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 هـــــذيــتك

 األشذيكفاح صلح  األشتار
 كلية اآلداب –جامعة اللوفة 

 

ييتـ عمـ المناخ التطبيقي بدراسة وتحميؿ العبلقة المتبادلة بيف عناصر         
مف تغيير خصائص  األنسافتمكف  إذ المختمفة،البشرية  واألنشطةوظواىر المناخ 

السدود  إقامةبعض عناصر المناخ في العديد مف مناطؽ العالـ وذلؾ مف خبلؿ 
 أفكما  الرطوبة،ارتفاع قيـ  لىإ أدتوالخزانات المائية والبحيرات الصناعية والتي 

مف المركبات  المنبعثةالصناعية والعوادـ  المنشاةالمواد المتصاعدة مف مداخف 
حرارتو  ارتفاع درجةتزايد نسبة الغازات المطروحة لمغبلؼ الجوي وبالتالي  إلى أدت

 الصناعية.بشكؿ واضح وخصوصا في المدف 

المناخ  الزراعي، )المناخعمـ المناخ التطبيقي بفروعو المختمفة  أف      
تسيـ في  العسكري(المناخ  الصناعي،المناخ  الحضري،المناخ  الييدرولوجي،

في مواجية العديد مف الكوارث الطبيعية التي  وأيضا مجاالتيا،عممية التنمية بكافة 
والعواصؼ وموجات  عاصيرواألمثؿ البراكيف والزالزؿ  األرضيةتتعرض ليا الكرة 

 والجفاؼ.السيوؿ 

 األستاذالتي انجزىا الزميؿ  األبحاثبعد اطبلعي ومراجعتي لمجموعة       
وجدتيا ميمة التطبيقي عمي الحمو والتي تناولت جانب المناخ  عبد الكاظـالدكتور 
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البيئة  الزراعية،)كانت لممؤسسات ذات العبلقة سواء و  واألكاديمييفومفيدة لمباحثيف 
 .الحضرية( –

يستمر في مشواره  أفعميو  وأتمنىلمزميؿ الباحث ىذا الجيد العممي  أبارؾ    
 العممي ىذا لما لذلؾ مف فائدة وخدمة تقدـ لمباحثيف ولمختمؼ مؤسسات البمد 

 

 

 

 

 

 لدكتوراألستاذ ا
 األسديكفاح صالح 
 األشرؼالنجؼ 

 2021 شباط مف األوؿ
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 املكذمـة

َربِّ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا )
اِلِحيَف( َضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي ِعَباِدَؾ ر تَ   (.19النمؿ )الصَّ

قو وأكرميـ الحمد هلل تبارؾ وتعالى عمى نعمو، والصبلة والسبلـ عمى خير خم      
 وسمـ(. وآلوالنبي محمد )صمى اهلل عميو 

بالعبلقة بيف الخصائص المناخية المختمفة  التطبيقي ييتـعمـ المناخ 
يقدـ بشكؿ ممحوظ في  أفاستطاع  األنساف أفخاصة  المتباينة.البشرية  واألنشطة

ىذا التحكـ  أف أال المختمفة، أنشطتوتطويعو لمظروؼ المناخية مف اجؿ خدمة 
ومازالت العوامؿ المناخية المختمفة كاإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة  بحدود،

تبقى ليا اليد الطولة في  األخرى،والرياح والرطوبة فضبل عف الظواىر الجوي 
اال في جوانب  السيطرة عمييااذ ال يمكف  المختمفة.البشرية  األنشطةالتأثير عمى 

بيدؼ خمؽ ظروؼ صناعية قادرة وعادة ما يكوف في نطاؽ ضيؽ جدا  محدودة،
 المستطاع.عمى التحكـ بالظروؼ المناخية قدر 

الحرب العالمية الثانية عندما  أثناءالمناخ التطبيقي بشكؿ واضح  أىميةوزادت      
استخداـ بيانات الطقس والمعمومات المناخية خبلؿ العمميات  إلىظيرت الحاجة 

العممية والنتائج  األبحاثتقديـ  طبيقي فيالتكما تسيـ فروع عمـ المناخ  العسكرية.
  التنموية.التي توصمت الييا التي تحتاجيا الخطط 
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ص شكري وعظيـ لأتقدـ بخا أف أالمف دوافع العرفاف الجميؿ ال يسعني     
كؿ مف ساىـ معنا في الراي والطباعة ونشر ىذه المجموعة البحثية  إلىامتناني 

والدكتور محمد محمود زنگنو  األسديالدكتور كفاح صالح  األستاذواخص بالذكر 
 الذىبي.والباحث عمي حسيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور األستاذ
 عبد الكاظـ عمي الحمو

 2021 /شباط /األشرؼالنجؼ 
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 انعُاوٌٍ فهرش

 انصفحت انًىاضٍع عُىاٌ ث

  رمذٚى 

  انًمذيخ 

 7 فٓشعذ انؼُبٍٔٚ 

 7 فٓشعذ انغذأل 

 11 انخشائظفٓشعذ  

 11 فٓشعذ األشكبل 

 11 فٓشعذ انصٕس 

 11 أصش انزطشف انؾشاس٘ ػهٗ يؾبصٛم انخضش فٙ يؾبفظخ انُغف  1

 99 رؾهٛم عغشافٙ نًؤششاد انشاؽخ فٙ يؾبفظخ انُغف  1

 99 أصش انؼٕاصف انغجبسٚخ ػهٗ اإلَزبط انضساػٙ فٙ يؾبفظخ انُغف 1

 117 انضساػخ فٙ ْضجخ انُغفانًخبطش انًُبخٛخ ٔأصشْب ػهٗ  4

 147 يمبسَخ يُبخٛخ نخصبئص انًُبؿ انًؾهٙ نًذُٚخ انُغف ٔضٕاؽٛٓب 9

رؾذٚذ األلبنٛى انًالئًخ يُبخٛب نضساػخ أشغبس انفبكٓخ فٙ انؼشاق  6

 GISدساعخ رطجٛمٛخ ثبعزخذاو 
179 

انخصبئص انًُبخٛخ ٔػاللزٓب ثضساػخ ٔإَزبط يؾصٕل انشص فٙ  7

 يؾبفع انُغف 
117 

 

 انجذاول انفهرش

 انصفحت انجذاول حسب  انبحثعُىاٌ  ث

 أثر انخطرف انحراري عهى يحاصٍم انخضر فً يحافظت انُجف
- 1980انًؼذالد انشٓشٚخ انًُبخٛخ فٙ يؾطخ انُغف انًُبخٛخ نهًذح ) 1

2010) 
11 

انؾذٔد انؾشاسٚخ نًؾبصٛم انخضش ٔيؼذل ؽشاس ح انًؾصٕل طٕل  1

 انًٕعى
17 

 19 دسعبد انؾشاسح انًضهٗ نًخزهف يشاؽم ًَٕ َجبربد انطًبطخ 1
 11 دسعخ انؾشاسح انًزغًؼخ خالل فصم نهًؾبصٛم انخضش )ْو( 4
دسعبد انؾشاسح انؼبنٛخ انًزطشفخ خالل فزشح ًَٕ انخضشٔاد انشزٕٚخ فٙ  9

 2010- 1980يُطمخ انذساعخ نهًذح يٍ 
19 

 16 2010- 1980انًُبخٛخ نهًذح  يؼذل دسعخ ؽشاسح انهٛم فٙ يؾطخ انُغف 6
 19دسعبد انؾشاسح انؼبنٛخ انًزطشفخ خالل فزشح ًَٕ انخضشٔاد انصٛفٛخ  7
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 2010 - 1980فٙ يُطمخ انذساعخ نهًذح يٍ 

دسعخ انشزٔر نكم يٍ دسعخ انؾشاسح انمصٕٖ ٔانًضهٗ نؼذد يٍ يؾبصٛم  8

  2010-1980انخضش نهؼشٔح انصٛفٛخ فٙ يُطمخ انذساعخ نهًذح 
44 

دسعخ انشزٔر نكم يٍ  دسعخ انؾشاسح انمصٕٖ ٔانًضهٗ نؼذد يٍ  9

 - 1980م انخضش نهؼشٔح انشزٕٚخ فٙ يُطمخ انذساعخ نهًذح ٛيؾبص

2010 

49 

 ححهٍم جغرافً نًؤشراث انراحت فً يحافظت انُجف
 61 (E Tؽذٔد يؼٛبس دسعخ انؾشاسح انًؤصشح ) 1
 69 انؾشاسح انًؤصشح فٙ يؾطخ انًُبخٛخلٛى انشاؽخ انؼبيخ نمشُٚخ دسعخ  1
 69 أشٓش انشاؽخ انًؤصشح فٙ انُغف 1
 - 1984دنٛم دسعخ انؾشاسح انًؤصشح انُٓبسٚخ فٙ يؾطخ انُغف نهًذح) 4

2014) 
66 

 66 أشٓش انشاؽخ انًؤصشح انُٓبسٚخ فٙ يؾطخ انُغف انًُبخٛخ 9
 67 انًُبخٛخدنٛم دسعخ انؾشاسح انًؤصشح انهٛهٛخ فٙ يؾطخ انُغف  6
 67 أشٓش انشاؽخ انًؤصشح انهٛهٛخ فٙ انُغف  7
ٔانخصبئص انًُبخٛخ انزٙ ٚشؼش ثٓب  kانؼاللخ ثٍٛ دنٛم رجشٚذ انشٚبػ  8

 األَغبٌ
69 

لٛى لشُٚخ رجشٚذ انشٚبػ فٙ يؾطخ انُغف انًُبخٛخ ثبعزخذاو يؼبدنخ )عجٛم  9

 ٔثبعم(
71 

 71 انشٚبػ فٙ انُغفأشٓش انشاؽخ انؼبيخ نمشُٚخ رجشٚذ  14
انًؼذالد انشٓشٚخ نمشُٚخ رجشٚذ انشٚبػ نهشاؽخ انؼبيخ فٙ يؾطخ انُغف  11

 (2014 - 1984نهًذح )
79 

 76 أشٓش انشاؽخ انؼبيخ نمشُٚخ رجشٚذ انشٚبػ فٙ انُغف 11
لٛى لشُٚخ رجشٚذ انشٚبػ فٙ يؾطخ انُغف انًُبخٛخ ثبعزخذاو يؼبدنخ )عجٛم  11

 ٔثبعم(
77 

 84 َزبئظ يخطظ عُغش نهشاؽخ انؼبيخ فٙ انُغف 14
غٛش انًشٚؾخ ؽغت  ٔاألشٓشأشٓش انؾذ األلصٗ نهشاؽخ ٔكفبءح انؼًم  19

 انًخطظ انجٛبَٙ نغُغش فٙ انُغف
84 

 81 َزبئظ يخطظ عُغش نهشاؽخ انُٓبسٚخ فٙ انُغف 16
غٛش انًشٚؾخ ؽغت  ٔاألشٓشأشٓش انؾذ األلصٗ نهشاؽخ ٔكفبءح انؼًم  17

 انًخطظ انجٛبَٙ نغُغش فٙ انُغف
81 

 84 َزبئظ يخطظ عُغش نهشاؽخ انهٛهٛخ فٙ انُغف 18
أشٓش انؾذ األلصٗ نهشاؽخ ٔكفبءح انؼًم ٔاألشٓش انغٛئخ ؽغت انًخطظ  19

 انجٛبَٙ نغُغش فٙ انُغف
84 

ػذد األشٓش انًشٚؾخ ٔغٛش انًشٚؾخ نهشاؽخ انؼبيخ ٔانُٓبسٚخ ٔانهٛهٛخ  14

 نهمشائٍ انًغزخذيخ يُطمخ انذساعخ 
88 
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 أثر انعىاصف انغبارٌت عهى اإلَخاج انسراعً فً يحافظت انُجف
انشًغٙ ٔأطٕال انُٓبس فٙ يؾبفظخ انُغف نهًذح  اإلشؼبعيؼذالد صٔاٚب  1

 و (2008 - 1962)
141 

 144 (2007- 1977دسعبد انؾشاسح فٙ يؾبفظخ انُغف نهًذح ) يؼذالد 1
 - 1977انشٓشٚخ فٙ يؾبفظخ انُغف نهًذح ) األيطبسيؼذل كًٛبد  1

2007) 
149 

 - 1977انًؼذالد انشٓشٚخ نهشطٕثخ انُغجٛخ فٙ يؾبفظخ انُغف نهًذح ) 4

2007) 
146 

 148 (2007 - 1977انًؼذالد انشٓشٚخ نهزجخش فٙ يؾبفظخ انُغف نهًذح ) 9
يؼذالد عشع انشٚبػ فٙ يؾبفظخ انُغف ٔيؼذل ركشاسْب ٔانُغجخ انًئٕٚخ  6

 (2007 - 1977نكم ركشاس نهًذح )
111 

يؼذالد ػذد األٚبو نظبْشرٙ انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انًزصبػذ فٙ  7

 (2007 – 1962يؾبفظخ انُغف نهفزشح )
118 

 هضبت انُجفانًخاطر انًُاخٍت وأثرها عهى انسراعت فً 
ثٍٛٛ يؼذل دسعبد انؾشاسح ٔيؼذالد كًٛخ انزغبلظ ٔانزجخش فٙ يُطمخ  1

 (2004 - 1961انذساعخ نهفزشح يٍ )
111 

ٚجٍٛٛ انًؼذل انشٓش٘ نذسعبد انؾشاسح انصغشٖ ٔانؼظًٗ ٔػذد األٚبو  1

ْو ٔػذد األٚبو انزٙ اسرفؼذ فٛٓب 6انزٙ اَخفضذ فٛٓب دسعبد انؾشاسح ػٍ 

 - 1962ْو فٙ يُطمخ انذساعخ نهًذح يٍ )35انؾشاسح انؼظًٗ ػٍ دسعبد 

2002) 

114 

يؼذل انزكشاس انشٓش٘ ٔعشع انشٚبػ ٔػذد ركشاس ؽذٔس انؼٕاصف  1

 (2010 - 1962انغجبسٚخ فٙ يُطمخ انذساعخ )
119 

 141 ( ًَبرط6انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ نهًٛبِ انغٕفٛخ فٙ ْضجخ انُغف يؼذل َزبئظ ) 4

 يُاخٍت نخصائص انًُاخ انًحهً نًذٌُت انُجف وضىاحٍهايقارَت 
 199 ػاللخ رشكض رهٕس انٕٓاء يغ عشػخ انشٚبػ 1
 196 انؼاللخ ثٍٛ َغجخ رشكض انًهٕصبد ٔدسعخ ؽشاسح انٕٓاء  1
 197 انؼاللخ ثٍٛ َغجخ رشكض انًهٕصبد ٔسطٕثخ انٕٓاء 1
 169 (2009 - 2008لٛى انؼُبصش انًُبخٛخ فٙ يذُٚخ انُغف) 4

ححذٌذ األقانٍى انًالئًت يُاخٍا نسراعت أشجار انفاكهت فً انعراق دراست حطبٍقٍت 

 GISباسخخذاو 
يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انؾًضٛبد إللهٛى انًالئًخ انًضهٗ ؽغت  1

 2010انصُف)كغى/ شغشح( نغُخ 
178 

 184 انًُبؿ انضساػٙ الشغبس انفبكٓخ فٙ يُطمخ انذساعخ 1
 181 كًٛخ إَزبط انؾًضٛبد فٙ انؼشاق ٔانُغجخ انًئٕٚخ نٓب نغُخ  1
يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انؾًضٛبد إللهٛى انًالئًخ انغٛذح ؽغت انصُف  4

 2010)كغى / شغشح( نغُخ 
181 

 189َزبعٛخ أشغبس انؾًضٛبد إللهٛى انًالئًخ انًزٕعطخ ؽغت ‘يزٕعظ  9
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 2010انصُف)كغى/ شغشح( نغُخ 

 189 إَزبعٛخ أشغبس انؼُت إللهٛى انًالئًخ انًضهٗ )كغى / شغشح(يزٕعظ  6
 191 يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انؼُت إللهٛى انًالئًخ انغٛذح)كغى/ شغشح(  7
 191 يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انؼُت إللهٛى انًالئًخ انًزٕعظ )كغى / شغشح( 8
 199 كغى/ شغشح(يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انشيبٌ إللهٛى انًالئًخ انًضهٗ )  9
 196 يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انشيبٌ إللهٛى انًالئًخ انغٛذح)كغى/ شغشح(  14
 197 يزٕعظ إَزبعٛخ انشيبٌ إللهٛى انًالئًخ انًزٕعظ )كغى / شغشح( 11
يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انزفبؽٛبد إللهٛى انًالئًخ انًضهٗ ثؾغت انصُف )  11

 كغى/ شغشح(
141 

أشغبس انزفبؽٛبد إللهٛى انًالئًخ انغٛذح ؽغت انصُف يزٕعظ إَزبعٛخ  11

 )كغى/ شغشح(
141 

يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انزفبؽٛبد إللهٛى انًالئًخ انًزٕعطخ ؽغت انصُف  14

 )كغى/ شغشح(
144 

يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انفبكٓخ راد انُٕاح انصهجخ إللهٛى انًالئًخ انًضهٗ  19

 )كغى/ شغشح(
147 

أشغبس انفبكٓخ راد انُٕاح انصهجخ إللهٛى انًالئًخ انغٛذح  يزٕعظ إَزبعٛخ 16

 )كغى/ شغشح(
148 

يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انفبكٓخ راد انُٕاح انصهجخ إللهٛى انًالئًخ  17

 انًزٕعطخ )كغى/ شغشح(
149 

 111 يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انزٍٛ إللهٛى انًالئًخ انًضهٗ )كغى/ شغشح( 18
 111 انزٍٛ إللهٛى انًالئًخ انغٛذح )كغى/ شغشح(يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس  19
 114 يزٕعظ إَزبعٛخ أشغبس انزٍٛ إللهٛى انًالئًخ انًزٕعطخ )كغى/ شغشح( 14

 انخصائص انًُاخٍت وعالقخها بسراعت وإَخاج يحصىل انرز فً يحافظ انُجف
 - 1991انًغبؽخ انًضسٔػخ ثبنشص فٙ انؼشاق ٔيؾبفظخ انُغف نهًذح  1

2007 
111 

انزٕصٚغ انغغشافٙ نهًغبؽبد انًضسٔػخ ٔإَزبط انشص فٙ انؼشاق ػبو  1

 ؽغت انًؾبفظبد  2007
111 

انزٕصٚغ انغغشافٙ نهًغبؽبد انًضسٔػخ ٔإَزبط انشص فٙ انؼشاق ػبو  1

 ؽغت انٕؽذاد اإلداسٚخ   2007
119 

يؼذالد ػذد عبػبد انغطٕع انشًغٛخ انفؼهٛخ خالل انًٕعى انضساػٙ  4

 (2009 - 1963)نهفزشح 
117 

إصش يٕػذ انجزاس ٔيٕػذ ظٕٓس انغُبثم ػهٗ َغجخ انؼمى نهشص فٙ يؾطخ  9

 أثؾبس انشص فٙ انًشخبة
114 

 111 إصش يٕػذ انؾصبد ػهٗ َٕٚخ انشص 6
 - 1962دسعبد انؾشاسح انؼظًٗ ٔانصغشٖ نًُبطمخ انذساعخ نهًذح ) 7

2007) 
111 

 1997فٙ يُطمخ انذساعخ نهفزشح )انًؼذل انشٓش٘ نذسعبد ؽشاسح انزشثخ  8

- 2007) 
111 



 

(11) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

انًؼذالد انشٓشٚخ نهشطٕثخ انُغجٛخ ٔانُغجخ انًئٕٚخ نٓب فٙ يؾبفظخ  9

 (2007 - 1962انُغف نهًذح )
119 

 - 1962كًٛبد انزجخش فٙ يؾبفظخ انُغف ٔانُغجخ انًئٕٚخ نّ نهًذح ) 14

2007) 
116 

ارغبْبرٓب ٔانُغجخ انًئٕٚخ نكم ركشاس يؼذالد عشع انشٚبػ ٔيؼذل ركشاس  11

 (2008 - 1977نًذُٚخ انُغف نهًذح )
118 

 

 فهرسج انخرائظ 

 انصفحت انخرٌطت حسب  انبحثعُىاٌ  ث

  انعىاصف انغبارٌت عهى اإلَخاج انسراعً فً يحافظت انُجف أثر 
 99 خشٚطخ يٕلغ انذساعخ يٍ انؼشاق  1
 141 ألغبو انغطؼ فٙ يؾبفظخ انُغف  2

ححذٌذ األقانٍى انًالئًت يُاخٍا نسراعت أشجار انفاكهت فً انعراق دراست حطبٍقٍت 

 GISباسخخذاو 
 186 انؾًضٛبد فٙ انؼشاق ألشغبسألبنٛى انًالءيخ انًُبخٛخ  1
 191 انؼُت فٙ انؼشاق ألشغبسألبنٛى انًالءيخ انًُبخٛخ  2
 198 انشيبٌ فٙ انؼشاق ألشغبسألبنٛى انًالءيخ انًُبخٛخ  3
 144 انزفبؽٛبد فٙ انؼشاق ألشغبسألبنٛى انًالءيخ انًُبخٛخ  4
 149 انفبكٓخ راد انُٕاح انصهجخ فٙ انؼشاق ألشغبسألبنٛى انًالءيخ انًُبخٛخ  5
 119 انزٍٛ فٙ انؼشاق ألشغبسألبنٛى انًالءيخ انًُبخٛخ  6

 انُجفانخصائص انًُاخٍت وعالقخها بسراعت وإَخاج يحصىل انرز فً يحافظ 
 119 انٕؽذاد اإلداسٚخ فٙ يؾبفظخ انُغف  1

 

 فهرسج األشكال

 انصفحت انشكم حسب  انبحثعُىاٌ  ث

 ححهٍم جغرافً نًؤشراث انراحت فً يحافظت انُجف
ٔكفبءح انؼًم انؼبيخ فٙ يؾطخ انُغف انًُبخٛخ ػهٗ  انؾذ األلصٗ نهشاؽخ 1

 ٔفك )يخطظ عُغش(
81 

ٔكفبءح انؼًم انُٓبسٚخ فٙ يؾطخ انُغف أشٓش انؾذ األلصٗ نهشاؽخ  2

 انًُبخٛخ ػهٗ ٔفك )يخطظ عُغش(
81 

أشٓش انؾذ األلصٗ نهشاؽخ ٔكفبءح انؼًم انهٛهٛخ فٙ يؾطخ انُغف انًُبخٛخ  3

 ػهٗ ٔفك )يخطظ عُغش(
89 
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  انعىاصف انغبارٌت عهى اإلَخاج انسراعً فً يحافظت انُجف أثر 
 111 2007 - 1977ٔسدح انشٚبػ نًؾبفظخ انُغف يٍ  1

 انًخاطر انًُاخٍت وأثرها عهى انسراعت فً هضبت انُجف
 111 خبسطخ يٕلؼٛخ نًُطمخ انجؾش  1
 141 انًزٕعظ انشٓش٘ نكًٛخ انزجخش فٙ ْضجخ انُغف 2

 يقارَت يُاخٍت نخصائص انًُاخ انًحهً نًذٌُت انُجف وضىاحٍها
 198 األؽغبو ٔاالرغبْبد ركشاس االَؼكبط يٍ ػهٗ ٔاعٓبد انًجبَٙ انًخزهفخ 1
 168 رأصٛش يصذاد انشٚبػ ػهٗ خفض عشػخ انشٚبػ 2

 

 فهرسج انصىر

 انصفحت انصىرة حسب  انبحث عُىاٌ ث

 أثر انخطرف انحراري عهى يحاصٍم فً يحافظت انُجف
 18 رأصٛش نفؾخ انشًظ ػهٗ يؾصٕل انطًبطخ 1
 18 رأصٛش نفؾخ انشًظ ػهٗ يؾصٕل انفهفم 2
 19 دسعبد انؾشاسح انؼهٛب ػهٗ َجبربد انجبرَغبٌرأصٛش  3
 19 رأصٛش دسعبد انؾشاسح انؼهٛب ػهٗ انضًبس انجبرَغبٌ 4
 41 رأصٛش دسعبد انؾشاسح انذَٛب انًزطشفخ ػهٗ َجبربد انطًبطخ  5
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 التطرف احلراري على حماصيل اخلضر  أثر

 يف حمافظة اليجف
After warming extremism on vegetable crops in 

the province of Najaf. 
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 :ةــاملكذم

ثر التطرؼ الحراري تأثيرا مباشرا في زراعة ونمو محاصيؿ الخضر يؤ     
نتاجيا، طرفات عمى تمؾ المحاصيؿ لتتمؾ ا إثريتجاىؿ  أفال يمكف الحد  إذ وا 
حياتيا  أطوارحياتيا المختمفة فقد تترؾ عمييا بصمات واضحة خبلؿ  أطوارخبلؿ 

وتزداد  اإلنتاجوتقؼ حائبل بوجييا مما يؤثر سمبا عمى كمية ونوعية  المختمفة،
ولـ  .الفسيولوجية أضرارىاوالتدمير في  اإلتبلؼدرجة  إلىخطورة ىذه التطرفات 

لقد جمبت التقمبات  المعاصر، األنسافيكف التطرؼ الحراري موضوع اىتماـ 
 األنسافالحرارية وما يترتب عمييا مف اثار واضحة عمى العمميات الزراعية اىتماـ 

  القدـ.منذ 
يقع تحت رحمة تمؾ التطرفات وعمى الرغـ مف التقدـ  األنسافكاف واليزاؿ 

في التقميؿ مف تمؾ التطرفات بعدة طرائؽ كأنشاء  األنساف أحرزهالعممي الذي 
ىذا التحوير في المناخ يكوف ذات تكاليؼ عالية وذات  أف الزجاجية أالالبيوت 
 محدودة.مساحة 

 أىميةالدراسات المناخية التطبيقية في الوقت الحاضر ذات  أصبحتلقد 
ظير عدد مف البحوث والمقاالت التي تبحث عف العبلقة بيف المناخ ونمو  إذكبيرة 

في روسيا القيصرية  ـ        كتاب سنة أوؿالمحاصيؿ الزراعية ، وقد ظير 
وتـ  األبحاثيبحث العبلقة بيف المناخ والمحاصيؿ الزراعية، وبعد ذلؾ تطورت 

تيتـ بدراسة المناخ بالعمميات الزراعية  أخذتتطبيؽ الطريقة العممية الحديثة التي 
واضحة عمى نمو  أثاروكذلؾ دراسة الظواىر الجوية الخطرة والشاذة التي ليا 
، األثمار، األزىار، األوراؽالنبات وتطوره مف طور البذار، تشكيؿ البراعـ، ظيور 

الصقيع  أخطارالتي تتجنب  األساليبفضبل عف ذلؾ يتناوؿ ىذا العمـ  .والنضج 
 أخرفي  أوواالنجماد الذي يسبب ىبلؾ محاصيؿ الخضر خاصة في بداية نموىا 

 والتوصيات.ف النتائج الدراسة مف ثبلث مباحث فضبل ع نموىا. تتكوف
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الخصائص المناخية لمحافظة النجؼ، فيما تناوؿ  األوؿتناوؿ المبحث      
 أماالمبحث الثاني المتطمبات الحرارية لمحاصيؿ الخضر الصيفية والشتوية 

 الخضر. كماالتطرؼ الحراري عمى محاصيؿ  أثرالمبحث الثالث فقد تناوؿ 
كما عززت الدراسة  والدنيا.لتطرفات درجات الحرارة العميا  الدراسة ممحقيفتضمنت 

وقد   .تمؾ التطرفات الحرارية عمى محاصيؿ الخضر أثرببعض الصور لبياف 
 أمدىاالبيانات المناخية لدورة مناخية كبرى  المناخية لتمثؿاختيرت محطة النجؼ 

 .سنةثبلثوف 
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 األولاملبحح 

 اخلصائص املياخية حملافظة اليجف

كبيرة لتحديد  أىميةتعد دراسة الخصائص المناخية في منطقة ما ذات 
المناخية المتوفرة في تمؾ المنطقة وبالتالي يمكف مف خبلؿ تحديد ىذه  اإلمكانات
لمعرفة مدى تطابقيا ومبلئمتيا مع متطمبات محاصيؿ الخضر التي  اإلمكانات
مع تمؾ  بال تتناستي وبالتالي يمكف تجنب زراعة المحاصيؿ ال زراعتيا.يمكف 

والخصائص المناخية وعميو يمكف دراسة الخصائص المناخية لمنطقة  اإلمكانات
 وكاالتي:الدراسة ذات العبلقة بزراعة الخضروات 

  Solar Radiation اإلشعاع الشمسي -أ
تستمـ منطقة الدراسة نتيجة لموقعيا بالنسبة لدوائر العرض قيما عالية مف 

الشمسي مما يعني زيادة في عدد ساعات السطوع الشمسي النظرية  اإلشعاع
اف المعدؿ السنوي العاـ لكمية اإلشعاع      والفعمية ، يظير مف الجدوؿ 

وىذا المعدؿ يتبايف   سـ/سعرة         إلىالشمسي لمنطقة الدراسة وصمت 
ء في شير حزيراف ، وذلؾ لصفا  سـ/سعرة        شيريًا إذ يبمغ أقصاه 

ََ    ) إلىالسماء وقمة الرطوبة النسبية وكبر زاوية اإلشعاع الشمسي التي تصؿ 
األمر الذي يترتب عميو زيادة عدد ساعات السطوع الشمسي النظري والفعمي  (َْ   

تبدأ كمية اإلشعاع الشمسي  .عمى التوالي )ساعة      ساعة،      البالغة 
بالتناقص تماشيًا مع تناقص زاوية اإلشعاع الشمسي مع عدد زيادة ساعات النيار 

وذلؾ   / سـسعرة  ( (     فػػػػػػبمغ إذ تصؿ إلى أدناىا في شير كانوف األوؿ 
واف   )َْ    ََ       ألف زاوية اإلشعاع الشمسي تصؿ إلى أقؿ ما يمكف وتبمغ

ساعة عمى       ،    ي والفعمي في حدودىا الدنيا إذ تبمػػػغ مدة السطوع النظر 
  .التوالي ويعود ذلؾ إلى كثرة الغيـو وارتفاع معدالت الرطوبة النسبية
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يتضح مما سبؽ إف منطقة الدراسة تستمـ كمية كبيرة مف اإلشعاع الشمسي خبلؿ 
 اإلشعاعوتساعد كمية  الدراسة.الموقع الفمكي لمنطقة  إلىالسنة ويعزى ذلؾ 

 الحرارة.الشمسي المرتفعة عمى ارتفاع درجات 

  Temperature Degrees :الحرارةدرجات   -ب
الشمسي  اإلشعاعالمنطقة مف كميات  وما تستممتتفؽ درجات الحرارة مع      

   بينيما.فتكوف عبلقة طردية فيما  الييا،الواصؿ 
 إلىباف المعدؿ السنوي العاـ لدرجات الحرارة يصؿ      يتضح مف الجدوؿ     

(   )، تأخذ درجات الحرارة بالزيادة التدريجية مف بداية شير نيساف إلى أواسط  ـْ
حيث تمثؿ ىذه األشير فصؿ الصيؼ الذي يتميز بارتفاع  األوؿ،شير تشريف 

 ،    ) وأبدرجات حرارتو والتي يصؿ أقصى ارتفاع ليا خبلؿ شيري تموز 
ـْ      درجات الحرارة بالتناقص منتصؼ تشريف األوؿ حتى  التوالي، تبدأعمى ( 

ـْ في شير كانوف الثاني الذي ُيعد أكثر شيور       )تصؿ إلى أدنى معدؿ ليا 
ويبمغ معدؿ درجة الحرارة الصغرى السنوي في  الدراسة.السنػػة برودة في منطقة 

      معدؿ ليا خبلؿ شير كانوف الثاني  أدنيويبمغ  ـْ        منطقة الدراسة 
، ـ (    )معدؿ درجات الحرارة العظمى السنوي العاـ يبمغ  أما .ـْ  وقد سجؿ  َْ

 .ـْ        اعمى معدؿ ليا خبلؿ شير تموز بمعدؿ 

  :Wind الرياح-ت
بشكؿ كبير عمى تنوع  وتضاريسويؤثر الموقع الجغرافي والفمكي لمعراؽ       

المتباينة  الضغطالرياح التي تيب عمى محافظة النجؼ التي تشابكت فييا مناطؽ 
تنوعا في اتجاىات الرياح التي تيب عمى منطقة  فأفرزتالدائمة منيا والمؤقتة 

 أف     ويظير مف الجدوؿ      ، ص     لسامرائي والريحاني،)االدراسة 
، وتنشط حركة ثا /ـ   )المعدؿ السنوي لسرع الرياح في منطقة الدراسة يبمغ 

الحارة حزيراف،  األشيرالرياح في فصؿ الصيؼ لتسجؿ اعمى معدالتيا في 
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عمى التوالي، في حيف تقؿ سرع الرياح عف  ثا ( ـ/   ،      بمعدالت (وزػػػػػػتم
في شير تشريف الثاني وكانوف  أدناىا إلىالباردة لتصؿ  األشيرىذه المعدالت في 

تبايف معدؿ سرع الرياح بيف  أف. ثا عمى التوالي /ـ       ،     إلى األوؿ
وقوع منطقة الدراسة بيف منطقة الضغط المرتفع المتواجد  إلىالسنة يعود  أشير

ومنطقة الضغط المنخفض فوؽ الخميج الغربي وجنوب  األناضوؿفوؽ ىضبة 
 (.  ص  ،    لشمش، )ا العراؽ

  : Relative Humidity النسبيةالرطوبة -ث
باف الرطوبة النسبية المسجمة في منطقة الدراسة      يتضح مف الجدوؿ       

 ،      %) إلىويصؿ معدليا السنوي  ألخرتتبايف في معدالتيا مف شير 
 ويرجع) %68)إلى ففي شير كانوف الثاني تصؿ  شيريًا.ويتبايف ىذا المعدؿ 

كتؿ ىوائية  إلىانخفاض درجات الحرارة فضبل عف تعرض المنطقة  إلىسبب ذلؾ 
تأخذ معدالتيا  المدة، ثـخبلؿ ىذه  األمطارفضبل عف تساقط  رطبة،باردة 

وذلؾ الرتفاع      ) تبمغباالنخفاض فتصؿ إلى أدناىا في شير تموز حيث 
رتبط معدؿ الرطوبة ي إذ .األمطاردرجات الحرارة وصفاء السماء وانقطاع سقوط 

 السنوي.درجات الحرارة ومجموع التساقط  ارتفاع وانخفاضالنسبية بمعدؿ 

  : Rain   األمطار-ح
الساقطة عمى المنطقة، ومنيا  األمطارتتحكـ جممة مف العوامؿ في كمية       

العرض لممحافظة الذي يقع ضمف نطاؽ  الموقع الجغرافي والموقع بالنسبة لدوائر
 األوؿمرور المنخفضات الجوية لمبحر المتوسط، التي تبدا مف شير تشريف 

بالزيادة في الفصؿ البارد مف السنة، ويقؿ عددىا وفعاليتيا  تأخذوبكميات قميمة ثـ 
باف المجموع  أعبلهفي الفصؿ الحار مف السنة، يتضح مف الجدوؿ المذكور 

ممـ، وىي تعد كمية قميمة         )الساقطة بمغت  السنوي لكمية األمطار
ايف معدالت تساقط المحافظات الشمالية مف العراؽ، وتتب أمطاربالمقارنة مع 
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تسقط  إذ،  األوؿبالسقوط اعتبارا مف شير تشريف  األمطار، إذ تبدا األمطار شيرياً 
بالزيادة حتى تصؿ إلى أقصاىا في  األمطاردا ممـ ثـ بعد ذلؾ تب       حوالي

ممـ، ثـ تبدا بعد ذلؾ بالتناقص لتصؿ الى         )شير كانوف الثاني فتبمػػغ 
ممـ في حيف تنقطع األمطار كميًا خبلؿ        ادنى حد ليا في شير مايس لتبمغ 

 تأثيراتجافة وذلؾ بسبب عدـ وصوؿ  أشيروالتي تعد  ب.األشير تموز، آ
فضبل عف ارتفاع درجات الحرارة وتناقص معدالت الرطوبة  الجوية.خفضات المن

  النسبية.

 Evaporation       :رالتبخ-خ
 إذ المائية،الميمة في تحديد الموازنة  ةالمظاىر المناخييعد التبخر مظير مف      

، ويمثؿ تبخر المياه مف السطوح المائية والخزانات يمثؿ جزء مف الضائعات المائية
 باف ( ) الجدوؿمف  يظير     Shaw. F.M       P) الجوإلى  واألنيار

وىي قيمة مرتفعة ، وتتبايف  ممـ       ) تصؿ إلىمجموع كمية التبخر السنوي 
ممـ،         ) في شير تموز بمعدؿ أقصاىاتبمغ  إذمعدالت التبخر شيريا 

ويعود ذلؾ إلى ارتفاع معدالت الحرارة وقمة الغيوـ والرطوبة النسبية والغطاء 
ويعزى  . ممـ      ) بمعدؿفي شير كانوف الثاني  أدناىافي حيف تبمغ  .النباتي 
كمية انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدالت الرطوبة النسبية وبذلؾ فاف  إلىذلؾ 
 .ضعفا  (   مف بأكثركميات التساقط في منطقة الدراسة تفوؽ  التبخر
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 املبحح الجاىي

 :املتطلبات احلرارية لسراعة حماصيل اخلضر

تعد درجة الحرارة مف العناصر المناخية الميمة المؤثرة التي تؤثر بشكؿ       
تحدد درجة الحرارة انتشار المحاصيؿ  إذمباشر وغير مباشر في حياة النبات، 

الزراعية فضبل عف تحديد مواعيد زراعتيا وجودتيا ونضجيا خبلؿ العاـ إف درجة 
كالتمثيؿ الضوئي والتنفس )الحرارة تحدد العمميات الفسيولوجية والحيوية لمنبات 

، ولكؿ محصوؿ (   ، ص    عزاـ ،) (وامتصاص الماء والمواد الغذائية
حرارية دنيا وحدود حرارية عميا تختمؼ باختبلؼ المحاصيؿ، فالحد زراعي حدود 

األدنى لحرارة نمو المحاصيؿ ىو الذي يحدد مواعيد الزراعة وبداية النمو فإذا 
 .انخفضت عف الحد األدنى أو تجاوزت الحد األعمى فاف النبات يتعرض لمضرر

يطمؽ عميو درجة الحػرارة إذ إف لكؿ نبات حدًا أدنى لدرجة الحرارة المبلئمة لنموِه 
 Zero point of)الػنػموصفر  وأ  (minimum growth temperature) الػدنػيػا

growth)،  لنموهِ حدًا أعمى لدرجة الحرارة ألبلزمة  لكؿ نباتوكما إف 
(maximum growth temperature) .لكؿ محصوؿ درجة حرارة مثمى لمنمو 

(optimum growth temperature) ما بيف الحديف المتطرفيف األدنى  عتق
واألعمى لمنمو ويستطيع النبات ضمف حدود الحرارة المثمى تحقيؽ أقصى جيد مف 

البنا ) واألثمارالتمثيؿ الضوئي والحصوؿ عمى أعمى مستوى مف النمو والتزىير 
ولكي يكمؿ النبات نموه ونضجُو يحتاج إلى قدر معيف مف       ص،     ،

الحرارية التي تتراكـ فوؽ صفره النوعي والتي يطمؽ عمييا درجة  الدرجات والسعرات
-   ص،     حسف ،) (Accumulated temperature)الحرارة المتجمعة 

  .) 
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 :درجة الحرارة الدنيا -أ
 الحرارة مف درجة أدنى وىي الصغرى، النمو درجة الدنيا الحرارة بدرجة يقصد      
 ويطمؽ والسبات الركود إلى تناقصيا حاؿ في ويميؿ لمنمو النبات يحتاجيا التي
 تأثير يختمؼ    ص ،    محمود،(Zero of Growth)(موػػػػػػػػػػالن بصفر عمييا
 إف إذ مقاومتيا، عمى وقابميتو وطبيعتو وأصنافو النبات أنواع باختبلؼ الحد ىذا

 كؿ عند لمنمو األدنى الحد دوف الحرارة درجات انخفاض بالتساوي تقاـو ال النباتات
 األكبر النباتات مف البرودة إلى حساسية أكثر فالبادرات حياتيا دورة في المراحؿ
 لدرجة مقاومتو في يختمؼ النبات أعضاء مف عضو كؿ أف عف فضبلً   عمراً 
 درجة بانخفاض حساسية أكثر والجذور األوراؽ تعد   إذ لمنمو، األدنى الحد حرارة
 العمر ذات األوراؽ مف حساسية أكثر الغضة واألوراؽ السيقاف، مف الحرارة
 درجة في النباتات اختبلؼ مف وبالرغـ(    ص ،     ، األسدي)األكبر
 الحرارة درجة تكوف أف عمى اتفقوا المختصيف العمماء أف إال نموىا وصفر حرارتيا

 ىذه عمى وأطمؽ المعتدلة العروض في النبات لنمو البلـز األدنى الحد تمثؿ ـْ    
 في وتنخفض الدنيا العروض في القيمة تمؾ عف وترتفع النمو، صفر بدرجة الدرجة

 ( .   ص تاريخ، ببل عبدالعاؿ) العميا العروض
 ( ـْ   -   )بيف  ما الصيفية المحاصيؿ لنمو الدنيا الحرارية الحدود تتراوح     

 في انخفاض أي إف إذ     الجدوؿ في يبلحظ كما. ( ـ -   ) فما بي والشتوية
 إلى تؤدي إذ المحصوؿ، نمو في سيئاً  تأثيراً  يؤثر المذكور الحد عف الحرارة درجة

 البلزمة الغذائية العناصر امتصاص حيث مف الجذور ونشاط عمؿ انخفاض
 تجمع بسبب تموت النباتية الخبليا فاف ـْ     عف انخفاضيا عند إذ لممحصوؿ،

 ميكانيكية أضرار إلى يؤدي مما وتجمده لمنبات البينية المسافات داخؿ الماء
 ،     عاشور،( وموتو النباتية الخبليا جدار تيشـ في يتسبب قد وضغط

 بسبب الخمية داخؿ الفسيولوجية العمميات توقؼ إلى يؤدي  ثـ ومف      ص
 الخاصة والدىوف الذائبة والبروتينات واإلنزيمات اليرمونات وانعداـ وقمة لمماء فقدىا
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 لدرجة المفاجئ االنخفاض أف كما (   -   ،ص     دينماير،) بالنمو
 يؤدي إذ التدريجي، االنخفاض مف تأثيراً  أشد يكوف لمنمو األدنى الحد عف الحرارة

 مرحمة إلى تصؿ لـ التي الغضة النباتية األنسجة موت إلى المفاجئ االنخفاض
 إنبات ويتأثر حيويتيا تفقد المقاح حبوب وكذلؾ االنخفاض، ىذا حدوث عند النضج
     والجدوؿ    -    ص ،    الكناني،) ساكف وتبقى نموىا ويتوقؼ البراعـ
 الحدود وتأثير الدنيا، الحدود متطمبات مف المدروسة المحاصيؿ تحتاجو ما يوضح
 .المحاصيؿ تمؾ في الضارة الدنيا

 :العميا الحرارة درجة - ب
 السيما الحيوية فعالياتو النبات فييا يمارس التي القصوى الحرارية الدرجات ىي    
 ىذه أف إلى اإلشارة ينبغي. واطواره وصنفو النبات لنوع وفقا تتبايف وىي ،النمو

 ال قد الدنيا الحرارية الدرجات أف كما بالنبات،  ضارة التعد قد الحرارية الدرجات
نما ،األخرى ىي ضارة تعد  تبعا يختمؼ الحد وىذا النبات لنمو الزمة حدودا تعد وا 
 ارتفاع تتحمؿ الصيفية فالمحاصيؿ فييا، يزرع التي المنطقة أو المحصوؿ لنوع
 عمى المحاصيؿ قدرة تتبايف كما الشتوية، المحاصيؿ تتحممو مما اكثر الحد ذلؾ
 اقؿ تكوف األولى المراحؿ ففي ، أيضا نموىا مدة أثناء في الدرجة ىذه تحمؿ
 درجة ارتفاع أف كما ، المتقدمة نموىا بمراحؿ مقارنة العالية الحرارة لدرجات تحمبل
 حد إلى وصولو حتى المحصوؿ نمو بطيء إلى يؤدي األعمى حدىا عند الحرارة
الذي  األقصىتمثؿ الحد  قد ـْ       إلى الحرارة درجة وصوؿ وعند لمنبات ميمؾ

تتحمميا دوف حدوث أي ضرر، واف أي زيادة عف  أفيمكف لمحاصيؿ الخضر 
    .جدوؿ .ليا  األضرارذلؾ الحد يمحؽ الكثير مف 

 سيؤدي ذلؾ فافـْ     ) حرارة درجة حتى باالرتفاع االستمرار أف عف فضبل    
 خبلؿ مف النباتية لمحياة المائي التوازف في اختبلؿ يرافقو وىذا النبات، موت إلى
 نسبة جانبيا إلى وتقؿ االمتصاص عممية حساب عمى النتح عمميات زيادة
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 العالية الحرارة درجات تؤثر(    -  ، ص    مرعي) النبات في البروتيف
 وقت في ارتفاعيا عند تأثيرىا يكوف ما واخطر سيئا تأثيرا الخضر محاصيؿ عمى

 الظروؼ، ىذه تحت حصولو ينعدـ كافة لممحاصيؿ الثمار عقد الف وذلؾ التزىير
 العالية الحرارة إف كما المقاح، حبوب ضعؼ إلى تؤدي العالية الحرارة درجات الف
 وتسبب األوراؽ نمو بطء إلى يؤدي مما المخزونة الكربوىيدرات استنػزاؼ إلى تؤدي
 الف وذلؾ الزراعية لممحاصيؿ المائي التوازف في اختبلالً  العالية الحرارة درجات
 النتح عممية في زيادة تسبب لمنبات المبلئمة معدالتيا عف الحرارة درجات ارتفاع
 (.   ص،     ومدفوف، الموسوي ) االمتصاصب حسا عمى
 األضرار إف .األوراؽ جفاؼ مع الغضة األجزاء في ذبوالً  الظاىرة ىذه وتسبب    
 ففي تدريجية بصورة تكوف المرتفعة الحرارة لدرجات التعرض جراء مف تحدث التي

 (   ص ،    ، سفاؼ) يما يأت يحدث األولى المراحؿ
 .النتح زيادة بسبب األنسجة مف الماء يفقد -1
 إذالتنفس  في الستيبلكيا نتيجة بالنبات الغذائية المواد في نقص يحدث  -2

 الحرارة درجات في الضوئي البناء معدؿ مف اعمى التنفس معدؿ يكوف
 .المرتفعة

 نتيجة أخرى مركبات في نقص يحدث كما النبات في سامة مواد تتراكـ -3
 .المرتفع الحرارة لدرجات التمثيؿ عممية في معينة خطوات حساسية

 عف اليدـ معدؿ لزيادة نتيجة واإلنزيمات البروتينات في نقص يحدث -4
 األضرار تحدث الحرارة درجات ارتفاع في االستمرار ومع ،البناء معدؿ
 الدىوف وذوباف البروتيف تركيب في تغير حدوث .-ىي: مباشرة التالية
 .النباتية األنسجة بكؿ إضرار وحدوث النووية األحماض وفقداف

 توفر ،منيا عديدة بعوامؿ النبات في الحرارة درجة ارتفاع تأثير يرتبط -5
 إلى وبةػػػػػػػالرط وفرة تؤدي إذ افياػػػػػػػوجف الرياح وسرعة ةالترب في الرطوبة

 وتزداد (النتح – التبخر (بعمػػػػمية افػػػػػواألغص واألوراؽ ذورػػػػالج ريدػػػػػػػتب
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 المفقػود نسبة زيادة ألف ،العالية الحرارة درجات تحمػؿ عمى قابميتيا بذلؾ
 إلى يؤدي لمنبات المتيسر الماء فالنتح( ع -التبخر) بعممية الماء مف

 فسوؼ وجفافيا الرياح سرعة زيادة بخصوص أما موتو، وبالتالي ذبولو
 النبات مف الماء وفقداف .النتح -التبخر عممية نشاط زيادة إلى تؤدي

 التركيب عممية مف يحد الذي األمر وتساقطيا األوراؽ جفاؼ وبالتالي
 العاليةة الحرار  درجات تحمؿ عمى النبات قدرة مف يقمؿ مما ،الضوئي

 (.  ص،     ،الجنابي(
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   ) الجدوؿ
 طوؿ الموسـالحدود الحرارية لمحاصيؿ الخضر ومعدؿ حرارة المحصوؿ 

اسم 
 المحصول

درجة الحرارة 
 الدنيا لمنموم  

درجة الحرارة 
( م  )المثمى 

 لمنمو

درجة 
الحرارة 

 القصوى
   لمنمو

 (م  )

رارة حدرجة ال
الدنيا الضارة 

 م  

درجة لحرارة 
العميا لضارة 

 (م  )

معدل درجة 
حرارة 

المحصول 
طول موسم 

 (م  ) النمو
        -      -    -      -       الطماطة

      فاكثر     فاقؿ         -       الباذنجان
-         الفمفل الحمو

      
      فاكثر        -     

      فاكثر        -        -       الباميا
 موت-        -       القرع

 اتنبال
      فاكثر    

      فاكثر       -         –       الخيار
      فاكثر     -       -       -    الرقي 
      فاكثر     -         -       البطيخ

-   –           –       البطاطا
) 

      

       -        –       المهانة
      فاكثر     -     -      -      القرنبيط

      =   = -               (الشمغم(المفت
 البنج

 )لشوندرا(
     -        -         

         -      -       السبانغ
 = = =           =  =    =    السمق
        -    -      -      الخس

  المصدر:
الدار العربية  ،وأخروفترجمة عمي احمد عطية  محاصيؿ الخضر، ،س. كيمميولياـ   .طوسوف .ىومرس  -1

 .    لمطباعة والنشر، القاىرة ببل تاريخ، ص
 األديبالمعاىد الفنية، مطبعة  مؤسسة بغداد،الخضر،  إنتاججاسـ،  روعبد الجباالركابي  إبراىيـفاخر   -2

 .   ، ص     بغداد،
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 المثمى:درجة الحرارة  -ج 
وية المتنوعة مثؿ تمثؿ الدرجة التي تقوـ عندىا النباتات بعممياتيا الحي       

كفاءة والتنفس وامتصاص الماء والنتح عمى افضؿ حاؿ وبأعمى  التمثيؿ الضوئي
(jon      pp  )  وىي الدرجة التي تقع ما بيف الحديف المتطرفيف األدنى

واألعمى لمنمو ويستطيع المحصوؿ مف خبلليا أف يحقؽ فييا أقصى جيد مف 
التمثيؿ الضوئي مصحوبًا بمعدؿ تنفس عادي ضمف حدودىا الطبيعية مف بدء نمو 

     ص ،     المحصوؿ والتزىير واإلثمار أو حتى وقت الجني)الشريؼ،
معروؼ أف درجة الحرارة المثمى ىي ليست درجة واحدة لجميع مراحؿ نمو ومف ال

المحصوؿ، بؿ ىي عبارة عف درجات تتبايف باختبلؼ تمؾ المراحؿ، ومف الصعوبة 
تحديد تمؾ الدرجة المثمى لكؿ عممية فسيولوجية يقوـ بيا المحصوؿ، منيا)عممية 

نضج واإلزىار(، ألف ىذه التركيب الضوئي والتنفس وتكويف البراعـ الثمرية وال
،     الحسني، (العمميات تتبايف مف مرحمة إلى أخرى خبلؿ مراحؿ نموىا

فمثبل نباتات الطماطة تختمؼ درجات الحرارة المثمى حسب المرحمة ،      ص
ـْ بينما عقد (32-26بيف )درجة حرارة مثمى تتراوح  إلىفإنبات البذور يحتاج 

 .    جدوؿ ـْ      -   ثمى تتراوح بيف درجة حرارة م إلىالثمار يحتاج 
ويؤثر االختبلؼ في درجات الحرارة السائدة في الميؿ والنيار خبلؿ موسـ      

النمو تأثيرًا كبيرًا في تمؾ العمميات الحيوية والفسيولوجية، إذ إف أي تغيير ارتفاعًا 
أو انخفاضًا عف ىذه الدرجة يؤدي إلى انخفاض سرعة حدوث عممية مف ىذه 

لمحاصيؿ، وفقًا لمقدار االنحراؼ العمميات، فتصؿ إلى حد الوقوؼ واإلضرار با
عف الحد المثالي لتمؾ العممية، لذلؾ فإف نجاح زراعة محاصيؿ معينة في منطقة 
ما يتوقؼ عمى الدرجات الحرارية خبلؿ مدة نموىا ومدى مبلءمتيا لممحاصيؿ 
المزروعة، فإذا كانت أقؿ أو أكثر بكثير عف الحد المثالي لممحاصيؿ المزروعة 

ال تختمؼ      ، ص    لنياية إلى زراعة غير ناجحة )الكناني،فإنيا تؤدي با
نما تختمؼ باختبلؼ  درجات الحرارة المثمى باختبلؼ العمميات الحيوية فقط، وا 
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أصناؼ النباتات وفصوؿ السنة المختمفة، وتبعًا لذلؾ يختمؼ نمو المحصوؿ مف 
واإلثمار  ىيرمرحمة إلى أخرى ابتداء مف مرحمة البراعـ وانتياء بمرحمة التز 

( وعمى العموـ تتراوح درجات الحرارية    -    ، ص    ، وآخروفمطموب )
ـْ    –   بيف ) والشتوية ما (  -   المثمى لممحاصيؿ الصيفية ما بيف   )

 (. وكما مبيف في الجدوؿ )
     جدوؿ 

 درجات الحرارة المثمى لمختمؼ مراحؿ نمو نباتات الطماطة
 المثمى ـْ  درجة الحرارة المرحمة 
    -   البذور إنبات
   -    األوراؽنمو 

