العــدد األرععنن

جامـــعة واســـط
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الجزء األنل  /آب 2020 /

التحميل الجغرافي لزراعة أشجار الرمانيات نالعنب في محافظة ناسط
أ.م.د شاكر مسير لفتو الزاممي

م.م خمند حيدر الزم

جامعة ناسط  /كمية الترعية لمعمنم االنسانية
المستخمص

تعد أشجار الرمانيات والعنب من االشجار ذات القيمة الغذائية لألنسان ,إذ عرفة أىميتيا منذ

القدم ومع أرتقائو سمم الحضارة وأرتفاع مستوى معيشتو  ,إذ أحتمت ىذه االشجار مكانة متميزة في
غذائو وأزدادت حاجتو ليا لذلك أخذ يبحث عن أساليب جديدة لزيادة ا نتاجيا لتمبية متطمباتو ,تيدف
الدراسة الى معرفة التباين في توزيع أعداد أشجار الرمانيات في محافظة واسط  ,ومامدى تأثير
وبناء عمى ىذا تم دراسة التحميل
العوامل الطبيعية والبشرية والحياتية في تباينيا من منطقة الى أخرى ً
الجغرافي لزراعة أشجار الرمانيات والعنب في محافظة واسط لمعرفة أىم السبل لنجاح وفشل ىذه
الزراعة في منطقة الدراسة ,وقد أعتمد عمى البيانات الحكومية من قبل الشعب الزراعية ومديرية

زراعة واسط ومن ثم أستخدمت التحميل االحصائي والمنيج المحصولي والوصفي الذي عزز بالخرائط

مدى التباين في توزيع ىذه اال شجار متأثرﴽ بالعوامل الطبيعية إذ يعد سطح منطقة الدراسة الذي ىو
جزء من السيل الرسوبي يمتاز باالنبساط ومالئمتو لزراعة أشجار الرمانيات والعنب  ,كما يعد المناخ
لو تأثير عمى األشجار والسيما الضوء ودرجات الح اررة التي تحتاجيا كمن حسب متطمبات ىذه

االشجار ,كما تعد االمطار والرياح والعواصف الترابية تسبب خسارة لالنتاج نتيجة أحتراق أجزاء من
الورقة فضال عن غمق الفتحات  ,وأن معرفة نوعية الترب التي تحتاجيا ىذه االشجار.
الكممات المفتاحية :الرمانيات والعنب من االشجار ذات القيمة الغذائية لألنسان.

Abstract
Pomegranate and grape trees are among the trees that have a nutritional
value for the human being, as man has known its importance since ancient
times and with its elevation of the ladder of civilization and its high standard
of living, as these trees occupied a distinguished position in their food and
their need increased, so he began looking for new methods to increase their
production to meet his requirements, the study aims to Knowing the variation
in the number of pomegranate trees in Wasit governorate, and the extent to
which natural, human and life factors influence their variations from one
region to another. Agriculture in the study area, the researcher relied on
government data by the agricultural people and the Wasit Agriculture
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Directorate and then used the statistical analysis and the descriptive and
cropping approach that strengthened with maps the extent of variation in the
distribution of these trees affected by natural factors as the surface of the
study area which is part of the sedimentary plain is characterized by flatness
And its suitability for growing pomegranate trees and grapes, as the climate
has an effect on trees, especially light and temperatures, which are needed by
all of them according to the requirements of these trees. Also, rain, wind, and
dust storms cause loss of production as a result of burning parts of the water
Ge as well as the closure of the openings, and know the quality of the soil
that you need these trees.
Key words: Pomegranates and grapes are trees of nutritional value to
humans.
المقدمة
أن أشجار الرمانيات والعنب

تعد من المحاصيل الزراعية الميمة التي تساىم في أرتفاع

النشاط االقتصادي فضال عن القيمة الغذائية التي تتمتع بيا ىذه االشجار التي ال تقل عن باقي

الخضروات واألنتاج الحيواني ,لذا نجد أن الجغرافية الزراعية من العموم التي أىتمت بالعالقات
المكانية ما بين االنتاج الزراعي والعوامل المؤثرة بيا وذلك من خالل التحميل واالستنتاج ليذه العوامل

ومدى تأثيرىا وتباينيا مع زراعة اشجار الرمانيات والعنب  ,لذا تتطمب منا ان نكرس جيودنا لمعرفة
أ ىم المشاكل والعوامل المؤثرة بيا (طبيعية – بشرية -الحياتية) التي جمعت ىناك تباينا في توزيعيا
من منطقة الى أخرى ومن نوع الى اخر والسيما عن تباينيا في كمية االنتاج  ,أن تناول موضوع

الدراسة التحميل الجغرافي لزراعة أشجار الرمانيات والعنب في محافظة واسط من خالل معرفة جميع
المقومات المتوفرة سواء كانت طبيعية او بشرية أو حياتية  ,عمى الرغم من الموقع الجيد التي تتمتع

بو محافظة واسط لكونيا تقع ضمن منطقة السيل الرسوبي.

