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 تحميل جغرافي لمتشسية الزراعية في محافظة ديالى )دراسة في السقهمات والسعهقات(
 

 د. محارب خمف السعسػرؼ 
  / كمية التخبية لمعمػم االندانية/ جامعة السػصلقدع الجغخافية

 

 (12/0/0701، قبل لمشذخ في  17/1/0701)قجم لمشذخ في 

 

 السدتخمص
تعج التشسية الدراعية مغ اىع ركائد التقجم االقترادؼ التي تدعى لتحكيقيا البمجان ومشيا العخاق، لسا ليا مغ اثخ       

متدايج في تػفيخ الغحاء لمدكان الحؼ اخح يتدايج في بذكل ممحػظ، وكحلظ سج احتياجات الرشاعة مغ السػاد االولية وتػفيخ 
شصقة الجراسة الستسثمة في محافطة ديالى ونػاحييا، والتي تتسيد بتػفخ السقػمات الدراعية متصمبات الثخوة الحيػانية، وفي م

الستأتية مغ تػفخ الخرائز الجغخافية كالسشاخ والتخبة والدصح السػارد السائية والشقل والدياسات الحكػمية الدراعية، واعجاد 
فاعمة وميسة مغ مشاشق االنتاج في البالد وعمى الشكيس مغ كبيخة مغ القػة العاممة الدراعية جعمت مشيا مشصقة زراعية 

ذلظ ىشالظ خرائز جغخافية تحج مغ تصػيخ القصاع الدراعي وتحقيق تشسية زراعية، ورغع ذلظ لع تقف تمظ السحجدات الى 
 تعصيل االنتاج الدراعي، فيي محجدات يسكغ التغمب عمييا مغ خالل تػفيخىا. 

التحميل السكاني لمػاقع الدراعي يذيخ الى وجػد امكانيات زراعية كبيخة مغ خالل زراعة محاصيل ذات اىسية استخاتيجية   
وثخوة حيػانية، ىحه االمكانيات تعصي صػرة مدتقبمية لمتشسية الدراعية في استثسار مداحات واسعة مغ االراضي الغيخ 

 الستخاتيجية الدياسية واالقترادية. مدتثسخة وانتاج السحاصيل الزخورية وفق ا
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Abstract 
   The Agricultural development is one of the most important indicators of economic 

which countries went to achieve such as Iraq, because it provides Foot for population that 

grow more  as it also provides the need of industry , it also provides the needs of animals 

for tune. The study Field in Dyala Governorate, which that has agriculture Features 

represented in climate, on Soil Fertility, Plain, water resources as well as the importance of 

than sport and government policies button, and many Farmers, these Factors made this area 

a good agricultural Field. On the contrary of this, there are geographical Features that 

Limit developing agricultural Fertile these Lilts over through solutions. 

    Place analysis refers to big agricultural abilities, through growing strategically plants and 

growing big animal Fortune, these abilities give clear vision for developing agricultural in 

the area through using large areas to the political and economic strategy. 

                             
 

 السقدمة
كثخ قصاعات االقتراد ارتباشًا بالعالقات السكانية لمطػاىخ الجغخافية الستشػعة لتعصي لشا صػرة تعج الدراعة مغ ا        

مكانية تتسيد بيا مشصقة دون اخخػ، وىحا ما ارادة دراسة اثباتو، اذ ان عسمية التشسية الدراعية كانت وما تدال تػلى اىتسام 
لجول التي حققت تقجم في االكتفاء الحاتي مغ السحاصيل الدراعية ركشًا العجيج مغ الباحثيغ االقترادييغ والجغخافييغ، وتعج ا
 اساسيًا وماكشة لمرشاعات الغحائية والثخوة الحيػاني. 

ان زيادة السداحات السخررة لإلنتاج الدراعي دليل عمى استسخارية التقجم دون اؼ عجد غحائي مع كل تػسع        
خافية مغ خالل دراسة العػامل الصبيعية والبذخية السؤثخة عمى استثسار االراضي لمسداحة الدكانية وعمى ضػء رؤية الجغ

السحررة لإلنتاج، ومغ ىشا جاءت اىسية البحث لجراسة التبايغ السكاني لمتشسية الدراعية في محافطة ديالى لغخض تحجيج 
صيط االمثل بغية تحقيق تشسية زراعية في السعػقات التي تحػل دون زيادة االنتاج وإليجاد الحمػل السشاسبة عغ شخيق التخ

 مشصقة الجراسة.
 

 اىسية البحث
تتجمى اىسية البحث مغ خالل تػفيخ الغحاء لمدكان الحؼ اصبح يتدايج بذكل ممحػظ فتشسية الػاقع الدراعي وانتاج  

خوة الحيػانية وكحلظ السحاصيل الدراعية اصبح ضخورة باعتباره الغحاء البذخؼ الخئيدي، كسا انيا تػفخ متصمبات الث
 احتياجات الرشاعة لمسػاد االولية.
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 مذكمة البحث
مذكمة البحث في ان ىشاك عكبات ومعػقات تقف امام السقػمات والتشسية الدراعية في مشصقة الجراسة والتي  غتكس  

 يسكغ صياغتيا عمى الشحػ االتي:
الدراعية في مشصقة الجراسة ؟ ااًل ان ىشاك معػقات تحػل دون _ تسثل السقػمات الصبيعية والبذخية احج مؤشخات التشسية 1

 تحقيق اىجافو.
 _ ىل يسكغ تحقيق التشسية الدراعية في مشصقة الجراسة مغ خالل السقػمات الستػفخة ؟ 0
 _ اختالف السعػقات والسذاكل التي تقف امام تشسية القصاع الدراعي في مشصقة الجراسة ؟ 1

 فرضية البحث
 فخضية البحث عمى الشحػ اآلتي:يسكغ صياغة 

_ تستمظ مشصقة الجراسة امكانيات زراعية متسثمة بالتخبة الخربة، وااليجؼ العاممة الدراعية، السػارد السائية، يسكغ مغ 1
 خالليا تحقيق تشسية زراعية.

 _ ىشاك معػقات تحج مغ امكانية تحقيق تشسية الدراعية في مشصقة الجراسة.0
تحقيق التشسية الدراعية في مشصقة الجراسة مغ خالل حرخ السعػقات والسحجدات والتغمب عمييا بصخق االنتاج  _ يسكغ1

 الدراعي الحجيثة.
 ىدف البحث

ييجف البحث الى الكذف عغ السقػمات الصبيعية والبذخية التي تعج احج مختكدات  التشسية الدراعية، ودراسة  
 السعػقات التي تحج مشيا.

