
(4238) 
 

 
 Volume 18- Issue 4- December 2021 0208 كانون األول – 4العدد  -88المجمد 

نتاج محاصيل الحبوب في ناحية االسحاقي جنوب محافظة صالح الدين  التمثيل الخرائطي لزراعة وا 
 د. عبدالرزاق صالح حماد    د. مهند فالح كزار                           

  جامعة سامراء ـ كمية االداب                         مديرية تربية االنبار
m.f.ziraq@gmail.com 

 :الممخص
تحتل دراسة الخرائط مكانًا بارزًا في الجغرافية والعموم األخرى لما توفره من 

واسعة ودقيقة في العرض والتحميل والربط والتفسير ومعالجة إمكانيات 
البيانات كطريقة ناجحة من حيث الدقة والتحميل, وأصبحت الطرائق 
الخرائطية وسيمة فعالة في التعبير عمى األفكار والعالقات التي تقع في 

 المكان .
نتاج محاصيل الحبو  ب تناولت ىذه الدراسة ))التمثيل الخرائطي  لزراعة وا 

في منطقة االسحاقي جنوب محافظة صالح الدين((  لتبين ما ليذا العمم 
من أىمية في الدراسة الجغرافية في إعداد خرائط متعددة لذلك ينبغي أن 
يختار الباحثين الطريقة التي تناسب الظاىرة, وىذه الطرائق وباستعمال 

اىر البرامج المناسبة لتمثيميا يمكن أعداد خرائط توضح توزيع الظو 
)الطبيعية والبشرية( وكذلك توزيع المحاصيل الزراعية بصورة خرائط كمية 

 توضيح التباين بين المقاطعات الزراعية
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Abstract: 

The study of mapping occupies great place within 

geographical studies as well as other sciences for what it 

presented from accurate wide capacities such as 

presenting, investigating joining, explanting and 

recovering of the data base as a good and accurate way 

of explanation. Ways of mapping has a great deal or 

mean for explanation about the ideas and the 

relationships that occur within the same area. 

This study dealt with ((Cartographic representation of 

the cultivation and production of grain crops in Ishaqi 

district, south of Salah al-Din Governorate)) to show the 

importance of this science in the geographical study in 

preparing multiple maps. Preparing maps showing the 

distribution of phenomena (natural and human), as well 

as the distribution of agricultural crops in the form of 

quantitative maps, clarifying the discrepancy between 

agricultural provinces. 
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 المقدمة :
يعد عمم الجغرافيا من العموم التي تيتم بتوزيع الظواىر مكانيًا وان ىذا التوزيع يتم عن 
طريق الخرائط, لذلك فان العالقة بين الجغرافيا وعمم الخرائط ىي عالقة وثيقة فعمم الخرائط 
وعمم الجغرافيا مترابطان وال يمكن فصل دراسة عمم عن آخر, وكذلك يمحظ ان الجغرافي 

لخرائط في توزيع الظواىر مكانيًا وتوضيح تباينيا, إن عمم الجغرافيا ولد من صمب يستعمل ا
عمم الخرائط لذلك أصبح جزًء ميمًا في دراسة الجغرافيا واالىتمام بيا ليس فقط لمن يدرس 
الخرائط إنما لكل من يدرس الجغرافيا بفروعيا المختمفة, إذ تسيل الخرائط فيم الظواىر 

دة التأكيد والتوأمة بين اإلشكال والخرائط يمكن المزج بينيم من خالل الدراسات الجغرافية, ولزيا
الخرائطية حتى من مجرد النظر والتطمع في الخرائط نستنتج معرفة العالقات المكانية وعقد 

 المقارنات بين ىذه المناطق, والظواىر التي تمثميا 
ارىا وىذه فكرة البحث التي ومعرفة الرموز التي تمثل كل الظواىر وتوضيحيا وانتش

يدور حوليا, لذلك تعد دراسة الخرائط من الركائز األساسية في الجغرافيا إذ بدونيا تفقد 
 الجغرافيا أداة ىامة.
 مشكمة البحث : 

 _يمكن صياغة مشكمة البحث بالسؤال االتي :
هل يمكن إعداد خرائط بواسطة رموز وطرائق خرائطية توضح التوزيع المكاني لزراعة     

نتاج الحبوب في ناحية االسحاقي ؟  وا 
 -ومن هذه المشكمة هنالك مشكالت ثانوية يمكن صياغتها:

نتاج الحبوب  .1 ما أىم الرموز التي ينبغي أن تختارىا لتمثيل التوزيع المكاني لزراعة وا 
 الموضوعية في منطقة الدراسة ؟في الخرائط 

 ما الطرائق التي يمكن استعماليا في أعداد الخرائط الموضوعية الخاصة؟  .2
يجاد التباين بينيا ؟    .3  كيف يتم تمثيل إنتاج المحاصيل خرائطيا وا 

 فرضيات البحث :
 _ىي اإلجابة المبدئية عن المشكمة ويمكن صياغة الفرضيات عمى النحو االتي: 
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أعداد الخرائط متعددة واستعمال الطرائق الخرائطية يمكن أن تكون خرائط إن طرق  .1
متعددة لكن ينبغي أن يختار الباحثين ما يتالءم مع موضوع البحث والموضوع الذي يدور 

 حولو البحث .
إن المقومات الجغرافية ) الطبيعية والبشرية( التي تتمتع بيا منطقة الدراسة ىي التي  .2

مجال الزراعي وان متطمبات كل محصول تكون مختمفة وليس متشابو حتى جعمتيا ميمة في ال
لو كان المحصول يزرع في الموسم الواحد وأن الخرائط تعد من الوسائل الميمة في توضيح 

 ذلك.
يتم تمثيل انتاجية المحاصيل من خالل استخدام مجموعة من وسائل التمثيل  .3

دوائر النسبية والتي تعطي لمقارئ القدرة عمى الخرائطي منيا التظميل المساحي واالعمدة وال
 التمييز البصري لإلنتاجية الزراعية لممقاطعات الخاصة بمنطقة الدراسة.

