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 عرفانشكر و
الذي بذكره تدوم النعم وبالعمل بطاعتو تطيب الحياة وتنزل البركات  حق حمده الحمد هلل

 ل بيتو الطاىرين.آو والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء محمد 

 ترام والتقدير إلى أستاذي الفاضلبفائق الشكر واالح تقدمفي نياية جيدي العممي المتواضع أ

 وجيد من متابعة والرسالة لما بذلىذه ( المشرف عمى عاتي الموسويصالح )رالدكتو االستاذ 

بالعمر  همدة الدراسة راجٌن من هللا العلً القدٌر ان ٌمن علٌ قٌمة طٌلةهات ٌمتواصل وتوج

 المدٌد ودوام الصحة والعافٌة.

واخص منهم  تً فً قسم الجغرافٌة كلٌة االدابقدم شكري وأمتنانً الى جمٌع اساتذأكما 

 تدرٌسً خالل السنة التحضٌرٌة.بالذكر من كان له الفضل فً 

المدة واخص منهم االستاذ عانتً خالل هذه إقدم شكري وتقدٌري الى كل من ساهم فً أكما 

حسٌن حمٌد عبود( )االستاذ وعماد راتب كتاب( )الدكتور و (ًلجٌالدجواد )علً مهدي الدكتور

واالستاذ )اركان مظهر راضً( والزمٌل االستاذ  االستاذ فً كلٌة الزراعة جامعة القادسٌة 

 ( كما اقدم شكري وامتنانً ألخً )حسن كصاد عاجل( .الموسوي علً طه)حٌدر 

 كما اشكر كل من ساعدنً وقدم لً العون والمساعدة.

 الطٌبٌن الطاهرٌن. هل بٌتآواخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على نبٌنا و
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 المبحث األول : األطار النظري لمدرسة

 : مشكمة الدراسة اوال

أكانت في  سواء , في البحث من خطوات المنيج العممي الخطوة االولى تمثل مشكمة الدراسة  
تجعمو ما يواجو الباحث التساؤالت في حياتو العممية والعممية  ًاالطبيعية ام االنسانية , فكثير العموم 

 .(1)اجابة عممية تستند الى مالحظات دقيقة ومتقنة, يحتاج الى ايجاد االجابة عن تمك االسئمة 
 :تيباأل ويمكن صياغة مشكمة الدراسة

محاصيل خية لزراعة نهر الفرات تتوافق مع المتطمبات المناهل ان خصائص المناخ في وادي 

 ؟ الخضر الشتوية

 وىي: ثانوية مشكمة الرئيسة وتتفرع من مشكمة البحث

اني لزراعة محاصيل الخضر التباين المك فيهل ان خصائص مناخ وادي نهر الفرات تؤثر 
 ؟الشتوية

 فرضية الدراسة ثانيا:

بمثابة حمول مؤقتة  ونتك ,بأيجاد فرضيات معينة  يقوم بعد تحديد مشكمة الدراسة فأن الباحث   
أخذ وت لمتأكد من صحتيا او نفي ذلك , , وسائل مختمفةو بأساليب  ىاويجري اختبار أو اولية , 

يظير العالقات التي  , تصاغ بأسموب منسق ومنظم التي, غالبا صيغة التعميمات أو المقترحات 
 تتمثل باالتي:الرئيسة  الدراسة ةوفرضي. (2)حل المشكمة يحاول من خالليا

_________ 

 م ,2006والتوزيع , عمان ,  , مؤسسة الوراق لمنشر1مالؤه , مناىج البحث العممي , ط( موفق الحمداني وز 1)
 .50ص 

, دار  1والتطبيق , ط عثمان محمد غنيم , مناىج واساليب البحث العممي النظريةو ربحي مصطفى عميان ( 2)
 .69م , ص2000لمنشر والتوزيع , عمان ,  صفاء
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المطري التساقط  , ومقدارالحرارة  تتالءم ساعات السطوع النظرية والفعمية , وخصائص درجة    
            كل محصول  ومعين ومتباين , مع ما يتطمب رالرياح , بدرجات متفاوتة وبمقداوسرعة 

 العراق .الشتوية في وادي  نير الفرات في  من محاصيل الخضر

 

 باألتي: تتمثلف الثانوية اما الفرضية

خالل  فصل  حرارة المسجمةال الفعمية والنظرية , وتباين درجة السطوع الشمسيتؤثر ساعات     
في انتاج محاصيل نسبي , وبشكل  ط المطري وسرعة الرياحالتساق رومقدا ,المحصول نمو 

عمى طول وادي النير , بين جزء واخر من جية , وبين محصول واخر من  الخضر الشتوية ,
محصول , وفقا لمتطمباتو المناخية وتأثير في التوزيع المكاني األمثل لكل  , مما يؤثر اخرىجية 

 .وسرعة نموه ومقدار انتاجيت

 

 لمنطقة الدراسة والنوعية : الحدود المكانية والزمانيةثالثا

طول              وخطي, ( االشم 534 9 -530 45بين دائرتي عرض )اسة فمكيا الدر  منطقة تقع   
وادي نير فييا  المنطقة التي يمتد فيجغرافيا  الدراسة منطقة , وتحدد( شرقا 547 9 -540 51)

 وقد تم المثنى وذي قار(.و والقادسية النجف و بابل كربالء و نبار و محافظات )االضمن  الفرات
وعانة القائم ) تتمثل في محطاتو  ,نير الفرات منطقة وادي  تغطي محطات مناخية عشر اختيار

 ( وخريطة1) جدولينظر  (والديوانية والسماوة والناصرية والنجف والحمة وحديثة والرمادي وكربالء
(1) . 

 .م(2018 -1988المدة )ب فتعتمد عمى البيانات الخاصةالزمانية  اما الحدود

والباقالء والقرنابيط الشتوية )البطاطا والبصل والثوم فتشمل محاصيل الخضر اما الحدود النوعية 
 والجزر والخس والفجل والكرفس والسبانغ(
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 (1) جدول                                            

  المحطات المناخية في وادي نير الفرات في العراق وموقعيا الفمكي                                       
 وأرتفاعيا فوق مستوى سطح البحر

قسم المناخ  وية والرصد الزلزالي في العراقالمصدر : جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الج    
 بيانات غير منشورة., 

 

                                                                                                                             

 

 

 
 المحطة

 
 الطولخط 

 
 دائرة العرض

االرتفاع عن 
مستوى سطح 

 البحر )م(

 
رقم المحطة 

 االنوائي
 627 17775 534  23 541  01 القائم
 629 13875 534  28 541  57 عانة
 634 10877 534  04 542  21 حديثة
 645 4571 533  27 543  19 الرمادي
 656 29 532  34 544  03 كربالء
 657 27 532  27 544  27 الحمة
 670 53 531  57 544  19 النجف
 672 20  531  57 544  57 الديوانية
 674 11 531  16 545  16 السماوة
 676 5 531  01 546  14 الناصرية
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 الجغرافي لممحطات المناخية في وادي نير الفرات في العراقموقع ال( 1خريطة )

 العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي وخريطة العراق االداريةالييأة  باالعتماد عمى : عمل الباحث: من المصدر
 م.2007 ,
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 رابعا: هدف الدراسة

مة لزراعة محاصيل الخضر ئالمتطمبات المناخية المالفر اتيدف الدراسة الى تحديد مدى تو     
والجزر القرنابيط و الباقالء و الثوم و البصل و البطاطا في وادي نير الفرات لمحاصيل ) الشتوية

المحاصيل  وىذا  ىذهفي توزيع عناصر المناخ  بيان تأثيروالسبانغ( مع الكرفس و الفجل و الخس و 
المنطقة , وتحديد صر المناخ في المحاصيل مع عنامتطمبات ىذه مدى مالءمة عمى  يعتمد

راسة الدفرة في منطقة االمتو  مكاناتستثمار األمثل لإليدف اال, ب االنسب مناخيا لزراعتياالمناطق 
يسيم بات الغذائية الميمة , مما من المتطملكونيا في زرعة ىذه المحاصيل , التوسع  , من اجل

 دعم االنتاج المحمي .وذلك عن طريق دعم االقتصاد الوطني في 

 خامسا: اهمية الدراسة

في ي بعد محاصيل الحبوب تأت االنسان , وىيفي غذاء ً ىاماً تشكل محاصيل الخضر جزءا   
البروتينات بب احتوائيا عمى تغذية االنسان , بس في ًكبيرا ًادور تؤدي الخضر ذ إ,  االىمية

ً ايفوق كثير ً اانيا تحقق عائدوالمعادن والعناصر والمركبات الغذائية الميمة , كما , الفايتامينات و 
السكان اضافة  زيادة عدد معالحاجة الييا , وزيادة الطمب عمييا , من المحاصيل األخرى لشدة 

الزراعة  , مقارنة بالمحاصيلالمساحة ة الخضر, واالنتاجية العالية في وحدة الى قصر دورة حيا
, الباحث  لدى ضوعتكمن اىمية المو ما تقدم . في ضوء  االخرى , والمردودات المادية السريعة

الخضر الشتوية محاصيل  زراعةوالتوسع في  ,في المنطقة  اخيةمكانات المناإلاستثمار من اجل 
نشاط مما يساعد في دعم ال, الحاجة الى استيرادىا الذاتي منيا دون  االكتفاء , وتحقيق

 االقتصادي لمبمد.

 سادسا: منهج الدراسة 

 جمع  الوصفي عمىيقوم المنيج  , اذوالمنيج التحميمي  اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي  
والمعمومات  البيانات دقيق ليذه , ويشمل كذلك عمى تحميل البيانات والمعمومات وتبويبيا وعرضيا

التحميمي  , اما المنيج(1) استخالص الحقائق والتعميمات الجديدة اجل من , ليا وتفسير عميق
 عالقاتياو   تمك الظاىرة عناصرودراسة , المكانية والزمانية بأبعادىا   الظاىرة دراسة يقوم عمىف
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وامكانية اجراء وصف , ليا  الوصف التفسيري من خالل مع بعضيا ومع الظواىر االخرى, وذلك
في ىذه  . واعتمد الباحث(2)يتوصل اليياالنتائج التي والحكم عمييا من  , لتمك الظاىرة تقويمي
 :عمى جانبين الدراسة

في  المختصون وما كتبمن خالل  , الباحث التي جمعيابالمصادر  وتمثمت الجانب النظري: -1
المعمومات وأخذ , تقارير وبحوث منشورة و مية عم من كتب ورسائل , والمناخية المجاالت الزراعية

 تخص موضوع البحث. التي

 الى  تحويمياوتفسيرىا و , بتحميل البيانات التي حصل عمييا الباحث  ويتمثلالجانب العممي:  -2
  وخرائط واشكال بيانية. جداول

التي  , في العراق الرسمية بعض الدوائر من خالل مراجعة ,البيانات والمعمومات  وقد تم جمع   
 , وبحوث وتقاريرما تحتويو من مؤلفات و  من مكتبات اباألنواء الجوية , ومراجعة ما فيي تيتم

                                            الدوائر. ومن ىذه .البحث تخص موضوع والبيانات التي لجمع المعموماتوذلك 

ما يتعمق بالبيانات المناخية لمحطات منطقة الدراسة.                                 ي العامة لألنواء الجوية , ف الييأة –
        مكتبة قسم الجغرافية .                       و داب مية الزراعة ومكتبة كمية اآلجامعة القادسية , ك –
                                                                            جامعة الكوفة , كمية الزراعة .     –
 مكتبة كمية التربية لمعموم االنسانية .جامعة بابل ,  –

 سابعا: هيكمية الدراسة

اربعة فصول , تناول الفصل االول مبحثين , األول األطار النظري  عمىقسمت الدراسة    
 لمدراسة , والثاني الخصائص الطبيعية غير المناخية في وادي نير الفرات ويتضمن )التركيب

 الجيولوجي والسطح والتربة والموارد المائية والنبات الطبيعي( 

_______________ 

 . 44غنيم , مصدر سابق , صعثمان محمد و ( ربحي مصطفى عميان 1)

 نشر والتوزيع( خمف حسين عمي الدليمي , االتجاىات الحديثة في البحث العممي الجغرافي , ط , دار صفاء لم2)
 .42, ص 2007, 
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 شممت ىذه المتطمباتو وتناول الفصل الثاني المتطمبات المناخية لمحاصيل الخضر الشتوية 
 (الرياحوالمائية و )المتطمبات الضوئية والحرارية 

-1988مدة )ال عمى ًاعتمادا الفرات نيرمناخ وادي  تضمن خصائصفقد  اما الفصل الثالث
النظرية والفعمية وخصائص  ساعات سطوعوو  الشمسياالشعاع ب ) بعناصره المتمثمة م(2018

 فيتضمن تقييم الفصل الرابع اما,  (الغبارية الظواىرو الرياح و  والرطوبة واالمطار درجة الحرارة
لبيان  الشتوية خالل المدة المذكورة الخضر محاصيلة لزراع مالءمة مناخ وادي نير الفرات

 واختتمتمالءمة االمطار( و  الرياحمالءمة و  المالءمة الضوئية والمالءمة الحراريةطبيعة )
يرتو البيانات التي توصمنا الييا من خالل تراكم المعمومة , الى جانب ما اظ اسة باالستنتاجاتالدر 

 .بالعالقة الجدلية بين المناخ والنبات الخاصة

 ثامنا : المصطمحات والمفاهيم

ال يخفى عمى المختصين في الدراسات الجغرافية عامة , والدراسات المناخية خاصة , والمناخ   
, يرد ذكرىا في ىذا من ان ىناك مجموعة من المصطمحات الزراعي عمى وجو الخصوص , 

 كاالتي :, والبد من ايضاحيا و  الدراسة منالمجال 

شعاع والحرارة اال), الجوية المختمفة وعناصر المناخ  مناخ التطبيقي: ىو دراسة الظواىرال -1
الزراعة  النشاطات البشرية منيا فيواثرىا  الجوي( الضغطوالرياح و  والرطوبة واالمطار

 .(1)والصناعة

المختمفة , وبخاصة درجة  العناصر المناخية ييتم بتأثير الذي المناخ الزراعي : وىو العمم -2
 .(2)واالمطار واالشعاع الشمسي , في النباتات من حيث االنتاج والنمو واالمراض وغيرىاالحرارة 

 

___________ 

 . 16, ص 1990ميدي الصحاف , اساسيات عمم المناخ التطبيقي , جامعة بغداد , و فاضل الحسني ( 1)

العالي والبحث العممي ,  , وزاره التعميم الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي , المناخ التطبيقي( عادل سعيد 2)
 . 29, ص1990جامعة بغداد , 
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ىذه تكونت  مجرى النير, وقد التي تمتد عمى طولالمنخفضة وادي النير: وىو االرض  -3
ويحتل اثناء مراحل تطوره ,  االرساب , التي قام بيا النيربمرور الزمن نتيجة لعمميات النحت و 

يا , اما النير في جريان اعمق اجزاء الوادي , ويمثل كذلك الطريق الذي تسمكو مياه مجرى النير
 هتنحدر مياىيا بأتجا , والتيسطحيا نحو النير جميع االرضي التي ينحدر النير فيي حوض

 .(1)النير او بأتجاه روافده

بيا نمو النبات , وىي الدرجة التي يبدأ يتأثر يقصد بيا اقل درجة حرارية صفر النمو : درجة  -4
نتيجة الختالف متطمبات مراحل نمو  , الى اخرى مدةتختمف من  والتي, عندىا النبات بالنمو 

 . (2)النبات

الى  من مرحمة االنبات, حياتو تمام دورة إل يتطمبيا النبات الزمنية التيالمدة فصل النمو:  -5
قد يكون درجات الحرارة , اذ  نخفاضافصل النمو ال يقتصر تحديده بمرحمة النضوج , و 

قصير , سبات يوقفو عن النمو فيدخل في ت النبالو , اذ ان ما يزيد عن حاجة  ًامحددارتفاعيا 
 .(3)الزائدةالحرارة  درجاتلتخمص من محاوال ا

في المسام ً ماء ممسوكاالتربة , عندما يكون الفي ىي أقل نسبة لمرطوبة  نقطة الذبول : -6
 .(4)لمتربة , بقوة شد اكبر, عندىا ال يمكن لمعظم النباتات االستفادة منو واستمرار حياتوالدقيقة 

فيبدأ النبات بالذبول , نتيجة لنقصان ذلك المقدار من الرطوبة في التربة , وىذه البداية تسمى 
 .نقطة الذبول

______________ 

, جامعة 1عمم الجيومورفولوجيا , ج ميدي محمد عمي الصحاف ,و واحمد سعيد حديد ( وفيق حسين الخشاب 1)
 . 31, ص1978بغداد , 

 .47ص ,  2013 ( كاظم عبادي حمادي الجاسم , الجغرافية الزراعية , كمية التربية , جامعة ميسان ,2)

عمان , ,   , دار الراية لنشر والتوزيع1لزراعي , ط( سالم ىاتف احمد الجبوري , اساسيات في عمم المناخ ا3)
 . 59, ص 2015

    oudhegazi47@hotmail.comEmail:mahmمحمود محمد حجازي , ميكانيكا التربة , شبكة االنترنيت, (4)

mailto:oudhegazi47@hotmail.com
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التي تبدأ , : يقصد بو نمو الجذور والسيقان واالوراق في النباتات الراقية النمو الخضري -7
 .(1)اثنائو االزىار والثمار والبذور والذي تتكون في, حياتيا فييا , ثم يمييا النمو التكاثري 

    الضوء  , عمى عناصر المناختعتمد في تكوينيا  التيالخضراء ىي المادة  الكموروفيل : -8
الى رطوبة التربة وخصوبتيا  ةضاف, باإل وعمى ثاني اوكسيد الكاربون من اليواء , الحرارةودرجة 

وتتفاعل ىذه  لسميموز,السكر وامن الغذاء والفسفور, ويتكون  ايتروجينالن خاصة , بالمواد المعدنية
 .(2)الالزم  لنمو النبات الغذاءلتنتج  ًامع المواد

الجاذبية  بواسطة ,توغل المياه في التربة من االعمى الى االسفل  السعة الحقمية : وىي -9
, ًاالماء بالتحرك افقي يبدأ المسامات متالءاوب ,ًابالماء تدريجي بامتالءو  مساماتيا تأخذ ذإ االرضية

 .(3)سعتيا الحقمية طاقتيا القصوى أو وصمت الىانيا  وىذا يعني

المائية , اما النتح  التربة والمسطحات من سطح يتبخر: يشير التبخر الى ما  النتحو  التبخر -10
 ان التبخر و, بشكل غازي بعد تبخرة  , الى الماء المطروح من النباتات الى الجومفيوم يشير 

 (4)سطح االرضكامل الماء الذي يدخل الجو بشكل غازي من  يشير الى النتحو 

 تاسعا: دراسات مماثمة

)اثر المناخ في انتاجية محاصيل الخضروات م 1997عام دراسة فميح حسن كاظم األموي  -1
في محافظة ديالى( تناولت الدراسة المتطمبات المناخية لزراعة محاصيل الخضروات , واثر 

 .(5)المناخ في انتاجية تمك المحاصيل
______________ 

الزراعة في اليضبة الغربية من منال شنين عمي , اثر التطرف في عناصر وظواىر المناخ عمى عدد من المحاصيل ( 1)
 .13, ص 2016العراق , رسالة ماجستير , كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , 

 .154, ص 2010, دار المسيرة لنشر والتوزيع , عمان , 1المناخ التطبيقي , ط ( عمي احمد غانم ,2)

 .40, ص 1985, جامعة البصرة ,  2عمي حسين الشمش , جغرافية التربة , ط( 3)

                      .132, ص 1986دار الفكر , دمشق ,  ( عمي موسى , المعجم الجغرافي المناخي , 4)

كمية , محاصيل الخضروات في محافظة ديالى , اطروحة دكتوراه  ة( فميح حسن كاظم االموي , اثر المناخ في انناجي5)
 .1997التربية ابن رشد , جامعة بغداد , 
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المناخ وأثره في زراعة المحاصيل البقولية في ) م2003عام  حميد رجب الجنابياسة در  -2
البقولية ومقارنتيا مع الواقع المناخي في ممحاصيل المتطمبات المناخية لتناولت الدراسة  (العراق

 .(1)المحاصيلوبيان اثر المناخ عمى توزيع تمك ,  اقاليم العراق

قة الخصائص المناخية بزراعة )عال م2004عام  ىيفاء نوري عيسى العنكوشيدراسة  -3 
محاصيل منيا  , المحاصيل الزراعية في محافظة النجف( تناولت الدراسة المحاصيل الزراعية

والبقولية المحاصيل الحقمية و , الفاكية وبساتين النخيل  اشجارو الخضر الصيفية والشتوية , 
مدى التوافق بين االمكانات المناخية في محافظة النجف لزيتية , واىتمت ىذه الدراسة ببيان وا

 .(2)المشمولة بالدراسةوالمحاصيل 

اصيل وانتاجية مح زراعة في المناخاثر ) م2006سامرائي عام مزاحم حبيب ال دراسة عمر -4
ببيان مدى الخضروات في محافظة صالح الدين دراسة في المناخ التطبيقي( اىتمت الدراسة 

 مكانات المناخية المتاحة, ودراسة اإل الصيفية والشتوية الخضرانتاج المناخ في عناصر  تأثير
 .(3)بزراعة تمك المحاصيل في المحافظة واستثمارىا

المناخ في زراعة الخضروات الصيفية في  )اثرم 2006دراسة نبراس عباس ياس عام  -5
مناخ في الدراسة الى بيان تأثير المحافظات الفرات االوسط دراسة في المناخ التطبيقي( تيدف 

الخضر الصيفية في محافظات الفرات االوسط , وبيان العالقة بين المتطمبات  زراعة محاصيل
 .(4)المناخية لمحاصيل الخضر الصيفية وعناصر المناخ في تمك المحافظات

____________ 

, كمية التربية  كتوراهزراعة المحاصيل البقولية في العراق , اطروحة د في حميد رجب الجنابي , المناخ وأثره( 1)
 .2003ابن رشد , جامعة بغداد , 

في محافظة النجف, ( ىيفاء نوري عيسى العنكوشي , عالقة الخصائص المناخية بزراعة المحاصيل الزراعية 2)
 .2004رسالة ماجستير, كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , 

ضروات في محافظة صالح عمر مزاحم حبيب السامرائي , اثر المناخ في زراعة وانتاجية محاصيل الخ( 3)
 . 2006دراسة في المناخ التطبيقي , رسالة ماجستير, كمية التربية ابن رشد , جامعة بغداد ,  الدين

وسط دراسة في اال( نبراس عباس ياس , اثر المناخ في زراعة الخضروات الصيفية  في محافظات الفرات 4)
 . 2006التطبيقي , رسالة ماجستير , كمية التربية ابن رشد , جامعة بغداد ,  المناخ
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محصول )اعداد خريطة المالءمة البيئية لزراعة  م2007دراسة سحاب خميفة السامرائي عام  -6
فية( التي اىتمت بدراسة العوامل استعمال نظم المعمومات الجغر االقمح في قضاء سامراء ب

مة البيئية ءمن خالل اعداد خريطة المال, الطبيعية والبشرية المؤثرة في زراعة محصول القمح 
 .(1)يةفليذا المحصول بأستخدام تقنيات نظم المعمومات الجغرا

 محاصيل الخضر في انتاج المناخاثر ) م2008يل البديري عام دراسة وفاء موحان عج -7
 , الصيفية الخضر لمحاصيلالمناخية  اىتمت بدراسة المتطمبات (القادسيةمحافظة  فيالصيفية 
انتاج ىذه  فيالمناخ  , وبيان تأثير مع االمكانات المناخية المتوفرة في المحافظة ومقارنتيا

 .(2)المحاصيل

المكاني لزراعة  المناخ في التباين )اثر م2015كاظم الغزالي عام  جابردراسة سحر  -8
العناصر  بيان تأثير تيدف الدراسة الىم( 2012-1981)في العراق لممدةالمحاصيل الصناعية 

العناصر المناخية  المحاصيل الصناعية , وبيان اثرئمة لزراعة المال المناطق رسم المناخية في
 .(3)زراعة تمك المحاصيلفي المؤثرة 

)المالءمة المناخية لزراعة محاصيل العمف م 2019دراسة زىراء حسن خضير الجبوري عام  -9
حاصيل العمف في العراق , وبيان العراق( اىتمت الدراسة بتحديد مناطق المالءمة المناخية لمفي 

 .( 4)درجة المالءمة لتمك المحاصيل

_____________ 

ي قضاء سامراء بأستعمال مة البيئية لزراعة محصول القمح فء( سحاب خميفة السامرائي , اعداد خريطة المال1)
 .2007, السنة الثانية , 7, العدد  3مجمة سر من رائ , مجمد نظم المعمومات الجغرافية ,

فظة القادسية , رسالة في محافي انتاج محاصيل الخضر الصيفية  ( وفاء موحان عجيل البديري , اثر المناخ2)
 .2008, كمية االداب , جامعة القادسية , ماجستير

ة جابر كاظم الغزالي , اثر المناخ في التباين المكاني لزراعة المحاصيل الصناعية في العراق لممد ( سحر3)
 .2015, كمية التربية لمعموم االنسانية , جامعة بابل , م( , رسالة ماجستير 1981-2012)

لة ماجستير , ( زىراء حسن خضير الجبوري , المالءمة المناخية لزراعة محاصيل العمف في العراق , رسا4)
 .2019كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , 
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 في العراق المبحث الثاني : الخصائص الطبيعية غير المناخية في وادي نهر الفرات
 تمهيد 

  االرضدراستو عمى سطح  في المكان المراد الطبيعيةبدراسة الظواىر  الجغرافيةالدراسات تيتم    
كما ان زمانيا , د معالميا مكانيا و تحديتوزيع الظواىر و و  ,لمكانية االتباينات كشف عمى تعمل و 

ة , لممنطقاىمية , كونيا تدرس الموقع الجغرافي لممنطقة لدراسة الخصائص الجغرافية الطبيعية 
لبنية الجيولوجية امناخية , فضال عن معرفة الفي تحديد الخصائص  اثرالموقع الجغرافي  وتحديد

ىذه الخصائص  تؤثرالمكانية االخرى , اذ الخصائص التربة وطبيعية الغطاء النباتي و ومعرفة انواع 
في تحديد االنتاج ن ليذه الخصائص اثر إفراعي , لذلك الز  النشاط, وال سيما  االنشطة في مختمف

 ي منطقةعدمو فمعين او نجاحو من محصول  زراعةامكانية تحدد  , وىي التيمنطقة الزراعي في ال
 دون اخرى .

 اوال: التركيب الجيولوجي  
 ىيو يجري فييا نير الفرات ضمن منطقة الدراسة التي تتباين التكوينات الجيولوجية في المناطق    

   .لعصر الثالثي الى العصر الرباعيمن اترسبات تندرج في اعمارىا 
 الثالثيتكوينات العصر  -1
التكوينات وتشمل االسفل الى المتوسط ثم االعمى المايوسين من اعمارىا تمتد تضم ترسبات    

 :الصخرية االتية

 الفرات تكوين  -أ 
غرب العراق ,  في انتشاراالتكوينات ع اوسيعد في أعالي منطقة الدراسة , و  التكوينىذا  يظير   

 نزوال نحوم القائ منطقةيظير ضمن , كما  ية والغربيةالشرقينكشف عمى ضفتي وادي النير  ثحي
والشجيري الجروة وادي  منطقة الوديان مثل فييظير كما و  وىيت ,حديثة والبغدادي عانة و 

طبقات من الحجر الكتمي االحيائي , مع تكتالت قاعدية كمسية  ويشمل ىذا التكوينوالمحمدي 
مغطاه بالطفل الطباشيري وحجر الكمس  , متر( 19 -2.5) شعابية وصدفية يتراوح سمكيا بين

 . االبيض



 الخصائص الطبيعية غير المناخية في وادي نير الفرات  .......................المبحث الثاني 
 

 15 

دحرجة , تتركز بشكل طبقات رقيقة بسطوح كروية م بقة العميا من التكوين الجيولوجيوتتميز الط
 .(1)واخرى كتمية  فوق التكوينات القديمة 

 تكوين الفتحة -ب
بحيرة  بامتداد الجية اليسرى لنير الفرات وحول  , اعالي منطقة الدراسةىذا التكوين  يظير   

الحجر الكمسي مكوناتو , و النجف  وفي غرببحيرة الرزازة والمسيب و الجنوب  من جية ةالحباني
لتكوينات بروزا ااكثر , وىو من  متر(5) التكوين بسمكينكشف ىذا الرممية , و  الصخورو والطين 

 .(2)الصخرية  فضال عن انتشار ذرات الجبس ضمن مكوناتو, عمى السطح 
 تكوين الزهرة -ت

 و, ويتكون من الحجر الجيري االبيض أيعود ىذا التكوين الى عصر المايوسين االوسط    
بشكل غير وادي الفرات ويقع تكوين الزىرة في منطقة الصمصالية , الكمسية و واالحجار  المحمر
الجيولوجية الرابعة , ويتراوح سمك  بترسبات الحقبة ىويغط , ًرافوق التكوينات االقدم عم , توافقي

 . متر( 32-2) ما بينىذ التكوين 

 تكوين الدمام -ث
وىو من تكوينات الميوسين من الزمن الثالث , يظير بعد تكويني الفرات والزىرة , ويمتد في    

ويغطي  ًاية الحوض جنوبنيا حتى الجزء األسفل من حوض الفرات , من شمال بحيرة الرزازة
ويقسم ىذا التكوين  .عند حدود حوض الفرات الغرب السيل الفيضي والى هتجااالشرقية ب الحدود

ينما الوحدة الثانية العموية وحدتين ثانويتين تتكون االولى من حجر كمسي دولومايتي ابيض , ب عمى
 .(3)متر( 298تتكون من حجر كمسي دولومايتي ناعم التبمور, يبمغ اقصى سمك ليذا التكوين )

 
______________ 

, الجامعة المستنصرية ,  الفرات في العراق , اطروحة دكتوراه , كمية التربيةد مرزوك رسن الخميفاوي , جزر نير ( خال1)
 .                                                   18, ص م2008

بالخصائص  ر الفرات في العراق وعالقتو الجريان المائي لنيالييدرولوجية  لنظام  , النمذجةراضي  عمياء حسين سممان البو(2)
 .57, ص 2018النوعية , اطروحة دكتوراه , كمية التربية , جامعة الكوفة , 

محمد فميح عواد الجنابي , التوقعات المستقبمية لممياه السطحية في حوض الفرات داخل العراق , اطروحة دكتوره , كمية  (3)
 .26-24, ص 2019 سانية , جامعة البصرة ,التربية لمعموم االن
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    تكوين انجانة -ج

يظير شمال وغرب وادي الفرات , ويتألف من مكونات صخرية مختمفة , معظميا صخور    
سباب ترتبط بالتعرية صمصالية حمراء أو رمادية سمتيو وصخور طينية سمتيو , ويختمف سمكو أل

ىذا التكوين بنشاط عمميات التجوية الفيزيائية , التي تسيم وبعمميات الترسيب األصمية , كما يتميز 
 .في تفتيت الترسبات وزيادة التغير في الخصائص الفيزيائية لمياه النير

 ترسبات العصر الرباعي -2

وىي ترسبات  صر الباليستوسين وعصر اليولوسين ,الزمن من عصرين ىما ع ويتكون ىذا   
 ىي ترسبات السيل الفيضي .وادي الفرات في منطقة  ًاانتشار  الترسبات حديثة واكثر ىذه

 رواسب السهل الفيضي -أ

وتشغل ىذه  , الوسطى والجنوبية من منطقة وادي نير الفرات في االقسامتقع ىذه الترسبات    
حتى كرمة عمي  ,نير الفرات وتفرعاتو متداد ال بحيرة الحبانية ويمتد بيمتد من شما ًاالترسبات نطاق

وتتكون ىذه الترسبات من الرمل والحصى والترسبات ,  , فضال عن نطاق يقع غرب ىور الحمار
وديان حافة منطقة قيعان وديان اليضبة الغربية , و  عمى ترسباتً الطينية الرممية , وتحتوي ايضا

 . (1)ة  شرق نير الفرات الجزير 
 ترسبات السبخة -ب
 مختمفة عن تجمعات ممحية تظير عند السطح , تتكون بفعل عمميات التبخر وتكون ةىي عبار    

 بواسطة طينية منقولةفيي رواسب غرينية مع الوحل وبعض المواد الكمسية , اما طبيعية مكوناتيا 
 النير , وتؤدي المياه البحرية القديمة والمختمطة مع المياه الجوفية المرشحة الى االسفل , دورا كبيرا

 (.2) ينظر خريطة .(2)في عممية تممح الرواسب 
 

__________ 
 .57-54, مصدر سابق , صعمياء حسين سممان البو راضي   (1)
اقبال حامد الحسني , ىيدرومورفولوجية حوض نير الفرات بين سدتي الرمادي واليندية , رسالة ماجستير, كمية  (2)

 .13-11, ص 2003العموم , جامعة بغداد , 
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 ( التكوين الجيولوجي لمنطقة وادي نير الفرات في العراق2) خريطة

 م.2007, خريطة العراق الجيولوجية, بغداد, عمى: الشركة العامة لممسح الجيولوجي والتعدين المصدر: من عمل الباحث باألعتماد
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 ترسبات المدرجات النهرية -ت
 الحصى والمدممكات وبسمك  ترسبات تميزت ىذه الترسبات بكونيا اكثر حداثة , حيث تسود   

كما في مدرجات كربالء , الفرات  عمى طول واديمتر( في مسافات شاسعة 9) الى يصل
انيا السريع عمى اثناء جري, , وتنتج ىذه الترسبات من جرف السيول لمفتات الصخري (1)والشنافية 

 الجريان في نياية المنحدر تتناقص سرعة االرض انحداريقل عندما و  ,االنحدارالسفوح الشديدة 
 .(2)المحمولة والترسبات عند اقدام المنحدر وتتجمع المواد

