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 :الممخص
يتناول البحث دراسة وتحميل التباين المكاني ألشجار الفاكية في      

( م, ومعرف نسبة التغير ٜٕٔٓ_ ٜٕٓٓقضاء ىيت لممدة ) 
الحاصل بينيما, من خالل مناقشة الخصائص الطبيعية والبشرية 
التي أدت الى التباين الجغرافي في المساحات المزروعة بيا وأعداد و 

اج ,والتي أثرت في تباينيا المكاني أصناف أشجارىا وكميات اإلنت
, لجيات منطقة الدراسة عمى مستوى الوحدات االدارية )النواحي( 

وعند تحميل التباين المكاني لمحاصيل الفاكية وأصنافيا تبين ان 
التوزيع الجغرافي ليا من حيث مساحتيا فيي تأخذ عين التوزيع في 

( دونم ٜٛٙٓٔ) معظم نواحي منطقة الدراسة تقريبا بمساحة بمغت
%( من مساحة منطقة الدراسة الكمية البالغة ٗ.ٓوبنسبة )

( دونم , فتكون متنوعة وتتباين من حيث اعدادىا أيضا ٕٖٕٓٓٓٙ)
بين منطقة واخرى فبينما تكتظ بعض النواحي بعدد االشجار تعاني 
االخرى من النقص ويتصف ىذا العدد بالتراجع بين مدة وأخرى, 

م ٜٕٓٓ( طن لعام ٖ٘ٓٗٔة الى )ووصل أنتاج الفاكي
م وبنسبة تغيير سمبي لألعوام نفسيا بمغ ٜٕٔٓ(طن لعام ٕ.ٔٚ٘ٛو)
( ووجود التباين المكاني الواضح في خصائص التوزيع ٔ.ٓٗ-)

 الجغرافي عمى مستوى النواحي.
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Abstract: 

The research deals with a study and analysis of the 

spatial variation of fruit trees in the Heet district for the 

period (2009_2019), and identifies the rate of change 

between them, by discussing the natural and human 

characteristics that led to geographical variation in the 

cultivated areas and the numbers and varieties of its trees 

and production quantities, which affected its variation 

The spatial location of the regions of the study area at the 

level of the administrative units (the districts), and upon 

analyzing the spatial variation of fruit crops and their 

varieties, it was found that the geographical distribution 

of them in terms of their area is taking the same 

distribution in almost all aspects of the study area with 

an area of (10689) acres, with a percentage (0.4%) of the 

area DRA area The total capacity of 2632000 dunums is 

varied and varies in terms of their number also between 

one region and another, while some areas are crowded 

with the number of trees, the other suffers from a 

shortage. This number is characterized by a decline from 

one period to another, and fruit production reached 

(14305) tons for the year 2009 and (8571.2) Tons for the 

year 2019 CE with a negative change rate for the same 

years amounted to (-40.1) and the presence of a clear 

spatial variation in the characteristics of geographical 

distribution at the level of regions.    
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 المقدمة 
من األقضية الميمة في محافظة االنبار ذات االنتاج الزراعي  ىيتيعد قضاء 

(, وتبمغ المساحة الزراعية دونم( ٕٖٕٓٓٓٙ), حيث بمغ اجمالي مساحة القضاء )الوفير
 دونم(.77718الكمية )

في منطقة الدراسة, بكل ألشجار الفاكية ىذا البحث قائم عمى دراسة التوزيع الجغرافي 
نومي  نارنج تقسم الى عده اقسام منيا دائمو الخضرة مثل )البرتقالاصنافيا والتي ىي 

حامض( والزيتون  والتفاحيات مثل )تفاح مشمش خوخ( والرمان والتين والعنب شيدت الزراعة 
عمومًا , تدىورًا واضحًا لألعوام األخيرة سواًء لممساحة المزروعة أو  في منطقة الدراسة

صيل الزراعية والسيما األعداد أو اإلنتاج وىذا بدوره أنعكس سمبًا لغمة الدونم , لمعظم المحا
وكان لممساحات المزروعة بأشجار الفاكية نصيبًا من ىذا التدىور, ولمعرفة التغيير البساتين ,

 .ت المزروعة ليذه االشجار بين مدة وأخرى ىو عامل ميم وأساس لمزراعةالحاصل لممساحا
تعيش واقعًا مؤلمًا, وذلك الن اعدادىا  اشجار الفاكيةوقد تبين من خالل البحث ان  

(, وذلك بسبب الوضع االمني ٜٕٔٓ-ٜٕٓٓ) واتفي تناقص مستمر, عمى مدار عشر سن
منطقة الدراسة, ىذا دعم الحكومي ليذا المنتج في الالمتدىور خالل ىذه الفترة, زيادة عمى قمة 

 .المزارعين من الزيادة في االشجار المثمرة ما ادى عمى عدم قدرة 
ان سياسة الدولة الزراعية ليست في صالح ىذه الثروة وال تخدم واقعيا, مما يتطمب 

موقعية, اعادة النظر في بعض حمقاتيا, مثل اسعار المصول الوقائية واجور المعالجات ال
 منطقة الدراسة. نواحيفي جميع  اشجار الفاكيةحيث تنتشر 

وعدم  وزيادة التخمف الحضاري لممجتمع الريفي, المزروعة مساحات الان نقص 
وبعض التقاليد البالية, تساىم  ادراكو في اىمية ىذه األشجار من الناحية الغذائية والصناعية,

القطع , ىي مشكالت االشجارمور التي تيدد ىذه أألبرز أومن ,اعدادىافي تناقص 
, بدرجة خطيرة تيدد حالة االشجار, الذي ييدد استمرار مستوى الزيادة الطبيعية ليذه العشوائي

التطور العددي االيجابي ليا. واستنادا الى ذلك جاءت مشكمة البحث التي تمت صياغتيا 
 باالتي:

ألشجار سة اثرت في التوزيع الجغرافي ــــ ىل الظروف التي مرت بيا منطقة الدرا
 .ىيتفي قضاء الفاكية 
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اما فرضية البحث فجاءت ان الظروف التي مرت بيا منطقة الدراسة اثرت في ــــ 
  ألشجار الفاكية.التوزيع الجغرافي 

واستنادا الى ذلك جاء ىدف البحث الذي تمثل في الكشف عن ما يممكو القضاء من 
وينطمق البحث ف المؤثرة في التوزيع الجغرافي ألشجار الفاكية, و الظرو , اشجار الفاكية

البحث  اىدافودورىا في االقتصاد الوطني والقومي, وتكمن  ىذه االشجاراساسا من اىمية 
 في ما يأتي:  

بيان المقومات والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تباين التوزيع الجغرافي  -ٔ
 .ىيتضاء في ق اشجار الفاكيةألعداد 

من حيث  ألشجار الفاكيةالتعرف عمى االسباب التي حالت دون التطور العددي  -ٕ
 الكم والنوع في منطقة الدراسة.

 ْٖٖ 1ٖٔ ًٔٗض )يقع بين دائرتي عر اما عن حدود منطقة الدراسة تقع منطقة الدراسة 
, شرقًا ضمن محافظة االنبار ( ْٖٗ 1ٛ ًٔٔ,  ْٛٗ 1ٛ ًٕٙ( شمااًل وخطي طول )ْٖٗ 1ٕٓ ً٘ٔ, 

 ( . ٔخريطة )
من العراق في الجية الغربية والمتمثمة ضمن محافظة جغرافيًا تقع منطقة الدراسة 

األنبار ويشغل القضاء فييا موقعًا عمى جانبي نير الفرات وأحد األقضية الميمة في اإلنتاج 
لجغرافي الميم أكسبيا أىمية كم( وىذا الموقع ا ٓٛٔالزراعي أذ تبتعد عن العاصمة بغداد )

تجارية كونيا مركز تبادل جميع االنشطة االقتصادية واالجتماعية وغيرىا مع المناطق 
المحيطة بيا وتتكون من خمس وحدات أداريًا )مركز قضاء ىيت , ناحية البغدادي , ناحية 

 .( ٕ( و الخريطة )ٔالجدول ) ,ناحية المحمدي (الفرات , ناحية كبيسة 
موقعيا بالنسبة لمحافظة األنبار فتقع بالجية الشمالية الغربية وتتوسط مدنيا يًا ادار   

ويحدىا من الشمال الشرقي محافظة صالح الدين, كم( , ٓٚفظة )أذ تبعد عن مركز المحا
ومن الجنوب والجنوب الشرقي قضاء الرمادي , ومن الشرق ومن الشمال الغربي قضاء حديثة, 

ان ىذا لرمادي ,ومن الغرب قضاء الرطبة ,ين وبحيرة الثرثار وقضاء اتحدىا محافظة صالح الد
الموقع أكسبيا أىمية لتمثل حمقة وصل بين الوحدات األدارية كونيا من المناطق ذات الطابع 

  الزراعي
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(, ٜٕٔٓ -ٜٕٓٓالزمنية فقد اقتصرت الدراسة عمى المدة من ) حدود البحثما أ
لكونيا مدة زمنية متميزة جرت خالليا احداث وظروف امنية معينة كان ليا لتأثير عمى انتاج 

 بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص. االنبارفي  اشجار النخيل
اما عن منيجية البحث اعتمدت ىذه الدراسة اساسا عمى االحصاءات المتوفرة في 

ية في القضاء, فضال عن الجوالت الميدانية الدوائر الرسمية المتمثمة في الشعب الزراع
  مع المزارعين. والزيارات الموقعية ولقاءات

 0289دارية في منطقة الدراسة لعام ألالتوزيع المساحي لموحدات ا (8جدول )
 % المساحة / دونم % 2المساحة/ كم الوحدة االدارية

 4.6 001611 4.6 624 م.قضاء هيت

 2..2 424211 2..2 0640 ناحية البغدادي

 2.3. 240211 2.3. 2042 ناحية الفرات

 6.0. 3.3211 6.0. 2.62 ناحية كبيسة

 0.0 22611 0.0 00 ناحية المحمدي

 %011 24.2111 %011 4621 المجموع

المصدر : جميورية العراق , وزارة التخطيط وتكنولوجيا المعمومات , الجياز المركزي لألحصاء , المجموعة 
 .  ٜٕٔٓ - ٕٛٔٓاألحصائية , 

 ( موقع منطقة الدراسة داخل العراق ومحافظة االنبار8رقم ) خريطة      
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المصدر : جميورية العراق , وزارة الموارد المائية , مديرية المساحة العامة , خريطة 
 ( .                ٓٓٓٓٓ٘:ٔ, مقياس ) ٕٓٔٓالعراق واالنبار االدارية , لسنة 

 ( الوحدات األدارية لمنطقة الدراسة0خريطة )

 
 

المساحة العامة , خريطة العراق المصدر : جميورية العراق , وزارة الموارد المائية , مديرية 
 ( ٓٓٓٓٓ٘:ٔ,  مقياس ) ٕٓٔٓواالنبار االدارية , لسنة 

