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 :مخصالم
حسب الشعب )القمح, الشعير( ين نقديينحاصمأىم  انتاجكمية اظير البحث طبيعة التوزيع المكاني ل

, فضاًل عن بيان حجم المساحة كل شعبة زراعية كمية االنتاجتبعًا ل الدراسةمنطقة الزراعية في 
وفق كل شعبة زراعية من خالل تمثيل ذلك  بخرائط اعتمد انتاجيا عمى  حاصلالمزروعة بكل 

 برمجيات نظم المعمومات الجغرافية.
 الكممات المفتاحية: )التحميل المكاني, كمية االنتاج, المحاصيل النقدية(.

Spatial analysis of the quantity of production of the most important cash 

crops in Dhi Qar Governorate for the agricultural season (2019-2020) 

. Murtaja Hashem Baqer Al-Tamimi 

Dhi Qar Education Directorate 

Ahmed Hamid painter Al-Barki 

Muthanna Education Directorate 

Abstract: 

The research showed the nature of the spatial distribution of the quantity of 

production of the most important cash crops (wheat, barley) according to the 

agricultural divisions in the study area according to the quantity of 

production of each agricultural division, as well as an indication of the size of 

the cultivated area with each crop according to each agricultural division by 

representing this with maps whose production depended on software systems 

Geographical information. 
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 المقدمة:

تعد التقنيات والبرمجيات الحديثة من افضل السبل والوسائل التي يمكن اعتمادىا 
, اذ والمجوء الييا في بيان طبيعة انتشار الظواىر الجغرافية والبحث في كيفية توزيعيا

افيين الى اعتماد تمك البرمجيات في تمثيل شيدت اآلونة االخيرة توجو كبير لمجغر 
الظواىر الجغرافية من حيث توزيعيا ضمن منطقة الدراسة إلعطاء صورة دقيقة لطبيعة 

 امتداد الظاىرة المعنية. 

 مشكمة البحث:

في  حاصمي القمح والشعيربالمزروعة  ةىل ىنالك تباين في طبيعة المساح .1
 المحافظة؟

 ؟ينحاصممن حيث االنتاج لمتتشابو الشعب الزراعية ىل  .2

 فرضية البحث:

 في المحافظة. ينحاصمبالتتباين مساحات االراضي المزروعة  .1
 في المحافظة. ينحاصملمالشعب الزراعية  كمية االنتاجتتباين  .2

 هدف البحث:

لكل شعبة  ينحاصمبالالى بيان طبيعة المساحات الزراعية المشغولة  تيدف الدراسة
لكل شعبة زراعية من  كمية االنتاجزراعية في المحافظة, فضاًل عن بيان طبيعة ال

 ين, وتمثيل ذلك بخرائط.حاصمال
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 أهمية البحث:

التي تيتم بالدراسات التطبيقية الحديثة والتي  دراساتمن ال اكوني تتمثل قيمة الدراسة
, من خالل ادخال التقنيات تعنى بالتحول من المجال الوصفي الى المجال التطبيقي

 والنظم المعموماتية في الدراسات الجغرافية.

 حدود البحث:

 الحدود المكانية: - أ
 :( 320,033 -3,03,09بدائرتي عرض) منطقة الدراسةلتتمثل الحدود الفمكية  فمكيًا

)العكيمي, المالكي, ( شرقاً 4707039 -4503909شمااًل, وقوسي طول)
 .(174,ص2,12

  :في الجزء الجنوبي من العراق يحدىا من الشمال محافظة  منطقة الدراسةتقع مكانيًا
واسط, ومن الشرق والشمال الشرقي محافظة ميسان, ومن الجنوب والجنوب الشرقي 
محافظة البصرة, ومن الغرب محافظة المثنى, ومن الشمال الغربي محافظة 

تقسم الى تسعة  , وىي 2(كم13812)مساحة  عمى منطقة الدراسةوتمتد  ,القادسية
 (1)خريطة : (243,ص2,17ة)حاشوش, ناحي–قضاء)عشر وحدة ادارية 