مشكمة العحث

تتمخص مشكمة البحث الرئيسة بالسؤال التالي
ما لعوامل الجغرافية المؤثرة في تباين زراعة أشجار الرمانيات والعنب في محافظة واسط؟
وتتدرج ضمن ىذه المشكمة مشاكل ثانوية آخرى يمكن صياغتيا بالشكل األتي :

أ .ماىي أسباب التباين المكاني لزراعة أ شجار الرمانيات والعنب في محافظة واسط؟

ب  .ماطبيعة العالقة بين العوامل الجغرافية وتوزيع أشجارالرمانيات العنب في محافظة واسط ؟
ج .كيف يمكن وضع المعالجات والحمول لمواجية المشاكل التي تتعرض ليا أشجار الرمانيات والعنب

في محافظة واسط ؟
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فرضية العحث

تعد فرضية البحث اجابة اولية عمى مشكمة البحث تشير الى التعميمات التي لم تثبت صحتيا بعد لذا

تتطمب منا في ىذه الدراسة الوصول الى صحتيا أو خطأىا ومن ىنا يتطمب أن نضع ىذه الفرضية

في صياغة عمى النحوالتالي الذي تتمثل فرضية البحث الرئيسة باآلتي .

تتباين زراعة وأنت اج أشجار الرمانيات والعنب في محافظة واسط بتأثير العوامل الجغرافية .

أ .تتباين المساحات المزروعة بأشجار الرمانيات والعنب ما بين االقضية والنواحي كمن حسب المساحة
المخصصة لمزراعة فييا.
ب  .تتباين أعداد اشجار الرمانيات والعنب كما ونوعا في توزيعيا متأثرة بعالقتيا مع العوامل الجغرافية
في محافظة واسط .

ج .وضع المعالجات والحمول وفق السبل العممية الصحيحة التي تضاىي التطور في مجال التنمية

الزراعية من أجل أرتفاع المردود االقتصادي لممزارع ولمبمد .
حدند منطقة الدراسة

تقع محافظة واسط في الجزء االوسط من السيل الرسوبي الذي يحتل االقسام الوسطى والجنوبية من

العراق ومركزىا مدينة الكوت وتبعد 271كم من العاصمة بغداد تحدىا محافظة ديالى وبغداد من
الشمال ومحافظة ميسان التي تبعد 102كم ومحافظة ذي قار 102كم من الجنوب ومن الغرب

محافظة بابل التي يفصميا عنيا  172كم والى جنوبيا الغربي محافظة الديوانية التي تبعد عنيا

291كم ومن الشرق الحدود الدولية لمعراق مع ايران 70كم عن مركز المحافظة .اما بالنسبة الى
موقعيا الفمكي فتقع من العراق بين خطي طول ( )°22 - 62¯ , 22°- ¯20شرقا وخطي عرض

( )61° - 62 , 62°- 77شماال .وتبمغ مساحتيا ( )27276كم .1وتشكل  %2من م ساحة العراق
البالغة ( )262210كم .1بمغ مجموع سكان المحافظة حسب أخر تعداد لمسكان عام 1002

( )2277000نسمة ,اما حدودىا الطبيعية فيي تقع ضمن الجزء الجنوب الشرقي من السيل الرسوبي
كما يقطع اراضييا نير دجمة وتفرعاتو الذي يعد الشريان االساس لتزويدىا بالمياه مما ساىم في

تطوير االنتاج الزراعي فييا .كما ضمت منطقة الدراسة عدد من الوحدات االدارية فتبمغ  27وحدة
أدارية بين قضا ء وناحية ,اذ تتكون من ( )2اقضية وأحدى عشر ناحية كما في الخريطة (.)2
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خريطة ()1

النحدات االدارية في محافظة ناسط ()2017

المصدر :من عمل العاحث ان عاالعتماد عمى الخريطة االدارية لمعراق ذات مقياس رسم 100000:1

العنامل الطعيعية نالعشرية نالحياتية المؤثرة لزراعة أشجار الرمانيات نالعنب
 - 1العنامل الطعيعية

أ  .السطح

أن التركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة والتي ىي جزء من السيل الرسوبي كان نتيجة من الحركات
التكتونية لمجبال منذ مميوني سنة والى يومنا ىذا وىي مستمرة ليذه الحركات ولكن ببطئ

شديد عما كانت سابقا التي نتج عنيا المظاىر الجيومورفولوجية الحديثة بمنطقة السيل الرسوبي من

تالل وجبال وسيول ومنخفضات وتغير في مجاري االنيار ( .)2

القسم االنل ـــ ينحدر شمالي شرقي منطقة الدراسة الذي يتمثل بخط الكنتور ( )627م فوق مستوى
سطح البحر الذي يمتد نحو االتجاه الجنوب الغربي عند خط الكنتور ( )22م .

القسم الثاني ــــ يمتد ىذا االنحدار نحو الشمال الغربي من منطقة الدراسة أذ يمر بخط الكنتور ()12
م فوق مستوى سطح ال بحر بأتجاه الجنوب الشرقي الذي يمر بخط الكنتور ( )29م فوق مستوى سطح

البحر .
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 - 2المناخ

لممناخ تأثير كبير جدا لتحديد انواع المحاصيل التي يمكن زراعتيا في منطقة دون غيرىا ,كذلك

نمو أنواع واصناف معينة من الفاكية تختمف من منطقة الى اخرى وبما أن أشجار متساقطة االوراق
التي تحتاج الى طور الراحة في فصل الشتاء دون االنجماد التي تمتاز بو المنطقة في فصل الشتاء
الذي يعد احد متطمبات ونجاح ىذه االشجار ,وقد أعتمد الباحثان بدراسة المناخ باالعتماد عمى

محطات منطقة الدراسة كما مبين من الجدول ( )2الذي يوضح لنا معدالت اليومية لعناصر المناخ
,أذ أستنتجت أن مناخ المنطقة مالئم ليذه االشجار سواء كان في فصل الشتاء أو في فصل النمو
وىو فصل الصيف أذ تنمو وتنضج الثمار حتى يحين موعد قطوفيا.
جدنل ()1

