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 اإلىداء

  العراق امن اجل من نزفت التي الزكية الدماء الى

 حب قطرة ليسقيني فارغا   الكأس جرع من إلى

 سعادة لحظة لنا ليقدم أناممو كّمت من إلى

 العمم طريق لي ليميد دربي عن األشواك حصد من إلى

 (عمره في هللا اطال العزيز والدي (الكبير القمب إلى

 

 والحنان الحب أرضعتني من إلى

 الشفاء وبمسم الحب رمز إلى

 (عمرىا في هللا اطال الحنونة والدتي (بالبياض الناصع القمب إلى

 وشقيقاتي اشقائي هللا بعد الدنيا ىذه في وسندي العطاء رمز الى

 االعزاء زمالئي الى

  بالدعاء لي يده رفع من كل إلى

 التوفيق ولي وهللا

 الباحث
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 الشكر
 وموظفين اساتذة من الجغرافية قسم الى انيوامتن شكري  اقدم ان الى يسعني ال

 ما لكل( دمحم سالم مروه) الفاضمة االستاذة والى مساعدة من لنا قدموه ما لكل
 ليا تعالى هللا وادعوا لي ومساعدتيا والكبيرة الصغيرة من العون  يد مد من ابدتو

 كرستو وما البحث ىذا عمى باألشراف لتفضميا واالجل العاجل في التوفيق بحسن
 واسأل فيو العمل تفاصيل ومتابعة فصولو ومناقشة قراءة في طويمة ساعات من
 العممي والتفوق  والتقدم الرقي من المزيد ليا  هللا
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:يعد النشاط الزراعي من اىم النشاطات االقتصادية في العالم كونو يرتبط  المقدمة
ارتباطًا وثيقًا في حيات االنسان اذ يوفر المستمزمات األساسية لحيات االنسان من 
مأكل وممبس وتعد محاصل الحبوب بمختمف أنواعيا الصيفية والشتوية  من اىم 

يسي لإلنسان وتدخل مادة أولية في الكثير المحاصيل الغذائية كونيا تعتبر الغذاء الرئ
من الصناعات الغذائية وتالقي زراعتيا اىتمام كبير من قبل الحكومات والمؤسسات 
الزراعية في جميع الدول الزراعية ويعد قضاء بمدروز الواقع في القسم الجنوبي 
 الشرقي لمحافظة ديالى والذي يعتبر اكبر اقضية المحافظة من حيث المساحة من

االقضية الرائدة في انتاج محاصيل الحبوب وباألخص الشتوية منيا كالقمح والشعير 
اذ توجد مساحات كبيرة تقدر بأالف الدوانم تزرع سنويا بيذه المحاصيل وسوف 
نتطرق في بحثنا ىذا الى طبيعة اإلنتاج الزراعي ليذه المحاصيل وماىي المقومات 

في ىذا القضاء وما مقدار اإلنتاج وتباينو المتوفرة لتشجيع انتاج محاصيل الحبوب 
 .2222الى  2212ما بين سنة 
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 اإلطار النظري 

تتمثل مشكمة البحث بسؤال يراد اإلجابة عمية وقد جاء السؤال مشكمة البحث: 
 كالتالي 

وىل ىناك تفاوت في كميات اإلنتاج لمحاصيل الحبوب في قضاء بمدروز لمفترة من  
 2222الى  2212

 .وما دور العوامل الطبيعة والبشرية في تباين كميات اإلنتاج لمحاصيل الحبوب

من خالل المعطيات األولى عن منطقة الدراسة ومن خالل البيانات فرضية البحث: 
التي تم جمعيا من الدوائر المختصة يفترض الباحث بان ىناك انتاج وفير لمحاصيل 

يا وكذلك يوجد تباين في كميات الحبوب في قضاء بمدروز وخاصة الشتوية من
وان لمعوامل الطبيعة األثر الفعال في ىذا  2222الى  2212اإلنتاج بين الفترة من 

 التباين.

الوقوف عمى الواقع الزراعي لمحاصيل الحبوب في قضاء بمدروز مبررات الدراسة: 
ل ومعرفة طبيعة اإلنتاج واىم المقومات او المحددات إلنتاج محاصيل الحبوب وى

 .2222الى  2212ىناك تباين في كميات اإلنتاج بين الفترة من 

تيدف الدراسة الى معرفة كمية االنتاج الزراعي لمحاصيل الحبوب أىمية الدراسة: 
ىل ىو وفير ام متدني وىل ىناك تباين في كميات اإلنتاج من سنة الى أخرى وما 

من الممكن اتباعيا لزيادة  دور العوامل الطبيعة في ىذا التباين وطرح الحمول التي
 كمية اإلنتاج او المحافظة عميو.

اعتمد الباحث المنيج الوصفي من خالل وصف طبيعة منطقة منيجية البحث: 
الدراسة وما تتمتع بو من مقومات طبيعية وبشرية تساعد عمى تطور النشاط الزراعي 

ات المزروعة والمنيج الكمي من خالل جمع البيانات عن كميات اإلنتاج والمساح



 
10 

بمحاصيل الحبوب ورسم الخرائط وتحميميا لمعرفة طبيعة اإلنتاج ومقدار التباين 
 واسبابو. 

 الحي دراسة في البحث حدود تتمثل/  المكانية الحدود حدود منطقة الدراسة:
 ودائر شرقا( 4555) طول خط تقاطع وعند بمدروز قضاء مركز في الواقع العصري 
 ومن المنصورية ناحية الشمال من القضاء يحد حيث شماال( 33534) عرض
 الغرب ومن إيران الشرق  ومن واسط محافظة الجنوب ومن المقدادية الغربي الشمال
 (1بعقوبة انظر خريطة ) وقضاء كنعان ناحية

تضمن البحث ثالثة فصول الفصل األول والذي ضم الدليل النظري ىيكمية البحث: 
المقومات الطبيعية والبشرية في منطقة الدراسة والمقدمة والفصل الثاني تضمن 

والفصل الثالث تضمن التمثيل الخرائطي لإلنتاج الزراعي لمحاصيل الحبوب من 
 .2222الى  2212

 الدراسات السابقة:

  ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء
ية. جامعة ديالى. رسالة بمدروز وسبل تطويرىا، كمية التربية لمعموم اإلنسان

 2212ماجستير .

  طيبة جمعة، التحميل المكاني لخصائص المياه الجوفية باستخدام نظم
المعمومات الجغرافية في قضاء بمدروز، كمية التربية لمعموم اإلنسانية ،رسالة 

 ماجستير.
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( تمثل موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة ديالىٔخريطة )

 
ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا،  المصدر:

 35ص.ٕٕٔٓكمية التربية لمعموم اإلنسانية .جامعة ديالى .رسالة ماجستير .
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 الفصل الثاني

 

 

 المقومات البشرية والطبيعة لمنشاط الزراعي

 في قضاء بمدروز
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الفصل الى لمحة تاريخية لقضاء بمدروز والتعرف عمى  سوف نتطرق في ىذاتمييد: 
مساحات األراضي الصالحة لمزراعة في القضاء وام المقومات البشرية والطبيعية في القضاء 

 التي من شانيا ان تؤثر عمى النشاط الزراعي.

