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  الممخص

تناولت الدراسة الواقع الحالي لمنخيل في قضاء بمدروز والوسائل التي يجب اتباعيا لمنيوض بيذا 

الواقع .اذ ثبت أن ىناك تراجعا في المساحات المزروعة بأشجار النخيل في القضاء وخالل مدة 

ين دونم تقريبا وان المساحات الباقية فعال من البسات ۰۱۱۱دونم الى  ۰۱۱۱۱زمنية قصيرة من 

ىي أقل بكثير من المساحات الكمية لمبساتين ، وىذا يعود الى الظروف البيئية التي مرت بيا 

النخمة من نقص في الموارد المائية خالل فصل الصيف تحديدا وعمميات القطع والحرق نتيجة 

التوسع الحضري لممدن بل وحتى في القرى اذ ان معظم بساتين النخيل تحيط بالمدن وتتخمل 

القديمة في القضاء ، وكذلك االفات واألمراض التي اصابتيا نتيجة اإلىمال المقصود  القرى

وغير المقصود من قبل الجيات المعنية بالواقع الزراعي او من قبل اصحاب البساتين . ان 

تحقيق تنمية سريعة وعاجمة ليذه الزراعة الوطنية يتطمب تضافر الجيود في معالجة المشكالت 

النخمة وبما يضمن بقاء المساحات الحالية المزروعة بالنخيل في اقل تقدير . كما التي تعانييا 

تناولت الدراسة أىم مشاريع زراعة اميات النخيل في ناحية مندلي والذي يعتبر خطوة ميمة عمى 

عادة توزيعيا من خالل دعم سعر الفسائل  طريقة اعادة اكثار االصناف التجارية والنادرة وا 

 %من قبل الدولة .52بة المباعة وبنس
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 المقدمة

 اوال : مشكلة البحث

 ثانٌا : فرضٌة البحث

 البحث ثالثا : اهداف

رابعا : حدود البحث
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 ة ــــــالمقدم

 شجرة الواحات، ،عروس الشجر سيدة ،فيي القدم منذ العرب عرفيا مباركة شجرة ، التمر نخمة

 العديد في اسميا ورد,( Tree of life ) الحياة شجرة األثرية النصوص بعض في وسميت العرب

 ، والييروغميفية ، ،والحبشية ،والعبرية واالرامية ، ،والسومرية البابمية(  المعروفة المغات من

 في ذكرىا ورد الكريم القران  ،ففي السماوية الكتب في وذكرت . )،والعربية والفارسية،واليونانية

 ،نخيل نخل،النخل( مسميات وتحت (144 ) البالغة سوره اصل من سورة 17 في آية (22)

 تجري وأعناب نخيل من جنة لو تكون أن أحدكم أيود( تعالى قولو في جاء كما) 1))،نخال ،النخيل

 بابل في كان * النخل عن عرف ما أقدم إن . (2)الثمرات ( كل من فييا لو األنيار تحتيا من

 في الشجر ليذا را آثا خمفت فقد. المسيح قبل سنة آالف أربعة حوالي إلى عمرىا يمتد التي

 قضاء . (3)التاريخ ذلك قبل ومألوفا معروفا النخل يكون أن يستبعد وال. منيا مختمفة مواضع

 وىذا طويمة زمنية فترة منذ النخيل أشجار بزراعة  المشيورة ديالى محافظة أقضية احد بمدروز

 الروز جدول طول عمى الممتدة  )األنيار أكتاف(  الخصبة التربة وجود الى نظرا  طبيعي

 الحدودية الوديان من تأتي كانت التي الغزيرة والمياه التربة ذات مندلي ناحية من كل في وكذلك

 بأشجار مزروعة البساتين ىذه وغالبية . مندلي ناحية جنوب تقع التي قزانية  ناحية وكذلك

 نخيميا ظالل تحت والموالح والنفضيات الحمضيات

 
 الثقافي عيسى ،مركز وحضارة حياة النخمة البشر،ندوة سيد تاريخ ،منابراىيم  عودة الباسط عبد -1

 . 34 ص ،2229،البحرين،
 . 266 االية ، البقرة سورة ، الكريم القران -2
 وىي – النخل ىو فنقول ويؤنث يذكر ،وىو نخمة بجمع جمع اسم ،والنخيل نخمة واحدتو التمر شجرة  -النخل *

 .فمؤنث النخيل ،اما النخل
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 عمى الدور أصحاب وحتى الفالحين شجعت الشجرة ىذه لزراعة المالئمة المناخية فالظروف . 

 السكنية االحياء في وذلك .نخمة وفيو إال منزل يخمو ال يكاد ،إذ المنزل حديقة داخل رعتيا ا ز

 البساتين مساحات حساب عمى السكنية االحياء توسعت فقد القديمة االحياء في اما البناء الحديثة

 . حدائقيا في المعمرة االشجار ىذه عمى تحتوي جعميا مما

 البحث مشكلة : أوال

 : االتي بالسؤال البحث مشكمة صياغة يمكن

لجغرافية المؤثرة في انتاج النخيل في قضاء بمدروز وماىو واقع انتاج النخيل في اماىي العوامل 

 قضاء بمدروز؟ 

 :  ثانيا : فرضية البحث

يمكن وضع الفرضيات في ضوء التساؤالت اعاله كاالتي : ان انتاج النخيل عموما يتباين من 

منطقة الى اخرى . وذلك بتأثير العوامل الطبيعية والحياتية ، وتتمثل في السطح والمناخ وغيرىا 

ي من العوامل الطبيعية باالضافة لمعوامل الحياتية مما جعل االنتاج يرتفع في منطقة وينخفض ف

 .اخرى وتباين انواع النخيل من حيث العدد واالنتاج 

 اهداف البحث : ثالثا : 

 في وتدخل لمحيوان وكعمف االنسان غذاء في دورىا حيث من أىمية ذات النخيل أشجار تعد

 ومن االنتاجي، واقعيا عن صورة واعطاء رستيا ا بد االىتمام الى يؤدي مما الصناعات بعض

 بمدروز وقمو االىتمام بالنخيل . قضاء نخيل عن رسات ا الد قمة ىي البحث مبررات
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 رابعا : حدود البحث :

 تبمغ اذ ديالى لمحافظة التابعة االقضية احد وىو ) بمدروز قضاء (ب لدراسةا منطقة تتمثل

 (1) الجدول . ديالى محافظة مساحة من%  35,8 نسبتو ما اي 2 كم 6282 مساحتو .