 البحثمشيجية 
اعتسج البحث عمى السشيج الػصفي في تػضيح مفيػم التشسية الدراعية، وكحلظ السشيج التحميمي لبيان واقع االنتاج   

 الدراعي في مشصقة الجراسة.
 حدود مشظقة الدراسة

ي شسااًل وبيغ خص 13.4-11 .1 تتسثل مشصقة الجراسة مكانيًا بسحافطة ديالى التي تقع فمكيًا بيغ دائختي عخض 
(، يحجىا مغ الذسال محافطة الدميسانية 0كع 16354.70شخقًا. تبمغ مداحة مشصقة الجراسة ) 23. 34 – 22 . 10شػل 

(، اما زمانيًا فتتسثل 1ومغ الجشػب محافطة واسط ومغ الذخق ايخان ومغ الغخب محافطة صالح الجيغ وبغجاد، خخيصة )
 .0715بعام 
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 ( مهقع مشظقة الدراسة1خريظة )

 
 .0775خخيصة العخاق االدارية لعام  -1 السرجر مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى

 (.ArcMapG.I.S version10.4.1) استخجام بخنامجب .0775خخيصة ديالى االدارية -0 
 
 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

1753 

 هيكمية البحث
تزسغ البحث ثالثة مباحث تشاول السبحث االول السفاليع الستعمقة بالجراسة )التشسية الدراعية، االقميع الدراعي، التشسية  

السكانية، التبايغ السكاني(، جاء السبحث الثاني ليدمط الزػء عمى مقػمات االنتاج الدراعي الصبيعية والبذخية بيشسا تزسغ 
 ، وصػاًل الى االستشتاجات والتػصيات.0715نتاج الدراعي لدشة  السبحث الثالث تحميل واقع اال

 السبحث االول: السفاهيم االساسية 
يعتبخ عمع الجغخافية في مقجمة العمػم التي تيتع بجراسة السكان، حتى ذىب بعزيع الى تعخيفيا  :التحميل السكاني -1

، ولكل فخع وجية نطخ في تفديخ السكان باعتبار ان الجغخافية تخكد (1)انيا )العمع الحؼ يجرس السكان وتحميل متغيخاتو(
عمى دراسة الطػاىخ االندانية ووصفيا في عالقتيا مع معصيات شبيعة، السكان جغخفيًا، يحتػؼ عمى مجسػعة مغ 

ي(، ولحلظ فان الخرائز السعخوفة ذات العالقة بالحجػم السداحية، والشدب السكانية الدشػية لمػحجات السكانية )االراض
، وذلظ يعج مفيػم التحميل السكاني (0)جسيع مطاىخ الشذاط االقترادؼ تطيخ تأثيخات الخرائز الشػعية لمحيد السكاني

مغ ابخز السفاليع التي دعا الييا العالع )شفخ(، الحؼ قال )ان الجغخافية ىي عمع العالقات السكانية والحؼ اكج عمى ان ال 
 .(1)ىخ بحاتيا وانسا تشطيسيا السكاني في السشصقة وال شيء سػاىا(تػلى اىتساما الى الطػا 

: ىػه مفيػم مكاني او اقميسي تخسع حجوده وتحجد ابعاده عمى اختالف صػر الطػاىخ االجتساعية االقميم الزراعي -2
ود محجودة الدراعية مكانيًا، وال يتحجد عمى ضػء تذابو صػره مع غيخة، يذغل جدءًا معيغ مغ سصح االرض ذو حج

 .(2)ويختمف عغ االقاليع االخخػ تبعا الختالف تختيب ضػاىخه تختيبًا خاصًا مسا يجعمو فخيجًا بيغ غيخه مغ االقاليع
ىي جدء مغ التشسية االقترادية مغ خالل ما يعخف بالتشسية الدراعية، ويسكغ تعخيفيا بانيا : التشسية الزراعية-3

،كسا انيا عسمية خمق الطخوف (3)اج الدراعي مغ خالل االجخاءات التي تتخحىا الجولة الديادة الحكيقة و السخصصة في االنت
السالئسة لمػفاء بالستصمبات الدراعية وتػفيخ االمكانات الدراعية االزمة مثل تخاكع السعخفة والتصػر التكشػلػجي فزال عغ 

 .(4)تػزيع السجخالت والسخخجات الدراعية
وقاع وضخوف التشسية السكانية في السداحات الجغخافية باختالف الطخوف السحمية : تختمف التشسية السكانية-4

.لحا  (5)والدياسات الحكػمية وانطسة البمجان، والكغ مبادغ التشسية واىجافيا ومفاليسيا تكاد تكػن واحجه عشجه كل السخصصيغ
عميو بكافة عشاصخه شبيعية والبذخية  كان مغ الزخورؼ ان نعخف السرصمحات ترف ابعاد السدخح الجغخافي الحؼ تعير

واالقترادية وامكانية استغالليا وتصػيخىا، وتييئة فخص افزل وامثل لالرتقاء بسدتػػ معيذة الدكان وتمبية حاجاتيع 
 .(6)االساسية

او تفخع يعبخ عمع السكان عسميا عغ عمع الجغخافية ، فعشجىا تتعجه ضػاىخ السكان ال يعشي ان العمع تعجده : السكان -5
بتعجدىا ، فقط تصػر مفيػم مجال الجغخافي والحؼ يذكل اشار الجغخافي متعجد السدتػيات والحؼ تتع في جسيع االنذصة 
التشسػية ويأخح تحجد مالية السكان اىسية في كػن وضع الخصة التشسػية يدتشج في اساس عمى مقػمات ومقجرات السكان 

 اقميسيةالسجروس عمى اختالف مدتػياتو محمية او 
 تحطى مشصقة الجراسة بإمكانيات زراعية تأىميا لتحقيق تشسية زراعية اذ تأتي السقػمات الصبيعية في مقجمتيا ومشيا:
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 السبحث الثاني: مقهمات االنتاج الزراعي في مشظقة الدراسة

 البشية الجيهلهجية -1
يعج الدصح احج السقػمات الصبيعية التي تؤثخ بذكل كبيخ في عسمية االستثسار الدراعي، فيػ يؤثخ عمى نػع 
التخبة مغ حيث تخكيبيا، وتساسكيا وتجسيع الخواسب، ىحا باإلضافة الى تأثيخه في عسميات االرواء ، ومشصقة الجراسة يغمب 

القدع الذسالي، والذسالي الذخقي ، حتى نرل الى تالل حسخيغ عمى سصحيا االنبداط ، مع وجػد بعس االرتفاعات في 
م( عغ مدتػػ سصح البحخ، وان سصح مشصقة الجراسة ىػ جدء مغ الديل الخسػبي، وىي مشصقة 077الػاقعة عمى ارتفاع )

ػب الذخقي ، اذ سيمية ومشبدصة تشحجر انحجارًا بديصًا مغ الػسط نحػ الغخب والجشػب الغخبي وتجريجيا باتجاه الذخق والجش
% مغ اراضييا سيمية ولكغ بالخغع مغ ذلظ ىشاك بعس الجبال التي تعمػ السشصقة، مسا اعصى ميدة التخكيب 63ان 

وكان التكػيغ  (7)م( 23البشيػؼ غيخ الػعخ، وىي جدء مغ حػض نيخ ديالى ، يبمغ ارتفاعيا عغ مدتػػ سصح البحخ )
لخؼ مسا اثخ في زراعة السحاصيل والخزخوات واشجار الفاكية وقيام مخكد الجيػلػجي والدصح اثار عمى اتجاه ججاول ا

 االستيصان.
 :التربة –2

ىي الصبقة الدصحية الخقيقة التي تغصي صخػر القذخة االرضية عمى ارتفاع يتخاوح ما بيغ بزع سشتيستخات الى 
، لحا فيي مغ اىع مكػنات البيئة الصبيعية (17)ءعجة امتار، وىي مديج معقج مغ السػاد السعجنية، والعزػية، والساء، واليػا

التي تقػم عمييا الدراعة، وتستاز تخبة مشصقة الجراسة، بانيا مغ التخب الخسػبية، التي نقميا نيخ ديالى، وججاولو الخئيدية 
خؼ، ونتيجة )ميخوت، خخسات، الخوز، اليارونية، السقجادية( بفعل عػامل التخسيب وقت الفيزانات، او تخسبات مياه ال

لتمظ التخسبات تكػنت تخبة حجيثة التكػيغ، وان اختالف ندبة التخبة يختبط بصػبػغخافية تخبة السشصقة، او بعجىا عغ 
السجارؼ السائية ، في حيغ نجج ان تخب السشصقة قج نذأت وزحفت فػق تخاب ذات التكػيغ الخسػبي لتدػد فييا ايزا تخب 

