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 فً تناحٌ  الحسٌتنٌه التابعه لمحافظ  كربالء تنخل  التمرتنتايٌ  أل االحصائً تحلٌلال

 (2012 -2000)للمدة   
 **علً كرٌم حسٌن                 *الغاتنمً  كزار رٌاض                  * المكوطر تنايً صافً تنايً

 المسٌب -الكلٌه التقتنٌه                مسٌبال –المعهد التقتنً                        المسٌب –المعهد التقتنً 

  لمستخلص :ا

) تللام لمعٌارواحللد  F أختبللاراالختبللاراا المعلمٌلل  بواسللط   .1 باسللتخدام االحصللائًتحلٌللل الأتنيز

 متوسلطاا لمقارتنل  ،  .Kruskal – Wallis H الالمعلمٌ  بواسط  أختبار . االختباراا2، التعشٌه(

و سٌد الشهداء و السبطٌن و  الصمود والتنصر و الوعً : معٌاا زراعٌهيلسبع   تنخل  التمر اتنتايٌ  

 التنتٌيل  بٌتنلا . 2012 -2000للملد   لمحافظل  كلربالءالتابعله  فً تناحٌ  الحسٌتنٌه الطف و المطالٌق

معتنوٌل   ىعتنلد مسلتوو ،السلبعهاا ٌل) كغلم / تنخلله ( لليمع التنخله التنتايٌ  ويود فروقاا معتنوٌ  عدم

، 51.2، 56.5، 55.8، 56.5،  51.5،  52.3: ) كغللم / تنخللله ( عللدل االتنتايٌلل ، حٌللا ان م 0.05

ٌعتبر  لكتنه ، )كغم /التنخله(  53.1 لليمعباا الزراعٌهالكلً  وبلغ معدل االتنتايٌ  ،على التوالً 47.7

 -2000 )كغلم /التنخلله( للملد  62.22العلراق لتنخلل  التمرفلً االتنتايٌهمتنخفضاً عتند مقارتنته مع معدل 

،ولكلن تقلدٌر  2012 -2010خلالل الملد  )كغلم /التنخلله(  68.8 اللى المعلدل ارتفع ، وبعد ذلك2010

ملن مراحلل الغٌلر أقتصلادٌه  ان المرحلله االوللى بٌتنا 2012لعام  الزراعٌه لليمعٌاا دال  اتنتاج التمر

للى مسلتوى مسلتوى دالل  االتنتلاج ابلذل اليهلد لرفلع  للذا ٌقتلر  .تنتلاج اال قاتنون الغله المتتناقصه مثللا

االتنتلاج االقتصادٌه حٌا  تنهاٌ  المرحله الثاتنٌه للوصول الىالزراع  العمودٌ   تطبٌقاا أعلى باستخدام

  االمثل . 

 لمقدم  ا .1

ناحٌة الحسٌنٌه التابعه لمحافطة كربالء ببساتٌنها التً تمتلكهاا الجمعٌااا الزراعٌاه السابعه :  تتمٌز   

داء و السابطٌ  و الطاو و المطاالٌ  ال ان ا  انتاجٌاة ناٌلهاا الصمود والنصار و الاوعً و ساٌد ال اه

 :بٌنا انسباب التالٌه ]2112ال عبه الزراعٌه ال [ال وا  التقارٌر  سنواااصابها التدهور لعدة 

 زل مما أدى الى ارتفاع نسبة الملوحه.بارتفاع مستوى المٌاه الجوفٌه بسبب عدم انتظام الري وال .1

 ح رتً الدوباس والحمٌره مما ادى الى تضررها وقلة انتاجها.اصابة الناٌل المستمره ب .2

انصابه بحفاراا الناٌل ال وانصاباا المرضٌه م  ظاهرة موا الناٌل المفاجئ واٌاس طلا   .3

 الناٌل 

 تلوث مٌاه السقً . .4

 ارتفاع اسعار انسمده وعدم توفرها مما سبب اهمال تسمٌد الناٌل م  قبل الفالح  .5

 العامله سبب عدم انجاز العملٌاا الزراعٌه لادمة الناٌل . ارتفاع اجور انٌدي .6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 **مرشد زراعي   *مدرس 
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 عام . عدم توفر انلٌاا والمعداا الزراعٌه ب كل .  7

 عدم دعم اسعار التمور وعدم وجود اطه لاز  وتسوٌ  التمور ..  8

 ارجانتفاء صفة البستنه لبعض البساتٌ  بسبب تجاوزاا اصحاب انراضً م  االل قط  ا .  9

 الناٌل وتحوٌلها الى اراضً سكنٌه .     

تماور ل) كغام / نالاه    نتاجٌاهنعلى علاى اأسٌتبٌ  م  االل البحث اي م  انساباب اعااله  و تااثٌر 

التمور لفوائدها الكثٌاره فاً  بزراعة م  الواجب انعتناءالجمعٌاا الزراعٌه فً ناحٌة الحسٌنٌه . ولك  

ما   %70.6تحلٌل التمر الجاو ا  فٌة  م ظهر فقد فً الطب الحدٌثالصناعه والطب ال فم  فوائدها  

% ماا  10  انمااالح المعدنٌااة و% ماا 1.32%ماا  الماااء و33%ماا  الااده  و2.5الكاربوهٌاادراا و

والزٌاا  والساكر وما  الباروتٌ  ال CوB2 وB1 و Aال وكمٌااا ما  الكاورامٌ  ال وفٌتامٌنااا  انلٌااو

 والكلس والحدٌد والفسفور والكبرٌا والبوتاسٌوم والمنغنٌز والكلورٌ  والنحاس والكالسٌوم والمغنٌسٌوم

اضااٌو الٌااة الحلٌااب كااا  ماا  اصاال  انظ ٌااة ال  ومعنااى هاا ا ا  التماار  و قٌمااة ظ ائٌااة عظٌمااة ال وا ا. 

