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ٌتناول البحث خصائص المناا  المارةرف فاً عراماة محصاول الاصرف الصا راث ماد حٌاث تحدٌاد  -: المستخلص

صائٌة افضل االراضً لعرامته امتماداً ملى تلك الخصائص ، اص ٌعد محصول الصرف الص راث مد المحاصٌل الغ

الرئٌسة التً تدخل فً العدٌد مد الصاناما  الغصائٌاة صا  االسات اك المبامار ماد قبال الساكاد ، وذامٌاة ااصا 

المحصول بدأ المختصاود بجاناب االنتاال النبااتً البحاث ماد افضال الوساائل والوارا للوصاول الاى المنااوا 

فرمٛيٛىالنًءمييحا،  (GIS)  الجغرافٌاة االمةل فاً عراماة المحصاول ، وماد ااصس الوساائل تقاناة نلام المعلوماا

فٙايحافظاخالنفزلخالالٔططايٍالْيىالنررلطياخاالنذرجالنصفزلمٔسرلعحايحصٕلاالنًُاخلنًكاَٛحاتٍٛاخصائصا

،الذاذىافيٙاضيٕماذني اانًءميحايُاخٓالنرٙاذظرخرواَظىالنًعهٕياخالنعغزلفٛحافٙاذحرٚرأذصُٛفالالرلضٙاذثعاًا

(أذًييدالالشييعااالنسًظييٙأ رظييحالنحييزلرجألنزسٕتييحالنُظييثٛحاا)ألنًرًصهييحاتيي النًُيياخذمٛييٛىأذصييُٛفاخصييائصا

(اييييٍاخيييءلالعيييا جاذصيييُٛفٓااتييي  لجاGISعًهٛيييحالنرمٛيييٛىألنرصيييُٛفافيييٙاتزَيييايطاَظيييىالنًعهٕيييياخالنعغزلفٛيييحا)

(Reclassifyأفميياًانًربهثيياخايحصييٕلا)النييذرجالنصييفزلم(يُٓيياالعرًييا لًاعهييٗايعيياٚٛزاSYSالنًعرًييرجايييٍالثييما)

-N2-N1-S3(ٔلنرٙأضعداحرٔ لًايصانٛحانشرلعرّاذًصهداتخًظحايظرٕٚاخا)FAOظًحالنشرلعحألالغذٚحا)يُ

S2-S1(ا،افضءًاعٍاعًمإًَذضانهًءميحالنًكاَٛحالنُٓائٛحاتربثٛكا)Model Builderأييٍاشيىالطيرخرلوال لجا)

(Overly اWeightedْاإلعبامأسٌانكماخاصٛحايٍاذهي النخيٕلاالعرًيا لًاعهيٗال)ًٛرٓياأييرٖاذ شٛزْياافيٙا

-N2-S3ْيٙا)انهًءمييحيظيرٕٚاخاالرتي لنًحصٕلأيمرلرْاافٙالنرزتحا،أتانرانٙاذٕصمالنثحسالنيٗالٌاُْاني ا

S2-S1ا،ا)(لذاطعهدالنفئرٍٛاS2-S1(النعانٛحالنًءميحألنًرٕطبحالنًءميحالنُظيةالالعهيٗالذاتهغيدا)ا7996)%

 .  يٍاَظثحايظاححايُبمحالنررلطح

 خصائص المنا  (  – GIS –الصرف الص راث  – تاحٌة : ) الماثمة المكانٌة الكلما  الم
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Abstract: The research deals with the climate characteristics affecting the cultivation 

of the yellow corn crop in terms of determining the best lands for cultivation based on 

those characteristics. In addition to plant production, specialists began searching for 

the best means and methods to reach the optimal areas for crop cultivation, and 

among these methods is the technology of geographic information systems (GIS). 
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Geographical lands are defined and classified according to the suitability of their 

climate. In light of this, the climatic characteristics were evaluated and classified as 

(solar radiation, temperature and relative humidity). The evaluation and classification 

process was carried out in the Geographic Information Systems (GIS) program, by 

reclassifying it with the Reclassify tool, according to the requirements of The yellow 

corn crop from them based on the (SYS) standards approved by the Food and 

Agriculture Organization (FAO), which set ideal limits for corn It was represented by 

five levels (N2-N1-S3-S2-S1), in addition to making a model for the final spatial fit 

by applying (Model Builder) and then using the (Overly Weighted) tool to give a 

weight for each of those properties depending on its importance and its impact on the 

crop. and its amount in the soil, and accordingly the research concluded that there are 

four levels of suitability which are (N2-S3-S2-S1), as the two categories (S2-S1) of 

high suitability and medium suitability recorded the highest percentages as they 

reached (79.6%) of the percentage of the area of the study area.                                     

 Keywords: (spatial fit - maize - GIS - climate characteristics) ا

 

واضا  ماد خاال نجاا  للمنا  دور م م فاً تحدٌاد عراماة محصاول الاصرف الصا راث وااصا ماا ااو  -:المقدمة 

عرامته فً فصل الصٌف وانعدام ا فً فصل المتاث وانا ٌبرع دور المنا  كعامل محدد لعرامته ، لصا فدراسة 

تأةٌر خصائص المنا  مد الموضوما  الم مة فً جغرافٌة العرامة واالنتاال النبااتً ولمعرفاة صلاك التاأةٌر تام 

فاً التوصال الاى نتائج اا ملاى افضال الوساائل والبارام  ومن اا دراسته مد حٌث الماثمة المكانٌة التاً تعتماد 

( والااصي ٌعوااً امكانٌااة كبٌاارف فااً تحدٌااد االراضااً االمةاال لعرامااة GISبرنااام  نلاام المعلومااا  الجغرافٌااة )

المحصول ، اص تعتمد اصس التقانة ملى متولباا  المحصاول المةالٌاة ماد خصاائص المناا  والتاً تعاد كمحاددا  

وقة ، فتوافراا ضمد اصس المتولبا  تعوً صورف واضحة مد اام وافضل المناوا لعرامته لعرامته فً المن

( فاً Reclassifyوٌتم صلك مد خال امادف تصنٌف اصس الخصاائص فاً ضاوث تلاك المتولباا  باساتخدام اداف )

  Overly( ٌسااتخدم فٌااه اداف )Model Builder( ومااد ةاام مماال نمااوصل للماثمااة المكانٌااة )GISبرنااام  )

Weighted لتحدٌااد وعد كاال خاصااٌة مااد تلااك الخصااائص وبحسااب اامٌت ااا للمحصااول معتماادا ملااى معٌااار )

(Sys المعتمد مد قبل )(يُظًحالنشرلعحألالغذٚحاFAOا9ا)  

 -فتمثلت مشكلة البحث بطرح التساؤالت االتية :

 ال را  االوسو ؟ما مدى ماثمة خصائص المنا  لعرامة محصول الصرف الص راث فً محافلا   -1

 ما صورف التوعٌع الجغرافً لمحصول الصرف الص راث فً محافلا  ال را  االوسو ؟ -2

 كٌف ٌمكد تحدٌد االراضً المةلى لعرامة محصول الصرف الص راث فً محافلا  ال را  االوسو ؟   -3

  -باالتي : فتتلخصاما فرضية البحث 

 خٌة مةالٌة لعرامة محصول الصرف الص راث ذغلب مناوق ا .تتمتع محافلا  ال را  االوسو بخصائص منا -1

 ٌتوعع محصول الصرف الص راث توعٌعاً غٌر منتلماً فً محافلا  ال را  االوسو. -2

امكانٌة كبٌرف فً تحدٌد افضل المناوا لعرامة محصول الصرف الصا راث  (GIS)النلم المعلوما  الجغرافٌة -3

 فً محافلا  ال را  االوسو .
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ٌ اادف البحااث الااى الكمااف مااد خصااائص المنااا  وماادى ماثمت ااا لعرامااة محصااول الااصرف  -البحددث : هدددف

االص راث وٌتم صلك مد خال معرفة متولبات ا مد اصس الخصائص وباستخدام برنام  نلم المعلوما  الجغرافٌاة 

(GIS) سو . ٌتم تصنٌف وتقٌٌم الماثمة المكانٌة لعرامة المحصول فً محافلا  ال را  االو 

امتمااد البحااث الماان   النلااامً الااصي امتمااد دراسااة خصااائص المنااا  الماارةرف فااً عرامااة  -مددج ا البحددث :

المحصاول ، ودماام صلااك بااالمن   المحصااولً الااصي ٌعنااى بدراسااة المحصااول مااد حٌااث التعرٌااف بااه مااد حٌااث 

للكماف ماد مادى ماثماة  (GIS)اوبٌعته وكمٌة انتاجه ، كما تام اساتخدام برناام  نلام المعلوماا  الجغرافٌاة 

 خصائص المنا  لعرامة محصول الصرف الص راث فً محافلا  ال را  االوسو .

ذسيًماحيرٔ النررلطيحالنحيرٔ النًٕضيٕعٛحألنًكاَٛيحألنشياَٛيحا،اذرًصيمالنحيرٔ النًٕضيٕعٛحا -: حدود الدراسةت 

لاللرصييا ٚحاس طيياصافييٙاعًهٛييحاعهييٗالالًْٛييحايعرًييرلااتًحصييٕلالنييذرجالنصييفزلمافييٙايحافظيياخالنفييزلخالالٔطييط

 ا9االالخرٛار

ا–لنما طييٛحاا–لنُعييفاا–ءماسييزتا–لييياالنحييرٔ النًكاَٛييحافرًصهييداتًحافظيياخالنفييزلخالالٔطييطالنخًييضا)اتاتييمااااا

(ا،اذسكماْذِالنًحافظاخالنخًضايُبمحاظغزلفٛحايرعأرجأيسيرزسحاتانخصيائصالنبثٛعٛيحاضيًٍالنظيٓمالنًصُٗ

زللٛحاذرخذانٓااليررل لاظغزلفٛاا)اشًالاغزباظُٕباشزقا(أْٙاحهمحالنٕصماتٍٛالنزطٕتٙألنٓضثحالنغزتٛحالنع

لنًحافظاخالنغزتٛيحألنًحافظياخالنعُٕتٛيحا،الذاذحيرْااييٍالنسيًالايحافظيحاتغيرل أييٍالنسيًالالنغزتيٙايحافظيحا

سييزلٙايييٍالنعُييٕبالنلالَثييارأيييٍالنغييزبالنحييرٔ النعزللٛييحالنظييعٕ ٚحأيييٍالنسييزقايحييافظرٙألطييطأذ٘الييارأ

لياافهكٛياًافرمي ايُبميحالنررلطيحاتيٍٛا لئزذيٙاعيز ا)،ايحافظحالنثصزجا
-
999ا4

o
ا-ا

-
933ا3

o
شيًاالًا(أتيٍٛاخبيٙاا

43سٕلا)
o
46-ا

o
ا(ا9ا1شزلاًا(ا9اخزٚبحارلىا)اا

ا

ا
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سىاا98879لذاٚثهغايعًٕاايظاححالنًحافظاخالنخًظحا)ا
9
ا%(ايٍايعًٕاايظاححالنعزلقا99(اتًااَظثرّا)اا

سىا4359959لنثانغحا)ا
9
(ا

ا(1)
ا(ا9ا1َاحٛحا(ا،اظرٔلارلىا)اا69لضامأاا99،أذمظىال لرٚاًالنٗا)ا

ا(اا1ظرٔلارلىا)ا

او9919يحافظاخالنفزلخالالٔططايظاحرٓاأعر أحرلذٓاالال لرٚحانعاوا

لنًظاححا)سىاعر النُٕلحٙاعر الاللضٛحايزسشالنًحافظحالنًحافظح
9
ا%انهًظاححا(ا

ا599ا5119ا16ا4النحهحاتاتم

ا591ا5934ا7ا3اسزتءماسزتءم

ا9999ا98894ا19ا4النُعفالنُعف

ا899ا8153ا15ا4النرٕٚلَٛحالنما طٛح

ا5993ا51749ا19ا5النظًأجالنًصُٗ

ا199ا98879ا69ا99النًعًٕا

 9ا4وا،اا9919لنظُٕٚحا،النًصررا:اظًٕٓرٚحالنعزلقا،أسلرجالنرخبٛطا،النعٓاسالنًزسش٘انإلحصامأذكُهٕظٛاالنًعهٕياخا،النًعًٕعحالالحصائٛحا

  -المفاهيم والمصطلحات :

ا -( :Evaluationالتقييم ) -1

نهرخبييٛطالالطييرزلذٛعٙاالطييرخرلياخالالرلضييٙألنييذ٘اٚرُثيي اتيي  لمالالر ايييٍاحٛييسالنفٕلئييرالنًرٕلعييحاْييٕال لجاااا

لنحاصييماتظييثةاْييذِألنمٛيٕ النًفزٔضييحاعهييٗالطيرخرلوالالرلضييٙالنًُرعييحا،افضييءًاعيٍالنثٛئييحالنًرٕلعييحانهريرْٕرا

لالطرخرلياخ
(9)

