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ABSTRACT
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Saadoon Zahir Khalaf Al
Dulaimi

Geographical distribution of the
pomegranate crop in Halabja

Agricultural activity has a great importance
generally in Iraq and in this study particularly, this
research focused on an important agricultural crop in the
country, as the study area is one of the most famous areas
of Iraq for pomegranate cultivation in terms of production
and quality and quality of the crop. It also produces
excellent varieties of the pomegranate crop, and most of
the agricultural areas depend on the water of springs and
springs in the process of irrigating the pomegranate crop.
Where the distribution of the cultivated areas and the
number of trees for the pomegranate crop varied from one
region to another, and this is the result of many factors
(natural and human), and the appropriate geographical
conditions helped to produce good varieties, which
contributed to the self-intensification of this crop and the
export of the surplus of this crop to all Iraqi governorates,
It has been exported beyond the borders of Iraq to some
European countries. This is the result of the quality of
the pomegranate crop in Halabjah.
© 2022 JTUH, College of Education for Human Sciences, Tikrit University
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التهزيع الجغرافي لسحرهل الرمان في حمبجة

 جامعة االنبار-  كمية التخبية/د سعجون ضاىخ خمف الجليسي.م.ا
 جامعة حمبجو/ كمية التخبية االساسية/م اسامة اشخف دمحم.م

:الخالصة

 اذ ركدت,يعج الشذاط الدراعي ذات اىسية كبيخة في العخاق بذكل عام ومشصقة الجراسة بذكل خاص

 اذ تعج مشصقة الجراسة مغ اشيخ مشاشق العخاق,دراسة ىحا البحث عمى محرػل زراعي ميع في البمج
 كسا انيا تشتج اصشاف مستازة مغ.لدراعة محرػل الخمان مغ حيث االنتاج ونػعية وجػدة السحرػل

 وان اغمب السداحات الدراعية تعتسج عمى مياه العيػن واليشابيع في عسمية ارواء محرػل,محرػل الخمان
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الخمان .حيث تبايغ تػزيع السداحات السدروعة واعجاد االشجار لسحرػل الخمان ما بيغ مشصقة واخخى
وىحا ناتج عغ عػامل عجيجة (شبيعية وبذخية) ,كسا ساعجت مالئسة الطخوف الجغخافية الى انتاج اصشاف
جيجة ,ساىست الى االكتفاء الحاتي مغ ىحا السحرػل وترجيخ الفائس مغ ىحا السحرػل الى جسيع

السحافطات العخاقية ,وتعجى ترجيخه الى خارج حجود العخاق وصػال الى بعس دول قارة اوربا .وىحا ناتج
مغ جػدة محرػل الخمان في حمبجو .
السقدمة :
الجغخافية الدراعية كانت تدجرس مدسغ نصداق الجغخافيدة االقترداديةا اال ان التصدػر الدحل شد أخ عمدى أقددام
السعخفة دعا ٍالى ايجاد مػمػع يختز بجراسة ىحا الفخع مغ فخوع الجغخافيدة البذدخية واعصائدو مدا يددتحق مدغ
اىسية.

ويسكغ تحجيج مفيػم الدراعة بانيا تسثل الخكيدة االساس التي تبشى عمييا الحزارات القجيسةا كسدا انيدا

تسثل الخكيدة االساس لمجول الحجيثة الشامية مشيا والستقجمة عمى الدػاء .والتدال مدغ اكثدخ الحدخف االقتردادية

انتذددارا .إذ يعددير اكثددخ مددغ نرددف سددكان العددالع فددي مشدداشق زراعيددةا وتبددخز أىسيددة الد ارعددة فددي كػنيددا السسددػل

االسدداس لمس دػاد الغحائيددةا وكػنيددا تسثددل سددػقا واسددعا لمسشتجددات الرددشاعيةا ويعددج الفددائس مددغ االنتدداج الد ارعددي
الخكيدة االولى في بشيان التشسية االقترادية .

 -1مذكمة البحث  :يسكغ تحجيج مذكمة البحث باالتي :

أ -ىل ان تػزيع محرػل الخمان بذكل متداول في مشصقة الجراسة .

ب -ىل لمعػامل الجغخافية دور في تػزيع وانتاج محرػل الخمان في مشصقة الجراسة .

 -2فرضية البحث  :تحجد الفخمية باالتي :

ا-ىشالظ تبايغ في تػزيع مدارع الخمان في مشصقة الجراسة.

ب -لمعػامل الجغخافية دور بارز في تغييخ مداحات وانتاج محرػل الخمان.

 -3ىدف الدراسة  :تيجف الجراسة الى معخفة التػزيع الجغخافي لسحرػل الخمان في حمبجو ومعخفة العػامل
الصبيعية والبذخية السؤثخة عمى تػزيع الخمان السيسا وان مشصقة الجراسة تحتػل عمى اجػد انػاع الخمان

وبكسيات كبيخة السيسا في اآلونة االخيخة .مسا ساعج انتاج ىحا السحرػل لمػصػل الى الجول االوربية.
وىحا مؤشخ جيج يداعج في الشيػض االقترادل لمبمج.

 -4حدود مشطقة الدراسة  :تتسثل حجودىا الجغخافية في حمبجو الحل يسثل الجدء الجشػبي الذخقي مغ
محافطة الدميسانية ويسثل الجدء الذخقي مغ اقميع كخدستان ويسثل الجدء الذسالي الذخقي مغ العخاق انطخ
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خخيصة ( .)1اما مػقعيا الفمكي تقع بيغ خصي شػل(  )°46,12,7 -°45,48,1شخقاً وبيغ دائختي عخض

( )35,26,4 -35,2,1شساالَ .تبمغ مداحة مشصقة الجراسة ( )855كع 2أل ما يعادل ( )342333دونع
وىي مػزعة عمى ثالث نػاحي وىي سيخوان وخػرمال وبيارة خخيصة (.)1

اما الحجود االدارية لحمبجة حيث يحجىا مغ الجشػب نيخ سيخوان ومغ الذخق والذسال الذخقي سمدمة

جبال ىػرامان وسػريغ ويحجىا قزاء بشجػيغ مغ الذسال وقزاء شيخزور في الذسال الغخبي ويحجىا مغ

الغخب والجشػب الغخبي بحيخة دربشجخان ونيخ سيخوان .

اما الحجود الدمانية لمجراسة حيث تسثمت لمسجة  2313الى.2323

العهامل الطبيعية :
يسكغ تقديع العػامل الصبيعية الى عجة اقدام وىي كاالتي :

 -1التزاريس :تشػع التزاريذ في حمبجو ما بيغ الجبال والتالل والػديان والديػل ويسكغ تقديسيا الى
عجة مشاشق انطخ خخيصة (.)2

أ -مشصقة الجبال السعقجة االلتػائية حيث تطع القدع االكبخ مغ قزاء حمبجو بسداحة ( )459.3كع فيي
تذكل  %57.7مغ مداحة حمبجو( .)1تعج جبال ىحه السشصقة حجيثة التكػيغ وشجيجة االنحجار وذات قسع

كثيخة وتتخمميا اودية كثيخة قميمة الرالحية لدراعة محرػل الخمان تقدع جبال ىحه السشصقة الى عجة

اقدام :

 -1الدالسل الجشهبية  :تزع جبل باالمبػ وجبل ششجوى وجبل نػر  ,تذكل ىحه الجبال االجداء الجشػبية.