 اشجار الفاكهة :  
جاء في تفسير القرآن الكريم أن اهلل باسط األرض لكي تسيل الحياة عمييا , وأن 
السماء محكمة في ُبنيانيا , فأنزل المطر من السحاب لكي تخرج األرض بأذنِو ُمختمف انواع 
النبات والوانيا المختمفة من الثمرات رزقًا لمبشر وىذا نظٌير في العبودية هلِل وحدُه , كما ذكرت 

قرآن الكريم بعضًا بأسمائيا أو لم تذكر أخرى , فتكون أفضل أنواع األغذية وىذا ماخمقُو في ال
اهلل لنا من األغذية في قولِو عز1 وجل )) يا أييا الذين آمنو كموا من طيبات ما رزقناكم 

أي وجعل اهلل فييا فائدة لمبشر قبل ٕٚٔواشكروا اهلل أن كنتم اياُه ت1عبدون (( . البقرة : اآلية 
طعام , إذ جاء في قولِو تعالى )) وامددناىم بفاكية ولحم مما يشتيون (( سورة الطور, اآلية 

ٕٕ . 
والحتوائيا عمى السكر وبما تمتاز منيا بالحموة والحامضة الطعم ومكتنزة المياه , وىذا 

م , يسيل عممية اليضم ولسرعة االمتصاص فيذا يييأ لممعدة أن تستقبل الطعام الثقيل كالمحو 
كما ليا فوائد عديدة الفيتامينات واحتوائيا عمى المعادن والحديد كعنصر الكالسيوم المساعد 
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عمى تغذية العظام فميا تأثير إيجابي ميم عمى صحة البشر , وفي منطقة الدراسة توجد أنواع 
 مختمفة من الفاكية وذلك حسب أىميتيا االقتصادية ومردوداتيا المالية التي من شأنيا رفع

 ( .  ٓٗالمستوى االقتصادي لمزارعين منطقة الدراسة, جدول )
( أن بساتين الفاكية تأخذ عين التوزيع ٖ( وخريطة )ٔ( وشكل )ٕيتضح من جدول )

( ٜٕٓٓشجرة فاكية لعام )( ٜٕٚٚٔٛالجغرافي لبساتين النخيل اذ توجد في منطقة الدراسة )
 . %(ٓٗ-وبنسبة تغيير سمبي بمغت )( م ٜٕٔٓ( شجرة لعام )ٜٚ٘ٛٙٔعددىا ) بمغم بينما 
بمغ عدد أشجارىا ناحية البغدادي  األولىالمرتبة في ذ تأتي في مقدمتيا و إ

( شجرة لعام ٕ٘٘ٗٛ) بمغ%( , بينما ٓ٘( م بنسبة )ٜٕٓٓ( شجرة لعام )ٖ٘٘ٔٗٔ)
في المرتبة الثانية ( , يمييا ٓٗ-%( , وبنسبة تغيير سمبي بمغ )ٓ٘( م , وبنسبة )ٜٕٔٓ)

 بمغ%( بينما ٖٗ( م وبنسبة )ٜٕٓٓ( شجرة لعام )ٕٕٔ٘ٔٔبعدد بمغ ) قضاء ىيت مركز
 ( ٔٗ-) %( , وبنسبة تغيير سمبي بمغ ٕٗ( شجرة وبنسبة )ٖٛ٘ٔٚعددىا )

( م ٜٕٓٓ( شجرة لعام )ٖٜ٘ٓالمرتبة الثالثة بعدد بمغ )في ناحية الفرات  وحمت
%( , بنسبة ٖ( م وبنسبة )ٜٕٔٓ( شجرة لعام )ٖٕٛ٘عددىا ) بمغ%( , بينما ٖوبنسبة )

( شجرة ٚٚٔٛالمرتبة الرابعة بعدد بمغ )في ناحية كبيسة  وجاءت ,( ٗٗ-تغيير سمبي بمغ )
( وبنسبة ٜٕٔٓ( شجرة لعام )ٜٙٔٙعددىا )بمغ %( , بينما ٖ( م وبنسبة )ٜٕٓٓلعام )

 ( . ٕ٘-%( , بنسبة تغيير سمبي بمغ )ٗ)
ناحية المحمدي المرتبة بعدد بمغ فقد كانت من نصيب  الخامسةالمرتبة في  أما

 م( شجرة لعاٚٛٗٔ%( , بينما كان عددىا )ٔ( م وبنسبة )ٜٕٓٓ( شجرة لعام )ٜٔٙٔ)
إذ تبين من خالل البيانات  ,( ٕٔ-)  %( , بنسبة تغيير سمبي بمغتٔ( م وبنسبة )ٜٕٔٓ)

ألعدادىا مقارنة بأنواعيا المشيورة الرسمية أن أنواع أشجار الفاكية في منطقة الدراسة متباينة 
 ( .ٔ( وشكل )ٕأو السائدة كما يمي, جدول )

 ( م0289الى0229( التطور العددي الشجار الفاكهة لمنطقة الدراسة لممدة من )0جدول )
 نسبة التغيير النسبة % ٜٕٔٓ النسبة % ٜٕٓٓ النواحي

 ٔٗ- %ٕٗ ٖٛ٘ٔٚ %ٖٗ ٕٕٔ٘ٔٔ م. قضاء ىيت
 ٓٗ- %ٓ٘ ٕ٘٘ٗٛ %ٓ٘ ٖ٘٘ٔٗٔ ن. البغدادي
 ٗٗ- %ٖ ٖٕٛ٘ %ٖ ٖٜ٘ٓ ن. الفرات
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 ٕ٘- %ٗ ٜٙٔٙ %ٖ ٚٚٔٛ ن. كبيسة
 ٕٔ- %ٔ ٚٛٗٔ %ٔ ٜٔٙٔ ن. المحمدي

 ٓٗ- %ٓٓٔ ٜٚ٘ٛٙٔ %ٓٓٔ ٜٕٚٚٔٛ المجموع
( وزارة الزراعة , مديرية الزراعة في محافظة األنبار , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير ٔالمصدر : )

 م . ٜٕٓٓمنشورة , لعام 
( وزارة الزراعة , مديرية الزراعة في محافظة األنبار , شعبة زراعة ىيت , شعبة زراعة الفرات ٕ)           

 م . ٜٕٔٓ, شعبة زراعة البغدادي     , قسم اإلحصاء , بيانات غير منشورة , لعام 
دراسة لممدة من ( نسبة التغيير العددي ألشجار الفاكهة لمنطقة ال8شكل )    
 ( م0289الى0229)

 
 ( . ٕالمصدر : باالعتماد عمى جدول )        

من  ( توزيع نسبة التغيير العددي ألشجار الفاكهة لمنطقة الدراسة لممدة3خريطة )
م(0289الى0229)

 
 ( .ٕالمصدر : باالعتماد عمى جدول )
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 والزيتون . شجار الحمضياتوتشمل أة الخضرة : شجار دائمأ : والً أ
فقد عثر عمى بذور بعض ,  قديماً  استثمرتشجار التي ألا: من أىم  الحمضيات

شجار ألا هيذلصمي ألالموطن اأربعة أالف سنة ويعتقد بأن جارىا في وادي الرافدين منذ أش
 .  (ٔ)سياأجنوب شرق  ةستوائيإلوشبو ا ةستوائيإلالمناطق ا ىي

 النارنج) ىميا أعد من البرتقال والذي يُ  صناف منياأ ةالحمضيات عدتتضمن أشجار 
أن  الأشجار الحمضيات أخرى من أنواع أعن وجود ( فضاًل الحامض الحمو و النومي  ,
 . ةنواع السابقألبا ةً مقارن ةنسب منخفضبعدادىا أ

تشكل  إذخرى ألا ةشجار الفاكيأاالولى من بين  ةالمرتبفي الحمضيات تأتي أشجار 
 ويمكن تقسيميا حسب اآلتي :  ةالدراس ةفي عموم منطق ىاعدادأل ثمثين 

( أنو أكثر أنتشارًا ويزرع ٕ( وشكل )ٖويتضح من جدول ) :لبرتقال اشجار ا  - 8
تحت أشجار النخيل كما لو أصناف عديدة أىميا صنف )باىيا( )أبو السرة( المعروف محميًا 

, الماشوري , اليوسفي( ويكون لونُو ويكون عديم البذور وصنف فالنشيا وأنواعُو )لبتاين أبل 
ن مجموع عدد أحمر قاتم وسيل التقشير وأنواع أخرى ميجنة مع أصناف الفاكية األخرى , وأ

ن المجموع الكمي ( م%ٜ.ٖٙ) بةوبنس ةشجر ( ٖٖٕٛٙ)بمغ  ةالدراس ةمنطقلشجار البرتقال أ
في البغدادي  ةناحي إذ جاءت ( م ,ٜٕٔٓ)لعام  ( شجرةٜٚ٘ٛٙٔ)البالغ  ةشجار الفاكيأل

 ةمن مجموع نوع البرتقال لمنطق( %ٖ٘) ةنسب( شجرة وبٕٕٖٖٓ) بمغ داالولى بعد ةالمرتب
( %ٖ.٘ٗ) ةنسب( شجرة وبٕٕٕٓٛ)بعدد  ةالثاني ةالمرتبفي  ضاء ىيتمييا مركز ق, ي ةالدراس

ة نسبب ةشجر ( ٜٙٙ)بعدد  كبيسة ةناحي ةالثالث ةالمرتبفي يا يم, يالبرتقال نوع من مجموع 
( شجرة ٖٓٓيمييا ناحية المحمدي في المرتبة الرابعة بعدد )البرتقال نوع من مجموع  (%ٔ.ٔ)

( من مجموع نوع البرتقال , وفي المرتبة الخامسة حمت ناحية الفرات بعدد %٘.ٓوبنسبة )
 ( من المجموع الكمي ليذا النوع . %ٕ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٓٓٔ)

 ( م0289ألصناف أشجار الفاكهة في منطقة الدراسة لعام )( التوزيع العددي 3جدول )

 الصنف النوع
 الوحدات االدارية

 النسبة المجموع

 ن.المحمدي ن.كبيسة ن.الفرات ن.البغدادي م .ق.هيت
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 03.0 2226. 411 61 211 04644 06343 حامض

% 64.6 60 1.4 1.2 0.3 011 ― 

 الزيتون
 03.1 2000. 2.6 6.06 66.2 02006 00106 الزيتون
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 4.2 00621 006 22 041 4201 .6.0 تفاح