( شماال ، وخطي طول 34، 3-) (33) عرض دائرتي بين ىو بمدروز لقضاء الفمكي الموقع ان

 ضمن يقع القضاء فان ديالى( شرقا . وموقعة الجغرافية بالنسبة الى محافة  46، 3-( و )45)

 الشمال من خانقين قضاء االدارية الناحية من ويحده ، ديالى محافظة من الشرقي الجنوبي القسم

 الجنوب من واسط بمحافظة والعزيزية بدرة ا قضاء ،ويحده الغربي الشمال من المقدادية وقضاء ،

 ، القضاء مركز ناحية ( ىي ادارية وحدات ثالل من بمدروز قضاء يتكون( 1الغربي الخريطة )

 وقزانية ( ، مندلي وناحيتي

 مساحة ونسب الوحدات االدارية في قضاء بمدروز (1)رقم الجدول 
 

 النسبة المؤية % 2المساحة / كم  الوحدات االدارية 
 29,2 1842 ناحية مركز القضاء 

 18,9 1192 ناحية مندلي 
 51,7 3248 ناحية قزانية 

 %122 6282 مجموع المساحة 
 

 ، 4223 لعام االحصائٌة لالحصاء،المجموعة المركزي التخطٌط،الجهاز هٌئة العراق، جمهورٌة :المصدر
 33ص  بغداد،
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 (3رقم ) خرٌطة 
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العوامل الطبٌعٌة المؤثرة فً انتاج 

 النخٌل فً قضاء بلدروز
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 المبحث االول 

 المؤثرة فً انتاج النخٌل فً قضاء بلدروز العوامل الطبٌعٌة

 بيا المحيطة الحياتية والخصائص الري وأسموب الزراعة تباين في تأثير الطبيعية لمعوامل

نتاجو وتركزه النخيل كثافة عمى ىذا وينعكس المائية، والموارد والتربة كالمناخ  وفيما ونوعاً  كماً  وا 

 :النخيل بزراعة وعالقتيا القضاء  في الطبيعة لمخصائص موجز عرض يأتي

 التضارٌس :  اوال : 

تتصف مظاىر السطح في منطقة الدراسة بسمات معينة متنوعة ، كما ىو  واضح في الخريطة 

خطوط الكنتور المتساوية لمنطقة الدراسة اذ نجد ان خطوط الكنتور تتراوح بين خط كنتور 

الحدود الفاصمة بين محافظة ديالى ومحافظة سميمانية  من جية وبين الشرقي م( في جنوب 13)

 وايران من جية  ثانية. محافظة ديالى 

ان ىذا التباين في سطح االرض يؤثر في تنوع الظروف المناخية والغطاء النباتي الموجود عمى 

سطح االرض ، فالسطح يؤثر في نوع التربة من حيث تركيبيا وتماسكيا وتجمع الرواسب وىو 

ساعد عمى سيولة بدوره يؤثر في عممية االرواء فكمما كان السطح مستويا وذات انحدار طفيف 

 تصريف المياه وعدم ظيور مشكمة المموحة ، وكذلك سيولة استخدام المكائن  واالالت الزراعية

 (1بشكل اكبر من المناطق الجبمية الوعرة ،)

 
 ، اطروحة دكتوراه خالد اكبر عبداهلل ، استعماالت االرض الزراعية في قضاء ابي غريب  (1)

 . 27، ص 2006كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ،  ()غير منشورة 
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 الزراعي، االستثمار في فعاالً  إسياماً  تسيم التي الطبيعة المقومات أحد السطح :  السطح ثانيا :

 السطح انحدار طبيعة الن اإلرواء، عممية وفي وتماسكيا، وتركيبيا التربة نوع في يؤثر اذ

ير السطح في المنطقة الدراسة بسمات ظتتصف م.  (1)المياه  تصريف سيولة عمى تنعكس

معينة متنوعة ، وكما ىو واضح في خريطة خطوط الكنتور المتساوية لمنطقة الدراسة . اذ نجد 

عند الحدود الفاصمة بين محافظة في جنوب  (م13ان خطوط الكنتور تتراوح بين خط كنتور )

ديالى وايران من جية ثانية . أي أن المدي ديالى ومحافظة السميمانية من جية وبين محافظة 

م( . لذا فإن ىذا المدى يؤدي دورة كبيرة في التباين المكاني 1790بين أعمى خط وادناه ىو )

الدراسة  لخصائص الحيازات الزراعية ، فأي اختالف في درجة االنحدار في أي جزء من منطقة 

لزراعية وما يرافق ذلك من منافسة بين يسيم في اخفاء صفات الجودة أو الرداءة عمى األرض ا

أشكال االستثمار الزراعي بالمحاصيل المختمفة والتوجو نحو الزراعة الكثيفة أو الواسعة وما 

ان ىذا التباين في سطح االرض يؤثر في تنوع  . يقترن بذلك من حجم معين لمحيازة الزراعية

رض ، فالسطح يؤثر في نوع التربة من الظروف المناخية والغطاء النباتي الموجود عمى سطح اال

حيث تركيبيا وتماسكيا وتجمع الرواسب ىو بدوره يؤثر في عمميات االرواء فكمما كان السطح 

 (2)مستويا وذات انحدار طفيف ساعد عمى سيولة تصريف المياه وعدم ظيور مشكمة المموحة 

 ( يمحظ ان السطح في محافظة ديالى .  2خالل مالحظة الخريطة ) ومن

 

 
)غ،م( ، قسم محمد سممان الجبوري ، منعطفات نير دجمة بين الصويرة والعزيزية ، اطروحة دكتوراه  (1)

 .24، ص 1985الجغرافية  ، كمية االداب ، جامعة بغداد ، 
 مصدر سابق خالد اكبر عبداهلل ،  (2)
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 دٌالى( ارتفاعات السطح فً محافظة 2خرٌطة رقم )

 

 , والخرٌطة 2007 حةسالمم مةاالع الييأة ، قالمعر  اإلدارية الخريطة عمى داامتاع حثاالب عملر: دصالم