 -2الدالسل الذرقية  :تزع جبل (سػريغ وىجمانكان وصػرمان) ويعج جبل صػرمان اعمى جبل في شخق
السشصقة.
أ -الػديان :تػجج في مشصقة الجراسة العجيج مغ االودية ذات االشػال السختمفة تشحجر ىحه األودية مغ

الجبال باتجاه االرامي االقل ارتفاعا ,اذ تجخل في ىحه االودية مياه االمصار والعيػن والثمػج كسا
يدتغل بعس اجداء تمظ االودية في زراعة السحاصيل الدراعية ومشيا محرػل الخمان الحل تجػد زراعتو

في مشاشق مختمفة مغ مشصقة الجراسة  ,ويسكغ تقديع االودية في مشصقة الجراسة الى اربع مجاميع

رئيدية وىي كاالتي :
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خخيصة (  )1مػقع مشصقة الجراسة مغ العخاق

السرجر  :مغ عسل الباحثيغ اعتسادا عمى :بخنامج  , Falcon onlineبخنامج  , Google Earthالعخاق لعام . 2319

 -1االودية السشحجرة مغ جبل سػريغ :يػجج فييا ثالث اودية وىي (سػريغ وزوريغ ودركػره).

 -2االودية التي تشحجر مغ جبل بالمبػ وجبل ششخوى  :يػجج فييا واديان وىسا (كخد ناوى وسان ان).
 -3االودية السشحجرة مغ جبل ورامان  :يػجج في ىحه السشصقة عجد مغ االودية مشيا (خػر نػازان وزلع
وخشجق وخاكيالن وبيارة وشير وسػسة وكخيان واحسج ئاوا).

 -4االودية السشحجرة مغ جبل بالمبػ وجبل نػر  :يػجج فييا عجد مغ االودية مشيا (جسى ئاشان ومغ
كػالن وجالكى عاشػدر ) إمافة الى بعس االودية االخخى .

ج -مشطقة التالل  :تػجج التالل في مشصقة الجراسة باعجاد كبيخة ,اذ تػجج في مقجمات الحافات الجبمية
وفي اجداء متفخقة مغ السشصقة .الجراسة حيث تػجج اعجاد مغ التالل مسغ ناحية سيخوان مشيا تل

تسػره زنان وتل ندارش وتل نيدخكارجار وباوكػجظ وكخدكخة  ,امافة الى تالل اخخى تقع في سيل شخ
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زور وىي تتسثل بسجسػعة مغ التالل مشيا تل دروزنة وكػلشكي كسا تػجج تالل تمػر وماركالن وتمػر

وقمعة خػرمال باإلمافة الى التالل التي ذكخت تػجج ىشاك تالل اخخى في مشصقة الجراسة .

د -سيل شيرزور  :يستج ىحا الديل مغ القدع الذسالي الغخبي لسشصقة الجراسة حتى يجخل قزاء شيخزور
حيث يتدع كمسا انحجر نحػ الجشػب ,كسا يػجج في ىحا الديل مجسػعة مغ االودية التي ترخف مياىيا نحػ
بحيخة دربشجخان .كسا عسمت تخسبات التعخية التي تجمبيا االودية الى ىحا الديل اعصتو خرػبة عالية لمتخبة

مسا ادت الى غدارة السحاصيل الدراعية اىسيا محرػل الخمان ويعج ىحا الديل مغ اىع السشاشق التي
يدتػششيا سكان مجيشة حمبجو وبياره وخػرمال.

وبعج التعخف عمى تزاريذ مشصقة الجراسة تبيغ وجػد عجد مغ االودية والديػل التي تقام عمييا

مدارع السحاصيل الدراعية ومشيا محرػل الخمان مع تالئع العػامل الجغخافية التي تداعج عمى تصػر في

زيادة السداحات السدروعة بسحرػل الخمان وخاصة في سيل شيخزور امافة الى اجداء مغ مصقة الجراسة
التي يدرع فييا محرػل الخمان بسداحات مختمفة .

خخيصة (  )2تزاريذ مشصقة الجراسة

السرجر :القػات السدمحة العخاقية ,السداحة العدكخية ,خخيصة لقاشع عسميات الفيمق االول ,ط ,1997, 1مكياس 1:133333
.
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 -2السشاخ  :يعج السشاخ احجى العػامل الصبيعية السؤثخة في عسمية االنتاج الدراعي ويذكل السشاخ دور بارز
في اىسيتو في نسػ انتاج السحاصيل الدراعية بذكل كبيخ .

وتختمف احتياجات الشباتات لعشاصخ السشاخ مغ حيث مػء الذسذ ودرجة الح اخرة والخياح والخشػبة

واالمصار فمكل محرػل زراعي متصمبات مشاخية تختمف عغ السحرػل االخخ.
تعج درجة الح اخرة مغ العشاصخ السشاخية السيسة السؤثخة بذكل مباشخ او غيخ مباشخ في حياة الشبات اذ تحجد

درجة الح اخرة انتذار السحاصيل الدراعية فزال عغ وقت زراعتيا ونزجيا خالل العام وان درجة الح اخرة

تحجد العسميات الفديػلػجية التي تدداد بديادة درجة الح اخرة وىي الشسػ ,والتخكيب الزػئي  ,التشفذ ,
امتراص الغحاء  ,معجل الشتح

() 2

 .محرػل الخمان يحتاج الى درجة ح اخرة عالية ترل الى ( 38م)

ودرجة ح اخرة دنيا ( 9-م) والح اخرة السثالية التي يحتاجيا محرػل الخمان ىي (21م38-م) خاصة وان
درجات الح اخرة في مشصقة الجراسة تعج مالئسة لدراعة محرػل الخمان كسا مػمح في الججول ( )1اذ تختفع

درجات الح اخرة في فرل الريف السيسا في شيخ تسػز يربح السعجل (31م) وفي كانػن االول (7.5م) ,
وألشعة الذسذ تأثيخ وامح عمى محرػل الخمان والسيسا بداعات الدصػع الذسدي التي تحتاجيا الثسار
مشح التدىيخ حتى جشي الثسار ,كسا ان سقػط اشعة الذسذ لو تأثيخ عمى الثسار اذا كانت كسية االوراق قمية

وبيحا تتعخض تمظ الثسار الى مخبة الذسذ

مسا يعخميا لمتمف ,بيحا يعخض الفالح لمخدائخ الكبيخة

وليصػل (الثمػج والبخد) تأثيخ عمى محرػل الخمان السيسا وقت التدىيخ مسا يؤدل الى فقجان تمظ

الدىػر بكسيات كبيخة تقمل مغ انتاجية االشجار عشج جشي السحرػل.

اما االمصار فميا اىسية كبيخة في زراعة محرػل الخمان فكمسا كانت كسية االمصار عالية وبسجة

زمشية متتالية كمسا انخفس عجد الخيات لسحرػل الخمان .كسا ان الخشػبة الشدبية ليا اثخ عمى السحاصيل
الدراعية ومشيا الخمان حيث ان ىحا السحرػل يحتاج الى رشػبة معيشة مغ اجل ان يشسػ ىحا السحرػل

بذكل شبيعي مغ دون ان يتعخض الى مذاكل مشاخية ال سامح هللا

()3

.

 -3التربة  :يقرج بيا تمظ الصبقة الخقيقة التي تغصي سصح االرض وتستج خالليا جحور الشباتات ويدتسج

الغحاء مشيا( ,)4وتعج التخبة احجى العػامل الصبيعية التي تؤثخ في تكػيغ الغصاء الشباتي في جسيع السحاصيل
الدراعية ومشيا محرػل الخمان اذ تختمف انػاع التخبة بيغ اجداء مشصقة الجراسة انطخ خخيصة ( )3حيث
تقدع التخبة في مشصقة الجراسة الى اربعة انػاع وىي

()5

:

 -1التخبة الكدتشائية ذات الدسظ العسيق .
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 -2التخبة الكدتشائية محمة وحجخية مشحجرة .
 -3تخبة الجبال .

