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 املستخلص
  2001ابراز أهم خصائص الخريطة الزراعية بالمنطقة، مع تتبع تطور تلك الخصائص من خالل دراسة الخريطة الزراعية لعامي)  في تهدف الدراسة  

( على مستوى االقضية والنواحي، ثم دراسة الترتيب المحصولي مصنفًا الى مواسم وثوابت، ثم دراسة اهم خصائص المحاصيل والخضر  2021و
  - كلمة المفتاح ) الخريطة الزراعية في دراسة اشجار الفاكهة والزراعة المحمية.  البحث  ل والخضر الصيفية ، ليختتم  الحقلية الشتوية والمحاصي

 محافظة ديالى( 
Abstract 

The study aims through this chapter to highlight the most important characteristics of the agricultural map in 

the region, while tracking the development of these characteristics through studying the agricultural map for 

the years (2001 and 2021) at the level of districts and sub-districts, then studying the crop arrangement 

classified into seasons and constants, then studying the most important characteristics of winter field crops 

and vegetables. Summer crops and vegetables, to conclude the chapter in the study of fruit trees and protected 

agriculture 

 املبحث األول
تخدام الحاسب االلي والبرامج الحديثة المتطورة في اعداد ورسم الخرائط من اساليب يعد التطور في اس-مبررات الدراسة والحاجة اليها :  -اولا 

( ألعداد خريطة االنماط Gls 10.4البحث العلمي الحديث، التي توفر جهد ووقت واعطاء ادق النتائج، من هذا الباب استخدم الباحث برنامج )
 الزراعية في منطقة الدراسة.   

في منطقة الدراسة وما    لألراضي الزراعيةن للعوامل الطبيعية والبشرية اثر في تنوع الخصائص الفيزيائية والكيميائية  ا مشكلة الدراسة :  - ثانياا 
 لهذه العوامل من أهمية في تغيير الظروف البيئية المحيطة بها ؟  

 - فرضية الدراسة : -ثالثاا 
 . هل للعوامل الطبيعية اثر في تحديد او تنوع الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألراضي الزراعية-1
 هل للتباين الزماني والمكاني للخصائص الفيزيائية اثر في توزيع االراضي الزراعية.-2

مة بغداد من جهتها الشمالية الشرقية ، وتحد كم عن العاص60تقع م محافظة ديالى  وسط العراق والتي تبعد    -موقع منطقة الدراسة :  -رابعاا 
المحافظة من الشمال محافظة كركوك ومن الجنوب محافظة واسط ومن الجنوب الغربي بغداد ومن الغرب صالح الدين ومن الشرق الحدود  

، شكل    شرقًا    5  (4.304   و )  5(44.40   شمااًل وما بين خطي طول)  5  (33.40   و )  5(33.50   وتقع عنده دائرتي عرض )  إيرانالدولية مع  
٪ من مساحة  4.066وتشكل حوالي    ،  2( كم17685)   2009وتبلغ مساحة المحافظة وفقا آلخر التقسيمات اإلدارية التي أجريت عام    ، (،  1)

 ديالى بالنسبة للعراق (  محافظة1خارطة ) .  2( كم434920العراق على اعتبار أن مساحة العراق الكلية هي ) 
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، باستخدام برنامج  2007المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق االدارية ، 
arc gis 

 خامسا: هدف الدراسة
 ترمي الدراسة للوصول إلى عدة أهداف أهمها :

 معرفة تأثير العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في اعداد الخريطة الزراعية في منطقة الدراسة و تحليل تباين خصائصها الفيزيائية.   .1
 منهج الدراسة سادساا:

وتوظيف العمل    , ونظم المعلومات الجغرافية  , من خالل تعزيزها  بنتائج التحليل المختبري والوصفي    اتبعت الدراسة منهج البحث التحليلي ,
 0المكتبي والميداني, في استنباط الحقائق للكشف عن العالقة بين الظواهر الجغرافية 

 المبحث الثاني : 
ستخدام المتعدد، اواًل: تغير نمط االستخدام الحقلي:يتنوع استخدام الحيازة الزراعية ما بين االستخدام النباتي والحيواني والداجني والسمكي واال

نباتيًا واحدًا  وتختص هذه الدراسة باستخدام األرض النباتي فقط، وهو بدورة يتباين زمانيًا ومكانيًا، كما ان الحيازات قد تستخدم استخدامًا زراعيًا  
ة أو تعدد نمط االستخدام الحقلي  ( ، وتهتم هذه النقطة من الدراسة بطبيعة فردي3،  2( وخارطة ) 1وقد تستخدم اكثر من استخدام وحيد،  جدول )  