االنصقة السحاذية لسجخػ نيخ ديالى، كسا وتطيخ عمى سصحو بعس التعخجات  كتػف االنيار، اذ تغصي ىحه التخب
والتسػجات السختمفة االرتفاع والسػاقع ، تذكمت تمظ الخواسب مغ بقايا العػالق الخسػبية الحجيثة التكػيغ والتي جمبتيا 

لمدراعة والتي يرل عسقيا الى الفيزانات الشيخية التي كانت مدتسخة سشػيا في نيخ ديالى، وىي اراٍض خربة وصالحة 
%( وىي اراضي صالح النتاج مختمف 1وانحجارىا البديط والح ال يتجاوز ) (11)سع( تتسيد بدعة مداحتيا 137اكثخ مغ )

 الغالت الدراعية وىي االراضي السجاورة لمججاول واالنيار. 
 السشاخ -3

عي فكل محرػل زراعي يحتاج الى ضخوف مشاخيو يعتبخ السشاخ مغ العػامل الصبيعية السؤثخة في االنتاج الدرا 
معيشو يفدخ ذلظ زراعة السحاصيل في مشصقو دون اخخه ، عغ شخيق العجيج مغ عشاصخه )االشعاع الذسدي، الحخارة، 

 االمصار، الخشػبة الشدبية(، اذ ان لمعشاصخ السشاخية اثخىا في مشصقة الجراسة ومشيا : 

، وتستاز (10): يعبخ عغ االشعاع الذسدي بالصاقة التي تشبعث مغ الذسذ في جسيع االتجاىات االشعاع الذسدي –أ
مشصقة الجراسة بػفخة االشعاع الذسدي اذ بمغت اعمى قيسة إلشعاع الذسذ خالل شيخ تسػز اذ بمغ في محصتي خانقيغ 

سذ برػرة عسػدية او شبو عسػدية ( ساعة / يػم وعمى التػالي ، نتيجة سقػط اشعة الذ11.4( و )17.7والخالز )
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( 3.1ولصػل ساعات الشيار في حيغ ضيخت في شيخ كانػن االول اوشأ قيسة في محصة خانقيغ والخالز اذ بمغ )
 ( وىحا يؤدؼ الى ارتفاع ندبة التبخخ مسا يشعكذ عمى االنتاج الدراعي. 1( ساعة انطخ الججول )3.4و)

 

( السعدالت الذيرية والدشهية لداعات سظهع الذسس الفعمية في الداعة / يهم لسحظتي خانقين والخالص 1جدول )
 . 2017 – 2005لمفترة من 
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 ة .، بيانات غيخ مشذػر  0715السشاخ ، : الييئة العامة لألنػاء الجػية العخاقية والخصج الدلدالي ، قدع السرجر

( وان معجالت 0في مشصقة الجراسة مع زيادة عجد ساعات الشيار الحع الججول ) تختفع درجة الحخارة: درجة الحرارة –ب
درجات الحخارة )العطسى والرغخػ( تبجأ باالرتفاع التجريجي مع قجوم الذيخ الحار  ويرل السعجل لجرجة الحخارة العطسى 

م( °13.4رجة الحخارة الرغخػ )م( لسحصة الخالز ، بيشسا يبمغ السعجل اليػمي لج°17.6م( لسحصة خانقيغ و ) 07.6°)
م( لسحصة الخالز وتبجأ درجات الحخارة باالرتفاع في فرل الريف في اشيخ )حديخان وتسػز °14.3لسحصة خانقيغ و )

( °24.5( و )°23.2( و )°21.7( لسحصة خانقيغ و )°22.7( / )°21.4( ، )°21.5وآب( وعمى التػالي لكل مشيا )
زيادة سصػع الذسذ وارتفاع قيع االشعاع الذسدي الػاصل الى االرض وليحا االرتفاع لسحصة الخالز ويعػد ذلظ بدبب 

 في درجات الحخارة تأثيخ مباشخ عمى االنتاج الدراعي. 
معدالت درجات الحرارة العظسى والرغرى والسدى الذيري والدشهي لسشظقة الدراسة بالدرجة السئهية لسحظتي  (2جدول )

 (2017 – 2010خانقين والخالص لمسدة )
 السحصة    
 

 الذيخ

 محصة الخالز محصة خانقيغ
درجة الحخارة العطسى 

 )م(
درجة الحخارة الرغخػ 

 )م(
 السعجل

درجة الحخارة 
 العطسى )م(

جة الحخارة الرغخػ در 
 )م(

 السعجل

 7.5 2.7 12.7 7.5 2.1 13.5 1ك
 11.4 3.5 17.4 11.6 3.4 15.0 شباط
 14.6 7.5 01.7 14.5 7.4 21.2 اذار

 00.5 13.2 17.5 01.4 12.1 17.1 نيدان
 06.3 01.2 14.7 05.0 16.7 13.3 مايذ

 11.4 01.5 21.7 11.3 02.6 21.5 حديخان
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 13.7 03.7 23.2 11.6 05.1 21.4 تسػز
 13.4 03.4 24.5 11.3 04.5 22.7 اب

 17.4 00.1 27.4 07.7 17.7 17.7 ايمػل
 03.7 14.2 11.2 02.1 13.6 10.7 1ت
 14.7 7.6 01.4 14.1 6.7 01.2 0ت
 11.3 3.3 15.3 11.1 3.7 11.1 1ك

 00.5 14.3 17.6 00.1 13.4 07.6 السعجل العام
 ، بيانات غيخ مشذػرة0715السرجر : الييئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي، قدع السشاخ، 

معدالت درجات الحرارة العظسى والرغرى والسدى الذيري والدشهي لسشظقة الدراسة بالدرجة السئهية لسحظتي  (1الذكل )
 (2017 – 2010خانقين والخالص لمسدة )

 

 (0باالعتساد عمى بيانات ججول)السرجر: مغ عسل الباحث 

شتػية( –( ان الحجود الحخارية السشاسبة لشسػ السحاصيل الدراعية، تختمف باختالف السػاسع) صيفية1كسا بيغ ججول)
وانػاعيا، اذ تختفع بالسحاصيل الريفية وتشخفس بالسحاصيل الذتػية، ان لكل محرػل زراعي درجة حخارة دنيا يبجأ 

غيخ ان ىشاك تذابو في السحاصيل كسحرػل الحشصة  (11)حخارة عطسى يتػقف عشجىا الشسػعشجىا بالشسػ ودرجة 
والذعيخ لمستصمبات الحخارية، اما السحاصيل الريفية فأنيا متقاربة في درجة حخارتيا السثمى في حيغ تختمف في درجة 

 الحخارة العميا والجنيا.
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محطة خانقين درجة الحرارة العظمى 
 (م)

محطة خانقين درجة الحرارة 
 (م)الصغرى 

 محطة خانقين المعدل

محطة الخالص درجة الحرارة 
 (م)العظمى 

محطة الخالص درجة الحرارة 
 (م)الصغرى 

 محطة الخالص المعدل
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 (الستظمبات الحرارية لبعض السحاصيل الحقمية3) جدول

 درجة الحرارة السحرهل
 الحد االدنى

 درجة الحرارة
 الحد االعمى

 درجة الحرارة
 السثالية

 03-01 10-17 2.2-1.7 الحشصة
 03 17 2.2-1.7 الذعيخ
 10-17 16-14 10-17 الخز

 00-07 17 17 الحرة الرفخاء
-1777مغ  التحميل السكاني إلنتاج السحاصيل الحقمية في محافطة القادسية لمفتخةالسرجر: مشاىل شالب صخيحة، 

 .04ص ،0717القادسية  جامعة ( كمية اآلداب،، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة0776

 االمظار: -ج
 يتػقف االنتاج الدراعي عمى كسية االمصار الداقصة ومػاسع سقػشيا التي يتع فييا التداقط او تكخار حجوثيا.