وااصة لم  كا  جهازة الهضمً ضعٌفا . ا  القٌمة الغ ائٌة فً التمر تضارع بعض ما ننواع اللحوم ال 

  .[2009قدامه ال وثالثة امثال ما للسمك م  قٌمة ظ ائٌة]

            وهدف  وأهمٌت مشكل  البحا  1-1

نبراز معالم المناط  الزراعٌة فً العرا  ومعرفاة ماا ا ا كاا  هنااك  عدم انهتمام بالدراساا الهادفة

تاصص اقلٌمً أي ظاهرة توط  لزراعة محاصٌل معٌنة فً مناط  معٌناة أم ن ال وم اكلة البحاث هاو 

 تمااور الناٌاال فااً ناحٌااة الحسااٌنٌه التابعااه لمحافظااة كااربالء ال   نالااهعاادم انهتمااام ننتاجٌااة ) كغاام /

 ً معرفة مواق  الضعو لتقلٌلها وتعزٌز مواض  القوة . ا  سبب ااتٌار عنوا  البحثومعرفتها تساعد ف

تنطلا  وفاً الناحٌاه الما كوره ال  التماور انتاجٌاة االت اٌص فٌما ا ا كا  هنااك فروقااا لمتوساط و لك

 ائٌاة الغ هاانظارا  نهمٌت عارا للاهمٌاة اقتصاادٌة  االحٌوٌاة و  ا الفاكهاهم   التمورالبحث م  ا   أهمٌة

الوقائٌاة  هافاً العدٌاد ما  الصاناعاا الغ ائٌاة المهماة لالنساا  ال بانضاافة الاى فوائاد هاالكبٌرة واستعمال

نالاة  انتاجٌاة معادل واقا  اما الهدو م  البحاث فهاو التعارو علاىوالعالجٌة ضد العدٌد م  انمراض .

 وهال توجاد   2012 – 2000)مادةلل فً ناحٌة الحسٌنٌه للجمعٌاا الزراعٌه السبعه  ناله)كغم /  التمر

  معنوٌه بٌنها ام ن ؟. فروقاا

 فرضٌاا البحا  2-1

وتنطل  الدراسة م  ا  فرضٌة العدم والتً تنص على انه ن ٌوجاد هنااك فارو   اا دنلاة احصاائٌة 

ه ضد الفرضٌة البدٌل للجمعٌاا الزراعٌه السبعه نالة التمر)كغم / ناله   انتاجٌة  اامعنوٌة بٌ  متوسط

  .التً تنص بوجود ه ه الفرو 

 متنهج البحا  3-1

ا  المنهج المستادم هاو المانهج التجرٌباً انساتقرائً الا ي ٌمثال طرٌقاة مانهج البحاث العلماً ال وقاد 

استادمنا الطرٌقة انحصائٌة التاً تمثال احادى الطار  العلمٌاة التاً تنظار الاى الحقاائ  والوقاائ  نفساها 

رادة اننسانٌة او الرظبة اننسانٌة او انهاواء داال فاً النتاائج ال كماا نظرة موضوعٌة دو  ا  ٌكو  لال
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انها تعتمد فً تحلٌلها للظواهر والم اهداا على القٌااس والتحلٌال الكماً فاً وصاو ومقارناة الظاواهر 

والمجموعاا المتغٌرة نثباا حقائ  علمٌة معٌنة ال ا  الطرٌقة انحصائٌة تتناول مفرداا ظاهرة معٌنة 

البٌاناا عنها ولك  ن تقتصر على انهتمام على المفرداا نفسها وانما لتارج منها بصورة دقٌقاة بجم  

تمثل المجموعة كلها تمثٌال  صادقا  ال فتظهر ما فٌها م  عٌاوب ومسااوو وتوضا  ماا بٌنهاا ما  عالقااا 

 اتباارااانال وهناك عدة طر  للطرٌقة انحصائٌة ااترناا ما  ها ه الطار   [1972محمودال [ رٌاضٌة

 – Kruskal ااتباار  لمعٌار واحد بانضافة الى اناتباراا الالمعلمٌاة ومنهاا Fااتبار  المعلمٌة ومنها

Wallis H. [ 2004ابو سرٌ  ال]  [2003ب ٌر ال ]سمٌرنوو  -وااتبار كولموجوروو  . 

 .مواد وطرائق البحا2

  2012 – 2000) سااٌنٌه للماادهال ااعبه الزراعٌااه فااً ناحٌااة الحادرة ماا  تاام اسااتادام بٌاناااا صاا -1

: الصاامود ال النصاار ال الااوعً ال سااٌد ال ااهداء ال الساابطٌ  ال الطااو ال معٌاااا زراعٌااه جولساابعة 

 البٌاناااا انصاالٌة التااً تاام انعتماااد 1وٌمثاال الجاادول)ال   ]2012ال ااعبه الزراعٌااه ال [ المطااالٌ 

ولثالثاة واع تماور ماتلفاه ننا  نالهاننتاجٌة)كغم / وهً تمثل  علٌها للوصول الى نتائج البحث ال

     .سنه ع ر

واول اطاوة للتعامال ما  البٌانااا هاو  ال [2003]ب اٌر ال لتحلٌال البٌاناا SPSSاستادم برناامج  -2

الباادء باستك ااافها ال وماا  اااالل هاا ة العملٌااة ٌمكاا  انسااتدنل فٌمااا ا اكااا  التكنٌااك انحصااائً 

و الى الحاجة الاى تحوٌال البٌانااا ا ا كاناا المستادم مالئما ام نال مثال ٌمك  ا  ٌ ٌر انستك ا

النظرٌة انحصائٌة تفترض التوزٌ  الطبٌعً للبٌاناا ال او افتاراض تجاانس تبااٌ  المعاامالا فاً 

البٌاناااا قباال  قاااوقااد عماال بهاا ٌ  انفتراضااٌ  وحق الفااً بحااوث تصاامٌم التجااارب  Fااتباااراا 

 استاراج النتائج وانعتماد علٌها .