في منطقة ونوعيته خالل التعدادات الزراعية االخيرة في منطقة الدراسة. وقد اتخذت الدراسة هنا عامين للمقارنة بين التغير او التطور المحصولي  
لشخصية * مع عدد من الفالحين في  (، ومن خالل دراسة الجدول والدراسة الميدانية والمشاهدات والمقابالت ا2001،2021الدراسة لعامي )

( هي اكثر بكثير من االراضي المستخدمة  2001نواحي مختلفة من منطقة الدراسة، تبين ان االراضي المستخدمة اكثر من استخدام واحد لعام ) 
( في العراق عمومًا 2003ث) (. وذلك يعود لعدة اسباب اهمها الجانب االمني المتردي ما بعد احدا2021في زراعة المحاصيل الحقلية لعام )  

*مقابلة شخصية مع السيد علي عطية بردي والسيد حبيب متعب حسن. مزارعي قضاء الخالص ناحية السالمجدول  . ومنطقة الدراسة خصوصاً 
 ( 2021- 2001( تغير نمط االستخدام الحقلي بالحيازات الزراعية بمنطقة الدراسة للمدة ) 1)
 اراضي مستخدمة اكثر من استخدام/دونم  واحد/دونم اراضي مستخدمة استخدام  
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في رسم الخرائط وحساب   gisواستخدام ( 2021_2001الزراعة العراقية ، كراس،  المصدر: من جهد الباحث تم تجميعه وفقًا لبيانات ) وزارة
*تعذر حصول البيانات بسبب انها مناطق متنازع عليها بين محافظة . Excelبعض المساحات وتصنيفها. والتحقق منها باستخدام برنامج 

 ( 2001بالحيازات الزراعية بمنطقة الدراسة لعامي )( تطور نمط االستخدام الحقلي 2خارطة ) ديالى واقليم كردستان العراق.

 
( تطور نمط االستخدام الحقلي بالحيازات  3خارطة ) (.  GIs 10.4( . )وبرنامج1المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 ( 2021الزراعية بمنطقة الدراسة لعامي ) 
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 (.   gis 10.4( . )وبرنامج1المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على بيانات جدول )  
(، حيث يظهر من 2001تظهر زراعة المحاصيل الحقلية في الحيازات متعددة االستخدام اكثر من ظهورها في حيازات وحيدة االستخدام خاصة في عام)   •

(  في جميع  2001( عما كانت علية هذه االنشطة في سنة )    20021عية بشكل عام في سنة)  ( التناقص الحاصل في االنشطة الزرا   37دراسة جدول )  
( , حيث    2003مجاالتها ، وتعود الى عدة اسباب من اهمها وابرزها الجانب االمني والسياسي واالحداث التي تعرضت  لها منطقة الدراسة بعد احداث عام)  

دونم( اما في عام    1648113(  كانت )  2001سة قضاء )بلدروز( من حيث االراضي المزروعة لعام  )تظهر مساحة القضاء االكبر في منطقة الدرا
(‘ كذلك يظهر ان اكثر االقضية تناقص في المساحة الزراعية  ٪53دونم(، وبنسبة )  766033دونم( أي بنسبة تناقص )   882740( فقد اصبحت )2021)

  68122( بينما اصبحت )2001دونم( لعام )159000منطقة الدراسة، حيث كانت المساحة المزروعة )   ( هو قضاء بعقوبة مركز2021و  2001بين عامي )
 ( من المساحة الكلية المزروعة في منطقة الدراسة.   ، وذلك لعدة اسباب منها.  ٪57دونم( ما يعادل ) 90878( ، أي بنسبة تناقص ) 2021دونم( لعام )

التابعة للمركز وحرق بساتينهم وقطع مصادر المياه مما ادى الى ترك   • الظروف االمنية التي تعرض لها مركز المحافظة، من تهجير القرى 
 االراضي الزراعية وإهمالها، والذي بدأ واضحا على القابلية االنتاجية للتربة، واهمال ادارتها نهائي مما سبب التملح. 