% .2.0 63.. 0.6 1.2 0.1 011 ― 

 6.. 6233 1. 2 31 111. 2000 مشمش

% 60 61.3 0.6 1.0 1.6 011 ― 

 1.0 223 ― 6 ― 002 010 خوخ

% 64.0 60.6 ― 0.0 ― 011 ― 

 الرمان
 ..4 01436 61 023 0.1 4.32 .33. الرمان

% .0.. 63.2 0.2 0.2 1.6 011 ― 

 التين
 0.1 0402 01 .2 01 002 030 التين

% 63.. 62.0 1.4 0.6 1.4 011 ― 

 العنب
 6.6 0660 21 311 41 .6.. 162. العنب

% 60 66.0 1.2 02.0 0.0 011 ― 

)نبق , 
بمير , 

 توت (

 1.2 0616 26 4 ― 021 466 اخرى

% 64.6 60.2 ― 1.6 0.2 011 ― 

 011 042360 0620 4043 62.2 26626 006.2 المجموع

 011 1.3 0.. 0.. 61.1 ..62 النسبة %
 

( وزارة الزراعة , مديرية الزراعة في محافظة األنبار , شعبة زراعة ىيت , قسم اإلحصاء , ٔالمصدر :)
( وزارة الزراعة , مديرية الزراعة في محافظة األنبار , شعبة ٕم .   ) ٜٕٔٓمنشورة , لعام بيانات غير 

( وزارة الزراعة , مديرية الزراعة ٖم .  )ٜٕٔٓزراعة الفرات , قسم اإلحصاء , بيانات غير منشورة , لعام 
 مٜٕٔٓ, لعام  في محافظة األنبار , شعبة زراعة البغدادي , قسم اإلحصاء , بيانات غير منشورة

وُيعزى سبب تركز أشجار البرتقال ليذه النواحي في المراتب االولى ىو سعة 
المساحات الصالحة لمزراعة من جية وتوافر الظروف الطبيعية المالئمة مثل التربة والمياه من 
جية أخرى , أما نتيجة قمتيا في ناحيتي الفرات وكبيسة يرجع نتيجة األىمال وتعرض بساتينيا 

ى اليالك والتراجع السمبي الكبير عن األعوام السابقة بسبب الوضع األمني الذي شيدتُو ىذه ال
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النواحي كما سبقت االشارة عمى أن ناحية المحمدي تعرضت الى عممية غرق نتيجة 
الفيضانات التي شيدتيا المنطقة وتعرض بساتينيا الى الدمار وأتالف المحاصيل , أما ناحية 

نيا أُتخذت ساترًا ودرعًا اثناء العمميات األرىابية األخيرة مما أدى الى ىالك كبيسة فأن بساتي
 أشجار ىذه البساتين .  

 ةفي منطق ةشجر ( ٕٗٗ٘)شجار النارنج أبمغ مجموع عدد  :النارنج اشجار  -0 
( وىو في المرتبة الثامنة من المجموع الكمي %٘.ٔ) ةوبنسب ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس

 (ٕالفاكية .الشكل )ألشجار 
ة بنسبو  ةشجر  (ٕٙٚٔمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي وجاءت

 ةالمرتبنوع النارنج لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في من مجموع  (%ٕ.ٓ٘)
 ةالثالث بةالمرتفي مييا تنارنج نوع المن مجموع  (%ٙ.٘ٗة )وبنسب ةشجر ( ٓٙٔٔ)بعدد  ةالثاني
 ةالمرتبيمييا في من مجموع نوع النارنج  (%ٕ( شجرة وبنسبة )ٓ٘بمغ )د دبع تالفرا ةناحي
( من مجموع نوع النارنج , يمييا %ٚ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٕٗناحية المحمدي بعدد بمغ ) ةالرابع

( من المجموع الكمي %ٙ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٙٔفي المرتبة الخامسة ناحية كبيسة بعدد بمغ )
ىذا يعزى الى نتيجة األىمال من قبل المزارعين فضاًل عن بعد ناحية كبيسة عن ليذا النوع , و 

 مصدر مياه الري المتمثمة بنير الفرات وأعتمادىا عمى مصدر المياه الجوفية لمري
 ( م 0289(التوزيع العددي ألشجار الفاكهة لمنطقة الدراسة لعام )0شكل )

 
 ( .ٖالمصدر : باالعتماد عمى جدول )

  اشجار النومي : – 3
 وميشجار النأبمغ مجموع عدد ( , أنو ٗ( وخريطة )ٕ( وشكل )ٖيتضح من جدول )

( وىو في المرتبة الحادية %٘.ٓ) ةوبنسب ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٜٚٓ)
 عشر من المجموع الكمي ألشجار الفاكية .

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
 برتقال 

 نارنج 

 نومي 

 حامض 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)ٙ٘٘ ) 
 

 (%ٗ.ٕ٘ة )بنسبو  ةشجر  (٘ٚٗ)مغ د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي وجاءت
بعدد  ةالثاني ةالمرتبنوع النومي لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في من مجموع 

أما بقية النواحي ) الفرات , كبيسة  ومي ,ننوع المن مجموع  (%ٙ.ٚٗة )وبنسب ةشجر ( ٕٖٗ)
اعة محاصيل جاه المزارعين الى زر , المحمدي ( فمم تستحوذ عمى أي عدد يذكر وذلك الت

 قتصادية تدر عمييم أرباح أكثر مثل محاصيل الجت والشعير في البساتين  .ا
  اشجار الحامض : – 4

( ٕٕٖ٘ٛ) حامضشجار الأبمغ مجموع عدد ( ٖمن خالل تحميل بيانات الجدول )
( وىو في المرتبة الثالثة من %ٚ.ٛٔ) ةوبنسب ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر 

 الكمي ألشجار الفاكية .المجموع 
 (%ٔ٘ة )بنسبو  ةشجر  (ٙٙٗٙٔمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي وجاءت

بعدد  ةالثاني ةالمرتبنوع الحامض لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في من مجموع 
 ةناحي ةالثالث بةالمرتفي مييا , ي نوع الحامضمن مجموع  (%ٗ.ٙٗة )وبنسب ةشجر ( ٜٜٙٗٔ)
 ةالمرتبيمييا في  حامضمن مجموع نوع ال (%ٜ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٓٓٙبمغ )د دبع محمديال

( من مجموع نوع الحامض , %ٙ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٕٓٓناحية الفرات بعدد بمغ ) ةالرابع
( من المجموع %ٕ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٓ٘وجاءت ناحية كبيسة في المرتبة الخامسة بعدد بمغ )

 لنوع, وىذا نتيجة األىمال والعوامل المذكورة سابقًا .الكمي ليذا ا
 أشجار لزيتون : –ب 
لقد خلقنا  ,والتني والزيتون وطور سنني وهذا البلد األمني قال تعالى )   

 ( ٗ-ٔ( , سورة التين , اآلية )االنسان يف أحسن تقويم 
االقتصادية والعالجية  ُذكر في القرآن الكريم داللًة عمى أىميتُو وقيمتُو الغذائية وكذلك

إذ أنو عالج لعديد من األمراض الجمدية, إذ قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمم( وىو 
.ُتعد من  (ٕ)يصف زيتُو ) كمو الزيت وأدىنوا بو فأن فيو شفاًء من سبعين داء منيا الجذام (

مدار العام كما تحتاج الى أشجار الفاكية المستديمة الخضرة المتميزة باحتفاظيا بأوراقيا عمى 
 فترة برودة قميمة إلنتاج ثمار جيدة النوعية .

يرجح أن الموطن األصمي ليذه الشجرة ىو شرقي البحر المتوسط وأن الشجرة من 
النوع المعمر واذا ما كانت الظروف مالئمة فأن الشجرة تُثمر لمدة طويمة وقد تعمر أكثر من 
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مقاوم لمجفاف بفضل جذورىا الطويمة المنتشرة في التربة , عام (, كما أنيا من النوع ال ٓٓٔ)
وأوراقيا األبرية الرفيعة وجذوعيا القصيرة فأصبحت شجرة دائمية الخضرة أذ يجمع الزيتون 
عمى دورات كل عامين كما يجمع المحصول في البداية ويكون جيدًا ثم أقل جودة والشجرة 

 .(ٖ)ادي بحاجة الى عشرة أعوام لكي تعطي محصول اقتص
 ةوبنسبوىو المرتبة الثانية  ةشجر ( ٖٚٔٚ٘) زيتونشجار الأبمغ مجموع عدد 

, إذ  ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق( من المجموع الكمي ألشجار الفاكية %ٚ.ٕٓ)
من  (%ٜ.ٖٖة )بنسبو  ةشجر  (ٕ٘ٔٔٔمغ )د بداالولى بع ةالمرتب في البغدادي ةناحي جاءت

( ٗٔٓٔٔ)بعدد  ةالثاني ةالمرتبنوع الزيتون لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت مجموع 
د دبع فراتال ةناحي ةالثالث بةالمرتفي مييا , ي نوع الزيتونمن مجموع  (%ٛ.ٖٓة )وبنسب ةشجر 
وجاءت ناحية كبيسة في  زيتونمن مجموع نوع ال (%٘.ٕٕ( شجرة وبنسبة )ٖٛٓٛبمغ )

( من مجموع نوع الزيتون , حمت %ٔ.ٕٔ( شجرة وبنسبة )ٖ٘ٔٗد بمغ )المرتبة الرابعة بعد
( من المجموع %ٚ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٖٕ٘ناحية المحمدي في المرتبة الخامسة بعدد بمغ )

الكمي ليذا النوع , أن تباين أعداد أشجار الزيتون في منطقة الدراسة جاء نتيجة الوضع 
عزوف المزارعين لزراعة ىذا النوع من األشجار , األمني الذي مّر عمى المنطقة فضاًل عن 

لكن لوحظ من خالل الدراسة الميدانية أن ىناك مساحات مستصمحة حديثًا لزراعة أشجار 
دونم( وتتوزع في ناحيتي الفرات  ٚٔالزيتون وبالطرق اإلروائية الحديثة )التنقيط( وىي بحدود )

 والبغدادي  . 
 م( 0289الخضرة في منطقة الدراسة لعام )( توزيع أشجار دائمة 4خريطة )

 
 ( .ٖالمصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول ) 
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التي تسقط  (Decidnous treesىي من األشجار ) ثانيًا : األشجار النفضية :
عندما يقبل  قوتور , ول فصل الشتاء ط ةغصان عاريألا متبدد  وراقيا خالل فصل الخريفأ

والكستناء ( , وتسمى النفضية والبموط والسنديان  صاألجتفاح واال) عمييا  ةمثمألالربيع من ا
اء : جار والشجيرات التي شلأل, سقط ورقيا وبقيت عيدانيا  ةحاء شجر مملاف أو المقبمة أو الم1مح1

ثناء أوراقيا أ ةتفقد االشجار عاد ةوالشمالي ةفي المناخات المعتدل اوراقيا فصمياً )تسقط( تنفض 
 (الممحاء ةوالشجر )ثناء الموسم الجاف أوراقيا أ ةد العديد من النباتات االستوائيالشتاء بينما تفق

 (.5, وتشمل : خريطة , ) (ٗ) راً ظنمالتي سقط ورقيا وبقيت عيدانيا 
التي تعطي  ةمن المحاصيل الزراعي ةالفاكي أشجار تعد  تفاحيات :اشجار ال  0-8