 . DEM الرقتمي عافتاالر  جنتموذ خدامسباا 2007 .  ، حةسالمم مةاالع الييأة لىادي فظةالمح اإلدارية
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 بتحديد يتحكم المتعددة بعناصره فيو الزراعي، باإلنتاج ميمة عالقة لممناخ : المناخ :ثالثا 

 الزماني وتوزيعيا أخرى، دون منطقة في المكاني وتوزيعيا زراعتيا الممكن المحاصيل أنواع

 النخيل عمى المناخ عناصر أثر حصر الممكن ومن صيفية، وأخرى شتوية محاصيل مابين

 . (1) باآلتي

 المحاصيل من نوع لكل وان النخيل انتاج في المؤثرة العناصر من وىي:  درجة الحرارة -1

 النخيل ويتحمل أخر، الى محصول من وتختمف وعميا دنيا حرارة  درجة الزراعية 

 ولكي فاصي مئوية درجة  ( 52 )و شتاءً  مئوية درجة،  (5)بين تتراوح  حرارة  درجات

 صنف بحسب تختمف النخيل في والتحمل المقاومة درجة ان ذلك مع االنتاج من يتمكن

 درجة (24) يبمغ حراري  بمعدلالدراسة   منطقة في وتبخر.  (2)نوعيا وبحسب النخمة

 الحراري  المدى ىذا مئوية، درجة ( 24.5 ) يبمغ السنوي الحراري المدى ان كم مئوية

 ال معتدل شتاء النخيلزراعة  تتطمبالجاف  .  القاري المناخ ضمن تقع المنطقة ان يدل

 تحمل النخمة تستطيع ال حيث مئوية درجة (2-) من أقل الى الحرارة  درجة فيو تنخفض

 يمكن التي العظمى الحرارية  الحدود اما،   ثمجي بتساقط المصحوبة الشديدة البرودة

 (3( مئوية درجة (52) ىي تتحمميا ان لمنخمة

 
 1985 لمطباعة العربية النيضة دار،  3ط ،المناخية الجغرافية اصول ,العينين ابو احمد سيد حسن (1)

 . 42ص,
 ،  المستنصرية، الجامعة التربية كمية الى مقدمة ماجستير رسالة العراق في النخيل جغرافية ,كريم ليمي (2)

 .21 ص، 2010 
 ماجستير رسالة ,النجف في الزراعية المحاصيل بزراعة المناخية الخصائص عالقة ,عيسى نوري ىيفاء( 3)

 . 89 ص،   2002،  الكوف جامعة لمبنات التربية كمية ,منشورة غير
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 في المؤثرة الميمة العناصر من االضاءة ومدى الشمسي االشعاع ان :الشمسً شعاعاال -4

 بزيادة تزداد الضوئي البناء عممية الن النبات حياة عمى العامل ىذا يؤثر اذ الزراعي االنتاج

 أشعة كذلك الجو من الكاربون أوكسيد ثاني امتصاص في زيادة ذلك ويصاحب الشمسي االشعاع

  (1).النخيل أشجار وخاصة الثمار وتكوين النمو أجل من لمنبات ضرورية الشمس

 تأثيرىا خالل من االنتاج وكميات الزراعية  المحاصيل عمى كبير بشكل الرياح تؤثر :الرياح -2

 الضعيف النخيل سقوط في الشديدة الرياح تؤثر كما النبات نمو عمى المباشر غير أو المباشر

 عمى تؤثر الرمال بذرات  المحممة فالرياح ,النخيل ساق حفار بمرض جذوره المصاب أو والطويل

 االصابة الى النخيل ثمار تغطي التي االتربة تؤدي  (2).جودتيا من وتقمل التمور إنتاجية

 تسبب كما وتكسرىا االغصان تساقط خالل من النبات عمى الرياح تؤثر .الغبار بعنكبوت

 .  والثمار االزىار وتساقط لالوراق الجفاف

 الرطوبة انخفاض ان اذ الزراعي االنتاج في مؤثر مناخي عنصر ىي : الرطوبة النسبية -4

 وتصل الثمار ذبول تسبب اذ التمور نوعية رداءة الى وتؤدي النخمة إنتاجية عمى تأثير لو النسبية

 يجب جيدة ثمار عمى ولمحصول زراعتو  لنجاح 9 %   الى الرطوبة من النخيل متطمبات أدنى

 .(3)( (40% ) من ادنى الرطوبة نسبة تبقى ان

 

 
 112 ص , 1981 ,البصرة جامعة مطبعة, 1 ظ,المناخية االقاليم ,الشمش حسين عمي (1)
 . 9 ص، , 2010 عمان,والتوزيع لمنشر الميسرة دار ,التطبيقي المناخ ,غانم أحمد عمي (2)
 ,زىران دار, 1 ط ,والمرضية الحشرية واآلفات وزراعتيا أىميتيا النخيل شجرة ,بربندي الرحمن عبد (3)

 .18 ص , 2007 ,دمشق
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 الموارد المائية:  رابعا: 

الموارد المائية الالزمة لالنتاج الزراعي في منطقة الدراسة جميع اشكال مصادر المياه ، تشمل 

المياه السطحية بوساطة االنيار وما يتفرع منيا من جداول وقنوات ومياه  االمطار والماء 

الباطني الذي يمكن الحصول عميو بحفر االبار ، وعمى الرغم من ان الزراعة تقوم عمى 

ثة اال ان االعتماد في الري عمى المياه السطحية يكون اكبر بكثير من االعتماد المصادر الثال

 .المصدرين االخرين 
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 ( الموارد المائٌة فً محافظة دٌالى5خرٌطة  رقم )

 

 فظةاالمح في والسدود  الري ريعامش خريطة ، لىادي فظةامح في ئيةاالم الموارد مديرية: درصالم

 .16، منشورة غير ، . GIS شعبة ،
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 مشروع ري الروز : 

/ثا( وهو 3م 8,31كم  ومعدل تصرٌفه )63 ٌقع هذا المشروع ضمن قضاء بلدروز , ٌبلغ طوله 

, ٌتزود  1978وانتهى عام  1975من المشارٌع الكفؤة فً المحافظة اذ بدأ العمل بتطوٌرة عام 

