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Abstract
Spatial relationships intertwine with geographical phenomena and vary to
enhance us with a spatial image that is distinguished by a region without
another. This is what any study or research attempts to prove. It intensifies.
with its analytical method and spatial relationships. Assumed to explain the
spatial variation of agricultural production in Wasit Governorate with its spatial
and temporal dimensions in light of what this interpretation takes on its future
behavior expressed by the probability of production .Here, a probability map was
found for the production of maize crop in the study area, based on the technique
of standard grades and the corresponding in the natural distribution table of
probability, by relying on agricultural production data for the maize crop for the
period from 2010 to 2019 in the study area according to the areas to come out
with the research findings.
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التغري ادلكاين لزراعة الذرة الصفراء يف حمافظة واسط واحتمالية إنتاجها
للمدة من 2018-2002
أ .م .د .مناف دمحم السوداين
جامعة بغداد -قسم اجلغرافية  /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية( ابن رشد )
ادللخص
تتشااك العالقاتااككلعيةكللااالال ا ارعفيلعوتيعولااالزتتلاارصلالتقااانلاللااكلزاار ملطةكللااالتت لااال ااكلطل ااال زنل
أخاي لزفا علطاكللاكزللأال عواالأزلباتلعفهكتاكلو اسلتةااالتوا ر كلعالتع ل اسلزلعالقاتاككلعيةكللااال
زيفلف علعالهعتلتت اللطشة العالهعتلعالا لثا اابلتالتهاكامللعيةاكتلجلتاكلل اارلللعالا ملعالااايعيفليفل
كواااالزعواارتلل.طافسااال تانااكلعالتهااكامللعيةااكتلالفلتااكللعالا عه ااسليفل كواااالزعواارتل هق اااكلعيةااكتل
زعالاطينليفلسريفلطكلاتخ لف علعالتانكلو رككلعينت ه سلعالا التقاعلهلاكلعات كاللاالعجلتاكل .زتا ل لفلاكل
عجي ااك لخيا ااالعجات كالل ااالجلت ااكلل ا اارللعال ا ا ملعالا ااايعيفليفللطل ااالعال عو ااالعهت ااك عله ا ا لت لل ااال
عال جككلعيقلك االزطكلا ك كليفلج زللعالترناعلعال هلقسلالاات كللزذالااللطامللخااللعجهت اك له ا ل
لااكاكلعجلتااكللعالا عهااسللةااارللعال ا ملعالاااايعيفلال ا ملطااملل-0202ل0209ليفللطل ااالعال عوااال
انبلعاللرعاسلال خيزللتوتلتكجككلعالهعت .ل
الكلمات ادلفتاحية :عالتتكلعيةكت,لعال ملعالاايعيف,ل كواالزعورت,لعجات كاللا.
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ادلبحث األول-اإلطار النظري للبحث
مشكلة البحث
عنلعالاارعفيلعوتيعولاالله ا لوا ضلعت يلتت لاااللتالتهاكامللعيةاكتلزجلاشا لهامللذالااالعجلتاكللعالا عهااسل
زطن ااكاكتكلعيا زه اااليفل كوا ااالزعو اارتلزط اامللفل ااكلت ااعنلطش ااة العالهع ااتلعال ا لثا ااابلتالته ااكامللعية ااكتل
الفلتكللعالا عهسليفل كواالزعورتلزتتكملعالاطكت .ل

فرضية البحث

لإنلإجيااك لااالليشااة العالهعااتلززسااعلتاناكعكلطل لااالسااكلتاااتبلأجل تانااكلفا علعالتهااكامللللالفلتااكلل
عالا عهااسليفل كواااالزعواارتلطاامللخااالللويساالالعالهعااتلعال ا لأ ا ا ل ااكل تانااكلعالتهااكامللعية اكتلالفلتااكلل
عالا عهااسليفل كواااالزعواارتليفلساريفلطااكلاتخا لفا علعالتانااكلوا رككلعيناات ه سلعالا التقااعلهلااكلعات كاللااال
عجلتكل .ل

منطقة الدراسة

ت عل كواالزعورتلس مللعيل العالرو لطمللعالقيعقلزتالتع ا ليفلعال نابلعولارالعالشايتسلطاامللزوارتل

عالقيعقل،لالتلثاللعحل ز لعال زاللاال االعالقايعقلزإاايعنلاا ز فكلعالشايتلال،لاا فكلطامللعالشا كلل كوااال
ايىللزطمللعولربل كواتكلطلنكنلزذالتك لزطمللعالتيبل كواتكلت للزعال ك والال،عطاكلعحلا ز لعالا ةلاالل
ت عل ال عئييتلهاييل ل051051لل545للْ03ل–لْ25لللْْ3لل)لمشاكج1لزخ اسللارلل 521لللْ05لل443ل