     -     نمو البادرات
 ليبل   نيارا    ليبل و      -نيارا     النمو الخضري

   -     نمو جذور البادرات 
     -   األزىارتكويف 

     -   تكويف حبوب المقاح
     -     حبوب المقاح إنبات

    -     عقد الثمار 
     -    نضج الثمار

الدار  والمحمية،الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة  إنتاج أساسيات حسف، ـعبد المنعاحمد   - :المصدر
                    ..  ص ،1990، والتوزيع، القاىرة العربية لمنشر

 المتجمعة:درجة الحرارة  -د 
مجموع الوحدات الحرارية المتجمعة فوؽ  أويقصد بالحرارة المتجمعة عدد       
 النمو.المبلئـ لنمو النبات طيمة فصؿ  األدنىالحد 
نما تحدد بمقدار ما       أف زراعة المحاصيؿ ال تعتمد عمى طوؿ فصؿ النمو، وا 

يتجمع خبلليا مف وحدات حرارية ضرورية لنمو المحاصيؿ الزراعية و ونضجيا 
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المتجمعة خبلؿ مدة نمو المحاصيؿ في  بشكؿ عاـ، والحتساب درجة الحرارة
منطقة الدراسة إذ تـ االستعانة بتطبيؽ معادلة الدكتور عمي حسيف الشمش لكونيا 
تحدد موعد زراعة المحصوؿ وذلؾ بموجب معرفة الحد األدنى لدرجة الحرارة التي 

، وتحديد موعد )الصفر النوعي لممحصوؿ(يمكف أف يبدأ عندىا نمو المحصوؿ 
صوؿ وطوؿ فصؿ النمو لممحصوؿ، إذ تتبايف كمية الحرارة المتجمعة نضج المح

خبلؿ فصؿ نمو المحاصيؿ نتيجة لتبايف درجة الحد األدنى التي تحسب عمى 
 (  -   ص،    الكناني ،(أساسيا والختبلؼ طوؿ مدة النمو لكؿ محصوؿ

 ( .  ، ص    الشمش) والمعادلة
 ع ×ص -ح =ـ         

 أف:حيث  
(الحرارة المتجمعة خبلؿ الشير  =ـ  ـْ ( 
(المعدؿ الشيري لدرجة الحرارة  =ح  ـْ ( 

(لممحصوؿ( النمو)الصفر النوعي =ص  ـْ (  
 لممحصوؿ.عدد األياـ التي تزيد فييا درجة الحرارة عف الصفر النوعي  =ع 

إذ تكوف بطرح درجة الحد األدنى لمنمو مف متوسط الحرارة الشيري مضروبًا بعدد 
ير بعد ذلؾ تجمع الوحدات الحرارية المتراكمة في كؿ شير، ثـ تجمع أياـ الش

الوحدات الحرارية لشيور موسـ الزراعة كميا لمحصوؿ عمى كمية الحرارة المتجمعة 
 .خبلؿ موسـ نمو المحصوؿ

أف محصوؿ الخيار سجؿ أعمى معدؿ إذ بمغ    ) الجدوؿويتضح مف     
، في حيف     ) .       معدؿ، لمحصوؿ الباميا بمغ  سجؿ أدني ـْ  ـْ
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    جدوؿ 
(درجة الحرارة المتجمعة خبلؿ فصؿ النمو لممحاصيؿ الخضر ـْ ( 

ـْ  اسـ المحصوؿ   (الثابت الحراري)كمية الحرارة المتجمعة 
      الطماطة
      الباذنجاف

      الفمفؿ الحمو
      الباميا 
      الخيار
      الرقي 
      البطيخ
      البطاطا
      الميانة
      القرنبيط
      )الشمغـ(المفت
      (لشوندر)االبنجر
      السبانغ
      السمؽ
      الخس

 الحرارية.الحتساب الوحدات  أعبلهمف عمؿ الباحث اعتمادا عمى المعادلة  المصدر:
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 املبحح الجالح
 التطرف احلراري على حماصيل اخلضر إثر

 درجات الحرارة العالية المتطرفة عمى محاصيل الخضر تأثير أوال:
 تتراوح مثمى حرارة درجات في الصيفية الخضر محاصيؿ مف عدد ينمو        

 أفضؿ مردوا ويعطي ،جيدة بصورة المحصوؿ ينمو حيث ،ـْ     -    بيف
 لمنمو القصوى الدرجة إلى لمنمو المثمى الدرجة عف الحرارة درجات ترتفع وعندما
 لمخضروات الخضري النمو يصبح     جدوؿ ـْ     -     بيف تتراوح التي

 إسماعيؿ( الجديدة األنسجة بناء في الكربوىيدراتية المواد ويستنفذ اسرع الصيفية
 اشير خبلؿ العظمى الحرارة درجات ارتفاع أف(    ص ،     ،وأخروف
 ـْ       مف اكثر إلى يصؿ الدراسة منطقة في (أب ،تموز حزيراف،) الصيؼ
 مف اكثر إلى الحاالت مف عدد في وتصؿ االعتيادية الحاالت في أياـ لعدة وترتفع
 فػػػػػػم اخيةػػػػػػػػػػػػالمن الدورة خبلؿ باف يتبيف     الممحؽ مبلحظة ومف ـْ     

 وصمت  ـْ       عف تزيد التي المتطرفة الحرارة درجات باف        -      
 ـلنمو معظ القصوى الحرارة درجات بكثير تتخطى أنيا يوما،       إلى

 مف كثير في النمو سرعة ىبوط إلى يؤدي مما الصيؼ الخضر محاصيؿ
 الثمار مف قميؿ مع الخضري النمو إلى األخر يتجو حيف في الخضر محاصيؿ
 . أوانيا قبؿ تنضج  سابقة  المتكونة الثمار وحتى الثمار، فييا ينعدـ والبعض
 وقت في النباتات فتزىر لمنمو القصوى الدرجة فوؽ الحرارة درجة ترتفع وعندما
 حيوية عمى العالية الحرارة درجة ارتفاع ويؤثر الشمس، لمفحة وتتعرض مبكر
 عممية مف يقمؿ مما تموت وقد طبيعي غير تكوينيا ويجعؿ المقاح حبوب

 جزء أتبلؼ أو بكاممو النبات ىبلؾ إلى يؤدي واحيانا الثمار عقد ونسبة األخصاب
 .الحر موجة اشتداد فترة بعد وانقطاعيا الطماطة نباتات عمى وما نبلحظ وىذا منو
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 تتراوح لنموىا المبلئمة الحرارة درجات فاف الشتوية الخضر لمحاصيؿ بالنسبة أما
محاصيؿ الخضر الشتوية ، في حيف تبمغ  أصناؼ ألغمب ـْ     -    بيف

ـْ الجدوؿ )  -   بيف )الدرجة القصوى لنموىا   ) ). 
ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة خبلؿ فترة نمو الخضروات الشتوية في  أف     

سمبيا  تأثيرا ريؤث   )جدوؿ فوؽ الدرجة القصوى لنموىا  األشرؼمحافظة النجؼ 
واف  طبيعية،االستمرار في نموىا بصورة  فيمكال بحيث  المحاصيؿ،عمى نمو 

 نضجيا.بعض المحاصيؿ الشتوية تجنح لمتزىير قبؿ 
 

حماصيل اخلضر وتأثري درجات احلرارة العليا املتطرفة على عنليات منو  أصياف
 :تلم احملاصيل وإىتاج
يتحدد مدى الضرر الذي يحدث لمنبات عند التعرض لدرجات الحرارة العالية      

يتوقؼ نمو النباتات عند  أففمف الطبيعي  األرضية.المتطرفة ومدى توفر الرطوبة 
 .الحاؿمستوى يقؿ عف درجة الحرارة التي تقتمو في  إلىارتفاع درجات الحرارة 

بدرجة توفر الظروؼ المناخية المبلءمة ودرجة الشذوذ عف  اإلنتاجيةكذلؾ تتحدد 
 .   جدوؿ واألقصى األمثؿالحد 
وبشكؿ عاـ تختمؼ المحاصيؿ في قدرتيا عمى تحمؿ درجات الحرارة العالية      

 ( %)حيث يتناقص المحصوؿ بنسبة  اإلنتاجيةالمتطرفة مما يعكس عمى قدرتيا 
،      ،وآخروف إسماعيؿمف المثمى )مقابؿ ارتفاع درجة مئوية واحد اعمى 

 (  ص
 
الخس )درجات الحرارة العميا المتطرفة عمى محاصيؿ الخضر الورقية  تأثير أ:

 (والسبانغ
الرتفاع درجات الحرارة المتطرفة تأثير عمى السموؾ الفسيولوجي  أف     

لوحظ باف ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة في أي مرحمة مف  إذالورقية لمخضروات 
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طور  إلىقبؿ وصوليا  األزىار إلىمراحؿ النمو تدفع النباتات في طور مبكر 
 النضج.
استطالة ساؽ الخس  إلىـْ     اكثر مف  إلىيؤدي ارتفاع درجات الحرارة      

 األوراؽ أفوال تتكوف الرؤوس ، كما  األوراؽوظيور الشماريخ الزىرية وصبلبة 
يظاىره  األوراؽـْ ، وتصاب     تكتسب طعما مرا عندما ترتفع درجة الحرارة فوؽ 

السبانغ  أما .تردي نوعية المحػػػصوؿ إلىالتبقع البني لمعروؽ الوسطى مما يؤدي 
ـْ خبلؿ فترة نموه تساعد عمى استطالة     فاف درجات الحرارة التي تزيد عف 

 األوراؽوعند تعرضيا لمفحة الشمس تفقد  ،األوراؽصغر حجـ  إلىلساؽ وتؤدي ا
ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة بيػػػػػػػػػػػة، وعندما تكوف درجة الحػػػػػػػػػطعميا المرغوب وتصبح خشنة ليفي

ولو رجعنا .ـْ يصبح نمو السبانغ بطيئا ويعجؿ باألزىار قبؿ موعدىا    –    
نبلحظ ارتفاع درجات الحرارة العظمى المسجمة في منطقة الدراسة    الجدوؿ إلى

في شير          ـْ ابتدأ مف شير نيساف و      اكثر مف  إلىحيث تصؿ 
 .مايس

البطاطا، (الجذريةالخضر درجات الحرارة العميا المتطرفة عمى محاصيؿ  تأثير-ب 
 ) الجزر البنجر، المفت،
نمو البطاطا يقمؿ  أثناءارتفاع درجات الحرارة المتطرفة  أفالدراسات  أوضحت     
االرتفاع المتطرؼ في درجات الحرارة الذي  إلىالدرنات ويعزى ذلؾ  إنتاجمف 

ولذلؾ تقؿ المواد  لمنباتات،ي المجموع الخضري فيتسبب عنو زيادة التنفس 
 أكثر إلىار فعندما تصؿ درجة الحرارة خبلؿ الني الواصمة لمدرناتالكربوىيدراتية 

البطاطا صغيرة جدا وال تتمكف  أصناؼتصبح الدرنات في بعض  ـْ     )مف 
.    )حرارة الميؿ  تصبح درجةالدرنات مف النمو عندما   ـْ

 إلىوالمبلحظ عمى منطقة الدراسة باف درجات الحرارة خبلؿ النيار تصؿ 
درجة حرارة الميؿ اكثر  بينما ،أيموؿمف شير نيساف حتى شير  ـْ     )اكثر مف 
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تكويف درنات صغيرة الحجـ  إلىمما يؤدي      ـْ خبلؿ تمؾ الفترة جدوؿ     مف
 .غير مرغوب فييا

المفت فاف ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة تجعؿ طعمو مرا  إلىبالنسبة  أما    
نمت  إذالنبات الجزر فوجد انو  إلىوكذا الحاؿ بالنسبة . وذات تركيب ليفي خشف

جذورا قصيرة فاتحة الموف وتكوف  أعطتـْ      -   في درجة حرارة تتراوح بيف 
 النمو.متخشبة غير غضة ضعيفة 

 
   ) جدوؿ

درجات الحرارة العالية المتطرفة خبلؿ فترة نمو الخضروات الشتوية في منطقة  
      -     الدراسة لممدة مف 

تشريف  ايموؿ المدة المحطة
 األوؿ

تشريف 
 الثاني

كانوف 
 األوؿ

كانوف 
 الثاني

 اذار شباط

-     النجؼ
     

                                   

       منشورة،سجبلت غير  المناخ،قسـ  الزلزالي،الجوية والرصد  لؤلنواءاليياة العامة  :المصدر
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    الجدوؿ 
     -     مف معدؿ درجة حرارة الميؿ في محطة النجؼ المناخية لممدة 

 معدؿ درجة حرارة الميؿ ـْ  االشير
     كانوف الثاني

      شباط
      اذار 
      نيساف
      مايس 
      حزيراف
      تموز
      اب

      ايموؿ
      تشريف االوؿ
      تشريف االوؿ
      كانوف االوؿ

غير سجبلت  المناخ،قسـ  الزلزالي،الجوية والرصد  لؤلنواءاليياة العامة  والمواصبلت،النقؿ  ةوزار  :المصدر
 .    ،ةمنشور 

 

 (القرنبيط)ةالخضر الزىريدرجات الحرارة العميا المتطرفة عمى محاصيؿ  تأثير -ج
ـْ حيث      ال يتحمؿ القرنبيط ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة التي تزيد عف     

 األقراص،ذات لوف اخضر داخؿ  أوراؽتكويف  إلىتؤدي تمؾ الدرجات المتطرفة 
البراعـ الزىرية  أجزاءوتظير  مندمجة،الرؤوس تصبح مفككة غير  كما واف

 إلى األبيضمف الموف  األقراصزغبيو الممس ويتحوؿ لوف  األوراؽبوضوح فتصبح 
منطقة الدراسة عند بداية  يبلحظ فيوىذا ما  قيمتيا،مما يقمؿ مف  األصفرالموف 
تأخذ درجات الحرارة باالرتفاع حيث تصؿ درجات الحرارة العظمى  حيث أذارشير 

 القرنبيط.مما يؤثر سمبا عمى محصوؿ  .(  ـْ جدوؿ         إلىالمتطرفة 
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تأثير درجات الحرارة العميا المتطرفة عمى محاصيؿ الخضر الثمرية )الطماطة،  -د
 (الباميا، الفمفؿالباذنجاف، 

في عممية  إبطاءـْ     يتسبب مف جراء ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد عف     
درجة حرارة  إلىوقد يتوقؼ نموىا نيائيا اذا ما تعرضت  ،النمو الخضري لمطماطة

يتوقؼ عقد الثمار عمى درجة  أوبميغة،  أضرار إلىـْ لفترة طويمة حيث تؤدي     
تساقط نسبة عالية مف  إلى أدتـْ    )الميؿ فاذا ما تجاوزت عف  أثناءالحرارة 
    مف اصؿ )زىرة لكؿ عنقود زىري     -   ويصبح عددىا بحدود  األزىار

وىذا ما يبلحظ في منطقة الدراسة حيث ترتفع درجات الحرارة . زىػػػػػرة لكػػػػػػػؿ عنقود(
كما      جدوؿ أيموؿشير  إلىـْ مف شير مايس      اكثر مف  إلىخبلؿ الميؿ 

. حبوب المقاح % مف 20يسبب في موت  ـْ     )ارتفاع درجات الحرارة فوؽ  أف
وىذا يفسر لنا انقطاع محصوؿ الطماطة خبلؿ ارتفاع درجات الحرارة العالية 
المتطرفة التي تتعرض ليا محافظة النجؼ خبلؿ فصؿ نمو الخضروات الصيفية 

ذا .( ) الجدوؿ يتغير لوف  ـْ     )ما فوؽ  إلىما تتجاوز درجات الحرارة  وا 
ذلؾ يتسبب ارتفاع درجات  إلى فيو. باإلضافةالطماطة ويصبح غير مرغوب 

فسيولوجية لمطماطة منيا لفحة الشمس التي تظير عندما  أمراضاالحرارة المتطرفة 
عمى الثمار  اإلصابةالشمس المباشرة وتظير  أشعةتتعرض ثمار الطماطة الى 

ما  اوىذ .داخميابقعة البيضاء ويحدث تعفف عمى ىيئة بقع بيضاء ويتجعد سطح ال
مف ثمار الطماطة المزروعة في منطقة الدراسة خبلؿ  األكبريبلحظ عمى القسـ 

 نوعيتيا،رداءة  إلىكما تتشقؽ الثمار طوليا ودائريا مما يؤدي  وأب.شيري تموز 
الدراسات باف درجات الحرارة التي  وأوضحت .مرض تجويؼ الثمار إلىباإلضافة 
فتصبح الثمار  المرض.تتسبب في زيادة كمية الثمار المصابة بيذا  ـْ     )تتعدى 

كما ىو واضح في  منيا.جوفاء مف جدار الثمرة حتى المشيمة فيقؿ العصير الناتج 
 .(  و    )الصورة 
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الباذنجاف فيتأثر بارتفاع درجات الحرارة العالية المتطرفة التي تزيد عف  أما     
فترة التزىير حيث تؤثر تمؾ الدرجات العالية عمى حيوية  أثناءـْ السيما     

، وكثيرا ما يتضرر الباذنجاف الذي األخصابحبوب المقاح مما يقمؿ مف عممية 
درجات الحرارة السيما في يصادؼ تزىيره في منطقة الدراسة في وقت ارتفاع 

ـْ ،     شيري تموز واب التي تتجاوز فييما درجات الحرارة في بعض السنوات 
كما اف الباميا تتضرر عندما ترتفع درجات .كما اف النباتات تصاب بالذبوؿ 

ـْ تؤدي الى انحطاط نوعية الباميا وجودتيا ، الف     اكثر مف  إلىالحرارة 
لعالية يساعد عمى زيادة تنفسيا وتصبح المواد الكربوىيدراتية ارتفاع درجات الحرارة ا

والثمار قميمة كما اف الثمار تصبح خشتو ليفية كما مبيف  األوراؽ البلزمة لتكويف
 .    و     الصورةفي 

    صورة               صورة                      
 تأثير لفحة الشمس عمى محصول الفمفل     تأثير لفحة الشمس عمى محصول الطماطة

 في ناحية الحيدرية         التقطت يـو         
وما يرافقو انخفاض  ـْ     )الفمفؿ إلى درجة حرارة  وعندما يتعرض محصوؿ      

الرطوبة النسبية في منطقة الدراسة يؤدي إلى انخفاض سرعة نموه نتيجة زيادة 
كمية الكربوىيدرات التي يفقدىا النبات في التنفس، واختبلؿ التوازف المائي نتيجة 

مف  ـأيا   -  سقوط البراعـ الزىرية واإلزىار وبعد  إلىزيادة النتح مما يؤدي 
ويعد  قمة الماء في التربة وما يصاحبو ارتفاع في  .لثمار الصغيرةتفتحيا، وتسقط ا

درجة الحرارة عف الحد األقصى لمنمو مف العوامؿ الميمة المؤثرة سمبيًا في 
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 الشذوذيبيف درجة   ) والجدوؿ .(59ص،     ، وآخروف عبدالعاؿ)المحصوؿ 
 .لكؿ مف درجة الحرارة القصوى والمثمى لمحاصيؿ الخضر الصيفية

       صورة                                               ورةص            
 درجات الحرارة العميا عمى ثمار الباذنجان تأثير   درجات الحرارة العميا عمى نباتات الباذنجان    تأثير 

    
 في ناحية الحيدرية           التقطت يـو                                    

 
   ) جدوؿ

درجات الحرارة العالية المتطرفة خبلؿ فترة نمو الخضروات الصيفية في منطقة 
      -    الدراسة لممدة مف

 ايموؿ اب  تموز حزيراف مايس تيساف اذار الفترة المحطة
-     النجؼ

     
                                   

 .     منشورة،سجبلت غير  المناخ،قسـ  الزلزالي،الجوية والرصد  لؤلنواءاليياة العامة  :المصدر
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    جدوؿ 
الخضر مف محاصيؿ  درجة الشذوذ لكؿ مف درجة الحرارة القصوى والمثمى لعدد

     -       الصيفية في منطقة الدراسة لممدة ةلمعرو 
 الطماطة اسم المحصول

 )اب -نيسان(
 كوسة

 )تموز –شباط (
 فاصوليا

 )تموز–شباط (
 

 باذنجان
 )اب –شباط )

 فمفل
 (حزيران –اذار )

متوسط درجة 
لحرارة العميا 

 المتطرفة
 بالعروة الصيفية

                         

درجة الشذوذ 
عن الحد 

 األقصى

                   

درجة الشذوذ 
 األمثلعن الحد 

                   

    مف عمؿ الباحث اعتمادا عمى بيانات الجدوؿ  المصدر:

 :درجات الحرارة الدنيا المتطرفة عمى محاصيؿ الخضر تأثير ثانيا:
يعد خطر ىبوط درجات الحرارة المتطرفة عمى محاصيؿ الخضر متوقع في      

كما  نيساف،بيف شير تشريف الثاني وشير  المدة الواقعةمنطقة الدراسة وذلؾ خبلؿ 
فانخفاض درجات  محدد.تأثير ىذا االنخفاض عمى محاصيؿ الخضر غير  أف

تمؼ ما تبقى مف المحاصيؿ الصيفية  إلىالحرارة في بداية ىذه المدة يؤدي 
تؤثر عمى زراعة الخضروات الصيفية  أدوارىا أخروفي  المبكر(والخريفية )الصقيع 

 .(الصقيع المتأخر(يا المبكرة وتتمف
                                                           

 األصيخنذسعخ انؾشاسح  ٔاأليضم ٔاأللصٗ األدَٗرى ؽغبة دسعخ انشزٔر نكم انًؾبصٛم ػٍ طشٚك ؽغبة انؾذ 

 .نزهك انًؾبصٛم انصٛفٛخ

ْو    إنٗ األدَٗفٙ ؽٍٛ ُٚخفض انؾذ  .ٔانجبرَغبٌ ٔانفهفم ٔانفبصٕنٛبْو نكم يٍ انكٕعخ   ٚصم انٗ  األدَىفانحذ 

ْو فٙ كم يٍ انكٕعخ ٔانمشَجٛظ    األقصىانحذ  بأي .نهخظْو   إنٗ ضانمشَجٛظ ُٔٚخفْو فٙ   إنٗ نهطًبطخ ٔٚصم

ْو    إنٗفٛصم  األيثمانحذ ايب  ٔانخظ.ْو نهغجبَغ    إنُٗٔٚخفض  ٔانفهفم.ْو نهطًبطخ ٔانفبصٕنٛب ٔانجبرَغبٌ   ٔ

 نهفبصٕنٛب.ْو    إنٗفٙ ؽٍٛ ُٚخفض  ٔانفهفم.ْو نهطًبطى ٔانجبرَغبٌ    إنٗنهكٕعخ ُٔٚخفض 
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نماولـ يقتصر انخفاض درجات الحرارة المتطرفة عمى ذلؾ       يتضمف  وا 
الف ىبوط تمؾ  بعضيا.محاصيؿ الخضر الشتوية حيث يتوقؼ نموىا وتتمؼ 

الدرجات المتطرفة بقؿ بكثير مف الدرجة الصغرى لنمو الخضروات ويتبيف مف 
الحرارة الدنيا المتطرفة التي تقؿ  باف انخفاض درجات   ) الممحؽخبلؿ مبلحظة 

 دق      -     ) المناخيةدراسة وخبلؿ الدورة عف الصفر المئوي في منطقة ال
 وما.ي       إلىوصمت 

  :يأتيما  إلىويمكف تقسيـ الخضر حسب تحمميا لدرجات الحرارة الدنيا المتطرفة 
 باقالء( خس، جزر، بطاطا، قرنبيط،محاصيل تتضرر باالنجماد ) - أ

تأخر  إلىيؤثر انخفاض درجات الحرة المتطرفة عمى القرنبيط حيث يؤدي      
 إلىبالنسبة  أما نموىا،المتكونة ويضعؼ  األقراصالنضج ويسبب صغر حجـ 

تجعؿ جذورىا رفيعة رديئة  ـْ     )اقؿ مف  إلىالحرارة  ىبوط درجاتالجزر فاف 
ذالفترة قصيرة  البطاطا فانو ال تتحمؿ الصقيع حتى ولو أما الموف.  ما انخفضت وا 

تقمؿ مف سرعة نمو السيقاف وكذلؾ عندما  ـْ فأنيا    )اقؿ مف  إلىدرجة الحرارة 
وتموت اذا  األوراؽاصفرار  إلىتؤدي  ـْ     )اقؿ مف  إلىتنخفض درجة الحرارة 

.    )اقؿ مف  إلىما انخفضت درجة حرارة التربة  الباقبلء فأنيا ال تتحمؿ  أما ـْ
قربيا  أوالصفر المئوي  إلىفانخفاض درجة الحرارة  الحرارة،انخفاض درجات 

عندما  أيضاالخس يتضرر  أف كما .الصغيروالقروف  األزىارسقوط  إلىتؤدي 
ـْ حيث تسبب لو بطء في النمو وتصفر     اقؿ مف  إلىتنخفض درجة الحرارة 

باف درجات الحرارة الدنيا المتطرفة     ومف مبلحظة الممحؽ .وتذبؿ األوراؽ
تتخطى كثيرا تمؾ الدرجات بكثير مما يتسبب تأثير بالغ الخطرة عمى تمؾ 

 أياـ     ـْ لمدة   (-  اقؿ مف  إلىانخفضت درجات الحرارة  دفق .المحاصيؿ
 .          ف م ابتداء        متتالية في منطقة الدراسة سنة 
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 (الطماطة الفاصوليا الرقي البطيخ)االنجماد  مال تقاو محاصيل ب 
كمما انخفضت درجة الحرارة  األضرارويتوقؼ النمو الخضري وتزداد  العقد،     

اقؿ مف  إلىواقتربت تصاب الطماطة بأضرار بالغة عندما تنخفض درجات الحرارة 
(    . ىذا االنخفاض يكوف سببا رئيسيا في موت حبوب المقاح وعدـ حدوث  أف ـْ
والثمار الحديثة مف الصفر المئوي  األزىارمما ينتج عنو تساقط  األخصاب،عممية 

انخفضت درجات الحرارة  اعندم       عاـ  لعدة اياـ متتالية، وىذا ما حصؿ
     \      إلى            ابتداءا مف  ايوم    )دوف الصفر لمدة 

ىبلؾ  إلى أدتعمى النباتات واضحة حيث  رمظاىر التأثيفكانت    ) الممحؽ 
ما انعكس عمى      كثيرة مف النباتات المكشوفة كما موضح في الصورة أعداد

 ـْ     )اقؿ مف  إلىانخفاض درجة حرارة الميؿ  أفكما  وجودتو.كمية المحصوؿ 
    ومف مبلحظة الجدوؿ  المقاح.عدـ عقد الثمار بسبب موت حبوب  إلىيؤدي 

ـْ      اقؿ مف  إلىنبلحظ باف معدؿ درجات الحرارة في منطقة الدراسة تنخفض 
عدـ نجاح  إلىمما يؤدي  أذارخبلؿ الفترة الممتدة مف تشريف الثاني حتى شير 

 الوقاية.زراعة الطماطة في محافظة النجؼ دوف استخداـ طرؽ 
    ) صورة

 عمى نباتات الطماطة درجات الحرارة الدنيا المتطرفة تأثير

 
 الحيدريةفي ناحية            التقطت يوـ                                        

البرودة الشديدة الف انخفاض  ؿال تتحم فأنياالفاصوليا  إلىبالنسبة  أما      
ضعؼ سرعة نمو ىذه  إلىاقؿ مف الصفر المئوي يؤدي  إلىدرجات الحرارة 
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 .ـْ     )ما دوف  إلىما ىبطت درجة الحرارة  إذابذورىا ال تنبت  أفكما  النباتات،
ضعؼ عممية  إلىيؤدي  ـْ     )اقؿ مف  إلىالرقي فاف انخفاض درجة الحرارة  أما

النمو الخضري وال تعقد ثمار وكذا الحاؿ بالنسبة لمبطيخ وقرع الكوسة فانيما ال 
 ـْ     )مف  األقؿيتحمبلف انخفاض درجة الحرارة 

 (الباميا الباذنجان، الفمفل،)م    درجات الحرارة دون  مال تقاو محاصيل – ج 
فاذا ما انخفضت درجات الحرارة  المنخفضة،ال يتحمؿ الفمفؿ درجات الحرارة     
 أيضا،كما لو تأثيرات سيئة عمى الثمار  النمو.بطء  إلىسيؤدي  ـْ     )دوف 

وعمى الرغـ مف كوف محصوؿ الباميا صيفي فاف انخفاض درجة الحرارة يضر 
ويصغر حجـ القروف وتتشوه ويقؿ المحصوؿ وعند  اإلنباتبالمحصوؿ ويؤخر 

لمدة طويمة يؤثر في نمو  ـْ     )لحرارة عف استمرار االنخفاض في درجة ا
يتوقؼ نمو النبتة نيائيا  ـْ    )عف انخفاض درجة الحرارة  وعند. واألزىار األوراؽ

ويعد الباذنجاف مف المحاصيؿ الحساسة  .وعند االستمرار باالنخفاض تموت
عؼ يض إذـْ     ) عفدرجة حرارة الميؿ  يتأثر المحصوؿ بانخفاض إذلمبرودة 

وعندما  (   Turner      p)احالمق الثمار وتنخفض حيوية حبوب عقد
عدـ التجانس في عقد الثمار  إلىـْ تؤدي      تنخفض درجة حرارة النيار عف 

سقوط  إلىوتشوه حبوب المقاح ، وعند استمرار انخفاض درجة الحرارة فأنيا تؤدي 
ـْ لمدة     درجة اقؿ مف  إلىوىبلؾ المحصوؿ عند تعرضو  واألوراؽ األزىار
يبيف درجة الشذوذ لكؿ مف درجة الحرارة القصوى      والجدوؿ .متتالية أياـعشرة 

ويمكف أف نمخص اىـ نتائج ىذه الدراسة عمى  .والمثمى لمحاصيؿ الخضر الشتوية
 النحو االتي:

المحافظة قد تعرضت خبلؿ الدورة المناخية  أفتبيف مف خبلؿ الدراسة  -1
     )تطرؼ في درجات الحرارة العميا بمغت  إلى      -      

 ـْ     )مف  أكثرارتفعت فييا درجات الحرارة  ايوم
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تطرفات انخفاض  إلىتبيف المنطقة تعرضت خبلؿ الدورة المناخية ذاتيا  -2
 إلىالدنيا انخفضت فييا درجات الحرارة  ايوم      بمغت درجات الحرارة 

 .الصفر المئوي اقؿ مف
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    جدول 
 الشتوية في منطقة الدراسة لممدة ةالخضر لمعرو محاصيل  مند لعددرجة الشذوذ لكل من درجة الحرارة القصوى والمثمى 
(     -    ) 

 الطماطة اسم المحصول
 )نيسان   –تشرين(

 كوسة
 ( ت-ايمول (

 فاصوليا
 ( كانون  --اب)

 قرنبيط
 (اذار –ايمول )

 باذنجان
 (حزيران، 1)ت

 فمفل
 ( كانون - تشرين )

 سبانغ  
 (اذار–ايمول )  

 خس
 (اذار –ايمول )

معدؿ درجة الحرارة 
 المتطرفة خبلؿ الموسـ

                                        

درجة الشذوذ عف الحد 
 ادنى 

                                        

 درجة الشذوذ عف الحد
  األقصى

            -                       

درجة الشذوذ عف الحد 
  األمثؿ

                                     

(  و     والممحؽ     مف عمؿ الباحث اعتمادا عمى بيانات الجدوؿ المصدر:

                                                           
  نزهك انًؾبصٛم انصٛفٛخ األصيخنذسعخ انؾشاسح  ٔاأليضم ٔاأللصٗ األدَٗرى ؽغبة دسعخ انشزٔر نكم انًؾبصٛم ػٍ طشٚك ؽغبة انؾذ. 

انحذ  بأي .نهخظْو   إنٗ ضانمشَجٛظ ُٔٚخفْو فٙ   إنٗ نهطًبطخ ٔٚصمْو   انٗ  األدَٗفٙ ؽٍٛ ُٚخفض انؾذ  .ٔانجبرَغبٌ ٔانفهفم ٔانفبصٕنٛبْو نكم يٍ انكٕعخ    إنٗٚصم  األدَىفانحذ 

ْو    إنْٗو نهكٕعخ ُٔٚخفض    إنٗفٛصم  األيثمانحذ  أيب ٔانخظ.ْو نهغجبَغ    إنُٗٔٚخفض  ٔانفهفم.ْو نهطًبطخ ٔانفبصٕنٛب ٔانجبرَغبٌ   ْو فٙ كم يٍ انكٕعخ ٔانمشَجٛظ ٔ   األقصى

 بْو نهفبصٕنٛ   إنٗفٙ ؽٍٛ ُٚخفض  ٔانفهفم.نهطًبطى ٔانجبرَغبٌ 
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اتضح باف درجات الحرارة المرتفعة المتطرفة التي تتعرض محافظة النجؼ ىي  -3
تأثيرا  إثراعمى بكثير مف الحدود القصوى التي تتطمبيا محاصيؿ الخضر مما 

نتاجكبيرا عمى نمو وزراعة   .محاصيؿ الخضروات وا 
تتعرض ليا منطقة  المتطرفة التيالدراسة باف درجات الحرارة الدنيا  أظيرت -4

 إثربكثير مف الحدود الحرارية الدنيا لمحاصيؿ الخضر مما  أدنيالدراسة ىي 
نتاجيا.سمبا عمى نموىا   وا 

االىتماـ بتحديد موعد زراعة كؿ محصوؿ مف المحاصيؿ المدروسة تتبلءـ مع   -5
المتطمبات المناخية في منطقة الدراسة، أو مدى توفر الوحدات الحرارية البلزمة 

 المحصوؿ.ؿ مدة نمو خبل
تتطمب زراعة محاصيؿ الخضروات في منطقة الدراسة اتخاذ وسائؿ حماية مف  -6

حاالت التطرؼ المناخي ففي حاالت الحرارة العالية أو الواطئة تحتاج إلى 
المستحسف أف تكوف المسافة  مف .الشمس( زىرة)أشجار ظميمة أو زراعة نبات 
 .لمحاصيؿ الخضر وكذلؾ تقميؿ سرعةبيف نبتة وأخرى قريبة بالنسبة 

معظـ محاصيؿ الخضر الصيفية تتعرض ألضرار ارتفاع درجات الحرارة مما  -7
 اليبلؾ. أويمحؽ الضرر بالمحاصيؿ فتتعرض لمذبوؿ 
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 :اتـالتوصي

انخفاض  أخطاراستعماؿ البيوت الببلستيكية لحماية المحاصيؿ الشتوية مف  -1
 الحرارة.درجات 

الحرارة، انخفاض درجات  أضراريفضؿ التبكير بزراعة المحاصيؿ التي تواجو   -2
تفادي يفضؿ التبكير بزراعة المحاصيؿ الصيفية مثؿ الطماطة الصيفية ل كما

 ة.ارتفاع درجات الحرار  أضرار
يجب تحسيف نوعية البذور واستنباط سبلالت مف البذور مقاومة لبلجتيادات   -3

 ت الحرارة او انخفاضيا المختمفة مف ارتفاع درجا
درجات  أضراراستنباط سبلالت جديدة ذات موسـ نمو قصير لمتقميؿ مف  -4

وىو مف أصناؼ   ( Lucky strike )ؼالحرارة العالية والدنيا مثؿ اختيار صن
الموبيا وتكوف قوية    الخيار التي تكوف مبكرة في النضج وتحتاج إلى 

 .  مف تاريخ الزراعة يوما       ومتفرعة ويبدأ نضجيا بعد 
زراعة المحاصيؿ الصيفية التي تعاني مف لفحة الشمس كالطماطة في  -5

الف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى  الصيفية،مساحات ضيقة متقاربة خبلؿ العروة 
 .حماية النباتات مف حدة اإلشعاع الشمسي

تقارب فترات الري في ظؿ ارتفاع درجات الحرارة في فصؿ الصيؼ لمتخفيؼ   -6
  .تأثير الحرارة المرتفعة وتأثيرىا سمبا عمى محاصيؿ الخضرمف حدة 
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 :املصـــادر

 األوؿ،العدد  األستاذ،مجمة  الزراعية،تطبيقية لممناخ في المجاالت  باقر، دراساتفاضؿ  الحسني، -1
 .     -     اإلرشاد،مطبعة 

الدار  والمحمية،الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة  إنتاج أساسيات ،ـعبد المنعحسف احمد  -2
 .    ، والتوزيع، القاىرةالعربية لمنشر 

مطبعة  الفنية،مؤسسة المعاىد  بغداد،الخضر،  إنتاج جاسـ، روعبد الجبا إبراىيـ،فاخر  الركابي، -3
 .     بغداد، األديب

 بغداد،جامعة  الجافة،األراضي  عبد مخور نجـ الريحاني، جغرافية مجيد،عبد  السامرائي، قصي  -4
     . 

 العراؽ.الخضر في  وزمبلئو، محاصيؿ يإسماعيؿ، عبد الياد -5
 .    سوريا ، حمب،الجوية، مطبعة جامعة  واألرصادالمناخ  أدىـ، سفاؼ، -6
المختمفة والموارد الشحيحة  اإلجياداتتربية النباتات تحت ظروؼ  حامد،السيد  الصعيدي، -7

 ببل تاريخ  القاىرة، لمطباعة،النشر  ليا، دارالفسيولوجية  واألسس
العبلقة المكانية لزراعة أشجار الفاكية بتبايف خصائصيا الحرارية في  فيصؿ،شمخي  األسدي، -8

      ، حزيراف لسنة واألربعوفالعراؽ، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد الخامس 
المختار، ثة، البيضاء، منشورات جامعة عمر البساتيف الحدي أساسيات محمد، عبد اهلل الشريؼ، -9

 .    ،  ليبيا ط
أثر الحرارة المتجمعة في نمو ونضج المحاصيؿ الزراعية في العراؽ، مجمة  حسيف، الشمش، عمي -10

 .    الجمعية الكويتية، العدد الواحد والستوف، لسنة 
 .1987مطبعة جامعة الموصؿ  الموصؿ، البستنة،مبادئ  رشيد، الكناني، فيصؿ -11
لمطباعة، دار الضياء  التطبيقي،عمـ المناخ  مدفوف، فعبد الحس صاحب، الموسوي، عمي -12

  .2011النجؼ،
المعارؼ، مصر، مطبعة الببلغ، ، دار  أساسيات بساتيف الفاكية، ط فاروؽ،أحمد  العاؿ،عبد  -13

 تاريخ. ببل
تقييـ دور المناخ في االقتصاد الزراعي لممنطقة الجبمية وشبو  الرزاؽ،طالب احمد عبد  عاشور، -14

 .     بغداد،الجبمية في العراؽ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة 
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لعراؽ ا المناخ وأثره في زراعة المحاصيؿ البقولية في الجنابي،حميد رجب عبدا هلل  الحكيـ،عبد  -15
  .    جامعة بغداد،  ،كمية اآلداب منشورة رغي ه،أطروحة دكتورا

محمد الشاؿ، عبد العزيز خمؼ اهلل، محمد عبد القادر، الخضر  السيد،زيداف  العاؿ،عبد  -16
 .    ، اإلسكندرية الجديدة،، دار المطبوعات  ج اإلنتاج،

 .      -     الجديدة، دمشؽ،المطبعة  الحقمية،أساسيات إنتاج المحاصيؿ  حسف، عزاـ، -17
 الجامعة،مطبعة  الموصؿ،إبراىيـ محمد حسوف، جغرافية الزراعة،  شبلؿ، مرعي، مخمؼ -18

    . 
عز الديف سمطاف محمد، كريـ صالح عبدوؿ، إنتاج الخضروات، الجزء  ناصر،عدناف  مطموب، -19

األوؿ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة الموصؿ، مطبعة التعميـ العالي، الموصؿ، 
    . 

محاصيؿ الخضر ،ترجمة عمي احمد عطية واخروف ،الدار  كيممي،.ولياـ س  .طوسوف. ىومرس -20
 العربية لمطباعة والنشر ، القاىرة ببل تاريخ.

دار  البصرة،كمية اآلداب جامعة  الرممية،نير المصب العاـ والكثباف  السيد،ماجد  ولي، -21
 .    الكتيب،

 الحكومية:الدوائر  ثانيا:
 .     لعاـ اإلحصائيةالمجموعة  لئلحصاء،الجياز المركزي  التخطيط،وزارة  -1
 .    المناخ ، الزلزالي، قسـالعامة لؤلنواء الجوية والرصد  والمواصبلت، اليياةوزارة النقؿ  -2

 الكتب المترجمة :ثالثا
دينماير، النباتات وبيئتيا، ترجمة يحيى داود المشيداني، وزارة التعميـ العالي والبحث .أؼ.أر -1

 .    العممي، جامعة الموصؿ، مكتبة دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ ،

 الكتب بالمغة االنكميزية ارابع
 -Shaw.F.M. Hydrology in Practice, Stanley Thoraces Pub, Ltd, UK       
 - John. E. Oliver, Climatology, Selected Application, Mc, Grow – Hill, New 
York,        
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 - Turner, A. D. and H. C. wien, Dry Matter assimilation and Pertaining in 
Pepper Cultivars differing in Susceptibility to Stress – induced bud and 
Flower Abscission Annals of Botany        

 
    لممحؽ ا

      -     مناخية لممدة مف درجات الحرارة العميا المتطرفة في محطة النجؼ ال
بدأ درجات  السنة ت

الحرارة 
العميا 

 المتطرفة

عدد 
 األيام

 (م   )درجة الحرارة العظمى المتطرفة 
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    الممحؽ
     -     في محطة النجؼ المناخية لممدة مف  ةالدنيا المتطرفدرجات الحرارة 

درجات  ضبدأ انخفا السنة ت
 الدنيا الحرارة المتطرفة

درجات الحرارة الدنيا  ـعدد األيا
 المتطرفة ـْ 
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 ف ملشررات الراةة يف حمافظة اليجحتليل جغرايف
Geographical analysis of comfort indicators within 

Najaf governorate 
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:ملــكذمةا  
أدرؾ اإلنساف ومنذ القدـ األىمية الكبرى لمطقس والمناخ في شتى نواحي حياتو     

راحتو  اليومية، وعمى مستوى راحتو الجسدية والنفسية وعمى نشاطاتو اليومية، فضبل عف
، فحاوؿ بشتى الوسائؿ التكيؼ والتأقمـ مع الظروؼ الجوية والمناخية السائدة وصحتو

، لتذليلها من ناحية أخرى ناحية وتسخير التقنيات المتاحةفي مختمؼ فترات السنة مف 

وتختلف درجات اإلحساس بالراحة الحرارية من إنسان آلخر تبعا لعدد من العوامل 

منيا ما ىو متعمؽ باإلنساف ذاتو كالعمر والجنس والحالة الصحية ونوع النشاط 
خية، ناىيؾ عف دور الممارس والتأقمـ، ومنيا ما ىو متعمؽ بالظروؼ الجوية والمنا

وعميو ال يمكف مف الناحية العممية وضع معيار  ،المبلبس وغيرىا مف العوامؿ األخرى
اىتمت  فؽ ذلؾأو دليؿ خاص بكؿ فرد يقيس درجة شعوره بالراحة أو االنزعاج. و 

وأدوات  رائؽعبلقة المناخ باإلنساف وأثره عمى راحتو بإيجاد ط عف في البحثالدراسات 
ة بيف الظروؼ المناخية واألنشطة الحيوية والفسيولوجية لجسـ اإلنساف كميا تربط العبلق

عف إحساس اإلنساف بالراحة أو االنزعاج بقدر مقبوؿ مف الدقة مف خبلؿ ردود  وتعبر
وبذلؾ ظيرت العديد مف  ، أفعاؿ أعداد كبيرة مف الناس اتجاه العوامؿ المؤثرة في الراحة

اسو عمى عنصر مناخي واحد، ومنيا عمى عنصريف أو المعايير منيا ما يعتمد في قي
تحديد ظروؼ الراحة في النجؼ يتطمب معرفة  أف. أكثر كأساس لقياس الراحة الحرارية

الشمسي  كاإلشعاعومنيا   األنسافالخصائص المناخية ذات العبلقة المباشرة براحة 
ودرجات الحرارة والرطوبة النسبية ، فضبل عف سرع الرياح ومعرفة القوانيف الرياضية. 

لذا  عدميا،مؤشر عاـ لحالة منطقة الدراسة مف حيث درجة الراحة مف  إلىلموصوؿ 
 النجؼ محافظ اإلنساف في الظروؼ المناخية عمى راحة إثرجاء البحث ليركز عمى 

         السنة.ؿ وفصو  أشيرخبلؿ  نشطة السكافأيعكسو عمى  وبالتالي وما
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 األولاملبحح 

  Effective Temperature indexالحرارة المؤثرة    مؤشر أوقرينة  –1   

طويمة لمداللة عمى ارتياح  مدةتعد درجة الحرارة احدى القرائف المستعممة منذ      
 Houghten))ىوجتف( و)يوجمو( يفويعد العالم ،حرارية معينة  في ظروؼ األنساف

&Yaglon)  درجة  أساسعمى  ـ (1923)مف ادخبل مفيوـ الحرارة الفعالة عاـ  أوؿ
الحرارة والرطوبة في حالة كوف اليواء ساكف نتيجة لمعبلقة بيف درجة الحرارة والرطوبة 

ثر وتعد درجة الحرارة المؤثرة مف اك ، أخرىمف جية  األنسافالنسبية مف جية وارتياح 
 ،      Tout      Thornes مف الباحثيف ومنيـ  طبقيا عددالوسائؿ شيرة، اذ 

معدالت درجات حرارة  إلى ال يرجعبالحرارة ثـ الراحة ثـ االنزعاج  األنساف إحساس أف
نمااليواء فقط  رارة والرطوبة حوالسيما درجة ال. األخرىعناصر المناخ  تأثير إلى وا 

ويشير  اإلحساس.الرياح مجتمعة في وقت واحد حيث تنتج ىذا  النسبية وسرعة
 األنساف،الفعمي بالحرارة التي يشعر بيا جسـ  اإلحساسالمؤثرة عف  لحرارةمصطمح ا

يبدأ االنزعاج  إذ (،140ص، 2006ديري ،)المحرار وليس درجة الحرارة التي يسجميا 
لرطوبة النسبية ويكوف اليواء عندما ترتفع درجة الحرارة وترتفع معيا ا األنسافعند 

 البشرية، األنشطةمف  عددحد التوقؼ عف ممارسة  إلىساكف. وقد يؤدي ىذا االنزعاج 
التي تعد عممية تبريد في مثؿ  األنسافتوقؼ عممية التبخر مف جسـ  إلىويعزى ذلؾ 

عمى مدى  طويمة لمداللةمنذ مدة  عتمدةاحدى المعايير الم المناخية وىي األحواؿىذه 
عمى العبلقة  أنيا تعتمد إذ المناخية السائدة،بالراحة في ظؿ الظروؼ  األنسافشعور 

وىي درجة الحرارة  األنسافبيف عناصر مناخية رئيسة مترابطة تحدد درجة راحة 
 .(25ص، 1994السامرائي ،)الرياح. والرطوبة النسبية وسرع 

عمى درجة الحرارة الفعالة في منطقة الدراسة ومف ثـ تحديد  ولغرض التعرؼ     
    -( األتية: Missenardالمريحة وغير المريحة فييا. فقد اعتمدنا معادلة ) األشير

(Griffihs      p  .) 



 

(63) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

ET=t -    t -       –f       

لدرجة الحرارة المؤثرة بالمئوي المعدؿ الشيري  = ET 

 t= المعدؿ الشيري لدرجة حرارة اليواء الجاؼ بالمئوي 

 f=المعدؿ الشيري لمرطوبة النسبية                       

األنساف  تؤثر عمىدرجة الحرارة المؤثرة  أف المعادلة.وتشير نتائج تطبيؽ ىذه     
ف بي اوح قيـ درجة الحرارة المؤثرةجو مثالي عندما تتر  أويشعر بظروؼ مريحة  وتجعمو

 يف فيب( في حيف يبدأ الشعور بعدـ الراحة خارج ىذيف الحديف كما م22.8– 20.5)
                                (      1)الجدوؿ 

(ET ) ( حدود معيار درجة الحرارة المؤثرة1جدوؿ )  

 قيـ درجة الحرارة المؤثرة  نوع الراحة
اقؿ مف      غير مريح شديد البرودة  

       -     راحة نسبية
     -     مريح )جو مثالي(

      –      مزعج اعمى مف المحتمؿ
يحتمؿ بسبب ارتفاع الحرارة  مزعج جدا وال اكثر مف        

، 2011 النجؼ، لمطباعة،الضياء  التطبيقي، دارالمناخ  مدفوف، عمـ فعبد الحس طالب،عمي صاحب  المصدر:
240ص  

الراحة العامة: – 1  

الدراسة مف اجؿ التعرؼ عمى  في منطقةعند تطبيؽ معادلة درجة الحرارة المؤثرة      
قاـ الباحثيف في استخراج قيـ الراحة العامة عمى المعدالت  بالراحة. األنسافمدى شعور 

وصؿ معدؿ درجة  المعادلة،تطبيؽ  النسبية عندالحرارة والرطوبة  الشيرية لدرجات
 10.5 ،11.9( )أذار الثاني، شباط، ، كانوفاألوؿ)كانوف  ألشيرالحرارة المؤثرة 
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ضمف نطاؽ المناخ غير  األشير( لذا تقع ىذه 2( عمى التوالي جدوؿ )16.2 ،12.7،
 األوؿ، كانوفشيري )كانوف  الحرارة، ويتصؼالمريح والمزعج بسبب انخفاض درجات 

الحرارة المؤثرة ؿ درجة وبمغ معد باردا.يكوف  شباط(بالبرودة الشديدة وشير ) الثاني(
ووفؽ ذلؾ تندرج ىذه  التوالي،( عمى 22.2 ،21.0األوؿ( )تشريف  نيساف،) لؤلشير
( 24.9مايس( ))إلى ضمف نطاؽ المناخ المريح )المثالي( وقد وصمت قيـ شير األشير

( 28.2، 28.7، 27.3( فقد بمغت قيميا )تموز، أب حزيراف،) أشير إلىبالنسبة  أما
 إلىضمف النطاؽ غير المريح ويعزى سبب ذلؾ  األشير، فتندرج ىذه مى التواليع

تمؾ المعدالت باالنخفاض  أخذتفي حيف  األشير،االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة ليذه 
( عمى 15.8 ،25.7وبمعدؿ ) الثاني(ريف تش أيموؿ،بشكؿ ممحوظ خبلؿ شيري )

 االتي:( 3( و)2ويتضح مف الجدوليف ) التوالي.

