( رأسًا : 958 – 641ى )األولالفئة  – 1
( ر سال  ت م هو  الفجة مقاطعتين 2727%( من مجموع   داد األبل في ميطقة الدراسة البالغ )20.07)

/  زيزاذ  2بل وهما مقاطعة )%( من مجموع المقاطعات التي تظهر بها تربية األ00.00تشكل يسبة )
 / الدحاية( والتي تظهر في الجهة الوسطى من ميطقة الدراسة.7
تقل   داد األبل في هو  الفجة بالمقارية ما الفجة األولى بلة : ( رأسًا 640 – 323الفئة الثانية ) – 2

ل في ميطقة %( من مجموع   داد االب07.32( ر سال لتشكل يسبة )233وا حة ّو بلغت   دادها )
/ابو حشيش( لتشكل يسبة 7/الم حة وابو  جم  3الدراسة وت م هو  الفجة مقاطعتين هما )

%( من مجموع المقاطعات التي تظهر بها تربية األبل  وبد شكلت مقاطعات الفجة األولى 00.00)
المرا ي  %( من مجموع   داد األبل في الميطقة  بسبب سعة مساحاتها وتوافر31.22والثايية يسبة )

الطبيعية في األرا ي غير المستثمرة ال الحة وغير ال الحة ميها. ف  ل  ن تكيف األبل ما الظروف 
 المياخية في ميطقة الدراسة. 

%( من 30.00( مقاطعة تشكل يسبة )00ت م هو  الفجة ): ( رأسًا 322 – 5الفئة الثالثة ) – 3
( ر سال يسبة 302د بلغت   داد األبل فيها )مجموع المقاطعات التي تظهر بها   داد األبل وب

%( من مجموع   داد األبل في ميطقة الدراسة وتتوزع مقاطعات هو  الفجة في جهات مختلفة 37.17)
/ الرملة( في الجهة الوسطى وفي الجهة 7/ البدير   2/ الم حة  3من الميطقة ّو تظهر مقاطعة )
/ مدين( في الجهة 3/ الجزيرة والفوار( وتظهر مقاطعة )0  / الدحاية0الشمالية الشربية تظهر مقاطعة )

/ العسرة( في الجهة الغربية 07/ الركبايية  00الشمالية الشربية  من الميطقة بييما تظهر مقاطعتي )
 والجيوبية الغربية من ميطقة الدراسة. 

 



 
 

 (70خريطة )
 7102لمقاطعات لسية بحسب ا  داد الجمال )األبل( في ب اء الحمزةألالتوزيا الجغرافي 

 
 ( .64المصدر : اعتمادًا على بيانات جدول )



 
 

( ر سال 0وهي ابل الفجات في   داد األبل  ّو بلغت   دادها )( رأسًا : 5الفئة الرابعة )أقل من  – 4
( مقاطعات تشكل يسبة 3%( من مجموع   داد األبل في ميطقة الدراسة وت م )1.07تشكل يسبة )

المقاطعات التي تظهر بها   داد األبل في الميطقة وهي )الهطبل  الجزرة   %( من مجموع03.32)
( لكل ميهما  لى الترتيب  ويعود سبب ايخفاض يسبة   داد األبل 0  0  2الطلعة( التي تحمل االربام )

 في هو  الفجة ّلى  غر مساحات مقاطعاتها ف  ل  ن  دم توافر المرا ي فيها.
%( من 70( مقاطعات تشكل يسبة )3ر بها   داد األبل ويبلغ  ددها )هيا  مقاطعات لم تظه –ب 

/ ابو 7/ ابو الهفت  2/ العكروكية  3/ المسعودية  3/ الهرد  7مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة وهي )
 / هور اذ(. 01حياة  

 وس : ـــامـــــالج – 5
االبت ادية والغواجية للسكان االب انَّ ما  يتشابو الجاموس ما الحيوايات الموكورة سابقال في  هميتو     

يختلف فيو هو البيجة التي يعيش فيها فهو يحتاج ّلى م در ماجي داجم لول  يجد توزيعو الجغرافي  لى 
 امتداد شط الديوايية وشط الشيافية في ميطقة الدراسة. 