 -مساحة وموقع منطقة الدراسة: 
و  333,393, وىي تمتد بين دائرتي عرض) 2( كم387بمغت مساحة منطقة البحث )

رقًا, ضمن محافظة صالح الدين وىي ( ش443,353و  433,563( شمااًل, وخطي طول ) 343,353
تابعة اداريا لمركز قضاء بمد في جنوب المحافظة, يحدىا من جية الشمال قضاء سامراء 
ومن جية الجنوب قضاء الفارس ومن جية الشرق مجرى نير دجمة اما من جية الغرب 

طقة (, وتتألف من1فيحدىا ريف قضاء سامراء وقناة الثرثار كما ىو موضح في الخريطة )
( والخريطة 1البحث من سبع مقاطعات زراعية موزعة عمى مساحتيا كما موضح في الجدول)

(2.) 
اي  2( كم24,363وتعد ىذه المساحة جزء من مساحة محافظة صالح الدين البالغة )

( دونم وىي مساحة ليست بالقميمة حيث اعطت ىذه المساحة الواسعة 9,745,233ما يعادل )
اء التربة بين مقاطعات المنطقة وينعكس ىذا التباين في المساحة عمى صفة التباين بين اجز 

 التربة وزيادة مشاكميا من خالل التأثيرات الطبيعية والبشرية عمى تربة منطقة الدراسة .
 .( موقع منطقة الدراسة8خريطة )
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المصدر: من عمل الباحثين اعتمادًا عمى الييأة العامة لممساحة و خريطة العراق االدارية بمقياس رسم 

( باستعمال برنامج 533,333:1( وخريطة صالح الدين االدارية بمقياس رسم )1,333,333:1)
MAp10.3ARC. 
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 ( المقاطعات ضمن منطقة الدراسة0خريطة)

 
( 25,333:1المصدر: من عمل الباحثين اعتمادًا عمى خريطة الكادسترو لمنطقة االسحاقي بمقياس رسم )

 .ARC MAP 10.3باستخدام برنامج 
 ( عدد المقاطعات مع مساحاتها بالدونم8جدول )

 المساحة )دونم( رقميا اسم المقاطعة ت
 13,333 15 ناحية االسحاقي )أبو صفو( 1
 6,291 13 شجر وجبارات 2
 4,233 13 نيروانات 3
 43,233 14 الفرحاتية 4
 7,333 16 كبان 5
 28,354 17 ابار بطيخ 6
 56,333 33 الجزيرة 7

 154,775 -مجموع مساحات المقاطعات لمنطقة الدراسة :
,  المصدر : وزارة الزراعة , مديرية زراعة صالح الدين , الشعبة الزراعية في قضاء بمد وناحية االسحاقي

 , )بيانات غير منشورة ( 2339التخطيط والمتابعة , مساحات المقاطعات الزراعية , صالح الدين , 
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                    -يهدف البحث إلى : ىدف البحث :
إعداد الخرائط يتطمب االىتمام بقواعد التصميم من اختيار المتغيرات البصرية وأنماط  .1

رسم الخريطة وذلك إلظيار الصورة التي  تبرز أنماط التوزيع المكاني ومواءمتيا مع مقياس 
التوزيع بالمقارنة مع مفتاح الخريطة, وان قمة الدراسات في ىذا المجال الميم في الجغرافية  

 ساعدت عمى االىتمام في الموضوع .
إنشاء خرائط موضوعية لممقومات الجغرافية )الطبيعية والبشرية( لممساىمة في إعداد  .2

لمنطقة االسحاقي لما ليذه المحافظة من أىمية في الزراعة وتوزيع ىذه  خرائط زراعية
المقومات وتوضيح متطمبات الحبوب ) القمح, الشعير, الذرة الصفراء( مكانيًا بواسطة خرائط 

 حتى يمكن من خالليا مالحظتيا مكانيًا وزمنيًا .
نتاج الخرائط ل .3 تواكب التطور العممي استخدام التقنيات الحديثة والمتنوعة في إعداد وا 

 وتكون وسيمة ميمة في خزن الخرائط الجغرافية وتحديثيا .
 منهج البحث :

 تتبع الدراسة المناىج اآلتية :
المنيج االستقرائي: الذي ييدف إلى استقراء األشياء, أي ) دع الحقائق تتكمم( وىو  .1

 االنتقال من الجزئيات إلى العموميات . 
االعتماد عمى الوسائل اإلحصائية والكمية في إطار برنامج منيج التحميل الكمي: أي  .2

 التحميل المكاني والوصول إلى نتائج دقيقة لتحقيق أىدافيا .
المنيج النظم المعاصر ) التقاني( لمنمذجة المعموماتية والخرائطية اآللية باستخدام  .3

ج خرائطية اكثر تقنية نظم المعمومات الجغرافية وبيانات االستشعار عن بعد إلعداد نماذ
 ادراكا3.

 خرائط المقومات الجغرافية لزراعة محاصيل الحبوب في ناحية االسحاقي: 
إن فكرة المقومات الزراعية لم تكن وليدة المحظة فمنذ القدم كان اإلنسان يبحث عن 
الظروف المالئمة لكل محصول لذلك تخصصت كل منطقة بمحصول معين, ولكي تساىم 

ل محصول من حيث الكمية والنوعية, ان فكرة المتطمبات تطورت عمى أن في زيادة اإلنتاج لك
لكل محصول زراعي متطمبات محددة وال يمكن لمنبات أن ينمو فوق الحدود القصوى كذلك ال 
يمكن لو أن ينمو دون الحدود الدنيا أو تؤثر عميو, كذلك أن ىذه المتطمبات تختمف من 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4839 ) 
 

ذا توفرت ىذه المت طمبات في منطقة أو إقميم معين فأن ذلك اإلقميم أو محصول إلى آخر, وا 
المنطقة سوف يعطي أفضل النتائج, ويعد القطاع الزراعي صاحب الدور الكبير في توفير 

 الغذاء لإلنسان إال أن لكل منطقة مقومات قد ترسم شخصية المكان .
 اواُل: عوامل الجغرافية الطبيعية:

 .البنية الجيولوجية :1
البنية الجيولوجية لو أىمية خاصة لما توضحو من حيث نوع التربة وطرائق تكونيا إن دراسة 

والمواد المعدنية والعضوية التي تتكون منيا كذلك إعطاء نبذة عن التطور التاريخي لممنطقة, 
كذلك ليا أىمية في تفسير بعض الظواىر الجغرافية التي يتعذر في الوقت الحاضر فيميا ما 

 .(1)اريخيا الجيولوجيلم يتطرق إلى ت
تغطي رواسب الزمن الرابع أغمب سطح منطقة الدراسة, وتتبع مع مجرى نير دجمة, إذ يمقي 
بحمولتو في ىذه المناطق, ترسبت قسم من المواد الناعمة والخشنة وتتكون من غرين رممي 