 المقومات الطبيعية أوال:

 البنية الجيولوجية والتضاريس  .ٔ
انتقاليين نوعين مختمفين من التكوينات ، احدىما حديث تمثل ارض العراق منطقة 

زاكروس في شرقيا وشماليا  –نسبيا يرجع إلى الزمن الثالث وتمثمو جبال طوروس 
الشرقي . واألخر قديم جدا ، يراىا بعض الباحثين جزءا من قارة كوندواناالد وتمثمو 

ض يمتد طوليا بين ىضبة بالد العرب في غربيا وجنوبيا الغربي وتبدو في شكل حو 
 الشمال الغربي والجنوب الشرقي وينحدر سطحيا انحدارا عاما مع االتجاه األخير.

وقد تكونت في أثناء الزمن الثالث بتأثير حركتين جاءتا من جية الشرق وقاومت كتمة 
بالد العرب امتدادىما نحو الغرب. وقد ترتب عمى تقدم الحركتين من جية الشرق 

الرسوبية في شكل عدد من النطاقات تمتد بصفة عامة متوازية بين  التواء التكوينات
الشــمال الغربي والجنوب الشرقي . وتبدو معقدة االلتواء وشاىقة االرتفاع عند الحدود 
السياسية مع إيران ومع تركيا ثم تنتظم . ويزداد انتظاميا كما يتناقض ارتفاعيا 

 باالقتراب من نير
.وىذه تمثل البنية (1)قميمة االرتفاع والسيول  دجمة حيث تتحول إلى ىضاب

الجيولوجية لمحدود الشرقية لمنطقة الدراسة ، والتي ىي في األساس تمثل الحدود 
 السياسية مع إيران من جية الشرق .

أما المنطقة الواقعة شمال ناحية مندلي ، فإنيا تقع ضمن منطقة الروابي )األراضي 
( 2كم 67222منطقة التي تشغل رقعة مساحية قدرىا)المتموجة ( . حيث تمتد ىذه ال

                                                           
(1)- 

  مطبعة اإلسالمً،ج الفتح حتى العام تارٌخ فً وأثره للعراق الجغرافً المولع ، شرٌف إبراهٌم
 10-5،ص 1962 بغداد ، شفٌك     
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كم(  522% من مساحة العراق ، عمى شكل قوس بطول يقرب من)15أو ما يعادل 
 . (1) كم ( 152-82وعرض يتراوح مابين )

وتنحصر بين اإلقميم الجبمي الممتد من فيشخابور حتى جنوب حمبجة وبين حدودىا 
ة (، والسيل الفيضي ابتدآ من الحدود السورية التي تفصميا عن إقميم اليضبة )الجزير 

أما  .( 2) العراقية في نقطة تقع مقابل جبل سنجار وحتى مندلي قرب الحدود اإليرانية 
بقية األراضي التابعة لناحية مندلي وامتدادىا جنوبا و األراضي التابعة لناحية قزانية 

غير منتظمة  *ية،فيي تقع ضمن السيل المروحي ،وىي عبارة عن مروحة غرين
 الشكل تنحدر نحوا الجنوب انحدارا معتدال .

وىي تمتد من قمتيا عند النقطة التي تخترق فييا طيات جبل حمرين المنخفضة 
كم( عمى 52الفاصمة وآخر الطيات المنفصمة عن سمسمة زاجروس الوعرة مسافة )

والجنوب  كم( إلى الجنوب132غرب الجنوب الغربي و ما يزيد عمى ) األقل إلــى
 (2ينظر الخارطة رقم ) ( ولتوضيح طبوغرافية منطقة الدراسة1الشرقي )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(1)- 

     ،1973 بغداد، شفٌك مطبعة البشرٌة و الطبٌعٌة لنواحٌه دراسة الشمالً، خصبان،العراق شاكر
 .   23ص     

(2)- 
 كورون هستد ، األسس الطبٌعٌة لجغرافٌة العراق ، تعرٌب دمحم جاسم  الخلف ،ط المطــبعة 

 31،ط1948العربٌة ،بغداد،    
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 ( طبوغرافية منطقة الدراسة2خريطة )

 
ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا،  المصدر:

 35ص.ٕٕٔٓ.رسالة ماجستير .كمية التربية لمعموم اإلنسانية .جامعة ديالى 
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  climitالمناخ    .ٕ
تحدد الخواص المناخية ألية منطقة في ضوء عوامل عدة يأتي في مقدمتيا العامل   

الفمكي إضافة إلى بعدىا عن المسطحات المائية التي ليا تأثير كبير في عناصر 
 المناخ وكذلك تباين السطح وقمة الغطاء النباتي .

ىذا يجعميا تقع ضمن القسم الدافئ من المنطقة المعتدلة الشماليــة إن موقع المحافظة 
ومناخيا صحراوي يمتاز بجفافو وقاريتو ومداريتو فيو يتميز بارتفاع درجة الحرارة 

 صيفا
وانخفاضيا شتاًء ومدى حراري كبير بين الميل والنيار وبين الصيف والشتاء ورطوبة 

ر فصمي قميل الرياح السائدة شمالية غربية نسبية منخفضة صيفا ومرتفعة شتاًء وبمط
في معظم أيام السنة ، وكذلك يتصف المناخ بالتطرف حيث يصل الفرق بين معدل 

( وكذلك قصر الفصول االنتقالية) الربيع oم 39درجة الحرارة الصغرى والعظمى)
والخريف(،حيث تأخذ الحرارة باالنخفاض في أشير)كانون األول وكانون الثاني 

( أما بعد شير آذار فتأخذ الحرارة ارتفاع حيث يكون شيري تموز و أب في  وشباط
( . إن أىم العناصر المناخية المؤثرة في 3اشد أشير السنة حرارة ينظر الخارطة رقم)

 .منطقة الدراسة ىي، الحرارة ،الضوء، األمطار والرياح 
 درجة الحرارة : -أ

مية لما لو من تأثير في قيم معدالت تمثل درجة الحرارة عنصرا مناخيا بالغ األى
الضغط الجوي وعالقتو بالرياح والتبخر والعناصر المناخية األخرى. فبالنسبة 
لممتطمبات الحرارية لممحاصيل الزراعية فإنيا تتباين بين محصول وآخر، فمكل 
محصول درجة حرارة دنيا يبدأ عندىا في النمو ودرجة حرارة عظمى يتوقف عندىا 

ول وكذلك إن لكل محصول ودرجة حرارة مثمى تقع ما بين الحد األدنى نمو المحص
(.كذلك فان حاجة النبات 1والحد األعمى وىي مناسبة لنموه كما مبين في الجدول )

لدرجات الحرارة تختمف باختالف المواسم " صيفية و شتوية " حيث إنيا ترتفع في 
ضافة إلى انو يوجد بعض  المحاصيل الصيفية وتنخفض في المحاصيل الشتوية باإل
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التشابو بين المحاصيل من حيث المتطمبات الحرارية كمحصول الحنطة والشعير 
وكذلك الحال بالنسبة لممحاصيل الصيفية فيي تتقارب من حيث درجات حرارتيا 
المثمى في حين تختمف في درجة حرارتيا الدنيا والعميا . وعند مقارنة درجات الحرارة 

والمسجمة في محطات األرصاد الجوي لمنطقة الدراسة مع العظمى والصغرى 
متطمبات المحاصيل الزراعية نجدان ىناك توافقا في زراعة ىذه المحاصيل عمى الرغم 
من وجود حاالت التطرف حيث يؤدي ىذا التطرف إلى درجات الحرارة الصغرى 