لو  يعيش فيو من  حسن  يواع ويعدب الجاموس العرابي الو  يمتاز بقابليتو  لى التكيف ما المحيط ا     
الجاموس في العالم ويربى من اجل ايتاج الحليب ومن اهم  فاتو ايو يستمر في ا طاء الحليب لمدة 

يحتل الجاموس المرتبة الخامسة من بين   داد الحيوايات في ميطقة الدراسة  (0) شرة  شهر من السية.
اين المكايي لتوزيا الجاموس بين مقاطعاتها  ّو ( الو  يظهر من خ لو التب32وهو ما يو حو الجدول )

ييتشر في بعض المقاطعات ويختفي في البعض اآلخر كما انَّ هيا  تباييال كبيرال بأ داد  بين المقاطعات 
 التي يتوزع فيها. 

وبد  سهم توبف معمل البان القادسية في  دم التوسا بتربية الجاموس في الميطقة أليو كان       
زءال كبيرال من ايتاجو  باإل افة ّلى ول  يدخل العامل االجتما ي كعامل مؤثر  لى التوسا في يستهل  ج

وهوا وا   من خ ل م حظة خريطة توزيا الجاموس في ميطقة الدراسة  ّو يظهر ان هيا   (7)تربيتو
/ابو 2زيز اذ   / 2مقاطعات تتوافر فيها البيجة المياسبة لتربيتو االب ايو يختفي فيها مثل مقاطعات )

%( 1.7( ر س تشكل يسبة )221/ ابو حشيش( وبد بلغت   داد الجاموس في ميطقة الدراسة )7الهفت  
 من اجمالي   داد الحيوايات في ميطقة الدراسة. 

( يلحظ التباين في توزيعها بين المقاطعات الزرا ية فيظهر التشتت و دم التجايس 32ومن الجدول )     
 %( ر سال ويمكن تقسيم المقاطعات ّلى بسمين هما : 22.07و بلغ المعدل العام )بين   دادها ّ

                                                           

  .  320خطاب  كار العايي   جغرافية العراب الزرا ية   م در سابب   ص (0)
( الدراسة الميدايية   المقابلة الشخ ية ما المهيدس الزرا ي  امر محمد ر ا مدير بسم االيتاج الحيوايي (7

  .  72/2/7103في القادسية بتاريخ 



 
 

( مقاطعة زرا ية لتشكل يسبة 03المقاطعات التي ظهرت بها تربية الجاموس ويبلغ  ددها ) –  
%( من مجموع مقاطعات ميطقة الدراسة  وللكشف  ن التباين المكايي أل داد الجاموس فيها تم 33.32)

 ( وهي كما يأتي : 73لى  ربا فجات كما تظهر  الخريطة )ت ييفها ّ
( ر سال لتشكل 230بلغت   داد الجاموس  من هو  الفجة ): ( رأسًا 178 – 122ى )األولالفئة  – 1

( 3%( من مجموع   داد الجاموس في المقاطعات التي يظهر بها وتشمل هو  الفجة )00.72يسبة )
موع المقاطعات وتتوزع في الجهات الشمالية ّو تظهر مقاطعة %( من مج02.20مقاطعات تشكل يسبة )

/ الدحاية( في الجهة الوسطى من الميطقة  ّو تشكل هو  7/ هيبل( بييما تظهر مقاطعة )2/ الدحاية  0)
 ( ر سال. 221الفجة اكثر من ي ف   داد الجاموس في الميطقة والبالغ  ددها )

%( من 3.70ت م هو  الفجة مقاطعة واحدة تشكل يسبة ):  ( رأساً 121 – 65الفئة الثانية ) – 2
/ الم حة وابو  جم( بلغت   داد 3مجموع المقاطعات التي تظهر بها تربية الجاموس وهي مقاطعة )

%( من مجموع   داد الجاموس في الميطقة   وبد شكلت 7.30( ر سال بيسبة )22الجاموس فيها )
%( من مجموع   داد الجاموس في ميطقة الدراسة ويعود 30.02مقاطعات الفجة األولى والثايية يسبة )

السبب في ول  ّلى توافر البيجة الماجية ال زمة لتربية الجاموس  ف  ل  ن برب  كثر هو  المقاطعات 
من طرب اليقل واالسواب ّو يتم ت ريف اإليتاج فيها باإل افة ّلى زرا ة محا يل األ  ف  من هو  

 ول الجت. المقاطعات وخا ة مح 
%( من 32.20( مقاطعة زرا ية تشكل يسبة )00ت م هو  الفجة ): ( رأسًا 64 – 8الفئة الثالثة ) – 3