وتتحدد تمؾ  الحرارة.غير المريحة والمزعجة بسبب انخفاض درجات  األشير –أ 
 األشيرتكوف ىذه  شباط، أذار( إذ الثاني،كانوف  األوؿ،الثاني كانوف  بػ)تشريف األشير

 ،15.8) إلىفقد وصمت قرينة درجة الحرارة المؤثرة فييا  لئلنساف،غير مريحة ومزعجة 
 التوالي.يا عمى ( ولكؿ من16.2 ،12.7، 10.5 ،11.9

 بأشيروتحدد  الحرارة.غير المريحة والمزعجة بسبب ارتفاع درجات  األشير -ب 
 األنسافوليذا يشعر  (،28.2 ،27.3قرينتيا بيف ) تراوحت إذ( أب تموز، حزيراف،)

 الشديد.بعدـ الراحة واالنزعاج 

ما تصؿ قرينتيا المؤثرة  إذ أيموؿ( مايس،وتتحدد بشيري ) المريحة.غير  األشير -ج 
 الحرارة خبلليما.( بسبب ارتفاع درجات 25.7 ،24.2)بيف 

 )نيساف( باف شيري 3الجدوؿ )النتائج في  أوضحتالمثالية( لقد المريحة ) األشير –د 
 إلىوصمت قيمتيما الحرارية  إذ النجؼ، محافظةشيريف مريحيف في  األوؿ(،وتشريف 

 التوالي.( وعمى 22.2 ،21.0)
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المناخية ( قيـ الراحة العامة لقرينة درجة الحرارة المؤثرة في محطة النجؼ2جدوؿ )  

كانوف 
 األوؿ

تشريف 
 الثاني

تشريف 
  األوؿ

كانوف  شباط  أذار نيساف مابس حزيراف  تموز أب أيموؿ
 الثاني

 األشهر

 الدليل 10.5 12.7 16.2 21 24.9 27.3 28.7 28.2 25.7 22.2 15.8 11.9

(2( و)1الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ )المصدر:   

  الراحة المؤثرة في النجؼ أشير( 3جدوؿ )

 المعطيات األشير
،تشريف  أذار،شباط ، األوؿكانوف الثاني ، كانوف 

 الثاني
المزعجة بسبب انخفاض درجة الحرارة  األشير
18.9اقؿ مف   

األوؿنيساف ، تشريف       -      مريح )مثالي( 
      –      حار مايس

أيموؿ،  أبحزيراف ، تموز ، غير مريح شديد الحرارة  فاكثر        
(2)الجدوؿ الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  المصدر:  

 النهارية:الراحة  – 2

تـ اعتماد المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة العظمى ومعدالت الرطوبة النسبية       
وعند تطبيؽ ىذه القرينة  الدراسة،الراحة النيارية في منطقة  قرينةالستخراج الصغرى 

غير  األشير( باف عدد 5) (،4)الجدوليف فقد تبيف ومف خبلؿ  الدراسة،في منطقة 
 الجدوليف بافمف  أيضاواتضح  النيارية،المريحة ىي اعمى بالنسبة لمستويات الراحة 
شباط(  الثاني،كانوف  األوؿ،)كانوف  شيرلؤلدرجة الحرارة المؤثرة النيارية وصمت قيميا 

ضمف نطاؽ المدى غير  األشيروتقع ىذه  التوالي،( وعمى 17.1، 15.1 ،16.4)
قيمتيما تشريف الثاني( بمغت  أذار،المريح. في حيف يكوف المناخ مثاليا خبلؿ شيري )

اف ( عمى التوالي. وتبمغ درجة الحرارة المؤثرة النيارية لشيري )نيس20.5،20.6)
في حيف ارتفعت درجة الحرارة المؤثرة خبلؿ  التوالي.( عمى 28.8، 24.6ومايس( )
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 ،32.4 ،23.6 ،31.3) إلى األوؿ( لتصؿوتشريف  أيموؿ، أب، تموز، حزيراف،) أشير
ووفؽ ذلؾ فيي ضمف نطاؽ المناخ غير المريح  التوالي،( عمى 26.5 ،30.5،

الناتجة ويرجع ذلؾ بسبب لبلرتفاع الشديد لدرجات الحرارة  التحمؿ،والمزعج الحار فوؽ 
 الشمسي وزيادة عدد ساعات النيار.                                       اإلشعاعشدة  عف

(4جدوؿ )  
(2014 -1984دليؿ درجة الحرارة المؤثرة النيارية في محطة النجؼ لممدة )   

كانوف 
 األوؿ

تشريف 
 الثاني

تشريف 
  األوؿ

كانوف  شباط اذار  نيساف مابس حزيراف  تموز اب أيموؿ
 الثاني

 األشير

القرينة  15.1 17.1 20.5 24.6 28.8 31.3 32.6 32.4 30.5 26.5 20.6 16.4
لراحة 
 النيارية

(2( و)1مصدر: الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ )ال  

المناخية النجؼالراحة المؤثرة النيارية في محطة  أشير( 5جدوؿ )  

 المعطيات األشير
غير المريحة بسبب انخفاض درجة الحرارة األشير كانوف الثاني ، شباط ، كانوف األوؿ  

المريحة األشير اذار ، تشريف الثاني  
،  أيموؿنيساف ،مايس ، حزيراف ،تموز ، اب ، 

 تشريف األوؿ
غير المريحة والمزعجة جدا( بسبب ارتفاع  األشير

 درجة الحرارة
.(4)الجدوؿ الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  المصدر:  

 الميمية:الراحة  -3

تـ االعتماد عمى معدالت درجات الحرارة الصغرى ومعدالت الرطوبة النسبية       
العظمى الستخراج قرينة الراحة الميمية في منطقة الدراسة .وبعد تطبيؽ قرينة الراحة 

( يتبيف باف درجات الحرارة المؤثرة 5الميمية في منطقة الدراسة ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
، نيساف تشريف الثاني ( تبمغ  أذار،كانوف الثاني ، شباط ،  األوؿ)كانوف  لؤلشيرالميمية 
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 األشير( عمى التوالي ، لذا تقع ىذه 16.4، 11.8، 11.5،  7.8، 5.5،  7.3)
ضمف المدى غير المريح بسبب االنخفاض في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة النسبية 

( أيموؿة في شيري )مايس ،خبلؿ الميؿ، في حيف بمغت قيمة درجة الحرارة المؤثرة الميمي
، األنسافضمف النطاؽ المثالي لراحة  األشير( عمى التوالي، وتقع ىذه 21.4، 20.1)

مؤثر،  ومف الجدوؿ  أيوفعالياتو بدوف  أنشطتومف مزاولة  األنساففقد يستطيع 
، 29،7، 4.4( بمغت قيميا )المذكور يتضح لنا  باف اشير )حزيراف، تموز، اب

يتصؼ  إذ( عمى التوالي، لذا فيي تدخؿ في ضمف النطاؽ غير المريح ، 23.5
 (.6)جدوؿ اب( ضمف النطاؽ الحار.  )حزيراف( بالدؼء، وشيري )تموز،شير

المناخيةمحطة النجؼ  الميمية في( دليؿ درجة الحرارة المؤثرة 6جدوؿ )             

كانوف 
 األوؿ

تشريف 
 الثاني

تشريف 
  األوؿ

كانوف  شباط  أذار نيساف مابس حزيراف  تموز أب أيموؿ
 الثاني

 األشير

 الدليؿ 5.5 7.8 11.5 16.4 20.1 22.4 23.7 23.5 21.4 17.6 11.8 7.3

.(2و) (1الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ )  

الراحة المؤثرة الميمية في النجؼ  أشير( 7جدوؿ )              

 المعطيات األشير
 األوؿكانوف الثاني ، شباط ،اذار ،نيساف ، تشريف 

األوؿتشريف الثاني، كانوف   
غير المريحة بسبب انخفاض درجة  األشير

 الحرارة
المريحة األشير مايس ، أيموؿ  
أبحزيراف ،تموز ،  غير المريحة والمزعجة جدا( بسبب  األشير 

 ارتفاع درجة الحرارة
.(6)الجدوؿ الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات  المصدر:  
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 : Wind –chill index(K)لرياح قرينة تبريدا – 2
الجسـ عندما يكوف  إحساستصؼ قرينة الراحة التي تمثؿ درجة الحرارة الفعالة      

 وغيرىاالمصانع  أوالمكاتب  أوالرياح داخؿ المساكف  ىادئذلؾ الجسـ في وسط ظميؿ 
بنظر  نأخذ أفخارج تمؾ المباني فبلبد  اإلحساسنصؼ  أفاذا اردنا  أمامف المباني ، 

درجة حرارة الجسـ  ضيؤثر عمييا وىو دور الرياح في خف  أخراالعتبار عامبل 
معادلة خاصة عمى  التأثيرفي قياس ذلؾ  االعتمادويمكف ،  (57، ص1985)شحادة،

معيارا حددا مف خبللو مدى     ( Sipe and Passelسبؿ وباسؿ ) يفاعدىا العالم
بالراحة باالعتماد عمى خصائص الرياح السائدة وركزت المعادلة عمى  األنسافشعور 

فعندما تكوف  ،منطقة وباالعتماد عمى درجة الحرارة مع الرياح  أيرطوبة اليواء في 
ليواء ا إزاحةالخصائص المناخية باردة واليواء ساكف فاف حركة اليواء تعمؿ عمى 

ىذه العممية يرافقو فقداف  رارواف تك ،المبلمس لمجسـ واستبدالو بيواء ابرد منو  الدافئ
 .   (121 – 117، ص1990الحرارة مف الجسـ فيشعر الجسـ بالبرودة )الدليمي،

معرفة درجة  اطتويمكف بوس إذذو فائدة عظيمة لمبشرية  (Kدليؿ تبريد الرياح ) يكوف   
المبلبس  أنواعالباردة ويقترح عميو ضمننا  األجواءفي  األنسافالخطر التي يواجييا 

، 2003التي يمكف القياـ بيا في اليواء الطمؽ )امفيمي، األنشطة وأنواعالواجب ارتدائيا 
 (110-109ص

  -ىي: التي سيتـ اعتمادىا وصيغة المعادلة 
K      V +     –V) (  -ta) 

 / ساعة2معامؿ تبريد الرياح بالكيمو سعرة / ـ K أفحيث 
V سرعة الرياح ـ /ثا = 

Ta  درجة الحرارة بالمقياس المئوي = 
        درجة حرارة الجمد  متوسط=          

 ثوابت  = 10.4 ,100بالمئوي البشري   
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 (161ص، 1990، سامرائيال )الراويتـ التوصؿ الييا بالتجربة        
قسػػػـ  إذبالتبريػػػد النػػػاتج عػػػف الريػػػاح مػػػف نتػػػائج المعادلػػػة السػػػابقة  اإلحسػػػاستتحػػػدد درجػػػة 

ىػػو مقػػدار  معرفػػة مػػا خبلليػػا، ويمكػػفبالراحػػة وفقػػا لػػدرجات معينػػة مػػف  األنسػػافشػػعور 
 (.8) في الجدوؿعمى النحو الموضح  األنسافالراحة عند 

 (8جدوؿ)ال
 األنسافوالخصائص المناخية التي يشعر بيا  kالعبلقة بيف دليؿ تبريد الرياح  

 اإلحساس قرينة تبريد الرياح اإلحساس قرينة تبريد الرياح

 بارد لمرياح( تأثيربارد جدا) 1000 - 800 حار  50اقؿ مف 

الريػػاح بػػارد  تػػأثيرقػػارص البػػرودة ) 1200 - 1000 دافئ++ 100 - 50
 جدا(

تجمػػػػػػػػػػد الجمػػػػػػػػػػد المكشػػػػػػػػػػوؼ)تجمد  1400 - 1200 لطيؼ منعش  200 - 100
 االجزاء المكشوفة مف الجسـ 

 تجمد الجمد المكشوؼ في دقيقة  2000 - 1400 مائؿ لمبرودة  400 - 200

 ؽال يطا 2000اكثر مف  اميؿ لمبرودة 600 - 400

الريػػػػػػػػػاح  تػػػػػػػػػأثيربارد) 800 - 600
 يميؿ لمبرودة( 

**** **** 

، عماف، األردنيةالجامعة  والجغرافيا،مجمة دراسات العمـو  األردف،المناخ الفسيولوجي في  أنماط شحادة،نعماف المصدر: 

 .57، ص1985، 12المجمد 

العامة منطقة الدراسة لمعرفة مستويات الراحة  الرياح فيوعند تطبيؽ دليؿ تبريد 
لشيرية اعتمادا عمى المعدالت ا Kوالميمية وتـ استخراج قرينة تبريد الرياح  والنيارية

لسرع الرياح مع معدالت درجات الحرارة العامة لمحصوؿ عمى الراحة العامة ومعدالت 
الت سرع دالراحة النيارية ومع إليجادسرع الرياح مع معدالت درجات الحرارة العظمى 
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وظيرت النتائج كما  الميمية.الراحة  إليجادالرياح مع معدالت درجات الحرارة الصغرى 
 (10، 9) يففي الجدول

 الراحة العامة:– 1
تـ تطبيؽ معادلة قرينة تبريد الرياح في منطقة الدراسة وقد تبيف باف ىناؾ تباينا       

وفقا لتبايف معدالت درجات  ألخرواضحا في معدالت قرينة تبريد الرياح مف شير 
الحرارة والمعدالت الشيرية لسرع الرياح ، لقد بمغت المعدالت الشيرية لقرينة تبريد 

( 429.2، 412.6،  452.5، شباط( ) األوؿ) كانوف الثاني ، كانوف  لؤلشيرالرياح 
ح مع سمـ دليؿ تبريد الريا األشير( ، وعند مقارنة نتائج ىذه 9عمى التوالي الجدوؿ )

يسجؿ  لمبرودة (، بسبب ما أميؿغير المريح ) تقع ضمف المناخ البارد أنيايتضح 
، أذارينطبؽ عمى شيري)  األمرخبلليا مف انخفاض في درجات الحرارة ،  ونفس 

( عمى التوالي ،وتكوف  200.8، 347بمغت خبلليا درجة الحرارة  قيمتيا ) إذنيساف( 
شير)مايس ( فقد وصمت قيمة قرينة  إلىبالنسبة  أماالبرودة ،  إلىفييما الحرارة  مائمة 

، في حيف بمغت  الدافئ( وىو بذلؾ يقع ضمف نطاؽ المناخ 55.3) إلىتبريد الرياح 
 -، 99.1-،  43.8-) إلى( بمعدؿ وصؿ أبالمتمثمة بػ)حزيراف، تموز،  األشير
ف لمرياح يكو  إذ( عمى التوالي، وىي بذلؾ تقع ضمف المناخ الحار غير المريح 76.9

في  (.21.7) أيموؿ()لشير دور سمبي خبلليا. ويبمغ العدؿ الشيري لقرينة تبريد الرياح 
( 321، 144إلى )لتصؿ  الثاني(وتشريف  األوؿ )تشريفحيف ترتفع قيميا في شيري 

لطيؼ منعش في حيف يميؿ المناخ في شير  األوؿعمى التوالي. ويكوف شير تشريف 
 (.10جدوؿ ). الثاني لمبرودةتشريف 
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 (9جدوؿ )

 وباسؿ(قيـ قرينة تبريد الرياح في محطة النجؼ المناخية باستخداـ معادلة )سبيؿ 

 (2014 -1984لممدة )
 1كانون 2تشرين 1تشرين أيمول اب تموز حزيران مايس نيسان أذار شباط 2كانون  المعطيات

نتيجػػػػػػػػػػػػػػة 
 المعادلة

452.5 429.2 347.1 200.8 55.3 -43.8 -99.1 -76.9 21.7 144 321.2 412.6 

اميؿ  التحميؿ
 لمبرودة

اميؿ 
 لمبرودة

لطيؼ  حار حار حار حار دافيء مريح مريح
 منعش

اميؿ  مريح
 لمبرودة

نتيجػػػػػػػػػػػػػػة 
 السمـ 

C C P- P* H H- H- H- H* P P- C 

 (3( و)2)و( 1الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ )المصدر: 
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 الراحة العامة لقرينة تبريد الرياح في النجؼ أشير( 10جدوؿ )

 األشير المعطيات

الغير المريحة بسبب انخفاض درجات  األشير
 (لمبرودة وأميؿ)مائؿ لمبرودة  الحرارة

كانوف الثاني، شباط، تشريف  ،األوؿكانوف 
 الثاني

 تشريف الثاني ، اذار، نيساف،األوؿتشريف  المريحة  األشير

الغير مريحة بسبب ارتفاع درجات  األشير
 الحرارة

 أيموؿ ،اب حزيراف، تموز،

 مايس الدافئة األشير
.(9)الجدوؿ الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات  المصدر:  

 :أيضا( 10( و)9ويتبيف مف خبلؿ الجدوليف )
نيساف،  أذار، شباط، الثاني، األوؿ، كانوفكانوف  بأشير الباردة: تمثمت األشير -1

 ،452.5)بيف اذ تراوحت قرينة تبريد الرياح  البرودة. إلىتشريف الثاني تميؿ 
200.8.) 

نيساف،  أذار،)أشير ظير مف خبلؿ الجدوليف باف  والمنعشة:المطيفة  األشير  -2
 ( 144،347.1)بيف الثاني( وبمعدؿ تبريد الرياح تراوح  األوؿ، تشريف تشريف

مايس( باف شير ) أعبلهيف المذكوريف لتبيف مف خبلؿ الجدو  الدافئة: ألشيرا -3
بمغت قرينة تبريد الرياح  إذ السنة، أشيرمف بيف  الدافئالشير الوحيد  ىو
(55.3.) 

ىي  أربعة( باف ىناؾ 10( و)9كما تبيف مف خبلؿ الجدوليف ) الحارة: األشير -4
 الحرارة،ومزعجة بسبب ارتفاع درجات  لئلنسافمريحة(  غير حارة)أشير 
( فقد تراوحت قرينة تبريد الرياح في أب، أيموؿ تموز، حزيراف،) بأشيروتمثمت 
القيـ  إلىوتصنؼ نتائج ىذا الدليؿ  (.21.7، 99.1-)بيف  األشيرىذه 

 .(163ص، 1990)الراوي والسامرائي،-: األتيةوالرموز 
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 االتي: إلى( وتدرجت Pصنؼ ) أخذتالقيـ المثالية لمراحة التي -1
 ( 199- 100فييا بيف ) Kوتقع قيمة  = (P)–أ 
 (.299 – 200فييا بيف )  K( وتقع قيمة *P) –ب 
 ( وتمثؿ شيري 399- 300فييا بيف )  K(وتقع قيمة -P) –ج 
او التي تعمؿ فييا الرياح عمى خفض درجات الحرارة  الباردة،القيـ غير المريحة  -2

 -االتي:  إلى( وتدرجت Cصنؼ ) وأخذت
  أشير( وتمثؿ 499- 400بيف ) K( وتقع قيمة C) –أ 

( ويمثؿ الصفة الشديدة البرودة ويمثؿ 599- 500بيف )  K( وتقع قيمة *C)–ب 
 ( فاكثر وتمثؿ البرد القارص 600مف )  K( وتقع قيمة -C) –االشير ج 

التي تعمؿ فييا الرياح عمى رفع درجات الحرارة والرطوبة  الحارة،القيـ غير المريحة  -3
 -االتي:  إلىوتدرجت  (H)الصنؼ  وأخذت

 الدافئة.وتمثؿ الصفة  (99- 50فييا بيف ) Kوتقع قيمة  (H)–أ 
 صفر( وتمثؿ الصفة الحارة. - 49)فييا بيف  Kوتقع قيمة  (*H)–ب 
  الحرارة.فييا دوف الصفر وتمثؿ الصفة شديدة  Kوتقع قيمة  (-H)–ج 
 النهارية:الراحة  -2

الشيرية  العظمى، والمعدالتتـ االعتماد عمى المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة      
الجدوليف الحظ  الدراسة،لسرع الرياح الستخراج قرينة تبريد الرياح النيارية في منطقة 

 الثاني،)كانوف  األشير( فقد وصؿ معدؿ قرينة تبريد الرياح النيارية في 12( و )11)
، 175.7، 194.1، 296.3 ،335.3) األوؿ(كانوف  الثاني،تشريف  اذار، شباط،
(، لمراحة )المثاليلذا فيي تقع ضمف نطاؽ المناخ  التوالي، منيما عمى( ولكؿ 293.6

( فيكوف 46.1) نيساف(في حيف تبمغ قرينة تبريد الرياح لشير ) الرياح.سمـ قرينة  وفؽ
اب،  حزيراف، تموز، )مايس، لؤلشيرفي حيف بمغت قيـ تبريد الرياح  (،)المناخ حارا
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- ،163.4-، 258.8- ،280.5- ،221.8- ،108.4-( )األوؿ، تشريف أيموؿ
( 11وعند تحميؿ الجدوؿ ) الحرارة،وىي تكوف ضمف النطاؽ شديد  التوالي،( عمى 9.1
 االتي: ح( يتض12و)
 أشيرالمزعجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المريحة تتمثؿ في  األشير -1

( بسبب ارتفاع درجات الحرارة األوؿتشريف  أيموؿ، أب، حزيراف، تموز، مايس،)
( عمى 8.3- ،163.4-، 258.8- ،280.5- ،221.8- ،108.4-فييا بواقع )

 التوالي.
تحمؿ  شيرا)دافئا( يمكفبكونو  نيساف()شير فقد تميز  المحتممة(،الدافئة ) األشير -2

 فيو.درجات الحرارة 
تشريف  أذار، شباط، الثاني،)كانوف  أشيروتمثمت في  (:المريحة )المطيفة األشير -3

( عمى 293.6 ،175.7، 194.1 ،296.3 ،335.3األوؿ )كانوف  الثاني،
غير مريحة بسبب االنخفاض في  أشيراليو عدـ وجود  اإلشارةتجدر  التوالي، ومما

 الدراسة.درجات الحرارة بالنسبة لمستويات الراحة النيارية في منطقة 
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 (11جدوؿ )

 المعدالت الشيرية لقرينة تبريد الرياح لمراحة العامة في محطة النجؼ لممدة 

(1984 – 2014) 
 1كانون 2تشمرين 1تشرين أيمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار  شباط 2ك المعطيات

نتيجةةةةةةةةةةةةةة 

 المعادلة

335.3 296.3 194.1 46.1 -108.4 -221.8 -280.5 -258.8 -163.4 -8.3 157.7 293.6 

نتيجةةةةةةةةةةةةةة 

 السمم

P- P* P H* H- H- H- H- H- H- P P* 

مثالي  التحميل
 لمراحة

 مثالي لمراحة مثالي لمراحة شديد الحرارة شديد الحرارة شديد الحرارة شديد الحرارة شديد الحرارة الحرارةشديد  حار مثالي لمراحة مثالي لمراحة

 .(3( و)2)و ( 1الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ )المصدر: 
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 الراحة العامة لقرينة تبريد الرياح في النجؼ أشير( 12جدوؿ )

 األشير المعطيات

غير المريحة بسبب ارتفاع درجات  األشير

 الحرارة

، أيموؿ، أبتموز،  حزيراف، مايس، ،نيساف

 األوؿتشريف 

كانوف الثاني، شباط، اذار، تشريف الثاني، كانوف  المريحة المثالية األشير

 األوؿ
.(11)الجدوؿ الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات  المصدر:  

 الميمية:الراحة  -4
تـ حساب قرينة تبريد الرياح الميمية باالعتماد عمى المعدالت الشيرية لمحرارة      

( يتضح لنا باف 13خبلؿ الجدوؿ ) الرياح. ومفالصغرى والمعدالت الشيرية لسرع 
، تشريف الثاني، أذار شباط، الثاني،)كانوف  األشيرقرينة تبريد الرياح خبلؿ الميؿ في 

لذا  التوالي.( عمى 513.8، 486.5،442.2، 553.4، 561.6تبمغ ) األوؿ(كانوف 
ضمف المناخ البارد بسبب االنخفاض في درجات الحرارة خبلؿ الميؿ  األشيرتقع ىذه 

ف شيري )كانوف في شدة برودتيا اذ يبلحظ با األشيروتتفاوت ىذه  الدراسة.في منطقة 
وىذا  الباردة،ضمف  األشيرشباط( يكوف فييا البرد شديد. في حيف تندرج باقي  األوؿ،

يجعؿ  األشير، والذيالسمبي لمرياح عمى منطقة الدراسة في ىذه  التأثيرناتج عف 
وتبمغ قرينة تبريد الرياح في  الحرارية.مما يسجؿ في المقاييس  أكثربالبرودة  لئلحساس
ويكوف المناخ مريح خبلؿ  التوالي،( عمى 203.8 ،353.1مايس( ) نيساف،)شيري 

 تموز، حزيراف،) لؤلشيرفي حيف بمغت قرينة تبريد الرياح الميمية  األشير،الميؿ في تمؾ 
كما موضح في الجدوؿ  التوالي،( عمى 183 ،109.5، 99.1 ،153.6) أيموؿ( أب،
 دافئ. سيكوفالمثالية لمراحة باستثناء شير )تموز( األشيروىي بذلؾ تقع ضمف  (،13)
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 إلى( فتصؿ األوؿوتتجو معدالت قرينة الرياح باالرتفاع بشكؿ ممحوظ في شير )تشريف 
(383.2.) 

 إلىغير المريحة لتصؿ  األشيرالمريحة في منطقة الدراسة تتغمب عمى  األشير     
( فقد وصمت األوؿ، تشريف أيموؿ، أبنيساف، مايس، حزيراف، تموز، )أشير سبعة 

، 109.5، 99.1، 153.6، 230.8، 353.1) إلىقرينة تبريد الرياح الميمية فييا 
، تشريف أذارفي اشير )كانوف الثاني، شباط ،  التوالي. أما( عمى 283.9، 183

( 513.8، 422.3، 486.5، 553.4، 561.6( بمغت قيميا ) األوؿالثاني، كانوف 
تقع في ضمف نطاؽ المناخ البارد بسبب  األشيرفاف ىذه  عمى التوالي ،ووفؽ ذلؾ

 في منطقة الدراسة.  األشيراالنخفاض في درجات الحرارة خبلؿ الميؿ في ىذه 
 

 (13جدوؿ )

 وباسؿ( ؿمعادلة سبي) باستخداـ المناخية قيـ قرينة تبريد الرياح ليبل في محطة النجؼ
 1كانوف 2تشري 1تشريف ايموؿ اب تموز جزيراف مايس نيساف اذار شباط 2ؾ المعطيات

 نتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 المعادلة

561.6 553.4 486.5 353.1 230.8 153.6 99.1 109.5 183 283.9 422.2 513.8 

نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السمـ

C* C* C P- P* P P P P P* C C* 

نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التحميؿ

شػػػػػػػػػػػػػػػديد 

 البرودة

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد 

 البرودة

شػػػػػػػػػػػػػػػديد  بارد مريح مريح مريح مريح مريح مريح مريح بارد

 البرودة

(3( و )2( و )1) الممحؽالجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  المصدر:  
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 املبـــــحح الــــــجالــــح

 قريية خمطط شيجر:
لتحديد شعور  practical Indexالمصادر العممية  أحديعد مخطط سنجر      

لممارسة  لئلنسافبالراحة وتحديد المناطؽ التي تتوفر فييا الراحة المثالية  األنساف
( في التقرير الذي 1968) ألوؿ مرة عاـفقد ظير ىذا المخطط  المختمفة، أنشطتو
التنمية لمدينة الرياض في المممكة  شؤوفمؤسسة توكسياس االستشارية في  أعدتو

   (.162ص، 2006)ديري،  السعودية.العربية 
 األفقيلمحور ( في مخططو البياني درجات الحرارة التي دونت عمى ا)سنجراعتمد     

يسمى  وقد وضع فوؽ كؿ مخطط بياني ما العمودي،والرطوبة النسبية عمى المحور 
( وبيف مقدار رطوبة نسبية 27الذي انحصر موقعو بيف درجة حرارة ) الراحة، بإطار ـْ

 %( تقريبا.71)
( مربع( واألخر)مستطيؿ) أحدىماووضع سنجر داخؿ مخططو البياني شكميف      

تتميز عمى  أو)المستطيؿ( فييالمربع(  إطار داخؿ)األشير متجاوريف ففي حالة وقوع 
عممو مع  تأدية أثناءبالراحة  األنسافالعموـ بدرجات حرارة ورطوبة نسبية يشعر فييا 

 إطارالتي تقع ضمف  األشير أف إذ المربع، أوفارؽ بسيط ضمف حدود المستطيؿ 
التي تقع ضمف  األشيرلمراحة )مثالية( في حيف  األقصىالحد  أشيرالمستطيؿ ىي 

 األشير أما العمؿ،التي تعد جيدة بالنسبة لمراحة وكفاءة  األشيرالمربع الكبير تمثؿ 
 غير مريحة. أشيرفيي  اإلطارالتي تقع خارج ىذا 

المعدالت  اعتمادا عمىقاـ الباحثيف بتطبيؽ مخطط سنجر في منطقة الدراسة 
ارة االعتيادية ومعدالت الرطوبة النسبية لتحديد أشير )الراحة الشيرية لدرجات الحر 

درجة الحرارة العظمى ومعدالت الرطوبة النسبية الصغرى لتحديد أشير  (، ومعدؿالعامة
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ومعدؿ درجة الحرارة الصغرى ومعدالت الرطوبة النسبية العظمى  (،)الراحة النيارية
 لتحديد أشير )الراحة الميمية(.

وزىا ليسيؿ تمثيميا مجموعتيف مع رم إلىوتـ تقسيـ أشير السنة حسب المخطط     
 (20ص، 1994السامرائي،)عمى الجداوؿ 

 أواًل: األشير المريحة وتكوف كاآلتي:
 (1أشير الحد األقصى لمراحة )راحة مثالية( )ـ -1
 (2نسبية( )ـأشير الحد األقصى لكفاءة العمؿ )راحة  -2

 وتكوف كاآلتي: ثانيًا: األشير غير المريحة

 األشير الباردة )ب(. -1
 األشير الحارة )ح(. -2
 لسنجر( يمكفالبياني  المخطط)تطبيؽ ووفؽ النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا مف      

مقارنة األحواؿ المناخية السائدة في المنطقة المدروسة مع الظروؼ المناخية المعترؼ 
 (.8-9، ص1980الشمش، وكفاءة العمؿ )بيا دوليًا بالنسبة لمراحة 

 
 -العامة: الراحة - 1

باالعتماد عمى معدالت درجات الحرارة الشيرية ومعدالت الرطوبة النسبية 
لمراحة(  األقصىالمريحة ذات الراحة المثالية )الحد  ألشير لممنطقة المدروسة تـ تحديدا

( 14لكفاءة العمؿ( ومف خبلؿ الجدوليف ) األقصىالمريحة نسبيا )الحد  واألشير
بالراحة  األنسافالمريحة التي يشعر بيا  األشير( يتضح لنا باف 1( والشكؿ )15و)

بسبب االعتداؿ  (األوؿخبلؿ شيري )نيساف، وتشريف  ( تظيراألقصىالمثالية )الحد 
 األقصىفي درجات الحرارة والرطوبة النسبية، في حيف تمثؿ اشير الراحة النسبية )الحد 

، (األوؿتشريف الثاني، كانوف  ،أذار، )كانوف الثاني، شباطبأشيرلكفاءة العمؿ ( تتمثؿ 
( فيي تقع خارج حدود الراحة أيموؿ، أب، )مايس، حزيراف، تموز األشيرباقي  أما
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الحارة التي تكوف غير مناسبة  لؤلشير. وتقع ضمف المدى المحدد النسبيةو   المثالية
 كثيرا.العمؿ بسبب االرتفاع في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية  لتأدية

نتائج مخطط سنجر لمراحة العامة في النجؼ (14)جدوؿ   

1كانوف 2تشريف  1تشريف  2ؾ شباط اذار  نيساف مايس حزيراف تموز اب أيموؿ    األشهر 

2م 2م  1م  1م ح ح ح ح ح  2م  2م  2م   المعطيات 

(  1الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الشكؿ ) المصدر:  

(15جدوؿ )  

غير المريحة حسب المخطط البياني  واألشيرلمراحة وكفاءة العمؿ  األقصىالحد  أشير
 في النجؼ لسنجر

السيئة األشير ( األقصىالمريحة )الحد  األشير   
 الراحة العمؿ

مايس، حزيراف، 
أيموؿ،  أبتموز،   

، تشريف الثاني  أذاركانوف الثاني ، شباط ،
األوؿ،كانوف   

  األوؿنيساف ، تشريف 

.(14)الجدوؿ الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات  المصدر:  
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(1شكؿ )  
وفؽ عمى لمراحة وكفاءة العمؿ العامة في محطة النجؼ المناخية  األقصى الحد

ر(سنج مخطط)  

 
(2) (،1الممحقيف )باالعتماد عمى  المصدر: مف عمؿ الباحث             

 النهارية:الراحة  – 2

ومعدالت الرطوبة النسبية  العظمى،تـ االعتماد عمى معدالت درجات الحرارة      
 أف( 2)والشكؿ ( 17)و( 16يتضح مف خبلؿ الجدوليف ) إذالصغرى لمنطقة الدراسة 

ىناؾ عبلقة قوية بيف ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية وبيف شعور 
 الراحة.بعدـ  األنساف

 إطارشيري )اذار وتشريف الثاني( ضمف  المدروسة خبلؿيتصؼ مناخ المنطقة     
في  النسبية.( بسبب االعتداؿ في درجات الحرارة والرطوبة 1لمراحة )ـ األقصىالحد 
لكفاءة العمؿ  األقصىتقع ضمف الحد  األوؿ(، كانوف الثاني، شباط)كانوف  أشيرحيف 
األشير  أما. ألنشطة البشرية في منطقة الدراسةا( والتي تكوف مبلئمة لمختمؼ 2)ـ
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الحد  إطارفيي تقع خارج  األوؿ( أيموؿ، تشريف اب، حزيراف، تموز، مايس، )نيساف،
ؿ )ح( وذلؾ بسبب ارتفاع معدالت درجات لكفاءة العم األقصىلمراحة والحد  األقصى

   النسبية.الحرارة العظمى خبلؿ النيار قمة معدالت الرطوبة 

 نتائج مخطط سنجر لمراحة النيارية في النجؼ (16جدوؿ )
1كانوف 2تشريف  1تشريف  2ؾ شباط اذار  نيساف مايس حزيراف تموز اب ايموؿ    األشير 

2ـ 1ـ  1ـ ح ح ح ح ح ح ح  2ـ  2ـ   المعطيات 
(2عمى الشكؿ ) باالعتمادالمصدر مف عمؿ الباحث   

(17جدوؿ )  

غير المريحة حسب المخطط البياني  واألشيرلمراحة وكفاءة العمؿ  األقصىالحد  أشير
في النجؼ لسنجر  

غير المريحة األشير (األقصىالمريػػػػػحة )الحد  األشير     
 الراحة العمؿ

األولكانون الثاني ، شباط ، تشرين الثاني ،كانون   أيمولمايس ، حزيران، تموز ، اب ،    األول، تشرين أذار 

.(16مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر:  
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(2شكؿ )  
وفؽ عمى لمراحة وكفاءة العمؿ النيارية في محطة النجؼ المناخية األقصىالحد  أشير  

(سنجر )مخطط  

 
.(2) (،1الممحقيف )المصدر: مف عمؿ الباحثيف باالعتماد عمى   

 :الراحة الميمية- 3  

معدالت الحرارة الصغرى  إدخاؿ( وبعد 3( والشكؿ )19( و )18يوضح الجدوليف )     
 أشيراباف ىناؾ  (،مع معدالت الرطوبة العظمى وتوقيعيا عمى المخطط البياني )لسنجر

بالنسبة  أما الثاني(،تشريف  األوؿ،تشريف  نيساف،) األشيرنسبية تتمثؿ في  مريحة راحة
( وىي 1تكوف في ضمف نطاؽ الراحة المثالية )ـ مايس، حزيراف، أيموؿ() أشير إلى
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( أب تموز،)ا فيما يخص شيري أما والعضمي.الذىني  األنسافمبلئمة لنشاط  األكثر
، الثاني، شباط، أذار)كانوف  األشير إلىبالنسبة  وأمافيكوف ضمف النطاؽ الحار )ح( 

االنخفاض الواضح  إلىفيي تقع في ضمف النطاؽ البارد)ب(، وىذا مرده  األوؿ(كانوف 
      النسبية.في درجات الحرارة وارتفاع معدالت الرطوبة 

 ( نتائج مخطط سنجر لمراحة الميمية في النجؼ18جدوؿ ) 

1كانوف 2تشريف  1تشريف  2ؾ شباط اذار  نيساف مايس حزيراف تموز اب ايموؿ    األشير 
2ـ ب 2ـ  1ـ  1ـ ح ح  1ـ  2ـ   المعطيات ب ب ب 

 .(3الجدوؿ مف عمؿ الباحث اعتمادا عمى الشكؿ )

 

(19جدوؿ )  

النجؼ محطة في السيئة حسب المخطط البياني لسنجر واألشيرلمراحة وكفاءة العمؿ  األقصىالحد  أشير  

السيئة األشير (األقصىالمريحة )الحد  األشير   
 الراحة العمؿ

،تموز  األوؿكانوف الثاني ، شباط ، اذار ،كانوف 
أب،  

، تشريف  األوؿنيساف ،تشريف 
 الثاني

مايس ،حزيراف 
أيموؿ،  

.(18الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )  
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(3شكؿ )  
(سنجر )مخططعمى وفؽ لمراحة وكفاءة العمؿ الميمية في محطة النجؼ المناخية  األقصىالحد  أشير  

 
(2) (،1الممحقيف )المصدر: مف عمؿ الباحثيف باالعتماد عمى     

 االتي:نمخص اىـ نتائج ىذه الدراسة عمى النحو  أفويمكف  
وتطبيؽ المعادالت العممية لتحديد  واإلحصاءاتالبيانات  إدخاؿتوصؿ البحث بعد      

عمى  النتائج اعتمادا المريحة لنشاط السكاف في منطقة الدراسة وكاف مف اىـ األشير
    -يأتي:  ماوىي ك (20الجدوؿ )

 الراحة العامة:  أوال:

 وصمت فيغير مريحة  البحث أشيراسجمت القرائف الثبلث التي تـ اعتمادىا في   –أ 
 ،أشير( 9) إلى، وفي قرينة تبريد الرياح وصمت أشير( 10قرينة درجة الحرارة المؤثرة )

 .أشير( 5) إلىفي حيف تناقصت بشكؿ واضح في مخطط سنجر فوصمت 
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غير مريحة بسبب  أشيراسجؿ في قرينتي درجة الحرارة المؤثرة وقوة تبريد الرياح  –ب 
في حيف لـ يسجؿ  التوالي،عمى  أشير( 4 ،5إلى )انخفاض درجة الحرارة وصمت 

غير مريحة  أشيراالقرائف الثبلث سجؿ فييا  أفكما  مريحة،غير  أشيرار مخطط سنج
%(  41,6نسبتو ) لكؿ منيما لتشكؿ ما أشير( 5بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمغت )

 السنة. أشيرمف مجموع 

بمغت  إذ قميمة،المريحة في منطقة الدراسة كانت  األشير أف إلىتوصؿ البحث  –ج 
( شير ولكؿ منيما عمى 3 ،2في قرينة درجة الحرارة المؤثرة وقرينة تبريد الرياح )

، فتشكؿ ( أشير7المريحة في مخطط سنجر لتبمغ ) األشيرفي حيف ازداد عدد  التوالي.
 .(20السنة جدوؿ ) أشير%( مف مجموع 57.3نسبتو ) ما

 النهارية:الراحة  ثانيا:

فقد حافظت قرينة درجة الحرارة المؤثرة  الراحة،لعدـ  أشيراالثبلث سجمت القرائف  –أ 
قرينة تبريد  تناقصت في، في حيف أشير( 10ىو عميو في الراحة العامة ) عمى ما

 لكؿ منيما. ( أشير7إلى ) الرياح ومخطط سنجر

الراحة بسبب انخفاض درجات الحرارة في كؿ مف قرينتي  أشيرا لعدـلـ تسجؿ لنا  –ب 
لعدـ الراحة في قرينة درجة الحرارة  أشيرافي حيف سجمت  سنجر،تبريد الرياح ومخطط 

لعدـ الراحة بسبب ارتفاع درجات  أشيراحيف سجمت  ( أشير، في3) إلىالمؤثرة وصمت 
 لكؿ منيما. أشير( 7) إلىالحرارة في القرائف الثبلث وصمت 

في القرائف المعتمدة في  خبلؿ النيار لئلنسافمريحة  أشيراشيدت منطقة الدراسة  –ج 
في حيف ازدادت بشكؿ ممحوظ في  الحرارة،في قرينة درجة  إلى شيريفالبحث وصمت 

 .(20لكؿ منيما. جدوؿ ) ( أشير5) إلىقريني تبريد الرياح ومخطط سنجر لتصؿ 
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 الميمية:ثالثا الراحة 

 أشير( فيفقد سجمت )عشرة  الدراسة،غير المريحة في منطقة  األشيرتباينت  –أ 
في قرينتي تبريد الرياح  األشيرفي حيف انخفض عدد تمؾ  المؤثرة،قرينة درجة الحرارة 

 التوالي.ولكؿ منيما عمى  أشير( 6 ،5) إلىومخطط سنجر وصمت 

فقد  الحرارة،لعدـ الراحة بسبب انخفاض درجات  أشيراسجمت القرائف الثبلث  -ب
وتناقصت في قرينتي تبريد  أشير.( 7) إلىوصمت في قرينة درجة الحرارة المؤثرة 

 أشيرا أيضا التوالي، وسجمتعمى  أشير( 4، 5إلى )الرياح ومخطط سنجر لتصؿ 
فقد سجمت لنا قرينتي درجة الحرارة المؤثرة  الحرارة،لعدـ الراحة بسبب ارتفاع درجات 

 أيحيف لـ تسجؿ قرينة تبريد الرياح  التوالي، فيعمى  أشير( 2، 3وتبريد الرياح )
       الحرارة.ارتفاع درجات  بسببشير غير مريح ليبل 

 شيريف في إلىمريحة في منطقة الدراسة ليبل وصمت  أشيراسجمت القرائف الثبلث  –ج 
تبريد مريحة في قرينتي ال األشيرحيف ازدادت ىذه  المؤثرة. فيقرينة درجة الحرارة 

  ( أشير عمى التوالي6، 7إلى )طط سنجر لتصؿ خالرياح وم
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(20جدوؿ )  

 الدراسة المستخدمة منطقة والميمية لمقرائفالمريحة وغير المريحة لمراحة العامة والنيارية  األشيرعدد 

الراحة النياريةاشير  اشير الراحة الميمة  ت القرينة  اشير الراحة العامة 
 مريح غير مريح حرارة  برودة

 
بسبب  مريح غير مريح حرارة برودة

 البرودة
بسبب 
 الحرارة

غير 
 مريح

 مريح
 

  

درجة الحرارة                            
 المؤثرة

  

   تبريد الرياح               --     --  
    مخطط سنجر       --       --        

 (19)( 17)( 15)( 13)( 11)( 9()7()5( )3الجدوؿ مف عمؿ الباحثيف باالعتماد عمى الجداوؿ ) المصدر:   



)88) 
 

 :ياتـــالتوص

المريحة مف عدميا  األشيرتوصؿ اليو البحث مف استنتاجات في تحديد  وفؽ ما  -1
عمى الدراسة العممية في الجوانب المناخية وفيـ دراسة  التأكيدفاف ذلؾ يتطمب 

 األنسافالتي قد تؤثر عمى حياة  األضرارالمناخ الحيوي عمى وجو العموـ لتفادي 
 .وأنشطتو

 أشيرالرياضية وعدـ بذؿ مجيود عضمي خبلؿ  األنشطةالتقميؿ مف ممارسة  -2
 اإلغماءبحاالت  ةلئلصابتجنبا  النيار،السيما خبلؿ  الدراسة،الصيؼ في منطقة 
 الشديدة.وضربات الشمس 

غير المريحة مف  األشيرضرورة توعية السكاف عمى تجنب الحرارة المرتفعة خبلؿ   -3
مف شرب الماء والسوائؿ لمقاومة شدة الحرارة في منطقة الدراسة  اإلكثارخبلؿ 

 الشمس المباشرة. ألشعةوالسيما في فصؿ الصيؼ البلىب وعدـ التعرض 
ينعكس ىذا  التي تسيـ في رفع كفاءة العمؿ وما لئلنسافؼ الراحة توفير ظرو   -4

لممساىمة في دفع عجمة  اإلنتاجعمى نشاط السكاف وبالتالي المساىمة في زيادة 
مف خبلؿ تعديؿ الظروؼ الجوية التي تقمؿ مف العوامؿ  لمبمد،التطور االقتصادي 

 العمؿ. أماكفالمسببة في خمؽ ظروؼ غير المريحة داخؿ 
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 ادر:ــاملص

 .1990 رشد،كمية التربية ابف  بغداد، ماجستير، جامعةرسالة  فرحاف،الدليمي، ميدي حمد  -1
بغداد، مطبعة  التطبيقي، جامعةالمناخ  السامرائي، دعبد المجيوقصي سعيد،  الراوي، عادؿ -2

 .1990،الجامعة
الشكؿ البياني لممناخ البيئي،  باستخداـأقاليـ الراحة في العراؽ  المجيد،عبد  السامرائي، قصي -3

 .1994العراقية، المجمد الثامف، مجمة الجمعية الجغرافية 
الشمش، عمي حسيف ا، المناخ وأشير الحد األقصى لمراحة ولكفاءة العمؿ في العراؽ، مجمة كمية  -4

    .9-8، ص1980البصرة العدد الثالث ، التربية، جامعة
 2003.امحمد عياد ، تطرفات الطقس والمناخ ، طرابمس ، دار شموع الثقافة ، ليبيا  ، امفيمي -5
 والجغرافيا، الجامعةدراسات العمـو  األردف،المناخ الفيسيولوجي قي  أنماط نعماف، شحادة، -6

 .12،1985الثاني، المجمد األردنية، عماف، العدد
 -  John. F.Griffiths, Applied Climatology, An introduction, second 

Edition  oxford University press        p    
 المناخوزارة النقؿ والمواصبلت، اليياة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي، بغداد، قسـ  -8

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

(91) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

 (1)ممحؽ 
( لمحطة النجؼ المناخية لممدة المعدالت الشيرية العامة والعظمى والصغرى ـْ  لدرجات الحرارة )

(1984 – 2014) 

معدؿ درجة الحرارة 
 الصغرى

معدؿ درجة الحرارة 
 العظمى

درجات الحرارة 
 العامة

 الشير

 كانوف الثاني               
 شباط              

 اذار               
 نيساف             
 مايس             

 حزيراف               
 تموز               
 اب               
 أيموؿ             
األوؿتشريف                  
 تشريف الثاني               
األوؿكانوف                 

                
 بغداد، قسـ المناخ بيانات غير منشورة. المصدر: وزارة النقؿ والمواصبلت، اليياة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي،

2014.  
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 (2ممحؽ )
( المعدالت الشيرية العامة والعظمى والصغرى  ـْ لمحطة النجؼ لمرطوبة النسبية )

 (20014 – 1984المناخية لممدة )
معدؿ الرطوبة النسبية  معدؿ الرطوبة النسبية الصغرى

 العظمى
معدؿ الرطوبة 

 النسبية
 الشير

 كانوف الثاني                

 شباط               

 أذار             

 نيساف             

 مايس               

 حزيراف             

 تموز               

 اب               

 أيموؿ               

األوؿتشريف                  

 تشريف الثاني               

األوؿكانوف              

 المعدؿ               
منشورة  بيانات غير قسـ المناخ بغداد، الزلزالي،الجوية والرصد  لؤلنواءاليياة العامة  والمواصبلت،وزارة النقؿ المصدر: 
2014 
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(3ممحؽ )  
الرياح )ـ/ثا( في محطة النجؼ المناخية لممدة  الشيرية لسرعالمعدالت   

(1984 – 2014)  
 الشير سرعة الرياح ـ/ثا

 كانوف الثاني     
 شباط    
 اذار    
 نيساف    
 مايس    
 حزيراف    
 تموز    
 اب    
 ايموؿ    
 تشريف االوؿ    
 تشريف الثاني    
 كانوف االوؿ    
     

منشورة  قسـ المناخ بيانات غير بغداد، الزلزالي،الجوية والرصد  لؤلنواءاليياة العامة  والمواصبلت،المصدر: وزارة النقؿ 
2014 
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 السراعي يف حمافظة اليجف اإلىتاجالعواصف الغبارية على  أثر

The impact of dust storms on agricultural production in Najaf 
governorate. 
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 املكذمة:

الغبارية مف اىـ الظواىر المناخية المكونة لمظاىر التصحر ذات الظواىر  عدت     
الزراعي حيث تعاني المناطؽ الجافة مف  اإلنتاجالمساس باالقتصاد الوطني السيما 

العراؽ مف ىذه الظاىرة وتعد محافظة النجؼ مف المناطؽ التي تتكرر فييا ىذه 
 الظواىر.

في  أثرىاظاىرة في محافظة النجؼ وبياف ىذا الموضوع قمف بدراسة ىذه ال وألىمية     
لقد تضمف البحث  اإلنتاج.ىذا  تمحقيا فيالكبيرة التي  ألضرارالزراعي وذلؾ  اإلنتاج

دراسة العوامؿ الطبيعية التي تساعد عمى تكوف تربة مفككة خالية مف الغطاء النباتي 
الغبار  المحممة بذراتالغربية  أوتقريبا فضبل عف سيادة ىبوب الرياح الشمالية الغربية 

لعبة العوامؿ  الغربية وكذلؾمف اليضبة  أـمف صحاري الدوؿ المجاورة  أكافسواء 
البشرية دورا كبير في تييئة التربة لبلنجراؼ بوساطة الرياح وذلؾ مف خبلؿ قطع 

خاطئة في الزراعة كما  أساليبمف خبلؿ اعتماد  أوممارسة الرعي الجائز  أو األشجار
 المشكمة.في تفاقـ ىذه  األخيرة اآلونةالمياه في ساىمت شحة 

 -الطبيعية: العوامل  أوال:

قسما مف مصدر العواصؼ التي تتعرض ليا المحافظة يأتي  أفعمى الرغـ مف      
القسـ  أف أال( ءشبو جزيرة سينا –مف خارج العراؽ )بادية الشاـ _ شبو الجزيرة العربية 

المتروكة بيف النيريف  واألرضمصدره ارض العراؽ المتمثؿ باليضبة الغربية  األعظـ
مف  (% 80) أفالقوؿ  أفشماال ويمكف  35الجنوب مف دائرة عرض  إلىوالواقعة 

بضمنيا ( 9ص ،1981)سيد ولي، تشكؿ مصدر غبار العواصؼ األراضيمساحة ىذه 
تشكؿ منطقة اليضبة الغربية القسـ  إذمحافظة النجؼ ال سيما الغربية منيا  أراضي

والتي  اإلداريةمف مساحتيا ضمف حدودىا  (% 95)الغربي مف المحافظة وتشكؿ نحو 
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تكوف مصدر العواصؼ الغبارية لذا اصبح مف الضروري الوقوؼ عمى الخصائص 
 الطبيعية التي ساعدت عمى قياـ العواصؼ الغبارية في المحافظة والتي تتمثؿ باالتي :

 والجغرافي:موقع الفمكي ال -1

تتمثؿ منطقة الدراسة بمحافظة النجؼ التي تحتؿ القسـ الجنوبي الغربي مف      
ودائرتي عرض  شرقًا،( 45، 44-42 ،50)طوؿ جميورية العراؽ وتمتد بيف خطي 

المستطيؿ كما يظير مف  إلىما يكوف  أقرب( شماال مكونة شكبل 32، 29-21 ،50)
مف  أما وكرببلء،( حيث يحد المحافظة مف الشماؿ كؿ مف محافظتي بابؿ 1الخريطة )

مف الجنوب فيي تتاخـ المممكة  أماتجاور محافظتي القادسية والمثنى  فأنياجية الشرؽ 
 األنبار.العربية السعودية في حيف يحدىا مف الغرب محافظة 

وقد تأثرت المحافظة نتيجة ليذا الموقع بخصائص سوؼ يتناوليا البحث في     
جسرا  أصبحتصفحات القادمة مف ارتفاع في درجات الحرارة وشدة التبخر ووكونيا 

تمر عميو المنخفضات الجوية القادمة مف شرؽ البحر المتوسط الخميج العربي 
بار لمغ أثارتيامف  منخفضاتالومنخفض السوداف واليندي الموسمي وما ينتج عف ىذه 

 .والجافة يازىا لممساحات اليابسة المستويةعند اجت
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 لدراسة مف العراؽ امنطقة موقع  (1ة )خريط

 
 .2007 اإلدارية،خريطة العراؽ  بغداد، لممساحة،المنشاة العامة  المصدر:
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 السطح: -ب

تعد تضاريس السطح احدى العوامؿ الميمة التي تؤثر في عناصر المناخ التي      
، األرضيتباينات مكانية لعناصر المناخ وحسب شدة التبايف في التضرس  إلىتؤدي 

الضغط الجوي والتساقط بشكؿ فيي تؤثر عمى عناصر المناخ بشكؿ عاـ وعمى الحرارة و 
السيؿ الرسوبي  إقميميتعد المحافظة جزءًا مف ( 266، ص1983 راضي، أبو)خاص 

 أف أالواليضبة الغربية طبقا لتكوينيا الجيولوجي عمى الرغـ مف قمة التضرس فييا 
رض ا قتي السيؿ واليضبة الغربية، تنحدر السطح تتبايف بشكؿ ممحوظ بيف منط أشكاؿ

مستوى سط (ـ فوؽ 420ليا ) يكوف اعمى ارتفاع إذالمحافظة مف الجنوب الغربي  
ذلؾ عند  ( ـ فوؽ سطح البحر 10) إلىتنخفض  إذالبحر باتجاه الشماؿ الشرقي 

بحر النجؼ ، ثـ ترتفع ثانية بشكؿ واضح اذ تقع مدينة النجؼ عمى ارتفاع منخفض 
يمتد مف مدينة  إذ، ويتميز ىذا االرتفاع بجرؼ واضح، فوؽ مستوى سطح البحر(ـ 54)

باالنحدار  األرضثـ تبدأ  صخير،  أبينة تقع مديصخير باتجاه الشماؿ الشرقي  أبي
(ـ فوؽ مستوى سطح البحر 20ارتفاع) إلىالتدريجي نحو الشماؿ الشرقي حتى تصؿ 

السيؿ  إقميـ األوؿ إقميميف إلىىور ابف نجـ ويمكف تقسيـ سطح المحافظة  أراضيعند 
ويشكؿ الجزء الشمالي الشرقي منيا، الذي  %( مف مساحة المحافظة 5الرسوبي ويمثؿ)

(ـ فوؽ 26يتميز بانبساطو  وانحداره التدريجي مف الشماؿ نحو الجنوب وعمى ارتفاع)
(ـ فوؽ مستوى سطح 13مستوى سطح البحر في الشماؿ عند منطقة الحيدرية  و)

وتوجد في . (35،ص2002 )الزاممي، د الجنوب )جنوب ناحية القادسية(البحر عن
بعض الروابي التي تعمو قميبل عف مستوى سطحو مف جية الفرات وىي ورابي  اإلقميـ

، 1964، شريؼ)واليسرى قاحمة ترى في بعض المناطؽ مشرفة عمى ضفتيو اليمنى 
%( مف مساحة 95) الغربية ويشكؿاليضبة  إقميـالثاني فيو  اإلقميـ أما (،20ص

 إلى ـ(420) خط االرتفاعالشرقي مف  المحافظة ويمتد مف الجنوب الغربي نحو الشماؿ
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ويتخممو بعض المناطؽ المنخفضة كمنخفض بحر النجؼ  الرممية،خط صغير والكثباف 
 الشبكة.ومنخفض 

 السطح في محافظة النجف أقسام( 2خريطة )

 
غ.ـ( كمية )ماجستير في محافظة النجؼ رسالة  األرضسطح  أشكاؿعايد جاسـ الزاممي تحميؿ جغرافي لتبايف  المصدر:
 .3، ص2002 الكوفة،جامعة  – اآلداب

، وال توجد فيو ، متدرج باالرتفاعسطح المحافظة قميؿ التضرس أفيتضح مما سبؽ     
 الخارجيةوصوؿ المؤثرات المناخية  أماـ، أي انو مفتوح مرتفعات عالية أوحواجز جبمية 
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كالرياح والكتؿ اليوائية والعواصؼ الترابية والغبارية ، وعمؿ السطح كذلؾ عمى سيولة  
 األوديةانتقاؿ المؤثرات المناخية مف البحر المتوسط والخميج العربي، وساعد وجود 

 إقميـاليضبة في سيولة انسياب الرياح مع امتدادىا وانحدارىا نحو  إقميـالممتدة عمى 
عامؿ التضاريس يؤثر عمى مناخ المحافظة  أفر مف  ذلؾ كمو السيؿ الرسوبي ويظي

ات المناخية مف وصوؿ المؤثر  أماـبصورة غير مباشرة مف خبلؿ فسحو المجاؿ 
 .المناطؽ المجاورة

استواء سطح المحافظة وانحداره مع اتجاه الرياح السائدة المسؤولة عف تكوف  أف    
 العواصؼ.الرممية قد ساعد عمى قياـ ىذه  العواصؼ الغبارية وطبيعة التربة الرسوبية

 -المناخ:  -3

دراسة  أف أالعمى الرغـ مف وجود اختبلفات مناخية محمية بيف قسمي المحافظة     
عناصر ذوات العبلقة بالظاىرة موضوع البحث سوؼ يعتمد عمى المعدالت المناخية 

 البيانات.لمحطة النجؼ وذلؾ لتوفر 

 -الشمسي:  اإلشعاع -أ

 520,2)الشمسي لمنطقة الدراسة اإلشعاعيبمغ المعدؿ السنوي العاـ لكمية      
في شير ( 2سعرة /سـ 769,2)أقصاهيبمغ  إذوىذا المعدؿ يتبايف شيريا ( 2سعرة/سـ

الشمسي التي  اإلشعاعحزيراف وذلؾ لصفاء السماء وقمة الرطوبة  النسبية وكبر زاوية 
مدة السطوع الشمسي النظري والفعمي  الذي يترتب عميو طوؿ األمر 81  26تصؿ 
الشمسي  اإلشعاع( تبدأ كمية 1ساعة( عمى التوالي جدوؿ) 11,6ساعة، 14البالغة)

 أدناىا إلىتصؿ  إذالشمسي وطوؿ النيار  اإلشعاعبالتناقص تماشيا مع تناقص زاوية 
الشمسي  اإلشعاعوذلؾ الف زاوية  (2سعرة/سـ255,7)فتبمغ ، األوؿفي شير كانوف 

واف مدة السطوع النظري والفعمي في درجة  34  19اقؿ ما يمكف وتبمغ  إلىتصؿ 
 كثرة إلىعمى التوالي ويعود ذلؾ  (ساعة 6,4)و (ساعة 10)تبمغ  إذحدودىا الدنيا 
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منطقة الدراسة تستمـ كمية  أفيتضح مما سبؽ ، وارتفاع معدالت الرطوبة النسبية الغيوـ
يار في اشير الصيؼ بسبب الشمسي ولساعات طويمة مف الن اإلشعاعكبيرة مف 

 ارتفاع درجات الحرارة ونسب التبخر والنتح. إلىالذي يؤدي  األمرموقعيا الفمكي 

 (1جدوؿ رقـ )

 ـ( 2008-1962النيار في محافظة النجؼ لممدة ) وأطواؿالشمسي  اإلشعاعمعدالت زوايا 

 النهار ساعةطول   معدل زوايا االشعاع الشمسي الشهر
 10.28 27.02 كانون الثاني

 11.06 45.23 شباط
 11.96 57.02 اذار

 12.05 68.36 نيسان
 13.45 77.07 مايس
 14.00 80.86 حزيران
 13.57 78.82 تموز

 13.19 72.23 اب
 12.20 60.69 ايمول

 11.25 49.19 األولتشرين 
 10.28 39.2 تشرين الثاني

 10.00 34.19 األولكانون 
 57.45 11.94 

 .في العراؽ والرصد الزلزاليالجوية  لؤلنواءالييأة العامة  والمواصبلت،وزارة النقؿ  المصدر:

 درجات الحرارة  -ب

مئوية  ( درجة24.1يصؿ المعدؿ السنوي لدرجات الحرارة في محافظة النجؼ )     
تتراوح معدالتيا بيف  إذ أيموؿوتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع ابتداء مف شير نيساف حتى 

درجات الحرارة العظمى خبلؿ ىذه  وتتراوح معدالتمئوية  ة( درج36.3 – 23.7)
( ىذا وترتفع درجات الحرارة 1)رقـ  مئوية جدوؿ( درجة 44.3 -30.5المدة بيف )
 أيموؿ. وأبحزيراف وتموز  أشيرخبلؿ  أياـ( درجة مئوية ولعد 50 – 47لتصؿ بيف )
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حيث يصؿ معدؿ النيار في شير حزيراف  األشيرخبلؿ ىذه  النيار فضبل عف طوؿ
 .(52، ص1982 جواد،) (ساعة 14، 6) إلى

ارتفاع  إلىالجافة وطوؿ النيار  األشيرارتفاع درجات الحرارة السيما في  أدىلقد      
وجعميا مطاوعة لمتعرية الريحية  أجزائياالتبخر الذي يعمؿ عمى جفاؼ التربة وتفكؾ 

 العواصؼ.وتكويف 

 (2)جدوؿ 

 (2007-1977معدالت درجات الحرارة في محافظة النجؼ لممدة )
 oالحرارة الصغرى / م oالحرارة العظمى / م oمعدل الرطوبة الحرارة/م الشهر

 5.5 16.2 10.8 كانون الثاني
 7.5 19.3 13.4 شباط
 11.4 24 17.7 اذار

 17.5 30.9 24.2 نيسان
 22.8 37.4 30.1 مايس
 26.6 41.5 34.0 حزيران
 29.3 44.4 38 تموز

 27.9 42.2 36.8 اب
 24.3 40.4 32.3 ايمول

 19 33.3 26.1 األولتشرين 
 12 23.9 17.9 تشرين الثاني

 7.2 18.2 12.7 األولكانون 
 24.5 31 17.5 

بيانات غير  المناخ،ـ قس العراؽ، الجوية الرصد الزلزالي في لؤلنواءالييئة العامة  النقؿ والمواصبلت،وزارة  المصدر:
 منشورة.