العناصر المناخية المؤثرة عمى أشجار الرمانيات نالعنب لمنطقة الدراسة ()2017
معدل
األشهر

عناصرالمناخ

الينمي
لمضنء
سا/ينم

معدل
معدل

مجمنع

الينمي

الشهري

لمحرارة م°

لؤلمطار
ممم

معدل
الينمي

معدل الينمي

لمرطنعة

لمرياح م/ثا

%

كاننن الثاني

6.37

11.16

24.41

70.26

2.72

شعاط

7.23

12.96

15.69

59.6

3.01

اذار

8.28

17.66

13.94

48.29

3.23

نيسان

8.70

24.78

14.04

41.40

3.06

مايس

9.55

31.16

12.89

33.01

3.06

حزيران

11.61

34.64

0

22.82

3.16

تمنز

11.76

36.82

0

21.94

4.55

آب

11.62

35.94

0.15

22.44

4.44

ايمنل

10.62

32.12

0.92

26.26

3.72

تشرين االنل

8.40

25.80

9.04

35.88

3.41

تشرين الثاني

7.39

18.24

24.76

58.96

2.78

كاننن االنل

6.58

12.94

17.15

65.19

2.26

المعدل السنني

9.01

24.44

11.08

42.17

3.26

المصدر  :نزارة النقل نالمناصالت ,الهيئة العامة لالنناء الجنية نالرصد الجني ,قسم المناخ ,عغداد ,
.2017
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 - 3الترعة

تقع منطقة الدراسة ضمن منطقة السيل الرسوبي وتمتاز ىذه الترب جيدة نتيجة تكونيا من ترسبات

نير دجمة في مواسم الفيضانات  ,لكنيا تتنوع من ناحية الجودة ومالئمتيا ليذه الزراعة

إذ أنيا

تختمف ما بين منطقة وآخرى مما أثر ىذا في التوزيع الجغرافي ألشجار الرمانيات والعنب  ,فنجد
المناطق التي تحتوي عمى ترب غنية بالمواد العضوية والمعدنية وبخصوبتيا وتصريفيا الجيد كانت

تتركز فييا البساتين وأ شجار الرمانيات والعنب والسيما تربة كتوف االنيار التي كانت عمى مساحات
واسعة متاخمة مع ضفاف االنيار التي تمتد من الجيات الشمالية الغربية ب أتجاه الجنوب الغربي وذلك
لخموىا من االمالح ولجودة تصريفيا فضال عن انخفاض مستوى المياه الجوفية كما مبين من الخريطة

( ) 1التي تبين أنواع الترب في محافظة واسط .

خريطة ()2
أنناع الترب في محافظة ناسط ()2017

المصدر - :من عمل الباحثان باالعتماد عمى الخريطة االدارية لمعراق ذات مقياس رسم
. 200000:2
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 - 4المنارد المائية

تعد الموارد المائية من االساسيات الميمة لنجاح ىذه الزراعة وأن المياه السطحية في منطقة
الدراسة تعتمد بالدرجة االولى عمى مجرى نير دجمة وفروعو الغراف والدجيمة فضال عن االنيار

الموسمية االتية من الجيات الشرقية لممنطقة فضال عن االىوار الموجودة في المنطقة الذي غذت
حقول البساتين القريبة منيا مما عوضتيا عن النقص الحاصل في كمية االمطار والسيما في فصل

الصيف كما مبين من الخريطة ( ) 6الذي تمثل المياه السطحية بمنطقة الدراسة.
خريطة ()3
المياه السطحية في محافظة ناسط ()2017

المصدر - :من عمل العاحثان عاالعتماد عمى الخريطة االدارية لمعراق ذات مقياس رسم
100000:1
 - 5النعات الطعيعي
نجد بأن النبات الطبيعي في منطقة الدراسة يكون متباينا مكانيا وزمانيا حسب الظروف الطبيعية التي

ساعدتو عمى تواجده في المنطقة  ,بل يكون متباينا في كميتو ونوعو ايضا ولمنبات الطبيعي مثمو مثل
باقي النباتات االخرى جوانب سمبية وايجابية ,الجوانب السمبية لمنبات الطبيعي يعد شريك ومنافس
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لممحاصيل الزراعية واشجار الفاكية من حيث الغذاء والماء مما يسبب اضعاف لمنباتات االخرى

وبالتالي قمة انتاجيتيا  ,أما الجانب االيجابي يساعد عمى خصوبة التربة ويمنع انجرفيا.
ب .العنامل العشرية

تمتاز العوامل البشرية بتغير اسرع من العوامل الطبيعية التي تتصف بالثبات نوعا ما  ,فضال عن
التداخل فيما بينيا وتباينيا من مكان الى اخر ,وان تاثير العوامل البشرية باالنتاج الزراعي يظير

بشكل واضح ومتصاعد مع االرتقاء الحضاري لالنسان وتقدمو العممي (  .)1وتعتمد زراعة اشجار
الرمانيات والعنب عمى االيدي العاممة الذي يقدر عددىم ( )7297نسمة والخبرة الفنية الماىرة
بالزراعة لدى الفالح والعناية الفائقة من حيث مكافحة الحشرات واالمراض والسقي والتقميم والجني
واعداد المحصول لمتسويق

( )6

,وتعد طرق النقل من السبل الميمة التي تحتاجيا وذلك لسيولة نقل

المحصول باسرع وقت ممكن كما توفير وسائل النقل الحديثة والمبردة أذ تساىم في تقميل تمف الثمار

والسيما صيفا .