( ان كسية االمصار 2، يالحع مغ خالل الججول )(12)وىي تؤثخ عمى االنتاج الدراعي برػرة مباشخة وغيخ مباشخة 
ممع(، وتترف امصارىا بقمة كسياتيا وتحبحبيا بيغ سشة واخخػ، ويشحرخ سقػشيا  015.1الداقصة في مشصقة الجراسة بمغ )

معجالت التداقط الذيخية اذ بمغ اعالىا في شيخ اذار وبمغ  ما بيغ شيخ تذخيغ االول وشيخ مايذ وىي متفاوتة في
ممع وبدبب قمة معجالتيا وتحبحبيا اصبح مغ  7.1ممع( اما اقل معجل ليا فقج سجل في شيخ حديخان وايمػل اذ بمغ  26.1)

وخاصة  الزخورؼ االعتساد عمى السرادر السائية االخخػ، ومع ذلظ يبقى لالمصار اثخ ايجابي في مشصقة الجراسة
لمسحاصيل الذتػية بسداعجة السدارعيغ في عجد الخيات التي تقجم الى السحرػل الدراعي وبحلظ تقمل مغ عجد الخيات وليا 
اثار سمبية عمى السحاصيل الدراعية وخاصة محرػل الحشصة والذعيخ عشجما تيصل في مػسع الحراد واذا صاحبيا رياح 

 .(13)شجيجة او سقػط بخد
( 2017-2010( السعدالت الذيرية والدشهية لالمظار الداقظة )ممم( في محظتي خانقين والخالص لمسدة )4جدول)

 في مشظقة الدراسة
 االشيخ
 

 السحصة

كانػن 
 الثاني

تذخيغ  ايمػل اب تسػز حديخان مايذ نيدان اذار شباط
 االول

تذخيغ 
 الثاني

كانػن 
 االول

السعجل 
 الدشػؼ 

 01.4 22.4 24.7 10.7 7.1 - - 7.1 2.1 26.7 26.7 25.1 31.1 خانقيغ
 10.6 00.2 01.2 5.7 7.2 - - 7.2 3.1 01.1 01.5 17.5 06.7 الخالز

 ، بيانتان غيخ مشذػرة0715السرجر: الييئة العامة لالنػاء الجػية العخاقية والخصج الدلدالي، قدع السشاخ،
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 الرطهبة الشدبية -د
الساء السػجػد فعاًل في اليػاء، وتتبايغ ندبة الخشػبة في مشصقة الجراسة بيغ فرل ىي الشدبة السئػية مغ بخار   

واخخ فيي تختفع خالل فرل الذتاء البارد بدبب سقػط االمصار وترل اقراىا في شيخ كانػن الثاني واالول في محصتي 
( 3( عمى التػالي. انطخ الججول)51.3( و )52.1( عمى التػالي وكانػن اول )54.6( و )55.0خانقيغ والخالز اذ تبمغ)

وتشخفس في فرل الريف في شيخ حديخان و تسػز واب في محصتي خانقيغ والخالز اذ تبمغ في محصة خانقيغ 
( عمى التػالي بالخغع مغ قمة 11.7( )10.7( )13.7( عمى التػالي ومحصة الخالز اذ تبمغ )03.2( )02.4( )06.0)

 (.30.0( والخالز)26.1لسعجل الدشػؼ لسحصتي خانقيغ )الخشػبة الشدبية بذكل عام اذ بمغ ا
 

( في 0715-0711معجالت الخشػبة الشدبية )%( لسحصتي خانقيغ والخالز لمسجة) (3ججول رقع )
 مشصقة الجراسة

 االشيخ
 

 السحصة

كانػن 
 الثاني

تذخيغ  ايمػل اب تسػز حديخان مايذ نيدان اذار شباط
 االول

تذخيغ 
 الثاني

كانػن 
 االول

السعجل 
 الدشػؼ 

 26.1 52.1 41.1 17.5 17.1 03.2 02.4 06.0 14.5 31.1 47.2 26.3 55.0 خانقيغ
 30.0 51.3 44.3 23.4 17.1 11.7 10.7 13.7 27.7 30.2 36.3 44.2 54.6 الخالز

 ، بيانتان غيخ مشذػرة0715الجػية العخاقية والخصج الدلدالي، قدع السشاخ، السرجر: الييئة العامة لالنػاء
 
 
 السياه الدظحية -ىـ
تتكػن مػارد السياه مغ ثالثة مرادر ىي التداقط والسياه الدصحية والسياه الجػفية، وبسا ان مشصقة الجراسة تقع   

ضسغ السشاخ الرحخاوؼ الجاف قميل التداقط، اذ ان كسية التداقط ال تذكل مػردًا ميسًا لمسياه في السشصقة، وان السياه 
حتػائيا عمى االمالح، اما السياه الدصحية فانيا تذكل مػردًا رئيديًا لمسياه الجػفية ال يسكغ استغالليا بذكل كبيخ وذلظ ال

متسثمة بشيخؼ ديالى وججولة الحؼ يعتبخ عرب الحياة في عسػم السحافطة لالستفادة مغ مياىو لدقي االراضي الدراعية 
ونسًا اراضي زراعية، و ( د101466( دونسًا مشيا )121574مغ خالل معخفة السداحات الدراعية السخوية بمغت )

( دونسًا اراضي بداتيغ ومغ اىع السذاريع االروائية الستفخعة مغ نيخ ديالى والسداحة التي يخوييا مذخوع رؼ 16176)
( دونع 67777خانقيغ يخوؼ مداحة تقجر )-( دونع ومذخوع بالنجػ074777كشعان يخوؼ مداحة تقجر ) –ميخوة 

( و 17777( و )16777، والخوز، والخالز، وسارية اذ تبمغ السداحة السخوية )ومذخوع السقجادية والػنج، وقخة تبة
 وتأثيخ( دونع لكل مشيسا وعمى التػالي ومغ ىشا تبيغ مجػ اىسية 157777( و )153777( و )017777( و )51777)

مغ سػء تػزيع الحرز السائية ىحه السياه، وبالتالي فان مشصقة الجراسة ال تعاني مغ شحة بالسػارد السائية بقجر ما تعانيو 
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الدراعية والتػسع بيا، وبالتالي زراعة محاصيل ال تتصمب حرو مائية كبيخة،  األراضيعمى مشاشقيا، مسا اثخ في استغالل 
 .(14)وىحا لو االثخ في انتاج السحاصيل االستخاتيجية

 
 الشذاط البذري -4
الساسية ذات التأثيخ عمى الشذاط الدراعي، فيع العاممػن الشذاط البذخؼ الحؼ يتػاله االندان مغ العػامل ا جيع  

وىع السدتيمكػن وبيع يتحجد حجع االستيالك والصمب وزيادة االنتاج نتيجة لديادة حجع الصمب الشاشئ عغ زيادة 
لجراسة . اذ تخكد سكان مشصقة الجراسة بالقخب مغ شبكة االنيار والججاول وقشػات الخؼ اذ بمغ سكان مشصقة ا(15)الدكان

( ندسة وسكان 672652مقدػما الى سكان الحزخ والخيف اذ بمغ سكان الحزخ ) 0715( ندسة لعام 1517772)
 ( ندسة.710117الخيف )

%( ندسة مغ مجسػع سكان 03.76فتبيغ ان قزاء بعقػبة احتل السختبة االولى في ندبة سكان الخيف والبالغة نحػ )
%( وقزاء خانقيغ 00.16%( بيشسا احتل قزاء الخالز )03.50دية بشدبة )مشصقة الجراسة، ثع تالىا قزاء السقجا