 األمطار:-ت

وحتى نياية شير  األوؿعمى المحافظة اعتبارا مف شير تشريف  األمطاريبدأ سقوط     
البحر المتوسط في موسـ سقوطيا الذي يمتد مف شير تشريف  امتارتتبع نظاـ  إذ أيار



 

(105) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

( ممـ جدوؿ 104,6) إلىوحتى شير ايار ويصؿ المجموع السنوي ليذا التساقط  األوؿ
 أمطارالعراؽ، وىي  إلى( وترتبط مدة سقوطيا مدة وصوؿ المنخفضات الجوية 5رقـ)

 أصبحتبيا وارتفاع نسبة التبخر وقصر مرحمتيا وتذبذ األمطارلقمة  متذبذبة  ونتيجة
عمى نمو غطاء  األمطار، كما  لـ تساعد ىذه التربة قميمة التماسؾ بسبب قمة رطوبتيا

فضبل عف شدة جفاؼ فصؿ    نباتي وقياـ زراعة ديمية تحمي التربة مف تأثير قوة الرياح
 .تفككيا مما سيؿ عمى الرياح جرفياجفاؼ التربة و  إلى أدتالصيؼ الطويؿ التي 

 (3)جدوؿ 

 (2007- 1977)لممدة الشيرية في محافظة النجؼ  األمطارمعدؿ كميات 
 / ممم األمطار الشهر

 4.7 تشرين االول
 16.4 تشرين الثاني
 17.7 كانون االول
 17.3 كانون الثاني

 14.6 شباط
 13.2 اذار

 15.3 نيسان
 4.8 مايس
 0.6 حزيران
 0 تموز

 0 اب
 0 ايمول

 104.6 المجموع السنوي
بيانات غير  المناخ،قسـ  العراؽ،الجوية الرصد الزلزالي في  لؤلنواءالييئة العامة  النقؿ والمواصبلت،وزارة  المصدر:
 منشورة 

 -النسبية: الرطوبة  -ث

( يأخذ 3الرطوبة النسبية في منطقة البحث ما يتضح مف الجدوؿ ) معدؿ أف     
الشتاء حتى  أشيرويستمر باالرتفاع خبلؿ  (% 39)األوؿ مف شير تشريف  باالرتفاع

ثـ يأخذ ىذا المعدؿ بالتناقص  (% 8,68في شير كانوف الثاني ) األعمىيبمغ حده 
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عمى التوالي ويستمر بالتناقص خبلؿ  (% 41.5، 51)نيساف  أذار،الربيع  أشيرخبلؿ 
 (% 21.7حد لو خبلؿ شير تموز ) أدني إلىالجفاؼ ليصؿ  أشير

تساعد عمى تماسؾ ذرات التربة وتحوؿ دوف  أنيا إذكبيرة  أىميةلمرطوبة النسبية  أف    
الجافة وارتفاع درجات  األشيرانخفاض الرطوبة النسبية خبلؿ  ريحية. أفقياـ تعرية 

ارتفاعا في معدؿ تكرار  نجد لتربة وتفكؾ ذراتيا لذااالحرارة قد عمؿ عمى جفاؼ 
 المدة.العواصؼ خبلؿ ىذه 

  (4)جدوؿ 
 (2007- 1977)لممدة محافظة النجؼ  في النسبيةالمعدالت الشيرية لمرطوبة 

 الرطوبة النسبية % الشهر
 68.7 كانون الثاني

 57.5 شباط
 51 اذار

 41.5 نيسان
 30.6 مايس
 23.5 حزيران
 21.5 تموز

 22.7 اب
 27.3 ايمول

 39 األولتشرين 
 55.9 تشرين الثاني

 68.3 األولكانون 
 42.2 المجموع السنوي

بيانات غير  المناخ،قسـ  العراؽ،الجوية الرصد الزلزالي في  لؤلنواءالييئة العامة  النقؿ والمواصبلت،وزارة  المصدر:
 منشورة.
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 التبخر  -ج

الكبير وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض  والسطوع الشمسي طوؿ النيار أدىلقد      
 إلىفصؿ الصيؼ  الجافة فياح الحارة معدؿ الرطوبة النسبية فضبل عف نشاط الري

 إلىارتفاع قيـ التخبر في المحافظة فصؿ الصيؼ وسرعة الرياح في فصؿ الصيؼ 
 إلىيصؿ المجموع السنوي لمتبخر  إذارتفاع قيـ التبخر في المحافظة بشكؿ كبير 

لممدة مف شير نيساف حتى  التبخر الشيري( ويتراوح معدؿ 5جدوؿ ) ( ممـ،3831,1)
 ( ممـ.476,8) أيموؿ

اعمى كمية تبخر شيرية سجمت في المحافظة  أف إلىوتشير التسجيبلت الجوية     
عاـ  شير تموز مف وذلؾ في( ممـ 729,9( كانت )2007-1962خبلؿ المدة )

ـ  1975كمية تبخر شيري في شير كانوف الثاني عاـ  أدنيفيما سجمت  ،2000
 ( ممـ.46,5وبمغت )

مف العراؽ حيث يكوف مقدار الدائـ  عميو فالمنطقة تقع ضمف منطقة الجفاؼ     
جفاؼ التربة وضعؼ  إلى أدى/ نتح الممكف يزيد عمى مقدار التساقط مما التبخر

  الرياح.مقاومتيا لتعرية 
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  (5)جدوؿ 

 (2007- 1977)لممدة محافظة النجؼ  لمتبخر فيرية المعدالت الشي

 / ممم التبخر الشهر
 281.2 األولتشرين 

 147.1 تشرين الثاني
 93.0 األولكانون 

 89.8 كانون الثاني
 158.2 شباط
 211.3 أذار

 300.8 نيسان
 426.2 مايس
 544.8 حزيران
 607.0 تموز

 563.1 اب
 409.3 أيمول

 3831.8 المجموع السنوي
بيانات غير  المناخ،قسـ  العراؽ،الجوية الرصد الزلزالي في  لؤلنواءالييئة العامة  النقؿ والمواصبلت،وزارة  المصدر:
 منشورة.

 -الجوي: الضغط  -د

العبلقة بالظاىرة المناخية  الميمة ذاتيعد الضغط الجوي مف العناصر المناخية      
الموقع  أوجدلقد  الضغط.قياـ ىذا لؾ الرتباط سرعة واتجاه الرياح بأموضوع البحث وذ
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وتضاريسو وما يحيط بو مف سطوح  البحث(منطقة  )وبضمنوالفمكي والجغرافي لمعراؽ 
 والمؤقتة. الدائمةالضغط  الظاىرية حاالت متباينة مف قيـ وحركة الشمسمائية 

المنخفضات الجوية التي تصؿ الييا مف  إلىفي الفصؿ البارد  تتعرض المحافظة     
ومف خبلؿ الخميج العربي التي تعمؿ بدورىا عمى  األحمرمنطقة البحر المتوسط والبحر 

كما  (،80ص، 1988 سمماف،)المطري اثارة العواصؼ الغبارية وحتى خبلؿ الموسـ 
تساعد منخفضات البحر المتوسط العميقة ومنخفض السوداف بالتأثير عمى المنطقة 

 .(131، ص1988)ديري،  الجوية الجافة األحواؿمسببا الظواىر الغبارية في 

كذلؾ تعمؿ المنخفضات الحرارية التي تنشأ في الفصوؿ االنتقالية وال سيما في      
تزايد حالة التصعيد المحمي لمغبار ومف ثـ قياـ العواصؼ نتيجة لحالة  إلىفصؿ الربيع 

في الفصؿ الحار فيزداد تكرار الظواىر الغبارية عمى  أماعدـ االستقرار التي تسببيا 
وذلؾ لشدة  وأبالجافة حزيراف  األشيرالسيما  األخرىصوؿ مف الف أكثرالمحافظة 

( 24ص، 1993 )سيد ولي،المنحدر الضغطي نحو مركز منخفض اليند الموسمي 
 الغربية.يزداد معدؿ سرعة الرياح الشمالية والشمالية  حيث

 -الرياح:  -هة

يؤثر الموقع الفمكي والجغرافي لمعراؽ وتضاريسو بشكؿ كبير في تنوع الرياح التي       
المتباينة منيا والمؤقتة تيب عمى محافظة النجؼ التي تشابكت فييا مناطؽ الضغط 

( 6فأفرزت تنوعا في اتجاىات الرياح التي تيب عمى منطقة البحث يظير مف الجدوؿ )
تنشط حركة الرياح في المحافظة في  إذ(ـ/ثا ، 2مغ )المعدؿ السنوي لسرعة الرياح يب أف

، تموز(  الحارة )حزيراف األشيرفصؿ الصيؼ لتسجؿ اعمى معدالت لسرع الرياح في 
(ـ/ثا لكؿ الشيريف عمى التوالي في حيف تقؿ سرع الرياح عف 3.1- 3.0بمعدالت )

 األوؿوكانوف في شير تشريف الثاني  أدناىاالباردة لتصؿ  األشيرىذه المعدالت في 
تبايف معدؿ سرع الرياح بيف اشير السنة يعود  أف(ـ/ثا عمى التوالي، 1.2 - 3.3) إلى
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ومنطقة ضغط  األناضوؿوقوع منطقة الدراسة بيف منطقة ضغط مرتفع فوؽ ىضبة  إلى
محافظة النجؼ  أف(، 6واطئ فوؽ الخميج العربي وجنوب العراؽ يظير مف الجدوؿ )

سجمت نسبة قدرىا  إذبتكرارىا  األولىتتميز بسيادة الرياح الشمالية الغربية بالمرتبة 
ويزداد تكرار ىذه الرياح في شير تموز  (2007 -1977)%( لممدة مف  26,9)

%( بينما تحتؿ  13) إلىوينخفض ىذا المعدؿ في شير نيساف  (% 34,1) إلىليصؿ 
%( ثـ الرياح الغربية المرتبة الثالثة  23,9الثانية وبنسبة تكرار ) الرياح الشمالية المرتبة

الفصؿ  أثناءمف الرياح بجفافيا  األنواعتتصؼ ىذه  إذ( 3%( شكؿ) 22,1وبتكرار )
الحار وزيادة سرعتيا وارتفاع درجة حرارتيا وخاصة عند الظييرة خبلؿ اشير )حزيراف، 

نة والشديدة الجفاؼ القادمة مف مناطؽ تموز، آب( تسبب ىذه الرياح السريعة الساخ
اىيا المستوي والمنحدر مع اتج األرضصحراوية مكشوفة التي تسير موازية لسطح  

 .قياـ العواصؼ الغبارية إلى

  



 

(111) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

 (6جدوؿ )
لممدة معدالت سرع الرياح في محافظة النجؼ ومعدؿ تكرارىا والنسبة المئوية لكؿ تكرار 

(1977 – 2007) 
سرعة  الشير

 الرياح ـ/ثا
 معدؿ تكرار الرياح

الشمالية  الشمالية
 الشرقية

الجنوبية  الشرقية
 الشرقية

الجنوبية  الجنوبية
 الغربية

الشمالية  الغربية
 الغربية

 15.3 17.8 2.5 4.6 9.3 8.2 2.1 9.2 1.4 كانوف الثاني
 15 16.4 2.1 5.1 11.3 9.2 3.1 11.3 1.9 شباط
 15.5 17 2.9 5.7 10.6 8.1 4.2 15.1 2.2 اذار
 13 14 3.9 6 9.2 9.4 5.2 16.2 2.3 نيساف
 16 13.5 3.1 4 5.8 6.1 5.8 22.6 2.5 مايس
 30.1 19.6 1.2 1.3 1 1.1 2.1 26.5 3.0 حزيراف
 34.1 20.1 0.9 0.4 0.4 0.8 1.2 21.5 3.1 تموز
 33.5 16.1 1 0.8 1.3 2.1 2.8 22.6 2.6 اب
 22.8 13.9 1.4 1.4 1.2 2 3.1 25.4 1.8 ايموؿ
 14.9 13.2 1.1 2.9 5 5.4 3.5 19.1 1.5 األوؿتشريف 

 15.3 15.9 2.1 2.8 6.1 6.3 2.8 14.2 1.3 تشريف الثاني
 15.1 20.1 2.6 4.8 9.3 7.9 2.1 9.7 1.2 كانوف االوؿ
 20 14.4 2 3.3 5.8 5.5 3.1 17.7 2.1 المعدؿ السنوي
 26.9 22.1 2.7 4.4 7.9 7.4 4.2 23.9 0 النسبة المئوية

 منشورة.بيانات غير  المناخ،قسـ  العراؽ،الجوية الرصد الزلزالي في  لؤلنواءالييئة العامة  النقؿ والمواصبلت،وزارة  المصدر:
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 2007- 1977الرياح لمحافظة النجؼ مف  ة( ورد4شكؿ رقـ )

 
 (6باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ ) المصدر:           

 التربة: -4

تسود القسـ الشرقي مف المحافظة تربة رسوبية نيرية حديثة التكويف  يتكوف عمييا 
الفرات ، وتتكوف ترب ىذا القسـ مف الغريف والرمؿ فضبل  نيرمف الرواسب التي نقميا 

،  األنيار اكتاؼتزداد نعومة كمما ابتعدنا عف  نسجوعف الكالسيـو والجبس ، وىي ذات 
التدىور معظـ ىذه الترب بسبب شحة المياه وارتفاع نسبة المموحة وعزوؼ  أصابوقد 

المحاصيؿ الزراعية  أسعارالمزارعيف عف الزراعة بسبب تراجع الدعـ الحكومي وتراجع 
دوف زراعة مما سبب ضعؼ  األرضترؾ  إلى أدىالذي  األمرلمنافسة المستوردة منيا 

القسـ الغربي فتسود فيو التربة الصحراوية الجافة  أمامقاومتيا واستجابتيا لتعرية الرياح 
)القصاب،  (%96 – 87)وىي تتكوف مف الرمؿ والحصى وترتفع فييا نسبة الرمؿ بيف
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. وىذه الترب سريعة الجفاؼ وذلؾ لنفاذيتيا العالية حيث يصؿ الحد (43،ص1986
( وذلؾ بسبب خشونة نسجتيا وقمة 24ممـ/ساعة )10ليذه النفاذية  األدنى سـ/ يـو

 .   P. Buringh      P))المادة العضوية فييا 

خصائص تربة ىذا القسـ جعمتيا بجانب العوامؿ الطبيعية التي سبؽ بحثيا  أف    
 الغبارية.مصادرا لمعواصؼ  أصبحتسيمة التعرية لذا 

 -النباتي: الغطاء  -5

ارتفاع معدالت درجات الحرارة  إلىأدى  الشمسي وطوؿ مدتو اإلشعاعطوؿ  أف     
الساقطة وانعداميا خبلؿ  األمطاركميتي التبخر مع قمة كمية  ارتفاع فيمف  وما يرافقيا

غطاء نباتي جيد يحافظ عمى الصيؼ الطويؿ لـ تساعد ىذه العوامؿ عمى قياـ  أشير
 .والتعرية الريحيةمف عمميات الحت التربة 

 إلىمنطقة الدراسة تفتقر  أصبحت األمطارونتيجة الرتفاع درجات الحرارة وقمة     
كؿ ما تتوفر مف نباتات ىي عبارة عف  أف منيا.غطاء نباتي ال سيما القسـ الغربي 

ويموت بعد  األمطارقصيرة معظميا مف النوع الحولي الذي ينمو بعد سقوط  أعشاب
 انقطاعيا.قصيرة مف 

تكوف التربة  أف إلى أدىالذي  األمرالتربة خالية مف الغطاء النباتي  أصبحتلذا     
 مباشرة.جافة مفككة تقع تحت تأثير الرياح وضغطيا بصورة 

 البشرية  األنشطة ثانيًا:

 الغبارية،عمى الرغـ مف العوامؿ الطبيعية تعد العوامؿ المسؤولة عف قياـ العواصؼ     
دور كبير في مساعدة ىذه العوامؿ وذلؾ بتييئة الظروؼ المبلئمة لقياميا  لئلنسافيظؿ 
 خبلؿ:مف 
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الضغط  إلىنتيجة استخداـ المراعي بصورة غير منتظمة يؤدي  الجائر:الرعي  -1
بتدىور الغطاء النباتي مف ثـ  اإلسراع إلىالشديد عمى المراعي الطبيعية ومف ثـ يؤدي 

 تسييؿ عممية التعرية الريحية.

الممارسات التي تعمؿ عمى تدىور مناطؽ واسعة نتيجة استخداـ وتطبيؽ  -3
تطويرىا بما يناسب الظروؼ المحمية السائدة فاستعماؿ  أوالتكنولوجيا دوف تطويعيا 

تقميؿ  إلىذلؾ   أدىكانيكية  المي باآلالتالمحاريث القبلبة في الحراثة ومف ثـ تنعيميا 
مف سمؾ الطبقة السطيحة مف التربة المراد زراعتيا قبؿ موسـ الزراعة وفي الفصؿ 

انجرافيا مسببة  إلىالحار وىي مدة اشتداد الجفاؼ وزيادة سرعة الرياح مما يؤدي 
العديد مف الظواىر الغبارية فضبل عما تسببو ىذه التعرية مف جرؼ ليذه لتربة وتقميؿ 

 سمكيا والذي ينعكس سمبا عف استغبلليا بالزراعة مستقببل .

 ألنياكبيرة بالنسبة لمظواىر الغبارية  أىمية لؤلشجار والشجيرات: األشجارقطع -3
عامبل ميما في حفظ التربة مف االنجراؼ وذلؾ مف خبلؿ صدىا لمرياح وتقميؿ سرعتيا 

التربة عمى االحتفاظ بالرطوبة مف خبلؿ الظؿ الذي توفره ليا  وكذلؾ تساعد وأثارىا
 النتح.والتقميؿ مف الجفاؼ عف طريؽ ما تطرحو مف رطوبة عف طريؽ 

النخيؿ التي تغطي المناطؽ الشرقية  أشجارلقد كانت محافظة النجؼ تشتير بوجود     
 أف أال منيا، بالقرب أو األنياروالشجيرات التي تنـ عمى ضفاؼ  األشجارفضبل عف 

وكذلؾ التوسع  أعدادىاقمة  إلى أدىوالتدىور مما  اإلىماؿ أصابيا األشجارىذه 
 .األشجارالعمراني الذي طاؿ ىذه المساحات التي كانت تغطييا ىذه 

التدمير في  إلىالموجود في محافظة النجؼ  األخضرالحزاـ  أشجاركما تعرضت     
القطع المستمر  أفكما  المدة،مف قبؿ السكاف واستخدامو كوقود في تمؾ  2003عاـ 

مف غطائيا  األرضريد في تج إثرفحـ  إلى الفخامة( وتحويمولمنبات الطبيعي مف قبؿ )
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الجديد الواقع شماؿ غرب مدينة  األخضرالحزاـ  أصاب اإلىماؿ أفكما  النباتي،
   النجؼ.

 -النجف: تكوين الظواهر الغبارية وتكرارها في محافظة 

ـ/ثا )وتشير 7تنشأ الظواىر الغبارية عند ىبوب الرياح التي تتجاوز سرعتيا       
بظيور العواصؼ  بتتسب أفـ/ثا يمكف 4بعض الدراسات الصينية بأف معدؿ سرعة 

 .(85ص، 2002 ساىي،)الغبارية( 

 أووعندما تتصاعد  مف الطبقات السطحية العميا لمتربة كميات كبيرة مف الغبار      
الرمؿ المذيف بدورىما يسبباف تموثا وتعتيما لميواء السطحي حيث يصعب عمى المرء 

بوضوح عمى مسافة امتار محدودة  واف الظروؼ المناخية المساعدة عمى  األشياءتمييز 
رية الطويمة لممدة الدافئة مف السنة والتي تكوف فييا تكويف ىذه الظواىر تمثؿ االستمرا

 األمطاردرجة الحرارة كؿ مف اليواء وسطح التربة عاليتيف مف جية وتدني كميات 
ة الترب الساقطة عمى منطقة البحث مف جية ثانية وىذاف العامبلف يساعداف عمى جفاؼ

عؿ الرياح النشطة ويساعد ىدوء الرياح الذي يعقب مرور العميا بف أجزائياوسيولة تطاير 
وتكوف مديات  أياـالعاصفة الغبارية عمى بقاء دقائؽ الغبار عالقة في الجو لبضعة 

 .(       ,Safa.M)اكثر أوكـ  10حوالي  إلىالرؤيا بسبب الغبار العالؽ تصؿ 

عدة ساعات وعند ىبوب  إلى أياـتتفاوت استمرارية ىذه العواصؼ مف بضعة     
الرياح السريعة التي تصاحب منظومة الضغط الواطئ المؤثرة عمى ىذه المنطقة تدوـ 

ثبلثة تتخمميا فترات ىدوء نسبي في ساعات الميؿ في بعض  أوىذه العواصؼ يوميف 
 (.11ص، 1996)الشعباف ، الحاالت

في فصؿ الصيؼ النيار وخصوصا  أثناءتحدث الظواىر الغبارية محميا  أفويمكف 
ستقرارية نشوء البليا حيث يتسبب التسخيف الشديد لمسطح العموي لمتربة والمبلمس ل

 الحادة.
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ىناؾ ثبلث طرؽ يتـ بموجبيا حركة الدقائؽ الجاؼ  أفاليو  اإلشارةوما تجدر      
تمؾ الدقائؽ وسرعة الرياح  أقطاروالمفككة مف سطح التربة بفعؿ الرياح تبعا لتفاوت 

وقد تحدث جميعيا في وقت واحد  الزحؼ، القفز، التعمؽ،الطرؽ ىي  تنقميا وىذهالتي 
-100)بيف  أقطارىافالدقائؽ التي تتراوح  بذلؾ.عندما تكوف سرع الرياح كافية لمقياـ 

بينما ال يزيد  متر،كيمو  إلىارتفاع يصؿ حوالي  إلىتتعمؽ بالرياح  (ميكروف 200
 أما ،أمتارعف ثبلثة  (ميكروف 250 – 200)بيف  أقطارىاارتفاع الدقائؽ التي تتراوح 

 القفز، تتحرؾ بطريقة فإنيا (ميكروف 500 – 250)بيف  أقطارىاالدقائؽ التي تتراوح 
)سيد ( بطريقة الزحؼ ميكروف 500)الدقائؽ التي يتجاوز قطرىا عمى فيما تتحرؾ 

 .(34ص، 1977 ولي،

وتكويف الظواىر  األتربة أثارةسرعة الرياح تمعب دورا كبيرا في  أفيتضح مما تقدـ     
 الغبارية.

سرعة الرياح في تكويف العواصؼ الغبارية يتطمب رصد سرعتيا عمى  إثردراسة  أف    
 منو.طوؿ المسار الذي تيب 

الجيات الغربية والشمالية الغربية مف المحافظة تتعرض لرياح تزيد سرعتيا عف  أف    
 إلىالشرقي منيا ،حيث يصؿ المعدؿ السنوي لسرع الرياح في المحافظة  القسـ

(ـ/ثا وىو دوف الحد المطموب لقياـ الظواىر الغبارية السيما العواصؼ الغبارية 3.1)
( حيث يصؿ معدؿ سرعة وأيموؿ ،واب ،وتموز ،وحتى خبلؿ اشير الجفاؼ )حزيراف

مف  (% 75)ـ/ثا عمى التوالي واف  (1.8، 2.6، 3.1، 3) األشيرالرياح خبلؿ ىذه 
معدالت  إلىـ/ثا ولكف عند الرجوع ( 5 -5.5)سرع في المحافظة تكوف ضمف المدى 

وىي سرع كافية لقياـ العواصؼ  (ـ/ثا10 – 5.5)النسبة المئوية لسرع الرياح لممدى 
 إلىبتيا ػير الجفاؼ فتصؿ نسػوترتفع خبلؿ اش%( 16.6)     إلىنجدىا تصؿ 

 .%( في آب 20.3%( في تموز والى )25.5) ي حزيرافػف (% 30.6)



 

(117) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

ىناؾ عبلقة بيف قياـ العواصؼ الغبارية وسرع الرياح في طبقات الجو  أفكما     
ـ/ثا 15حوالي  (متر 1200 – 600)وجد عندما سرعة الرياح عمى ارتفاع  إذ العميا.

معتدلة السرعة في  أوعند الساعة الثانية صباحا فاف الرياح السطحية واف كانت خفيفة 
تمؾ المدة فإف سرعتيا ستشتد بعد عدة ساعات بالتالي فإف ىناؾ احتماؿ لتكويف 

 .(17)الظواىر الغبارية خبلؿ النيار وغالبا بعد الساعة العاشرة صباحًا 

 األخرىتكرار اتجاىات الرياح خبلؿ قياـ العواصؼ الغبارية والظواىر الغبارية  أما    
القطاع الرابع ) الرياح الشمالية الغربية والشمالية( وىو يشكؿ ما  يكوف معظميا ضمف

مف مجموع ىذه الظواىر المذكورة ويأتي في المرتبة الثاني القطاع  (% 84.2)نسبتو 
أي تكرار لمعواصؼ الغبارية خبلؿ اتجاه  في حيف لـ يسجؿ (% 8.15)الثالث بنسبة 

معدؿ المجموع السنوي  أماوالثاني ضمف المدة المحددة  األوؿالرياح ضمف القطاعيف 
فقد  2007 -1962التي حدثت فييا الظواىر الغبارية في المحافظة لممدة  األياـلعدد 
لكف ما يمفت  (يوما 55.5)ر المتصاعد لنفس المدة فقد بمغاالغب أما (يوـ 8.4)بمغ 

ؿ عدد تمؾ العواصؼ حيث وص 2008النظر ىو ارتفاع تكرار تمؾ العواصؼ في سنة 
التي يحدث فييا غبار  األياـعاصفة غبارية في حيف بمغ مجموع عدد  22الغبارية 

 .(يوما 193) إلىمتصاعد في نفس السنة 
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 (7جدوؿ )
لظاىرتي العواصؼ الغبارية والغبار المتصاعد في محافظ النجؼ  األياـمعدالت عدد 

 ـ(2007 -1962) لمفترة
 الغبار المتصاعد الغباريةالعواصؼ  اشير السنة
 2.2 0.5 كانوف الثاني

 3.4 1 شباط
 6 1.5 اذار
 6.3 1.9 نيساف
 7 1.2 مايس
 9.2 0.6 حزيراف
 9.1 0.4 تموز
 5.3 0.2 اب
 1.8 0.1 أيموؿ
 2.4 0.6 األوؿتشريف 

 1.2 0.2 تشريف الثاني
 1.6 0.2 األوؿكانوف 

بيانات غير  المناخ،قسـ  العراؽ،الجوية الرصد الزلزالي في  لؤلنواءالييئة العامة  النقؿ والمواصبلت،وزارة  المصدر:
 منشورة.

 السراعي يف حمافظ اليجف اإلىتاجالظواهر الغبارية على  إثر

ما  إلىة والنبات فيي تؤدي سمبية كبيرة عمى الترب أثارارية لمظواىر الغب أف     
يعرض بالتعرية الريحية التي مف اىـ المشاكؿ التي تواجو التربة في المناطؽ الجافة 
وشبو الجافة لما تسببو مف تعرية وانجراؼ بسبب قوة الضغط الناجمة عف حركة الرياح 

لمزراعة وذلؾ لتركز المواد العضوية  األساسيعد العنصر لذرات التربة السطحية التي ت
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التعرية تعد خسارة  إلىنمو النبات فييا لذا فإف تعرض ىذه الطبقة والمواد الضرورية ل
تأثير ىذه المشكمة عمى التربة في المحافظة فأنيا تعاني  إلىبالنسبة  أماجسيمة لمزراعة 

 أالفي معظـ المناطؽ الشرقية تكوف بدرجة اخؼ  أنيا أالمف ىذه المشكمة بشكؿ كبير 
الزراعية بسبب شحة  األراضيؿ نتيجة النحسار تكوف كبيرة في المستقب أفيمكف  أنيا

الذي انتاب ىذا القسـ لعزوؼ المزارعيف عف ممارسة النشاط الزراعي  واإلىماؿالمياه  
 طبيعية وبشرية. ألسباب

الظواىر الغبارية والرياح السريعة المسببة ليا عمى النباتات فيمكف اف  إثر أما    
 -قسميف: قسميا عمى 

 -الميكانيكي: التأثير  أوال:

الكبيرة التي تمحقيا بالنبات في كؿ  باألضرارالميكانيكية ليذه الظاىر  األثارتمثؿ     
 أوطمر البادرات  إلى إنباتوحياتو فيي تؤدي عند قياميا مع بداية  أطوارطور مف 
والسيقاف  األغصافمما يحد مف نموىا الخضري والى كسر  أوراقياتمزؽ  أوتساقط 

خبلؿ مدة النمو الذي يؤثر  أوراقياكبيرة مف  أعدادالطرية وتساقط  واألفرعالضعيفة 
سقوطيا عمى دليؿ المساحة الورقية وبالتالي انخفاض مقدار الضوء الممتص  ومعدؿ 

 إلى، وما تؤدي خبلؿ مرحمة التزىير (70، ص1991)محمد ويوسؼ،التركيب الضوئي
كبيرة مف  أعدادتمؼ البراعـ الزىرية والثمرية والى جفاؼ حبوب المقاح وتساقطيا 

 Griffiths J.F)كما ونوعًا  اإلنتاجوالثمار والعاقدة حديثا مما يؤثر عمى  األزىار
     P  ). 

نوعيتيا تردي  إلىخبلؿ مرحمة النضج فيي تسبب جرح الثمار الطرية المؤدية  أما    
بالفطريات والبكتريا والى تساقط الثمار الناضجة  أصابتياكذلؾ مف خبلؿ تسييؿ  وتؤدي

ما  فضبل عفوالحشرات مما يقمؿ مف جودتيا  لآلفاتواضطجاع النبات وتعرض ثماره 
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ينجـ عف اضطجاع النبات خبلؿ ىذه المرحمة مما يزيد مف صعوبة عممية الحصاد 
 الحبوب.السيما لمحاصيؿ 

 الفسيولوجية  األثار ثانيًا:

بميغة عمى النبات مف خبلؿ تأثيرىا في كمية الضوء  أضرارتسبب الظواىر الغبارية     
الذي يستممو والذي يعتمد عميو النبات في عممية النبات في عممية التركيب الضوئي 

الضوئي ىي العممية الحيوية التي يقوـ بيا النبات  بالنسبة لمتركيب أما والتنفس.والنتح 
 الشمس.الغذاء بمساعدة ضوء  لصنع

ىيئة بخار والتي يستطيع  النبات عمىعممية النتح ىو عممية فقداف الماء مف  أما      
 التبخر،النبات مف خبلليما خفض حرارتو عف طريؽ صرؼ كمية كبيرة مف الطاقة في 

الجذور بوساطة قوة الشدة الناتجة عنيا فاف  إلىتساعد عمى دخوؿ الماء  أنياكما 
يؤثر في حركة الثغور التي تفتح عند تعرضيا  ألنولمضوء دورا ميما في حصوليا 

كما يساعد الضوء عمى زيادة  (.70ص، 1991محمد ويونس ، لمنتح(لمضوء مؤدية 
الورقية وتحويؿ قسـ مف  األنسجةنشاط ىذه العممية عف طريؽ رفعو لدرجات حرارة 

مف  (% 95)طاقة حرارية ويفقد النبات في ىذه العممية حوالي  إلىالطاقة الضوئية 
، 1977)كتانو،في المناطؽ الجافة  (% 99) إلىالماء الذي يمتصو وترتفع ىذه النسبة 

 (.277ص

كبيرة في  أىميةلمضوء تأثيرًا في عممية التركيب الضوئي والنتح فاف لو  أفكما      
المواد العضوية التي كونيا النبات في عممية  اكسدهعممية التنفس والتي عف طريقيا 

 الحيوي،التركيب الضوئي ال سيما السكر لغرض توفير الطاقة التي يحتاجيا في نشاطو 
الضوء ىذا فضبل عف  إلىالخضراء  األنسجةعندما تتعرض  العممية تزدادحيث ىذه 

 النضج.السكر ولوف الثمار عند  تأثير الضوء عمى نسبة
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تكوف العواصؼ الغبارية عند ىبوبيا غيوما تحجب ضوء الشمس وتقمؿ مف شدتو     
بعد سكوف الرياح يكوف طبقة تمنع وصوؿ الضوء  األوراؽالغبار المتراكـ فوؽ  أفكما 

والى احتراقيا مما يؤثر عمى العمميات الحيوية لمنبات مما ينعكس سمبا عمى  لؤلوراؽ
نتاجنمو   .النبات كما ونوعا وا 

 -اليجف: الفاكهة اخلضروات يف حمافظة  أرجارعلى  الظواهر الغبارية إثر

 -المتنوعة: الفاكهة  أشجار أوال:

تتميز محافظة النجؼ بكثرة تعرضيا لمظواىر الغبارية خبلؿ السنة ويكثر تكرار تمؾ     
ميكانيكية  أضرارالظواىر خبلؿ فصمي الربيع الصيؼ وتنجـ عف ىذه العواصؼ 

نتاجوفسيولوجية بالغة الخطورة عمى نمو  الفاكية الدائمة الخضرة والنفضية  أشجار وا 
 ألنووالصيؼ  الربيع،ىذه الظواىر ىي التي ليا المحافظة خبلؿ فصمي  أخطرواف 

لصيؼ نضج خبلؿ فصؿ الربيع يبدأ تفتح البراعـ الزىرية والورقية ويتـ خبلؿ فصؿ ا
بتمؾ  الفاكية تضررا أشجار أكثرمف التيف  أشجارالفاكية وتعد  أصناؼاغمب 
 الظواىر.

تمؼ وسقوط القسـ  إلىفالعواصؼ الغبارية التي تيب خبلؿ فصؿ الربيع تؤدي      
 أووالثمار الحديثة العقد بسواء لمفاكية الدائمة الخضرة كالحمضيات  األزىارمف  األكبر

 الفاكية. إلنتاجالفاكية النفضية مما يسبب خسارة كبرى 

 1990ي ربيع عاـ ما تعرضت لو المحافظة مف عواصؼ غبارية كاف ف أخطر أف    
كثرة التساقط الزىري  إلىفأدت  (161، ص1990الحمو )مايس.  10نيساف و 4يوـ 

تمؼ  إلى أيضاكما تؤدي العواصؼ الغبارية  المختمفة.الفاكية  أصناؼوالثمري لكؿ 
خاصة الثمار  األشجارالفاكية وتسبب جرح الثمار الموجودة عمى  أشجار أوراؽوتمزيؽ 
تتمثؿ في رفع درجات  أخرىفسيولوجية  أضرار، كما تحدث الظواىر الغبارية الطرية

 ألشجارزيادة عممية النتح  إلىالذي يؤدي  واألمرالحرارة وتقميؿ نسبة الرطوبة النسبية 
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ضعؼ  األشجار أوراؽعمى  المتجمعة ، كما ينجـ عف ذرات الغبارالفاكية المختمفة
عممية التركيب الضوئي وبذلؾ تقؿ قابمية النباتات عمى صنع غذائيا مما يعرض 

 األجزاءالغبار المترسبة عمى  ؿ وربما اليبلؾ اذا لـ تزؿ طبقاتالذبو  إلى األشجار
كميات الغبار التي تتجمع عمى التمور تزيد  مف شدة الضرر الذي  أفالخضرية كما 

التمور خاصة صنؼ الزىدي في كؿ  أتبلؼ إلى يسببو عنكبوت الغبار الذي يؤدي
 موسـ.

 -النجف: محاصيل الخضر في  بإنتاج وأثرهاالظواهر الغبارية  ثانيًا:

نتاجتؤثر ظاىرة العواصؼ الغبارية عمى نمو       أنواعياالخضروات عمى اختبلؼ  وا 
الخضراء مف  األجزاءذرات الغبار التي تتجمع عمى  أفشتوية  أـسواء كانت صيفية 

ذالنمو النبات  األساسيةالضوئي  عممية التركيبالتقميؿ مف قيمة  إلىالنباتات تؤدي   وا 
كاف الغبار كثيرا بحيث تغطي الخضروات بطبقة مف الغبار الكثيؼ فاف ذلؾ يسبب  ما

المتمثمة  األخرىفضبل عف التأثيرات الفسمجية  باالحتراؽ(تمفيا بطريقة توصؼ كميا )
 الحرارة.ة النتح نتيجة الرتفاع درجات بزيادة كمي

تؤدي  فإنياما  تكرر حدوثيا خبلؿ مدة تزىير الخضروات  إذالظواىر الغبارية  أف    
 تاريخ، ، ببلإسماعيؿ)وعدـ عقدىا ومف ثـ تسبب كثرة تساقطيا األزىار تمؾ  أتبلؼ إلى
واف اكثر ما تضرر بيذه الظاىرة في محافظة النجؼ ىي الخضروات  (229ص

الصيفية المبكرة وذلؾ لكثرة تكرار العواصؼ الغبارية التي تنتاب المنطقة خبلؿ فصمي 
الربيع والصيؼ ويعد الرقي والباذنجاف والطماطة مف اكثر الخضروات تضررا بتمؾ 

مما يؤثر عمى كمية ونوعية تمؾ الخضروات وتسقطيا  أزىارالظواىر التي تتمؼ 
محصوؿ الخضر وتؤثر الظواىر الغبارية مف الناحية الميكانيكية عمى محاصيؿ 

وتمفيا  أوراقيافتسبب تمؾ الظواىر تمزيؽ  والسبانعالخضر خاصة الورقية  منيا كالخس 
  .كالطماطـفي جرح ثمار الخضروات  تسبب أنيارداءة نوعيتيا كما  إلىمما يؤدي 
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  -: الحبوبعمى محاصيل  وأثرهاالظواهر الغبارية  ثالثًا:

بميغة لمحاصيؿ  أضرارتتعرض ليا مدينة النجؼ  الغبارية التيتترؾ العواصؼ      
يصاحب ذلؾ  ما استمرت لمدة طويمة حيث إذاالحبوب الشتوية والصيفية خصوصا 

 الجو.ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض رطوبة 

تكرارا  األكثريمثبلف  الربيع والخريؼ( بأف فصؿ 5ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ )     
الحدوث الظواىر الغبارية في المحافظة ويصادؼ ذلؾ في وقت نمو ونضج محاصيؿ 

 ومحصوؿ الرز. والشعير(الحبوب الشتوية )القمح 

حاصيؿ لم الخضري والزىريتؤثر تمؾ الظواىر مف الناحية الفسيولوجية عمى النمو      
فالظواىر الغبارية ترفع درجات الحرارة وتقمؿ نسبة  النتح.تزيد مف عممية  ال نياالحبوب 

 الماء. إلىالنبات وليذا تزداد حاجة  اختبلؿ في التوازف المائي إلىؤدي الرطوبة مما ي
عف ذلؾ فاف تجمع ذرات الغبار  بالحاؿ فضبللـ ترو  إذاتتعرض لمذبوؿ واالصفرار  إذ

 الضوئي وافتقميؿ قيمة عممية التركيب  إلىعمى التفرعات الخضرية لمنبات يؤدي 
تمؾ الظواىر التي يصادؼ موعدىا خبلؿ مدة التزىير المحاصيؿ فينجـ عف ذلؾ  أخطر
وعبد  الريس)األخصاب حيويتيا مما يؤثر في عممية  أو ضعؼحبوب المقاح  أتبلؼ
 في المحاصيؿ ونبلحظ مف خبلؿ جدوؿومف ثـ يسبب نقصا  (، ص1987 ،ـالعظي

( بأف مدينة النجؼ تتعرض ليذه الظواىر خبلؿ مدة النمو الخضري والزىري 5)
 والصيفية.لمحاصيؿ الحبوب الشتوية 

 أتبلؼميكانيكية عمى محاصيؿ الحبوب تتمثؿ في  أضرارلمظواىر الغبارية  أفكما     
 النبات.وتمزيؽ التفرعات الخضرية مما يؤثر سمبا عمى عممية نمو 
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 االتي:نمخص اىـ نتائج ىذه الدراسة عمى النحو  أفويمكف 
بالمرتبة الثالثة بع محافظة ذي قار والبصرة مف حيث  محافظة النجؼ تأتي أف -1

التعرض لمعواصؼ الغبارية وذلؾ لتوفر الظروؼ المساعدة لقياميا المتمثمة 
 الطبيعية.بالعوامؿ 

سرعة الرياح في المحافظة وضمف بعض المديات تكوف كافية لتكويف  أف -2
 العواصؼ الغبارية.

ارية تسببيا رياح القطاع الرابع )الشمالية مف العواصؼ الغب%( 80) مف أكثر أف  -3
 الغربية الغربية(

 أفلعبت العوامؿ البشرية مف خبلؿ تييئتيا الظروؼ المبلئمة لقياميا والتي نتوقع  -4
 المنطقة.في  أحيانايزداد دورىا في المستقبؿ نتيجة التساع النشاط البشري والسمبي 

الزراعي وذلؾ مف  اإلنتاجسمبية واضحة عمى عمميات  وأثارلمعواصؼ الغبارية  -5
تمؾ العواصؼ الغبارية ىي التي تيب  أخطر أفخبلؿ تأثير عمى التربة والنبات 

 في فصؿ الربيع.
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 ادر:ـاملص

 اإلسكندرية، المعارؼ،دار  الطبيعية،الجغرافية  أسس عبد العزيز،فتحي  راضي، أبو -1
1983. 

 .1987 الجامعة، بغداد، الفسمجة، مطبعة كاظـ، ـعبد العظيجواد د.  الريس، عبد اليادي -2
 الحكومة،مطبعة  العراؽ،الخضر في  وآخروف، زراعة ،ي، عبد اليادإسماعيؿ -3

 .1966بغداد،
في محافظة النجؼ ،  األرضسطح  أشكاؿالزاممي ، عايد جاسـ ، تحميؿ جغرافي لتبايف  -4

 .2002،جامعة الكوفة ،  اآلدابمية رسالة ماجستير )غير منشورة( ،ك
تحميؿ جغرافي لخصائص مناخ القسـ الجنوبي الشرقي مف العراؽ  نصار، األماـ عبد ديري، -5

 .1989 البصرة، اآلداب، جامعة (، كمية)رسالة ماجستير غير منشورة
دكتوراه  أطروحة العراؽ،تكرار الظواىر الجوية القاسية في  عبد المحسف، الشعباف، سعدوف -6

 1996 البصرة، اآلداب، جامعةكمية  منشورة()غير 
 العراؽ ومؤىبلتوالمسرح الجغرافي لمنطقة اليضبة الغربية في  ناصر،القصاب، نافع  -7

 .1986 الثامف، بغداد،المجمد  العراقية،الجغرافية  التنموية، مجمة
التبايف المكاني لزراعة محصولي القمح  أثرىا في لؤلمطارالقيمة الفعمية  عمي،باسمة  جواد، -8

 .1987 البصرة،جامعة  اآلدابرسالة ماجستير )غ.ـ( كمية  العراؽ،والشعير في 
 ،1ج اإلسبلمي،في تاريخو العاـ حتى الفتح  وأثرهالموقع الجغرافي لمعراؽ  إبراىيـ، شريؼ، -9

 .1964 بغداد،مطبعة شفيؽ 
االمتداد الضغطي لممنخفض الموسمي اليندي في بعض عناصر المناخ  إثر أنعاـ، سمماف، -10

 ، جامعةاآلدابالرطوبة الرياح( رسالة ماجستير )غير منشورة( كمية –العراؽ صيفا )الحرارة 
 .2001 بغداد،

في المنطقة الجافة وشبو  الضائعات المائيةصيانة وحفظ المياه وتقميؿ  سعيد،محمد  كتانة، -11
 .1977 بغداد،، 26العدد  الزراعية،ورة مجمة الث الجافة،

الزراعي في المنطقة  اإلنتاجالظواىر الجوية المتطرفة عمى  إثر الحمو،عبد الكاظـ عمي  -12
 ولي،ماجد السيد  محمد، -1990.13كمية التربية ، بغداد،جامعة  العراؽ،الوسطى مف 

 سابؽ.مصدر  الزراعية، األراضيالترعية الريحية ونتائجيا عمى 
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الجمعية  وأحواليا، مجمةيف نتائج العواصؼ الترابية في العراؽ و تك ولي،السيد  محمد، ماجد -13
 .1977المجمد الثالث عشر ، العراقية،الجغرافية 

 البصرة، ، جامعةاآلداب الرممية، كميةالمصب العاـ والكثباف  ولي، نيرمحمد ماجد السيد  -14
 .1993 الكتيب،الدار 

 بغداد، دار ،2النبات، جفسيولوجيا  أساسيات يونس،يد احمد كاظـ ومؤ  ـعبد العظي محمد، -15
 .1991الحكمة ،

مكانيةتبايف اتجاىات الرياح في العراؽ  إسماعيؿىراط، عباس  -16 استثمارىا، أطروحة،  وا 
 .2006 المستنصرية، التربية، الجامعةكمية  منشورة(غير )دكتوراه 

 العراؽ.الجوية والرصد الزلزالي في  لؤلنواءوالييئة العامة  النقؿ والمواصبلتوزارة  -17

  - Griffiths j f  Applied Climatology An introduction  nd ed, London, 
OXFORD University prees,       

  - safr M.I.Dust storms in Kuwait , Directorate general of civilaviationm 
Meteorological department  kuwait       

  - P.Buringh.Soils and soil condition in Iraq ,Hiveen man  and zone A.V , 
wageningen Netherlands        
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 على السراعة يف هضبة اليجف وأثرهااملداطر املياخية 

Climate risks and its impact on agriculture on the Najaf 
plateau 
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 :ةــاملكذم

ىضبة النجؼ مف المناطؽ الراعية الميمة في محافظة النجؼ وال سيما تعد       
زراعة الخضروات وفي مقدمتيا محصؿ الطماطة المحمية التي شيدت زراعتيا توسعا 
منذ مطمع التسعينيات مف القرف الماضي حيث زادت المساحة المزروعة بيذا المحصوؿ 

 – 2000( دونـ لمموسـ 1300) إلى 1995 – 1994( دوف لمموسـ 300مف )
 (.2010)زراعة النجؼ  2001

ىذه المنطقة في الوقت الحاضر تعد المنتج الوحيد لمحصوؿ الطماطة في  أف      
وبذلؾ تسيـ بسد جزء مف حاجة المحافظات المجاورة  الشتاء،المحافظة في فصؿ 

مثؿ البطيخ والثوـ والبصؿ زراعة تحميمية مع  أخرىالقريبة فضبل عف زراعة محاصيؿ 
 –البطيخ  –زراعة بعض محاصيؿ الخضر الصيفية )الخيار  إلى إضافةالطماطة 

العمؼ مثؿ  الورقية ومحاصيؿوزارعة الخضروات  تتوسع،الرقي( التي بدأت زراعتيا 
التوسع بزراعة محاصيؿ الحبوب كالقمح  األخيرةوكما بدأت في السنوات  الجت،

 محدودة.الشعير ولكف بمساحات و 

 للنيطكة:الوضع الطبيعي 

طوؿ  وبيف خطي( شماال 32.20 – 32,0تقع ىضبة النجؼ بيف دائرتي عرض )     
لمحافظة  اإلدارية( شرقا وىي تتمثؿ بالمنطقة التي تقع بيف الحدود 44.20 – 43.30)

الشماؿ  النجؼ )ناحية الحيدرية( مع محافظة كرببلء التي ىي امتداد لممنطقة مف
وحافات طار السيد مف الغرب والحافات الغربية لمنطقة السيؿ الرسوبي مف الشرؽ 

 (1 شكؿ رقـوحافات طار النجؼ والسيؿ الرسوبي مف الجنب )

التي تقع عمى جانبي الطريؽ  يتركز معظـ النشاط الزراعي حاليا ضمف المنطقة     
ضمف المقاطعات  (كـ 5 إلىمتر  100) كرببلء( وبعمؽ يتراوح بيف –الرئيسي )نجؼ 
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/  3/ جزيرة النجؼ الجنوبية الشرقية و 3/ جزيرة النجؼ الشمالية الشرقية و4الزراعية 
 حصوة الخورنؽ.

