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 التباين المكاني لزراعة محصول زهرة الشمس في العراق )دراسة في الجغرافية الكمية(
 م.د. كاظم عبادي حماديأ.

 جامعة ميسان/ كمية التربية
من المحاصيل الزيتية الصناعية الميمة من الناحية االقتصادية الستخدام بذوره في  )*(يعد محصول زىرة الشمس

لذلك يعد ىذا المحصول  (1)% من أنواع الزيوت المصنعة محميا، 93الزيت وخاصة دىن الطعام، فيو يشكل نسبة إنتاج 
 لمحاصيل اإلستراتيجية تحقق األمن الغذائي مستقبال وخاصة إذا ما تم التوسع العمودي واألفقي في زراعتومن ا

 االحتياجات البيئية )المناخية(
يحتاج محصول زىرة الشمس إلى درجات حرارية متباينة خالل مراحل النمو فيو ال ينمو عند انخفاض درجة إلى ما 

( وتبدأ حاجة المحصول لدرجات 357)-(    -   الحرارية المثمى لنمو تتراوح بين )%( والدرجة 35( وعظمى )77دون )
( وخاصة 177-157الحرارة بعد مرحمة اإلنبات وحتى مرحمة النضج، إذ تبدأ مرحمة إنبات بذوره عند درجة الحرارة تتراوح بين )

 .                                                        (2)(307جو حرارة تصل إلى )خالل الزراعة الربيعية إما خالل الزراعة الخريفية فتحتاج بذوره إلى در 
( خالل 257-   إما خالل مرحل النمو الخضري فيحتاج محصول عباد الشمس إلى درجة حرارة تتراوح ما بين )

( لذا تبدأ زراعتو بين  7 30لمحصول إلى )نيسان أما خالل الزراعة الخريفية فيحتاج ا -الزراعة الربيعية لمفترة من شير آذار 
( إما خالل مرحمتي التمقيح و، فيحتاج المحصول إلى 367-327أيمول إلى إن تصل معدل درجة حرارتيما بين ) -شيري أب 

الزيت والبذور ال يتحمل المحصول درجة حرارة إنتاج ( وحفظ درجة تزيد من حاصل 307-257درجة حرارة مثمى تتراوح بين )
 (3)( مما يؤدي إلى إيقاف نموه وعدم تكوين حبوب المقاح 407تصل إلى أكثر من ) التي

( وحدة حرارية خالل فصل النمو البالغ 27-45فيحتاج محصول زىرة الشمس إلى ) )**(أما درجة الحرارة المتجمعة 
 . (4)لمزراعة الخريفية ( يوم122( وحدة حرارية خالل فصل النمو البالغ )2660( أشير لمزراعة الربيعية والى )5)

يصنف محصول زىرة الشمس ضمن النباتات ذات النيار المحايد ال ن إزىاره ال تتأثر بطول الفترة الضوئية عمى 
الرغم من حاجتو إلى أشعة شمسية إثناء فترة نموه وتطوره حيث أن عممية التمثيل الضوئي تزداد مع زيادة شدة اإلضاءة 

 . (5)التي يتعرض ليا المحصول 
 

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ  ــ
 (Sun flower( واألسم اإلنكميزي )Helianthus Annuusl)*( االسم العممي لزىرة الشمس )

نتاج زراعة و ( وجبة مزعل الراوي، وزميمو _ واقع 1)  محصول زىرة الشمس وآفاقو المستقبمية _ تقرير مقدام إلى   ا 
 . 3ص  1998الشركة العامة لممحاصيل الصناعية، بغداد    
 . 12ص  – 1976(، 24مجمة الزراعة العراقية مجمد )  - عباد الشمس -( مجيد محسن األنصاري، وزميمو 2)
 . 180، ص  1991الصيفية _ الموصل _ اصيلالمحإنتاج ( عبد نجم ألنعيمي، وآخرون _ 3)

  -)**( استخرجت درجة الحرارة المتجمعة من العالقة المناخية الزراعية اآلتية :
 عدد ايام فصل النمو. × )درجة حرارة صفر النمو(  -درجة الحرارة المتجمعة = متوسط درجة حرارة الشير   
 22ص  – 1990الموصل،  –راعة جغرافية الز  –لالطالع انظر : مخمف شالل مرعي    
 . 22ص – 2003دمشق،  -زراعة المحاصيل الحقمية، الجزء الثاني  –( وصفي زكريا 4)
 .42، ص1984زراعة ونمو المحاصيل _ ترجمة احمد عيسى الموصل،  -( روجر إل مجيل 1)

تج زراعة المزجية تجود زراعة محصول عباد الشمس في معظم الترب إذا ما توفر لو الصرف الجيد، فإنيا تن
، كما يمكن زراعتو في ترب كتوبة األنيار وتربة األحواض (1)(7-6والطينية المزجية المتعادلة الحموضة التي تتراوح بين )
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( ريات خالل الزراعة الخريفية وبذلك يكون 10( رية خالل الزراعة الربيعية والى )12ذات الصرف الجيد، ويحتاج الى )
( سم لمرية الواحدة خالل الزراعة الربيعية والخريفية عمى التوالي 104-88المحصول يتراوح بين ) االحتياج المائي ليذا

( سم عمى شكل ألواح تفصل المسافة بين كل نبتة 40-30يزرع محصول زىرة الشمس في تربة محروثة يتراوح عمقيا بين )
شعاع الشمسي ليا وحركة اليواء بين النباتات ( سم لزيادة إنتاجيا ويساعد ذلك حصول كمية اإل70-50وأخرى بمسافة )

 . (2)المزروعة، كما تتم زراعتو في حفر )جور( عمى حافات المروز العموية
الذي يصل  Flameوتتميز األصناف اليجينة من نبات زىرة الشمس إلى ارتفاع إنتاجيتو وخاصة صنف )الفالمي( 

ومعدل  ( (your flower%( وصنف )يورفمور 47–2يت في بذوره )كغم( ونسبة الز  866معدل إنتاجو في الدونم الواحد )
%( باإلضافة الى ذلك تتميز ىذه األصناف بقصرىا بحيث ال يتجاوز ارتفاع 49( كغم ونسبة الزيت )768الدونم )إنتاج 

 . (3)م( مما يسيل إمكانية حصادىا ميكانيكيا وتالفي مشاكل الحصاد اليدوي2النبات عن )
 مشكمة البحث

رض المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس في العراق بالتذبذب من سنو ألخرى، األمر الذي يوحي الى تتع
 عوامل جغرافية مختمفة من جية اخرى.  تأثيروجود عالقات متباينة بين المساحات المزروعة بالمحصول من جية و 

 هدف البحث 
مساحات المزروعة لمحصول زىرة الشمس في ييدف ىذا البحث الى الكشف عن اسباب التباين المكاني لم 

( وفق العالقات المكانية التي ترتبط معيا 1الموضحة في الخريطة رقم ) )*(المحافظات العراقية )باستثناء منطقة كردستان(
 وتسيم بشكل كبير في تفسير ىذا التباين. 

