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... ملخص البحث ...

تعد زراعة النخيل يف قضاء اهلندية من النشاطات الزراعية البارزة التي تشغل 
مواقع متقدمة عىل مستوى املحافظة ، اذ شكل هذا النشاط اقلياًم متخصصًا يف زراعة 
النخيل بوجه عام فضاًل عن زراعة اصناف متعددة بوجه خاص، جاء هذا البحث 
ملعرفة التباين املكاين ألعداد النخيل وإنتاجه يف قضاء اهلندية ومقارنة هذا اإلنتاج 
وهذه األعداد مع االقضية األخرى يف حمافظة كربالء، ومن ثم فهم طبيعة توزيع 
هذه األعداد وإنتاجها عىل مستوى الوحدات االدارية التي يتألف منها القضاء من 
حالة  توضح  التي  واخلرائط  البيانية  واألشكال  االحصائيات  من  جمموعة  خالل 
التباين القائمة، السيام اهنا ادوات يمكن توظيفها بالشكل الذي يسهم يف بيان تركز 
هذه الظاهرة من عدمها، وقد تطرق البحث لدراسة أصناف النخيل وأعدادها من 
خالل تقسيمها اىل اصناف واسعة االنتشار وأخرى حمدودة االنتشار، وتبني ان هناك 
وحدة ادارية )ناحية( يف القضاء وهي ناحية اجلدول الغريب شغلت املرتبة األوىل يف 

أعداد النخيل وإنتاجه مما جيعلهام إقلياًم متخصصًا يف زراعة النخيل.
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...Abstract...

     In Al-Hindeia distract palm tree plantation looms large as 
compared to other agricultural projects in Karbala province; such 
a project gives rise to a region specialized in planting palm trees in 
general and having multifarious kinds in particular. The present study 
aims to draw  a comparison between Al-Hindeia District and Karbala 
Province in terms of palm tree n\umber and product, then it is to 
fathom this state of such a number and product in the municipals 
the district consists of according to some processes of statistic, 
curve diagram and charts that clarify such a current fluctuation.
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... املقدمة ...

الفاكهة  أشجار  أقدم  من  وهي  اخلرضة  دائمة  املعمرة  النباتات  من  النخيل   
يف العامل فقد ذكر العديد من املؤرخني أن أقدم ما عرف من النخيل كان يف منطقة 
مابني النهرين. ولقد كرم اهلل عز وجل النخلة تكريام عظيام فقد ورد ذكر النخيل يف 
)18( موضعًا من القران الكريم وذكرت يف كثري من األحاديث النبوية ومأثورات 
العرب وأشعارهم. ويشغل العراق مكانة متصدرة من الدول العربية يف إنتاج أنواع 
من التمر ويعد من الدول التي حتتل مكانة متقدمة يف زراعة النخيل، فالنخيل من 
األشجار التي تنمو يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة وعىل ضفاف األهنار،وهي تنطبق 
السطحية  املائية  املوارد  ذات  اجلافة  املناطق  من  بوصفها  الدراسة  منطقة  عىل  متاما 
املنترشة يف عموم القضاء لذلك جاء هذا البحث حماولة لدراسة تطور زراعة النخيل 
التي حتتل مكانة متميزة يف زراعة  املهمة  املناطق  القضاء كونه من  التمر يف  وإنتاج 

النخيل يف املحافظة.

مشكلة البحث

ترتكز مشكلة البحث يف اإلجابة عىل التساؤل اآليت: 

أعدادها  يف  تباين  هناك  وهل  اهلندية؟  قضاء  يف  وأصنافه  النخيل  أعداد  ما 
التوزيع احلايل  القضاء؟ وهل يمكن فهم طبيعة  إىل أخرى يف  وإنتاجها من منطقة 
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واثر هذا التوزيع يف إجياد أنامط متخصصة يف زراعة النخيل وإنتاجه وإنتاجيته يف 
القضاء؟ 

فرضية البحث

حيتل قضاء اهلندية مركزًا مهاًم يف زراعة وإنتاج النخيل يف حمافظة كربالء ويتباين 
إنتاج النخيل وإعدادها يف القضاء تبعا لتباين أصناف التمر فيه. ومن خالل التوزيع 

احلايل يمكن فهم طبيعة اإلنتاج ومقارنة هذه املتغريات بأعداد النخيل يف القضاء.