داخؿ المناطؽ الزراعية الذي  إلىتعاني ىضبة النجؼ مف عممية زحؼ الرماؿ      
كثيرا مف قنوات الري   أفبؿ اصبح ييدد مساحات كبيرة مف تمؾ المناطؽ الزراعية 

ارتفع  أوالزراعية طمرت بالرماؿ  األراضية منيا والموجود عند اطراؼ يالفرعالسيما 
 الزراعية وساىـ ذلؾ بدوره باألراضيانخفاض كفاءة الري  إلى أدىمنسوب قيعانيا مما 

تتعرض  أخرىفي ارتفاع نسبة الرمؿ مف جممة الحبيبات المكونة لمتربة ومف ناحية 
انحرافات مناخية حادة تؤثر فييا بشكؿ كبير  إلىالمحاصيؿ الزراعية  في ىذه المنطقة 
الصيفي الذي صؿ النمو الزراعي وال سيما الموسـ ويأتي في مقدمتيا انخفاض طوؿ ف

الذي  األعمىـ الحد 35اكثر مف  إلىرر فيو كثير ارتفاع درجات حرارة  اليواء يتك
لمنبات كما ترتفع معدالت التبخر بشكؿ كبير جدا تتضاعؼ  األمثؿيتوقؼ بعده النمو 

( ف 1السنوية الساقطة عمى المنطقة )جدوؿ رقـ  األمطارمرة بقدر كمية  (35حوالي )
الساقطة يرتبطاف  األمطارت التبخر وقمة كمية وكؿ ىاتيف الظاىرتيف ارتفاع معدال

. وتراكـ كميات ضخمة (178- 171،ص -1971)الشمش،بارتفاع مستوى الجفاؼ 
وتساىـ اتجاىات الرياح  بالمنطقة. لمتربة الزراعيةفوؽ الطبقة السطحية  األمبلحمف 

الزحؼ في وسرعتيا في عممية زحؼ الرماؿ نحو المنطقة فالرياح ىي القوى المؤثرة 
 الرمؿ التي تستقر في النياية عمى األرض لحبيبػات رساب الرممي وىي عامؿ النقؿ واأل
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 ( 1جدوؿ )
يبيف معدؿ درجات الحرارة ومعدالت كمية التساقط والتبخر في منطقة الدراسة لمفترة مف 

(1961- 2004) 

معدؿ درجات  األشير
 ـْ  الحرارة

 معدؿ كمية سقوط 
 ممـ \ األمطار

 كمية التبخرمعدؿ 
 ممـ

 77.8 20.7 10.4 كانوف الثاني
 115.4 17.0 13.2 شباط
 190.8 15.4 17.7 أذار
 275.2 13.3 23.6 نيساف
 392.7 6.6 29.7 مايس
 541.2 0.07 34.2 حزيراف
 604.0 - 36.4 تموز
 541.2 - 35.7 اب
 393.5 0.07 32.4 أيموؿ
 264.7 3.9 25.7 األوؿتشريف 
 143.2 10.3 17.7 الثانيتشريف 
 85.9 17.0 11.7 األوؿكانوف 

 - - 24.0 المعدؿ  السنوي
 3625.8 102.3  المجموع السنوي

 بيانات غير منشورة. –الجوية قسـ الموارد المائية والزراعية  لؤلنواءالمصدر: وزارة النقؿ والمواصبلت والييئة العامة 

مف خصائص تربتيا فيتفكؾ بنائيا وتزداد مساميتيا وتقؿ  المنطقة وتغيرفي الزراعية 
نسبة المادة العضوية وىذه كميا عوامؿ تؤدي  فييا وتقؿقدرتيا عمى االحتفاظ بالماء 
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فالمناخ السائد في منطقة البحث يشكؿ  الزراعية. لؤلرض اإلنتاجيةانخفاض القدرة  إلى
ارتفاع معدالت و ض طوؿ موسـ النمو الزراعي فانخفا الزراعة،عمى  الخطر الرئيس

تفوؽ عشرات المرات كمية المطر الساقطة وحمؿ الرياح لحبيبات الرمؿ  التي التبخر
المنطقة كميا عوامؿ مناخية تؤثر سمبيا عمى العممية الزراعية في  أراضيوترسيبيا عمى 

ىضبة النجؼ وتساىـ بشكؿ رئيس في انخفاض حجـ التركيب المحصولي وتممح التربة 
وفيما يمي دراسة تمؾ المخاطر المناخية التي تواجو الزراعة  وارتفاع نسبة الرمؿ فييا.

 النجؼ.في ىضبة 

 -الزراعي: و انخفاض طول موسم النم أوال:

يتأثر موسـ النمو الزراعي لممحاصيؿ باالنحراؼ الذي يحدث لدرجات الحرارة      
حوؿ اتفاؽ عمى تحديد درجتي الحرارة الدنيا والعظمى  اآلراءخبلؿ السنة وقد تعددت 

راعييف عمى اعتبار لمنبات فأتفؽ معظـ الباحثيف الز  األمثؿالتي يبدأ عندىا توقؼ النمو 
لمنبات، فإذا انخفضت درجة  األمثؿلمنمو  األدنىىي الحد الحراري  ـْ  6حرارة درجة  

الحرارة عف ذلؾ يبدأ توقؼ العمميات الغذائية النباتية وبالتالي يتوقؼ نمو النبات حيث 
 إلىتبدأ المياه المخزونة  في التربة  في التجمد ويتوقؼ نقؿ الماء والعناصر الغذائية 

 األمثؿلمنمو  األعمىالحد   ـْ  35ض لمذبوؿ واعتبر درجة الحرارة جسـ النبات الذي يتعر 
معدالت  لمنبات فإذا ارتفعت درجة الحرارة عف ذلؾ تعرض النبات لمخطر بسبب ارتفاع 

التبخر فتفقد التربة جزءا مف مياىا وتتعاظـ عممية التبخر ويتعرض جسـ النبات لمذبوؿ 
فاف انحراؼ درجة الحرارة عف  األساسوعمى ىذا  ( (  Smith     ,P  والموت

 إنتاجياىذيف الحديف يشكؿ خطرا كبيرا عمى عممية نمو المحاصيؿ وبالتالي عمى 
التي تنحرؼ  األياـالمحاصيؿ ومستوى جودتيا عكسيا مع مجموع عدد  إنتاجيةفترتبط 

نموىا لمسكوف  يتعرض ـْ  35اكثر إلى أو ـْ  6اقؿ مف  إلىخبلليا درجات الحرارة 
 .ر ذلؾ طويبلً والموت اذا ما استم
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 أكثر أو ـْ  6اقؿ مف  إلىالتي يحدث خبلليا انحراؼ حراري  األياـويتفاوت عدد     
وتتفاوت بذلؾ خطورة ىذا  أخر إلىومف عاـ  أخر إلىعمى المنطقة مف شير  ـْ 35مف 

عمى مدى  ولمتعرؼ وأخرلمنبات بيف موسـ زراعي  األمثؿاالنحراؼ وتأثيره عمى النمو 
 -األتية: الحقائؽ ( ونستخمص منو 2)رقـ  نتبع جدوؿحدوث ذلؾ 

 (2جدوؿ رقـ )
يبيف المعدؿ الشيري لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى وعدد األياـ التي انخفضت فييا درجات 

في منطقة الدراسة  ـْ 35فييا درجات الحرارة العظمى عف وعدد األياـ التي ارتفعت  ـْ  6الحرارة عف 
 (2002- 1962لممدة مف )

معدؿ درجة  اشير السنة
الحرارة 
 الصغرى

عدد األياـ التي تنخفض 
فييا درجة الحرارة دوف 

 ـْ  6

معدؿ درجة 
الحرارة 
 العظمى

عدد األياـ التي ارتفعت 
فييا درجة الحرارة عف 

 ـْ  35
 - 16 31 4.7 كانوف الثاني

 - 19.3 - 7.6 شباط
 - 24.2 - 11.2 أذار
 - 30.5 - 16.8 نيساف
 31 36.9 - 22.2 ايار
 30 41.5 - 26.2 حزيراف
 31 44.2 - 28.2 تموز
 31 43.5 - 27.5 بآ

 30 40.6 - 24.1 أيموؿ
 - 33.4 - 18.5 تشريف األوؿ
تشريف 
 الثاني

11.7 - 18.4 - 

 - 31.0 - 6.6 كانوف األوؿ
 153  31  المجموع

 عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراؽ، قسـ المناخ، بيانات غير منشورة..المصدر: الجدوؿ مف 
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في منطقة البحث  (ـْ  6) ما دوف إلىاقتصر انخفاض درجة الحرارة الصغرى  -1
شير كانوف الثاني فقد وصؿ معدؿ  عمى 2004 – 1992 الفترة الممتدةخبلؿ 

انخفضت فيو  (يوماً  31) أف أخرىوبعبارة  (ـْ  4.7) إلىدرجة الحرارة الصغرى 
 .(ـْ  6)اقؿ مف  إلىدرجة الحرارة الصغرى 

الممتدة مف بيف  الفترةفي المنطقة خبلؿ  (ـْ  35)اقتصر تجاوز درجة الحرارة  -2
جميع أياـ  (ـْ  35)مف وأيموؿ.  أيارشيور الممتدة بيف عمى ال 1992-2004

إلى  30)الفترة الممتدة مف أيار إلى أيموؿ حيث تتراوح متوسط عددي األياـ 
ويدؿ ذلؾ عمى أف فصؿ الصيؼ ىو فصؿ االنحراؼ الحراري عف  (يوـ 31

 الحد األقصى لمدرجة المثمى لمنمو.
ة خبلؿ الفترة يتراوح المجموع السنوي لعدد األياـ التي ارتفعت فييا درجات الحرار  -3

مف الجمالي  (% 42)وىو ما يعادؿ  (يوـ 153)ىو  2004 – 1992الممتدة 
قرابة نصؼ العاـ ترتفع فيو درجة الحرارة العظمى  أفالسنة وىذا يعني  أياـعدد 
ويعد ىذا غير مناسب لمزراعة في ىضبة النجؼ حيث  (ـْ  35)مف  أكثر إلى

تتعرض المحاصيؿ فيو لمذبوؿ وتوقؼ النمو ويتراوح طوؿ فصؿ النمو الزراعي 
شير أيار باستثناء شير كانوف  إلىالشتوي في منطقة البحث مف شير تشريف 

مف الجمالي عدد أياـ  (% 50)وىو ما يساوي  180الثاني ما يقارب حوالي 
 السنة.

راوح طوؿ فصؿ النمو الزراعي في ىضبة النجؼ المناسب مناخيا لمزراعة يت -4
مف أجمالي عدد أياـ السنة وىو  (% 50)وىو ما يعادؿ  (يوما 181)حوالي 

موسـ قصير يكاد يقتصر عمى الموسـ الشتوي فقط، وال يعني ذلؾ أف زراعة 
ينخفض  المحاصيؿ الزراعية الصيفية تنعدـ في المنطقة ولكف مستوى جودتيا

 لمغاية بسبب الظروؼ الحرارية السائدة غير المناسبة لعممية النمو.
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ويتضح مف العرض السابؽ مدى تعرض الزراعة في ىضبة النجؼ لخطر       
وىو خطر محدود لمغاية مع تعرضيا لخطر  (ـْ  6)دوف  ما إلىانخفاض درجة الحرارة 
مناخيا  األنسبالموسـ الزراعي  أفحتى  (ـْ  35)مف  أكثر إلىاالرتفاع في درجات 
 السنة. أياـعدد  أجماليمف  (% 50)يتراوح طولو حوالي 

 -الرياح:  ثانيًا:

 بالعمميات الزراعيةالتأثير  دورا فيالتي تمعب  تعد الرياح مف العوامؿ المناخية    
ويتضح مف  الفيزيائية.ويتوقؼ ىذا الدور عمى شدة وسرعة الرياح وعمى خصائصيا 

ىذا المعدؿ  أف أال( ـ/ثا 3,25)ىو المعدؿ السنوي لسرعة الرياح  أف( 3)الجدوؿ 
ـ/ ثا في شيري حزيراف وتموز ( 3.8 ،3.4) إلىيرتفع في الفصؿ الحار حيث يصؿ 

الزراعي  باإلنتاج أضراراالحارة  األشيرحؽ زيادة سرعة الرياح في ىذه عمى التوالي وتم
/ثا واف اعمى معدؿ 3 إلىنة فاف معدؿ سرعة الرياح تصؿ في الفصؿ البارد مف الس أما

 التوالي./ثا لكؿ منيما عمى ـ( 3 ،3.35) بمغ أذارو لسرعة الرياح كاف في شيري شباط 
سرعة الرياح في منطقة الدراسة ال تقتصر عمى المعدالت الواردة في  أفوفي الحقيقة 

في السنة فعمى الرغـ مف كوف معظـ سرع  أياـ( بؿ تزيد عمى ذلؾ عدة 3الجدوؿ )
 أف%( نجد 68,4/ثا والتي بمغت نسبتيا )ـ( 5 – 0.5الرياح في المنطقة تقع ضمف )
( ـ/ثا تشكؿ حوالي 16,5- 11و) ثا،( ـ/5 – 5.5) سرعة الرياح ضمف المديف 

ى معدؿ تكرار اليبوب الرياح عم أما عمى التوالي لكؿ منيما (%1,4و) (18.1%)
  .(3)الجدوؿ منطقة البحث فيتضح مف 

وترتفع ىذه  (% 20.5) إلىالرياح الشمالية الغربية التي يصؿ معدليا السنوي  أف     
في شير آب في حيف تنخفض  (% 34.1)والى في شير تموز  (% 36) إلىالنسبة 

 18.9)في شير كانوف الثاني وتأتي بعدىا الرياح الشمالية بمعدؿ  (% 15.5) إلى
وتنشط خبلؿ الفصؿ  (% 6.6)والجنوبية الشرقية  (% 17.4)والرياح الغربية  (%

فيي بذلؾ . األمطارالبارد في مقدمة االنخفاضات الجوية وتكوف رطبة وتسبب سقوط 
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الذي يعني قمة  األمر إضافية رطوبة جويةسبة التبخر والنتح بتوفيرىا تقمؿ مف ن
 المائي.االستيبلؾ 

وتمحؽ الرياح السائدة في منطقة الدراسة)الشمالية الغربية ، والغربية( الحارة و      
 إلى، ألنيا تؤدي بالغة بالمحاصيؿ الزراعية أضراراالجافة خبلؿ الفصؿ الحار الطويؿ 

اختبلؿ التوازف المائي بيف كمية المياه التي يمتصيا النبات عف طريؽ الجذور وكمية 
الذي يؤدي  األمر(   Cruch     ,P.(دىا عف طريؽ النتحالمياه الكبيرة التي يفق

 والسيما  أحيانا( والى موتيا في المنطقة بادرات الطماطة )المحصوؿ الرئيس ذبوؿ إلى
 أضرارتضميميا كما تمحؽ ىذه الرياح  أويتـ رييا بصورة متكررة لـ  منيا اذا الصغيرة 

فأنيا تؤدي الرياح  باإلضافةفشؿ عقد الثمار ،  إلىتؤدي  إذبمحاصيؿ الباذنجاف والقرع 
خفض درجة الحرارة في  إلىالمصاحبة لمكتؿ اليوائية القارية الباردة في الفصؿ البارد 

بالغة في المحاصيؿ متمثمة  أضرارما دوف االنجماد، مما يسبب  إلىبعض الميالي 
  باىظةمؿ تكاليؼ  بتجمد الخبليا النباتية ومف ثـ موتيا لذا يضطر المزارعوف لتح

السمبية لمرياح عمى  األثارلتغطية محصوؿ الطماطة باألغطية الببلستيكية  وتتضاعؼ 
المحاصيؿ الزراعية عندما  تزداد سرعتيا مثيرة لمعواصؼ الرممية التي يزداد نشاطيا 

الحسني الحارة حيث يسببيا ىبوب الرياح الحارة الجافة والتربة المفككة ) األشيرخبلؿ 
. في حيف يقؿ نشاطيا خبلؿ الفصؿ البارد وذلؾ لقمة (148، ص1990والصحاؼ، 

 (.3)التربة جدوؿ سرعة ىبوب الرياح وارتفاع رطوبة الجو ورطوبة 

ميكانيكية وفسيولوجية  بميغة  أضرارالحاؽ  إلىتؤدي العواصؼ الغبارية والرممية      
ما تقوـ بو مف جرؼ وتعرية لمتربة وتذريتيا والى تجمع الرماؿ  إلىبالنبات فباإلضافة 

زىارىا أوراقيافي قنوات الري مما يقمؿ مف كفاءة عمميا والى تكسر النباتات وتتساقط   وا 
الذي يؤدي تردي  األمرعممية الري  أثناءوثمارىا في القنوات وتعرضيا لمغمر بالمياه 

النباتات  أوراؽتسبب في تجمع الغبار عمى  أنيانوعية المحصوؿ وتمؼ بعضيا كما 
فتقمؿ مف كمية الضوء الواصؿ الييا معيقة بذلؾ عممية التركيب الضوئي كما تسبب في 
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 أوذبوؿ النباتات  إلىالنباتات وتقمؿ النتح، وىذا يؤدي  أرواؽالوقت ذاتو غمؽ ثغور 
العواصؼ الرممية  ويعرؼ ذلؾ محميا )باالحتراؽ( كما تمحؽ أوراقياموتيا بسبب جفاؼ 

تمزؽ األغطية الببلستيكية عند ىبوبيا فترة  تسبب إذ أخرىبميغة  أضراروالرياح الشديدة 
التغطية مما يقمؿ مف عمرىا وكفاءتيا في حماية النباتات في الفصؿ البارد ولمتقميؿ مف 

ه جعؿ حوض تجمع الميا إلىالسمبية لمرياح والعواصؼ الرممية يمجأ المزارعوف  األثار
لحمايتيا مف تجمع الرماؿ  (متر 1.5)والقناة الرئيسية ترتفع عف ارض المزرعة بحوالي 

شؽ المروز مع اتجاه الرياح السائدة  إلىولضماف انسياب المياه بسيولة إضافة 
متر  2ال يتجاوز ارتفاعيا  إذواستخداـ المصدات المتكونة مف القصب والنخيؿ  

نشير الدراسات إلى أف ىذه  إذفي الجية التي تيب منيا الرياح  األشجاروزراعة 
األمر الذي يحد  مف  (% 40)تخفؼ سرعة الرياح بنسبة  أفاألحزمة الخضراء يمكنيا 

(% 5)أف تقمؿ مف التبخر والنتح بمقدار اثر الرياح والعواصؼ الرممية كما يمكنيا 
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 (3جدوؿ رقـ )

 (2010- 1962ث العواصؼ الغبارية في منطقة الدراسة )وعدد تكرار حدو معدؿ التكرار الشيري وسرع الرياح 

الشمالية  الشير
 الشرقية

الجنوبية  الشرقية
 الشرقية

الجنوبية  الجنوبية
 الغربية

الشمالية  الغربية
 الغربية

سرعة  الشمالية
الرياح 
 ـ/ثا

معدؿ عدد االياـ التي تحدث فييا 
 عواصؼ الترابية الرممية/يوـ

 0.5 3.05 10.2 15.5 18 2.9 4.8 10.3 8.9 2.6 الثانيكانون 
 1 3.35 12.7 15.5 16.9 2.6 5.2 12.3 10.2 3.2 شباط
 1.5 3 15.3 15.7 16.9 3.2 5.5 11 8.6 4.6 اذار

 1.9 2.9 17.7 13.3 13.9 3.9 6.4 9.7 9 5.5 نيسان
 1.2 3.1 23.5 15.8 13.4 3.7 4.2 6.2 8.6 6.2 مايس
 0.6 3.8 28.3 31 19.6 1.4 1.2 1 1.5 2.2 حزيران
 0.4 4 22.8 36 23.6 1.5 0.5 0.4 0.5 0.7 تموز

 0.2 3.43 23.4 34.3 21.2 1.2 0.7 0.5 1.2 1.3 اب
 0.1 3.1 27 23.7 16.2 1.9 1.6 1.5 2.6 3.5 ايمول

 0.6 3 20.1 15.3 13.8 2.1 3.8 6.2 6.7 4.6 تشرين االول
 0.2 3 15.8 16.4 16.3 2.1 3.5 7.4 7.9 3.1 تشرين الثاني
 0.2  11 14.5 19.6 2.1 4.4 10.2 8.5 2.2 كانون االول

 0.7 3.25 18.9 20.5 17.4 2.3 3.4 6.3 6.0 3.3 المعدل السنوي
.2010بيانات غير منشورة ، المناخ،قسـ  الجوية،اليياة العامة لؤلنواء  النقؿ،المصدر: وزارة 



)240) 
 

( وبذلؾ تحافظ التربة عمى رطوبتيا نسبيا كما توفر الظؿ 85ص، 1984)صفر،
 النسبي لمنباتات المجاورة.

 -التربة: التبخر وتممح  ثالثًا:

نمط مناخ  إلىيتصؼ مناخ منطقة البحث بأنو مناخ صحراوي جاؼ يرجع        
(Bwhs بموجب تصنيؼ كوبف المناخي الذي يرتفع فيو )التبخر السنوي  أجمالي
 أف أخرى(ممـ وبعبارة 102,3يتجاوز ) ( ممـ بينما المعدؿ السنوي لمتساقط ال3625,8)

ويؤثر  األقؿمرة عمى  35معدؿ كمية التبخر السنوي تفوؽ كمية التساقط بأكثر مف 
التبخر بشكؿ مباشر في التربة الزراعية فارتفاع معدالت التبخر وما يرتبط بو مف 

فوؽ الطبقة السطحية  األمبلحتراكـ كميات كبيرة مف  إلىفاؼ يؤدي ارتفاع حدة الج
لمتربة وبخاصة في ظروؼ مناخية محدودة المطر وغير منتظـ السقوط باستخداـ مياه 

الذائبة بيا وىو ما  ينطبؽ عمى الوضع الحالي لمنطقة  األمبلحري ترتفع فييا نسبة 
ة التبخر الشيري وكمية المطر ( توزيع كؿ كمي1ويوضح كؿ مف الجدوؿ رقـ)البحث 

( ومنيما يمكف 2والشكؿ ) (2004- 1961)الشيري في المنطقة خبلؿ الفترة بيف عاـ 
 -نستنتج الحقائؽ التالية : أف

 2004-1961تبمغ كمية التبخر السنوي لمنطقة البحث خبلؿ الفتر مف عامي  -1
كمية التبخر السنوي تفوؽ كمية المطر الساقطة  أف( ممـ ويدؿ ذلؾ 3625.8)

 مرة.35بحوالي 
 2004-1961يتراوح المتوسط الشيري لكمية التبخر خبلؿ الفترة بيف عامي  -2

وترتفع معدالت التبخر  تموز(ممـ  604.0)و الثاني(ممـ كانوف 77.8) ىي
في  أدناىا إلىخبلؿ شيور الصيؼ ونقؿ تدريجيا خبلؿ الخريؼ والشتاء لتصؿ 

( 2) في تموز شكؿ أقصاىابعد ذلؾ لتصؿ  ترتفع تدريجياكانوف الثاني ثـ 
 -أيموؿ)المطر االنخفاض في كميات التبخر يتفؽ مع شيور  أفويعني ذلؾ 

 (.مايس
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االرتفاع في كميات التبخر يوافؽ مع شيور الجفاؼ وىي عبلقة عكسية تؤدي  أما    
 إلىويؤدي ذلؾ  خاصة،ارتفاع التبخر مف التربة الزراعية خبلؿ شيور الصيؼ  إلى

سطح التربة ثـ  إلىة ووصوؿ المياه الجوفية بواسط الخاصية الشعرية بسرعة جفاؼ التر 
 األمبلح وترتفع بذلؾ نسبة سطحية،في صورة قشور ممحية  األمبلحتتبخر المياه تركة 

المياه داخؿ جسـ النبات وير فع مف ضغطو لدرجة  الذائبة في التربة مما يعوؽ حركة
اليو النبات يكوف في اشد الحاجة  أففي التربة ذاتيا رغـ  أوتجعمو يستقر في الجذور 

 .(85، ص1984،وآخروف األنصاري)

( فأنيا 4)المياه الجوفية وكما يتضح الجدوؿتعتمد الزراعة في منطقة الدراسة عمى      
ممـ وتعد مموحتيا عالية جدا وفؽ  7.5 إلىتحتوي عمى تراكيز ممحية ذائبة تصؿ 

ويبلحظ عمى  U.S.D 1954(Throne      ) األمريكيتصنيؼ مختبر المموحة 
ىذه التراكيز الممحية االزدياد مع حركة المياه الجوفية باتجاه الشرؽ وحسب الميؿ 

التبايف في تراكيز  أيضا، كما يبلحظ (53ص ،1988)شنوف،الطبوغرافي لممنطقة 
ميا فأنيا تقؿ نسبيا في الفصؿ البارد المطير وتزداد صىذه المياه ف المذابة في األمبلح

 األمبلحفي الفصؿ الحار الجاؼ وكذلؾ في بداية الموسـ الزراعي عنيا وذلؾ لغسؿ 
المتجمعة في التربة مف خبلؿ تكرار عممية الري ىذا فضبل عما تتميز بو ىذه المياه مف  

ويعد سيادة نسبة  واأليوناتوالكاتيونات  .S.ARارتفاع لقيـ امتصاص الصوديوـ 
الذائبة في التربة في منطقة الدراسة مؤشرا خطيرا في وجود المعدالت المرتفعة  األمبلح

تممح  إلىالذي يؤدي  األمرالذائبة في مياه الري،  األمبلح لمتبخر ، وارتفاع نسبة
ويترتب ضعؼ قدرة النبات  إلىالزراعية وارتفاع الضغط االزموزي مما يؤدي  األراضي

مما يقمؿ مساحتيا  األوراؽعمى ذلؾ نقص في نمو جذور النباتات وانخفاض وزف 
يؤدي  أخر، وبمعنى تح خبلليااء الناتج مف عممية النوبالتالي عدد الثغور التي يمر الم

نقص المجموع الجذري الذي يمتص الماء ونقص  إلىفي التربة  األمبلحارتفاع تركيز 
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المحاصيؿ  إنتاجيةالتي تنتج ىذا الماء ويكوف مف محصمة ذلؾ انخفاض  األوراؽ
 .المزروعة

 المتوسط الشيري لكمية التبخر في ىضبة النجؼ (3شكؿ )

 

 (4جدوؿ رقـ )

 ( نماذج6معدؿ نتائج ) الجوفية في ىضبة النجؼ الكيميائي لممياهالتحميؿ 

EC 
MMH/C 

M 

S.A.R 
ME/L 

P 
H 

Anions Cautions 
HEO 
3 

ME/L 

CO 
3 

ME/L 

SO 
4 

ME/L 

CL 
 

ME/L 

CA 
 

ME/L 

NA 
 

ME/L 

MG 
 

ME/L 
7.5 7 7.7 1.3 0.05 48.3 37.7 35.5 34.5 13.5 
 االتي:نمخص اىـ نتائج ىذه الدراسة عمى النحو  أفويمكف 
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لمنبات  األمثؿيشكؿ كؿ مف االنحراؼ الحراري عف الحدود الدنيا والعميا لمنمو  -1
وما يسببو مف انخفاض طوؿ الموسـ الزراعي واتجاىات الرياع وسرعتيا وما 
تسببو مف عواصؼ رممية وارتفاع معدالت التبخر بشكؿ كبير جدا وما يسيـ بو 

مشكمة تممح التربة تشكؿ ىذه العناصر المناخية الثبلثة خطرا مؤكدا عمى  في
الزراعة في ىضبة النجؼ وىي عناصر مناخية يصعب التحكـ بيا والتقميؿ 

محاوالتو  أف أالمف مستوى تكنولوجي  األسنافمنيا فعمى الرغـ مما وصؿ اليو 
لمتحكـ في العناصر المناخية الزالت متواضعة جدا وتمارس عمى مساحات 

ولذلؾ سوؼ يبقى ىذا الوضع المناخي ليضبة النجؼ  األرضمحدودة جدا مف 
 خطرا مستمرا ييدد الزراعة.

بشكؿ محدود خبلؿ  (ـْ  6)مف  اقؿ إلىفي منطقة البحث  درجة الحرارةتنخفض  -2
كانوف الثاني في حيف ترتفع درجة الحرارة  شيور الشتاء خاصة في شير

خبلؿ شيور الصيؼ وتتعرض زراعة المحاصيؿ  (ـْ 35)مف  أكثر إلىالعظمى 
المحاصيؿ  مف تعرض أكبرالصيفية لخطر التوقؼ عف النمو والذبوؿ بشكؿ 

الشتوية ليذا الخطر ويكوف موسـ النمو الزراعي الشتوي انسب مناخيا لمزراعة 
 الصيفي.مف مثميو 

 وأكثرىاالرياح تأثيرا عمى ىضبة النجؼ  أنواع أكثرتعد الرياح الشمالية الغربية  -3
تكرارا عمى منطقة البحث والرياح الشمالية تمييا الرياح الغربية ثـ الرياح 

ىـ أالغربية مف  والغربية والجنوبيةوتعد المنطقة الشمالية  الشرقية.الجنوبية 
 السنة. تأوقاالمصادر الماؿ عمى المنطقة معظـ 

ترتفع نسبة التبخر السنوي في ىضبة النجؼ لدرجة تفوؽ كميات المطر  -4
وترتفع معدالت التبخر خبلؿ شيور الصيؼ  األقؿمرة عمى 35السنوي بحوالي 

بالمقارنة بباقي فصوؿ السنة ويتوافؽ االنخفاض في التبخر مع شيور المطر 
 صحيح.والعكس 
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منطقة البحث نتيجة الرتفاع معدالت  ترتفع درجة المموحة التربة الزراعية في -5
 الذائبة في مياه الري. األمبلحالتبخر وترسب 

ترتفع نسبة الرمؿ في التربة الزراعية في ىضبة النجؼ نتيجة لزحؼ الرممي  -6
مف جممة التوزيع الحجمي لمحبيبات المكونة  (% 80) إلىعمييا حيث تصؿ 

 لمتربة.

 ات:ــالتوصي

يتوافؽ التركيب المحصولي مع الخصائص الحرارية لممنطقة حيث تزرع  أفيجب  -1
االنحرافات الحرارية السائدة وزيادة االىتماـ بزراعة  أكبرمحاصيؿ تتحمؿ بشكؿ 

 بالمنطقة.المحاصيؿ الشتوية باعتبارىا تنمو في انسب مواسـ النمو الزراعي 
 األسمدة إضافةمف خبلؿ يجب االىتماـ بتعديد خصائص التربة الفيزيائية وذلؾ   -2

السيؿ الرسوبي وذلؾ لتقميؿ  إقميـخمطيا مع تربة غرينية مزيجية مف  أوالعضوية 
 بالماء.مف نفاذية ىذه التربة وزيادة قدرتيا عمى االحتفاظ 

الفبلحيف والمزارعيف بالي زراعة المصدات الحية االقتصادية كأشجار الزيتوف  إلزاـ -3
السمبية  وأثارىاوالسدر والرماف التي تيب منيا الرياح السائدة لمتقميؿ مف سرعتيا 

 والنتح.لعمميتي التبخر  خبلؿ تنشيطيافي زيادة الضائعات المائية 
ممية تشجير الكثباف الرممية تقتصر جيود مقاومة الزحؼ الرممي عمى ع أاليجب  -4

بالمشتقات  كتغطية الكثباف أخرىوزيادة االستعانة بحموؿ  فقط.بغرض تثبيتيا 
 .واإلسمنتالنفطية او تغطيتيا بالحصى 

ة لغرض حماية المحاصيؿ باألغطية الببلستيكية بأسعار مدعوم تزويد الفبلحيف -5
 الحرارة.الشتوية خاصة الطماطة مف انخفاض درجات 

جاح باستخداـ الري ات الثمرية التي يمكف زراعتيا وبنع عمى زراعة الخضرو التشجي -6
ضمف  محاصيؿ العمؼ والحبوب أوزراعة الخضروات الورقية  بالتنقيط ومنع

التي تتطمب كميات  طريقة الري باأللواح باستخداـالمنطقة لكوف زراعتيا تقـو 
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في  األمبلحتركز  إلىكبيرة مف المياه والتي ترتفع ميا معدالت التبخر مما يؤدي 
 كبير.التربة بشكؿ 

 

 :ادرــاملص

عمـ المناخ التطبيقي، كمية التربية )ابف رشد(  أساسيات الصحاؼ،وميدي  باقر،فاضؿ  الحسني، -1
 .1990 الجامعة،مطبعة  جامعة،

 اآلداب،مجمة كمية  المناخية، األقاليـاستخداـ المعايير الحسابية في تحديد  حسيف،الشمش، عمي  -2
 .1972 - 1971األىمية، المطابع  الثالثة،السنة  الثاني،المجمد  رياض،

دار الكتب  بغداد، مؤسسة ،1ط ، مبادئ المحاصيؿ الحقمية،األنصاري، مجيد محسف وآخروف -3
 .1980 والنشر،لمطباعة 

 األرصاد أدارالعامة لمطيراف المدني،  اإلدارة الكويت، ،1ط المناخ والحياة، عزو،محمد  سقر،  -4
 .1984، الجوية،

جامعة  التربية،كمية  ماجستير،الطار، رسالة  ؿلتبل ةدراسة جيومرفولوجي حسف،فبلح  شنوف، -5
 .)غير منشورة( ،1988 بغداد،

 منشورة.بيانات غير  والمتابعة،شعبة المساحة  النجؼ،مديرية زراعة  -6
 منشورة.بيانات غير  والمتابعة،قسـ التخطيط  النجؼ،مديرية زراعة محافظة  -7
 المناخ،قسـ  العراؽ،الجوية والرصد الزلزالي في  لؤلنواءالييأة العامة  والمواصبلت،وزارة النقؿ  -8

 منشورة.بيانات غير  والزراعية،المائية  األنواءشعبة 
 منشورة.بيانات غير  ،2001 بغداد، المناخ،قسـ  الجوية، لؤلنواءالييأة العامة  -9

  -smith. k principles of climatology  England       

  - thorne D.W. and H.B. Peterson, soil there, fertile management, second, 
edition, new york   the blackstone co      . 
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 اي ملذيية اليجف وضواةيهلاحملصائص املياخ خلمكارىة مياخية 

Climatic comparison for domestic climate properties in and 
around Najaf 
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 املـكذمـة:

المدينة تشكؿ إقميما مناخيا خاصا يمثؿ ترجمة حقيقية لسموؾ  أفمف الثابت       
اإلنساف ويعد الفعؿ المتبادؿ بيف مختمؼ العوامؿ الطبيعية والبشرية والمعمارية في 

ويتصؼ مناخ المدينة بكونو مناخا محميا مقارنة بالضواحي والتي تتعيف  المدينة.
 المختمفة.خصائصو بوجود مرافؽ المدينة 

مناخ المدينة بحد ذاتو أنظمة مناخية مصغرة يطمؽ عمييا بالمناخ التفصيمي يشكؿ      
والتي تتوقؼ سماتو عمى عوامؿ منيا طبيعة األرض واتساع الشوارع ووجود الساحات 

المزروعة،  يمثبل، األراضوالمساحات المغمقة التي تشغميا األبنية كالمجمعات السكنية 
وجود البحيرات والبرؾ الصناعية وغيرىا فضبل مف  وغيرىا،المشاريع الصناعية  رانتشا
بتأثير اإلنساف في مجاالت األبنية  تفصيمية نشأتمناخ المدينة يضـ ظروفا مناخية  أف

 .تصفيتو مف عوالؽ الغبارمف خبلؿ  أوكعمميات تكيؼ اليواء بالتسخيف والتبريد 

درجات الحرارة تكوف أعمى بالمقارنة  فاف معدالتبالمقارنة مع الضواحي المزروعة      
مع الضواحي وكذلؾ كميات األمطار وتركز الجسيمات العالقة في اليواء ونسبة السحب 

ومف ناحية أخرى يشيد مناخ المناطؽ المدينة تراجعا في  الضباب،وتكرار حاالت 
  الرياح.المعدالت السنوية لكؿ مف اإلشعاع الشمسي والرطوبة النسبية وسرعة 

وطرؽ  اإلسمنتتركيب المدينة المتمثؿ في مباني  إلىىذا التبايف يرجع سببو     
 واتجاىاتيا،الشديد في ارتفاع المباني  وفي التبايف الشمسي.اإلسفمت الماصة لئلشعاع 

فضبل عف نشاطات  الرطبة،اختفاء المسطحات المائية والنباتية والتربة  أووالى قمة 
في استيبلؾ الوقود بشكؿ كبير وضخ كميات ىائمة مف اإلنساف اليومية التي تتسبب 

جميع ىذه العوامؿ  أف االحتراؽ.الغازات والحرارة والجسيمات في الجو جراء عمميات 
جعميا تختمؼ  المدينة مماتغيرات في الموازنة اإلشعاعية والحرارية والمائية في  إلىأدت 

 واضح.عف الريؼ المجاور ليا بشكؿ 
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المدينة ىو مناخ محمي تتصؼ بو مدينة كبيرة مقارنة مع الضواحي إذف مناخ      
(Suburbs).  

 اليجف:ملذيية العوامل املشثرة يف املياخ احمللي 

ما يجعميا تختمؼ عف مناخ  اعدة، وىذيتحكـ في المناخ المحمي المدينة عوامؿ      
 وىي:الضواحي المحيط بيا 

  الػػسطح.اختبلؼ مكونات  -1
 السطػػح.اخػػتبلؼ إشكاؿ  -2
 الوقود.حرؽ  معدالت  -3
 المائية والحرارية.  الموازنة  -4
    Lowry.      p))الجػوي. معدالت التموث  -5
 

  السطح:اختالف مكونات  -1

حيػث المػباني اإلسمنػتية والطػرؽ  السطح،في المدينة يغمب الطابع الصمب عمى       
وباستطاعة ىذه المواد توصيؿ الحرارة بحوالي ثبلثة أضعاؼ  مبمطة. إسفمتية واألرصفة

 تساوي ثبلثةفالحرارة النوعية لمخرسانة والرمؿ الجاؼ  الرطبة،سرعة توصيميا في التربة 
ذا ( ل95ص ،1979وآخروف ، )حديد،إضعاؼ سرعة توصيميا في التربة الرطبة 

في وقت اقؿ وعند نياية كمية مف الحرارة  أكبربإمكاف مواد سطوح المدينة امتصاص 
النيار تكوف سطوح المدينة قد خزنت كميات كػبيرة مػف الحػرارة تفػوؽ الكمػيات التي 

 .   Lowry       p  )الريؼ. خػزنيا حجػػـ مػماػثؿ مف الػػتربة الرطبة في 

لنوعية المواد المستخدمة في البناء بصورة عامة وفي الشوارع بصورة خاصة  أف     
 أوتأثيرات في المناخ المحمي لممدينة وخاصة في كمية اإلشعاع الحراري الممتص 



 

(151) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

إذ تتبايف  المكشوفة.المنعكس مف ىذه المواقع وىذا يرتبط بنوعية ومواصفات ىذه المواد 
حجر  ببلط، رمؿ، إسفمت، خرسانة، حشائش،المواد التي تغطى بيا الفضاءات مف 

وغالبا ما يأخذ بنظر االعتبار العامؿ االقتصادي الذي يطغي عمى جميع االعتبارات 
فيستخدـ اإلسفمت في تعبيد الشوارع واألرصفة المخصصة لحركة  المناخية.والسيما 
ينة النجؼ فيذه المادة غير مبلئمة لمظروؼ المناخية المتطرفة لمد والساحات،السابمة 

مف حيث اإلشعاع والتوصيؿ الحراري الكبير والف الشوارع مصدر مف مصادر الحرارة 
يجب التقميؿ مف استخداـ اإلسفمت في األماكف  السكنية. لذااإلضافية داخؿ المناطؽ 

يرفع التبايف في درجة حرارة اليواء  أفاإلسفمت لو قابمية  حالضرورية، فسطغير 
مقارنة بالمناطؽ المجاورة فيكوف لو تأثير سمبي في  ( ـْ 44أكثر مف ) إلىالمبلمس 

 .(114ص ، 1977 ،اناتولي)المناخ المحمي لممدينة 
السطح المغطى باإلسفمت قد ترتفع درجة حرارتو  أفوقد أكدت إحدى الدراسات      

مجاورة وقد ترتفع درجة حرارة زيادة عمى السطوح ال ( ـْ 20بعد الظير صيفا أكثر مف )
 ـْ  (80)حدود  إلىصيؼ العروض المدارية وشبو المدارية  االسفمتية فيالسطوح 

بينما في المناطؽ الريفية تكوف اغمب األراضي  (.25– 24ص ،1991موسى، )
 باإلسفمت.غير معبد  وطرقيا ترابيةمغمورة بالمياه  أومغطاة بالنباتات 

   :السطحاختالف شكل  -2

في حيف يغمب  ،وأشكاليا واتجاىاتيايوجد في المدينة تباينا كبيرا في حجـ األبنية      
فالجدراف واألسقؼ والشوارع في المدينة تشكؿ خميطا مف  الريؼ،الطابع المسطح عمى 

السطػوح العػاكسة لئلشعػاع الشمػسي والماصػة لو فعػندما يصػطػدـ اإلشعاع الشمسي بأي 
أساسية تتمثؿ في االمتصاص واالنعكاس  تثبلثة تعديبل ىإلسطح فانو يتعرض 

حيث  الشمسي،امتصاص اإلشعاع  مف عمميةواف تنوع سػػطح المدينة يزيد  واالنتشار.
اعتراض مف سطح أخر نتيجة اختبلؼ  إلىأي سطح  واالنتشار مفيتعرض االنعكاس 
فالجزء المنعكس مف ىذا السطح يسقط عمى الجزء المقابؿ  المباني،واجيات وارتفاع 
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العممية عدة مرات مما يقمؿ مف نسبة  روىكذا تتكر  كذلؾ،ويتـ امتصاص جزء منو 
 الريفية يقتصراالمتصاص في المناطؽ  أف( بينما نجد 1الفضاء شكؿ ) إلىاالنعكاس 

 (     wine     pعمى الجزء األعمى مف النباتات فقط 

وترتفع درجة حرارة اليواء بصفو أساسية عف طريؽ اتصالو بالسطح الساخف بدال       
وليذا فاف المدينة تشكؿ نظـ عالية القدرة في استغبلؿ  المباشر.مف اإلشعاع الشمسي 

اإلشعاع الشمسي لتسخيف كميات كبيرة مف اليواء إضافة إلى ذلؾ تعتبر مباني المدينة 
 ؿ مف كميات الطاقة المنقولة أفقيا خارج حدودىاعامؿ معرقؿ لحركة الرياح وتقم

 (93العدد  ،1981 كمونو،)

    الطاقة:اختالف معدالت حرق الوقود وتوليد  -3

المصانع حيث تنتشر  المدينة،أجواء  وانبعاثيا فيتتنوع مصادر توليد الطاقة     
ومكيفات اليواء التي تطرح  والمطابخ.النقؿ المختمفة ووسائؿ التدفئة المنزلية  ووسائؿ

 الصيؼ،الشوارع مف اجؿ تبريد ىواء المنازؿ والمكاتب خبلؿ فصؿ  إلى اليواء الساخف
كؿ  ساحة وفيومولدات الطاقة الكيربائية الصغيرة والكبيرة المنتشرة في كؿ وفي كؿ 

 بيت.  
 إلىعف مولدات ضخمة لمطاقة وانبعاث الحرارة  الحقيقة عبارةفالمدينة أصبحت في     

الجو خبلؿ فصؿ الصيؼ وحتى فػي فصؿ الشتاء عند استخداـ وسائؿ التدفػئة. إذف 
في يوجد في المديػػنة الكثير مف مصادر انبعػاث الحرارة التي تفػوؽ ما ىػو موجػود عميو 

الناتجة عػف حرؽ الوقود كمية الحرارة  أففعمػى سيبؿ المثاؿ تشير التقديرات  األرياؼ.
نيويورؾ خبلؿ فصؿ الشتاء تعادؿ ضعؼ الحرارة الشمسية الساقطة عمى  في مديػػػنة
 .   Masrsh      p )المدينة 
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  :اختالف الموازنات المائية والحرارية-4

 يسيؿ لممدينةتتميز المدينة عف الريؼ باف معظـ شوارعيا وأرصفتيا معبدة وىذا      
 أوالغرض. عممية التخمص السريع مف مياه اإلمطار عبر نظـ ىندسية أعدت ليذا 

 إنيا تقـوحيث  لمماء،تكوف تربتيا رممية وتمتمؾ الرماؿ خاصية النفاذية الجيدة 
تمتاز الرماؿ باختفاء المجرى المائي العموي  فوقيا حيثطمة ابامتصاص كافة المياه الي

فوقيا الف الماء النافذ عبر مسامات الرماؿ ال تستطيع البقاء مدة أطوؿ فوؽ السطح 
جفاؼ الرماؿ الستوجب ضياع نسبة  أف األسفؿ. إلىبحيث تتسرب كميات كبيرة منو 

قة اإلشعاع امتصاص الرماؿ لطا أف الرمؿ، كمامف الطاقة في تبخير المياه مف سطح 
الشمسي الحرارية تصرؼ باألساس في تسخينو. أما في المناطؽ الريفية فاف جزء مف 

عف كوف المنطقة تشتير  بالتربة فضبلماء المطر يخزف عمى السطح عمى شكؿ رطوبة 
ذلؾ فالماء  الغمر( وعمىخبلؿ فصؿ الصيؼ بزراعة الرز بطريقة األلواح المستطيمة )

 الصيؼ،السطح واليواء في فصؿ  والنتح وتبريدعممية التبخر  ـالوقت إلتمامتوفر طيمة 
توجو الطاقة اإلشعاعية  المدينة فاففي  محدودة جداً ونظرا الف فرص التبخر والنتح 

إلى عممية تسخيف السطح واليواء بدال مف التبريد كما ىو الحاؿ في الضواحي.  أساسا
 .(192،ص1990 الحسني،)

  :الجوياختالف معدالت التموث  -5
وتنوع  فييا.إعداد سكانيا وبناء الصناعات المختمفة  نمو المدينة وتزايدصاحب      

النفايات المختمفة كما تعد وسائؿ النقؿ  مشكمة تصريؼتمؾ الصناعات بروز 
والمواصبلت وبخاصة السيارات والشاحنات إحدى مصادر تموث اليواء الرئيسة في 

عمى الوسائؿ المختمفة وعمى  عنيا اعتماداات الناتجة كمية المموث المدينة أيضا وتختمؼ
تعج  نرى المدينةلذا  معينة.حالتيا وطرؽ مساراتيا وكثافة الحالة المرورية في فترة 

كبيرة مف  تقذؼ بكمياتوغيرىا مف وسائؿ النقؿ والتي  مف والسياراتبإعداد كبيرة 
 أجوائيا.المموثات في 
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ومف المناطؽ المزدحمة والمسببة لمتموث اليوائي في مدينة النجؼ منطقة ساحة      
 –ثورة العشريف التي تتوسط الشوارع األربعة الرئيسة في مدينة النجؼ وىي )نجؼ 

 نجؼ أبو صخير شارع اإلماـ عمي )ع( باتجاه مركز المدينة. كرببلء، -نجؼ كوفة،
واف حجـ المرور غير  عالية،ي المدينة نسبة التموث بسبب وسائط النقؿ ف أف     

أي أعمى مف الحجـ المسموح بو بيئيا في  العالمية،متطابؽ مع المحددات البيئية 
لذا يمثؿ مركز المدينة  بؤرة التموث الرئيسة  نظرًا  (.223ص، 2010 ،)شبعالمدينة 

أجوائيا مف السيارات ومف المنشآت الصناعية  إلىلحجـ المموثات الضخمة التي تضخ 
والطابوؽ الجيري والثرمستوف ومعامؿ الجص  التي تحيط  اإلسمنتالمتمثمة بمعامؿ 

ومف المنازؿ التي تطرح في الجو كميات ضخمة مف المموثات .لذا أصبحت  ،بالمدينة
ربوف نتيجة الك أوكسيدأجواء المدينة مشبعة بشكؿ كبير بالغازات واألبخرة مثؿ أوؿ 

 ،الكبريت الناتج عف احتراؽ أنواع الوقود أوكسيد ،الغبار ،احتراؽ وقود المحركات
النتروجػيف واكػبر مػصادر التػموث خطورة ىػي الناتجة عف الصناعات باعتبار  أكاسيد

طرقيا ومػوادىا الخػاـ ومنتجاتػيا الصناعػية مصػدرا ليػذا التموث حيث تصؿ نسبتو في 
وتشير  ،نتيجة لتركز وسائؿ النقؿ والمناطؽ الصناعية فييا (% 60)نحو  إلىالمدينة 

أجواء المدف بشكؿ عاـ تحتوي عمى عشرة إضعاؼ ما تحتويو أجواء  أف إلىالدراسات 
 أوكسيدالريؼ مف الجسيمات الصمبة  و أكثر مف خمسة إضعاؼ مف غاز ثاني 

 25)الكربوف، وأكثر مف  أوكسيدالكبريت وأكثر مف عشرة إضعاؼ مف غاز أوؿ 
 (.22-20ص، 1984 ،)وودالكربوف  أوكسيدمف غاز ثاني  (ضعؼ

فاإلنساف عندما  ،ولتموث اليواء تأثير عمى صحة اإلنساف والنبات والحيواف     
فانو يؤدي  ،الكربوف أوكسيديستنشؽ اليواء المموث وخاصة اذا كاف حاويا عمى أوؿ 

ذا زادت نسبتو عف  إلىتقميؿ مقدار األوكسجيف في الدـ الذي يحمؿ  إلى األنسجة وا 
المقدار المسموح بو في جو المدينة فانو يؤثر عمى تفكير اإلنساف ويقاسي فييا 
مراض القمب واألوعية الدموية وأمراض الرئة المزمنة  األشخاص المصابيف باألنيميا وا 
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ز جيا إلىالكبريت فيسبب تأثيرات مؤذية  سيدأوكأما أوؿ  ،وأمراض الغدة الدرقية
 )فضيؿ،كما يسبب النتروجيف حاالت مرضية لئلنساف  وكذلؾ األوعية الدموية،، التنفس
 (.404-398ص ،1985

 المموثات.كما تؤثر درجة القرب والبعد مف مصدر التموث تأثير عمى مدى تركز     
لذا  المموثات.كثافة المموثات الجوية تتناسب عكسيا مع البعد عف مصادر تمؾ  أففنجد 

فاف األبنية المشيدة عمى الطرؽ المزدحمة بالحركة المرورية لمسيارات تكوف اشد عرضو 
كما نجد المموثات المنزلية تكوف أكثر  الطرؽ.لممموثات مف باقي األبنية البعيدة عف تمؾ 

 أجواء مكبات القمامة مميئة بالمموثات الناجمة عنيا رانية. وافالعمتركيزا في المناطؽ 
( Mcloughlin      P  . 
يزداد تموث ىواء المدينة عندما تكوف الرياح خفيفة السرعة وتقؿ المموثات في حالة     

  االتي.موضح في الجدوؿ  الريح كمااشتداد سرعة 
                 

 اليواء مع سرعة الرياحعبلقة تركيز تموث  (1جدوؿ )

 الحساب اإلحصائي الرصد الميداني ثاسرعة الرياح ـ / 
0,2 0,237 275% 
0,5 0,147 170% 
1,0 0,128 135% 
1,5 0,126 123% 
2,5 0,125 114% 
3,5 0,119 110% 
4,5 0,99 108% 
5,5 0,88 106% 

 .                                               1981بغداد 93دالصغيرة، العد ةالمدف، الموسوعتموث البيئة وتخطيط  كمونو، ؽحيدر عبدا لرزا-المصدر:          
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تركيز المموثات في الغبلؼ الغازي تتناسب عكسيا  أفيتضح مف الجدوؿ السابؽ     
أكػثر ما تصػؿ إليو نسبة الػتموث  أف. كما (   LAMBA       P)مع سرعة الرياح 
ىو  الشتاء كماما يحدث في أوقات  منخفضػة ذلؾاليواء  درجػػة حرارةعػندما تكػوف 

 .(2الجدوؿ )مبيف في 

 حرارة اليواء المموثات ودرجةالعبلقة بيف نسبة تركز  (2جدوؿ )

 2ـ /نسبة تركز التموث ألدخاني مميغراـ درجة حرارة اليواء ـْ 
 0,074 20ػػ30
 0,086 10ػػ20
 0,121 الى صفر10

 0,128 10ناقص  إلىصفر 
 0,181 30الى 20ػػ
 0,250 40الى ػػ30ػػ

 .1981، داألوؿ، بغدا دالعراقية، العدحماية وتحسيف البيئة  ةجمعي البيئة،مجمة -المصدر: 
 

كما تؤثر درجة رطوبة اليواء كثيرا في توزيع المموثات أيضا فيزداد تركز المموث     
  (3الجدوؿ )عند ارتفاع رطوبة اليواء ونشوء ظاىرة الضباب كما يظير في 

  



 

(157) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

 العبلقة بيف نسبة تركيز المموثات ورطوبة اليواء( 3)جدوؿ رقـ 

 2ـ/ مميغراـ /نسبة تركيز المموثات رطوبة اليواء النسبية %
 0,076 40ػػ30
 0,9 50ػػ40
 0,95 60ػػ50
 0,113 70ػػ60
 0,121 80ػػ70
 0,134 90ػػ80
 0,142 100ػػ90

            سابؽ.مصدر  العراقية،البيئة جمعية حماية وتحسيف  البيئة،مجمة -المصدر:          

 النجف:المحمي لمدينة  خصائص المناخ

 بالتسػاوي إال إنػو يسقط اإلشعاع الشمسيتستمـ مدينة النجؼ والريؼ المجاور ليا     
الفضاء  إلىعمى ارض الريؼ المنبسطة بزاوية شديدة الميؿ مما يؤدي انعكاس اغمبو 

ويتـ استغبلؿ الجزء المتبقي منو في عممية التبخر لمماء مف التربة الرطبة والندى مف 
  السطح.عمى أوراؽ النباتات بدال مف عممية تسخيف 

الشمػسي اإلشعاع  قائمة معأما في المدينة فػاف جدراف المباني تصنع زاوية شبو     
عف اختفاء  امتصاصو. فضبلمف معدؿ ( ويزيد )االلبيدوفرص االنعكاس  يقمػؿ مف مما

مصادر الماء يجعؿ اغمب الطاقة الممتصة تنتقؿ في عممية تسخيف سطح المدينة 
وىوائيا منذ المحظات األولى مف وصوؿ اإلشعاع الشمسي وبمرور الوقػت ترتفع زاوية 
سقػوط اإلشػعاع الشمسي فيضعؼ عامؿ االنعػكاس مػف عمى سطػح ارض الريؼ ويزداد 

معدؿ مقارب مف معدؿ المدينة لذا يأخذ ىواء  إلىيصؿ  أف إلىاالمتػصاص  عامػؿ
أما بالنسبة إلى ىواء المدينة فانو درجة حرارتو ارتفعت منذ  بسرعة.الريؼ في التسخيف 
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ليذا السبب تتقدـ المدينة عف الريؼ في موعد تسجيؿ قمة الحرارة  ذلؾ.فترة سبقت 
 (.180ص .1982والحسني، )حديد اليومية 

 ( 1شكؿ )

 االنعكاس مف عمى واجيات المباني المختمفة األحجاـ واالتجاىات رتكرا

 
يتركز اليواء الساخف في وسط المدينة وتكوف جميع مستوياتو اسخف مف ىواء      

وبحموؿ منتصؼ النيار تقريبا يتمدد ىذا اليواء بما فيو  ،الطبقات المناظرة ليا في الريؼ
الكفاية وتبدأ تيارات تصاعدية خفيفة في التكويف، ونتيجة لذلؾ فاف ىواء المدينة يستمر 
في الصعود ويحؿ محمو ىواء سطحي بارد نسبيا قادـ مف الريؼ ويكوف عمى ارتفاعات 

خػارج حدود المديػنة  إلىبعد منخفضة ، يسخف ىذا اليواء ثـ يصعد لكي يخرج فيما 
األسفؿ عمى ارض الريؼ   إلىيبرد يستقر وييبط  أفوبمجرد  ،وعػمى ارتفاعات أعمى

ومف ثـ يتحرؾ سطحيا باتجاه المدينة وباقتراب منتصؼ النيار تسقط أشعة  ،الفسيحة
الشمس عمى الريؼ بزاوية مرتفعة مما يتسبب في تناقص الفروؽ الحرارية بينة وبيف 

وبالتالي فاف اليواء الصاعد مف مركز المدينة ليس اسخف بكثير مف اليواء ، ينةالمد
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ومع مرور الوقت ، المحيط بالريؼ مما يتسبب في إضعاؼ دورة اليواء خبلؿ الظييرة
وفي نفس الوقت تبقى جدراف المدينة عمى ، تتناقص زاوية سقوط اإلشعاع باالنعكاس
النعكاس . واف كثرة االمتصاص والتسخيف يؤدي زاويا مرتفعة مما يعني ذلؾ قمة فرص ا
 أف إلىوتنشيط الدورة اليوائية مف جديد  والمدينة،إلى كبر الفروؽ الحرارية بيف الريؼ 

الميؿ يفقد الريؼ حرارتو بمعدؿ أسرع  ؿالغروب، وخبلأقصى معدؿ ليا قبيؿ  إلىتصؿ 
 (.232ص، 1990، والصحاؼالحسني )المدينة مما ىو عميو في 

 ىما:فالريؼ يفقد حرارتو بطرقتيف 

حبلؿ محمو ىواء  -1 التدفؽ الحراري / حيف تعمؿ الرياح عمى إزاحة اليواء الدافئ وا 
  بارد.