ا9ا

ا-( :Information Systems  Geographicalنظم المعلومبث الجغزافيت ) -2

ٔر خالنعرٚراييٍالنرعزٚفياخالنخاصيحاتيُظىالنًعهٕيياخالنعغزلفٛيحالًْيااييااظياماتيّالنعغزلفيٙألنيذ٘اٚعيرالٌاااااا

ذعزٚفاَظيىالنًعهٕيياخالنعغزلفٛيحاالتيرالٌاٚسيًماييُٓطالنيزتطاتيٍٛالنًعهٕيياخالنُٕعٛيحالٔالنكًٛيحأتيٍٛايٕللعٓياا

لنحمٛمٛحاعهٗاطبحالالر 
(3)

ا9

اا-:( Suitability of the spatial) المالءمت المكبنيتا-3

ْٙا لنحانًربهثاخالنًحاصٛمأخصائصالالر أْٙايمٛاصانكٛفٛحايعزفحاصفاخأحرجالالر أيربهثياخااااا

شكمايعٍٛايٍالطرخرلياخالالرلضٙ
(4)

ا9اا
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 المحور االول 
     في محافظات الفرات االودط  خصائص المناخ المؤثرة في زراعة محصول الذرة الصفراء

المنا   تعوً امكانٌة للكمف مد مدى تأةٌراا فً االنتال العرامً ، اص تعاد العناصار  خصائصاد دراسة     

، فضاً مد اد توافراا بما  محصول الصرف الص راثالمحدد لعرامة وانتال العامل بمجمل ا رغم تباٌد فعالٌات ا 

ملااى انتااال وانتاجٌااة ممكنااة مااع تااوافر تعماال ملااى نجاحااه وتحقااا ا، اص ٌتناسااب ومتولبااا  عرامااة المحصااول 

ملى انتاجٌة المحصول االمكانا  الجغرافٌة االخرى ، اد التباٌد فً معدال  العناصر المناخٌة ٌنعكس تأةٌراا 

، ولمعرفة مناا  منوقاة الدراساة تام توبٌاا معادلاة كاوبد اص تباٌد ان اا تقاع ضامد المناا  المعروع فً المنوقة 

 ( 2( خرٌوة ) 2( ، جدول ) BWصي ٌرمع له بالرمع ) الصحراوي الحار الجاف وال

اد ابرع الصا ا  التاً ٌتمتاع ب اا مناا  منوقاة الدراساة ااو ارت ااع معادل درجاا  الحارارف السانوٌة وكاصلك    

ملام ( فاً السانة فاً افضال مناوقاه  250المدى الحراري الٌومً مالً واموارس قلٌلة ومتصبصباة ال تعٌاد ماد ) 

 .  ( 5)رت ع فٌه درجا  الحرارف والمتاث معتدل نسبٌاً فالصٌف حار جداً ت

 ( 2جدول ) 
 م(2020 – 2013بحسب تصنٌف كوبد للمدف )  محافلا  ال را  االوسومنا  

مجموع محوا  
  ا محافلال

المعدل السنوي   
 (سم)لألموار 

المعدل السنوي لدرجة 
 (0الحرارف )م

 صنف المنا  ورمعس نتٌجة المعادلة

 (BWالمنا  الصحراوي الجاف )ا99453ا93977ا199758اتاتم

 (BWالمنا  الصحراوي الجاف )ا99399ا93989ا99333اسزتءم

 (BWالمنا  الصحراوي الجاف )ا99395ا93987ا9943النُعف

 (BWالمنا  الصحراوي الجاف )ا99369ا93978ا89775النرٕٚلَٛح

 (BWالمنا  الصحراوي الجاف )ا99491ا94989ا9996النًصُٗ

 (BWالمنا  الصحراوي الجاف )النصُفالنعاوانًُاخايحباخايُبمحالنررلطح

( ، حٌث اد ) و ( تمةل المعدل السنوي لألموار )سام(  و )  1المصدر : الباحث باالمتماد ملى توبٌا معادلة كوبد ) و /    = 
( ،  1( ، اماا مخرجات اا فٌكاود المناا  حاار جااف اصا كانا  نتٌجاة المعادلاة اقال ماد )  0  ( المعدل السنوي لدرجاة الحارارف ) م
، موبعة النور النموصجٌاة  1نعماد محادف  ، المنا  العملً ، و -:( . لاستعادف ٌنلر  1ومنا  روب اصا كان  النتٌجة اكبر مد ) 

 .  152م ، ص1983، مماد ، 

م دراسة مناصر المنا  المارةرف بماكل اكةار ت صاٌاً رل اار مادى قاوف ولغرض الكمف مد اصا التأةٌر سٌت    

 التأةٌر الناتجة مد اصا العامل وماثمته الستعماال  االرض العرامٌة فً منوقة الدراسة ، وملى النحو االتً 

  -: (اSolar Radiation)ااالشعاع الشمسي  / اوالا 

%( مد 99.97تعد الممس المصدر الرئٌس للواقة ملى سو  االرض وغاف ا الجوي ، اص تساام بحدود )    

الواقة المستغلة فً الغاف الجاوي وملاى ساو  االرض ، وتسااام المصاادر االخارى المتمةلاة ببااود االرض 

 . (6)%(0.03وواقة النجوم وواقة المد والجعر بجعث ضئٌل ال ٌتجاوع )

د المصدر االساسً للضوث والحرارف ، لصا ف اً تارةر فاً المحاصاٌل العرامٌاة ، اص ٌحتاال المحصاول كما تع  

الى الضوث مد اجل فصال الكااربود ماد ةاانً اوكساٌد الكااربود الموجاود فاً ال اواث او المااث للحصاول ملاى 

 اد بعٌاادف مادف االماعاعالغصاث الضروري لحٌاف النبا  ، فضاً مد تأةٌرس ملى نمو وتووٌر ومكل النبا  وٌاعد

 الممسً وٌرةر ملى مملٌة التبخر/نت  مد اوراا النبا  وكلما ٌصب  الضوث كةٌ اً ٌعداد معدل النت  وتقال ااصس

 .( 7)العملٌة مندما تصب  مدف الضوث ضعٌ ة

الحٌوٌاة وٌبرع تأةٌرس واضحاً ملى النبا  مد خال مملٌة التمةٌل الضاوئً والتاً تعاد ماد العملٌاا  الكٌمٌائٌاة 

للنبا  والتً تعتمد بدرجة رئٌسة ملى الواقة التً تولداا امعة المامس ، ومملٌاة التمةٌال الضاوئً تعتماد ملاى 

محددٌد اساسٌٌد اما االمعاع الممسً الواصل للنبا  وك اثف استعمال النبا  لإلمعاع فً انتاال الماواد الجافاة 

 .  (8)ونومٌت ا
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ة االساس ملى حركاة المامس اللاارٌاة والتاً تحادد عاوٌاة ساقوو االماعاع ٌعتمد االمعاع الممسً بالدرج    

الممسااً ، ف ااً منوقااة الدراسااة ٌتصااف االمااعاع الممسااً بالتباااٌد مااا بااٌد ماا ور الصااٌف والمااتاث ، اص ٌتمةاال 

بساما  السووع الممسً ) النلرٌة وال علٌة ( ومدى فاملٌت ا وتأةٌرااا ملاى نماو النباا  واعااارس واناا ٌبارع 

ملاى العملٌاا  ال ساٌولوجٌة للنباا  ، فصا اث الساماث وخلوااا ماد الغٌاوم والملوةاا  ماد (*)ر السووع ال علاًدو

دقائا الغبار تسامد ملى عٌادف ساما  السووع ال علٌة وترفع مد اامٌتاه وتاأةٌرس ملاى النباا  وااصا ماا ٌتحقاا 

 . علٌة بنسبة كبٌرف فً فصل الصٌف ، اص تختلف ساما  السووع النلرٌة مد ال

( اد اناك تباٌناً عمانٌاً ومكانٌاً ، عمانٌاً ما بٌد م ور السنة وفصول ا ، ومكانٌاً  3ٌتض  مد خال جدول )    

ما بٌد محوا  منوقة الدراسة ، فساما  السووع النلرٌة تتباٌد ماا باٌد فصالً النماو الصاٌ ً والماتوي ، اص 

 13.28بلا  )سجل فصل الصٌف املى معدل لساما  السووع النلاري فاً محوتاً ) النخٌاب والساماوف ( اص 

ساامة/ٌوم( ، اماا محوتاً النجاف  12.6سامة/ٌوم( لكل من ما ، وادنى معدل سجل فً محواة ) الحلاة ( بلا  )

 (.3خرٌوة ) ،سامة/ٌوم ( ملى التوالً  13.4و 12.25والدٌوانٌة فقد سجل  معدل بل  ) 

ا  الساووع ال علٌاة ل صال اما ساما  السووع الممسً ال علٌة ف ً متباٌنة اٌضاً ، اص سجل املاى معادل لساام

 9.37ساامة/ٌوم ( وادناى معادل ساجل فاً محواة النجاف بلا  )  10.12الصٌف فاً محواة الحلاة اص بلغا  ) 

سامة/ ٌوم (  9.8و 9.85و 9.88سامة/ٌوم ( ، اما محوا  النخٌب والدٌوانٌة والسماوف فقد بلغ  معدالت ا ) 

 (.  4خرٌوة ) ،ملى التوالً 
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 ( 3جدول ) 
 لم رٌة لعدد ساما  سووع الممس النلرٌة وال علٌة )سامة / ٌوم(المعدال  ا

 ( 2121-2113)  للمدف محافلا  ال را  االوسولمحوا  االنواث الجوٌة فً  

ا

ظح
اف
ح
نً
ل

ا
ا

اذسزٍٚالالٔلالٚهٕلاآباذًٕساحشٚزلٌاياٚض
 فصل        معدل
االصٌ ً النمو

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

سووع 
 نلري

سووع 
 فعلً

 10.12 12.6ا899ا1191ا999ا19ا1191ا1391ا1199ا1393ا1997ا1399ا996ا1999النحهح

 9.88 13.28ا799ا1993ا991ا1399ا1998ا1394ا1191ا1397ا1199ا1491ا9915ا13اسزتءم

 9.37 13.25ا796ا1996ا993ا1391ا1994ا1393ا1995ا1395ا1991ا1399ا893ا1391النُعف

 9.85 13.4ا798ا1996ا996ا1999ا1999ا1397ا1191ا1396ا1999ا1491ا898ا1395النرٕٚلَٛح

 9.8 13.28ا797ا1999ا997ا1391ا11ا1398ا1199ا1491ا1997ا1397ا895ا1998النظًأج

 م .2121وعارف النقل والمواصا  ، ال ٌأف العامة لألنواث الجوٌة والرصد العلعالً ، بٌانا  غٌر منمورف ، لمصدر :جم ورٌة العراا ، ا

  

حعٌراد  –وبمكل مام ترت ع معدال  السووع النلرٌة وال علٌة فً جمٌع المحوا  ذم ر الصٌف ) ماٌس     

آب ( ، ٌعود تبااٌد معادال  الساووع النلرٌاة وال علٌاة الاى حركاة المامس اللاارٌاة ووقا  مارور  –تموع  –

دوائاار العاارض الجغرافٌااة امااام الماامس ، فضاااً مااد اللااواار الجوٌااة التااً تعماال ملااى منااع او تقلٌاال وصااول 

صا التباااٌد فااً االمااعاع الممسااً الااى سااو  االرض كااالغٌوم والعواصااف الترابٌااة والغبااار العااالا ، اص ٌعماال ااا

عرامة المحاصاٌل وبحساب متولباا  المحاصاٌل العرامٌاة ماد معدال  االمعاع الممسً ملى اٌجاد تنوماً فً 

مقدار االمعاع الممسً ال علً ، وقد تبٌد اٌضاً اد منوقاة الدراساة ترت اع فٌ اا نسابة الساووع الممساً ماد ماا 

عكس بماكل اٌجاابً لصاال  المحصاول الماعروع اص ٌجعل ا تتمتع بنسبة مالٌاة ماد السااما  الضاوئٌة والتاً تان

 ٌصب  فصل النمو ووٌل ٌسامد ملى نمو المحاصٌل العرامٌة بصورف جٌدف وٌرفع مد انتاج ا وانتاجٌت ا .
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  -:( Temperature)درجة الحرارة  -ثاجياا 

تعد درجا  الحرارف مد اام موامل المنا  التً ل ا التأةٌر الكبٌر ملى النبا  فً كل مرحلة مد مراحل نموس    

ابتااداًث مااد االنبااا  وحتااى النضاا  ، اص تاارةر درجااا  الحاارارف بمااكل مباماار وغٌاار مباماار فااً كاال ولٌ ااة مااد 

ر والن اصٌة وامتصاص الماث وتبخرس ، وفاً الولائف الحٌوٌة للنبا  ، ف ً ترةر فً العملٌا  الوبٌعٌة كاالنتما

كافة العملٌا  الكٌمٌائٌة للتحول الغصائً ، اص تعتماد ااصس العملٌاا  المختل اة ملاى تغٌار درجاة الحارارف ، فترت اع 

بارت ام ا الى اد تصل الى درجت ا المةلى وتنخ ض بانخ اض درجا  الحرارف الى حد ادنى لتعمل ملى ابوااث 