 ( و0الخخيصة ) %( ندسة،انطخ4.27قزاء كفخؼ مغ مجسػع الدكان بشدبة ) %( ندسة ثع جاء بالتختيب االخيخ11.11)
ان سكان الخيف في مشصقة الجراسة اكثخ مغ ندبة سكان الحزخ وبالتالي فان السشصقة تتسيد بكثافة االيجؼ  ،(4) الججول

العاممة الدراعية والتي ليا الجور البارز في تػسع االنتاج الدراعي وتحقيق التشسية الدراعية مسا يعج عاماًل ايجابيًا في رفع 
 مدتػػ االنتاج الدراعي.
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 ( التهزيع الجغرافي لدكان محافظة ديالى حدب الهحدة االدارية وحدب البيئة.2ظة )خري

 
االحراء الدكاني، تقجيخات الدكان وبيانات  0775ديالى االدارية لعام خخيصة  مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى :السرجر

 (.ARCMAPG.I.S version10.4.1) استخجام بخنامجبو  ، بيانات غيخ مشذػرة0715لسحافطة ديالى لعام 
 

 2017( التهزيع الجغرافي لدكان محافظة ديالى حدب البيئة والشدبة لعام 6جدول )
 الشدبة السئػية سكان الخيف الشدبة السئػية سكان الحزخ الػحجة االدارية

 03.77 020025 30.15 200361 مخكد قزاء بعقػبة
 03.50 017571 3.02 200064 قزاء السقجادية

 11.11 173416 13.11 100107 خانقيغقزاء 
 00.16 074560 17.21 134367 قزاء الخالز
 4.27 37432 - - قزاء كفخؼ 
 6.16 56106 5.63 41173 قزاء بمجروز
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 177 710117 177 674652 السجسػع
 ، بيانات غيخ مشذػرة0715السرجر: االحراء الدكاني، تقجيخات الدكان لسحافطة ديالى لعام 

 
 
 الشقل والتدهيق -5

الشقل احج الخكائد االساسية التي يعتسج عميو الشذاط االقترادؼ فيػ الجدخ الحؼ يخبط بيغ االنتاج  جيع 
واالستيالك واالنتاج الدراعي حالو حال القصاعات االقترادية االخخػ يتصمب وجػد خصػط الشقل في جسيع السخاحل مغ 

وفي مشصقة الجراسة العجيج مغ شخق الشقل بعزيا معبج والبعس االخخ غيخ معبجة االنتاج الدراعي، والتػزيع، واالستيالك. 
 (16))تخابية( وىشاك شخق الشقل الدخيع والصخق الخئيدية والصخق الثانػية

 كػت الدياحي ىػ مغ الصخق الخئيدية التي تخبط محافطة ديالى بسحافطة واسط.-شخيق بعقػبة -1
 بغجاد وىػ مغ الصخق الخئيدية. –قػية بع –السقجادية  –شخيق خانقيغ  -0
 بغجاد وىػ مغ الصخق الدخيعة والخئيدية. -الغالبية  –بعقػبة  –السقجادية  –الدعجية  –جمػالء  -شخيق خانقيغ  -1
 كخكػك وىػ مغ الصخق الخئيدية. –انجانة  -الخالز –شخيق بعقػبة  -2
 ئيدية.الدميسانية وىػ مغ الصخق الخ  –كالر  –شخيق جمػالء  -3
 بغجاد. –خان بشي سعج  –شخيق بعقػبة  -4

اما التدػيق فيػ احج السختكدات االساسية الؼ نذاط اقترادؼ اذ ال يسكغ االستفادة مغ االنتاج اال بػجػد سػق واسع 
 تدتػعب الكسيات السشتجة مغ السحاصيل الدراعية، وفي مشصقة الجراسة تدػق السحاصيل الى السخاكد التابعة لسؤسدات

 .(17)الجولة كسا يدػق البعس االخخ الى االسػاق السحمية لغخض اشباع حاجة سكان مشصقة الجراسة
 السبحث الثالث : تحميل واقع االنتاج الزراعي في مشظقة الدراسة

مشصقة الجراسة مغ السشاشق الخئيدية في انتاج اغمب السحاصيل الدراعية االستخاتيجية لػجػد مقػمات االنتاج  جتع
الدراعية، اذ بمغت السداحة السدتغمة في  لألراضيالدراعي متسثمة بالسقػمات الصبيعية والبذخية، حققت استغالل واسع 

محاصيل زراعية  بإنتاج( دونع مدتغمة 5752777احة البالغة )( دونع مغ اجسالي السد3151317) 0715الدراعة لعام 
 متشػعة مشيا:

 السحاصيل الحقمية -أ
محرػل )القسح والذعيخ( مغ اىع محاصيل الحبػب الغحائية السيسة، وفي مشصقة الجراسة احتمت ىحه  جيع 

حات السدروعة. نالحع مغ خالل السحاصيل السختبة االولى بيغ السحاصيل السدروعة في مشصقة الجراسة مغ حيث السدا
( دونع بيشسا كانت 071772ان مداحة االراضي السدروعة بسحرػل الحشصة تبمغ ) (2( و)1خارشة )(5الججول )

( دونع، نالحع ان مشصقة العطيع احتمت السختبة 015176( دونع وبفارق قجره )54374السداحة السدروعة بالذعيخ )
%( جاءت بالسختبة الثانية باعتبار 05.16( دونع، وبشدبة )57676حشصة وبسداحة )االولى باعتبار االنتاج لسحرػل ال

( دونع مغ الحشصة، بيشسا 35716%( وبسداحة )17.57السداحة قزاء الخالز مغ السداحات السدروعة بالحشصة نحػ )
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اجسالي السداحة %( مغ 11.54( دونع ويشدبة )12353احتمت ىبيب السختبة الثالثة باعتبار السداحة البالغة )
( دونع 02132، تمتيا قزاء مشجلي بالسختبة الخابعة وبسداحة )0715السخررة لمدراعة بسحافطة ديالى لعام 

%( ثع جاءت السشاشق االخخػ )السشرػرية، قخة تبة، قدانية، جمػالء، الػجييية ، بعقػبة، بمجروز، ابي صيجا، 6.06وبشدبة)
%( و 1.31%( و )0.46%( و )1.12%( و ) 2.65%( و )3.12)%( و 5.73%( و )2.6جبارة( وبشدبة ) 

 %( عمى التػالي لكل مشيع.7.60%( و )7.05%( و )7.46)
%( وعمى مداحة قجرىا 3.55اما بالشدبة لسحرػل الذعيخ نجج ان بشي سعج احتمت السختبة االولى مغ حيث السداحة )

%( بيشسا 12.16( دونع، وبشيبة )61127لسداحة البالغة )( دونع ثع جاءت جمػالء بالسختبة الثانية مغ حيث ا17520)
احتمت كل مغ )العطيع، الخالز، ىبيب ، السشرػرية، قخة تبة، قدانية الػجييية، بعقػبة، كشعان ، بمجروز، الدالم ، ابي 

%( و 7.66%( و )1.14%( و ) 1.17%( و ) 17.31%( و) 1.74%(  و ) 2.17صيجا، جبارة  وبشدبة )
%( عمى التػالي 7.67%( و )7.72%( و )1.77%( و)1.7%( و )3.16%( و )3.31%( و )7.22)%( و 7.75)

 لإلنتاج، اذ تفاوتت السداحات السخررة 0715لكل مشيسا مغ السداحة السخررة لمدراعة في محافطة ديالى لعام 
الى تخاجع السداحات السخررة الدراعي حدب الػحجات االدارية لسحافطة ديالى نتيجة عجم االىتسام بالدراعة مسا ادػ 