 الصافية،اإلشعاع األرضي / يزداد الفقداف اإلشعاعي لحرارة األرض في الميالي  -2
أما في المدينة فاف الوضع يختمؼ عف ذلؾ حيث تبقى جيوبا مف اليواء الدافئ ىنا 

فضبل عف ذلؾ فاف اليواء مازاؿ  األعمى، إلى اليواء الصعود عوىناؾ وال يستطي
وعمى الرغـ مف  النيار،يحصؿ عمى حرارة قد خزنتيا جدراف المباني والطرقات خبلؿ 

معدؿ الفقداف الحراري في  أف أالالمدينة والريؼ يفقداف كبلىما الحرارة خبلؿ الميؿ  أف
مما يجعؿ فروقات الحرارة بينيما قبػػؿ شروؽ الشمس في  المدينة،مف  أكبرالريؼ 
نأخذ في  أفإلى ما ذكر يمكف  ةإضاف     Lowry       p)) (ـْ 3 -2)حدود 

 إلىالمنازؿ والمصانع ووسائؿ النقؿ مما يؤدي  الحسباف الطاقة اإلضافية المنبعثة مف
ويجعؿ مناخ المناطؽ المدينة يختمؼ تماما عف مناخ  الحرارية، تزيادة الفرو قا

 الريؼ.

 أفكما  وغازات،لذا فاف المصانع ووسائؿ النقؿ تبعث في جو المدينة حرارة وغبار      
 الصيؼ فيالتبريد في فصؿ  وتسيـ أجيزة الحرارة،المنازؿ تعد مصدرا ىاما النبعاث 

 إلىفؤلجؿ تبريد ىواء المنازؿ يطرح اليواء الساخف  الخارجي،زيادة درجة حرارة اليواء 
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جو المدينة يزداد خبلؿ  إلىمعدؿ انبعاث الحرارة والغازات والغبار  أفعمما  الخارج.
 والمدينة.الحرارية بيف الريؼ  تالنيار مما يزيد الفرو قا

المدينة( تكوف محممة بكميات كبيرة مف  مف)األعمى  إلىتيارات اليواء الصاعدة  أف    
جسيمات الغبار والدخاف الناتجة عف تفاعؿ المواد الداخمة في الصناعة ومف عمميات 
احتراؽ الوقود إال إف الجسيمات الثقيمة سرعاف ما تسقط بعد فترة وجيزة مف صعودىا 

بينما تبقى الجسيمات الدقيقة معمقة في اليواء لفترة طويمة  الضواحي،وانتقاليا إلى أجواء 
أجواء الضواحي. أما الجسيمات الدقيقة جدا فيي تبقى  وانتقاليا إلىمف صعودىا 

 (.281ص.1989األستاذ،  ةالحسني، مجم) طويمةمتأرجحة في اليواء لمدة 
ارية عمى شكؿ قبة استمرار انبعاث الجسيمات وانتقاليا في الجو يكوف طبقة غب أف     

 عظػيمة تغػطي المدينة مػف جميع جياتػيا وتؤثر بصورة واضػحة في مػناخ المػديػنة. 
نقطة  خفضيا إلى إلىفي األجواء الصافية يفقد الجو حرارتو باإلشعاع مما يؤدي     

فيتكاتؼ بخػػار الماء الموػجود فػي الجػو  (.206ص،  1985)عبد السمطاف، الندى 
وتزداد كثافة  الغبارية،الضباب في أعمى القبة  وفعمى الجسيػمات العالقػة بالجػو ويتكػ

سطح  إلىاألسفؿ إلى أف يصؿ الضباب  إلىالضباب مع مرور الوقت بالنمو التدريجي 
لمدينة في تسيـ ضبخنة ىواء ا الضبخاف(األرض في شكؿ ضباب مخموط بالدخاف )
وجود الضباب يقوي مفعوؿ قبة  أف المدينة.إضعاؼ معدؿ الفقداف اإلشعاعي لحرارة 

وتبعا  الغبار(قبة  )خارجاألعػمى  إلىالػغبار في إعاقة الجسيمات العالقة مف الصعود 
لذلؾ فاف المموثات تزداد يوـ بعد يوـ وتزداد ضبابية اليواء مع مرور الوقت في حالة 

ىطوؿ أمطار  أوقوية تسيـ في نقؿ الغبار والمموثات خارج المدينة  عدـ وجود رياح
تنظؼ اليواء منو فاف ضبابية الجو تزداد مع مرور الوقت ال يستطيع اإلشعاع الشمسي 

لذا يعمد السكاف عمى حرؽ  ضئيمة.في فصؿ الشتاء مف عبور قبة الغبار إال بنسبة 
مما يضيؼ كميات أخرى مػف  الوقود العضوي لتعويض النقص الحاصؿ في الطاقة

 (.المموثػات في الطبقة اليوائية السفمى ويتكوف نتيجة لذلؾ الضباب الدخاني )الضبخاف
الريفية بالمناطؽ  الضباب مقارنةمدينة النجؼ تتصؼ بتكرار عاؿ لحدوث  أفويظير 
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ي مما ف أكبرتركيز المموثات في الطبقة الجوية السطحية لممدينة بنطاؽ  إلىيشير  مما
باقي مناطؽ الريفية المجاورة حيث يتضح وجود مركز عاؿ ليذا العنصر المناخي في 

 K. Smith. principles) مدينة النجؼ ذات الخاصية المناخية شبة الصحراوية
      p   ).                                  

النجؼ مناخ مدينة  ( أف5( و)4يتضح مما سبؽ ومف خبلؿ المقارنة بيف الجدوؿ )     
 اآلتية.عف مناخ الريؼ المجاور ليا ويمكف تحديد ذلؾ االختبلؼ في النقاط  يختمؼ

        بمعدؿاف كميات اإلشعاع الشمسي الساقطة عمى األسطح األفقية بالمدينة اقؿ -1
المدف بصورة عامة تحصؿ عمى أشعة  أفكما  الريؼ.عف ىو عميو في  %( 5)

%( في الشتاء 30%( في الصيؼ وحوالي )5بنفسجية وفوؽ بنفسجية اقؿ بحوالي )
 (.205ص، 1982والحسني، )حديد 

فيواء المدينة محمؿ  المموثات.كثرة  إلىويرجع سبب نقصاف اإلشعاع بالمدينة      
 )الضبخاف( الماءتصبح نويات تكاثؼ لبخار  العالقة التيبكميات كبيرة مف الجسيمات 

خبلؿ بعض ليالي الشتاء وتتأثر بيذه الحالة األحياء الشمالية مف المدينة بسبب كثرة 
 كرببلء. -المموثات التي تقذؼ بيا معامؿ الجص المنتشرة عمى طريؽ نجؼ

نقصاف اإلشعاع الشمسي في المدينة يختمؼ بيف الشتاء والصيؼ حيث يبمغ ىذا  أف    
التناقص أقصاه خبلؿ فصؿ الشتاء بسبب ميبلف زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي. األمر 

تعديبلت كبيرة مما  إلىالذي يتحتـ عميو عبور مسافة كبيرة مف الغبلؼ الجوي فيتعرض 
 ،ص وتشتيت واالنعكاس بفعؿ مكونات الجويعرضو إلى الكثير مف عمميات االمتصا

 الواصؿ.وتزداد كثافة القبة الغبارية مما يقمؿ مف نسبة اإلشعاع 
أما خبلؿ فصؿ الصيؼ فاف ارتفاع زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي يقمؿ مف المسافة     

والتعديبلت  أقصرالتي يخترقيا اإلشعاع الشمسي خبلؿ الغبلؼ الجوي وبذلؾ تكوف 
 مما يقمؿ مف معدالت االنعكاس واالمتصاص واالنتشار. فييا اقؿ
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ي المدينة اقؿ مف الريؼ المجاور بحوالي ػػػػػاح فػػػػػرعة الريػػػػنوي لسػػػدؿ السػػالمع -2
ثا بينما وصؿ \( ـ 3,2%( حيث بمغ معدؿ سرعة الرياح في مدينة النجؼ ) 20-30)

بسبب المباني الموجودة في  وذلؾثا  \( ـ 4,2إلى )معدؿ سرعة الرياح في الضواحي 
  .(.   Mitchell       P  المدينة التي تعرقؿ حركة الرياح وتضعؼ سرعنيا

%(ـ وذلؾ بسبب  6يزداد المعدؿ السنوي لدرجات الحرارة في المدينة بحوالي ) -3 
الكفاءة العالمية لمواد البناء في امتصاص اإلشعاع الشمسي واالحتفاظ بو إضافة إلى 
تسرب جزء مف الطاقة المستعممة في الصناعة والوسائؿ النقؿ واألغراض المنزلية 

ـْ في حيف 25,9)إلى العاـ لدرجة الحرارة في مدينة النجؼ  ووصؿ المعدؿ والتجارية.  )
ـْ 1,3مقدارىا ) ىناؾ زيادة أفوىذا يعني  ـْ  (24,6)ليا لحراري السنوي كاف المعدؿ ا  )

رفع درجات الحرارة  إلىالحالية التي أدت  بالتغيرات المناخية الزيادة مرتبطةوىذه 
.( 24,4أما في الضواحي فقد بمغ المعدؿ السنوي لدرجة الحرارة ) عالميا،  ـْ
ـْ 32,7إلى )ووصؿ معدؿ درجات الحرارة العظمى لمدينة النجؼ       بالنسبة  أما( 

.( 30,4) إلىلمضواحي فيصؿ معدؿ درجات الحرارة العظمى  ىناؾ زيادة  ادف ـْ
ـْ في معدؿ درجات ا لحرارة العظمى في مدينة 2,3)مقدارىا   النجؼ.( 

الكتمة الحضرية فسوؼ تظير وفي حالة توصيؿ خطوط تساوي الحرارة لبيانات       
توزيعا دائريا تتمركز فيو قمة الحرارة في وسط المدينة مما جعؿ عمماء المناخ يطمقوف 

( إذ يمكف إرجاع ظاىرة heat Islandة )ذا التوزيع ظاىرة الجزيرة الحراريعمى ى
عوامؿ أخرى ومف خبلؿ دراسات  إلىظروؼ المدنية نفسيا وليس  إلىالجزيرة الحرارية 

 ( اتضح ما يأتي.Mitchellباحث ميتشؿ )ال
إف ظاىرة الجزيرة الحرارية تظير بشػكؿ واػضح في الػمدف الكػبيرة والصغػيرة عػمى  - أ

أو جبمية وعميو يجب إبعاد عامؿ السطح كمسبب ليذه  المنبسطة منياحػد سواء 
 الظاىرة.
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 أياـسجبلت درجات الحرارية اليومية تظير وجود اختبلفات واضحة بيف  أف -ب
توقؼ الكثير مف المصادر  إلىالعطؿ وبقية أياـ األسبوع ويرجع السبب في ذلؾ 

 خبلؿ أياـ العطؿ واشتغاليا خبلؿ األياـ األخرى. ةالصناعية النبعاث الحراري
ىناؾ عبلقة ارتباط قوية بيف  أفمف تحميؿ سجبلت إعداد السكاف والحرارة وجد  -ج

 الحرارية.زيرة ظاىرة الج وظاىرة وشدةإعداد السكاف 
         بحوالينوي لمريؼ ػؿ مف المعدؿ السػالمدينة اق نوي فيػالسدؿ الرطوبة ػاف مع-4
.  فخبلؿ الفترات أكبرالمعدؿ السنوي لمتساقط في المدينة  أففي حيف  (% 5.7)

مائية  رالخالية مف المطر تنخفض الرطوبة النسبية في المدينة لعدـ توفر مصاد
 (% 3) إلىويقؿ فارؽ الرطوبة النسبية بيف المدينة والريؼ خبلؿ فصؿ الشتاء  لمتبخر،

أما خبلؿ الصيؼ فاف ارتفاع الحرارة ينشط عممية التبخر  الريؼ،بسبب قمو التبخر في 
. وعمى (% 9,5) إلىفي الريؼ ويقؿ في المدنية النعداـ المصدر المائي فيكبر الفارؽ 

 (% 10)إمطارىا أكثر بحوالي  أف أالؼ مف الريؼ المدينة أكثر جفا أفالرغـ مف 
حدوث تساقطات خفيفة عمى شكؿ رذاذ عمى مساحة المدينة  إلىفي ذلؾ  ويرجع السبب

بسبب تكوف تيارات تصاعدية محمية بفعؿ التسخيف اإلضافي الناتج عف ظروؼ المدينة 
 والصناعية.الطبيعية 

( 5)مف  أكثر مدينة النجؼ يبمغالمعدؿ السػنوي لتكرار حدوث الضػباب في  أف -5
توفر نويػات التكاػثؼ  الريؼ بسػببالنصؼ في  إلىمرات في حيف لـ يصؿ ىذا التكرار 

                                               أخرى. مف جيةالغبارية  تسببيا القبةمف جيػة والى التغػذية االرجاعية التي 
حيث يتناقص اإلشعاع الشمسي في الشتاء بسبب صغر زاوية اإلشعاع الشمسي      

زيادة معدالت تكوف الضباب والذي  إلىواإلعاقة التي تسببيا قبة الغبار مما يؤدي 
وىكذا يزداد الوضع  الضباب،تناقص اإلشعاع واالستمرار في كثافة  إلىبدوره يؤدي 

العامة سوًء وال يتغير إلى األحسف إال بحدوث تغير جذري في أنظمة الضغط والرياح 
 .(279ص ،1989 الحسني،)
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الشتاء في المدينة ىو انخفاض  بوىناؾ سبب أخر يسيـ في زيادة تكرار ضبا     
فخبلؿ فترات االنقبلب الحراري التي تعقب موجات البرد يضطر السكاف  الحرارة.درجة 

تصاعد كميات كبيرة مف الجسيمات  إلىلتدفئة منازليـ بحرؽ الوقود العضوي مما يؤدي 
واألبخرة والغازات في الوقت الذي يكوف فيو ىواء المدينة شديد االستقرار مما يؤدي 

الضبخاف حيث يتكاثؼ بخار الماء عمى  شحف اليواء بالمموثات ويتكوف إلىبدوره 
الكبريت والنتروجيف والكربوف في قطرات الضباب  أكاسيدوتذوب  العالقة،الجسيمات 

الرئتيف وتحدث بيا أضرار  إلىمحولة إياىا إلى أحماض مخففة تتسمؿ مع ىواء الشييؽ 
بالغة. أف تكوف الضبخاف الكثيؼ يعرقؿ بدوره تسػرب اإلشعػاع الشمسي خبلؿ النيار 
مما يتطػمب استيبلؾ المزيد مف الوقود ألغراض التدفئػة وىػذا بدوره يزيػد مػف كػثافػة 

تغير  ىذا الوضع القائـ إال بحدوث روال يتغي قاتمة،معدالت الضبخاف إلى أف يصؿ إلى 
كأف يتحرؾ نحو اإلقميـ منخفض جوي يتسبب في  –في طبيعة الكتؿ اليوائية المسيطرة 
وىكذا فاف أزمة التموث الجوي الحادة التي  جديد.إزاحة ىواء المدينة واستبدالو بيواء 

تشيدىا المدينة بيف الحيف واألخر مرتبطة بيذه السمسمة مف التفاعبلت التي تحصؿ بيف 
السطح  إلىكثافة الضباب ونسبة اإلشعاع الشمسي المتسرب كثافة الغبار و 

(Smith      p  ). 
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  (4جدوؿ )

 (2009-2008قيـ العناصر المناخية في مدينة النجؼ )

معدؿ  الشير ت
السطوع 
 الشمسي

درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة 
الحرارة 
 الصغرى

 المعدؿ
 ـْ 

الرطوبة 
 النسبية 

كميات 
 التساقط
 ممـ

سرعة 
 ثا\ـ الرياح

 4 2,2 64,3 12,6 5,4 19,8 6,7 2كانوف 1
 4,5 1,0 51,2 14,8 8,3 21,3 7,6 شباط 2
 5,2 6,5 47,8 18,7 11,2 26,2 8,4 آذار 3
 4,6 9,9 47,2 22,5 14,6 30,4 8,9 نيساف 4
 4,5 4,0 40,9 28,5 22,1 35,0 10,0 مايس 5
 4,8 ------ 30,5 36,5 33,0 40,1 12,0 حزيراف 6
 6,1 ----- 34,0 37,3 33,1 41,6 12.1 تموز 7
 3,7 ------ 39,0 36,9 33,4 40,4 11,5 اب 8
 3,6 ------ 45,8 32,3 28,5 36,2 10,6 ايموؿ 9
 3,2 2,2 48,5 24,7 17,3 32,2 8,9 1تشريف 10
 3,4 4,4 60,6 16,5 10,2 22,8 7,7 2تشريف 11
 3,1 4,0 63,9 13,4 7,1 19,8 6,3 1كانوف 12

 4,2    34,2       49,9    24,5        18,3        30,4  9,2 المعدؿ
 .2010بيانات غير منشورة ، المناخ،قسـ  الجوية،اليياة العامة لؤلنواء  النقؿ،المصدر: وزارة 

االختبلفات المناخية بيف المدينة واألرياؼ تزداد مع زيادة حجـ المدينة وأعداد  أف   
قد تظير  أوحيث يمكف مبلحظة ىذه االختبلفات صغيرة  يالسكاف والتقدـ التكنولوج

لكنيا تبدو واضحة بشكؿ كبير  كميا،أحيانا وقد تختفي أحيانا أخرى في المدف الصغيرة 
 السنة.ى مدار في المدف الكبيرة ومستمرة عم
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 :اشتدذاو الغطاء اليباتي للصيطرة على املياخ احمللي احلار اجلاف ملذيية اليجف

يعد الغطاء النباتي مكمبل لمبيئة والحياة بما يقوـ بو مف وظائؼ صحية وجمالية     
 الكربوف، أوكسيدوقمص مف ثاني  ففيو يزود الجو باال وكسجي موضعية.ومناخية 

ويخفؼ مف حدة التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة ويوجو حركة الرياح ويحد مف 
 انتشار الغبار فضبل عف ضرورة الموف األخضر لمحواس البصرية والعصبية لئلنساف

 .(74- 73، ص  1979،  ىولي وآخروف)

 :تأثيرها عمى اإلشعاع الشمسي ودرجة حرارة الهواء أوال:

، والشجيرات مقدارا مختمفا مف اإلشعاع الشمسي الساقط عميياتحجب األشجار      
وىذا يتوقؼ عمى ارتفاع ىذه األشجار والشجيرات وشكميا العاـ وطبيعتيا خبلؿ فصوؿ 

تقـو ىذه األشجار والشجيرات بامتصاص الجزء األكبر مف  إذ ،السنة وكثافة أوراقيا
عممياتيا الحيوية مثؿ اإلشعاع الشمسي الساقط عمييا حيث تستخدـ معظمو في 

القسـ المتبقي فيتـ تبادلو مع اليواء المبلمس لمسطح مسببا  أما، التركيب الضوئي والنتح
كما تقـو األشجار بعكس األشعة الشمسية بينما تقـو ، ارتفاعا محدودا في درجة حرارتو

)أبو منيا فقط ( %5)مف تمؾ األشعة والسماح بمرور( %80-75)بامتصاص ما بيف 
 (.181ص ،1995 ،رحيؿ

 األشجار الكثيفة تستطيع امتصاص  أفير الدراسات والبحوث إال ػػوتش    
 ظميا.وىذا يتوقؼ عمى كثافة أوراقيا وحجـ  عمييا،مف األشعة الساقطة ( % 60-90)
 األشعةمف تمؾ ( %60)الشجرة المنفردة فبإمكانيا امتصاص حوالي  أما
(Robinett O  Gary     ))،  كما يكوف ليذه األشجار دورا كبيرا في توفير الظؿ

سطح  إلىمف خبلؿ حجب اإلشعاع الشمسي والسماح لجزء صغير منو بالوصوؿ 
المنفردة والخفيفة يمكنيا  فاألشجار ذات التيجا أفوقد أكدت بعض الدراسات  األرض،
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بينما تستطيع األشجار ذات التيجاف  المباشر،مف اإلشعاع الشمسي ( % 80-60)منع 
 .     Heisler,       P)%مف ىذه األشعة. 98الكثيفة مف حجب حوالي 

حجب اإلشعاع الشمسي يمنع السطوح المحيطة باألشجار مف التعرض  أف     
تظميؿ  أفوجد  دالسطوح، وقلئلشعاع وبالتالي يقمؿ مف عممية الكسب الحراري ليذه 

 ( ـْ 11-3)بمقدار يخفض مف درجة حرارة اليواء المبلمس ليا  أفالسطوح يمكف 
مقارنة بدرجة حرارة (% 25)ويقمؿ مف درجة حرارة السطح المظمؿ ما ال يقؿ عف 

لعممية النتح التي تقوـ بيا األشجار الدور الواضح  أفكما  (.30)مظمؿ سطح غير 
مف الماء يوميا  (لتر 450)فاألشجار التي تستطيع نتح  ،في خفض درجة الحرارة
وىذا ما يعادؿ نحو  (،ساعة /سعره /كيمو 2500)حوالي  إلىتحدث تبريد يصؿ مقداره 

خبلؿ الميؿ  أماساعة في اليـو  20خمسة مكيفات لميواء بالحجـ االعتيادي تعمؿ لمدة 
 جفاف االنبعاث الحراري مف السطح الخارجي لمغطاء النباتي يكوف بأكبر مقدار وينت

ويكوف السطح  ،المبلمس ليا ءاض في درجة حرارة األوراؽ واليواعف ذلؾ انخف
وذلؾ بسبب عرقمة  (% 20)الخارجي لمغطاء النباتي مف الجزء الداخمي بمقدار 

 الغطاء النباتي لبلنبعاث الحراري مف سطح األرض وسطوح األوراؽ الداخمية
 .(28ص ،1977)ريمشا

 ثانيا: التأثير عمى الرطوبة: 
تكوف لنباتات األحزمة الخضراء دور كبير في زيادة الرطوبة النسبية مف خبلؿ ما     

حيث تشير  النتح،اليواء عف طريؽ عممية  إلىتضيفو مف نسبة كبيرة مف بخار الماء 
وبالتالي  %.30مف الرطوبة النسبية حوالي  داألحزمة الخضراء تزي أف إلىالتجارب 

مف خبلؿ تأثيرىا عمى الحد مف  أو رطوبة،التقميؿ مما تفقده التربة مف  إلىفإنيا تؤدي 
كتانة، ) (%13) يقاربما  إلىسرعة الرياح فانو تعمؿ عمى التقميؿ مف سرعة التبخر 

تعتبر النباتات بمثابة مضخات مائية كفؤة تنقؿ الماء  (، وبذلؾ1977الزراعة، ةمجم
 التربة وتطمقو في اليواء.
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 الترابية:التأثير عمى الرياح والعواصف ثالثا: 

رياح حارة جافة متربة فجائية في أوقات مختمفة مف  إلىتتعرض مدينة النجؼ      
ىذه الرياح تبمغ مداىا في فصمي الربيع والصيؼ نتيجة لمتغير في أماكف  أفالسنة ،إال 

االرتفاع الكبير في درجات حرارة مدينة النجؼ  إلىوتؤدي ىذه الرياح  ،الضغوط الجوية
ثارة األتربة والغبار ،ولغرض التقميؿ مف تأثيرىا وصدىا  وىبوط الرطوبة النسبية وا 

تكوف عمى شكؿ صفوؼ مف األشجار تعمؿ  أفتستعمؿ األحزمة الخضراء التي يجب 
حيث تعمؿ ىذه  ،عمى حماية  ووقاية مدينة النجؼ مف التأثيرات السمبية لمرياح السريعة

 ،التأثير في سرعتيا وانحراؼ اتجاىيا إلىاألحزمة عمى إعاقة حركتيا وبالتالي تؤدي 
تعمؿ ىذه  إذويتوقؼ ىذا التأثير عمى نوع األشجار ونوع أوراقيا وكثافة تيجانيا 

نصؼ سرعتيا عند الجانب المعاكس  إلىاألشجار عمى خفض سرعة الرياح اليابة 
 نفسيا،النتيجة  إلىالدراسات  أحد(. كما تشير 2التجاه الرياح كما يتضح مف الشكؿ )

قبؿ المصد تنخفض سرعتيا  (ساعة\ كـ 60)الرياح التي تبمغ سرعتيا  أفحيث وجد 
 والتنمية،مجمة البيئة  فؤاد،)بعد عبورىا المصد  (ساعة /كـ30)حوالي  إلى

 .(1982بغداد،

 ير مصدات الرياح عمى خفض سرعة الرياحث( تأ2شكؿ )

 

وتعاني مدينة النجؼ مف مشكبلت زحؼ الرماؿ وكثرة تكرار العواصؼ الرممية      
مف المعدؿ  ممحوظ أكثرفي السنوات األخيرة بشكؿ  معدؿ تكرارىاوالترابية حيث زاد 
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ونيساف  أذاربمغ معدؿ تمؾ العواصؼ خبلؿ شيري  ترابية فقد( عاصفة 7,7السابؽ )
عامؿ  إلىويرجع سبب ذلؾ  ترابية، ة( عاصف7ىو )2010  -2008فقط بيف عاـ 

 النجؼ أىميةليذا يكوف لؤلحزمة الخضراء في مدينة  المنطقة.الجفاؼ الذي انتاب 
مف األتربة  أجوائياتنقية  والعمؿ عمىألنيا تساعد عمى التخفيؼ مف حرارة الجو  كبرى،

مف تقميؿ كمية العوالؽ في اليواء  ( ـ180)يتمكف الغطاء الشجري بعرض  إذ والرماؿ.
ترسيب الجزيئات عمى سطوح أوراؽ  أووذلؾ عف طريؽ التصاؽ  (% 75)  ما نسبتو
ىذا وتعمؿ  (،31، ص2005 ،مجمة البحوث الجغرافية ،الدجيميو  الموسوي،)النباتات 

النباتات عمى تثبيت التربة ومنع انجرافيا وبالتالي فيي تسيـ في تقميؿ العواصؼ 
 الترابية.

لذا البد مف استخداـ النباتات كمصدات لمرياح والسيما الرياح الشمالية والشمالية 
الغربية التي تسود منطقة الدراسة والتي كثيرا ما يرافقيا عواصؼ ترابية نشطة خبلؿ 

مف شير آذار حتى تشريف األوؿ وذلؾ بسبب االرتفاع في درجات الحرارة  ةالفترة الممتد
 السنة.وانقطاع األمطار خبلؿ ىذه الفترة مف 

تعمؿ األحزمة الخضراء كمرشحات لمحد مف نسبة الغبار الذي تحممو الرياح فتشير     
ية الغبار الذي مف كم(% 80-40)مثؿ ىذه األحزمة تحجز ما بيف  أف إلىالدراسات 

عف دورىا الترفييي والمناخي واالجتماعي مما  المدينة، فضبلتحممو الرياح اتجاه 
 (. 116- 115،ص 1995المقصود ،)عبد عمى السكاف  إيجابيةينعكس بصورة 

 االتي:نمخص اىـ نتائج ىذه الدراسة عمى النحو  أفويمكف 
وضواحييا وجد ىناؾ تبايف واضح في قيـ العناصر المناخية بيف مدينة النجؼ   -1

اختبلؼ العوامؿ الجغرافية المؤثرة عمى المدينة  إلىىذا االختبلؼ يرجع  وسبب
 وضواحييا.

معدؿ سنوي لدرجات حرارية أعمى مف  مدينة النجؼ تسجؿ أفأوضحت الدراسة  -2
%(. فقد وصؿ المعدؿ العاـ لدرجة الحرارة في مدينة  6)المجاورة مقداره الضواحي 
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ـْ في حيف كاف المعدؿ الحراري السنوي ليا )25.9)إلى النجؼ  ( وىذا 24,6( 
ـْ وىذه الزيادة مرتبطة 1,3مقدارىا ) ىناؾ زيادة أفيعني   بالتغيرات المناخية( 

د بمغ المعدؿ أما في الضواحي فق ،رفع درجات الحرارة عالميا إلىالحالية التي أدت 
 .( ـْ 24,4سنوي لدرجػػة الحرارة )ال

ـْ أما بالنسبة 32.7إلى )وصؿ معدؿ درجات الحرارة العظمى لمدينة النجؼ  -3 )
. إذف ىناؾ زيادة ( 30.4) إلىلمضواحي فيصؿ معدؿ درجات الحرارة العظمى  ـْ

ـْ في معدؿ درجات ا لحرارة مدينة النجؼ 2.3)مقدارىا   ) 
معدؿ سرعتيا  والضواحي فيكوفسرعة الرياح تختمؼ بيف المدينة  أفأكدت الدراسة  -4

وذلؾ سبب وجود المباني  (% 30-20)في المدينة اقؿ مف الريؼ بحوالي 
 المدينة.المرتفعة في 

         نوي لمريؼ بحوالي ػؿ مف المعدؿ السػالمدينة اق نوي فيػالسرطوبة ػمعدؿ ال أف -5
. فخبلؿ الفترات أكبرالمعدؿ السنوي لمتساقط في المدينة  أففي حيف  (% 5.7)

مائية  رالخالية مف المطر تنخفض الرطوبة النسبية في المدينة لعدـ توفر مصاد
        ىػإلبية بيف المدينة والريؼ خبلؿ فصؿ الشتاء ػويقؿ فارؽ الرطوبة النس لمتبخر،

أما خبلؿ الصيؼ فاف ارتفاع الحرارة ينشط  الريؼ،بسبب قمو التبخر في  (% 3)
 إلىعممية التبخر في الريؼ ويقؿ في المدنية النعداـ المصدر المائي فيكبر الفارؽ 

إمطارىا  أف أالالمدينة أكثر جفاؼ مف الريؼ  أف. وعمى الرغـ مف (% 9.5)
  .(% 10) بحواليأكثر 

        بمقدارالمدينة يقؿ  ىػإلي الكمي الواصؿ ػمسػعاع الشػة باف اإلشػأوضحت الدراس  -6
(5 %). 

أكدت الدراسة ارتفاع في نسب التموث وتكرار العواصؼ الرممية والترابية في مدينة  -7
 النجؼ عما يجاورىا في الضواحي.

استخداـ مادة اإلسفمت في تعبيد شوارع مدينة المدينة يؤدى  أفأظيرت الدراسة   -8
 إضافة مصدر مف مصادر الحرارة اإلضافية ليا. إلى
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لؤلحزمة الخضراء دور كبير في تمطيؼ المناخ المحمي لمدينة  أفأوضحت الدراسة  -9
 النجؼ.

 -وخلصت الذراشة إىل التوصيات األتية:  

زيادة التشجير يسيـ في الحد مف الظروؼ المناخية المتطرفة مف خبلؿ التأثير  -1
كما يجب  بيا،الغير مرغوب  النسبية والرياحعمى اإلشعاع الشمسي والرطوبة 

االستفادة مف ظؿ األشجار في الطرؽ الرئيسة فالظؿ ميـ لممشاة ومحطات 
  .السيارات وواجيات المباني واالستراحات وغيرىا

المدينة  الغربية مفالشمالية  األطراؼالتوسع في عمؿ األحزمة الخضراء في  -2
  .تأثير العواصؼ الرممية ولمحد مفحيث اتجاه الرياح السائدة 

االىتماـ بزارعة الساحات الجرداء بالثيؿ ألنيا تسيـ في الحد مف العواصؼ  -3
 الحرارة.المحمية وتمطيؼ مف درجات 

ئية الصناعية الف ذلؾ يعمؿ عمى تغير ميزاف إنشاء المتنزىات والبرؾ الما -4
الطاقة اإلشعاعية لممدينة وذلؾ عمى حساب تغير قيمة الخاصية االنعكاسية 

 (.الفورية لئلشعاع قصير الموجة )االلبيدو
 ؿالتموث، وترحياستبداؿ السيارات القديمة بسيارات حديثة لتقميؿ مف نسب  -5

 لممدينة.معامؿ الجص مف المناطؽ الشمالية الغربية 
مف  التحممية والقريبةعدـ استخداـ مادة اإلسفمت في رصؼ الشوارع غير  -6

  السكنية.المناطؽ 
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 :املصـادر

المناخ عمى تخطيط المناطؽ العمرانية وتصميـ الوحدات  مدفوف، إثر فعبد الحس رحيؿ،أبو  -1
 السكنية في 

    .1990 ،بغداد التطبيقي،أساسيات عمـ المناخ  الصحاؼ، يفاضؿ، وميد الحسني،  -2
 .1988 ،الثاني، بغدادالعدد  بغداد،جامعة  التربية،كمية  األستاذ،مجمة  الحسني، فاضؿ، -3
 .1985بغداد  وتقمباتو،الجو عناصره  جميؿ،الغني  السمطاف، عبد -4
تقويـ كفاءة التوزيع الجغرافي لممناطؽ  ،عمي ميدي الدجيمي طالب،الموسوي عمي صاحب  -5

 ةلمبنات، جامعكمية التربية  الجغرافية،مجمة البحوث  األشرؼ،جؼ الخضراء في مدينة الن
 .2005العدد السادس، ،الكوفة

 لمطباعة،دار الحرية  المطيؼ،ترجمة عصاـ عبد  والبيئة،اإلنساف  ىولي وآخروف، أـ.  -6
 .1979،بغداد

 .1979جامعة بغداد، ةمطبع بغداد، الطقس،جغرافية  وآخروف، سعيد،احمد  حديد،  -7
 . 1982مطبعة جامعة بغداد،المحمي، بغداد، المناخ  الحسني،حديد احمد سعيد حديد وفاضؿ  -8
دار  ،ترجمة سميماف داود المنير ،تخطيط وبناء المدف في المناطؽ الحارة ،اناتولي،ريمشا   -9

 . 1977،موسكو ،لمطباعة والنشر مير
 دوالتنمية، المجممجمة البيئة  الطبيعية،مصدات الرياح وأثرىا عمى الثروة فؤاد، سمير  توفيؽ، -10

 .1982بغداد، والثاني،األوؿ  دالثاني، العد
الكوفة، آداب  ةاألشرؼ، مجممحافظة النجؼ  البري فيواقع النقؿ  عباس،محمد جواد  شبع، -11

 .2010، فالثالث، حزيراالسادس  دالثالثة، العد ةالسن
مف الخميجي، عبد المقصود زيف الديف نحو تخطيط حضري بيئي دراسة حالة لدوؿ التعاوف  -12

تشريف  7-4مف  واالجتماعية( لمفترةبحوث الندوة الجغرافية األولى )الجغرافية والمشاكؿ البيئية 
 .1995جامعة دمشؽ ، لجغرافية،قسـ  الثاني،
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لزراعة أشجار الفاكية يتطمب مطابقة  مناخيا األنسبالمناطؽ الدقة في تحديد  أف     
نتاج أشجار الفاكية مع اإلمكانات المناخية  المتطمبات المناخية الضرورية لزراعة وا 

تـ االستعانة بدالة اإلنتاجية كمؤشر عمى توافؽ أو عدـ  الدراسة.المتوفرة في منطقة 
ليـ مبلءمة مناخية أقا إلىلذا تـ تقسيـ منطقة الدراسة  اإلمكانات.توافؽ المتطمبات مع 

 -وكاالتي: متباينة وفقا لذلؾ 
 

 :أشجار الحمضيات -أوال

تجود زراعة أشجار الحمضيات في العراؽ في المنطقة الوسطى ذات الشتاء       
 المتطرفة.لخالية تقريبا مف الظواىر المناخية الحرارية ا الدافئ

لقد اعتمدت الدراسة عمى الخصائص المناخية المبلئمة لزراعة أشجار الحمضيات  
والتي تتضمف المتطمبات الحرارية األساسية كدرجات الحرارة المتجمعة فضبل عف 

وظواىر الصقيع والعواصؼ الغبارية ومعدالت  الحرارة،المعدالت الدنيا والعميا لدرجات 
مف  ابتداءالحمضيات تحتاج مف الحرارة المتجمعة أشجار  أفسرع الرياح. مف المعموـ 

 حرارية.( وحدة 4000- 2000)بيف نضج الثمار  إلىالنمو الخضري 
ووفقا لذلؾ تـ تقسيـ أقاليـ المبلئمة المناخية ألشجار الحمضيات في منطقة الدراسة 

 -االتي: عمى النحو 

  :إقميم المالئمة المثمى -1
 ( و1 )الجدوؿ وواسط. واألنباريضـ ىذا اإلقميـ محافظات صبلح الديف وبغداد        

 .  (1الخريطة )
 – 6025يتميز ىذا اإلقميـ بكثرة الوحدات الحرارية المتجمعة فيو والتي تتراوح بيف )     
ثمار أشجار 5700 ىذه  (.2)الجدوؿ  الحمضيات.( وحدة حرارية خبلؿ فصؿ نمو وا 

تمؾ األشجار في ىذا اإلقمػػػػيـ.  التوسع بزراعةالكمية مف الوحدات الحرارية تساعد عمى 
شيري كانوف  ـْ في( 7,6و 3.2بيف )إذ تتراوح المعدالت الدنيا لمحرارة في ىذا اإلقميـ 
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أشػػػػػػجار الحمضػػػػػيات الف  خطورة عػػمىىذه المعدالت الحرارية ال تشكؿ  والثاني.األوؿ 
الثاني مف شير شباط ومع  النصؼمعظـ أصناؼ أشجار الحمضيات تبدأ بالنمو بعد 

األشير  أبردمعدؿ درجة حرارة  أفإذ تأخذ درجات الحرارة باالرتفاع مع العمـ  آذار.بداية 
ـْ باستثناء محطة عنو والتي تصؿ 12في كؿ محطات ىذا اإلقميـ ال تقؿ عف )  إلى( 

(7.5 ). والسبب في  مشكمة، ليا أياض درجات الحرارة ال تسبب وبالتالي فاف انخف ـْ
.12 -8بيف )الحمضيات تبدأ بالنمو في درجة حرارة تتراوح  أف أشجارذلؾ   ( ـْ

 
 1 الجدوؿ

 شجرة(/ كغـ)الصنؼ الحمضيات إلقميـ المبلئمة المثمى حسب  أشجارمتوسط إنتاجية 
 2010لسنة 

الميمةةةةةةةةةةةةةةون  البرتقال الفةةاكهة         
 الحامض

 النارنج الاللنكي الميمون الحمو
 المحافظة ت
 15.8 31.2 19.5 20.6 14.4 صبلح الديف 1

 13.2 15.4 15.7 15 16.8 بغداد 2
 14.1 12.4 13.7 14.2 13.2 األنبار 3
 12.5 13.2 7.8 14.02 13.2 واسط 4

 13.9 18.05 14.1 15.9 14.4 المػػػػػػػػػػعػػػدؿ
                .بيانات غير منشورة الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:   

حاالت ما يبلحظ عمى الخصائص المناخية في ىذا اإلقميـ ىو زيادة  أفإال       
ظاىرة الصقيع الربيعي في بعض أجزائو السيما في محطتي عنو وبيجي. فقد  حدوث

في  ـ( يو 6.2بمغ معدؿ مجموع األياـ التي تحدث فييا ظاىرة الصقيع في الربيع )
  عنو.( يـو في محطة 5.5بيجي و) محطة
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 في محطة ـ( يو 6.5إلى )أما في فصؿ الخريؼ فنجد ىناؾ زيادة طفيفة إذ تصؿ     
( يوـ في محطة عنو بينما في محطة بغداد بمغ 4.5)إلى بيجي في حيف تنخفض 

 تكرار الظاىرة المذكورة يوـ واحد لكؿ مف فصمي الربيع والخريؼ.
الصفر أو ما دونو فقد  إلىأما معدؿ مجموع األياـ التي تنخفض فيو درجات الحرارة     

في محطة عنو  ( يوماً 20)منيما ولكؿ  ـ( يو 10بمغت في محطتي بيجي وبغداد )
(. أما المعدالت الحرارية العميا في ىذا اإلقميـ 2 الجدوؿ)الحي في محطة  ـ( يو 8و)

. ىذه المعدالت الحرارية مناسبة لمواصمة أشجار الحمضيات بالنمو، ( ـْ 43.6تبمغ )
ـْ دوف أف تمحؽ فييا  (49)مف أكثر  إلىرارة التي تصؿ ػألنيا تتحمؿ درجات الح

 ذكر. أضرار ت
ولحماية أشجار الحمضيات مف أضرار درجات الحرارة العالية تزرع بعض     

المحاصيؿ الخضراء المؤقتة لحماية الجذور وتمطيؼ درجة حرارة اليواء )نتيجة 
ولتقميؿ تعرض تمؾ األشجار ألشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة فأنيا تزرع  (.التبخر

  النخيؿ.تحت ظبلؿ أشجار 
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 المناخ الزراعي ألشجار الفاكهة في منطقة الدراسة (2جدول )
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في ىذا اإلقميـ  ـْ  (45) إلىبمغ معدؿ مجموع األياـ التي ترتفع فييا درجات الحرارة     
( 20في محطة بغداد و) يوماً  (18( يومًا في كؿ مف محطتي بيجي وعنو و)12)إلى 
زراعة أشجار  وتأثيرىا عمى أما فيما يتعمؽ بسرع الرياح الحػػػي.في محطة  يوماً 

نتاجيا  ،2.4)بيف تتراوح  أنيا (2الجدوؿ )مف فيظير  في ىذا اإلقميـ الحمضيات وا 
بيجي وعنو وبغداد والحي عمى التتالي. وىذه  في محطاتثا  /( ـ4.4، 3.3 3.2

ازدياد سرع الرياح  أفإال  اإلقميـ.ي معرقبلت لزراعة تمؾ األشجار في السرع ال تسبب أ
وتكوينيا لمعواصؼ الغبارية فإنيا تسبب بعض المشاكؿ لممحصوؿ موضوع الدراسة 
والسيما في بعض محطات اإلقميـ مثؿ محطة الحي التي يصؿ مجموع تكرار ىذه 

  ( يومًا.12.8) إلىالظاىرة فييا 
الحمضيات الذي بمغ حوالي  إنتاجحصؿ ىذا اإلقميـ عمى مركز الصدارة في نسبة     
  (.3الجدوؿ )العراؽ الحمضيات بكؿ أصنافيا في  إنتاجمف ( 84.4%)

 
  (3جدوؿ )

 الحمضيات في العراؽ والنسبة المئوية ليا لسنة إنتاجكمية 
 النسبة % طن اإلنتاج المحافظة 

 0.00 1 نينوى
 0.00 14 كركوك
 11.99 13557 ديالى 
 4.52 5115   األنبار

 33.76 38167 بغداد
 10.15 11479 واسط 

 35.98              40672 صالح الدين
 1.43 1624 بابل

 1.88 2125 كربالء
 0.07 81 النجف

 0.08 92 القادسية 
 0.08 95 المثنى 
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 0 0 ذي قار
 0 1 ميسان
 0 17 البصرة

 100 113040 المجموع
 بيانات غير منشورة  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 (.1الجدوؿ األصناؼ ) اإلنتاجية وبحسبوكذلؾ جاء اإلقميـ بالمركز األوؿ في متوسط 
وفي ضوء ىذه المزايا التي ينفرد بيا ىذا اإلقميـ يمكف عده إقميـ المبلئمة المثمى في     

 المختمفة.العراؽ لزراعة أشجار الحمضيات بأصنافيا 
 إقميم المالئمة الجيدة: -2

بمغ  (.1( و)الخريطة 4يمثؿ ىذا اإلقميـ محافظات ديالى وبابؿ وكرببلء )الجدوؿ       
( وحدة 5520 - 5360بيف )مجموع الوحدات الحرارية المتجمعة فيو والتي تتراوح 

ثمار أشجار  فصؿحرارية خبلؿ  وىذه الكمية مف  (.2)الجدوؿ  الحمضيات.نمو وا 
ثمار أشجار  أما فيما يخص المعدالت  الحمضيات.الوحدات الحرارية كافية لنمو وا 

ـْ 5 ،5.1، 4.5إلى )تصؿ  الثاني إذي كانوف الدنيا لمحرارة في ىذا اإلقميـ في شير   )
وىذه المعدالت الحرارية ال تشكؿ  التتالي.في محطات خانقيف وبابؿ وكرببلء عمى 

نتاج أشجار  خطورة عمى اإلقميـ بكونو اقؿ تعرضا  ويتميز ىذا الحمضيات.زراعة وا 
ىذه  إذ يبمغ مجموع معدؿ أياـ حصوؿ األوؿ،لحدوث ظاىرة الصقيع مف اإلقميـ 

 في محطة( يـو 4( يـو في محطة بابؿ و)3.8( يوـ في محطة خانقيف و)1الظاىرة )
 كرببلء.
الصفر  إلىمعدؿ مجموع األياـ التي تنخفض فيو درجات الحرارة  إلىأما بالنسبة      

وفي  ـ( يو 10)بابؿ وفي محطة  ـ( يو 7أو ما دونو فقد بمغت في محطة خانقيف )
 إلىوتصؿ المعدالت الحرارية العميا في محطات ىذا اإلقميـ  ( يومًا.15)كرببلء محطة 

ـْ في44) ـْ في محطتي بابؿ وكرببلء، وىي اقؿ 43.6 ،43.3محطة خانقيف و) (   )
وقد بمغ معدؿ مجموع  الفاكية.مف الحدود العميا التي يتحمميا ىذا النوع مف أشجار 
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إلى ثر في ىذا اإلقميـ تصؿ فأك ( ـْ 45) إلىاألياـ التي ترتفع فييا درجات الحرارة 
في محطة كرببلء. ومما  ( يوماً 15( يومًا في كؿ مف محطتي خانقيف وبابؿ و)18)

 يقمؿ مف اآلثار الضارة ليذا التطرؼ ىو زراعة ىذه األشجار تحت ظؿ أشجار النخيؿ.
 3.0 ،2.0بيف )أما فيما يخص معدؿ سرع الرياح في ىذه المحطات فإنيا تتراوح       
 إلىثا في محطات خانقيف وبابؿ وكرببلء عمى التتالي. أما بالنسبة  \ـ  (3.0

والسيما في محطتي ىذا اإلقميـ يشيد كثرة حدوث ىذه الطاىرة  الغبارية فافالعواصؼ 
( يوـ في محطة 7.6إذ بمغ المجموع السنوي لحدوث ىذه الظاىرة ) وبابؿ.كرببلء 

ىذا  يسيـ بوأما مقدار ما  وكرببلء.( يومًا في محطتي بابؿ 13.4 ،10.8خانقيف و)
الحمضيات في  إنتاجنسبة  % مف15.3الحمضيات فقد بمغ حوالي  إنتاجاإلقميـ مف 

األصناؼ وبمغ متوسط اإلنتاجية في ىذا اإلقميـ المركز الثاني وبحسب  العراؽ.
 (4الجدوؿ)

 (4)الجدوؿ 
 شجرة(\ كغـ)الصنؼ الحمضيات إلقميـ المبلئمة الجيدة حسب  أشجارمتوسط إنتاجية 

  2010 لسنة
 النارنج الاللنكي الميمون الحمو الميمون الحامض البرتقال الفاكةهة                 

 المحافظة ت
 7.6 5.9 7.2 13.6 12.7 ديالى 1
 16.2 11.3 8.8 13 9.5 بابؿ 2
 8.9 3.2 4 6.2 7.3 كرببلء 3

 10.9 6.8 6.6 10.9 9.8 المعػػػػػػدؿ
   .بيانات غير منشورة الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 :إقميم المالئمة المتوسطة -3           

( 5الجدوؿ )والمثنى( يتمثؿ ىذا اإلقميـ ضمف محافظات النجؼ والقادسية      
( وحدة 5600  - 5520)بيف  المتجمعة فيوتتراوح الوحدات الحرارية  (.1 و)الخريطة
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( وىذه مبلئمة لنمو 2-حرارية في كؿ مف محطات النجؼ والديوانية والمثنى )الجدوؿ
نتاج أشجار الحمضيات والسيما البرتقاؿ والميموف بنوعيو الحامض   والحمو.وا 

( 5.8 ،5.5 ،5.1بيف )محطات ىذا اإلقميـ تراوحت  الدنيا فيإف معدالت الحرارة      
مف مزايا ىذا اإلقميـ أنُو اقؿ   التتالي.محطات النجؼ والديوانية والمثنى عمى  ـْ في

األياـ التي  مجموع معدؿأما   السابقيف.تعرضًا لحدوث حاالت الصقيع مف اإلقميميف 
( 13النجؼ )ت في محطة الصفر أو ما دونو فقد بمغ إلىتنخفض فيو درجات الحرارة 

فيما يتعمؽ بالمعدالت  ا(. أم2-الجدووالمثنى ) محطتي الديوانيةفي  ـ( يو 10)يومًا و
ـْ في 44.3 ،44.1 ،44.3)بيف  اإلقميـ تراوحتالحرارية العميا في محطات ىذا   )

 محطات النجؼ الديوانية والمثنى عمى التتالي خبلؿ شير تموز. 
في  ( ـْ 45أكثر مف ) إلىبمغ مجموع معدؿ األياـ التي ترتفع فييا درجات الحرارة       

في محطتي الديوانية  ( يوماً 25( يومًا في محطة النجؼ و)20)إلى ىذا اإلقميـ 
يقمؿ مف اآلثار الضارة لمتطرؼ الحراري تركز زراعة ىذه األشجار عند  والمثنى. ومما

أشجار النخيؿ والرطوبة النسبية المرتفعة نسبيا. أما  مناطؽ كتوؼ األنيار حيث ظؿ
ثا في محطات النجؼ  \( ـ 3.2 ،3.1 ،2.4)بيف معدؿ سرع الرياح فقد تتراوح 

في حيف بمغ مجموع تكرار حدوث  تأثير.والديوانية والمثنى عمى التتالي. وىي غير ذات 
( 10.6)لديوانية اوفي محطة  ـ( يو 7.6)النجؼ الغبارية في محطة  ظاىرة العواصؼ

 يومًا.( 11.4)المثنى وفي محطة  ـيو 
مف الحمضيات التي يمكف التوسع فييا ضمف ىذا اإلقميـ ىي الميموف الحامض     

 وذلؾ بزراعتيا تحت ظبلؿ أشجار النخيؿ مع إيجاد مصػػدات لمػػػرياح.  والبرتقاؿ،
جاء ىذا اإلقميـ بالمركز الثاني مف حيث متوسط اإلنتاجية لمبرتقاؿ والميموف     

 (.5 الجدوؿ)العراؽ. الحامض في 
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 (5 )الجدوؿ 
 الحمضيات إلقميـ المبلئمة المتوسطة حسب الصنؼ أشجارمتوسط إنتاجية 

   2010 لسنة شجرة(\ )كغـ 
 الميمون الحامض البرتقال الفاكةةةةةةةةةهة

 المحافظة ت
 8 6.7 النجؼ 1
 12.8 15.2 القادسية 2
 4.4 15.6 المثنى 3

 8.4 12.5 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػدؿ
                منشورة.ت غير بيانا الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:         
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  (1)الخريطة 
 الحمضيات في العراؽ ألشجارمة المناخية ءالمبل أقاليـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مف عمؿ الباحثمناخيا لزراعة الفاكية في العراؽ  األنسب األقاليـتحديد المصدر: 
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 :أشجار الفاكهة النفضية –ثانيا

أخذت  زراعتيا أفتعد أشجار الفاكية النفضية مف أشجار المناطؽ المعتدلة إال      
وتزرع ىذه األشجار مع  العراؽ.مناطؽ عدة كالمناطؽ الباردة والدافئة ومنيا  إلىتنتشر 

 مختمطة. والنخيؿ بصورةأشجار الحمضيات 
تتميز معظـ أصناؼ األشجار النفضية المزروعة بأنيا مف األصناؼ المحمية       

الجوانب التي تتوافؽ متطمباتيا مع اإلمكانات المناخية السائدة في منطقة الدراسة. ومف 
المناخية الميمة التي تـ االعتماد عمييا في تحديد األقاليـ المناخية المبلئمة لزراعة تمؾ 

السنة الباردة والتي  أشيرمقدار البرودة المتوفرة خبلؿ  ىىي التعرؼ عم األشجار.
وذلؾ ألىمية ىذا الجانب بالنسبة لتؾ  اقؿ.ـْ أو  (7.2تنخفض فييا درجة الحرارة الى )

ر إلنياء طور الراحة وتنبيو البراعـ بالمباشرة بالنمو مع حموؿ فصؿ الربيع مع األشجا
عدـ إغفاؿ الجوانب األخرى المتمثمة بالمعدالت الحرارية والرياح وما يرافقيا مف 

 العواصؼ الغبارية.
 :أشجار العنب-1

االستوائية أفضؿ المناطؽ المبلئمة إلنتاج العنب. يحتاج  وشبوتعد المناطؽ االستوائية  
وإلنياء طور الراحة يحتاج  البرودة.وشتاء ممطر معتدؿ  وجاؼ،صيؼ حار  إلىالعنب 
خبلؿ  ( ـْ 10اقؿ مف ) إلىتنخفض فييا درجات الحرارة  أشير( 3- 2)فترة  إلىالعنب 

  البرودة.( ساعة مف 1300 - 300فصؿ الشتاء تتراوح بيف )
.10تبدأ أشجار العنب بالنمو في فصؿ الربيع عندما ترتفع درجة الحرارة عف )       ( ـْ

ـْ ولمدة 30- 21فصؿ الصيؼ درجات حرارة تتراوح بيف ) ليا فيتتوفر  أفويجب   )
( ـْ إلكماؿ نضج 39 -38ثبلثة لكي تساعد عمى النمو الخضري والى ) أوشيريف 
 الحبات.