مر بها منطقة الدراسة، كجزء من الظروف التي يمر بها العراق بل العالم اجمع ، من نقص االمطار وارتفاع درجات  الظروف المناخية التي ت •
 ية.  الحرارة والعواصف الغبارية، التي ادت الى اهمال الفالح الى االنشطة الزراعية بسبب عدم حصوله على واردات نكفي لسد المصروفات الزراع

عمراني على االراضي الزراعية في مركز المحافظة، حيث اصبحت مركز جذب لسكان لما توفر لهم اكثر امن الظروف البشرية، من زحف   •
 .  لتركيز القوات االمنية والعمليات العسكرية في المدن والمناطق القريبة من مراكز المدن المحيطة بالدوائر والخدمات في مركز المحافظة 

ة منكوبة زراعيًا، لما تعرض له الفالح من ظروف أجبرته على ترك وهجرت اراضيهم الزراعية، بل  لو صح التعبير يمكن وصف منطقة الدراس  •
شجار  وصل االمر الى ترك منازلهم والنزوح خارج القرى واالرياف، مما ادى الى تدهور وهالك بساتينهم المتمثلة باأللف االشجار المثمرة مثل ا

 البرتقال والنخيل والرمان وغيرها . 
اض مستوى القابلية االنتاجية للتربة في اراضي منطقة الدراسة بشكل عام حتى بعد اتاحة الفرصة لعودة بعض الفالحين لزراعة اراضيهم،  انخف •

او زراعتها من قبل اشخاص اخرين، اال ان قابلية التربة االنتاجية اصبحت رديئة بسبب ما تعرضت له التربة من تسبخ وتملح بسبب تركها  
 ون ادارة.  وهجرتها بد

تهدف الدراسة هنا تحديدًا بإبراز درجة التكثيف الزراعي، والتي يقصد بها درجة  ثانيا: تغير التركيب المحصولي مصنفا الى مواسم وثوابت:  
وض  (  وبطبيعة الحال في منطقة تقع ضمن اقليم زراعة مروية كثيفة سكانيًا، من المفر 224،ص2019استغالل االرض زراعيًا ) الشرباصي،  

وتحت الظروف االعتيادية ، ترتفع درجة التكثيف المحصولي الى أقصى حد يستطيعه المزارع بغية تحقيق اقصى عائد ممكن من ممارسة النشاط  
 ( لتطور التركيب المحصولي مصنفًا الى مواسم وثوابت، حسب االقضية في منطقة الدراسة .  5و 4( والخارطة )2الزراعي. ويعرض الجدول ) 

 ( 2021و2001تغير التركيب المحصولي في منطقة الدراسة حسب المواسم الزراعية والثوابت لعامي ) ( 2جدول )
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(*درجة التكثيف باستخدام المعادلة ) المساحة  2021و2001المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على وزارة الزراعة، بيانات، عام) 
 ( مابلي:  2.وقد لوحظ من الجدول )100×المحصولية ÷ المساحة المزروعة( 

( اما  2001في قضاء بلدروز لعام)  ٪118ان منطقة الدراسة تتبع نمط زراعة كثيفة لكال العامين، اذ بلغت ادنى درجة للتكثيف المحصولي  •
، اما االقضية االخرى فقد شهدت انخفاضا  ٪190اعلى نسبة تكثيف محصولي للعام نفسة فقد كانت في قضاء بعقوبة حيث بلغت النسبة 

 (.  2021و 2001) متفاوتًا بين عامي
(. حيث االراضي المزروعة جميعها اراضي فيضيه قديمة، يتشابه التركيب المحصولي بين اقضية    2001حسب التعداد الزراعي الشامل لعام ) •

 من المساحة المحصولية .   ٪ 1منطقة الدراسة، وتقل فيها المساحات المزروعة اشجار فاكه بكافة االقضية عن
( تبين ان هناك تغيرات كبيره على نسبة المحصول الشتوي والصيفي ، في جميع اقضية منطقة الدراسة  2021الى   2001خالل المدة لعامي )  •

، حيث اتضح انخفاض نسبة مساحة االراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية بالمقارنة مع المحاصيل الصيفية حيث كانت اقل مساحة في  
( بفارق 2021دونم( في عام ) 219985(  بينما المحاصيل الصيفية فكان )   2021م )دونم( لعا 75484قضاء المقدادية الذي بلغ )

 دونم( . 144501)
ساهمت المحاصيل والخضر الصيفية في اعلى نسبة لها في المساحة المحصولية في جميع اقضية منطقة الدراسة، خاصة في قضاء بلدروز   •

الري والصرف، وكذلك يعد قضاء بلدروز قضاء حدودي يربط محافظة ديالى   ويمكن ارجاع السبب الى كبر مساحة القضاء وتوفر عنصري 
بالجار الشرقي ايران من جه الشرق، وكذلك حدودي داخلي يربط بمحافظة واسط من جهة الشمال وتوجد فيه اهم طرق النقل المعبدة التي تربط 

خانقين، وبلدروز المقدادية، مما عزز عالقته وسهل ارتباطه  القضاء مع اقضية اخرى ضمن المحافظة مثل طريق بلدروز بعقوبة،  وبلدروز 
( نسمة لكل من )المقدادية وخانقين 467.895،160.379،198.583مما جعلة مركز امداد للخضر الى تلك المدن، حيث مثل سكانها ، )