 -4تخبة رنجزيشا (ارض وعخة مذققة صخخية ) .

ججول () 1

السعجالت الذيخية لجرجات الح اخرة العطسى والرغخى والسعجل لسحصة حمبجو ()2323-2333
كانػن الثاني

معجل الح اخرة العطسى

معجل الح اخرة الرغخى

السعجل

17.2

8

12.6

شباط

17.5

8.5

13

اذار

22.5

11.9

17

نيدان

25

14.2

19.6

مايذ

26.8

16.1

21

حديخان

35.7

22

28.7

تسػز

37.5

24.3

31

اب

34

23.5

28.7

ايمػل

32

22.2

27.1

تذخيغ االول

38

18.8

23.4

تذخيغ الثاني

كانػن االول

17.3

9.2

13.2

13

5

7.5

السعجل

25.3

15.3

23.2

االشيخ

السرجر  :الييئة العامة لألنػاء الجػية  ,قدع التخصيط والستابعة ,بيانات غيخ مشذػرة . 2323 ,

تتعخض التخبة في مشصقة الجراسة الى مذكمة جخف التخبة (الخيحية والسائية) اذ تعسل التعخية عمى نقل

التخبة مغ مكانيا االصمي الى اماكغ ججيجة اخخى وىحا بجورة يؤثخ عمى الخرائز الشػعية لمتخبة في
السكان االصمي والسكان السشقػلة الية اذ تقل سساكة التخبة في االولى وتختفع سساكتيا في الثانية .وىحا بجوره
يؤدل الى عسل مداشب عمى السشحجرات مع حخاثة االرض بذكل متعامج مع انحجارات تمظ االرامي مغ

اجل تقميل كسية التخبة السشجخفة وومع مرجات عمى االرامي السشحجرة كدراعة االشجار او عسل

السداشب .كسا ان نػع التخبة يؤثخ عمى نػع السحرػل وكسية انتاجو فكمسا كانت التخبة سسيكة وذات
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خرػبة عالية يؤدل الى زيادة نسػ السحاصيل الدراعية مع زيادة كسية االنتاج الخاصة وان محرػل

الخمان يحتاج الى تخبة سسيكة مغ اجل ان يشسػ بذكل شبيعي وذات انتاج جيج .
خخيصة ( )3انػاع التخب في مشصقة الجراسة

السرجر Buringh , Exploratory Soil Map of Iraq ,Mapno (1) ,Scale 1:100000ministy of Agriculture :
,Baghdad , 1960 .
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-4السهارد السائية :
ان انخفاض مشاسيب السياه يؤثخ بذكل مباشخ عمى السحاصيل الدراعية مغ حيث قمة السداحات

السدروعة اما زيادة مشاسيب السياه يؤدل عمى زيادة السداحات السدروعة بالسحاصيل الدراعية ومشيا
محرػل الخمان ,ف العالقة بيغ السػارد السائية والدراعة شخدية ,لحا اصبح االىتسام بيا يتجو الى العشاية
وحدغ الترخف بيحا السػرد الصبيعي( .)6حيث تتسثل السػارد السائية بسشصقة الجراسة باالتي :

اوال  :السياه الدصحية :تتسثل ىحه بسياه االنيار والججاول الجائسية والفرمية خخيصة ( )4وىي كسا يأتي:

 -1انيار دائسيو الجخيان :

أ -نيخ سيخوان  :يعج واحج مغ االنيار الخئيدية في قزاء حمبجو حيث يدتمع السياه مغ خارج الحجود

2

العخاقية أل مغ داخل االرامي االيخانية ويتجو نحػ الجشػب الغخبي مغ حمبجو حيث يبمغ شػلو 23كع

انطخ الججول ( )2ويكػن ىحا الشيخ مغ رافجان ىسا (قذالق) الحل يشبع مغ جبال بيخ محسػد والخافج

الثاني يتكػن مغ فخعيغ ( كاران – ورخانو ) ويتحجان معا عشج سمدمة جبال ىػرمان الجشػبية ويدتسخ
بالجخيان حتى يمتقي مع رافج تانجخو عشج دربشجخان .

ب -نيخ زلع  :يشبع ىحا الشيخ مغ جبال ىػرمان باتجاه الذسالي الذخقي نحػ الجشػب الغخبي ويجخل سيل
شيخزور ومغ ثع يرب في بحيخة دربشجخان .

ت -نيخ دليغ  :يبمغ شػلو  19كع يشبع مغ مشصقة الدلع ويرب في عجد مغ االودية ىي ( سخشت – بيارة –
درزنو ) يبمغ ترخيفو الدشػل 53م / 3ث .

ث -ججول سػريغ  :يشبع ىحا الججول مغ جبال سػريغ ويبمغ شػلو  15كع حتى يمتقي بشيخ زوريغ .

ج -نيخ ريذيغ  :يشبع ىحا الشيخ مغ جبل سػريغ ويرب فيو وادل سػريغ وزوريغ يبمغ شػلو  18كع ثع يتجو
نحػ الجشػب حتى يرب في بحيخة دربشجخان .

ح -نيخ بيارة  :يشبع مغ السختفعات الحجودية مع ايخان ويجخل مشصقة بيارة يبمغ شػلة  13كع ويبمغ ترخيفو
الدشػل  5.5م /3ث.

 -2االنيار الفرمية -:

أ -ججول درشيغ  :يبمغ شػلو 23.4كع يرب في بحيخة دربشجخان

ب -ججول سخشت  :يشبع ىحا الججول مغ جبال ىػرمان ويبمغ شػلو  15كع اما ترخيفو الدشػل 23لتخ/ث
ويرب في نيخ زلع .

262

جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ⦃ ⦄92العدد⦃⦄4لعام 9299

ثانيا -السياه الجهفية  :ىي السياه السػجػدة تحت سصح االرض تطيخ بذكل شبيعي او عغ شخيق تجخل
االندان في استخخاجيا وتػجج بكسيات كبيخة وذات نػعية جيجة وصالحة لمدراعة حيث اذ لػحظ تػزيع

السدتػششات الخيفية مختبط بتػاجج العيػن واليشابيع في مشصقة الجراسة.

تطيخ السياه الجػفية عمى سصح االرض عغ شخيق العيػن واالبار االعتيادية واالرتػازية امافة الى

الكياريد ويعتسج عمى السياه الجػفية في زراعة السحاصيل الدراعية ومياه الذخب واالستخجامات السشدلية
والرشاعية الخ .ولمسياه تاثيخ فعال عمى محرػل الخمان الن وجػد السياه يؤدل الى زيادة السداحات الدراعية

في مشصقة الجراسة ويػجج في مشصقة الجراسة ( )526عيغ لمسياه الجػفية )31( ,كيخيد )72( ,مغ االبار

االرتػازية انطخ ججول ( ,)3وىي تػزع عمى ثالث نػاحي وتترجر ناحية بيارة بإعجاد العيػن اذ بمغت عجدىا
ترجرتيا ناحية سيخوان

( )192عيغ وبعجىا ناحية سيخوان ب( )178عيغ ,اما عجد الكياريد

ب()15كيخيدا ,اما االبار االعتيادية تػزعت بيغ ناحية سيخوان وخػرمال وبيارة ب( )5-569-671عمى
التختيب .