( , ٌتفرع من مشروع الروز 5,3بالمٌاه من ناظم على جدول الصدر المشترك عند الكٌلومتر )

 . (2( مجموعة من الجداول الصغٌرة . جدول )21حتى ناظم الكٌلو متر )

 ( الجداول المفرعة من جدول الروز2)رقم جدول 

 /ثا2التصرف / م جهة التفرع  اسم الجدول 
 31،0 8ايمن جود الروز كم  حسن راضي 
 15،0 8ايمن جود الروز كم  حسن ركاع

 11،0 8ايمن جود الروز كم  مصطاف خميس

 31،0 13ايمن جود الروز كم  العبارة البزانية 

 49،0 13ايمن جود الروز كم  اكنجا 

 38،0 13ايمن جود الروز كم  السرية 

 38،0 13ايمن جود الروز كم  السرية االولى 

 60،0 13ايمن جود الروز كم  صالح الدين 

 27،0 13ايمن جود الروز كم  السيل 

 25،0 13ايمن جود الروز كم  شيخ اليذ

 501،0 30ايمن جود الروز كم  العبايجي 

 150،0 30ايمن جود الروز كم  سويطي

 501،0 45ايمن جود الروز كم مرحبا 

 49،0 45ايمن جود الروز كم  دبات

 38،0 45ايمن جود الروز كم  شاه عمى 

 4،1 50ايمن جود الروز كم  صباح
مصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى مديرية الزراعة في محافظة ديالى ، االحصاء الزراعي، بيانات غير 

 2015منشورة 
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( دونم ، 244380( دونم ، والمساحة الصافية  )291380تبمغ المساحة الكمية  لممشروع )

من قسمين ىما الروز الشمالي ( دونم ، يتكون المشروع 5000مساحة البساتين البالغة )بضمنيا 

( دونم . تغطي المشروع شبكة 199980( دونم ، والروز الجنوبي ومساحتو )9140ومساحتو )

كم . وىناك مبزالن رئيسان ىما مبزل العزية (3931متكاممة من البزل يبمغ مجموع اطواليا )

ن تصب فييما مياه شبكة المبازل ضمن اراضي المشروع ومنيا الى منطقة ومبزل صفار المذا

 . (1)التصريف في ىوري الشويجة والعطارية 

ان اراضي الروز الشمالي تتميز بأنيا غير معرضة لمتبوير في معظم االعوام التي تنخفض فييا 

النير مقارنو تصاريف مشروع ري الروز ، الجنوبي ، فضال عن كونيا تقع في منطقة صدر 

 (1بأراضي الروز الجنوبي التي تقع في بزايز النير  مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري ، دليل تشغيل وصيانو مشروع ري  (1)
 . 3، ص 2009الروز ، بيانات  غير منشورة ، 
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 ( مشروع ري الروز1مخطط )

 
المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على : بٌانات وزارة المواد المائٌه الهٌئة العامة لتشغٌل مشارٌع الري 

 2013والبزل العامة , مدٌرٌة الموارد المائٌة فً دٌالى , كراس النواظم والسدود , فً محافظة دٌالى 
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 سمكيا يتراوح  الصخري الغالف في المتفتت الطبيعي الجزء بانيا تعرف : التربة :خامسا  

 منيا يستمد وماء وىوائية وعضوية معدنية مواد من وتتكون مترات عدة الى سنتمترات بعض بين

 في الطبيعية المقومات أىم من والتربة (1( جذوره طريق عن لبقائو الالزمة الحياة مقومات النبات

 بعض في ميما مصدرا ويعد االنسان غذاء في يدخل الذي النخيل ومنيا الزراعي  االنتاج

 في قميل بانحدار الدراسة  منطقة تمتاز السائل والسكر والخل الدبس مثل الغذائية الصناعات

كاربونات الكالسيوم  عمى التربة وتحتوي سيمة غير عممية الخارجي الصرف يجعل مما سطحيا

(Caco3( بنسبة )ويتباين توزيع ىذه النسبة بتباين 27-19 %) التربة وبمغت نسبة المواد

 االنيار أكتاف تربة في واقميا المنخفضات تربة في لألمالح وجود واكبر(% 1-3، 1العضوية )

  .غرينية ومزيجية غرينية طينية تربة أي ناعم نسيج ذات عموما والتربة

ومن ذلك نستدل ان المنطقة تتسم باالنبساط االمر الذي يسيل عممية زراعة النخيل والتوسع في 

المساحات لزراعة  البساتين ويؤثر في عممية زيادة االنتاج الزراعي كثرة المياه الجوفية في 

ر من السطح كما ان المنطقة تعاني من كثرة االمالح التي يحمميا نيالمنطقة التي تكون قريبة 

 . (2)الروز وترسبيا فوق السطح

 

 

 

 

 . 13، ص1981عمي حسين شمش ، جغرافية التربة ، مطبعة جامعة البصرة ،  (1)

، ص  2000مقداد عمي حسين واخرون ، عموم المياه ، مدينة دار الكتب لمطباعة والنشر ، بغداد  (2)

60 . 
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 المبحث الثانً

بالنخٌل فً التوزٌع الجغرافً للمساحات المزرعة 

 ناحٌة مركز قضاء بلدروز
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 المبحث الثاني

 التوزيع الجغرافي لممساحات المزرعة بالنخيل في ناحية مركز قضاء بمدروز

 واضحا تباينا ىناك ان اذ ، البحث موضوع جوانب من ميم جانب الى المحور ىذا في سنتطرق 

 اخرىو  ادارية وحدة بين النخيل اصناف تركز نسب في وكذلك النخيل زراعة تركز نسب في

 لمنطقة المكونة الوحدات بين والبشرية الطبيعية العوامل تباين في ناتج وىذا . القضاء ضمن

 ( (2 الجدول ،  الدراسة 

 قضاء بمدروز ( التوزيع الجغرافي لممساحات المزروعة بالنخيل في2الجدول )

 % المساحة المزروعة باشجار النخيل )دونم ( الوحدة االدارية 

 41.1 3455 بمدروز

 47.6 4000 مندلي 

 11.2 948 قزانية 

 %100 84.3 المجموع 

 