(  1637226طقة الدراسة الكلي والبالغ )  ( من مجموع سكان من٪52نسمة مجتمعه( أي بنسبة )  826857وبعقوبة( على التوالي ، والبالغ )  
( تغير التركيب المحصولي في منطقة الدراسة حسب المواسم 4( .خارطة )2020نسمة ،) وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ،

 (2001الزراعية والثوابت لعامي )
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( تغير التركيب المحصولي في منطقة 5خارطة )( .gis 10.4( . )وبرنامج2المصدر: من جهد الباحث بالعتماد على بيانات جدول ) 
 ( 2021الدراسة حسب المواسم الزراعية والثوابت لعامي )

 
 ( . gis 10.4( . )وبرنامج2المصدر: من جهد الباحث بالعتماد على بيانات جدول )

 المبحث الثالث : 
تصنيف المحاصيل الزراعية مثل) دورة وموسم النمو ونوع االرض  هناك عدة اسس يمكن على اساسها  اولا: المحاصيل والخضر الشتوية :  

المعايير   التوافق مع  وطبيعة استخدام المحاصيل وطريقة الزراعة( وجميعها تصانيف معتمدة من منظمة االغذية والزراعة، حيث يراعي فيها 
( ونظام وصف SITCنيف الدولي الموحد للتجارة العالمية )( لتصنيف المنتجات التابع لالمم المتحدة والتصcpcالدولية الرئيسية مثل تصنيف )

(، ويستقى من تلك النظم SEEA( وكذلك تصنيف االراضي في نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية التابع لألمم المتحدة )  HSوترميز السلع )
(. وفقًا لطبيعة البيانات 227،ص2019المشتركة،) الشرباصي،  لوضع اسس تصنيف المحاصيل متخذه من الحيازة الزراعية الوحدة االحصائية  

( المساحات  3( حسب الموسم و نوع المحصول. جدول ) 7و6(  وشكل ) 3وتصنيفها فقد تم تقسيم محاصيل منطقة الدراسة وحسب جدول ) 
 ( 2021و2001)المقررة والمنفذة الهم المحاصيل والخضر للموسم الشتوي في منطقة الدراسة لعامي 

 النسبة %  المنفذ/دونم المقرر/دونم  نوع المحصول  لعام ا
 179 226611 126503 الحنطة  2001
2021 498368 485537 94.4 
 624 122092 19562 الشعير  2001
2021 33420 32418 97 
 96 6700 7000 الذرة الصفراء  2001
2021 106 93 87 
 100 1980 1980 باقالء  2001
2021 35 35 100 
 100 1330 1330 خس  2001
2021 1234 976 79 
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 100 115 115 شلغم 2001
2021 215 215 100 
 100 1885 1885 بصل اخضر  2001
2021 163 159 97 

 ( 2021و 2001المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على مديرية زراعة ديالى، تقرير احصائي )
( هي زراعة الحنطة و الشعير حيث بلغت ستة اضعاف الماسحة  2001)    منفذه للزراعة في عام ( ان اعلى نسبة  3تبين من دراسة الجدول )

بلية  المقرة لزراعة الشعير، ويعود سبب ذلك الى زراعة المساحات خارج الخطة بسبب سقوط كميات كبيرة من االمطار في ذلك الموسم، وزيادة القا
نتاجية طبيعية وبشرية مثل ) مياه اروائية كافية واسمدة ومبيدات وادارة كفؤه( مما زاد من القابلية  االنتاجية للتربة، ولما توفرت لها من امكانات ا

(  فقد كان محصول الذرة الصفراء اقل  2021االنتاجية للتربة في تحسين انتاج المحاصيل الزراعية كمًا ونوعًا، في ذلك العام ، اما في عام)  
من الماسحة الكلية المقرة   ، وقد لوحظ ان نسبة االراضي    ٪87مع االراضي المقرة، حيث بلغت النسبة    نسبة من االراضي المنفذة بالمقارنة

شكل    ٪ 100فكانت اقل من    2021بينما في عام    2001في عام    ٪ 100المزروعة محاصيل والخضر الشتوية قد تجاوزت نسبتها اكثر من  
 م 2001ر للموسم الشتوي في منطقة الدراسة لعام( المساحات المقررة والمنفذة الهم المحاصيل والخض1)

 
  Excel ( وبرنامج39المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على جدول ) 

 م 2021( المساحات المقررة والمنفذة الهم المحاصيل والخضر للموسم الشتوي في منطقة الدراسة لعام2شكل )

 
  Excel ( وبرنامج3المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على جدول )  