يترجر سيل شيخزور مشصقة الجراسة مغ حيث كسيات السياه الجػفية التي يستمكيا

تشخفس فييا ندبة االمالح ندبيا وتكػن ما بيغ 333الى  433جدء بالسميػن
لمخل.
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وىحا يجعميا صالحة وامشة
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خخيصة ()4
التػزيع الجغخافي لمسػارد السائية في مشصقة الجراسة

السرجر  :مغ عسل الباحثان اعتسادا عمى  :السجيخية العامة لمدراعة والخل في حمبجو ,خخائط السقاشعات الدراعية . 2319,
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الججول() 2

السجارل السائية في مشصقة الجراسة
السجارل السائية

مع ددجل الترد دخيف الد ددشػل

نػعيتي د د د د د د ددا  :دائسي د د د د د د ددو – شػل السجخى/كع

م/3ثا

مػسسية

سيخوان

دائسيو

23

173.1

زلع

دائسيو

23

25.5

ريذيغ

دائسيو

18

421لتخ/ث

دليغ

دائسيو

19

53

سػريغ

دائسيو

15

بيارة

دائسيو

13

تأويمة

دائسيو

د2

سخشت

مػسسية

15

خػرنػازان

مػسسية

13

خاكيالن

مػسسية

9.2

18

درشير

مػسسية

23.4

112

5.5
23لتخ/ث

السرجر:د1د الجراسة السيجانية الباحثان ,لعام . 2323

2د حكػمة اقميع كخدستان العخاق ,السجيخية العامة لمدراعة والخل في حمبجو ,قدع االحراء ,ججاول غيدخ مشذدػرة  ,لعدام 2323

.

الججول ( )3التػزيع الجغخافي لمسياه الجػفية في حمبجة ( )2323
الكيا ريد

االبار االرتػازية

االبار االعتيادية

العيػن

سيخوان

15

42

671

178

خػرمال

9

26

569

156

بياره

7

4

5

192

السجسػع

31

72

1245

526

الػحجات االدارية

السرجر :د حكػمددة اقمدديع كخدسددتان العدخاق ,السجيخيددة العامددة لمد ارعددة والددخل فددي حمبجددو ,قدددع االحردداء ,جددجاول
غيخ مشذػرة  ,لعام . 2323
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 -5الشبات الطبيعي  :يػجج في مشصقة الجراسة انػاع مختمفة مغ الشباتات الصبيعية (الجائسة والفرمية) كسا
تتػزع الغابات في اجداء مشصقة الجراسة وبسداحات مختمفة مغ حمبجو اذ تبمغ مداحتيا ( )76236دونع ال

( )193.5كع 2وىي تذكل ندبة ( )%22.3مغ مداحة حمبجو وتتػزع ىحه الغابات عمى نػاحي بيارة
وسيخوان وخػرمال ب( )13664 -39337 -26565دونع عمى التختيب ,اذ تبمغ ندبة الغابات في نػاحي

مشصقة الجراسة ب ( )%51في ناحية سيخوان و( )%31في بيارة و( )%14في خػرمال .لمشبات الصبيعي
اثار ايجابية حيث تقمل مغ سخعة الخياح وتعسل عمى تساسظ التخبة لسشعيا مغ االنجخاف .كسا تػاجو الغابات

مذاكل عجيجة مشيا الحخائق والقصع الجائخ مغ قبل الدكان والخعي الجائخ إمافة الى العػامل الصبيعية

السؤثخة عمى نسػ تمظ االشجار والحذائر.
العهامل البذرية :

تعج العػامل البذخية احجى العػامل الجغخافية السؤثخة عمى االنتاج الدراعي كػن االندان ىػ محػر

العسمية الدراعية ويعج السشتج والسدتيمظ في نفذ الػقت  ,لمعػامل البذخية اثخ وامح عمى الشذاط وىي
كاالتي:
 -1الدكان واليد العاممة  :لمدكان دور فاعل في العسمية الدراعية بسختمف اشكاليا ,فاإلندان ىػ الغاية والػسيمة

لسختمف نذاشات السجتسع وىػ مرجر اليج العاممة والسحخك لعجمة التشيسة بيجف وصميا لالنتاج الشيائي.

وتتػقف عسمية تػزيع الدكان الى عجة عػامل مشيا (شبيعية وبذخية) ,اذ يتسخكد اغمب سكان مشصقة الجراسة

في مخاكد السجن لتػفخ الخجمات وفخص العسل والػضائف الحكػمية والخاصة عمى العكذ ما ىي في القخى
واالرياف.

كسا تدايج عجد سكان السشصقة ما بيغ سشة واخخى حيث نالحظ مغ الججول (  )4ان عجد الدكان اصبح

في عام  )93571( 2323ندسو وبكثافة ()139ندسة /كع 2وبيحا يتػزع الدكان بذكل متبايغ ما بيغ نػاحي
القزاء وكسا مبيغ في ججول(.)4

ف تػجج العجيج مغ العػامل التي ساىسة في ىجخة سكان الخيف نحػ السجن ىػ تعقيج العالقات

والسمكيات الدراعية وغسػميا عمى الخغع مغ صجور قانػن االصالح الدراعي في عيج عبج الكخيع قاسع وبعج

ثػرة  14تسػز  1958الحل قمل مغ مذاكل السمكيات الدراعية .اال ان الحكػمة اوقفت العسل بيحا القخار
واصجرت الحكػمة الكثيخ مغ الق اخرات والقػانيغ مثالً قانػن ( )117لدشة  1973وقانػن ( ) 93لدشة

 .)8(1975مغ اجل اخالء القخى مغ الدكان وىحا بجوره اثخه عمى االنتاج الدراعي وتقمز السداحات

السدروعة ومشيا محرػل الخمان.
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-2الحيازة الزراعية :
الحيازة الدراعية ىي مداحة مغ االرض تدتخجم جدئيا او كميا ألغخاض االنتاج الدراعي ويجيخ

شؤونيا الفشية واالدارية ووصفيا وحجة زراعية مدتقمة لذخز بسفخدة او مع اخخيغ (.)9

الجدول ( )4اعداد الدكان وندبتيم والكثافة العامة بين عامي ()2222-2202
الػحجات

2323

2313

االدارية

السداحة

عجد

ناحية سيخوان

433.3

54598

64.8

ناحية خػرمال

246

21522

25.5

87,9

ناحية بياره

178.7

8153

9.7

45,9

7541

السجسػع

855

84273

133

98,6

93571

الكمية

الدكان

%

الكثافة العامة

عجد

126,9

64288

68.7

21742

23.3

88,4

8

42,2

133

139,4

ندسة /كع2

الدكان

%

الكثافة العامة
149,4

ندسة/كع2

السرجر:د اعتساداً عمى:د حكػمة اقميع كخدستان العخاق  ,مجيخية احراء حمبجو  ,السؤشخات الدكانية  ,بيانات غيخ مشذدػرة ,لعدام

. 2323

دونع

تطيخ في مشصقة الجراسة السمكيات الرغيخة بذكل كبيخ والتي يتخاوح مداحتيا ما بيغ ( ) 13 – 5
والتي يسكشيا انتاج غيخ كافية إلعالة مالكييا مسا يزصخ اصحابيا الى تخكيا واليجخة نحػ السجن

مغ اجل الحرػل عمى فخص عسل اخخى غيخ الدراعة لتػفخ ليع مخدودا اكبخ كان ىحا رأل اغمب
السدارعيغ في مشصقة الجراسة وان الحيازات الرغيخ اثخت بذكل سمبي عمى زراعة محرػل الخمان في

حمبجو .

اما السمكيات التي تتخاوح مداحتيا ما بيغ ( ) 43 -31دونع تعج ذات ندب قميمة وىي تذغل مداحة

قجرىا (  )4733دونع فقط.