 الترسبات الجبسية  -ث
النجف متمثمة في  وعند طار, الفرات  لواديالترسبات في االجزاء الشمالية  ىذه تتواجد   

تعود  ة الجبسيةالقشر وفي بعض البقع اسفل الطار , و  , الصخور السطحية , وفوق تكوين الدبدبة
لثانوي عمى الجبس ا وىي تتكون من ترسيب ,الفتحة الى العصر الجميدي واصميا ىو تكوين 

ذات مخموط احيانا مع الرمل والغرين والمواد الطينية والكاربونية والعضوية  شكل مسحوق ليفي
 ة معمتشاب وىي ميكانيكيا , السيل الفيضي لمنير تتكون في مناطق, و اصي المون البني والرص

 مرور الزمن تتطور ترسبات الجبس وتزداد سمكا ثم تتصمب. عممية تكوين السباخ ولكن مع
 رواسب المنخفضات -ج
 ,المنخفضات والخزانات المائية و  البحيرات واالىوار مساحات حولتشغل ىذه الترسبات    

بعض الترسبات الممحية , تنشأ ىذه  تصاحبيا ,وتتكون من رواسب طينية ورممية ناعمة 
وتركد فييا المياه , تختمف بشكل , والسيول في مواقع مستوية  الترسبات من تجمع مياه االمطار

 .(3) منيا التي تكونتالصخور  صدرمعمى  اخر اعتمادا كبير من مكان الى
 

_____________ 
,  ىيدرومورفومترية راسةاليندية والناصرية د( مصطفى كامل عثمان الجمبي , نير الفرات بين محطتي سدة 1)

 .22, ص 2014 , اه , كميو االداب , جامعة الكوفةدكتور  اطروحة
اطروحة  , لمعراق الوارد المائي ية حوض الفرات واثرىا في تحديدمناخىيدرو  , عدنان عوده فميح الطائي( 2)

 .21-20ص , 2012 كمية التربية )ابن رشد( , جامعة بغداد ,,  دكتوراه
 .28(  محمد فميح عواد الجنابي , مصدر سابق , ص 3)
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 ثانيا : السطح
تباين في مجرى  عكسو منيوحوضو ما  نير الفرات لواديح السطتحدد طبيعة خصائص    

مناسيب  تحديد ييؤثر ففاعات واالنخفاضات , والذي اثر و الف في االرتمن خالل االخت,  المياه
االنحدار في المناطق الشديدة  ماء تزدادالاذ ان سرعة جريان , سرعتيا ومعدل تصريفيا المياه و 

 النحت في عممياتنشاطو مما يؤثر في ضعف حركة الماء و ,  ًاانحدار  وتقل في المناطق االقل
 .النيرية السيما خالل موسم الجريان المنخفض في القنوات والترسيب 

 :الدراسةوتتمثل مظاىر السطح في منطقة 

 الوادي األعمى لنهر الفرات -1

والتي   , ية الى الفموجةوتشمل ىذه المنطقة السيل الفيضي الممتد من الحدود العراقية السور   
 وتتكون , (سم/كم 40-30) بمعدل انحدار , متر( 500-100) بين عرض النير فييا ما يتباين

في موسم  والتي يقوم النير بترسيبيا ,والطين بالغرين  الممزوجة من الرمال الناعمةرواسبيا 
 .(1)الفيضان 

 منطقة السهل الفيضي -2
مما و  ,ترسبات االنيار من التي تكونت شأن المناطق منبسطة شأنيا الفيضي منطقة ان السيل   

لمترسبات  تكون السيل الفيضي نتيجةو ,  امجاري االنيار قميل جد رىذا االنبساط ان انحدا يزيد
  .(2)المنطقة الذي تحتمو  المقعر الكبير ومألت بيا االلتواء , االنيار مياهالتي جمبتيا 

 سطح االرض ابرزىا عدد من مظاىرطقة السيل  الفيضي من ويتركز ضمن
 السهل الفيضي لنهر الفرات -أ

خالل ما  ومن ,الفرات عبر فيضاناتو المتكررة  ل الفيضي بفعل ارسابات نيرالسي يتكون   
حتى  من القائم ابتداء وما تحتويو من رواسب , دهتنتيي عن المائية التي الوديان والمسيالت وجمبت

متر( في  250-0) بينيبمغ اتساعو  كم( , في حين 4-1ما بين ) اتساعو غماذ يب تىيجنوب 
 .ىيتيقل عن ذلك حتى مدينة و  ديزيو  عانةقضاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 60ص راضي , مصدر سابق , ( عمياء حسين سممان البو1)
 .24, ص 1979خطاب صكار العاني ونوري خميل البرازي , جغرافية العراق , دار الكتب , بغداد ,  (2)
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القسم الشرقي من محافظة كربالء  فييتكون  بعدىا ,مباشرة شراف حافة اليضبة عمى النير إل
متر(  35ال يزيد ارتفاع االقسام الشمالية عن ) تضرسو , اذ قمةو  , يتميز في انبساط سطحوو 

 فوق مستوى سطحمتر(  23الى ) الجنوبية وفي اقسام في حين يصل ,ح البحرسطمستوى  فوق
والجنوب  الغرب الى الشرق والشمال الشرقي من تدريجيا انحداره يكون وفق ذلكعمى و  البحر ,
االول يتمثل في مناطق  القسم , الى قسمينالمناطق  وينقسم السيل الفيضي في ىذه.  (1)الغربي

االكتاف  الفرات ويطمق عمييا اسم مستوى سطح الماء في نير ترتفع عنوالتي  اكتاف االنيار
 .(2)اما القسم االخر من السيل الفيضي فيتمثل بمناطق احواض االنيار, الطبيعية 

 المدرجات النهرية لنهر الفرات -ب
مو الفيضي سي في,  النحت الراسي والجانبي لنير الفرات عممتي بفعلالنيرية  المدرجات تتكون  

ويبدأ في تكوين  , عن منسوبو مدرجتين يرتفعان يترك عمى جانبية وفان راسيايتم النحت  فعندما
ليبدأ في الترسيب مكونا سيال   , بعيدا عن القناة النيرية تراجع المدرجات منعطفات عمى حساب

  .(3)السابقتيناقل منسوبا من المدرجتين  ًافيضيا جديد
 والمستنقعات االهوار –ت  
ا غالبا ييف والتي تنتيي , والقرنةالناصرية العمارة و  مثمث يقع بين مدن بشكلىذه المنطقة تمتد   

ومعظم مياه االنيار في ىذه المنطقة تضيع في  , الدلتاسيول  فروع االنيار الكثيرة الخارجية من
 (3ينظر خريطة ) .(4)االىوارالمستنقعات و 

 
 

____________ 
 . 62-61ص راضي , مصدر سابق , عمياء حسين سممان البو (1)
 اطروحة دكتوراه ,  نير الفرات بين الخضر والقرنة , وش الخفاجي, ىيدروجيومورفولوجية( سرحان نعيم طشط2)

 .182, ص  2008 االداب , جامعة بغداد ,كمية 
 . 63ص راضي , مصدر سابق , عمياء حسين سممان البو( 3)
 ,1ج ( محمد ازىر سعيد السماك واخرون , العراق دراسة اقميمية , وزارة التعميم العالي والبحث العممي ,4)

 27, ص1985
 .



 الخصائص الطبيعية غير المناخية في وادي نير الفرات  .......................المبحث الثاني 
 

 
21 

 
 وادي نير الفرات في العراق( اقسام السطح في منطقة 3) خريطة

م2008مة, قسم الخرائط , بغداد , المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: وزارة الموارد المائية , مديرية المساحة العا
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    بنحو ةا عن الفموجانحدار  وبشكل اقل,  والرمادي ىيت يقل بين ر مجرى نير الفراتاانحد ان  
عند  متر( 25)وتدريجي الى نح شكلب ليقل الينديةجريانو عند سدة  ثم يأخذ بعد,  متر( 500)

سوء  دي الىويؤ  مر الذي ادىاال, متر( عند محطة الناصرية 5) ما يقارب من ىوال, الشنافية 
 دالموا وزيادة كميات , الذي يعمل عمى زيادة مشكمة مموحة التربة وتغدقيا , الصرف الطبيعي

, ثم الى ىور الحمارومن  ,ناصرية وال السماوةبين بعد جريانو  السيما , الغرين والطين منالمترسبة 
وزيادة  المواد العالقة في المياه نسبة من خالل زيادة , نير الفرات مياه وبالشكل الذي يؤثر في نوعية

 ليصل ,الغربية  ضمن اليضبة التدريجي باالرتفاع نير الفرات يأخذحوض  اال ان .عكورتيا 
 . (1)( عند الحدود االردنية السعوديةمتر 900) اقصاىا الى

 ثالثا : التربة
ما  يتراوح عمى ارتفاع  ,صخور القشرة االرضية  الطبقة اليشة التي تغطي التربة عمى انيا تعرف   

واليواء العضوية  المعدنية من الموادخميط معقد  مزيج او وىي ,متار ا عدة الى بضع سنتيمتراتبين 
والغالف الغازي   بين الغالف الصخري ستمرار ناتج عن تفاعلار بمتطو فيي جسم   ,( 2)والماء

 .(3)المائي والغالف الحيوي والغالف
 السيول من جرفتيازمنية طويمة والتي ممتيا مياه النير مدة ح ة ,تربة منقول وادي الفراتتربة  تعد  

 اعوارتفالفيضانات  يتم نقميا في مدة والتي غالبا ماوضفافو نحو مجراه  ,وديان حوض الفرات 
 في نشأتيالمسؤولة ا لمعمميات تبعا , تباينت التربة في المنطقة اقط االمطار, وبناء عمى ذلك فقدتس

 البشري .مواد المكونة , فضال عن العامل وال لتكوينيواالجيولوجي مثل العامل , او تطورىا 
 :وىيوتوجد في منطقة الدراسة انواع من التربة 

 تربة السهل الفيضي -1
 . االنيار وتربة االىوار والمستنقعات( ىذه التربة ) تربة اكتاف االنيار وتربة احواضتتضمن و    

_____________ 
 .65راضي , مصدر سابق , ص ( عمياء حسين سممان البو1)
 .13, ص 1981, البصرة ,  1( عمي حسين شمش , جغرافية التربة , ط2)
, 1998, دار صفاء لمنشر , عمان ,  1ط  حسن ابو سمور وعمي غانم , المدخل الى عمم الجغرافية الطبيعية , (3)

 .153ص
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 كتاف االنهارأتربة  -أ
 ة ,الناصريمدينة  الفرات حتى نير جانبي وعمى,  الفيضي بداية السيل تمتد ىذه التربة مع   

لنير  رةالمتكر بفعل الفيضانات  ت, وقد تكونالنيرضفاف  عة عمىالمرتف ىذا النوع النطاقاتويغطي 
 وغرين وطين من رملالقريبة  ضفافو عمى يحممياالمواد الخشنة التي  يببترس اذ يقوم النير ,الفرات 

تمتاز ىذه  . االرض عن مستوىمتر(  3 -0,5) النير بنحو جانبي رتفع عمىي مت نطاقافشك ,
بجوده صرفيا الطبيعي و وتمتاز كذلك بعمقيا  , خشنة ةذات نسج تربة فيي , التربة بخشونتيا

 3-0,5) بحدود بسبب ارتفاعيا عنو ,ليا  النير المبزل الطبيعيعد مجرى ي اذ, ل جيدة لمبز  قابميتياو 
ض مستواىا نتيجة الزراعية , وقد ينخف من الصنف االول من الناحية عميو تعد ىذه التربةو ر( , مت

مما خروج الماء عن المجرى عند ارتفاع المناسيب و  , ةالطموي الموادترسب النير بفعل  قاعارتفاع 
 .(1)فييا الجوفي يؤدي الى رفع منسوب الماء

 حواض االنهارأتربة  -ب 
 من تجمع ذه التربةىتكونت وقد  ,االنيارمجاري  عننسبيا  البعيدة ىذه التربة في المناطق تمتد   

ليذا فيي  االنيار جاريمحمميا بعيدا عن  تستطيع مياه الفيضانات التي , ناعمةال الدقيقةالترسبات 
 الذي  يظير خمفالنطاق ا في ىذا نسبي الحجمالصغيرة م , تترسب المواد العالقة و ناع ذات نسيج

من , %( 70-50) التي تتراوح نسبتيا الطينية التربة طابع فييا ويغمب االنيارتربة كتوف  نطاق
 , %(30-15) وكذلك تحتوي عمى نسبة عالية من الكمس تتراوح بين ,االخرى العناصر  مجموع

مما يرفع  , م( عن تربة كتوف االنيار 3-1ىذه التربة بحوالي )تحتميا  وينخفض سطح المنطقة التي
م( ويظير ىذا النطاق في 2,5-1,5يتراوح بين) عمق والذي يقع عمى ,الجوفي فييا  الماء منسوب

عة الى الشرق وغرب شط الواق كما يظير ليشمل المنطقة ,مقدمة سدة اليندية  شمال محافظة بابل
 (.4) ينظر خريطة .(2)ويوجد في شط الكوفة والعباسية, الحمة وشط اليندية 

 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45-44,  مصدر سابق , ص ( خالد مرزوك رسن الخميفاوي1)
. 62مصدر سابق , ص( مصطفى كامل  عثمان الجمبي , 2)
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 ( انواع التربة في منطقة وادي نير الفرات في العراق4) خريطة

م.2007الشركة العامة لممسح الجيولوجي والتعدين, بغداد ,  المصدر: من عمل الباحث : باالعتماد عمى:
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 المستنقعاتو تربة االهوار  -ت

 لوىي  تشك ,دورية  بصورةالغمر تتعرض لظاىرة  التي المناطق في من التربةالنوع  ىذا يظير   
 تمتازاالنيار , وىي تربة  وبين تربة احواضو الدائمي االىوار والمستنقعات الحد الفاصل بين

في زراعة  معظمياتشغل و , ( سم60-30) دبحدو  الجوفي مستواىا وارتفاع منسوب الماء بانخفاض
 فمعظميا تربةبطيئة  فييا ليواءواحركة الماء  تكون ,ناعمة  ةنسج تمتاز بو من بما الرز محصول
والمسافة ( غرام ميكا 1,30فييا ال تقل عن ) والكثافة الظاىرية , طويمةتحتفظ بالماء لمدة طينية 

 ال تقل عن pHودرجة تفاعل , ( غرام12) عنتقل  اما المادة العضوية فيي ال, ( %42) عن
مموحة ان  , كذلك  نجدشديدة القموية مما يجعميا متوسطة الى  , تربة ىور الحمار كما في( 7)

تربة  وىي بذلك (ديسيمنز/م14,4-10,5) ن( ما بيسم30-0العمق االول ) ترتفع فيىذه التربة 
 .(1)كاربونات الكالسيومالحتواىا عمى , المموحة متوسطة 

  الغربيةتربة الهضبة  -2

 الرمميةالتربة الصحراوية  -أ
 ويظير ىذا النطاق  في ,منيا  الصخور نفسيا التي تكونتمنشقة من  بارة عن تربة محميةع  

في  ,الغربية  طراف الغربية والجنوبيةباأل وادي الفرات فيظير في منطقة, اليضبة الغربية سطح 
 التربة ناصرية غرب الفرات , وتعد ىذهوالوالقادسية والمثنى النجف كل من محافظات كربالء و 

, ( سنويا مميمتر100عمييا عن ) المتساقطة كميات االمطار اذ تقل , ا لظروف مناخية جافةنتاج
,  ضعفا 40السنوي يفوق مجموع التساقط بحوالي  ووترتفع فييا معدالت التبخر حتى ان مجموع

طار السنوية وبسبب قمة االم , نادر لمنباتات الصحراوية نمو اال عمى دال تساعىذه  التساقطوكمية 
 . (2)العضوية لتربة فقيرة  بالموادا اضحتوزيادة  نسبة التبخر 
 التربة :ومن اىم انواع ىذه 

 
_____________ 

 .35واد الجنابي , مصدر سابق , صمحمد فميح ع  (1)

. 63, ص سابق, مصدر  مصطفى كامل عثمان الجمبي (2)
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 الجبسية المختمطةالتربة الصحراوية  -1  

 بعضالغربية , عدا الحافة الشرقية ليا و لميضبة  المتقطعة معظم الحافات في التربةىذه تتمثل  
بتربة احواض  مقارنة,  مموحة فيياال بانخفاض نسبة ىذه التربة تتميز , فييامناطق المحمية ال

 .(1)الفيضيضمن السيل  لتصريفاوالرديئة  بالغرينالمطمورة  راالنيا
 ماوةوالس الناصرية بينطقة المحصورة المن السفمى وضمن الوديان في منطقة التربة وتوجد ىذه 

التربة التي  من نوعوىي , الشرقية من منطقة الحجارة  االجزاء حتى تمتدو ,  من نير الفرات بالقرب
 .(2)المختمفة التعرية  من خالل عوامل المنقولة المكونات الجبسية تكوينيا تغمب عمى

 الرممية التربة -2

بفعل مختمف المواد المنقولة بواسطة   التي تكونت, لكثبان الرممية ا نطاقفي  التربة ىذهتقع    
ىذا النطاق في  ويظير,  القديمة مجاري االنيارمن قيعان المنقولة  المواد من وكذلك ,الرياح 

تحديدا  , الغربي وجنوبياب مدينة النجف غر  كما يظير في ,بابل  محافظة ناالقسام الشرقية م
غرب مدينة النجف والى الجنوب  كم(25-15) عمى بعد تمتد التيالكثبان الرممية  نطاق عند

 .والناصرية وعمى شكل شريط يمتد بين السماوة ,غرب محافظة القادسية  وجنوب ,الغربي منيا 
رممية  ومزيجي او رمميةتربة وىي وتتكون من الرمال , خشنة  ةذات نسجبانيا  تتصف ىذه التربة   

بسبب تربتيا  النبات الطبيعي بة تقريبا منالتر ىذه  ويخمو سطح ,والكمس خميط من الكوارتز  وذراتيا
تفاظ االحن دو  لمياه االمطار المتساقطة بالتغمغل سريعاالتي تسمح  , ذات المسامية العاليةالخفيفة 

بالمواد ً وتعد ىذه التربة فقيرة جدا , منخفضا ييافلذا يكون منسوب المياه الجوفية  ,بيا 
 .(3)العضوية

 
 

_____________ 
 32( محمد فميح عواد الجنابي , مصدر سابق , ص1)
 . 49- 48( خالد مرزوك رسن الخميفاوي  , مصدر سابق , ص2)
 . 64, ص سابق, مصدر  مصطفى كامل عثمان الجمبي (3)
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 المائية الموارد ً:رابعا

لجميع  قصوى  وىي ضرورة , النباتو  والحيوان نسانلإل الحياة مصدرالمائية  الموارد تعد  
اىم عناصر البيئة ويشكل  , عميو انتاج الغذاء كزيرت مورد حيوي فالماءاالقتصادية , النشاطات 

 .(1)ةالحيا وبانعدامو تنعدم, كافة وديمومتيا في ميادين الحياة  الذي اعطى حيوية النشأة
قط استتحيث تغذيو االمطار والثموج التي ,  في تركيا من منابعوالمائية  نير الفرات ايراداتو يستمد  
واخرى ( 3مميار م 3)ر عمى يحصل النيو , سنويا  (مميار متر مكعب 20)حوبن ,فصل الشتاء  في
من  (3مميار م 3) يضاف ليا حوالي , يدخل االراضي السورية ان قبل ,العيون ر ومياه االمطا من

النير سورية وحتى  عد ان يعبروبى شمال سورية ومن روافده فييا , عمقط استت التي مياه االمطار
 , مياه السيولبو  هما تمدباستثناء  ,جديدة  فات مائيةاضااية  يتمقىالتقائو مع نير دجمة , يكاد ال 

 في العراق. الواسعفي االودية عمى امتداد حوضو تتجمع  التي
يتضح   ,(2)من اجمالي االمكانات المائية لحوض نير الفرات ينبع من تركيا (% 88,7) حوالي    

 ( وجود تباين في معدل التصريف المائي الشيري لنير الفرات , وىذا ناتج عن تباين2من الجدول )
االرض , وان معظم محطات النير  المائي وانحدار االمطار , وتباين التجييزكميات 

, وسبب ذلك زيادة االستيالك والضائعات المائية ًاقص فييا معدل التصريف جنوبااليايدرولوجية يتن
, فضال عن وجود الخزن المائي في تركيا وسوريا وفي اعالي الفرات , اذ يصل معدل التصريف 

/ثا( ليتراجع الى 3م 472,1/ ثا( وعند مدينة الفموجة )3م 528,3السنوي في سد حديثة )
يندية , في حين يصل مجمل التصريف لشطي الكوفة والعباسي الى /ثا( عند سدة ال3م280)
 . (3) /ثا( في الناصرية3م 192,5/ثا( ثم يتراجع التصريف بعدىا بشكل كبير الى )3م 211)
 

___________ 
,  في انتاج  محاصيل الحبوب الرئيسةلشامية واثرىا خصائص تربة قضاء اعبد الرضا العبادي ,  ( زىراء ميدي1)

 . 37, ص 2011, جامعة القادسية ,رسالة ماجستير , كمية االداب 
)الطبيعة والسكان( , دار  ( محمد دلف احمد الدليمي وفواز احمد الموسى , وادي نير الفرات في سورية والعراق2)

 16ص , 2009 , الفرقان
 م . 7102دارة الموارد المائية , بيانات غير منشورة , بغداد , وزارة الموارد المائية , المركز الوطني إل( 3)
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,  والثمجي, مق بالتساقط المطري ما يتع ات منيابمؤشر الصرف المائي لنير الفرات  نظام يرتبط  
نظام ويتأثر  كما , ذوبان الثموج واثرىا في الحرارة ةفصمي , كذلك التفاوت في درجال وزيعياو 

حدار درجة االنالنبات الطبيعي و و  , الجيولوجيةكالبنية  اخرى , طبيعية ئي بمؤشراتالما الصرف
الى  تأثير العوامل البشرية  , باإلضافة ريةالجا مقدار المياه في كل منياتأثير  ومدى,  لممنطقة

 .ريع الري االخرى مشاكإنشاء السدود والخزانات و 
الى التفاوت في كمية ذلك ويرجع , رات بين موسم واخرالف نظام الصرف المائي  لنير يتباين   

مياه  منسوبرتفع فييما يوىنالك فصالن , موسم واخر  بين, و االمطار المتساقطة بين سنة واخرى 
بسبب االمطار التي , ارالى نياية اذالثاني  شير تشرين مننير الفرات , اذ يبدأ الفصل االول 

والذي تحدث فييما  , نيسان ومايس يالفصل الثاني يكون في شير واما ,  االشيرتسقط في تمك 
 .(1)العميا منابع  النير ذوبان الثموج في عنضانات الناتجة الفيموجات 
 : النبات الطبيعيخامسا

من حيث  , الطبيعية لظروفياعكاسا مناطق العالم انفي اي منطقة من  الطبيعي يعد النبات   
متربة ونوعيا ليكون  كما , ظروف تصريفيا او , ارد المائيةالمو  والتضاريس واالنحدار ا المناخ او
 العوامل الرئيسة المؤثرة في من ويعد المناخكما , (2)ذلك وخصوبتيا ودرجة مموحتيا اثر في وسمكيا

 عناصره المختمفة المتمثمة بدرجات من خالل وذلك , الجغرافية كافة االقاليم في , نبات الطبيعيال
. (3)الطبيعي ميم وفعال في النبات روالتي ليا دو  ,التساقط  والرطوبة و الحرارة واالشعاع الشمسي 

 ىو االتي:ات الطبيعي ضمن منطقة الدراسة والنب
 

_____________ 
لة رسا وحديثة , الفرات بين ىيتفي حوض ن الجبوري , نظم المياه الجوفية تحسين عمي حسي ىاجر (1)

 .91ص ,  2013ابن رشد , جامعة بغداد ,  التربية ماجستير, كمية
( ماجد السيد ولي محمد , اثر العناصر المناخية في خصائص التربة في منطقة السيل الرسوبي , مجمة 2)

 . 1, ص 2004( , 1الدراسات الجغرافية , كمية االداب , جامعة البصرة , العدد )
ديالى ,  في محافظة في توزيع النبات الطبيعي , اثر المناخنصيف جاسم  سيى جاسم( عبد اهلل حسون محمد و 3)

 .1, ص 2017مجمة ديالى,  كمية التربية , جامعة ديالى , العدد الثالث والسبعون , 
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 (7جدول )

 (م7106-0916)/ ثا( للمدة 3لتصريف نهر الفرات في العراق )مالشهري والسنوي  لالمعد
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 االنهار نباتات ضفاف -1
 تخترق , حيث النباتية مع باقي االقاليممتداخال يكون  تمتاز ىذه النباتات لكون امتدادىا   

دخولو الى العراق مخترقا  ابتداء من ات يمتدالفر  المختمفة , فنيراقاليم العراق الجغرافية  راالنيا
 وفرة بسبب ,بكثافتيا ىذه النباتات تمتاز حيث , الفيضي  لثم يمتد الى السي ,الغربية  اليضبة

الحمفا والثيل والشوك والعاقول والغرب  حشائشالسوس و  عرق)يا ومن اىم, ائية الموارد الم
 . (والعوسج والصفصاف الطرفةو 
 نباتات االهوار -2 

االمر الذي اتاح المجال  , السطح بانخفاضاجزئو الجنوبية  ضي والسيما فيالفيالسيل يمتاز    
التي تمتد ما بين  ,في ىذه المنطقة  مستنقعاتاىوار و امام تجمع مياه نيري دجمة والفرات بشكل 

ونتيجة , الحويزة اىم ىذه المسطحات  وىورالحمار  ىور ويمثل, والبصرة العمارة مدن الناصرية و 
 متازوي ,بالماء  اصبحت تربة مشبعةلذلك  , بشكل دائم طول العامالماء لسطح التربة  لتغطية
  .(1) اليائماتانواع في ىذه المنطقة بكثافتو وىو القصب والبردي وبعض  الطبيعي المنتشر النبات

 الصحراوية النباتات -3
 الحراري اليوميبالمدى  والتي تتميز, لغربية اتوجد في منطقة السيل الفيضي واليضبة     

 150-50) ينحصر بينالذي  سقوطيا بمعدليا العامالمتفاوتة في  واالمطار , السنوي الكبيرو 
وعمى ىذا االساس تأقممت ىذه النباتات مع حالة المناخ , ديد الش فيي تتعرض الى التبخر , (ممم
جل قصيرة اال فصميةحيث تنقسم نباتات ىذه المنطقة الى نباتات  ,ئدة في ىذه المنطقة السا

النباتات و  )الحمبة والبابوك والشعير البري( فصل القادم واىمياال في وتبقى بذورىا في التربة لتنمو
,  والسدر, والشوك )األثل تتكيف مع الجفاف والحرارة العالية مثل ةالمعمرة وىي دائمي

  .(2)والقيصوم(
 .(5ينظر خريطة )

_____________ 
 , الزنكنة , اثر العناصر المناخية عمى التوزيع الجغرافي لمنبات الطبيعي في العراقمحمد  ليث محمود (1)

 . 206, ص 2006 , اطروحة دكتوراه , كمية االداب , جامعة بغداد
 .44عوده فميح الطائي , مصدر سابق , ص ( عدنان2)
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 الطبيعي في منطقو وادي نير الفرات في العراق( التوزيع الجغرافي لمنبات 5خريطة )
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 تمهيد

 (1)معمرة  عشبية وحولية والقميل منياوىي  نباتات  ,محاصيل البستنة احدى  تعد الخضر    
ثمارىا او سيقانيا وتؤكل عادة  , واحد لنباتات التي تنمو لموسماوتتميز محاصيل الخضر بانيا 

 محاصيل الخضر وتعد .(2)مركزة وتكون سريعة التمف وتحتاج الى خدمة , اوراقيا او جذورىا او 
 ئية , نظرا ال انيا تشكلالغذاتأتي بعد محاصيل الحبوب في االىمية في االىمية , وىي غاية 

 نةمختز  الكاربوىايدرات التي تكونمن  ذاء االنسان , فيي تحتوي عمى نسبة كبيرةغجزءا ىاما في 
بة عالية من نس باحتوائيا عمىتتميز , كما  عمى ىيأة سكر في شكل نشأ او , النبات في

 .في غذائو واالمالح المعدنية التي يحتاج الييا االنسان الفايتامينات 

ية  الطمب بتمب تقومنيا ألً انظر  يا المزارعونبوتتميز الخضر بانيا سريعة النمو , ولذلك ييتم   
من مما يحصل عمية المزارعون كثيرا  يفوق تحقق عائدا تتميز بانيا , كما انيا في وقت قصير
 في , وفي ضوء ما طرأ من تقدم ق المستيمكسو  الحاجة الييا وتوافرلشدة  ,رى المحاصيل االخ

باعتبارىا  , م مرونة الخضرعمى عدامكن التغمب  ,حفظ الخضربريد و التواساليب  النقلوسائل 
 امسواء محميا  , اماكن بعيدة ونقميا الى , سريعة التمف , ولذلك امكن حفظيا لمدة طويمة

 . بعض االنواعاالسواق الخارجية التي ال تنتج  تصديرىا الى

تحدث ظاىرة  صقيع  , فعندما  التأثر بالظروف المناخية المتقمبة وتتميز الخضر بانيا سريعة  
مفاجئ  ولذلك  رتفع سعرىا بشكليو منيا  ومن ثم يقل المعروض,  السريعتتعرض الخضر لمتمف 
في زراعة  ثرانيؤ  وىنالك عامالن اساسيان وعدم استقرارىا, اسعارىا  تتصف الخضر بتقمب

فة وبص واىم العوامل الطبيعية الظروف المناخية ,واالخر بشري الخضر وىما عامل طبيعي 
 .(3)خاصة درجة الحرارة

___________ 

مؤسسة المعاىد , وزاره التعميم العالي والبحث العممي , 1م , انتاج الخضر , طسعبد الجبار جا( فاخر ابراىيم الركابي و 1)
 .8, ص 1977الفنية , 

 .2, ص 2003ابراىيم محمد غنيم , اساسيات الخضر , كمية الزراعة , االسكندرية , العربي و ( سناء مرسي 2)

 . 218, ص 2000, دار الفكر العربي ,  1الجغرافية الزراعية ,  ط ىارون ,( عمي احمد 3)
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فان المناطق المعتدلة ولذلك  ,المناسب لمزراعة  والفصل الخضرفي نوع  امباشر  رانيا تؤثر تأثيأل
, عمى زيادة النمو الخضري  يساعد الخضر , الن ارتفاع درجة الحرارةما لزراعة ءىي االكثر تال

مثل البنجر والبصل الشتوية  فمنيا الخضر ,زراعتيا موسم اساس  صنفت الخضر عمى لكولذ
كالبامية والخيار والباذنجان والطماطم  ةالصيفي ومنيا الخضر , والفجل والبطاطا والثوم والجزر

 والفمفل االخضر.والبطيخ 

 ومتابعة ,خاصة  الخضر تتطمب عناية , الن زراعةىام في انتاج الخضر ولمعامل البشري دور  
 منتتطمبيا الخضر في كل مرحمة  بسبب العمميات الزراعية التيعمالة  مستمرة , وىذا يتطمب

 .(1)مراحميا 

وفي ما يمي سيتم التطرق الى مقدار العنصر المناخي الذي يتطمبو المحصول الخضري ,    
اذا ما توافر ان لكل محصول حدود مناخية ينمو ضمنيا ,  ذإوالذي يعد مالئما لنموه وانتاجو , 

 ذلك المقدار من عنصر الضوء ودرجة حرارة اليواء , ودرجة حرارة التربة , والمياه وعنصر الرياح 
االمر الذي يعني الوصول الى االنتاجية االعمى في ذلك المكان , بقدر ما تتعمق المسألة بالعامل 

 .المناخي 

 ات الضوئيةاوال: المتطمب

في ً االنبات , وذلك يعد ميم تطوريتطمبيا النبات في جميع  مراحل  ضرورةضوء الشمس يعد    
الطاقة الالزمة لمتمثيل الضوئي وصنع الغذاء , كما  يساعد عمى فتح  واغالق  مسامات  توفير

اليامة التي  تؤثر العناصر المناخية , والضوء من عممية النتح والتنفس تماما  و ر , األوراق والثغو 
 الخضراءتكوين الصبغة  ممية التمثيل الضوئي , وفي عمميةدور مباشر في ع في النبات , ولو

 . (2)()الكموروفيل

__________ 

 . 219( عمي احمد ىارون , المصدر نفسة , ص1)  

  (2 )  Hildreth ,J.R, mage  ness  and  johanmichelle effects  of climatic factors  on : 
Growing  plants  dimate and man, year book of Agriculture, 1841,p393.       
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تنمو اال اذا كانت صيل ان المحاال تستطيع نمو المحاصيل , اذ ل ىو شرط اساسوالضوء    
جزء المرئي  من , وان ال اخرمن  نوع الى  كمية الضوء التي يتطمبيا متوافرة , وان كانت متفاوتة

ن ا  و  واكتمال دورة حياه النبات ,, يكون لو اىمية كبيرة في النشاطات البايولوجية  االشعة الشمسية
كيمو لوكس( ,  20-8ين )تتراوح ب يتطمب اضاءةالطبيعي  تطورهاالفضل لنمو النبات و  الشكل

ال  ال تزىر اوبعض النباتات  , اذ ان النياروتتوقف مراحل نمو بعض المحاصيل عمى  ضوء 
  .(1) وكافية معينةتتوافر ليا ساعات ضوء يومية  لم تثمر ما

 نمو المحاصيل الزراعية.من سرعة تزيد  وىنالك عوامل مؤثرة

 هوكميت شدة الضوء -1

ة من الضوء الكمي الكمية المساحة , او ةوحد لوحدات الضوئية التي تسقط عمىا وىي عدد   
 رافي الجغ الموقعباختالف لمنبات  الضوء الواصل ةالمحصول , وتختمف شد يتطمبياالتي 

وتنخفض  باالتجاه  نحو القطبين , اي   من خط االستواء د بالقربوتزداالعرض ,  بحسب دوائرو 
 .(2)شماال وجنوبا

فصل الصيف , في  من العام , فتكون شديدة ذ تختمف شدة الضوء باختالف فصول السنةا   
وتختمف  المقدار في فصل الشتاء , ومتوسطة في الفصمين االنتقاليين )الربيع والخريف(وقميمو 

 تذكره , ال كما (3)ً اومساءعند انتصاف النيار , وتقل صباحا  , فتزداد الواحداليوم  باختالف
حتى منتصف  الشمس لضوء تزداد عند شروقا , اذ تشير الى ان شدة أبعض المصادر خط

 ..منتصف النيار وحتى الغروب من النيار, وتنخفض

___________ 

في محافظة اربيل )دراسة في  البقوليةأثير المناخ في  زراعة المحاصيل ( جنان  صكر عبد عزوز القره غولي ,  ت1)
 . 342, ص 2018, المجمد الثاني ,  226المناخ التطبيقي( , جامعة االنبار , كمية التربية  لمعموم االنسانية , العدد

المناخية , مكتبة الفالح , الكويت                دخل الى عمم المناخ  والجغرافية محمود عز وصفي , مضاري ناصر العجمي و  (2)
 .61, ص1987

في محافظة صالح  الزيتية المحاصيل الحرارة والسطوع الشمسي الفعمي عمى انتاجية , اثر الغراويمحروس عمي  ( مثنى3)
 . 73ص ,2010, جامعة تكريت , ن , رسالة ماجستير, كمية التربيةالدي
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االوراق  او مقداره , وتختمف قابمية عمى شدة الضوء وكثافتو الخضري لمنبات النمو ويتوقف    
 االوراق ومحتوى الورقة صل النمو وعمرف وذلك باختالف , عمى امتصاص الضوء الساقط عمييا

 .(1)ءالما من

 طول الموجة الضوئية -2

ولون  الضوئية الموجات عن خميط من ةعبار , الشمس  يكون الضوء الواصل لألرض من اشعة   
 وتكون عمى  قسمين:مستوى طاقتيا و  ,اطواليا  الموجات يتحدد بمقدار ىذه

 المرئية الضوئية االشعة -أ   

 0.74-0.4) اطوال موجاتيا بينتتراوح و  , % من االشعاع الشمسي41تكون  وىي اشعة    
 االشعةالنبات , وتعد  ةوىي ميمة بالنسبة لحياالضوئية , تشمل مجموعة االشعة مايكرون( , و 

ليرمونات ا وتكوين البذور سرعة انبات اذ تعمل عمى , المحاصيلفي  ااكثر تأثير  ئيةالمر  الحمراء
وعممية البناء الضوئي , الزىرية  والنمو الخضري والتكاثري , وكذلك تكوين الخاليا والبراعم

  .الجذور في النبات , وتعمل عمى رفع درجة حرارة التربة تكوينو 

 االشعة الضوئية غير المرئية  -ب

وتتراوح  , من االشعة الشمسية  %8وىي اشعة تمثل حوالي  , ومنيا االشعة فوق البنفسجية   
ر في نمو الكائنات الحية تأثي ميمة وذات, وىذه االشعة  مايكرون( 0,4اطوال موجاتيا اقل من )

 ن في طبقةاالوز , ولكن التعرض ليا لمدة طويمة يؤدي الى نتائج عكسية , ويمتص غاز 
 تأثيرىاوكذلك , الستراتوسفير القسم االكبر منيا , ويقي االحياء عمى سطح االرض من اضرارىا 

 .(2)الثمارفي الوان 

______________ 

 . 73, ص المصدر نفسوالغراوي , مثنى محروس عمي ( 1)

محافظة  ره الشمس فيصولي فستق الحقل وزىمح المناخ في زراعة ونمو وانتاجية ( فميح حسن محمد ضاحي , اثر2)
 . 88-87, ص2013ديالى , رسالة ماجستير, كمية التربية لمعموم االنسانية , جامعة ديالى ,
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 طول المدة الضوئية -3  

دى م لمنبات , وتختمف النباتات في مدة االضاءة واثرىا في العمميات الحيويةونعني بيا طول    
واخرى حرجة , واالستجابة  استجابتيا لمساعات الضوئية , فان لكل نبات مدة ضوئية مثمى لنموه

سطح الكرة االرضية , وليذا نرى ان لمنباتات عمى لمدة الضوء يعد عامال ميما لمتوزيع الطيفي 
طول المدة  المناطق االستوائية تبعا الختالفتختمف عن نباتات  , ليم شبو المداريةنباتات االقا
 الضوئية.