 البٌاناا اناتباراا التالٌة : لقد اجرٌا على -3

اناتباراا انحصائٌة م  الدرجاة الثانٌاة : وهاً اناتبااراا التاً تهادو الاى عادم رفاض  : اوال

فرضٌة العدم ال وتحقا  ها ا الهادو ٌسام  للباحاث بانساتمرار بالبحاث للوصاول للنتاائج النهائٌاة بعاد 

 ما ٌلً :المرور بأاتباراا الدرجة انولى . وم  ه ة اناتباراا 

ساامٌرنوو لعٌنااة واحاادة   :  ٌسااتادم  –أاتبااار التوزٌاا  الطبٌعااً )أاتبااار كولموجااوروو  . أ

  .[2003]ب ٌر ال ناتبار فٌما ا ا كانا بٌاناا البحث تتب  التوزٌ  الطبٌعً أم ن

  : ٌساتادم ناتباار فٌماا ا ا كاناا  Levene- Testأاتبار تجانس التباٌ  ) أاتباار لٌفاٌ    ب.

 . [2003]ب ٌر ال ٌنتٌ  أو أكثر متجانسة التباٌ  أم نبٌاناا ع

فأ ا كانا نتٌجة أاتباراا الدرجة الثانٌة عدم رفض فرضٌة العدم ل ا ٌمك  انستمرار بالعمل على 

 .البحث وأجراء أاتباراا الدرجة انولى 

راا ا  تكو  اناتباراا انحصائٌة م  الدرجة انولى : ا  الباحث ٌرظب فً ه ة اناتبا : ثاتنٌا

[ ال ولك  الباحاث ن ٌمكا  لاة التادال 2005-2004القر ً ال النتٌجة رفض   فرضٌة العدم]

 فً النتائج بل ٌقبلها كما هً سواءا رفضا فرضٌة العدم ام ن . وم  ه ة اناتباراا :

 اناتباراا الالمعلمٌة . ب.          اناتباراا المعلمٌة. أ.           
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علاااى البٌانااااا التاااً نجحاااا باااالمرور مااا                                 لمٌاااة: وهاااً ااتبااااراا تطبااااناتبااااراا المع . أ

لتحلٌل التباٌ  لعٌنتٌ  او اكثر حسب تصمٌم تاام  F  أاتبار   هاأاتباراا الدرجة الثانٌة ال ومن

 [ .1989الم هدانً ال   ]  One Way ANOVAالتع ٌة )

ن تحتاج أاتباري التوزٌ  الطبٌعً و تجاانس التبااٌ  راا اناتباراا الالمعلمٌة : وهً أاتبا . ب

 Kruskal – Wallisالماري ال كر ال حٌث تجرى مبا رة ال وم  ها ة اناتبااراا ال أاتباار 

H.  ٌ[2004ابو سرٌ  ال ]نكثر م  عٌنت:  

اا تم أستادام برنامج اكسل للحصول على رسوم بٌانٌه اطٌه ومساحٌه لبٌاناا اننتاجٌه والسانو - 4

 والجمعٌاا الزراعٌه ولثالث مراا لكل منها .

لمقارناة اننتاجٌاه  [1987محماد ال ] الرقم القٌاسً باستادام طرٌقة المناساٌب البساٌطة تم استادام -5

 .لثالث سالسل زمنٌه 

المتغٌاار التاااب  )انتاااج  لتقاادٌر[ 2001الامٌسااً ال ]اسااتادما معادلااة اننحاادار الاطااً البسااٌط  -6

ننتاااج التمااور فااً  2012لبٌاناااا عااام   Zٌتباا  المتغٌاار المسااتقل )عاادد الناٌاال  الاا ي  Yالتمااور

 الجمعٌاا الزراعٌه التابعه لناحٌة الحسٌنٌه .

 

 يمعباا الزراعٌهلل واعداد التنخٌل والمساحه ) كغم / تنخله ( ( ٌبٌن الغل 1دول )ي

خله ( واعداد التنخٌل فً مفارتن  مع الغله) كغم / تن ( 2012 -2000 ) مد فً  تناحٌ  الحسٌتنٌه لل

 ( 2010 -2000للمد )  العراق

 

غم / تنخله ( كالغله) 
االتناا واعداد التنخٌل 

 *فً العراقالمثمر  

 

 **االتنتايٌه ) كغم / تنخله ( لتمور اليمعٌاا الزراعٌه لتناحٌ الحسٌتنٌه

 

 

 

عدد التنخٌل 
 االتناا
فً المثمر  
 العراق

 

اتنتايٌ  
تنخٌل 
العراق 
)كغم / 

 ( تنخله

 

 صمودال

 

 التنصر

 

 الوعً

 

سٌد 
 الشهداء

 

 السبطٌن

 

 الطف

 

 المطالٌق

 

 الستنه

13910000 67 70 70 75 75 75 70 65 2000 

13943000 65 65 65 70 70 70 65 60 2001 

14138000 65 60 60 65 65 65 60 55 2002 

14162000 61.3 55 55 60 60 60 55 50 2003 

7263000 61.7 45 45 50 50 50 45 40 2004 

7214000 56 35 35 40 40 40 35 30 2005 



 1/2114/العدد :2...........مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة /المجلد:.........................................................