ان الحيازات الرغيخة ال تدتػعب عسل افخاد االسخة اذ ال يسكغ ان تدتغل عشاصخ االنتاج برػرة

صحيحة وال التػسع فييا وال تصبيق الخصط الدراعية الحجيثة فييا وال ادخال االساليب العمسية الى مثل تمظ
السداحات في الخيف ,ومغ الدبل التي يجب العسل بيا لحل ىحه السذكمة ىي اعصاء حيازات اكبخ

لمسدارعيغ لجعل الفالح يحذ بسمكيتو وتقجيع الخجمات االزمة مغ التكشػلػجيا الحجيثة لتػسيع الخقعة
الدراعية ورفع انتاجية الجونع مغ االرض الدراعية .
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-3الشقل والتدهيق :يعج الشقل ذو اىسية كبيخة في مختمف جػانب الحياة باعتباره الذخيان السغحل لمسشاشق
التي يسخ بيا والسيسا السشاشق الدراعية  ,لمشقل دور كبيخ في زيادة السداحات السدروعة مغ خالل تػفيخ
السدتمدمات الدراعية مغ اآلالت والسكائغ والسعجات واالسسجة والبحور كسا ان عسمية نقل الفالح مغ مشاشق

سكشاه الى السدرعة ,ولمشقل دور فعال في نقل السشتجات الدراعية مغ مشاشق االنتاج الى مشاشق
االستيالك لحا يعج الشقل عامل ميع في االنتاج الدراعي(.)13

كسا لمشقل دور ميع في عسمية تػسع زراعة السحاصيل والسيسا محرػل الخمان كػن السشصقة ذات

تزاريذ معقجة ما بيغ جبال وتالل ووديان وسيػل مسا تحتاج الى شخق جيجة مغ اجل ايرال السشاشق
مع بعزيا وتدييل عسمية ايرال السدارعيغ الى حقػليع ونقل مشتجاتيع عبخ تمظ الصخق مع استخجام
وسائل لتشقل السدارعيغ ما بيغ مشاشق االنتاج ومشاشق االستيالك .

اما شخق الشقل في مشصقة الجراسة فيي واسعة وذات اشػال كبيخة ,اال ان جدء مشيا معبج والجدء االخخ
غيخ معبج .اذ تخبط بعس شخق القزاء مع قزاء الدميسانية وبشجػيغ .وتخبط اخخى مع الشػاحي مع

بعزيا االخخ.

السبحث الثاني

التهزيع الجغرافي لسحرهل الرمان في حمبجو
يعج محرػل الخمان واحج مغ اىع السحاصيل الستػاججة في قزاء حمبجو بل يعج ىحا السحرػل ذو
اىسية اقترادية في مشصقة الجراسة خاصة كػنو يشتج اجػد انػاع الخمان في العخاق وىػ ذو محاق مختمف,
ويدتخجم في صشاعة دبذ الخمان والعرائخ وصشاعة بعس العالجات السدتخجمة في عالج بعس

االمخاض .

 -0التهزيع الجغرافي حدب السداحات السزروعة بالرمان
تتػزع اشجار الخمان في قزاء حمبجو عمى مداحات مختمفة ما بيغ نػاحي حمبجو انطخ ججول ()5

وخخيصة ( .)5حيث احتمت ناحية سيخوان السخكد االول مغ السداحة السدروعة بسحرػل الخمان وتقجر
ب( )5473دونع لعام  ,2313ثع جاءت ناحية خػرمال بالسخكد الثاني ب(  )2837دونع ,اما ناحية بيارة

فقج جاءت بالسخكد االخيخ بسداحة تقجر ب(  )1548دونع  ,ومغ العػامل التي ساعجت ناحية سيخوان

عمى ان تحتل السخكد االول في السداحات السدروعة بسحرػل الخمان ىي عػامل جغخافية ( شبيعية –

بذخية ) مشيا خرػبة تخبة ىحا القزاء مع تػفخ مياه الخل ومالئسة الطخوف السشاخية مع تػفيخ اليج
العاممة السشجفعة نحػ انتاج ىحا السحرػل السيع مغ بيغ السحاصيل الد ارعية امافة الى تذجيع الحكػمة

عمى زراعة ىحا السحرػل السيسا وانو ال يحتاج الى ايجل عاممة كبيخة باستثشاء عسمية جشي السحرػل
تحتاج الى ايجل عاممة.
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اما في عام  2323احتمت ناحية سيخوان السخكد االول مغ مداحة انتاج محرػل الخمان وتقجر

ب(  )6321دونع بديادة عغ عام  2313ب(  ) 848دونع ,ثع جاءت ناحية خػرمال بالسخكد الثاني
بسداحة ( )3155دونع بديادة (  )318دونع ,اما في السخكد الثالث واالخيخ جاءت ناحية بيارة بسداحة

تقجر ب(  ) 1983دونع بديادة تقجر ب(  )435دونع عغ السداحات السدروعة لعام  . 2313انطخ خخيصة

( ,)5فديادة السداحات السدروعة لسحرػل الخمان في قزاء حمبجو ساعج في ترجيخىا الى محافطات
العخاق الجشػبية كبغجاد والشجف والبرخة وغيخىا مغ محافطات العخاق االخخى ,وفي الدشػات االخيخة بجأ

ترجيخ جدء مغ السحرػل الى خارج حجود العخاق ومشيا (السانيا والدػيج وايصاليا) .وبعج الجعع الحكػمي

نجحت حمبجو في ترجيخ فاكيتيا الى بخيصانيا حيث سسي ىحا السحرػل ب( الحىب االحسخ).
كسا اكج احج التجار ( فخيجون نامجار ) مغ السقخر وصػل اولى شاحشات الخمان الى الدػيج في غزػن

ايام وقال ىشاك شحشتيغ مغ الخمان في شخيقيا الى بخيصانيا قخيباً وبيحا يرل كسية الخمان السرجرة لمخارج

ما يقخب مغ ( )183ششاً

()11

.

جدول ()5
التهزيع الجغرافي لسحرهل الرمان حدب السداحة واعداد االشجار في حمبجو
نػاحي

السداحة

السدروعة

%

بالخمان

%

السداحة

السدروعة
بالخمان

دونع لعام

الخمان لعام
2313

دونع لعام

2313

عجد اشجار

%

%

عجد اشجار
الخمان لعام
2323

2323

سيخوان

5473

55.5

6321

55.2

1368553

55.5

1583453

55.1

خػرمال

2837

28.8

3155

27.5

739453

28.8

789753

27.6

بيارة

1548

15.7

1983

17.3

387113

15.7

496153

17.3

السجسػع

9858

133

11459

133

2465113

133

2866353

133

السرجر -1 :مغ عسل الباحثان باالعتساد عمى مجيخية زراعة حمبجو :قدع التخصيط والستابعة ,بيانات غيخ مشذػرة  ,عام
. 2323

 -2الجراسة السيجانية لمباحثان في .2323ٍ /13/33-13
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خخيصة ( ) 5
التػزيع الجغخافي لسحرػل الخمان حدب السداحة في مشصقة الجراسة لعامي 2323- 2313

السرجر  :مغ عسل الباحثيغ باالعتساد عمى ججول ( .)4

تشتج حمبجو سشػيا كسية تتخاوح ما بيغ ( 55الى  ) 65الف شغ مغ محرػل الخمان( .)12كسا تعسل