أمهية البحث 

النخيل  متقدما يف زراعة  القضاء يشغل مركز  تنبع من كون  البحث  إن أمهية 
وإنتاج التمر يف حمافظة كربالء، وهو حيتل املركز نفسه يف إنتاج أصناف من التمر، 

لذلك البد من دراسة هذا التباين الذي يتمحور حوله هذا البحث.

حدود منطقة الدراسة 

دائريت  بني  كربالء  حمافظة  من  الرشقي  اجلنويب  القسم  يف  الدراسة  منطقة  تقع 
حمافظة  مركز  كثريا عن  تبتعد  ال  بحيث  32º،¯36( شامال  اىل   32º،¯31( عرض
كربالء اال حوايل )15كم( وحتد منطقة الدراسة ناحية احلسينية من الشامل وخان 
احلامد من )حمافظة النجف( من اجلنوب عىل حني تشكل احلدود اإلدارية ملحافظة 
بابل حدودها الرشقية بينام تكون األرايض الصحراوية يف حمافظة كربالء حدودها 

الغربية)1(.
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ويقسم هذا القضاء من الناحية اإلدارية إىل مركز قضاء اهلندية وناحية اجلدول 
الغريب وناحية اخلريات كام يف خريطة )1(.

يتوسط هذا املوقع ملنطقة الدراسة شط اهلندية )هنر الفرات( الذي خيرتقها باجتاه 
– جنويب رشقي والذي يتفرع قبل دخوله املحافظة إىل فرعني رئيسني  شاميل غريب 
إىل  الثاين  جيري  حني  يف  اهلندية  يسار  إىل  األول  جيري  إذ  حسن(  وبني  مها)الكفل 
اليمني شط اهلندية باجتاه اجلنويب الرشقي)2(. وهو هبذا املوقع يصنف ضمن منطقة 
السهل الرسويب العراقي الذي يمتاز بصالحيته لإلنتاج الزراعي ووفرة املوارد املائية 

واملتمثلة بفروع هنر الفرات وقنوات الري املتفرعة منه.

منهجية البحث 

الوصول  يف  التحلييل  واملنهج  املحصويل  مها  منهجني  عىل  البحث  اعتمد 
واعتمد  اهلندية،  قضاء  يف  وإنتاجه  النخيل  زراعة  حتليل  يف  الصحيحة  النتائج  إىل 
اإلحصاءات التي يمكن تسهم يف بيان طبيعة التوزيع والتباين املكاين لزراعة التمر 
وإنتاجه، إذ استعنت باإلشكال البيانية واخلرائط واجلداول اإلحصائية يف تفسري هذا 
التباين، وقد قسم البحث عىل قسمني مها األول التحليل اجلغرايف وإنتاجية النخيل 
يف القضاء ومقارنتها يف كربالء والقسم الثاين تناول التوزيع اجلغرايف ألعداد النخيل 
وإنتاج التمر عىل مستوى نواحي القضاء إذ تم فيه تقسيم أعداد النخيل وأصناف 

التمر وإنتاجية كل نخلة وأصناف التمر الواسعة االنتشار واملحدودة االنتشار. 
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تطور أعداد النخيل وإنتاج التمر واإلنتاجية

يف قضاء اهلندية

1. أعداد أشجار النخيل يف قضاء اهلندية

لزراعة  مناسبة  مناخية  بظروف  تتمتع  التي  املناطق  من  اهلندية  قضاء  يعد 
النخيل، اذا ان سمة اجلفاف وسيادة املناخ شبه الصحراوي إبراز ما يميز القضاء)3(، 
فضال عن ارتفاع درجات احلرارة وعدد السطوع الشميس والرتبة الرسوبية،وهي 
عن  فضال  النخيل  أشجار  لزراعة  مناسبة  املناخية  القضاء  بيئة  جعلت  بمجملها 