 فرضية البحث   
 تأثيرمحصول زىرة الشمس وفق متغيرات مستقمة ذات ال تضمن البحث معالجة العالقات المكانية التي ترتبط بزراعة

( SPSSالمباشر وغير المباشر عمى زراعة محصول زىرة الشمس، وقد اتبع الباحث استخدام برنامج التحميل اإلحصائي )
 ثر دقة وبعيدةإليجاد ىذه العالقة بعيدًا عن األحكام الذاتية وقريبًا من االحكام الموضوعية ألن الداللة اإلحصائية تكون اك

 
ـــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ      ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

 .61، ص 1981الموصل،  –( توكل يونس رزق، وزميمو، المحاصيل الزيتية والسكرية 1)
عمي العيساوي، اإلمكانات الجغرافية في قضاء شط العرب ومدى مالئمتيا لزراعة المحاصيل الحقمية المقترحة  ( ابراىيم2)

 .104، ص  2011 –كمية اآلداب )غير منشورة(  –اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة البصرة  –
البذور لثالث، أصناف من     ( عمي حمزة الجبوري، تأثر مستويات السماد النتروجيني عمى نمو وحاصل ونوعية 3)

 2001كمية الزراعة،  –رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة تكريت  -محصول زىرة الشمس في محا فظة صالح الدين 
 (.38-35)غير منشورة( ص )

 كثير من المحاصيل المزروعة في عينة البحث إنتاج )*( تم استبعاد منطقة كردستان لقمة توفر البيانات اإلحصائية عن 
(1) Fitz Gerald,  B. P - Developments in Geographical method - Oxford university press،, 

London,  1974.                              
 
 

 .)**(لذا اعتمد الباحث األسموب الكمي وبعض الطرق اإلحصائية  (1)عن الصدفة في حالة حدوثيا
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ائص المكانية لمظواىر الجغرافية، ومن اجل اختبار صحة الفرضيات باعتبارىا اداة رئيسة في تمثيل الخص
 ( افتراض أو محاولة إحصائية يعتمد كل واحد يعتمد كل 13المستخدمة في البحث قام الباحث في خطوات بحثو عمى )

 (1خريطة رقم )
 خريطة العراق اإلدارية

-

---

---

-

-

39 43 47

39 43 47

29

33

37

060 60 120  km

-

-

-

37

33

29

 
  1:1000000خريطة العراق الدارية بمقياس رسم   –يطة الييئة العامة لممساحة المصدر:    خر             

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
النتائج المدونة في المالحق المثبتة في ( لمحصول عمى SPSSاعتمد الباحث في تحميالتو اإلحصائية عمى نظام ))**( 
البحث وقد استخدم العالقات اإلحصائية مثل معادلة االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ومعامل االرتباط والتحديد آية ني

 باإلضافة الى استخدام الدرجات المعيارية في تصنيف النتائج وخاصة نتائج معامل االنحدار الناتجة من الفرق بين القيم
 -المشاىدة والمتوقعة والتي يطمق عمييا اسم البواقي وفق العالقة اآلتية :

 ( Eالقيم المتوقعة ) –( Oالبواقي )الخطأ المعياري( = القيم المشاىدة )
 وتمثيل ىذه النتائج عمى الخرائط المثبتة في متن البحث. 

  -لالطالع راجع المصادر اإلحصائية اآلتية : 
 . 1990الموصل،  –الطرق اإلحصائية في البحوث الزراعية  –زميمو خالد محمد داود، و  -1
 . 1987الموصل،  –المدخل الى تحميل االنحدار  –خاشع محمود الراوي  -2
 1989بغداد،  –االستخدام األمثل لتقنيات التصنيف الكمية في الدراسات الجغرافية  –عبد الرزاق محمد البطيحي  -3
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ن المكاني لزراعة محصول زىرة الشمس في العراق والذي يرتبط بعدد من المتغيرات التي من واحد منيا في تفسير التباي
 خالليا نستطيع الوصول الى افضل تفسير لمتباين المكاني لزراعة محصول زىرة الشمس.

 االفتراض األول 
 (X1، Yالعالقة بين المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في الزراعة )

تعتبر األيدي العاممة من الدعامات األساسية لالستثمار والعمل الزراعي، والتزال القوى العاممة تمعب دورًا أساسيًا في 
 الزراعي وحتى العمميات التي تستخدم المكائن واآلالت الزراعية. نتاج عمميات اإل
 ( 1وضح في الجدول رقم )( عامال، كما م434667بمغ عدد األيدي العاممة الزراعية في العراق ) 

 واعتمدنا عمى عدد سكان الريف لقمة توفر اإلحصائيات الدقيقة لعدد العاممين فعال في الزراعة. 
 اعتمد كثير من الباحثين في قياس القوى العاممة الزراعية عمى معايير عديدة منيا )عامل / ساعة(  

استخدام مثل ىذه المعايير في العراق لذا استخدم الباحث ، ولكن لصعوبة (1))عامل/ يوم( لكل وحدة مساحية بالدونم
( دونم من األرض المستثمرة في كل محافظة عراقية من اجل الكشف عن 100معيار عدد العاممين في الزراعة لكل )

ي العراق التباين المكاني لمقوى العاممة من جية واىمية ىذا المعيار في تفسير ظاىرة التباين لصور االستثمار الزراعي ف
 من جية اخرى. 

( كمتغير معتمد يمثل النسبة المئوية التي Yوقد افترض البحث بوجود عالقة بين زراعة محصول زىرة الشمس )
( يمثل عدد X1يشغميا المحصول من المساحات المستثمرة في الزراعة وبين عدد العاممين في الزراعة كمتغير مستقل )

ولغرض المقارنة  )*(، وقد تم تصنيف ىذه العالقة عمى اساس الدرجة المعيارية دونم 100العاممين في الزراعة لكل 
( نالحظ عدم وجود تماثل في التوزيع الجغرافي بين المتغيرين باستثناء 3( )2البصرية من خالل مالحظة الخريطتين رقم )

 محافظة بابل. 
  -وفق العالقة اآلتية : )* *(ر الخطي البسيط وقد تم اختبار صحة ىذا االفتراض من خالل استخدام معادلة االنحدا

 
 Y= 450. 767 +0. 116 X1                                            

 

 

 

 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

(1) Morgan ،W. B – Agricultural geography – Newyork ،1972 ،P. 111 . 
  -حيث ان : X- x-  ÷S)*( الدرجة المعيارية = ))

 = االنحراف المعياري S= أي قيمة        -X         xالوسط الحسابي =    
 Y = a+bxاستخدم الباحث معادلة االنحدار الخطي البسيط      )**( 

 حات المزروعة بمحصول زىرة الشمس. = المتغير المعتمد الذي تمثمو المسا Yحيث ان  
      X  .قيم المتغيرات المستقمة وىي المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية = 
     a  قيمة =y  عندما تكون قيمةX    صفرb  متوسط القيمة لممتغيرين =x ،y  
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 (1جدول رقم )

 2005م المساحة المزروعة لممحاصيل الزراعية )دونم( في العراق لعا

 
 
 صفحات متفرقة  – 2005بغداد،  –مديرية اإلحصاء الزراعي  –وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي  -المصدر :   
 
 
 
 
 
 
 

المساحة  المحافظة
 المزروعة

سكان 
الريف 
 العراقي

زىرة 
 الشمس

الذرة 
 األعالف الخضروات الصناعية البقوليات لرزا الصفراء

 1225 65358 30151 51171 152 2922 4512 63509 3887950 نينوى
 378 27746 70500 10843 125 54288 7794 22864 1179913 التأميم
 2027 22744 38760 19627 469 7967 4825 42385 1344876 ديالى
 39819 20547 14637 4236 342 12589 3816 29903 549564 األنبار
 39218 31814 15814 11930 160 40836 9556 30636 482500 بغداد
 34698 15983 7210 9230 129 61666 4099 35327 691336 بابل
 14623 3976 672 1685 9 3650 151 16715 135851 كربالء
 17850 17095 24078 19764 345 55484 12818 26322 1488904 واسط
صالح 