حكػمة حمبجو الى ترجيخ بعس مشتجات الخمان الى الدػيج وىي تعسل عمى ترجيخ الخمان الى خارج اوربا
الى قارة امخيكا الذسالية ( كشجا – الػاليات الستحجة االمخيكية ) كل ىحه العػامل ساعجت عمى زيادة

السداحات السدروعة بيحا السحرػل السيع حيث يػجج في حمبجو اجػد انػاع الخمان وذات انتاج جيج وعمى
حكػمة االقميع والحكػمة السخكدية دعع ىحا السشتػج مغ اجل رفع السداحات السدروعة بأشجار ىحا السحرػل
ورفع كسية انتاجية ىحه االشجار ودعع السدارع بكل ما يحتاج مغ االت ومكائغ وراس مال واشجار واسسجه

مغ اجل الشيػض اكثخ بيحا السحرػل .
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 -3التهزيع الجغرافي لمرمان حدب اعداد االشجار في حمبجو

يتبايغ تػزيع اشجار الخمان في مشصقة الجراسة مغ ناحية الى اخخى ومغ مقاشعة الى اخخى وذلظ حدب

تػفخ االرامي الرالحة لمدراعة والعػامل الجغخافية (شبيعية – بذخية ) السالئسة لدراعة اشجار الخمان في
كل مشصقة مغ مشاشق حمبجو السيسا وان السشصقة ذات تزاريذ مختمفة مغ الجبال والديػل واالودية

امافة الى العػامل البذخية االخخى التي ادت الى تبايغ اعجاد اشجار الخمان في حمبجو.

نالحظ مغ الججول ( )5ان اعجاد االشجار تبايشت ما بيغ نػاحي حمبجو حيث بمغت اعجاد اشجار

الخمان فييا (  )2465113شجخة رمان لعام  2313وىحه مػزعة عمى ثالث نػاحي انطخ خخيصة ()6
احتمت ناحية سيخوان السخكد االول بأعجاد االشجار بمغ ( )1368553شجخة وبشدبة (  )%55.5ويخجع

ترجرىا الى زيادة تػفيخ السداحات الرالحة لمدراعة والطخوف الصبيعية والبذخية لدراعة ىحا السحرػل,
وجاءت ناحية خػرمال بالسختبة الثانية ب( )739453شجخة وبشدبة ( , )%28.8اما ناحية بيارة فقج

احتمت السخكد االخيخ مغ بيغ نػاحي حمبجو مغ حيث اعجاد اشجار الخمان فبمغ (  )387113وبشدبة

( )%15.7لعام . 2313

لقج لػحظ ججول تػزيع اشجار الخمان مغ حيث اعجاد االشجار ان الجونع الػاحج يػجج فيو حػالي

( )253شجخة رمان وىحا ما اكجتو الجراسة السيجانية لمباحثيغ مغ تكخار الديارات السيجانية لحقػل اشجار
الخمان والسقابالت مع بعس السدارعيغ وزيارة مجيخية زراعة حمبجو .انطخ صػرة ( )1التي اكجت ان الجونع

الػاحج يػجج فيو حػالي ( )253شجخة تقخيبا (.)13

اما في عام  2323فقج ازدادت السداحات السدروعة بسحرػل الخمان مسا ادى ىحا الى زيادة اعجاد

االشجار السدروعة في حمبجو وتػزعت ىحه االشجار عمى نػاحي حمبجو وتفاوتت اعجادىا ما بيغ ناحية
واخخى .فقج احتمت ناحية سيخوان السختبة االولى في عجد اشجار الخمان فبمغ ( )1583453شجخة وبشدبة

( ) % 55.1مغ مجسػع اشجار الخمان في حمبجو ثع جاءت ناحية خػرمال بالسختبة الثانية بعجد االشجار
بشدبة ( )%17.6مغ مجسػع اشجار حمبجو ,اما في السخكد الثالث واالخيخ فقج كان مغ نريب ناحية بيارة

بعجد بمغ ( )496153شجخة ,وبيحا فقج بمغ مجسػع اشجار الخمان في مشصقة الجراسة لعام ( 2323

 )2866353شجخة رمان .تعج اشجار الخمان في مشصقة الجراسة مغ اجػد انػاع الخمان في العخاق مغ حيث

الحجع والمػن والصعع ,وان مشصقة الجراسة تعج مغ اشيخ مشاشق العخاق في انتاج الخمان بجسيع انػاعو انطخ

الرػرة (.)2
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خريطة ( ) 6
التهزيع الجغرافي لسحرهل الرمان حدب اعداد االشجار في مشطقة الدراسة

السرجر  :مغ عسل الباحثان باالعتساد عمى ججول (.) 5
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صػرة ( )1مدارع الخمان في حمبجو

التقصت ىحه الرػرة في حمبجو في .2323 / 13/ 18
صػرة ( )2
انتاج الخمان في حمبجو

التقصت ىحه الرػرة في حمبجو في .2323 / 13/ 18
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السبحث الثالث
 -السذاكل التي تهاجو زراعة محرهل الرمان :

تػاجو عسمية االنتاج الدراعية مذاكل عجة ومتشػعة مشيا (شبيعية وبذخية) ,اذ يعسل السدارعػن عمى

تفادل ىحه السذاكل قجر السدتصاع وعمى مداحات متفاوتة وحدب نػع السحاصيل الدراعية .

ومغ خالل ىحه الجراسة سػف نخكد عمى اىع السذاكل السؤثخة في زراعة وانتاج محرػل الخمان,

ومغ ثع التصخق الى كيفية معالجة ىحه السذاكل وتفادييا مغ اجل الشيػض بديادة السداحات السدروعة
ورفع كسية االنتاج لسحرػل الخمان.

أوالا -السذاكل الطبيعية  :تقدم الى ما يا تي :
 -1تزاريذ مشصقة الجراسة :تتبايغ مداحة تزاريذ مشصقة الجراسة مغ مكان الى اخخ ,اذ تبمغ مداحة
السشصقة الجبمية معقجة االلتػاء بشحػ ( )%57.7مغ مداحة حمبجو وبيحا فيي تػجج فييا جبال معقجة
ومشاشق متزخسة وانحجارات شجيجة لدفػح الجبال السيسا وان ىحه الدفػح الذجيجة تعيق عسمية الدراعة ,كسا

ان ىحا التزخس السعقج يسشع وصػل مياه الخل الى بعس السداحات السخاد زراعتيا ال بعج اجخاء تدػية او
حفخ انفاق مغ اجل ايرال السياه الى السشاشق السخاد زراعتيا وىحا يديج مغ كمفة االنتاج(.)14

فزال عغ ىحا تػجج اودية صالحة لمدراعة ال يسكغ زراعتيا ألنيا بعيجة عغ مرادر السياه وعجم

وجػد شخق نقل ترل الييا وذلظ ناتج مغ شجة وعػرتيا وصعػبة زراعتيا اال بعج فتح شخق نقل وايرال

السياه الييا وىحه تحتاج الى مبالغة ىائمة ,واذا ما اميفت تمظ السبالغ عمى االنتاج الدرعي فيحا بجوره يديج

مغ كمف االنتاج ويعخض الفالحيغ الى الخدارة الكبيخة ,فزال عغ عجم السباالة مغ قبل سياسة الحكػمة
في دعع الفالحيغ وتقجيع االحتياجات االساسية ليع مغ بحور واسسجة ومبيجات ,او مغ خالل حساية السشتج

وغمق الحجود اثشاء مػسع جشي السحرػل وعجم تعخمو لمسشافدة الخخيرة مغ دول الجػار ,وبيحا يزصخ

الفالحيغ الى تخك مدارعيع وامتيانيع ميغ اخخى تعػميع الخدارة الكبيخة.