–ل501للْ45لل463لل)لشاايتك.1لتشااتللطل ااالعال عوااالطنااكاال لْ0705ل)لكااب0لل زنع ملعالتخ االرت،ل
,0205لص)4للزتتةرنلطل العال عوالطمللا )06لاالالخيا ال )0ل .ل
لل ل

طريقة البحث
أنلعي اال للعالق ااسلجي اابلعنلاة اارنلطتق ا لعت ارعكلزتة اارنلأالت ااكليفلو اابللت ااكئللعال عو ااالزك ا الال
عختاااك لعالرتااابلال هااكااا.ل لفلااكلعهت ااك لعال يا ااالعالرزااالال–عالتع ل لااالز ليفلف ا علعتااكللعوااتخ عمل
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ت للااككلك لااالزكك تركيعولااا.لعنلليا ااالعالهعااتلعالق لااالتتاالضلعالرزاارللعىلللتااكئلل تل اااللزو ا لخ ارعكل
طتتكاللااالطل لااالزذالااالال ناال يمله ا لعالن ا ركلعيةااكتلالاااكفيملعجلتااكللعالا عهااسلالااتلا ااابل عوااتلكل
ف ا بل لااكاكلعينااكاككلعيا زهااالزعجلت الكللعالا عهااسله ا لأوااكدلك ااسل ق ا لعنلعواات كلطاامللط اياااال
زش ااقبلن عه ااال كوا ااالزعو اارتلال ن االرعكلط ااملل0220ل–ل.0208لعنلأالظ ااكفيملات اابلعالرز ااال
عالا تل لسا بلعالاااكفيملزطل ااكلعوااتق كجكلعت يلعالا عهلااالزالةااسللتئلاابلعالرزااالعال ااكئبله ا لعيلعا ل
عال ااااسلجياابله للااكلعهت ااك لعالت للااككلعالة لااالعجااااكئلالو ااسلخااكلطقااالال هكاااتليفلعالرزاارللعىلل
لتكئللزعلعالزذعكلتل الترزللطتخ لعال يع لزعيخ رتلعىللعال يع لعالاعلض .ل

عيا ل:زنع ملعالتخ لرتللزعالتقكزنلعجمنكئسل،لعو كنلعييكاالالاااكيفلزتةلرالرجلكلعيق رطككل،لشقهال،GISخيا ال كواالزعورتلعج ع اال
.0206،
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مفهوم التغري ادلكاين
زفاارلط لااكدلك ااسلال تتااكليفلأوااتق كجكلعت يلعالا عهلااالخاااللط ا ملطقللااا،لزالاال ل ااار ع1ل ناال لل
يفلزهنكاالط ملعال عوا،لطقعع1لولكلهمللطق للعالتتاكلعالا الذخا ليفلاناك كلكاللتالبلعالن نا العالاطللاال
عيلكح،ل,0982لص.)8لجواتخيعللعالتتاكلعيةاكتللال ناكاككلعيا زهاالتالا ملعالااايعيفلل لعجخا لل
تالااايقل ااالعال االبلللعي ااالال ناالالعتخااكملطاامللواالرعكلعال عوااال ق)لزعال ل ااالعي كف ااالسااكليفلعالناالال
عتزىللطاامللواالرعكلعال عوااال ك)لزتناابللف ا علعالااايقله ا لتل ااالعالناالالعتزىل،لزالةااسلتا اايلعاللتااكئلل
طرا ملو ل للرا كلإىلللنهالطئراالطمللخاللسيبللعاللكتلليفلطئالك كليفلعالالتالعجتلال :ل
ق–ك
× 100
ك
ل

مفهوم االحــتمالـيـة :

عنل عوالعجات كاللالاقينلعالفكلاله لا زثلعالشسيفلعال الميةمللعنلاةرنل ت الطملل اللتكئلل

ه مل,لزبنكبلمجلعلعاللتكئللعةت ا لال ع ثلEventالل كلثاللعجات كاللالعحلكالالعال لميةمللعنل
تةرن له ل ك لعاللتلئا ،لعز لعالايزا لعيترويم لتاا للتلئا لال ع زث ,لاقيف لكرلرا ل
لعالهقل ل،لزتتبله لالانك كل
Conwayعجات كاللالمبا رط كلعيهنرتلتهنكللنهالعالتةيع عكلال
طمللخاللتنئللللزطااااله لكهكلطمللعحلكجكلعحل ل لالعزل عوالو ن الطمللعحلكجكلعةت ال
عحل زث . (Conway, 1967, P125ل نهبلعالتهكامللعالةهكليفلعالاكفيملعوتيعولال،لطةكللكل
زنطللك ,لال ع لوكن ل عجااكيفعك لعالرزالا لتةرن لذعك لتل ا ل ز م لهل لت خلص لعالهلكاك لزعختهك ل
عالايسلالعالهعالال,لوق لوهلللعياكللالل لفلككلشخصلاةرنلزعف كل )%022لطمللك لالعي يلعال ل
وت لله لأالطةكنل ل غبلطقيوتكلعالتاال لا لالة لالعي ي لالافمللرا الج عليفلعيرتعلعيقين،ل
زالةمللعشت كقلتل لعيق للزعجحنيعفلعيقلك الانكه علكليفلت ايلعات كاللالعالتنكترتلزك لتكللزول كل
عذعلككلابلعاللتكئللا ل لالعملجلهل لأخ لعالقللككلزإجيعيفلعي ك اكلعجااكئلالعجوت جاللال عالةلخك،ل
,0200لص.)59