وشبو  ةتنتشر زراعتيا في المناطق المعتدلإذ  ةجيد ةغذائي ةود اقتصادي عالي وقيمردم
ن أ سيا كماأجنوب شرق  ةالفاكي ةفييا زراع نشأتالمناطق التي  عتقد أنلذا ي ةاالستوائي
حوالي القرن العاشر  الى بالد الشام والعراق ومصر تقريباً  ةىذا النوع من الفاكي ابو مالعرب ج
, ويأتي ىذا النوع من الفاكية في المرتبة الثالثة بعد أشجار الحمضيات والزيتون (٘)الميالدي 

من حيث العدد فيشمل التفاح أصناف متعددة منيا التفاح األبيض المسمى محميًا )أبو خد 
جار التفاحيات مجموعو من أشوتشمل وخد ( والتفاح الجبمي االحمر منو الحامض والحمو , 

مثل  ةالصمب ةذات النوا ( فضاًل عن الفاكيةالسفرجلعرموط و و الالتفاح )مثل  اكيةالف
 . ( لوألجاص واألالمشمش والخوخ وا)

مترًا (  ٕٔ-ٖ)) شجرة التفاح صغيرة ونفضية يتراوح طوليا من )التفاح :  0-8-8
وليا تاج ورقي واسع وكثيف األشواك وورق شجرة التفاح مرتب بالتناوب عمى شكل أىميميجات 

سم ( عمى سويقات ذات طول  ٙ-ٖسم ( وعرضيا من ) ٕٔ-٘يصل طوليا من )بسيطة , 
سم ( برأس مدبب , وىامش مسنن وجانب سفمي ناعم , يحدث األزىار في الربيع  ٘-ٕمن )

في نفس وقت نشوء األوراق وزىور الشجرة بيضاء مع مسحة وردية تزول تدريجيًا وليا خمسة 
نضج الثمر في فصل الخريف وعادًة ما يكون قطر سم ( , ي ٘.ٖ-٘.ٕبتالت , وقطرىا من )

سم ( يحتوي وسط الفاكية عمى خمسة أخبية مرتبة عمى شكل نجمة خماسية  ٜ-٘الثمرة من )
 .  (ٙ), ويحتوي كل خباء عمى واحدة الى ثالث بذور((
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 (  ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٓٛٗٔٔ) تفاحشجار الأبمغ مجموع عدد 
وىو في المرتبة الرابعة من المجموع الكمي ألشجار الفاكية البالغ ( %ٚ.ٙ) ةوبنسب

 ( شجرة .ٕٚ٘٘ٚٔ)
ة بنسبو  ةشجر  (ٓٔٛٙمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي اذ جاءت

 ةالثاني ةالمرتبنوع التفاح لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في من مجموع  (%ٖ.ٜ٘)
 ةالثالث بةالمرتفي مييا , ت نوع التفاحمن مجموع  (%ٔ.ٖٛ)ة وبنسب ةشجر ( ٖٖٚٗ)بعدد 
 ةالمرتبيمييا في  تفاحمن مجموع نوع ال (%ٗ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٓٙٔبمغ )د دبع فراتال ةناحي
( من مجموع نوع التفاح , حمت %ٔ( شجرة وبنسبة )٘ٔٔناحية المحمدي بعدد بمغ ) ةالرابع

( من المجموع الكمي  %ٕ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٕٕمغ )ناحية كبيسة في المرتبة الخامسة بعدد ب
ليذا النوع , وأنيا تحظى بأقل عدد ويعزى ذلك نتيجة أنخفاض مساحة أعداد أشجار 
التفاحيات في ىذه الناحية الى منافسة المحاصيل الزراعية األخرى , كما أدى صغر مساحة 

عرضت لألىمال بسبب األراضي لزراعة أشجار البساتين نتيجًة ألنو أغمب األراضي ت
العمميات األمنية األخيرة عمى المنطقة وكما ىو معروف أن أشجار البساتين تستغرق مدة 
طويمة في النمو تقارب العشرة أعوام لتعطي ثمارىا مما أضطر أغمب المزارعين الى زراعة 

)  محاصيل أخرى لتعطي مردودًا أقتصاديًا لسد حاجتيم المالية ولمدة زمنية قصيرة منيا
 المحاصيل العمفية ( . 

  اشجار المشمش :  0-8-0
يعد من نوع األشجار النفضية ومن الفاكية ذات النواة الصمبة ) الموزيات ( . ىي 

مترًا( وتصل األشجار المعمرة منيا  ٖ-ٕشجرة مثمرة ذات حجم متوسط يتراوح طوليا بين )
 ٓٔأمتار( أوراقيا ذات شكل قمبي مع أطراف مدببة طول األوراق يصل الى ) ٛمايزيد عن )

م( تسقط أوراقيا بالخريف وتزىر بالربيع وفي الصيف تنضج ثمار س ٗ-ٖسم( وعرضيا بين )
المشمش أزىارىا ذات لون أبيض مائل الى الوردي تبدو ثمارىا شبيية بثمار الخوخ حيث لون 
المشمش يكون أصفرًا أو برتقالي عميو مسحة حمراء , لثمرة المشمش نواة واحدة , وتختمف 

نتاجيا من شجرة ألخرى   .(ٚ)كمية طرحيا وا 
 ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٜٜٛ٘) مشمششجار الأبمغ مجموع عدد ي

 ( وىو في المرتبة السابعة من المجموع الكمي ألشجار الفاكية .%ٗ.ٖ) ةوبنسب
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ة بنسبو  ةشجر  (ٖٓٓٓمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي إذ جاءت
 ةالمرتبسة , يمييا مركز قضاء ىيت في نوع المشمش لمنطقة الدرامن مجموع  (%ٜ.ٓ٘)

 بةالمرتفي مييا , ت نوع المشمشمن مجموع  (%ٚٗة )وبنسب ةشجر ( ٕٔٚٚ)بعدد  ةالثاني
يمييا في  ىذا الصنفمن مجموع  (%٘.ٔ( شجرة وبنسبة )ٜٓبمغ )د دبع فراتال ةناحي ةالثالث
( من مجموع ىذا %٘.ٓ( شجرة وبنسبة )ٖٓناحية المحمدي بعدد بمغ ) ةالرابع ةالمرتب

( من %ٔ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٛالصنف , جاءت ناحية كبيسة في المرتبة الخامسة بعدد بمغ )
المجموع الكمي لصنف أشجار المشمش فقط  , تناقصت أعداده نتيجة أىمال المزارعين بسبب 
الظروف األمنية عمى الرغم من صغر المساحة المالئمة لزراعتو وتوفر التربة عمى جانبي 

ر الفرات الجيدة الصرف وقميمة المموحة فضاًل عن مالئمة الظروف المناخية لزراعة أشجار ني
 المشمش . 
 ةالبروميا ىي شجر  يضاً أموج ويدعى ىاشو الأالخوخ  أوالبرقوق الخوخ :  0-8-3

 ةالوردي ةوىو من الفصيم( prunus)جنس الفرعي الو ( prunus)من جنس الخوخ  اةذات نو 
الخوخ  ةلوان وقد يغطي ثمر ألا ةمختمف هُ وثمار  ةبيضاء وردي رهُ ازىأ ةينمو في المناطق المعتدل

 لةزالتيا بسيو أويمكن ة ضارب الى الزرق أخضر نظراً تمنُحيا م ةبيضاء مغبر  ةطبق ةالناضج
طمق عمى ثمار الخوخ يو  ة(الشمعيالذرورية  ةالطبق)سم باو تعرف  ةفوقي ةشمعي ةطبق هوىذ

 . (ٜٛ) سم القراصياأالمجفف 
لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٜٕٕ) خوخشجار الأبمغ مجموع عدد   

( وىو في المرتبة الثانية عشر من المجموع الكمي ألشجار %ٔ.ٓ) ةوبنسب ( م ٜٕٔٓ)
 الفاكية .

ة بنسبو  ةشجر  (ٛٔٔمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي إذ جاءت
 ةالمرتبصنف الخوخ لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في من مجموع  (%٘.ٔ٘)

 بةالمرتفي مييا , ت صنف الخوخمن مجموع  (%ٚ.ٙٗة )وبنسب ةشجر ( ٚٓٔ)بعدد  ةالثاني
أما ناحيتي  ىذا الصنفمن مجموع  (%ٚ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٗبمغ )د دبع كبيسة ةناحي ةالثالث

فمم تسجل أي عدد يذكر , ونتيجة ىذا التراجع السمبي ىو المنافسة ألنواع الفرات والمحمدي 
 لتي أدت الى العزوف في زراعتُو.الفاكية األخرى كمحاصيل الخضراوات والمحاصيل العمفية ا

  أشجار الرمان : 0-0
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شجرة الرمان ذات أزىار بيضاء وحمراء جميمة تتحول الى ثمار لذيذة ذات جمد قرمزي 
المون أو أصفر محمر تدعى جمنار ويحتوي غالف ىذه الثمرة عمى المئات من الحبوب 
المائية الالمعة الحمراء أو البيضاء المون وفي كل حبة بذرة صمبة أو لينة وفقًا لمنوعية 

 والصنف . 
ليا أغصان متدلية, في أطرافيا أشواك,  امتار( ٙ)يصل ارتفاعيا إلى  الرمان شجيرة

وأغصانيا وأوراقيا تميل إلى المون األحمر. وأزىارىا حمراء فاتحة المون جميمة المنظر. والثمرة 
كروية الشكل تحمل تاجًا, بينما قشرة الثمرة جمدية القوام, وتحتوي الثمرة عمى كثير من البذور 

أما األوراق  ,ولكن في الغالب تكون بمون أحمر قاني يل إلى البياض أحياناً الحمراء أو تم
فتسقط في الخريف ولذا فإن شجرة الرمان ليست دائمة الخضرة. وتسمى أزىار الرمان بالجمنار 

ويعرف الرمان بالمغة  ,وىي كممة معربة لكممة كمنار الفارسية التي معناىا ورد الرمان
يمكن  إذتبدأ أشجار الرمان في اإلثمار مبكرًا, ( , إيرمان)في القبطية و  (رمن)الفرعونية باسم 

الثالث من الزراعة في البستان, إال أن المحصول يكون قمياًل  العامأن تعطي محصواًل في 
 ,المبكرة من إثمار األشجار األعوامعالوة عمى صغر حجم الثمار وقمة جودتيا في ىذه 

وقد تعمر  عامًا, ٕٔ-ٓٔعند وصوليا إلى عمر وتعطي األشجار أعمى محصول ليا 
كيموغرام  ( ٖٓ- ٕ٘ ) ويتراوح محصول الشجرة الواحدة من عامًا, ٓ٘األشجار إلى عمر 

ب/أغسطس وتستمر حتى نياية أوتنضج الثمار عادة في الصيف في شير  من الثمار سنوياً 
  .(ٓٔ)حسب األصنافبحسب المنطقة و بشير أيمول/ سبتمبر 
أشجار الرمان في المناطق شبو االستوائية أذ تتوفر الحرارة والجفاف  توجد زراعة