  .(9)ة مدٌدفاصس المعدال  لدرج

فلكاال محصااول عرامااً حاادود حرارٌااة خاصااة بااه تختلااف اااصس الحاادود مااد محصااول ذخاار ، فٌحتااال اااصا     

المحصول درجة حرارف معٌنة او مةلى فً كل مرحلة مد مراحل نموس ، فدرجة حرارف االنبا  ) نمو البصور ( 

 . (10)تختلف مد درجة الحرارف التً تحتاج ا فً مرحلة النمو او النض 

اص ٌتعرض المحصول الى الضرر او ال اك فاً بعاض االحٌااد اصا ماا انخ ضا  درجاة الحارارف ماد الحاد     

 . (11)االدنى او تجاوع  الحد االملى

كما ترةر درجة الحرارف ملى مناصر المنا  االخرى ف ً تعمل ملى احداث التغٌارا  فاً الضاغو الجاوي     

تأةٌراا ملى اللواار الجوٌة كالتبخر والتكاةف ، اص ٌولا ملى مجموع  والرٌا  والرووبة واالموار فضاً مد

واقة الجعٌئاا  المتحركاة للجسام والتاً تقااس بالساعرا  مصاول  كمٌاة الحارارف اماا معادل واقاا  الجعٌئاا  

 . (12)المتحركة التً تقاس بالدرجا  فٌولا ملٌ ا مصول  درجة الحرارف

فدرجا  الحرارف فً منوقة الدراسة وبسبب وقوم اا ضامد المناا  الصاحراوي الحاار الجااف فقاد اكتساب      

خصائص ا الحرارٌة من ا ، لصا فقد سجل  درجا  الحرارف تورفاً وتباٌناً واضحاً ما بٌد ام ر السانة وفصاول ا 

ارف الصاغرى والعلمااى والماا رٌة وماا بااٌد محوات اا المناخٌااة وااصا التباااٌد انعكااس بادورس ملااى درجاا  الحاار

  -، ولغرض معرفت ا سٌتم دراست ا ملى النحو اآلتً:ة والسنوٌة وال صلٌ

  -معدل درجات الحرارة الصغرى والعظمى : – 1

( اد درجة الحرارف الصغرى والعلمى تتباٌد عمانٌاً ومكانٌاً ، ف ً فصل الصٌف 4ٌل ر مد خال جدول )   

ى والعلمى ارت اماً ملحولاً ، اص بلغ  معدال  درجة الحارارف الصاغرى ادناى سجل  درجا  الحرارف الصغر

( فاً محافلاة النجاف واملاى معادل ل اا فاً ما ر oم17.2معدل ل ا ل صا ال صل فً م ر ماٌس اص بل  معدل ا )

 ( فً محافلة النجف اٌضاً .oم 27.3تموع بل  )

( oم45.3اما درجا  الحرارف العلمى فقد ساجل  املاى معادل فاً ما ري تماوع وآب اص بلغا  لما ر تماوع ) 

( لكال ماد oم 45.7و oم 46بلا  )  لكل مد محافلتً ) القادسٌة والمةنى ( ، اما فً م ر آب فقد ساجل  معادل

(  oم 32.5رٌد الةاانً بلا  )محافلتً ) القادسٌة والمةنى ( ملى التوالً ، وسجل  ادنى معدل ل ا فً ما ر تما

 فً محافلة النجف . 

وبصورف مامة فأد معدال  درجاا  الحارارف الصاغرى والعلماى مرت عاة فاً ااصا ال صال ، وكانا  ما ور    

)حعٌراد وتموع وآب ( قد سجل  املى معدالت ا ، وٌعود السبب فً صلاك الاى حركاة المامس اللاارٌاة باتجااس 

 حعٌاراد ( اص ٌقاع الاى الجناوب 21ة والتً تتعامد ملى مدار السرواد فاً )النصف الممالً مد الكرف االرضٌ

 الاةاث مد منوقة الدراسة بعدف دوائر مارض ، اص امواى ااصا القارب امكانٌاة عٌاادف مملٌاا  التساخٌد للما ور

بساابب عٌااادف ساااما  الن ااار ) وااول الن ااار ( مااع عٌااادف ماادف االمااعاع الممسااً المساارول مااد تااراكم الواقااة 

الحرارٌة فً المنوقة ، فضاً مد انعدام الغٌوم وص اث السماث الصي ٌسامد ملى وصول اكبر كمٌة مد االمعاع 

 الممسً لمنوقة الدراسة .
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 ( 4جدول ) 

 (2121-2113) معدل درجة الحرارف الصغرى والعلمى لمحوا  االنواث الجوي العرامٌة فً محافلا  ال را  االوسو للمدف

 تمرٌد االول اٌلول اب تموع حعٌراد ماٌس الصٌ ًفصل النمو 

   ع   ص   ع   ص   ع   ص   ع   ص   ع   ص   ع   ص المحوة المحافلة

 
 بابل

 34.7 18.3 41.9 23.5 45.4 26.9 44.9 27.1 42.5 24.6 38.2 20.8 القاسم

 34.5 17.7 42.1 22.4 45.6 25.8 45.2 26.4 42.7 24.2 37.9 20.3 الك ل

 33.4 16.7 41.4 21.4 44.8 24.5 44.5 25.6 42.0 22.7 37.4 19.5 المسٌب

 34.2 18.6 41.2 22.4 44.4 26.0 44.3 26.3 41.7 24.0 37.0 19.7 الم ناوٌة

 34.2 17.8 41.7 22.4 45.1 25.8 44.7 26.4 42.2 23.9 37.6 20.1 معدل محوا  المحافلة

 
 كرباث

 34.1 16.9 41.1 21.4 44.5 24.6 44.2 24.9 42.0 23.0 37.5 19.4 ام غراغر

 34.1 18.1 41.4 23.9 45.3 27.5 44.9 27.7 42.2 25.5 37.2 21.4 الرعاعف

 34.2 17.3 41.6 22.9 45.5 26.9 45.3 27.2 43.1 25.0 37.9 20.6 تمرمٌد ال

 34.1 17.4 41.4 22.7 45.1 26.3 44.8 26.6 42.4 24.5 37.5 20.5 معدل محوا  المحافلة

 
 النجف

 32.3 16.6 41.1 23.9 44.5 26.5 44.4 27.2 42.3 24.7 38.0 20.7 ام مباسٌة

 31.5 17.2 38.8 22.7 41.7 26.1 41.8 26.4 41.1 24.6 37.2 20.1 الممخاب

 33.6 17.7 41.3 23.7 45.3 27.5 45.4 28.3 42.2 25.5 38.1 21.7 مبجة

 32.5 17.2 40.4 23.4 43.8 26.7 43.9 27.3 41.9 24.9 37.8 20.8 معدل محوا  المحافلة

 
 القادسٌة

 34.2 18.7 42.9 23.9 45.4 27.4 44.9 27.6 32.4 25.4 38.8 23.1 الدٌوانٌة

 35.4 18.1 42.6 23.2 46.5 26.9 45.6 26.6 43.1 24.1 38.9 20.5 م ك

 34.8 18.4 42.8 23.6 46 27.2 45.3 27.1 37.8 24.8 38.9 21.8 معدل محوا  المحافلة

 
 المةنى

 34.5 18.1 42.5 23.1 45.4 26.1 45.2 26.7 42.6 24.6 38.4 21.8 النجمً

 36.3 18.3 42.9 22.7 46.3 25.7 45.8 26.5 43.1 25.1 38.7 22.4 الخضر

 34.9 19.2 41.7 25.0 45.3 27.5 45 28.2 42.0 27.7 38.1 24.1 السلماد

 35.2 18.5 42.4 23.6 45.7 26.4 45.3 27.1 42.6 25.8 38.4 22.8 معدل محوا  المحافلة

 م 2121المصدر : جم ورٌة العراا ، وعارف العرامة ، مبكة االرصاد الجوٌة العراقٌة ، بٌانا  غٌر منمورف ، 

  -معدل درجات الحرارة الش رية والفصلية : – 2  

( اد معاادل درجااة الحاارارف الماا رٌة وال صاالٌة ٌتباااٌد فااً منوقااة 5( خرٌوااة )5جاادول )ٌل اار مااد خااال    

( ، واملااى معاادل فااً  oم 31.74الدراسااة ، ف ااً فصاال الصااٌف سااجل ادنااى معاادل فااً محافلااة النجااف بلاا  )

القادسااٌة ( بٌن مااا بمعاادال  بلغاا   –كاارباث  –( وجاااث  محافلااا  ) باباال  oم 32.84محافلااة المةنااى بلاا  ) 

 . ( ملى التوالً  oم 32.73و oم31.98و  oم 31.84)

(فً محافلاة النجاف  oم24.87اما م رٌا فقد سجل  ادنى معدل ل صل الصٌف فً م ر تمرٌد االول بل  )   

ر تمااوع ، امااا املااى معاادل ل ااا فااً ماا ري تمااوع وآب فااً كاال مااد محااافلتً ) القادسااٌة والمةنااى ( اص بلاا  لماا 

 ( ملى التوالً . oم36.07و  oم36.55( ملى التوالً ، وآب )  oم36.27و oم36.2)

 

  -: (Relative humidity)الرطوبة الجسبية  / ثالثاا 

تعرف الرووبة النسبٌة بأن ا نسبة كمٌة بخار الماث الموجودف فعاً فً ال واث والتً ل ا حجام ودرجاة حارارف    

محددتٌد واصس الكمٌة تصل الى حداا االقصى الصي ٌمكد اد ٌحمله ال واث ) سعة الرووبة ( ، وبمكل ماام ٌاتم 

  الحاارارف وتااعداد مااع انخ اااض درجااا  التعبٌاار من ااا بالنساابة المئوٌااة ، والتااً تاانخ ض مااع عٌااادف درجااا

  (13)الحرارف

ٌرتبو تأةٌر الرووبة ملى المحاصٌل العرامٌة بدرجة الحرارف ، فدرجا  الحرارف العالٌاة والرووباة النسابٌة   

 المنخ ضة تردي الى عٌادف مملٌا  النت  فً النبا  والتبخر فً التربة وااصا ماا ٌانعكس سالباً ملاى االحتٌاجاا 

التالً تكود مملٌة التج ٌع المائً اقل مد الم قود ، مد ماا ٌحصال مادم تاواعد ماائً لصاال  الم قاود المائٌة وب

 .(14)فتقل نسبة الماث فً النبا  فٌتعرض الى االضرار
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 ( 5جدول ) 
 (                                             2121 -2113( لمحوا  االنواث الجوي العرامٌة فً محافلا  ال را  االوسو  للمدف)oم المعدل الم ري وال صلً لدرجا  الحرارف )

الٚهٕلالباذًٕساحشٚزلٌاياٚضالنًحبحالنًحافظح
ذسزٍٚا

الالٔل

يعرلافصما

النًُٕالنصٛفٙ

ا

ا

اتاتم

ا39949ا9695ا3997ا3699ا36ا3396ا9995 القاسم

ا39998ا9691ا3993ا3597ا3598ا3395ا9991 الك ل

ا31918ا9591ا3194ا3497ا3591ا3993ا9895 المسٌب

ا31967ا9694ا3198ا3599ا3593ا3999ا9894 الم ناوٌة

 31.84 26.03 32.05 35.45 35.55 33.08 28.88ايعرلايحباخالنًحافظح

ا

اسزتءم

ا3199ا9595ا3193ا3496ا3498ا3995ا9895 ام غراغر

ا39945ا9691ا3997ا3694ا3693ا3399ا9993 الرعاعف

ا39933ا9598ا3993ا3699ا3693ا3491ا9993 مٌد التمر

 31.98 25.8 32.1 35.73 35.73 33.5 29.03ايعرلايحباخالنًحافظح

ا

النُعف

ا31987ا9495ا3995ا3595ا3598ا3395ا9994 ام مباسٌة

ا3998ا9494ا3998ا3399ا3491ا3999ا9897 الممخاب

ا39955ا9597ا3995ا3694ا3699ا3399ا9999 مبجة

 31.74 24.87 31.93 35.27 35.6 33.43 29.33ايعرلايحباخالنًحافظح

النما طٛح
ا39989ا9695ا3999ا3694ا3693ا3399ا3999 الدٌوانٌة

ا39963ا9698ا3999ا3697ا3691ا3396ا9997 م ك

 32.73 26.65 32.9 36.55 36.2 33.75 30.3ايعرلايحباخالنًحافظح

ا

النًصُٗا

ا39943ا9693ا3998ا3598ا36ا3396ا3991 النجمً

ا39983ا9793ا3998ا36ا3699ا3491ا3996 الخضر

ا33995ا9791ا3394ا3694ا3696ا3499ا3191 السلماد

 32.84 26.9 33 36.07 36.27 34.2 30.6ايعرلايحباخالنًحافظح

 2121المصدر : جم ورٌة العراا ، وعارف العرامة ، مبكة االرصاد الجوٌة العراقٌة ، بٌانا  غٌر منمورف ، 
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% ( تاردي الاى عٌاادف التبخار /نات  بحادود سا  5% الاى 95اد انخ اض الرووبة النسابٌة فاً ال اواث ماد )   

 . (15)مرا  مد ما ٌعرض المحصول المعروع الى الصبول وٌعٌد مد متولباته المائٌة

مائماة النتماار ومد االةار السلبٌة التً تترك ا الرووبة النسبٌة ملى المحاصٌل العرامٌة ااً تاوفٌر البٌئاة ال  

 . (16)االمراض التً تصٌب المحاصٌل وتقلل مد كمٌا  انتاج ا

كما ٌبرع تأةٌراا مبامرًف ملى بعض العملٌا  ال سٌولوجٌة للنبا  خاصة اةناث مرحلتاً االعااار واذةماار ،    

 . (17)فضاً مد اد عٌادف معدال  النت  ل ا تأةٌر ملى الص ا  النباتٌة كافة

بٌد م ور السنة  عمانٌاً ،نسبٌة تتباٌد عمانٌاً ومكانٌاً ( اد الرووبة ال 6 ( خرٌوة )6ال جدول )ٌتض  مد خ   

 ، ومكانٌاً ما بٌد محوا  منوقة الدراسة .  