/ مدين  3/ الرملة  00/ الم حة  3مجموع المقاطعات الزرا ية التي تظهر بها تربية الجاموس وهي )
/ العسرة( 07/ الركبايية  00  / هور اذ01/ ابو حياة  7/الطلعة  0/ الجزرة  0/ الهطبل  2/ الهرد  7

( ر سال بيسبة 720وتتوزع في الجهات الوسطى والجيوبية والجيوبية الشربية وبلغت   داد الجاموس فيها )
 %( من مجموع   داد الجاموس في ميطقة الدراسة .33.00)
%( من مجموع 3.70ت م هو  الفجة مقاطعة واحدة تشكل يسبة ): ( رأسًا 8الفئة الرابعة )اقل من  – 4

/ الشوفة( في الجهة الجيوبية 2المقاطعات الزرا ية التي تظهر بها تربية الجاموس وهي مقاطعة )
%( من 1.71( ر سال لتشكل يسبة )2والجيوبية الغربية من ميطقة الدراسة  بلغت   داد الجاموس فيها)

الجاموس في هو  الفجة  مجموع   داد الجاموس في ميطقة الدراسة  ويعزى سبب ايخفاض يسبة   داد
ّلى بلة البيجة الماجية  ف  ل  ن بلة المحا يل ال زمة للغواء باإل افة ّلى تدخل العوامل االجتما ية 

 كعامل مؤثر في  دم التوسا في تربيتو. 
%( 33.33( مقاطعات لتشكل يسبة )2المقاطعات التي لم تظهر بها تربية الجاموس: يبلغ  ددها ) –ب 

/ الرملة  07/ ابو حشيش  7/  زيز اذ   2/ البدير   2قاطعات ميطقة الدراسة وهي )من مجموع م
 / ابو الهفت( .2/ العكروكية  3/ المسعودية  3/الجزيرة والفوار  0
 



 
 

 (73خريطة )
 7102بحسب المقاطعات لسية   داد الجاموس في ب اء الحمزةألالتوزيا الجغرافي 

 
 ( .64دول )المصدر : اعتمادًا على بيانات ج



 
 

يخلص من دراسة هوا الف ل ّلى ّنَّ استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة تتميز بقلة تيوع     
المحا يل الزرا ية وبسيطرة محا يل بليلة  لى الجزء األ ظم من مساحة األرا ي الزرا ية ّو ظهر 

احة األرا ي المزرو ة %( من مس21.07تركز كبير في زرا ة محا يل الحبوب والتي شغلت يسبة )
%( من 22.07في ميطقة الدراسة والسيما مح ولي )الحيطة والشعير( اللوين يشغ ن معال يسبة )

مساحة محا يل الحبوب ثم جاءت محا يل العلف بالدرجة الثايية في  هميتها حيث شغلت يسبة 
 %( من مساحة األرا ي الزرا ية.7.02)

%( من مساحة األرا ي الزرا ية فقد تميزت 3.23يسبة ) مبا محا يل الخ ر والتي شغلت     
بسيطرة محا يل بليلة  لى اليسبة العظمى من مساحة الخ ر و يد الجما بين اليسب الث ثة 

%( من مساحة األرا ي الزرا ية في 77 73لمحا يل الحبوب والعلف والخ ر فان الربم يرتفا ّلى )
لمساحة هو  المحا يل بين المقاطعات الزرا ية في ميطقة  ب اء الحمزة   ويتباين التوزيا الجغرافي

الدراسة بسبب التباين في العوامل الطبيعية والبشرية ومدى توافر الموارد الماجية في الميطقة.  مبا باليسبة 
للتوزيا الجغرافي الستعماالت األرض المخ  ة لإليتاج الحيوايي فيظهر انَّ   داد الثروة الحيوايية في 

%( يليها االبقار 22.2( ر س تحتل االغيام المرتبة األولى بيسبة )730707الدراسة تبلغ ) ميطقة
%( واألبل بالمرتبة الرابعة بيسبة 2%( والما ز بالمرتبة الثالثة بيسبة )07.3بالمرتبة الثايية بيسبة )

الدراسة %( من اجمالي   داد الحيوايات في ميطقة 1.7%(   مبا الجاموس ف  تشكل سوى )0.3)
/ العسرة( 07ويظهر انَّ هو  األ داد تتباين بين مقاطعة واخرى ففي   داد االغيام ت درت مقاطعة )