وتنمو ايضًا في الترب الرممية والمزيجية الخفيفة والرسوبية والطينية الثقيمة ومقدار تحمميا 
لمموحة التربة , كما أن موطنيا األصمي ىو بالد العجم ومنيا أنتقل إلى بالد العرب وشمال 

لى باقي دول العالم االخرىأفريقيا وشمال غرب ا  .( ٔٔ)ليند وا 
لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٜٗٙٓٔ) رمانشجار الأبمغ مجموع عدد   

 %( وىو في المرتبة الخامسة من المجموع الكمي ألشجار الفاكية .ٖ.ٙ) ةوبنسب ( م ٜٕٔٓ)
ة بنسبو  ةشجر  (ٕٜٖٙمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي إذ جاءت

 ةالمرتبصنف الرمان لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في من مجموع  (%ٛ.ٜ٘)
 بةالمرتفي مييا , ت صنف الرمانمن مجموع  (%ٖ.ٖٚة )وبنسب ةشجر ( ٖٜٜٖ)بعدد  ةالثاني
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يمييا  ىذا الصنفمن مجموع  (%ٕ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٖٓٔبمغ )د دبع فراتال ةناحي ةالثالث
( من مجموع ىذا %ٕ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٜٕٔكبيسة بعدد بمغ )ناحية  ةالرابع ةالمرتبفي 

( %٘.ٓ( شجرة وبنسبة )ٓ٘الصنف , حمت ناحية المحمدي في المرتبة الخامسة بعدد بمغ )
من المجموع الكمي ليذا الصنف  , ان السبب في ىذا التراجع سوء األوضاع األمنية والخدمية 

قطاع المياه لفترات متكررة أسيمت في تراجع وما نتج عنيا إلنقطاع التيار الكيربائي وأن
أعدادىا فضاًل عن عمميات التحطيب التي قممت من أعدادىا ضمن فترات شحة الوقود وما 

 تبعيا من أحداث فأصبحت أخشاب النباتات ىي الوقود البديل . 
  : أشجار العنب 0-3

والعنب ىو ثمرة شجرة الكرمة , وقد  ( vitisىي شجرة نفضية تنتمي الى جنس )
%( ٔٚكغم( سنويًا في حال توفر الرعاية الجيدة , يستخدم ) ٖ٘يصل إنتاج ىذه الشجرة الى )

%( عمى شكل طازج أما النسبة ٕٚمن العنب الُمنتج عالميًا في صناعة النبيذ ويستيمك نحو )
لصناعة الزبيب أو يتم تعميبُو مع  الباقية تستخدم في صناعة المربيات والعصائر أو يتم تجفيفوُ 
لين  ةمر ناعم القشر ثفيكون , (ٕٔ)الفاكية األخرى كما يصنع من بذوره زيت بذور العنب 

ما بين ست  ةعاد عناب عمى عناقيد يوجد فيياألعمى شجر الكرم تظير ا ينمو عصيري
و ألوانيا سوداء أوتكون  صنافوِ أحسب بيتفاوت لون ثمار العنب  ةثمر  ةمرات الى ثالثمائث

ُيعد العنب من أشجار ,  (ٖٔ) بيضاء وأ ةالخضر الى المون تميل  ةذىبي وأ ةو بنفسجيأزرقاء 
المناطق المعتدلة الدافئة والمعتدلة الباردة , فيو يتطمب صيف حار جاف وشتاء معتدل 

 .(ٗٔ)( مئوي ولمدة شيرين في العام ˚ٓٔممطر , اذ يبمغ متوسط الحرارة أقل من )
تزرع أشجار العنب خالل المدة الموافقة بين منتصف شير كانون االول وأواخر شير 

 . (٘ٔ)شباط وأىم أنواعُو )ديس العنز , بيض الحمام , العجمي , الكشمشي ( 
 ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٖٔٗٚعنب )شجار الأبمغ مجموع عدد 

 جموع الكمي ألشجار الفاكية .( وىو في المرتبة السادسة من الم%ٖ.ٗ) ةوبنسب
ة بنسبو  ةشجر  (ٖٖٖ٘مغ )د بداالولى بع ةالمرتب في البغدادي ةناحي إذ جاءت

 ةالثاني ةالمرتبصنف العنب لمنطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت من مجموع  (%ٔ.٘ٗ)
 ةناحي ةالثالث بةمييا المرت, ت صنف العنبمن مجموع  (%ٔٗة )وبنسب ةشجر ( ٖٖٛٓ)بعدد 
 ةالرابع ةالمرتبيمييا  ىذا الصنفمن مجموع  (%ٔ.ٕٔ( شجرة وبنسبة )ٜٓٓبمغ )د دبع كبيسة
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( من مجموع ىذا الصنف , وجاءت %ٔ.ٔ( شجرة وبنسبة )ٓٛناحية المحمدي بعدد بمغ )
( من المجموع الكمي %ٛ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٓٙناحية الفرات في المرتبة الخامسة بعدد بمغ )

ت أعداده نتيجة أىمال المزارعين بسبب الظروف األمنية عمى الرغم من ليذا الصنف , تناقص
صغر المساحة المالئمة لزراعتو وتوفر التربة عمى جانبي نير الفرات الجيدة الصرف وقميمة 

 المموحة فضاًل عن مالئمة الظروف المناخية لزراعة أشجار العنب .
   أشجار التين :  0-4

( ينمتي الى العائمة التوتية , من الفاكية المقدسة Ficus carica-Lاألسم العممي )
ومعروفة في بالد الشرق عرفُو المصريون القدماء وسموُه )تيب( والكتب العبرية بأسم )تينو( 
المشتقة منيا بالعربية )التين( وفي الكردية والفارسية والتركية )ىنجير( أو أنجير أو عنحير , 

يمتد من السواحل وقد سمي التين باإلغريقية والالتينية )أرينيوز( ,  وُتعد سوريا مركزًا لو فيو
وتشير الدالئل التأريخية أنُو قد زرع في العراق في عيد االمبراطورية األشورية وقد عرُف 
العراقيين التين من العصر السومري وأىم أصنافُو تين الجبل وتين أكد , رغم قدم التين في 

ب بيولوجيتو ظمت مجيولة لقرون من عممية التمقيح واألخصاب فيو , حياة األنسان اال أن جان
حتى وقت قريب إذ شكل ثمرة التين مخروطي والتينة ذاتيا ال ُتعد ثمرة بالمفيوم العممي بل 
ىي ثمرة كاذبة فيي تمثل الحامل الزىري منتفخ وعصاري يضم داخمو تجويفًا تبطنُو عدد كبير 

الى بعض فالتينة ىي نورة زىرية مغمقة وىي من النورات  من أزىار التين مرصوصة بعضيا
المحددة المضاعفة , ينفتح ىذا التجويف نحو الخارج بفتحة موجودة في قاعدة المخروط 

( محاطة بأوراق حرشفية , أما الثمار الحقيقة فتكون صغيرة الحجم ال ostiolumتدعى )
ف الداخمي ليا وتكون من نوع الثمرة يتجاوز حجم الواحدة منيا رأس الدبوس , تبطن التجوي

( ذات غالف متصمب , ولمتين أربعة أنواع nutletالجافة غير المتفتحة والمسماة بالبندقية )
من األزىار جميعيا أحادية الجنس تجتمع أحيانًا الذكرية واألنثوية في تينة واحدة وأحيانًا تكون 

, ُيعد أشجار  (ٙٔ)حل وصنف التين العادي مستقمة , أىم أصنافُو التين البري وصنف التين الف
التين من األشجار المعروفة ألىميتيا العالجية وقد ُذكرت في القرآن الكريم في سورة التين , 
وأىم أنواعُو ) الوايت , الوزيري , كادوتا ( وبشكل لونين ) األبيض واألسود( ويمتد موسم 

, تجود زراعتُو في مختمف (ٚٔ)االول قطف التين من بداية شير آب وحتى أواخر شير تشرين 
 أنواع الترب , كما يكون مادة غذائية فيأكل طازجًا أو مجفف أو يستخدم كالمربيات ,
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 ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٛٔٙٔ) التينشجار أبمغ مجموع عدد  
 ( وىو في المرتبة التاسعة من المجموع الكمي ألشجار الفاكية .%ٜ.ٓ) ةوبنسب

ة بنسبو  ةشجر  (ٜٚٚمغ )د بداالولى بع ةالمرتب جاء مركز قضاء ىيت فيإذ 
 ةالثاني ةالمرتبصنف التين لمنطقة الدراسة , يمييا ناحية البغدادي في من مجموع  (%ٖ.ٜٗ)

 ةناحي ةالثالث بةمييا المرت, ت صنف التينمن مجموع  (%ٔ.ٛٗة )وبنسب ةشجر ( ٛٚٚ)بعدد 
 ةالرابع ةالمرتبيمييا  ىذا الصنفمن مجموع  (%ٗ.ٔبة )( شجرة وبنسٖٕبمغ )د دبع كبيسة

( لكل منيما عمى التوالي بنسبة  ٓٔ,  ٓٔوالخامسة ناحيتي الفرات والمحمدي بعدد )
( من المجموع الكمي ليذا الصنف , عمى الرغم من ارتفاع أسعارُه واتجاه %ٙ.ٓ,%ٙ.ٓ)

يدة عن األسواق واالستيراد مما دفع الكثير من المزارعين الى زراعتُو كون منطقة الدراسة بع
المزارعين عمى االىتمام بزراعتُو اال أن سبب تراجعُو لألعوام التي شيدتيا منطقة الدراسة 

 بسبب الظروف االمنية . 
كان سبب تراجع أعداد أشجار التين في بساتين منطقة الدراسة منيا األمراض وتيبس 
األطراف العميا من الشجرة , فضاًل عن ذلك أن األصناف المزروعة المعروفة محميًا بالتين 
الزراعي واليوائي المشيورة في منطقة الدراسة تزرع بالقرب من رأس الكرية )أكتاف النير( 

عرضة الى القطع والقمع نتيجة استغالل األنسان لحافة كتف النير كما أنُو فتكون األشجار م
في وقت إنتاج حاصل ىذه األشجار تتعرض محاصيميا لمسرقة فال يحصل المزارع عمى نتاج 
محاصيمُو من تمك األشجار فيي ال تدر لُو أي منفعة مما أدى الى أىماليا وتراجع أعدادىا 

 في أغمب البساتين . 
 نواع مختمفة اخرى )التوت , البمبر , النبق( : أ  0-5

: جنس شجر بري وزراعي من فصيمة القراصيات وقبيمة التويتات أوراقيا  فالتوت
فيو جنس شجر يزرع لثمرِه , يأكمُو األنسان ويربى عمى ورقِو  ثمارُه شماميل لذيذة الطعم حامة