في ضوء في العراؽ ولغرض تعييف اإلقميـ المناخي الزراعي المبلئـ ألشجار العنب    
 :باآلتياإلمكانات المتوافرة فيو 
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 المثمى:إقميم المالئمة  -أ

 وديالى. وبغداد والنجؼ وصبلح الديف األنباريشمؿ ىذا اإلقميـ محافظات       
مجموع  أفاإلقميـ ىي  ليذاالمناخية (. مف الخصائص 2 و)الخريطة (6)الجدوؿ 

وعموما  مناطقو.ساعات البرودة التي تتمثؿ فيو خبلؿ فصؿ الشتاء تتبايف باختبلؼ 
بغداد  في محطة ة( ساع660و)ساعة في محطة عنو  (800فيي تتراوح بيف )

( ساعة في 670( ساعة في محطة النجؼ و)571)بيجي و( ساعة في محطة 868)و
ىذه الكمية مف البرودة تكسب اإلقميـ أىمية استثنائية في  لذا فاف توافر خانقيف.محطة 

السيما واف اإلمكانات المناخية التي تسجؿ فيو  العنب.توسيع الرقعة الزراعية بأشجار 
فضبل عف ذلؾ فاف المعدالت الدنيا  العنب.تتماشى مع متطمبات زراعة أشجار 

في  ( ـْ 3.4حطة بغداد و)في م ( ـْ 4في محطة عنو و) ( ـْ 2.3الحرارية ال تقؿ عف )
 أفكما  خانقيف،في محطة  ( ـْ 4.5في محطة النجؼ و) ـْ  (5.1محطة بيجي و)

المعدالت المناسبة  ذلؾ توافرجانب  إلى. ( ـْ 44) تزيد عفالمعدالت الحرارية العميا ال 
لكف مف الظواىر السمبية التي تسجؿ  الضوئية.والكثافة  الفعمي،مف السطوع الشمسي 

رة عف الصفر اإلقميـ ىو مجموع عدد األياـ التي تنخفض فيو درجات الحرا افي ىذ
( في 10في محطة عنو و) ا( يوم20)مف فإنيا تسجؿ أكثر المئوي أو ما دونو 

 في محطة خانقيف. ـ( يو 7في محطة النجؼ و) ا( يوم13محطتي بيجي وبغداد و)
يد ارتفاع في معدؿ مجموع أما في حاالت حدوث ظاىرة الصقيع فاف ىذا اإلقميـ يش    

( يـو في 5.5فصؿ الشتاء و) ( يوـ في9.3)تبمغ األياـ السيما في محطة عنو إذ 
في فصؿ  ( يوماً 12( يوـ في فصؿ الخريؼ وفي محطة بيجي )4.5فصؿ الربيع و)

محطة بغداد  الخريؼ. وفي( يوـ في فصؿ 6.5( يوـ في فصؿ الربيع و)6.2الشتاء و)
( يوـ لكؿ 1) إلىاء وينخفض ىا المعدؿ في الربيع والخريؼ في فصؿ الشت ـ( يو 9)

محطة  فقط وفي( في فصؿ الشتاء 4)إلى منيما وييبط ىذا المعدؿ في محطة النجؼ 
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. (1) خانقيف عمى تمؾ األشػػجار ىو  أوقات الصقيع الذي يؤثر أخطر أفمع العمـ  يـو
  ي.الربيع الصقيع

معدؿ سرع الرياح فتسجؿ في محطات اإلقميـ معدالت                    إلىأما بالنسبة    
ثا وىذه ال تشكؿ خطورة في اغمب األحياف عمى أشجار \( ـ 2.4، 3.3، 2.4، 3.2)

العنب. وأما ما يخص لمعواصؼ الغبارية فقد بمغ معدؿ المجموع السنوي ليذه الظاىرة 
( يوـ عمى التتالي وفي محطة 7.6، 4.9، 10.9) وعنو وخانقيففي محطات بيجي 

وتسجؿ اغمب تمؾ العواصؼ  ـ( يو 7.1وفي محطة النجؼ ) ( يوماً 12.2)بغداد 
الغبارية خبلؿ فصمي الربيع والصيؼ بسبب الجفاؼ وارتفاع درجات الحرارة القصوى 

مقدار ما يسيـ بو  أما( 2في اغمب محطات اإلقميـ. )الجدوؿ  ( ـْ 43أكثر مف ) إلى
العنب في العراؽ وبمغ  إنتاج %( مف 95.5العنب فقد بمغ حوالي ) إنتاجىذا اإلقميـ مف 

 .(6 شجرة )الجدوؿ/كغـ  (24.6اإلقميـ )معدؿ متوسط إنتاجية ىذا 

  (6 )الجدوؿ 
 شجرة( \متوسط إنتاجية أشجار العنب إلقميـ المبلئمة المثمى )كغـ 

 كغم\العنب  إنتاجيةمتوسط  المحافظة ت
 27.5 األنبار 1
 29.7 بغداد 2
 19.5 صبلح الديف 3
 30.5 النجؼ 4
 16 ديالى 5

 24.6 المػػػػػػػػعدؿ
 بيانات غير منشورة               الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:
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 :إقميم المالئمة الجيدة -ب
 و (7 الجدوؿ)نينوى و يضـ ىذا اإلقميـ كؿ مف محافظة كرببلء وبابؿ وواسط      

مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ فيو تتبايف بتبايف مناطقو وعمومًا  أف(. 2)الخريطة 
( ساعة في محطة بابؿ 600و)( ساعة في محطة نينوى 1049)بيف فيي تتراوح 

توافر ىذه الكمية  أف الحي.في محطة  ة( ساع461في محطة كرببلء و) ة( ساع591)
مف البرودة البلزمة إلنياء طور الراحة ألشجار العنب. جعؿ ىذا اإلقميـ يحتؿ ىذه 

 المكانة.
والثاني أما بالنسبة لممعدالت الدنيا لدرجات الحرارة فيو خبلؿ شيري كانوف األوؿ     
في محطتي بابؿ والنجؼ  ( ـْ 5.1في محطة الموصؿ و) ( ـْ 2.3)بيف تراوحت  فيي
يبلحظ في ىذا اإلقميـ انخفاض معدؿ  (. كما2 كرببلء )الجدوؿفي محطة  ( ـْ 5و)

( 10،15 ،8)دونو ما  أوالصفر  إلىمجموع األياـ التي تنخفض فييا درجات الحرارة 
 إلىفي حيف يرتفع في الموصؿ  التتالي،في محطات الحي وكرببلء وبابؿ عمى  يوـ
( يوـ في محطة الحي 2.5ب قمة حدوث ظاىرة الصقيع والبالغ )( يومًا بجان30)
وعمى العكس مف ذلؾ تزداد  كرببلء.( في محطة 4( يوـ في محطة بابؿ و)3.8و)

وفي فصؿ  ( يوماً 18)الشتاء حدوث حاالت الصقيع في محطة الموصؿ في فصؿ 
الصقيع الذي يحدث  أفومف المعروؼ  الخريؼ.( يوـ في فصؿ 4و) ـ( يو 4الربيع )

خبلؿ فصؿ الشتاء ليس لو أي تأثير عمى أشجار الفاكية النفضية ومنيا أشجار العنب 
 الراحة.ألنيا تدخؿ في طور 

ومف المشاكؿ التي يعاني منيا ىذا اإلقميـ ىو كثرة حدوث العواصؼ الغبارية     
ىذه الظاىرة ( ويمكف التغمب عمى 2السيما في محطة الحي وكرببلء وبابؿ )الجدوؿ 

مف خبلؿ العمؿ عمى تثبيت التربة بالمشتقات النفطية وعمؿ مصدات الرياح مف خبلؿ 
 مما سيحقؽ لئلقميـ التوسع في زراعة العنب بشكؿ كبير. الخضراء،األحزمة 
ويشكؿ ( 7 ( كغـ لمشجرة الواحدة )الجدوؿ17.2بمغ متوسط إنتاجية ىذا اإلقميـ )      

 العنب في العراؽ. إنتاجمف مجموع  %( 4.3ْنسبتو ) ما
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  (7 )الجدوؿ
 شجرة(\ العنب إلقميـ المبلئمة الجيدة )كغـ أشجارمتوسط إنتاجية 

 متوسط انتجية العنب  المحافظة ت
 16.1 نينوى 1
 17.3 بابؿ 2
 18 كرببلء 3
 17.4 واسط 4

 17.2 الػػػػػػػػػػػػػػػمػػػعػػدؿ
 منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 :إقميم المالئمة المتوسطة -جة

 (8الجدوؿ )والمثنى. القادسية و يقع ىذا اإلقميـ ضمف محافظة كركوؾ      
مجموع ساعات البرودة فيو  أفمف الخصائص المناخية ليذا اإلقميـ ىي  (.2الخريطةو)

( 550ساعة في محطة كركوؾ و) (،966خبلؿ شيري كانوف األوؿ والثاني تبمغ )
( ساعة في محطة المثنى وىي مدة كافية بالنسبة 547ساعة في محطة الديوانية و)

أما فيما يتعمؽ بالمعدالت الدنيا لدرجات الحرارة فيو خبلؿ شيري كانوف  إلنتاج العنب.
ـْ في محطة الديوانية 7.5، 5.5في محطة  كركوؾ و) ـْ (5.7، 4.5اني )األوؿ والث  )

قمة معدؿ مجموع األياـ التي تحدث  إلىفي محطة المثنى باإلضافة  ـْ  (7.9، 5.8و )
فييا ظاىرة الصقيع باستثناء محطة كركوؾ الذي يرتفع فييا مجموع عدد أياـ الصقيع 

( يوـ خبلؿ 4(يوـ خبلؿ فصؿ الربيع و)5و)يومًا خبلؿ فصؿ الشتاء  (10) إلىليصؿ 
جنب ذلؾ انخفاض معدؿ سرع الرياح فتبمغ في  إلى(. 54-فصؿ الخريؼ.)الجدوؿ

 ـ( 3.1ثا وفي محطة المثنى )\( ـ 2)خانقيف ثا وفي محطة  \( ـ 1.6محطة كركوؾ )
( يـو 5.6)إلى مجموع أياـ العواصؼ الغبارية لتصؿ في كركوؾ  وينخفض معدؿ ثا. \

( يومًا 11.4، 10.6)إلى في حيف يرتفع ىذا المعدؿ في محطتي الديوانية والمثنى 
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جنب ذلؾ تتوافر في ىذا اإلقميـ الكثافة الضوئية الكافية لقياـ أشجار  إلىعمى التتالي. 
 العنب بنشاطيا وتحقيؽ النضوج المطموب.

العنب ىي ارتفاع درجات  إنتاجمف الظواىر التي قد يكوف ليا أثرًا سمبيًا عمى        
في محطة كركوؾ  ( ـْ 43.1) إلىالمعدالت القصوى لدرجات الحرارة والتي تصؿ 

ـْ وفي محطة الديوانية و)44.1و) ـْ في محطة 44.3(  عدد األياـ  أف المثنى. كما( 
ـْ فأكثر تبمغ في 45التي ترتفع فييا درجات الحرارة عف ) والمثنى  محطة الديوانية( 

. وقد بمغ متوسط إنتاجية العنب في ىذا ا( يوم12وفي محطة كركوؾ ) اوم( ي25)
 .(8( كغـ لمشجرة )الجدوؿ 16.8اإلقميـ )

 
  (8الجدوؿ )

 شجرة(\العنب إلقميـ المبلئمة المتوسطة )كغـ أشجارمتوسط إنتاجية 
 متوسط إنتاجية العنب المحافظة ت
 14.4 كركوؾ 1
 20.2 القادسية 2
 15.8 المثنى 3

 16.8 الػػػػػػػػػػمعػػػدؿ
                 منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:         
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  (2)الخريطة 

 المناخية ألشجار العنب في العراؽمة ءأقاليـ المبل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .مف عمؿ الباحثمناخيا لزراعة الفاكية في العراؽ  األنسب األقاليـتحديد المصدر: 
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 :الرمان : أشجار2

وتتحمؿ تمؾ األشجار درجات  والمعتدلة.تنمو أشجار الرماف في المناطؽ الحارة        
بدوف ضرر يذكر، عمى  سكونيافترة الحرارة المنخفضة القريبة مف الصفر المئوي خبلؿ 

البراعـ تتنبو لمنمو في المناطؽ  أفحتى  جدا،احتياجات الرماف مف البرودة قميمة  أف
( ـْ 49) إلىوتتحمؿ شجرة الرماف درجات الحرارة العالية التي تصؿ  الشتاء.الدافئة 

 مقارنة مع بقية أشجار الفاكية النفضية.

 :إقميم المالئمة المثمى -أ

يعد ىذا اإلقميـ بأنو أوسع األقاليـ مف حيث المساحة مقارنة مع األقاليـ األخرى       
( 9)الجدوؿ  وبغداد. واألنبارالديف  وكركوؾ وصبلحويضـ ىذا اإلقميـ محافظات ديالى 

 (.3الخريطة ) و
تتوافر في ىذا اإلقميـ ساعات البرودة الكافية البلزمة إلنياء طور الراحة والتي      

في محطة كركوؾ  ة( ساع966خبلؿ األشير الباردة مف السنة تبمغ حوالي ) تتجمع
( ساعة في 800( ساعة في محطة بيجي و)868خانقيف و)   ( في محطة 670و)

معدالت الحرارة الدنيا التي تسجؿ  أف( ساعة في محطة بغداد. كما 660محطة عنو و)
ـْ في محطة خانقيف 5.7 ،4.5فيو خبلؿ شيري كانوف األوؿ والثاني ال تتزيد عف )  )

ـْ في محطة كركوؾ )5.7 ،4.5و) ـْ في محطة 6.5، 3.4(  ( في 2.3، 3و ) بيجي( 
ـْ في محطة بغداد )الجدوؿ 5.7 ،4)أو محطة عنو  تبايف معدؿ  إلىباإلضافة  (.2( 
 إلىفيصؿ مجموعيا  اإلقميـ،التي تحدث فييا ظاىرة الصقيع بيف أطراؼ  مجموع األياـ

( يومًا في محطة بغداد في حيف ينخفض في 11مًا في محطتي كركوؾ وعنو و)( يو 19)
. أما( 1) إلىمحطة خانقيف  معدؿ سرع الرياح فقد بمغت في محطة  إلىبالنسبة  يـو

ثا وفي \ـ  (3.3ثا وفي محطة بغداد ) \ـ  (2.4بيجي )ثا وفي محطة  \ـ( 1.6كركوؾ )
معدالت سرع الرياح في ىذا اإلقميـ مناسبة  أف( 2ثا )الجدوؿ  \( ـ 3.2محطة عنو )

 اإلقميـ.الرماف في ىذا  إنتاجوليس ليا أضرار كبيرة عمى 
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بغداد في محطة  تكرارىا السنويأما ما يخص العواصؼ الغبارية فقد ارتفع مجموع      
واقؿ ما تكوف عميو في محطتي عنو  ـ( يو 7.6)خانقيف  ومحطة في ـ( يو 12.2)

 .لتواليعمى ا ـ( يو 5.6 ،4.9)وكركوؾ 
( واف 9( كغـ لمشجرة )الجدوؿ 28.16بمغ متوسط إنتاجية الرماف في ىذا اإلقميـ )    

 .الرماف في العراؽ إنتاجمف كمية ( % 95)نسبة اإلنتاج بمغت 
 

 (9الجدوؿ )

 شجرة(\متوسط إنتاجية أشجار الرماف إلقميـ المبلئمة المثمى )كغـ

 الرمانمتوسط إنتاجية  المحافظة ت
 27 كركوؾ 1
 25 ديالى 2
 32.7 االنبار 3
 30.6 بغداد 4
 25.5 صبلح الديف 5

 28.16 المػػػػػػػعػػػػػدؿ
             منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:           

 :إقميم المالئمة الجيدة -ب

 و)الخريطة (10-الجدوؿ وبػابؿ ) وواسطنوى ػػػػػػػة نيػػػػػػػػػميـ محافظػػػػػػػػمؿ ىذا اإلقػػػػػيش    
بيف يصؿ مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ في فصؿ الشتاء في ىذا اإلقميـ   .(3
مع انخفاض معدؿ عدد  الراحة.( ساعة مف البرودة البلزمة إلنياء طور 461، 1049)

في  ـ( يو 10) إلىالصفر أو ما دونو لتصؿ  إلىاألياـ التي تيبط فييا درجات الحرارة 
في محطة الحي في حيف يرتفع ىذا المعدؿ في محطة الموصؿ  ـ( يو 8محطة بابؿ و)
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جانب انخفاض عدد األياـ التي تحدث فييا ظاىرة الصقيع فقد بمغ  إلى( يومًا 30) إلى
في محطتي بابؿ  ـ( يو 2.5 ،3.8مجموع عدد األياـ التي تحدث فييا ىذه الظاىرة بيف )

والحي عمى التتالي. في حيف يرتفع مجموع عدد األياـ التي تحث فييا ظاىرة الصقيع 
( يوـ خبلؿ فصؿ 4الشتاء و)خبلؿ فصؿ  ا( يوم18) إلىفي محطة الموصؿ لتصؿ 
 الربيع والخريؼ لكؿ منيما.

( 45) إلىيزداد في ىذا اإلقميـ معدؿ مجموع األياـ التي ترتفع فييا درجات الحرارة     
( يومًا في محطة بابؿ في حيف ينخفض ىذا 18( يومًا في محطة الحي و)20) إلىـْ 

.( 5) إلىالمعدؿ في محطة الموصؿ  رياح في ىذا اإلقميـ فإنيا أما معدؿ سرع ال يـو
إنيا  ثا إال \ ـ( 3ثا وبابؿ ) \( ـ 1.3تتميز بقمة تمؾ السرع ففي محطة الموصؿ تبمغ )

ثا كما ينخفض معدؿ مجموع األياـ التي  \( ـ 4.4) إلىتزداد في محطة الحي فتصؿ 
( يوـ في حيف يرتفع 5.2)إلى تحصؿ فييا ظاىرة العواصؼ الغبارية في الموصؿ 

     .( يػػوماً 12.8)إلى محطة الحي  مجموعيا السنوي في
لمشجرة )الجدوؿ كغـ ( 18.9وقد بمغ متوسط إنتاجية أشجار الرماف في ىذا اإلقميـ )

 الرماف في العراؽ. إنتاجمجموع  %( مف 2.2) إلى( ووصمت نسبة كمية اإلنتاج 10

 
 (10الجدوؿ )

 شجرة(\الجديدة)كغـ متوسط إنتاجية أشجار الرماف إلقميـ المبلئمة
 جية الرمانامتوسط انت المحافظة ت
 19.7 نينوى 1
 18.8 واسط 2
 18.4 بابؿ 3

 18.9 المػػػػػػعدؿ
                                     منشورة.بيانات غير  الزراعي،اء مديرية اإلحص لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:
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 :إقميم المالئمة المتوسطة-جة

 (.3 و)الخريطة (11الجدوؿ يضـ ىذا اإلقميـ كؿ مف محافظة كرببلء والقادسية )     
محطتي كرببلء والديوانية عمى التتالي  البرودة في( ساعة مف 550- 591)توافر  أف

 إلىالبلزمة إلنياء طور الراحة. مع انخفاض عدد األياـ التي تيبط فييا درجات الحرارة 
في محطة  ( يوـ10و) محطة كرببلء( يومًا في 15)إلى الصفر المئوي أو دونو 

الصقيع  فيو ظاىرةالتي تحدث  مجموع األياـجنب قمة معدؿ  إلى( 2الجدوؿ الديوانية )
 مجموع أياـمعدؿ  مع ارتفاع( يوـ في محطتي كرببلء والديوانية 4في اإلقميـ والبالغة )

( 10.6( يومًا في محطة كرببلء و)13.4)إلى حدوث ظاىرة العواصؼ الغبارية لتصؿ 
( 3.0 ،3.1)بيف الرياح في ىذا اإلقميـ  معدالت سرعوتتراوح  الديوانية.يوـ في محطة 

 التوالي.ثا في محطة الديوانية وكرببلء عمى  \ـ 
.45)عف اإلقميـ يعاني مف مشكمة ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد  أفإال       ففي  ( ـْ

اإلقميـ  أف. كما ( يوماً 25. وفي محطة الديوانية )( يوماً 15) إلىمحطة كرببلء تصؿ 
الكمية الكافية مف األمطار وزيادة نسبة المموحة في التربة وارتفاع مستوى  إلىيفتقر 
وىذا ال يقؼ عائقا أماـ اإلنتاج وذلؾ بانتخاب أصناؼ تتحمؿ تمؾ  األرضي.الماء 

جنب اإلمكانات الموجودة فيو في التعويض عف النقص الحاصؿ في كمية  إلىالظروؼ 
( 17) األمطار الساقطة بمياه األنيار. وقد بمغ متوسط إنتاجية الرماف في ىذا اإلقميـ

 .(11 الجدوؿ)كغـ لمشجرة 

 شجرة(\متوسط إنتاجية الرماف إلقميـ المبلئمة المتوسطة)كغـ (11الجدوؿ ) 

 إنتاجية الرماف كغـمتوسط  المحافظة ت
 12 كرببلء 1
 22 القادسية 2

 17 المعدؿ
 ة.بيانات غير منشور الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:
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 (3)الخريطة 

 مة المناخية ألشجار الرماف في العراؽءأقاليـ المبل
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 :أشجار التفاحيات -3

 األجنبية كافنظرًا لعدـ توافر االحتياجات البلزمة مف البرودة في العراؽ لؤلصناؼ      
اغمب أشجار التفاحيات المزروعة مف األصناؼ المحمية ذات االحتياجات المنخفضة 

يحتاج  ما( ساعة برودة في400 – 200)بيف المحمي يحتاج  البرودة. التفاحمف 
ووفقا الحتياجات ىذه األشجار وما يتوفر  برودة.( ساعة 100- 400بيف )الكمثرى 

مناخيا  األنسبالمناطؽ  إلىمف إمكانات مناخية في منطقة الدراسة فقد تـ التوصؿ 
 - وىي:

 :إقميم المالئمة المثمى-أ

 الخريطةنينوى و محافظات بغداد وصبلح الديف وواسط  اإلقميـ فييمتد ىذا      
 (. 4 ( و)الخريطة12الجدوؿ )
مجموع ساعات البرودة خبلؿ  أفمف الخصائص المناخية ليذا اإلقميـ ىي      

ساعة في محطتي الموصؿ  (403  - 1049)بيف األشير الباردة مف السنة تتراوح 
والحي عمى التتالي، وىي كافية لؤلصناؼ المحمية في حيف تسمح ساعات البرودة 

    التجارية.ينوى بالتوسع باألصناؼ العالية في ن
أما بالنسبة لممعدالت الدنيا لدرجات الحرارة خبلؿ شيري كانوف األوؿ والثاني تبمغ     

إال  التتالي. ـْ عمى( 5.9 ،4 ،3.4، 2.3) والحيفي محطات الموصؿ وبيجي وبغداد 
التي تحدث  مجموع األياـفمعدؿ  الصقيع.ىذا اإلقميـ يعاني مف ارتفاع تكرار ظاىرة  أف

يـو  (4( يومًا خبلؿ فصؿ الشتاء و)18) إلى الموصؿ يصؿفييا ظاىرة الصقيع في 
محطة بيجي فبمغ معدؿ مجموع األياـ التي  إلى( يوـ أما بالنسبة 4خبلؿ فصؿ الربيع )

خبلؿ فصؿ  ـ( يو 6.2( يومًا خبلؿ فصؿ الشتاء و)12تحدث فييا ظاىرة الصقيع )
خبلؿ فصؿ الشتاء  ـ( يو 9وفي محطة بغداد ) ـ( يو 6.5الربيع وفي فصؿ الخريؼ )

( يوـ في فصؿ الربيع والخريؼ لكؿ منيما واقؿ مجموع ليذه الظاىرة سجؿ في 1و)
 الشتاء.( يـو في فصؿ 2.5الحي إذ تبمغ ) محطة
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الصفر أو ما دونو فقد  إلىالتي تنخفض فيو درجات الحرارة  مجموع األياـأما معدؿ     
 ـ( يو 8)( يـو و10( يومًا وفي محطتي بيجي وبغداد )30بمغت في محطة الموصؿ )

جنب انخفاض سرع الرياح باستثناء محطة الحي التي تصؿ  إلى محطػػػػػػػة الحي.في 
 (.  2)الجدوؿ  ثا. \ـ 4أكثر مف  إلىفييا معدؿ سرع الرياح 

في محطة  ليا سجؿفاف اقؿ مجموع سنوي  الغبارية.العواصؼ  إلىأما بالنسبة     
 ؾال ش. ومما ( يوماً 12.8( يوـ وأعمى مجموع ليا في محطة الحي )5.2)الموصؿ 

أما  اإلنتاج.تمؾ الظاىرة يؤثر سمبا عمى  إلىفيو اف كثرة تعرض محطتي بغداد والحي 
لنمو أشجار التفاحيات والقياـ بنشاطيا وتحقيؽ النضج  الضوئية البلزمةالكثافة 

 الدراسة.المطموب لثمارىا عمى أكمؿ وجو فيي متوفرة في منطقة 
األصناؼ التجارية مف  إنتاجى أما العناصر المناخية التي ليا دور سمبي عم    

 ،43.1 ،43.1)تموز التفاحيات ىي ارتفاع درجات الحرارة والتي تصؿ في شير 
ـْ في محطات الموصؿ وبيجي وبغداد والحي عمى التتالي. كما اف 44.2 ،43.7  )
والتي تزيد عمى  ( ـْ 45أكثر مف ) إلىالتي ترتفع درجات الحرارة  مجموع األياـمعدؿ 

يومًا في محطتي بغداد وبيجي في حيف  (12، 18في محطة الحي و) ( يوماً 20)
 ( يوـ.5) إلىتنخفض في محطة الموصؿ 

شجرة وىي أعمى متوسط إنتاجية في  / ـ( كغ24.4)وتبمغ متوسط إنتاجية اإلقميـ      
 (.12الجدوؿ وحسب األصناؼ ) الدراسة.منطقة 
            حوالي إلىأما مف حيث اإلنتاج فقد وصمت نسبة كمية اإلنتاج في ىذا اإلقميـ     
 الكمثرى في العراؽ. إنتاجمف ( % 33)التفاح و إنتاجمف ( 77%)
وفي ضوء ىذه المزايا التي ينفرد بيا يمكف أف يعد ىذا اإلقميـ ىو إقميـ المبلئمة   

 المثمى لزراعة التفاحيات العراؽ.
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 (12الجدوؿ )

 شجرة( /كغـ)الصنؼ التفاحيات إلقميـ المبلئمة المثمى بحسب  أشجارمتوسط إنتاجية  
 الكمثرى التفاح الفةةةةةةةةةةةةةةةةةاكهة

 المحافظة ت
 23.2 21.9 نينوى 1
 29 30.3 بغداد 2
 19.6 22.5 واسط 3
 24.5 24.6 الديف حصبل 4

 24 24.8 المػػػػعػػدؿ
 .بيانات غير منشورة الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 الجيدة:إقميم المالئمة  -ب
( 13الجدوؿ )وكركوؾ. وديالى  األنباريمتد ىذا اإلقميـ في أراضي محافظة        

 (.4 -)الخريطةو
يتميز ىذا اإلقميـ باف مجموع ساعات البرودة البلزمة إلنياء طور الراحة والتي      

تبمغ تتجمع خبلؿ شيري كانوف األوؿ والثاني في محطات خانقيف وعنو وكركوؾ 
ساعة عمى التتالي وتييا ىذه الساعات الباردة لئلقميـ في حالة  (966، 800، 670)

جانب توافر  إلى التفاحيات. إنتاجوسع التجاري في توافر العوامؿ الجوية المناسبة لمت
ـْ )4.5مبلئمة الحدود الدنيا المبلئمة لدرجات الحرارة التي ال تزيد عمى ) -الجدوؿ( 

ومف الظواىر السمبية التي ترصد في ىذا اإلقميـ ىو معدؿ مجموع األياـ التي  (.54
في محطة كركوؾ  ـ( يو 10تنخفض فييا درجات الحرارة عف الصفر المئوي التي تبمغ )

 ( يـو في محطة عنو.  20في محطة خانقيف و) ـ( يو 7و)
ومما يؤخذ عمى ىذا اإلقميـ أيضا مف الناحية المناخية ىو زيادة حاالت حدوث     

( يـو 5( يـو خبلؿ فصؿ الشتاء و) 10ظاىرة الصقيع ، ففي محطة كركوؾ بمعدؿ)
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( يوـ خبلؿ 9.3عنو بمعدؿ ) ( يوـ في فصؿ الخريؼ وفي محطة4فصؿ الربيع و)
( يوـ خبلؿ فصؿ الخريؼ وفي 4.5( يـو خبلؿ فصؿ الربيع و)5.5فصؿ الشتاء و)

محطة خانقيف ينخفض معدؿ عدد األياـ التي تحدث فييا ظاىرة الصقيع خبلؿ فصؿ 
يـو والتي تعتبر قميمة مقارنة مع باقي أجزاء ىذا اإلقميـ  (1الربيع حيث ال تتعدى) 

جنب انخفاض معدؿ سرع الرياح  ويبمغ المجموع  السنوي لحدوث  إلى( 2)الجدوؿ 
 ـ( يو 4.9 ،7.6 ،5.6ظاىرة العواصؼ الغبارية في محطات كركوؾ وخانقيف وعنو. )

 .واليعمى الت
نتاج أشجارأما الظواىر المناخية التي قد تكوف ليا تأثيرًا سمبيًا عمى نمو        وا 

 ( ـْ 44، 41.1 ،43)فتبمغ صوى لدرجات الحرارة التفاحيات ىي ارتفاع المعدالت الق
ذلؾ  إلىباإلضافة خبلؿ شير تموز في محطات كركوؾ وعنو وخانقيف عمى التتالي. 

ـْ تبمغ في  (45مف )فاف معدؿ مجموع األياـ التي تكوف فييا درجات الحرارة أكثر 
 . ( يومػػاً 18)خانقيف وفي محطة  ( يوماً 12)وعنو محطتي كركوؾ 

 إنتاجمف مجموع  %( 18.6التفاحيات في ىذا اإلقميـ. ) إنتاجبمغت نسبة      
لمشجرة  ( كغـ28.2 ،20.7) إلىووصؿ متوسط اإلنتاجية فيو  العراؽ.التفاحيات في 

 .(13الجدوؿ )والكمثرى( التفاح الواحدة )

 (13)الجدوؿ 

 شجرة(\الصنؼ)كغـمتوسط إنتاجية أشجار التفاحيات إلقميـ المبلئمة الجيدة حسب 

 الكمثرى التفاح الفاكةةةةةةةةةهة
 المحافظة ت
 45 20.6 كركوؾ 1
 22.8 21.7 األنبار 2
 16.9 19.9 ديالى 3

 28.2 20.7 المػػػػػػػػػػػػعػػدؿ
   منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،المصدر: الجياز المركزي 
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 المتوسطة:إقميم المالئمة  -جة

 (14 )الجدوؿ والقادسية.والنجؼ  يقع ىذا اإلقميـ ضمف محافظات بابؿ وكرببلء      
 (.4و)الخريطة 

( ساعة مف البرودة تكاد تكوف كافية إلنياء طور 550 ،591توفر ما بيف ) أف    
 بالنمو.الراحة والبدء بعممية 

 إلىمعدؿ مجموع األياـ التي تيبط فييا درجات الحرارة  اإلقميـ بانخفاضيتميز ىذا     
( يومًا في محطة كرببلء 15في محطتي بابؿ والديوانية و) ـ( يو 10)ودونو الصفر 

جانب قمة حدوث ظاىرة الصقيع  إلى( 2 في محطة النجؼ )الجدوؿ ( يوماً 13و)
في كؿ محطات كرببلء والنجؼ والديوانية  ـ( يو 4( يوـ في محطة بابؿ و)3.8والبالغ )

قمة تساقط األمطار وزيادة نسبة  أفوالثاني. والتي تتميز بأنو اقؿ مف اإلقميـ األوؿ 
وىذا ال يقؼ عائقا  األمبلح.ارتفاع مستوى الماء الجوفي وزيادة تركز  إلىالتبخر أدى 

مثؿ ىذه الظروؼ. أماـ اإلنتاج إذا ما تـ انتخاب أصناؼ ليا القابمية عمى تحمؿ 
ويرتفع في ىذا اإلقميـ تكرار ظاىرة حدوث العواصؼ الغبارية التي بمغ معدؿ مجموع 

وبابؿ والديوانية وكرببلء  محطات النجؼ( يوـ في 13.4 ،10.6 ،10.8 ،7.6األياـ )
اإلقميـ يعاني مف مشكمة زحؼ الكثباف الرممية عمى األراضي  أفكما  التتالي.عمى 

   المشكمة.مكاف اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحد مف آثار تمؾ الزراعية وباإل
لمكمثرى يأتي ىذا اإلقميـ بالمرتبة الثالثة مف حيث متوسط اإلنتاجية بالنسبة       

 التفاحيات إنتاج( كغـ لمتفاح وبمغت نسبة كمية 12,9الواحدة و) ( كغـ لمشجرة13.35)
 (.14 مف اإلنتاج الكمي لمتفاحيات في العراؽ )الجدوؿ (1.9%)

انخفاض كمية اإلنتاج يرجع أساسًا لممزارعيف في تمؾ المحافظات السيما في  أف     
 إلىالنجؼ والقادسية الذيف يعمموف في زراعة )الرز( وىو محصوؿ صيفي وليس 

 .اإلمكانات المناخي
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 (14)الجدوؿ 
 شجرة(\التفاحيات إلقميـ المبلئمة المتوسطة حسب الصنؼ)كغـمتوسط إنتاجية أشجار 

 الكمثرى التفاح الفاكةةةةةةةةةهة       
 المحافظة ت

 20.5 16 بابؿ 1
 10.6 13.3 كرببلء 2
 10.5 9.8 النجؼ 3
 13.6 12.8 القادسية 4

 13.8 12.9 المػػػػػػػػعػػدؿ
    منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:                 

 
 اخية ألشجار التفاحيات في العراؽمة المنءأقاليـ المبل (4)الخريطة          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                    
 مف عمؿ الباحثمناخيا لزراعة الفاكية في العراؽ  األنسب األقاليـتحديد المصدر:                    
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 :أشجار الفاكهة ذات النواة الصمبة -4
تعد أشجار الفاكية ذات النواة الصمبة مف فواكو المنطقة المعتدلة وحوض البحر   

 المتوسط.
 السنة إلنياءفترة مف البرودة خبلؿ الفصؿ البارد مف  إلىتحتاج ىذه األشجار        
 الصنؼ.وتتبايف متطمبات ىذه األشجار مف ساعات البرودة حسب  الراحة.طور 

- 500بيف )( ساعة والخوخ 1000 – 700فأشجار المشمش تتراوح احتياجاتيا بيف )
 ساعة.(  450- 400واأللو بيف )  وأشجار الكوجة ة( ساع1000
تتأثر أشجار الفاكية ذات النواة الصمبة بالظروؼ المناخية خبلؿ فترة التزىير        
ارتفاع درجات الحرارة في فترة ما بعد العقد تؤثر تأثيرا سمبيا  أفحيث  الحديث،والعقد 

عدـ توفر درجات الحرارة المنخفضة البلزمة  إلىعمى المحصوؿ ونوعية الثمار. إضافة 
تسبب عدـ إنياء طور الراحة وبالتالي التأخر في تفتح البراعـ  خبلؿ الفصؿ البارد

لعدـ توفر مثؿ ىذه المتطمبات المناخية في المنطقة الجنوبية  والخضرية. ونظراالزىرية 
مف العراؽ نبلحظ ندرت زراعة تمؾ األشجار في ىذه المنطقة واقتصرت عمى المنطقة 

 الوسطى والشمالية.

 :إقميم المالئمة المثمى -أ
وبغداد  واألنباروكركوؾ وصبلح الديف  محافظات نينوىيمتد ىذا اإلقميـ ضمف       

 (.5الخريطة ( و)15 الجدوؿ)وواسط. 
مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ في شيري كانوف األوؿ والثاني تتبايف  أف     

( 966في محطة الموصؿ و) ة( ساع1049)بيف باختبلؼ مناطقو وعموما ىي تتراوح 
( ساعة في محطة 800في محطة بيجي و) ة( ساع868في محطة كركوؾ و) ةساع

 ( ساعة في محطة الحي.461( ساعة في محطة بغداد. و)660عنو و)
السنة الباردة ال تزيد  أشيرالمعدالت الدنيا لدرجات الحرارة في ىذا اإلقميـ خبلؿ  أف    
معدؿ مجموع األياـ التي تنخفض فييا درجة الحرارة  أفكما  (.2)الجدوؿ ( ـْ 5.9عف )
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في محطة  ( يوماً 30الصفر المئوي أو ما دونو تتبايف في محطات اإلقميـ فتبمغ ) إلى
في  ـ( يو 10و) محطة عنوفي  ( يوماً 20( يوـ في محطة كركوؾ و)10الموصؿ و)

فضبل عف التبايف في معدؿ مجموع األياـ  الحي.في محطة  ـ( يو 8محطة بغداد و)
( يومًا خبلؿ فصؿ الشتاء 18)الموصؿ التي تحدث فييا ظاىر الصقيع والذي يبمغ في 

( خبلؿ فصؿ الخريؼ، وينخفض ىذا المعدؿ في 4( يوـ خبلؿ فصؿ الربيع و)4و)
( خبلؿ 4فصؿ الربيع و) ؿ( خبل5( يوـ خبلؿ فصؿ الشتاء و)10)إلى محطة كركوؾ 

( في فصؿ 5.5( يوـ خبلؿ فصؿ الشتاء و)9.3محطة عنو ) الخريؼ، وفيفصؿ 
( يـو خبلؿ فصؿ الشتاء 9( يوـ في فصؿ الخريؼ. وفي محطة بغداد )4.5الربيع و)

وفي محطة  لكؿ منيما. ـ( يو 1) إلىوينخفض ىذا المعدؿ في فصؿ الربيع والخريؼ 
انعداـ حدوثيا خبلؿ  ( يـو في فصؿ الشتاء مع2.5)إلى الحي ينخفض بشكؿ كبير 

جانب ذلؾ تتبايف في اإلقميـ معدالت األياـ التي ترتفع فييا  إلىفصؿ الربيع والخريؼ. 
( يوـ وترتفع في 5فاقؿ معدؿ ليا في محطة الموصؿ ) ( ـْ 45) إلىدرجات الحرارة 

 إلى. والي( يومًا عمى الت12،12،18،20)إلى محطات كركوؾ وعنو وبغداد والحي 
ويصؿ مجموع تكرار حدوث العواصؼ الغبارية في  الرياح.جنب انخفاض معدؿ سرع 

( يوـ في كؿ مف محطة الموصؿ وكركوؾ وفي محطتي 5.6 ،5.2)إلى ىذا اإلقميـ 
( 12.8( يومًا و)12.2) إلى( يوـ لترتفع في محطة بغداد 4.9 ،10.9)وعنو بيجي 

يومًا في محطة الحي. فضبل عف توافر الكثافة الضوئية الكافية لقياـ أشجار الفاكية 
يمكف  اإلقميـ،وعمى ضوء ىذه المزايا التي ينفرد بيا ىذا  ذات النواة الصمبة بنشاطيا.

 الصمبة.ذات النواة  أشجاريعد ىو اإلقميـ األمثؿ في منطقة الدراسة لزراعة  أف
% مف مجموع 88.53اإلقميـ مف الفاكية ذات النواة الصمبة  إنتاجوقد بمغت نسبة     

 الفاكية ذات النواة الصمبة في العراؽ. إنتاج
بمغ متوسط إنتاجية الفاكية ذات النواة الصمبة في ىذا اإلقميـ أعمى متوسط إنتاجية      

 .(15الجدوؿ )األصناؼ  العراؽ وبحسبعمى مستوى 
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 (15الجدوؿ )
 شجرة(\متوسط إنتاجية اشجار الفاكية ذات النواة الصمبة إلقميـ المبلئمة المثمى)كغـ

 الخوخ جاصاأل الكوجة المشمش الفاكةةةةةةهة       
 المحافظة  1
 18.7 22.2 18.7 22.5 نينوى 2
 37.3 12.8 12.1 27.9 كركوؾ 3
 26 27.2 26.7 28 األنبار 4
 20.2 24.9 23.5 31.5 بغداد 5
 24.6 28.5 22.5 28.7 صبلح الديف 6
 15 13.8 18.4 20.1 واسط 7

 22.63 21.56 20.31 26.45 المػػػػػػعدؿ     
 .بيانات غير منشورة الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 :إقميم المالئمة الجيدة -ب

توفر  أف(. 5 ( و)الخريطة16 الجدوؿ)وبابؿ يشمؿ ىذا اإلقميـ محافظة كرببلء     
ىذا اإلقميـ  الصمبة فيالبرودة البلزمة إلنياء طور الراحة ألشجار الفاكية ذات النواة 

جنب انخفاض معدؿ مجموع األياـ التي تنخفض  إلى ساعة. (600- 591) تتراوح بيف
وبابؿ  ( في محطتي كرببلء10، 15اصفر المئوي أو ما دونو ) إلىفيو درجات الحرارة 

 ،4)والبالغ ( مع قمة معدؿ مجموع األياـ التي تحدث فييا ظاىرة الصقيع 2)الجدوؿ 
فصؿ الشتاء في محطتي كرببلء وبابؿ عمى التتالي وانعدامو في  يوـ خبلؿ( 3.8

ثا \( ـ3)إلى فصمي الربيع والخريؼ. فضبًل عف انخفاض معدؿ سرع الرياح في اإلقميـ 
توفر ىذه المتطمبات المناخية ولو بصورة اقؿ مف  أف وبابؿ.في كؿ مف محطتي كرببلء 

 األشجار.اإلقميـ األوؿ لكنو سمح ذلؾ بالتوسع بزراعة تمؾ 
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األصناؼ وبحسب  اإلقميـ.بمغ متوسط إنتاجية الفاكية ذات النواة الصمبة في ىذا     
 نتاجإ%( مف مجمؿ  6.46وجاء ت نسبة اإلقميـ مف اإلنتاج حوالي ) (.16)الجدوؿ 

 الفاكية ذات النواة الصمبة في العراؽ. 
 شجرة(  \كغـ)الجيدة متوسط إنتاجية أشجار الفاكية ذات النواة الصمبة إلقميـ المبلئمة  (16 )الجدوؿ

 الخوخ جاصاال الكوجة المشمش الفاةكةةةهة
 المحافظة ت
 11.8 14.2 11.5 15 كربالء 1
 14.6 14.2 13.6 14.5 بابل 2

 13.2 14.2 12.55 14.75 الةةةةةةمعدل     
    منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 المتوسطة:إقميم المالئمة -جة

 (.5 ( و)الخريطة17 الجدوؿ)والقادسية. يتمثؿ ىذا اإلقميـ في محافظة النجؼ     
فصؿ الشتاء في ىذا اإلقميـ حوالي يصؿ مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ في و 
( ساعة في محطة النجؼ وىي كمية قميمة 571في محطة الديوانية و) ة( ساع550)

إال أنيا توفر االحتياجات البلزمة لبعض األصناؼ المحمية  السابقة.بالقياس مع األقاليـ 
جانب انخفاض معدؿ مجموع األياـ التي  إلى الصمبة.مف أشجار الفاكية ذات النواة 
( يوـ في 10الصفر المئوي أو دونو الذي يبمغ ) إلىتنخفض فيو درجات الحرارة 

في النجؼ. مع قمة معدؿ مجموع األياـ التي تحدث فيو ظاىرة  ( يوماً 13الديوانية و)
 ( يـو في فصؿ الشتاء في محطتي النجؼ والديوانية.4)عف الصقيع التي ال تزيد 

ـْ بالنسبة لممعدالت الحرارية الدنيا خبلؿ 5.1معدالت الحرارة فيو تتراوح بيف ) أف      )
لممعدالت القصوى خبلؿ شير تموز في  ( ـْ 44.3 ،44.1شير كانوف الثاني و)

معدؿ مجموع األياـ التي تزيد فيو درجة  أفكما  التتالي.محطتي الديوانية والنجؼ عمى 
ـْ يبمغ ف45الحرارة عف ) في محطة النجؼ  ( يوماً 20و) ا( يوم25ي محطة الديوانية )( 

عندما (. تكاد ال تعرقؿ ىذه الدرجات القياـ بالتوسع بزراعة تمؾ األشجار 2 )الجدوؿ
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النخيؿ. االحتياطات الضرورية والمتمثمة في إتباع الزراعة المظممة تحت أشجار  تأخذ
 الفاكية ذات النواة الصمبة وحسب األصناؼ)الجدوؿ اإلقميـ مفمتوسط إنتاجية ىذا  بمغ
17.) 

 شجرة(\متوسط إنتاجية أشجار الفاكية ذات النواة الصمبة إلقميـ المبلئمة المتوسطة)كغـ (17 )الجدوؿ
 الخوخ جاصاأل الكوجة المشمش الفةةةةاكهة      

 المحافظة ت
 12.8 9.7 12.2 12.4 القادسية 1
 11 15.8 10.2 13.1 النجف 2

 11.9 12.75 11.2 12.75 المةةةةعدل        

 منشورة. بيانات غير الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:      

 مة المناخية ألشجار الفاكية ذات النواة الصمبة في العراؽءقاليـ المبلأ( 5)الخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 
 مف عمؿ الباحثالفاكية في العراؽ  مناخيا لزراعة األنسب األقاليـتحديد المصدر: 



 

(020) 
 

 ............................... دراسات في ا لمناخ التطبيقي........عبدالكاظم علي الحلو ............ أ.د.

 :التين أشجار - 5
( 200التيف مف أشجار المنطقة شبو االستوائية واحتياجاتو لمبرودة في الشتاء قميمة )    

ويمكف زراعتو في المناطؽ ذات الشتاء الدافئ ولمتيف القابمية عمى احتماؿ  ساعة،
. إال 49) إلىارتفاع درجات حرارة الصيؼ التي تصؿ  ـْ ثمري تعطيو  إنتاجأفضؿ  أف( 

وفي حالة ارتفاع عف ىذا  ( ـْ 39-38األشجار أف ال تزيد درجة حرارة الصيؼ عف )
ونظرا لتحمؿ أشجار التيف درجات الحرارة  ة المب.المعدؿ تكوف الثمار الناتجة جمدية قميم

طقة الدراسة ولكف في جميع من تمؾ األشجارالعالية والمنخفضة لذا فقد انتشرت زراعة 
 بنسب متفاوتة. 

   :إقميم المالئمة المثمى -أ

وبغداد وصبلح  واألنباريشمؿ ىذا اإلقميـ كؿ مف محافظات الموصؿ وكركوؾ      
 (.6الخريطة ( و)18 الجدوؿ)والقادسية. الديف 
يعتبر ىذا اإلقميـ بالمقارنة مع األقاليـ األخرى بأنو مف أوسع األقاليـ في منطقة       

لذا فاف مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ فيو خبلؿ شيري  المساحة.الدراسة مف حيث 
 -1049)بيف وعموما فيي في تتراوح  مناطقو،كانوف األوؿ والثاني تتبايف بتبايف 

 التيف.ىذه الكمية مف ساعات البرودة كافية إلنياء طور الراحة ألشجار  ساعة.( 550
تييا ىذه الساعات الباردة لئلقميـ في حالة توفر العوامؿ الجوية المناسبة لمتوسع     

جانب توفر مبلئمة الحدود الدنيا المبلئمة لدرجات الحرارة.  إلى التيف. إنتاجالتجاري في 
ـْ في محطتي الموصؿ 2.3إذ ال تقؿ المعدالت الحرارية الدنيا في ىذا اإلقميـ عف )  )

وال تتضرر أشجار  المعدالت.أما بقية أجزاء اإلقميـ فيي تسجؿ أعمى مف تمؾ  وعنو،
وتتحمؿ أشجار التيف المعدالت  .ـْ ( 8 -) إلىالتيف إال إذا انخفضت درجة الحرارة 

.49) إلىالحرارية القصوى التي تصؿ  واف تمؾ المعدالت القصوى التي تسجؿ في  ( ـْ
تمؾ الدرجات الحرارية العالية إال في بعض حاالت التطرؼ في شير  إلىاإلقميـ التصؿ 

 تموز.



 

(211) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

موع األياـ التي مف الظواىر السمبية التي ترصد في ىذا اإلقميـ ىو ارتفاع معدؿ مج     
في محطة  ( يوماً 30تنخفض فييا درجات الحرارة عف الصفر المئوي التي تبمغ )

 والديوانية.( يـو في محطات كركوؾ وبيجي 10في محطة عنو و) ( يوماً 20الموصؿ و)

مما يؤخذ أيضًا عمى ىذا اإلقميـ مف الناحية المناخية ىو زيادة حاالت حدوث      
خبلؿ فصؿ الربيع وىو  ( يوـ4) إلىظاىرة الصقيع التي تصؿ في محطة الموصؿ 

( يـو 6.2محطة )( يوـ خبلؿ فصؿ الربيع وفي 5.5الصقيع المؤثر وفي محطة عنو )
نب اج إلى( 2الجدوؿ يوانية. )وال يحدث الصقيع خبلؿ فصؿ الربيع في محطة الد

 \( ـ1.3)الرياح انخفاض معدؿ سرع الرياح. ففي الموصؿ يبمغ المعدؿ السنوي لسرع 
( في محطة عنو 2.3)( في محطة بيجي و 2.4ثا و)\( ـ1.6ثا في محطة كركوؾ )

 التوالي.( يـو عمى 3.2 ،3.1)والديوانية ثا وفي محطتي بغداد  \( ـ3.1و)
مف مزايا ىذا اإلقميـ انخفاض في معدؿ مجموع األياـ التي تحدث فييا ظاىرة        

العواصؼ الغبارية في األجزاء الشمالية منو ففي محطات الموصؿ وكركوؾ وبيجي تبمغ 
في محطتي بغداد والديوانية  ـ( يو 10.6 ،12.2) إلى( يـو ليزداد 10.9، 5.6، 5.2)

مف معدؿ مجموع األياـ التي تكوف فييا درجات الحرارة أكثر  أف.  كما واليعمى الت
يوـ وفي محطات كركوؾ وعنو وبيجي  (5) الموصؿ إلىتصؿ في محطة  ( ـْ 45)
   الديوانية.( يومًا في محطة 25( يومًا في محطة بغداد و)18و) ( يوماً 12)

التيف في  إنتاجمف مجموع ( % 79) التيف في ىذا اإلقميـ إنتاجبمغت نسبة      
 .(18 )الجدوؿ الواحدة.لمشجرة  ـ( كغ29.28) إلىووصؿ متوسط اإلنتاجية  العراؽ.
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 (18الجدوؿ )
 شجرة(\متوسط إنتاجية أشجار التيف إلقميـ المبلئمة المثمى)كغـ

 كغم \ اإلنتاجيةمتوسط  المحافظة ت
 20.4 نينوى 1
 40.3 كركوؾ 2
 35 صبلح الديف 3
 27.7 األنبار 4
 22.3 بغداد 5
 30 القادسية 6

 29.28 المػػػػػػػعدؿ      
           منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:                  

 الجيدة:إقميم المالئمة  -ب
يضـ ىذا اإلقميـ كؿ مف محافظة بابؿ كرببلء وواسط والنجؼ والمثنى والبصرة.      

مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ فيو تتبايف بتبايف  أف (.6-و)الخريطةأ( 18الجدوؿ )
 ( ساعة برودة في محطتي بابؿ والبصرة.300- 600)بيف مناطقو وعموما فيي تتراوح 

إَف توافر ىذه الكمية مف البرودة تكاد تكوف كافية إلنياء طور الراحة ألشجار      
التيف. كما أَف المعدالت الدنيا لدرجات الحرارة فيو خبلؿ شيري كانوف األوؿ والثاني 

ـْ في محطة البصرة )7.2في محطة كرببلء و) ( ـْ 5تتراوح بيف ) (. 2الجدوؿ ( 
ي مجموع األياـ التي تنخفض فييا درجات الحرارة ىذا اإلقميـ انخفاضًا ف ويبلحظ في

في محطتي بابؿ  ـ( يو 10في محطة كرببلء و) ( يوماً 15)دونو الصفر أو ما  إلى
( يوـ في 5) إلىفي محطة الحي في حيف ينخفض ىذا المجموع  ـ( يو 6.5والمثنى و)
بابؿ  ( يوـ في محطة3.8جنب قمة حدوث ظاىرة الصقيع والبالغ ) البصرة. إلىمحطة 

( 5( يـو في محطة المثنى و)3( يـو في محطة الحي و)2.5( في محطة كرببلء )4و)
مف المشكبلت التي يعاني منيا ىذا اإلقميـ ىو كثرة حدوث  البصرة.في محطة 
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يومًا  (13.4 ،12.8العواصؼ الغبارية السيما في محطتي الحي والبصرة التي تبمغ )
 لمشجرة )الجدوؿ( كغـ 13.21وقد بمغ متوسط إنتاجية اإلقميـ مف التيف ) التتالي.عمى 
 التيف في العراؽ. إنتاجمف مجموع % 6.2شكؿ ما نسبة ي(. و 19

  (   الجدوؿ) 
 شجرة(\متوسط إنتاجية أشجار التيف إلقميـ المبلئمة الجيدة)كغـ

 التين إنتاجيةمتوسط  المحافظة ت
 10.1 بابل 1
 11.8 كربالء 2
 12.9 الحي 3
 14.3 النجف 4
 13.1 المثنى 5
 17.1 البصرة 6

 13.21 المةةةةةةةةعدل       
 منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:

 :إقميم المالئمة المتوسطة -جة
              (20 )الجدوؿ .(وذي قار ،وميساف ،ديالى)يقع ىذا اإلقميـ ضمف محافظات      
 (.6 )الخريطةو

مجموع ساعات البرودة التي تتمثؿ  أفمف الخصائص المناخية ليذا اإلقميـ ىي       
 ساعة في( 670في شيري كانوف األوؿ والثاني كافية لتنبيو البراعـ لمنمو والتي تبمغ )

العمارة ( ساعة في محطة 450في محطة الناصرية و ) ة( ساع400محطة خانقيف و)
( يوـ في محطة خانقيف 1جانب قمة حدوث ظاىرة الصقيع والبالغة ) إلى( 2جدوؿ )
 كؿ مف محطتي الناصرية والعمارة. ( يـو في3و)

التيف في اإلقميـ  إنتاجمف الظواىر المناخية التي قد تكوف ليا تأثير سمبي عمى       
.( 44)والي ح إلىىي ارتفاع درجات الحرارة التي تصؿ خبلؿ شير تموز  فضبل عف  ـْ

.( 45ارتفاع معدؿ مجموع األياـ التي ترتفع فيو درجات الحرارة عف ) ففي محطة  ـْ
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( يومًا ويزداد ارتفاعا في المناطؽ الجنوبية مف اإلقميـ في محطة 18)إلى خانقيف يصؿ 
مما يؤثر سمًبا عمى نوعية التيف  يومُا.( 25وفي محطة الناصرية ) ( يوماً 30العمارة )

ارتفاع معدؿ مجموع األياـ  إلىفي ىذا اإلقميـ السيما في العمارة والناصرية. إضافة 
إلى التي تحدث فييا ظاىرة العواصؼ الغبارية السيما في محطة الناصرية التي يصؿ 

لمتيف في  لتمؾ العواصؼ األثر الكبير في قمة اإلنتاج واإلنتاجية ( يومًا. وكاف26.7)
 (20 )الجدوؿ قار.محافظة ذي 

اإلقميـ  إنتاجلمشجرة وشكمت نسبة  ـ( كغ8)التيف بمغ متوسط إنتاجية اإلقميـ مف      
 العراؽ.التيف في  إنتاجكمية  %( مف 2.1مف التيف )

 (20 )الجدوؿ
 شجرة(\متوسط إنتاجية أشجار التيف إلقميـ المبلئمة المتوسطة)كغـ 

 كغم \التين  إنتاجيةمتوسط  المحافظة ت

 7 ديالى             1

 11.6 ميسان            2

 5.5  الناصرية  3

 8 المعدل     

      منشورة.بيانات غير  الزراعي،مديرية اإلحصاء  لئلحصاء،الجياز المركزي  المصدر:
 
 
 
 
 
 



 

(215) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

  ( الخريطة ) 

 مة المناخية ألشجار التيف في العراؽءأقاليـ المبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الباحث.مف عمؿ الفاكية في العراؽ  مناخيا لزراعة األنسب األقاليـتحديد المصدر:     
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وإىتاج حمصول الرز يف  وعالقتها بسراعة ةــص املياخيـاخلصائ
 حمافظة اليجف

Climatic properties and its relationship with cultivation and 
production of rice in Najaf governorate 

 

 

 

 

 

 



 

(028) 
 

 ............................... دراسات في ا لمناخ التطبيقي........عبدالكاظم علي الحلو ............ أ.د.

  



 

(219) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

 ـة:املـكـذم

وىو مف المحاصيؿ  النجيمية،العائمة  إلىالرز مف المحاصيؿ العشبية التي تعود      
ر زراعتو في اغمب جيات العالـ ويعدمف أىـ محاصيؿ شتنت إذ الميمة،الزراعية 

ويأتي في مقدمة المحاصيؿ الغذائية بعد القمح مف حيث  العراؽ،الحبوب الصيفية في 
 كغذاء.أىميتو 

 A,Bوتتمثؿ تمؾ األىمية الغذائية لمرز لكونو سيؿ اليضـ ويحتوي عمى فيتاميف     
زيت ( % 10)كاربوىيدرات و( % 76.7)بروتيف و (% 7.5)عمى  تحتوي حبوبوكما 
بحوالي أمبلح ومعادف. فضبل عف تزويد اإلنساف  (% 09)، وماء ( % 13.3)و
 .(739مصيطر، ص) حرارية.( سعره 346)

إما األىمية االقتصادية لمرز فتتجمى في كونو يدخؿ كمادة أولية أو مساعدة في     
كما أف لنبات الرز دورا كبيرا يتجمى في كونو مفيدا في عمميات  كثير مف الصناعية. 

وذلؾ لما يتمتع بو مف قدرة كبيرة في تحمؿ استصبلح الترب الممحية المستصمحة حديثا 
نسبة عالية مف األمبلح واستيبلكو كميات كبيرة مف المياه مما يساعد عمى صرؼ 

حمادي، )محاصيؿ األخرى األمبلح الذائبة في الماء بصورة سريعة مقارنة بال
 .(249ص

بقية المحافظات العراقية في المساحة المزروعة  األشرؼتتصدر محافظة النجؼ     
ودوره في تحقيؽ قدرا معقوال مف األمف وألىميتو الغذائية واالقتصادية  وكمية اإلنتاج.

ودور منطقة الدراسة في اإلسياـ بذلؾ فقد أثر الباحثاف دراسة العوامؿ  الغذائي،
يعد المناخ أىـ  زراعة الرز.وتأثيرىا عمى  ومدى مبلئمتياالمناخية في المحافظة 

 المختمفة،العوامؿ الطبيعية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي تأثيرا مباشرا مف خبلؿ عناصره 
 نموه،ناخية التي يستجيب ليا وترتبط بيا مراحا إذ إف لكؿ محصوؿ زراعي ظروفو الم

  الزراعة،لذا فاف عامؿ المناخ بعناصره المختمفة يتحكـ بنظاـ 
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بيا عند تحديد صبلحية المكاف  اإللماـالتي يجب  ةالرئيسييعد  المناخ مف العوامؿ    
يدرس معدؿ حالة الطقس يعمؿ عمى  الذيالعمـ  عمى انو ويعرؼ المناخ لمزراعة،

 35نحو  إلىقد تصؿ ىذه المدة  (23السامرائي، ص) الزمف تحميميا لمدة طويمة مف
 ةػونشاطاتو، فقد اىتمت الجغرافي اإلنسافالمناخ عمى حياة  إثرألتساع  .وأكثرسنة 

 ترتبط الذي ،Applied Climatology عمـ المناخ التطبيقي باسـالمعاصرة بما يعرؼ 
 الشمسي كاإلشعاعالزراعية بو ارتباطا" وثيقا" وبالخصائص المناخية  واإلعماؿالشؤوف 

 ةػػػوالحرارة والرطوب

ومف ثـ  المختمفة، مراحؿ نموىا أثناءنمو النباتات في  ىاثر عموالرياح التي ليا      
 وكؿ ما يتعمؽ التي توضح العبلقات المتبادلة بيف المناخ األبحاثظيرت العديد مف 

فروع  وىو فرع مف (Agroclimatolgy) بالشؤوف الزراعية ىو عمـ المناخ الزراعي
بارز" في  "الدراسات المناخية الحديثة ويتناوؿ دراسة أثر العوامؿ المناخية التي ليا أثر

نتاج األزىارومواعيد (Phonology)  مراحؿ نمو النبات  التي واألمراضالنبات  وا 
ىا وطرؽ الصرؼ وتحديد انسب المناطؽ التي يمكف يصاب بيا وطرؽ الري ومواعيد

بمحصوؿ ما إذ تعطي عائدا" اقتصاديا" مرتفعا" وكيفية العمؿ عمى زيادتيا  زراعتيا
  (.36- 35ظروؼ المناخ السائدة في المنطقة.)أبو العينيف، ص تحت

ىذا الكوكب وبالرغـ  اليائمة مف سكاف لئلعدادفي توفير الغذاء  أزمةيواجو العالـ       
فاف الظروؼ المناخية  الزراعي، اإلنتاجفي مجاؿ  اإلنسافمف التقدـ الكبير الذي حققو 

الظروؼ المناخية  وتؤثر في نجاح المحصوؿ الزراعي أو فشمو. "حاسما" تمعب دورا
وتكنولوجيا مقاومة  الزراعية اآلفاتوانتشار  صادهحعمى موسـ زراعة المحاصيؿ و 

يمكف تتبع و  (.23شحادة، ص) ىامثؿ الصقيع والبرد والجفاؼ وغير الكوارث الطبيعية 
تأثير مجموعة مف العناصر  أثر المناخ مف خبلؿ أثر عنصر واحد أو مف خبلؿ

 الزراعة.المناخية مجتمعة عمى 
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ولغرض التعرؼ عمى محصوؿ الرز وأىميتو المحافظة في إنتاجو فقد تـ استعراض     
عف  . فضبل2007-1991العراؽ لمفترة مف  إلىمكانة المحافظة في إنتاجو بالنسبة 

استعراض المقومات المناخية وبياف مدى مبلئمتيا لئلنتاج الزراعي مع بياف بعض 
أضرار في بعض السنوات مف جراء اآلثار السمبية التي قد تمحؽ بمحصوؿ الرز 

             النجؼ.تنتاب في بعض السنوات محافظة  المتطرفة التيالعوامؿ المناخية 

 تطور إىتاج الرز 

( إف متوسط المساحة المزروعة في محافظة النجؼ لمفترة 1يتضح مف الجدوؿ )      
المساحة دونـ وتشكؿ  (43263.3) إلى( قد وصمت 2007-1991الممتدة )
%( مف متوسط المساحة المزروعة في العراؽ بالرز والبالغة 46.1حوالي)

( 115456( دونـ ويبمغ متوسط إنتاج المحافظة مف العراؽ لمفترة نفسيا )316617.1)
%( مف متوسط إنتاج الرز في العراؽ والبالغة  50طف ويشكؿ ىذا حوالي )

متوسط إنتاجية الدونـ  إف( 1( طف ولممدة ذاتيا ، ويظير مف الجدوؿ )244138)
دونـ بينما يبمغ متوسط  /( كغـ701.4الواحد مف الرز في منطقة الدراسة  بمغت )

توافر الظروؼ  إلىدونـ  وىذا يعود  /كغـ( 649.2العراؽ ) يلمرز فالدونـ  إنتاجية
  الدراسة.الطبيعية والبشرية لزراعتو في منطقة 

المحافظات في المساحة المزروعة بمحصوؿ الرز وقد تصدرت محافظة النجؼ بقية    
%( مف مجموع 54.5( دونـ وتمثؿ )184810المساحة بمغت تمؾ  إذ .2007عاـ 

محافظة القادسية  المرتبة الثانيةيمييا في  العراؽ،المساحة المزروعة بالرز في 
( دونـ وتشكؿ كؿ منيما 58160( دونـ وبالمرتبة الثالثة محافظة ديالى )143052)
 2007%(عمى التوالي مف مجموع المساحة المزروعة بالرز عاـ  11.6و) %(28,6)
 إلى( دونـ بالنسبة 27799)بالرز بقية المحافظات فقد تراوحت المساحة المزروعة  أما

( إف محافظات العراؽ في مساىمتيا في إنتاج 2مف الجدوؿ ) ويظير واسط.محافظة 
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واف أعمى إنتاجية لمدونـ  المزروعة،احتفظت بتسمسميا في المساحة  2007الرز عاـ 
( 448.3) ديالى.والنجؼ وبابؿ  مف ىذا المحصوؿ قد تحققت في محافظة القادسية

            منيما.التوالي لكؿ  دونـ عمى /( كغـ720( )767( )797.2)

دونـ في محافظة واسط \ ( كغـ539في الوقت نفسو سجمت أدنى إنتاجية )     
 وبشرية.عوامؿ طبيعية  إلىوىذا التبايف يرجع  المثنى،دونـ في محافظة \كغـ  (566و)

 2007-1991المزروعة بالرز في العراؽ ومحافظة النجؼ لممدة  ة( المساح1جدوؿ )

/ اإلنتاجيػػػػػػػػػة )كغػػػػػػػػػـ

 دونـ(

 السنة دونـ /المساحة طف  /اإلنتاج

 

محافظػػػػػػػػػػػػػة  

 النجؼ

 % العراؽ

 النسبة

محافظػػػػػػػػػػػػة 

 النجؼ

 %   العراؽ

 النسبة

محافظػػػػػػػػػػػػة 

 النجؼ

 العراؽ

567,6 460,6 52,2 98751 189103 45,2 173993 385454 1991 

651,3 595,0 41,0 112628 274255 37,5 172948 460956 1997 

673,2 663,9 61,9 50334 81315 61,0 74770 122485 2003 

745,0 720,8 43,0 132657 308660 41,6 178057 428243 2005 

723 723 38,9 141596 363338 37,0 186427 502565 2006 

796,25 731.9 63.1 156770 248157 54.5                    

 المتوسط 316617.1 43263.3 46.1 244138 115456 50.0 649.2 701.4

 1999 \1980اإلحصائية السنوية  ة( المجموع1المصدر:)
 2004المجموعة اإلحصائية السنوية ، المعمومات،( الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا 3)         
 2006\2005المجموعة اإلحصائية السنوية. المعمومات،( الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا 4)         
   2008\2007المجموعة اإلحصائية السنوية، المعمومات،الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا  (5)         

  

المياه قد أثرت بشكؿ كبير عمى مساحة األراضي الزراعية المخصصة  ةإف شح أال
ومع ذلؾ فاف  ،(2لمحصوؿ الرز وعمى كمية اإلنتاج كما ىو مبيف في الجدوؿ )
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                                األولى مف حيث المساحة المزروعة وكمية اإلنتاجمحافظة النجؼ تأتي بالمرتبة 

 (2جدوؿ )
نتاجالتوزيع الجغرافي لممساحات المزروعة   حسب المحافظات 2007الرز في العراؽ عاـ  وا 

 المحافظة المساحة المزروعة )دونـ( اإلنتاج)طف( دونـ /كغـ /الغمة
 نينوى - - -
 كركوك - - -

 ديالى 58160 41928 720.9
 بابل 12719 9761 767.4

 بغداد - - -
 كربالء - - -

 واسط 27793 13906 539
 صالح الدين - - -

 النجف  184810 156770 796,25
 القادسية 143052 126971 887.3
 المثنى 17147 9715 566.6

 ذي قار 21012 12191 580.2
 ميسان 34661 21561 622.0

 البصرة - - -

 العراق 499354 392803 714

  2007\2006السنوية  اإلحصائيةالمجموعة  المعمومات،وتكنولوجيا  لئلحصاءالمركزي  المصدر: الجياز

 :الرز يف حمافظة اليجف اجلغرايف إلىتاجالتوزيع 

نتاج الرز في محافظة النجؼ عاـ        2007التوزيع الجغرافي لممساحة المزروعة وا 
( إف النواحي الثبلثة الرئيسة وىي 3وحسب الوحدات اإلدارية فيظير مف الجدوؿ )

فقد جاءت بالمراكز الثبلثة األولى في المساحة المزروعة  ةوالمشخاب، والمناذر العباسية 
 ( دونـ37392( دونـ و)49856بمغت تمؾ المساحة )     بمحصوؿ الرز في عاـ 
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%(  15و) %( 21%( و) 28ي وىي تمثؿ )( دونـ لكؿ منيا عمى التوال26708و)
 .2007مف مجموع المساحة المزروعة بالرز في منطقة الدراسة عاـ 

( دونـ في ناحية 19581أما بقية الوحدات اإلدارية فقد تراوحت ىذه المساحة بيف )     
 القادسية.( دونـ في ناحية 42734الحرية و)

( إف ناحية 3)الجدوؿ فيظير مف  2007عاـ أما إنتاج الرز في محافظة النجؼ     
%(  39.9( طف ويساوي )55487العباسية ظمت تحتؿ المرتبة األولى إذ بمغ إنتاجيا )

( طف وجاءت في المركز الثاني ناحية 140762)والبػػػالغ مف إنتاج الرز في المحافظة 
%( مف إجمالي إنتاج  25.7( طف ويمثؿ )36306) إلىالمشخاب بإنتاج وصؿ 

( طف ويمثؿ 23717وجاء قضاء المناذرة بالمرتبة الثالثة وقد بمغ إنتاجو ) المحافظة
 %( مف إجمالي إنتاج المحافظة 18,8)

في منطقة الدراسة فقد سجمت ناحية  2007غمة الدونـ لمعاـ  ناحية إنتاجيةومف     
( كغـ 702ادني معدؿ لو ) دونـ وسجؿ\( كغـ 901,404المشخاب المرتبة األولى )

( كغـ 791,25دونـ في قضاء المناذرة. في حيف جاءت ناحية الحرية والقادسية )\
 دونـ.
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  (3جدوؿ )
نتاجالتوزيع الجغرافي لممساحة المزروعة  حسب 2007الرز في محافظة النجؼ عاـ  وا 

 الوحدات اإلدارية
األهمية النسبية  المساحة دونم الوحدات اإلدارية

% 
األهمية النسبية  طن/ اإلنتاج

% 
 دونم/ اإلنتاجية كغم

 702,450 39,9 55487 28 49856 العباسية

 901,404 25,7 36306 21 37392 المشخاب
 737,5 18,8 23717 15 26708 المناذرة
 791,25 16,3 20015 12 19581 الحرية

 791,25 0,37 5237 24 42734 القادسية
 796,25 100 140762 100 178057 المحافظة

                                   .2010بيانات غير منشورة ، النجؼ،المصدر: مديرية إحصاء محافظة   

 اإلدارية في محافظة النجؼ ت( الوحدا2شكؿ )                             
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 اليجف:املكومات الطبيعية املياخية وأثرها يف إىتاج الرز يف حمافظة 

تقع محافظة النجؼ في الجزء الجنوبي الغربي مف العراؽ بيف دائرتي عرض      
 غ(، تبم1شرقا شكؿ ) (44 44 -50 42( شماال وبيف خطي طوؿ )21 32 -29,5

%( مف مساحة العراؽ البالغة 6.6نسبتو )وتشكؿ ما  2( كـ28824مساحتيا )
  .2( كـ435052)

 مساحتيا شكؿمحافظة النجؼ مف ثبلث أقضية وتسعة نواحي متباينة في  تتألؼ     
القسـ الشرقي ويتمثؿ بالسيؿ الرسوبي التي  قسميف، إلى. ينقسـ سطح المحافظة (2)

( 6ص، )الجمبي2 ـ( ك1400القسـ ) ىي جزء مف السيؿ الرسوبي وتتراوح مساحة ىذا
مف المساحة الكمية لممحافظة أما القسـ الثاني فيتمثؿ ( % 4,8)نسبتو  حوالي ما ويشكؿ

إف   .الصحراوية مف العراؽبمنطقة اليضبة الغربية التي ىي جزء مف اليضبة الغربية 
نجاح أي محصوؿ زراعي في أي منطقة يتوقؼ عمى مدى مبلئمة الظروؼ الطبيعية 

 والبشرية البلزمة لزراعتو في تمؾ المنطقة.

 الرز:  بزراعة الضوء وعالقته-أوال

إف اإلشعاع الشمسي وطوؿ مدة اإلضاءة مف العناصر المناخية المؤثرة في زراعة     
محصوؿ الرز مف خبلؿ عبلقتيا بعناصر المناخ األخرى وفي مقدمتيا درجة الحرارة 

فضبل عف أىمية ىذا العنصر وتأثيره  مصدرىا،التي ىي انعكاس ليذا العنصر وىو 
أىميتو في مساعدة  إلى الغذاء. إضافةالكبير عمى حياة النبات الرتباطو في صنع 

 (,P    Hildret)النباتات عمى النمو والقياـ بعممية التنفس والنتح والتزىير وغيرىا 

متمثمة بشدة تجود زراعة الرز عند توفر المقومات المناخية المبلئمة لزراعتو وال     
إذ يساعد طوؿ الفترة الضوئية يوميا عمى زيادة إنتاج  مدتيا،اإلضاءة وطوؿ 

العامؿ المحدد لمنمو الخضري لنباتات الرز  إف إلىوتشير بعض الدراسات  المحصوؿ.
نموه )الخشف، رة ػبلؿ فتػػبات خػىي كمية اإلشعاع الشمسي الذي يتعرض لو الن
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إف طوؿ فترة طوؿ فترة تعرض محصوؿ الرز  إلىكما أكدت الدراسات  (،128ص
                                                                            (103جواد، ص) زيادة كمية اإلنتاج إلىلئلشعاع الشمسي مع قمة السحب يؤدي 

 الرز،لمحصوؿ  محافظة النجؼ ولصفاء سمائيا لمعظـ أياـ الموسـ الزراعي أف    
يبمغ معدؿ ساعات السطوع الشمسي  جدوؿ( إذ)الشمسي تتميز بوفرة اإلشعاع  فإنيا

 مايس( –ة الدراسة خبلؿ الموسـ الزراعي )أيار في منطق اإلضاءة(الفعمي )شدة 
 يوـ، /( ساعة11.6)تموز يوـ واف أعمى معدؿ لو سجؿ في شير \( ساعة 10.3)

،\( ساعة 8.5بينما سجؿ ادني معدؿ لو في شير تشريف األوؿ ) وىي مبلئمة  يـو
 .    حتياجاتو مف ىذا العنصر المناخيلزراعة الرز بالنسبة ال

 ( 4)جدوؿ 
 (2009- 1963معدالت ساعات السطوع الفعمية خبلؿ الموسـ الزراعي لمفترة )
 الشير  ساعة /ساعات السطوع الفعمي

 أيار  9.5
 حزيراف 11.5
 تموز 11.6
 آب 11.0
 أيموؿ 10.2
 تشريف األوؿ 8.5

 المعدؿ 10.38
 بيانات غير منشورة. المناخ،قسـ  /العامة لؤلنواء الجوية العراقية المصدر: الييئة

 :ثانيا درجة الحرارة وعالقتها بزراعة الرز

الف  الرز،الظواىر المناخية التي تؤثر في زراعة  أكثرمف  بأنياتتسـ الحرارة      
 التأثيرويرجع  النبات.فسموجية و والفيزيائية  العمميات الكيمائية الحرارة تدخؿ في
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عمى عمميتي التنفس  تأثيرىالدرجات الحرارة عمى حياة النباتات مف خبلؿ  األساسي
 الضوئي.والتمثيؿ 

عندىا  يبدأوتسمى صفر الحراري  لكؿ محصوؿ زراعي درجة حرارة دنيا إف     
 صعودا،تجاوزىا  إذاحرارة قصوى يتوقؼ عندىا النبات  ةبالنمو، ودرجالمحصوؿ 

ودرجة الحرارة المثمى لمنمو تقع بيف ىذيف تعد الحرارة مف أىـ عناصر المناخ التي تؤثر 
ولكؿ  إنتاجيا.ومناطؽ  نموىا،وفصؿ  الزراعيػػػػػػة،تأثيرًا مباشرًا في تحديد الغبلت 

محصوؿ زراعي حد أدنى وحد أقصى مف درجات الحرارة التي إذا ما تجاوزىا ىبوطًا 
وذلؾ  اإلنتاج،وقد تؤدي إلى ضياع  اإلنتاج.وصعودًا تمحؽ أضرار كبيرة األثر في 

 األدنىيتعرض ليا المحصوؿ ومقدار شدة ذلؾ التعرض المديف  المدة التيبحسب 
ويزداد تدريجيا مع ارتفاع درجات  األدنىعند الحد  لنمو البطيءا يبدأ ذلمنمو، إ واألعمى
ذا النبات بالنمو  ايسرع عندى إذ األمثؿالحد  إلىتصؿ  إف إلىالحرارة  تجاوزتو صعودا وا 

 و.عف النم إف يتوقؼإلػػػى ا لتدريجي  النمو باليبوطعندىا  يبدأ األقصىدرجة الحد  إلى

إف لكؿ محصوؿ زراعي مدى حراري محدد يستمـز توافره كي يستطيع ذلؾ      
درجة الحرارة تكوف قدرة المحاصيؿ عمى النمو  وسطو. ففيالمحصوؿ أف يعيش في 

 والصغرى،بينما تتذبذب فاعميتيا في ظؿ الدرجات الحرارية العظمى  صورة،عمى أفضؿ 
ؿ النمو ويطمؽ عمييا تسمية كما إف لكؿ محصوؿ طاقة حرارية يستجيب ليا خبلؿ فص

محصوؿ الرز   الزراعية.أو الحدود األساسية لنضوج الغبلت  (.10)المتجمعة الحرارة 
مف المحاصيؿ الصيفية الذي يتطمب حرارة مرتفعة نسبيا إثناء مراحؿ اإلنبات والنمو 

 ،(ـْ 33- 30تجود زراعتو في فصؿ نمو يتراوح بيف ) إذ ،الخضري والتزىير والنضج
ويختمؼ مجموع درجات الحرارة البلزمة لنضجو باختبلؼ أصنافو ، فالصنؼ الذي 

تتراوح  إذستة أشير )وىذا ما يحصؿ في منطقة الدراسة(  إلىيصؿ فصؿ نموه 
درجات الحرارة الصغرى  أما ،( ـْ 2800- 2400)متطمباتو مف الحرارة المتجمعة بيف

في حيف يتحمؿ ىذا  ،( ـْ 12- 10ف )تتحمميا تتراوح بي أفالتي يمكف لنباتات الرز 
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ـْ كحد اعمى 44) إلىالمحصوؿ درجة حرارة تصؿ  واف نباتات  (179ص ،أميف)( 
كميات كافية مف المياه التي تغطي الرز تتحمؿ درجات الحرارة العالية اذا ما توافرت 

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة . %( 80) إلىسطوح الحقوؿ مع رطوبة نسبية تصؿ 
مما  ،رفع نسبة التبخر/النتح مف النباتات إلىالشديدة خبلؿ ساعات النيار في الصيؼ 

ي ػػػػػجانب دور الحرارة العالية ف إلىنقص الماء الضروري لتعويض ما يفقده  إلىيؤدي 
الحرارة الرتفاع درجات  أفكما  وئيػالجفاؼ وعدـ التوازف بيف التنفس والتركيب الض

اد نسبة العقـ )تكوف سنابؿ العالية المتطرفة إضرارا بميغة عمى محصوؿ الرز، حيث تزد
( 5إذا ما صادؼ وقت التزىير في بداية شير أيموؿ كما ىو موضح بالجدوؿ ) (فارغة

فشاؿ عممية اإلخصاببسبب توقؼ عمم . وسيترتب عمى ذلؾ انخفاض في ية التزىير وا 
قتؿ  إلىدرجة الحرارة العالية تؤدي  إفكما ( 191اليونس، ص) كمية اإلنتاج

بالنسبة لنمو النبات يدخؿ في حالة  العميا.البروتوببلـز عند ارتفاعيا فوؽ الحدود 
يصاحبيا اصفرار وباستمرار الحرارة العالية يتحقؽ المستوى  بعض األوقاتوفي  سكوف،

ربما يكوف نشوء حالة مف عدـ التوازف الناتجة مف اختبلؼ  األمر، آخرالقاتؿ في 
درجة  إف تقريبا. ـْ  48ووظائؼ الورقة تصبح ضعيفة بدرجة حرارة  األيضيةالعمميات 

                                                                      .ـْ  (60-50)شط عامة بيف ػػري النػػػػػػػػػػػالجزء الخض ة ألنسػػػػػػػػػػجةسبػػػػػالحرارة القاتمة بالن
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 (5)جدوؿ 
موعد البذار وموعد ظيور السنابؿ عمى نسبة العقـ لمرز في محطة أبحاث الرز  إثر 

 في المشخاب
 ت موعد البذار موعد التزهير نسبة العقم

 1 آذار 29 أيموؿ 4 75
 2 نيساف 8 أيموؿ 5 68
 3 نيساف 18 أيموؿ 8 52
 4 نيساف 28 أيموؿ 15 47
 5 ارػػػأي 8 أيموؿ 18 44
 6 ارػػأي 29 أيموؿ 19 30
 7 حزيراف 7 أيموؿ 22 19

رسالة  الوسطى،الظواىر الجوية المتطرفة في عمميات اإلنتاج الزراعي في المنطقة  إثرالحمو لكاظـ عمي  المصدر: عبدا
 .158،ص1990بغداد، ماجستير جامعة

فقد دلت التجارب بأف نسبة  الحصاد،كما تتأثر نوعية الرز عندما تتأخر عممية      
وكمما تأخرت تأثيرا كبيرا بموعد الحصاد  تأثرتالتصافي لمشمب الميبش )المصنع( قد 

زيادة الكسرة المئوية في الشمب وقمة نسبة التصافي  إلى أدت الرز،حصاد محصوؿ 
                                                                                                       اآلتي.كما يتبيف ذلؾ مف الجدوؿ  الرز،رداءة نوعية  إلىالمئوية وبالتالي أدت 
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 موعد الحصاد عمى نوعية الرز إثر (6جدوؿ )

نسبة 
 التصافي

نسبة الرز 
 الخاـ

نسبة 
 الكسرة

نسبة 
 السحالة

نسبة 
 التشقؽ

تاريخ 
 الحصاد

تاريخ النضج 
 التاـ

 المعاممة

56.5 78.2 11.2 10 8 14 \10  14\10  1 
56.2 78.2 23.6 7.8 38 23\ 10 15 \10  2 
35.7 78.3 33 9.1 54 28 \10  15 \10 3 
30.2 77.7 40 8.7 63 4 \ 11 15 \10 4 

 .2001غير منشورة،  تالرز، بياناشعبة  الحبوب،قسـ أبحاث  الزراعية،العامة لمبحوث  المصدر: الييئة

تبلفييا مف  أويؼ مف حدة ىذه المشكمة ػػػػػػأف ثمة مف يرى انو يمكف التخف أال     
بحيث يتـ  االعتيادية،خبلؿ زراعة الرز بصورة مبكرة أو متأخرة عف موعد زراعتو 

إذا  أما.ب تكوف سنابؿ فارغة نلكي يتجالتزىير في فترات تتميز بدرجة حرارة معتدلة 
 إلىخبلؿ فترة التزىير فانو يؤدي  ( ـْ 12)عف انخفضت درجات الحرارة الصغرى 

 عمى ذلؾ انخفاض أيضا في كمية اإلنتاج اإلخصاب. ويترتبمية ػػاؿ عمػػػإفش
 (191اليونس، ص)

إف معدؿ درجات الحرارة في منطقة البحث خبلؿ الموسـ الزراعي لمحصوؿ      
تشريف األوؿ( ىي قريبة مف الدرجات الحرارية المثمى إذ يصؿ معدؿ –الرز)أيار 

، واف أعمى معدؿ سجؿ ليا في شير 31.7) إلىدرجات الحرارة في منطقة الدراسة  ـْ  )
ـْ ، وادني معدؿ سجؿ ليا في شير ت36.8تموز ) ، ويصؿ 26,2شريف األوؿ )(  ـْ  )

تشريف األوؿ (  –معدؿ درجة الحرارة العظمى خبلؿ موسـ زراعة المحصوؿ )أيار 
( وأدناىا في شير تشريف 44.5( ويكوف أقصى معدؿ ليا في شير تموز )39,8)إلى

ويكوف أعبلىا في شير  (24.8ويبمغ معدؿ درجات الحرارة الصغرى ) (33.4األوؿ )
                                                                                                                  .ـْ  (19ي شير تشريف األوؿ)فاىا (، وأدن39.3تموز)
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في ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ باف درجات الحرارة خبلؿ موسـ زراعة الرز مبلئمة      
واف حاالت التطرؼ التي تحصؿ في شير تموز التي تصؿ فييا  لزراعتو،بشكؿ كبير 

في بعض السنوات فاف النباتات تستطيع  ( ـْ 51أكثر مف ) إلىدرجات الحرارة العظمى 
عمى ذلؾ ازدياد عممية النتح وتوفر  ومحدودة ويساعدتتكيؼ معيا ألنيا فترة قصيرة  أف

                                          .لفترةالمياه التي تغطي الحقوؿ خبلؿ ىذه ا

 (7جدوؿ )
 (2007-1962لممدة ) درجات الحرارة العظمى والصغرى لمنطقة الدراسة

 الشير درجات الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى المعدؿ
 أيار 37.4 22.8 26.7
 حزيراف 41.5 26.6 34.0
 تموز 44.4 29.3 36.8
 آب 42.2 27.2 34.7
 أيموؿ 40.2 24.3 32.2
 تشريف األوؿ 33.4 19 26.2
 المعدؿ 39.8 24.8 

   المناخ بيانات غير  ـالعراؽ، قسوالرصد الزلزالي في العامة لؤلنواء الجوية  ةوالمواصبلت، الييأالمصدر: وزارة النقؿ  
 منشورة.

 التربة:درجة حرارة 

اذ تعمؿ عمى زيادة سرعة  المحصوؿ،لدرجة حرارة التربة عبلقة كبيرة بنمو      
ويستمر المحصوؿ في نموه طالما كانت درجة  النبات،العمميات البايموجية في جسـ 

منطقة الدراسة يتراوح المعدؿ الشيري  لنموه. وفيحرارة التربة اعمي مف الحد األدنى 
 األوؿ(تشريف  –الموسـ الزراعي لمحصوؿ الرز )أيار  التربة خبلؿلدرجة حرارة 

ـْ وأدنا معدؿ ليا في شيري 35 ويبمغ اعمي معدؿ ليا في شير تموز ) ْ ـ( 32.1)  )
                                                      التوالي. ـْ وعمى( 28,4- 28,6أيار وتشريف األوؿ )
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درجات حرارة التربة مبلئمة لزراعة محصؿ  إف معدؿوفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ    
 (8الرز. كما ينضح ذلؾ مف الجدوؿ )

 
 (8)جدوؿ 

 (2007 -1997)المعدؿ الشيري لدرجات حرارة التربة في منطقة الدراسة لمفترة 
 الشير معدؿ درجة حرارة التربة ـْ 

 أيار 28.6
 حزيراف 33
 تموز 35
 آب 34.6
 أيموؿ 33
 تشريف األوؿ 28.4
 المعدؿ 32.1

المناخ بيانات غير  ـالعراؽ، قسوالرصد الزلزالي في الجوية  لؤلنواءالعامة  ةوالمواصبلت، اليياالمصدر: وزارة النقؿ  
 منشورة.

 ثالثا األمطار:

ليس لؤلمطار تأثير مباشر عمى زراعة الرز في منطقة الدراسة بسبب انقطاعيا       
الكميات القميمة التي تسقط في بداية الموسـ خبلؿ الموسـ زراعتو باستثناء بعض 

فاألمطار الساقطة في بداية الموسـ  وتشريف األوؿ أيار الزراعي ونيايتو إي في شير
أما اإلمطار  حراثتيا،ترطيب التربة وبالتالي تسيؿ عممية  إلىفائدة كونيا تؤدي تعد ذا 

ة عمى محصوؿ الرز تتمثؿ األوؿ( فاف ليا آثار سمبي )تشريفالساقطة في نياية الموسـ 
لمتعفف مما يؤثر سمبا عمى  الرطوبي وتعرضيافي عرقمة نضج البذور وزيادة محتواىا 

ذا ما سقطت اإلمطار بكميات كبيرة فإنيا تؤدي  نوعيتيا، صعوبة عمميات  إلىوا 
              واآللي.الحصاد اليدوي 
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 أف أال الدراسة،واف كاف في حاالت نادرة في منطقة  كبيرة أيضاولتساقط البرد آثار     
تكسر سيقاف  إلىي شير تشريف األوؿ لو تأثيرا سمبيا حيث يؤدي فلسقوطيا المبكر 

 .بوب خاصة بالنسبة لممحصوؿ الذي يتأخر حصادهػػػػػغ السنابؿ مف الحػػات وتفريػالنبات

  عالقتها بزراعة الرز:و  الرطوبة النسبية :رابعا

الرطوبة النسبية تعتبر مف العناصر المناخية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي مف خبلؿ      
تنشيط ىاتيف العممتيف    إلىيا ػإذ يؤدي انخفاض والنتح،متي التبخر ػعبلقتيا العكسية بعم

فضبل عما يسببو  التربة،ادة الضائعات المائية وتممح ػػػعمى زي أثػرؾ مف ػوما لذل
فشاانخفاض الرطوبة الن عممية اإلخصاب وما ينجـ عف ؿ سبية مف تساقط اإلزىار وا 

 .ذلؾ مف انخفاض في كمية اإلنتاج

. وعندما يقترف (% 85)ينمو الرز بشكؿ جيد عندما تتراوح كمية الرطوبة النسبية      
انخفاض  إلىيؤدي  (% 40) إلىارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض الرطوبة النسبية 

( إف معدؿ الرطوبة النسبية  يتبايف 9ويتبيف مف خبلؿ الجدوؿ ) اإلنتاج.كبير في كمية 
عي لمحصوؿ الرز تبعا لتبايف مف شير آلخر في منطقة الدراسة  خبلؿ الموسـ الزرا

درجات الحرارة والضغط الجوي والرياح إذ تتراوح معدالتيا خبلؿ الفترة الممتدة  قيـ 
أدنى معدؿ لمرطوبة سجؿ في شير تموز  % ( واف27.2تشريف األوؿ ) إلىمف)أيار 
%(  عمى التوالي  وتعد ىذه النسبة منخفضة اقترنت مع ارتفاع  23 ،21.7وآب )

تعمؿ ىذه الخصائص عمى رفع  إذ، درجات الحرارة وسيادة الرياح المدارية الحارة الجافة
مزروعة نتيجة نسبة التبخر وقمة الرطوبة الجوية وزيادة  االحتياجات المائية لمنباتات ال

استيبلؾ كميات كبيرة مف المياه  إلىتناقص المحتوى الرطوبي في التربة وحاجتيا 
دؿ لمرطوبة ػػػػػمعمى . بينما سجؿ اعات مراحؿ نموىا خبلؿ مدة زراعتياإلكماؿ متطمب

 .(9كما ىػػػو مبيف في جدوؿ ) األوؿ،شريف ػفي شير ت النسبية
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 (9جدوؿ )
ليا في محافظة النجؼ لممدة  المعدالت الشيرية لمرطوبة النسبية والنسبة المئوية

(1962-2007) 
 الشهر الرطوبة النسبية%

 أيار 30.0
 حزيران 23.2
 تموز 21.7
 آب 23.0
 أيمول 27.4
 تشرين األول 37.9
 المعدل 27,2

المناخ بيانات غير  ـالعراؽ، قسوالرصد الزلزالي في الجوية  لؤلنواءالعامة  ةوالمواصبلت، اليياالمصدر: وزارة النقؿ 
 منشورة.

 خامسا التبخر:

إذ إنيا تؤثر  مباشرة،ال يقتصر تأثير درجات الحرارة عمى محصوؿ الرز بصورة      
طريؽ عممية التبخر وتتناسب كمية التبخر طرديا  مباشرة عفعمى النباتات بصورة غير 

معدؿ التبخر خبلؿ الموسـ الزراعي  إف( 10وؿ )دويبيف الج الحرارة.مع درجات 
( ممـ  والذي يبمغ 607.7) وتموز ىير ػػػدؿ لمتبخر في شػػػػػػمي معػػ( ممـ واف اع457)

ـْ واف كمية التبخر ترتفع خبلؿ 44.4فيو معدؿ درجة الحرارة )  ؼالصي أشير(  
  كؿ ىذهػػػ( ممـ عمى التوالي وتش546.9، 607.7، 548.3آب( ) ، تموز، )حزيراف
وىي األشير  ،(10مف المجموع السنوي لمتبخر جدوؿ) (15، 17، 15)نسبة  المعدالت

%(  21.7التي سجمت فييا اعمي معدالت الحرارة في شير تموز والرطوبة النسبية )
فضبل عف تراكـ نسبة كبيرة مف  ،زيادة نسبة اليدر المائي إلىاألمر الذي يؤدي 
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واف ادني معدؿ  ،وىذا بدوره يترؾ آثار سمبية في استعماالت األرض الزراعية، األمبلح
                                                                                                                     .ممـ (238.9) األوؿلمتبخر خبلؿ الموسـ الزراعي سجؿ في شير تشريف 

 (10)جدوؿ 
 (2007-1962كميات التبخر في محافظة النجؼ والنسبة المئوية لو لممدة )

 النسبة المئوية % كمية التبخر ممـ الشير 
 11 406.4 أيار

 15 548.3 حزيراف 
 17 607.7 تموز
 15 546.9 آب

 11 394.4 أيموؿ
 7 238.9 تشريف األوؿ

  457 المعدؿ
 األنواءشعبة  المناخ،  قسـ  العراؽ،الييأة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في  والمواصبلت،المصدر وزارة النقؿ 

 منشورة. روالزراعية، بيانات، غيالمائية 

 الرياح:سادسا: 

عمى مدار  منخفضة لمرياحيتصؼ العراؽ عموما ومنطقة الدراسة خصوصا بسرع      
نظرا لوقوعو عمى الحزاـ شبو المداري الواقع تحت تأثير منظومة الضغط العالي  السنة،
تساعداف عمى ىبوب رياح  المنظومتاف ال الصيفي وىاتافوالمنخفض الحراري  ،شتاءا

الجوية نشطة باستثناء األوقات التي تزداد فييا سرعة الرياح المرافقة لممنخفضات 
(P  ، (Alshalash 

سرعة الرياح في المنطقة خبلؿ الموسـ الزراعي  إف معدؿ( 11يتبيف مف الجدوؿ )     
ثا وتسجؿ اعمي سرع لمرياح في شير حزيراف وتموز حيث  \ ( ـ2.4لمحصوؿ الرز )

عممية المزج االضطرابي لميواء السطحي مع  إلىثا. ويعزى ذلؾ  \( ـ3.1تصؿ الى)
في زراعة  إيجابياالرياح دورا  التسخيف. تمعبالطبقات العميا لمعمود اليوائي في فترات 
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إف اشتداد  أال النتح،عممية  إذ إنيا تساعد عمى حدوث خفيفة،الرز عندما تكوف حركتيا 
فيبوب الرياح الشديدة السرعة خبلؿ  لمنبات.وميكانيكية  ةفسموجيسرعيا يسبب أضرارا 
وعندما تيب خبلؿ  واضطجاعيا،تكسر سيقانيا  إلى لمنباتات يؤديفترة النمو الخضري 

                                                                               المقاح.فترة التزىير فإنيا تسبب تطاير حبوب 

واف ىذه األضرار تفاقـ عمى النباتات في حالة حصوؿ العواصؼ الغبارية التي     
واف العواصؼ  النتح،تزيد مف عممية  ألنيا ،تؤثر عمى النباتات مف الناحية الفسمجية

اإلخبلؿ بالتوازف المائي  إلىفاع درجات الحرارة مما يؤدي الغبارية تزيد أيضا مف ارت
فضبل عف تجمع ذرات الغبار عمى التفرعات الخضرية يسبب التقميؿ مف عممية  لمنبات،

تمؾ العواصؼ إذا صادؼ موعدىا خبلؿ فترة التزىير  أخطرواف  الضوئي،التركيب 
                                                                  المقاح.فينجـ عنو إتبلؼ حبوب 

تتميز منطقة الدراسة بسيادة الرياح الشمالية الغربية التي تأتي في المرتبة األولى      
%(،ويزداد ىذا التكرار في أشير الصيؼ وذلؾ لسيادة الضغط  35.1بتكرار )

مف الشماؿ اتجاه الرياح العاـ يكوف  اليندية، مما يجعؿالمنخفض فوؽ شبو القارة 
أقصى معدؿ تكرار ىذه الرياح في شير حزيراف  الشرقي. ويصؿالغربي نحو الجنوب 

وتكوف ىذه الرياح حارة وجافة خبلؿ الموسـ  التوالي.%( عمى  44 – 45.8)وتموز 
زيادة عممية التبخر التي  إلىقادمة مف الصحراء الغربية مما تؤدي  الزراعي كونيا

يـو  /ـ( مم25) إلىيوـ وتصؿ أحيانا  /ـ( مم15قدرت نسبتيا خبلؿ فصؿ الصيؼ )
لزيادة كمية التبخر انعكاسات  (. واف46األنصاري، ص)الرياح عند اشتداد سرعة ىذه 

يصؿ معدؿ سرع ا لرياح في   التربة.سطح  المائية وتممحسمبية تتمثؿ بزيادة الضائعات 
 معتدلة،( وىي سرع 11)جدوؿ ثا /( ـ2,4) إلىالدراسة خبلؿ الموسـ الزراعي  منطقة

غير إف واقع الحاؿ ال يقتصر عمى المعدالت الواردة في الجدوؿ المذكور بؿ إنيا تزيد 
( 16.5- 5.5عمى ذلؾ ولعدة أياـ مف السنة إذ تشكؿ نسبة سرع الرياح ضمف المدى )

( 35جابر، ص)مف سرع الرياح اليابة عمى منطقة الدراسة ( % 20) حواليثا /ـ
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سرعيا بشكؿ ممحوظ خبلؿ فترات النيار مف أشير حزيراف وتموز وآب. وما  وتزداد
   الناحية الفسمجية والميكانيكية عمى محصوؿ الرز. سمبي مف إثرلذلؾ مف 

 (11)جدوؿ 
 لكؿ تكرار لمدينة النجؼ معدالت سرع الرياح ومعدؿ تكرار اتجاىاتيا والنسبة المئوية

 (2008 – 1977لممدة )
سرعة  الشهر

 الرياح
 معدل تكرار الرياح                                     

الشمالية  الشمالية
 الشرقية

الشرق
 ية

الجنوبية 
 الشرقية

الجنوبية  الجنوبية
 الغربية 

الشمالية  الغربية 
 الغربية 

 السكوف 

 1661 24 9.8 2.9 5.5 4.6 8 6.3 22.8 2.4 ايار

 7 4568 16.7 2.5 1.6 4.0 2 3.5 20.5 3.1 حزيراف

 668 44 19.9 3.4 0.6 0.3 0.6 1.5 22.9 3.1 تموز 

 1065 3167 20.8 1 0.7 0.8 1.8 2.6 30.1 2.6 اب 

 1368 3568 14.3 1.5 1.1 1.5 464 3.5 24.1 1.9 ايموؿ

 9 32 8.7 1.1 4.9 3.2 5.1 6.3 29.7 1.5 األوؿتشريف 

 1067 3561 15.2 2.9 4.5 5.6 6 5.5 25  النسبة المئوية

غيػػػر  المنػػاخ، بيانػػاتقسػػػـ  العػػراؽ،الييئػػػة العامػػة لؤلنػػواء الجويػػة والرصػػػد الزلزالػػي فػػي  والمواصػػبلت،وزارة النقػػؿ لمصػػدر: ا
 .منشورة

 اآلتية:تقدـ يمكف تثبيت االستنتاجات  في ضوء ما

 كاربوىيدراتمف فيتامينات وبروتينات  يحتويغذائية كبيرة لما  أىميةلمرز  -1
في الصناعات  أوليةاقتصادية الستخدامو كمادة  وأىمية معدنية، وأمبلح

 الغذائية.الغذائية وغير 



 

(239) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

في مقدمة  تأتيوىي  الرز،متخصصة في زراعة  األشرؼتعد محافظة النجؼ  -2
نتاجفي المساحة  األخرىالمحافظات العراؽ   .ا المحصوؿىذ وا 

مبلئمة لزراعة محصوؿ  األشرؼ محافظة النجؼالظروؼ المناخية في  إف -3
الزراعي ولكف ليس دائما حيث تنتاب منطقة الدراسة خبلؿ الموسـ  الرز،
 متطرفة.طقسية  ظروؼ

حاالت التطرؼ التي تحصؿ في محافظة النجؼ في شير تموز التي تصؿ  إف -4
،51ف )أكثر م إلىفييا درجات الحرارة العظمى  في بعض السنوات فاف  ( ـْ

ترة قصيرة ومحدودة ويساعد عمى ػػتتكيؼ معيا ألنيا ف أفنباتات الرز تستطيع 
 . ذلؾ ازدياد عممية النتح وتوفر المياه التي تغطي الحقوؿ خبلؿ ىذه الفترة

محصوؿ محافظة النجؼ تعد مبلئمة لزراعة  التربة فيمعدؿ درجات حرارة  إف -5
                   .الرز

نسبة التصافي لمشمب  الف الحصاد،تتأثر نوعية الرز عندما تتأخر عممية  -6
تأثيرا كبيرا بموعد الحصاد وكمما تأخرت حصاد  تأثرتالميبش )المصنع( قد 

زيادة الكسرة المئوية في الشمب وقمة نسبة التصافي  إلىآدت  الرز،محصوؿ 
                                          الرز.ة رداءة نوعي إلىالمئوية وبالتالي أدت 

( 2,4) إلىيصؿ معدؿ سرع ا لرياح في منطقة الدراسة خبلؿ الموسـ الزراعي  -7
 مبلئمة لزراعة محصوؿ الرز في اغمب األوقات.ثا وىي سرع معتدلة \ـ 

وىي تتزامف  (،آب حزيراف، تموز،كمية التبخر ترتفع خبلؿ أشير الصيؼ ) إف -8
 منخفضة،مع األشير التي سجمت فييا اعمي معدالت الحرارة ورطوبة نسبية 

 فضبل عف تراكـ نسبة كبيرة المائي،زيادة نسبة اليدر  إلىيؤدي  األمر الذي
     األمبلح.مف 

 

 



 

(040) 
 

 ............................... دراسات في ا لمناخ التطبيقي........عبدالكاظم علي الحلو ............ أ.د.

 املصادر:

 .1980 العربية،، دار النيضة المناخية، مصرالجغرافية  أصوؿ احمد،العينيف حسف سيد  أبو -1
 ،دار الحكمة لمطباعة والنشر التطبيقي،عادؿ سعيد الراوي المناخ  المجيد،قصي عبد  السامرائي، -2

 بغداد.
  .1980 ،اإلسكندرية المعارؼ،دار  ،2جالمحاصيؿ، إنتاج  نوري،واحمد  الخشف، عمى -3
البصرة مطبعة  محمد،ترجمة عبدااللو كربؿ وماجد سيد ولي  العراؽ، خحسيف، منا يالشمش، عم -4

 .1988 ،جامعة البصرة
 .1988 ،مطبعة جامعة البصرة العراؽ،مبادئ المحاصيؿ الحقمية في  محمد،اوميد  أميف، -5
مطبعة جامعة  الموصؿ، الحبوب، ؿوآخروف، محاصياحمد  داليونس عبد الحمي -6

 .1987،الموصؿ
بغداد  المعارؼ،، دار 1ط الحقمية،مبادئ المحاصيؿ  وآخروف،مجيد محسف  األنصاري، -7

1980. 
كمية  ماجستير،رسالة  المناذرة،تحميؿ جغرافي لمنشاط الزراعي في قضاء  عبد،نجاح  جابر، -8

 .2006،جامعة الكوفة اآلداب،
 بغداد، وساـ،مطبعة اوفسيت  العراؽ،المحاصيؿ الحقمية في  راشد،سعيد د وعرفاف  جواد، -9

1988. 
مجمة  القادسية،العوامؿ الجغرافية المؤثرة في إنتاج الرز في محافظة  عباس، يحمادي، حماد -10

 .2002،الثاني، تموزالمجمد  ،2العدد  التربوية،القادسية لمعمـو 
 .22، ص 1983، 2ط األردنية،الجامعة  المناخ، نعماف، عمـ شحادة، -11
 ماجستير،رسالة  النجؼ،التبايف المكاني لخصائص الموارد المائية في  كامؿ،مصطفى  عمواف، -12

 .2002 ،جامعة الكوفة اآلداب،كمية 
 فإشراؼ عبد الرحم الجامعي(،الغذاء والتغذية )الكتاب العممي  –منظمة الصحة العالمية  -13

 .1977،مصيطر أكاديمية بيروت لبناف
 نشاد،إعداد ليث فاتح  العراؽ،إنتاج الرز في  الزراعية،مديرية البحوث والمشاريع  الزراعة،وزارة  -14

 .1961 ،بغداد كطبعة الحكومة
شعبة  الحبوب،قسـ أبحاث محاصيؿ  الزراعية،الييئة العامة لمبحوث  الزراعة،وزارة  -15

 .1988،الرز



 

(241) 
 

 ..................................... أ.د. عبدالكاظم علي الحلو........دراسات في ا لمناخ التطبيقي .....

 .2004,2007,201 ،حصائية السنويةالمجموعة اإل اإلنمائي،وزارة التخطيط والتعاوف  -16
 قسـ المناخ العراقية،الجوية  الييئة العامة لؤلنواء -17

18-Ali.H. Alshalash,The Climate ،of Iraq Amman      P  18 

 9- A C Hildreth J R Mage nests and Johan Michelle effects of climatic 
Factors on Growing plants climate and man Year book of Agriculture ,    . 
P    .                                                                                                                                      


