
ي زراعة المحاصيل الحقلية في محافظة ــة فـرات المناخيــر التغيـثألغرافي ـحليل جـت

 ة القادسي

 الطالب رسالة تقّدم بها                                              

     حسين ذياب محمد الغانمي

 الخالصة والنتائج
........................ 

ما جاء في البيانات الخاصة باالتيير المنااخي فاي مظافااة اليادساية نبار سانوات الدراساة ومادم تاالر المظاصاي  الزرانياة  استنادًا الى
 بذلك التيير ااهرت الدراسة مايلي:

 االنساااب بظاارو الواااود االظلااورا الااى زيااادة نساابة لاااني او ساايد ال اااربوبالتيياار المناااخي ناااتج نااب نواماا  ب اارية تمللاات بن ااا ات -1
،اماا ماا ظصا  خاال  الازمب اللالاث والراباب فهاو تباد  منااخي نااتج ناب واليازات الظابساة االخارم فاي الجاو مماا زاد ماب درجاة الظارارة 

نوام   بيعية  ونية مختللة منها تيير اتجاا  مايالب مظاور االرا والبياب ال مساية والرمااد البر ااني وميرماا اماا ماظصا  ماب تبادالت 
. اب سببها زظزظة اليارات وظر ة الصلائح مليوب سنة ف  555اب    

تالر العراو ومن ية الدراسة باالظتباس الظرارا النااتج ماب زياادة ماازات الادتء التاي ت ليهاا الصانانة فاي  ا  دو  العاال  وبماا اب -2
ماب ناد  ارتلااد درجاات ضابيئاة لالتيليا  ماب الملولاات المظلياة لل العراو جزء مب مذا العال  فيد تالر  ليرا بهذ  الاامرة، ومذا ماييضي

5الظرارة مستيبال  
درجااة الظاارارة الساانوية لعنصاار العاا   االتجااا التيياارات المناخيااة فااي نناصار المنااا  الرئيسااة فااي من يااة الدراساة ظيااث  اناات  الارت -3

فيما  انت  مية االم ار والر وبة النسبية تسير نظو االنخلاا. نظو االرتلاد وال هرية يسير  
تيير في موانيد زرانة المظاصي  الصيلية وال توية خال  مدة الدراسة وماانتج ناب ذلاك ماب تييار فاي  او  فصا  النماو ظصو   -4

5او اصر    
5ونموما ونضجها خال  مدة الدراسة بات المظاصي  الزرانية ندرجات الظرارة ال تبايب ميدار مالءمة  -5  

انت المدة المللى لزرانة ماذا المظصاو  خاال  العياد االو  ماي نهاياة ت اريب الظن ة خال  مدة الدراسة ظيث   تيير موند زرانة -6
االو  وموند نضجها في بداية  هر مايس تيير مذا الموند في العيد اللالث ليصبح موند زرانتها في بداية ت ريب اللاني وتنضج في 

ظصالت ماذ  وااد  ،اني وتنضج في نهاياة  اهر نيسااببداية  هر مايس ، وفي العيد االخير اصبظت الظن ة تزرد في نهاية ت ريب الل
 التييرات في موانيد الزرانة بسبب زيادة درجات الظرارة الناتجة نب التييرات المناخية .

باااب ( بيرسااوب )بيانااات تظلياا  االرتبااا  البسااي   تظيااث ا ااار  اللالااثخااال  العيااد  تر اازالمونااد الملااالي لزرانااة مظصااو  الظن ااة  -7
فر خال  مذا العيد.االمتو  الوااب الظرارامب  صو للى لمدة نمو المظمبيب المت لبات الظرارية الاوية   نالاة ارتبا مناك  

تهجيب بذور سريعة  ،ومذا ماييتضي العم  نلىخال  العيد الخامسلمظصو  الظن ة فص  النمو وجود مالءمة ظرارية مب اصر  -8
و ااو  فصاا  النمااو الظااالي وتتظماا  درجااات الظاارارة العاليااة خااال  ا ااوار نمااو المظاصااي  ال ااتوية )الظن ااة وال ااعير (  النضااج تااتالئ 

  5تن بو مب موانيد الزرانة الموصى بها
يومااًا( فااي العيااد االو  ،اصاابح 195تباايب تيياار  ااو  فصاا  النمااو لمظصااو  الظن ااة خااال  نيااود الدراسااة فبعااد اب  اااب ماااييرب ) -9