حمر ,البري( تحتوي أنواع التوت عمى دودة القز وأنواعُو كثيرة )التوت األبيض , األسمر , األ
مغذيات نباتية مكافحة لمسرطان ولكن التوت األسود عمى وجو الخصوص يحتوي عمى تراكيز 
عالية جدًا من المواد الكيميائية والنباتية وتدعى األنثوسيانين يساعد عمى محاربة سرطان 

ح المعدنية ويحتوي عمى المريئ والجمد كما تحتوي ثمار التوت عمى كمية كبيرة من االمال
الفيتامينات والبروتين والمواد الدىنية والسكرية وحمض الميمون ويستخدم عصير التوت 
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تسمى بأسماء محمية ) التوكي أو الفرطاس ( يزرع عمى ضفاف نير . (ٛٔ) لألمراض العالجية
ربة من الفرات أو عمى جوانب السواقي لحاجتو الى الماء بصورة مستمرة ويزرع لحماية الت

فمُو مسميات عربية ) المخيط  أما البمبراألنجراف كما يستخدم كظميات في معظم البساتين , 
( سبستان ىو نوع Cordia myxa, أبو الروان , الجاو , اليمبو , غوج ( , األسم العممي )

من النباتات يتبع جنس السبستان من الفصيمة الحمحمية وتكون شجرة متوسطة الحجم 
متر( تكون األوراق بيضاوية عريضة ممساء  ٕٔمتساقطة األوراق يصل ارتفاعيا حوالي )

مموجة الحافة , واألزىار بيضاء صغيرة في نورات طرفية ومجاميع أبطية وثمارىا تؤكل , 
سم( لونيا بني المع مائل لمبياض , تتكاثر الشجرة بالبذور والعقل ,  ٕا حوالي )يبمغ قطرى

كما تحتوي الثمار عمى مادة ىالمية )مخاطية( تستعمل في عالج عدد من األمراض كما أن 
متر( وىي معمرة  ٘ٔ-ٕٔموطنيا األصمي أسيا االستوائية , فيي شجرة يصل طوليا حوالي )

( تزرع في التربة الجيرية بواسطة الجذور وتنقع البذور بالماء البارد عاماً  ٓٚ-ٓٙتتراوح بين )
, يزرع (ٜٔ)ساعات( ثم تتم زراعتيا بحفرة صغيرة , وُتعد شجرة ظمية وتسر الناظرين  ٙلمدة )

في بساتين مركز قضاء ىيت وناحية البغدادي لرغبة المزارعين في زراعة ىذا الصنف كونو 
 . مادة عالجية بالدرجة األساس

: أو العبري ىي ثمار شجرة السدر , النبق أو النبك أو السويد أو السدر :  أما النبق
( ىو جنس من النباتات يتبع الفصيمة السدرية من رتبة الورديات Rhamnusاألسم العممي : )

يضم شجيرات وأشجار صحراوية ذات أوراق كثيفة يصل أرتفاعيا في بعض األحيان إلى عدة 
بق في المناطق الجبمية وعمى ضفاف األنيار وينتشر بشكل واسع في منطقة أمتار يعيش الن

 . (ٕٓ)حوض األبيض المتوسط 
 ( م ٜٕٔٓ)لعام  ةالدراس ةفي منطق ةشجر ( ٘ٓٗٔ) الخرىشجار األبمغ مجموع عدد ا

 ( وىي في المرتبة العاشرة  من المجموع الكمي ألشجار الفاكية , إذ جاءت%ٛ.ٓ) ةوبنسب
من مجموع  (%ٕ.ٔ٘ة )بنسبو  ةشجر  (ٕٓٚمغ )د بداالولى بع ةالمرتبفي البغدادي  ةناحي

بعدد  ةالثاني ةالمرتبالكمي ليذه األصناف في منطقة الدراسة , يمييا مركز قضاء ىيت في 
 ةناحي ةالثالث بةالمرتفي مييا , ي ىذه األصنافمن مجموع  (%٘.ٙٗة )وبنسب ةشجر ( ٗ٘ٙ)
 ةالمرتبيمييا في  ىذا الصنفمن مجموع  (%ٛ.ٔشجرة وبنسبة )( ٕ٘بمغ )د دبع محمديال
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( من مجموع ىذا الصنف ,أما ناحية %ٗ.ٓ( شجرة وبنسبة )ٙناحية كبيسة بعدد بمغ ) ةالرابع
 ( .ٗالفرات لم تسجل أي عدد يذكر أو نسبة وذلك بسبب العوامل المذكورة سابقًا ,   خريطة )

 م( 0289منطقة الدراسة لعام ) ( توزيع األشجار النفضية في4خريطة )

 
 ( .ٖالمصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )

 ةو نسبالفاكهة حسب الوحدة الدارية محاصيل لنتاج ل التوزيع الجغرافي و كميات ا
 . ( م0289الى0229لممدة من )التغير 

أىميتيا , ُتعد الفاكية ذات مكانة ىامة فيي تدخل في الدخل االقتصادي القومي وليا 
بدأت مع ظيور اإلنسان عمى سطح الكرة األرضية فاقترنت بعممية الجمع وااللتقاط التي 
زاوليا اإلنسان عندما بدأ يقتات عمى ما يجمعو من بقايا النباتات وثمار الفاكية , وليا دورىا 
ة الخاص خالل العالقة التي جمعت اإلنسان ومناطق أنتشار الفاكية فمن خالل ىذه العالق

تكونت واستقرت المجموعات البشرية حول المناطق ذات الظروف الطبيعية المساعدة عمى 
نمو أشجار الفاكية , وفيما يخص أشجار الفاكية وبالرغم من االىتمام بزراعة أشجار الفاكية 
في منطقة الدراسة وتوفر التربة الخصبة الممتدة عمى جانبي نير الفرات التي ىي من أجود 

ب لزراعة أشجار الفاكية وتوافر الظروف المناخية المالئمة السائدة ليا اال أنيا في أنواع التر 
تراجع كبير لكميات إنتاجيا والسبب أنو دخول عامل المنافسة من قبل المحاصيل الحقمية التي 
باتت عامل يوفر مردود مالي لكثير من األسر الريفية لمنطقة الدراسة فضاًل عن وجود منافسة 
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الفاكية المستوردة من الدول المجاورة وعامل األرث وتفتت األرض الزراعية التي منتجات 
 ( .ٖ( , وشكل )ٗغيرت سمبًا في إنتاجية محاصيل الفاكية في المنطقة , جدول )

( ,أن البيانات جميعيا في ٘( وخريطة )ٖ( وشكل )ٗيتضح من بيانات جدول )
تغيير سمبي عدا ناحية الفرات التي جاءت بنسبة تغيير أيجابي إذ بمغ مجموع اإلنتاج في 

لعام طن(  ٕ.ٔٚ٘ٛ) بمغت إنتاجيتيا( م بينما ٜٕٓٓ( لعام )طن ٖ٘ٓٗٔ)منطقة الدراسة 
المرتبة في في مقدمتيا  , جاءت%( ٔ.ٓٗ-)      ( م وبنسبة تغيير سمبي بمغتٜٕٔٓ)

( م بينما ٜٕٓٓ%( لعام )ٕ.ٓ٘وبنسبة ) (طن ٚٛٔٚ) بإنتاج بمغ ناحية البغدادياالولى 
( م , وبنسبة تغيير سمبي بمغ ٜٕٔٓ%( لعام )ٚٗ( بنسبة )طن ٘.ٜٜٖ٘, )بمغت إنتاجيتيا

وبنسبة  (طن ٔ٘ٔٙبمغ ) بإنتاج مركز قضاء ىيتالمرتبة الثانية في ( , يمييا ٗ.ٗٗ-)
لعام  %(ٓٗ( وبنسبة )طن ٕ.ٜٖٔٗ) بمغت إنتاجيتيابينما  ( م ,ٜٕٓٓ%( لعام )ٖٗ)
 بإنتاجالمرتبة الثالثة في يمييا ناحية الفرات ( , ٗ.ٗٗ-, وبنسبة تغيير سمبي بمغ )( م ٜٕٔٓ)

( طن ٔ.ٚٚٙ) بمغت إنتاجيتيا( م بينما ٜٕٓٓ%( لعام )ٖ.ٖ( وبنسبة )طن ٕٚٗبمغ )
من مجموع إنتاج  ( ,٘.ٖٗوبنسبة تغيير إيجابي بمغ ) ( م ,ٜٕٔٓلعام ) %(ٛوبنسبة )

 بإنتاجيتيا ألشجار الفاكيةالمرتبة الرابعة في يمييا ناحية كبيسة الفاكية في منطقة الدراسة , 
( وبنسبة طن ٜ.ٖٓٗ)جاءت بينما م ( ٜٕٓٓلعام ) %(ٜ.ٕ( وبنسبة )طن ٘ٔٗ) تبمغف
خيرة ناحية ألالمرتبة افي يمييا ,  (ٚ.ٕ-بنسبة تغيير سمبي بمغ )و , ( مٜٕٔٓ%( لعام )٘)

 جاءت إنتاجيتيا( م بينما ٜٕٓٓ) ملعا %(ٙ.ٓ( وبنسبة )طن ٙٛبمغ ) بإنتاجالمحمدي 
من ,  (ٕ.ٕٔ-بنسبة تغيير سمبي بمغت )و ( م ٜٕٔٓ%( لعام )ٔ( وبنسبة )طن ٚ.٘ٚ)

 . مجموع إنتاج الفاكية في منطقة الدراسة 
راجع ألىتمام الدولة بتنمية القطاع الزراعي والذي تحتل فيو البساتين مكانتيا  وىذا

المرموقة , لذا تضاءلت الكمية اإلنتاجية بصورة كبيرة جدًا , وكذلك نتيجة الظروف األمنية 
والسياسية التي مر بيا البمد ويمر بيا من جانب أما الجانب األخر فيو أن المزارعين 

زراعية قاموا بجرف مساحات من بساتينيم ألنشاء الدور السكنية أو وأصحاب األراضي ال
زراعتيا بالمحاصيل الحقمية وىذا أنعكس في أيجاد ثغرة واسعة لتقميص كميات اإلنتاج 
والمردود المادي مؤثرًا بشكل كبير في اإلعتماد عمى اإلستيراد الخارجي لمفاكية وأىمال اإلنتاج 

 المحمي ليا .
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التغيير في النتاج ألشجار الفاكهة لمنطقة الدراسة لممدة من ( نسبة 4جدول )
 ( م0289الى0229)