 -2عشاصخ السشاخ :تػثخ العشاصخ السشاخية في تحجيج نػع السحرػل في ال مشصقة مغ مشاشق العالع  .تؤثخ
اشعة الذسذ اذا ما تعخمت بذكل مباشخ عمى الثسار الى (مخبة الذسذ) ,وىحا يديج مغ حجع الخدائخ

لمفالحيغ ,اال في حالة استخجام الػسائل الػقائية مثل تغميف الثسار في اوراق خاصة تحسي الثسار مغ

االشعة السباشخ عمى الثسار والتي شخعت بعس الجول في استخجاميا مثل مرخ والدعػدية وبعس الجول

االخخى التي تدتع كسيات كبيخة مغ اشعة الذسذ.

فارتفاع وانخفاض درجات الح اخرة عغ الحج السقخر لسحرػل الخمان تؤدل الى مخر في نسػ الشبات

واالنتاج ,تؤثخ الخياح الذجيجة بذكل كبيخ عمى السحاصيل الدراعية وال سيسا انيا تعسل عمى تكدخ بعس
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اغران اشجار الخمان ,وىحا يزعف مغ حجع الذجخة السثسخة وتقمل مغ كسية انتاجيا ,اما في فرل

التدىيخ فإنيا فانيا تؤثخ بذكل كبيخ في كسية انتاج الذجخة وتعخض السدرعة الى خدارة كبيخة .كسا يؤثخ
(الثمج والركيع) عمى اشجار الخمان اذا ما تكخرت وبكسيات كبيخة فديادة االحسال والبخودة تعخض االشجار
الى التكدخ وتجسج العرارة داخل االوراق مسا يجعميا عخمة لمسػت او التمف الكبيخ .وبيحا فان عشاصخ

السشاخ ليا اثخ وامح عمى االنتاج الدراعي ومشيا محرػل الخمان السيسا (اشعة الذسذ ودرجات الح اخرة

وكسيات االمصار).

 -3خرػبة التخبة  :لمتخبة اىسية كبيخة في عسمية االنتاج الدراعي ,اذ يجخل نػع وخرػبة التخبة في رفع كسية
االنتاج الدراعي لسحرػل الخمان فسحرػل الخمان يحتاج الى تخب عالية الخرػبة تديج مغ نسػ االشجار
وكسيات االنتاج ,اما اذا كانت التخب معيفة غيخ جيجه فأنيا تؤثخ عمى نسػ االشجار وكسية انتاجيا .سػاء
كانت تخبة معيفة السػاد السعجنية والعزػية او احتػائيا عمى ندبة امالح عالية ,واذا ما تع معالجتيا فأنيا

تحتاج الى مبالغ كبيخة.

 -4السػارد السائية  :لمسياه اىسية كبيخة السيسا وانيا سخ الحياة اذ ال يسكغ ألل كائغ العير بجون السياه  ,اذ

يتبايغ تػزيع السياه عمى اجداء مشصقة الجراسة فتتػاجج في مشاشق وتشعجم في مشاشق اخخى .ورغع تػاججىا
في بعس السشاشق اال انيا تػاجو بعس السذاكل مشيا انخفاض مشاسيب السياه السيسا السػسسية مشيا

حيث تجخل في مػسع وتشعجم في مػاسع اخخى وىحه العسمية تؤثخ عمى زراعة اشجار الخمان التي تحتاج الى

ريات في جسيع فرػل الدشة .

كسا ان ىشاك عيػن مائية مػزعة بذكل غيخ متداول عمى اجداء السشصقة مسا يزصخ السدارعيغ مغ شق

قشػات ولسدافات شػيمة مغ اجل ايرال السياه الى مدارعيع ,عمسا ان ىحه العيػن ذات جخيان غيخ مشتطع
يدداد ترخيفيا في مػسع وتشخفس في مػسع اخخ وىحا بجوره يؤثخ عمى زراعة وانتاج اشجار الخمان في

مشصقة الج ارسة .

اآلفات التي تهاجو اشجار وثسار الرمان  :تػاجو اشجار الخمان الى آفات وحذخات تفتظ (باألشجار
والثسار) عمى حج سػاء .وىحه اآلفات تعسل عمى مخض ومعف االشجار ومسػر وتتداقط الثسار ما اذا

تعخمت ليا ,وال يسكغ ان تدتسج ىحه االشجار عافيتيا اال بعج استخجام السبيجات والصخق العالجية والػقائية
ليا لكي تدتعيج عافيتيا واالستسخار باإلنتاجية مغ ججيج ,ومغ اىع ىحه االمخاض(( .)15دودة ثسار الخمان,

َمغ الخمان ,صفار ساق الخمان ,العشاكب ,تربغات االوراق والثسار)

 -االم اخض  :تػاجو زراعة محرػل الخمان عجة امخاض التي تريب ىحا السحرػل ومغ اىع ىحه االمخاض

ىي
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(تذقق ثسار الخمان  ,لفحة (مخبة) الذسذ)
ثانيا  :السذاكل البذرية وتشقدم الى ما يأتي :
 -1القػة العاممة  :ويقرج بيا السدارعػن الحيغ يعسمػن في الدراعة حيث يختمف اعجاد القػة العاممة مغ مشصقة
الى اخخى ومغ قخية الى اخخى وىحا نابع مغ اسباب عجيجة (شبيعية وبذخية) السيسا وان محرػل الخمان
يحتاج الى ايجل عاممة إلنتاج وجشي السحرػل بكسيات كبيخة وان اليج العاممة تختمف في مياراتيا فبعس
السحاصيل تحتاج الى يج ماىخة وذات خبخة في زراعة السحاصيل مغ اجل زيادة السداحات واالنتاج في

نفذ الػقت .

كسا ان ىجخة بعس السدارعيغ مغ الخيف نحػ السجن اثخ سمبا عمى انتاج محرػل الخمان فبعس

السدارعيغ انتقل مغ القخى نحػ السجن مغ اجل البحث عغ فخص عسل ومغ اجل تػاجج الخجمات في السجن
عمى عكذ الخيف الحل يفتقج الى الكثيخ مغ الخجمات وبيحا فان اليج العاممة تػاجو مذكمة في ىجختيا مغ

الخيف نحػ السجن وىحا ما يؤثخ عمى االنتاج الدراعي مغ حيث السداحة واالنتاج .

 -2الدياسات الحكػمية  :ىي واحجة مغ العػامل البذخية السيسة في نسػ الشذاط الدراعي ان كانت تعسل بالػجو
الرحيح لكغ الدياسات الحكػمية تجاه الشذاط الدراعي ىي حبخ عمى ورق ودعسيا لمفالح يعج ذات ندبة

قميمة مقارنة بالشذاشات االخخى ,حيث ان الدياسة الدراعية ليا الحق في تدعيخة السحاصيل الد ارعية وحساية
السشتج السحمي والديصخة عمى الحجود مغ السحاصيل القادمة مغ خارج البمج ,ودعسيا لمسشتػج السحمي
والشيػض بالشذاط الدراعي مع دعع السدارعيغ ببعس االحتياجات مغ اآلالت و السكائغ والبحور واالسسجة
والقخوض الدراعية بجون فائجة ,اذ ان اغمب السدارعيغ امتشعػا عغ استالم القخوض ألنيا ذات فائجة (الخبا).