 اإلنتاج في بميغة أضرار .حدوث(1)والعظمى والفضمى والمفضمة لبعض المحاصيل
"  الحبوب محاصيل إصابة إلى يؤدي الحرارة درجات في الشديد االرتفاع فان الزراعي
 والثري  الزىري  التساقط وتزايد بسرعة وذبوليا الخضروات جفاف إلى ويؤدي" بالمفحة
 وزيادة الجفاف إلى يعرضيا مما والتربة النبات من التبخر نسبة زيادة وكذلك لمفواكو
 موت إلى يؤدي قد الحرارة درجات انخفاض ( أما2) رقم الجدول يالحظ. التربة تممح

 لمخمية الداخمي التركيب في أضرارا يسبب حيث النبات داخل الماء تجمد نتيجة النبات
 ، وموتيا تمزقيا إلى يؤدي مما الخمية جدران عمى كبيرا ضغطا يولد حيث النباتية

 العمميات تتوقف إذ النباتية الخمية داخل البروتين تركيب في تغير إلى يؤدي انو كما
الخاليا.  تجمد بسبب داخميا من الماء فقدان بسبب المزوجة لزيادة نتيجة الفسيولوجية

 أسموب إتباع ىو الدراسة منطقة في المزارعون  إلييا يمجا التي التدابير فمن لذلك
 ىذا اثر من النباتات لحماية الزجاجية البيوت أو بالبالستك، المغطاة الزراعة

 مختمف لنمو مالئمة الحرارة درجات تكون  األحيان اغمب في انو التطرف. إال
 موسمو. كال حسب والشتوية الصيفية المحاصيل

اما فيما يخص محاصيل الحبوب التي تزرع من شير تشرين الثاني الى شير نيسان 
فنالحظ ان درجات الحرارة الدنيا والعميا جميعيا مناسبة لزراعة المحاصيل وفي جميع 

 السنوات الدراسة. 

                                                           
(1)- 

 .23، ص 1922علي حسن الشلش، مناخ العراق ، مطبعة جامعة البصرة ، 
41 
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 (ٔجدول )
 درجات حرارة ألحــد أألدنى وألحد أألعمى وألمثالية لبعض المحاصــــيل الزراعية

 ألحد أألدنى المحصول 
 oم 

 ألحد أألعمى
 oم 

 ألمثالية
 oم 

 ٕ٘ ٖ٘-ٖٓ ٘-ٗ الحنطة
 ٕٓ ٖٓ-ٕٛ ٘-ٗ الشعير

 ٕٖ-ٖٓ ٖٛ-ٖٙ ٕٔ-ٓٔ الرز
 ٕٖ ٖٛ ٙٔ القطن

 ٖ٘-ٕٖ ٗٗ-ٓٗ ٓٔ-ٛ الذرة الصفراء
 ٛٔ-٘ٔ ٕٗ-ٕٔ ٚ-ٗ الخضروات الشتوية
 ٕ٘-ٕٕ ٖٚ-ٖٖ ٓٔ-ٜ الخضروات الصيفية

 ٖ٘-ٕٖ ٗٗ-ٖٛ (ٔ-) –( ٗ-) الحمضيات
 ٕٚ-ٛٔ ٓ٘-٘ٗ ٚ-ٓ النخيل
 ٜٕ-ٕٔ ٓٗ-ٖٛ ٘ٔ-ٖٔ الرمان

 ٖٛ-ٕٔ ٓٗ-ٖٛ ٕٓ-ٚٔ المشمش
 ٖٓ ٖٚ ٔ البريسم
 ٖٓ ٖٙ ٘-ٗ العدس

 ٕٛ ٖٓ ٗٔ-ٖٔ التبغ
 ٕ٘                               ٖٓ-ٕٛ ٘-ٗ بنجر السكر

 
  -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى :

 .174،ص   2212ىارون،أسس الجغرافية االقتصادية،دار الفكر العربي، القاىرة،عمي احمد -1
ٔ. John .E.Oliver, climatology, Selected application ,John Wileg  and Sons ,New Yourk  
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 (ٕجدول )                                                        
المعدالت السنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لمحطتي بدرة وخانقين لمسنوات 

(ٕٓٔٓ-ٕٕٓٓ) 
 محطة    

 السنة
 خانقين بدرة

 الصغرى  العظمى الصغرى  العظمى

ٕٓٔٓ ٖٕ.ٔ ٔٚ.ٚ ٖٔ.٘  ٔٚ.ٗ 

ٕٓٔٔ ٖٕ ٔٛ.ٖ ٖٖ.ٙ  ٔٛ8ٙ 

ٕٕٓٔ ٖٔ.ٙ ٜٔ.٘ ٖٔ.ٗ  ٔٙ.٘ 

ٕٖٓٔ  ٖٗ.ٕ ٔٚ.ٗ  ٖٕ.ٔ  ٔٚ.ٚ 

ٕٓٔٗ  ٖٕ.ٔ ٔٛ.ٙ  ٖٕ  ٔٙ.ٛ 

ٕٓٔ٘  ٖٕ.ٚ ٔٚ.ٚ  ٖٕ.ٗ  ٔٙ8ٜ 

ٕٓٔٙ  ٖٔ.٘ ٔٛ.ٗ  ٖٕ.ٖ ٔٚ.ٖ 

ٕٓٔٚ ٖٕ.ٗ ٔٛ.ٜ  ٖٕ.ٗ  ٔٙ.ٚ 

ٕٓٔٛ  ٖٖ ٔٛ.ٖ  ٖٖ.٘   ٔٙ.ٙ 

ٕٜٓٔ  ٖٕ.ٛ ٔٛ.ٗ  ٕٜ.ٗ  ٜٔ.ٚ 

ٕٕٓٓ  ٖٖ.٘ ٜٔ.ٗ  ٖٖ.ٗ  ٔٙ 

 ٖ.ٚٔ  ٕ.ٕٖ  ٘ٔؤ ٘.ٕٖ  المعدل

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



 
21 

 
 

 ( المعدالت السنوية لدرجات الحرارة في منطقة الدراسةٖخريطة )
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ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا،  المصدر:
 49ص.ٕٕٔٓة ماجستير .كمية التربية لمعموم اإلنسانية .جامعة ديالى .رسال

 األمطار.-ب

إن منطقة الدراسة ىي حالة مشابية لبقية المناطق الوسطى من العراق من حيث 
التغيرات التي تطرأ عمى عناصر المناخ المختمفة صيفا وشتاًء ولما كانت المنطقة 
الوسطى تتأثر بصيف حار جاف وشتاء بارد ومتذبذب في كمية األمطار لذلك فان 

قة الدراسة قميمة جدا وتتباين من األمطار المتساقطة في محافظة ديالى وفي منط
منـطقة إلى أخرى وان المناطق الشمالية والشرقية اغرز أمطارا من المناطق الجنوبية 

 والغربية في المــــحافظة وىذه 

الكميات ال يمكن االعتماد عمييا في الزراعة الديمية إال في المناطق مضمونة 
تؤثر األمطار في بعض األحيان . (1)األمطار في كل من كفري وخانقين و مندلي 

عمى نشاط الحشرات لتي تقوم بعممية التمقيح ففي بعض أصناف الفاكية ذات التمقيح 
ألخطي تسبب غزارة األمطار وتعطيل عممية التمقيح فضال عن انيا تساعد عمى 
انتشار األمراض .أما في بعض الحمضيات فان األمطار الغزيرة التي تحدث في 

ر فائدة كبيرة عمى اعتبار انو فصل النمو والتزىير فيؤدي إلى كونو الربيع ليا أضرا
. ويمكن مالحظة تأثير كمية األمطار (2)عامل ىدم أكثر من عامل بناء وفائدة 

( لمعرفة كمية األمطار التي تحتاجيا بعض 3الساقطة من خالل مالحظة الجدول )
ط األمطار الساقطة في ( لخطو 4المحاصيل الزراعية ومقارنتيا مع الخارطة رقم )

 المحافظة .