 الدراسة،قسم منطقة في الزراعية الشعبة ، ديالى زراعة مديرية : عمى باالعتماد الباحث عمل من الجدول
  2014 منشورة، غير النباتي،بيانات االنتاج ، والمتابعة  التخطيط

 

 

 



 38 
 

( . 6( و )5( و )4( و )3)  الجدول في المبينة المقاطعات ضمن المساحات ىذهتوزعت وقد 
  (2وكما موضح في الخريطة )

 (3الجدول )
التوزيع الجغرافي الشجار النخيل بحسب المقاطعات المزروعة بأشجار النخيل في  

 )ناحية مركز قضاء بمدروز( . 
رقم  ت

المقا
 طعة

المساحة  شهرتها
 / دونم

 نوعها متر اولك

 بساتين 25 9 113 دادا ولي 15 1
 بساتين 25 17 467 الدينزين  16 2

 بساتين - 32 409 امام عسكر 23 3

 بساتين - 8 346 دبات 24 4

 بساتين 75 6 575 نير محمود والبترا 25 5

 بساتين 75 10 545 مير اسماعيل 26 6

 بساتين 19 - 300 النجار 27 7

 بساتين 24 22 297 القطبية الصغيرة 28 8

 بساتين 25 7 12 قصبة بمدروز 29 9

استصالح جزئي +غير  - - 15 بزايز صباح 11 10
 مستصمح

 مستصمحة - - 8 التحويمة 12 11
 مستصمحة - - 28 الشمسية 13 12
 +غٌر مستصلحمستصمحة - - 95 امام منصور 14 13
 +غٌر مستصلحمستصمحة - - 75 مرحبا 17 14

 +غٌر مستصلحمستصمحة - - 146 مبارك 18 15

 +غٌر مستصلحمستصمحة - - 20 مريجة الجنوبية 19 16

 2455  المجموع
 دونم

   

 
 النباتً,بٌانات االنتاج بلدروز,وحدة زراعة دٌالى,شعبة زراعة مدٌرٌة:على باالعتماد الباحث عمل منمصدر :

 .2014 منشورة, غٌر
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 (3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )
 

الجغرافي الشجار النخيل بحسب المقاطعات المزروعة بأشجار النخيل في ( التوزيع 4الجدول )
 )ناحية مندلي ( .

رقم  ت
 المقاطعة 

المساحة الكمية  شيرتيا 
 /دونم 

 نوعيا  متر  اولك 

 بساتين  - - 350 فمشت الغربية  1 1
 بساتين  - - 350 فمشت الشرقية  2 2

 بساتين  - - 350 جن الشرقية  3 3

 بساتين  - - 225 جن الغربية  4 4

 بساتين  - - 400 نير السوق الغربية  5 5

 بساتين  - - 300 نير السوق الشرقية  6 6

 بساتين  - - 200 نير باغ الشمالية  7 7

 بساتين  - - 200 نير باغ الجنوبية  8 8

 بساتين  - - 200 قمم حاج  9 9

 بساتين  - - 200 قصبة مندلي  10 10

 بساتين  - -  بساتين النقيب  24 11

    2975  المجموع

 
 ، منشورة غٌر بٌانات ، والمتابعة التخطٌط وحدة ، مندلً زراعة شعبة ، دٌالى زراعة مدٌرٌة المصدر :

2014 . 
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 (4المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
 

 تدخل دون طبيعي بشكل تتدفق والتي العيون مياه حول المنتشرة النخيل واحات عن فضال

 الجدول في موضحة كما وىي . دونم( 1225) الواحات تمك مساحة مجموع تبمغ اذ ، االنسان

 .دونم( 4222) لمبساتين الكمية المساحة لتكون (5)

 واحات النخيل المنتشرة في ناحية مندلي (5جدول )
 المقاطعة  اسم الواحة  ت
 النقيب  34 عين الغرق 1
 عين السبع 22 السبع عين 3
 عين البغدادي  21 البغداديعين 2
  حاج ٌوسف عين 4
 النقيب 34 العباس عين 5

 2014, منشورة غٌر بٌانات ، والمتابعة التخطٌط ، مندلً زراعة شعبة ، دٌالى زراعة مدٌرٌة : المصدر
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 ناحية قزانية( المقاطعات  المزروعة بأشجار النخيل في 6جدول )

رقم  ت
 المقاطعة 

المساحة  شيرتيا 
الكمية / 

 دونم 

 نوعيا  متر  اولك

 بساتين  40 20 206 بساتين قزانية  21 1
 بساتين 4 1 138 بساتين دوشيخ  11 2

بساتين قزانية  12 3
 الجنوبية 

 بساتين 30 21 231

 بساتين 65 23 86 بساتين قزانية الجديدة  13 4

 بساتين 10 21 87 بساتين المصطنع  14 5

بساتين قزانية  15 6
 الشمالية 

 بساتين 71 4 197

    984  المجموع
 .2014 ، منشورة غٌر بٌانات ، والمتابعة التخطٌط ، قزانٌة زراعة شعبة ، دٌالى زراعة مدٌرٌة : المصدر

 

 

 

 (6الجدول ) بٌانات على باالعتماد الباحث عمل من : المصدر
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 بساتين زراعة  نمط ان نالحظ القضاء في النخيل اشجار توزيع خارطة مالحظة خالل من

 يغذي الذي المبطن الروز ري لمشروع محاذ طولي بشكل تمتد القضاء مركز ناحية في النخيل

 فانيا مندلي ناحية في اما . والموزعة الفرعية الري قنوات من مجموعة خالل من البساتين تمك

 في لمعراق الشرقية الحدود تمثل والتي )زاكروس ( الجبمية السمسة من قريبا متجمعا نمطا تأخذ

 الكبير حران وادي من المنحدرة والمياه الخصبة المروحية التربة بذلك ومستغمة ، المنطقة تمك

 ناحية اما .المائية العيون حول المنتشرة بالواحات يتمثل ايضا مبعثر نمط وىناك.  )كنكير(

 حران  لوادي الغربية الحافة امتداد عمى تركزت قد النخيل بساتين ان فنجد قزانية 
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 تمك الى المياه ترفع التي المضخات طريق عن الوادي من مياىا تاخذ البساتين تمك كانت اذ