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 566-583

570

THE SPATIAL CHANGE OF MAIS CULTIVATION IN WASIT GOVERNORATE
571
AND PROBABILITY ITS PRODUCTION FOR A PERIOD 2002-2018

طريقة قياس االحتمال  -طريقة الدرجة ادلعيارية
يفلفا بلعال يا ااال لعهت ك فااكلفلااكليفلعالهعااتلزتاات خصلعنلعات ااكللاا زثلي رهااالطاامللعالهلااكاكليفل
عالافملعالاطللالعال لتش كلاةرنل022ل%لعطكلعذعلككلابلتلبلت العت رهالأتخ لشاةللطلعا لترنااعل
هك الهل طكلتتنكز لتلبلكللطمللعيترورتلعحلنكالزعالرولرتلزعيلرعللواكنللناهالعات اكللعال البلعالرعتقاال
زنلعيترورتلزورتكلفسل52ل%لزعات كللا زثلعال ل االعالرعتقاالسا مللطا لعحنايعفلطقلاك الزعاا ل
هاامللعيترواارتللفاارل لنااهالْ68,ل.%لزيقيوااالللنااهالعات ااكللا ا زثلتل ااالطقللااالتاا ا لعزلت االلهااملل
عيترورتلوكلكلج لطمللعال ئريفلهل ئا لعىللعواتخ عملطاكلاقايفلتال جاالعيقلك ااال )Zلزعالا الاناتخ مل
يفلانك كلعجحنيعفلعيقلك الالتل طرو ،ل,0227لص:)005ل ل
X- x
Z =-------Sل
التل=Zلعال جالعيقلك اال ل
التل=Xلتل العيشكف ملل ل
التل=xلعالرورتلعحلنكال ل
التل=sللعجحنيعفلعيقلك ال ل
للزتوااتخيعللعال ل ااالعجات كاللااالالةااللاالااالعهت ااك عله ا ل جت ااكلعيقلك اااالزطااكلا ك ااكلطاامللج ا زللعالترناااعل
عال هلق ااسلاا اايلالل ااكلطا اااروالت االبلعجات كالل ااالان اابللا ارعاسلطل ااالعال عو ااالول اارمل تا االلا كلعىللخيا ااال
عجات كاللاالذعكلعالراا عكلعيناكالا,لعطااكلول ااكلااصلتل ااالعجات كاللااالالةاللاالااالعتااللطامللزوا كلعحلنااكال
و لعوتخيجابلطمللخاللعالقاتالعالتكاللال:ل
قيمة االحتمالية لكل انحية اقل من وسطها احلسايب =P -1
حيث  =Pقيمة االحتمال لكل انحية
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ادلبحث الثاين
نسبة التغري للمساحات اليت تشغلها أستعماالت األرض يف زراعة الذرة الصفراء يف
حمافظة واسط للمدة 2019 -2002
التباين ادلكاين ألستعماالت األرض يف زراعة الذرة الصفراء يف حمافظة واسط لسنة
2002
ال لعخت العالهكاارنليفلل ا لطلشألعال ملعالاايعيفلزعغ ه بلاقت لعنلطلشأفكليفلعسضكبلعالقكاللال
عالرعتقاليفلزورتلعيةنلالمثلعطت كلن عهت كلمشكجلزجلرتلمثلعلت ابل ق لذالالعىللعز زتلزعويا لكل
زعالاا لزو ئي لعحنكيف لعالقكمل ل عاللرل لز لزو س لعالش كص ,لص )75ل،زع ين لعلرعهك ليف لطل ا لعال عوال
زلالعكعلزعز كلفل ا.لزفسلطمللعفبلعةكزلللعالالالالعال لتاصليفلعالقيعقل،زتشةللعالكلكهكمل
يفلعالالكهال،لزخكزالزلكهالعالااركلعاللهكتلالزعجهاف،لك الالاترالعةارلله ل%62طملل
عاللشكلز%02طمللعالعزتالز%42لطمللعالاارك,لتاصلعال ملعالاايعيفليفلعيرمسالعالي لقسلزورتلعذع ل
اىت لزورت لللنكن ،لزعيروب لعتيااس لطمل لزورت لثرن لاىت لزورت لعب ل ل عالنكفركس ،ل,0992ل
صْ، )0لزجتر لن عهالف علعةارلليفلعالفبلعياجيلالعول ملعالايفلجول كلعال لجتاا لول كل جال
عي راالهملل )4لط ل رنل زنع ملعالا عهال،لْ,099لص.)0لثت لعينكاككلعال لتشت كلعوتق كجكل
عج يليفلن عهالعال ملعالاايعيفليفلطل العال عوالالنلال0220ه ل )50046ل زمنلزفرلطكلميالل