 

/ AL – Muthanna  Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No :1 / 2014 5 

 .]2012الشعبه الزراعٌه ، [ المصدر:**   ،   ]2011،  2002 ،2000اليهاز المركزي لالحصاء ، ]:* المصدر

 التنتائج  -3

 نتائج األاتباراا انحصائٌة م  الدرجة الثانٌة : -أ

 االلتوزٌاا  الطبٌعااً : كانااا النتٌجااة لمتغٌاار رنوو ساامٌ –)كولموجااوروو أاتبااار نتٌجااة  -1

   التالً :2كما فً جدول ) للجمعٌاا الزراعٌه السبعهننتاجٌة ا

 Tests of Normality))أختباراا التوزٌع الطبٌعً (2يدول )

ال 0.128ال 0.108ال  0.108ال 0.136 كاااا  للجمعٌاااااا الزراعٌااااه P-Valueا  قااااٌم    

ال لا ا  0.05   اكبار ما  مساتوى المعنوٌاةعلى التوالً ال وه  0.195ال 0.073ال  0.108

 التوزٌ  الطبٌعً ال وبه ا ن نرفض فرضٌة العدم . تتب  فا  جمٌ  متغٌراا اننتاجٌه

للجمعٌااا اننتاجٌاة اا ٌجاة لمتغٌار  لتجانس التبااٌ  : كاناا النتLevene)نتٌجة أاتبار     -2

   التالً :3)  دول ج كما فً  الزراعٌه

7872000 54.9 25 25 30 30 30 25 20 2006 

7853000 54.9 15 15 20 20 20 15 10 2007 

7902000 60.3 35 35 40 40 40 35 30 2008 

8120634 62.43 65 65 70 70 70 65 60 2009 

8394063 67.53 70 70 75 75 75 65 60 2010 

- - 65 60 65 60 65 60 65 2011 

- - 75 70 75 70 75 70 75 2012 

عدد   48357 82670 65279 40977 55500 47206 93667 - -
 التنخٌل

 المساحه 3700 4500 4000 3500 2000 4800 5200 - -

 )دوتنم(

Sig.)             )P-value 

 م  مستوى الدالله لالختبارٌق

Df)) درياا  الحرٌه  

 )حيم لعٌتنه(        

  ٌرتنوفسم-حصائٌ  كولمويوروف ا

  يمعٌ  الصمود 0.206 13 0.136

 يمعٌ  التنصر 0.214 13 0.108

 يمعٌ  الوعً 0.214 13 0.108

 يمعٌ  سٌد الشهداء 0.208 13 0.128

 يمعٌ  السبطٌن  0.214 13 0.108

 الطف يمعٌ  0.224 13 0.073

 يمعٌ  المطالٌق 0.194 13 0.195
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  (Test of Homogeneity of Variance) أختبار تياتنس التباٌن (3دول)ي

P-value (Sig.)          

م  مستوى الدالله ٌق

  لالختبار
 

 Df2 درياا  الحرٌه

 -)عدد المشاهداا  

(عدد اليمعٌاا  

درياا  الحرٌه   Df1 

 لعامل التيزئه 

(1-)عدد اليمعٌاا   

أحصائٌ  

 لٌفٌن

 

   

 المتوسط الىأستتنادا  0.041 6 84 1

 الحسابً

 االتنتايٌه

  الوسٌط الىأستتنادا  0.024 6 84 1

الوسٌط مع  الىأستتنادا 0.024 6 *82.725 1

درياا  تصحٌح

 الحرٌه

 

المتوسط  الىأستتنادا  0.024 6 84 1

 المشذب الحسابً

 

 .ذاتٌا من البرتنامجابه * ٌتم حس

  (.Sigالعمااود السااادس الاا ي ٌمثاال العمااودكمااا تظهاار فااً  لمتغٌااراا اننتاجٌااه P-Valueا  قااٌم 

 ثام المتوساط الم ا ب ٌ  درجااا الحرٌاةحوالمعتمدة على المتوسط والوسٌط وعلاى الوساٌط ما  تصا

للجمعٌااا  اننتاجٌاة ارامتغٌاال ل ا فاأ   0.05اكبر م  مستوى المعنوٌة وجمٌ  القٌم على التوالً ال 

  . نرفض فرضٌة العدم ن ال وبه ا تباٌ  تجانس  وااالزراعٌه 

 رفااض فرضااٌة العاادم فااً ااتباااري الدرجااة الثانٌااة  انحصااائٌة الفااأ   لااك ٌساام  لنااالعاادم  نتٌجااة

  لاك عناد تطبٌا الاى ولك  ن نحتااج  ال بانستمرار بالعمل وتطبٌ  أاتباراا الدرجة انولى المعلمٌة

    .المعلمٌة لااتباراا ان

   نتائج أاتباراا الدرجة انولى انحصائٌة : -ب 

لتصمٌم تاام التع اٌة  Fأاتبار وٌمثلها نتائج ا ناتباراا المعلمٌة انحصائٌة م   الدرجة انولى  -1

(CRDالجمعٌاا الزراعٌه السبعه ) كغم / ناله  لناٌل التمور فً  اننتاجٌة اا  لمقارنة متوسط 

       التالً :   4لنتٌجة كما تظهر فً الجدول)كانا ا

لليمعٌاا الزراعٌه ( تنخله( يدول تحلٌل التباٌن حسب تصمٌم تام التعشٌ  للغل  )كغم/4يدول رقم )

 (2012-2000للمدة ) السبعه

Sig. 

P-value 

م  مستوى ٌق

 الدالله لالختبار

F 

قٌم  

 اختبار)ف( 

 

M.S. 

متوسط 

مربعاا 

 االتنحرافاا

S.S. 

وع ميم

مربعاا 

 االتنحرافاا

d.f. 

درياا 

 الحرٌه

S.O.V. 

 مصدر التباٌن
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0.87 

 

0.410 144.872 869.231 6 

Between Rows 

 بٌن المعالياا

- - 

 

 

- 

353.205 29669.231 84  ًًWithin  groups 

 داخل المعالياا) الخطأ (

 الميموع 90 30538.462 - -

 Total  

فرضٌة  نرفض ن ال ل ا 0.05المعنوٌة   ىم  مستواكبر الوهً 0. 87كانا) P-Valueا  قٌمة 

للجمعٌااا الزراعٌاه السابعه ننتااج اننتاجٌاة  اافروقااا معنوٌاة باٌ  متوساط ن توجدالعدمال حٌث 

 التمور لناحٌة الحسٌنٌه .  