 4814 36071 40546 10523 100 54028 8972 39180 1252951 ينالد

 3605 5213 444 36785 1007 9767 223 16601 214727 النجف
 10214 5687 2409 47937 339 3910 240 25938 798856 القادسية
 4168 1744 64 245 13234 73 2 14325 280688 المثنى
 24153 3340 377 2557 314 531 5 33841 666116 ذي قار
 1014 7353 28200 1960 110 2603 29 17812 6623358 ميسان

 4817 14747 440 269 51 991 6 19309 234223 البصرة

 المجموع
 19831813 434667 57048 311305 16886 228762 274302 279418 202623 
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 (2خريطة رقم )
 األىمية النسبية لممساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس من المساحات المستثمرة في العراق مقاسة بالدرجات المعيارية
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 خريطة العراق الدارية –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
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 (3خريطة رقم )
 دونم( من األراضي المزروعة مقاسة بالدرجة المعيارية 100األىمية النسبية لعدد األيدي العاممة في الزراعة )لكل 
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 خريطة العراق الدارية –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

  1:1000000بمقياس رسم 
 
ومن خالل نتائج ىذه المعادلة وتصنيفيا وفق الدرجات المعيارية حيث تقع خمس محافظات عراقية ضمن الفئة  

( وىي محافظة األنبار وبابل والقادسية وذي قار 0,49-الى  0,49يبة من الصفر المعياري )+ المعيارية الوسطى القر 
والمثنى في حين انحرفت بعض المحافظات الممتدة من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وىي محافظات نينوى والتأميم 

(درجة معيارية ويدل ىذا عمى 1,5 –الى  0,5 -وصالح الدين وديالى وواسط وميسان فقد صنفت ضمن الفئة المعيارية )
( ومعنى ذلك ان األيدي 2()ممحق رقم 0,35ان لأليدي العاممة مساىمة في زراعة محصول زىرة الشمس بمغ مقداره )

( وىي معامل 0,13العاممة ال تفسر التباين المكاني لممساحات المستثمرة بزراعة زىرة الشمس حيث تسيم بنسبة مقدارىا )
% من اسباب التباين ترجع الى عوامل جغرافية اخرى، لذا قام الباحث باتخاذ متغيرًا آخر 87أي ان نسبة مقدارىا التحديد 

 لمعرفة اسباب ىذا التباين. 
 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

235 

 االفتراض الثاني
          (      X 2،Yالعالقة بين المساحات المستمرة بزراعة محصول الذرة الصفراء والمساحات المستمرة محصول زىرة الشمس )   

لقد افترض البحث بوجود عالقة بين المساحات المستمرة بياذين المحصولين من خالل استخدام معامل االرتباط البسيط 
( 2( وقد اكد ذلك من خالل مقارنة الخريطة رقم )0,81بين المتغيرين الحظنا ىنالك ارتباطا قويا بينيما وقد بمغ مقداره )

( ىي اوسع انتشارًا في الخريطة وقد شممت جميع محافظات 0,49 –الى  0,49الفئة )+ ( فنالحظ ان 4مع الخريطة رقم )
 -العراق باستثناء محافظة بابل وتم اختبار صحة ذلك من خالل معادلة االنحدار الخطي البسيط وفق المعادلة اآلتية:

                                     y= (- 854. 86) + 0. 142 X2(                                             4)ممحق رقم 

            

وأستطاع الباحث توزيع نتائج معادلة االنحدار وفق الدرجات المعيارية ومنيا يمكن القول بان معظم مناطق زراعة 
ي االحتياجات الذرة الصفراء صالحة لزراعة محصول زىرة الشمس باعتبارىما من المحاصيل الزيتية ذات التشابو الكبير ف

( وعمى الرغم من قوة ىذه 0,65البيئية وخاصة التربة والمناخ وقد اكد ذلك معامل التحديد بين المتغيرين اذ بمغ مقداره )
العالقة فإنيا تبقى عاجزة عن اعطاء تفسيرًا كبيرًا لمتباين المكاني لزراعة محصول زىرة الشمس في العراق حيث تبقى نسبة 

اب التباين ترجع الى عوامل جغرافية وبيئية، لذلك قام الباحث بفرض آخر لمعرفة السبب وقد عمد %( من اسب35قدرىا )
الى دمج المتغيرين السابقين )األيدي العاممة والذرة الصفراء( معًا الختبار اسباب التبابن المكاني لزراعة زىرة الشمس في 

 العراق. 
 (4خريطة رقم )

 نحدار البسيط بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس ومحصول الذرة الصفراءتحميل التباين غير المفسر من اال
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 خريطة العراق الدارية –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
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 االفتراض الثالث
لمزروعة بمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في الزراعة والمساحات المستثمرة في العالقة بين المساحات ا

 (X1  ،X2( )Yزراعة محصول الذرة الصفراء       )
قام الباحث بيذه العالقة بين المتغيرين المستقمين والمتغير المعتمد من التوصل الى اسباب التباين المكاني لزراعة 

ىما معا، وقد استخدمنا العالقة اإلحصائية لمعادلة االنحدار المتعدد لبيان ىذه تأثير اق ومدى محصول زىرة الشمس في العر 
 ( 4)ممحق رقم  -ًات كما موضحة في اآلتي :تأثير ال

                        0. 084 X1 +0. 137 X2 Y = (-1475) + 
( محافظات عراقية 10( وتبين منيا ان )5واستطاع الباحث توزيع نتائج العالقة اإلحصائية عمى الخريطة رقم )

( ويدل ىذا عمى ان األيدي العاممة والمساحات المستثمرة في 0,49 –الى  0,49وقعت ضمن الفئة المعيارية الوسطى )+ 
الواضح عمى زراعة محصول زىرة الشمس ومن العوامل الجغرافية  تأثيرزراعة الذرة الصفراء من المتغيرات المستقمة ذات ال

( ومعامل التحديد حيث بمغ قدره 0,85ؤثرة عمى تباين زراعتيا في العراق، وقد اكد ذلك معامل االرتباط البالغ قدره )الم
(0,72 ) 

ىا ضعيفًا في بعض المحافظات حيث ابتعدت ثالث محافظات عن قيمة الصفر تأثير باإلضافة الى ذلك فأن 
ا عمى وجود بعض المؤثرات البيئية والعوامل الجغرافية األخرى المعياري وخاصة محافظات ذي قار وبابل وواسط ويدل ىذ

 في تفسير اسباب تباين زراعة زىرة الشمس في ىذه المحافظات المذكورة.
 

 االفتراض الرابع   
( يعد الرز من اكثر X3،Yالعالقة بين المساحات المستمرة بزراعة محصول الرز ومحصول زىرة الشمس )

لتوزيع الجغرافي لممساحات المزروعة مع محصول زىرة الشمس من خالل المقارنة البصرية كما المحاصيل ذات العالقة با
( فنالحظ تقارب كثير من الفئات المعيارية التي تم الحصول عمييا من خالل تحميل 6( ورقم )2توضح الخريطتين رقم )

 (5)ممحق رقم  -االنحدار البسيط ومن العالقة اإلحصائية االتية :
                                  y=4168. 73 – 0. 325 X3                                                                  

( تمثمت في خمس محافظات وىي بابل وديالى 0,49 –الى  0,49ومن خالليا نالحظ ان الفئة المعيارية )+ 
ابل وديالى من المحافظات التي تشابيت مع توزيع محصول الشمس والمثنى ونينوى واألنبار ولكن نالحظ بان محافظتي ب

وعمى الرغم من ذلك فان ىذه الفئة ىي اقرب الى الصفر المعياري في حين ابتعدت الفئات األخرى عن الصفر المعياري 
بين المتغيرين درجة معيارية، وقد ارتبطت العالقة  1,5وخاصة محافظة واسط التي وقعت ضمن الفئة المعيارية اكثر من +

 (.0,25بمقدار )
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 (5خريطة رقم )
تحميل التباين غير المفسر من االنحدار المتعدد بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في 

 الزراعة  والمساحات المزروعة بمحصول الذرة الصفراء
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 خريطة العراق الدارية –الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة المصدر: من عمل 

 1:1000000بمقياس رسم 
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 (6خريطة رقم )
 تحميل التباين غير المفسر من االنحدار البسيط بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس ومحصول الرز
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 خريطة العراق الدارية –الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة المصدر: من عمل 

 1:1000000بمقياس رسم 
% من اسباب التباين ترجع الى 99,94( ويؤكد ىذا بقمة االرتباط أي ان مقدار 0,06وبمعامل تحديد مقدارىا )

باين زراعة محصول زىرة الشمس. لذا قام عوامل جغرافية اخرى فالمساحات المزروعة بمحصول الرز ال تفسر اسباب ت
 الباحث بافتراض جديد وىو دمج المتغيرات الثالث السابقة سوية من اجل التوصل الى اسباب التباين زراعة المحصول. 