 ( م, ويتضح23-15ناعم إلى خشن فتاتي وطين غريني, وقد يتراوح سمك الترسبات بين )
( تعدد التكوينات الجيولوجية ضمن منطقة الدراسة, وأصميا يعود إلى الزمن 3من الخريطة )

, (2)الرابع وتتراوح أعمارىا من عصر)الباليستوسين( المبكر إلى عصر)اليولوسين( المتأخر
 وكما يأتي :

 ( جيولوجية منطقة الدراسة3خريطة )
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بإستخدام  253333/1سامراء الجيولوجية بمقياس رسم المصدر: من عمل الباحثين اعتمادًا عمى لوحة 
 .ARC MAP 10.3برنامج

 -تكوين انجانة :
يعود ىذا التكوين إلى عصر المايوسين المتأخر, ويتألف بشكل عام من حبيبات قد 
ترسبت في البيئة النيرية, وشكل ىذا التكوين من تعاقب طبقات من الحجر الطيني والغريني 

خور الجبسية تعد من أكثر الصخور انتشارًا في ىذا التكوين, ويتراوح والرممي, إذ أن الص
( م, فضال عن تواجد الصخور الجيرية بشكل طبقات خفيفة 6-3سمك ىذه الصخور بين )

 ( م, يتواجد ىذا التكوين في الجزء الغربي من منطقة الدراسة .2.5-3.5يتراوح سمكيا بين )
 -رواسب الفيضانات النيرية :

في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من منطقة الدراسة, مع طول امتداد نير تتواجد 
دجمة, وترب ىذه الرواسب ناعمة وجيدة الصرف ومالئمة لزراعة البساتين والخضر واحتوائيا 
عمى المواد العضوية المالءمة لمزراعة, مما دعت الحاجة الى زراعتيا وبشكل كبير مع طول 

 . (3)مجرى النير
 -مراوح الفيضية :رواسب ال

إن رواسب المراوح الفيضية ىي عبارة عن ترسبات نيرية وذات شكل مخروطي, 
وتتجو أسفل المنحدرات, وان المراوح الفيضية تختمف في اطواليا, إذ تتراوح بين  أمتار متعددة 

 .(4)إلى عدد  من الكيمومترات, ايضا تختمف في سمك رواسبيا وانحدارىا 
 السطح:.2

من العوامل المساعدة عمى الزراعة والذي لو أثر في تطور النشاط  يعد السطح
الزراعي, ويظير ىذا االرتباط من خالل ثالثة أنواع من الخرائط لدراسة السطح وىي خريطة 
أقسام السطح وخريطة خطوط االرتفاع المتساوي وخريطة مستويات السطح, وتعد المناطق 

كثيرة منيا سيولة إجراء العمميات الزراعية )منيا السيمية أنسب المناطق لمزراعة ألسباب 
الحراثة والري( وبعد التطور العممي أصبح استعمال اآلالت  يتحدد عمى ضوء السطح لذلك 

 .(5)يعد السطح من المتطمبات الميمة
(, بحيث تكون 4يمتاز سطح  منطقة الدراسة بانحدار تدريجي كما في الخريطة )

ن مداىا عممية اإلرواء فييا سيمة,  كذلك يتميز سطحيا بوجود سيل فيو تضرسات خفيفة, وا 
( م, وأعمى األجزاء توجد في الغرب والشمال الغربي, إذ أن 45بين أعمى وأوطأ نقطة حوالي )
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( 35( م, وأخفض أجزائو في الجنوب الشرقي, إذ يمتد خط ارتفاع ) 83امتداد خط ارتفاع )
 .(6)( درجة فقط3,25معدل )م, قرب نير دجمة, فيكون االنحدار بطي ب

     -ىذا ويمكن تقسيم اجزاء السطح في منطقة الدراسة إلى التقسيمات االتية:
( 4-1أ.السيل الفيضي : إذ تظير ىذه المنطقة بشكل شريط ضيق يتراوح عرضيا ما بين )

كم في الجانب االيمن من مجرى النير وأكثر المناطق ارتفاعا ضمن ىذه المنطقة ىي 
 . (7)ابار بطيخ ( 17كبان , 16المقاطعات الزراعية الشمالية من ناحية االسحاقي وىي )

تشكل قسم واسع من منطقة الدراسة, وىذه ظاىرة عامة في  -ب .منطقة المدرجات النيرية:
األجزاء الغربية منيا وتمتد حتى منخفض الثرثار, ومن مميزاتيا وجود الحصى في تكويناتيا 

(% مع امتزاجو بدقائق الرمل والغرين, وقد  63 – 53لجبس التي تتراوح بين ) وارتفاع نسبة ا
شكمت ىذه التكوينات عائقا بمد شبكات الري وتعرضت قنوات متعددة في مشروع االسحاقي 
الى ىبوط أجزاءىا وخاصة في ىذه المنطقة, مما أعاق وصول مياه الري إلى مناطق ُأخرى, 

ن ىذه المنطقة ترتفع عن من ( م, وقد يصل ارتفاعيا 13-7طقة السيل الفيضي بما يتراوح ) وا 
 ( م في بعض المناطق فوق مستوى سطح البحر.55الى )

ج .منطقة مجاري االنيار القديمة : تمتد إلى الجنوب من مركز ناحية االسحاقي باتجاه 
ة الجنوب الشرقي إلى خارج حدود منطقة الدراسة, مع طول نير دجمة وىي منطقة منخفض

عما يجاورىا من األراضي وتمتد في مجرى نير دجمة القديم إلى الغرب من مجراه الحالي منذ 
ه(, إذ تشكل سطح ىذه المنطقة من الطمى والغرين, والنخفاض 132العصر العباسي )

أجزاءىا في مجرى نير دجمة القديم تحولت إلى منخفضات ممحية ومستنقعات تنمو فييا 
 دي .بعض نباتات القصب والبر 

يتطمب محاصيل الحبوب سطح ذا انحدار خفيف يسمح بجودة الصرف لممياه الزائدة 
عمى الحاجة, ومنطقة الدراسة تتميز بأنيا شديدة االستواء إال في بعض المظاىر الطبوغرافية 
المتمثمة في أكتاف األنيار وقنوات الري القديمة والحديثة, حيث يمحظ أن محصول الشعير 

ق السيمية وكذلك يجود في أراضي تتميز بانحدار بسيط من أجل عمميات يجود في المناط
صرف المياه الزائدة أو استعمال اآلالت, وبما أن القمح يعد من المحاصيل التي تشغل 
مساحات واسعة في الزراعة لذلك ساعد انبساط األرض عمى استعمال اآلالت الزراعية وكذلك 