% ( ، وادناى نسابة فاً محافلاة 31.21فقد ساجل فصال النماو الصاٌ ً املاى نسابة فاً محافلاة بابال بلغا  ) 

%  28.13القادساٌة ( فقاد ساجل  نساب بلغا  )  -النجف –  )كرباث %( ، اما محافلا22.59المةنى بلغ  )

 . % ( ملى التوال25.11ً% و29.37و

امااا ماا رٌاً فقااد سااجل فصاال النمااو الصااٌ ً املااى نساابة فااً محافلااة باباال لماا ر )تماارٌد االول( بلغاا      

 . %(17.1%( ، وادنى نسبة فً محافلة المةنى لم ر )كانود الةانً( بلغ  )41.98)

ٌتضاا  اٌضاااً اد اناااك تناسااب مكسااً مااا بااٌد الرووبااة النساابٌة ودرجااة الحاارارف ، فعناادما ترت ااع درجااا   كمااا

الحرارف فً فصل الصاٌف تانخ ض الرووباة النسابٌة الاى ادناى مساتوااا ماا ٌعارض المحاصاٌل العرامٌاة الاى 

ة التبخار/نت  التاً الضرر ، فضاً مد عٌادف مدد الرٌا  لتعوٌض الانقص الحاصال بكمٌاا  المٌااس جاراث مملٌا

 .التعامد مع قلة الرووبة النسبٌة تحصل ب

 (  6جدول ) 

 (2121-2113معدل الرووبة النسبٌة الم رٌة ) % ( لمحوا  االنواث الجوي العرامٌة فً محافلا  ال را  االوسو  للمدف) 

اذسزٍٚالالٔلالٚهٕلالباذًٕساحشٚزلٌاياٚضالنًحبحالنًحافظح
يعرلافصمالنًُٕا

النصٛفٙ

ا

ا

اتاتم

 25.68ا3699ا9497ا9193ا1995ا9991ا9996النماطى

 30.02ا4193ا9999ا9598ا9399ا9591ا3498النكفم

 35.1ا4594ا3597ا3999ا9894ا3997ا3899النًظٛة

 34.03ا4493ا3396ا9997ا9693ا3191ا3999النًُٓأٚح

 31.21 41.98 30.98 27.25 24.35 27.25 35.45ايعرلايحباخالنًحافظح

ا

اسزتءم

 36.9ا4791ا3897ا3493ا3193ا3199ا3891الواغزلغز

 23.97ا3493ا9398ا1996ا1799ا1998ا9894النزسلسج

 23.22ا3398ا9496ا1897ا17ا1896ا9696اعٍٛالنرًز

 28.03 38.4 29.03 24.2 22.07 23.43 31.03ايعرلايحباخالنًحافظح

ا

النُعف

 30.07ا3997ا3998ا9795ا9391ا9498ا3495الواعثاطٛح

 38.75ا5999ا4998ا3794ا3997ا9995ا3999النًسخاب

 19.3ا3191ا17ا15ا1995ا1699ا9393اشثعح

 29.37 41 29.53 26.63 22.77 23.73 32.57ايعرلايحباخالنًحافظح

النما طٛح
 26.62ا3791ا9396ا9399ا9995ا9397ا9899النرٕٚلَٛح

 23.6ا3396ا9991ا1899ا1898ا9191ا9791اعف 

 25.11 35.35 22.85 21.4 20.65 22.4 28النًحافظحيعرلايحباخا

ا

النًصُٗا

 25.6ا3599ا9399ا9193ا1995ا9194ا3196النُعًٙ

 23.14ا3998ا9195ا993ذا1794ا1897ا9793النخضز

 19.02ا9699ا1693ا1498ا1494ا1597ا96النظهًاٌ

 22.59 31.2 20.57 18.05 17.1 18.6 28.3ايعرلايحباخالنًحافظح

 م2121جم ورٌة العراا ، وعارف العرامة ، مبكة االرصاد الجوٌة العراقٌة ، بٌانا  غٌر منمورف ، المصدر : 
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 المحور الثاني 
 التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات االودط

ٌعاد محصاول الاصرف الصاا راث ماد المحاصاٌل صا  االامٌاة الغصائٌااة واالقتصاادٌة الكبٌارف ، اص ٌعاود تااارٌ       

( واو مختلف ماد teasinteمام ( واً فً االصل كان  نباتاً برٌاً ٌسمى ) 7000معرفة االنساد بالصرف الى )

الحالٌة اً اجٌد مد نومٌد مد النباتا  حٌث التركٌب مد محصول الصرف الحالً ، اص ٌرج  العلماث اد الصرف 

( والاصي تام ت جٌناه ماد قبال االنسااد لٌكاود محصاول غاصائً م ام ، اص   teasinte ٔtripsacumالبرٌة اماا )

انتمر  عرامته فً المكسٌك والتً تعد الموود االصالً لاه وماد ةام الاى اجاعاث ماد امرٌكاا الاتٌنٌاة ومنوقاة 

تجارف البحر الكارٌبً ةم الى الوالٌا  المتحدف وكندا واخصس المستكم ود االوربٌود الى اوروبا ومد ةم اخصت ا ال

 . (18)الى كل مد اسٌا وافرٌقٌا

فمد حٌث االامٌة الغصائٌة واالقتصادٌة فحبوب الصرف الص راث تحتوي ملاى قٌماة غصائٌاة كبٌارف ، اص ٌماكل      

%( ، 1.7%( والرماد )3%( والسكر )8.5%( وااللٌاف )4.8%( والعٌو  )10%( والبروتٌد )72النمأ )

  وٌستخدم فً صنامة العٌاو  النباتٌاة وصانامة الصاابود ، كماا ٌساتعمل واو مصدر جٌد للمعادد وال ٌتامٌنا

النمأ فً المستحضارا  الوبٌاة وكمخ  اا  لمستحضارا  التجمٌال فضااً ماد اساتعماله فاً صانامة الكحاول ، 

وٌاادخل اٌضاااً فااً صاانامة الخبااع والمعجنااا  بعااد خلوااه مااع الحنوااة والمااعٌر ، امااا مخل اتااه فتسااتعمل كعلااف 

صنامة الورا ، وللصرف فوائد صحٌة مختل ة اص تعد جٌدف للبمارف وللماعر وللقلاب والادماف ، فضااً للحٌوانا  ول

 .  (19)مد فائدت ا للج اع ال ضمً ف ً تس ل اضم الوعام فً المعدف

بداٌاة ابتاداًث ماد ما ر تمااوع الاى  ٌعرع المحصول فً منوقة الدراساة باالعروف الخرٌ ٌاة ، اص تاتم عرامتاه     

 . (20)م ور قبل التساقو الموري (4 -3.5 وتحصااد بعد مرور )واً المدف االفضل لعرامته م ر آب 

%( مااد 27.1دونماااً( وبنساابة ) 136343اص تبلاا  المساااحة المعرومااة بمحصااول الااصرف الصاا راث مقاادار )    

%( ،  5.9) مساحة المحاصٌل الصٌ ٌة ، اما نسبت ا مد مساحة محاصٌل الحبوب فً منوقة الدراسة فقد بلغ 

 . (21)%(33.8صول فً العراا فقد بلغ  )واما نسبت ا مد مساحة المح

اما توعٌعه الجغرافاً فاً منوقاة الدراساة فالمحصاول ٌاعرع فاً وحادا  االدارٌاة التاً تخلاو ماد عراماة      

محصول الرع واصا واض  مد خال تركع عرامته فً محافلة بابل ومحافلة كرباث وفاً المنااوا االخارى 

القادسٌة والنجف والمةناى التً ٌقل فٌ ا عرامة محصول الرع اٌضاً كما فً الوحدا  االدارٌة ضمد محافلا  

، ومد خال ما تقدم ولكً تكود الصورف اكةر وضوحاً مد التوعٌع الجغرافً للصرف الص راث سٌتم دراست ا مد 

 . (7جدول ) -حٌث ) المساحة واالنتال واالنتاجٌة ( وملى النحو اآلتً :

  -التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة بابل : –أ 

تنتمر عرامة المحصول فً جمٌع الوحدا  االدارٌة فً المحافلاة ، اص ٌتبااٌد ماد حٌاث المسااحة واالنتاال     

 واالنتاجٌة ما بٌد اصس الوحدا  االدارٌة . 

دونماً( اص تباٌن   116100بل  المجموع الكلً للمساحة المعرومة بالمحصول مقدار ) -من حيث المساحة : -

وحاادا  االدارٌااة فااً المحافلااة ، اص سااجل قضاااث ال اماامٌة املااى مقاادار للمساااحة بلاا  اااصس المساااحة مااا بااٌد ال

دونماااً(  10250%( ، وادنااى مقاادار للمساااحة سااجل فااً قضاااث الحلااة اص بلاا  )45دونماااً( وبنساابة ) 52200)

ملى المدحتٌة ا %( مد اجمالً المساحة فً المحافلة ، اما ملى مستوى النواحً فقد سجل  ناحٌة8.8وبنسبة )

%( وادنى مقدار سجل فاً مركاع قضااث الحلاة اص بلا  20.7دونماً( وبنسبة ) 24000مساحة معرومة بلغ  )

 – 1800%( ، امااا بقٌااة الوحاادا  االدارٌااة فقااد تراوحاا  مساااحات ا مااا بااٌد )1.6دونماااً( وبنساابة ) 1800)

 دونماً( . 2400
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 (7جدول )
 م (2121/  2119)  العرامً للموسم االدارٌة الوحدا  بحسب االوسو ال را  محافلا  فً الصرف الص راث لمحصول واالنتاجٌة واالنتال المعرومة المساحة

 محافلة كرباث  محافلة بابل 

 الناحٌة القضاث
النًظاحح

ا) َٔى(
ا%

الالَراض

ا)سٍ(
ا%

الالَراظٛح

ا)سغىا/ َٔى(
 الناحٌة القضاث

 المساحة
 )دونم(

% 
 االنتال
 )ود(

% 
 االنتاجٌة

 )كغم /دونم(

 
 الحلة

 997 1.4 1794.6 1.6 1800 مركع القضاث

اسزتءم

 1407  48.1 2321.5 36.1 1650ايزسشالنمضام

 720  14.9  720 21.9 1000النحظُٛٛح 1018 4.7 6108 5.2 6000 الك ل 

 870  2.2 104.4 2.6 120النحز 1050 2 2572.5 2.1 2450 ابو غرك 

 999  65.1 3145.9 60.6 2770 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  1022 8 10475.1 8.8 10250 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 

 
 المحاوٌل

 

 1000  10.4  500 10.9 500ايزسشالنمضاماعٍٛالنرًز 1409 4.9 6340.5 3.9 4500  مركع القضاث 

 1512 23.2 30240 17.2 20000 الممروع 

النُٓرٚح

 835  1.7 83.5 2.2 100ايزسشالنمضام

 750  3.1 ا150 4.4 200النعرٔلالنغزتٙ 1207 5.1 6638.5 4.7 5500 مام اال

 950  19.7 ا950 21.9 1000النخٛزلخ 1143 7.9 10287 7.8 9000 النٌل 

 845  24.5 1183.5 28.5 1300 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  1318 41.1 53506 33.6 39000 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 

 
 

 ال اممٌة

 948 100 4829.4 100 4570االمجموع الكلً / المعدل لإلنتاجٌة 913 2.2 2921.6 2.8 3200  مركع القضاث 

ايحافظحالنُعفا 918 2.5 3213 3 3500 القاسم 

 943 17.4 22632 20.7 24000 حتٌة دالم

النُعف

 400 20.3 160 23.7 400ايزسشالنمضاماا

ا---- ---- ---- ---- ----النحٛررٚح ا 940 13.4 17390 15.9 18500 الموملً 

ا---- ---- ---- ---- ----النسثكح اا 924 2.1 2772 2.6 3000  الولٌعة

 400 20.3 160 23.7 400 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 928 37.6 48928.6 45 52200 / المعدل لإلنتاجٌة المجموع 

 المسٌب

 990 2.3 2970 2.6 3000  مركع القضاث 

النكٕفح

 400 7.6 60 8.9 150ايزسشالنمضاماا

ا---- ---- ---- ---- ----النعثاطٛحا 1150 2.8 3622.5 2.7 3150 سدف ال ندٌة 

ا---- ---- ---- ---- ----النحزٚحا ----- ---- ---- ----  ---- خر جرف الص

 400 7.6 60 8.9 150 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  1255 8.2 10667.5 7.3 8500 رٌة االسكند