 نسبة التغيير النسبة % ٜٕٔٓ النسبة % ٜٕٓٓ الوحدة االدارية

 ٗ.ٗٗ- ٓٗ ٕ.ٜٖٔٗ ٖٗ ٔ٘ٔٙ م. قضاء ىيت

 ٗ.ٗٗ- ٚٗ ٘.ٜٜٖ٘ ٕ.ٓ٘ ٔٛٔٚ ن. البغدادي

 ٘.ٖٗ ٛ ٔ.ٚٚٙ ٖ.ٖ ٕٚٗ ن. الفرات

 ٚ.ٕ- ٘ ٜ.ٖٓٗ ٜ.ٕ ٘ٔٗ ن. كبيسة

 ٕ.ٕٔ- ٔ ٘.٘ٚ ٙ.ٓ ٙٛ ن. المحمدي

 ٔ.ٓٗ- ٓٓٔ ٕ.ٔٚ٘ٛ ٓٓٔ ٖ٘ٓٗٔ المجموع
( مديرية زراعة األنبار , شعبة زراعة ىيت , وحدة التخطيط والمتابعة , بيانات الخطة السنوية ٔ)المصدر : 

 .   ٜٕٓٓلمموسم الصيفي والشتوي )غير منشورة( , لعام 
مديرية الزراعة في محافظة األنبار , شعبة زراعة ىيت , شعبة زراعة الفرات , شعبة ( وزارة الزراعة , ٕ)

 م . ٜٕٔٓزراعة البغدادي , , بيانات غير منشورة , لعام 
نسبة التغيير النتاجي ألشجار الفاكهة لمنطقة الدراسة لممدة من ( 3شكل )

 ( م0289الى0229)

 
 ( .ٗالمصدر : باالعتماد عمى جدول )    

( التوزيع الجغرافي ونسبة التغيير في النتاج ألشجار الفاكهة لممدة من 5)خريطة
 ( م0289الى 0229)
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 ( .ٗالمصدر : باالعتماد عمى جدول )

  إنتاج أصناف الفاكهة : -3-3-8
ان سبب التغيير السمبي إلنتاج الفاكية يعود لموضع األمني الذي يمر بو البمد 

المتعاقبة بسبب االحتالل وما يخمفو من مشاكل تؤدي الى ىذا التغيير والعمميات العسكرية 
كما أن تقسيم الحيازات الزراعية بسبب عامل اإلرث سببت عزوف المزارعين عن زراعة ىذه 
األشجار النظرة التي أصبحت عممية اإلنتاج ليا غير اقتصادية خصوصًا بعدما أصبحت 

  .( ٗ( , شكل )٘المساحات صغيرة , جدول )
( أنو بمغ المجموع الكمي لإلنتاج لمختمف أنواع ٗ( وشكل )٘إذ يتضح من جدول )
طن( وىي بكميات متباينة حسب أنواعيا وعمى مستوى  ٖٖٚٛالفاكية في منطقة الدراسة )

 النواحي لمنطقة الدراسة .
طن  ٕٕٓٗنتاج الفاكية بمجموع بمغ )إالمرتبة االولى في ت ناحية البغدادي ذ تصدر إ

طن ( , يمييا  ٖٖٚٛنتاج الفاكية البالغة )إ%( من المجموع الكمي لكمية ٕ.ٛٗبنسبة )( و 
%( من المجموع ٖ.ٔٗطن ( وبنسبة ) ٖٖٗٗالمرتبة الثانية بمجموع بمغ ) مركز قضاء ىيت

طن (  ٗٔٗبمجموع ) كبيسة ناحية فجاءتما المرتبة الثالثة أنتاج الفاكية, إالكمي لكمية 
المرتبة الرابعة  فراتنتاج الفاكية وجاءت ناحية الإ%( من المجموع الكمي لكمية ٘وبنسبة )
في ما أ%( من المجموع الكمي لكمية انتاج الفاكية, ٚ.ٗطن ( وبنسبة ) ٖٛٛبمجموع )
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%( من المجموع ٛ.ٓطن ( وبنسبة ) ٓٚبمجموع ) المحمدي ناحية جاءتخيرة فقد ألالمرتبة ا
 وحسب التصنيف االتي ( م ٜٕٔٓلمنطقة الدراسة لعام ) نتاج الفاكيةإالكمي لكمية 

 ( م 0289(توزيع إنتاجية بالطن ألصناف الفاكهة لنواحي منطقة الدراسة لعام )5جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( وزارة الزراعة , مديرية الزراعة في محافظة االنبار , شعبة زراعة ٔ)المصدر : 
 ٜٕٔٓبيانات غير منشورة , لعام ىيت , شعبة زراعة الفرات , شعبة زراعة البغدادي , 

 ( م0289(التوزيع النسبي لنتاج أصناف الفاكهة لمنطقة الدراسة لعام )4شكل )
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 ( . ٘المصدر : باالعتماد عمى جدول )   
كغم( وبمغت كمية  ٘ٗ) برتقالجاء متوسط االنتاجية لشجرة الاشجار البرتقال : -8

منطقة الدراسة , اذ بمغ في لمجموع االنتاجية النواع الفاكية  ولىاالنتاج ليذا النوع المرتبة اال
 من المجموع الكمي %(ٙ.ٖٖطن( وبنسبة ) ٕٙٓٛ) برتقالالمجموع الكمي لكمية انتاج ال

 %(ٖ٘عمى نسبة لألنتاج بمغت ) بأية النواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي لكمية االنتاج
 %(ٕ.ٓنتاجية بمغت )انسبة  بأقل الفراتبينما جاءت ناحية  برتقالمن مجموع انتاج صنف ال

 ( .5, شكل )فقط من مجموع انتاج ىذا الصنف 
 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف البرتقال في منطقة الدراسة لعام 5شكل )

 
       

 
 
 

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )      

كغم( وبمغت كمية  ٓ٘) نارنجنتاجية لشجرة الإلجاء متوسط ااشجار النارنج: -0
ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , نتاجية ألإللمجموع ا امنةالمرتبة الثفي نتاج ليذا النوع إلا

 من المجموع الكمي %(٘.ٔطن ( وبنسبة ) ٛ.ٕٚٔ) نارنجالنتاج إالمجموع الكمي لكمية 
 %(ٕ.ٓ٘نتاج بمغت ) عمى نسبة لإلألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي نتاج ألإللكمية ا

نتاج بمغت ) إلقل نسبة باأل كبيسةبينما جاءت ناحية   نارنجنتاج صنف الإمن مجموع 
     ( ٘ٗ, شكل )نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع  %(ٙ.ٓ

 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف النارنج في منطقة الدراسة لعام 6شكل )     

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )       
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كغم( وبمغت كمية  ٖٓ) نومينتاجية لشجرة الإلجاء متوسط ااشجار النومي : -3
ذ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاجية إللمجموع احادية عشر نتاج ليذا النوع المرتبة الإلا

لكمية  من المجموع الكمي %(ٖ.ٓطن ( وبنسبة ) ٕٚ) نومينتاج الإبمغ المجموع الكمي لكمية 
من  %(ٗ.ٕ٘نتاج بمغت )إلنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي أعمى نسبة لألنتاجية إلا

من  %(ٙ.ٚٗ) تنتاج بمغإنسبة جاء مركز قضاء ىيت ببينما   نومينتاج صنف الإمجموع 
 ( ٚى أي نسبة إنتاج تذكر , شكل ), ولم تحصل بقية النواحي عمنتاج ىذا الصنف إمجموع 

 م 0289(نسبة توزيع إنتاج صنف النومي في منطقة الدراسة لعام 7شكل )  

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )   
كغم( وبمغت  ٓٗ)  حامضلشجرة النتاجية إلجاء متوسط ااشجار الحامض : -3

ذ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاجية إللمجموع ا لثةنتاج ليذا النوع المرتبة الثاإلكمية ا
من المجموع  %(٘.٘ٔطن ( وبنسبة ) ٜٕٔٔ) حامضنتاج الإبمغ المجموع الكمي لكمية 

نتاج بمغت إلعمى نسبة لألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاجية إللكمية ا الكمي
نتاج إلقل نسبة باأل كبيسةبينما جاءت ناحية  حامضنتاج صنف الإمن مجموع  %(ٔ٘)

 ( .ٛ, شكل )نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع  %(ٕ.ٓ) تبمغ
 

 م 0289(نسبة توزيع إنتاج صنف الحامض في منطقة الدراسة لعام 8شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )        
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كغم( وبمغت كمية  ٓٛنتاجية لشجرة ال )إلجاء متوسط ااشجار الزيتون : -4
ذ بمغ أنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إلنتاج ليذا النوع المرتبة الثانية لمجموع اإلا

 من المجموع الكمي %( ٛ.ٖٓطن ( وبنسبة ) ٜٕٙ٘) زيتوننتاج الإالمجموع الكمي لكمية 
 %( ٚ.ٖٚنتاج بمغت ) إلعمى نسبة لألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاج إللكمية ا

)  تنتاج بمغإلقل نسبة باأل محمديبينما جاءت ناحية ال زيتونتاج صنف الإنمن مجموع 
 ( .ٜ, شكل )نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع  %(ٚ.ٓ

 م 0289نسبة توزيع إنتاج الزيتون في منطقة الدراسة لعام  (9شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )    
كغم( وبمغت كمية  ٖ٘)  تفاحنتاج لشجرة الإلجاء متوسط ااشجار التفاح :  -ثانياً 

ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إللمجموع ا خامسةنتاج ليذا النوع المرتبة الإلا
لكمية  من المجموع الكمي %(ٛ.ٗطن ( وبنسبة ) ٕٓٗ)  تفاحنتاج الإالمجموع الكمي لكمية 

من  %( ٖ.ٜ٘نتاج بمغت ) إلعمى نسبة لألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاج إلا
فقط  %(ٕ.ٓنتاج بمغت )إلباقل نسبة أل كبيسةبينما جاءت ناحية  تفاحنتاج صنف الإمجموع 

 ( .ٓٔ, شكل )نتاج ىذا الصنف إمن مجموع 
 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف التفاح في منطقة الدراسة لعام 82شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )       

كغم( وبمغت كمية  ٓٙ)  مشمشلشجرة ال نتاجإلجاء متوسط ا اشجار المشمش : -8
ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , أللمجموع االنتاج  السادسةنتاج ليذا النوع المرتبة إلا
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 من المجموع الكمي %(ٕ.ٗطن ( وبنسبة ) ٖٗ٘)  مشمشنتاج الإالمجموع الكمي لكمية 
 %(ٛ.ٓ٘نتاج بمغت )إلعمى نسبة لألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاج إللكمية ا

نتاج بمغت إلقل نسبة باأل محمديبينما جاءت ناحية ال  مشمشنتاج صنف الإمن مجموع 
, أما ناحية كبيسة لم تحصل عمى أي نسبة إنتاج نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع  %(ٔ)

 ( . ٔٔتذكر , شكل )
 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف المشمش في منطقة الدراسة لعام 88شكل )  

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )           

كغم( وبمغت كمية  ٖٓ)  خوخنتاج لشجرة الإلجاء متوسط ااشجار الخوخ :  -0
ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إللمجموع اعشر نتاج ليذا النوع المرتبة الثانية إلا

لكمية  من المجموع الكمي %(ٔ.ٓوبنسبة )طن (  ٜ.ٙ)  خوخنتاج الإالمجموع الكمي لكمية 
من  %( ٖ.ٔ٘نتاج بمغت ) إلعمى نسبة باألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاج إلا