 الحدود الزمانية: - ب
 .,2,2-2,19لدراسة لمموسم الزراعي تمثمت بسنة ا

ي, الذي يتناول حاصمالسمعي او الالمنيج  اعد البحث وفقًا ألساسيات منهجية البحث:
ىذه الغمة وتوزيعيا, ومراكز توطنيا, دراسة سمعة معينة او غمة معينة, فيبدأ بوصف 

 . حاصلوابراز اىمية ىذا ال
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 (1خريطة)

 موقع منطقة الدراسة

 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى

وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, قسم انتاج الخرائط, الوحدة  (1)
 .,2,1, بغداد, ,,,,,1:1الرقمية, خريطة العراق االدارية مقياس
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لمموسم  منطقة الدراسةب محصولين نقديينأهم  انتاجكمية التحميل المكاني لاواًل: 
 2121-2119الزراعي 

 :2121-2119لمموسم الزراعي القمح انتاج حاصلكمية  .1
منطقة ان أغمبية الشعب الزراعية في (2والخريطة)( 1اذ يتبين من الجدول )

 كمية االنتاج(  قد سجمت ,2,2-2,19خالل الموسم الزراعي ) الدراسة
خالل الموسم الزراعي ىذا,  كمية االنتاج( كغم/ دونم وىي اعمى ,95بمغت)

 -الناصرية -الشطرة -الرفاعي -قمعة سكر -إذ سجمت شعب كل من) الفجر
 -الدواية -فيما سجمت شعب كل من)النصر , كمية االنتاجالبطحاء( ذات ال

( كغم/ دونم لتكون ,94)تبمغ كمية االنتاجسيد دخيل(  -االصالح -فالغرا
فيما سجمت شعب  ,القمح حاصلفي  كمية االنتاجالثانية من حيث  الرتبةفي 

(كغم/ دونم ,,9بمغت) كمية االنتاجالفيود(  -الطار -سوق الشيوخكل من )
فيما بمغ  ,لحاصىذا ال كمية االنتاجالثالثة واالخيرة من حيث  الرتبةلتأتي في 

 (كغم/ دونم.935)منطقة الدراسة معدل انتاج القمح في 
-2119لمموسم الزراعي  منطقة الدراسةالشعير في  انتاج حاصلكمية  .2

2121: 
بين الشعب الزراعية, اذ سجمت  منطقة الدراسةالشعير في  كمية االنتاجتتباين 

 كمية االنتاجالبطحاء( اعمى  -الناصرية -سيد دخيل -شعب كل من)االصالح
االولى من  الرتبة( كغم/ دونم لتحتل ىذه الشعب ,55لمشعير حينما بمغت)

 -الرفاعي -قمعة سكر -, لتأتي شعب )الفجرحاصلىذا ال كمية االنتاجحيث 
 كمية االنتاجالغراف( في المرتب الثانية من حيث  -الشطرة -الدواية -النصر
دونم. فيما جاءت شعب)سوق ( كغم/ ,54بمغت) كمية االنتاجالشعير ب حاصل
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الشعير بواقع  كمية االنتاجالثالثة من حيث  الرتبةالكرمة الفيود( في  -الشيوخ
( كغم/ دونم, في حين سجمت شعبة)الطار( ادنى ,53بمغت) كمية االنتاج
( كغم/ ,52لمشعير بين الشعب الزراعية في المحافظة بواقع) كمية االنتاج

( كغم/ دونم. ,54المحافظة من الشعير) االنتاجكمية فيما بمغ معدل  ,دونم
 (2( )خريطة:1)جدول:

 (1جدول)

لمموسم  منطقة الدراسةفي  لحاصمي القمح والشعيرالشعب الزراعية  انتاجكمية 
 2121-2119الزراعي 

 الوحدة االدارية الشعبة القمح كغم/ دونم الشعير كغم/ دونم
 الفجر 951 541
 قمعة سكر 951 541
 الرفاعي 951 541
 النصر 941 541
 الدواية 941 541
 الشطرة 951 541
 الغراف 941 541
 االصالح 941 551
 سيد دخيل 941 551
 الناصرية 951 551
 البطحاء 951 551
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 سوق الشيوخ 911 531
 الكرمة ----- 531
 الطار 911 521
 الفهود 911 531
 المعدل 935 541

بيانات غير منشورة,  ذي قار, االحصاء في مديرية  المصدر: جميورية العراق,
2,2,. 