 :عمىلممدة الضوئية وتقسم  وتختمف النباتات في حاجاتيا

 الطويل نباتات النهار -1

النوع   ما تسمى نباتات ىذا ًة, وعاد تعرضت لمدة ضوئية اطول اذا وىي نباتات تزىر    
 .(1)ومنيا محصول الذرة ومحصول الرقي ساعة ضوئية(14تحتاج الى اكثر من ) التيتات النبا

 نباتات النهار القصير -2

ساعة(  12) اقل منوىي تحتاج الى مدة اضاءة  ,ىي النباتات التي يناسبيا النيار القصير   
اقصر من المدة الحرجة , ومن   تكون فييا مدة االضاءةمنطقة  نباتات النيار القصير فيوتنمو 

 .البطاطا والباقالءالنيار القصير نباتات نباتات الخضر ذات 

 النباتات المحايدة -3

واسع من  في مدىىذه النباتات  المدة الضوئية , وتزىر التي ال تتأثر بطول نباتاتوىي ال   
 .(2)والكرفس والخسالثوم ساعة( مثل 14-10) تحتاج الى مدة ضوئية بينو  ,الحرارة  درجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40( وفاء موحان عجيل البديري , مصدر سابق , ص1)

, 1984, جامعة صالح الدين , 1سعد زغمول النجار , مبادئ عمم البستنة , ط( كريم صالح عبدول و 2)
 .73ص
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( يتطمبان  )البطاطا والباقالء ( ان الحدود الضوئية المثمى لمحصولي3) يتضح من الجدول   
ساعة  14باقي المحاصيل )ساعة( , في حين تتطمب  12-10من ) متوسطةضوئية  مدة

 الكرفسوالخس والفجل و  والجزر والقرنابيط )البصل والثوم وىي كل من المحاصيلضوئية(, 
-6) محصورة ما بينلمحاصيل الخضر الشتوية , الدنيا  الضوئية, اما الحدود  والسبانغ(

 .ساعة(18-16) محصورة ما بينساعة( والحدود الضوئية العميا 12

 ) ساعة / يوم ( المتطمبات الضوئية لمحاصيل الخضر الشتوية (3) جدول

 المصدر: اعد ىذا الجدول باالعتماد عمى:  

 رسالةالزراعية في محافظة النجف ,  لبزراعة المحاصيالمناخية  عيسى العنكوشي , عالقة الخصائص ىيفاء نوري (1)  
 .71, ص 2004ماجستير, كمية التربية , جامعة الكوفة , 

االداب , جامعة  كمية  دكتوراه , اطروحة, في زراعة المحاصيل البقولية في العراق واثرة حميد رجب الجنابي, المناخ  (2)  
 .25, ص 2003بغداد , 

 ماجستير, كميوة الخضر في العراق, رسالمحاصيل ( سماح عامر ابراىيم , اثر المناخ في التباين المكاني لفصل نمو 3)  
 . 163-159, ص2015 , جامعة بابل , التربية لمعموم االنسانية

 الحدود الضوئية المحصول
 الدنيا

 الحدود الضوئية
 المثالية

 الحدود الضوئية
 العميا

 16 12-10 7 البطاطا
 18 14 11 البصل
 16 14 12 الثوم
 16 12-10 6 الباقالء
 16 14 9 القرنابيط
 16 14 9 الجزر
 16 14 10 الخس
 16 14 9 الفجل
 16 14 9 الكرفس
 16 14 9 السبانغ
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 ثانيا : المتطمبات الحرارية

تؤثر في  ذإل الخضر وتطورىا , في نمو محاصي ًتأثيرا اكثر العوامل البيئيةتعد درجة الحرارة    
مراحل نموىا من  مرحمة زراعة البذور الى النضج , ولكل  مراحل النمو النباتي , بدءا منجميع 
)وىي  Minimum Temperatureحرارة صغرىالخضر درجة ل محصول من محاصي , ولكل

 Optimum Temp( , ودرجة حرارية  مثمى النمو حرارية يمكن ان يحدث عندىا اقل درجة
)وىي اعمى  Maximum Tempعظمى  نمو( ودرجة حرارةالاقصى  )وىي التي يحدث عندىا

 تتأثر العمميات ذلكدرجات الحرارة عن  , وعند زيادة( النموعندىا يحدث  جة حرارة يمكن اندر 
 .(1)الحيوية سمبا

واىميا  في النباتات تحدث التي ,الفسيولوجية ان درجة الحرارة تؤثر في اغمب العمميات   
 والنتح والتنفس وتكوين االزىار وعقداء والعناصر الغذائية , التركيب الضوئي , وامتصاص الم

 .الثمار ونضجيا  ونمو الثمار

فبعضيا تتطمب حرارة  ,في احتياجاتيا الحرارية  وبالنسبة لتكوين االزىار فان الخضر تختمف  
 يتطمب حرارةالكرفس , وبعضيا والميانة والجزر والبصل و وندر كالش , ألزىارىا منخفضة نسبيا

اوانيا ,  بغير جتنض مرتفعة ارةحر عند تعرضيا الى درجات  ان الثمارمرتفعة نسبيا كالخس , كما 
 لدرجات الحرارة  كما ان , نقل والخزنلم قابميتياو  ولونيا حيث طعميا يئة منرد وتكون نوعيتيا

  .(2) الغذائيةامتصاص الماء والعناصر عمى  وقدرتياالجذور ونشاطيا  كبير في نمو تأثير

 

_________ 

الخضر, جامعة القاىرة ( احمد عبد المنعم حسن ومحمد عبد المجيد بدوى واحمد حسن خريبة واخرون , انتاج 1)
 .55, ص 2003,

 ي والبحث العممي , انتاج الخضروات , منشورات وزاره التعميم العالعبد العظيم كاظم محمد , اساسيات ( 2)

 . 48-47, ص1982
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 الدنيادرجة الحرارة  -1

ىذه الدرجة  كما ما دون  في , او يتوقف النمو,  وىي الدرجة الحرارية التي يبدأ عندىا النمو   
النبات  وظائفو ,  ي تأديةف منمو يؤثر سمبالان انخفاض درجة الحرارة الى ما دون الحد االدنى 

درجة انخفضت وىالكو , وخاصة اذا ما  ى موت النباتال ولكن ليس من الضروري ان يؤدي
رجة الحرارة دون انخفضت دما  ااذ اما , قصيره وفجائية  في مدة النخفاضاحدوث  تكررو الحرارة 

موت النبات , ويعود سبب موت النبات عند تعرضو  فقد يسبب احيانا ,اطول مقدارىا االدنى مدة 
 الداخمي لمتركيب ًاضرارايسبب  وتجمد الماء داخل  النبات ,  لىا ,المنخفضة  لدرجات الحرارة

فيؤدي الى تمزقيا وموتيا  ,الخمية  وضغطا عمى جدرانميكانيكيا  اضرر  يكونة , اذ النباتيلمخمية 
 العممياتاذ تتوقف  ,النباتية الخمية  ي تركيب البروتين داخلتغير ف يؤدي الىانو  , كما
نتيجة لتجمد الماء  ,من  داخميا ينفذ  الذيفقدان الماء بسبب و  نتيجة لزيادة المزوجة ولوجيةالفسي
  .(1)الخاليا  بين

رية التي تنخفض الى ما دون الصفر المئوي , الحرا الحرارة الدنيا , الدرجة وال نعني ان درجة   
دون غيره  معين الذي  يتحممو نباتوىو المقدار االدنى  ,الصفر المئوي  بل يمكن ان تكون  فوق

اال نادرا في  قصيرة , وىذا ما لم  يحصل لمدة كانوان  الماءرقنا الى تجمد , ولكننا ىنا تط
الزراعية  في الكثير من اقاليم العالم ذلك يحصل شتائيا , اال ان دراسة , بسب  دفء المنطقة 
 بضرر النبات . ما يتعمق  ذلك مما جعمنا نشير اليو بقدرً , اشتاء

والتي تكون الحد  , الشتوية الخضر الدنيا لمحاصيل الحرارة ان درجة (4) الجدول ويشير  
)الخس حاصيل ىي لمالخضري  النبات يتحمميا ةدرجة حرار  التي يتحمميا النبات , وادنى االدنى

 ىذه دنيا لنمو ( كأدنى درجة حرارة5م5-2البصل ), ولمحصول  (5م2ىي ) السبانغ(والفجل و 
-5)( و5م10)البطاطا والقرنابيط( ) ( ولمحصولي5م6فممباقالء ) المحاصيل اما بقية,  المحاصيل

 ( .والكرفس لمحاصيل )الثوم (5م10

____________ 

الحنطة في العراق , مجمة  ربذو  نباتألتربة في تحديد الفترة  المثالية ( صباح محمود الراوي , اثر حرارة ال1)
 .221, ص 1990( ,25و 24العددان ) الجغرافية العراقية , الجمعية
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 (4جدول )

 الشتوية والمثالية لمحاصيل الخضر والعميامتطمبات درجات الحرارة الدنيا    

 اعد ىذا الجدول باالعتماد عمى : -المصدر:  

 .90, ص 2015جامعة القاىرة , , كمية الزراعة ,  1احمد عبد المنعم حسن , اساسيات وتكنولوجيا انتاج الخضر , ط( 1)

,  200 3 , كمية الزراعة , جامعة البصرة ,1, ط بطاطا(-كرفس-( احمد عبد المنعم حسن , انتاج الخضر الخيمية والعميقية )جزر2)
 . 111- 38ص

, الدار العربية لمنشر والتوزيع ,  1والباردة  في االرضي الصحراوية , طلمنعم حسن , انتاج  خضر المواسم المعتدلة ( احمد عبد ا3)
 .60, ص  1994

-2010بسام ابو ترابي وابراىيم البسيط  , انتاج محاصيل الخضر , منشورات جامعة دمشق , كمية الزراعة ,( ميتادي بورس و 4)
 . 200, ص 2011

في العراق , اطروحة  دكتوراه , كمية االداب , جامعة بغداد , البقولية  ناخ  واثرة  في  زراعة المحاصيلرجب الجنابي , الم( حميد 5)
 .55, ص 2003

, جامعة بغداد ,  عمميالتعميم العالي  والبحث ال والخضر , وزارهتار , انتاج الفاكية فيصل عبد اليادي المخ( مكي عموان الخفاجي و 6)
 .    393, ص 1989

   
 المحصول

 درجة الحرارة
 الدنيا

 درجة الحرارة
 العميا

 درجة الحرارة
 المثالية

 5م21-18 5م29-27 5م10 طاطاالب
 5م20-15 5م30 5م5-2 صلالب
 5م20-15 5م 30 5م10-5 ومالث
 5م20-18 5م25 5م6 اقالءالب

 5م22-17 5م30 5م10 القرنابيط
 5م20-15 5م30 5م10-4 ـزرالج
 5م20-17 5م27-24 5م2 خسال
 5م20-15 5م27-24 5م2 جلالف
 5م25-18 5م30 5م10-5 رفسكال

 5م23-20 5م30-27 5م2 بانغالسـ
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 ان ادنى درجة حرارية لمحاصيل الخضر الجدول لمحصول الجزر , ويبين( 5م10-4)و 
 . (5م10دنيا ىي ) درجة حرارية واعمى, ( 5م2ىي ) بالدراسة المشمولة

   ادرجة الحرارة العمي  -2

ىي النمو , و  ال سيما, الحيوية  وفعالياتات النب القصوى التي يمارس فييا ىي الدرجة الحرارية  
تعد ضارة  ى ان ىذه الدرجات الحرارية قد الاالشارة ال فو , وينبغيصنتتباين وفقا لنوع النبات و 

 الزمة اتعد حدود وانما ,االخرى  ىي ضارة قد ال تعدبالنبات , كما ان الدرجات الحرارية الدنيا 
 . (1)لنمو النبات

 الصيفية تتحمل فييا , فالمحاصيل يزرع المحصول او المنطقة التي يختمف تبعا لنوع الحدوىذا   
ل قدرة المحاصيل عمى تحم, كما تتباين  الشتويةالمحاصيل  الحد اكثر مما تتحمموارتفاع ذلك 

 الحرارة تحمال لدرجات ل االولى تكون اقلالمراحايضا , ففي  انموى اثناء مدة الدرجة في ىذه
درجة الحرارة عند حدىا االعمى يؤدي  تفاعان ار  كما المتقدمة , نموىا مقارنة بمراحل ,العالية 

الحرارة الى  ول درجةصو ميمك لمنبات , وعند  حدصولو الى و  حتى ,المحصول  الى بطء نمو
عا , يرافقو طب الصيفية بالنباتات يختص اتية , وىذا ماالنب معظم الخاليا تموت ( قد5م55)

 عممياتحساب  عمى, عمميات النتح  زيادة من خالل النباتية اةلمحي المائي التوازن في اختالل
 .(2)في النبات البروتين نسبة نبياجاالى  وتقل , تصاصاالم

 ( 5م30) ىيالخضر الشتوية حرارة تتحمميا محاصيل  درجة اعمى انالى ( 4) ويشير الجدول  
الحرارة درجات ( , كما ان ارتفاع سبابغوال سوالكرفوالثوم والجزر والقرنابيط  )البصل لمحاصيل

 صيلمحا تمييا وفي انتاجيا , ثم , من ذلك يؤدي الى اضرار قي نمو ىذه المحاصيل اكثر
 (.5م 29-24) محصورة ما بين عمياحرارة الفجل( بدرجة )البطاطا والباقالء والخس و 

____________ 

 . 50, صسابق  مصدر ( سالم ىاتف احمد الجبوري ,1)

, دار الضياء  1التطبيقي , طسن مدفون ابو رحيل , عمم المناخ طالب الموسوي وعبد الح( عمي صاحب 2)
 . 312ص , 2011لمطباعة , النجف االشرف ,
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 درجة الحرارة المثمى   -3

 النبات ان , ويستطيع لمنمو االعمىاالدنى  و  المتطرفين الحدين ىي الدرجة التي تقع ما بين  
 تتباينو واالثمار ,  من النمو والتزىير حدالتمثيل الضوئي واقصى  من جيداقصى  يحقق فييا

 ومرتفعةالشتوية  لممحاصيل ن منخفضةوتكو  ,الزراعية  المحاصيل باختالف حدود ىذه الدرجة
 .  (1)الصيفية  لممحاصيل

 الضوئي ثيللمتم بداخمو عمى اقصى معدل النبات يحصل وعرفت ايضا  بانيا النطاق  الذي  
 باختالف نوعالدرجة الحرارية  ىذه تختمفالنبات , و  ةحياطيمة  يفس عالتن بمعدلمصحوبا 
 اذ ,ضر الشتوية الخ لمحاصيللكل محصول , وىي منخفضة  ومرحمة النمو يةالزراع المحاصيل

 .( 5م 30-25المثمى ما بين )تتراوح درجة الحرارة 

وىي , ( 5م 37-30ما بين )تتراوح  اذ لمحاصيل الخضر الصيفية نسبةبالوترتفع ىذه الحدود   
لكل  صعوبة تحديد الدرجة المثالية تتباين باختالف مراحل نمو النبات , بسببات درج عبارة عن

 العمميات ن ىذهتكاثر , المن  تركيب  ضوئي  وتنفس  و  , بيا النبات  مفيسولوجية  يقو  عممية
 .(2)النمو  مراحل تتباين من مرحمة الى اخرى من  ىي االخرى

 ,المثمى  لمحاصيل  الخضر الشتوية  الحرارية ( الى  تباين  حدود الدرجة4) يشير الجدول   
ىي  مثمى واعمى درجة حرارة , ل المحاصي مثمى ليذه كدرجة( 5م25-15) محصورة ما بينفيي 

 (5م23-20) لو المثمى فدرجة  الحرارة   السبانغ محصول اما,  (5م25-18لمحصول الكرفس )
-17)(  ومحصول الخس 5م21-18) والبطاطاالباقالء  ومحصولي,  (5م22-17) والقرنابيط ,

 (.5م20-15الجزر والفجل )و والثوم ( , ولمحاصيل البصل 5م20

___________ 

, مجمة االستاذ,  الزراعية في القطر لتخصص االقميمي ال نتاج المحاصيل(  فاضل باقر الحسني , امكانية ا1)
 . 93, ص 1979 , شركة التايمس لمطبع , بغداد , 2العدد 

 . 44, ص 1984,القاىرة  ربية  لمنشر والتوزيع , الع المنعم حسن , القرعيات , الدار ( احمد عبد2)
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 درجة حرارة التربة -4

الغذاء والماء , وىي  يمتص منيافييا جذوره , و  تي يثبت النباتال حيةالسط التربة ىي الطبقة   
النباتات  يابقا تغيرت خصائصيا نتيجة تحمل التي ارة عن طبقة من المفتتات الصغيرةعب
بيت تث يعتمد عمييا في لمنبات , فيو ىامة اتصال ما تعد منطقةكالحيوانات التي تعيش فييا , و 

قابمية  ي النبات من حيثف اثر التربةويبدو  , الغذاءضافة الى حصولو عمى الماء و إلبا جذوره
وانتشارىا ,  الجذور وعمق بو , ومعدل النمو الخضري ,نبات , وحجم النبات وانتصاالبذور لإل

 .(1)بالطفيميات لمتأثير بالجفاف والصقيع  و  مدى  قابميتياو 

امتصاصيا لمماء  وعمى ,الجذري  عمى نمو المجموع اكبير  ادرجة حرارة التربة تأثير  وتؤثر  
امتصاص  الجذور عمى ة الحرارة يحدث انخفاضا في قدرةنخفاض درجااالمالح المعدنية , فو 

 ىاما في حياة الكائنات الدقيقة التي ودورا , وليا دور اساسي في تحمل البقايا النباتية الماء , كما
لك ولذ, (2)خصوبتيا التربة وزيادةخواص  عمى تحسين حرارة التربة درجةتعيش فييا , وتساعد 

تبعا لدرجة  عند السطح درجة حرارة اليواء , فيي تتغير ال تقل اىمية عندرجة حرارة التربة  فان
 وتظير , عمييا بشكل كبير عممية االنبات وظيور البادرات اد, فضال عن اعتم اليواءحرارة 

الدرنية  المحاصيلالسيما , المحاصيل الزراعية  متقدمة من حياة معظم اىميتيا في مراحل
الى ذلك  حد معين , ويعزى سببلى درجة الحرارة اوتزداد سرعة النبات بارتفاع ,  (3)الجذريةو 

سوف حد سواء  والصيفية عمى الشتوية محاصيلبذور ال انبات ان كماصاص الماء , امتعة سر 
ولنوعية التربة اثر في , الواطئة  بدرجاتيا ةمقارن كمما كانت حرارة التربة عالية , ,اسرع  يكون

 ارتفاع او انخفاض درجة الحرارة , لذلك تتباين حرارة التربة تبعا لنوعيا وتركيبيا .

___________ 

 .94, مصدر سابق , ص عمي احمد ىارون( 1)

, جامعة  2وعبد السالم محمود عبداهلل وعبداهلل محمد الشيخ , الجغرافيا النباتية , طمحمد عبدو العودات ( 2)
 .73-72, ص  1997الممك سعود ,

 . 35( وفاء موحان عجيل البدري , مصدر سابق , ص3)
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ر الخضر الشتوية بذو  فان انبات ,( م510- 8) فعندما تصل درجة حرارة التربة الى ما بين   
حرارة التربة الى  تصل درجةندما ع, اما انبات بذور الخضر الصيفية فيكون جيدا  اجيد يكون

من الجذور القريبة  تمف وأيكون سببا في موت  , ارتفاع درجة حرارة التربة الزائدة, وان (5م18)
 .(1) النبات ومن ثم ىالكالتدريجي  مما يؤدي  بذلك الى الذبول, نموىا ىزيال  او جعل السطح ,
 لمدراسة . الخاضعة محاصيل الخضر الشتوية مالتي تالئ التربة ( يبين درجة حرارة5) والجدول

 (5جدول )   

 درجة حرارة التربة المالئمة لمحاصيل الخضر الشتوية                     

 االعتماد عمى :المصدر        

 .71, ص 2004, االسكندرية ( محمود عبد العزيز ابراىيم خميل , نباتات الخضر , المعارف ,1)       

 ابراىيم البسيط , انتاج محاصيل الخضر , جامعة دمشق ,  ميتادي بوراس وبسام ابو ترابي و ( 2)       

 . 402, ص 2011-2010كمية الزراعة ,            

_____________ 

 33, صمصدر سابق ( فاخر ابراىيم الركابي , وعبد الجبار جاسم , انتاج الخضر , 1)

 درجة الحرارة المثمى لمتربة الالزمة لعممية االنبات   المحصول
 5م25 -15 البطاطا
 5م 35 -10 البصل
 5م29 -10 الثوم
 5م28 -15 الباقالء
 5م30 -7 القرنابيط
 5م30 -7 الجزر
 5م26 -4 الخس
 5م32 -7 الفجل
 5م20 -15 الكرفس
 5م24 -7 السبانغ
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  فصل النمو -5

دورة  نية التي يتطمبيا النبات التمام بانو المدة الزم (Growth Season)النمو يعرف فصل   
يقتصر  فصل النمو ال نا  مرحمة النضوج وجمع المحصول , و  من مرحمة االنبات الى ,حياتو 
حاجة  يزيد عنما  محددا لو , اذ انقد يكون ارتفاعيا  الحرارة , اذ انخفاض درجاتب تحديده

عن  ,الزائدة  محاوال التخمص من درجات الحرارة النبات يوقفو عن النمو فيدخل في سبات قصير
ال  موتو يؤدي الى قدر و بالضر  ذلك فانو سوف يصاب ذا لم يستطعوانتح , الالتبخر و  طريق

 . (1)النبات يتحمميا عت درجات الحرارة العظمى التيارتف سيما اذا

 المحاصيل  نمووكميات االمطار في  نوعين تبعا ألىمية درجات الحرارة عمى فصل النمووينقسم 

الالزم لمنمو ,  الحراري الحد االدنى الزمنية التي يتوقف فييا : وىو المدةفصل النمو الحراري  -أ
في الشتوية المحاصيل العروض المعتدلة و ي النباتات فلنمو  الحد الحراري الالزم تمثل( 5م6)وان

صفر  , وتزداد درجة النمو ىذه الدرجة صفر اطمق عمىكالعراق , و  ةيار المد شبة الحارةاالقاليم 
 ( في العروض العميا.5م6تقل عن )و الحارة  في العروض الدنيا المدارية , (5م6)النمو عن 

الالزمة  التي يتوفر فيا الحد االدنى لمرطوبة ويقصد بو المدة الزمنية : فصل النمو المطري -ب
 موسم لمطري تبعا الختالف طولاويختمف طول فصل النمو  ,لنمو النبات او المحصول 

  .(2)االمطار

 وحتى نياية كانون للبطاطا يبدأ اوائل ايمو ا ( ان فصل النمو لمحصول6الجدول )يالحظ من و  
 فيبدأاما محصول البصل ً( , ايوم120النمو )بالنسبة لمعروة الخريفية , ومدة فصل  ,االول 
دة نمو م, و  بالنسبة لمعروة الخريفية نياية شباطو اوائل شير تشرين االول وحتى النمفصل 

 .ً( ايوم 150المحصول )

____________ 

 .60-59( سالم ىاتف احمد الجبوري , مصدر سابق , ص1)

 . 34, ص, مصدر سابق ( سحر جابر كاظم  سالم  الغزالي 2)
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منتصف اذار, ومدة فصل النمو  وحتى  ايمول منتصفمن  فصل النمو لمحصول الثوم يبدأو    
االول  اوائل تشرين النمو يبدأ ان فصلمحصول الباقالء ف اما .ً( ايوم 180ليذا المحصول )

محصول  نمو فصل يبدأو ,  (ًايوم 105) كانون الثاني , ومدة فصل النمو منتصف حتىو 
 (ًايوم 120) المحصولالثاني , ومدة  فصل النمو ليذا نياية كانون وحتى اوائل تشرين  القرنابيط

 الثاني , ومدة كانوناالول وحتى نياية اما محصول الجزر فان فصل النمو يبدأ اوائل تشرين ,
تشرين االول وحتى منتصف  اما محصول الخس يبدأ فصل النمو اوائل,  (ًايوم120) النمو فصل

 .( ًايوم 75)كانون االول , ومدة نمو ىذ المحصول 

 اية كانون االول , كماني تشرين الثاني وحتى أ اوائليبداما محصول الفجل فان فصل النمو   
محصول اما  , ً(ايوم 60نمو المحصول )شير شباط , ومدة  في تشرين االول وفي يمكن زراعتو

نمو  كانون االول , ومدة نياية تشرين االول وحتىشير  النمو يبدأ اوائل ن فصلإفالكرفس 
يبدأ اوائل ليذا المحصول , فان فصل النمو , السبانغ محصول اما  , (ًايوم 90المحصول )

ىذه . وال يشترط زراعة  ً(ايوم 60) ومدة النمو تشرين الثاني , نياية وحتىتشرين االول 
  . بفارق قميل في الشير الالحق يمكن زراعتيانفسيا لذا  المدة المحددة صيل فيالمحا

 طريةثالثا : المتطمبات الم 

 حمة  االنباتمر , ابتداء من  حساس ورئيس في كل مرحمة من مراحل نمو النبات لممياه دور   
المحصول , فالماء ال يدخل في تكوين خاليا  الثمار , وجني وتكوين وانتياء بمرحمة االزدىار

المواد  قوم ايضا بدور الوسيط , فينقليالموجودة فييا و  دوانما يقوم بإذابة الموافحسب ,  النبات
ل الطرية , ويكون الماء محاصيل الخضر من المحاصيو  .(1)النامية الغذائية الى الخاليا النباتية

 .(2)تطمبوحياة ليا بدون الماء اذ انو يعد العامل الرئيس الذي ت % من وزن نباتاتيا , وال90حوالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49, ص1984, دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصل , 1المطيف احمد , الماء في حياه النبات , ط رياض عبد (1)

( محمود رافت حمودي وعبد العزيز حسين ديوب , اساسيات  الخضار والفاكية , جامعة حمب , دار الكتب والمطبوعات 2)
 .107, ص 1977الجامعية , 
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 (6جدول )

 فصل النمو لمحاصيل الخضر الشتوية

 :المصدر

 ( مكي عموان الخفاجي وفيصل عبد اليادي المختار , انتاج الفاكية والخضر, وزارة التعميم العالي , 1)

 .426-310, ص  1989والبحث العممي , جامعة بغداد ,  

 كمية  , اج الخضر , منشورات جامعة  دمشقابراىيم البسيط , انتميتادي بورس وبسام ابو ترابي و ( 2)

 .                    208 -136, ص 2011-2010الزراعة ,           

 

 

 

 فصل النمو باأليام فصل النمو بالشير المحصول

 ًايوم 120 االولنياية كانون  -اوائل ايمول البطاطا

 ًايوم 150 نياية شباط –اوائل تشرين االول البصل
 ًايوم 180 منتصف اذار -منتصف ايمول الثوم

 ًايوم 105 الثاني منتصف كانون -اوائل تشرين االول  الباقالء
 ًايوم 120 كانون الثاني نياية -االول اوائل تشرين  القرنابيط
 ًايوم 120 نياية كانون الثاني -اوائل تشرين االول الجزر
 ًايوم 75 منتصف كانون االول -تشرين االولاوائل   الخس
 ًايوم 60 نياية كانون االول -اوائل تشرين الثاني الفجل
 ًايوم 90 نياية كانون االول -وائل تشرين االول الكرفس
 ًايوم 60 نياية تشرين الثاني -اوائل تشرين االول السبانغ
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نقص  واذا الكميائية والحيوية والوسيط الذي تحدث فيو جميع التفاعالت , الضوئي التمثيل عممية
افية فتتطمب  محاصيل الخضر كمية  ك ,, وقل محصولو  نموه تجييز الماء عن النبات ضعف

طريق  اوعن ان كان بالسقي توافر الماء , لذلك فان نموىا من الماء في التربة , خالل مدة
  .(1)رالخض من العوامل الميمة والمحددة في زراعة االمطار, ىو

التربة , المصدر الرئيس اليام  من التربة , وليذا تعد رطوبة ات حاجتيا لمماءالنبات تستمد   
( وبين Wilting Pointلالمتصاص بين نقطة الذبول) وتنحصر كمية الماء الصالحة ,لمنباتات 

وتختمف كمية المياه الصالحة لالمتصاص باختالف نسيج ,  (Field Capacity)السعة الحقمية
, اذ تؤدي الى تأخر جفاف المحاصيل  التربة العالية في نمولتربة وقواميا , وقد تؤثر رطوبة ا

العالية عمى نمو الفطريات او األفات تساعد الرطوبة  ذإالبذور والحاق الضرر ببعض النباتات , 
في ن مفيدة ومع ذلك  تكو , الخفيف  لمناطق  ذات اليواء الساكن اوفي ا والسيما ,االخرى 

 .قميل ضرر النتح في االيام الحارة  والمشمسةتساعد في ت  بعض االحيان , ألنيا

ماء التربة الصالح  نقص ظروف الجفاف التي يصاحبيا, وعمى الجانب االخر من الرطوبة    
لمتبخر  الكمية الالزمة فتصبح  ,النبات  لالمتصاص , والذي يؤدي الى نقص الماء في انسجة