عوامل أخرى وانتشار املوارد املائية )هنر الفرات وجداوله( و قنوات الري.)4(

ومن خالل مالحظة جدول )1( والشكل )1( يالحظ أن أعداد أشجار النخيل 
يف القضاء يتذبذب بني االرتفاع سنة واالنخفاض سنة أخرى، فقد شكلت أعداد 
أشجار النخيل نسبة )44.5%( من جمموع أشجار النخيل يف كربالء عام 2006 
وانخفض إىل )35.5%( من جمموع أشجار النخيل يف كربالء عام 2008 اذ بلغ 
عدد النخيل يف القضاء حوايل )948 ألف نخلة( عام 2006 انخفض )682 ألف 
نخلة(عام 2008 ثم ارتفع إىل )1462 نخلة(خالل املدة )2006 - 2012(بحيث 

شكل نسبة )47.4( من جمموع أعداد النخيل يف املحافظة.
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جدول )1(
أعداد النخيل يف حمافظة كربالء وقضاء اهلندية بحسب السنوات )1000 نخلة(

النسبة % قضاء اهلندية كربالء السنوات

44.5 948 2141 2006
42.5 898 2131 2007
35.3 682 1932 2008
30،8 1081 3601 2009

43.10 1537 3495 2010
41.6 1336 3215 2011
47.7 1462 3084 2012

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء
املسح الشامل للمحاصيل الزراعية يف كربالء للسنوات 2006 -2012
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شكل(1)أعداد النخيل في محافظة كربالء وقضاء الهندية بحسب السنوات(1000 نخلة)
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املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )1(
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ومن اجلدير بالذكر أن االنخفاض يف أعداد النخيل يف قضاء اهلندية وخاصة 
خالل الفرتة )2006- 2008(يمكن أن تعود إىل جمموعة عوامل تأيت يف مقدمتها 
احلكومية  بالوظائف  الفالحني  الشباب  التحاق  بسبب  الشابة  العاملة  األيدي  قلة 
الفالحني  إمهال  إىل  أدى  الذي  األمر  الزراعة  عن  وعزوفهم  والرشطة  باجليش 
أسعار  ارتفاع  بسبب  السكن  ألجل  واستغالهلا  وتركها  اندثارها  أو  للبساتني 
العقارات فضاًل عن إصابة أشجار النخيل للكثري من األمراض بسبب كثرة اآلفات 
هالك  إىل  تؤدي  التي  امللوحة  وارتفاع  بالطائرات  الرش  عمليات  وقلة  الزراعية 

أشجار النخيل. 

ويعود ارتفاع أعداد النخيل يف القضاء خالل املدة 2010 - 2012 إىل عوامل 
األشجار  رش  خالل  من  بالبساتني  بالعناية  كربالء  يف  الزراعة  مديرية  قيام  أوهلا 
تنفيذ خطة  ثانيها  و  الفالحني  املرضية ودعم  اآلفات  باملبيدات احلرشية ومكافحة 
التنمية املكانية الريفية التي أقرت عام 2009 ونفذت يف عام 2010 التي تم فيها 
يف  عديدة  زراعية  مشاريع  وإنشاء  البساتني  ومساحات  الزراعية  األرايض  حتديد 
عموم حمافظة كربالء كاحلزام األخرض وزراعة النخيل يف املناطق الصحراوية فضال 
عن قيام احلكومة بتسعري التمر )450( دينار للكيلو غرام الواحد ورشاء احلكومة 
عىل  قىض  ذلك  الن  ببساتينهم  االهتامم  عىل  شجعهم  مما  الفالحني  من  املحصول 
مشكلة الفالحني وهي رخص أسعار التمر عند اجلني الذي يعرض الفالحني إىل 