ان القخوض والسشح واآلالت والسكائغ التي تػزع مغ قبل دوائخ الدراعة الى السدارعيغ ىي لع يدتمسيا

السدارعيغ حقاً بل يدتمسيا اشخاص متشفحيغ بالحكػمة وىع ليذ بسدارعيغ بل ىع ذات مشاصب سياسية
وحدبية وان وصل السدارع شيء فبشدبة قميمة ججاً وىحا ما يؤثخ عمى عسمية الشسػ باإلنتاج الدراعي مع تجني

عسمية اال نتاج بالسحرػل جخاء تحمخ السدارعيغ مغ ىحه الحاالت مسا يزصخ السدارعيغ االعتساد عمى
تسػيميع الحاتي مغ اجل زراعة محرػل الخمان مغ غيخ االعتساد عمى الحكػمة السحمية او السخكدية وىحا

بجورة يؤثخ عمى عسمية التصػر وزيادة السداحات السدروعة وبالتالي يؤثخ عمى االنتاج بسحرػل الخمان في

حمبجو(.)16

 -3عػامل اجتساعية  :تمعب العػامل االجتساعية دو اًر بار اًز في االنتاج الدراعي فالعادات والتقاليج ليا دور في
العسمية الدراعية فبعس السدارعيغ يفزمػن زراعة محرػل معيغ عمى حداب السحاصيل االخخى .وىحا
بجوره يؤثخ عمى االنتاج الدراعي لبعس السحاصيل الغيخ مخغػب بيا اجتساعيا .
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 -4اآلالت والسكائغ :تعج اآلالت والسكائغ مغ العشاصخ االساسية في العسمية الدراعية فبعس السشاشق تفتقخ
الى الساكشة وذلظ لزعف الحالة السادية لتمظ السشصقة مع قمة استخجام اآلالت الحجيثة في العسمية الدراعية
كالحخاثة وشتل االشجار او عسمية االرواء او عسمية مكافحة اآلفات واالمخاض او عسمية نقل السحرػل

بعخبات مكيفة وحجيثة مغ اجل ايراليا الى السدتيمظ وىي بأحدغ السػاصفات .

ان انخفاض استخجام اآلالت والسكائغ في مشصقة الجراسة يؤدل الى انخفاض انتاج محرػل الخمان

في بعس اجداء مشصقة الجراسة السيسا في السشاشق ذات التزاريذ السعقجة مع قمة شخق الشقل السؤدية الى

تمظ الحقػل الدراعية.

 -5شخق الخل التقميجية  :يقرج بيا عسمية ايرال السياه الى الحقػل الدراعية وبصخق تقميجية ال ( قجيسة ) مع

قمة استخجام شخق الخل الحجيثة ,كالخل بالتشكيط الحل يخفع مغ السداحات الدراعية مع رفع كسية االنتاج في
الحقػل الدراعية ,واالقتراد بكسية السياه السدتخجمة في عسمية االرواء وعجم اليجر في كسيات السياه ,اغمب

السدارعيغ مازالػا يدتخجمػن شخق رل تقميجية والستسثمة بالدػاقي وىحه الصخيقة تيجر كسيات كبيخة مغ السياه.

وفي ضل التشاقز الكبيخ في كسيات السياه البج عمى الفالحيغ مغ استخجام شخق رل حجيثة (التشكيط)

لدراعة محرػل الخمان ,التي تديج مغ السداحات السدروعة وتقمل مغ ىجر السياه .في مشصقة الجراسة .
 الحمهل السقترحة لسعالجة السذاكل التي تهاجو محرهل الرمان .ىشالظ عجة حمػل يسكغ اتباعيا في معالجة السذاكل التي تػاجو زراعة وانتاج محرػل الخمان والتي

يخى الباحثان انيا االكثخ اىسية وىي كاالتي:

 -1يجب عسل مراشب عمى سفػح السشحجرات مغ اجل تقميل عسمية جخف التخبة.
 -1حخاثة االرض بذكل متعامج لتقميل عسمية جخف التخبة .

 -2زراعة بعس السحاصيل التي تقمل جخف التخبة وبذكل يزسغ تثبيتيا.
 -3عسل مرجات لمخياح .

 -4زراعة اشجار ضميو مع اشجار الخمان وذلظ لحسايتيا مغ مخبة اشعة الذسذ .

 -5امافة االسسجة الكيسياوية والسخربات لمتخبة ذات الخرػبة السشخفزة مغ اجل رفع خرػبتيا وكسية
االنتاج فييا.

 -6عسل قشػات أروائية ترل الى السداحات الرالحة لمدراعة التي تفتقخ او تشعجم فييا مياه الخل.

 -7مكافحة االمخاض واآلفات التي تريب محرػل الخمان وبصخق حجيثة وعالجات ذات نػعية جيجة مغ اجل
رفع كسية االنتاج .
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 -8دعع مدارعيغ الخيف وتػفيخ الخجمات االساسية ليع وبذكل يزسغ عجم ىجختيع مغ الخيف الى السجن .

 -9دعع الشذاط الدراعي مغ قبل الحكػمة السحمية والسخكدية مع ججية التعامل مع السدارعيغ وليذ كالم بال
تصبيق .

 -13تػعية السدارعيغ وتثكيفيع زراعياً عغ شخيق الجورات والشجوات عبخ القشػات السخئية والسدسػعة في جسيع
انحاء العخاق عامة ومشصقة الجراسة خاصة .
االستشتاجات والتهصيات

اوال -االستشتاجات

بعج اكسال ىحه الجراسة تػصمت الى عجد مغ االستشتاجات وىي كسا يمي:

 -1ان اغمب اجداء مشصقة الجراسة تقع مسغ مشصقة االلتػاء السعقج .

 -2تػاجو ضخوف مشاخية متقمبة وقاسية في نفذ الػقت عمى محاصيل الخمان .
 -3اختالف التخب في اجداء مشصقة الجراسة ما بيغ الجبال والػديان والديػل .
 -4اغمب انحجارات السختفعات تكػن شجيجة .

 -5اختالف السداحات السدروعة ما بيغ نػاحي مشصقة الجراسة .
 -6اختالف اعجاد اشجار الخمان ما بيغ نػاحي مشصقة الجراسة .
 -7قمة الجعع الحكػمي لدراعة ىحا السحرػل .

 -8تػاجو زراعة الخمان عجد مغ السذاكل الصبيعية والبذخية .
 -9تتعخض زراعة الخمان الى عجد مغ االمخاض التي قج تفتظ بيحا السحرػل .

-13

ترجيخ رمان حمبجو الى خارج االقميع وبالتحجيج الى دول اوربية .

ثانيا -التهصيات
 -1تػصي الجراسة بزخورة استغالل جسيع مشاشق الجراسة بدراعة السحاصيل ومغ مسشيا محرػل الخمان .
 -2يجب عمى السدارعيغ امافة السخربات الكيساوية لمتخب عجيسة الخرػبة .

 -3استغالل السشحجرات في زراعة اشجار الخمان عغ شخيق عسل السراشب لتقميل التعخية .
 -4زيادة السداحات السدروعة بسحرػل الخمان لسا لو مغ اىسية في التجارة .

 -5زيادة الجعع الحكػمي مغ االقميع والحكػمة السخكدية لدراعة ىحا السحرػل .

 -6بث البخامج التثكيفية والجورات والشجوات مغ اجل تعميع السدارعيغ بكيفية تفادل السذاكل التي تػاجو ىحا
السحرػل .

 -7تػفيخ العالجات ذات السػاصفات العالسية لسعالجة امخاض محرػل الخمان .
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 -8عمى الحكػمة دعع ترجيخ محرػل الخمان الى خارج حجود العخاق لسا لو مغ مخدود ايجابي لمبمج .

 -9تػفيخ الخجمات الزخورية لمدكان داخل القخى والقربات لسشع ىجخة السدارعيغ مغ القخى الى السجن .
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