بل وقد يموت اذا يذ والنتح اعمى من الكمية التي يحصل عمييا النبات , فيضعف  نموه  وبعدىا
 فكممار الفعمي لألمطار ودرجة الحرارة استمرت ىذه الحالة مدة طويمة , وىنالك عالقة بين المقدا

واذا  .(2)ية االمطارفاعم المفقودة بالتبخر والنتح وقمت زادت كمية المياه,  الحرارة ارتفعت درجة
 ؤثر في كميةانيا تاذ , , فكذلك الرطوبة الجوية  لمنبات كانت رطوبة التربة عنصرا حيويا

 . (3)لمغالت المائي ستيالكاال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .107محمود رافت حمودي وعبد العزيز حسين ديوب , مصدر سابق , ص (1)

 . 88-86, مصدر سابق , ص( حميد رجب الجنابي2)

(3      )            Batt  Alexander  and Kramer, physical Geography, (2 nd  Edition ), Belmont 
Ordsmith , Publishing , 1974, p.310      
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الريات , فالكميات  ي عددذلك ف تأثيرويكون   , الغالت الزراعية لمماء فكمما ارتفعت قمت حاجة
تستفيد منيا  تمتصيا التربة عندما دة في االوراق اومن خالل الثغور الموجو  الممتصةالقميمة 

 وتزداد نسبة , عندما يكون ىناك نقص في التجييز المائي, الجذور في سد حاجة الغالت 
ان تأثير الرطوبة الجوية في  لذا يمكن القول .(1)في حالة انخفاض درجات الحرارة بةالرطو 

 اذا ما قيس  بتأثير درجة الحرارة والماء في نمو, اقل فاعمية  و, أ رالنباتات تأثير غير مباش
ما تسببو من  وىو, اثر لمرطوبة  الجوية عند ارتفاعيا  ولعل اىم , الجغرافي النبات وتوزيعو
 عالية .بحرارة السيما عندما تكون مصحوبة ,  امراض فطرية

بمقدور  , لكن ليس انتاجياالمحاصيل الزراعية و  ان لمماء بجميع اشكالو دورا اساسيا في نمو  
تصل الى التربة تخدام قطرات الماء الصغيرة التي اال عن طريق اس, النبات الحصول عمى فوائده 

من اشكال  اي شكل أم ,السقي  أمالمطر  سواء كان ذلك عن طريق, بجذوره  المحيطة
 .(2)الترطيب

في مقدار الرطوبة النسبية التي يحتاجيا كل محصول  ًان ىناك تباينا (7) من الجدول يالحظ  
نسبية مقدارىا ما  من المحاصيل الخضرية , فأقميا محصول السبانغ الذي يحتاج الى رطوبة

( , ومثمو محصول الفجل , اما محاصيل البطاطا والثوم والباقالء والقرنابيط %70-60) بين
بينما يحتاج الكرفس  ( .%80-70بين ) رطوبة مقدارىا ما ىوالجزر والخس , فيي بحاجة ال

( منيا , كما ويتطمب محصول البصل المقدار االعمى لمرطوبة النسبية , فيو يحتاج الى 70%)
  ( لكي ينمو ويمد جذوره في التربة , والحيمولة دون تصمب درناتو فييا .%90-80ما بين )

, فتقدر بمعدل محصور  ًمباشرة ام تساقطا مطريا أكانت ريات ًاما المتطمبات المائية , فسواء 
 .ًيوما 150ممم( خالل فصل النمو الممتد في 350-250ما بين )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1      )                    Batt  Alexander  and Kramer, physical Geography, (2 nd  Edition ), 
Belmont Ordsmith , Publishing , 1974, p.310      

 . 88-86( حميد رجب الجنابي , مصدر سابق , ص2)   
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 (7) جدول

 المتطمبات المائية لمحاصيل الخضر الشتوية 

 متطمبات االمطار/ ممم متطمبات الرطوبة % المحصول  

 350-250 80-70 البطاطا           

 350-250 90-80 البصل

 350-250 80-70 الثوم

 350-250 80-70 الباقالء

 350-250 80-70 القرنابيط

 350-250 80-70 الجزر

 350-250 80-70 الخس

 350-250 70-60 الفجل

 350-250 70 الكرفس
 350-250 70-60 السبابغ

  :المصدر 

, جامعة  ة الزراعةكمي ,, انتاج محاصيل الخضر ابراىيم البسيطو  بسام ابو راضي و( ميتادي بوريس 1)
         . 405-119ص , 2011- 2010,  دمشق

الزراعية في محافظة النجف  بزراعة المحاصيل صائص المناخيةىيفاء نوري عيسى العنكوشي , عالقة الخ (2)
 .80, ص 2004, كمية التربية , جامعة الكوفة , رسالة ماجستير, 
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 في اليواء كانت من الرطوبة النسبيةأالنبات , سواء  تمك المتطمبات التي يحتاجيا الى ًوأستنادا   
الخضر الشتوية في وادي الفرات , لم  تحصل عمى محاصيل  المطري , فان, ام من التساقط 

 اي جزء %(  في75) لمطر, اذ ال يزيد مقدار الرطوبة النسبية عناو  كاممة من الرطوبة متطمباتيا
اكثر شيور الشتاء رطوبة ونعني بو كانون الثاني , اما االمطار فمم   حتى في ,الوادي  من اجزاء
 شيور الشتاء , او الفصل طيمة ,ممم( 150)يزيد عمى  امطري اجزء منو تساقط يستمم اي

 االسقاء. ضرورة التعويض عن طريق يعنيالممطر, مما 

 متطمبات الرياحرابعا : 

في   فيو تأثيرا مباشرا وخاصة, وثؤثر  النباتات ةحيا ذا اىمية فيً ابيئي الرياح عامال تعد   
تسبب اضرارا و  النتح ,و  التبخر اح بشكل مباشر في عمميتيالريالمساحات المستوية , وتتدخل 

 اليواء المحممة ببخار ال زاحتيا كتل ,التبخرتعمل عمى زيادة معدالت  ذإة , ميكانيكية مختمف
 الى الجافة والحارة وب الرياحىب ف , ويؤديىواء جافيحل محميا , لمحيطة بالنبات الماء , ا

 .  النتح بسبب زيادةان الحديثة في مدى ساعات قميمة والسيق موت االوراق

من الصعب عمى   يجعل النتح , وىذامقدار التبخر و  ان ىبوب رياح جافة حارة تزيد من   
وكمما  واسقاطياي الى جفاف الثمار انسجتيا , وقد يؤدالنباتات الحفاظ عمى توازنيا المائي داخل 

 قذفياو  التربة حمل حبيبات لمرياح االثار السمبية تعرضو لمجفاف , ومن  بات زادالن زاد ارتفاع
 .(1)ىذا الضرر طائفة  كبيرة  من النباتات الصحراوية  منوتعاني  , مياكآت مسببة ,النباتات  فوق
التركيب الالزم لعممية , فيي تمد النبات بغاز ثاني اوكسيد الكربون , االيجابية لمرياح  االثار اما

 .(2)زم  لعممية التنفسالال الضوئي , وكذلك غاز االوكسجين

  _________ 

الخضراء ,  القاسم ة التعميم العالي والبحث العممي , جامعةالنبات , وزار ( اياد حسين عمي المعيني , عمم بيئة 1)
 . 114-111ص , 2015 - 2014كمية الزراعة , 

, 2000, جامعة بغداد ,  2ط  ابراىيم عبد الجبار المشيداني , الجغرافية الزراعية ,( نوري خميل البرازي و 2)
 .55ص
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عممية التمقيح والتي ينتج عنيا نجاح  ,االزىار المختمفة وتقوم الرياح  بنقل حبوب المقاح  بين   
تسيم في تنشيط فعاليات المحصول الحيوية  , لطبيعي , وان حركة الرياح الخفيفة السرعة ا

  .(1)وتعديل درجات الحرارة خاصة في الجيات الحارة, لنسبية ا وتعمل عمى خفض الرطوبة

     الى اكثر من سرعة الرياح عندما تصل ,الخضر  نباتات عمى ًضاراالرياح  ويكون تأثير  
يالحظ  تمزق  نصل ذ إ ,نفسو  النبات عمىوتظير خطورة الرياح الشديدة ,  (2)ساعة(كم / 5)

 , لمرياح عمى محاصيل الخضر الشتوية التأثير الضار تدويشوكسر النباتات الفتية ,  , الورقة
تويات الى مس د , ومن ثم ىبوط درجات الحرارةالتبريالشتاء الى زيادة في فصل  ىبوبيا عند

خاصة ذات المقاومة المحدودة  ,المزروعة  في المحاصيل كبيرةً اضرارامتدنية , مما تمحق 
   .(3)المنخفضة  لدرجات الحرارة

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 .55, ص  مصدر سابقابراىيم عبد الجبار المشيداني , ( نوري خميل البرازي و 1)

الشتوية في ثر المناخ عمى زراعة الخضروات ( ظالل جواد كاظم ودالل حسن كاظم , تحميل جغرافي أل2)
 .224ص, 2021, 1, ج3العدد  , 28محافظة النجف , مجمة جامعة تكريت , مجمد

 .76ص مصدر سابق , ىيفاء نوري عيسى العنكوشي , (3)



 
 
 
 
 
 

 الثالث لالفص
 

 

 خصائص مناخ وادي نهر الفرات في العراق
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 تمهيد 

الطبيعية منيا والبشرية   الجغرافيةالبيئة  في المؤثرة, الطبيعية احد اىم العوامل  المناخيعد     
, كما ان دراسة العناصر المناخية وبيان خصائصيا بصفات االقميم الذي يؤثر بشكل مباشر و 
 محصول فمكل خر,من محصول آل وتختمف ىذه االىمية,  المجال الزراعي اىمية كبيرة في لو

حياة المحصول , ففي عنصر المناخي في معينة , كما ويختمف تأثير ال زراعي ظروف مناخية
معينة , تكون درجات الحرارة ىي  تكون االمطار ىي اىم العناصر بالنسبة لغمةالوقت الذي 

 ندرة في ًاومباشر  ًاواضح ًاتأثير  فان لممناخالرطوبة .  او, في محصول اخرالفعال  عنصرال
الرطوبة  مقدارو نخفاض درجات الحرارة او  , وكذلك ارتفاعاو وفرتيا الضرورية لمزراعة  ياهالم

في  , ومعرفة خصائصيا, في المنطقة  وتسيم دراسة العناصر المناخية التبخر وغيرىا.و النسبية 
لممحاصيل الزراعية , وىذا يحدد  المناخية بين عناصر المناخ والمتطمبات تحديد مدى التوافق

 مناطق وقد تكون في , لممتطمبات الزراعية ةتكون تمك العناصر مالئمعندما  تمك الزراعة احنج
 خرى.أل منطقةمن تباين ىذه العناصر  بسبب اخرى غير مالئمة

 اوال : االشعاع الشمسي

فعمى الرغم  ,ا بي لحرارة سطح االرض والغالف الجوي المحيط المصدر الرئيستعد الشمس    
 %( ,3,0اخرى لمطاقة , اال انيا ال تسيم اال بنسبة ضئيمة , ال تزيد عن ) من وجود مصادر

ىو كمية الطاقة  الجزر. واالشعاع الشمسيو  االرض والمد النجوم وباطنبطاقة  متمثمة
موجات كيرومغناطسية عمما االشعاعية التي تنطمق من الشمس بجميع االتجاىات عمى شكل 

يعادل جزء من الفي مميون فقط , الخارجي لمغالف الجوي ان مقدار ما يصل منيا الى السطح 
 .(1)الفضاء غمبيا يضيع فيالمشمس , والتي  الضوئية والحرارية الكمية الطاقة من

_________ 

ألثر التغيرات المناخية في زراعة المحاصيل الحقمية في اب محمد الغانمي , تحميل جغرافي ( حسين ذي1) 
 . 11, ص 4312اجستير , كمية االداب , جامعة القادسية ,محافظة القادسية , رسالة م
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يعتبر االشعاع الشمسي مصدر الطاقة الحرارية عمى سطح االرض وان االشعاع الشمسي   
)الموقع بالنسبة لدوائر العرض وزاوية سقوط  الواصل الى االرض يتأثر بعدة عوامل منيا

كميا تؤثر عمى كمية  , الغالف الجوي( االشعاع الشمسي وحالة التغيم وصفاء الجو وشفافية
أثيرا  في الظروف المناخية ثالثة واكثر األشعة ت . االشعاع الشمسي الواصل الى سطح االرض

 انواع رئيسة بحسب طوليا الموجي ونسبتيا المئوية من االشعاع وىي .

ح اطواليا ما وىي اشعة غير مرئية طويمة تتراو  : تحت الحمراء او االشعة الحراريةاالشعة  -أ
 ( من جممة االشعاع الشمسي.%03يكرون( , وتشكل نسبة بنحو )ام 2 -3,10بين)

( , من مجموع االشعاع الشمسي %21) وىي اشعة مرئية وتشكل نسبة : الضوئية االشعة -ب
 .(1)يكرون(ما 3,12-3,2)وتتراوح اطوال موجاتيا 

- 3,1)صل لمجو يتراوح طوليا وىي من اقصر الموجات التي ت :فوق البنفسجية االشعة -ت
 .(4)( من االشعاع الشمسي الواصل الى االرض%8)( وتشكل نسبة مايكرون3,2

ٌرتبط مقدار االشعاع الشمسً بمقدار زاوٌة سقوط االشعاع , وٌزداد مقدار االشعاع    

الشمسً مع زٌادة زاوٌة سقوط االشعاع الشمسً الى عمودٌة او شبة عمودٌة , وتتباٌن زاوٌة 

السقوط تبعا للموقع الفلكً لمنطقة الدراسة , وتكون اشعة الشمس مائلة على امتداد وادي نهر 

كانون االول على مدار الجدي , وتكون زاوٌة اشعة الشمس مائلة  12الفرات عندما تتعامد ٌوم 

 على جمٌع المحطات , وادنى مقدار لها سجل فً شهر كانون االول .

( ان ادنى معدل شهري لزاوٌة سقوط االشعاع الشمسً 2شكل )( وال8وٌتضح من الجدول )  

درجة ( ومحطة الرمادي  91,23ذ سجلت محطة القائم )إسجل فً شهر كانون االول , 

 درجة( . 95,53درجة( ومحطة الناصرٌة ) 99,33درجة( ومحطة النجف ) 99,32)

_________ 

خٌة فً زراعة المحاصٌل الزراعٌة فً محافظة رائد لفتة عٌسى الحسناوي , اثر تطرف الخصائص المنا( 2)

 . 21, ص1212النجف االشرف , رسالة ماجستٌر , كلٌة االداب , جامعة الكوفة , 

 .13, ص 2389, علم المناخ , مطبعة النور , عمان ,  نعمان شحادة (1)
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 (8) جدول

 م(1228-2388ل الشهري والسنوي لزاوٌة سقوط االشعاع الشمسً فً محطات وادي نهر الفرات فً العراق للمدة )المعد

  

 شورة.المصدر : جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة  العامة  لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير من

 .رحافظة االنباية التي تعرضت ليا موذلك بسبب االحداث االمن( فقط م4312-1888عانة وحديثة والرمادي( من )و )القائم  المحطات االربع االولى بيانات 

 
 المحطـة

 
 

 
 كانون
 الثانً

 
 شباط

 
 اذار

 
 نٌسان

 
 اٌار

 
 حزٌران

 
 تموز

 
 اب

 
 اٌلول

 
 تشرٌن
 االول

 
 تشرٌن
 الثانً

 
 كانون
 االول

 
 المـعدل
 السنوي

 >>,;; 98,73 46,>9 4,6: 4,6; 4,37> 7:,>7 >74,8 ;79,3 6,;> :9,8; 8,74: 93,:9 القـائم

 39,;; 98,77 ;>,97 7,78: 8:,4; 3:,3> 39,>7 74,73 7:,:7 ;,;> 6,:; :8,3: 99,74 عانـة

 ;9,>; 7;,98 97,86 7,6: 8:,4; 6,:7 48,>7 74,49 >9,:7 6:,;> 9>,9; 9,74: 73,:9 حدٌـثة

 96,>; 99,77 94,98 4,78: :;,3; 3:,76 77,39 73,77 7:,;7 9;,>> 7;,;: 96,:: 37,;9 الرمادي

 7>,7; ;:,99 94,93 >:,4: 3,36; 77,38 74,97 46,86 :7,>7 7,39> 98,>; 7;,:: 7>,>9 كربـالء

 7,77; 7>,99 :7,:: 3,88: 7:,7> 7>,77 74,99 46,87 37,;7 7,89> 74,;; 7;,93 ;7,>9 الحـلة

 4,76; 33,:9 93,79 4:,6; 7>,8> 78,74 ;;,73 47,63 >77,9 ;4,9> >>,>; >9,;: 88,>9 النـجف

 4,74; 6,;9 4:,93 :4,4: 8,78> 79,6 6>,73 47,94 8:,77 7:,4> 7,79; 77,;: 97,98 الدٌوانٌة

 3,66; 38,;9 >>,93 7>,4: 8,38> 79,79 73,43 47,78 4;,77 :4,7> 48,>; 73,;: 4:,97 السمـاوة

 3,79; 7;,;9 8>,93 3,74: ;,8> 78,87 7;,46 :48,6 77,77 ;4,4> :4,>; 48,;: 94,4 الناصرٌة
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 (2شكل )

المعدل السنوي لزاوٌة سقوط االشعاع الشمسً فً محطات وادي نهر الفرات                   
 م(1228-2388للمدة )

 

 (8المصدر: باالعتماد على جدول )

منه , وتزداد زاوٌة سقوط  12اما فً شهر حزٌران فتتعامد الشمس على مدار السرطان ٌوم   

قٌاسا بسائر اٌام السنة , لٌبلغ اعلى مقدار لها خالل الشهر , فبلغت فً محطة  االشعاع الشمسً

 82,23درجة( وفً محطة النجف ) 33,33درجة( وفً محطة الرمادي ) 38,11القائم )

 درجة(. 81,29درجة( وفً محطة الناصرٌة ) 82,31درجة( وفً السماوة )

الشعاع الشمسً , وتباٌن التضارٌس فً تتباٌن كمٌة االشعاع الشمسً تبعا لزاوٌة سقوط ا  

شعاع الشمسً سجلت ( ان ادنى كمٌة لإل1( والشكل )3منطقة الدراسة , وٌتضح من الجدول )

مٌكا واط( وفً محطة حدٌثة  129,1فً شهر كانون االول , فقد بلغت فً محطة القائم )

مٌكا  135) نٌةمٌكا واط( وفً محطة الدٌوا 159,9مٌكا واط( وفً محطة الحلة ) 128,2)

 مٌكا واط( . 131,9واط( وفً محطة الناصرٌة )

من شهر اذار لٌبلغ اقصى ارتفاع له خالل شهري  ثم ٌأخذ المعدل الشهري باالرتفاع ابتداءا    

 .مٌكا واط( فً محطة القائم  111,9-121,3ذ بلغ )إحزٌران وتموز , 
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 (3) جدول

 م(1228-2388راق للمدة )( فً وادي نهر الفرات فً الع1شعاع الشمسً الكلً )مٌكا واط /سمالشهري والسنوي لإل لالمعد

 شورة.المصدر : جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة  العامة  لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير من  

 .رية التي تعرضت ليا محافظة االنبااالمن وذلك بسبب االحداث( فقط م4312-1888عانة وحديثة والرمادي( من )و )القائم  المحطات االربع االولى بيانات   

 
 المحطـة

 
 

 
 كانون
 الثانً

 
 شباط

 
 اذار

 
 اننٌس

 
 اٌار

 
 حزٌران

 
 تموز

 
 اب

 
 اٌلول

 
 تشرٌن
 االول

 
 تشرٌن
 الثانً

 
 كانون
 االول

 
 المـعدل
 السنوي

 87,9: 879,8 9,9>8 :,7;9 >,38: 7,>3; :,>8> 7,>7> :,7:; 7,>4: 64,3: >,:96 886,9 القـائم

 86,4: >,863 4,7;8 >,>:9 46,8: 47,9; 73,7> ;,63> 94,4; ;,46: 69,7: 966,8 :,;87 عانـة

 7,>9: 874,7 ;,7>8 7,;;9 66,9; 67,7> ;,3>> 96,8> >,9;; 37,9: ;,77: 963,8 >,;88 حدٌـثة

 8,>:: 9,>88 7,:87 4,:>9 :,>6; >,64> ;,33> >,93> :,4>; ;,33: 77,4: ;,986 883,4 الرمادي

 3,;6; 7,::8 947,7 ;,79; 6,4>> 7,>;7 7:9,8 :,46> 4,>4; 8,>4: :,77: ;,6;9 :,>;8 كربـالء

 79,6; :,9;8 9,;94 69,7; 96,7> 9,;77 9,7;7 9,:4> 79,7> 8,;4: ;,97: 6,9>9 846,7 الحـلة

 >,77; ;,836 4,;94 86,7; :,77> 777 :,:>7 8,:77 ;4> :,;6: 7,:7: 7;9 :,839 النـجف

 98,4; ;83 7,;94 79,7; :,6:> ;,784 779,8 :,779 777,7 8,;8: :,;7: 7,>97 837,8 الدٌوانٌة

 8,7:; 4,;83 933 84; 3,:4> 798 ;,>74 8,:78 779 :,48: 9,:7: 946 4,;96 السمـاوة

 4,>:; 9,>83 ;,>:9 96,8; ;4> >,7:4 777,8 8,9;7 8,:77 98,3; :,>4: :,948 976,7 الناصرٌة



 الفصل الثالث....................................... خصائص مناخ وادي نهر الفرات فً العراق
 

 
<6 

 (1شكل )

( فً  محطات                                      1المعدل السنوي لكمٌة االشعاع الشمسً )مٌكا واط /سم

 م(1228-2388وادي الفرات للمدة )

 (3المصدر : باالعتماد على الجدول )

مٌكا  319,9-329,1محطة النجف ) مٌكا واط( وفً 133,5-193,1الرمادي )وفً محطة 

 . مٌكا واط(  333,1-351,9واط( وفً محطة الناصرٌة )

ٌرجع سبب ارتفاع كمٌة االشعاع الشمسً الى زٌادة كبر زاوٌة السقوط , وٌمكن مالحظة    

مٌكا واط(  913,9ذلك من خالل التباٌن المكانً , اذ بلغ المعدل السنوي فً محطة القائم ) 

مٌكا واط( وفً محطة  523,1مٌكا واط( وفً محطة النجف ) 991,1مادي )وفً محطة الر

 مٌكا واط(. 591,8الناصرٌة )

الشمس المحسوبة من شروق الشمس  ساعات سطوع , ةالنظري يقصد بساعات السطوع    
تكون ساعاتو  طوع الشمس , ودائمالس النظري لوقت غروبيا النظري , وتسمى بالمقدار الفمكي

 . (1)شيريا وفي واالختالف سنويا, ويكون ثابتا الفعمي  سطوعاكبر من ال

_________ 

.231, ص 1229, دار الشؤون العامة , بغداد , 2ط ساالر علً , مناخ العراق القدٌم والمعاصر , (2)
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 لساعات السطوع النظريةالمعدالت الشيرية  ادنى ان( 0( والشكل )13نالحظ من الجدول )   
 وفي,  ساعة(8,0) فبمغت في محطتي القائم وحديثة, ول ر كانون االشي فيوالتي سجمت 

 .ساعة(  13,3محطتي الديوانية والناصرية ) فيو  ساعة(8,1كربالء ) محطة

 ًاقياس ىي االقصر ,انون االول ك يرش في لألشعاع الشمسي ةساعات السطوع النظري تعد  
 تزداد ار الجدي , وىذه المعدالتعمى مد بشيور السنة األخرى , وذلك ألن الشمس عمودية

 .شباط  باالقتراب من شير

تيا في معدال اشير الصيف لتصل اعمى باتجاه بالتزايد ةالنظريوتستمر ساعات السطوع   
حديثة  وفي محطة ,( ساعة 12,4-12,1) القائممحطة  في فبمغت تموز,و حزيران  شيري

-12,3) الديوانيةمحطة ة( و ساع12,1-12,2محطة كربالء ) وفي , ساعة(12,1 -12,4)
في  االنقالب الصيفيحدوث  ساعة( وسبب ىذا االرتفاع 12,1-12,0الناصرية )ساعة( و 10,1
 , منطقة الدراسةالشمالي ومنيا  لمنصفتعامد اشعتيا  فيتكون  ما اقرب والشمسحزيران  شير
 السرطان . الشمس عمودية عمى مدار فتكون

 , وىياجيزة القياس ىي الساعات التي يتم قياسيا بواسطة,  ةبساعات السطوع الفعمي يقصد  
 , فتعمل الغبار في الجو م ونسبة بخار الماء وكميةالمؤثرة , كالتغي عوامل المناخ ة بتغيرمتغير 

 . (1)امتصاص االشعاع الشمسي وعكسوعمى ىذه العوامل 

منطقة  تباين فيسطوع الفعمي يل ان المعدل السنوي (2) والشكل (11الجدول ) يتضح منو   
واخر, فالسطوع  شير لكل محطة يختمف كثيرا بينالشيري اال ان التباين ,  طفيفآ ينآالدراسة تبا

بسبب و  ,االكثرممثال لمسطوع  تموز بينما يكون شير ,االول االقل يكون في شير كانون 
اعات السطوع تبدأ س الغائمةااليام  وتناقص,  السرطان مدار نحو الشمس الظاىرية انتقال حركة

 .التدريجي  بالتزايد ةالفعمي

 

_____________ 

-2332) ( هدٌل عبد المجٌد ,عالقة االشعاع الشمسً واالشعاع االرضً بدرجة الحرارة فً العراق للمدة2)

..221ص , 1223, رسالة ماجستٌر , كلٌة التربٌة للبنات , جامعة الكوفة , ( 1223
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 (13) جدول

 (م4318-1888) )ساعة/يوم( في محطات وادي الفرات في العراق لممدهة السطوع النظريالشيري والسنوي لساعات  المعدل  

 اخ , بيانات غير منشورة.المصدر : جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة  العامة  لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المن 

.رية التي تعرضت ليا محافظة االنباوذلك بسبب االحداث االمن( فقط م4312-1888عانة وحديثة والرمادي( من )و )القائم  المحطات االربع االولى بيانات  

 المحــطة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المــعدل
 السنوي

 ,3,0 509 3,03 3303 ,3 ,310 ,3,0 3,01 3101 ,310 3,03 3,01 3,01 القائم

 ,3,0 ,50 ,3,0 3303 3,03 3103 ,3,0 3,01 3109 3,09 3,01 3,09 3,01 عانة

 ,3,0 509 ,3,0 3303 3,03 ,310 3,03 ,3,0 ,3,0 3103 ,3,0 ,3,0 ,3,0 حديثة

 ,3,0 509 ,3,0 ,330 ,3,0 3103 ,3,0 3,01 3,03 ,310 ,3,0 3,01 3,03 الرمادي

 ,3,0 501 3,01 3303 3,03 3103 3,03 ,3,0 ,310 ,310 ,3 3,01 3,01 كربالء

 ,3,0 509 ,3,0 3309 ,3,0 ,310 3101 ,3,0 3109 3103 ,3 3303 ,3,0 الحمة

 ,3,0 3,03 ,3,0 ,330 3,03 3103 3109 3,03 3109 31 ,3 33 ,3,0 النجف

 ,3,0 ,3,0 3,01 3301 3,01 3103 3101 ,3,0 3109 3,01 3305 3,05 ,3,0 الديوانية

 ,3,0 ,3,0 3,03 ,330 3,03 ,310 3,03 ,3,0 ,310 31 3301 3,01 ,3,0 السماوة

 ,3,0 ,3,0 ,3,0 ,330 ,3,0 3103 3,03 3,01 3101 3,09 3301 3303 ,3,0 الناصرية
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 (9شكل )

 والناصرٌة  القائم لمحطتً )ساعة / ٌوم( ةلساعات السطوع النظرٌ شهريالمعدل ال

 (م1228 -2388للمدة )

 

 . (22المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )  

 ستوى لياممى اع الى , لتصل السنة الحارة من شيراال خالل المعدالت باالرتفاع لتستمر ىذه  
 11,8) القائممحطة  فيو  ,ساعة( 14) حديثة محطة في اعمى معدلفبمغ تموز,  في شير
 محطةو  ساعة(,,11)السماوة و  محطتي الديوانية فيو ,  ساعة(11,0)ة الحمة محط فيو ساعة( 

 .ذاتو مشير ل , ساعة( 11,0كربالء والناصرية )

 االول تشرين  من شير ابتداء, بالتناقص  ةالفعمي السطوع تبدأ ساعاتف الباردة في االشير اما  
 التالمعد لتسجل اقل ,كانون االول شير  في ذروتيا بموغ حتى , ومن ثم تشرين الثاني

ساعة(  0,1محطة عانة )المعدالت في  فبمغت اقل,  الدراسة في منطقةالفعمي سطوع مل الشيرية
وسجمت المحطات ,  ساعة( 0,8) القائممحطة  ( وفيساعة ,,0) حديثة محطة في وبمغت, 

المعدالت  وتتناقص ,ساعة(  1,,كربالء والحمة والناصرية( )و  دي)الرما من المناخية كل
 في اثناء اشير المعدالت اقللتسجل  , الغيوموجود  يرجع الى ,الشير الباردة ا الشيرية في
   . الفصل البارد
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 (11جدول )

 (م1228 -2388) فً محطات وادي الفرات فً العراق للمده)ساعة / ٌوم(  المعدل الشهري والسنوي لساعات السطوع الفعلٌة

 الرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌانات غٌر منشورة.المصدر : جمهورٌة العراق , وزاره النقل , الهٌأة العامة لالنواء الجوٌة و 

 ( فقط  وذلك بسبب االحداث االمنٌة التً تعرضت لها محافظة االنبار1229-2388)القائم وعانة وحدٌثة والرمادي( من ) بٌانات المحطات االربع االولى 

 

 المحـطة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 ـدلالمع
 السنوي

 101 901 105 109 3,03 ,330 3305 3309 509 101 101 101 901 القائم
 109 903 101 ,10 ,3,0 ,330 3309 ,330 509 101 101 103 901 عانة
 101 901 105 109 3,01 3301 ,3 3305 505 ,10 101 101 901 حديثة
 101 103 ,10 103 ,3 ,330 3301 ,330 ,50 ,10 105 103 103 الرمادي

 101 103 105 ,10 ,3 3,05 3301 3303 ,50 ,10 105 103 103 كربالء
 101 103 101 ,10 505 ,330 3309 3303 ,50 ,10 101 103 ,10 الحمة
 109 ,10 ,10 103 ,3 3,01 3301 ,330 501 ,10 105 103 101 النجف
 101 ,10 103 101 3,01 3301 3301 3301 509 101 ,10 ,10 101 الديوانية
 101 ,10 ,10 ,10 ,3 ,330 3301 3309 ,50 ,10 105 109 101 السماوة
 101 103 ,10 103 ,3 3,01 3301 ,330 501 ,10 105 103 ,10 الناصرية
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 (9) شكل

                                 عراقمحطات وادي الفرات فً ال فً)ساعة /ٌوم(  ةالمعدل السنوي لساعات السطوع الفعلٌ
 (م1228-2388للمدة )

 

 .(22المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )          

يعني ان ساعات  مما , ًىي االقل اصال ةالسطوع النظري و االخر ساعاتى الذي يسجل
 المذكور. بلمسب ًاقطع تكون اقل منيا ةالفعمي السطوع

 درجة الحرارة ثانيا : خصائص

ر مباشرا في عناص اتأثير  تؤثر اىم عناصر المناخ , فيي من جانب تعد درجة الحرارة من   
وتبخر ورطوبة جوية  ىوائيةوحركات  من ضغط جوي, خرى فوق سطح االرض اال المناخ

 وما االنتاج الزراعي ,واىميا  ,ثر في النشاطات البشرية اخر تؤ  جانبمن و  وتكاثف وتياطل ,
 .(1)الحرارة المناخ بين منطقة واخرى اال انعكاس لمتباين في درجات ين فيالتبا

_________ 

 .91, ص2339, دار الفكر المعاصر ,  بٌروت ,  2( علً حسٌن موسى , اساسٌات علم المناخ , ط2)
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 متر( 4-1,0ى ارتفاع )اء الحر الموجود عماليو  ىي درجة حراره, والمقصود بدرجة الحرارة    
تتأثر باألشعاع  حرارة سطح االرض . اذ وليس المقصود بيا درجة المكان , طحسعن مستوى 

فوقيا  درجة الحرارة كثيرا عن درجة حرارة اليواء الموجود الذي يؤدي الى رفع ,الشمسي المباشر
الغيوم . وفي  نيالي الشتاء الطويمة الخالية منو احياننا , والسيما في لعقد تنخفض  او

ألي منطقة  الخصائص الحرارية ء الحالة اواعطا تتدخل عدة عوامل في , المحصمة النيائية
البحر  سطح عن مستوى واالرتفاع واالنخفاض ,لدوائر العرض  بالنسبة الموقع .في العالم

الضغط  ونوع ,ونوع الكتل اليوائية  ,المائية لممسطحات بالنسبة  والموقع ,طبيعة التضاريس و 
 لمموقع الخصائص الحرارية تؤثر في متداخمة عواملكميا  الذي تخضع لو المنطقة , ,الجوي

في اعطاء  ,من غيره اقوى , العوامل  فقد يبرز تأثير احدى ىذه ذلك عمىالجغرافي , وبالرغم 
 عمى وفق ,واخر مكان الحرارية بين الخصائص افرضالخصائص الحرارية لمنطقة ما , ولذا تت

 .(1)المكانية والزمانية في درجات الحرارة ختالفاتاال

نوي لدرجة الحرارة الس معدلوالالشيري المعدل  ( يوضحان ان0) الشكلو ( 14الجدول )و    
 السنوي لدرجة الحرارةالمعدل  وىذا واضح عند مالحظة, متباينة منطقة الدراسة  الشيرية في
 ئردوا ختالفاو طبيعة السطح  اختالفالى  يعود جنوبا والسبباتجينا  يزداد كمما ذإ الشيرية ,
محطة  فيالسنوي  المعدل فبمغ .الحراريةفي الخصائص من اختالف ذلك  يرافق وماالعرض , 

وفي محطة ,  م(44,0) لرماديمحطة ا وفي,  م(41,1) حديثةم( وفي محطة 41,3) القائم
وفي محطة  ,م( 40,0) محطة السماوةم( وفي 40,1النجف ) ومحطة, م( 42,0) كربالء

ىي في شير  ,الباردة  في االشير سجمت,  شيريةحرارة  درجةوادنى  م(.,,,4) الناصرية
 محطة وفي, م( 8,1) القائم محطةوفي  , م(1,2) عانة محطة في بمغتذ إ كانون الثاني

 شيرملم( 14,3محطة الناصرية ) وفي ,م( ,,11)ة الديواني محطة وفي ,م( 13,0) كربالء
 . نفسو

__________ 

. 31( حسٌن ذٌاب محمد الغانمً , مصدر سابق , ص2) 
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 (21)جدول 

 م(8181 -8811في محطبت وادي الفرات للمدة )المئىية  دل الشهري والسنىي لدرجة الحرارةالمع

       

 العراق , وزاره النقل , الهٌأة العامة لالنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌانات غٌر منشورة.المصدر : جمهورٌة 

ٌة التً تعرضت لها محافظة االنبار( فقط  وذلك بسبب االحداث االمن1229-2388)القائم وعانة وحدٌثة والرمادي( من ) بٌانات المحطات االربع االولى 

 كانون المحطـة
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المـعدل
 السنوي

 ,30, 501 3,01 01,, 109, 1,01 1101 1303 101, 01,, 3,01 ,3,0 103 القـائم

 05,, 101 ,3,0 01,, 109, ,110 1105 1303 101, 01,, ,3,0 501 ,10 عانـة

 301, 501 3901 101, 505, 1,03 1,05 1,01 ,10, 01,, 3901 3,01 ,10 حديـثة
 01,, 3,05 ,310 01,, 509, 1101 1,01 1,03 101, 01,, ,310 3309 509 الرمادي
 01,, 3,03 3109 ,10, ,1,0 1109 ,110 ,1,0 1,03 09,, 3103 3101 3,09 كربـالء

 109, 3305 3105 901, 1,05 1,01 1901 1101 ,50, 101, 3101 3103 3,01 الحـمة
 903, 3,01 3105 101, 1,01 ,110 1105 1909 1303 01,, 3101 3105 ,330 النـجف

 ,90, ,310 3101 101, 1,01 1103 1101 1,01 ,130 903, ,350 ,3,0 3301 الديوانية
 901, 3109 3101 109, ,110 1101 1103 1909 1301 ,90, 3501 ,3,0 3301 مـاوةالس

 101, 3101 3501 ,10, 1,03 ,110 1101 ,110 ,1,0 905, 103, ,390 ,3,0 الناصرية
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 (5) شكل

                                في محطات وادي الفرات في العراق  المئوية المعدل السنوي لدرجة الحرارة
 (م4318-1888) لممدة

 

 (14المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

ت بمحطة القائم فبمغاقصاىا في شير تموز,  لتبمغ , درجات الحرارة باالرتفاع بعدىا تبدأ  
وفي محطة  ,م( 01,4محطة كربالء ) وفي ,م(  02,8) وفي محطة حديثة ,م(  00,1)

 م( , وبعد01,1) الناصريةحطة م وفي, م( 01,1) محطة السماوةوفي , م( 01,8) النجف
الثاني  كانون شير ايمول وحتى من , باالنخفاضدرجات الحرارة الشيرية  أتبد ,اب شير تموز و 

 وىكذا .