 1132 13.3 17260 12.6 14650 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 
 لنًُاذرج

ا---- ---- ---- ---- ----ايزسشالنمضاماا

 500 72.1 568.5 67.4 1137النحٛزج 1100 100 130169.7 100 116100 لً / المعدل لإلنتاجٌة المجموع الك

 500 72.1 568.5 67.4 1137 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة ا

 الممخاب
ا---- ---- ---- ---- ---- مركع القضاث  

ا---- ---- ---- ---- ---- القادسٌة 

 ---- ---- ---- ---- ---- المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 

 433.3 100 788.5 100 1687 المجموع الكلً / المعدل لإلنتاجٌة 
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 م . 2121المةنى ( ، بٌانا  غٌر منمورف ،  –القادسٌة  –النجف  –كرباث  –المصدر : جم ورٌة العراا ، وعارف العرامة ، مدٌرٌا  العرامة فً محافلا  )بابل 

 المةنىمحافلة  القادسٌةمحافلة 

 الناحٌة القضاث
النًظاحح

ا) َٔى(
ا%

الالَراض

ا)سٍ(
ا%

الالَراظٛح

ا)سغىا/ َٔى(
 الناحٌة القضاث

النًظاحح

ا) َٔى(
ا%

الالَراض

ا)سٍ(
ا%

الالَراظٛح

)سغىا

ا/ َٔى(

النرٕٚلَٛح

 700 15.4 560 14.7 800ارسشالنمضام
 السماوف

 ---- ---- ---- ---- ---- يزسشالنمضام

 ---- ---- ---- ---- ---- السوٌر 500 0.7 25 0.9 50 لنظُٛح

 ---- ---- ---- ----  المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  ---- ---- ---- ---- ---- لنسافعٛح

 700 57.6 2100 55.0 3000النرغارج

 الرمٌةة
 

 ---- ---- ---- ---- ---- يزسشالنمضام

 ---- ---- ---- ----  المجد 633 73.7 2685 70.6 3850 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 

ا

اعف 

 ---- ---- ---- ---- ---- النجمً ---- ---- ---- ---- ----ايزسشالنمضام

 ---- ---- ---- ---- ---- ال ال ---- ---- ---- ---- ---- َفز

 ---- ---- ---- ---- ---- المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  600 26.3 960 29.4 1600 لنثرٚز

 السلماد ---- ---- ---- ---- ---- طٕيز
 

 1267.5 100 8676.3 100 6845 يزسشالنمضام

 ---- ---- ---- ---- ---- البصٌة 600 26.3 960 29.4 1600 المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 

النسايٛح

 ---- ---- ---- ---- ---- المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  ---- ---- ---- ---- ----ايزسشالنمضام

 ---- ---- ---- ---- ---- غًاص
 الخضر

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

  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- لنًُٓأٚح

 ---- ---- ---- ---- ---- المجموع / المعدل لإلنتاجٌة  ---- ---- ---- ---- ---- لنصءحٛح

 ---- ---- ---- ---- ---- يزسشالنمضام   ---- ---- ---- ----  ع / المعدل لإلنتاجٌة المجمو

النحًشج

 ---- ---- ---- ---- ----ايزسشالنمضام
المجموع الكلً / المعدل 

 لإلنتاجٌة
6845 100 8676.3 100 1267.5 

  ---- ---- ---- ---- ---- لنظرٚز

ا ---- ---- ---- ---- ---- لنسُافٛح

 ---- ---- ---- ----  المجموع / المعدل لإلنتاجٌة 

المجموع الكلً / المعدل  ا
 لإلنتاجٌة 

5450 100 3645 100 616.5 
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وناً( ، ٌتاوعع ااصا  130169.7فقد بل  المجموع الكلً لانتال فً المحافلة مقدار ) -اما من حيث االجتاج : -

االنتااال مااا بااٌد الوحاادا  االدارٌااة بصااورف متباٌنااة ، اص سااجل املااى مقاادار لانتااال فااً قضاااث المحاوٌاال بلاا  

وناااً( وبنساابة  10475.1%( ، وادنااى مقاادار سااجل فااً قضاااث الحلااة اص بلاا  )41.1وناااً( وبنساابة ) 53506)

ونااً( وبنسابة  30240املى مقدار لانتال بلا  )%( ، اما ملى مستوى النواحً فقد سجل  ناحٌة الممروع 8)

%( ماد اجماالً 1.4ونااً( وبنسابة ) 1794.6%( ، وادنى مقدار سجل فً مركع قضاث الحلة اص بلا  )23.2)

 وناً( .  30240 – 1794.6االنتال فً المحافلة ، اما بقٌة الوحدا  االدارٌة فقد تراوح  مقادٌراا ما بٌد )

كغاام /دوناام( ، اص تباٌناا   1100فقااد بلاا  المعاادل العااام لإلنتاجٌااة فااً المحافلااة ) -:امددا مددن حيددث االجتاجيددة  -

 1318معدال  االنتاجٌة ما بٌد الوحدا  االدارٌة ، فقد سجل املى معدل لإلنتاجٌة فً قضاث المحاوٌل اص بل  )

اماا ملاى مساتوى كغام /دونام( ،  928كغم /دونم( ، وادناى معادل لإلنتاجٌاة ساجل فاً قضااث ال امامٌة اص بلا  )

كغم /دونم( ، وادناى مقادار ساجل فاً  1512النواحً فقد سجل  ناحٌة الممروع املى مقدار لإلنتاجٌة اص بل  )

كغام /دونام( ، اماا بقٌاة الوحادا  االدارٌاة فقاد تراوحا  مقادٌرااا ماا باٌد  913مركع قضااث ال امامٌة اص بلا  )

 كغم /دونم( . 1512 – 913)

   -: كربالءالتوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة  -ب 

تنتمر عرامة محصول الصرف الص راث فاً جمٌاع الوحادا  االدارٌاة فاً المحافلاة ، اص تباٌنا  مقاادٌرس ماد     

  -حٌث ) المساحة واالنتال واالنتاجٌة ( ، والتً سٌتم توضٌح ا ملى النحو اآلتً :

دونماااً( موعمااة ملااى  4570فقااد بلاا  المجمااوع الكلااً للمساااحة المعرومااة مقاادار ) -فمددن حيددث المسدداحة : -

%( 60.6دونماً( وبنسابة ) 2770الوحدا  االدارٌة بصورف متباٌنة ، اص سجل قضاث كرباث املى مقدار بل  )

واحً %( ، اما ملى مساتوى النا10.9دونماً( وبنسبة ) 500، وادنى مقدار سجل فً قضاث مٌد التمر اص بل  )

 %( ، وادنى مقدار سجل فً 36.1دونماً( وبنسبة ) 1650فقد سجل مركع قضاث كرباث املى مقدار اص بل  )

%( مد اجمال المساحة الكلٌة فً المحافلة ، وتراوح  2.2دونماً( وبنسبة ) 100مركع قضاث ال ندٌة اص بل  )

 . دونماً( 1650 – 100مقادٌر الوحدا  االدارٌة المتبقٌة ما بٌد )

وناااً( ، تاوعع مااا باٌد الوحاادا   4829.4فقااد بلا  المجمااوع الكلاً لانتااال مقادار ) -امدا مدن حيددث االجتداج : -

%( ، 65.1وناً( وبنسبة ) 3145.9االدارٌة بصورف متباٌنة ، اص سجل قضاث كرباث املى مقدار لانتال بل  )

%( ، امااا ملااى 10.4وناااً( وبنساابة ) 500وادنااى مقاادار لانتااال سااجل فااً مركااع قضاااث مااٌد التماار اص بلاا  )

ونااً( وبنسابة  2321.5مستوى الناواحً فقاد جااث مركاع قضااث كارباث بالمرتباة االولاى باأملى انتاال اص بلا  )

%( مااد 1.7وناااً( وبنساابة ) 83.5%( ، امااا ادنااى انتااال فقااد سااجل فااً مركااع قضاااث ال ندٌااة اص بلاا  )48.1)

 – 83.5وحادا  االدارٌاة فقاد تراوحا  مقاادٌر االنتاال فٌ اا ماا باٌد )اجمالً االنتال فً المحافلة ، اما بقٌة ال

 وناً( . 2321.5

كغم /دونام( ، اص ٌتبااٌد ااصا المقادار ماا  948فقد بل  المعدل العام لإلنتاجٌة مقدار ) -اما من حيث االجتاجية : -

بٌد الوحدا  االدارٌة فً المحافلة ، اص سجل املى مقدار لإلنتاجٌة فً قضاثي ) كرباث ومٌد التمر ( اص بلا  

كغم /دونم( ، اما ملى  845كغم /دونم( ملى التوالً ، اما قضاث ال ندٌة فقد سجل مقدار بل  ) 1000و  999)

كغم /دونم( ، وادنى مقدار  1407مستوى النواحً فقد سجل مركع قضاث كرباث املى مقدار لإلنتاجٌة اص بل  )

كغم /دونم( ، اما بقٌة الوحدا  االدارٌة فقد تراوح  مقادٌرااا  720لإلنتاجٌة سجل فً ناحٌة الحسٌنٌة اص بل  )

 كغم /دونم( . 1407 – 720ما بٌد )

   -: الججفالتوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة  -ج 

تعد محافلة النجف االدنى مد حٌث مساحة المحصول اص ٌعرع فً ةاث وحدا  ادارٌة اً )مركع قضاث      

النجف ومركع قضاث الكوفة وناحٌة الحٌرف( ، اص تم د اصس الوحدا  االدارٌة تباٌناً مد حٌث )المساحة واالنتال 

    -واالنتاجٌة( وملى النحو اآلتً :
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دونماً( موعماة ملاى ةااث  1687بل  المجموع الكلً للمساحة المعرومة مقدار )فقد  -فمن حيث المساحة : -

%( ، وادناى 67.4دونمااً( وبنسابة ) 1137وحدا  ادارٌة ، اص سجل  املاى مقادار فاً ناحٌاة الحٌارف اص بلا  )

دار %( ، اما مركع قضاث النجف فقد سجل مق8.9دونماً( وبنسبة ) 150مقدار فً مركع قضاث الكوفة اص بل  )

%( ، ٌعود السبب فاً قلاة المسااحة المعروماة بالمحصاول الاى التوجاه نحاو 23.7دونماً( وبنسبة ) 400بل  )

عرامة محصول الرع الصي ٌجود فً المحافلة والصي ٌعوً مردود ماادي املاى ماد محصاول الاصرف الصا راث 

   ا لعرامة الرع .فضاً مد الخبرف الكبٌرف التً ٌتمتع ب ا ال ا  فً تلك المناوا والتً ٌول

وناً( موعمة ملى ةاث وحدا  ادارٌاة ،  788.5فقد بل  المجموع الكلً لانتال مقدار ) -من حيث االجتاج : -

%( ، وادناى مقادار لانتاال 72.1وناً( وبنسبة ) 568.5اص سجل املى مقدار لانتال فً ناحٌة الحٌرف اص بل  )

%( مد اجمالً االنتال فً المحافلاة ، اماا مركاع 7.6وبنسبة ) وناً( 60سجل فً مركع قضاث الكوفة اص بل  )

 %( . 20.3وناً( وبنسبة ) 160قضاث النجف فقد سجل مقدار بل  )

 433.3فقد بل  المعدل العام لإلنتاجٌة ادنى مستوى له فاً منوقاة الدراساة اص بلا  ) -اما من حيث االجتاجية : -

دارٌة الةاث ، اص سجل املى مقدار لإلنتاجٌة فً ناحٌة الحٌرف اص بل  كغم /دونم( ، اص تباٌن  ما بٌد الوحدا  اال

 كغم /دونم( .   400كغم /دونم( ، وادنى مقدار سجل فً مركع قضاثي )النجف والكوفة( اص بل  ) 500)

  -القادسية :التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة  - د

حدا  ادارٌة ، ةاث من ا فً قضاث الدٌوانٌة وواحدف فً قضاث م اك ، تتركع عرامة المحصول فً اربع و    

وملااى الاارغم مااد تركااع المحصااول فااً اااصس الوحاادا  االدارٌااة اال انااه ٌتباااٌد مااد حٌااث ) المساااحة واالنتااال 

    -واالنتاجٌة ( وملى النحو اآلتً :

دونماااً( ،  5420فقااد بلاا  المجمااوع الكلااً للمساااحة المعرومااة بالمحصااول مقاادار ) -فمددن حيددث المسدداحة : -

 3000موعماة ملااى الوحاادا  االدارٌاة المااعروع فٌ ااا ، اص ساجل  ناحٌااة الاادغارف املاى مقاادار للمساااحة بلاا  )

ا مركع %( ، ام0.9دونماً( وبنسبة ) 50%( ، وادنى مقدار سجل فً ناحٌة السنٌة اص بل  )55دونماً( وبنسبة )

%(  29.4% و14.7دونمااً ( وبنسابة ) 1600و   800قضاث الدٌوانٌة وناحٌة البدٌر فقد سجل  مقادار بلا  )

 ملى التوالً . 