ج .العنامل الحياتية

إذ تتعرض اشجار الرمانيات والعنب الى الكثير من اآلفات واالمراض داخل البستان أو خارجو اذا لم
تجد عناية مواكبة لو والسيما في فصول التكاثر وىجرة العديد من ىذه الحشرات واالمراض  ,وتعد

حشرة المن التي تتغذى عمى أوراقيا وتعمل عمى تجعيدىا والتوائيا  ,وىناك حشرة البق الدقيق الذي
يصيب معظم اشجار الفاكية وحشرة حفار الساق وذبابة البحر المتوسط  ,ودودة ثمار الرمان التي
تكافح برش المبيد في بداية حزيران (سفن) بخمطو مع الماء  ,ومن أىم االمراض التي تتعرض ليا
ىذه االشجار ىي مرض التعفن البني والمعالجة تكون برش االشجار المصابة باال نتراكول بخمطو مع

الماء  ,أما حشرات ديدان أوراق العنب ودودة العناقيد وقفاز العنب وتكون المكافحة في شير حزيران
االرضي التي تصيب بيا أ شجار العنب
برش المبيدات ( سفن أوديازتيون) بخمطو مع الماء  ,أما ا

ب البياض الدقيقي ومرض البياض الزغبي وموت االفرع يجب أجراء الالزم فيي ا لمحد من أنتشارىا كما
مبين من الجدول (.)1

143

العــدد األرععنن

جامـــعة واســـط
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الجزء األنل  /آب 2020 /
جدنل ()2

التنزيع الجفرافي لآلفات نالحشرات التي تصيب أشجار الرمانيات نالعنب لمحافظة ناسط ()2017
النحدات االدارية

اآلفات نالحشرات

قضاء الكنت

الدنعاس -العنكعنت – حفار الساق  -دندة الثمار

ناحية االحرار

العياض الزغعي – الذعاعة العيضاء -العياض الدقيق

ناحية ناسط

الينجد

قضاء النعمانية

العنكعنت –الغعار  -الصدا  -العياض الدقيق – الحشرة القشرية

ناحية المنفقية

الغعار  -الذعاعة العيضاء -التعفن

قضاء الحي

ذعاعة العيضاء -الحشرة العشرية –دندة الثمار -المن القطني  -الحفار -ذعاعة العحر
المتنسط -العق الدقيق -المن التريس

ناحية الدعنني

حفار النرق – ذعاعة الياسمين

ناحية الحفرية

الحميرية -الذعاعة العيضاء -التصمغ

قضاء العزيزية

الحفار  -المن القطني  -العناكب

شيخ سعد

الفطريات

قضاء الصنيرة

الدنعاس -الذعاعة العيضاء -المن القطني -ذعاعة العحر المتنسط

ناحية الدجيمة

الينجد

ناحية جصان

الينجد

ناحية زرعاطية

الينجد

ناحية الشحيمية

الينجد

المصدر :مديرية زراعة محافظة ناسط ,شععة النقاية نالمكافحة ,عيانات(غير منشنرة).2017 ,

العائمة الرمانية
الرمان

Fam Punicaceae

Pomegranate

االسم العممي

 Punicaوىي من االشجار متساقطة االوراق وتكون االفرع أسطوانية مرنة أما
( )2

االزىار فيي مؤنثة وتكون اكبر حجما من االزىار المذكرة ويكون لونيا أحمر ذات التمقيح الذاتي ,

تحتاج أشجار الرمان الى طول نيار ما بين ( )22 - 21ساعة /يوم (  ,)7ليذا يكون فصل الصيف
الطويل ىو االنسب لنضج الثمار ويحسن مذاقيا والسيما لو توفر ليا كمية من المياه (  ,)2فيو يحتاج
الى مناطق شديدة الح اررة والمعتدلة الرطوبة والسيما فترة نضج الثمار صيفا وتقتصر حاجتو الى
فصل بارد قصير ,أما نوع الترب فيو يتحمل جميع االنواع  ,وموطنو االصمي ايران والعراق ومصر
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ومن ثم نقل الى أسبانيا (  ,)7تعد ثمار الرمان ذات قيمة غذائية عالية ألحتواه عمى العناصر
والفيتامينات التي تفيد جسم االنسان فيو يعد منقي لمدم ومزيل الكولسترول ويكافح االورام  ,أما قشوره

فيي تستخدم لدبغ الجمود الحتوائو عمى مادة التنينس  ,)8 ( Tanninsتزدىر زراعة اشجار الرمان في
محافظة واسط

لتوفر الظروف المالئمة لزراعتو إذ تشكل مجموع أعداد االشجار عمى مستوى

المحافظة ( )278282الف شجرة وىذه االعداد ىي متباينة مكانيا ما بين منطقة واخرى  ,لقد
أظيرت ىذا التباين المكاني قيمة الدرجة المعيارية الذي بمغت فييا قيمة االنحراف المعياري

( ) 20772.7درجة وىي أعمى من قيمة الوسط الحسابي البالغ ( )22876.8درجة  ,كما مبين من
معطيات الجدول ( )2الذي ي بين التوزيع الجغرافي ألعداد اشجار الرمان وكمية انتاجو حسب الوحدات
االدارية لممحافظة إذ تبين لنا خمس مستويات كما توضحيا خريطة (: )2
المستنى االنلى تقع بين (  ) 0.67- ,0.62-ضم كل من الوحدات االدارية مركز قضاء النعمانية
وناحيتي الدبوني والموفقية أذ بمغت قيم الدرجة ليما (  )0.62- , 0.67- , 0.67- , 0.67-عمى

التوالي وبمغت نسبة االعداد ليما ( %)0.01 , 0.16 , 0.2, 0.22عمى التوالي .