 – Kruskalأاتبااار ) وٌمثلهااا انحصااائٌة ماا  الدرجااة انولااىنتااائج اناتباااراا الالمعلمٌااة  -2

Wallis H.  :  (التالً :5كانا النتٌجة كما فً جدول                                                               

 .Kruskal – Wallis Hتنتائج أختبار  (5يدول)

 

ل ا ن توجاد فروقااا معنوٌاه   0.05المعنوٌه ) ى اكبر م  مستو P- Value =  0.672 وحٌث

بٌ  متوسطاا اننتاجٌة للجمعٌاا الزراعٌه السبعه ننتاج التمور لناحٌة الحسٌنٌه مماا ٌايدي الاى 

  عدم رفض فرضٌة العدم .

 المتناقش -4

بما أنه نتوجد فروقاا معنوٌه باٌ  متوساطاا اننتاجٌاة للجمعٌااا الزراعٌاه السابعه ننتااج  :اوال

بما ا  معدل اننتاجٌه ) كغم /ناله  و الالى عدم رفض فرضٌة العدم  ادىالتمور لناحٌة الحسٌنٌه مما 

ساٌد  لجمعٌاا الزراعٌه السبعه : الصمود ال النصر ال الوعً ال  ل1م  جدول ) 2012 -2000للمده 

 Productivity  يٌه  االتنتا  

 مربع كاي

Chi-Square 

4.035 

  (1-)عدد اليمعٌاا  درياا الحرٌه

d.f 

6 

P-Value ( Sig.) 

مستوى الدالله لالختبارقبم      

    

0.672 
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ال  51.2ال  56.5ال 55.8ال  56.5ال  51.5ال  52.3ال ااهداء ال الساابطٌ  ال الطااو ال المطااالٌ  ال بلاا  

ال أي ا  متوساطاا اننتاجٌاه متقارباه فاً كغام / نالاه  53.1على التوالً ال بمعادل كلاً بلا   47.7

 [2012ال اعبه الزراعٌاه ال ]التقاارٌرولكا   قٌمها على طول الماده الما كوره فاً الساراء والضاراء ال

 هوردتثبا ا  بساتٌ  الناٌل فً ناحٌة الحسٌنٌه قد تعرضا الى التدهور بدو  ان اره الى سانٌ  التا

ٌوضا   الا ي حصالنا علٌاه بأساتادام برناامج انكسال   التاال1ًرقم ) البٌانً الاطً ال ل ا فأ  ال كل

حٌاث ا  بٌانااا  نفارادولكل جمعٌاه علاى ا الت ب ب ال ي اصاب انتاجٌة  التمور للمده الم كوره اعاله

الحظ اننافااض التادرٌجً لالنتاجٌاه ما  ن  1م  ال كل ) ال على المحور الصادي تجمٌعٌه جٌهتاانن

 ثام تبا   لاك انرتفااع التادرٌجً 2007 عاام فاًبداٌة المده وماا بعادها وصاون الاى اافاض انتاجٌاه 

ثم ارتفاعها فً عاام   2011م ثم تب   لك انافاض اننتاجٌه فً عا 2010وصون الى عام  لالنتاجٌه

نستنتج م   لك ا  بساتٌ  الناٌل قد اصابها التدهور التدرٌجً بٌ   .لكل الجمعٌاا الزراعٌه 2012

الااى ا   التاادرٌجًوماا  بعااد هاا ه الساانه تمٌاازا اننتاجٌااه بانرتفاااع  2007الااى عااام  2000عااامً 

  2ال اكل البٌاانً المسااحً رقام )ا   . 2012فً نهاٌة المده فً عاام وصلا الى اعلى مستوى لها 

فٌعطٌا  نفس التحلٌل   4  و)3اماال كلٌ  )   ولك  بصوره اوض  .1ٌعطً نفس نتائج ال كل رقم )

ا    بأ  المحور الصادي لهما نٌتمثال بالبٌانااا التجمٌعٌاه بال 2  و)1ولكنهما ٌاتلفا  ع  ال كلٌ )

انتاجٌه الى اعلى انتاجٌه لكال جمعٌاه زراعٌاه علاى  البٌاناا التً تمثله هً بٌاناا اننتاجٌه م  ادنى

  1فً حٌ  ا  الاطوط البٌانٌه فً ال كلٌ  )ال بحٌث ا  الاطوط البٌانٌه تظهر احٌانا متقاطعه  أنفراد

   نتتقاط  ن  بٌاناا المحور الصادي بٌاناا تجمٌعٌه .2و)

النتاجيه )كغم/نخله( لتمور الجمعيات الزراعيه للمده )2012-2000(
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بذب اتنتايٌ  تموراليمعٌاا الزراعٌه فً تذ رسم بٌاتنً خطً تيمٌعًٌ ٌبٌن (1شكل )                    

 .لكل يمعٌه  (2012 -2000 )للمد  تناحٌ  الحسٌتنٌ 
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االنتاجيه )كغم/نخله( لتمور الجمعيات الزراعيه للمده )2000 -2012(
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 فً رسم بٌاتنً مساحً تيمٌعًٌ ٌبٌن تذبذب اتنتايٌ  تموراليمعٌاا الزراعٌه (2شكل )                 

 . ( لكل يمعٌه2012 -2000للمد )  لحسٌتنٌ اتناحٌ  

االنتاجيه )كغم/نخله(لتمور الجمعيات الزراعيه )2000 -2012(
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فً  ميتمعه تذبذب اتنتايٌ  تموراليمعٌاا الزراعٌه رسم بٌاتنً خطً ٌبٌن (3شكل )                      

 (2012 -2000 ) للمد  تناحٌ  الحسٌتنٌ 

 

( رسم بٌاتنً مساحً ٌبٌن تذبذب اتنتايٌ  تموراليمعٌاا الزراعٌه ميتمعه فً 4شكل )                    

 (2012 -2000تناحٌ  الحسٌتنٌ  للمد ) 
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الاا ي ٌبااٌ  معاادنا   التااالً 6  الجاادول )1قااد اسااتارجنا ماا  جاادول )ولتبسااٌط المناق ااه اعاااله ف