 / ابو حياة( بالمرتبة االخيرة.7بالمرتبة األولى بأ داد االغيام في حين جاءت مقاطعة )
/العكروكية( 3اطعة )/ الهرد( المرتبة األولى واحتلت مق7 مبا   داد االبقار فقد ت درت مقاطعة )    

/ الرملة( واحتلت 2/ العسرة  07المرتبة االخيرة اما   داد الما ز فاحتلت المرتبة األولى مقاطعة )
/هيبل( 2/ العكروكية( المرتبة االخيرة   مبا   داد الجاموس فت درت مقاطعة )3/ الطلعة  0مقاطعة )

بة االخيرة   مبا   داد األبل فاحتلت مقاطعة / الشوفة( المرت2المرتبة األولى في حين احتلت مقاطعة )
 /الجزرة( المرتبة األخيرة. 0/الدحاية( المرتبة األولى واحتلت مقاطعة )7)
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 : استهالل
بعد دراسة العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة في استعماالت األرض الزرا ية في ميطقة       

 الدراسة   ودراسة الوابا الحالي للتركيب المح ولي بات من ال رور  توجيو وتيظيم استعماالت األرض
لوا سيتياول في هوا الف ل استعراض المشاكل التي  .ها وتطوير  الزرا ية بالشكل الو  يعزز تيميتها

تواجو استعماالت األرض الزرا ية في ميطقة الدراسة ومن ثم ميابشة الحلول العلمية المياسبة التي من 
ال تكفي معرفة المشاكل التي تواجو استعماالت األرض الزرا ية  و   و  هاوتطوير استعماالتشأيها تيمية 

يماو ا الحلول لها  و معالجتها  البلدان  مستقبلية لها   ولهوا يجد  نَّ هيا  حاجة لمعرفة التوجهات ال وا 
األرض الزرا ية  همية ب وى  لى  الستعماالتفي العالم اليامي والمتقدم تولي مو وع التطوير جميعها 

استخراج اب ى بدر ممكن  ّلىتعبجة الموارد الطبيعية والبشرية وتوجيهها الميه  السليم يرمي  س  نَّ  سا
  .را يمن خير هو  األ

 المبحث األول
 ض الزراعية في قضاء الحمزة المشاكل التي تواجه استعماالت األر 

 ديدة تعترض سبل التيمية مشاكل تواجو استعماالت األرض الزرا ية في ب اء الحمزة الشربي       
ب والوساجل الكفيلة بمعالجتها لغرض اجالسليمة لهوا اليشاط   فيما يلي  ر ال لهو  المشاكل وبيان الطر 

 ن استق اء هو  المشاكل ودراستها وتحليلها يكتسب  همية بالغة في  ّوتخطيط االستعمال األمثل لها   
يتوافب ما المتطلبات وبتيسر اإلمكاييات بغية توفير  طقة بما  ادة توجيو اإليتاج الزرا ي في المي

 .ا وتحقيب الرفاهية افية لتلبية حاجة المجتمّمكايات ّ
  ( في قضاء الحمزة.أواًل : المشاكل التي تواجه استعماالت األرض الزراعية لنإنتاج النباتي )المحصولي

 المشاكل المتعلقة بالعوامل الطبيعية :  -1
 مشكلة التصحر:  –أ 

ويعد من المشاكل اإليسايية التي   بحت من  (0) الت حر تيابص القدرة البيولوجية للبيجة وتدهورها.     
الزرا ية  را ي يها تسهم في تقليص مساحات األ ّوالتي تواجهها في الوبت الحا ر  خطر التحديات 

اسة  ميها وتديي ّيتاجها في المياطب وات الخ اجص المياخية الجافة وشبو الجافة التي تقا ميطقة الدر 
ميها تدهور الغطاء اليباتي وزحف الكثبان الرملية من خ ل ازدياد متعددة مشاكل  ّلىتتعرض الترب  ّو

ظواهر الجو الغبارية التي تتعرض لها ف  ل  ن  (7) يثار ربعة الت حر الم حوبة بالعوا ف الترابية.
ا استمرت لمدة ّولحبوب الشتوية وال يفية والسيما ميطقة الدراسة تتر  يثار و  رار بالغة في محا يل ا