المستنى الثاني كانت بين(  )0.66- , 0.62-ضم وحدتيتن أداريتين ىما ناحية االحرار ومركز
قضاء الحي إذ بمغت الدرجة المعيارية ليما (  )0.62- ,0.66-عمى التوالي  ,وقد بمغت النسب
المئوية ألعداد االشجار ليما ( %)0.77 , 0.87عمى التوالي .

المستنى الثالث كانت بين (  ) 0.29- , 0.61-ضم كل من الوحدات االدارية التالية مركز قضاء
العزيزية وناحيتي الحفرية والزبيدية وقضاءي الكوت وبدرة إذ بمغت الدرجة المعيارية ليما ( , 0.29-

 ) 0.16 - , 0.12- , 0.12- ,0.12-عمى التوالي وبمغت النسب المئوية ليما (6.2 , 6.9

 %)6.26 , 1.80 , 6.2,عمى التوالي .

المستنى الراع ع تقع بين(  )0.00+ ,0.28-لم يقع ضمنيا أي وحدة أدارية
المستنى الخامس تقع بين ( )6.27 + ,0.02+ضم وحدة أدارية ىي مركز قضاء الصويرة أذ بمغت
درجتو المعيارية ( ) 6.27+وىو االعمى عمى المحافظة نتيجة توفر الظروف المالئمة لنجاح زراعة
ىذه االشجار ,كما بمغت نسبتو المئوية ( %)80.27عمى المحافظة .

ولقد تميزت منطقة الدراسة بأرتفاع أعداد أشجار الرمان وىذا يرجح الى توفر الظروف البيئية المالئمة

لالكثار أعدادىا نظ ار لما توفره من مردود أقتصادي ألصحاب البساتين ,وكما أن ىناك تباينا مكانيا

في أعدادىا أيضا يوجد تباينا مكانيا في كمية االنتاج طن/سنويا حسب الوحدات االدارية إذ بينت قيمة
الدرجة المعيارية أن االنحراف المعياري بمغ قيمتو ( )2226.8درجة وىو أقل من قيمة الوسط
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الحسابي البالغ ( ) 6227.0درجة مما أدى الى ظيور ىذا التباين المكاني  ,كما مبين من معطيات

الجدول ( )2والخريطة ( ) 7التي تمثل التوزيع الجغرافي ألنتاج محصول الرمان طن/سنويا حسب
الوحدات االدارية وظيور خمس مستويات ىي :

المستنى االنلى تقع ضمن (  ) 1.28-ضم وحدة أدارية ىي مركز قضاء النعمانية أذ بمغت درجتو
المعيارية (  ) 1.28-وىو االقل عمى المحافظة نتيجة تعرض المنطقة الى اآلفات الزراعية إذ بمغت
نسبة كمية االنتاج ليذا المحصول ( %)8.22عمى المحافظة .

المستنى الثاني كانت بين (  ) 0.66 - , 1.27-ضم وحدة أدارية ىي ناحية الموفقية حيث بمغت
قيم الدرجة لو (  ) 0.70-عمى المحافظة ,وقد بمغت نسبة كمية االنتاج لو ( %)2.70عمى المحافظة

.
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جدنل ()4

التنزيع الجغرافي ألعداد أشجار الرمان نكمية انتاجو كغم /دننم حسب النحدات االدارية لمحافظة ناسط
()2017
النحدات االدارية

أعداد أشجار
الرمان

الدرجة المعيارية

النسب
المئنية%

كمية
اال نتاج

الدرجة المعيارية

%

طن/سننيا

قضاء الكنت

5000

- 0.24

2.80

2990

0.11-

8.27

ناحية ناسط

--

--

--

--

--

--

ناحية شيخ سعد

50

- 0.36

0.02

2626

0.36

2.26

قضاء النعمانية

790

- 0.35

0.44

3125

2.18-

8.64

ناحية االحرار

1250

- 0.33

0.85

2963

0.13-

8.19

قضاء الحي

998

- 0.34

0.55

2694

0.31-

7.45

ناحية المنفقية

423

- 0.35

0.23

2424

0.50-

6.70

ناحية العشائر

--

--

--

--

--

--

قضاء عدرة

5600

- 0.23

3.13

2936

0.15-

8.12

ناحية جصان

--

--

--

--

--

--

ناحية زرعاطية

--

--

--

--

--

--

قضاء الصنيرة

144000

+ 3.17

80.67

3609

0.32

9.98

ناحية الزعيدية

6119

- 0.21

3.4

3340

0.13

9.23

ناحية الشحيمية

--

--

--

--

--

--

قضاء العزيزية

7000

- 0.19

3.9

3448

0.21

9.53

ناحية الحفرية

6231

- 0.21

3.4

3165

0.01

8.75

ناحية الدعنني

750

- 0.35

0.4

2828

0.22-

7.82

المجمنع

178486

100

36148

100

النسط الحساعي

14873.8

النسط الحساعي

3147.0

اال نحراف المعياري

40751.5

اال نحراف المعياري

1443.8

المصدر :من عمل الباحثان باالعتماد عمى مديرية زراعة محافظة واسط  ,شعبة التخطيط ,بيانات
غير منشورة . 1027,

133

العــدد األرععنن

جامـــعة واســـط
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الجزء األنل  /آب 2020 /
خريطة ()4

التنزيع الجغرافي ألعداد أشجار الرمان حسب النحدات االدارية
لمحافظة ناسط ()2017

المصدر :من عمل العاحثان عاالعتماد عمى جدنل ()4
المستنى الثالث كانت بين (  )0.22- , 0.61-ضم كل من الوحدات االدارية التالية ىي النواحي

الدبوني واالحرار ومراكز االقضية بدرة والكوت والحي حيث بمغت الدرجة المعيارية ليما ( - ,0.11-

 )0.62- , 0.22- , 0.27- , 0.26عمى التوالي  ,كما بمغت النسب المئوية لكمية االنتاج
طن /سنويا ليما ( %)7.27 ,8.17 ,8.21 , 8.29, 7.81عمى التوالي.