 
 
 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

239 

 االفتراض الخامس
رة في العالقة بين المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في الزراعة والمساحات المستثم

 ( X1 ،X2( )Yو  X3زراعة محصولي الذرة الصفراء  والرز ) 
استخدم الباحث في ىذه المحاولة في دمج المتغيرات المستقمة لمتوصل الى تحميل أسبمب التبابن في زراعة محصول 

خدام معادلة ( ومن خالل است2( ومقارنتيا مع الخريطة رقم )7زىرة الشمس في العراق ومن خالل مالحظة الخريطة رقم )
  ( 5)ممحق رقم      -االنحدار الخطي المتعدد وفق العالقة اإلحصائية اآلتية :

  Y= (-1591.55)+0.87x1+0.137x2+0.29x3                             

ومن خالل ىذه العالقة وجد الباحث ان جميع المحافظات العراقية باستثناء محافظة واسط تقع ضمن الفئة المعيارية 
( وىي قريبة من 1,5الى + 0,5( اما محافظة واسط فقد وقعت ضمن الفئة المعيارية )+0,49 –الى  0,49الوسطى )+ 

( ويدل ىذا عمى ان المتغيرات المستقمة الثالث ذات 0,54بمغت القيمة المعيارية لممحافظة حوالي )+ 1الفئة الوسطى اذ
العراق وقد اكد صحة ذلك قوة معامل االرتباط المتعدد بين محصول زىرة الشمس في إنتاج واضح عمى تباين  تأثير

( وغمى الرغم من ذلك فان نسبة مقدارىا 0,72( ومعامل تحديد مقداره )0,85المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ومقداره )
زىرة الشمس في % لم تفسر اسباب التباين ومعنى ذلك وجود بعض العوامل الجغرافية األخرى ادت الى تباين زراعة 28

 العراق. 
 

 االفتراض السادس
 (  X4 ،Yالعالقة بين المساحات المستمرة بزراعة محصول البقوليات ومحصول زىرة الشمس  )

انطمقت ىذه المحاولة بإدخال متغير آخر بسبب عدم استيفاء المتغيرات السابقة لتفسير التباين لذا ادخل الباحث 
 -ليات واستخدام معادلة االنحدار الخطي البسيط وفق العالقة اإلحصائية اآلتية :المساحات المستثمرة بمحصول البقو 

                                                      Y= 3517. 13+0. 19X4  (6)ممحق رقم 
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 (7خريطة رقم )
د بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في تحميل التباين غير المفسر من االنحدار المتعد

 الزراعة ومحصولي الذرة والرز
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 خريطة العراق الدارية –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 
 1:1000000بمقياس رسم 

( 8قة استطاع الباحث ان يوزع جغرافيآ وفق الدرجة المعيارية كما في الخريطة رقم )ومن خالل نتائج ىذه العال 
( وشمول 0,49 –الى  0,49( تشابو المحافظات الواقعة ضمن الفئة المعيارية الوسطى)+ 2ومقارنتيا بالخريطة رقم )

المعيارية البعيدة عن الصفر المعياري  محافظتي األنبار ونينوى الييا في حين تتشابو معظم المحافظات الواقعة ضمن الفئة
( وتمثمت بمحافظات العراق الجنوبية والوسطى والغربية مثل البصرة وميسان وذي قار والمثنى 1,5-الى  0,5-وىي )

 والقادسية وكربالء والنجف. 
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( 0,05مقدارىا )( وبمعامل تحديد 0,07وقد اكد ضعف العالقة بين المتغيرين قمة معامل االرتباط بينيما البالغة )
وىذا يدل عمى عجز ىذا المحصول في تفسير التباين لزىرة الشمس بحيث تبقى اسباب كثيرة في تباين زراعتو لذا قام 

 الباحث بدمج المتغيرات األربعة السابقة لمتوصل الى اسباب التباين. 
 

 االفتراض السابع
د العاممين في الزراعة والمساحات المستثمرة في العالقة بين المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس وبين عد

 ( X4 ،X3   ،X1 ،X2( )Y زراعة محاصيل الذرة الصفراء والرز  و البقوليات    )
استخدم الباحث ىذه المحاولة من اجل تفسير التباين في زراعة محصول زىرة الشمس من خالل دمج المتغيرات 

( وىي 0,85القة إحصائية اكد فييا معامل االرتباط المتعدد قوتو التي بمغت )المستقمة في معادلة االنحدار المتعدد وفق ع
تفوق سابقاتيا الست من العالقات اإلحصائية ولذلك يمكن القول بوجود عالقة طردية بين المتغيرات المستقمة مجتمعة 

 (6)ممحق رقم  -:وزراعة محصول زىرة الشمس وقد تظير ىذه العالقة من معادلة االنحدار المتعدد اآلتية 
Y= (-1597. 08) +0. 81X1 +0. 14X2 +0. 34X3 +0. 08X4                          

ومن خالل ىذه المعادلة استطاع الباحث التوصل الى معرفة القيم المتوقعة لممساحات المزروعة بمحصول زىرة 
ستقمة وتوضح ذلك من خالل مالحظة ةالخريطة ( لقيم المحاصيل الزراعية لممتغيرات المb1الشمس في العراق باستخدام )

( فنالحظ قوة العالقة في المحافظات الواقعة ضمن الفئة المعيارية الوسطى )+ 2( ومقارنتيا مع الخريطة رقم )9رقم )
( والتي تمثمت في سبع محافظات وىي ثالث منيا في شمال العراق نينوى، التأميم، صالح الدين 0,49 –الى  0,49

 ا في جنوب العراق البصرة، ميسان، المثنى، وقد ساىمت محافظة كربالء ضمن ىذه الفئة. وثالث مني
اما في المحافظات األخرى فقد انخفضت العالقة اإلحصائية وصنفت ضمن الفئات البعيدة عن الصفر المعياري 

بمغت فئتيا المعيارية اكثر من  المتغير المستقل في المنغير المعتمد وخاصة في محافظة واسط التي تأثيرويفسر ذلك قمة 
( وعمى اساس ذلك يمكن القول بان المتغيرات المستقمة السابقة قد ساىمت في تفسير التباين في زراعة محصول 1,5)+

 زىرة الشمس في العراق وخاصة في المحافظات.
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 (8خريطة رقم )
 حات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس ومحاصيل البقولياتتحميل التباين غير المفسر من االنحدار البسيط بين المسا
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 خريطة العراق الدارية –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
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 (9خريطة رقم )
بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في تحميل التباين غير المفسر من االنحدار المتعدد 