 عن االولى بطريقتين البساتين ىذه سقي فيتم الصيف في اما ، الوادي جريان موسم في البساتين

 قناة وىي. قزانية  – مندلي قناة الثالثة والطريقة البساتين داخل المحفورة االبار بعض طريق

 عدم بسبب منيا عديدة اجزاء في ترابية  الى بعد فيما تحولت( 9) )كم 12 (بطول مبطنة

 .المزارعين  قبل من عمييا تحدث التي والتجاوزات  الصيانة

  3112 لعام بمدروز قضاء في النخيل اشجار ألعداد النسبية االهمية
 حيث من القضاء نواحي تصدرت مندلي ناحية ان لنا يتبين (7 ) الجدول مالحظة خالل من

 المياه من كميات وتوفر بالبساتين االىتمام زيادة الى يرجع وىذا( 63,8) وبنسبة النخيل اعداد

 اما . الناحية تمك في السكان من كبيرة اعداد واستقرار وعودة مندلي سد انشاء بعد خاصة لمسقي

 الزراعي النمط سيادة من ناتج وىذا( %32,5)  وبنسبة الثانية بالمرتبة جاءت فقد المركز ناحية

 والشعير الحنطة محصولي زراعة  يشمل والذي الواسعة الزراعة  بنمط والمتمثل المنطقة تمك في

  وبنسبة الثالثة بالمرتبة قزانية   ناحية وجاءت . التجريف بسبب كذلك ، الخصوص وجو عمى

 منيا واسعة مساحات وتجريف السقي مياه وقمة الجفاف ظروف من ناتج وىذا %) 5,5(

 فتكت التي واالفات االمراض  انتشار وكذلك الغراض عمرانية  وتحويميا بالمدينة والمحيطة

 قبل انشائو من بالرغم الوقت ىذا الى قزانية  سد مشروع من االستفادة عدم وكذلك الناحية بنخيل

 (7( الجدول . الحالي الوقت الى المياه رفع مضخات تاخر اذ سنوات ثالث
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 2213العداد اشجار النخيل في قضاء بمدروز خالل العام ( االىمية النسبية 7جدول )

 االىمية النسبية % اعداد النخيل  الشعبة الزراعية  ت
 30.5 48515 بمدروز  1
 63.8 101359 مندلي  2
 5.5 8800 قزانية  3

  158610 المجموع 
 

 ، قسم االحصاء ، بيانات غير منشورة .  المصدر : من عمل الباحث اعتمادا عمى ، مديرية زراعة ديالى
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 المبحث الثالث

 قضاء بمدروز استراتيجيات تطوير زراعة النخيل في
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 المبحث الثالث

 استراتيجيات تطوير زراعة النخيل في قضاء بمدروز

 ولغرض%  5 من اكثر بنسبة الماضية عاما الخمسين خالل العراق في النخيل اعداد انخفضت

 بطريقة واالنتاجية النوعية وتحسين النخيل اعداد من فقده ما استعادة عمى سريع وبشكل التركيز

 ،زراعتيا  ونشر اعدادىا وزيادة والتدىور االنقراض من التمور اصناف عمى والمحافظة عممية

 122زراعة  (مضاعفة نباتية بكثافة االصناف ىذه تزرع . النخيل الميات بساتين انشاء يتم

 اصناف %16 و تجارية اصناف %82 تشملعمى  م( 5*5 بمسافة الواحد الدونم في فسيمة

( 5)بمعدل االميات حول النامية الفسائل قمع يتم سنوات ثماني مرور وبعد فحول، %4 و نادرة

 واحدة الدراسة  منطقة في اقيمت وقد  (1)دالواح لمدونم فسيمة (522)وبعدد الواحدة لمنخمة فسائل

 ىي وما المشروع بيذا يتعمق ما اىم وسنعرض مندلي ناحية وضمن البساتين ىذه من

 .خصائصو

 .النخيل اميات بستان : المشروع اسم -1

 2224سنة التأسيس  :   -2

 .دونم229 : الكمية المساحة -3

 . البغدادي عين( 31)مقاطعة وضمن وقزانية  مندلي ناحيتي بين يقع:الجغرافي  الموقع -4

 .لمنخيل العامة الييئة:المشروع عمى المشرفة الجية -5

 

 
 نشرة ، رعتيا ا وز الحديثة النخيل بساتين وتخطيط أنشاء لمنخيل، العامة الييئة ، وزارة الزراعة  (1)

 . 17، ص  2008، بغداد ، 4، رقم  ارشادية
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 في توجد اذ النخيل ارواء عممية في بالتنقيط الري منظومات تستخدم : الري طريقة -6

 /لتر/8  تصريفية وبطاقة م 62-52وبعمق الجوفية المياه الستخراج  ابار (7) المشروع

 .ثا

 . نخمة  1522المشروع في المغروسة النخيل اعداد -7

  -ميرحاج -الخضراوي – االشرسي -الخستاوي -الزىدي ( المغروسة االصناف اىم -2

 ويتم - . نادرة اصناف %22 و ، تجارية اصناف %82 وبنسبة  )البرحي - مكتوم

  كمية من البساتين اصحاب يحتاجو ما وحسب االصناف ىذه من فسائل بيع حاليا

 (1) الدولة من  %52 بنسبة مدعومة وباسعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2014  منشورة، غير بيانات والمتابعة، التخطيط وحدة مندلي، زراعة  شعبة ، ديالىزراعة  مديرية (1)
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 استراتيجيات 

 التمور:سبل زيادة أعداد النخيل وتطوير إنتاج اوال : 

 : (1) تتمخص سبل زيادة اعداد اشجار التمور في مدينة بمدروز بمايمي

لقد تم اإلشارة في مقدمة الدراسة إلى تعرض ىذه الثروة الوطنية والقومية إلى العديد من الظروف  

البيئية والطبيعية وكوارث الحروب فضال عن ضعف السياسة الزراعية الموجية التطوير ومعالجة 

 تدىور أعداد النخيل، والتي يمكن إيجازىا بأىم األسباب اآلتية: 

 اية بأشجار النخيل، وعدم العناية بأجراء العمميات الزراعية ) التسميد،األىمال وقمة العن -1