اخلسارة.
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2. جمموع إنتاج التمر يف قضاء اهلندية 

يالحظ من اجلدول )2( والشكل )2( أن إنتاج التمر يف حمافظة كربالء وقضاء 
2008(حيث   –  2006( املدة  خالل  خاصة  أخرى  إىل  سنة  من  يتذبذب  اهلندية 
يمكن أن تسهم عوامل عدة يف زيادة إنتاج التمر وانخفاضه تأيت ملوحة الرتبة يف 
مقدمتها حيث تؤثر بشكل كبري جدًا يف إنتاج النخيل إذ يؤدي ارتفاعها اىل هالك 
التي تصيب  املبيدات لآلفات )الدوباس(  النخيل ناهيك عن قلة استعامل  أشجار 
النخيل يف موسم النضوج، األمر الذي أدى إىل تذبذب يف اإلنتاج يف حمافظة كربالء 
وقضاء اهلندية عىل حد سواء إذ يالحظ من اجلدول إنتاج التمر قد بلغ )12847( 
ينطبق  نفسه  طن من عام 2006 وانخفض اىل )11592( طن عام 2008 األمر 
تشكل  وهي   44.3 حوايل  التمر  من  إنتاجها  نسبة  شكل  التي  اهلندية  قضاء  عىل 
قرابة نصف إنتاج املحافظة عام 2006 وبكمية انتاج)56904( طن وانخفض إىل 
)40966( طن عام 2008 وبنسبة إنتاج)35.3%( من جمموع إنتاج املحافظة، يف 
حني ارتفعت كمية اإلنتاج عام 2012 اذ شكلت نسبة )47.4 %( من جمموع انتاج 
املحافظة ويمكن ان يعود ذلك إىل قلة العواصف الرتابية أوال واهتامم الدولة بإعادة 
إىل  التي تؤدي  امللوحة  نسبة  لتقليل  العام  املصب  فتح  املبازل وإعادة  تأهيل شبكة 

هالك النخيل.
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جدول )2(
انتاج التمور يف كربالء وقضاء اهلندية بحسب السنوات )10 طن(

النسبة % قضاء اهلندية كربالء  السنة 

44،2 56904 128474 2006
42،1 53894 127891 2007
35.3 40966 115928 2008
35.3 64905 216091 2009
30.3 74265 209754 2010
35.5 80165 192914 2011
41.6 87778 185094 2012
47.4 764795 1960243 املجموع

املصدر: وزارة التخطيط، املجاميع االحصائية للسنوات )2006 -2008(
للمحاصيل الزراعية يف كربالء للسنوات 2006 -2012

 

٠ 

٥٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠ 

١٥٠٠٠٠ 

٢٠٠٠٠٠ 

٢٥٠٠٠٠ 

 ) انتاج التمور في محافظة كربالء وقضاء الهندية بحسب السنوات۲شكل (

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدا عىل جدول )2( 
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3. متوسط انتاجية النخيل يف قضاء اهلندية

يسهم قضاء اهلندية بنسبة كبرية يف إنتاج التمر يف حمافظة كربالء، وهو بذلك 
يشغل املركز األول يف إنتاج التمر، وهذا املركز املتقدم انعكس عىل إنتاجية النخلة 
يف القضاء حيث ارتفعت بشكل كبري عن معدل اإلنتاج العام يف املحافظة يالحظ 
من اجلدول )3( والشكل )3( إن انتاجية النخلة الواحدة يف قضاء اهلندية مرتفعة 
حيث وصلت اىل )76.3 كغم/نخلة( عام 2012 بينام بلغت االنتاجية يف املحافظة 
وللعام نفسه )7.4 كغم/نخلة( وهي أعىل معدل وصلت اليه اإلنتاجية يف املحافظة، 
يف حني نالحظ أن انتاجية النخلة الواحدة مل تنخفض اقل من )54.4 كغم/نخلة( 
التي تعرضت هلا  بمقدار االصابات  بطبيعة احلال  اال يف عام 2008 وهذا مرتبط 
النخلة يف املحافظة بشكل عام و القضاء بشكل خاص، ونالحظ ان معدل االنتاج 
كغم/نخلة(   74.7( –2012(حوايل   2006( من  للمدة  بلغ  اهلندية  القضاء  يف 
وهذا يعود اىل خربة املزارعني يف القضاء والعناية املركزة وتوفر الظروف الطبيعية 
املثالية للزراعة النخيل يف القضاء فضال عن دور العامل البرشي كون القضاء موطن 