الصيف المحصولي  التركيب  تأثير  الميدانية،  والدراسة  المتوفرة  والبيانات  الدراسة  هذه  خالل  من  :تبين  الصيفية  والخضر  المحاصيل  ي  ثانيًا: 
ذي شجع االستيراد الزراعي بمختلف المحاصيل والمنتوجات‘ والذي بالسياسات الزراعية للدولة خاصة في الثلث االخير من القرن العشرين، وال 

تي انعكس سلبًا على الفالح العراقي الذي باتت منتجاته ال تسد مصاريف الزراعة، بسبب انخفاض اسعار المستورد مع رداءته. كذلك االسعار ال
ياده في اقبال المزارعين الى زراعة محصول معين يجلب اكثر تحددها الدولة للمحصول ‘ وتطبيق سياسة التحرر االقتصادي، التي ادت الى ز 

م( زيادة اقبال المزارعين على زراعة الرز من الحبوب والبطاطا من الخضر، بنسبة واضحة  2001ربحًا واقل جهدًا، حيث لوحظ ان في عام)  
زراعي من مياه وتربة صالحة للزراعة واستقرار امني  ( , وكذلك يعود السبب الى توفر مستلزمات النشاط ال2021وكبيرة، بالمقارنة مع عام )

(  4( . جدول ) 4(، جدول ) 2021سياسي، ادى الى ارتفاع قابلية التربية االنتاجية للدونم الواحد، بالمقارنة مع القابلية االنتاجية للدونم لعام )
 م(  2021و   2001توزيع  اهم المحاصيل والخضر الصيفية في منطقة الدراسة لعامي )
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 النسبة %  المنفذ/دونم المقرر/دونم  نوع المحصول  العام 
 117 22678 19350 رز 2001
2021 0 0 0 
 96 9586 10000 قطن  2001
2021 0 0 0 
 200 10030 5000 البطاطا  2001
2021 0 0 0 
 100 8902 8902 طماطة  2001
2021 1045 958 91 
 100 1519 1519 خيار 2001
2021 165 165 100 
 100 2221 2221 باذنجان  2001
2021 116 104 89 
 100 7897 7897 رقي 2001
2021 1299 1299 100 

( اتضح من خالل تتبع تطور المحاصيل والخضر الصيفية  2021و2001المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على وزارة الزراعة، بيانات، عام)
(  توزيه  4( من دراسة جدول )2021الى2001اتساع مساحة الخضر الصيفية بمنطقة الدراسة مقارنة بالخضر الشتوية، خالل المدة من عام ) 

( من حيث الماسحة المنفذة في زراعة وانتاج  2021و   2001الخضر الصيفية في منطقة الدراسة تبين الفارق الكبير بين عامي )اهم المحاصيل و 
‘ بينما   ٪ 200(  لمحصول البطاطا حيث بلغ اكثر من  2001المحاصيل، حيث لوحظ ان اعلى نسبة في تنفيذ المساحة الزراعية هي في عام )

(  ، بسبب الظروف االمنية والسياسية ، والتي حالت دون توفر الظروف المالئمة للزراعة،  2021علية في عام )الفارق كبير جدا عن ما هو  
ة منفذه كذلك الظروف الطبيعية التي تمثلت بقلة االمطار وسوء ادارة الموارد المائية، مما ادى ضعف قابلية التربة االنتاجية، بينما اعلى مساح

 الرقي الذي يعد من المحاصيل التي تتحمل ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه. (  كانت زراعة 2021لعام )
( حيث تنتج الناحية  1وقد لوحظ اتساع مساحة االراضي الزراعية المزروعة بالرقي والبطيخ في قضاء الخالص خاصة ناحية العظيم  صورة ) •

ح لوحدها ما يسد حاجة المحافظة بالكامل، ويمكن الحتياجات الرقي والبطيخ الفسيولوجية ان تفسر توطنه في ناحية العظيم، فهو محصول تتراو 
الصيف  ملم(، وهي احتياجات ضئيلة مقارنة لحاصالت600- 400يوم من )100لمحصول   -احتياجاته من المياه في فترة النمو االجمالية

التربة  االخرى وفي ظل منطقة تعاني من عجزًا مائيًا شديدًا، كما يناسبه نسيج التربة الطميية الرملية إلعطاء انتاج وفير، اذ ينتج عن زراعة 
 ( مزارع الرقي في ناحية العظيم قضاء الخالص  1صورة )(2ذات النسيج الثقيل نمو بطيء وانتاج ثمار متشققة صورة )

 
 زة الثقيل ناحية مندلي قضاء بلدرو ( محصول الرقي المتضرر بفعل نسيج الترب2صورة )    

