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 الملخص:

زراعة محصوؿ الذرة الصفراء في قضاء القائـ  ,اذ يمثؿ  يتناوؿ البحث دراسة أثر المناخ في
المناخ مف أىـ العوامؿ الطبيعية المؤثرة في النشاط الزراعي بالرغـ مف أىمية العوامؿ الطبيعية 
األخرى .اذ اف توفره في منطقة معينة ومالئمتيا مع محصوؿ مف المحاصيؿ الزراعية يساعد عمى 

ذ اف عوامؿ المناخ ىي التي تحدد نوع المحصوؿ وانتاجو وتوزيعو التوسع في زراعة ىذا المحصوؿ ا
الجغرافي وامكانية التوسع في زراعتو.وقد تطرؽ البحث الى دراسة المتطمبات المناخية لمحصوؿ الذرة 
الصفراء والتي شممت الحدود العميا لمحرارة والدنيا ودرجة الحرارة المثمى والمتطمبات الضوئية ومتطمبات 

والرطوبة والرياح ,كذلؾ تضمف البحث دراسة الخصائص المناخية المتوفرة في منطقة الدراسة  األمطار
ومعرفة قوة  ، في منطقة الدراسةالرطوبة الرياح األمطارالشمسي درجة الحرارة  الشعاعبعناصره 
 عمى معامؿ بيرسوف باالعتمادبيف الخصائص المناخية المتاحة وبيف متطمبات المحصوؿ  االرتباط
وقد أظيرت نتائج الدراسة بأف ىناؾ توافؽ كبير ما بيف بعض العناصر المناخية ( ( Tواختبار

اذ تبيف مف تحميؿ المتطمبات لمحصوؿ  األخرالبعض  مالئمةومتطمبات محصوؿ الذرة الصفراء وعدـ 
والُمتغير  العالقة بيف إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراءالمناخية لمنطقة الدراسة اف  المكاناتالذرة مع 

المستقؿ )الرطوبة النسبية( كانت عالقة طردية حيُث تزداد إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء بمقدار 
( % وىذا يتفؽ مع الواقع والتفسير المنطقي 1( كغـ/دونـ بزيادة الرطوبة النسبية بمقدار )773.922)

المحصوؿ االمر الذي يؤدي  الُجغرافي الذي يُنص عمى اف زيادة الرطوبة النسبية ضمف متطمبات نمو
في النياية الى زيادة انتاجيتو. كما كانت العالقة عكسّية مع متغيرات )السطوع الشمسي، االمطار( إذ 

( كغـ/دونـ بزيادة السطوع -1.321، -1662.162تنخفض إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء بمقدار )
اف عالقة االرتباط بيف إنتاجية محصوؿ ( ممـ؛ كما 1( دقيقة واالمطار بمقدار )1الشمسي بمقدار )

( ويُدؿ ىذا الرقـ عمى اف العالقة 2.321الذرة الصفراء والُمتغيُّرات الُمستقمة الُمفسرة لتمؾ الظاىرة بمغ )
%( مف التغيُّرات 11.1حيُث اف )( R-Square( )0.111قوية جدًا بينيما، كما بمغت قيمة )

%( مف 1.3راء في محطة القائـ ناتجة عف تمؾ العوامؿ و)الحاِصمة في إنتاجية محصوؿ الذرة الصف
 التغيُّرات ناتجة عف عوامؿ ُأخرى تقع خارج االنموذج االحصائي.

 المالئمت المناخَت، محصول الزسة الصفشاء، قضاء القائم(.الكلماث المفتاحَت: )
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Abstracts: 

The research deals with the study of the impact of climate on the cultivation 

of maize crop in Al-Qaim district, as the climate represents one of the most 

important natural factors affecting agricultural activity, despite the 

importance of other natural factors. The crop, as climate factors are what 

determine the type of crop, its production, its geographical distribution and 

the possibility of expanding its cultivation. Available in the study area with 

its elements: solar radiation, temperature, rain, humidity, wind, in the study 

area, and knowing the strength of the correlation between the available 

climatic characteristics and the crop requirements based on Pearson’s 

coefficient and T test. And the inadequacy of others, as it was found from the 

analysis of the requirements for the corn crop with the climatic potentials of 

The study area The relationship between the productivity of the yellow corn 

crop and the independent variable (relative humidity) was a direct 

relationship, as the productivity of the yellow corn crop increased by 

(229.370) kg / dunum with an increase in relative humidity by (1) 1%, and 

this is consistent with reality and the logical geographical explanation which 

states that Increasing the relative humidity is within the requirements for the 

growth of the crop, which ultimately leads to an increase in its productivity. 