 (2خريطة)

 2121-2119لمموسم الزراعي  منطقة الدراسةالقمح والشعير في انتاج كمية 
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 :المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى 

 الوحدة, الخرائط انتاج قسم, لممساحة العامة الييئة, المائية الموارد وزارة -1
 .,2,1, بغداد, ,,,,,1:1مقياس االدارية العراق خريطة, الرقمية
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 (.1بيانات جدول) -2

منطقة في بأهم المحاصيل النقدية ثانيًا: التحميل المكاني لممساحات المزروعة 
 2121-2119لمموسم الزراعي  الدراسة

 :2121-2119القمح لمموسم الزراعي حاصلالمساحات المزروعة ب .1
القمح  حاصلان المساحات المزروعة ب( يتبين 3( والخريطة)2فمن الجدول)

القمح  حاصلمتباينة, اذ سجمت شعبة)االصالح( اعمى مساحة مزروعة ب
االولى,  الرتبة( دونم لتأتي في ,,,85بواقع) ,2,2-2,19لمموسم الزراعي 

الثانية من حيث المساحة المزروعة بيذا  الرتبةفيما جاءت شعبة )الرفاعي( في 
في شعب كل من  حاصلم, فيما انعدمت زراعة ال( دون,,,78قع)بوا حاصلال

عمى  حاصلزروعة بيذا الم)الجبايش, المنار(. اما المجموع الكمي لممساحة ال
 ( دونم.,34865فبمغت) ,2,2-2,19مستوى المحافظة لمموسم الزراعي 

 2121-2119الشعير لمموسم الزراعي  حاصلالمساحات المزروعة ب .2
 حاصلب عة( يتبين ان المساحات المزرو 3والخريطة) (2الجدول)خالل من 

, اذ ,2,2-2,19الشعير متباينة بين الشعب الزراعية لمموسم الزراعي 
( ,,,35بواقع) حاصلسجمت شعبة)االصالح( اعمى مساحة مزروعة بال

( دونم, فيما ,,165الثانية بواقع) الرتبةدونم, فيما جاءت شعبة)الرفاعي( في 
في شعب كل من )الجبايش, المنار(. اما المجموع  صلحاانعدمت زراعة ال

 ( دونم.147875الكمي فبمغ )
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 (2جدول)

لمموسم الزراعي  منطقة الدراسةفي  بحاصمي القمح والشعير المساحة المزروعة
2119-2121 

 الوحدة االدارية الشعبة القمح / دونم الشعير / دونم
 الفجر 18111 ,,,13
 قمعة سكر 21251 12175
 الرفاعي 78111 ,,165
 النصر 12111 ,,,13
 الدواية 44111 ,,,,1
 الشطرة 19111 ,,,6
 الغراف 16111 ,,,6
 االصالح 85111 ,,,35
 سيد دخيل 15111 ,,,5
 الناصرية 5511 ,,,4
 البطحاء 22111 ,,,22
 سوق الشيوخ 5711 ,,23
 الكرمة 1 ,,5
 الطار 6111 ,,,2

 الجبايش 1 ,
 المنار 1 ,
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 الفهود 1211 ,,3
 المجموع 348651 147875

, قسم االنتاج النباتيمديرية زراعة ذي قار,  المصدر: جميورية العراق, وزارة الزراعة,
 .,2,2بيانات غير منشورة, 

 (3خريطة)

-2119لمموسم الزراعي  منطقة الدراسةالقمح والشعير في ب المساحة المزروعة
2121 
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 : عمى باالعتماد الباحث عمل: المصدر
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 الوحدة, الخرائط انتاج قسم, لممساحة العامة الييئة, المائية الموارد وزارة -1
 .,2,1, بغداد, ,,,,,1:1مقياس االدارية العراق خريطة, الرقمية

 (.1)جدول بيانات -2
 2121-2119لمموسم الزراعي  ألهم المحاصيل النقديةثالثًا: غمة االنتاج 