 

16\7\2022 

25\7\2022 
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على الرغم من وفرة انتاج محصول الرقي في ناحية العظيم شمال قضاء الخالص، اال ان هناك الكثير من المعوقات والتحديات التي   •
  تكون سبب في معاناة المزارعين، من وصول وتسويق محاصيلهم الى االسواق سواء كانت االسواق المحلية او الدولية، ومن ابرز هذه التحديات 

(  حيث يكون هذه الطريق ذو اتجاه واحد )سايد واحد( ومزدحم طول النهار ، ناهيك عن المطبات والحفر  3الخالص صورة )  -هو طريق العظيم
ي  المنشرة على طول الشارع والتي تعيق حركة انتقال السلع والبضائع من والى االسواق. اضافة الى وجود السيطرات والمرابطات العسكرية الت 

من تفريغ حمل سيارته من اجل التفتيش وتحميلها، مره اخرى مما يحمل الفالح  وقت وجهد وكذلك خساره من المحصول  تضطر الفالح احيانًا  
 ( طريق العظيم الخالص3.صوره ) 

 
 (  تبينت الحقائق االتية 5اشجار الفاكهة: من خالل الدراسة الميدانية وتتبع دراسة اشجار الفاكهة والنخيل بمنطقة الدراسة ودراسة جدول )  ثالثًا :

( طن تم خسارتها 31364( بفارق يقدر )2021و   2001اختالف كبير وواضح في كمية االنتاجية لجميع انواع الفاكهة خاصة النخيل بين عامي) •
 نطقة الدراسة في السنوات االخيرة من هذه القرن.  في م

طن( في جميع انحاء منطقة الدراسة، مما 6362اشجار العنب اقل اشجار الفاكهة خسارة من بين االشجار االخرى في منطقة الدراسة بفارق ) •
البشري ومن خالل الدراسة الميدانية يعود    يدل على ما تتمتع به اشجار العنب من تحمل  لشحة المياه من الجانب الطبيعي ، اما من الجانب

المنية سبب ذلك الى ان اغلب القرى والنواحي التي تركز فيها زراعة العنب كان اكثر استقرارًا  واقل تعرضًا للعمليات العسكرية بسبب الظروف ا
ت الحكومية او العشائرية مما حافظو على  وعمليات التخريب والعصابات االرهابية ، الن اغلب هذه المناطق كان تسيطر عليها بعض الجها

 ارضيهم وبساتينهم كما هو الحال في ) قرى السندية، وقرى جيزاني االمام، وقرى الدوجمة وقرى العبارة وقرى السعدية(.
شجرة( قل الى   7253868من خالل الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية * مع بعض الفالحين تبين ان العدد الهم اشجار الفاكهة والبالغ ) •

شجرة *( . مما ادى الى قلة االنتاجية ألي نوع من انواع الفاكهة   3636934( اي حوالي )    2021حوالي النصف في االشهر االخيرة من عام)  
حت عاجزة في منطقة الدراسة، بينما كانت المحافظة تصدر انواع مختلفة من الفاكهة الى المحافظات االخرى بل حتى الى دول الجوار، اصب

من سد حاجتها المحلية وخاصة الحمضيات، حيث كانت تقام المهرجانات لعرض االنواع الفاخرة من الحمضيات فيالمقابلة الشخصية مع المهندس 
يرة  مديرية زراعة ديالى بعقوبة مركز منطقة الدراسة، لحجز وشراء كميات كب  -الزراعي علي كاظم عبد رئيس مهندسين اقدم في وزارة الزراعة

 (م  2021و   2001( احصائية انتاج الفواكه في منطقة الدراسة حسب العدد لعامي)  5منها، من بعض التجار وتصديرها الى الخارج جدول )
 الفارق بين العامين النتاجية/ طن  اعدادها  نوع الفاكهة ت
  2001 2021  
 31364  67324 98688 2355976 النخيل  1
 21949 33251 55200 2662526 الحمضيات 2
 30930 19395 50325 2235366 الرمان  3
 6362 8539 14901 381792 العنب 4
 90605 128509 219114 7253868 المجموع 

ضمن قضاء خانقين بالكامل  *تم تجريف ناحية جلوالء2021المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على وزارة الزراعة، مديرية زراعة ديالى، 
 (م2021و   2001( انتاج الفواكه في منطقة الدراسة حسب العدد لعامي )3شكل )تقريبًا بسبب الظروف االمنية والعمليات العسكرية. 