 :  2012-2001للمده ) لكل ارب  سنواا لكل جمعٌه زراعٌه اننتاجٌه

 (2012-2001لكل اربع ستنواا للمد  )لكل يمعٌه زراعٌه ( ٌبٌن معدالا االتنتايٌه 6دول )ي

 

 اليمعٌاا الزراعٌه
 معدل االتنتايٌه للمد 

(2001-2004) 

 دل االتنتايٌه للمد مع

(2005-2008) 

 للمد  معدل االتنتايٌه   

(2009-2012) 

 الصمود
 

56.3 27.5 68.8 

 التنصر
 

56.3 27.5 66.3 

 الوعً
 

61.3 32.5 71.3 

 سٌد الشهداء
 

61.3 32.5 68.8 

 السبطٌن
 

61.3 32.5 71.3 

 الطف
 

56.3 27.5 65 

 المطالٌق
 

51.1 22.5 65 

المعدل لكل اربع 

 لكل اليمعٌاا استنوا

 الزراعٌه
 

57.7 28.9 68.1 

 ( .1العتماد على يدول )االمصدر: احتسبا من قبل الباحثٌن ب         

  التالً ال ي ٌبٌ  معدنا 7  الجدول )6الجدول ) م  ولتبسٌط المناق ه مرة اارى فقد استارجنا

   :2012-2001لكل ارب  سنواا للمده )و الزراعٌه لكل  الجمعٌاااننتاجٌه 

 (2012-2001( ٌبٌن معدالا االتنتايٌه لكل اليمعٌاا الزراعٌه لكل اربع ستنواا للمد  )7يدول )

 

 اليمعٌاا الزراعٌه
 معدل االتنتايٌه للمد 

(2001-2004) 

 معدل االتنتايٌه للمد 

(2005-2008) 

 معدل االتنتايٌه للمد 

(2009-2012) 

 المعدل لكل اربع ستنواا لكل اليمعٌاا الزراعٌه
 

57.7 28.9 68.1 

 ( .6المصدر: يدول )        

 التالٌاا   6  وال اكل البٌاانً المسااحً )5  تام رسام ال اكل البٌاانً الاطاً )7م  بٌاناا جدول )

  اى 2008-2005فاً الماده )التادهور الا ي حصال ننتاجٌاة التماور  والل ا  ٌبٌا  بصوره مبساطه
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ا ٌوضااحا  نفااس التاادهور المااار  كااره فااً ال فهماا  2012-2001للمااده ) انرباا  ساانواا الوسااطى

 ان كال انربعه السابقه ولك  بصوره اوض  .

االنتاجيه )كغم/نخله( لتمور الجمعيات الزراعيه
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اتنتايٌ  التمور لكل اليمعٌاا الزراعٌه فً تناحٌ  الحسٌتنٌ   معدل ٌبٌن تذبذب رسم بٌاتنً خطً (5كل )ش

  (2012-2000) لكل اربع ستنواا للمد 

 

االنتاجيه )كغم/نخله( لتمور الجمعيات الزراعيه
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التمور لكل اليمعٌاا الزراعٌه فً تناحٌ  الحسٌتنٌ   ٌبٌن تذبذب معدل اتنتايٌ  رسم بٌاتنً مساحً (6شكل )

 ( 2012-2000تنواا للمد ) سلكل اربع 

نتاجٌة فٌمك  استادام الرقم القٌاسً باساتادام طرٌقاة ان لمعدل ولتسهٌل مقارنة التغٌراا الحاصلة

 -  التالً :8فً جدول )  وكما    ال7بانعتماد على جدول ) [1987محمد ال المناسٌب البسٌطة ]

( ٌبٌن الرقم القٌاسً لمتناسٌب اإلتنتايٌ  لثالا سالسل زمتنٌ  بفرض أن الرقم القٌاسً على 8يدول )

 ( 100=  2008-2005أساس المدة ) 

 اإلتنتايٌ  السلسل  الزمتنٌ 
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2001-2004 199.7 % 

2005-2008 100% 

2009 – 2012  235.6% 

 .( 7باالعتماد على يدول ) ٌنباحثالمصدر : احتسبا من قبل ال                         

هً المده انكثر تادهورا فاً معادل   2008-2005مرة أارى وبطرٌقه ماتلفه نالحظ ا  المده )

 أنتاجٌة تمورللجمعٌاا الزراعٌه .

ٌرج  الى سبب مهم جدا وحقٌقً وهو م  اهم جمٌ  انسباب ا  التدهور ال ي اصاب انتاج التمور 

اصابة الناٌل المستمره بح رتً الدوباس    هو2 -1 ة ه ا البحث )صانارى التً  كرا فً مقدم

والتااً  2008-2005واصوصااا فااً المااده  انتاجهااا  وتاادهور الناٌلا ااجار والحمٌااره ال فتضااررا

  .   كغم / ناله28.9تمٌزا بأقل أنتاجٌه لها حٌث بلغا )

-2000للسنواا انحاد ع ار  بل  معدل اننتاجٌه ) كغم /ناله  للجمعٌاا الزراعٌه السبعه : ثاتنٌا

   1م  جادول ) وهً اقل م  معدل انتاجٌة العرا  لنفس المده 49.7حوالً    1م  جدول ) 2010

  ) كغم /ناله  . ولك  معادل اننتاجٌاه ) كغام 12.52) كغم /ناله  بفار  مقداره ) 62.22والبالغه 

) كغام /نالاه   اعلاى ما   70كاا    1جدول ) كما فً 2010/ناله  للجمعٌاا الزراعٌه السبعه لعام 

) كغام /نالاه  . كا لك هاً 2.5بفاار  مقاداره   1كماا فاً جادول )معدل انتاجٌة العرا  لنفس السانه 

) كغام /نالاه  بفاار  مقاداره  50.6اعلى م  معدل اننتاجٌه ) كغم /ناله  لمحافظة كربالء والبالعه 