نحدار التدريجي فيعد من العوامل المساعدة عمى زيادة سيولة ري المساحات الواسعة, أما اال
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وكذلك محصول الذرة فيعد من المحاصيل التي , (8)اإلنتاج وتيوية التربة والتصريف الزائد
يكون تأثير السطح عمييا محدودّا وتنمو الذرة في مناطق متباينة االرتفاع وتساعد اآلالت 

 .الزراعية عمى زراعة أكبر مساحة من األراضي 
 .المقومات المناخية :3

يعد المناخ من المتطمبات األساسية لذلك يؤثر في طبيعة ونوعية اإلنتاج الزراعي 
حيث أن كل محصول يحتاج إلى خصائص مناخية معينة, وأن المحاصيل التي تزرع في 

, ويمحظ أن (9)ظروف مناخية مماثمة نالحظيا تبعد مسافات كبيرة رغم تشابو ظروف المناخ
المحاصيل الزراعية تجود في ظروف معينة وتقل أو تتأثر في بعض الظروف لذلك اختمفت 
حدود كل محصول عن آخر, ونالحظ أن اختالف اإلنتاج النباتي من سنة إلى أخرى ىو 
نتيجة اختالف الظروف المناخية لذلك تتأثر المحاصيل المزروعة في بالتطرف المناخي 

 . (13)الكمية والنوعية فضاًل عمى التأثير من الناحية
 أ .درجة الحرارة:

درجة الحرارة ىي من عناصر المناخ والتي تتميز بأنيا متوفرة في معظم أنحاء الكرة 
األرضية ولكنيا تختمف من حيث ارتفاعيا وانخفاضيا وتعد من العناصر األساسية في نمو 

ول فصل النمو ونوع . وأن درجة الحرارة تعتبر العامل المحدد لط(11)المحاصيل الزراعية
المحصول وكذلك تؤدي درجات الحرارة دورًا في كمية اإلنتاج وىذا ما أدى إلى تخصص 

إما المحاصيل التي تزرع في منطقة ما  ,زراعي في المناطق وارتباط بعض المحاصيل فييا
فأنيا تزرع في موسم معين لكنيا تختمف من حيث أن لكل محصول درجة حرارة معينة والحد 

نى الالزم لمحصول معين أثناء فصل النمو وكذلك لكل محصول درجة حرارة مفضمة األد
لنموه, وكذلك درجة حرارة صغرى ال ينمو إذا قمت عنيا درجة الحرارة ودرجة حرارة عظمى 

 تصعب عمى المحاصيل تحمميا.
( درجات الحرارة العميا و الدنيا والمثمى لنمو بعض محاصيل الحبوب في منطقة 0جدول)

 لبحثا
 درجة الحرارة محصول

الدنيا)صفر النمو( 
 (º)م

 درجة الحرارة
 (ºالعميا)م

 

 درجة الحرارة
 º) المثمى)م
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 القمح
 الشعير

 الذرة الصفراء
 

4-5 
4-5 

82 
 

42-40 
38-42 
42-45 
 

04-07 
02-00 
30-35 
 

 .64, ص2333, دمشق, 1, أصول الجغرافية الزراعية, طالمصدر: صالح محمود وىبي 
 ( لكل محصول درجة حرارة عميا ودنيا ومثالية .2من الجدول ) ويمحظ

( ويجود ويعطي أحسن إنتاج 15ويحتاج القمح إلى درجة حرارة معدليا ال يقل عن ) م3
( ودرجة الحرارة الدنيا التي يتوقف عندىا نمو  27 -23في درجة الحرارة المثالية بين ) م3

( أما درجة ال 5-4المحصول و تتراوح بين ) حرارة العظمى التي يقل ويذبل عندىا المحصول م3
(42 -43فيي تتراوح بين ) م3

. أما محصول الشعير فيو من المحاصيل التي تتحمل (12)
ظروف مناخية مختمفة وقريبة من ظروف القمح في درجات الحرارة, ويحتمل االنخفاض في 

( وخصوصاً 22 -23درجات الحرارة, ودرجة الحرارة المثالية لمشعير ) إذا كان الجو معتدل  م3
 .(13)البرودة

أن محصول الذرة الصفراء فيحتاج ىذا المحصول إلى درجة الحرارة المثالية إذ يتراوح 
( ففي درجة حرارة )35 -32بين ) ( يتوقف نمو المحصول نيائيًا ويبدأ بدرجات حرارة 13م3 م3

( وتزداد سرعة النمو بارتفاع الحرارة ولغاية )13) ( في حين تن27م3 خفض معدالت النمو في م3
( ومن ىذه الدرجة وحتى )41درجة حرارة ) ( يكون النمو بطيئًا حتى يتوقف النمو, أما 44م3 م3

( وتتراوح درجة الحرارة الدنيا بين )44 -43درجة الحرارة العميا تتراوح بين ) (13 -8م3 م3
. إن  

لصيف, وانخفاضيا في أىم ما يميز درجات الحرارة في منطقة الدراسة ىو ارتفاعيا في فصل ا
 ( .3فصل الشتاء, ومن مالحظة الجدول )
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(المعدالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة)ْم( في محطة سامراء  لممدة 3جدول)
(8982-0287) 

درجات الحرارة  األشهر
 العظمى

درجات الحرارة 
 الصغرى

 معدالت درجات الحرارة

 9.4 4 84.3 كانون الثاني
 88.5 5.9 85.6 شباط
 86 9.4 08.3 آذار

 00.7 84 06.9 نيسان
 08.5 02.4 34.5 ايار

 30.7 04.9 42.0 حزيران
 36.8 07.3 43.5 تموز
 37 06.5 43.7 أب

 38.7 03.0 37.8 أيمول
 06.4 87.7 30.3 تشرين األول
 86.7 82.7 00.4 تشرين الثاني
 82.9 5.8 86.8 كانون األول

 03.3 85.8 09.5 المعدل السنوي
 ,)بيانات غير منشورة(  2317المصدر: الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسم المناخ ,

في فصل الشتاء فقد سجمت ادنى درجات الحرارة العظمى والصغرى في شير كانون 
, فضاًل عن ذلك البد من التعويض لمنباتات 4( م3  و )14,3الثاني إذ بمغت ) بالمياه ( م3