5/2/2021 
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 ( 5المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على جدول ) 

يفضل  وقد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية ونتائج التحليالت المختبرية، ان ناحية المنصورية هي االكثر مالئمة لزراعة العنب بالمنطقة، اذ   •
 . زراعتها في تربة خفيفة النسيج، وفي حال الزرعة المروية يلزم وجود تربة عميقة ذات قدرة عالية على االحتفاظ بالماء

االجزاء اما عن اشجار البرتقال هي تعد اشجار الفاكهة االوسع انتشارًا في المنطقة، فتتركز في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، اكثر من   •
في    االخرى خاصة في قضاء ) الخالص، المقدادية، بعقوبة( ويمكن تفسير ذلك من خالل معرفة الظروف المالئمة لنموه، فتتركز زراعة البرتقال

م(. ويفضل التربة الخفيفة الى المتوسطة،  2-1التربة جيده التهوية والعميقة بما فيها الكفاية للسماح للجذور بالوصول الى االعماق المطلوبة )
توفر ما على ان يبعد الماء االرضي بالقدر الكافي لتعميق الجذور. وللخصائص الفيزيائية للتربة اهمية أكبر من الخواص الكيميائية، شريطة  

  يكفي من المغنيسيوم وعناصر الزنك والنحاس والمنغنيز في شكل  متاح.  كما ان اشجار الحمضيات عمومًا حساسة لتركيز األمالح العالية في 
لية بين التربة. وتختلف متطلبات الري باختالف المناخ والغطاء االرضي ومدى التحكم في االعشاب الضارة، وتتراوح االحتياجات المائية االجما

 ((http//www.fao.org/land-water/databases/citrus/enمتر مكعب للدونم الواحد في السنة(.1290و 945)
( مزارع ، ان للزراعة المحمية في  60تبين من خالل الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية مع عدد من المزارعين)رابعاا: الزراعة المحمية :
( من جملة الزراعة في المحافظة لعام    ٪1.7( ومثلت  )  2001( في عام )٪3.7، حيث مثلت الزراعة المحمية )منطقة الدراسة اهمية كبيره

(، ويمثل نمط الزراعة المحمي المتبع بشكل اساسي بالمنطقة في )االبيوت الزجاجية او النايلونية(، او ما تسمى محليًا ) المغطاة( ، 2021)
( ، وان اهم    20021و 2001توزيع مساحة الحيازات المستخدمة للزراعة المحمية بمنطقة الدراسة، لعام )  ( ،6( وقد اتضح من جدول )4صوره )

( توزيع  6المحاصيل والخضر التي تزرع مغطاة في منطقة الدراسة ولكال العامين هي ) الطماطة ، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الشجر( جدول )
 ( 2021و 2001حمية بمنطقة الدراسة، لعام)مساحة الحيازات المستخدمة للزراعة الم

المساحة الكلية   القضاء  العام 
 المزروعة 

 النسبة %  المساحة المحمية 

 بلدروز  2001
 

1648113 5730 0.3 

2021 882740 1507 0.1 

 خانقين  2001
 

948673 4500 0.4 

2021 686830 1208 0.1 

 0.7 5860 786420 الخالص  2001

2021 626943 1256 0.2 

 كفري  2001
 

824100 3710 0.4 

2021 * * * 

 1.2 5760 443290 بعقوبة 2001
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2021 236895 1343 0.5 

 0.7 2730 350373 المقدادية  2001

2021 164474 1450 0.8 

 ( 2021المصدر: من جهد الباحث باالعتماد على وزارة الزراعة، مديرية زراعة ديالى) 
 ( الزراعة المحمية ) المغطاة( ) االنفاق(  قرية شروين ) قضاء الخالص(  4صورة )              

 
  األنفاق البالستيكية الواطئة "plastic tunnels. وان من اكثر انواع الزراعة المحمية في منطقة الدراسة هي:

االنجماد تستخدم االنفاق البالستيكية الواطئة كأسلوب حديث للزراعة المحمية لغرض انتاج شتالت مبكرة او للتبكير باإلنتاج وذلك باجتياز فترات  
النباتات الصيفية المزروعة في اوقات الشتاء الى الهالك ويستعمل هذا النوع بكثرة في مناطق مختلفة من العالم لزراعة محاصيل  التي تؤدي بحياة  

ل الخضر بالدرجة األساسية وقد انتشرت في القطر العراقي بنطاق واسع خاصة المحافظات الجنوبية والوسطى لكونها قليلة التكاليف وذات هياك
اإلضاءة وتقلل من فقدان الرطوبة بسبب خزن التربة لحرارة الشمس خالل النهار داخل اإلنفاق وتقليل تسربها للخارج مرة ثانية بسيطة تسمح ب