فقط  %(ٚ.ٔنتاج بمغت )إلقل نسبة باأل كبيسةبينما جاءت ناحية   خوخنتاج صنف الإمجموع 
, أما ناحية المحمدي وناحية الفرات لم تحصل عمى أي نسبة نتاج ىذا الصنف إمن مجموع 

 ( . ٕٔإنتاج تذكر , شكل )
 

 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف الخوخ في منطقة الدراسة لعام 80شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )            

كغم( وبمغت كمية  ٓٗ)  رماننتاج لشجرة الإلجاء متوسط ااشجار الُرمان :  3-
ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إللمجموع ا رابعةنتاج ليذا النوع المرتبة الإلا
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لكمية  من المجموع الكمي %(ٔ.٘طن ( وبنسبة ) ٕٛٗ) رمانال نتاجإالمجموع الكمي لكمية 
من  %(ٚ.ٜ٘)نتاج بمغت إلعمى نسبة باألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاج إلا

 %(٘.ٓنتاج بمغت )إلقل نسبة باأل محمديبينما جاءت ناحية ال رماننتاج صنف الإمجموع 
 ( .ٖٔ, شكل )نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع 
 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف الرمان في منطقة الدراسة لعام 83شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )      

كغم( وبمغت كمية  ٕٓ)  عنبنتاج لشجرة الإلجاء متوسط ااشجار العنب :  -4
ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إللمجموع ا لسابعةنتاج ليذا النوع المرتبة اإلا

لكمية  من المجموع الكمي %(ٗ.ٓ( وبنسبة ) طن ٗ.ٕٖ) عنبنتاج الإالمجموع الكمي لكمية 
من  %(ٕ.ٜٗ) نتاج بمغتإلعمى نسبة لمركز قضاء ىيت أل الفاكية , جاءنواع ألنتاج إلا

نتاج بمغت إلقل نسبة باأل فرات والمحمديبينما جاءت ناحية ال عنبنتاج صنف الإمجموع 
 ( .ٗٔلكل منيما , شكل )نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع  %(ٙ.ٓ)

 
  

 م 0289لعام  ( نسبة توزيع إنتاج صنف العنب في منطقة الدراسة84شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )         
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نتاج إلكغم( وبمغت كمية ا ٖٓ)  تيننتاج لشجرة الإلجاء متوسط ا اشجار التين : -5
ذ بمغ المجموع إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إللمجموع ا عاشرةالة ليذا النوع المرتب

نواع ألنتاج إللكمية ا من المجموع الكمي %(ٚ.ٕطن ( وبنسبة ) ٖٕٕنتاج ال )إالكمي لكمية 
نتاج صنف إمن مجموع  %(٘ٗنتاج بمغت )إلعمى نسبة لألالفاكية , جاءت ناحية البغدادي 

فقط من مجموع  %(ٔنتاج بمغت )إلقل نسبة باأل فرات والمحمديبينما جاءت ناحية ال تينال
 ( .٘ٔلكل منيما , شكل )نتاج ىذا الصنف إ

 م 0289( نسبة توزيع إنتاج صنف التين في منطقة الدراسة لعام 85شكل )  

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )          

كغم( وبمغت  ٓ٘)  ألخرىا ألصنافنتاج لإلجاء متوسط اأصناف أخرى :  -ثالثا
ذ بمغ إنواع الفاكية لمنطقة الدراسة , ألنتاج إللمجموع ا تاسعةنتاج ليذا النوع المرتبة الإلكمية ا

 من المجموع الكمي %(ٛ.ٓطن ( وبنسبة ) ٓٚ) ىذه األصناف نتاج إالمجموع الكمي لكمية 
 %(ٗ.ٔ٘نتاج بمغت )إلعمى نسبة لألنواع الفاكية , جاءت ناحية البغدادي ألنتاج إللكمية ا

نتاج بمغت إلنسبة با قلكبيسة ألبينما جاءت ناحية  األصناف األخرىنتاج إمن مجموع 
, أما ناحية الفرات لم تحصل عمى أي نسبة نتاج ىذا الصنف إفقط من مجموع  %(ٗ.ٓ)

  ( .ٙٔإنتاج تذكر , شكل )
          

 م 0289( نسبة توزيع انتاج صنف االصناف االخرى في منطقة الدراسة لعام 86شكل )

 
 ( .٘المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )     
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يتضح من الدراسة الميدانية أن التباين المكاني لمتوزيع الجغرافي إلنتاج أشجار كما 
( م يظير فييا تناقض وتراجع ٜٕٔٓالفاكية بين الوحدات األدراية لعينة منطقة الدراسة لعام )

كبير فضاًل عن التشتت وعدم التجانس وىذا ما كشف عنو إذ بمغ المجموع الكمي إلنتاج 
موزعة بالتباين عمى النواحي إذ جاء مركز  طن( لعينة الدراسة , ٔ.ٖٚٙأشجار الفاكية )

%( ٚ.ٖٗ/طن( وبنسبة ) ٕ.ٕٛٚقضاء ىيت في المرتبة األولى ألعمى نسبة باإلنتاج بمغت )
من المجموع الكمي لإلنتاج , بينما جاءت في المرتبة االخيرة ناحية كبيسة ألقل إنتاج بمغت 

 .مجموع الكمي لإلنتاج ولجميع األصناف%( من الٗ.ٓ/طن( وبنسبة ) ٘.ٕ)
 االستنتاجات

ىناك تباين مكاني واضح في التوزيع الجغرافي لمحاصيل البستنة بين الوحدات -ٔ
 لمنطقة الدراسة. اإلدارية

التزايد المستمر الواضح في عدد السكان لو االثر الميم في الطمب عمى  -ٕ
والتوسع بيا , وىذا ما نالحظو في اعداد سكان  المنتجات الزراعية واالىتمام بالزراعة والعمل

الحضر والذين ييتمون وبشكل كامل في تأمين غذائيم عمى المناطق الزراعية وسكان الريف 
 لكامل اساسيم في انتاج واستخدام اراضييم لتوفير تمك الطمبات .

(عضوا, ٕٓ٘ٔ( والمساىمين فييا )ٕٓعمى الرغم من عدد الجمعيات وعددىا ) -ٖ
 .ان عمميا اداري فقط اال

( شجرة ٜٚ٘ٛٙٔوالبالغ عددىا ) ٜٕٔٓوفي مجمل عدد اشجار الفاكية لعام  -ٗ
%( ,ويمييا ٓ٘( شجرة وبنسبة)ٕ٘٘ٗٛ,جاءت في المرتبة االولى ناحية البغدادي بعدد بمغ )

%( , ويمييا ناحية ٕٗ( , وبنسبة )ٖٛ٘ٔٚبالمرتبة الثانية مركز قضاء ىيت بعدد بمغ )
%( , يمييا ناحية الفرات في المرتبة ٗ( , وبنسبة )ٜٙٔٙلمرتبة الثالثة بعدد بمغ )كبيسة با

%( , يمييا في المرتبة الخامسة واالخيرة ناحية ٖ( , وبنسبة )ٖٕٛ٘الرابعة بعدد بمغ )
 %( .ٔ( , وبنسبة )ٚٛٗٔالمحمدي بعدد بمغ )

لبغدادي بكمية وجاءت مراتب انتاج اشجار الفاكية وبالمرتبة االولى ناحية ا -٘
(, ٜٕٔٓ( طن لعام )ٕ.ٔٚ٘ٛ%(,من مجموع االنتاج البالغة )ٚٗطن( وبنسبة ) ٘.ٜٜٖ٘)

%( من كمية ٓٗ( طن وبنسبة )ٕ.ٜٖٔٗيمييا مركز قضاء ىيت بالمرتبة الثانية بكمية )
%( من كمية ٛ( طن وبنسبة )ٔ.ٚٚٙاالنتاج وفي المرتبة الثالثة جاءت ناحية الفرات بكمية )

%( من كمية ٘( طن وبنسبة )ٜ.ٖٓٗيمييا في المرتبة الرابعة ناحية كبيسة بكمية )االنتاج 
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%( من ٔ( طن وبنسبة )٘.٘ٚاالنتاج ,يمييا بالمرتبة االخيرة ناحية المحمدي بكمية بمغت )
 كمية االنتاج الكمي .

ىناك مجموعة من اآلفات واالمراض كانت وال تزال سببًا في تأخر عممية االنتاج  -ٙ
ميل اعداد االشجار في القضاء بسبب انتشارىا بشكل واسع وعدم القدرة لمسيطرة عمييا وتق

ولعدم مكافحتيا بشكل دوري ولجميع بساتين القضاء مما ساعد عمى طول مدة بقائيا وتكرارىا 
 في بقية المواسم االخرى.

تشجيع االستثمار المحمي واالقميمي والعالمي في مناطق القضاء بشكل خاص  -ٚ
والمحافظة بشكل عام لموقوف عمى االستغالل االمثل واالفضل لموارد ىذه المناطق والخروج 

 باإلنتاج االكبر واالفضل وتوفير الفرص المالئمة لمعمل لمعديد من ابناء القضاء والمحافظة.
 تالتوصيا

 وانتاجية اعداد لزيادة الحديثة العممية االساليب وفق عمى والمتقن الكفؤ العمل -ٔ
 عمى مرت التي االمنية السائدة لألوضاع حصيمة اال ىو ما انخفاضيا في الن االشجار
 لمبساتين. والخدمة االدارة سوء عمى عممت مما والعراق الدراسة منطقة

 زيادة عمى والعمل,  البساتين عمى العمراني والزحف االرض تفتيت مشكمة تالفي -ٕ
 معظم ان اذ,  االقتصادية ألىميتيا بالنظر والفاكية بالنخيل المزروعة البساتين مساحات
 وحده المزارع عمى االنتاج عممية مسؤولية فتقع,  دونم/  ٕٓ ال تتجاوز البساتين مساحات
 متخصصة مزارع واقامة لممزارع الدولة دعم من لو يتطمب ما وىذا,  عالية التكاليف وتكون

 كبيرة. امكانيات من تممكو لما
 لخدمة والمختبرية البحثية والدراسات التجارب واجراء االنتاجية العمميات تطوير  -ٖ
 الفاكية. اشجار من جديدة اصناف اليجاد والتنظيم والتخطيط القائمة البساتين

 اآلفات ومكافحة لمتربة والمفيدة لمبيئة الصديقة العضوية االسمدة استخدام -ٗ
 وترك بالتدىور وتيددىا واشجارىا نالبساتي محاصيل تصيب التي واالدغال واالمراض
 . المكافحة في االسالف من القديمة الموروثة االساليب
, االرشاد, التسميف, الزراعي االصالح)  وتفعيميا الزراعية السياسات دور تنظيم -٘
 لمحاصيل التسويقية لمعمميات المشترك العمل خالل من(,  والتعاونية الفالحية الجمعيات
 االشجار.
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