وناااً( ، مااوعع ملااى الوحاادا   3645فقااد بلاا  المجمااوع الكلااً لانتااال مقاادار بلاا  ) -امددا مددن حيددث االجتدداج : -

ونااً( وبنسابة  2100الدغارف املاى مقادار لانتاال اص بلا  )االدارٌة المعروع فٌ ا المحصول ، اص سجل  ناحٌة 

%( ماد اجماالً االنتاال فاً 0.7ونااً( وبنسابة ) 25%( ، وادنى مقدار سجل فً ناحٌة السانٌة اص بلا  )57.6)

 وناً( ملى التوالً .  960و  560المحافلة ، اما ) مركع قضاث الدٌوانٌة وناحٌة البدٌر ( فقد سجا مقدار )

كغم /دونم( ، اص تباٌد اصا المعدل  616.5فقد بل  المعدل العام لإلنتاجٌة مقدار بل  ) -حيث االجتاجية :اما من  -

كغام /دونام( لكال من ماا ، وادناى  700لٌسجل املى مقدار فً )مركع قضاث الدٌوانٌة وناحٌة الادغارف( اص بلا  )

 600البادٌر فقاد بلا  مقادار االنتاجٌاة فٌ اا ) كغم /دونم( ، اماا ناحٌاة 500مقدار سجل فً ناحٌة السنٌة اص بل  )

 كغم /دونم( . 

  -المثجى :التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة  - ه

ٌعرع محصول الصرف الص راث فً مركع قضاث السلماد والصي ٌضم المنوقة الغربٌة مد محافلة المةناى ،      

دونماااً( ، امااا  8676.3دونماااً( وبواقااع انتااال بلاا  ) 6845اص بلغاا  المساااحة المعرومااة بالمحصااول مقاادار )

 كغم /دونم( .  1267.5انتاجٌته فقد بلغ  )

ولغرض اد تتض  صورف التوعٌع الجغرافاً فقاد تام دراساة محصاول الاصرف الصا راث بحساب ال ئاا  وماد     

  -:حٌث )المساحة واالنتال واالنتاجٌة( ، اص صن   الى خمسة فئا  وملى النحو اآلتً 

 4488.4فقد بل  المعدل العام للمسااحة المعروماة بمحصاول الاصرف الصا راث مقادار ) -: فمن حيث المساحة -

 ( . 7خرٌوة ) -دونماً( مقسمة ملى الوحدا  المعروع فٌ ا المحصول وبحسب ال ئا  اآلتٌة :
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( وحادف ادارٌاة بلغا  نسابت ا 29ضام  ااصس ال ئاة ) -الفئة االولدى صصدفرال ال توجدد في دا مسداحة مزرو دة : -

%( مد مجموع الوحدا  االدارٌة ، واً نسبة مرت عة اص استحوص  ملى نصف مدد الوحدا  االدارٌة 49.1)

واصا ما انعكس سلباً ملى انتال المحصول فً منوقة الدراسة ، ٌعود السبب فً مدم عرامة المحصول فً اصس 

دٌاد ماد العوامال من اا اد ااصس الوحادا  االدارٌاة اغلب اا تاعرع بمحصاول الارع الاصي الوحدا  االدارٌة الاى الع

 ٌكود اكةر من عة مادٌة منه فضاً مد اللروف الوبٌعٌة التً تتاثم وعرامة محصول الرع . 

%( مااد 40.7( وحاادف ادارٌاة بلغاا  نساابت ا )24ضام  اااصس ال ئااة ) -دوجمددااال : 6038 – 50الفئدة الثاجيددة ص -

دونمااً( وااو معادل مانخ ض بالمقارناة ماع المعادل  1992لوحدا  االدارٌة ، اص بل  معادل مسااحت ا )مجموع ا

 دونماً( .  4488.4العام للمساحة والبال  )

%( ماد 5.1( وحدا  ادارٌة بلغ  نسابت ا )3ضم  اصس ال ئة ) -دوجمااال : 12025 – 6039الفئة الثالثة ص -

دونماً( ، واً مساحة املى مد المعدل العام للمساحة  8115مجموع الوحدا  االدارٌة وبمعدل مساحة بلغ  )

 دونماً( .  4488.4والبال  )

 ال توجد وحدا  ادارٌة ضمد اصس ال ئة  . -دوجمااال : 18013 – 12026الفئة الرابعة ص -

%( 5.1( وحدا  ادارٌة بلغ  نسابت ا )3ضم  اصس ال ئة ) -دوجمااال : 24000 – 18014الفئة الخامسة ص -

دونماً( واً املى مد المعدل العام للمساحة  20833.3مد مجموع الوحدا  االدارٌة ، اص بل  معدل مساحت ا )

 دونماً( ، وتعد املى مساحة سجل  فً منوقة الدراسة . 4488.4والبال  )

ٌتض  مد خال ما تقدم اد اناك انخ اض فً المساحة المعروماة بالمحصاول ، اص ساجل  ال ئتاٌد االولاى      

%( ، واً نسبة مرت عة جداً مكس  صورف واقع المساحة المنخ ضة لعراماة المحصاول 89.8والةانٌة نسبة )

 فً منوقة الدراسة .

وناااً( موعمااة ملااى  4867.3ال فااً منوقااة الدراسااة )فقااد بلاا  المعاادل العااام لإلنتاا -: امددا مددن حيددث االجتدداج -

 ( .8خرٌوة ) -الوحدا  االدارٌة التً ٌعرع فٌ ا المحصول وبحسب ال ئا  اآلتٌة :
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( وحاادف ادارٌااة بلغاا  نساابت ا 29ضاام  اااصس ال ئااة ) -الفئددة االولددى صصددفرال ال توجددد مسدداحة مزرو ددة : -

 %( مد مجموع الوحدا  االدارٌة واً خالٌة مد انتال المحصول بسبب مدم عرامته فٌ ا .49.1)

%( مااد 40.7( وحاادف ادارٌااة بلغاا  نساابت ا )24ضاام  اااصس ال ئااة ) -طجددااال : 7579 – 25الفئددة الثاجيددة ص -

ونااً( وااو معادل مانخ ض بالمقارناة ماع المعادل  1921.9نتاجٌ اا )مجموع الوحدا  االدارٌة ، اص بل  معادل ا

 وناً( .  4867.3العام والبال  )

%( ماد 5.1( وحادا  ادارٌاة بلغا  نسابت ا )3ضم  ااصس ال ئاة ) -طجااال : 15133 – 7580الفئة الثالثة ص -

ونااً( وااو معادل مرت اع ساجل املاى ماد المعادل  9876.9مجموع الوحدا  االدارٌة ، اص بل  معادل انتاج اا )

 وناً( .  4867.3العام والبال  )

%( ماد 3.4 ا )( وحادف ادارٌاة بلغا  نسابت2ضم  اصس ال ئاة ) -طجااال : 22686 – 15134الفئة الرابعة ص -

وناااً( ، واااو املااى مااد المعاادل العااام فااً منوقااة  20011مجمااوع الوحاادا  االدارٌااة ، اص بلاا  معاادل انتاج ااا )

 وناً( .  4867.3الدراسة والبال  )

ضم  اصس ال ئة وحادف ادارٌاة واحادف متمةلاة بناحٌاة المماروع  -طجااال : 30240 – 22687الفئة الخامسة ص -

%( مد مجموع الوحدا  االدارٌة ، واً نسبة قلٌلة جداً ، اص سجل  مقدار لانتال بل  1.7والتً بلغ  نسبت ا )

    وناً( واو االنتال االملى فً مموم منوقة الدراسة .  30240)

كغم /دونام( ، وااو  932.3بل  المعدل العام لإلنتاجٌة فً منوقة الدراسة ، مقدار ) -: اما من حيث االجتاجية -

، واما بالمقارناة ماع دول الجاوار  (22)كغم /دونم( 1175.7ادنى مد المعدل العام لإلنتاجٌة فً العراا والبال  )

ب العراماً ، فقاد ساجل  والدول العربٌة االخرى ، فضاً مد الادول صا  التجاارب العلمٌاة المتقدماة فاً الجانا

منوقة الدراسة ادنى معدل انتاجٌة مد جمٌع اصس الدول ما مدا تاونس فقاد ساجل  املاى من اا اص بلغا  انتاجٌت اا 

كغاام /دوناام( ، وجاااث   2947كغاام /دوناام( ، اص جاااث  االردد بااأملى انتاجٌااة لاادول الجااوار بلغاا  ) 508.1)

كغام /دونام(  3095و 2953.3و 3080العربٌاة اص بلغا  ))االمارا  ومماد وقور( بأملى انتاجٌة فً الدول 

ملى التوالً ، ٌعكس اصا االرت اع فً االنتاجٌة الى مدى التوور الحاصل لدى اصس الدول فً الجانب العراماً 

، وكصلك الحال مع الدول المتقدمة ملمٌاً وتقنٌاً فقد كاد انالك فاارا كبٌار فاً االنتاجٌاة ، اص ساجل  ) الوالٌاا  

 2132.2و 2309.1و 2633.1دف وكناادا وفرنسااا والمانٌااا واٌوالٌااا والبراعٌاال( املااى انتاجٌااة بلغاا  )المتحاا

ٌعكس صلك ال ارا فاً االنتاجٌاة مادى التواور فاً جاناب  ،( 23)كغم /دونم( 2309.5و 2496.5و 2202.4و

لمخصابا  ل اا ، الصناما  العرامٌة اي صانامة المساتلعما  العرامٌاة ، فضاا  ماد معالجاة الترباة ب ضاافة ا

وفً جانب البصور المحسنة فقد مملا  ااصس الادول ملاى اٌجااد سااال  جدٌادف ماد الباصور المحسانة التاً تاتاثم 

واللروف الوبٌعٌة فٌ ا ، اما فً جانب الصرف الداخلً فقد ممل  اصس الدول ملى انمااث مابكا  ماد المبااعل 

مد خال سحب المٌااس العائادف فاً وبقاا  الترباة االولاى ، المغواف التً تعمل ملى ابقاث التربة فً ت وٌة دائمة 

 واصس العوامل مجتمعة انعكس  اٌجابٌاً ملى رفع مستوى االنتاجٌة فٌ ا .

 .( 9خرٌوة ) -ولتحدٌد فئا  االنتاجٌة فً منوقة الدراسة سٌتم دراست ا ملى النحو اآلتً :    

%( ماد 49.1( وحادف ادارٌاة بلغا  نسابت ا )29ضام  ااصس ال ئاة ) -الفئة االولى صصفرال ال توجد اجتاجيدة : -

 مجموع الوحدا  االدارٌة ، واً خالٌة مد االنتاجٌة بسبب مدم عرامة المحصول فٌ ا . 

%( مد 20.3( وحدف ادارٌة بلغ  نسبت ا )12ضم  اصس ال ئة ) -كغم /دوجمال : 956 – 679الفئة الثاجية ص -

كغم /دونم( ، واً انتاجٌة ادناى ماد المعادل  846.9بل  معدل انتاجٌت ا مقدار ) مجموع الوحدا  االدارٌة ، اص

 كغم /دونم( . 932.3العام لإلنتاجٌة والبال  )

%( ماد 8.5( وحادا  ادارٌاة بلغا  نسابت ا )5ضم  اصس ال ئة ) -كغم /دوجمال : 678 – 400الفئة الثالثة ص -

كغام /دونام( ، وااً انتاجٌاة ادناى ماد المعادل العاام  480انتاجٌت اا )مجموع الوحدا  االدارٌاة ، اص بلا  معادل 

 كغم /دونم( . 932.3لإلنتاجٌة والبال  )
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 %( 13.6( وحدا  ادارٌة بلغ  نسبت ا )8ضم  اصس ال ئة ) -كغم /دوجمال : 1234 – 957الفئة الرابعة ص -

دونام( وااً املاى ماد المعادل العاام كغام / 1069.4مد مجماوع الوحادا  االدارٌاة ، اص بلا  معادل انتاجٌت اا )

 كغم /دونم( .  932.3لإلنتاجٌة والبال  )

%( 8.5( وحدا  ادارٌة بلغ  نسبت ا )5ضم  اصس ال ئة ) -كغم /دوجمال : 1512 – 1235الفئة الخامسة ص -

كغم /دونم( واً االنتاجٌة االملى فً منوقاة  1370.1مد مجموع الوحدا  االدارٌة ، اص بل  معدل انتاجٌت ا )

    كغم /دونم( .  932.3الدراسة ، واً املى مد المعدل العام لإلنتاجٌة والبال  )

 

  -الذرة الصفزاء : المتطلببث البيئيت لمحصول - 2

ٌحتاج ا لكً ٌنمو بصورف جٌدف اصا كان  اصس المتولبا  متوفرف  مناخٌة لمحصول الصرف الص راث متولبا       

 ( .  8جدول ) -بصورف ماثمة لعرامته فً منوقة ما واصس المتولبا  ٌمكد التورا ل ا ملى النحو اآلتً:

التً تحتاال الاى مقاادٌر ماد مناصار المناا  المتمةلاة باا )درجاة ٌعد محصول الصرف الص راث مد المحاصٌل     