The relationship was also inverse with the variables (solar brightness, rain), 

as the productivity of the maize crop decreased by (1660.167, -4.971) 

kg/dunum with an increase in solar brightness by (1) minute and rain by (1) 

mm; The correlation between the productivity of maize crop and the 

independent variables that explain this phenomenon was (0.901), and this 

figure indicates that the relationship is very strong between them, and the 

value of (R-Square) was (0.811), where (81.1%) of the changes in the 

productivity Maize yield in Al-Qaim station is a result of these factors, and 

(8.9%) of the changes are due to other factors outside the statistical model. 

Keywords: (climatic suitability, yellow corn crop, Al-Qaim district).  

 :المقدمة  
تعد الػدراسػات الػمناخػية أىػـ مػياديػف الػدراسػات الػجغرافػية، لػيس ألىػمية عػمـ الػمناخ   

نػما أيػضا لػمتطور  الػمباشػر وغػير الػمباشػر فػي حػياة النػساف وأنشػطتو الػمختمفة، وا 
بر الػعصور المسػتمر فػي الػدراسػات المػناخػية مػواكػبة بػذلػؾ الػتقدـ الػعممي والػتقني عػ
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الػمختمفة .كػما يػعد المػناخ مػف الػعموـ الػتطبيقية الػتي ال يػكاد يػوجػد عػمـ يػنافػس الػمناخ 
حيث تمعب عناصر   .فػي ارتػباطػو الػوثػيؽ بػنشاط النساف الزراعي أو الصناعي وغيرىا

ػزروعػة وفػقا لمحػدود المناخ دورا ميما فػػي الػػتأثػير عػػمى الزراعة، وتحديدا الػمحاصػيؿ الم
المػناخػية الػتي تػنمو المػحاصػيؿ ضػمنيا، حػيث أدى ىػذا إلػى ظػػيور تػبايػػف مػكانػػي فػػي 
مػػدى مػالئػمة كػؿ مػنطقة لػػزراعػػة مػػحصوؿ مػػعيف، حػيث إف لػكؿ مػحصوؿ زراعػػي 

اخػية لػػممحصوؿ مػتوافػرة بػشكؿ حػػدود مػػناخػية يػػنمو ضػػمنيا فػإذا كػػانػت المػتطمبات الػمن
جػيد ، فػأف زراعػتو تػكوف نػاجػحة ، كػما إف كػمفة إنػتاجػو تػكوف اقػتصاديػة، أمػا إذا 
كػانػػت الػػظروؼ الػمػناخػػية غػير مػػالئػمة فػػأف نػجاح زراعػة الػػمحاصػػيؿ يػكوف بػػاىػظة 

اعية قادرة عمى التحكـ في الظروؼ الػػكمفة بسبب الحاجة الكبيرة إلى إيجاد ظروؼ صن
وتػعد دراسػة اثػر المػناخ عػمى الػتبايػف الػكانػي لػزراعػة الػمحاصػيؿ الزراعية ىػي  .المناخية

احػد الػمجاالت الػتطبيقية الػػيمة ضػمف الػمػناخ حيث حديثا الكثير مف الكتب تبرز 
المناخ الزراعي، اذ يعد  عالقتو المناخ بالزراعة واخذ البعض مف ىذه الكتب عنواف

 المناخ الزراعي حجر االساس الذي تعتمد عمية عمميات الزراعة المتطورة.
 إلى عدة مشاكل هي:تقسم مشكمة الدراسة 

 محصػػوؿ الػػذرة الصػػفراءمػػاىي ابػػرز العناصػػر المناخيػػة المػػؤثرة فػػي نمػػو وانتػػاج  -1
 ؟في منطقة الدراسة

الػػػذرة يػػػة فصػػػؿ النمػػػو لزراعػػػة ىػػػؿ تػػػؤثر درجػػػات الحػػػرارة فػػػي تحديػػػد بدايػػػة ونيا -7
 المدروسة؟ الصفراء

 في منطقة الدراسة؟ محصوؿ الذرة الصفراءىؿ لألمطار دور محدد لزراعة  -9    
 فريضة البحث:

تؤثر ساعات السطوع الفعمي بشكؿ ايجابي وسمبي عمى توزيع زرعة محصوؿ الػذرة  -1
 الصفراء في منطقة الدراسة.