المكافحة، الري المنتظم وغيرىا( و عمميات الخدمة الالزمة ) التمقيح، التكريب، التركيس وغيرىا( 

المنتجين، الرتفاع  أما لندرة األيدي العاممة المتدربة أو بسبب محدودية االمكانيات لممزارعين

 ذه العمميات.تكاليف ى

في اجراءات الدعم والسياسة السعرية المتبعة، مما انعكس سمبا عمى العوائد المتأتية  ضعف -2 

من النخيل، والتي لم تعد مجزية لممزارعين والمنتجين، مما أدى إلى ترك المزارعين واىماليم 

ى العمل في أو التحول إل لزراعة النخيل وتحوليم إلى زراعة محاصيل زراعية أكثر ربحية،

 اجات المعاشية. المعامل والمصانع لتأمين الح

 وارتفاع نسبة المموحة وخاصة في المناطق الجنوبية وانعدام أو تعطل شحة مياه الري -3

 وتوقف المبازل، وعدم استخدام طرق الري المقنن )التنقيط(.

 

 ( مقابمة الميندس الزراعي عمي محمد ، مديرية الزراعة ، قضاء بمدروز 1)
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 كوارث الحروب التي أدت إلى اتالف مساحات واسعة من بساتين النخيل، وعمى األخص -4 

م وما رافقيا 2223مناطق شط العرب الذي يعد األكثر كثافة بالنخيل، واألثار السمبية لحرب عام 

 بساتين النخيل. ة وتوقف برامج الخدمات وحرق مساحات واسعة منمن تدمير لمبنى التحتي

وييدف المشروع إلى زيادة أعداد النخيل :  (أمهات النخيل)انشاء بساتين  العمل عمى -5

الموجودة في العراق، من خالل توفير مادة األكثار )الفسائل والمحافظة عمى األصناف النادرة 

التقانات الحديثة بزراعة النخيل والعمل عمى ان تكون بساتين من االنقراض، كذلك استخدام 

أميات النخيل بنوك وراثية لألصناف العراقية واجراء التجارب واالبحاث اليادفة لزيادة اإلنتاجية 

 (1). وتحسين

وييدف المشروع بالدرجة األساس إلى السيطرة  مشروع مشاتل الفسائل: العمل عمى انشاء  -6

عمى عمميات خدمة الفسائل المغروسة بوقت واحد لزيادة نسبة نجاح زراعتيا وتقميل اليدر في 

الجيد والمستمزمات بغرض الحصول عمى فسائل ذات مواصفات جيدة يمكن زراعتيا في األرض 

 عمى أشجار نخيل متماثمة في النمو. المستديمة بنسبة نجاح عالية وبأسعار بيع جيدة والحصول 

وييدف المشروع إلى زيادة أعداد النخيل  مشروع تأهيل بساتين النخيل: العمل عمى انشاء-7

في العراق عن طريق قيام الييئة بتجييز أو توفير مبالغ فسائل النخيل لممزارعين بدال من النخيل 

آلفات الزراعية واصبح اخالفو واجب، الذي تعرض لمدمار أو تقادم في العمر أو الذي أصيب با

وفي  م2007ووفق آلية اعدت لذلك. ويستمر العمل بالمشروع لمدة عشرة سنوات ابتداء من عام

جميع محافظات العراق التي تنتشر فييا زراعة النخيل. 

 

مصطفى ، زراعة النخيل وانتاج التمور في محافظة ديالى وسبل تنميتيا ، رسالة ماجستير مقدمة ( نوال كريم 1)

 .2013الى كمية التربية لمعموم االنسانية ، جامعة ديالى، غير منشور، 
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 مشروع إرشادي إلدخال تقنية حديثة لزراعة النخيل وتسويق التمور: العمل عمى انشاء  -8

أنشاء وحدات لتوضيب التمور وتعبئتيا وتغميفيا، وأنشاء خطوط إنتاجية وييدف المشروع إلى 

لمصناعات التي تعتمد عمى التمور، ووحدات استخالص حبوب المقاح وتعبئتيا وتخزينيا، 

ومختبرات لمسيطرة النوعية، اضافة إلى توفير فرص التدريب الكوادر الزراعية. ويتم ذلك عن 

، ديالىواإلنتاج في محافظات )بغداد ، بابل، واسط، ( وحدات لمتوضيب 5طريق أنشاء )

سنوات، أذ تم تييئة وتوفير المستمزمات الموقعين في بغداد وبابل لعام  (7البصرة(، وعمى مدى )

 (1)م.2007

نتاج فسائل النخيل الالعمل عمى انشاء  -9  منتجة بالزراعة النسيجية المحميةمشروع زراعة وا 

 والمستوردة:

وييدف المشروع إلى زراعة األنسجة النباتية من التقنيات التي استخدمت بشكل فعال إلنتاج 

 سريعة لمحصول عمى اعداد كبيرة مننباتات خالية من األمراض الفيروسية، كما أنيا تقنية 

 م2007عام  ( سنوات تبدأ في5الشتول بزمن قياسي وان مدة المشروع )

 

 

 

 

 .  سابق مصدر( نوال كريم مصطفى ، 1) 
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 مشروع تشغيل آليات قالعات النخيل: العمل عمى انشاء -11

ييدف المشروع إلى توفير القالعات لخدمة نقل أشجار النخيل المزروعة في بساتين النخيل في 

( قالعات 6الييئة، وكذلك لخدمة اصحاب البساتين في انشاء البساتين الحديثة، وقد تم استالم )

( سنوات، وقد تم توزيع القالعات في ثالث مواقع 5م وان مدة المشروع )2007نخيل في عام 

 .(1)الناصرية، ويمكن استخدام القالعات في تشجير وتجميل الطرق رئيسية في بغداد، کربالء،

 مشروع تأهيل قطاع النخيل:العمل عمى انشاء  -11

وانشاء  IPMتجييز مختبرات الزراعة النسيجية واليندسة الوراثية وانشاء مختبر ل مشاريع لانشاء 

 وتجييز مصنع صغير لتعبئة وتصنيع التمور الغراض التدريب والسيطرة النوعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الزراعة ، الييئة العامو لمنخيل انشاء وتخطيط بساتين النخيل الحديثو وزرعتيا ، نشرة ارشادات، رقم ( 1)