ال وبلاا  معاادل الساانواا  [2011اء ال الجهاااز المركاازي لالحصاا]) كغاام /نالااه  ولاانفس الساانه 19.4

ال وهاا ا ٌيكااد ) كغاام /نالااه  ال اي حاادث تحساا  فااً اننتاجٌااه  68.5حااوالً 2012-2010الثالثااه )

  ال ي حدث ننتاجٌة نالة التمر للجمعٌاا الزراعٌه السبعه فً ناحٌة الحسٌنٌه .انٌجابً التطور 

مسيولٌه تجاه الوضا  المتدهورلالنتاجٌاة ا  تحس  اننتاجٌه الزراعٌه ٌرج  الى أزدٌاد ال عور بال

حٌااث تمااا مكافحااة ال بالتوكاال علااى ح ساابحانه وتعااالى  بااالتالص منااه الااى وضاا  افضاالوال ااعور 

دف  التكاالٌو لها ه  تمحٌث ح رتً الدوباس والحمٌره بأستادام الطائراا لرش المبٌد م  قبل الدوله 

قاب فاً ثو لاك بعمال  مصاابه على كال نالاهمزارعو  اما العمل انهم فقد قام به الال م  قبلها العملٌه

   25 أكتلارا  وصاون الاى نصاو الجا ع وما  ثام ٌحقا  المبٌادجا عها بواساطة الادرٌل )البرٌماه   

Actara25)   ثم ٌسد بواسطة  م  أو قط  لمنا  نماوالجراثٌم فٌاه ال حٌاث ٌاتم بعاد  لاك به ا الثقب

جود على الورقه ال ي ٌحتوي على نسبه ما  المبٌاد فٌمتص الماء المو ال   الصاعدسصعود المبٌد بالن

وا  ها ا العماال مساتمر مناا  ال  الااى قتلهاا وبالتاالً مكافحتهااا  لاك يديٌااما  قبال الاادوباس والحمٌاره و

 .  و ٌجرى ه ا العمل مرتا  فً السنه ٌدف  تكالٌفها المزارع بنفسه سنواا ولحد ان 

 ما  جادول 2012 لسانةللجمعٌااا الزراعٌاه السابعه  التماوركا  التقدٌر الكمً لدالاة انتااج  : ثالثا

 كما ٌلً :  1)

LnY = - 2.988 + 1.033 Ln Z-----------------(1) 

 اننتاج الكلً)ط  الالمتغٌر التاب . Y =حٌث ا  :
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Z             = ال المتغٌر المستقل .عدد ا جار الناٌل                     

روناة اننتاجٌاة الكلٌاة م  وٌمثال 1.033ٌسااوي ) Z ر الناٌلعدد ا جاا  مرونة اننتاجٌة لعامل 

  ال وها ا ٌعناً زٌاادة 1.033%  ساٌيدي الاى زٌاادة النااتج بنسابة )1بنسابة )  Zالومعناها ا  زٌادة 

بنسبة معٌنة تايدي الاى زٌاادة المارجااا بنسابة  عدد ا جار الناٌلالعائد بالنسبة للسعة أي ا  زٌادة 

ماا  واحااد . ممااا ٌيكااد ا  هناااك مجااان لزٌااادة اننتاااج  اكباار   1.033جٌااة )ن  المرونااة اننتا اكباار

 .  متزاٌدهبصورة

  متفقة والنظرٌة انقتصاادٌة ننهاا موجباة ال وبماا انهاا 1.033ا  مرونة اننتاجٌة للدالة والبالغة )

ا انتااج ما  مراحال قاانو  الغلاة المتناقصاة مثلا انولىم  الواحد الصاحٌ  ال لا ا فاأ  المرحلاة  اكبر

ٌمكاا  تطااوٌره للوصااول  الااى  ٌمثاال مسااتوى واطاائ ماا  اننتاااجهاا ا  و ال فااً ناحٌااة الحسااٌنٌه التمااور

حٌنما ٌصل الى نهاٌة المرحله الثانٌه التً تمثل المرحله انقتصاادٌه الر اٌده  مثل لالنتاجالمستوى ان

التاالً ٌباٌ  أاتبااراا   9الجادول ) الحٌث ٌكو  الناتج الحدي =صفر واننتاج الكلً اعظم ما ٌمك  

 .لها  1) المعادلة واجتٌاز الدرجة انولى والثانٌة انحصائٌة

 االحصائٌ والثاتنٌ  ( اختباراا الدري  االولى 9يدول)

اختبارالتوزٌع 

 الطبٌعً

اختباراالرتباط 

 D.W الذاتً

اختبار 

تياتنس 

 التباٌن

df R² 

معامل 

 التحدٌد

R 

 معامل

 االرتباط

F- test 

 أختبار)ف(

Mse T-test 

 أختبار)ا(

S.E 

الخطأ 

 المعٌاري

 المعلم 

   عتند  ايتازا 

 (%1الفا)

ايتازا 

اختبار 

 لٌفٌن

 a 0.569 معتنوٌيدا 0.002 **399.45 0.994 0.988 5

معتنوي  ايتازا

 يدا

0.052 b 

 فرق معتنوي يدا **

هاو  R²  ل التحدٌادقٌماة معاما الارقمحٌث ٌمثل ها ا  0.988ٌصل الى  Zتاثٌر العامل المستقل  ا 

ن  العالقاه مثال تسابب تنااقص اننتااج  تاثٌر ممتاز ال وا  أي تاثٌراا سلبٌه على الناٌل كانمراض

 و درجااه  0.994موجبااا وقٌمتااه  Rطردٌااه بااٌ  اعااداد الناٌاال واننتاااج حٌااث ا  معاماال انرتباااط 

 ممتازه موجبه .