المستنى الراعع تقع بين (  )0.26+ , 0.20-ضم وحدتين أداريتين ىما ناحيتي الحفرية والزبيدية إذ
بمغت قيم الدرجة ليما( )0.26+ , 0.02+عمى التوالي  ,وقد بمغت النسب المئوية لكمية االنتاج

طن /سنويا ليما ( %)9.16, 8.77عمى التوالي.

المستنى الخامس تقع بين ( )0.62+, 0.22 +ضم كل من الوحدات االدارية التالية مركز قضاءي
العزيزية والصويرة وناحية شيخ سعد إذ بمغت الدرجة المعيارية ليما ()0.62+ ,0.61+, 0.12+عمى
التوالي وىي االعمى عمى المحافظة  ,وبمغت نسبة كمية االنتاج ليما (%)1.12 ,9.98 ,9.76

عمى التوالي.
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خريطة ()5

التنزيع الجغرافي لكمية االنتاج لمحصنل الرمان طن/سننيا حسب
النحدات االدارية لممحافظة ()2017

المصدر :من عمل العاحثان عاالعتماد عمى جدنل (.)4

العائمة العنعية Vitaceae
 العنب

 Grapesناالسم العممي Vitis Vinifera

يعد العنب من أشجار المتسمقة و المتساقطة االوراق وىو نبات صيفي تحتاج فترة نضوجو الى نيار

صيفي طويمة تمتد ( )22- 21ساعة /يوم لكي تنضج الثمار

( )9

 ,ويحتاج الى درجات ح اررة مثمى ال

تتعدى ( )68م °التي يتوقف فييا نموه فأن درجات الح اررة العالية تمحق أذى بالمحصول التي تؤدي

الى أسقاط الثمار قبل نضوجيا (  ,)20وتحتاج زراعتو الى ترب خصبة والسيما الطمية الخصبة جيدة

الصرف التي يتراوح عمقيا ( )210 - 90سم أل متداد جذوره الغزيرة (  ,)22وتزرع بطريقتين أما
شجيرات تعتمد عمى نفسيا أ و عن طريق صنع مساند ليا لكي تتسمق عمييا (قمريات) ليسيل من

عمل قطف الثمار(  , )12يعتقد أن الموطن االصمي لزراعة العنب المنطقة الواقعة بين اسيا و أوربا
بالتحديد جنوب البحر االسود وبحر القوقاز ومن ىنا ن قل الى شرق اسيا وغربا الى أوربا و

افريقيا(  , )13يعد العنب ذات قيمة غذائية عالية وذلك ألنو يحتوي عمى كمية كبيرة من السكريات
مثل جموكوز وسكر الفاكية فركتوز(  , )14ومن أنواعو الكشمشي وبيض الحمام والعجمي وديس
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العنز وبالك ىمبرك (  , )15تنتشر زراعة العنب في المنطقة الرسوبية من العراق التي تعد محافظة
واسط جزء منيا إذ تبمغ أعداد االشجار عمى مستوى المحافظة ( )10447الف شجرة  ,إذ تتباين ىذه
االعداد مكانيا في منطقة الدراسة الذي أظيرتو لنا قيمة الدرجة المعيارية فقد بمغت قيمة االنحراف

المعياري ( )2108.2درجة وىي أعمى من قيمة الوسط الحسابي البالغ ( )727.0درجة مما بينت لنا
خمس مستويات  ,كما مبين من معطيات الجدول ( )7والخريطة ( )2التي تبين التوزيع الجغرافي
العداد أشجار العنب وكمية انتاجيا حسب الوحدات االدارية لممحافظة .
جدنل ()5
التنزيع الجغرافي ألعداد أشجار العنب نكمية ان تاجها طن /سننيا حسب النحدات االدارية لمحافظة ناسط ()2017
النحدات االدارية

أعداد أشجار

قضاء الكنت

العنب
600

الدرجة المعيارية

النسب
المئنية%

0.11-

1.87

--

كمية االنتاج طن/سننيا

الدرجة المعيارية

9

0.67-

ناحية ناسط

--

ناحية شيخ سعد

700

قضاء النعمانية

2790

0.27-

ناحية االحرار

269

0.67-

2.66

قضاء الحي

100

0.60-

2.92

7

ناحية المنفقية

270

0.20-

2.60

107

0.27-

ناحية العشائر

--

--

--

--

--

%
0.62

--

--

--

--

2.78

677

-0.04

7.72

27.12

2227

0.68-

27.62

6

0.68-

0.02

0.68-

0.07
6.02
---

قضاء عدرة

--

---

--

--

ناحية جصان

--

--

--

--

--

--

ناحية زرعاطية

--

--

--

--

--

--

قضاء الصنيرة

7000

6.27

27.82

6760

6.22

71.62

ناحية الزعيدية

727

0.00

7.21

260

0.20

2.67

ناحية الشحيمية

--

--

--

--

--

--

قضاء العزيزية

2062

0.68

9.82

987

0.76

22.22

ناحية الحفرية

700

0.02-

2.78

17

0.62-

0.67

ناحية الدعنني

270

0.66-

2.21

7

0.68-

0.20

المجمنع

20227

100

2722

0.67-

200

النسط الحساعي

567.0

339.0

االنحراف المعياري

1208.6

883.5

المصدر :من عمل الباحثان باالعتماد عمى مديرية زراعة محافظة واسط  ,شعبة التخطيط  ,بيانات غير
منشورة .1027,