 الزراعة ومحاصيل الذرة والرز والبقوليات
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 خريطة العراق الدارية  –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
% من اسباب  28( وعمى الرغم من ذلك تبقى نسبة 72. 0ة وقد اكد ذلك قوة معامل التحديد البالغ )السبع المذكور 

التباين ترجع الى عوامل جغرافية اخرى ولذلك قام الباحث باستخدام محاوالت إحصائية اخرى لمتوصل الى معرفة اسباب 
 التباين بصورة اكثر. 
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 االفتراض الثامن
لمستثمرة بزراعة محصول زىرة الشمس والمساحات المستثمرة بزراعة المحاصيل الصناعية   العالقة بين المساحات ا

(5Y ،X إن ىذه المحاولة في دراسة العالقة التي تربط زراعة محصول زىرة الشمس مع المساحات المزروعة بالمحاصيل )
محصول احد المحاصيل الصناعية، ويظير الصناعية وأىميا المحاصيل الزيتية )القطن، الكتان، السمسم( باعتبار ىذا ال
( التي صنفت فييا محافظات 10( ورقم )2من خالل المقارنة البصرية لدرجات المعيارية التي توضحيا الخريطة رقم )

العراق حسب الدرجات المعيارية التي استطاع الباحث الحصول عمييا من خالل استخدام معامل االنحدار البسيط وفق 
  -العالقة االتية:

Y = 1513. 033 + 0. 125X5                                                                                                   
ن محافظتي ( وتوضح بأ10ومن خالل نتائج العالقة اإلحصائية استطاع الباحث توزيعيا عمى الخريطة رقم )

( درجة معيارية وباقي المحافظات 49,0 -إلى 0,49+ فئة المعيارية الوسطى )النجف االشرف واالنبار فقط تقع ضمن ال
( وعمى الرغم من ارتفاع قيمتو مقارنة بالمحاصيل 0,6قد انحرفت عن ىذه القيمة وقد أكد ذلك قيمة معامل االرتباط البالغة )

فقد اتفقت مع زراعة المحاصيل الصناعية  السابقة وىي البقوليات ومحصول الرز واأليدي العاممة، باستثناء الذرة الصفراء
باعتبارىا من المحاصيل الزيتية وقد أثبتت صحة ىذه الفرضية في محا فظتي النجف واالنبار في تفسير زراعة المحاصيل 
الصناعية إما باقي المحافظات فقد ابتعدت عن قيمة الصفر المعياري وخاصة محافظتي واسط وبابل وىذا يدل عمى قمة 

( ومعنى ذلك ان زراعة 0,64لتباين في زراعة محصول زىرة الشمس فيما أكد ذلك معامل التحديد البالغ )تفسير ا
عوامل أخرى غير المحاصيل الصناعية لذا يتطمب من الباحث محاوالت جديدة تأخذ بعين  تأثيرالمحصول تخضع الى 

 وتحميل أسباب التباين المكاني لزراعتو. االعتبار في تفسير أسباب تباين زراعة محصول زىرة الشمس في العراق 
 

 االفتراض التاسع
العالقة بين العاممين في زراعة المساحات المستثمرة بزراعة محاصيل الذرة الصفراء والرز والبقوليات المحاصيل 

 (X1 ،X 2 ،X3 X4  ،X5 ) (Yالصناعية وبين المساحات المستثمرة بزراعة محصول زىرة الشمس   )
حاولة تطوير لممحاوالت السابقة عندما تأخذ بعين االعتبار ووجود عالقة بين المتغير المعتمد )لزىرة تعد ىذه الم

 الشمس( والمتغيرات المستقمة السابقة الذكر والتي نعتمدىا أساسا في التحميل اإلحصائي.
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 (11خريطة رقم )
 حات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس والمحاصيل الصناعيةتحميل التباين غير المفسر من االنحدار البسيط بين المسا
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 خريطة العراق الدارية  –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
 (7: )ممحق رقم لمعادلة االنحدار المتعدد، والتي يمكن صياغتيا وفق العالقة اآلتية

(  Y =(- 1570. 42)+0. 063X1+0. 123X2+0. 053X3+0. 011X4+0. 043X5   
قد استخدم الباحث ىذه المتغيرات المستقمة من اجل التوصل إلى أسباب تباين زراعة محصول زىرة الشمس وقد و 

عالقة قوية وىي نسبة تفوق مثيالتيا ( وىذه ال0,87ألحظ الباحث وجود عالقة ارتباط بين ىذه المتغيرات وقد بمغ مقداره )
السابقة مجتمعة وىذا معناه وجود عالقة طردية بين زراعة محصول زىرة الشمس والقوى العاممة وزراعة محاصيل الذرة 
الصفراء والرز والبقوليات والمحاصيل الصناعية وأوضحت ىذه العالقة بأن المساحات الزراعية لمحصول زىرة الشمس 
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حجم المتغيرات المستقمة. وقد مثمت نتائج معادلة االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع  تزداد مع زيادة
( ومن خالل مالحظة الخريطة يمكن التعرف بإن 11بعد قياسيا معياريا وتوزيعيا جغرافيا كما موضحة في الخريطة رقم )

( والتي 49,0-الى  49,0ىذه العالقة الواقعة بين الفئة المعيارية )+ العالقات المعيارية تختمف من محافظة ألخرى، وأقوى
تمثمت في تسع محافظات من الشمال إلى الجنوب ابتداء من محافظة نينوى، صالح الدين، ديالى، كربالء، النجف، 

( 105ة التي تبمغ )+القادسية، المثنى، ذي قار، البصرة، وتقل ىذه العالقة في المحافظات الواقعة ضمن الفئات المعياري
المتغيرات المستقمة في  تأثير( ويشير ىذا إلى ضعف 11( كما موضحة في الخريطة رقم )5,1 –الى  5,0 -والفئة بين )

ىذه المتغيرات في تفسير أسباب التباين  تأثيرالمتغيرات في تفسير المتغير التابع )الذرة الصفراء( وقد وجد الباحث قمة  تأثير
%( من أسباب التباين غير مفسر في ضوء ىذه 25( ومعنى ذلك إن نسبة )75,0معامل التحديد البالغ )من خالل معرفة 

العوامل المستقمة وبذلك يمكن القول بوجود أسباب أخرى أدت إلى تباين زراعة محصول )زىرة الشمس( لذا قام الباحث 
 عة ىذا المحصول. بإدخال متغير مستقل أخر لموصول إلى تحميل ومعرفة أسباب تباين زرا

 
 العاشراالفتراض 

 (            6Y ،Xالعالقات بين المساحات المستثمرة بزراعة الخضروات والمساحات المستثمرة بزراعة محصول زىرة الشمس )
تناولت ىذه المحاولة العالقة بين المساحات المزروعة بمحصولي زىرة الشمس والخضروات مستخدما المعيار 

ة االنحدار الخطي البسيط معتمدا عمى ما تشغمو المساحات المزروعة من مجموع المساحات المستثمرة اإلحصائي لمعادل
 (               8)ممحق رقم  -فعال في الزراعة في كل محافظة وبتطبيق معادلة االنحدار البسيط كما يأتي :

y= 1229. 68+ 0. 13X6    
محصول زىرة الشمس وفق العالقة اإلحصائية المستخدمة لمتغير ومن خالل معرفة المساحات المتوقفة عن زراعة 

( ونالحظ بان قوة العالقة 2( ومقارنتيا مع الخريطة رقم )12المستقل وقياسيا معياريا وتوزيعيا معياريا عمى الخريطة رقم )
( ضمن المحافظات 49,0 –الى  49,0في تفسير التباين لممساحات المزروعة بزىرة الشمس تقع في الفئة المعيارية )+ 