السنوي  تباين , اذ بمغ المعدل في ىي االخرىة الصغرى في منطقة الدراسة ار الحر ان درجات   
 في محطةو  م(10,0محطة عانة ) وفي ,م( 12,1القائم )لدرجة الحرارة الصغرى في محطة 

محطة وفي م( 11,8)السماوة في محطة و  ,م( 11,8)وفي محطة النجف  ,( م10,8) الرمادي
شمال  الصغرى كمما اتجينا لمعدالت الحراريةا ص فياذ يرتبط التناق, م( 18,1) الناصرية

 .الدراسة غرب منطقة 
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تموز,  شيروتبمغ ذروتيا في الحارة , قدوم االشير  غرى معمعدالت الحرارة الص وتندرج   
الرمادي وفي محطة , م( ,4حديثة )ومحطة  , وفي م(,.40)قائم المحطة  في فبمغت

الناصرية في محطة و , م( 48,2الديوانية )ي محطة , وفم( 41) الحمة محطة, وفي م( 1,,4)
الدراسة صغرى في منطقة حرارة درجة  اعمى, م( ,,48سجمت محطة كربالء ) كما , م(48,0)
. 

 الصغرى الحرارة لدرجات اقل المعدالت الشيريةان  , (,)الشكلو ( 10) ولالجدمالحظة  عندو   
 محطة الرمادي, وفي  م(,,4) ائممحطة الق فيفبمغت  ,الثاني  كانون شيرفي سجمت  ,
 الناصرية, وفي محطة   م(,) السماوة محطة وفي,  م(0,1) الحمةفي محطة و  , م(2,8)
 بمغ فقد  ولمشير نفسوعانة ,  محطة وسجمت , الصغرى لمحرارة معدل اخفض اما, م( ,,,)
وبسبب  يارنالقصر طول  وقد يعزى ذلك الى , بشتاء معتدل , وتتميز منطقة الدراسة م(4,2)

 وتعامدىا  الظاىريةالشمس  حركة نتيجة , الى المنطقةالواصل مسي الش ميالن االشعاعزياده 
 لدرجات عدالتمالاخفض  كانون الثاني يشيد الذ , االول كانونفي شير  الجدي عمى مدار

 دييؤ  مما ,الباردة الكتل القارية القطبية  تعرض العراق الى الى العام , اضافة خالل الحرارة
 .الحرارة  انخفاض في درجاتالى 

 يرجع ذلكو  ,باالرتفاع , وحتى فصل الصيف  فان درجات الحرارة تبدأ اما في فصل الربيع  
الشمسي الواصل الى سطح االرض وطول  الناتجة عن تعامد االشعاعاقة الحرارية الط كمية الى

 النيار. ساعات

معدل السنوي البمغ  ذإمى في منطقة الدراسة , الحرارة العظ يظير تباين واضح بدرجات كما  
,  م(48,8الرمادي ) ومحطة, وفي  م(48,2وفي محطة عانة ), م( 48,1في محطة القائم )

وفي  , م(01,2) محطة كربالء لتصل في,  السنوية باالتجاه جنوبا لمعدالتا عارتفا ونالحظ
 . م(00,4) وفي محطة الناصرية, م( 04,0) محطة السماوة
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 (10جدول )                                                                       

 (م4318-1888لممدة ) في محطات وادي الفرات في العراقالمئوية الصغرى  الشيري والسنوي لدرجة الحرارة المعدل

 اء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منشورة.المصدر :  جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنو   

 وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار.( فقط م4312-1888وحديثة والرمادي( من ))القائم وعانة  بيانات المحطات االربع االولى  

 كانون المحطة
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 شرينت
 الثاني

 كانون
 االول

 المعدل
 السنوي

 3,03 ,0, 121 3901 01,, 01,, 901, 21,, 3109 3109 101 05, 01, القائم
 3109 , 101 3,01 03,, 01,, 909, 09,, 3101 31 901 101 ,0, عانة
 3,01 01, 105 3103 309, 909, 1, 1, 3501 3105 101 09, 01, حديثة
 3901 103 3,05 3101 305, 901, 101, ,0,, 01,, 3901 505 101 05, الرمادي
 31 ,10 ,3 3505 ,90, 503, 501, 101, ,10, 3101 ,3 101 901 كربالء
 3101 1 ,330 3109 1, 101, 1, 903, 301, 3109 3303 ,10 903 الحمة
 3105 101 ,3,0 ,0,, 01,, 101, ,50, 1, ,, 3121 ,3,0 ,10 901 النجف
 3103 ,10 3,01 ,0,, 01,, 105, ,10, 101, 101, 3103 3,09 ,10 101 الديوانية
 3105 105 3,01 3509 ,, 101, ,10, 101, 101, 3103 ,3,0 105 1 السماوة
 3101 109 3103 09,, 901, 105, 101, ,10, 09,, ,350 ,310 101 101 الناصرية
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 (,شكل )

                                     الفرات في العراقفي محطات وادي  ئويةالم المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصغرى
 (م4318-1888) لممدة

 

 . (10المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )          

 اقصى ارتفاع ليا في شيري )تموزوتصل  , شير نيسانمن ًا ابتداء وتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع  
في محطة و , م( 24,0-20,0) وفي محطة حديثة م(23,8-21,0) غ في محطة القائملتبم, اب( و 

  .م(0,,2-,2الناصرية ), وفي محطة م( 22,0-22,1الديوانية )

 لمدة مناالن الشمس تكون قريبة في ىذه  ,شير الحارة االالشيرية في  المعدالتويرجع ارتفاع 
المستمم اكبر  االشعاع مقدارمما يجعل  ,مسي الش مدة االشعاع ةالوضع العمودي , فضال عن زياد

المدة . وتبدأ  ىذهاثناء الحراري التراكم الى  االشعاع االرضي المفقود , مما يؤدي مقدار بكثير من
االول , بعد انتقال حركة الشمس  تشرين من شير ًابتداء درجات الحرارة العظمى باالنخفاض

االشعاع سقوط  فتقل زاوية, الكرة االرضية  مننوبي الج بالنصف ,مدار الجدي  الظاىرية باتجاه
 .النخفاض درجات الحرارة العظمى  يؤدي وساعات السطوع مما ,الشمسي 
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لثاني , فبمغت افي شير كانون  ,الدراسة اخفض المعدالت الشيرية في منطقة  لتسجل
وفي , ئم القا م( في محطة10,1و) , حديثةمحطة م( في 10,2و) ,عانة م( في محطة 10,4)

 ينظر.  م(18) الناصريةوفي محطة  ,م( 11,2الديوانية ) محطةوفي  م(8,,1)محطة الحمة 
 (.1( وشكل )12) جدول

 الرطوبة النسبيةخصائص  ً:ثالثا

معينة  درجة حرارة في اليواء في فعال الموجود الماء المئوية بين كمية بخار النسبة وتعني   
من بخار في درجة الحرارة نفسيا , وعندما يكون , وعبو ان يست وبين ما يمكن لذلك اليواء

 % , وىنالك133فان رطوبتو النسبية تكون قد وصمت الى  ,اليواء قد وصل الى حالة االشباع 
 المطمقة فمع ثبات الرطوبة, الحرارة  درجاتثيقة بين مقدار الرطوبة النسبية وبين و عالقة 

 .(1)بانخفاضيا  حرارة وترتفعبأرتفاع درجات ال نخفض الرطوبة النسبيةت

 فبمغ الدراسة ان الرطوبة النسبية متباينة في منطقة (8) ( والشكل10) جدول نالحظ من خالل  
وفي محطة  ,%( 21,4محطة عانة )وفي , %( 21,1القائم ) المعدل السنوي في محطة

 اتجينا اكمم ,الدراسة في منطقة  ىذه المعدالت كما نالحظ انخفاض, %( 01,1)الرمادي 
 %(2,,2كربالء ) فبمغت في محطة ,ذي قار  االوسط ومحافظة في محافظات الفرات , جنوبا

السماوة  وفي محطة,  %(22,8) وفي محطة الديوانية ,%( 24,4) محطة النجف وفي ,
ىذا التباين الى زيادة في كمية االمطار ويعود  . %(23,4محطة الناصرية )وفي  ,%( ,,08)

وتسجل المحطات  .من العراق وانخفاض درجة حرارتيا في الجيات الغربية لشيورافي بعض 
وخاصة في شير كانون  , لممطرالشير البارد ا ت عالية لمرطوبة النسبية خاللمعدالالمناخية 

ة الغائم درجات الحرارة وتكرار االيام وانخفاض ,الجوية  بسبب تأثير المنخفضات,  الثاني
  .المطري  والتساقط

____________ 

ماجد السيد ولي محمد , عمم الطقس والمناخ ,  وزارة التعميم العالي والبحث و كربل  لة  رزوقي( عبد اال1)
 .120, ص,188العممي, جامعة البصرة , كمية االداب , 
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 (12جدول )
 ( م4318 -1888وادي الفرات في العراق لممدة ) في محطات يةالمئو  ري والسنوي لدرجة الحرارة العظمىالمعدل الشي

 ورة.المصدر :  جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منش    

 وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار. ( فقطم4312-1888 )القائم وعانة وحديثة والرمادي( من ) بيانات المحطات االربع االولى   

 المحــطة
 

 كانون
 االول

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 انونك
 االول

 المعــدل
 السنوي

 103, 3905 03,, 1,61 1161 05,, 301, 1101 ,1,0 1, 301, 3101 3101 القائم
 ,10, 3103 301, 1,01 1101 301, 301, 15 1101 1, ,30, 3103 ,310 عانة
 503, ,390 01,, 1309 1101 09,, 109, ,, 1,05 109, 305, 31 ,310 حديثة
 505, ,310 101, 1,01 1101 09,, 01,, ,0,, 1909 509, 109, ,310 3901 الرمادي
 ,130 ,310 ,, ,1 09,, 01,, 01,, ,0,, 1109 ,130 09,, 3501 ,310 كربالء
 1301 ,310 01,, ,1 ,, 101, ,10, ,30, ,110 1303 901, ,, 3105 الحمة
 1305 3101 ,0,, 1,09 3, 05,, 05,, 01,, ,110 1301 ,90, ,, 3103 النجف

 ,1,0 ,350 9, 19 ,30, 09,, 01,, 01,, 1101 ,1 905, 01,, ,310 لديوانيةا
 1,09 3509 901, 1903 309, 903, 05,, ,10, 1101 1,03 1, 01,, 3101 السماوة
 ,110 ,, ,10, 1101 01,, 101, 1, 105, 1509 1,09 101, 3, 31 الناصرية
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 (1شكل )

                     في محطات وادي الفرات في العراق  المئوية المعدل السنوي لدرجة الحرارة العظمى
 (م4318-1888لممدة )

 

    (12المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

وفي محطة  ,( %,1)في محطة عانة فبمغ  , النسبية اعمى معدل شيري لمرطوبةجد ويو   

 .%( 1,,,الناصرية )ومحطة ,  %(12,1ومحطة حديثة ), %( 10,4) الرمادي

 وذلك بسب االرتفاع في درجات,  %(2,2,)بمغ ادنى معدل ليا في محطة السماوة و   

 االنخفاض في الرطوبة ويستمر وبة ,الرط التي تعمل عمى خفض , االمطاروقمة  الحرارة 

ة , لتبمغ ادنى معدل ليا الحرار زيادة درجات و النسبية مع التقدم نحو االشير الحارة من السنة 

 وفي, %( ,,44) محطة حديثة وفي,  %(48فبمغت في محطة القائم ) تموز  شير في

 %( .43) وفي محطة الناصرية,  %(44,1) السماوة محطة وفي, ( %03,4) محطة الحمة
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 (10جدول )

 م(4318-1888الشيري والسنوي لمرطوبة النسبية )%( في محطات وادي الفرات في العراق لممدة ) المعدل

                                               .جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منشورة المصدر : 
م( فقط  وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار.4312-1888)القائم وعانة وحديثة والرمادي( من ) بيانات المحطات االربع االولى

 المحطة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المــعدل
 السنوي

 101, 1301 ,1 9, 11 13 1, ,1 11 ,, 91 ,1 1103 القائم
 ,10, ,1,0 1,01 ,, 1,09 101, 101, ,10, 1,01 101, 9,01 1903 11 عانة
 105, 1,01 99 1501 101, ,0,, 01,, ,10, 1,09 1, 9,01 ,1 1,03 حديثة
 9303 ,1 1,01 93 ,, 19 ,1 1109 ,, 501, 9901 1901 ,190 الرمادي
 ,10, 1,01 1309 ,, 19 1,01 ,10, ,10, ,1 01,, ,9,0 1,05 1,03 كربالء
 ,10, 1,01 1,09 1, ,110 11 ,1,0 1,09 11 1, 9,05 ,1,0 ,1 الحمة
 ,0,, 19 91 ,, 101, 101, ,0,, 09,, 1309 309, 109, 9103 ,110 النجف
 05,, 11 95 03,, 1101 501, 109, 101, 1,01 01,, ,9 ,1 15 الديوانية
 1501 1301 9,01 1101 1, 103, 03,, 09,, 101, 11 ,10, 9903 ,1,0 السماوة
 ,0,, ,1,0 9101 1101 905, 301, ,, 309, 101, 1505 101, 91 1103 الناصرية
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 (8شكل )

                      اقالمعدل السنوي لمرطوبة النسبية )%( في محطات وادي الفرات في العر 
 (م4318-1888) لممدة

 

 (.10المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

 خصائص االمطار ً:رابعا

من  الذي تشمل ايضا كل مظاىر اليطول , االمطار من الناحية المناخية مظيرا من تعد   
 وجودنقطة الندى , و  الى اليواء حرارة درجة انخفاض البرد والثمج , ويشترط لتكوين المطر

وتعد االمطار المصدر  (1)وتوفر نويات التكاثف الماء , بخار تيارات ىوائية تحمل قدرا كافيا من
لمياه الجوفية , ا لتغذية اوكذلك تعد مصدر  , (البحيرات واالنيار) السطحية المغذي لممياه الرئيس

 .(4)االرضرضية الى باطن سطحية من خالل المسامات والشقوق االال اذ تتسرب المياه

__________ 

 83( حسين ذياب محمد الغانمي , مصدر سابق , ص1)

 ,41, ص4343 , دار مسامير لمطباعة والنشر, العراق, 1ط ( مصطفى فالح الحساني , مناخ العراق  اسس وتطبيقات , 4)
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 الل مراحل النموخ عمى مقدار االمطار المتساقطة وعمى توزيعيا ونتاجا  و  ويعتمد نمو النبات   
في  اسب خالل فصل النمو, وتركزىامن ىي التي تتوزع بشكل, االمطار األكثر فائدة  فمياه الذ

يؤثر سمبا  اوقات محددة دون اخرى , وفي ايام واشير معينة في موسم النمو دون سائر الفصل
نقص في كميات سد حاجة النبات من مياه الري , والاذا لم ت , خاصة ونتاجيتا  نمو النبات و  في

 . (1)االمطار وانخفاض مقدارىا الفعمي يعرض النباتات الى انواع من الجفاف

 الشمالية المناطق ميزتت ذوفرة المياه , إ في العراق عمى مدىوتعتمد المحاصيل الزراعية   
ي تمك المناطق , بينما ف بسبب توفر التساقط المطري , والربيع في الشتاء ةالديميبالزراعة 

التساقط  من العراق عمى الري سيحا بسبب قمة الزراعة في المناطق الوسطى والجنوبية مد تعت
 .(4)المطري

في منطقة  ,السنوية  معدالت االمطاراميع في مج ً( تباينا8الشكل )و ( ,1الجدول )يوضح    
 اذ خالل موسم تساقطيا , شيريا المعدالت المسجمة مقدار , باإلضافة الى تباينوادي الفرات 

مسجل في الممم( 81,8) بين في منطقة الدراسة السنوي لألمطار المتساقطة المجموعيتراوح 
ل ىذه وك المناخية , محطة عانة ممم( المسجل في121محطة النجف االشرف المناخية , و)

 كمية لألمطار وان اكبر المناخ الصحراوي . اقميم المقادير تقع ضمن المقدار المتساقط في
 ,ممم( 141,4) حديثة محطة سجمتا فيم ,عانة  ممم( في محطة121) تبمغ ,المتساقطة 

محطة و  , ممم(81,8)النجف  محطةممم( و 131,0ومحطة الحمة), ممم( 142,2) قائمال ومحطة
كما  .ممم(144,8) الناصرية, ومحطة  ممم(138,8) السماوةومحطة  , ممم(,,131) الديوانية

تكرار المنخفضات  بسبب ,الثاني  ىو كانون مطرايور يالحظ من خالل الجدول ان اكثر الش
 االشير الشير اكثر كما وان ىذا ,الشيرىذا  توسط خاللالمالقادمة من البحر , الرطبة الجوية 
 .وتساقط االمطار ,كبير الغيوم بشكلتكاثف يحفز  مما ,ورطوبة برودة 

 _________ 

 .004و رحيل , مصدر سابق , ص( عمي صاحب طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون اب1)

 121مصطفى فالح الحسانً , مصدر سابق , ص (1)
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 (م4318-1888في محطات وادي الفرات في العراق لممدة )ومجموعيا السنوي المعدل الشيري لألمطار المتساقطة )ممم(  (,1) جدول            

   

 لعراق , قسم المناخ , بيانات غير منشورة.المصدر :  جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في ا

 وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار.م( فقط 4312-1888والرمادي( من ) )القائم وعانة وحديثة بيانات المحطات االربع االولى 

 المــحطة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين يمولا اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المجموع
 الســنوي

 ,0,,3 3905 3101 503 03, , , , ,90 3109 ,310 01,, 109, القائم
 3,3 3101 ,0,, 3103 09, , , 03, 103 3,03 01,, 05,, ,90, عانة
 ,3,10 3503 101, 901 ,0, , , , ,0, 3901 3101 ,350 ,0,, حديثة
 33,01 3,09 3101 101 01, , , , 101 3109 3109 ,350 ,30, الرمادي
 5901 3101 ,390 ,0, 01, , , , ,0, 3301 3901 3903 ,310 كربالء
 3,101 3101 ,0,, 01, 03, , , , 01, 3,09 3103 ,390 01,, الحمة
 5305 3,01 ,310 901 ,0, , , , ,10 3,01 505 3,01 3905 النجف
 3,101 3,01 301, ,0, 01, , , , 103 3901 ,3,0 3,09 05,, الديوانية
 3,501 3,01 01,, ,90 ,0, , , , 01, ,330 31 3,01 ,0,, السماوة
 01,,3 ,0,, 05,, 101 05, , , , ,10 ,390 ,350 39 ,30, الناصرية
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 (8شكل )

        العراق)ممم( في محطات وادي الفرات في  المجموع السنوي لكمية االمطار المتساقطة
 (م4318-1888لممدة)

 

 (.,1المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

ومن ثم محطة  , ممم(40محطة عانة )في  ,الثاني وبمغ اعمى معدل شيري لشير كانون   
ذاتو فسجمت مشير لية المناخ بين المحطاتر المط مقدار تباين في وىنالك, ممم( 40,0) القائم
 محطةو  ,ممم( 10,8) النجفمحطة و  ,ممم( 11,2كربالء )محطة و  ,ممم( 41) ديالرما محطة
 ممم( .41,4الناصرية ) محطةو  , ممم(44) السماوة

التساقط  في وينقطع  ,نيسان و  شير اذارمن  االمطار بالتناقص التدريجي تبدأ كميات كما    
 منسة بالتذبذب والتباين منطقة الدرا امطار وتتصف,  ابحزيران وتموز و  , الحارة االشير
كميات االمطار المتساقطة  في المحطات المناخية تناقصا اغمب وتشيد.  الى اخرى منطقة
الشمال الى الجنوب ,  وتقل كميات االمطار كمما اتجينا من ,االخيرة  في السنوات السيما

دة في لممتالمنطقة ا من محطات شمال, الكميات تمك االوسط اقل  الفراتفتسجل محطات 
 االنبار .محافظة 
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 الرياحخصائص خامسا: 

االختالفات المكانية   وجودىا بوجود والمناخ التي يرتبطالطقس  عناصراحد  الرياحتعد    
التي يطمق  ,اليواء التصاعدية  وىي تختمف عن حركةالجوي ,  والزمانية في مقدار الضغط

 ث في الغالف الجوي كارتفاع درجةتحد يالت الظواىر الطقسية جميعالتيارات , وان اسم  عمييا
وكل  التساقط  وصور المختمفة , وحصول صور التكاثف ,او انخفاضيا  ,الحرارة المفاجئ 

من خالل الرياح , وذلك  تتم ,والرعد والزوابع  كاألعاصير المدارية ,القاسي  الطقس مظاىر
 االرض والرطوبة عمى جياتالحرارة  تقوم بتوزيع التي ىي الوسيمة االساسية الرياح لكون

 المختمفة.

 تمفة ويستمرمخ بسرعة ,الواطئ  مناطق الضغط العالي باتجاه من مناطق الضغط الرياح فتيب  
 بين الجويالضغط ن , وكمما كان الفرق في المنطقتي بين ىذا اليبوب الى ان يتساوى الضغط

يرتبط  معينويتحدد لمرياح اتجاه  شديدة , ر وقوةاكب بسرعة لرياحالمنطقتين كبيرا جدا تحركت ا
الطبيعية والبشرية ونشاطات  , كما ان الموارد(1)في الضغط الجوياالختالف  بطبيعة مواقع

يحد من نشاط طراب الرياح ضاا المناخية , فوأحوالي , االنسان جميعيا تتأثر بظروف الرياح
بان  الدراسة منطقة في الرياح يزتتم  .(4)لتأثيرىا عمى مجاالت عممو المختمفة , االنسان وحركتو

 وىبوط ,شبو المداري  العالي الجوي الضغط نطاق في العراق ذلك لوقوعو  ,معدالتيا منخفضة 
الموقع الى جانب تباين  المنطقة في النسبيالتضاريس ان الختالف  كما ,اليوائية  التيارات

, وىذا  السطح النبساط الدراسة ةمنطق من الجنوبية فتزداد في المناطق ,في ذلك  اثر ,الجغرافي 
الى ( 13الشكل )( و 11جدول ) يشير . المعدل االعمى التي تسجل ,الناصرية  ما نراه في محطة

بصفة  من السنةالحارة   االشيرفي اخر فتزداد  الى من فصل ,الرياح  تباين المعدالت لسرعة
 .الشتاء  وتقل سرعتيا في اشير ,عامة 

 ـــــــــــــــــــــــــ

    .132, ص 1223,  النجف ,  2( علً صاحب طالب الموسوي ,  جغرافٌة الطقس  والمناخ  , ط2)

(4)   H.J.  critchfied, General  climatologic , prentice-Hall  of  lndia , New  Delhi  2rdedition, 
1968, .p.8.13
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. 

 (11جدول )
 (م4318-1888لممدة )في العراق  ا( في محطات وادي الفرات)م / ثالمعدل الشيري والسنوي لسرعة الرياح 

                                           رية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منشورة.          جميو المصدر :  
 سبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار.وذلك بم( فقط 4312-1888والرمادي( من ) ) القائم وعانة وحديثة  بيانات المحطات االربع االولى

 

 المحطــة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المــعدل
 السنوي

 01, 301 ,30 301 03, 01, 109 103 01, 01, ,0, 01, 305 القائم
 103 03, 301 301 01, 03, 903 01, 101 ,10 ,10 01, ,0, عانة
 ,10 01, ,0, ,0, ,10 01, 909 01, 101 ,10 05, 09, ,0, حديثة
 03, 301 301 301 , ,0, 01, 01, 09, 01, 09, 01, , الرمادي
 01, 305 301 , 01, 1 , 105 103 1 1 09, 03, كربالء
 301 301 303 309 309 , 01, 09, 03, ,0, 03, 301 ,30 الحمة
 301 303 303 301 301 , 01, 01, 03, ,0, ,0, 301 ,30 النجف
 ,0, 301 301 301 301 ,0, 01, 01, 09, 01, 01, 01, ,0, الديوانية
 ,10 01, 09, 01, 103 ,10 , 03, 101 101 109 103 01, السماوة
 101 01, 01, ,10 101 ,0, 903 903 03, ,0, 101 ,10 ,10 الناصرية
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 (13شكل )

 (م4318-1888) المعدل السنوي لسرعة الرياح )م/ثا( في محطات وادي الفرات لممدة

 

 (.11المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

وفي  ,م/ ثا( 4,0) قائمحطة الم ليبمغ فيً , اطفيفً اتباين مكانياالسنوي  يتباين المعدلو كما   
ومحطة /ثا( م4,4) الديوانية ومحطة , م/ثا(4,1) كربالء محطةو ,  م/ثا(4,1) الرمادي محطة

 , الشير الباردةا تقل سرعة الرياح خاللو  م/ ثا( . 0,1الناصرية )محطة و م/ثا( 0,4)السماوة 
محطة و م/ثا( 1,1)نجف وال الحمة محطتي سجمت , فقد تشرين الثاني سجل في ى معدل لياوادن

ومحطة الناصرية  م/ثا(4,0) السماوةومحطة  ,م/ثا( 4,4)محطة حديثة و  ,م/ثا( 1,2)القائم 
جنوب في وتزداد , شمالي من وادي الفرات في الجزء ال حيث تنخفض ىذه المعدالت م/ثا(4,8)

 .المنطقة

 حزيران في شيري ,الرياح  سرعةل بمعد زيادة نالحظ حدوثف , الحارة السنة شيرا خالل اما  
 ,م/ثا( 0,1الناصرية )وفي محطة  ,م/ثا( 2السماوة )في محطة  تموزشير  فبمغت فيوتموز , 

ومحطة  ,م/ثا( ,,4الحمة والنجف ) ومحطتا ,م/ثا( 4,8) والرمادي ,م/ثا( 0,0) مالقائ محطةو 
 . م/ثا(4,8) الديوانية
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 سطحيا , كما ان زيادة انبساط الى ,جنوب منطقة الدراسة الرياح سرعة  طزيادة نشا ويرجع   
استقرار التي وحالة عدم الواطئ  الجوي الضغط عمقيزيد من  , الجنوبيةالمناطق التسخين في 

لمرياح  مرورمنطقة  زء من المنطقة يعدالج , الى جانب ان ىذاسرعة الرياح  عمىتساعد 
 لعربي .الخميج ا منطقة نحو ًالمتجية اصال,  الغربية والشمالية الغربية

مكانيا وزمانيا  ,وتكرار الرياح السائدة ( الى تباين اتجاىات 11( والشكل )18)جدوليشير    
ىي الرياح )الشمالية الفرات  محطات وادي فيالرياح السائدة  اتجاه فيكون , السنة اثناءفي 

 44,0و 44,4و 44والتي تتصدر ىذه الرياح بأنواعيا , فقد وصمت نسبة تكرارىا الى )الغربية( 
)القائم وعانة وحديثة  ( في محطات%40,0و 40,4و 41,4و 48,2و 40,2و 40,4و 41,8و

تسود الرياح )الشمالية والشمالية  والرمادي وكربالء والحمة والنجف والديوانية والسماوة والناصرية(
-,,43) القائم تكرارىا في محطة نسبةفقد بمغت  , الدراسةمنطقة  بعض محطات ,الغربية( 

 وفي محطة حديثة بمغت نسبة تكرارىا , %(44,4-,,18) وفي محطة عانة,  %(44
 %(.41,8-18,8وفي محطة الرمادي ), %( 18,0-44,0)

 والتي بمغت نسبة تكرارىا, محطة كربالء فقد تسود الرياح )الغربية والشمالية الغربية(  اما في   
 ,ية الغربية( محطتي الحمة والنجف )الشمالية والشمال الرياح كما وتسود , %(11,8-40,4)

,  %(48,2-18,4) النجف بمغت محطةوفي ,  %(40,2-1,,1) الحمة بمغت في محطةفقد 
نسبة  فقد بمغتوالسماوة والناصرية(  الديوانية) محطات الغربية( والشمالية لغربيةالرياح )ا وتسود
وفي ,  %(40,4-41,0) السماوة محطة وفي , %(41,4-18,1) في محطة الديوانية تكرارىا

الشمالية  السائدة في منطقة الدراسة ىي الرياح الرياحان  . %(40,0-43,1محطة الناصرية )
والرياح الغربية  ,بالمرتبة الثانية  تأتي والتي تأتي بالمرتبة االولى , والرياح الشمالية , الغربية

اثناء  في بجفافيا , والسيما الغربيةو الغربية  الشمالية الرياحوتتصف  تأتي بالمرتبة الثالثة , كما
  . والنبات من سطح التربة , التبخر زيادة كمية في يسيم مما, الحار الفصل في اشير ىبوبيا
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 (18جدول )

 (م4318-1888لممدة )في العراق ي الفرات الرياح السائدة في محطات واد هالمئوية لمعدل تكرار اتجا ةالنسب

     

                                                                   ورة.    المصدر :  جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منش
 وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار.( فقط م4312-1888وحديثة والرمادي( من ))القائم وعانة  ت االربع االولىبيانات المحطا

 
 المحطة

 

 
 شمالية

 
 شمالية
 شرقية

 
 شرقية

 
 جنوبية
 شرقية

 
 جنوبية

 
 جنوبية
 غربية

 
 غربية

 
 شمالية
 غربية

 
 السكون

 901, ,, 101 01, 103 ,10 ,0, ,90 01,, القائم
 1, ,0,, 101 ,0, 101 ,10 ,0, ,90 3501 عانة
 ,10, 01,, 121 101 105 ,10 01, 903 3501 حديثة
 101, 301, 101 ,90 ,10 101 01, 09, 3101 الرمادي
 3,05 ,10, 3101 ,10 905 501 101 01, 39 كربالء
 1, ,90, ,330 01, ,10 105 901 101 3101 الحمة

 3,01 ,50, 501 305 101 101 105 101 ,350 لنجفا
 3105 ,10, 3101 101 105 105 101 01, 3,01 الديوانية
 ,3,0 ,90, 309, 09, 109 109 101 903 3,01 السماوة
 3301 101, 03,, 05, 09, 101 ,3,0 ,0, 3101 الناصرية
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 (11) شكل

                         الرياح السائدة لمحطات وادي الفرات هالمئوية لمعدل تكرار اتجا ةالنسب
 م(4318-1888) لممدة

 (18) لمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدولا    
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معدل النتح , اما في اثناء  زيادة طريق وذلك عن ,المحاصيل الزراعية  كما وتؤثر عمى  
قادمة  تكون الرياح عندما ,المحاصيل الزراعية  عمىاتجاه الرياح يؤثر  فإن ,االشير الباردة 

 الى انخفاضيؤدي  ,حرارتيا  درجة وانخفاض رعتياان زيادة س كما من مناطق اكثر برودة ,
 اضرارا  في نمو المحصول . وتسبب ,لممحصول  دون الدنيا الحرارةدرجة 

 سادسا : الظواهر الغبارية

 رض وانتشارىااال ارتفاع ذرات الغبار والرمال الدقيقة من سطح ىي بالظواىر الغباريةيقصد    
 ومصادرىا وشدة سرعة الرياح التي ,لذرات تبعا لتكوينيا ا وتتباين احجام ىذه ,(1)في االجواء

 المتصاعد الغبارالترابية و  العواصف) عمى الغباريةالظواىر  قسمتحريكيا , وت عمى تعمل
 (الغبار العالقو 

 الترابية العواصف -2

الجافة في شبو الجافة و  طح االرض في المناطقسمن التربة  جزيئاتارتفاع  بيا يقصد    
 وتنشأ العواصف, الرياح القوية  بواسطة ,النباتي القميل والغطاء التربة الجافة  , حيث العالم
وزيادة  التبخر وارتفاع معدالت , االمطاروقمة سقوط ,  تيجة الرتفاع درجات الحرارةن الترابية

 الغبار ارتفاع نسبة وراءمعين , كانت  العوامل في وقتتزامنت جميع ىذه فاذا  . سرعة الرياح
 تقريبا , ويزدادم/ثا(  1الساعة ) فيكم(  40) الرياح عنسيما اذا زادت سرعة في الجو , ال 

وعند حدوثيا يقل  . (4)وندرة الغطاء النباتي السطح , نبساطاحالة العواصف في  ىذهتشكيل 
ما ارتفاعيا  ا وحجميا , ويتراوحكم( , وتتفاوت العواصف الترابية في سرعتي1) مدى الرؤيا عن

 .(0)تقطعيا تصل الى عشرات الكيمومترات التي م( والمسافات003 -1) ينب

____________ 

 .4,1, ص4338 ( قصي عبد المجيد السامرائي , المناخ واالقاليم المناخية , دار اليازوري لنشر والتوزيع , عمان ,1)

ذي قار, رسالة  ة في محافظةالصيفي لمحاصيل الخضروات د الخاقاني , االحتياجات المائية(عباس عيال محم4)
 .08, ص  4343 ماجستير , كمية االداب , جامعة ذي قار ,

(0) Arhur .N. Strahler, Alan  H. Strahlar, intoduction to Environmental Seience , jo  wiley  And        
Sous. Lnc. U. S. A. 1974 .p413 
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محمية المنشأ فالعواصف ,  المنشأرجية اخ او , وقد تكون العواصف الترابية محمية المنشأ   
الفيضي العراقي نفسو  وبعضيا يتكون داخل السيل ,الصحراء الغربية( مصدرىا منطقة الجزيرة )

تأتي  وربما ,( 1)العربيةالجزيرة  مثل البادية السورية او, مختمفة  المنشأ فمصادرىا , اما الخارجية
شبو المدارية المغبرة القارية من خالل الكتمة  ,الكبرى  فريقيةاال ءبالصحرا يتمثل ,مكان ابعد  من
 .العراق ليصل تأثيراتيا الى , نحو الشرق افريقيا من شماليلمنطمقة ا

لتكرار اٌام  ع السنويتباٌنا فً المجمو, أن هنالك ( 21( والشكل )23الجدول ) ٌتضح من   

حدٌثة ٌوم( , تلٌها محطة  9,3)ي فً محطة القائم سنوفبلغ ادنى مجموع  الترابٌة ,العواصف 

محطة   , وبلغ فًٌوم(  5,2, ثم محطة الرمادي )ٌوم(  9,3), ومحطة عانة ٌوم(  9,5)

 وقد, ٌوم(  8,5كربالء ) محطة, وفً ٌوم(  1,1) , وفً محطة السماوة( ٌوم 1,2الدٌوانٌة )

, والسبب تأثٌر  الناصرٌة  ٌوم( فً محطة 29,3لتكرار العواصف الترابٌة )موع مج بلغ اعلى

كمٌات   وضعفالغطاء النباتً  , اضافة قلةالمحطات من موقع هذه الهضبة الغربٌة , وقربها 

 االمطار .