133

العــدد األرععنن

جامـــعة واســـط
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الجزء األنل  /آب 2020 /
خريطة ()6

التنزيع الجغرافي ألعداد أشجار العنب حسب النحدات االدارية لممحافظة ()2017

المصدر :من عمل العاحثان عاالعتماد عمى جدنل (.)5

المستنى االنلى تقع ضمن (  ) 0.27-ضم وحدة أدارية ىي مركز قضاء النعمانية إذ بمغت درجتو
المعيارية (  ) 0.27-وىي االقل عمى المحافظة ,وبمغت نسبة أعداد أشجاره ( %)27.12عمى
المحافظة.

المستنى الثاني كانت بين(  ) 0.11- , 0.22-ضم كل من الوحدات االدارية التالية ناحيتي االحرار
والدبوني وقضاءي الحي والكوت إذ بمغت القيم المعيارية ليما ( - ,0.60- , 0.66- ,0.67-

 )0.11عمى التوالي  ,وبمغت نسبة اعداد االشجار ليما ( %)1.87 ,2.92 ,2.21 ,2.66عمى
التوالي .

المستنى الثالث كانت بين (  ) 0.00+, 0.12-ضم كل من الوحدات االدارية التالية ىما النواحي
الحفرية والزبيدية والموفقية وشيخ سعد إذ بمغت الدرجة المعيارية ليذه الوحدات ( ,0.00+ , 0.02-
) 0.00+ ,0.20-عمى التوالي وبمغت النسب المئوية ليذه االعداد (, 2.60 ,7.21 , 2.78

 %)2.78عمى التوالي .

المستنى الراعع تقع بين( ) 0.68+, 0.02+ضم وحدة ادارية ىي مركز قضاء العزيزية إذ بمغت
درجتو المعيارية ( ) 0.68عمى المحافظة وبمغت نسبتو المئوية ( %)9.82عمى المحافظة .
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المستنى الخامس تقع بين ( )6.27+ , 0.69+ضم وحدة أدارية ىي مركز قضاء الصويرة إذ بمغت
درجتو المعيارية ( ) 6.27+وىو االعمى عمى المحافظة  ,وبمغت نسبة اعداد االشجار ليذا القضاء
( %)27.82عمى المحافظة.

ونجد بأن توزيع أعداد أشجار العنب تتوفر زراعتيا في أغمب مناطق الدراسة عمى الرغم من توفر
الظروف البيئية المالئمة لزراعة أشجار العنب في المنطقة الدراسية ويرجح ىذا السباب تتعمق بقمة

الخبرة التي تتطمبيا ىذه الزراعة فضال عن ترويج النوع المستورد دون وضع القيود في كمية االستيراد
وزجيا في االسواق المحمية بأسعار تنافسية لممحمي مما تؤدي الى عدم تغطية تكاليف المنتج المحمي
ألصحاب البساتين  .كما ألعداد أشجار العنب تباينا مكانيا في منطقة الدراسة كان ىناك تباينا أيضا

في كمية االنتاج ليذا المحصول الذي أظيرتو لنا قيمة الدرجة المعيارية نتيجة الفارق بين االنحراف
المعياري البالغ ( ) 886.7درجة الذي أعمى من الوسط الحسابي البالغ ( )669.0درجة ,كما مبين
من معطيات الجدول ( )7والخريطة ( ) 7الذي توضح التوزيع الجغرافي ألنتاج محصول العنب
طن/سنويا حسب الوحدات االدارية في واسط الذي بينت لنا خمس مستويات ىي

المستنى االنلى تقع ضمن (  ) 0.68-ضم كل من الوحدات االدارية التالية ناحيتي االحرار والدبوني
ومركز قضاء النعمانية إذ بمغت الدرجة المعيارية ليما (  ) 0.68-عمى التوالي  ,وبمغت نسبة كمية

االنتاج طن/سنويا ليما ( %)0.20 ,27.62 ,0.02 , 0.07عمى التوالي .

المستنى الثاني كانت بين(  )0.62- , 0.67-ضم وحدتين أداريتين ىما ناحية الحفرية ومركز
قضاء الكوت إذ بمغت الدرجة المعيارية ليما (  )0.67- , 0.62-عمى التوالي  ,وبمغت نسبة كمية
االنتاج طن /سنويا ليما ( %)0.62 ,0.67عمى التوالي .

المستنى الثالث كانت بين (  )0.20+ , 0.67-ضم كل من الوحدات االدارية التالية ىما النواحي
الزبيدية والموفقية وشيخ سعد إذ بمغت قيم الدرجة ليما ( )0.02- ,0.27- ,0.20+عمى التوالي ,
وقد بمغت نسبة كمية االنتاج ليما ( %)7.72 ,6.02 ,2.67عمى التوالي.