 2008،بغداد،4
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 االستنتاجات  اوال:

 المقترحات  ثانيا:
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 : االستنتاجات 

 الحرارة  درجة ىي النخيل انتاج في تأثيرا  المناخ عناصر اىم من ان الدراسة  اظيرت -1

 ىذه ان اال الثمار لنضج م 52 تصل مرتفعة حرارة  درجات الى يحتاج النخيل الن

 .اخر الى صنف من تختمف الدرجة

 بيئة يخمق وىذا واالتربة الغبار جمب الى تؤدي اذ سمبيا تأثيرا  العالية الرياح تأثير ان -2

 .النخيل تصيب التياالمراض  وزيادة الحشرات  لجذب مناسبة

نتاجو التمور نخيل زراعة في تأثير الطبيعية لمعوامل  -3  عناصر خصوصاً  وبساتينيا وا 

نتاجو، نموه مراحل طول عمى )الرياح و الرطوبة و واالمطار الحرارة،( المناخ  فضالً  وا 

 نير طول عمى خطية كثافة بشكل النخيل بساتين امتدت حيث والمياه السطح أثر عن

 .بالمحافظة المياه وقرب المرتفعة األنيار كتوف ترب عمى الروز  ديالى ومجرى 

 ثم الزىدي ىي العدد حيث من المتقدمة بالمراتب  جاءت التي النخيل اشجار اصناف ان -4

 .  الخستاوي ثم الخضراوي 

 (دونم في محافظة ديالى .  42421بمغت مساحات بساتين النخيل بالمحافظة ) -5
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 :المقترحاتثانيا  : 
 بتوزيع الحكومة وقيام واليرم المتأكل النخيل محل ليحل النخيل زراعة. عمى التشجيع  -1

 .امكانيتيم تناسب بأسعار فمتكنالمزارعين  عمى بيعيا من البد كان وان الفسائل

 .بمدروز  قضاء  بساتين في والحشرات  اآلفات مكافحة اجل من المبيدات توفير  -2

 االىتمام عمى التشجيع لغرض بمدروز  قضاء في المزارعين  او لمفالحين السمف تقديم -3

 .البساتين وادامة رعة ا بالز

 جيدة نوعية وذات جديدة بفسائل بزراعتيا البساتين من الميممة المساحات احياء اعادة -4

 .بمدروز  قضاء في التمور انواع لتحسين

 استحداث خالل من وذلك بمدروز  قضاء في لمبساتين المنتظمة الزراعة  تشجيع -5

 توفير المكائن . عمى المساعدة و بالمستمزمات وتزويدىا مساحات
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 المصادر
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 المصادر  : 

 266 االية ، البقرة سورة ، الكريم القران : . 

 ىو فنقول ويؤنث يذكر ،وىو نخمة بجمع جمع اسم ،والنخيل نخمة واحدتو التمر شجرة  -النخل
 .فمؤنث النخيل ،اما النخل وىي – النخل

 العربية النيضة دار،  3 ط ،المناخية الجغرافية اصول ,العينين ابو احمد سيد حسن 
 .1985  ،لمطباعة

  خالد اكبر عبدهللا , استعماالت االرض الزراعٌة فً قضاء ابً غرٌب , اطروحة

 . 2006دكتوراه )غٌر منشوره( كلٌة التربٌة للبنات , جامعة بغداد , 

 عيسى ،مركز وحضارة حياة النخمة البشر،ندوة سيد تاريخ ،منابراىيم  عودة الباسط عبد 

  . 2009،البحرين، الثقافي

  محمد سممان الجبوري ، منعطفات نير دجمة بين الصويرة والعزيزية ، اطروحة دكتوراه

 .1985)غ،م( ، قسم الجغرافية  ، كمية االداب ، جامعة بغداد ، 

 1981، البصرة جامعة مطبعة,  1ط,المناخية االقاليم ,الشمش حسين عمي 

 ً2010 ,عمان,والتوزٌع للنشر المٌسرة دار ,التطبٌقً المناخ ,غانم أحمد عل 

 والمرضٌة الحشرٌة واآلفات وزراعتها أهمٌتها النخٌل شجرة ,بربندي الرحمن عبد, 

  . 2007.دمشق ,زهران دار, 1ط
  ، 1981مطبعة جامعة البصرة ،عمي حسين شمش ، جغرافية التربة.  

 الجامعة التربية كمية الى مقدمة ماجستير رسالة العراق في النخيل جغرافية ,كريم ليمي 

 . 2010 المستنصرية،

 النجف في الزراعية المحاصيل بزراعة المناخية الخصائص عالقة ,عيسى نوري ىيفاء, 

 .2002،  الكوف جامعة لمبنات التربية كمية ,منشورة غير ماجستير رسالة
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  رشٌد سعدون محمد العبادي , ادارة الموارد المائٌة  فً  حوض نهر دٌالى وتنمٌتها

دراسة  فً جغرافٌة الموارد المائٌة , اطروحة  دكتوراه )غٌر منشورة( , كلٌة االداب 

 .2012, جامعة بغداد ,

  االرض صالح بركة ممك وجواد عبدالكاظم ، خصائص التربة واثرىا في استعالمات

 . 2002( ،49الزراعية في محافظة القادسية ، مجمة الجغرافية ، العدد )

  ، مقداد عمي حسين واخرون ، عموم المياه ، مدينة دار الكتب لمطباعة والنشر

 . 2000بغداد

  مصطفى ، زراعة النخيل وانتاج التمور في محافظة ديالى وسبل تنميتيا ،  كريم لانو

كمية التربية لمعموم االنسانية ، جامعة ديالى، غير رسالة ماجستير مقدمة الى 

 .2013منشور،

 غير بيانات والمتابعة، التخطيط وحدة مندلي، زراعة  شعبة ، ديالىزراعة  مديرية 

 .2014  منشورة،

  وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري ، دليل تشغيل
 .2009وصيانو مشروع ري الروز ، بيانات  غير منشورة ، 

  رعتيا ا وز الحديثة النخيل بساتين وتخطيط أنشاء لمنخيل، العامة الييئة ، وزارة الزراعة 
2008، بغداد ، 4، رقم  ارشادية نشرة ،
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