لنهال )%06.27لطمللعينكاككلعيا زهالتال ملعالاايعيفليفلعالقيعقلزعالهكالتال ل )ْ00ْ25ل زمنلل
عجااكيف،ل,0220لص)008لزفرلطكلارك لعالاللعةكوااليفلن عهالف علعةارل.لظ يكلن عهال
عال ملعالاايعيفليفلكلللرعاسلطل العال عواللتاكزتابلتلبلعينكاككلعيا زهالتةارلللتاكزات1لكهكع1ل
الت لظ يك له لأهاب لطك لتةرن له لك ليف لاالا لعجايع لالت لنع ك لعينكاا لعال لتشت كل
عوتق كجكلعت يليفلن عهال ارللعال ملعالاايعيف لالنلال0220للكاكع1لالتل تابل )8054ل
زمنلالتلكرلابلطكللنهتكل%06.49ليفلاالت لليفلاالالأخي لفسلاالالشلخلوق لت ال
زعسعالاىتلأهنكلمللتا له ل )526ل زمنلكرلابلطكللنهتكل ل .)%0.20لتا يلعاليتهاللعالاكللال ل
 -0992ل) 4952ل زمنللته له لطملللرعاسلطل العال عوالالتل تابلوابللرعحلعطت كل
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ه لشةللل كقلطمللمشكللغيبلعىللجلربلشيقلطل العال عوالمما ال ل لرعحللعالةركلزعال جل ال
زعالارايملزعالقااااالزعحلاياالزعال رتلول كلككلابلعاليتهالعجه ليفلتل كل ل -4950ل)8054ل زمنلل
ت لس ابلاال لعجايع لزعالا ل اال.لأطكلأتللطكلتةرنله لكلعالالن عهالعال ملعالاايعيفلف بلوتا يل
الت لعاليتهتكن لعاليع قا لزعتكطنا لوتةرن لعسلكم لعيةكللا لسك له لشةل لطلكل لطتايتا لطمل لطل ال
عال عواللتا يلعاليتهالعاليع قالطل كلزعال لككلابلتفعزحلتل كل ال )080ْ-0289ل زمنليفلاالال
جاكنلمشكللطل العال عواليفلاالتا يلعاليتهالعجتلليفلتل كلزفسلعاليتهالعتكطنالزعال لككلابل
تل ك ل ا ل  )0288-526ل زمن لتش ل لكل لطمل لاالا لشلخ لوق لز م لزعحلس لزعالشعل لا ل.ل
زفة ع لاا ي لت ل ليف لعوتق كجك لعت ي ليف لن عهاعال م لعالاايعيف له لأوكدلطمل لائ ك لطملل
جلر كللطل العال عوالتجتكبلمشكسكللزمشكسكلعالتيالالتلترج لعاليتبلعتتلليفلائ ك .ل