 األربعة ديالى، وبابل، االنبار، المثنى.
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 (11خريطة رقم )
تحميل التباين غير المفسر من االنحدار المتعدد بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في 

 الزراعة ومحاصيل الذرة والرز والبقوليات والصناعية
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 خريطة العراق الدارية  –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
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 ( 12خريطة رقم ) 
 تحميل التباين غير المفسر من االنحدار البسيط بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس ومحاصيل الخضروات
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 خريطة العراق الدارية  –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 

 1:1000000بمقياس رسم 
( لتوزيع 2وقد كانت أكثر قوة في محافظتي بابل وديالى باعتبارىا من المحافظات المتشابية مع خريطة رقم )

حين انحرفت كثير من المحافظات العراق عن الصفر المعياري وخاصة ضمن الفئة المعيارية محصول زىرة الشمس في 
( كما ىو في الحال في محافظات نينوى، كربالء، النجف، القادسية، المثنى، البصرة، ميسان. لذلك 5,1 -الى 5,0-)

نتو بالعالقة التالية مع المحاصيل ( مقار 55,0ضعفت عالقة االرتباط بين المتغيرين المستقل والمعتمد وبمغت فييا )
الصناعية فيي عالقة متوسطة في تفسير أسباب التباين في زراعة محصول زىرة الشمس وقد يبمغ معامل التحديد في ذلك 

%( من أسباب التباين يرجع إلى عوامل جغرافية أخرى لذلك قام الباحث بدمج ىذا المتغير 70( وىذا معناه بان )30,0)
صيل الخضروات( مع المتغيرات السابقة لمتوصل إلى إعطاء تفسير أسباب تباين زراعة محصول زىرة المستقل )محا

 الشمس.
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 الحادي عشراالفتراض 
العالقة بين العاممين بين في الزراعة والمساحات المستثمرة بزراعة محاصيل الذرة الصفراء والرز والبقوليات 

 المستثمرة في زراعة محصول زىرة الشمسوالمحاصيل الصناعية والخضروات في المساحات 
                                                                           ،(X6 Y) ( X1 ،X 2 ،X3 X4  ،X5)                   

لمتغير ىا عمى اتأثير لقد حاول الباحث استخدام المتغيرات المستقمة السابقة جميعيا من اجل تفسير وتحميل درجة 
المعتمد لذا قام الباحث باستخدام معاممة االنحدار الخطي المتعدد بين ىذه المتغيرات من خالل العالقة اإلحصائية اآلتية :. 

 (8)ممحق رقم 
Y= (-383.85) - 0.011X1+ 0.12X2 + 0.036X3 + 0.005X4 + 0.2X5+0.81X6 

المتعدد تبين ىذه المتغيرات المستقمة مجتمعة وبين من خالل استخدام ىذه المحاولة اظير لنا معامل االرتباط  
( وىذه العالقة تفوق مثيالتيا السابقة في الفرضيات وعمى الرغم من قوة ىذه 0. 88زراعة محصول زىرة الشمس مقداره )

لجغرافي لممساحات العالقة بين المتغيرات إال أنيا ال تفسر بدرجة كبيرة أسباب التباين فقد الحظنا عدم التناسق بين التوزيع ا
المزروعة بزىرة الشمس وبين المساحات المزروعة بالخضروات وقد اختبر صحة ىذا العالقة بتطبيق معادلة االنحدار 

( ومنيا نستدل بان المحافظات األربعة فقط ىي )صالح 13الخطي المتعدد بعد قياسيا معياريا  توزيعيا عمى خريطة رقم )
( إما باقي المحافظات التسعة األخرى -0.439الى +0.49قار( وتقع ضمن الفئة المعيارية ) الدين، االنبار، القادسية، ذي

( ويدل ىذا عمى 1,5-الى  - 0,5)فقد تبتعد كثيرا عن الصفر المعياري وخاصة المحافظات الواقعة ضمن الفئة المعيارية 
رة الشمس وقد أكد ذلك معامل التحديد البالغ تباين مساىمة المتغيرات المستقمة في تفسير التباين المكاني لمحصول زى

%( من أسباب التباين ترجع إلى عوامل أخرى أدت إلى تباين المساحات المزروعة بمحصول زىرة 33( أي إن )0,77)
 الشمس وتبعا لذلك سنحاول إدخال متغيرا أخر لتفسير أسباب التباين في زراعة ىذا المحصول. 
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 (13خريطة رقم )
تحميل التباين غير المفسر من االنحدار المتعدد بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في 

 الزراعة ومحاصيل الذرة والرز والبقوليات والصناعية والخضروات
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 خريطة العراق الدارية   –ة لممساحة المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العام

 1:1000000بمقياس رسم 
 االفتراض الثاني عشر 

(  Y ،X 7العالقة بين المساحات المزروعة بمحاصيل العمف والمساحات المستثمرة بزراعة محصول زىرة الشمس. )
دين في ذلك عمى نفس انصبت ىذه المحاولة عمى العالقة األخيرة بين زراعة محاصيل األعالف وزىرة الشمس معتم

المعاير اإلحصائية من اجل التوصل الى أسباب التباين لمحصول زىرة الشمس في العراق وبعد تطبيق معادلة االنحدار 
 -الخطي البسيط بين المتغيرين وفق العالقة اإلحصائية اآلتية :

y=2896. 67 + 0. 067 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

251 

( وىي اقل عالقة ارتباط بين المتغيرات 0.22بمغت )الحظ الباحث وجود عالقة ارتباط ضعيفة جدا بينيما والتي 
السابقة مع زىرة الشمس من خالل تصنيف نتائج عالقة االنحدار الخطي البسيط بينيما وقياسيا معياريا فقد تبين وجود 

( في حين ابتعدت جميع 0.49 -الى  +0.49تماثل محافظات ديالى وبابل ونينوى واالنبار ضمن الفئة المعيارية )
( نالحظ تشابو 2( ومن خالل مقارنتيا مع الخريطة رقم )14محافظات الوسطى والجنوبية كما موضحة في الخريطة رقم )ال

محافظتي ديالى وبابل فقط لوقوعيا ضمن الفئة المعيارية المذكورة، وعمى الرغم من ذلك فان المساحات المزروعة 
مس بصورة وافية واكد ذلك قيمة معامل التحديد البالغة بمحاصيل األعالف لم تفسر أسباب تباين محصول زىرة الش

%( من أسباب تباين المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس ترجع الى عوامل 99.95فيذا معناه أن ) (0.05)
جغرافية ومكانية أخرى. لذلك قام الباحث بالمحاولة األخيرة وىي مقارنة المساحات المزروعة بجميع المحاصيل المذكور 

 ممتغيرات المستقمة مع المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس كمتغير تابع. ل
 

 االفتراض الثالث عشر 
العالقات بين المساحات المزروعة بمحصول زىرة الشمس والمساحات المزروعة بجميع المحاصيل الزراعية السابقة 

 الذكر. 
                        ،(X7 ،X6 Y) ( X1 ،X 2 ،X3 X4  ،X5) 

تعد ىذه المحاولة تتويجا لما تناولتو المحاوالت السابقة من بحث وتحميل منطمقة من حقيقة ارتباط االستثمار الزراعي 
لألرض بمحصول معين او اكثر بعالقات متعددة تولف منة نظاما معينا يعرف بنظام االستثمار الزراعي، ولمعرفة ىذه 

ة المكانية الستثمار األرض بمحصول معين، وفي دراستنا ىذه لزراعة زىرة العالقات أىمية في تفسير الكثير من الصور 
الشمس في العراق قام الباحث في ىذه المحاولة الجديدة بالعالقة بين زراعة زىرة الشمس)المتغبر المعتمد( والمتغيرات 