زراعة النخيل يف املحافظة بل يف العراق بشكل عام.
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جدول )3( انتاجية النخلة الواحدة يف حمافظة كربالء وقضاء اهلندية
للمدة من)2006 – 2012( )كغم / نخلة(

اهلندية كربالء السنة

60.0 56.7 2006
58.2 54.4 2007
54.4 52.9 2008
58.9 52.4 2009
68.2 60.3 2010
72.2 68.9 2011
76.3 70.4 2012
74.7 69.6 املعدل

املصدر: وزارة التخطيط، جماميع اإلحصائية للسنوات 2006 -2012 

املصدر:من عمل الباحثة اعتامدًا عىل جدول )3(
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التوزيع اجلغرايف إلعداد النخيل وإنتاجها وأصنافها

يف قضاء اهلندية 

اوال: التوزيع اجلغرايف ألعداد النخيل وإنتاجها يف قضاء اهلندية

وكميات  سنوات   6 عرب  وتطوره  القضاء  يف  النخيل  اعداد  استعراضنا  بعد 
التي  املتقدمة  املراكز  ومعرفة  املحافظة  مع  ومقارنتها  القضاء  يف  وإنتاجيته  االنتاج 
اليها قضاء اهلندية يف زراعة وإنتاج مثل هذه االشجار كان البد من معرفة  وصل 
الوحدات  داخل  واالنتاج  االعداد  حيث  من  النخيل  ألشجار  اجلغرايف  التوزيع 
االدارية للقضاء نفسه وما درجة تباينها ضمن هذه الوحدة يالحظ من اجلدول )4( 
ان هناك تبايًنا واضحا يف التوزيع اجلغرايف ألعداد اشجار النخيل يف قضاء اهلندية 

بحسب الوحدات االداريةالثالثة املوجودة فيه.

حيث تأيت ناحية اجلدول الغريب باملركز االول من حيث اعداد النخيل املوجودة 
فيها،اذ بلغ عدد اشجار النخيل يف هذه الوحدة االدارية )754200( نخلة وبنسبة 
)51.6( من عدد اشجار النخيل يف القضاء، ثم جاءت ناحية اخلريات باملركز الثاين 
من حيث عدد اشجار النخيل، اذ بلغت )454991( نخلة وبنسبة )31.1( من 
الثالث وبعدد  جمموع اعداد النخيل يف القضاء، يف حني جاء مركز القضاء باملرتبة 

)251856( نخلة وبنسبة )%17.2(. 
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االدارية  الوحدات  ترتيب  عىل  نفسه  احلال  فينطبق  االنتاج  ناحية  من  اما 
فاحتلت ناحية اجلدول الغريب املرتبة االوىل بكمية انتاج بلغت )4525200( كغم 
وبنسبة انتاج )51.6( من جمموع انتاج منطقة الدراسة ثم جاءت ناحية اخلريات 
يف  التمور  انتاج  )31.1(من  وبنسبة  كغم   )27299460( فيها  االنتاج  بلغ  التي 
انتاج  كمية  الثالثة يف  املرتبة  اهلندية عىل  مركز قضاء  وبعدها حصل  اهلندية،  قضاء 

املحافظة من التمر وبنسبة متوسطة من االنتاج.