بسبب ما تخسره من ارتفاع في التبخر ودرجات الحرارة , فالمناطق البعيدة عن مشروع 
االسحاقي من منطقة الدراسة تعاني من ىذه المشكمة أكثر من بقية المناطق بسبب نوعية 
المياه المستعممة وكمياتيا قميمة متمثمة بمياه اآلبار وبسبب ارتفاع معدالت درجات الحرارة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4845 ) 
 

عن التبخر العالي, مما يساىم في التقميل من كمية االنتاج ضمن ىذه المنطقة وبشكل فضاًل 
. اذ إن المحاصيل تختمف من حيث مراحل نموىا في حاجتيا إلى الحرارة حيث تختمف  كبير

في مرحمة اإلنبات ومرحمة النمو الخضري ومرحمة النضج . اذ أن محاصيل الشعير والقمح 
ار طويل لكي تسيم في عممية األزىار واألثمار بنجاح لذلك أطمق تحتاج إلى أيام ذات ني

عمييا محاصيل النيار الطويل, أما محصول الذرة الصفراء الذي يزرع في العروة الخريفية 
 فيتميز بأنو يكون سريع اإلزىار وذلك لقصر النيار.

 المطر :
ذات أىمية قصوى يعد المطر المصدر الرئيس لممياه السطحية والجوفية, وكما تعد 

في المناطق التي تعتمد عمى األمطار في الزراعة, اذ إن كمية األمطار المتساقطة وفصل 
سقوطيا ونظام سقوطيا ىو الذي يحدد نمو المحصول الذي يمكن زراعتو, وسقوط األمطار 
في فصل النمو وتكون المحاصيل في حاجة ليذه األمطار, وتعتمد فاعمية األمطار عمى 

 . رارة ومعدل التبخر وكذلك نوع التربة والغطاء النباتي لمتربةدرجة الح
( معدالت المجاميع الشهرية والسنوية لألمطار المتساقطة )ممم( في محطة سامراء 4جدول)

(8982-0287) 
ك  األشير

 الثاني
نيسا آذار شباط

 ن
حزيرا أيار

 ن
تمو 
 ز

آ
 ب

ت  أيمول
األو 
 ل

ت 
 الثاني

ك 
 األول

 المجموع

المعدال
 ت

09.
8 

03.
0 

58.
8 

88.
0 

7.
8 

2 2 2 2.7
5 

8.
9 

05.
5 

08.
3 

231.2
5 

,  2317المصدر: وزارة النقل , الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسم المناخ , بغداد , 
 )بيانات غير منشورة( .

 الرياح :
النتح وزيادتو أو قمتو في المنطقة وليا دور  -والرياح ليا دور ميم في عممية التبخر  

كذلك ليا دور في عممية فصل البذور عمى القش أو ما يطمق عمييا  ,في نقل حبوب المقاح
التذرية, وليا دور في تزويد المحاصيل بغاز ثاني أوكسيد الكاربون الالزم لعممية التركيب 

 . (14)الضوئي
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-8982الرياح ) م / ثا ( في محطة سامراء لممدة ) ( المعدالت الشهرية لسرعة 5جدول)
0287) 
كالثان األشير

 ي
شبا
 ط

نيسا آذار
 ن

حزيرا أيار
 ن

تمو 
 ز

أيمو  آب
 ل

ت 
األو 
 ل

ت 
الثان
 ي

ك 
األو 
 ل

المعد
 ل 

المعدال
 ت

1.8 2.4 2.
6 

2.9 2.
9 

3.4 3.4 3.
1 

2.5 2.3 1.9 1.6 2.31 

العراقية والرصد الزلزالي , قسم المناخ , بغداد , )بيانات  المصدر / وزارة النقل, الييئة العامة لألنواء الجوية
 . 2317غير منشورة( , 

من حيث التقميل من حرارة الصيف أو من خالل التقميل من عدد مرات الري لمحقول 
حيث أن ىنالك عالقة كمما كانت الرياح جافة كمما كثرت مرات الري لممحاصيل وخصوصًا 

( 5الرياح وتوزيعيا عمى منطقة الدراسة . ومن الجدول )المحاصيل الصيفية لقد وضحنا 
( يتبين أن سرعة الرياح تشتد ضمن منطقة الدراسة خالل أشير الصيف فقد تصل 4والشكل )

 . (15)( متر/ ثانية في شير تموز3,4إلى )
 .التربة :4

تتباين انواع الترب ضمن منطقة الدراسة تباينا ممحوظا, وان من المفيد جدا ان لم 
يكن ضروري معرفة االنواع السائدة التي تقع ضمن اي منطقو معينة من اجل معرفة كيفية 

 -( ومنيا:4استثمارىا في المجال الزراعي كما ىو موضح في الخريطة )
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 ( التوزيع الجغرافي ألنواع الترب في منطقة الدراسة4خريطة )

 
بمقياس رسم  1963بيورنك لتصنيف الترب في العراق المصدر / من عمل الباحثين اعتمادًا عمى خريطة 

(1,333,333:1.) 
ىي عبارة عن تربة تتكون من مزيج من الرمل و الطين, وُتعد  -تربة اكتاف االنيار: .1

أفضل أنواع الترب لإلنتاج او االستصالح الزراعي, كذلك تعد من اكثف المناطق المزروعة 
تصريفيا العالي واعتمادىا عمى مياه نير دجمة بالمحاصيل الزراعية بسبب خصوبة تربتيا و 

في عمميات اإلرواء من خالل المضخات المنتشرة عمى امتداد مجرى النير, توجد ضمن 
كبان ( ضمن منطقة الدراسة عمى طول  16ابو صفة,  15شجر وجبارات,  13المقاطعات )

 حافات تمك المقاطعات المحاذية لنير دجمة.
: ىي ُترب من مزيج رواسب الحصى والطين والرمل مع التربة الجبسية الحصوية  .2

( % ونسبة قميمة 63تواجد نسبة غير قميمة من الجبس وكبريتات الكالسيوم, قد تصل إلى )
جدًا من المواد العضوية, وتتواجد ىذه الترب ضمن منطقة الدراسة من خالل موقعيا في بداية 

ية الشمال وتبتعد عنو باتجاه السيل الرسوبي وىي تقترب من مجرى نير دجمة من ج
الجنوب, ثم تتوسع بعد ذلك لتشمل األجزاء الغربية من منطقة الدراسة. توجد في المقاطعات 

الجزيرة( وتختمف ىذه الترب في عمقيا ضمن  33الفرحاتية,  14ابار بطيخ,  17كبان,  16)
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ُأخرى  ( سم, وتقل في مقاطعات25 – 15المقاطعات فتصل في بعض منيا إلى عمق ) 
 . (16) ( سم15 – 5لتصل إلى عمق )