 لإلنتاج الدراعي بدبب شحة السياه وقمة االمصار الداقصة في مشصقة الجراسة

(السداحة السزروعة بالسحاصيل )الحشظة والذعير( واىسيتيا حدب الهحدات االدارية )دونسًا( لسشظقة الدراسة 7)جدول
 2017لعام 

 الػحجة االدارية
السداحة السدروعة 

 الشدبة السئػية بالحشصة
السداحة السدروعة 

 الشدبة السئػية بالذعيخ

 2.17 1010 05.16 57676 العطيع
 1.74 0021 17.57 35716 الخالز

 7.31 170 11.54 12353 ىبيب
 1.17 0151 2.67 12100 السشرػرية

 1.14 1717 5.73 01146 قخة تبة
 7.66 454 3.12 13117 انيقد 

 01.47 16127 2.65 12110 جمػالء
 ---- ---- 6.06 02132 مشجلي

 7.75 527 ---- ----- السقجادية
 7.22 112 1.12 1717 الػجييية
 12.16 11710 ---- ----- خانقيغ
 3.31 2016 0.46 5657 بعقػبة
 3.16 2101 1.31 17167 كشعان
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 1.77 546 ---- ----- الدعجية
 1.77 614 7.46 1753 بمجروز
 4.71 3117 ----- ----- الدالم

 7.72 501 7.05 567 ابي صيجا
 7.67 410 1.60 3124 جبارة

 03.55 17520 ---- ---- بشي سعج
 %177 54374 %177 071772 السجسػع
 بيانات غيخ مشذػرة ،مجيخية زراعة ديالى، قدع االحراء السرجر:
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   0715( السداحات السدروعة بسحرػل الحشصة حدب الػحجات االدارية في محافطة ديالى )دونع( لعام ،1صة )يخخ 

 
 0775السرجر : مغ عسل الباحث باالعتساد عمى خخيصة محافطة ديالى االدارية لعام 
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 0715لعام ،  في محافطة ديالى )دونع( الذعيخ حدب الػاحجات االدارية  رػل( السداحات السدروعة بسح2صة )يخ خ

 
 0775السرجر : مغ عسل باحث باالعتساد عمى خخيصة محافطة ديالى االدارية لعام 
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دونم  المساحة المزرو ة 

 

 الذرة الرفراء –ب 
( دونع 16116تعج مغ السحاصيل السيسة في مشصقة الجراسة بعج كل مغ القسح والذعيخ محتمة مداحة مقجارىا )  
( دونع وبشدبة 2212الحرة الرفخاء في ناحية السشرػرية وعمى مداحة ) بإنتاجاحتمت السختبة االولى  ( 0)الذكل ،
( تمتيا بالسختبة الثانية ناحية ىبيب 6%( مغ اجسالي السداحة السدروعة في مشصقة الجراسة ، انطخ الججول )02.23)

%( مغ 14.42( دونع وبشدبة )1716بسداحة )%( ثع تمييا ناحية العطيع و 17.77( دونع وبشدبة )1305وبسداحة )
%( عمى 12.77%( و)12.77اجسالي السداحة السدروعة ، ثع جاءت كل مغ قزاء الخالز وناحية بشي سعج وبشدبة )

%( عمى التػالي 2.71%( و)7.30%( و )3.73التػالي لكل مشيا ، ثع تمييا كل مغ جمػالء، والدعجية ، مشجلي وبشدبة )
 ( دونع عمى التػالي لكل مشيا 506( و)72( و)714داحة قجرىا نحػ )لكل مشيا ،وعمى م

 ( السداحة السزروعو بسحرهل الذرة الرفراء واىسيتيا الشدبية حدب الهحدات االدارية لسشظقة الدراسة8جدول )

 الهحدة االدارية
 السداحة السزروعة بسحرهل

 الشدبة السئهية الذرة الرفراء )دونم(

 02.23 2212 السشرػرية 
 17.22 1305 ىبيب 

 12.77 0517 الخالز 
 14.42 1716 العطيع 

 12.77 0570 بشي سعج 
 3.73 714 جمػالء 

 7.30 72 الدعجية 
 2.71 506 مشجلي 

 %177 16116 السجسػع 
 ;  بيانات غيخ مشذػرة 0715لعام  ، الحراء، قدع اجر : مجيخية زراعة ديالىالسر             

 0715( السداحات السدروعة لسحرػل الحرة الرفخاء وحدب الػحجات االدارية لسشصقة الجراسة ، لعام 0الذكل )

 

 

 

 

 (6: باالعتساد عمى ججول )السرجر 
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 السحاصيل الرشاعية –ج 
( دونع، يذغل 00510السدروعة والبالغة ) تحتل السحاصيل الرشاعية السختبة الخابعة مغ حيث السداحة السداحة

( دونع ، وتحتل جمػالء السختبة االولى مغ حيث السداحة 11345محرػل فدتق الحقل السختبة االولى وبسداحة تبمغ )
%( مغ السداحة السدروعة بسحرػل فدتق الحقل وتمييا ناحية جبارة 34.07( دونع وبشدبة مقجارىا )4371البالغة )

%( و 17.04%( مغ السداحة السدروعة ثع جاءت )قخة تبة ، جمػالء( وبشدبة )05.47دونع وبشدبة )( 1070بسداحة )
%( مغ السداحة وعمى التػالي لكل مشيا ، ثع جاء محرػل الدسدع بالسختبة الثانية مغ حيث السداحة البالغة 3.63)
%( مغ السداحة السدروعة 33.43وبشدبة ) ( دونع1136( دونع محتمة جمػالء السختبة االولى وبسداحة مقجارىا )3453)

%( مغ 12.51%( و )2.17%( ز )14.66%( و )6.15تمييا كل مغ )السشرػرية ، قخة تبة ، ىبيب ، جبارة( وبشدبة )
السداحة السدروعة بالسحرػل وعمى التػالي لكل مشيا، ثع جاء محرػل زىخة الذسذ بالسختبة الثالثة وبسداحة  مقجارىا 

%( مغ السداحة 61.53( دونع وبشدبة )0541حتمة ناحية السشرػرية السختبة االولى وبسداحة )( دونع م1167)
 .(7يشطخ الججول ) ( دونع 0777السدروعة وجاء بالسختبة االخيخة محرػل القصغ وبسداحة )

 
 2017( يبين مداحة السحاصيل الرشاعية وحدب الهحدة االدارية في ديالى لعام 9جدول )

الػحجة 
 االدارية

محرػل زىخة 
 محرػل الدسدع الذسذ

محرػل فدتق 
 محرػل القصغ الحقل

 % السداحة % السداحة % السداحة % السداحة
 21.17 643 --- --- 6.15 253 61.53 0541 السشرػرية 

 11.71 027 --- --- --- --- --- ---- الػجييية 
 17.64 005 --- --- --- --- --- ---- بعقػبة 

 2.14 65 --- --- --- --- --- ---- الخالز 
 03.10 303 17.04 1165 14.66 736 11.62 246 قخة تبو 
 --- --- --- --- 2.17 027 2.21 127 ىبيب

 4.34 115 3.63 454 33.43 1136 --- ---- جمػالء 
 --- --- 34.07 4371 --- --- --- ---- خانقيغ 
 --- --- 05.47 1071 12.51 613 --- ---- جبارة 

 %177 0777 %177 11345 %177 3453 %177 1167 السجسػع 
 ، بيانات غيخ مشذػرة السرجر : مجيخية زراعة ديالى، قدع االحراء
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 محاصيل البدتشة  –د 
الشخيل وانتاج التسػر واشجار الحسزيات بالشدبة لمسحافطة اال ان معطع اشجار  تذتيخ مشصقة الجراسة باشجار