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على جدول ()1
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التباين ادلكاين ألستعماالت األرض يف زراعة الذرة الصفراء يف حمافظة واسط لسنة
 2018ل
ثت ا لعينااكاككلعال ا لتشاات كلعوااتق كجكلعج يليفلن عهااالعال ا ملعالاااايعيفليفلطل ااالعال عوااالالناالال
0208ه ا ل )64321ل زمنلزف اارلط ااكلميا االللن ااهال ْ)%04.0لط اامللعين ااكاككلعيا زه ااالتال ا مل
عالا ااايعيفليفلعالقا ايعقلزعالهكالت ااال ل)450789ل زمنلل عجاا ااكيفل،ل,0208لص)0ْ8لزف اارلط ااكلاركا ا ل
عالاااللعةكوااااليفلن عهااالف ا علعةااارل.لظ اايكلن عهااالعالا ملعالاااايعيفليفلكااللل ارعاسلطل ااالعال عوااالل
الةااملللتاكزتااابلتاالبلعينااكاككلعيا زهااالتةااارلللتاااكزات1لكهاكع1لالااتلظ اايكله ا لأهااابلطااكلتةاارنل
ه لااكليفلاالااالعالشاالعل لالالااتل تااابل05222ل زمنلكاارنلطااكللنااهتكل ل)%0ْ.ْ0لطاامللي اارصل
طكااصلطملل ارللعال ملعالاايعيفليفلعةكواالالنلال0208لليفلااالتيعجقاابلعىلل ل2.55ل)%ليفل
االال ملزتا يلطتاكزتاليفللارعاسلطل االعال عواال االفاكتالعال ل تاالعيت ايوتالإىللاا لظ ايكل
طقااكلعاليتاابلعت ا لعالا لذفاابلإالل ااكلتاااللالعالهلااكاكلفا ب يف خيا ااال ْ)لعالتهااكامللعيةااكتلالا عهااال
ارللعال ملعالاايعيفليفلطل العال عوالالنلال0208لأنلعسلكملعيةكللالجهابلطاكلتةارنله لاكلفا بل
عتالالزلقينلل كلعاليتهتاللعتزىللزعالاكللاللزتا ايله ا لشاةللل اكقلاشاتللعالتايبلعتزوارتليل اال
عال عوااالطااعلعطت ا ع لالااكلتجت اكبلعالش ا كل،لزت تااايلعاليتهااالعتزىللطل ااكله ا لاالااالزعا ا ملفااسلاالااال
عالشااعل لا،ليفلاااالتشاات لله ا للعاليتهااالعالاكللااالعال ا لككلااابلتل ااكل ااا -7646ل )00ْ00زمنل
ه ا لاالااالعجاايع .للأطااكلأتاللطااكلتةارنله لااكلعالااالن عهاالعالا ملعالااايعيفلفا بلوتا ايلالااتلعاليتهتااكنل
عاليع قااالزعتكطنااالوتةاارنلعسلااكملعيةكللااالسااكله ا لشااةللل ااكقلاشااتللعجااعيفلزعوااقالطاامللمشااكللززواارتل
زشاايقلطل ااالعال عوااالك ااكلاا اايلطاامللجا زلل )0لزخيا ااال ْ) .أطااكلعاليتهااالعالرواارتليفلتل ااكل ااال
عاليتاابلعته ا ليفلتل ااكلزعتتاالل ْ050ل–ل)7645ل زمنللوتا اايليفلل ااكقلطاامللشاايقللعىللغاايبل
طل ااالعال عواااللمماااال ل ارعاسللعالة اركلزعال جل ااالزعالهشااكئيلزعالقااااااا .ز ا علاا اايلعججتااكبلعيةااكتل
ال ت ا لليفلائاابلعالااالن عهااالعال ا ملعالاااايعيفلالناالال0208للطاامللمشااكلللطل ااالعال عوااالحناارلعالتاايبلل
شةللأوكدلزحنرلعالتيبلزعولربل شةللأتل .ل
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التغري ادلكاين ألستعماالت األرض يف زراعة الذرة الصفراءيف حمافظة واسط للمدة

2019 -2002

عسااعابللعينااكاككلعال ا لتشاات كلعوااتق كجكلعت يليفلن عهااالعال ا ملعالاااايعيفله ا لزااقل ل كواااال
زعورتلللولال0208لعكاايلمماكلفاسله لاكلوالال،0220لالاتلأظ ايلطقلاك للناهالعالتتاكل االلفاكتال
عالنلتالعجتكفكللطرجهكللاللنهالعالتتكلف بله لزقل لعةكواالزت ل غل .)08.50+لأظ ايلتااللال
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576