 

 
                                                           

(1)- 
 ،كلٌة دكتوراه، أطروحة ، العراق  فً الطبٌــعً للنبات الجغرافً التوزٌع على المناخٌة العناصر اثر الزنكنة، دمحم محمود لٌث
 .منشورة غٌر ،154ص ،2006، الجغرافٌة بغداد،لسم جامــــعة اآلداب،

(2)- 
 ابن)  التربٌة كلٌة بغداد، جامعة،  ماجستٌر رسالـة،  واسط محافظة فً الزراعٌة األرض استعماالت تغٌرات،  حسٌن خالد زٌنة

 . منشورة غــٌر بٌانات ،43 ،ص2006 الجغرافٌة، ،لسم( رشد
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 (ٖجدول )

 احتياجات بعض المحاصيل الزراعية لكميات األمطار

 كميات األمطار / ممم المحصول

 القمح

 الشعير

 الذرة

 القطن

 الرز

ٗٓٓ-ٕٔٓٓ 

٘ٓٓ-ٚٓٓ 

ٙٓٓ-ٔٓٓٓ 

ٙٓٓ-ٔٔٓٓ 

ٔٔٓٓ-ٕٓٓٓ 
زراعـــــة المحاصـيل،                من عمل الباحث باالعتماد عمـــى / عمي الحنش،  -المصدر :
 .ٗٗ،ص ٖٜٙٔاإلسكـندرية،

( يتبين لنا إن سقوط األمطار في منطقة الدراسة 4ومن خالل مالحظة الجدول رقم )
 يبدأ في شير تشرين األول بكميات قميمة ومتفاوتة بين أقسام منطقة الدراسة 

فنالحظ من خالل البيانات المناخية لمحطتي خانقين وبدرة المتان يعتبران من أقرب 
المحطات المناخية لمنطقة الدراسة ان كميات االمطار متفاوتة خالل سنوات الدراسة 

 2214الى عام  2211في حين تقل في من بدية عام  2212فنراىا تزداد في عام 
صيل الحبوب في منطقة الدراسة والتي تزرع وىذا ما انعكس عمى كمية اإلنتاج لمحا

 اغمبيا في فصل الشتاء أي الفصل الممطر. 
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 (ٗ)جدول 

-ٕٓٔٓالمعدالت السنوية لكميات األمطار الساقطة )ممم( في محطة بدرة وخانقين لمسنوات )
ٕٕٓٓ) 

 محطة    

 السنة 

 خانقين بدرة

ٕٓٔٓ ٔٚ.ٛ ٔٚ.ٕ 

ٕٓٔٔ ٜ.ٖ ٖٔ.ٜ 

ٕٕٓٔ ٜ ٕ٘.ٔ 

ٕٖٓٔ ٔٓ.ٚ ٕٜ.ٙ 

ٕٓٔٗ ٔٗ.ٗ ٕٔ.ٖ 

ٕٓٔ٘ ٕٙ.٘ ٖٕ.ٙ 

ٕٓٔٙ ٔٛ.ٕ ٔٙ.ٙ 

ٕٓٔٚ ٕٚ.ٗ ٕٔ 

ٕٓٔٛ ٔ٘.ٛ ٗٔ 

ٕٜٓٔ  ٔ٘.ٜ ٗٓ.٘ 

ٕٕٓٓ ٖٖ ٖٜ.ٖ 

 ٖ.ٕٙ  المعدل
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المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الييئة العامة لألنواء الجوية 
 ٕٕٓٓالعراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة ،

 خطوط المطر المتساوية في العراق ومنطقة الدراسة (ٗ)خريطة 
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ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا،  المصدر:

 ٗ٘ص.ٕٕٔٓكمية التربية لمعموم اإلنسانية .جامعة ديالى .رسالة ماجستير .

  ج:الرياح 
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ىي عبارة عن اصطالح يطمق عمى اليواء المتحرك بشكل أفقي عدا نسيمي الجبل 
والوادي بشكل مواز لسطح األرض والذي قد يكون جزء من اليابس أو الماء وبذلك 
تستطيع القول انو ليس كل ىواء متحرك يندرج تحت صفة الرياح بل يشترط أن 

الرياح القادمة ومدى سرعتيا  يكون أفقيا مواز لسطح األرض بحيث يتم تحديد اتجاه
.وإلبراز دور الرياح كعامل طبيعي يؤثر عمى اإلنتاج النباتي بصورة عامة وتحديد (1)

( الذي يبين معدالت 5بصورة خاصة يالحظ الجدول رقم ) آثاره في منطقة الدراسة
سرعة الرياح )م/ثا( المسجمة محطات بدرة وخانقين فيالحظ من خالل ىذا الجدول 

في حين بمغة  2211و 2212إن سرعة الرياح تبمغ ذروتيا في محطة بدرة في سنة 
وان سرعة ىذه الرياح تبمغ ذروتيا في  2215ذروتيا في محطة خانقين في سنة 

ة حصاد محاصيل الحبوب الشتوية والتي يكون تأثيرىا شير نيسان والذي يعتبر بداي
واضحًا إذ تؤدي إلى اضطجاع النبات بدرجة كبيرة بعضيا عمى البعض اآلخر مما 
يؤدي إلى صعوبة حصادىا وخسارة جزء كبير من الحاصل اما فيما يخص التربة 

ية بشكل فان الرياح الشديدة تحدث أضرارا كبيرة في التربة بشكل عام واألرض الزراع
خاص وبخاصة في المناطق التي تعتمد عمى األمطار فعند ىبوب الرياح عالي في 
مناطق كانت تعاني من جفاف شديد بسبب قمة األمطار فانو سوف تجرف جزء من 
سطح التربة وتكشف المجموع الجذري مما يمحق أضرارا كبيرة ،باإلضافة إلى دور 

شاب والحشائش الضارة والفطريات الرياح بنقل األمراض واآلفات وبذور األع
 (2)والحشرات والديدان الضارة 

 

 

 

 (5)جدول
                                                           

(1)- 
 .46ص ،1978 ،   البصــرة جامعة مطبعة ، والمناخ الطـــمس ، ولً السٌد ماجد  ، كربل رزولً اإلله عبد

(2)- 
.2010 لعام ارشادٌة نشرة ، المزروعات ولاٌة لسم ، دٌالى زراعة مدٌرٌة
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-ٕٓٔٓ)معدالت سرعة الرياح )متر / ثانية( لمحطتي بدرة وخانقين لمسنوات 
ٕٕٓٓ) 