تتكون ترب ىذه المنخفضات من  -تربة المنخفضات ومجاري األنيار القديمة : .3
الجبس والكمس والرمل الغرين والطين ممزوجة مع القطع الصخرية الصغيرة الحجم والحصى, 

التي تجف مياىيا وقد تتدرج نسبة من األمالح في االرتفاع باتجاه أوطأ نقطة في المنخفضات 
وتتركز أعمى نسب األمالح في تمك النقطة لتحوليا إلى تربة متممحة غير صالحة لالستغالل 

 .  (17)الزراعي
ايضا تتواجد نوعية ُأخرى من الترب ىي تربة قاع الوديان وىي تبدا من شمال منطقة 

والترب الحصوية الدراسة وصوال إلى قضاء الدجيل جنوبًا, وتتواجد بين ترب اكتاف األنيار 
الجبسية وبين ترب السيول النيرية القديمة وترب السيول النيرية القديمة الحصوية, وتتوزع 

  نيروانات ( ضمن منطقة الدراسة.  13ابو صفة,  15عمى مقاطعتي ) 
ومن صفات ىذه الترب أنيا ذات نسجة ناعمة إلى خشنة, وتستغل في زراعة 

فيي ترب كتوف االنيار إذ تمتد بمحاذاة مجرى نير دجمة محاصيل الحبوب, اما النوع اآلخر 
من شمال ناحية االسحاقي وحتى قضاء التاجي, وتتوزع جغرافيا في المنطقة لتشمل مقاطعتي 

شجر وجبارات( وىي ترب ذات مموحة قميمة وصالحة ألغمب المحاصيل  13ابو صفة,  15)
نواع الترب في منطقة الدراسة لغناىا الزراعية وجيدة الصرف لممياه, وىذه الترب من أجود أ

 بالمواد العضوية. مما أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية فييا.
 -. الموارد المائية :5

ُتعد الموارد المائية في منطقة الدراسة واحدة من أبرز المقومات الطبيعية التي ليا 
ائم عمى المياه فبدون تأثير عمى التربة ومدى االختالف في نوعيتيا في االنتاج الزراعي ق

 -وتشمل ما يأتي :المياه ال توجد زراعة, 
أ .نير دجمة : يعد المصدر الرئيس لممياه السطحية ضمن منطقة الدراسة, إذ تقع ناحية 

ابو  15كبان,  16اإلسحاقي في الجزء الغربي منو محاذيا ألراضييا, وتعتمد المقاطعات ) 
تمادًا كميًا في ري المزروعات بواسطة شجر وجبارات( عمى نير دجمة اع 13صفو, 

المضخات, وان توافر المياه السطحية ) نير دجمة ( في منطقة الدراسة أدى إلى انتشار 
 .(18)زراعة البساتين والمحاصيل الزراعية والتي تعد اليوم مناطق ميمة في االنتاج الزراعي
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 -ب .مشروع ري اإلسحاقي :
ق المناطق الجافة وشبو الجافة وليذا أصبح الري إن العراق من الدول الواقعة في نطا

أساس قيام النشاط الزراعي, فيو يعاني من قمة وتذبذب في تساقط األمطار, مما أدى إلى 
نشاء مشاريع اروائية ومن ضمنيا مشروع ري االسحاقي , يمتد ضمن منطقة (19)اعتماد وا 

( كم في منطقة 12م( منيا ) ك 83الدراسة ويتفرع إلى فرعين, األول الفرع الشرقي بطول )
( 61, 7/ ثا , أما الفرع الثاني ىو الفرع الغربي بطول )3( م38الدراسة وتصريفو اإلجمالي ) 

 / ثا.3( م43, 3كم( ضمن منطقة الدراسة وتصريفو االجمالي ) 9كم, منيا )
 (0288( اعداد المضخات الزراعية في منطقة الدراسة لسنة )6جدول)

عدد مالكي  الشعبة الزراعية ت
المضخات 

 الزراعية

عدد 
المضخات 
الزراعية 
 )تعمل(

عدد 
المضخات 
الزراعية 
 )ال تعمل(

اجمالي 
عدد 

المضخات 
)تعمل,ال 

 تعمل(

عدد 
المضخات 
المجيزة من 

 الدولة

عدد 
المضخات 
المجيزة من 

 االسواق

شعبة زراعة  1
 االسحاقي

0522 0322 022 0522 - 0522 

مديرية زراعة صالح الدين, شعبة زراعة االسحاقي, قسم االحصاء الزراعي المصدر: وزارة الزراعة , 
 ,)بيانات غير منشورة( .2318,

يعود أصل المياه الجوفية إلى المياه السطحية المتأتية من التساقط والرشح  -المياه الجوفية :
الجوفية  والتسرب من األنيار والبحيرات إلى باطن األرض, وىناك اختالف في مناسيب المياه

بين فصمي الشتاء والصيف فتزداد وترتفع مع ارتفاع منسوب الماء ومع فيضان النير وتقل 
مع انخفاض منسوب ماء النير, ويتم رفع المياه الجوفية عن طريق اآلبار االعتيادية 

  .  (23)وااللية
 ثانيًا: المقومات البشرية :

الطبيعية حيث كانت في الماضي أن المحاصيل أو من يؤثر عمييا ىو المقومات 
تتحكم في اإلنتاج الزراعي تحكمًا بالغًا, غير أن المقومات البشرية أخذت أىميتيا تتزايد 
بالتدريج وأصبحت تؤدي دورًا كبيرًا في اإلنتاج الزراعي, ذلك أن اإلنسان كمما ارتقى مستواه 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4853 ) 
 

تي تضعيا البيئة الطبيعية الحضاري وتقدمو التكنولوجي أستطاع أن يتغمب عمى الصعوبات ال
 والتي أصبحت نقطة تحول في االستغالل الزراعي.

 .األيدي العاممة:8
أن األيدي العاممة ال تزال ميمة في الزراعة رغم التطور التقني واستعمال اآلالت 
الزراعية لكنيا ال تزال ميمة في بعض العمميات الزراعية, أن الزراعة ىي وسيمة لكسب الرزق 

أي أىل الريف, ومن يشتغمون  –من الصعب دائمًا بين من يعيشون عمى األرض لذلك كان
لمكسب من وراء الزراعة حيث أن ىنالك المزارع التي تعمل فييا األسرة جميعًا. لذلك أصبحت 

. اذ (21)ىنالك صعوبة في معرفة من السكان الذين يعممون في الزراعة والذين يسكنون الريف
آلخر من حيث عدد األيدي العاممة وفقًا لحاجة المحاصيل أو أن كل محصول يختمف عن ا

خصائص البيئة التي يزرع فييا المحصول من حيث األرض وتوفر الخدمات والعمل أو من 
 خالل استخدام اآلالت المختمفة.