جدول )4(
اعداد اشجار النخيل وإنتاجها يف قضاء اهلندية بحسب النواحي االدارية

%االنتاج كغم%جمموع النخيلالوحدة االدارية

25185617.2151113617.2مركز القضاء

75420051.64525200051.6اجلدول الغريب

45499131.12729946031.1اخلريات

100%10087662820%1461047املجموع

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي االحصائي، التقرير االحصائي لعام 2012
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ثانيا: التوزيع اجلغرايف ألصناف النخيل يف قضاء اهلندية

1. األصناف واسعة االنتشار

الوحدات  وانتاجها  اعدادها  يف  تفوق  مميزة  باصناف  اهلندية  قضاء  يشتهر 
االدارية التابعة ملحافظة كربالء ونالحظ من اجلدول)5( واخلريطة )3( ان املحافظة 
تشتهر بنوع الزهدي، اذ يشكل هذا النوع 50% من اعداد اشجار النخيل يف القضاء. 
اجلدول  ناحية  وتأيت  متباين،  بشكل  اهلندية  لقضاء  االدارية  الوحدات  عىل  يتوزع 
الغريب باملرتبة االوىل من حيث اعداد اشجار النخيل الزهدي يف القضاء، اذ بلغت 
حوايل )249640( نخلة وجاءت بعدها ناحية اخلريات فقد وصلت اعداد اشجار 
النخيل الزهدي يف هذه الوحدة االدارية حوايل )734905( نخلة، ثم جاء مركز 

قضاء اهلندية باملرتبة الثالثة.

اما من ناحية االنتاج فقد حصلت ناحية اجلدول الغريب املرتبة االوىل، اذ بلغ 
ثم   )4( واخلريطة   )5( اجلدول  يف  كام  كغم   )44094300( حوايل  فيها  االنتاج 
كغم،   )25380000( بلغت  انتاج  وبكمية  الثانية  باملرتبة  اخلريات  ناحية  جاءت 
وأخريا مركز قضاء اهلندية الذي وصلت كمية االنتاج فيه اىل )14978400( كغم 

من التمر الزهدي. 

اما الصنف الثاين )اخلستاوي( الذي يأيت بالدرجة الثانية بعد صنف الزهدي 
النخيل من هذا  بلغ عدد اشجار  فقد  التمر،  النوع من  بإنتاج هذا  القضاء  فيشتهر 
النوع يف القضاء حوايل )30205( نخلة موزعة عىل الوحدات االدارية للقضاء اذ 
حصلت ناحية اجلدول الغريب عىل املرتبة االوىل وبعدد )17792( نخلة، وجاءت 
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بعدها ناحية اخلريات )10731( نخلة ثم مركز قضاء اهلندية باملرتبة االخرية. ومن 
حيث انتاج هذا النوع فقد حصلت ناحية اجلدول الغريب عىل املركز االول وبكمية 
وبكمية  الثاين  باملركز  اخلريات  ناحية  بعدها  جاءت  ثم  كغم   )1067520( انتاج 
انتاج بلغت )643860( كغم وبعدها مركز قضاء اهلندية، اذ بلغ جمموع انتاج قضاء 
اهلندية من صنف متر اخلستاوي حوايل )1812300( كغم وهي كمية كبرية قياسا 

بالوحدات االدارية التابعة ملحافظة كربالء. 

جدول )5( أصناف التمر واسعة االنتشار يف قضاء اهلندية

ت 
حدا

الو
رية

الدا
اخلستاويالزهديا

االنتاج )كغم(اعداد انخيلاالنتاج )كغم(اعداد النخيل
كز 

مر
ضاء

249640149784001682100920الق

ول 
جلد

ا
ريب

73490544094300177921067520الغ

ت
ريا

اخل

4230002538000010731643860

وع
جم

امل

140754584452700302051812300

املصدر: وزارة التخطيط،اجلهاز املركزي لالحصاء
املسح الشامل للمحاصيل الزراعية يف كربالء لعام 2012
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2. األصناف قليلة االنتشار 