لكاكللنهالعالتتكليفلعاللرعاسلعالنتالهشيلعال لظ يكلول اكلن عهتاكلأ اعلطامللعاليتابلعالا لذفابلإالل اكل
تاللالف بلعالهلكاكلمخ لطمللف بلعاللرعاسلظ يكليفلل تهالزعا ملفسلعاليتهالعال لعاتاااابلتتالل
ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االبلطرجه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااللال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتلتيعزا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااابلفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بلعال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االبل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ل
2.20+ل-ل)45.0ْ+لزت ا لظ اايكلفلأا ااكلعيةكلل اااله ا ا لش ااةللل ااكقلش ااتللعتجا ااعيفلعولر ل ااال
عالشيتلالطمللطل العال عوالسبلفااثللارعاسلفاسلكاللطامللاالاالعالةاركلزعاللق كللاالزعجاايع .لزإىلل
جكلاابلفا علعالل ااكقلظ اايكلطل تااكنلعتزىلليفلغاايبلطل ااالعاليعوااالزفااسلاالااالعالااارايمللزعتخااي ل
يفلجلااربلطل ااالعال عوااالزس ا ابلاالااالعالهشااكئي .أطااكلل ارعاسللعال جل ااالزعيرو لااالزعالش االعل لالل
ورتق ااابليفل ته ااالعججت ااكبلعيرج اابلعجه ا ا لزتيعزا ااابلتل ااكل ااال -45.04+ل)005.9+لللزت ااعلل
جلربلطل العال عوالمما ال ل كقلجتيعيفلسبلعال جل االزعيرو لاا،لول اكلظ ايكلاالاالعالشاعل لاليفل
اها،لكااكنلعجتااكبللنااهالعالتتااكل
غاايبلطل ااالعال عوااال.لأنلعالايتهتالعالا لذفاابلتاااللال لااكاكلفا بلعاللنا ل
ول كلوكالهك،لزس ابللااللرعاسلطل العال عوالإذل اغلاكللااللارعاسلااكنلترنهاابلع اعلطل اكله ا ل
عاليتهااالعال ا لككلااابلتل ااكل ااال 2.20-ل-ل)4ْ.00-للظ اايكله ا لشااةللل ااكتالساابلعالل ااكقل
عجزللاالا ا لش االخلو ااق لزجا ااكنل لن ااهالتت ااكل )40.69- )ْ6.56-لزظ اايكلمش ااكللطل ااال
عال عوالول كلظ يلعالل كقلعجخيليفلجلر اكلعالتايالزسابلعحلايااالزعالقاااااا.لعطك لاالعاللارعاسلعالا لكاكنل
عجتااكبلتتااكلطنااكاككلعال ا ملعالاااايعيفليفلطل ااالعال عوااال ن اكالهكلزفااسلع ااعللوا اايكلتل ااكل ااا -
ْ-4ْ.0ل)76.64-لزف ااسلاال ااالعحل ااسلز ا ملزعالا ل ا اااللزعال ا رتلزظ اايكلز اار اكلعيةكلل اااليفل
عحنا ا ااكيفلطتايتا ا ااالطا ا اامللطل ا ا ااالعال عوا ا ااالل لنا ا اابلتتا ا ااكله ا ا ا لعالت ا ا ارع ل )50.00- )47.45-ل -
)76.64- )48.02لزت لظ يكلأ ينلطاطاضلعتيا اا )4لتنلعجتاكبلعالتتاكليفل كوااالزعوارتلكاكنل
طترعنالزت لألقة لف عله لظ ر للااللارعاسلطل االعال عواالزتا لعجت اابلواكالهك1لزعاله لاالطرجهاال
يفلتتكف ااك،ليفلاا ااال لا ااابلاالا ااالن تللا ااالخكاللا ااالطا اامللن عها ااالعال ا ا ملعالاا ااايعيفليفلوا اال ل0220لزل
 .0208ل
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المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على جدول ()1

جدول ( )1ادلساحات ادلزرعة مبحصول الذرة الصفراء يف حمافظة واسط
ت

الناحية

ادلساحات ادلزروعة لسنة

ادلساحات ادلزروعة لسنة

نسبة التغري

1

الكوت

3122

4122

32.03

2

الدجيلة

4425

6954

57.15

3

شيخ سعد

506

321

36.56-

4

النعمانية

2263

3251

43.66

5

االحرار

8254

11254

36.35

2002

2018
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6

احلي

805

423

47.45-

7

ادلوفقية

2001

3215

60.67

8

البشائر

2436

3256

33.66

9

جصان

1820

952

47.69-

10

بدرة

658

321

51.22-

11

الصويرة

3425

4236

23.68

12

الزبيدية

6195

3215

-48.10-

13

الشحيمية

7311

15000

105.98

14

العزيزية

4925

3780

-23.25

15

احلفرية

4200

3021

-28.07

16

الدبوين

4280

1000

-76.64

اجملموع

50046

64321

عيا ل:لزنع ملعالا عهال،لط اياالن عهالزعورت،لعجلتكللعاللهكيتل،ل لكاكلغكلطلشر مل 0208،ل