الشخيل تعخضت الى التجىػر وعجم االىتسام بدراعتو وجخف العجيج مشيا مسا ادػ الى تشاقز مداحة الشخيل ، فقجرت 
ان ( 1شكل )،( 17ول )( دونع مغ مداحة السحافطة ، نالحع الجج175337مداحة البدتشة لسشصقة الجراسة بسداحة )

%( مغ مداحة مشصقة الجراسة تمييا 15.61( دونع وبشدبة )27463اشجار الشخيل تحتل السختبة االولى وبسداحة )
%( مغ السداحة السدروعة بالبدتشة ثع جاءت 17.76( دونع وبشدبة )10126محاصيل الخمان وبسداحة مقجارىا )

%( مغ السداحة السدروعة ثع جاءت 02.74( دونع وبشدبة )04631)محاصيل الحسزيات بالسختبة الثالثة وبسداحة 
%( عمى التػالي لكل مشيا ثع جاءت السحاصيل االخخػ 0.21%( و )0.17محاصيل )العشب ، والشػاة الرمبة( وبشدبة )

 .يا%( مغ السداحة وعمى التػالي لكل مش7.24%( و )65ز1بالسختبة االخيخة كل مغ )التفاحيات والتيغ( وبشدبة )

 
 2017( السداحة السزروعة بالبدتشة وندبتيا السئهية لسشظقة الدراسة لعام 10جدول )

 % السداحة )دونع(  االشجار 
 15.61 27463 الشخيل 

 02.74 04631 الحسزيات 
 17.76 10126 الخمان 
 7.24 275 التيغ 

 0.17 0357 العشب 
 1.65 0717 التفاحيات

 0.21 0367 الشػاة الرمبة 
 %177 175337 السجسػع

 السرجر: مجيخية زراعة محافطة ديالى، قدع االحراء، بيانات غيخ مشذػرة                       
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 (17ججول )

 0715( السداحة السدروعة بالبدتشة لسشصقة الجراسة ، لعام 1شكل )                    

 
 (17السرجر : راالعتساد عمى ججول )

 

 

 

 وات الخزرامحاصيل 
تعج مغ السحاصيل الغحائية السيسة التي يدداد الصمب عمييا الحتػائيا عمى الفيتاميشات والسعادن الزخورية لجدع 
االندان فزال عغ البخوتيشات، وىي ذات اىسية كبيخة في مشصقة الجراسة وتبعا لحلظ تبايغ السداحات السدتخجمة لدراعتيا، 

( دونع ، فتختفع الكثافة االستعسالية فييا لتعاقب زراعتيا 01522راعية مداحة تقجر)يحتل ىحا الشػع مغ السحاصيل الد 
بخزخ شتػية مخة واخخػ صيفية، اذ تعج ىحه السحاصيل ذات قجرة تشافدية ومخدود مادؼ كبيخ لكػنيا تذكل جدء كبيخ مغ 

ايجؼ عامل كثيخة  لمتعػيس عغ استخجام اآللة، ، ويحتاج ىحا الشػع مغ الدراعة الى كسية السػاد الغحائية السدتيمكة يػمياً 
 وتستاز برغخ السداحات السدتثسخة بدراعتيا، وارتفاع رأس السال السدتثسخ في زراعتيا.

تدرع انػاع عجيجة مغ الخزخ والتي تدرع عمى مجار الدشة وتذسل الخزخ الريفية انػاعا متعجدة مشيا )الباميا،  اذ
لخيار، المػبيا، البصيخ( اما الخزخ الذتػية فتذسل )البرل االخزخ، الذمغع، الدمق، والصساشع، الباذنجان، الخقي، ا

( ان ىحا الشػع مغ السحاصيل الدراعية شغل مداحة قجرىا 11( يالحع مغ الججول )اليانةالجدر، الفجل، القخنابيط، 
%( مغ مداحة االرض 12.30) ( دونع وبشدبة6175( دونع ، احتمت زراعة الخقي السختبة االولى وبسداحة )01522)

%( مغ مجسػع السداحة السدروعة ، 16.41( دونع وبشدبة )2217الدراعية ، تمتيا زراعة الصساشع بسداحة قجرىا )
%( مغ السداحة السدروعة ، ثع 7.17( دونع وبشدبة )0077وجاءت بالسختبة الثالثة زراعة الخيار وبسداحة مقجارىا )

%( مغ السداحة السدروعة اما 5.40( دونع وبشدبة )1611محرػل الباذنجان وبسداحة ) جاءت بالسختبة الخابعة زراعة
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السحاصيل االخخػ فجاءت بالسختبة االخيخة زراعة محاصيل )البصيخ ، الفمفل، الذمغع، المػبيا، البرل االخزخ، الذجخ، 
%( و 4.56%( و )1.10و )%( 1.47%( و )0.54%( و )4.56الذػنجر، الدمق، القخنابيط ، الدبانخ( وبشدبة )

%( مغ السداحة السدروعة وعمى التػالي 7.11%( و )0.110%( و )7.52%( و )7.55%( و )0.55%( و )2.11)
 لكل مشيا.

 ( السداحة السزروعة بسحاصيل الخزر )دونم( واىسيتيا الشدبية وحدب نهع السحرهل11جدول )
نػع 

 السحرػل
السداحة السدروعة 

 )دونع(
% 

نػع 
 السحرػل

السداحة 
 السدروعة )دونع(

% 

 4.56 1417 بصيخ 16.41 2217 شساشع 
 2.10 1703 برل اخزخ 2.47 1112 باميا 

 0.55 436 شجخ 5.41 1611 باذنجان 
 7.55 162 شػنجر 7.17 0077 خيار 
 7.52 155 سمق 0.45 412 فمفل 
 0.12 375 قخنابيط 1.41 160 شمغع 
 7.10 53 سبانخ 12.30 6175 رقي 
    1.11 520 لػبيا 

 %177 01522    السجسػع 
، بيانات غيخ 0715لعام  راء الدراعي، قدع االحاالعتساد عمى مجيخية احراء ديالىالسرجر: مغ عسل الباحث ب

 مشذػرة.

 

 ( 11جدول ) 

  2112( المساحة المزرو ة بمحاصيل الخضر حسب نوع المحصول , لعام 4شكل )                      
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 (11باالعتساد عمى ججول )

 معهقات االنتاج الزراعي في مشظقة الدراسة 
 الدراعي في مشصقة الجراسة واىع تمظ السعػقات ىي: لإلنتاجىشاك العجيج مغ السعػقات 

مغ اىع السذكالت التي تػاجو االنتاج الدراعي في مشصقة الدراعة، والتي تؤدؼ الى  جتع :مذكمة ممهحة التربة – 1
تخدؼ مدتػػ االنتاج الدراعي، اذا يقرج بسمػحة التخبة ارتفاع تخاكيد االمالح فييا والحؼ يعخقل نسػ الشباتات وقابمية التخبة 

سمح التخبة فيي متبايشة بيغ مشاشق الجراسة ، فشتيجة وفي مشصقة الجراسة تعاني االراضي مغ ت( 07)عمى االنتاج الدراعي 
( وقمة 0776و  0775الجفاف والتبخخ في فرل الريف ولسا مخرت بو محافطة ديالى خاصة في مػسع جفاف عام )

الججاول فقج تعخضت اغمب اراضي السحافطة الى زيادة ندبة السمػحة فييا مسا ادػ في السياه في اغمب االنيار وجفافيا 
ىالك السحاصيل الدراعية ، وليحه السذكمة اثخ في التشسية الدراعية السدتجامة اذا تخكت دون معالجة وتقجر الشدب  الى

%( 05%(، وغخب مجيشة بعقػبة )33السئػية لمسداحة الكمية السيجدة بالترحخ اذ تقجر غخب مجيشة بشي سعج بشدبة )
( االستغالل الباىس لمسػارد الصبيعية ، وتجميخ 0كع 113017)وتقجر السداحات السيجدة بالترحخ في العخاق بحػالي 

الغابات والخعي الجائخ في مشاشق السخاعي وتعخض اراضي الدراعة السصخية لمتعخية ، ولكغ ىحه السذكمة لع ترل الى الحج 
 الحؼ يػقف عسمية استدراع االراضي اذا يسكغ التغمب عمييا مغ خالل رفع كفاءة شبكة البدل فييا.