 الذرة الصفراء وزراعة الرز وزراعة  المستقمة المستخدمة في المحاوالت السابقة، وىي كل من القوى العاممة الزراعية وزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

252 

 (14خريطة رقم )
 تحميل التباين غير المفسر من االنحدار البسيط بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين محاصيل األعالف
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 خريطة العراق الدارية   –امة لممساحة المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة الع

 1:1000000بمقياس رسم 
البقوليات وزراعة المحاصيل الصناعية وزراعة الخضروات وزراعة المحاصيل العمفية وقد أدخمت جميعا في التحميل 

 ( 9)ممحق رقم  -اإلحصائي وفق المعادلة اآلتية :
Y= (-1145.38)- 0.035X1+ 0.098X2+0.097X3+0.026X4+057X5 + 0.079X6 + 0.065 X7   

( وجود مثل 0.89وقد أوضح لنا معامل االرتباط المتعدد بين زراعة المتغير التابع وىذه المتغيرات المستقمة مجتمعة وقــدره )
ىذه العالقة بل وأنيا عالقة تفوق مثيالتيا التي تعرفنا عمييا في المحاوالت السابقة، وعميو يمكن القول ان صورة توزيع 

راعة زىرة الشمس في العراق ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتغيرات المستقمة االنفة الذكر، أي انو ال يمكن فيم صورة زراعة زىرة ز 
الشمس ما لم تؤخذ بنظر االعتبار عالقاتيا المكانية بيذه المتغيرات المستقمة، وتعكس لنا العالقة اإلحصائية التي وضعت 

 اختبار لصحة ىذه المحاولة. عمى أساس من االنحدار المتعدد 
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كما تييا لنا ىذه العالقة معرفة ما ىيأتو لنا المحاوالت السابقة ونعني بيا نسبة المساحات المزروعة بزىرة الشمس 
في ضوء المتغيرات المستقمة مجتمعة  فضال عن مقدار تباين زراعة زىرة الشمس الذي ال تساىم بتفسيره المتغيرات 

 ة. المستقمة بصورة مفرد
( التي تم تمثيل التباين غير المفسر عمييا مقاسا معياريا ان العالقة بين المتغير التابع 15ويظير من )خارطة 

والمتغيرات المستقمة تختمف من محافظة الى اخرى، فالمحافظات التي تزداد فييا قوة العالقة حيث يشير تباينيا غير المفسر 
( باقيا معياريا الى زيادة مساىمة المتغيرات المستقمة في تفسير زراعة زىرة 49 .0 -الى  +49 .0والذي يتراوح بين )

الشمس ويتمثل ىذا في محافظات )نينوى واالنبار وصالح الدين وواسط والقادسية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة 
يد عما ىو عميو في والنجف(، وتؤلف ىذه المحافظات ما يزيد عمى ثمثي مجموع محافظات القطر كما ان عددىا يز 

 المحاوالت السابقة التي استخدم فييا معادلة االنحدار الخطي المتعدد. 
اما المحافظات األخرى فتقل فييا العالقة وان كانت عمى مراتب مختمفة، حيث تظير ىذه العالقة ضعيفة بين زراعة 

الى +  50.0تباينيا غير المفسر بين )+ زىرة الشمس والمتغيرات المستقمة في محافظتي )بغداد وديالى( التي يتراوح
( باقيا معياريا مما يشير الى قمة دور المتغيرات المستقمة في تفسير تباين المتغير التابع ويصدق الشيء نفسو عمى 49.1

 . 1.5محافظتي )بابل والتأميم( اال ان اشارتيا سالبة ىذه المرة ومحافظة كربالء التي وقعت ضمن الفئة ألكثر من +
 (15يطة رقم )خر 

تحميل التباين غير المفسر من االنحدار المتعدد بين المساحات المستثمرة لمحصول زىرة الشمس وبين عدد العاممين في 
 الزراعة وجميع المحاصيل الزراعية

-
---

---

-

-
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  1:1000000العراق الدارية بمقياس رسم  خريطة –المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى: خريطة الييئة العامة لممساحة 
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 االستنتاجات 
( محافظات ضمن 10( كان لأليدي العاممة دورا بارزا في اسباب التباين لزراعة محصول زىرة الشمس حيث توزعت )1

ة ( بان لأليدي العامم15(، )4الفئة المعيارية الوسطى وخاصة في المحاولة االخيرة ومن خالل مالحظة الخرائط رقم )
 من اكثر المتغيرات المستقمة في تفسير اسباب تباين زراعة محصول زىرة الشمس. 

ًا عمى اسباب التباين في زراعة محصول زىرة الشمس تأثير ( كان لمحصول الذرة الصفراء من اكثر المحاصيل الزراعية 2
من الفئة المعيارية الوسطى ( حيث ان جميع المحافظات الواقعة ض15(، )5وذلك من خالل مالحظة الخريطتين رقم )

محصول الذرة الصفراء عمى زراعة محصول زىرة  تأثيروىي واقعة ضمن الفئة المعيارية لممحاولة االخيرة وىذا يدل عمى 
 الشمس عمما بان المحصولين من المحاصيل الزيتية والتي تدخل الكثير من الصناعات وخاصة صناعة الزيوت النباتية. 

زراعي لمحصول زىرة الشمس يتأثر لمجموعة من المتغيرات وليس بمتغير واحد فمن خالل المحاوالت ( ان االستثمار ال3
التي اظيرىا الباحث ومقارنتيا مع المساحات المزروعة بزىرة الشمس استطاع ان يوجد ذلك من خالل استخدام المعايير 

 اإلحصائية باستثناء متغيرين ىما األيدي ومحصول الذرة الصفراء.
ىناك تباين واضح بين محافظات العراق فيما يخص دور المتغيرات المستقمة المستخدمة في الدراسة لتحميل العالقات ( 4

المكانية لزراعة محصول زىرة الشمس، وان محافظتي )بابل، ديالى( من أكثر محافظات العراق تأثرا بزراعة ىذا 
( مع 15من خالل مقارنة الخريطة رقم )( 0,49 –الى  0,49+المحصول فإنيا وقعت ضمن الفئة المعيارية الوسطى )

 ( التي توضح التوزيع الجغرافي لممتغير التابع لممساحات المزروعة بزىرة الشمس في العراق. 2الخريطة رقم )
( إن ىذه الدراسة جاءت بعد ثالثة عشر محاولة )افتراض( والتي انتيت بالنموذج اإلحصائي العام لمعادلة االنحدار 5

 (9خطي المتعدد وفق العالقة اإلحصائية من الممحق رقم )ال
Y= (-1145.38)- 0.035X1+ 0.098X2+0.097X3+0.026X4+057X5 + 0.079X6 + 0.065 X7  

البحث والتي تضمنت قيمة معامل االنحدار الخطي آية حيث مثمت ىذه المتغيرات من المالحق المدرجة في ني
رقام التي حصل عمييا الباحث من العالقة اإلحصائية لمعادلة االنحدار المتعدد بين البسيط والمتعدد ومن البيانات واأل
)األيدي العاممة والمساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية ( والمتغيرات المستقمة مجتمعة yالمتغير المعتمد )زىرة الشمس( )
 : (1)ن( حيث اX7 ،X6  X1 ،X 2 ،X3 X4  ،X5المذكورة( في العالقات السابقة )

Y  .النسبة المئوية لممساحات التي يشغميا محصول زىرة الشمس من المساحات المزروعة الكمية في كل محافظة = 
 (عنما تكون  yوىي عبارة عن قيمة المتغير المعتمد) b0( قيمة معممة االنحدار ))1145.38-)