ادلبحث الثالث
احتمالية اإلنتاج الزراعي حملصول الذرة الصفراء يف حمافظة واسط ل
أنلطق للعجلتكللعالا عهسلةارللعال ملعالاايعيفلطملل0202ل–ل0209ليفلاالالعجايع لكارنلتل اال
عات كاللا ا ااالته ا ا ااغل ل2,99ل)لأالعنلف ا ا ا علعجلت ا ا ااكللعالا عها ا ااسلااا ا ا ا له ا ا اامللعالرو ا ا اارتلعحلنا ا ااكالعاله ا ا اكالغل ل
)0865.56لتات كاللااالاا زثل%99ليفلاااالككلااابلاالااالجاااكنلملتكج ااكلطاامللعالا ملعالاااايعيفل
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اشااةللطااكلتل تااكل 2,07ل)لطاامللتل ااالعجات كاللااالزف ا علاقااينلعنلعات كاللااالعنلااا ا لطق ا للعجلتااكلليفل
فا ا بلعاللكال اااله اامللط ا ا ع لزوا ا كلعحلن ااكالعالها اكالغلل )0865.56لف اارل.%07لاا اايلط اامللخيا ااال
عات كاللاالعجلتااكللعالا عهاسلةااارللعالا ملعالاااايعيفليفل كوااالزعواارتلال ا ملطااملل-0202ل0209ل تاابل
)4لعنلعات كاللااالألتكجااكلاا اايليفللارعاسلطل ااالعال عوااالعجلعنلفا علجلاقااينلعهنااكلتت كفااللول ااك,لزتا ل
علقةا لفا عله ا لظ ر فااكليفلعاليتاابلعت ا لعالا لزسااق كلتاااللال لااكاكلعات كاللااالعجلتااكللعالا عهااسل
ةاارللعالا ملعالاااايعيفليفلكااللطااملللارعاسلطل ااالعال عواالزعالا العهت ا لت للااالتت كشا لزلهلقااالترناااعل
عالهلااكاكلزفااسله لااالعالتعراااللعال رغااك ثس .تا اايلعاليتهااالعتكطنااالزفااسلعتتاالليفلتل ااكلجات كاللااال
عجلتااكللعالا عهااسلةااارللعالا ملعالاااايعيفليفل كواااالزعواارتلال ا ملطااملل-0202ل0208لزعال ا لت افعزحل
تل ااكل ااال )2,05-2,07لليفله ا لعكااعلطاامللعالل ارعاسلممااكله لااكلعاليتاابلعتخااي ،لالااتلثت ا لليفل
ع علطملللرعاسلطل العال عوالزفسلكللطمللاالالعالشالخلواق لزعحلاسلزجااكنلز ا م,لزتا ايلعسلاأمل
عيةكللااالسا بلعاليتهاااليفلل ااكقللا ااعلغاايبلطل ااالعال عوااالزاضاابلعالشاالخلوااق لزجاااكنلز ا ملزطل ااكل
ت عليفلمشكللغيبلطل العال عوالزت تايله لاالالزعا ملفاسلاالاالعحلاس,لزتشا للعاليتهاالعالاكللاال
جات كاللالعجلتكلللعالا عهسلليفلن عهاللعال ملعالاايعيفلزلعال لتفعزحلتل كل اا -2,48ل)2,72له ا ل
فاااثللل ارعحلفااسلعالهشااكئيلزعالااارايمللزعال ا رتلالااتلتةاارنلعجات كاللاااللةااارللعال ا ملعالاااايعيفلته ااغل
)2,64ل 2,67ل) )2.48للزتا اايلشااة كلعيةااكتله ا لشااةللطلااكل لطتايتاااليفلطل ااالعال عوااالل
عطااكلعاليتهااالعالاكالااااللوت تااايله ا لاالتااكنللفااسللعال جل ااالزعالقااااااال ل ااالعات ااكلل ت ااابل .)2,ْ5ل
.)2,40عطااكلعاليتهااالعاليع قااالجات كاللااالعجلتااكللعالا عهااسلةااارللعال ااضليفلطل ااالعال عوااالزعالا لتافعزحل
تل كل ال )2,ْ4-2,06لوشأهنكلشأنلعاليتهالعتكطناللتا يليفلع عللرعحلفسلعالةركللزعاللق كللاال
زعيرو لااالزعحلاياااا,لزفلأاااكلعيةكللااالتا اايله ا لشااةللطل ااالطتا ا الثت ا لزواارتلعىللجلااربلطل ااال
عال عوااا.زتا يلعاليتهااالعجزىللجات كالل االعجلتااكللعالا عهااسلةااارللعال ا ملعالاااايعيفلليفلطل ااالعال عوااال
زعالا لاافعزحلتل ااكل ااال -2,70ل)2,99للزفااسلعه ا لعاليتاابلتل اااليفلفاااثلللارعاسلفااسلكااللطااملل
االالعجايع لزعالا ل االزعالشلعل لا,لزتا يلفلأاكلعيةكللاله ا لشاةللطل االطتاا السا مللعالا ل ااال
زعالشلع لالشيقلطل العال ع عوالزطل الطلاي ملجلربلطل العال عواليفلجلر ك .ل
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وبذلك يظهر أن شرق منطقة الدراسة ابالمتداد حنو اجلنوب ميثل منطقة االحتماليـة األعلـا الـيت
تقل كلما اجتهنا اىل االحناء االخرى من منطقة الدراسة .