                                                           

 .  03  ص7107  دار اليازور     مان   0 بر  فارس الهيتي   الت حر مفهومو واسبابو مخاطر  ومكافحتو   ط( 0)
مجلة البحوث (  لي  احب الموسو    ظاهرة الت حر   مشكلة بيجية خطيرة دراسة جغرافية ألسبابها وابعادها  الميال وبطريال   7)

 .  02  ص7112(   دار ال ياء للطبا ة واليشر   اليجف األشرف   0الجغرافية    دد )



 
 

زيادة اليت  لدى اليباتات  ّلىي احب ول  ارتفاع درجات الحرارة وبلة الرطوبة التي تؤد   ّوطويلة   
وبت   كما تؤثر تل  في ول  ال ا لم يروَ ّوعرض للوبول واال فرار ت الب لماء وا  وزيادة حاجة اليباتات ل

اليخيل في شهر ييسان   وان هبوب يتاجها السيما اثياء مدة التلقي  لثمار الظواهر  لى  شجار اليخيل وا  
 كثر من  ّلىايخفاض اإليتاج  ّلىا عاف  ملية تلقيحها مما يؤد   ّلىالعوا ف الغبارية يؤد  

ألهم مظاهرها  استعراضالت حر في ميطقة الدراسة من خ ل  ويمكن الوبوف  لى مشكلة (0)%(.01)
 اآلتية : 

  ()مشكلة ملوحة التربة : -1
 ي التي تشكل ميطقة تعد مشكلة الملوحة من  برز المشاكل التي تعايي ميها تربة السهل الفي      

األرض وارتفاع ميسوب الميا   باستواءميها وهي ياتجة  ن ظروف طبيعية وبشرية تتمثل  الدراسة جزء
ها يسبة األم ه في ر  ميا  ترتفا في لر  والبزل و دم  يايتها واستعمالالجوفية وتدهور شبكات ا

ارتفاع  ّلىالزرا ية   ف  ل  ن ظروف المياخ الحار الو  تتميز بو ميطقة الدراسة الو   دى  را ياأل
غير ميتجة  و وات تربة متملحة  ّلىيسبة التبخر وترسب األم ه  لى السط  وبول  تتحول التربة 

ّيتاج متدن   و رد ء. وال يقت ر دور األم ه في التأثير  لى التربة  و اليبات بل  ن لها تأثير  لى 
 را يبزل واست  ه األالم ادر الماجية من خ ل زيادة تركيز األم ه فيها  ن طريب مشاريا ال

  الزرا ية.
لقد تأثرت تربة ميطقة الدراسة السيما ترب  كتاف األيهار و حواض األيهار وتربة الميخف ات        

تباين درجة التو يل الكهرباجي  ّلى)األهوار والمستيقعات المطمورة( بمجمو ة من العوامل  دت 
(Ece)() ( 2.0وبالتالي تباين يسبة الملوحة فيها   فقد بلغ معدل التو يل الكهرباجي  )ملميوز/سم
( وبول  تعد تربة  كتاف األيهار تربة بليلة 07ميها  لى الترتيب جدول ) سم( لكلَّ ملميوز/ 00.70و)

  اما تربة الميخف ات فتعد تربة  الية واض األيهار تربة متوسطة الملوحةالملوحة بييما تمثل تربة  ح
التقييم المختبر  فقد  يفت الت ييف األمريكي للترب الملحية   ف  ل  ن يتاج   ّلىالملوحة استيادال 

كما  (7) اال ياف اآلتية: ّلى لى  ساس معدل تركيز االم ه فيها  دة ا ياف  ّلىترب ميطقة الدراسة 
 ( 30يظهر من الجدول )

                                                           

 . 077-070خالد مرزو  الخليفاو    م در سابب   ص( 0)
(  .تتدخل العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في ظهور المشكلة ولوا فهي مشكلة طبيعية بشرية ) 
(( وبدرجة حرارة )م70( يق د بو معدل تركيز األم ه في التربة ويقاس )بالمليوز/سم    ييظر:  حمد حيدر الزبيد .)

دمة الى الميظمة العربية للتيمية الزرا ية   بغداد   كيمياء التربة الملحية في العراب وطرب است  حها   دراسة مق
 .   2  ص0723

 . 073و077و000  صم در سابب  شهلة واكر توفيب العايي  ( 7)