  التوصٌاا-5

والحمٌااره وتنفٌاا عا فااً الموعااد المحاادد لهااا حمااالا مكافحااة ح اارتً الاادوباس انسااتمرار ب .1

 .ودعمها

 العمل للوصول الى المرحله الثانٌه انقتصادٌه الر ٌده م  اننتاج وم  ثم الوصول الى. 2

   انهتمااام بعناصاار الاا ي ٌمثاال اعلااى أنتاااج بأقاال التكااالٌوال و لااك ماا  اااالل اننتاااج انمثاال 

 :كما ٌلً و اننتاج

 .اتصه بزراعة الناٌل مالالب رٌه الموارد  تطوٌر     . أ 
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دعاام اساعار المسااتلزماا الزراعٌاه ماا  انسامده والمبٌااداا  و تاوفٌر    .ب  

 ال ون ر استادام انسمده العضوٌه .والمعداا الزراعٌه وظٌرها 

دعاام م ااروع اقااراض الماازراعٌ  نظااراض البسااتنه وزٌااادة المبااال      .ج  

 مدٌد فتراا التسدٌد . الماصصه ل لك وتقلٌل نسبة الفائده وت

فاً حالاة نجاحهاا فاً  استادام زراعة اننسجه النباتٌه ننتاج الفسائل    .د

 .ال م  عدم اهمال التكاثر بالفسائل  بالطر  التقلٌدٌه  المنطقه

 ز.   فت  المبازل وتقنٌ  مٌاه الري .               

 المصادر 

ال  SPSSا بأساتادام برناامج التحلٌال البٌاناا 2004أبو سارٌ  ال رضاا عباد اللاة ال .1

 .147دار الفكرال عما  ال انرد   ال ص  

الالمعهااد SPSSدلٌلااك ىلااى البرنااامج ا حصااائً  ال 2003ب ااٌر ال سااعد زظلااولال .2

 .   89 -74العربً للتدرٌب والبحوث ا حصائٌةال بغداد ال العرا   ال ص

طاٌط انحصائٌة السنوٌةال هٌئة التا المجموعةال  2000الجهاز المركزي لالحصاءال .3

  . 144ص ال لعرا اال مجلس االوزراءال بغداد ال 

المجموعااااة انحصااااائٌة الساااانوٌةالوزارة ال  2002 الجهاااااز المركاااازي لالحصاااااءال .4

  .  73التاطٌط والتعاو  اننمائًال بغداد الالعرا  ال ص

 صائٌه الزراعٌاهحكراس تطور المي راا انال  2011الجهاز المركزي لالحصاءال .5

 . 306-289لتاطٌط ال بغداد ال العرا  ال ص  ال وزارة ا2010-2002للفتره )

القٌاس انقتصادي المتقدم ال قسم انحصاء ال كلٌة ال 2001 الامٌسً ال رفعا نزم ال .6

 . انداره وانقتصاد ال جامعة بغداد ال بغداد ال العرا 

تقرٌرع  تدهور زراعة الناٌل و بٌاناا احصائٌه عا  ال  2012ال عبه الزراعٌه ال .7

 ٌة الحسٌنٌه ال كربالء ال العرا    . ال ناح 2012-2000الناٌل 

 دار النفاائس ال لبناا   ال ص قاموس الغ اء والتداوي بالنباا ال ال2009قدامةالاحمد ال .8

115 . 

محاضاراا فاً أاتبااراا الفرضاٌاا ال قسام ال  2005 -2004القر ً ال أحساا  ال .9

 انحصاء ال كلٌة اندارة وانقتصاد ال الجامعة المستنصرٌة ال العرا .

ال الماادال الااى تحلٌاال السالساال الزمنٌااه وانرقااام  1987العزٌاازمحمااد ال ماانعم  .10

  .  232القٌاسٌه ال الجامعه المستنصرٌه ال بغداد ال العرا  ال ص 
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 حول مفهوم انحصاء وتطورة ومنهج بحثةال   1972 حمودالاسماعٌل حسٌ الم .11

  4-3ال مجلة انقتصاديالجمعٌة انقتصادٌٌ  العراقٌٌ  ال بغداد ال العرا  ال العاددا )

 .   132- 121ص ال 

تصاامٌم ال 1989كمااال علااوا  الااوال الم ااهدانًال محمااود حساا  والم ااهدانً .12

 . 143-22ال ص  وتحلٌل التجاربالجامعة بغدادالالعرا 

  Statistical Analysis of Date Palm Productivity In  Al-Hassainya 

Nahia,  Karbala Governorate, During The Period ( 0222 – 2020 )  

Ali Karim Hussain**                                 * ghanimi-Al Riyad Kzar                  * Naji Safi Naji Al-Mqotar  

 Al-Musaieb /Technical College          Al-Musaieb /e Technical Inctitut         Al-Musaieb / Inctitute Technical 

Abstract : 

Statistical Analysis was achieved by using 1.Parametric Tests , One way 

ANOVA,. 2. Non Parametric Tests by Kruskal – Wallis H Test  to compare  

the mean of date palm productivity for seven  agricultural cooperatives : 

AL- Sumood, Al- Nassor, Al- Waey, Sayed Al-Shohada , Al-Subtein, Al- 

Taff , and Al-Mataleek  in  Al-Hassainya Nahia , Karbala Governorate 

during the period 2000 – 2012. The results indicated there were no 

significant differences among the seven cooperatives in their date palm 

productivity, at significance level 0.05 . The productivity average was 52.3 , 

51.5 , 56.5 , 55.8 , 56.5, 51.2. and 47.7 ( Kg/tree ) respectively , The total 

average  was 53.1( Kg/tree ) . This average was low as compared with the 

productivity average of date palm of Iraq 62.22 ( Kg/tree ) during the 

period  2000 – 2010  .Then, the average  was more , it was  68.8( Kg/tree ) 

during the period  2010 – 2012  , but the estimation of date  production 

function of agricultural cooperatives during the year 2012  indicated the 

non economics first stage of the law of diminishing returns represented the 

production. So  the suggestion is to do our best to rise the production 

function to higher level by adoption of vertical agricultural practices to 

reach to the end of the second economic stage which is the optimal 

production .     
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