 الشيريةالمعدالت  لتسجل اعمى,  الصيفالربيع و  اشير ترابية فيال واصفالع تكرار ويزداد   
 يوم( 1,0و) حطة عانةميوم( في  3,8و) ,القائم في محطة ( يوم 1,1)فبمغت  ,في شير ايار 

الناصرية ,  السماوة يوم( في محطتي ,,1و) ,كربالء محطةفي يوم( 1,8)و ,محطة الديوانية  في
 انخفاض الذي يسبب يعود الى ارتفاع درجات الحرارة , ترابيةالعواصف ال وسبب زيادة تكرار

اح  الري سرعةمع صاعدة  ىوائية وتيارات , ًاىوائياضطرابا يولد مما  ,الجوي الضغط مقدار 
من  يصل العراقجانب ما الى ,  ابسيولة محمي يجعميا تحمل ذرات التربة , مما السطحية

 االمطار. وقمة النسبية الرطوبة , فضال عن انخفاض الصحاري العربية عواصف ترابية من
 سرعةعن تناقص ً فضال, لتساقط االمطار  , وخالل االشير الباردة يقل تكرار العواصف الترابية

 3,1القائم) فكانت في محطة ,شير كانون االول  في الرياح , فبمغت ادنى المعدالت الشيرية
في و يوم(  3,1) النجف والديوانية (و بالء والحمة )كر  وفي ,يوم(  3,0) وفي محطة عانة ,يوم( 

 يوم( . 3,4محطة الناصرية )

________________ 

. 4,0( ساالر عمي , مصدر سابق , ص1)
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 (18) جدول
 (م4318-1888في محطات وادي الفرات لممدة ) لعدد ايام العواصف الترابية ومجموعيا السنويالمعدل الشيري 

                             ورة.    المصدر :  جميورية العراق , وزاره النقل , الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منش

وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار( فقط م4312-1888من )قائم وعانة وحديثة والرمادي( )ال بيانات المحطات االربع االولى 

 المحطــة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المجموع
 الســنوي

 105 03, 03, ,0, 01, 01, 03, ,0, 303 09, 01, ,0, 03, القائم
 01, 01, 01, 01, 09, ,0, ,0, ,0, 01, 09, ,0, 03, ,0, عانة
 09, ,0, 01, ,0, ,0, ,0, 01, 01, ,0, 01, 01, ,0, ,0, حديثة
 903 ,0, 01, ,0, 01, ,0, 01, 01, 09, 01, ,0, 01, 01, الرمادي
 109 03, ,0, 09, ,0, ,0, 01, ,30 301 301 ,30 01, ,0, كربالء
 01, 03, 03, ,0, 01, ,0, 01, 03, 303 09, 01, 03, 03, الحمة
 901 03, 03, ,0, 03, 01, 03, 01, 01, 301 01, ,0, 01, النجف
 103 03, 01, ,0, ,0, 0,1, 01, 01, 301 ,30 ,30 01, 01, الديوانية
 101 0,1, 03, ,0, 03, , 09, 01, 301 309 303 01, ,0, السماوة

 3105 ,0, ,0, 01, 01, 01, ,10 01, 301 03, ,30 05, ,0, ريةالناص
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 (21) شكل

                 المجموع السنوي لعدد ايام العواصف الترابية في محطات وادي الفرات 
 (م4318-1888لممدة)

 

    (.18جدول )المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى ال    

 الغبار المتصاعد -4

 لسطح تسخين الشديدالناتجة عن ال , الجوي االستقرار عدم حاالت بسبب الظاىرةتحدث ىذه    
 مات ىوائيةادو  تكوين يؤدي الى لجوي , مماا الضغط منحدرقوة  في تغيرات حصولو  ,االرض 

 الرياح عمى ةسرع وتكون , (مترا 10)ارتفاع يصل الى الدقائق الغبارية الى رفع ىعم تعمل, 
 عدم في حاالت اال بعيدة لمسافاتالغبار نسبيا . وال تنتقل دقائق  يمةاو قم معتدلة االغمب
والترسيب ,  بالنزول يبدأ لجوفي ا ول الى اعمى مستوىالغبار وبعد ان يصل .  ر الشديداالستقرا
 . (1)ايام سكون اليواء في خاصة

_________ 

ب الموسوي وميثم عبد الكاظم حميدي , خصائص الرياح السطحية وتأثيرىا عمى  تكرار عمي صاحب طال (1) 
 4312, 43الظواىر الغبارية في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق , مجمة البحوث الجغرافية , العدد
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التي تكون  , الرياح سرعة في , ترابيةال والعواصف الغبار المتصاعد بين الفرق يكون وبذلك   
( او م/ثا1) الى فتصل ترابيةال العواصف معاما , ( / ثام1من ) اقل لمتصاعدا الغبار مع

 . (1)اكثر

 الغبار لعدد ايام المعدل الشيري ان , (10) الشكل( و 43) من خالل الجدولنالحظ    
 سجليل , الصيف فتزداد عند اشيراشير السنة ,  بين يتباينالدراسة  منطقة في المتصاعد

 يبمغ بينما,  محطة القائم في يوم(2,1-0,8) والبالغ .شيري حزيران وتموز في المعدل االعمى
في محطة و , ( يوم14,0-14,0كربالء )وفي محطة  ,يوم( 10,4-,,14) عانة محطة في

 يوم(11,2-11,3) اعمى معدل شيري الناصريةسجمت محطة , فما  (يوم1,,-0,4)الديوانية 
. 

الغبار حيت عدد ايام حصول ظاىرة من بعد الصيف  , الثانية بالمرتبة الربيع اشير ثم تأتي   
الى  الحارة ظاىرة الغبار المتصاعد في االشير ايام حدوث عددويرجع سبب زيادة  .المتصاعد 

 ذرات , والتي تحمل معيا بالحمل الى نشاط انتقال الحرارة يؤدي مما , ارتفاع درجة الحرارة
نتيجة انخفاض الضغط  اثناء ىذا الفصل في الرياح سرعة معدالت يادةعن ز  الغبار فضال

 .االمطار لجوي , وانخفاض الرطوبة النسبية وقمة كمياتا

وكانون  االولشيري كانون  الباردة , السيما في المتصاعد في االشيرالغبار عدد ايام  ويقل   
ومحطة  ,يوم( 1,1-3,1)ة انعوفي محطة , يوم( 1,1 –,,3) القائم محطة فبمغ في ,الثاني 
, يوم(  4,4-1,1) الناصريةمحطة و , ( يوم4,8–1,4) الديوانيةمحطة و ,  يوم(1,0-1) الحمة
 الرياح , لتناقص سرعة خالل االشير الباردة, المتصاعد  أو قمة عدد ايام الغبار تناقص ويرجع

معدالت عن ارتفاع ال فض الحرارة الناتج عن انخفاض درجة ,المرتفع  الضغط نتيجة سيادة
 االمطار . النسبية وكميات الرطوبة

 

 

_________ 

.48-41صالمصدر نفسو , عمي صاحب طالب الموسوي وميثم عبد الكاظم حميدي ,  (1)
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 (43جدول )
 م(4318-1888في محطات وادي الفرات لممدة ) ومجموعيا السنوي المعدل الشيري لعدد ايام تكرار الغبار المتصاعد

 أة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق , قسم المناخ , بيانات غير منشورة.    المصدر :  جميورية العراق , وزاره النقل , اليي 

 وذلك بسبب االحداث االمنية التي تعرضت ليا محافظة االنبار.( فقط م4312-1888بيانات المحطات االربع االولى)القائم وعانة وحديثة والرمادي( من )  

 المحطــة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المجموع
 السنــوي

 ,1,0 01, 05, ,30 303 301 01, 101 09, 01, 105 03, 303 القائم
 1103 01, ,30 ,0, 03, 103 ,310 3,01 509 901 901 01, 303 عانة
 11 09, 01, 03, ,30 ,10 01, ,0, 101 ,10 ,10 ,0, ,30 حديثة
 101, 01, ,0, ,30 01, ,10 101 101 ,0, ,10 101 309 01, الرمادي
 11 309 309 ,0, 101 109 3,09 3,01 101 ,10 901 ,10 301 كربالء
 ,930 3 05, 01, 1 ,10 ,50 ,10 ,10 901 905 ,10 309 الحمة
 15 01, 01, 301 301 101 901 101 ,90 09, 09, 01, 309 النجف
 309, ,30 303 301 ,0, 109 103 ,90 05, 05, 09, 101 01, الديوانية
 9,01 01, 301 101 101 101 ,10 109 ,10 ,10 101 101 ,0, السماوة
 01,,3 301 101 ,90 ,50 3101 ,310 ,310 3301 505 103 901 ,0, الناصرية
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 (10) شكل

                            ر المتصاعد في محطات وادي الفراتد ايام الغباالمجموع السنوي لعد 
 (م4318-1888لممدة )

 

 (.12المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )   

 الغبار العالق -1

 المتصاعد والغبار ترابيةالظاىرتي العواصف  بعد ةالحاصم الغبارية الظواىر احد اشكال يعد   

واحيانا ساكنة , خفيفة مع رياح ىادئة او  , ليواءا مقة فيمع غبار جافة بارة عن ذراتوىو ع ,

 ما دونالى الحاالت بعض  فيوينخفض . كم( 0-1) الى ما بينخالليا  ويتراوح مدى الرؤية

لقدرة ا ليا وبسبب صغر حجم ذرات الغبار تكونمق , معكثيف  ليطمق عمية غبار,  (كم 1)

 .(1)و لبضعة ايامالبقاء في الج عمى

______________ 

فً العراق ,  ظواهر المناخ  ( عبد الحسن مدفون ومنصور غضبان ٌزاع , المؤشرات المناخٌة لتغٌر بعض 2)

 . 931, ص1223,  98,  العدد 2المجلد مجلة اداب الكوفة ,
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 عالق الغبار ال سنوي لعدد ايامال نالحظ المجموع, ( 12( والشكل )41الجدول ) خالل من  
العالق في الغبار  ايام لعدد مجموع سنوي سجل اعمى ذإالمحطات ,  بينمتباينآ ىو االخر 

 يوم( وادنى111,2) وسجمت محطة كربالء ,يوم( 103,4) ليصل الى ,الناصرية  محطة
 الديوانية محطة سجمت اما باقي المحطات فقد,  يوم(28,8) عانة مجموع سنوي سجمتو محطة

 .يوم(  18السماوة )محطة و  , يوم( 83) مةالحطة محو  ,يوم(  08,1)

الفرات االوسط  المجموع السنوي لظاىرة الغبار العالق يكون اكثر تكرارا في محطات كما ان   
المناطق  في ىذه الحرارةفييا درجات التي ترتفع  يعود ذلك الى طول المدةمحطة الناصرية , و و 
تمتقط  الصاعدة  التي الحمل نشاط تياراتوظيور  ,االرض  تسخين سطح الىيؤدي  مما, 

 قميمة . الرياح فييا سرعة تكون التيفي الحاالت  ,الغبار من السطح الجاف  ذرات

القائم  سجلت محطةشهر اٌار  ففًشهري اٌار وتموز ,  فًالمعدالت الشهرٌة  سجلت اعلى   

المحطات   باقً جلتٌوم( , فما س8,9)حدٌثة ومحطة , ٌوم( 3,3ٌوم( , ومحطة عانة )22,1)

 . امرتفع اشهرٌ معدال

يوم( ,,14) النجف ومحطة يوم(1,,1كربالء ) ومحطة, ( يوم8,,1) الناصرية محطة فسجمت 
الترابية العواصف  ارتكر  معدالت ذلك الرتفاع في السبب جعوير , يوم( 11,8السماوة ) ومحطة, 
 الناصرية محطة سجمت اذ, لشيري ا تموز فيرتفع المعدل شيرفي  , اماىذا الشيراثناء  في

, اما يوم( 12,0) الرمادي ومحطة,  (يوم0,,1) كربالء ومحطة,  يوم(11,2) فبمغت اعالىا
يوم( 1–1,0) القائممحطة مغ في ليب نيوالثا االول شيري كانون فسجل في ا ,تكرار  االقل المعدل

 الديوانيةمحطة و ,  يوم( 0,3-4,8) ومحطة كربالء,  يوم(,,3-3,1محطة عانة ) وفي, 
في  الظاىرةىذه  تناقص تكرارويرجع  , يوم(2,8-0,2الناصرية ) وفي محطة,  (يوم1,1-0)

تحول ف تجعميا متماسكةالتربة و  تعمل عمى ترطيب, ف وجود االمطاربسبب  , ير الباردةاالش
 الغبار .   عد ذراتتصادون 
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 (41جدول )

 (م4318-1888في محطات وادي الفرات لممدة )ومجموعيا السنوي المعدل الشيري لعدد ايام الغبار العالق 

 جمهورٌة العراق , وزاره النقل , الهٌأة العامة لالنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌانات غٌر منشورة.    المصدر :    

 ب االحداث االمنٌة التً تعرضت لها محافظة االنبار.( فقط  وذلك بسبم1229-2388بٌانات المحطات االربع االولى)القائم وعانة وحدٌثة والرمادي( من )   

 المحطــة
 

 كانون
 الثاني

 تشرين ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 االول

 المجموع
 الســنوي

 ,1,0 301 ,30 01, , 105 ,3,0 ,50 ,3,0 103 01, 01, 3 القائم
 501, 01, 303 ,10 105 101 105 101 105 1 903 01, 01, عانة

 9101 01, 301 101 101 03, ,10 103 101 ,10 05, 01, 303 حديثة
 1501 01, 101 ,10 ,10 501 3,09 3,01 3,01 ,10 ,10 , 301 الرمادي
 ,3310 05, ,10 5 3303 ,3,0 3109 ,310 3101 3,05 101 05, ,10 كربالء

 ,1 301 03, 901 901 901 3,01 3,01 3,01 ,50 ,50 09, 01, الحمة
 ,190 ,0, 103 103 901 101 501 3,01 3,01 3,03 ,50 903 ,10 النجف

 9103 301 03, ,0, 109 101 ,10 ,10 101 103 109 ,0, 1 الديوانية
 11 ,0, 103 105 01, ,0, 101 509 3301 501 503 901 ,10 السماوة
 ,31,0 ,10 05, 3,01 3301 31 ,310 ,310 3101 ,3,0 501 101 01, الناصرية



 الفصل الثالث....................................... خصائص مناخ وادي نهر الفرات فً العراق
 

 
3; 

 (12شكل)

                         المجموع السنوي لعدد ايام تكرار الغبار العالق في محطات وادي الفرات 
 (م4318-1888لممدة )

 

 (.41) عمل الباحث باالعتماد عمى الجدولالمصدر : من   
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 تمهيد 
في  تأثيره السيما ,وأنشطتو المختمفة  االنسان ةحيا في الثأثير في ميم دور لعناصر المناخ  

 المحاصيل التيتحديد و  ,الزراعة في  ومؤثرآميما  المناخ دورا لعناصرفان  الزراعي , النشاط
التباين  ظيورفي  دور المناخ لو عناصر فتباينتنمو خالليا , الحدود المناخية التي  مئتال

 مئتال التي التعرف عمى المناطق محصول اي زراعة لذلك تتطمبالمحاصيل ,  لزراعةالمكاني 
والضمان النسبي في الحصول عمى  , من جية ىذا المحصول ةزراع نجاح زراعتو , لضمان

 مناطقالتحديد  الفصل الى ىذاييدف  لذلك .احة من جية اخرىاالنتاجية االعمى لوحدة المس
 لمتطمباتامقارنة خالل  من ات ,وادي الفر  الشتوية في لزراعة محاصيل الخضر مناخيا مةئالمال

االعتماد عمى من خالل  لمحطات وادي الفرات , مع الواقع المناخي , محصوللكل المناخية 
 مةءالمال درجة الى الخضر الشتوية , والوصوللكل محصول من محاصيل ,  فصل النمو

 والتي الطولية لوادي الفرات ,عمى وحدة المساحة  ًافياالموزع جغر  المناخية لذلك المحصول ,
يتصف  ًن االقميم اصالتتباين فييا عناصر المناخ , ولو بشكل نسبي , ال بشكل مطمق , ذلك ال

 اقميم مناخي واحد , ىو اقميم المناخ الصحراوي. بسيادة

 هحاصيل الخضرلسراعت  توالفعلي تظريهت ساعاث السطىع النءتقيين هال أوال:

 الشتىيت في وادي نهر الفراث

 البطاطا -1

 البطاطا) اصيللمح ةوالفعمي ةلساعات السطوع النظري مةءدرجة المال بتحديد الباحث سيقوم   
من يتضح إذ  , السبانغ(الكرفس و و  الفجلو  الخسو الجزر و  القرنابيطو الباقالء و الثوم والبصل و 
 محصول البطاطا لزراعة ةمة ساعات السطوع النظريءمالدرجة الى  يشير ( الذي22) الجدول

, فقد سجمت محصول ىذا  مالءمتيا لزراعة فياشتركت الدراسة قد  منطقة محطات ان ويبدو, 
 , ةمة وبدرجة ممتازة , بقدر ما تتعمق المسألة بساعات السطوع النظريءجميع المحطات مال

ما  نمو المحصول فصل خالل,  فراتال واديمحطات  في ةالنظري السطوع ساعاتمعدل  فبمغ
 المحصورة ما بينضمن الحدود الضوئية المثمى لممحصول  وىي ساعة(00-01:66بين)
 .ساعة( 01-02)
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 (22جدول )

                      عة محصول البطاطا )ساعة/ يوم( لزرا ةمة ساعات السطوع النظريءتقييم مال
 (م2108-0988) لممدة في وادي الفرات

 (6) وجدول (01) ( وجدول6) جدول :من عمل الباحث باالعتماد عمى     

 02-01) عات سطوع نظرية , مقدارىا ما بينالى ساعممأ ان محصول البطاطا بحاجة   
, اما اذا ( 0) المشار ليا بالرقمو  ن درجة المالءمة لو تكون ممتازةإذا توفرت فا  و ساعة( 

      ساعة  02)أكثر من  و( ساعة01اقل من - ساعة7) ما بين انحصرت ساعات السطوع
غير  وتكون ساعات السطوع,  (2) التي يشار الييا بالرقممة جيدة و ءمالال تكونساعة( 06 –

والتي يشار الييا  ساعة( 06) عن زادت واساعة( ,  7)ذا قمت عن إ,  ممحصولمالئمة ل
 .  (0)(6) بالرقم

 

_____________ 

                                                                                        طريقة بعد العدد الصحيح  وان الساعةالساعات دونت بالساعة وعشر ان بيانات ً , عمما (6جدول) ينظر (0)
 وىكذا 66= 61×  106( وذلك عن طريق ضرب 01:66( الى ) 0106من ) تحويل الساعة

 
 المحطة

معدل  ساعات السطوع 
 النظرية خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءممتاز المال 1 13:01 القائم
 مةءممتاز المال 1 13:01 عانة
 مةءممتاز المال 1 13:01 حديثة
 مةءممتاز المال 1 13:01 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 13:03 كربالء
 مةءممتاز المال 1 13:03 الحمة
 مةءممتاز المال 1 13:00 النجف
 مةءممتاز المال 1 11:33 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 13:00 السماوة
 مةءممتاز المال 1 13:00 الناصرية



 ... تقييم مالءمة مناخ وادي الفرات لزراعة محاصيل الخضر الشتوية...الفصل الرابع ...

 
99 

خالل المتحققة ( 26) جدول الي يشيروالذي  , ةالسطوع الفعمي ساعات الىأما بالنسبة   
 8 –7:61, فيي محصورة بين )المناخية كافة نمو محصول البطاطا في المحطات  فصل
 الذي يتطمب ساعات, مة لممحصول ءىذه الساعات بمثابة ساعات جيدة المال تعدعة( مما سا

 ساعة(.                             02-01) ما بينسطوع  فعمية 

 (26) جدول

ل البطاطا في وادي مة ساعات السطوع الفعمية )ساعة /يوم( لزراعة محصو ءتقييم مال   
 م(2108-0988لممدة ) الفرات 

 . (6) ( وجدول00) جدول( و 6) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: جدول   

ساعة(  02-01كما ان محصول البطاطا يحتاج الى ساعات سطوع فعمية محصورة ما بين )   
اما اذا  ( ,0يشار ليا بالرقم ) محصول البطاطا ممتازة والتيمة لزراعة ءتكون المالىا عند توفر 

مة جيدة ءساعة( تكون المال06-02)اكثر من ساعة( و01اقل من -7) انحصرت ما بين
غير  تكون , (ساعة06ساعة( أو زادت عن ) 7) عنقمت  ( , أما اذا2يشار ليا بالرقم )و 

 . (6ينظر جدول) . (6مة ويشار ليا بالرقم )ئمال

 

 
 لمحطةا

معدل ساعات السطوع 
الفعمية خالل فصل 

 النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 2:03 القائم
 مةءجيد المال 1 2:03 عانة
 مةءجيد المال 1 2:03 حديثة
 مةءجيد المال 1 2:03 الرمادي
 مةءجيد المال 1 2:01 كربالء
 مةءجيد المال 1 2:01 الحمة
 مةءمالجيد ال 1 2:01 النجف
 مةءجيد المال 1 3:33 الديوانية
 مةءجيد المال 1 3:33 السماوة
 مةءجيد المال 1 2:03 الناصرية
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 البصل -2 

البصل  مة لزراعة محصولئغير مال ة( ان ساعات السطوع النظري24) يتبين من الجدول  
ما بين   خالل فصل نمو المحصول ةفقد بمغت ساعات السطوع النظري,  الدراسة في منطقة

 00) وىي نظريةفي حين يتطمب المحصول ادنى الحدود ال,  ساعة(01:61 -01:02)
 04) ا وصمت ساعات السطوع النظرية الىمة تكون ممتازة , اذءبل ان درجة المال ساعة(

 . في المحطات المذكورةً ءساعة( , وىذا ما لم نجده شتا

                             لبصلا لزراعة محصول ساعة/ يوم() ةالنظري مة ساعات السطوعءتقييم مال( 24جدول )
 م(2108-0988ي وادي الفرات لممدة )ف

 . (6) ( وجدول01) ( وجدول6) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: جدول   

تكون   ول البصلمحصمة لزراعة ءن درجة المالإ( سطوع نظرية فساعة04) واذا توفرت   
ساعة( و)اكثر من 04اقل من  –00, اما اذا انحصرت ما بين ) (0ا بالرقم )ممتازة ويشار لي

(, واذا قمت عن 2ليا بالرقم )تكون جيدة ويشار  مةءن درجة المالإف ساعة( 04-08
ينظر  . (6) مالئمة ويشار ليا بالرقم غير نياإساعة( ف 08) و زادت عنأ ساعة(00)

 . (6جدول)

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع النظرية 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 13:13 القائم
 غير مالئم 0 13:13 عانة

 غير مالئم 0 13:11 ديثةح
 غير مالئم 0 13:13 الرمادي
 غير مالئم 0 13:10 كربالء
 غير مالئم 0 13:03 الحمة
 غير مالئم 0 13:03 النجف
 غير مالئم 0 13:03 الديوانية
 غير مالئم 0 13:03 السماوة
 غير مالئم 0 13:03 الناصرية
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سطوع الفعلٌة لزراعة محصول مة ساعات الءدم مال( ٌتضح ع25) وعند مالحظة جدول  

ادي الفرات و فً محطات ةالفعلٌ ساعات السطوع معدل  فقد بلغ , البصل فً منطقة الدراسة

الحدود , إذ ان ادنى للمتطلبات الضوئٌة  مةئساعة( وهً غٌر مال 70:2 – :603)ما بٌن 

                              . ساعة( ::)المالئمة  للمحصول هً 

 (25) جدول

)ساعة/ يوم( لزراعة محصول البصل                              ةالفعميساعات السطوع  مةءتقييم مال
 (م2108-0988الفرات لممدة )في وادي 

 . (6) ( وجدول00) ( وجدول6مى جدول )عالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد:      

تكون  مة لزراعة محصول البصل ءن درجة المالإ( سطوع فعمية فساعة04) اذا توفرتو    
)اكثر من  وساعة(  04اقل من  –00, اما اذا انحصرت ما بين ) (0ممتازة ويشار ليا بالرقم )

 00) , واذا قمت عن (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءن درجة المالإفساعة(  04-08
 . (6) ينظر جدول . (6) مة ويشار ليا بالرقمءنيا غير مالإساعة( ف 08) ساعة( او زادت عن

 

    

 
 المحطة

معدل ساعات السطوع 
الفعمية خالل فصل 

 النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 1:01 القائم
 غير مالئم 0 1:03 عانة
 غير مالئم 0 1:03 حديثة
 غير مالئم 0 1:03 الرمادي
 غير مالئم 0 1:03 كربالء
 غير مالئم 0 1:03 الحمة
 غير مالئم 0 1:00 النجف
 غير مالئم 0 2:33 الديوانية
 غير مالئم 0 2:11 السماوة
 غير مالئم 0 1:00 الناصرية
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 الثىم -3 

 بمغ حيث ,الثوم  زراعة محصولل ةساعات السطوع النظري مةء( عدم مال26) ويشير الجدول  
ما  الدراسةات منطقة محط في, محصول ال خالل فصل النمو ةالنظري السطوعساعات  معدل
لمساعات النظرية الحدود  ادنى المحصول في حين يتطمب,  ساعة(01:48 -01:66بين )
 .ساعة( 04والحدود المثمى ),  ساعة(02)بمقدار 

الثوم                              محصول)ساعة/ يوم(  لزراعة  ةالنظري مة ساعات السطوعءتقييم مال( 26جدول ) 
 (م2108 -0988ت لممدة )في وادي الفرا

 . (6والجدول ) (01) ( والجدول6المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )     

 ءمة لزراعة ىذاواذا توفرت تكون المال ضوئية , ساعة(04) الثوم ويتطمب محصول   
ساعة(  04اقل من  -02) بين ( , فيما اذا انحصرت ما0) ويشار ليا بالرقمالمحصول ممتازة 

( , أما اذا قمت عن 2بالرقم )تكون جيدة ويشار ليا ءمة ن المالإفساعة( 06-04اكثر من و)
ساعة( فان ساعات السطوع النظرية غير مالئمة ويشار ليا بالرقم 06ساعة( او زادت عن )02)
 . (6) ر جدولينظ . (6)

 
 المحطة

معدل ساعات السطوع 
النظرية خالل فصل 

 النمو

 
 درجة المالءمة

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 13:01 القائم
 غير مالئم 0 13:01 عانة
 غير مالئم 0 13:01 حديثة
 غير مالئم 0 13:01 الرمادي
 غير مالئم 0 13:01 كربالء
 غير مالئم 0 13:03 الحمة
 غير مالئم 0 13:03 النجف
 غير مالئم 0 13:03 الديوانية
 غير مالئم 0 13:01 السماوة
 غير مالئم 0 13:03 الناصرية
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محطات  في لزراعة محصول الثوم ةالسطوع الفعمي مة ساعاتء( عدم مال27) جدولويبين ال   
 ما بين ,النمو فصل خالل المتحققة ةالفعمي ساعات السطوع بمغ معدل حيث,  كافة وادي الفرات

الحدود لساعات السطوع الفعمية يتطمب المحصول ادنى  حينفي , ساعة(  7:61 -7:11)
 .ساعة( 04) والمثالية , ساعة(02) اليحو 

 (27جدول )

الثوم                              ( لزراعة محصول)ساعة/ يوم ةالفعمي السطوع ساعاتمة ءتقييم مال
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6والجدول ) (00) ( والجدول6: من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )المصدر      

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال 04كما يتطمب محصول الثوم )    
ساعة( 04اقل من  -02) ين( , فيما اذا انحصرت ما ب0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

قمت عن ( , أما اذا 2تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )مة ءلمالن اإفساعة(  06-04اكثر من و)
ساعة( فان ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة ويشار ليا بالرقم 06ساعة( او زادت عن ) 02)
 . (6) ينظر جدول . (6)

 

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع الفعمية  
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 2:31 القائم
 غير مالئم 0 2:33 عانة
 غير مالئم 0 2:11 حديثة
 غير مالئم 0 2:11 الرمادي
 غير مالئم 0 2:11 كربالء
 غير مالئم 0 2:11 الحمة
 غير مالئم 0 2:13 النجف
 غير مالئم 0 2:10 الديوانية
 غير مالئم 0 2:03 السماوة
 غير مالئم 0 2:13 الناصرية
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 الباقالء -4 

 الباقالءزراعة محصول ل ةالنظري مة ساعات السطوعءمال( يتضح 28) د مالحظة جدولوعن  
عدل ساعات السطوع النظرية مبمغ  إذ مالءمة ممتازة ,وبدرجة ,  الفرات محطات واديميع جل

 -01) ةالمثالي المحصولمتطمبات  ساعة( وأن01:24-01:16) النمو ما بينفصل  خالل
 .ساعة(02

                            الباقالء محصول ( لزراعة)ساعة/ يوم ةالنظريالسطوع  ساعات مةءتقييم مال( 28جدول )
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6) وجدول (01) ( وجدول6) عمى جدول:المصدر: من عمل الباحث باالعتماد       

مة لزراعة ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال02-01كما يتطمب محصول الباقالء )    
اقل من  -6) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ىذا المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