الحرارف واالمعاع الممسً والرووبة النسبٌة( ، اص ٌحتال المحصاول الاى متوساو درجاة حارارف خاال مرحلاة 

( واً مت اوتة مد حٌث الماثماة فااذكةر ماثماة تقاع ضامد ال ئاة االولاى 0م 40 - 24النمو تتراو  ما بٌد )

(S1ًوالتاا ) ( ( ، واالقاال ماثمااة من ااا تقااع ضاامد ال ئتااٌد )0م 32 - 24تتااراو  مااا بااٌدS3 , S2 ًوالتاا )

( فاأد  0م > 40( ، اماا اصا ساجل  درجاة الحارارف ارت امااً ٌعٌاد ملاى )0م 40 - 32تتراو  مقادٌراا ما باٌد )

المحصول سٌصاب بل حة الممس وبالتالً ساٌتعرض الاى الضارر وقاد تاردي الاى موتاه اصا ماا اساتمر  لوقا  
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(  0م 30 - 17ووٌل ، كما ٌحتال المحصول الى متوسو درجة حرارف ملمى ذحر الم ور ٌتاراو  ماا باٌد )

مقادار الاصي ٌتاراو  ماا باٌد واً ضمد الحدود المناخٌة لعرامة المحصاول اص تباٌنا  ماد حٌاث الماثماة ، فال

( ، والمقاادار الااصي S1( اااو االملااى ماثمااة واالقاارب للمةالٌااة والااصي ٌقااع ضاامد ال ئااة االولااى )0م 24 - 17)

( ، اماا اصا S3,S2( فأنه اقل ماثمة مد ال ئة االولى والاصي ٌقاع ضامد ال ئتاٌد )0م 30 - 24ٌتراو  ما بٌد )

فأن اا ساترةر سالبا ملاى المحصاول ، كماا ٌحتاال المحصاول الاى ( > 30اعداد  درجة الحرارف العلمى ماد )

 ( .0م 2800 - 2400درجا  حرارف متجمعة تتراو  ما بٌد )

اما بالنسبة للرووبة النسبٌة فالمحصاول ٌحتاال الاى نسابة ماد الرووباة فاً مرحلتاً )التواور والنضا ( ، اص  -

%( ، اص تت ااو  ماد  30 – 65راو  ماا باٌد )ٌحتال الى رووبة نسبٌة فً مرحلة التواور )الما ر الةاانً( تتا

%( اً االملى ماثمة والتً تقع ضمد ال ئاة االولاى 42 – 65حٌث الماثمة ، فالنسبة التً تتراو  ما بٌد )

(S1( اما النسبة التً تتراو  ما بٌد ، )فأن ا اقل ماثماة للمحصاول ، اماا اصا قلا  النسابة ماد 30 – 42 )%

كد اد ٌست اد من ا بمكل جٌد وبالتالً ٌحتال الى كمٌا  اضافٌة ماد مٌااس الاري ، %( فأد المحصول ال ٌم30)

%( ، اص  < 20ادنى مد – 40اما فً مرحلة النض  فٌحتال المحصول الى نسبة مد الرووبة تتراو  ما بٌد )

 – 40( والتااً تتااراو  مااا بااٌد )S1تجااود حبااوب الااصرف الصاا راث اصا كاناا  النساابة تقااع ضاامد ال ئااة االولااى )

%( اص تعد مةالٌة للمحصول ذن ا تسامدس فً الحصول ملى ك اٌته مد الرووباة وبالتاالً ٌكاود المحصاول 24

 – 24( والتً تتراو  ما بٌد )S3,S2اكةر جودف واملى انتاجٌة ، وتأتً بعداا النسبة التً تقع ضمد ال ئتٌد )

 %( . < 20ادنى مد 

ٌحتااال الااى مقاادار مااد االمااعاع الممسااً ال علااً فااً مرحلتااً  امااا بالنساابة لإلمااعاع الممسااً فااأد المحصااول -

)التوور الم ر الةانً و النض  ( اص ٌحتال الى مقدار مد االمعاع الممسً فً مرحلاة التواور ٌتاراو  ماا باٌد 

%( وااً كمٌاة كافٌاة تساامد المحصاول ملاى النماو بصاورف سالٌمة ، اماا فاً  < 0.35اصغر ماد  – 0.55)

 < 0.5اصاغر ماد  - > 0.7لى مقدار مد االمعاع الممسً ٌتراو  ماا باٌد )اكبار ماد مرحلة النض  فٌحتال ا

 . )% 

 

 (  8جدول )

 الماثمة لمحصول الصرف الص راث  المناخٌةالمتولبا  

المنا خصائص   

 ووعد التصنٌف –ودرجا  المحددا   –ال ئا  

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

 40 < --- 40-35 35-32 32-26 26-24ا(لنحزلرجاخءلايزحهحالنًُٕا)وايرٕططا رظح

يرٕططا رظحالنحزلرجالنصغزٖاخءلايزحهحالنًُٕا

ا()و
17-18 18-24 24-28 28-30 --- > 30 

النزسٕتحالنُظثٛحافٙايزحهحالنربٕرا

ا)النسٓزالنصاَٙا(ا)%(
65-50 50-42 42-36 36-30 --- < 30 

 --- --- 20 > 20-24 24-30 30-40ا)٪( النض  مرحلة فً النسبٌة الرووبة

السووع ال علً / السووع النلري خال مرحلة 
ا(الةانً الم ر) التوور

 --- --- --- 0.35 > 0.35-0.5ا0.55-0.5

 مرحلة السووع النلري فً/  السووع ال علً
االنض 

> 0.7 0.7- 0.5 < 0.5 --- --- --- 

Ir. C. Sys et al, Part III(Land appraisal) Crop Requirements, Op – cit , 1993, p
84-85

. Source :     
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 المحور الثالث
 تقييم وتصنيف مالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء 

بعااد دراسااة خصااائص المنااا  والمتولبااا  المناخٌااة لمحصااول الااصرف الصاا راث ، فضاااً مااد تحدٌااد تلااك      

المتولبا  بمعاٌٌر ركع  ملى ) درجة الحرارف والرووبة النسبٌة واالمعاع الممسً ( ، اص تم ادخال اا واماادف 

( فااً Model Builderالمكانٌااة )تصاانٌ  ا بعااد اجااراث مملٌااة النمصجااة الخرائوٌااة باسااتخدام نمااوصل الماثمااة 

  -الستخرال افضل المناوا الماثمة لعرامة المحصول والتً سٌتم دراست ا ملى النحو االتً : (GIS)برنام  

( اد انالاك ةاةاة 10( وخرٌواة )9اتضا  ماد خاال جادول ) -متوسط درجة الحرارة خالل مرحلة الجمو : -أ

( والتاً بلغا  S1( ، اص تمةلا  بال ئاة االولاى فئاة )الماثماة العالٌاة S3 – S2 – S1فئاا  للماثماة ااً )

( فقاد بلغا  S2%( ، اماا ال ئاة الةانٌاة فئاة )الماثماة المتوساوة 69دونمااً( وبنسابة ) 27286000مساحت ا )

( والتااً بلغاا  S3%( امااا ال ئااة الةالةااة فئااة )الماثمااة الحدٌااة 19.6دونماااً( وبنساابة ) 7747200مساااحت ا )

 %( مد مساحة منوقة الدراسة .11.4دونماً( وبنسبة ) 4514800حت ا )مسا

 ( 9جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو الصرف الص راث لعرامة محصول  متوسو درجة الحرارف خال مرحلة النموفئا  ماثمة 

لنًظاححا)سىافئاخالنًءميحا
2
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1  69 27286111 68215 ماثمة مالٌة 

S2 19.6 7747211 19368 ماثمة متوسوة 

S3 11.4 4514811 11287 ماثمة حدٌة 

 111 39548111 98871النًعًٕاا

 ( Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 10: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         
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( اد انالاك 11( وخرٌواة )10اتضا  ماد خاال جادول ) -درجة الحرارة الصغرى خالل مرحلة الجمدو : –ب 

( والتاً بلغا  S1( ، اص تمةل  بال ئة االولى فئة )الماثمة العالٌة S3 – S2 – S1ةاةة فئا  للماثمة اً )

%( واً نسبة مرت عة جداً تعواً امكانٌاة كبٌارف ملاى عراماة 78.4دونماً( وبنسبة ) 20989200مساحت ا )

 5134000( والتاً بلغا  مسااحت ا )S2المحصول والتوسع فٌاه ، اماا ال ئاة الةانٌاة فئاة )الماثماة المتوساوة 

دونماً(  3424800( والتً بلغ  مساحت ا )S3حدٌة %( ، اما ال ئة الةالةة فئة )الماثمة ال13دونماً( وبنسبة )

 %( مد مساحة منوقة الدراسة .8.6وبنسبة )

 ( 10جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو الصرف الص راث لعرامة محصول  درجة الحرارف الصغرى خال مرحلة النموفئا  ماثمة 

لنًظاححا)سىافئاخالنًءميحا
2
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1  78.4 31989211 77473 ماثمة مالٌة 

S2 13 5134111 12835 ماثمة متوسوة 

S3 8.6 3424811 8562 ماثمة حدٌة 

 111 39548111 98871النًعًٕاا

 ( Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 11: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         

( اد انالاك ةاةاة 12( وخرٌواة )11اتض  ماد خاال جادول ) -لرطوبة الجسبية خالل مرحلة التطور :ا –ج 

( والتً بلغ  S1( ، اص تمةل  بال ئة االولى فئة )الماثمة العالٌة S3 – S2 – S1 –N2فئا  للماثمة اً )

( فقاد بلغا  S2ماة المتوساوة %( ، اما ال ئة الةانٌة فئة )الماث46.5دونماً( وبنسبة ) 18393200) مساحت ا

( والتاً بلغا  S3%( ، اما ال ئة الةالةاة فئاة )الماثماة الحدٌاة 29.8دونماً( وبنسبة ) 11790000مساحت ا )

( والتاً N2%( ، اماا ال ئاة االخٌارف فئاة )غٌار الماثماة ن ائٌااً 15.7دونمااً( وبنسابة ) 6223200مساحت ا )

 %( مد مساحة منوقة الدراسة .8دونماً( وبنسبة ) 3141600بلغ  مساحت ا )

 ( 11جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو الصرف الص راث لعرامة محصول  الرووبة النسبٌة خال مرحلة التوورفئا  ماثمة 

لنًظاححا)سىافئاخالنًءميحا
9
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1 ا4695ا18393999ا45983ايءميحاعانٛحا

S2 ا9998ا11799999ا99475ايءميحايرٕطبح

S3 ا1597ا6993999ا15558ايءميحاحرٚح

N2 ا8ا3141699ا7854اغٛزايءميحآَائٛاًا

ا199ا39548999ا98879النًعًٕاا

 ( Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 12: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         

( اد انالاك ةاةاة 13( وخرٌواة )12اتضا  ماد خاال جادول ) -الرطوبة الجسبية خالل مرحلدة الجضدا : –د 

( والتاً بلغا  S1( ، اص تمةلا  بال ئاة االولاى فئاة )الماثماة العالٌاة S3 – S2 – S1فئاا  للماثماة ااً )

 ( والتS2ً%( ، اما ال ئة الةانٌة فئة )الماثمة المتوسوة 40.3دونماً( وبنسبة ) 15936800مساحت ا )

 ( 12جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو الصرف الص راث لعرامة محصول  الرووبة النسبٌة خال مرحلة النض فئا  ماثمة 

لنًظاححا)سىافئاخالنًءميحا
9
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1 ا4993ا15936899ا39849ايءميحاعانٛحا

S2 ا3997ا19145999ا39363ايءميحايرٕطبح

S3 ا99ا11466999ا98665ايءميحاحرٚح

ا199ا39548999ا98879النًعًٕاا

 (Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 13: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         
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( والتاً S3%( ، اما ال ئاة الةالةاة فئاة )الماثماة الحدٌاة 30.7دونماً( وبنسبة ) 12145200بلغ  مساحت ا )

%( ماد مسااحة منوقاة الدراساة ، ال تعاد الرووباة النسابٌة 29دونماً( وبنسابة ) 11466000بلغ  مساحت ا )

 مائقا امام عرامة المحصول اص انه ال ٌحتال الى نسبة كبٌرف مد الرووبة فً اصس المرحلة مد النمو . 

  

( اد انالاك فئتااد 14( وخرٌواة )13)اتض  ماد خاال جادول  -االشعاع الشمسي خالل مرحلة التطور : –ه 

( والتااً بلغاا  مساااحت ا S1( ، اص تمةلاا  بال ئااة االولااى فئااة )الماثمااة العالٌااة S2 – S1للماثمااة اااً )

( والتااً بلغاا  S2%( ، امااا ال ئااة الةانٌااة فئااة )الماثمااة المتوسااوة 74.5دونماااً( وبنساابة ) 29460800)

%( مااد مساااحة منوقااة الدراسااة ، ٌتضاا  مااد مااا ساابا اد 25.5دونماااً( وبنساابة ) 10087200مساااحت ا )

 االمعاع الممسً جٌد جداً ٌسامد المحصول فً مملٌة النمو وتكوٌد الةمار . 