 المحطة    

 السنة

 خانقين بدرة

2212 3.1 2.7 

2211 3 2.6 

2212  2.9 2.8 

2213 2.9 2.9 

2214 2.8 2.7 

2215 2.8 2.7 

2216 2.6  2.8 

2217 2.5  2 

2218 2.6 2.6 

2219  2.3 1 

2222 2.3 2.8 

 2.9 2.8 المعدل

المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة 
،2222. 
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وعموما فان الرياح السائدة ومنيا في محافظة ديالى وفي منطقة الدراسة مختمفة 
االتجاه والصفات المناخية إال إن الرياح الغربية والشمالية الغربية ىي األكثر تكرارا 
وذلك لتأثر العراق بالمنخفضات الجوية المتوسطة شتاًء ومنظومة الضغط الموسمي 

الرياح الجافة في فصل الصيف وأحيانا تتسبب شبو المستقر صيفا وتكون بذلك 
بحدوث العواصف الترابية وتصاعد الغبار. أما الرياح الجنوبية الشرقية فتتميز بكونيا 
رطبة ودافئة وأحياننا تسبب بظيور الغيوم وسقوط األمطار وتأتي ىذه الرياح من 

. ولذلك من  (1)المنخفضات الجوية القادمة من الخميج العربي إلى القطر العراقي 
ف من شدة الرياح ىو استخدام األمور التي يجب أن يراعييا المزارع من اجل التخفي

الرياح حول المزارع والحقول باستخدام األشجار التي تتالءم ونوع البيئة  مصدات
المحيطة بو لغرض تالفي أضرار الرياح والتقميل من نسبة الخسائر في اإلنتاج 

 النباتي.

 الشمسي.اإلشعاع  -و

ىي كمية الضوء والطاقة المنبعثان في مختمف االتجاىات من الشمس والذي تصل 
كمية منو إلى الغالف الخارجي لغالف األرض الجوي ويمثل اإلشعاع الشمسي 

% من الطاقة التي يتم استغالليا من قبل  99و97الواصل إلى الغالف الجوي 
 2و23ة إال بنسبة ضئيمة تتجاوز الغالف الجوي في حين ال تنعم المصادر الباطني

.يساعد سطوع الشمس عمى سرعة نمو المحاصيل ونضجيا وتحسين نوعية (2)
اإلنتاج النيائي ويرجع ذلك لحدوث عمميتين حاسمتين في حياة النبات ىما )األزىار 
والتمثيل الضوئي( الكموروفيل في ضوء الشمس، ونظرا الن شدة اإلضاءة تكون اكبر 

صيف فان معدل نمو المحاصيل يتزايد في الربيع والصيف مع تزايد ما يمكن في ال
شدة اإلضاءة طالما كانت درجة الحرارة معتدلة، لذلك فان النباتات تتباين في حاجتيا 

                                                           
(1)- 

 23سابك،ص مصدر ، الشلش حسٌن علً
(2)- 

 .142ص ، سابك ،مصدر الشرٌف إبراهٌم إبراهٌم
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( ساعة حتى تزىر كالحنطة ، 12لمضوء فبعضيا يحتاج إلى نيار طويل أكثر من )
 والشعير ،والسبانخ  ،والحمـص ، وىناك نباتات 

( ساعة مثل التبغ وفول الصويا وقصب 12تحتاج إلى نيار قصير اقل من ) أخرى 
.وبالنسبة لمنطقة (1)السكر ، وىناك نباتات محايدة ال تتأثر بقصر أو طول النيار 

( يتبين لنا ان منطقة الدراسة تتمتع بساعات 6لدراسة فمن مالحظة الجدول رقم )ا
( 11.4و 12( بواقع )2216) كبيرة من السطوع الشمسي كانت اعالىا في سنة

(  بواقع 2211-2212ساعة /يوم في محطتي خانقين وبدرة واقميا في سنتي )
( ساعة /يوم وىذا ما يؤثر بدوره عمى كمية اإلنتاج 6.1-7.2-5.1-5.2)

ساعة  12لمحاصيل الحبوب في منطقة الدراسة التي تحتاج الى نيار اكثر من 
 ا مبين اعاله.لتزىر المتمثمة بالحنطة والشعير كم

 (6)جدول                                       

معدالت وساعات السطوع الشمسي )الفعمي( في محطات بدرة وخانقين لممدة  
(2212-2222) 

 المحطة    

 السنة

 خانقين بدرة

2212 6.1 5.6 

2211 7.2 5.1 

2212 7.9 6.3 

2213 12.9 7.6 

                                                           
(1)- 

  االنجلو مكتبة ، المكانً التنظٌم فً تحلٌل الزراعٌة الجغرافٌة ، الدٌب إبراهٌم محمود دمحم
 .265-26 ص الماهرة، ، المصرٌة     
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2214 12 9.1 

2215 11.9 11 

2216 12.2 11.4 

2217 11.5 12.6 

2218 12.1 9.5 

2219  7.9 757 

2222 6.9 6.6 

 751 9.1 المعدل
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية، قسم المناخ، بيانات غير 

 2222منشورة ،

 : الموارد المائية في منطقة الدراسة ٖ 

ان منطقة الدراسة تعتمد عمى موردين سطحيين من الموارد المائية المتمثمين بجداول 
مشروع مندلي(  –نير ديالى من مقدمة الصدر المشترك المتمثمة بمشروعي )الروز 

والوديان التي تجمب السيول من ايران والمناطق الجبمية اما االمطار فتؤثر بشكل 
لزراعة صة في منطقة مندلي وقزانيو لكثرة اكبير عمى زراعة محاصيل الحبوب وخا

 ( توضح اىم الموارد المائية في المنطقة 5( وخريطة )1الديمية مخطط)

/ثا ويتزود بالمياه من 3م9كم ومعدل تصريفو 63يبمغ طول الجدول جدول الروز: 
الصدر المشترك الذي يتزود بالمياه من الجانب االيسر لسد ديالى تبمغ المساحة التي 

دونم مغطات 2292737دونم اما المساحة المروية فعال 269781يغذييا المشروع 
 بشبكة من المبازل التي تصرف مياىيا الى ىوري شبيجة والعطارية 
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إليصال  1969وع من قبل شركة ماكدوالند سنة نفذ ىذا الشر جدول مندلي : -د
المياه الى ناحية مندلي وقزانيو والقرى المحيطة بيا في اقصى الشرق وذلك بعد 

كم 45انقطاع مياه السيول واالودية من الجانب اإليراني بمغ طول ىذا المشروع 
ق /ثا ويزود بالمياه من الصدر المشترك وتبمغ مساحة المناط 3م5وبمعدل تصريف 

دونم  52222دونم اما المساحة المروية فعال فيي 44522المستفيدة من المشروع 
عمودية  5ويحتوي مشروع ري مندلي عمى ثالث محطات لضخ المياه منيا 

/ثا الى ان ىذا 3م2.2مضخات افقية يبمغ تصريفيا  5/ثا و 3م1.8بتصريف 
التبطين ليذا المشروع لم يرى النور بسبب ارضو الجبسية مما أدى الى دمار 

 (1)المشروع .