المستنى الراعع تقع بين ( )0.76+ ,0.22+ضم وحدة أدارية ىي مركز قضاء العزيزية إذ بمغت قيم
درجتو المعيارية ( )0.76+عمى المحافظة  ,وبمغت نسبة كمية االنتاج لو ( %)22.22عمى
المحافظة .

المستنى الخامس تقع بين ( )6.22+ ,0.72+ضم وحدة أدارية ىي مركز قضاء الصويرة إذ بمغت
قيم درجتو المعيارية ( )6.22+وىو االعمى عمى المحافظة  ,وبمغت نسبة كمية االنتاج لو

( %)71.62عمى المحافظة  .يعد قضاء الصويرة وقضاء العزيزية من المناطق التي ترتفع بيا أعداد
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ىذه االشجار دون غيرىا من المناطق االخرى نظ ار لما تتوفر ظروف مالئمة لزراعتو من مياه
وخصوبة التربة فضال عن اليد العاممة والخبرة بزراعة ىذه االشجار بتمك المناطق مما أظير لنا ىذا

التباين .

خريطة ()7
التنزيع الجغرافي لكمية محصنل العنب انتاج طن /سننيا حسب
النحدات االدارية لمحافظة ناسط ()2017

المصدر :من عمل الباحثان باالعتماد عمى جدول (.)7
االستنتاجات

 - 2أثرت العوامل الطبيعية في توزيع أشجار الرمانيات والعنب في منطقة الدراسة من نوعية السطح
وعناصر مناخية ونوعية الترب التي تحتاجيا ىذه الزراعة فضال عن توفر المياه الدائمة مع تقميل

أثار النبات الطبيعي عن طريق تنظيف البساتين والعناية بيا .

 - 1كما تتأثر ىذه الزراعة بالعوامل البشرية والسيما اليد العاممة والخبرة وتوفير طرق النقل وتسويق
ثمار الرمانيات والعنب وتوفير االسمدة التي تتطمبيا ىذه االشجار في مراحل نموىا حتى

نضجيا.

 - 6اما العوامل الحياتية فيي التقل أث ار عن بقي العوامل االخرى اذ تعد اآلفات واالمراض والحشرات
التي تتعرض ليا ىذه االشجار من أسوء العوامل إذ تقضي عمى االشجار وثمارىا في مدة قصيرة
مما تسبب اضرار اقتصادية فضال عن موت الكثير من االشجار .
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 - 2تعد أشجار الرمانيات والعنب من االشجار التي توفر الغذاء االساسي لمسكان فضال عن أىميتيا
االقتصادية لممزارعين فيي ذات قيمة غذائية جيدة ألحتوائيا عناصر غذائية من فيتامينات

ومع ادن وماء وسكر .

 - 7ظيرت نتائج التحميل لمنطقة الدراسة أن عدد أ شجار الرمان عمى مستوى المحافظة ()278282
الف شجرة  ,وىي تتباين ىذه االعداد من منطقة الى أخرى  ,وجاء مركز قضاء الصويرة أذ

بمغت درجتو المعيارية ( ) 6.27+وىو االعمى عمى المحافظة نتيجة توفر الظروف المالئمة
لنجاح زراعة ىذه االشجار ,كما بمغت نسبتو المئوية ( %)80.27عمى المحافظة .

 - 2كما أظيرت نتائج التحميل لمنطقة الدراسة أن أعمى كمية أنتاج طن /سنويا ليذه أل شجار الرمان
عمى مستوى المحافظة الوحدات االدارية التالية مركز قضاءي العزيزية والصويرة وناحية شيخ
سعد إذ بمغت الدرجة المعيارية ليما ()0.62+ ,0.61+, 0.12+عمى التوالي وىي االعمى عمى

المحافظة  ,وبمغت نسبة كمية االنتاج ليما ( %)1.12 ,9.98 ,9.76عمى التوالي.

 - 7ظيرت نتائج التحميل لمنطقة الدراسة أن عدد أشجار العنب ( )10447الف شجرة وىذه األعداد
جاءت متباينة مكانيا من منطقة الى أخرى  ,وجاءت الوحدة األدارية مركز قضاء الصويرة إذ

بمغت درجتو المعيارية ( ) 6.27+وىو االعمى عمى المحافظة  ,وبمغت نسبة اعداد االشجار ليذا

القضاء ( %)27.82عمى المحافظة.

 - 8اما كمية االنتاج طن  /سنويا ألشجار العنب فقد كانت أعمى في الوحدة األدارية مركز قضاء
الصويرة إذ بمغت قيم درجتو المعيارية ( )6.22+وىو االعمى عمى المحافظة  ,وبمغت نسبة كمية
االنتاج لو ( %)71.62عمى المحافظة .

الحمنل نالمعالجات

 - 2أختيار أصناف من أشجار الرمانيات والعنب ممن تتحمل الظروف المناخية بمنطقة الدراسة
بأستخدام التيجين وأجراء البحوث والدراسات المختبرية .

 - 1حماية المنتج المحمي من خالل توفير االسواق وترويجو والحد من أستيراد المنتج وفرض
الضرائب عمييا .

 - 6حماية أشجار البساتين والسيما اشجار الرمانيات والعنب من خالل رش المبيدات والقضاء عمى
اآلفات واالمراض والحشرات .

 - 2أىتمام سياسية الدولة لمبساتين والمزارعين وتسييل ليم القروض وتوفير االسمدة والمبيدات
واآلآلت بأسعار رمزية .
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 - 7أجراء الندوات بين الحين واالخر بين المزارعين من قبل الجمعيات الفالحية لتوضح ليم السبل
الحديثة والخبرة في زراعة ىذه االشجار .
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