5يومًا ( خال  العيد الخامس142مًا ( في العيد اللالث ،فيما وص  الى ) يو  185)  
ااهر مظصو  ال عير تييرا في موانيد زرانته فبعد اب  اب يزرد في النصت االو  مب ت ريب االو  وينضاج فاي بداياة ماايس  -15

اني ماب نيسااب خاال  العياد اللالاث اماا فاي خال  العيد االو  اصبح يزرد في النصت اللاني مب ت ريب االو  وينضاج فاي النصات اللا
 العيد الخامس فيد  اب الوات المالئ  لزرانته مو النصت االو  مب ت ريب اللاني وموند نضجه في بداية نيساب 

5فص  النمو مالئ  لما يظتاجه  المظصو   و  مب الدراسة واب  اللالث مو العيد ظراريا افض  مدة لنمو مظصو  ال عير  -11  



5جود مالءمة ظرارية لمظصو  ال عير مب اصر في فص  النمو  خال  العيد الخامسو  -12  
يومًا( فاي  185يومًا( ، اصبح )  255 و  فص  النمو لمظصو  ال عير اد تيير خال  مدة الدراسة فيد  اب في العيد االو  ) -13

5يومًا ( في العيد الخامس 145العيد اللالث ، واد وص  الى         )  
، تييار ماذا وينضاج فاي النصات االو  ماب ت اريب االو خاال  العياد االو   ااب فاي بداياة ظزياراب ال لب موند زرانة مظصو   -14

المونااد خااال  العيااد اللالااث لي ااوب مونااد زرانتااه فااي النصاات اللاااني مااب مااايس وينضااج بدايااة ت ااريب االو  ، امااا فااي العيااد الخااامس 
النصت اللاني مب ت ريب االو .وينضج المظصو  في فاصبح موند الزرانة مو منتصت  هر مايس   

ماااب الناظياااة الظرارياااة و اااو  فصااا  النمو،وماااذا مايساااتدني زياااادة  ماااة لزراناااة مظصاااو  ال ااالبءالعياااد الخاااامس ماااو اال لااار مال -15
5المساظات المزرونة بهذا المظصو   

يومااًا( خااال  العيااد اللالااث  155فيمااا اصاابح ) يومااًا(135) النمااو لمظصااو  ال االب فيااد  اااب خااال  العيااد االو تيياار  ااو  فصاا  -16
5يومًا في العيد الخامس( 175ووص  الى )  

وجود تيير واضح في موانيد زرانة الذرة الصلراء ونضجها خال  مدة الدراسة فبعد اب  انات تازرد فاي بداياة  اهر تماوز خاال   -17
 هر ظزيراب خال  العياديب اللالاث والخاامس اماا موانياد نضاجها  العيد االو  تيير مذا الموند واصبح الموند اال لر مالئمة مو بداية

ف انت تنضج في النصت االو  ماب ت اريب االو  خاال  العياد االو  وفاي النصات اللااني ماب ت اريب لااني فاي العياد اللالاث والنصات 
  5اللاني مب ت ريب اللاني خال  العيد الخامس

ب يالئ  ماتظتاجه مب مدة زمنية التما  مراظ  النمو ،فلي العيد االو   اب  و   و  فص  النمو لمظصو  الذرة الصلراء ل  ي  -18
يوماًا( واب المظصاو  يظتااج الاى 155يوماًا( وفاي العياد الخاامس وصا  الاى )145يومًا( وفي العياد اللالاث اصابح ) 155فص  النمو )

  5يومًا( ليتم  مراظ  نمو  125)
5ت في جميب ا وار نمو الذرة الصلراء مما يؤلر في العمليات الظيوية للنموارتلاد درجة الظرارة نب مت لب النبا -19  

 و  فص  النمو خال  العيد الخامس يضر  ليار فاي انتااج الاذرة الصالراء ظياث ترتلاب درجاة الظارارة واات التزميار خاال  نهاياة  -25
  5ظالتيب مب الضرر وات التزمير والنضج اد يبدأ فيه تساا  االم ار ظيث يتعرا المظصو  الىموند  هر اب وتنضج في  

،  نااد  جاادوم زرانااة الااذرة الصاالراء فااي مظافاااة اليادسااية لياارا انتاااج الظبااوب ذلااك لعااد  مالئمااة الاااروت المناخيااة لزرانتهااا -21
 واستبدالها بمظصو  اخر ا لر

 