 2121-2119القمح لمموسم الزراعي  غمة انتاج حاصل .1
ان غمة االنتاج الزراعي متباينة بين شعب الوحدات  (3يتبين من الجدول)

القمح  حاصلاالولى في غمة نتاج  الرتبةاالدارية, اذ جاءت )االصالح( ب
الثانية  الرتبة(, فيما جاءت )الرفاعي ( في 9,425.5بواقع)
 (.,االنتاج في )الفيود( بواقع)في حين انعدمت غمة (, 821,5.3بواقع)

 (3جدول)
 2121 -2119القمح لمموسم الزراعي  حاصلغمة االنتاج الزراعي ل

الوحدة 
االدارية 
 الشعبة

القمح  مساحة
كغم/ 
 دونم

 غمة

 18947.4 951 18111 الفجر

قمعة 
 سكر

21251 951 22368.4 

 82115.3 951 78111 الرفاعي
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 12766 941 12111 النصر

 46818.5 941 44111 الدواية

 21111 951 19111 الشطرة

 17121.3 941 16111 الغراف

 91425.5 941 85111 االصالح

سيد 
 دخيل

15111 941 15957.4 

 5789.47 951 5511 الناصرية

 23157.9 951 22111 البطحاء

سوق 
 الشيوخ

5711 911 6333.33 

 ______ ----- 1 الكرمة

 6666.67 911 6111 الطار
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 1 911 1 الفهود
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى :

, بيانات قسم االنتاج النباتيمديرية زراعة ذي قار,  جميورية العراق, وزارة الزراعة, -
 ,2,2غير منشورة, 

 2121-2119الشعير لمموسم الزراعي  غمة انتاج حاصل .2
-2,19الشعير لمموسم الزراعي  حاصل( ان غمة انتاج 4يتبين من الجدول)

, اذ جاءت )االصالح( في متباينة ىي االخرى بين الشعب الزراعية ,2,2
الثانية  الرتبة( , فيما حمت )الرفاعي( في 63636.4االولى بواقع) الرتبة
(, في حين انعدمت غمة االنتاج في )الفيود( حينما 3,555.6بواقع)

 (.,سجمت)
 ( 4جدول)

 ,2,2 -2,19الشعير لمموسم الزراعي  غمة انتاج حاصل

الوحدة 
االدارية 
 الشعبة

الشعير  مساحة
كغم/ 
 دونم

 غمة

 24174.1 541 ,,,13 الفجر

قمعة 
 سكر

12175 541 22546.3 

 31555.6 541 ,,165 الرفاعي
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 24174.1 541 ,,,13 النصر

 18518.5 541 ,,,,1 الدواية

 11111.1 541 ,,,6 الشطرة

 11111.1 541 ,,,6 الغراف

 63636.4 551 ,,,35 االصالح

سيد 
 دخيل

5,,, 551 9191.91 

 7272.73 551 ,,,4 الناصرية

 41111 551 ,,,22 البطحاء

سوق 
 الشيوخ

23,, 531 4339.62 

 943.396 531 ,,5 الكرمة

 3846.15 521 ,,,2 الطار
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 1 531 , الفهود
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى :

, بيانات قسم االنتاج النباتيمديرية زراعة ذي قار,  العراق, وزارة الزراعة, جميورية -
 .,2,2غير منشورة, 

 االستنتاجات:
-2,19خالل الموسم الزراعي ) منطقة الدراسةان أغمبية الشعب الزراعية في  .1

وىي اعمى من القمح ( كغم/ دونم ,95بمغت) كمية االنتاج(  قد سجمت ,2,2
 .الموسم الزراعي خالل كمية االنتاج

 كمية االنتاجالفيود(  -الطار -سجمت شعب كل من )سوق الشيوخ .2
 بين الشعب الزراعية. كمية االنتاجوىي ادنى  (كغم/ دونم,,9بمغت)

-2,19لمموسم الزراعي  القمح في المحافظةلحاصل  كمية االنتاجبمغ معدل  .3
 .(كغم/ دونم935)ما مقداره  ,2,2