 ( يوضح مشروع الصدر المشترك عمى سد ديالى وجداولو1شكل )

                                                           
(1_)

الموارد المائٌة ،أطروحة دكتوراه رشٌد سعدون دمحم العبادي ، ادرة الموارد المائٌة فً حوض دٌالى وتنمٌتها دراسة فً جغرافٌة  
 93ص 2012غٌر منشورة ،
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المصدر: ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا، كمية 

 89.ص2212ة ديالى .رسالة ماجستير .التربية لمعموم اإلنسانية .جامع

 المياه السطحية في قضاء بمدروز( مصادر 5خريطة )
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ضياء الدين حسين عسكر، إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا،  المصدر:

 ٜٗ.صٕٕٔٓة ديالى .رسالة ماجستير .كمية التربية لمعموم اإلنسانية .جامع

 البشرية المقومات ثانياً:
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 نبذة تاريخية عن قضاء بمدروز .ٕ

   أ. بـمـــدروز 

 بياء)   وتفسيرىا(   روز براز)  باســـم، الحموي  لياقوت البمدان معجم في بمدروز ذكر جاء
 مـندلـي و بعقوبة بين بمدروز ترعة شاطئ عمى قـائمة قريـة وىـي(  النيار
 وكان ممتـازة ومواقعيا خــالبة مناظرىا يجعل التـــي الغن والرياض الشاسعة الفيافي بيا تحيط

 لقاء(  ظـــريفي)واسمو اليوناني الصيرفي إلى بمدروز مقاطعة فوض قد الحميد عبد السمطان
 إذ 1893 عام حتى بيدىم وضمت 1882سنة العثمانية الحكومة بذمة لو دين عن تنازلو
 (1)يشاءون  ما نحو عمى أصحابو يستعممو ممكا فأصبحت بغداد مترفي من جماعة إلى بيعت

 
  اآلتية التعميالت من أسماعنا إلى يتناقل ما حسب مأخوذة بمدروز وتسمية

 
  الجند عنو فقال الفارسي الجيش عمى ومشئوما مغبرا يوما ليا الفرس احتالل يوم كان .1

 بمدروز إلى بالتداول الكممة فانحرفت،نحس يوم انو يعني( بدروز) يوم انو  
    اسم عمييا فأطمقوا بكثرة، الرز زراعة عمــــى ساعدت والتي فييا المياه لتوفر .2
 . بمدروز إلى الكممة وانحرفت الرز بمد     
  والسيما الوحوش وجود عمى تساعد والتي، الغابات فييا وتكثر زراعية منطقة لكونيا .3
  تحولت األيام وبمرور الخنازير، صيد أي( روز  وراز) باسم فسميت الخنازير،    

 .   بمدروز إلى الكممـة     
     وتربيـة التـوت، أشجار فييا تكثر المنطقة إن يذكرون  السن كبار من الرواة بعض .4
  .بمدروز إلى وتحولت القز حرير بمدة أي( الرزه) باسم فسميت القز دودة    

 الصباغيـة، ىو العثماني العيد في اسمــيا إن السن كبار من األىالي بعض يذكر .5
 
 
 MANDALI               مـــــــــــندلي .ب

                                                           
(1)- 

 .455 ،ص1985  واإلعـــالم، الثمافة وزارة منشــورات العصور، عبر المندالوي،مندلً موسى عمران الحاج
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 مدينة شرق  شمال اإليرانية العراقية الحدود من بالقرب بمدروز مدينة من الشرق  إلى تقع
 جميل، قمعة) ومحالتيا.نسمة( 11262) سكانيا عدد ويبمغ(   كم115) بغداد. بمسافة

 (.دوشيخ ومحمة ، كبرات بوياقي، بالي، قمعة ، ميرحاج قمعة ، الكبير السوق  النقيب،
 بعض األيـام بمرور اسميا عمى طرأ وقد( بندنجين نييج،او البند) تسمى فيما مندلي كانت

 ،قال الحسن الحد ومعناىا(  بندنيك)أصميا فارسية( نيج بند) كممة إن ويزعمون ،  التبديل
 . معناىا يفسر لم انو إال العراق بناحية موقع( وندنيكان)أن األصفياني حمزة أبو

 اسم منشأ في وحديثا قديما المؤرخون  اختمف لقد بياني،الروز  جميل األستاذ ويقول
 وتحريفــات، وتطورات تغيرات إلى تعرض االسم إن فأدعو شتى مذاىب مندلي. وذىبوا

 مفرده؟ بندنيج ما ادري  لفظ التثنية، وال لفظو نيجين البند) الحموي  ياقوت قول لنا فينقل
 رأي إلى يتطرق  ثم ، أيضا( نيريات)  تمفظ( بندنيجين)إن القزويني المستوفي رأي يورد ثم

 كأنو(  وندنيكان)ىو األصمي االسم إن الظاىر) سومر مجمة في الكرممي اتشاس اآلي
(  2()وندنيك)الناس فظنيا( الطيبون  المالكون ) ومعناه الفارسية الطريقة عمى ونديك جمع

. 
 باألشـورية ىي(رودنيكا) من البندنيج إن من( ىوتسفيمد) رأي بياني الروز األستـاذ ينقل ثم
 إن أي، النفط عيـون  فييا إن وقال اردريكا باسم ىيرودتس وذكرىا(  اردريكا) أو( اردليكا)

 ثم مندلجين -وبندنيجين بندنيج إلى(  اردليكيا)او( اردريكا) أو( وردنيكا)من تطور االسم
 . اليوم بو تعرف ما وىي مندلي إلى
 يرجع تاريخو إن الروزبياني األستاذ فيضيف( مندلي)األخير بشكمو االسم تثبت عن أما
 في ورد ما عمى ذلك ويستند، الميالدي عشر الرابع أو اليجري  الثاني القرن  قبل ما إلى

 1482 – ىـ 885 سنة مؤلفو توفـي الذي( األخبار صحاح)المعروف األنساب كتاب
 (1).م
 

 

 
                                                           

(1)- 
    األول ،بـغداد الجزء الثانٌة العرالٌة، الطبعة والموالع المدن أسماء أصول ، بابان جمال المحامً

 .220،ص1989،     
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          QAZANIYA             قــــــــــزانيو .ج 

 بنيت انيا ويعتقد مترات كيموا عشرة بعد عمى مندلي جنوب تقع صغيرة مدينة وىي
 نسبة( نية غازا) من محرف تركي قزانية واسم التاريخية( المحف)  بمدة أنقاض عمى
 التي باجالن عشيرة فروع من( قزانمو) قبيمة إلى نسبة أو ، المغولي غازان إلى

 (1)مضى عيد منذ فييا ســــكنت

 . اإلدارية التقسيمات و المساحة.ٕ

 إلى وموقعيا القضاء مركز ناحية وىي إدارية وحدات ثالث بمدروز قضاء يضم
 عن(  كم45)  وتبعد مندلي وناحية ،(  كم45) بمسافة بعقوبة مدينة من الشرق 
 مندلي، ناحية من الشرقي الجنوب إلى تقع قزانية وناحية ، شرقا القضاء مركز

 ( .2)  رقم الخارطة في موضح وكما  ،(  كم12)    بينيما والمسافة

 الى(  والحضر الريف)  القضاء في االدارية الوحدات تضميا التي االراضي وتقسم 
 ولكل) (  الخارطة الحظ والمساحة الشكل حيث من تختمف المقاطعات من مجموعة
) مساحتيا تبمغ( مقاطعة 29)  القضاء مركز ناحية تظم ،اذ معين رقم مقاطعة