تعج مغ اكثخ العػامل تأثيخًا عمى واقع استثسار االراضي الدراعية في محافطة  عزوف السزارعين عن العسل الزراعي: – 2
ديالى، اذ ال تعاني مشصقة الجراسة مغ قمة االيجؼ العاممة في الدراعة بقجر ما تعاني مغ عجم العسل في الشذاط الدراعي بل 

بدبب الخدائخ السادية في االنتاج الدراعي مسا دفع الكثيخ مشيع الى بيع  ىشاك عدوف عغ العسل في حخفة الدراعة
اراضييع كقصع سكشية ، فزال عغ الدبب الخئيدي في ذلظ وىػ ارتفاع تكاليف ومتصمبات االنتاج الدراعي، وىحا الػاقع 

لعسل وتحػيل اكثخىع الى ادػ الى تبايغ السداحات السخررة لالستثسار الدراعي، وفي جانب اخخ عدوف الفالحيغ عغ ا
العسل في انذصة اقترادية اخخػ مثل قصاع الشقل والبشاء والتذييج واجيدة الذخشة والجير مسا ادرػ الى تخدؼ االنتاج كسًا 

 ونػعًا في مشصقة الجراسة.

ي مغ قمة التجييد تعاني مشصقة الجراسية مغ مذكمة قمة التجييد بالصاقة الكيخبائية ووقػد الجيدل، فيي تعان الهقهد: – 3
بداعات التدويج بالصاقة الكيخبائية، وعجم تدويجىع بكسيات كافية مغ الػقػد، اضافة الى ارتفاع اسعار الػقػد بالقصاع 
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الخاص مسا انعكذ سمبيا عمى تػفيخ كسيات السياه الالزمة لشسػ السحاصيل الدراعية، وىحا ال يقترخ عمى اصحاب 
اب السكائغ الدراعية التي لع تجيد بسػرد الصاقة وىحا اثخ في تػفيخ متصمبات االنتاج السزخات الدراعية، بل حتى اصح

 الدراعي بجءًا مغ الحخاثة وحتى تدػيق االنتاج الدراعي.

ىحه السذكمة انعكدت عمى استغالل االراضي الدراعية لعجم تػفخ كسيات كافية مغ السياه لمسحاصيل الدراعية وبالتالي 
تاج وانتاج اصشاف رديئة مغ السحاصيل وعدوف الفالحيغ عغ زراعة السحاصيل الدراعية االستخاتيجية انخفاض كسية االن

 تتصمب كسيات كبيخة مغ السياه او يتخك الفالح االرض دون استغالل وعدوفو عغ الدراعة والعسل فييا. ألنياكالخز 

بة وصػل االليات بدبب ان اغمب الصخق تخابية تعاني اغمب السشاشق الدراعية مغ صعػ  مذكمة الشقل والسهاصالت: – 4
بعيجة عغ الصخق الخئيدية فزال عغ انتذار السبازل مسا انعكذ عمى صعػبة استخجام السكششة الدراعية في التػسع 

 لالستعساالت االرض الدراعية.

تعتبخ السكائغ الدراعية مغ اىع العشاصخ الزخورية لتصػيخ القصاع الدراعي وذلظ  :مذكمة السكششة الزراعية – 5
لجورىا في رفع انتاجية وحجة السداحة مغ االرض، ان الػاقع العسمي يذيخ الى انخفاض اعجاد ىحه القػػ السيكانيكية مسا 

ىحه السذكمة وتعاني مشصقة الجراسة  يعاني العخاق بذكل عام مغ (01)يؤدؼ الى ضعف دورىا في تصػيخ القصاع الدراعي
بذكل خاص اذ تعاني مغ نقز في عجد السكششة الدراعية سػاء كانت حاصجات او ساحبات ، فقمة الداحبات يؤدؼ الى 

( الف لمداعة الػاحجة وىحا بحج ذاتو معػق اساسي في استغالل 37ارتفاع تكاليف حخاثة االرض قج ترل الحخاثة الى )
كػن اغمب السدارعيغ ذوو دخل محجود وكحلظ قمة الحاصجات الدراعية وارتفاع تكاليف جشي السحرػل  االراضي الدراعية

مسا ادػ الى تخك مداحات واسعة دون استغالل واالكتفاء بسداحات صغيخة لغخض االكتفاء الحاتي لمسدارعيغ وبالتالي ليا 
 اثخ سمبي في العسمية االنتاجية والتشسية الدراعية

 تاالستشتاجا
 مغ خالل الجراسة ضيخت مجسػعة مغ االستشتاجات:

 _  تستع مشصقة الجراسة بأفزل انػاع التخب السالئسة لدراعة اصشاف مختمفة مغ السحاصيل الدراعية.1
_ تػفخ االيجؼ العاممة الدراعية في مشصقة الجراسة، وىي السقػم االساسي في استغالل االراضي وانتاج السحاصيل 0

 تمظ االيجؼ لع تعسل في ميشة الدراعية بدبب عػامل متعجدة، وبالتالي عدوفيع عغ استثسار االرض.الدراعية، لكغ 
 _ شحة الػقػد وارتفاع اسعاره وقمة التجييدات بداعة الصاقة الكيخبائية ، اثخ في تػفيخ السياه المدمة لمسحاصيل الدراعية.1
في تشػع زراعة السحاصيل الدراعية مغ خالل مالئستيا بالدراعة _ لمعػامل الجغخافية شبيعية كانت ام بذخية اثخ كبيخ 2

 انػاع متعجدة بالسحاصيل.
_ تذتيخ مشصقة الجراسة بدراعة انػع متعجدة مغ السحاصيل الدراعية الريفية والذتػية، وكحلظ محاصيل البدتشة التي 3

 اىسيا اشجار الحسزيات والشخيل التي تذتيخ بييا مشصقة الجراسة.
  التهصيات
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_ تفعيل واقع االمكانات الدراعية في مشصقة الجراسة مغ خالل التػسع في استثسار مداحات زراعية  اضافية وانتاج 1
محاصيل زراعية تتالئع مع الػاقع الدراعي الججيج، فزال عغ التغمب عمى السعػقات البذخية التي تحج مغ تفعيل ذلظ 

 الػاقع.
 عية ، حيػانية وتقميل السدتػرد لجعع االنتاج الدراعي الػششي._ وضع استخاتيجية واضحة  زرا 0
_ اعجاد الخصط الالزمة لسػاجية الزغط الدكاني الستػقع عمى االراضي الدراعية ووضع دراسات تفريمية عغ اسباب 1

الحمػل السشاسبة تخاجع السداحات السخررة لالنتاج الدراعي والتي تقع ضسغ مدؤلية دائخة مجيخية الدراعة مغ اجل اتخاذ 
 ليا.
_ تقجيع الجعع الحكػمي الستسثل بالقخوض الدراعية، وعقج نجوات تػعية، لسشع تجخيف االراضي الدراعية واتباع اسمػب 2

 الجورة الدراعية لمسحافطة عمى خرػبة التخبة وقجرتيا االنتاجية في السحافطة. 
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