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على جدول ()2
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جدول (  ) 2احتمالية االنتاج الزراعي للذرة الصفراء يف حمافظة واسط حسب النواحي للمدة
من  2019 -2010ل
ت

الناحية

معدل االنتاج

الدرجة ادلعيارية

االحتمالية

احتمال اقل من ادلتوسط

1

الكوت

1654

-43.-

0.33

0.67

2

الدجيلة

1865

0.36-

0.35

0.65

3

شيخ سعد

456

0.86-

0.19

0.81

4

النعمانية

1754

0.40-

0.32

0.68

5

االحرار

10542

2.74

0.99

0.01

6

احلي

654

0.79-

0.21

0.79

7

ادلوفقية

1356

0.54-

0.29

0.71

8

البشائر

3895

0.37

0.64

0.36

9

جصان

236

0.94-

0.17

0.83

10

بدرة

365

0.89-

0.18

0.82

11

الصويرة

4123

0.45

0.67

0.33

21

الزبيدية

5212

2212

9278

9222

22

الشحيمية

5143

2212

9276

9222

23

العزيزية

1245

9227-

9231

9247

24

الحفرية

2123

9247-

9215

9263

25

الدبوني

1673

9292-

9237

9241

الوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

1754245
1792286

عيا ل:لطملله للعالهكاتلتجهت ك لله لطق لل لكاكلعجلتكللعالا عهسلطملل0209-0202لزتوتخ عملل ياطللspss
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اخلامتة
ثا ااابلطشااة العال عوااا تالتتااكلعيةااكتلجوااتق كجكلعج يليفلن عهااالعةكزاالللعيخت ااااليفل كواااال
زعورتل هق اكلعالاطكتلزعيةكتلخاالللطا ملعال عواالعي تا ملطاملل0208-0220لزتا لذفهاابلويسالال
عالهعااتلفلااكلعىللعنلف ا علعالتتااكلميةاامللتانااكبليفلس اريفلعالتلااكو ل ااالعةكزاالللعيخت ااااله ا لعشااتكلل
عينااكاككلتوااتق كجكلعج يليفلن عهااالعةكزاالللعيخت ااااليفلس اريفلطااكلاتخ ا لف ا علعالتانااكلو ا رككل
عيناات ه سلعالا التقااعلهلااكلعات كاللااالعجلتكل.زتا لعوااتخ مليفلعالتع لااللفلااكلت للااككلك لااالزكك تركيعولااال
زت ا لزااضلذالاااله ا لتاااللال لااكاكلكااللظااكفيمل يتاابلعخ ا كلللهلقااالترناااعل لااكاكلكااللظااكفيمل
زككلابلعالت للالعجااكئلالعيا لفسلعالتعراللعال رغك ثس.
-0ت ا دلعوتيعولااالعالترناقااككلزعجمنااكولعيةكللااالعيرجاار مله ا لو ا ضلعج يلزطااملل عواات كل
ف بلل رمل رزالعتمنكولزل لللعالق لككلعال لأزج اك
-2أنلعجات كالل ااالف ااسل اارتل ااالعجاا ااكيفلكرو اال الت لل اااليفلعالتع ل االلزعجو اات جلللزكل ااامل
عوتيعولكلعجوكولالزفسلعتيا ا .ل
ْ-لظ اايكلن عه ااالعالا ا ملعالا ااايعيفليفلك االللا ارعاسلطل ااالعال عو اااللتاكزت ااابلت االبلعين ااكاككل
عيا زه االتةااارلللتاااكزات1لكه اكع1لالناالال0220لزاا اايلت ا لليفلعوااتق كجكلعت يليفلن عهااال
عال مله لأوكدلطمللائ اكلطامللجلر اكللطل االعال عواالتجتاكبلمشكساكللزمشكساكلعالتايالالاتل
ترج لعاليتبلعتتلليفلائ ك .ل
4ل-لاا اايلعججتااكبلعيةااكتلال ت ا لليفلائاابلعالااالن عهااالعال ا ملعالاااايعيفلالناالال0208للطااملل
مشكلللطل العال عوالحنرلعالتيبلل شةللأوكدلزحنرلعالتيبلزعولربل شةللأتل .ل
-5لتنلعجتكبلعالتتكليفل كواالزعورتلككنلطترعنالزت لألقة لف عله لظ ر للااللرعاسل
طل العال عوالزت لعجت ابلوكالهك1لزعاله لالطرجهاليفلتتكفك
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 -6اا اايلعطت ا ع لائاابللعات كاللااالألتااكللل ااارللعال ا ملعالاااايعيفلعجه ا ليفللشــرق منطقــة
الدراســة ابالمتــداد حنــو اجلنــوب ميثــل منطقــة االحتماليــة األعلــا الــيت تقــل كلمــا اجتهنــا اىل
االحناء االخرى من منطقة الدراسة
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