 ( , أما اذا2تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )مة ءن المالإفساعة( 06-02ساعة( و)اكثر من01
ساعة( فان ساعات السطوع النظرية غير مالئمة ويشار 06) عن تساعة( او زاد6) قمت عن

 . (6ينظر جدول).  (6ليا بالرقم )

 

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع النظرية 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءاز المالممت 1 13:31 القائم
 مةءممتاز المال 1 13:31 عانة
 مةءممتاز المال 1 13:31 حديثة
 مةءممتاز المال 1 13:31 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 13:11 كربالء
 مةءممتاز المال 1 13:11 الحمة
 مةءممتاز المال 1 13:10 النجف
 مةءممتاز المال 1 13:10 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 13:10 السماوة
 مةءممتاز المال 1 13:13 الناصرية
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خالل فصل نمو  المتحققة ةالفعمي ءمة ساعات السطوعمال درجةالى ( 29) جدول ويشير   
ساعات   حيث بمغ معدل جيدة ,مة ءمال وبدرجة,  الفرات واديالباقالء في محطات  محصول
يتطمب فيما  ساعة( 7:16-6:08) ما بين , فصل النمولممحصول خالل  ةعميالفالسطوع 

 . ساعة( 6) لوفعمية الادنى الحدود المحصول 

 (29جدول )

محصول الباقالء                            / يوم( لزراعة )ساعة ةفعميال مة ساعات السطوعءتقييم مال
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6وجدول ) (00) ( وجدول6) جدول عمى : من عمل الباحث باالعتماد: المصدر       

مة لزراعة ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال02-01كما يتطمب محصول الباقالء )   
اقل من  -6) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ول ممتازة ويشار ليا بالرقمىذا المحص

( , أما اذا 2ليا بالرقم )تكون جيدة ويشار مة ءن المالإف ساعة( 06-02و)اكثر من ساعة(01
, ساعة( فان ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة  06ساعة( او زادت عن ) 6) قمت عن

 . (6) لينظر جدو  . (6ويشار ليا بالرقم )

 

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع الفعمية خالل 

 فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1:01 القائم
 مةءجيد المال 1 1:13 عانة
 مةءجيد المال 1 1:01 حديثة
 مةءجيد المال 1 1:03 الرمادي
 مةءجيد المال 1 1:01 كربالء
 المالءمةجيد  1 1:01 الحمة
 مةءجيد المال 1 1:03 النجف
 مةءجيد المال 1 2:33 الديوانية
 مةءجيد المال 1 2:31 السماوة
 المالءمةجيد  1 1:03 الناصرية
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 القرنابيظ والجسر -5  

  محصولي القرنابيط لزراعة ةساعات السطوع النظريمة ءمالمدى  (61) الجدول وضحي   
 محطات وقد سجمت , المقدار تقريبا نظرية متطابقة ساعات سطوع الجزر, المذين يتطمبانو 

الحدود  ادنىساعة( في حين ان  01:24-01:02بمغت ) , جيدة مةءمال درجةالدراسة  ةمنطق
 .                                          ساعة( 9) تقدرليذه الساعات  الممكنة

القرنابيط                    يلزراعة محصول)ساعة/ يوم(  ةالنظري مة ساعات السطوعءتقييم مال( 61)جدول 
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة ) والجزر

 . (6) ( وجدول01) ( وجدول6) جدول: من عمل الباحث باالعتماد: عمى المصدر      

مة لزراعتيما ممتازة ءضوئية , واذا توفرت تكون المال ساعة(04)نليكما يتطمب المحصو    
-04)اكثر من  ساعة( و 04اقل من  -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ويشار ليا بالرقم

او  ساعة(9) قمت عن ( , أما اذا2) يما تكون جيدة ويشار ليا بالرقممة لءفأن المالساعة(  06
 .  (6) ار ليا بالرقمغير مالئمة ويش النظريةن ساعات السطوع إساعة( ف06زادت عن )

 ( .6ينظر جدول)

 
 المحطة

معدل ساعات السطوع 
النظرية خالل فصل 

 النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 13:11 القائم
 مةءجيد المال 1 13:11 عانة
 مةءجيد المال 1 13:11 حديثة
 مةءجيد المال 1 13:11 الرمادي
 مةءجيد المال 1 13:13 كربالء
 مةءجيد المال 1 13:13 الحمة
 مةءجيد المال 1 13:10 النجف
 مةءجيد المال 1 13:10 الديوانية
 مةءجيد المال 1 13:10 السماوة
 مةءجيد المال 1 13:10 الناصرية
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 المتحققة خالل فصل نمو ةالفعمي ساعات السطوعمة ءمال عدم (60) الجدول يشيرو   
وادي الفرات محطات  فية الفعمي حيث بمغ معدل ساعات السطوع ,الجزرو يط محصولي القرناب

الحدود ادنى  النالمحصو  ما يتطمبيف ,( 7:16 –6:24) ما بين المحصوالن فصل نمو خالل
                   . ساعة( 9)لساعات السطوع الفعمية 

 (60جدول )

)ساعة/ يوم( لزراعة محصولي القرنابيط                    ةالفعميمة ساعات السطوع ءتقييم مال
 (م2108-0988والجزر في وادي الفرات لممدة )

 . (6( وجدول )00) ( وجدول6) جدولتماد: عمى : من عمل الباحث باالعالمصدر        

مة لزراعتيما ممتازة ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04ويتطمب المحصوالن )    
 06-04 ساعة( و)اكثر من04اقل من  -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ويشار ليا بالرقم

ساعة( او  9) اذا قمت عن ( , أما2مة ليما تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإفساعة( 
ينظر  . (6) مية غير مالئمة ويشار ليا بالرقمساعة( فان ساعات السطوع الفع06) زادت عن

 . (6) جدول

 

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع الفعمية خالل 

 فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 1:01 القائم
 غير مالئم 0 1:10 عانة
 غير مالئم 0 1:01 حديثة
 غير مالئم 0 1:03 الرمادي
 غير مالئم 0 1:01 كربالء
 غير مالئم 0 1:01 الحمة
 غير مالئم 0 1:03 النجف
 غير مالئم 0 2:33 الديوانية
 غير مالئم 0 2:31 السماوة
 غير مالئم 0 1:00 الناصرية
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 الخس -6 

 في زراعة محصول الخسل ةالنظري السطوع ساعات مةءمال( 62) لجدولا من يالحظ   
 نمو  المحصول خالل فصل ةظريالن حيث بمغ معدل ساعات السطوع ,وادي الفرات  محطات
 01) مةءالماللمساعات  الحدودادنى  ما يتطمب المحصوليف, ساعة( 01:61-01:08) ما بين
 . ساعة(

الخس                            ( لزراعة محصول)ساعة/ يوم ةالنظري طوعمة ساعات السءتقييم مال( 62جدول )
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6وجدول ) (01) ( وجدول6) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول      

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04) ويتطمب محصول الخس  
ساعة(  04اقل من  -01) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ممتازة ويشار ليا بالرقم المحصول

( , أما اذا قمت عن 2بالرقم )تكون جيدة ويشار ليا  ساعة( فأن المالئمة 06-04ر من و)اكث
رية غير مالئمة ويشار ليا ن ساعات السطوع النظإساعة( ف 06ساعة( او زادت عن )01)

 . (6) ينظر جدول . (6) بالرقم

 

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع النظرية 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 13:13 القائم
 مةءجيد المال 1 13:13 عانة
 مةءجيد المال 1 13:13 حديثة
 مةءجيد المال 1 13:13 الرمادي
 مةءجيد المال 1 13:10 كربالء
 مةءجيد المال 1 13:03 الحمة
 مةءجيد المال 1 13:03 النجف
 مةءجيد المال 1 13:03 الديوانية
 مةءجيد المال 1 13:10 السماوة
 مةءجيد المال 1 13:03 الناصرية
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في جميع  , الخس محصول لزراعة ةالفعمي السطوع مة ساعاتءمالعدم  (66) يشير الجدول   
ما  خالل فصل النمو لممحصول ةالفعميالسطوع ساعات حيث بمغ معدل محطات وادي الفرات , 

 01) الفعمي لمسطوعمة ئالمالالحدود  ا يتطمب المحصول ادنىميف ,ساعة(  7:24-6:48) بين
 ساعة(.

 (66جدول )

                           الخس   محصول)ساعة/ يوم( لزراعة  ةالفعمي السطوع مة ساعاتءتقييم مال
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6) وجدول (00) ( وجدول6) عمى جدول:المصدر: من عمل الباحث باالعتماد         

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04) الخس ويتطمب محصول  
 ساعة( 04اقل من  -01) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

ا قمت عن ( , أما اذ2تكون جيدة ويشار ليا بالرقم ) مةءن المالإفساعة(  06-04اكثر من و)
ساعة( فان ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة ويشار ليا بالرقم 06ساعة( او زادت عن )01)
 . (6) ينظر جدول . (6)

  

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع الفعمية خالل 

 فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 2:11 القائم
 غير مالئم 0 1:03 عانة
 غير مالئم 0 2:11 حديثة
 غير مالئم 0 2:11 الرمادي
 غير مالئم 0 2:31 كربالء
 غير مالئم 0 2:33 الحمة
 غير مالئم 0 2:11 النجف

 غير مالئم 0 2:13 لديوانيةا
 غير مالئم 0 2:10 السماوة
 غير مالئم 0 2:11 الناصرية
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 الفجل -7

 لزراعة محصول راتالف وادي في محطات ةالنظري ساعات السطوعمة ء( مال64)يبين الجدول  
,  النمو خالل  فصل ةالنظري وعالسطساعات معدل  حيث بمغجيدة ,  مةءمالالفجل , وبدرجة 

 النظرية لساعات السطوعالمحصول ادنى الحدود ما يتطمب يف, ساعة(  01:16-9:42) ما بين
 .  ساعة(9) ومقدارىا

                             فجلال )ساعة/ يوم( لزراعة محصول ةالنظري ساعات السطوع مةءمالتقييم ( 64جدول )
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6والجدول ) (01) ( وجدول6) جدول: من عمل الباحث باالعتماد: عمى المصدر       

ة لزراعة ىذا مءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04) فجلويتطمب محصول ال    
  ساعة( 04اقل من  -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

( , أما اذا قمت عن 2تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )مة ءفأن المال ساعة( 06-04و)اكثر من 
 قمغير مالئمة ويشار ليا بالر  لنظريةن ساعات السطوع اإف ساعة(06ساعة( او زادت عن )9)
 . (6) ينظر جدول .(6)

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع النظرية 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 4:03 القائم
 مةءجيد المال 1 4:03 عانة
 مةءجيد المال 1 4:03 حديثة
 مةءجيد المال 1 4:01 الرمادي
 مةءجيد المال 1 13:33 كربالء
 مةءجيد المال 1 4:03 الحمة
 مةءجيد المال 1 13:31 النجف
 مةءجيد المال 1 13:31 الديوانية
 مةءجيد المال 1 13:31 السماوة
 مةءجيد المال 1 13:31 الناصرية
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الفرات لزراعة   واديمحطات  مة ساعات السطوع الفعمية فيءمالعدم ( 65ويوضح الجدول )  
المحصول ما بين نمو  السطوع الفعمية خالل ساعاتحيث بمغ معدل  ,محصول الفجل 

   .ساعة( 9) ومقدارىالو  الفعميةما يتطمب المحصول ادنى الحدود يف , ساعة( 6:48 -5:48)

  (65جدول ) 

الفجل                              محصول )ساعة/ يوم( لزراعة ةالفعمي مة ساعات السطوعءمال تقييم
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6) وجدول (00) ( والجدول6) لجدولالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى ا       

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04محصول الفجل ) ويتطمب    
ساعة( 04ناقل م -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

, أما اذا قمت عن ( 2تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )مة ءن المالإفساعة(  06-04و)اكثر من 
فان ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة ويشار ليا , ساعة(  06ساعة( او زادت عن ) 9)

 . (6) ينظر جدول.  (6بالرقم )

                                                      

                                                   

 
 المحطة

معدل ساعات 
السطوع الفعمية خالل 

 فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 1:13 القائم
 غير مالئم 0 0:03 عانة
 غير مالئم 0 1:11 حديثة
 غير مالئم 0 1:03 الرمادي
 غير مالئم 0 1:03 كربالء
 غير مالئم 0 1:10 الحمة
 غير مالئم 0 1:03 النجف
 غير مالئم 0 1:01 يةالديوان

 غير مالئم 0 1:03 السماوة
 غير مالئم 0 1:03 الناصرية
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 الكرفس -8 

الكرفس في  لزراعة محصول ةالنظري مة ساعات السطوعء( مال66) جدوليالحظ من ال   
نمو المحصول ما  فصلخالل  ةالنظري ساعات السطوع حيث بمغ معدل , الفراتمحطات وادي 

من  مة لوئالمال النظرية الحدود ادنى ما يتطمب المحصوليف ,ساعة( 01:61-01:02) بين
 ساعة( . 9)ًالساعات النظرية سطوعا

                           الكرفسمحصول )ساعة/ يوم( لزراعة  ةالنظريالسطوع   ساعات مةءتقييم مال( 66جدول )
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6وجدول ) (01) ( وجدول6) جدول :ن عمل الباحث باالعتماد عمىالمصدر: م      

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04ويتطمب محصول الكرفس )   
 ساعة(04اقل من -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

( , أما اذا قمت عن 2يدة ويشار ليا بالرقم )تكون ج مةءن المالإساعة(  ف06-04و)اكثر من 
ساعة( فان ساعات السطوع النظرية غير مالئمة ويشار ليا  06ساعة( او زادت عن ) 9)

 . (6) ينظر جدول.  (6بالرقم )

                                                                                                       

 
 ةالمحط

معدل ساعات 
السطوع النظرية 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 13:11 القائم
 مةءجيد المال 1 13:11 عانة
 مةءجيد المال 1 13:11 حديثة
 مةءجيد المال 1 13:11 الرمادي
 مةءجيد المال 1 13:13 كربالء
 مةءجيد المال 1 13:10 الحمة
 مةءالمال جيد 1 13:03 النجف
 مةءجيد المال 1 13:03 الديوانية
 مةءجيد المال 1 13:03 السماوة
 مةءجيد المال 1 13:10 الناصرية
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عة محصول الكرفس في  لزرا ةمة ساعات السطوع الفعميءعدم مال (67) ن الجدولويبي  
ما  فعمية خالل فصل نمو المحصولالساعات السطوع  بمغ معدل , حيث الفراتمحطات وادي 

من مة لو ئالمال فعميةما يتطمب المحصول ادنى الحدود اليف, ساعة( 7:08-6:66) بين
 ساعة( . 9)ه ومقدار السطوع الفعمي 

 (67جدول )

الكرفس                            )ساعة/ يوم( لزراعة محصول ةالفعميالسطوع  مة ساعاتءتقييم مال
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6) وجدول (00) ( وجدول6) جدول :عمى: من عمل الباحث باالعتماد المصدر      

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04ويتطمب محصول الكرفس )    
 ساعة(04اقل من -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

 قمت عن ( , أما اذا2ليا بالرقم )تكون جيدة ويشار مة ءفأن المالساعة( 06-04 و)اكثر من
ن ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة ويشار ليا إف , ساعة( 06ساعة( او زادت عن ) 9)

 . (6) ينظر جدول.  (6بالرقم )

                                                                                                          

 
 المحطة

معدل ساعات السطوع 
الفعمية خالل فصل 

 النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 2:33 القائم
 غير مالئم 0 1:01 عانة
 غير مالئم 0 2:33 حديثة
 غير مالئم 0 2:33 الرمادي
 غير مالئم 0 2:33 كربالء
 غير مالئم 0 1:00 الحمة
 غير مالئم 0 2:33 النجف
 غير مالئم 0 2:11 الديوانية
 غير مالئم 0 2:13 السماوة
 غير مالئم 0 2:33 الناصرية
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 السبانغ -9 

محطات في  السبانغمحصول  لزراعةة النظري السطوع ساعاتمة ء( مال68) يشير الجدول  
ل خالل فص ةوبمغ معدل ساعات السطوع النظري, مة جيدة ءحيث سجمت مال ,وادي الفرات 

من ىذه الساعات مة لو ئوالمتطمبات المال, ساعة( 01:48 -01:66) حصول ما بينالم نمو
 . ساعة( 9) تبمغ

يوم( لزراعة محصول السبانغ                             )ساعة / ةساعات السطوع النظري مةءمال تقييم( 68جدول )
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6) وجدول (01) ( وجدول6) جدول: عمى  : من عمل الباحث باالعتمادالمصدر      

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04ويتطمب محصول السبانغ )   
ساعة(  04اقل من  -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

( , أما اذا قمت عن 2) تكون جيدة ويشار ليا بالرقم مةءن المالإف ساعة(06-04و)اكثر من
 رية غير مالئمة ويشار ليا بالرقمالسطوع النظ ساعة( فان ساعات 06) عن ساعة( او زادت9)
                                                                       . (6) ينظر جدول . (6)

 
 المحطة

معدل ساعات 
رية السطوع النظ

 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 13:01 القائم
 مةءجيد المال 1 13:01 عانة
 مةءجيد المال 1 13:01 حديثة
 مةءجيد المال 1 13:01 الرمادي
 مةءجيد المال 1 13:01 كربالء
 مةءجيد المال 1 13:03 الحمة
 مةءجيد المال 1 13:01 النجف
 مةءجيد المال 1 13:03 الديوانية
 مةءجيد المال 1 13:01 السماوة
 مةءجيد المال 1 13:01 الناصرية
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طات وادي الفرات  حفي م ةالفعميمة ساعات السطوع ءمالعدم ( 69)ويالحظ من الجدول  
 فصل النمو ما بين ة خاللالفعميساعات السطوع , حيث بمغ معدل السبانغ لزراعة محصول 

عمى اقل تقدير  مساعات الفعميةلالحدود الدنيا  يتوجب ان تتوافر بينما ساعة( 7:24-7:48)
 . ساعة( 9) المالئمة لممحصول والبالغة

 (69جدول )

)ساعة /يوم( لزراعة محصول السبانغ                               ةمة ساعات السطوع الفعميءمالتقييم 
 (م2108-0988في وادي الفرات لممدة )

 . (6) وجدول (00) ( وجدول6) جدول :المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى       

مة لزراعة ىذا ءساعة( ضوئية , واذا توفرت تكون المال04محصول السبانغ ) ويتطمب    
ساعة( 04اقل من  -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

 ( , أما اذا قمت عن2تكون جيدة ويشار ليا بالرقم ) مةءن المالإف ساعة(06-04 و)اكثر من
عة( فان ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة ويشار ليا بالرقم سا 06ساعة( او زادت عن ) 9)
 . (6) ينظر جدول .(6)

                                                     

 
 المحطة

معدل ساعات 
مية خالل السطوع الفع

 فصل النمو

 
 درجة المالئمة

 
 النتيجة

 غير مالئم 0 2:01 القائم
 غير مالئم 0 2:10 عانة
 غير مالئم 0 2:01 حديثة
 غير مالئم 0 2:03 الرمادي
 غير مالئم 0 2:10 كربالء
 غير مالئم 0 2:10 الحمة
 غير مالئم 0 2:03 النجف
 غير مالئم 0 2:01 الديوانية
 غير مالئم 0 2:03 السماوة
 غير مالئم 0 2:03 الناصرية
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ءمتيا لساعات تخمو من التباين في مقدار مال نير الفراتىذا يعني ان جميع محطات وادي و    

ممحاصيل كافة , وذلك ألن التباين بين محطة عمى حد سواء , لعمية الف السطوع النظرية او

, مما يعني كل محصول يسجل نتيجة واحدة في درجة  ًواخرى في ىذه الساعات , يعد طفيفا

 المالءمة , بسبب العامل المذكور .

 

 في وادي هحاصيل الخضر الشتىيت لسراعت الحرارة  تدرجهت ءهال ثانيا: تقيين

 نهر الفراث.

 البطاطا -1

الخضر الشتوية  محاصيل لزراعة الحرارة ةمة لدرجءالمال مقدار بتحديد ىنا الباحثسيقوم    

 الجزرو القرنابيط و باقالء الو الثوم و البصل و )البطاطا  لمحاصيلوادي نير الفرات  محطات في

 المذين( 6) خريطةو ( 41) جدول مالحظة خاللمن و ,  السبانغ(و الكرفس و الفجل و الخس 

فقد تباينت النتيجة بين  , الحرارة لزراعة محصول البطاطا ةمة درجءتقييم مال الى انيشير 

المحصول ىي لزراعة ىذا ممتازة  مةءوالمحطات التي سجمت مال الممتازة والجيدة المالءمة ,

بدرجة و مة ءمالسجمت  التيالمحطات اما ( , الرماديو  عانة وحديثةالقائم و من محطة ) كل

                                                                   . والناصرية( الديوانية والسماوةوالنجف و الحمة و  كربالء) ىي جيدة
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 (41) جدول

        صول البطاطا في وادي نير الفرات          )م( لزراعة مح الحرارة ةمة درجءتقييم مال
 (م2108-0988) لممدة

 . (4) ( والجدول02) ( والجدول6) الجدول :باالعتماد عمى من عمل الباحث المصدر:         

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال20-08حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول البطاطا درج   
 (08اقل من  -02) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ر ليا بالرقمىذا المحصول ممتازة ويشا

 , أما اذا انحصرت ما بين (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءالمال نإ( ف25-20و)اكثر من
( 6مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف29-25( و)اكثر من 02اقل من  -01)

 (4) ارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقمالحر  ة( فان درج29( أو زادت عن )01أما اذا قمت عن )
.  

 (4) ينظر جدول

 
 المحطة

معدل درجة 
الحرارة)م( خالل 
 فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءممتاز المال 0 0807 القائم
 مةءممتاز المال 0 0804 عانة
 مةءتاز المالمم 0 0906 حديثة
 مةءممتاز المال 0 2100 الرمادي
 مةءجيد المال 2 2201 كربالء
 مةءجيد المال 2 2002 الحمة
 مةءجيد المال 2 2601 النجف
 مةءجيد المال 2 2601 الديوانية
 مةءجيد المال 2 2602 السماوة
 مةءجيد المال 2 2608 الناصرية
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 (م2108 -0988) الحرارة )م( لزراعة محصول البطاطا في وادي الفرات لممدة ةمة درجء( مال6خريطة )
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 البصل -2  

ءمتيا مالب اشتركتقد وادي الفرات  ان محطات (7) خريطةو  (40) جدوليتضح من ال   
 فقد تباينت النتيجة بين الممتازة والجيدة , مةءالمال بدرجة لكن اختمفت محصول البصللزراعة 

يثة فبمغت في محطة )القائم وعانة وحد , بقدر ما يتعمق االمر بدرجة حرارة فصل النمو
السماوة و الديوانية النجف و و الحمة و  )كربالء محطةاما  جيدة ,مة ءوالرمادي( درجة مال

                                          ممتازة. مةءسجمت مال صرية(والنا

                  البصل في وادي )م( لزراعة محصول  الحرارة ةجمة در ءتقييم مال( 40جدول )
 (م2108-0988) لممدة نير الفرات

 . (4) وجدول (02) ( وجدول6) جدول: المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى       

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال21-05حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول البصل درج   
 ( و05اقل من -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0ل ممتازة ويشار ليا بالرقم)ىذا المحصو 

 , أما اذا انحصرت ما بين (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف26-2 من )اكثر
( أما اذا قمت 6مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف61-26( و)اكثر من 2-8)

 ينظر جدول.  (4الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم ) ةفان درج (61( أو زادت عن )2عن )
(4) . 

 
 المحطة

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1033 القائم
 مةءجيد المال 1 1130 عانة
 مةءجيد المال 1 1030 حديثة
 مةءجيد المال 1 1030 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 1133 كربالء
 مةءممتاز المال 1 1030 الحمة
 مةءممتاز المال 1 1132 النجف
 مةءممتاز المال 1 1133 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1233 السماوة
 مةءممتاز المال 1 1231 الناصرية
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 الكرفس -6 

محصول الكرفس ة لزراعة الحرار  ةمة درجءمن خالليما مال( يالحظ 7( وخريطة )42الجدول )
)كربالء والحمة  تازة ىيمة ممءوالمحطات التي سجمت مالواختمفت في درجة مالءمتيا , 

)القائم  ئمتيا جيدة ىيوالسماوة والناصرية( , اما المحطات التي كانت مال والنجف والديوانية
                                     . وعانة وحديثة والرمادي(

                في وادي  )م( لزراعة محصول الكرفس الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 42جدول )
 (م2108-0988) لممدة نير الفرات

 . (4( وجدول )02( وجدول )6) : جدول المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى    

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال25-08حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول الكرفس درج   
( 08اقل من -02) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) لمحصول ممتازة ويشار ليا بالرقمىذا ا

, أما اذا انحصرت ما  (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ء( فأن المال27-25و)اكثر من 
مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم ءن المالإ( ف61-27( و)اكثر من 02اقل من  -5) بين
الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم  ة( فان درج61( أو زادت عن )5أما اذا قمت عن ),( 6)
 . (4) ينظر جدول .  (4)

 
 المحطة

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1030 القائم
 مةءجيد المال 1 1031 عانة

 مةءجيد المال 1 1131 يثةحد
 مةءجيد المال 1 1233 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 1330 كربالء
 مةءممتاز المال 1 1333 الحمة
 مةءممتاز المال 1 1431 النجف
 مةءممتاز المال 1 1430 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1333 السماوة
 مةءممتاز المال 1 1330 الناصرية
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 (م2108-0988) في وادي الفرات لممدةالحرارة )م( لزراعة محصولي البصل والكرفس  ةمة درجء( مال7خريطة )
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 الثوم -4 

 الفراتفي وادي ل الثوم الحرارة لزراعة محصو  ةءمة درجمال (8)وخريطة  (46) جدوليشير    
 والمحطات التي سجمتمة , ءبين الممتازة والجيدة المال د تباينت النتيجة ىي االخرى ىناوق, 
 مة ممتازة ىيءمالالتي سجمت  المحطاتاما يدة ىي )القائم وعانة والناصرية( , مة جءمال
 .حديثة والرمادي وكربالء والحمة والنجف والديوانية والسماوة()

                  في وادي ثوم)م( لزراعة محصول ال الحرارة ةمة درجءتقييم مال (46جدول )
 (م2108-0988) لممدة نير الفرات

 . (4) وجدول (02) ( وجدول6) جدول :اد عمىالمصدر: من عمل الباحث باالعتم          

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال21-05حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول الثوم درج   
( 05اقل من  -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ىذا المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

, أما اذا انحصرت ما  (2رقم )ويشار ليا بال, تكون جيدة   مةءن المالإ( ف26-21 و)اكثر من
أما اذا , ( 6) تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم مةءن المالإ( ف61-26( و)اكثر من8 -5) بين

ينظر  . (4الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم ) ةدرج فان (61) ( أو زادت عن5قمت عن )
 . (4) جدول

 

 
 ةالمحط

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1032 القائم
 مةءجيد المال 1 1031 عانة
 مةءممتاز المال 1 1030 حديثة
 مةءممتاز المال 1 1131 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 1232 كربالء
 مةءممتاز المال 1 1231 الحمة
 مةءلمالممتاز ا 1 1331 النجف
 مةءممتاز المال 1 1331 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1333 السماوة
 مةءجيد المال 1 1331 الناصرية
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 (م2108-0988الثوم في وادي الفرات لممدة )الحرارة )م( لزراعة محصول  ةمة درجء( مال8خريطة )
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 الباقالء -5 

وقد الباقالء  محصوللزراعة  الحرارة ةمة درجءمال (9) ( وخريطة44يالحظ من الجدول )  
مة عن باقي المحطات , التي ءالمال مقدار في بأمتيازىا الناصرية(و  السماوة) انفردت محطتا

 , والنجف والديوانية(الحمة مادي وكربالء و يثة والر عانة وحد)القائم و  ىيو مة جيدة ءمال سجمت
فييما , فرة اوالمتو لفصل النمو المسجمة في السماوة والناصرية وىذا يعني ان درجة الحرارة األعمى 

 ن سواىما.                الممتازة في ىاتين المحافظتين ع مة ءالمال حصول وراء كانت

                في وادي الباقالء )م( لزراعة محصول  الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 44جدول )
 (م2108-0988) لممدة تنير الفرا

 . (4) وجدول (02) ( وجدول6) جدول :المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى       

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال:2-1:حرارة مثلى ) ةدرج الباقالء وٌتطلب محصول  

( 1:اقل من  -2:) ( , فٌما اذا انحصرت ما بٌن:) هذا المحصول ممتازة وٌشار لها بالرقم

 , أما اذا انحصرت ما بٌن (2مة تكون جٌدة وٌشار لها بالرقم )ءن المالإ( ف23-:2و)اكثر من 

( أما اذا 3مة تكون متوسطة وٌشار لها بالرقم )ءن المالإ( ف25-23( و)اكثر من 2:من اقل -6)

ينظر  . (4الحرارة غٌر مالئمة وٌشار لها بالرقم ) ة( فان درج25( أو زادت عن )6قلت عن )

 . (4) جدول

 
 المحطة

الحرارة)م(  معدل درجة
 فصل النموخالل 

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1033 القائم
 مةءجيد المال 1 1030 عانة
 مةءجيد المال 1 1030 حديثة
 مةءجيد المال 1 1030 الرمادي
 مةءجيد المال 1 11.2 كربالء
 مةءجيد المال 1 1130 الحمة
 مةءجيد المال 1 1231 النجف
 مةءجيد المال 1 1232 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1333 السماوة
 مةءممتاز المال 1 1330 الناصرية
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 (م2108 -0988وادي الفرات لممدة ) عة محصول الباقالء فيالحرارة )م( لزرا ةمة درجء( مال9خريطة )    



 ... تقييم مالءمة مناخ وادي الفرات لزراعة محاصيل الخضر الشتوية...الفصل الرابع ...

 126 

 الفجل -6 

الحرارة لزراعة محصول الفجل فً محطات  ةمة درجء( مال::( وخرٌطة )45) جدول وٌشٌر

)النجف والدٌوانٌة مة وبدرجة ممتازة هً محطة ءت , والمحطات التً سجلت مالوادي الفرا

,  الحرارة األعلى فً فصل نمو المحصول فٌها اترجوالسماوة والناصرٌة( , وبسبب معدالت د

مة جٌدة ءلت مالمة ممتازة قٌاسا بالمحطات االخرى , التً سجءسجلت المحطات الجنوبٌة مال

 حدٌثة  والرمادي وكربالء والحلة(.والقائم وعانة )

                   في وادي  )م( لزراعة محصول الفجل الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 45جدول )
 (م2108-0988) لممدة نير الفرات

   . (4) ( وجدول02) ( وجدول6) باالعتماد عمى : جدول المصدر: من عمل الباحث     

مة لزراعة ىذا ء( , واذا توفرت تكون المال21-05حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول الفجل درج  
و) اكثر   (05اقل من  -9اذا انحصرت ما بين)( , فيما 0المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم)

اقل  -2) , أما اذا انحصرت ما بين (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف24-2 من
( أما اذا قمت عن 6ة ويشار ليا بالرقم )مة تكون متوسطءن المالإ( ف27-24( و)اكثر من 9من
 (4) ينظر جدول .  (4الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم ) ة( فان درج27( أو زادت عن )2)
. 