النباتات خالل فصل الشتاء الهواء والتربة وهذه الحرارة تساعد على نمو  لقد بدا المزارعون في العراق باستبدال الزراعة  . مما يرفع من حرارة 
لقديمة التي كان يستعمل فيها الغطاء المحلي مثل الحلفا ، سعف النخيل ، العاقول والسيسبان بالبالستك الشفاف كأسلوب حديث لحماية المغطاة ا

 النباتات من البرد لغرض االنتاج المبكر في محاصيل الخضر الصيفية وخاصة الطماطة ، والخيار 
 النتائج والتوصيات

 اواًل: النتائج
ستخدام الزراعي الواحد االستخدام الحقلي السائد في منطقة الدراسة، ويعتمد على المحاصيل الحقلية والخضر بشكل اساسي،  يمثل اال    .  1

وادخلت اليه الزراعة المحمية كنمط زراعي حديث، يتركز في قرى قضاء الخالص وقرى قضاء بلدروز اكثر من غيرها من اقضية ونواحي منطقة 
 قة االشجار الخشبية والشجيرات والمشاتل المستديمة.الدراسة، وندر في المنط

(، وقد مثلت التغيرات في  2001( عام )٪118تتبع المنطقة نمط زراعة كثيفة، فقد بلغ ادنى درجة للتكثيف المحصولي في قضاء بلدروز )  .2
 طقة الدراسة من ظروف طبيعية وبشرية  ( بسبب ما تعرضت له من2021و  2001مساحة الخضر الصيفية والشتوية فارق كبير جدا بين عامي)  

 تركز المحصول التركيبي الشتوي على محصولي ) الحنطة والشعير( في اغلب مناطق منطقة الدراسة، . 3
 ( حيث اصبحت الزراعة تعتمد على المياه السطحية، 2021خاصة المناطق التي تعتمد على الزراعة الديمية، على عكس عام)  2001لعام 

(  بينما كان محصول  2001( من المساحة المقرة لعام )٪624مثل محصول الشعير في الموسم الشتوي اعلى نسبة منفذه وصلت الى ).4
 ( من المساحة المقرة.٪100(  الذي مثل ) 2021الباقالء اعلى نسبة منفذه في عام )

 التوصيات 
إلى ضرورة   .1 الزراعة والتي تؤدي  الخاطئة في  للممارسات  السلبية  لتوعية المزارعين وتعريفهم باآلثار  الزراعي  العمل على تفعيل دور اإلرشاد 

 . اإلضرار بخصائص التربة 

2020\12\7 



   

         

 اخلريطة الزراعية لتوزيع االمناط الزراعية  يف حمافظة دياىل            

  

  

ه . وان تكون هناك بالطرق العلمية في الحراثة واستخدام األسمدة والمبيدات والكميات المستخدمة للري ووقت االرواء وطرق تعريف المزارعين   .2
وان تكون على اتصال مباشر مع المزارعين ، وتشجيع المزارعين على استخدام األسمدة   محافظة ديالى وحدة لإلرشاد الزراعي في مديرية زراعة   

 . ص التربةالعضوية وإتباع نظام الدورة الزراعية أو) التبوير بالصورة العلمية الصحيحة( لما لها من أهمية في المحافظة على خصائ
فرض القانون في الحد من ظاهرة الزحف العمراني على األراضي الزراعية كما هو الحال في أقضية ونواحي منطقة الدراسة، وذلك من خالل  .3

ها  إعادة النظر في قوانين توزيع وتملك األراضي السكنية على حساب األراضي الزراعية وضرورة إيجاد البدائل لمعالجة مشكلة السكن والحد من
 البناء العامودي  . وتشجيع

ربة ، وتنمية يمكن االستفادة من تجارب الدول االجنبية والعربية في مجال استثمار واستزراع األراضي البور وتحسين االنتاج والقابلية االنتاجية للت .4
 المراعي الطبيعية

 املصادر واملراجع
(، قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة االنتاج النباتي ، بيانات غير 2018ى ) جمهورية العراق ، وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة ديال  .1

 منشورة،.
التنمية االقليمية والمحلية في محافظة ديالى )  .2 التنمية 2020جمهورية العراق، وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة  ( ،خطة 

 المكانية لمحافظة ديالى . 
(  ادارة االراضي الزراعية وعالقتها بالقابلية االنتاجية للتربة في مركز محافظة الدقهلية قرب فرع دمياط 2019سماء نعمة هللا )  الشرباصي ،  .3

 .. اطروحة دكتوراه غير منشورة ، قسم الجغرافية، كلية اآلداب، جامعة المنصورة
4. . http//www.fao.org/land-water/databases/citrus/en 
 