 ( 13جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو  الصرف الص راثلعرامة محصول السووع الممسً خال مرحلة التوور فئا  ماثمة 

لنًظاححا)سىاميحافئاخالنًء
9
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1 ا7495ا99469899ا73659ايءميحاعانٛحا

S2 ا9595ا19987999ا95918ايءميحايرٕطبح

ا199ا39548999ا98879النًعًٕاا

 ( Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 14: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         

ٌحتاال المحصاول الاى مقاادٌر ماد االماعاع الممساً خاال ااصس  -: الجضدااالشعاع الشمسي خالل مرحلة  –و

( 14المرحلة والتً تتوافر بمكل جٌد فاً منوقاة الدراساة خاال فصال الصاٌف ، اص اتضا  ماد خاال جادول )

( S1)الماثمة العالٌة ( ، اص تمةل  بال ئة االولى فئة S2 – S1( اد انالك فئتاد للماثمة اً )15وخرٌوة )

 %( ، اما ال ئة الةانٌة فئة )الماثمة 74.2دونماً( وبنسبة ) 29329600والتً بلغ  مساحت ا )

 %( مد مساحة منوقة الدراسة .25.8دونماً( وبنسبة ) 10218400( والتً بلغ  مساحت ا )S2المتوسوة 
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 ( 14جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو  الصرف الص راثلعرامة محصول السووع الممسً خال مرحلة النض  فئا  ماثمة 

لنًظاححا)سىافئاخالنًءميحا
9
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1 ا7499ا99399699ا73394ايءميحاعانٛحا

S2 ا9598ا19918499ا95546ايءميحايرٕطبح

ا199ا39548999ا98879النًعًٕاا

 (Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 15: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         

   

  -المالءمة المكاجية للخصائص المجاخية لزرا ة محصول الذرة الصفراء : –ز 

مد خال دراسة خصائص المناا  وبحساب فئاا  الماثماة وبعاد اماادف تصانٌ  ا تام ممال نماوصل للماثماة     

المكانٌة لجمٌع اصس الخصائص الساتخرال خرٌواة ن ائٌاة لماثماة المناا  لعراماة المحصاول وتام صلاك بعملٌاة 

وامواث وعد لكل خاصٌة بحساب ( Weighted Overlyالنمصجة الخرائوٌة باستخدام اداف التركٌب الموعود )

 ( و16( وخرٌواة )1اامٌت ا وتأةٌرااا ، وبعاد اتماام مملٌاة النمصجاة الخرائوٌاة ل اا اتضا  وماد خاال ماكل )

( ، والتاً تمةلا  بال ئاة S3 – S2 – S1 –N1( اد انالاك ارباع فئاا  للماثماة المكانٌاة ااً )15جادول )

%( ، اماا ال ئاة 50.8دونمااً( وبنسابة ) 20096800) احت ا( والتً بلغ  مسS1االولى فئة )الماثمة العالٌة 

%( ، اماا ال ئاة 28.8دونمااً( وبنسابة ) 11390800( فقد بلغ  مساحت ا )S2الةانٌة فئة )الماثمة المتوسوة 

%( ، مااكل  12.4دونماااً( وبنساابة ) 4917200( والتااً بلغاا  مساااحت ا )S3الةالةااة فئااة )الماثمااة الحدٌااة 

%( مد مساحة منوقة الدراسة اي اد مامل المنا  ال ٌعد مائقاً امام 92سبة مالٌة جداً بلغ  )ال ئا  الماثمة ن

عرامة المحصول وبالتالً بارمكاد استةمار مساحا  واسعة بعرامته اصا ما توافر  المتولبا  البٌئٌة االخرى 

دونمااً( وبنسابة  3143200احت ا  )( والتً بلغا  مساN1، اما ال ئة االخٌرف فتمةل  ب ئة )غٌر الماثمة حالٌاً 

 %( واً نسبة قلٌلة بالمقارنة مع ال ئا  االخرى . 8)
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 (1مكل )
 فً محافلا  ال را  االوسو الصرف الص راثلعرامة محصول  المنا نموصل الماثمة المكانٌة 

 
 (Model Builder)وبتوبٌا (اArc MapاGIS)المصدر : الباحث باالمتماد ملى برنام        

 



 (GIS) باستخدام االوسط الفزات حمافظات يف الذرة  الصفزاء حمصول وسراعة املناخ  خصائص بني املكانية املالءمة تقييم
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 ( 15جدول ) 
 فً محافلا  ال را  االوسو  الصرف الص راثلعرامة محصول الماثمة المكانٌة للخصائص المناخٌة فئا  

لنًظاححا)سىافئاخالنًءميحا
9
النُظثحالنًئٕٚحالنًظاححا) َٔى(ا(

S1 ا5998ا99996899ا59949ايءميحاعانٛحا

S2 ا9898ا11399899ا98477ايءميحايرٕطبح

S3 ا1994ا4917999ا19993ايءميحاحرٚح

N1 ا8ا3143999ا7858اغٛزايءميحاحانٛاًا

ا199ا39548999ا98879النًعًٕاا

 (Arc Map Gis 10.7.1( وبرنام   ) 16: الباحث باالمتماد ملى خرٌوة ) المصدر         

 االستجتاجات والمقترحات

اااالستنتبجبث

لنررلطحاذرًر اتًُاخايءمواتررظحاسثٛزجانشرلعيحايحصيٕلاذثٍٛايٍاخءلالنثحسالٌالنمظىالالعظىايٍايُبمحاا-1

(النعانٛيييحالنًءميييحألنًرٕطيييبحالنًءمييييحالنُظييةالالعهيييٗالذاتهغيييداS2-S1لنييذرجالنصيييفزلمالذاطييعهدالنفئريييٍٛا)

ا%(ايٍاَظثحايظاححايُبمحالنررلطحاخاصحافٙالالرلضٙالنرٙاذم اضًٍالنظٓمالنزطٕتٙا79969)

نًحصٕلالنيذرجالنصيفزلماغٛيزايُيرظىا،الذانيىاذظيرصًزايظياحاخاسثٛيزجاتشرلعيحالٌالنرٕسٚ النعغزلفٙاالذضحاا-9

ا9النًحصٕلاعهٗالنزغىايٍاذًر ايُبمحالنررلطحاتًُاخاظٛرجانشرلعرّ

لٌانييُظىالنًعهٕييياخالنعغزلفٛييحا ٔرايٓييىافييٙاذمٛييٛىأذصييُٛفالالرلضييٙاتحظييةايءميرٓيياانهًحصييٕلألنرييٙاا-3

ا(اN29ا–اS3-S2-S1لظٓزخاشءزافئاخانهًءميحاْٙا)

 المقترحات 
ضرورف العمل مد قبل الج ا  الرسمٌة فً محافلا  ال را  االوسو ملى توجٌه ال ا  بضرورف عرامة  –1

 . المنا  المةالًالمحصول فً االراضً صا  
انماث مراكع متخصصة بنلم المعلوما  الجغرافٌة تعمل ملى تحدٌد افضل االراضً مد حٌث ماثمة  -2

   مناخ ا لعرامة محصول الصرف الص راث . 

 ال وامش 

وتكنلوجٌا المعلوما  ، المجمومة االحصائٌة السنوٌة ،  لإلحصاثجم ورٌة العراا ، وعارف التخوٌو ، الج اع المركعي (  1

 .10م ، ص2019

2) David G.Rossiter , Atheortical Framework for Land Evaluation , Elsevier Scientific , Geoderma 

,(72) , 1990 , p
2
 .    

(ايحًيييرالنخشلييييٙاعشٚيييشا،اَظيييىالنًعهٕيييياخالنعغزلفٛيييحا))لطاطيييٛاخأذبثٛمييياخانهعغيييزلفٍٛٛ((ايُسييي جالنًعيييار اتاإلطيييكُررٚحا،ا3

وا،اا1998لالطكُررٚحا،ا
18
ا9اا

4) FAO , land Evaluation for rainfed Agriculture , Food and Agriculture , Organization of The 

United Nations , Soils Bulletin 52 . Italy : Rome , 1983 , p
22 

 . 271م ،ص2003،مماد ،  1ملً احمد غانم ، الجغرافٌة المناخٌة ، دار المسٌرف للنمر والتوعٌع والوبامة ، و (5

 . 61م ، ص1983، الجامعة االردنٌة ،  2( نعماد محاصف ، ملم المنا  ، موبعة النور النموصجٌة ، و6

 75م ،ص2009، مماد ،  2حسد ابو سمور ، الجغرافٌة الحٌوٌة والتربة ، دار المسٌرف للنمر والتوعٌع والوبامة ، و (7

8) Mohammad Passarakli , Hand book and crop physiology , Second Edition Revised and Expanded 

, Tucson ,Arizona , New York , 2001 , p821 . 

وساما  العواصف الترابٌة والتً تمةل ساما  السووع ال علٌة ساما  السووع النلرٌة موروحاً من ا ساما  الجو الغائم *( 

 كامبل ستوكس . تقاس باذج عف المستغلة لقٌاس االمعاع الممسً مةل كرف

م ، 1986لاستعادف ٌنلر : مبد االله رعوقً كربل وماجد السٌد ولً ، ملم الوقس والمنا  ، موبعة جامعة البصرف ، البصرف ، 

 . 43ص

  54م،ص2113ابرااٌم بد سلٌماد اذحٌدب ، المنا  والحٌاف ) دراسة فً المنا  التوبٌقً ( ، موبعة نور البراعي ، الرٌاض،  (9
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 .  157م ، ص2111ملً احمد غانم ، المنا  التوبٌقً ، دار المسٌرف للنمر والتوعٌع والوبامة ، مماد ، (  11

 .  138م ، ص2111( ٌوسف مبد المجٌد فاٌد ، جغرافٌة المنا  والنبا  ، دار الن ضة العربٌة ، بٌرو  ، 11

 .  69م ، ص1981ل ، ( صادا جع ر الصراف ، ملم البٌئة والمنا  ، جامعة الموصل ، الموص12

13) Amrita Bajaj and other , pundamentals of physical  geography , Uttaraan prakashan , Haldwani , 

First , 2017 , p
149 – 150  

سلمى مبد الرعاا مبد الٌص ووفاث حسٌد ملً ، الخصاائص المناخٌاة ودورااا فاً اقاماة المماارٌع العرامٌاة الحكومٌاة فاً  ( 14

 . 62( ، ص2119( ، السنة )31محافلة كرباث ، مجلة الباحث ، العدد )

واساو والسالٌمانٌة ، ) نجم مبٌد مٌاداد المامري ، اةار مناصار المناا  فاً عراماة بعاض المحاصاٌل الحقلٌاة فاً محاافلتً  (15

 . 99م ، ص2010دراسة فً الجغرافٌة المناخٌة ( ، اوروحة دكتوراس ) ف . م ( ، كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة ، 

 .  125م ، ص1994( ملً حسد موسى ، المنا  والعرامة ، دار دمما للنمر والتوعٌع ،  16

، دار ماامو  الةقااافً للوبامااة والنماار  1لجغرافٌااة العرامٌااة ، و( محسااد محااارب مااواد ومحمااد سااالم ضااو ، ماادخل الااى ا17
 . 66م ص2002والتوعٌع ، 

18)
 
Peter Ranum and other , Global maize production , Utilization and consumption , New York 

Academy of Sciences , 2014 , p
106

 . 

19)
 
Sushra Huma and other , Human Benefits from maize , Scholar Journal of Applied Sciences and 

Research , vol (2:2) 2019 , p
4-5 

.     

 . 422م ، ص 1986 ، محمد مبد السعٌدي ، اساسٌا  انتال المحاصٌل الحقلٌة ، موبعة العمال المركعٌة ، بغداد 20 )
االحصااث العراماً، بٌاناا  غٌار وتكنلوجٌاا المعلوماا  ،  لإلحصااثجم ورٌة العراا ، وعارف التخوٌو ، الج اع المركاعي ( 21

 .م 2020،  منمورف
 2019جم ورٌة العراا ، الج اع المركعي لإلحصاث ، مدٌرٌة االحصاث العرامً ، بٌانا  المحاصٌل والخضراوا  لسنة ( 22

 . 9م ، ص

  .  م2121منلمة االغصٌة والعرامة لألمم المتحدف ، قسم االحصاثا  ، بٌانا  انتال المحاصٌل العرامٌة ،  23 ) 

 المصادر 

 الكتب 

  م 2009، مماد ،  2حسد ابو سمور ، الجغرافٌة الحٌوٌة والتربة ، دار المسٌرف للنمر والتوعٌع والوبامة ، و (1

 .  م1981جامعة الموصل ، الموصل ، ، صادا جع ر الصراف ، ملم البٌئة والمنا   (2

 .  م 1986مبد االله رعوقً كربل وماجد السٌد ولً ، ملم الوقس والمنا  ، موبعة جامعة البصرف ، البصرف ،  (3

 .  م 2003،مماد ،  1ملً احمد غانم ، الجغرافٌة المناخٌة ، دار المسٌرف للنمر والتوعٌع والوبامة ، و (4

 .   م 2111ٌقً ، دار المسٌرف للنمر والتوعٌع والوبامة ، مماد ، ملً احمد غانم ، المنا  التوب (5
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