 مستصمحة مقاطعة 2)  و مستصمحة غير(  مقاطعات 8)  منيا دونما(  814121
 ناحية اما بساتين(  مقاطعات 9) و ،(  مستصمحة شبو  مقاطعات 12) و( كميا

 منيا دونما( 542223) الكمية مساحتيا تبمغ(  ايضا مقاطعة 29) تظم فأنيا متدلي
 فأنيا قزانية ناحية اما ،(  بساتين مقاطعة 11) و(  مستصمحة غير مقاطعة 18)

(  مقاطعة 25)  منيا دونما( 1222257) الكمية مساحتو تبمغ( مقاطعة 31) تظم
 النواحي اكبر قزانية ناحية تعتــــــبر وبذلك بساتين( مقاطعات 6)و مستصمحة غير

          (7) لجــداولا يالحظ.  القضاء في مســاحة

                     

                                                           
(1)- 

 223: صالمحامً جمال بابان .مصدر سابك 

 



 
38 

 

 الوحدات اإلدارية التابعة لقضاء بمدروز (ٚجدول )                      

 النسبة المئوية % 2المساحة/ كم الوحدات اإلدارية

 مركز قضاء بمدروز
 ناحــــية مندلي

 قزانيوناحـــية 
 

1842 
1192 
3248 

 

 29و2
 18و9
 51و7

 %122 6282 مجموع المساحة 
 

ل المجموعة اإلحصـائية  لإلحصاء،الجياز المركزي  التخطيط،المصدر: ىيئة 
                                                                                                   . 11 بغداد، ص ،2221عــام
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 ( الوحدات اإلدارية في قضاء بمدروز6خريطة )

 
إمكانات زراعة المحاصيل الحقمية في قضاء بمدروز وسبل تطويرىا، ضياء الدين حسين عسكر،  المصدر:

 32ص.ٕٕٔٓكمية التربية لمعموم اإلنسانية .جامعة ديالى .رسالة ماجستير .
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 الفصل الثالث

 

تحميل التباين في المساحة المزروعة وكميات اإلنتاج 
 لمحاصيل الحبوب لمفترة

                (ٕٓٔٓ- ٕٕٓٓ) 
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لمحاصيل الحبوب في منطقة  ( المساحات المزروعة وكميات االنتاج8جدول )
 2222-2212الدراسة لمفترة 

الموسم الشتوي  ت
 لمسنوات

 الكميات المسوقة/طن المساحة المزروعة /دونم

 الشعير القمح الشعير القمح

1 2212-
2211 

79267 522 37425 91 

2 2211-
2212 

59911 622 48748 52 
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3 2212-
2213 

83792 725 81932 422 

4 2213-
2214 

142935 1222 119278 1215 

5 2214-
2215 

25892 652 27973 452 

6 2215-
2216 

98643 1822 96142 1322 

7 2216-
2217 

134722 2522 78252 2262 

8 2217-
2218 

226775 2222 132552 1822 

9 2218-
2219 

165445 3222 115222 2622 

12 2219-
2222 

227775 12222 99542 9222 

 18968 1574253 22975 1222935 المجموع 11

 

د: سوف يتم التعرف في ىذا الفصل عمى نسبة اإلنتاج لمحاصيل الحبوب تميي
والمساحات المزروعة وتحميل التباين في تمك النسب خالل مدة الدراسة فمن خالل 

عمييا من مديرية زراعة بمدروز كونيا ( التي تم الحصول 8البيانات في الجدول )
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المسؤول األول عن تحديد المساحات التي تزرع بمحاصيل الحبوب وكيفية تسويق 
المنتج سوف نتعرف عمى حجم المساحات المزروعة خالل الفترة الزمنية لمدراسة 
وكمية اإلنتاج خالل ىذه الفترة لنوعين فقط من محاصيل الحبوب التي يزرعيا 

اء والمتمثمة بمحصول )القمح والشعير( وىناك محاوالت قميمة اإلنتاج فالحي القض
 محصول )الذرة ( الذي نالحظ زراعتو فقط في موسمين وبكميات قميمة

 

 

 اوال : تحميل المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب في منطقة الدراسة 

( تبين بان منطقة الدراسة تشتير بزراعة المحاصيل 8من خالل البيانات في جدول )
الشتوية المتمثمة بمحصولي )القمح والشعير( وىناك محاوالت متقطعة لزراعة 
محصول )الذرة الصفراء( ومن خالل البيانات التي تم الحصول عمييا من قبل مديرة 

ح لنا بأن ( يتض1زراعة بمدروز وبعد تحميميا ومن خالل النظر الى الرسم البياني )
محصول القمح يحتل المرتبة األولى في حجم المساحات المزروعة بمحاصيل 

-2219الحبوب يميو الشعير ونالحظ بان اعمى مساحة سجمت لممحصولين في عام 
عمى التوالي في حين تراجعت حصة محصول القمح من حجم المساحة  2222

ر فنجد ان سنة اما فيما يخص محصول الشعي 2215 -2214الزراعية في عام 
كانت ىي اقل السنوات زراعة لمحصول الشعير ومن خالل االطالع عمى  2212

البيانات المناخية التي تعتبر من العوامل الرئيسة المؤثرة عمى تحديد المساحات 
الزراعية وكميات اإلنتاج نالحظ بأن سنوات الجفاف تزامنت مع سنوات قمة 

 بالتالي قمة اإلنتاج. المساحات الزراعية لمحاصيل الحبوب و 
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 (1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )

 ثانيا : تحميل كميات اإلنتاج لمحاصيل الحبوب في منطقة الدراسة

( نالحظ ان 2)( وعند النظر لممخطط البياني 8)من خالل البيانات في جدول 
الل الفترة الزمنية لمدراسة محصول )القمح( احتل المرتبة األولى في كميات اإلنتاج خ

كان اعالىا في انتاج القمح وكذلك في انتاج الشعير في  2222-2219وان عام 
و اقل انتاج  2214حين نالحظ انخفاض كميات اإلنتاج لمحصول القمح في سنة 

ولو عدنا قمياًل الى العوامل المؤثرة عمى زراعة  2211لمحصول الشعير في سنة 
م التطرق ليا في الفصل الثاني نجد ان جميع المقومات محاصيل الحبوب التي ت

التي تساعد عمى زيادة اإلنتاج قد توفرت في سنوات اإلنتاج الوفير في الرسم البياني 
( وان جميع العوامل والظروف التي توثر سمبا عمى انتاج محاصيل الحبوب والتي 2)

ج لمحصولي القمح يعتبر الجفاف في مقدمتيا قد تزامنت مع سنوات قمة اإلنتا
اما  كما موضح في البيانات المناخية في الفصل الثاني والشعير في منطقة الدراسة

فيما يخص محصول )الذرة الصفراء( فنجد محاوالت ضعيفة لمزراعة في عامي 
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 سنوات الدراسة  

-2010المساحات المزروعة بمحصولً الممح والشعٌر للفترة (1)مخطط بٌانً  
2020 

 الشعٌر الممح
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دونم( في حين لم تذكر  2565بواقع  2219دونم( وعام )2222بواقع  2217)
بمدروز اما فيما يخص محصول الشمب )الرز( من قبل مديرية زراعة اإلنتاج كميات 

 فمم يزرع بخطة زراعية منذ اكثر من خمسة عشر عام في القضاء.