كمية البطحاء( اعمى  -الناصرية -سيد دخيل -سجمت شعب كل من)االصالح .4
 .االولى الرتبةلتحتل ىذه الشعب ( كغم/ دونم ,55لمشعير حينما بمغت) االنتاج

لمشعير بين الشعب الزراعية في  كمية االنتاجسجمت شعبة)الطار( ادنى  .5
 .( كغم/ دونم,52المحافظة بواقع)

 ,2,2-2,19لمموسم الزراعي  افظة من الشعيرالمح كمية االنتاجبمغ معدل  .6
 .( كغم/ دونم,54)

القمح لمموسم الزراعي  حاصلسجمت شعبة)االصالح( اعمى مساحة مزروعة ب .7
 .االولى الرتبة( دونم لتأتي في ,,,85بواقع) ,2,19-2,2

 في شعب كل من )الجبايش, المنار(. )القمح(  حاصلانعدمت زراعة  .8
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عمى مستوى المحافظة  القمح حاصلبزروعة مالمجموع الكمي لممساحة ال بمغ .9
 ( دونم.,34865)ما مقدراه  ,2,2-2,19لمموسم الزراعي 

 الشعير حاصلة)االصالح( اعمى مساحة مزروعة بسجمت شعب .,1
 .( دونم,,,35بواقع)

 في شعب )الجبايش, المنار(. )الشعير(  حاصلانعدمت زراعة  .11
الشعير في المحافظة لمموسم  بحاصللممساحات المزروعة المجموع الكمي  بمغ .12

 ( دونم.147875)ما مقداره  ,2,2-2,19الزراعي 
 التوصيات:

 ين بأكبر مساحة ممكنة.حاصمتشجيع الفالح عمى زراعة ال .1
لمحافظة من ماء وتربة صالحة ين في أراضي احاصمتوفير متطمبات زراعة ال .2

 متكاممة.من خالل انشاء شبكات ري وبزل 
 لدعم الفالح من خالل السمف الزراعية الموسمية. نقديةتقديم التسييالت ال .3
العالية وكذلك المبيدات الحشرية  كمية االنتاجتوفير البذور الجيدة ذات ال .4

 ومبيدات االدغال.
 هوامش البحث:

عدنان عناد غياض العكيمي, محمد اطخيخ ماىود المالكي, توزيع السكان  .1
, مجمة آداب ذي قار, 1997-1987-1977لممدة منطقة الدراسةوتغيرىم في 

 .174, ص2,12, 5, العدد 2المجمد 
منطقة وسام حمود حاشوش, إعداد خرائط التغير العددي والنسبي لسكان  .2

(, مجمة جامعة ذي GISباستعمال تقنية نظم المعمومات الجغرافية) الدراسة
 .243, ص2,17, 3, العدد 12قار, المجمد 

الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, قسم انتاج الخرائط, الوحدة  وزارة .3
 .,2,1, بغداد, ,,,,,1:1الرقمية, خريطة العراق االدارية مقياس
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 مصادر البحث:
 .,2,2بيانات غير منشورة,  ذي قار, االحصاء في مديرية  جميورية العراق, .1
, قسم االنتاج النباتيجميورية العراق, وزارة الزراعة, مديرية زراعة ذي قار,  .2

 .,2,2بيانات غير منشورة, 
 السكان توزيع, المالكي ماىود اطخيخ محمد, العكيمي غياض عناد عدنان .3

, قار ذي آداب مجمة, 1997-1987-1977لممدة منطقة الدراسة في وتغيرىم
 .2,12, 5 العدد, 2 المجمد

 الوحدة, الخرائط انتاج قسم, لممساحة العامة الييئة, المائية الموارد وزارة .4
 .,2,1, بغداد, ,,,,,1:1مقياس االدارية العراق خريطة, الرقمية

منطقة  لسكان والنسبي العددي التغير خرائط إعداد, حاشوش حمود وسام .5
 ذي جامعة مجمة(, GIS)الجغرافية المعمومات نظم تقنية باستعمال الدراسة

 .2,17, 3 العدد, 12 المجمد, قار
 