 .الري والبزل:0
 تعد مشاريع الري والبزل من مقومات التطور وزيادة إنتاج الزراعة والحفاظ عمى صالحية 

التربة من التممح, لذا أصبحت ىنالك حاجة ضرورية لمثل ىذه المشاريع وكذلك زيادة االىتمام 
 فييا.
 .البذور واألسمدة:3

أن البذور واألسمدة ليما دور في زيادة اإلنتاج من حيث الكم والنوع حيث أن البذور 
أساسيًا في زيادة التي أدخمت إلى العراق أعطت إنتاج جيد أما األسمدة فيي تعتبر ركنًا 

اإلنتاج والمحافظة عمى التربة. أن البذور ليا دور كبير في تطور اإلنتاج الزراعي )النباتي( 
من حيث الزيادة في الكمية والنوعية حيث نالحظ ىذه من أىم التطورات التكنولوجية, وىنالك 

العوامل في تحديد  قول مأثور يقول )البذور الصالحة تنتج الثمر الجيد( لذلك أصبح البذور من
 إنتاجية الوحدة الزراعية كغم/دونم.

فبعد أن تدىورت إنتاجية األراضي الزراعية وقمة اإلنتاج, أن استخدام  اما األسمدة
األسمدة أصبحت ضرورة بعد أن قل اإلنتاج حيث أصبح استخدام األسمدة العضوية 

عة في صورة مستمرة كذلك والكيماوية من المتطمبات وذلك نتيجة استخدام األراضي لمزرا
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تتطمب التربة التجديد والمحافظة عمى خصوبتيا لذلك أصبحت ىنالك غاية في استخدام 
 . (22)األسمدة وزيادة اإلنتاج

 .السياسة الزراعية :4
أن السياسة الزراعية ليا دور في توجيو اإلنتاج الزراعي وتوسيعو وتوزيعو وتطويره 

دولة إلى أخرى وكذلك في العراق تقدم عمى أساس حيث أن سياسة الزراعية تختمف من 
االىتمام في المحاصيل االستراتيجية )القمح, الشعير, الذرة( من خالل تقديم وتشجيع 
المزارعين بالمساعدات المالية والفنية واإلرشادات الزراعية لزيادة اإلنتاج, كما أن لمسياسة 

ك توفير األسمدة والبذور المحسنة الحكومية الدور في تنظيم المساحات المزروعة وكذل
 والقضاء عمى األمراض التي تصيب المحاصيل وتتنوع السياسة الحكومية.

 .النقل والتسويق:5
أن النقل يعد الشريان الحيوي الذي يربط بين مناطق اإلنتاج ومناطق االستيالك لذلك 

التسويقية اليامة بسبب  ال تزال وظيفة النقل السمع والمنتوجات الزراعية تعتبر من الفعاليات
البعد الجغرافي بين مناطق اإلنتاج المنتشرة وبين مراكز االستيالك أو مراكز التصنيع الزراعي 

 أو التخزين. 
اما التسويق فيعد المرحمة األخيرة العممية الزراعية ىو التسويق حيث يتم بعد اكتمال 

ن عمميات أو مجموعة نمو المحصول وحصاده, ويوصف التسويق الزراعي ىي عبارة ع
النشاطات التي تواجو السمع والمنتوجات الزراعية من مناطق إنتاجيا إلى مراكز االستيالك أو 

 االستخدام بالوقت والشكل والمكان المطموب. 
نتاج محاصيل الحبوب :  ثالثا: التمثيل الخرائطي لزراعة وا 

التوزيع ببساطة ىو أسموب عممي وىو يكون مع اإلحصاء وجيان لعممة واحدة, 
فالجدول اإلحصائي ىو خريطة رقمية رياضية, والخريطة التوزيعية ىي صورة الجدول 
الناطقة, لذلك تعد الخريطة التوزيعية بمثابة جدول مرسوم عمى خريطة يفيم ويفسر بوضوح, 

ة لدراسة أي ظاىرة جغرافية, والدراسة الجغرافية ىي أوسع فالتوزيع ىو نقطة البداية الضروري
واشمل بكثير من مجرد توزيع ظاىرة أو مجموعة الظواىر توزيعا مكانيًا عمى الخريطة, 
وسوف نتناول في ىذا الفصل توزيع الحبوب األساسية في منطقة الدراسة )القمح, الشعير, 

 قاطعات في الناحية.       الذرة الصفراء( إذ سيتم التوزيع عمى مستوى الم
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 محاصيل الحبوب األساسية في ناحية االسحاقي :
أن محاصيل الحبوب القمح والشعير والذرة الصفراء ىي من المحاصيل األساسية في 
الخطة الزراعية, كذلك تعد من المحاصيل االستراتيجية الميمة, أن االىتمام في ىذه 

ن المحاصيل األخرى, ألنيا تعد غذاء لإلنسان المحاصيل من قبل الحكومة وبفارق كبير ع
 وعمفًا لمحيوانات .

 أوال :خرائط المساحات المزروعة بالقمح : 
(, كمية اإلنتاج في منطقة الدراسة عمى اساس المقاطعات, إذ 7يظير من الجدول )

احتمت اشجار البستنة المرتبة األولى وقد استحوذت عمى اكبر مساحة من المساحات 
 , اما محصول القمح فيظير انتشاره في مقاطعات ابار بطيخ والجزيرة والفرحاتية .المزروعة

 0287( كميات اإلنتاج لمحصول القمح في ناحية االسحاقي لعام 7جدول)
 كمية االنتاج الشتوي/ طن كمية اإلنتاج الصيفي/ طن المساحة )دونم( المقاطعة ت
ناحية االسحاقي  1

 )أبو صفو(
 بستنة بستنة 13,333

 بستنة بستنة 6,291 شجر وجبارات 2
 بستنة بستنة 4,233 نيروانات 3
 933 1333 43,233 الفرحاتية 4
 بستنة بستنة 7,333 كبان 5
 2633 3333 28,354 ابار بطيخ 6
 14333 18533 56,333 الجزيرة 7

 . 2317المصدر : اإلحصاء الزراعي في مديرية زراعة االسحاقي , لعام 
 :خرائط المساحات المزروعة بالشعير :  2

(, كمية االنتاج في منطقة الدراسة عمى اساس المقاطعات, 8ويظير من الجدول )
استحوذ الشعير عمى مساحات من األراضي الزراعية, فيظير انتشاره في مقاطعات ابار بطيخ 

 والجزيرة والفرحاتية, حيث تباينت المساحة وبالتالي تباين اإلنتاج .
 