 

 
 (8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 2020-2010المساحات المزروعة بالمحاصٌل الشتوٌة للفترة 

 الذرة الشعٌر الممح
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 سنوات الدراسة 

كميات االنتاج لمحصولي القمح والشعير للفترة ( 2)مخطط بياني 
2111-2121   
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 االستنتاجات:

 يمتاز قضاء بمدروز بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية )القمح والشعير( .1

احتل محصول القمح المرتبة األولى بكميات اإلنتاج والمساحة المزروعة في  .2
 القضاء 

انخفاض كبيرة في المساحات المزروعة وكميات اإلنتاج لمحاصيل الحبوب  .3
 2214و 2211في القضاء في عامي 

انقطاع زراعة محصول الشمب )الرز( في القضاء منذ أكثر من خمسة عشر  .4
عام وىذا ان دل عمى شيء يدل عمى جفاف القضاء في فصل الصيف وقمة 
كميات المياه الواصمة لمقضاء كون ان محصول الرز ىو محصول صيفي 

 ويحتاج الى كميات مياه كبيرة 

عمف لمحيوانات ذلك  قمة زراعة محصول الشعير في القضاء الذي يعتبر .5
يعطينا مؤشر عمى قمة تربية الحيوانات في القضاء والبحث عن الربح الفوري 

 من خالل زراعة القمح الذي يسوق بشكل مباشر الى الدولة.

وذلك يرجع الى  2219و  2217اقتصار زراعة الذرة الصفراء عمى عامي  .6
 ل.عدم وجود خطة زراعية من قبل الجيات المعنية لذلك المحصو 
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 التوصيات:

 توصيات تخص الفالح:

 استخدام الطرق الحديثة في اعداد األرض لمزراعة ونثر البذور.  .1

استخدام طرق الري الحديثة المتمثمة بالرش والتنقيط التي تقمل من استيالك  .2
المياه ومموحة التربية التي تحدث بسبب طرق الري التقميدية وحتى االمراض 

 النباتات.والفطريات التي تصيب 

رش األسمدة والمبيدات في موعدىا وبدراية بطريقة رش تمك المبيدات  .3
 واالسمدة واألفضل االستعانة بميندس زراعي مختص.

 توصيات تخص الجيات المسؤولة:

 دعم الفالح باألسمدة والمبيدات والمكائن والتقنيات الحديثة  .1

والمطالبة عقد االتفاقيات مع دول الجوار المتحكمة بمصادر المياه  .2
 بالحصة المائية المقررة دولياً 

مراقبة مصادر المياه والسواقي والعمل بنظام المراشنو لضمان توزيع  .3
الحصة المائية عمى جميع الفالحين واألراضي وفرض غرامة مالية عمى 

 المخالفين.

إعطاء القروض الميسرة لمفالحين واشتراط تمك القروض بمشروع ينمي  .4
 طورىا.العممية الزراعية وي
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 المصادر:

 الكتب:

 (125) اآلية التوبة القران الكريم سورة .1

 الثانية بابان. الطبعة جمال المحامي العراقية، والمواقع المدن أسماء أصول .2
 1989 ،بـغداد األول الجزء

اإلسالمي، إبراىيم  الفتح حتى العام تاريخ في وأثره لمعراق الجغرافي الموقع .3
 1962 بغدادمطبعة شفيق،  شفيق،ج

 الخمف  جاسم دمحم تعريب ، كورون ىستد ، العراق لجغرافية الطبيعية األسس .4
 13ط 1948،بغداد، العربية المطــبعة ،ط

 ،1988 ، البصرة جامعة مطبعة ، العراق مناخ الشمش، حسن عمي .5

 مطبعة ، والمناخ الطـــقس ، ولي السيد ماجد  ، كربل رزوقي اإللو عبد .6
 ،1978 ،   البصــرة جامعة

 الرسائل واالطاريح :

 لمنبات الجغرافي التوزيع عمى المناخية العناصر اثر الزنكنة، دمحم محمود ليث .1
 بغداد، قسم جامــــعة اآلداب، ،كمية دكتوراه، أطروحة ، العراق  في الطبيــعي
 .منشورة غير ،154ص ،2226، الجغرافية

،  واسط محافظة في الزراعية األرض استعماالت تغيرات،  حسين خالد زينة  .2
 الجغرافية، ،قسم( رشد ابن)  التربية كمية بغداد، جامعة،  ماجستير رسالـة

 . منشورة غــير بيانات ،43 ،ص2226
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 وتنميتيا ديالى حوض في المائية الموارد ادرة،  العبادي دمحم سعدون  رشيد .3
 2212، منشورة غير دكتوراه أطروحة، المائية الموارد جغرافية في دراسة
 93ص

 اليوامش:

 الفتح حتى العام تاريخ في وأثره لمعراق الجغرافي الموقع ، شريف إبراىيم .1
 12-5،ص 1962 بغداد ، شفيق مطبعة اإلسالمي،ج

 مطبعة البشرية و الطبيعية لنواحيو دراسة الشمالي، خصباك،العراق شاكر .2
 .   23ص    ،1973 بغداد، شفيق

 الخمف  جاسم دمحم تعريب ، العراق لجغرافية الطبيعية األسس ، ىستد كورون  .3
 31،ط1948،بغداد، العربية المطــبعة ،ط

 ص ،1988 ، البصرة جامعة مطبعة ، العراق مناخ الشمش، حسن عمي .4
23. 

 لمنبات الجغرافي التوزيع عمى المناخية العناصر اثر الزنكنة، دمحم محمود ليث .5
 بغداد،قسم جامــــعة اآلداب، ،كمية دكتوراه، أطروحة ، العراق  في الطبيــعي
 .منشورة غير ،154ص ،2226، الجغرافية

،  واسط محافظة في الزراعية األرض استعماالت تغيرات،  حسين خالد زينة  .6
 الجغرافية، ،قسم( رشد ابن)  التربية كمية بغداد، جامعة،  ماجستير رسالـة

 . منشورة غــير بيانات ،43 ،ص2226
 مطبعة ، والمناخ الطـــقس ، ولي السيد ماجد  ، كربل رزوقي اإللو عبد .7

 .46ص ،1978 ،   البصــرة جامعة
 2212 لعام ارشادية نشرة ، المزروعات وقاية قسم ، ديالى زراعة مديرية .8
 23سابق،ص مصدر ، الشمش حسين عمي .9
 142ص ، سابق ،مصدر الشريف إبراىيم إبراىيم  .12
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 ، المكاني التنظيم في تحميل الزراعية الجغرافية ، الديب إبراىيم محمود دمحم .11
 .265-26 ص القاىرة، ، المصرية االنجمو مكتبة

 وتنميتيا ديالى حوض في المائية الموارد ادرة،  العبادي دمحم سعدون  رشيد .12
 93ص 2212، منشورة غير دكتوراه أطروحة، المائية الموارد جغرافية في دراسة

 الثقافة وزارة منشــورات العصور، عبر ،مندلي المندالوي  موسى عمران الحاج .13
 .455 ،ص1985  واإلعـــالم،

 الثانية الطبعة العراقية، والمواقع المدن أسماء أصول ، بابان جمال المحامي .14
 222،ص1989، ،بـغداد األول الجزء

 223ص: سابق مصدر. بابان جمال المحامي .15