 ( = صفر Xقيمة المتغير المستقل )         
 . (Y)التابع  ( والمتغيرX 1بين المتغير المستقل ) (b1حدار )قيمة معامل االن( 0.035-)
 . (Y)التابع  ( والمتغيرX 2بين المتغير المستقل ) (b1(  قيمة معامل االنحدار )0.098)
 . (Y)التابع  ( والمتغيرX 3بين المتغير المستقل ) (b1قيمة معامل االنحدار )(  0.097)
 . (Y)التابع  ( والمتغيرX 4ين المتغير المستقل )ب (b1قيمة معامل االنحدار )( 0.026)
 . (Y)التابع  ( والمتغيرX 5بين المتغير المستقل ) (b1قيمة معامل االنحدار )( 0.057)
 . (Y)التابع  ( والمتغيرX 6بين المتغير المستقل ) (b1قيمة معامل االنحدار )( 0.079)
 . (Y)التابع  ( والمتغير 7Xمستقل )بين المتغير ال (b1قيمة معامل االنحدار )( 0.065)

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ
(1) CooK, R. D. and S. weisberg - Residuals and influnce in Regession-Chapman and 

Hall, 1982.                                         
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 X1  دونم من األرض المستثمرة في الزراعة.  100= عدد األيدي العاممة في الزراعة لكل 
= X 2  .النسبة المئوية لممساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء من أألرض المزروعة في كل محافظة 

X3 لمئوية لممساحة المزروعة بمحصول الرز من أألرض المزروعة في كل محافظة. =  النسبة ا 
= X4  .النسبة المئوية لممساحة المزروعة بمحاصيل البقوليات من أألرض المزروعة في كل محافظةX5  النسبة المئوية  =

 لممساحة المزروعة من أألرض بالمحاصيل الصناعية المزروعة في كل محافظة. 
X6 ة المئوية لممساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات من أألرض المزروعة في كل محافظة. = النسب 
X7  .النسبة المئوية لممساحة المزروعة بمحاصيل االعالف من أألرض المزروعة في كل محافظة = 
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 (1ممحق رقم )
 لممتغيرات المستخدمة في معادلة االنحدار الخطي البسيط والمتعدد باستخدام الدرجات المعياريةتصنيف البيانات 

 (SPSSالمصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى نتائج برنامج التحميل اإلحصائي )
 

 (2ممحق رقم )
 يرات المستقمة مع المتغير المعتمدمعامل االرتباط والتحديد لممتغ

 (3ممحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

، y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X1 ،x2 X1 ،x2 ،x3 X1 ،x2 المحافظة

x3 ،x4 
X1 ،x2 ،x3 ،

x4 ،x5 
X1 ،x2 ،

x3 ،x4 ،x5 ،

x6 

X1 ،x2 ،

x3 ،x4 ،x5 ،

x6 ،x7 
 0.40- 1.05 0.06- 0.05 0.02 0.12 0.38 1.48 0.88 0.01 0.10 0.37 1.02 0.6 نينوى
 1.15- 1.08- 0.92- 0.03- 0.01- 0.04 1.21 0.82 1.23 0.99 0.92 0.09 0.92 0.5 التأميم
 1.04 1.40 0.42 0.78 0.19 0.76 0.45 0.15 0.70 0.23 0.20 0.32 0.52 0.1 ديالى
 0.24- 0.47 0.62 0.54 0.13 0.48 0.44 0.07 0.35 0.05 0.06 0.13 0.25 0.5 األنبار
 0.78 1.12 1.64 1.34 0.34 1.32 1.00 1.19 0.93 1.41 1.36 0.33 0.55 3.0 بغداد
 2.02- 1.45- 2.21- 2.67- 0.69- 2.69 0.28 0.18 1.93 0.10 0.01 0.63 0.14 0.3 بابل
 0.08 0.55- 0.09 0.07- 0.02- 0.13 0.93 0.53 0.68 0.83 1.01 0.14 2.53 0.6 كربالء
 2.67 1.98 2.27 2.04 0.54 2.06 2.17 2.66 1.55 2.17 2.20 0.46 0.98 0.9 واسط

صالح 
 الدين

0.6 0.52 0.05 1.21 1.28 1.39 0.86 1.43 0.11 -0.03 -0.08 -0.20 0.21 0.22 

 0.41- 0.98- 0.44- 0.57- 0.12- 0.48 0.73 0.55 0.40 0.97 0.91 0.23 1.01 0.6 النجف
 0.35- 0.27- 0.46- 0.57- 0.12- 0.46 0.83 0.56 0.68 1.02 0.96 0.13 0.48 0.8 القادسية
 0.05- 0.67- 0.01- 0.02- 0.01- 0.12 0.79 0.49 0.84 0.86 0.03 0.10 0.13 0.8 المثنى
 0.16 0.8 0.32- 0.59- 0.17- 0.66 1.12 0.55 0.82 0.87 1.02 0.11 0.13 0.8 ذي قار
 0.43- 0.88- 0.52- 0.10- 0.03- 0.16 0.73 0.68 0.88 0.86 1.03 0.14 1.48 0.8 ميسان
 0.10 0.73- 0.11 0.06- 0.03- 0.13 0.80 0.96 0.80 0.85 1.04 0.11 1.18 0.8 البصرة

 المتغير المعتمد المتغيرات المستقمة

 زىرة الشمس العاممين الذرة الرز البقوليات الصناعية الخضروات األعالف
 معامل االرتباط 0.35 0.81 0.25 0.07 0.60 0.55 0.22
 معامل التحديد 0.13 0.65 0.06 0.005 0.36 0.30 0.05

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig . B Std. Error Beta 
1 (Constant) 450.767 2709.491   .166  .870 

VAR00002  .116  .086  .350 1.347  .201 
a. Dependent Variable: VAR00003 
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 (4ممحق رقم )
 
 
 
 

 
 
 

 (5ممحق رقم )
 

 
 
 
 
 
 
a

. Dependent Variable: VAR00003 

  

Model Summary 
Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1  .850a  .722  .676 2429.54906  

a. Predictors: (Constant) ،VAR00004 ،VAR00002 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig . B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4168.730 1170.305  3.562  .003 

VAR00005 -. 325-  .341 -. 256- -. 953-  .358 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig . B Std. Error Beta 
1 (Constant) 854. 859 891. 280   .959  .355 

VAR00004  .142  .028  .811 5. 003  .000 
a. Dependent Variable: VAR00003 

Model Summary 
Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 
1   .850a  .723  .647 2535.521 

a. Predictors: (Constant) ، ،VAR00004 ،VAR00005 ،VAR00002 
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 (6ممحق رقم )
 
 
 
 
 
 

 

 
Model Sum of 

Squares df Mean Square F Sig . 
1 Regression 1. 843E8 3 6.144E7 9.557  .002a 

Residual 7. 072E7 11 6428867. 
654 

  

Total 2. 550E8 14    
a. Predictors: (Constant) ، ،VAR00004 ،VAR00005 ،VAR00002 
b. Dependnt Variable: VAR00003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig . B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1591. 

548- 
1909. 886  -. 833-  .422 

VAR00002  .087  .055  .262 1. 560  .147 
VAR00004  .137  .029  .785 4. 786  .001 
VAR00005  .029  .219  .023  .134  .896 

a. Dependent Variable: VAR00003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1   .851a  .724  .613 2655. 231 
a. Predictors: (Constant) ،VAR00006 ،VAR00004 ،

VAR00005 ،VAR00002 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig . B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1513. 033 1240. 853  1. 219  .244 

VAR00007  .125  .046  .603 2. 724  .017 