 0287( كميات اإلنتاج لمحصول الشعير في ناحية االسحاقي لعام 8جدول)
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كمية اإلنتاج الصيفي/  المساحة )دونم( المقاطعة ت
 طن

 كمية االنتاج الشتوي/ طن

ناحية االسحاقي )أبو  1
 صفو(

 بستنة بستنة 13,333

 بستنة بستنة 6,291 شجر وجبارات 2
 بستنة بستنة 4,233 نيروانات 3
 433 433 43,233 الفرحاتية 4
 بستنة بستنة 7,333 كبان 5
 733 733 28,354 ابار بطيخ 6
 2633 2533 56,333 الجزيرة 7

 . 2317المصدر : اإلحصاء الزراعي في مديرية زراعة االسحاقي , لعام 
الممثمة لكل محصول  قطاعاتياومن خالل مالحظة الدوائر الموزعة عمى الخريطة و 

 نجد أن زراعة القمح أكثر من زراعة الشعير وفي جميع أجزاء منطقة الدراسة .
 ثالثا: خرائط المساحات المزروعة بالذرة  : 

(, كمية االنتاج 9الذرة الصفراء من حيث المحاصيل الصيفية, اذ يظير من الجدول )
راضي الزراعية, فيظير انتشاره في في منطقة الدراسة, استحوذت الذرة عمى مساحات من األ

مقاطعات ابار بطيخ والجزيرة والفرحاتية, حيث تباينت المساحة وبالتالي تباين اإلنتاج بسبب 
 التطرف المناخي.
 0287( كميات اإلنتاج لمحصول الذرة في ناحية االسحاقي لعام 9جدول)

 كمية اإلنتاج الصيفي/ طن المساحة )دونم( المقاطعة ت
 بستنة 13,333 االسحاقي )أبو صفو(ناحية  1
 بستنة 6,291 شجر وجبارات 2
 بستنة 4,233 نيروانات 3
 333 43,233 الفرحاتية 4
 بستنة 7,333 كبان 5
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 633 28,354 ابار بطيخ 6
 1233 56,333 الجزيرة 7

  2317المصدر : اإلحصاء الزراعي في مديرية زراعة االسحاقي , لعام 
( التمثيل الخرائطي إلنتاج القمح الصيفي في منطقة الدراسة بطريقة التظميل 5خريطة )

 المساحي  

 
 المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد

( التمثيل الخرائطي إلنتاج الشعير الشتوي في منطقة الدراسة بطريقة التظميل 6خريطة )
 المساحي

 
 ل بيانات منطقة الدراسةالمصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدو 
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 ( التمثيل الخرائطي إلنتاج الذرة في منطقة الدراسة بطريقة التظميل المساحي7خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدول بيانات منطقة الدراسة .

( التمثيل الخرائطي إلنتاج المحاصيل القمح والشعير الشتوي والذرة في منطقة 8خريطة )
 الدراسة بطريقة األعمدة

 
 المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدول بيانات منطقة الدراسة .

 ( التمثيل الخرائطي إلنتاج القمح الشتوي في منطقة الدراسة بطريقة الدوائر9خريطة )
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 المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدول بيانات منطقة الدراسة .

 الخرائطي إلنتاج الشعير الشتوي في منطقة الدراسة بطريقة الدوائر ( التمثيل82خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدول بيانات منطقة الدراسة .

 ( التمثيل الخرائطي إلنتاج الذرة في منطقة الدراسة بطريقة الدوائر80خريطة )
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 . نطقة الدراسةالمصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدول بيانات م
 االستنتاجات والتوصيات

اعتمد الباحث عمى جيوده الذاتية في تصميم خرائط البحث ابتداء من مرحمة ادخال -1
 الخرائط وحتى عممية االخراج النيائية والطباعة ومن خالل استخدام برنامج 

Arc Gis  حصرا في انجاز جميع العمميات الكارتوكرافية فضال عن استخدام برنامجSurfer 
 في تمثيل النموذج المجسم ثالثي االبعاد لمنطقة الدراسة.

اتضح بان نمط توزيع البيانات كان متكتاًل من خالل أجراء التحميالت الخرائطية -2
واإلحصائية وىذا ما أظيرتو الخرائط التي مثمت نتائجيا عمى ىذه البيانات , وىذا التكتل 

 ة وزراعية .سوف يقود مستقباًل إلى إظيار نوى بشري
توصي الدراسة إلى إيصال الخدمات التحتية ليا , مما سيقود إلى التسارع في التنمية -3

المحمية لممنطقة وصواًل إلى إدارة جيدة ألنماط استخدامات األرض وتحقيق توازن في عالقة 
 اإلنسان مع مكونات بيئتو.

ًا منذ القرن الماضي خمصت الدراسة إلى أىمية استخدام التقنيات التي برزت حديث-4
والمعتمدة عمى استخدام الحاسوب والبرامج التشغيمية في تييئة المعطيات , سواء كانت 
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مستحصمة من الصور الجوية والمرئيات الفضائية , أو ما يتعمق منيا بتنظيم وتحميل 
 البيانات المجدولة والمشتقة من العمل الحقمي والدوائر الرسمية.

يد عمى دوائر الدولة الرسمية المتخصصة في اعداد خرائط االساس توصي الدراسة التأك-5
تحديث الخرائط لمواكبة التغيرات المستمرة التي تطرأ عمى استعماالت االرض فضاًل عن 
انتاج خرائط بمقاييس مختمفة لمتقميل من الوقت والجيد والتكمفة التي يبذليا الباحث وصواًل 

وتزويد الباحثين بما يحتاجونو من خرائط  لخارطة اساس مناسبة لموضوع بحثو ,
 3واحصاءات ومعمومات تخص مواضيع بحوثيم

  االحاالت :

  
 

                                                 
 .73, ص1982, اإلسكندرية, منشأة المعارف, 1جودة حسنين جودة, الجغرافيا الطبيعية والخرائط, ط((1
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