فضال عن النوعني السابقني الزهدي واخلستاوي واللذين احتال املراتب االوىل 
من حيث االنتاج واألعداد يف قضاء اهلندية، فإنه حيتوي عىل انواع اخرى تتباين يف 
اعدادها وإنتاجيتها تبعا للتغري املكاين والزماين، وشكلت امهية الباس هبا من انتاج 
تطور  امكانية  تسهم يف  ونادرة  انامطا جيدة  بذلك تشكل  التمر، وهي  القضاء من 
القضاء  ان   )5( واخلريطة   )6( اجلدول  من  يالحظ  املنظور  املدى  يف  االنواع  هذا 
يشتهر بأصناف من النخيل وهذه االنواع تباينت امهيتها من حيث االعداد املزروعة 
هبا.وقد احتل صنف متر )الدكل( املرتبة االوىل من جمموع اعداد وأصناف اشجار 
 )20623( الصنف  هذا  اشجار  جمموع  بلغ  اذ  القضاء،  يف  االنتشار  قليلة  النخيل 
االدارية  الوحدات  عىل  االعداد  هذه  توزعت  كغم   )123738( وبإنتاج  نخلة 
للمحافظة حيث جاءت ناحية اخلريات باملرتبة االوىل يف اعداد هذا الصنف بلغت 
بعدد  الغريب  اجلدول  ناحية  تبعتها  كغم   )1217100( وبإنتاج  نخلة   )20285(
النوع.  اهلندية من هذا  وبإنتاج )20280( كغم يف حني خال مركز قضاء   )338(
ويالحظ وجود اصناف اخرى من التمر يف القضاء، اذ يظهر صنف )اخلرضاوي( 
بعد)الدكل(من حيث عدد اشجار النخيل يف منطقة الدراسة الذي يبلغ )2281( 
حيث  للقضاء  االدارية  الوحدات  عىل  موزعة  كغم   )136860( ومعدل  نخلة 
االعداد  حيث  من  االوىل  املراكز  احتال  فقد  واخلريات  الغريب  اجلدول  ناحية  نجد 
التي بلغت )900- 911( نخلة وبمعدل انتاج )54660-5400( كغم بحسب 
الرتتيب، اال ان اعداد اشجار النخيل هذا الصنف انخفضت يف مركز القضاء لتصل 
)470( نخلة وبمعدل انتاج )28200( كغم اما صنف )الربيم( فقد تباينت اعداد 
اشجار نخيلها املزروعة فيها يف منطقة الدراسة ووصلت اىل )342( نخلة، احتلت 
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نخلة   )253( بلغت  التي  االعداد  حيث  من  االول  املركز  الغريب  اجلدول  ناحية 
وبمعدل انتاج )15180( كغم، اال ان اعداد نخيل هذا الصنف انخفضت يف مركز 
ناحية  وبقيت  كغم،   )3840( انتاج  وبمعدل  نخلة   )64( اىل  لتصل  اهلندية  قضاء 
اخلريات يف الرتتيب االخري من حيث اعداد وإنتاج صنف الربيم يف حني انفردت 
ناحية اخلريات يف انتاج التمر )الربحي( يف منطقة الدراسة وبمعدل انتاج )3000( 
انتاج  الوحدات االدارية للقضاء من حيث  تباينا مكانيا يف  الذي يفرس  كغم االمر 
هذه االصناف اجليدة، اذ شكل متايزًا اقليميا يف قضاء اهلندية متمثاًل بناحية اخلريات، 
يف انتاج انواع جيدة من التمر فضال عن زراعتها بإعداد يمكن ان تكون ذات امهية 

اقتصادية للقضاء وللمحافظة بشكل عام.
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جدول )6(
اعداد اشجارالنخيل وإنتاج التمر لألصناف قليلة االنتشار

حسب الوحدات االدارية لقضاء اهلندية
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املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء
املسح الشامل للمحاصيل الزراعية يف كربالء 2012 
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