 
 المحطة

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1133 القائم
 مةءجيد المال 1 1130 عانة
 مةءجيد المال 1 1130 حديثة
 مةءجيد المال 1 1030 الرمادي
 مةءجيد المال 1 1033 كربالء
 مةءجيد المال 1 1030 الحمة
 مةءممتاز المال 1 1030 النجف
 مةءممتاز المال 1 1033 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1131 السماوة
 مةءممتاز المال 1 1130 الناصرية
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 القرنابيط -7

ءمة ( حيث اختمفت درجة مال01) ( وخريطة46)الذي اشار لو جدول اما محصول القرنابيط  
والسماوة  والديوانيةالنجف ) وبدرجة ممتازة ىي مةءمالسجمت والمحطات التي المحصول , 
)القائم وعانة وحديثة والرمادي  مة وبدرجة جيدة ىيءمالالمحطات التي سجمت والناصرية( اما 

 .                             (.والحمة وكربالء

                 في وادي قرنابيط)م( لزراعة محصول ال الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 46جدول )
 (م2108-0988) لممدة تنير الفرا

 . (4( والجدول )02( والجدول )6) المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى: الجدول      

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال22-07حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول القرنابيط درج     
( و) 07اقل من  -06) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ىذا المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

, أما اذا انحصرت ما  (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف26-22اكثر من
( 6مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم )ءمالن الإ( ف61- 26( و)اكثر من06اقل من -01بين)
الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم  ةفان درج, ( 61أو زادت عن ) (01أما اذا قمت عن ), 
 (4) ينظر جدول . (4)

 
 المحطة

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1031 القائم
 مةءجيد المال 1 1031 عانة
 جيد المالءمة 1 1031 حديثة
 مةءجيد المال 1 1031 الرمادي
 مةءجيد المال 1 11.0 كربالء
 مةءجيد المال 1 1131 الحمة
 مةءممتاز المال 1 1230 النجف
 مةءممتاز المال 1 1230 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1232 السماوة
 مةءممتاز المال 1 1330 الناصرية
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 (م2108-0988وادي الفرات لممدة)في  لزراعة محصولي الفجل والقرنابيط )م( الحرارة ةمة درجء( مال01) خريطة
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 رالجس -8

محطات في  الجزر رارة  لزراعة محصولحال ةمة درجءمال (00) ( وخريطة47)ويبين جدول 
 محطة )الرمادي لزراعة المحصول ىيممتازة مة ءمالطات التي سجمت المحو , الفرات وادي 

مة جيدة ءسجمت مالالتي اما المحطات الناصرية( , و  نية والسماوةالديواو  النجفوالحمة و كربالء و 
 .(وحديثة م وعانة)القائ ىي

                  في وادي الجزر)م( لزراعة محصول  الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 47جدول )
 (م2108-0988) لممدة تنير الفرا

 . (4وجدول ) (02) ( وجدول6) عمى جدول:مل الباحث باالعتماد المصدر: من ع    

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال21-05حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول الجزر درج   
( 05اقل من -9) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ىذا المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

, أما اذا انحصرت ما  (2ويشار ليا بالرقم )مة تكون جيدة ءن المالإ( ف25-21 و)اكثر من
, ( 6مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف61-25( و)اكثر من 9اقل من -4) بين

 .  (4الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم ) ة( فان درج61( أو زادت عن )4أما اذا قمت عن )
 . (4) ينظر جدول

 
 المحطة

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1031 القائم
 مةءجيد المال 1 1031 عانة
 مةءجيد المال 1 1031 حديثة
 مةءممتاز المال 1 1031 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 11.0 كربالء
 مةءممتاز المال 1 1131 الحمة
 مةءممتاز المال 1 1230 النجف
 مةءممتاز المال 1 1230 الديوانية
 مةءممتاز المال 1 1232 السماوة
 مةءممتاز المال 1 1330 الناصرية
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 (م2108-0988الحرارة )م( لزراعة محصول الجزر في وادي الفرات لممدة ) ةدرج مةء( مال00خريطة ) 
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   الخس -9 

 في محطاتالحرارة لزراعة محصول الخس  ةمة درجء( مال02) ( وخريطة48) كما ويبين جدول
مة ءمة لممحصول , والمحطات التي سجمت مالءتباين في درجة المال وادي الفرات , وىنالك

مة ءسجمت باقي المحطات مالو , وبدرجة ممتازة ىي محطة )حديثة والرمادي وكربالء والحمة( 
 الديوانية والسماوة والناصرية( .جيدة وىي )القائم وعانة والنجف و 

                    في وادي  )م( لزراعة محصول الخس الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 48) جدول
 (م2108-0988) لممدة نير الفرات

 . (4والجدول ) (02( والجدول )6) الجدول:عمى االعتماد المصدر: من عمل الباحث ب       

مة لزراعة ىذا ءالمال ( , واذا توفرت تكون21-07) حرارة مثمى ةويتطمب محصول الخس درج   
( و)اكثر 07اقل من  -00( , فيما اذا انحصرت ما بين)0) المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

اقل  -2) , أما اذا انحصرت ما بين (2مة تكون جيدة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف24-21من
أما اذا قمت ,  (6مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم )ءن المالإ( ف27-24( و)اكثر من00من

 ينظر جدول . (4الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم ) ة( فان درج27( أو زادت عن )2عن )
(4) 

 
 المحطة

معدل درجة الحرارة)م( 
 خالل فصل النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1130 القائم
 مةءجيد المال 1 1133 عانة
 مةءممتاز المال 1 1231 حديثة
 مةءممتاز المال 1 1234 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 1430 كربالء
 مةءممتاز المال 1 1333 الحمة
 مةءجيد المال 1 1330 النجف
 مةءجيد المال 1 1330 الديوانية
 مةءجيد المال 1 1333 السماوة
 مةءجيد المال 1 1130 الناصرية
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 (م2108 -0988)الحرارة )م( لزراعة محصول الخس في وادي الفرات لممدة  ةدرج مةء( مال02خريطة )                                  
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  السبانغ -13 

 في واديالمحصول  بمالءمتيا لزراعةفقد اشتركت جميع المحطات لسبانغ اما محصول ا  
كربالء والحمة والنجف )الرمادي و ممتازة ىيمة ءمالالفرات والمحطات التي سجمت درجة 

والسماوة وحديثة لقائم وعانة امحطة )ىي ءمة وبدرجة جيدة مالاما التي سجمت , يوانية( والد
 (.06خريطة )( و 49ظر جدول )ين ,( الناصريةو 

                في وادي  سبانغ)م( لزراعة محصول ال الحرارة ةمة درجءتقييم مال( 49جدول )
 (م2108-0988) لممدة نير الفرات

 .(4( والجدول )02( والجدول )6) احث باالعتماد عمى :الجدولالمصدر: من عمل الب      

مة لزراعة ء( , واذا توفرت تكون المال26-21حرارة مثمى ) ةويتطمب محصول السبانغ درج   
 ( 21اقل من  -04) ( , فيما اذا انحصرت ما بين0) ىذا المحصول ممتازة ويشار ليا بالرقم

, أما اذا انحصرت ما  (2جيدة ويشار ليا بالرقم )مة تكون ءن المالإ( ف26-26و) اكثر من 
مة تكون متوسطة ويشار ليا بالرقم ءن المالإ( ف61-26 ( و)اكثر من04اقل من  -2) بين
الحرارة غير مالئمة ويشار ليا بالرقم  ة( فان درج61( أو زادت عن )2( أما اذا قمت عن )6)
 .(4ينظر جدول) . (4)

 
 المحطة

معدل درجة 
الحرارة)م( خالل فصل 

 النمو

 
 مةءدرجة المال

 
 النتيجة

 مةءجيد المال 1 1331 القائم
 مةءجيد المال 1 1331 عانة
 مةءجيد المال 1 1430 حديثة
 مةءممتاز المال 1 1331 الرمادي
 مةءممتاز المال 1 1132 كربالء
 مةءممتاز المال 1 11.1 الحمة
 مةءممتاز المال 1 10.3 فالنج

 مةءممتاز المال 1 1130 الديوانية
 مةءجيد المال 1 1031 السماوة
 مةءجيد المال 1 1032 الناصرية
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 م(2108-0988) لزراعة محصول السبانغ في وادي الفرات لممدة )م(حرارة ال ة( مالءمة درج06) خريطة
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 هت سرعت الرياح لسراعت هحاصيل الخضر الشتىيت في وادي الفراثءثالثا: تقيين هال

حطات وادي مفي  الرياحسرعة  لذي يشير الى بيان معدل( ا51) الجدولخالل يتضح من    
الجدول ان خالل من محصول , ويتبين ولكل  النمو الشتوية خالل فصل الخضرالفرات لمحاصيل 
 نمو المحاصيل .لسرعة الرياح خالل  قد اشتركت في مالءمتيا الفرات واديجميع  محطات 

             بين معدل سرعتيا مايكون مة لنمو محاصيل الخضر الشتوية ىي التي ئالمالالرياح  كما ان   
 اذا زادتمة ئمالغير ضارة و  الرياح , وتكون لمنمو مةئالماللحدود ا فيي ضمن, / ثا( م0-4)

الرياح في معدالت سرعة ان جميع ضح يت( 51) خالل جدولمن و .  (0)م/ ثا(5) سرعتيا عن
( / ثام4) لم تصل سرعتيا الى نمو محاصيل الخضر الشتوية خالل فصل ,الفرات وادي  محطات

الخاصة في المحطات  الشتوية خضرمحاصيل ال الئمة لزراعةضمن الحدود الموىي جميعيا , 
, اذا ما سرعة الرياح ان الفصل البارد من السنة في العراق , تقل فيو  نرى, وذلك ألننا  بالدراسة

 الحار من السنة .في الفصل  قيس بسرعتيا

الخضر الشتىيت في  هت الوىازنت الوائيت الوناخيت لسراعت هحاصيلءرابعا: تقيين هال

 نهر الفراث وادي 

تبخر والنتح العالقة الكمية بين التساقط المطري من جية , وال المناخية نعني بالموازنة المائية   
نة المائية يكون ن المواز إتكون كمية التساقط اكبر من كمية التبخر والنتح ف من جية اخرى, وعندما

وازنة المائية ن المإوالعكس صحيح عندما يكون التساقط اقل من التبخر والنتح ففييا فائض مائي 
مطار المتساقطة ان الموازنة المائية المناخية تعكس العالقة بين كمية اال يكون فييا عجز مائي.

كامن , مع االخذ المائية التي يعتمد في احتسابيا عمى مقدار التبخر والنتح الومقدار الضائعات 
لمتمثمة باالشعاع الشمسي اة المناخي عوامل المختمفة , السيما العناصرتاثير ال بنظر االعتبار

 .(2)درجة الحرارة والرطوبة النسبية والرياحو 

_____________ 

 .224, ص ( ظالل جواد كاظم ودالل حسن كاظم0)

, كمية التربية  اطروحة دكتوراه , بغداد والبصرة , ( سالم ىاتف احمد الجبوري , الموازنة المائية المناخية لمحطات الموصل2)
 .085م , ص2115ة بغداد , )ابن رشد( , جامع
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 (51جدول )

 (م2108-0988) معدل سرعة الرياح )م / ثا( خالل فصل نمو محاصيل الخضر الشتوية في محطات وادي الفرات لممدة

 
 المحصول

 

 
 البطاطا

 
 البصل

 
 الثوم

 
 الباقالء

 
 القرنابيط

 
 الجزر

 
 الخس

 
 الفجل

 
 الكرفس

 
 السبانغ

 المحطة
 132 131 130 130 132 132 131 134 133 132 القائم
 133 133 134 133 134 134 134 131 131 131 عانة
 130 130 131 130 130 130 130 130 130 130 حديثة
 131 132 131 131 132 132 131 134 133 132 الرمادي
 134 134 133 133 134 134 134 131 133 1.3 كربالء
 130 130 131 131 130 130 130 130 130 130 الحمة
 131 130 131 131 131 131 131 130 131 131 النجف
 133 132 131 132 133 133 132 134 134 132 الديوانية
 130 131 130 131 131 131 131 133 132 132 السماوة
 134 133 132 133 134 134 133 031 0 031 الناصرية

. (07( والجدول )6المصدر : باالعتماد عمى الجدول )
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 مقدارتطبق طرائق حسابية متعددة يعتمد فييا عمى معدالت لحساب  الموازنة المائية ولحساب   
 .(0)من االمطار المتساقطة تحتسب كمية الفاقد المائيمن ثم التبخر و 

 التي ة , لكونيا من المعادالت( لحساب الموازنة المائيو)نجيب خروف لقد طبق الباحث معادلة  
بسيولة  تازوتم , العراق في مة لمظروف المناخيةءفيي اكثر مال قة الدراسة ,منط مع تتناسب

 .(2)استخداميا

يتضح , لحساب كمية التبخر والنتح في منطقة الدراسة  (6)بعد تطبيقنا لمعادلة )نجيب خروفو(  
اتجينا  اد كمية التبخر كممااذ تزدً , مكانيا ( بان كمية التبخر والنتح متباينة50) من خالل جدول

بمغ المجموع الفصمي لمقدار التبخر والنتح الممكن , خالل فصل نمو  حيثمنطقة الدراسة ,  جنوب
,  ممم(72205) بمغوفي محطة حديثة ,  ممم(686)القائم  محطةمحاصيل الخضر الشتوية في 

وفي محطة الناصرية , ممم(  92200) وفي محطة الديوانية, ممم(  78102وفي محطة كربالء)
اما ادنى المعدالت الشيرية  . ممم( , التي سجمت المقدار األعمى بين المحطات كافة014607)

و  6608فقد سجمت في محطات وادي الفرات في شير كانون الثاني , وىي ) , لمتبخر والنتح
وان .  ( عمى التتالي6406و 5904و60.5و 5706و  5206و  54و  4506و  6704و 6207

النتح في شير كانون الثاني جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة , وزيادة انخفاض مقدار التبخر و 
 . نسبة االمطار, وارتفاع معدل الرطوبة النسبية, وتكرار الغيوم التي تقمل من نسبة التبخر والنتح

___________ 

       . 71:, ص قزهراء حسن خضٌر الجبوري , المالءمة المناخٌة لزراعة محاصٌل العلف فً العراق , مصدر ساب (:)

( عمي عبد الزىرة الوائمي , عمم الييدرولوجي والمورفومتري , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة            2)
 . 261, ص 2102بغداد , كمية التربية )ابن رشد( , 

(3) ETO = ( P ÷ 3 ) C
1.31   

   
ETO    )التبخر النتح الكامن )ملم = 

P         =لنسبة المئوٌة لعدد ساعات النهار الشهرٌة الى عددها السنويا 

 = C        معدل درجة الحرارة الشهري )م
5

 )
. 

. 261صالمصدر نفسو , عمي عبد الزىرة الوائمي , عمم الييدرولوجي والمورفومتري , عن :      
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 (50) جدول
                                                          لخضر الشتوية )ممم( خالل فصل نمو محاصيل ا )التبخر والنتح( الممكن المعدل الشيري والمجموع الفصمي لكمية

 م(2108-0988وادي الفرات لممدة ) في محطات
 المجموع اذار شباط كانون الثاني كانون االول تشرين الثاني تشرين االول ايمول المحطة      

 130 4031 0133 0133 0131 2231 10030 11030 القائم

 11330 4331 0333 0132 0431 2030 10333 11030 عانة

 21130 13133 0034 0230 0033 3133 11130 10333 حديثة

 200 13231 0431 0030 0133 3134 11332 10033 الرمادي

 32331 11034 2132 0033 1130 13133 14133 11030 كربالء

 30231 11330 2331 0131 1133 4230 13033 10331 الحمة

 41431 11430 21 0230 1130 13033 11030 12133 النجف

 41131 10033 2331 1130 2131 13331 14430 11434 الديوانية 

 40031 10033 2131 0430 2134 11133 13130 12031 السماوة

 130132 11331 3034 1030 2033 11034 11030 13031 الناصرية

 . (06) ( والجدول02) ( والجدول6) الباحث باالعتماد عمى الجدول المصدر: من عمل      
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نمو محاصيل  اما اعمى معدالت التبخر والنتح فقد سجمت في شير ايمول , بالنسبة لفصل    
اعمى معدالت  اذار , لذلك سجل شير ايمول وحتى شيرالخضر الشتوية والذي يبدأ من الشير نفسة 

 26508الرمادي ) ممم( ومحطة 22504ي محطة القائم بمغ )دراسة , ففالتبخر والنتح في منطقة ال
الناصرية  ممم( وفي محطة 276.0ممم( وفي محطة السماوة ) 27001ممم( وفي  محطة النجف )

قمة التساقط المطري أو  فضال عن, ويرجع سبب ذلك الى ارتفاع درجات الحرارة ممم( ,  28500)
 .الى طول ساعات السطوع الشمسي ة اضافو , وانخفاض الرطوبة انعدام

رفة مفيوم االمطار مع من بيانيا البد الىقبل التطرق و االمطار الفعالة واحتسابيا اما مقدار    
, في العراق شاممة لمموارد المائية والتربة  دراسةالروسية في عرفت شركة سمخوزبروم  الفعالة , فقد

داخل التربة في ضوء  ينزلساقطة والذي متال مطار)ذلك الجزء من اال وال بانمعامل المطر الفع
يات التربة عمى وفق تحر  و, لكل موقع من مواقععن طريق التبخر تركبييا والمفقودنسجتيا و 

التي يستفاد ,  وفق ىذا المفيوم ذلك الجزء من االمطار المتساقطةعمى وتمثل  والمعمومات المناخية(
التغمغل العميق  استبعاد كامل ىذه االحتياجات , بعد أو لاحتياجات المحاصيمن  بجزءمنيا لالبقاء 

 .(0)والمياه التي  تعترضيا اوراق النباتات وتفقد عن طريق التبخر المباشر والسيح السطحي

 لكونيا , عمى المعطيات التي وضعتيا شركة سمخوزبروم لمحطات العراقكان اعتمادنا وقد    
 , الى جانب اعتمادنا االخيرة ةة من الباحثين في األوناعتمدىا مجموعإذ ,  تعطي نتائج دقيقة

 معادلة نجيب خروفو السابقة الذكر , في احتساب مقدار االمطار المتساقطة الفعالة في ىذا الشأن.

  يل الخضر الشتويةالمعادلة واحتساب كمية االمطار الفعالة خالل فصل نمو محاص وبعد تطبيق   
   . تباين شيري بما فييا منالفرات  مطار الفعالة في محطات واديالكمية ا (52)يتضح من الجدول

___________ 

في محافظة النجف دراسة في المناخ التطبيقي , رسالة المناخية ( مثنى فاضل عمي الوائمي , الموازنة المائية 0)
 .017م , ص2114كمية االداب , ,  تير , جامعة الكوفةماجس
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 (52) جدول
                 المجموع الفصمي لكمية المطر واالمطار الفعالة )ممم( خالل فصل نمو محاصيل الخضر الشتوية                                          المعدل الشيري و 

 م(2108-0988وادي الفرات لممدة ) في محطات

  
     

 المحطة

 المجموع اذار شباط كانون الثاني كانون االول تشرين الثاني تشرين االول ايمول

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

االمطار  المطر
 الفعالة

 2131 13030 1030 1333 1031 1330 1030 1030 1330 1034 1033 1331 130 431 3 331 القائم
 3030 11132 1030 1331 1131 1034 1130 1033 1131 1331 1033 1333 431 1031 3 330 عانة

 2134 13230 1031 1231 1130 1433 1030 1131 1130 1431 1131 1033 034 031 3 331 حديثة
 1130 4130 1331 1030 1130 1431 1032 1133 430 1030 1131 1230 031 131 3 330 الرمادي
 0030 3131 1132 1031 433 1031 1130 1230 433 1033 1331 1031 134 031 3 330 كربالء
 1130 4131 433 1031 434 1031 1030 1333 1131 1331 1033 1333 033 030 3 331 الحمة
 0331 2031 230 434 330 1133 1330 1034 330 1133 1133 1231 034 031 3 333 النجف

 0432 3332 430 1130 331 1130 1034 1134 431 1033 1034 1130 134 031 3 331 الديوانية 
 1030 4031 1133 1233 1332 1030 1030 1133 431 1033 1030 1331 031 031 3 331 السماوة
 2131 13030 1031 1430 1130 1033 1033 1131 1031 1331 1031 1334 032 133 3 334 الناصرية

 . (06) ( والجدول02) ( والجدول6) مل الباحث باالعتماد عمى الجدولالمصدر: من ع    
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ة االمطار تزداد فعالي ذإً, من االشير الممطرة الى االشير األقل مطراويالحظ انيا تتناقص كمما انتقمنا    
يجي تصل الى اقصى ارتفاع ليا في شير كانون الثاني , ثم تبدأ بالتناقص التدر و  , من شير تشرين الثاني

اما اقل  خفاض درجات الحرارة وقمة التبخر.نا, وتزداد فعالية االمطار كمما ارتفعت كميات االمطار, و 
 النمو محاصيل الخضر الشتوية , اذ  بالنسبة لفصل ,طار الفعالة فسجل في شير ايمول مقدار لكمية االم

 .ًااحيان وفيقميمة تتساقط  نسبة وأفيو ,  طآ مطريآيوجد تساق

في فصل نمو محاصيل الخضر الشتوية , االمطار الفعالة خالل المطر و خالل مالحظة مجموع  ومن   
اعمى مجموع لمقدار  الشتوية , حيث ان مة لنمو محاصيل الخضرءمال ىا غيرنجد , محطات وادي الفرات

 الشتوية  محاصيل الخضروأن ما تحتاج اليو  ممم(  8606)مطار الفعالة سجل في محطة عانة , والبالغ اال
الفعالة ومجموعيا الفصمي كميات االمطار أما ممم( من االمطار ,  651-251) منفصل النمو  طول 

مياه عتماد عمى االمحاصيل الخضر, في جميع محطات وادي الفرات , والبد من  اعةمة لزر ءفيي غير مال
 السقي السطحي  بدال من االمطار , لزراعة ىذه المحاصيل .

النتح واالمطار الفعالة والوصول الى نتائج الموازنة المائية المناخية , و  التبخر مقدار من بعد حساب كلو   
 إذالشتوية ,  الخضرنمو محاصيل  المناخية لفصل يشير الى الموازنة الذي (56) نالحظ من الجدول
ر العجز في جميع محطات منطقة الدراسة , وارتفاع مقدا , فصميمناخي شيري و  مائي يالحظ وجود عجز

 القائم  محطة في العجز الفصميمجموع بمغ  مع ارتفاع درجات الحرارة , فقد ًاكمما اتجينا جنوبآ , متوافق
محطة الديوانية وفي ( ممم77501-) الحمة وفي محطة( ممم69208-) الرماديوفي محطة  (ممم60006 -)
 (.ممم97408-وفي محطة الناصرية )( ممم 86205-)

لفصل نمو محاصيل , بالنسبة  ر ايمولشي فصل النمو , وىو شيور حرآل , ريشي وسجل اعمى عجز  
وفي  , (ممم26508-)وفي محطة الرمادي ,  (ممم22504 -الشتوية , فبمغ في محطة القائم )الخضر 

 (ممم28500-) الناصريةفي محطة و  , (ممم26909-الديوانية )في محطة و  , (ممم25106-محطة الحمة)
ارتفاع كميات التبخر والنتح من التربة و  ,انعدامو  اوالمطري قمة التساقط  الى,  العجز ويرجع سبب ارتفاع

 ً.والنبات معا
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 (56) جدول
 م(2108-0988الموازنة المائية المناخية )ممم( لفصل نمو محاصيل الخضر الشتوية في محطات وادي الفرات لممدة )

 المجموع اذار شباط كانون الثاني نون االولكا تشرين الثاني تشرين االول ايمول المحطة      

 11130- 3132- 0332- 1130- 0134- 1031- 10333- 11030- القائم

 02231- 2032- 0134- 1130- 1231- 1330- 10132- 11030- عانة

 10432- 3432- 0131- 1033- 0131- 1030- 10330- 10333- حديثة

 14133- 4233- 0133- 0132- 0130- 2033- 11031- 10033- الرمادي

 31034- 11131- 1134- 0132- 0030- 4130- 13334- 11030- كربالء

 22033- 11330- 1330- 0431- 0334- 3030- 13133- 10331- الحمة

 31433- 11134- 1231- 0233- 0333- 4033- 11330- 12133- النجف

 31130- 11031- 2333- 0131- 1131- 4031- 14131- 11434- الديوانية 

 31334- 11133- 1034- 0031- 1130- 4231- 13133- 12031- السماوة

 42033- 14032- 2132- 0330- 1334- 13130- 13331- 13031- الناصرية

 . (06) ( وجدول02) ( وجدول6) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول      
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كانون شير  , واقل عجز سجل في البارد خالل اشير الفصلالمائي ويقل مقدار العجز   
في و , ( ممم6007-وفي محطة الرمادي ), ( ممم2005-في محطة القائم ) الثاني , فقد بمغ

         الناصريةوفي محطة , ممم( 4606-) الديوانية محطة ممم( وفي6900-) محطة الحمة
 يادة كميات االمطار,و الى ز سببىذا الشير يعود  وقمة العجز المائي في, ممم(  5105 -)

 النتح.و  اضافة الى انخفاض درجات الحرارة , والذي ادى الى انخفاض نسبة التبخر

, وخالل فصل نمو محاصيل  المذكورةمحطات مل المناخية الموازنة المائيةومن خالل نتائج   
منطقة جز مائي مناخي في جميع محطات , اظيرت النتائج وجود عالخضر الشتوية فييا 

اسة , وىذا العجز المائي ناتج عن قمة التساقط المطري , وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الدر 
جميع  الذي توجد فيو الصحراوي , نتح , وىو ما يتصف بو اقميم المناخوال مقدار التبخر

المتطمبات المائية لزراعة محاصيل  الى مستوى المحطات , ولذلك فان كميات االمطار لم تصل
وىذا يعني ان مقدار االمطار الفعالة , , ً امائي ًجميع المحطات عجزاسجمت ية , و الخضر الشتو 

تعد غير مالئمة لممحاصيل الشتوية في المنطقة , لذلك البد من التعويض عن طريق االعتماد 
 .ولتعويض النقص الحاصل المشار اليً , عمى مياه السقي السطحي , من مياه الفرات مباشرة
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 لنتائج والخالصةا

الطبيعية غير المناخية ان منطقة وادي نهر الفرات تمتاز يتضح من خالل دراسة الخصائص  -1
الفيضي بسطح منبسط , مالئم لزراعة محاصيل الخضر , اما تربة منطقة الدراسة فهي تربة السهل 

التي تمتاز بخصوبتها , والتي تغطي وسط وجنوب المنطقة , اما شمال المنطقة فتوجد تربة اكتاف 
 االنهار الى جانب التربة الصحراوية قميمة الخصوبة .

تبين انها تحتاج الى ساعات  , من خالل دراسة المتطمبات الضوئية لمحاصيل الخضر الشتوية -2
ما  يتطمبان ساعات ضوئية نيمحصولي البطاطا والباقالء المذ اعد ما , (ساعة 44)الى سطوع تصل 

 .ساعة(42-41) بين

الحرارية لمحاصيل الخضر الشتوية , انها تحتاج الى معدالت  يتضح من خالل دراسة المتطمبات -3
( كحد اقصى , وان الدرجة الحرارية المثالية م531) م( كحد ادنى , وال تزيد عن52ال تقل عن )

 ( كحد أعمى.م525-21م( كحد ادنى و)521-45الخضر الشتوية تتراوح ما بين ) محاصيلل

هذه  ةاعلخضر الشتوية , لها اهمية عند زر لممحاصيل امت الدراسة الى ان درجة الحرارة توص -4
 . في وقت زراعتها ونضجهاً محدداً , وتعد عامال المحاصيل

ال يمكن االعتماد , امطار قميمة  فيها الفرات تتساقط نهر توصمت الدراسة الى ان منطقة وادي -5
 عميها في زراعة تمك المحاصيل.

محصولي لزراعة وع النظرية في محطات وادي الفرات , مة ساعات السطءاستنتجت الدراسة مال -6
القرنابيط ) , وسجمت محاصيل درجة مالءمة ممتازة جميع المحطات تسجم اذ , البطاطا والباقالء

, وكانت غير مالئمة لمحصولي  ةمة جيدء( درجة مالر والخس والفجل والكرفس والسبانغوالجز 
 )البصل والثوم(.

( لباقالءوالمحصول )البطاطا  مة وبدرجة جيدةئالفعمية مالاستنتجت الدراسة ان ساعات السطوع  -7
( ولجميع والسبانغالبصل والثوم والقرنابيط والجزر والخس والفجل والكرفس ) لمحاصيل مالئمة وغير

 المحطات .
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وادي يتضح ان ساعات السطوع الفعمية غير مالئمة ألغمب محاصيل الخضر الشتوية في منطقة  -8
 في فصل نمو المحاصيل , اضافة الى تكرار االيام الغائمة . الفرات, وذلك بسبب قصر النهار

يتضح ان جميع محطات وادي الفرات تخمو من التباين في مقدار مالءمتها لساعات السطوع  -9
 .ًالنظرية والفعمية , وذلك ألن التباين بين محطة واخرى من هذه الساعات يعد طفيفا

القائم )وسجمت محطات , الحرارة لزراعة محصول البطاطا  درجةمة ءتوصمت الدراسة الى مال -41
كربالء والحمة والنجف والديوانية مة ممتازة , فيما سجمت محطات )ءوالرمادي( درجة مال ةوعانة وحديث

 مة جيدة.ءوالسماوة والناصرية( درجة مال

 والكرفس , وسجمت محطات البصل مة لزراعة محصوليئالحرارة مال ةتوصمت الدراسة ان درج -44
ما سجمت محطات , في مة ممتازةءدرجة مال)كربالء والحمة والنجف والديوانية والسماوة والناصرية( 

 مة جيدة.ء)القائم وعانة وحديثة والرمادي( درجة مال

 )حديثة والرمادي وكربالء والحمة الحرارة لزراعة محصول الثوم , وسجمت محطات ةمة درجءمال -42
ناصرية( مة ممتازة , فيما سجمت محطات )القائم وعانة والءوالنجف والديوانية والسماوة( درجة مال

 مة جيدة.ءدرجة مال

السماوة والناصرية( درجة ) ة محصول الباقالء , وسجمت محطتيالحرارة لزراع ةمة درجءمال -43
 مة جيدة.ءمة ممتازة , فيما سجمت باقي المحطات درجة مالءمال

ف والديوانية النج) لفجل والقرنابيط , وسجمت محطاتالحرارة لزراعة محصولي ا ةمة درجءمال -44
القائم وعانة وحديثة والرمادي وكربالء مة ممتازة , وسجمت محطات )ء( درجة مالوالسماوة والناصرية
 .مة جيدةءوالحمة( درجة مال

        مة ممتازة هيءمال حصول الجزر, والمحطات التي سجمتالحرارة لزراعة مة مة درجءمال -45
والناصرية( , فيما سجمت محطات )القائم وعانة الرمادي وكربالء والحمة والنجف والديوانية والسماوة )

 مة جيدة.ءوحديثة( درجة مال
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حطات التي سجمت الحرارة لزراعة محصول الخس , والم ةمة درجءتوصمت الدراسة الى مال -46
  مة جيدة هي ءحديثة والرمادي وكربالء والحمة( , اما المحطات التي سجمت مال) مة ممتازة هيءمال

 والنجف والديوانية والسماوة والناصرية(.)القائم وعانة 

   مة ممتازة هيءالحرارة لزراعة محصول السبانغ , والمحطات التي سجمت مال ةمة درجءمال -47
مة جيدة هي )القائم ء)الرمادي وكربالء والحمة والنجف والديوانية( , اما المحطات التي سجمت مال

 وعانة وحديثة والسماوة والناصرية(

الدراسة ان معدل سرعة الرياح في منطقة الدراسة مالئم لزراعة محاصيل الخضر  جتستنتا -48
 الشتوية.

والنتح , ان المجموع الفصمي لمقدار التبخر والنتح  يزداد كمما التبخر  يتضح من خالل دراسة -49
ممم( وفي محطة كربالء  683ئم )اتجهنا من شمال منطقة الدراسة الى جنوبها , فبمغ  في محطة القا

 ممم(. 414677ممم( وفي محطة الناصرية ) 92274ممم( وفي محطة الديوانية ) 87172)

توصمت الدراسة ومن خالل دراسة الموازنة المائية المناخية , وجود عجز مائي مناخي في جميع  -21
 محطات وادي نهر الفرات.
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Abstract 

Aims This thesis, tagged (climatically optimal geographical location for 
planting winter vegetable crops in the Euphrates River Valley in Iraq) aims to 
study the appropriate climatic requirements for the cultivation of winter 
vegetable crops (potatoes, onions, garlic, beans, cauliflower, carrots, lettuce, 
radishes, celery and spinach) and compare them with the climatic reality in 
the Nahr Valley region.The Euphrates, and determining the climatically 
appropriate areas for its cultivation. Ten climatic stations were selected 
distributed over the study area, including (Al-Qaim, Anah, Haditha, Al-
Ramadi, Karbala, Al-Hilla, Najaf, Al-Diwaniyah, Samawah and Al-Nasiriyah) 
for the period (1988-2018). The study includes four chapters that included a 
number of tables, figures and illustrative maps. The first chapter included 
two sections (theoretical framework and natural non-climatic characteristics 
of the region) and the second topic included (geological structure, surface, 
soil, water resources and natural vegetation), while the second chapter was 
devoted to the study of climatic requirements for the cultivation of vegetable 
crops. The winter season includes (light, thermal, water and wind 
requirements), and the third chapter included a study of the climate 
characteristics in the Euphrates River Valley, including (characteristics of 
solar radiation, temperatures, relative humidity, rain, wind, and dusty 
phenomena).  As for the fourth chapter, it showed the climatic suitability for 
the cultivation of winter vegetable crops in the Euphrates River valley, and it 
includes (suitability of theoretical and actual brightness hours, suitability of 
temperatures, suitability of wind speed and suitability of water-climatic 

balance).  In light of the extracted results, the following is evident. 
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  1- The theoretical brightness is suitable for the cultivation of potatoes and 
green beans, with an excellent degree of suitability for all stations, and 
suitable for crops (cauliflower, carrots, lettuce, radish, celery and spinach) 
with a good degree of suitability, and it was not suitable for crops (onions 
and garlic). 

  2- The actual brightness hours are suitable to a good degree for crops 
(potatoes and beans) and not suitable for crops (onions, garlic, cauliflower, 
carrots, lettuce, radish, celery and spinach) and for all stations. 

  3- The study found that the temperatures were suitable for the cultivation 
of the potato crop, and the stations (Al-Qaim, Anah, Haditha and Al-
Ramadi) recorded an excellent degree of suitability, while the other stations 
recorded a good suitability . 

4-The study concluded that the temperatures are suitable for growing onion 
and celery crops, and stations (Karbala, Hilla, Najaf, Diwaniyah, Samawah 
and Nasiriyah) recorded an excellent degree of suitability, while the other 
stations recorded a good degree of suitability.  

 5- The suitability of temperatures for the cultivation of the garlic crop. The 
stations (Haditha, Ramadi, Karbala, Hilla, Najaf, Diwaniyah and Samawah) 
recorded an excellent degree of suitability, while the other stations recorded 
a good degree of suitability. 

 6- The suitability of temperatures for the cultivation of the bean crop.  The 
rest of the stations scored a good degree of suitability. 
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  7- The suitability of temperatures for the cultivation of radish and 
cauliflower crops. The stations of (Najaf, Diwaniyah, Samawah and 
Nasiriyah) recorded an excellent degree of suitability, and the other stations 
recorded a good degree of suitability.  

 8- The suitability of temperatures for the cultivation of carrot crop, and the 
stations that recorded excellent suitability are (Ramadi, Karbala, Hilla, Najaf, 
Diwaniyah, Samawah and Nasiriyah), while the other stations recorded a 

good degree of suitability.  

 9- The study concluded that the temperatures were suitable for the 
cultivation of lettuce, and the stations (Haditha, Ramadi, Karbala and Hilla) 
recorded an excellent degree of suitability, while the other stations recorded 
a good suitability. 

  10 - The suitability of temperatures for the cultivation of spinach, and the 
stations that recorded excellent suitability are (Ramadi, Karbala, Hilla, Najaf 
and Diwaniyah), while the other stations recorded good suitability. 
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