يجػابي عمػى نمػو وانتػاج المحصػوؿ فػي المنطقػة تؤثر درجات الحرارة بشكؿ سػمبي وا -7
 المدروسة 
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إف لإلمطار دورًا محددًا لزراعة المحصوؿ في منطقة الدراسة ، حيث يعد االعتماد   -9
 عمى مياه األمطار مجازفة اقتصادية.

 هدف البحث.
اف ىدؼ البحث ىو ابراز دور المناخ كمأثر في زراعة محصوؿ الذرة الصفراء في    

سة وايجاد العالقة بيف المتطمبات المناخية لممحاصيؿ المدروسة، وعناصر منطقة الدرا
( ذلؾ مف اجؿ رجة الحرارة، والرياح، والرطوبةالمناخ المتمثمة في )ضوء الشمس، ود

استغالؿ االمثؿ لإلمكانات المتوفرة في المنطقة المدروسة، لمعمؿ عمى التوسع في 
وزيادة انتاجيا، الف ذلؾ يسـ بشكؿ كبير  زرعة المحاصيؿ الزيتية في منطقة الدراسة

 في دعـ االقتصاد الوطني.
 حدود منطقة الدراسة:

يقع قضاء القائـ في الجزء الغربي مف العراؽ ضمف محافظة األنبار ويكوف جزءًا مف 
إقميـ أعالي الفرات وتكوف الحدود الغربية لقضاء القائـ جزءًا مف الحدود العراقية السورية 

ماؿ والشماؿ الشرقي قضاء رواة ، أمّا مف جية الشرؽ فقضاء عنو ، أمّا ومف جية الش
في الجنوب فقضاء الرطبة بينما يتحدد الموقع الفمكي لمنطقة الدراسة بيف دائرتي  

( شماؿ خط االستواء وخطي طوؿ ,9°3,19.726و )°( 921.,9916,9عرض )
ء مف حيث (شرؽ خط كرنتشيتكوف القضا36,14,021°41( و)13,77.629°93)

التقسيـ اإلداري مف ثالث مناطؽ إدارية ىي   مركز قضاء القائـ وناحية العبيدي 
 ( كـ.7كـ 1711وناحيةالعبور، أمّا بالنسبة لمساحة القضاء فقد بمغت )

 ( موقع قضاء القائم بالنسبة لمعراق ومحافظة االنبار1خريطة )
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عبمت للمسبحت ،شبعت انتبج الخرائط، خريطت العراق وزارة المىارد المبئيت  ، الهيئت ال -المصذر:

 . 0111، لسنت  1111111: 1اإلداريت ،مقيبس 

 الذرة الصفراءاواًل: االهمية االقتصادية والمتطمبات المناخية لمحصول 
اف تزايد اىمية محصوؿ الذرة الصفراء مف الناحية االقتصادية جاء مف خالؿ      

ركيبية التي اد ت زيادة انتاجية الدونـ الواحد الى عدة استنباط اليجيف واالصناؼ الت
اضعاؼ وقد اصبح المحصوؿ في الوقت الحاضر المحصوؿ الثالث عمى مستوى 
العالـ مف حيث المساحة المزروعة بعد محصوؿ القمح والرز اما مف حيث االنتاج فقد 

اليجينة  قارب أنتا جو مف انتاج محصوؿ الرز وذلؾ بسبب انتشار زراعة االصناؼ
ذات االنتاجية العالية. ومف االىمية االقتصادية لمحصوؿ الذرة الصفراء انو يستخدـ 

كغـ مف الذرة 1كعمؼ لمحيواف لما يحتوي مف مواد غذائية ونسبة بروتيف عالية حيث اف 
في بعض الدوؿ االستوائية يتـ كمااف  غـ مف البروتيف ، 21سعرة حرارية و1.91ينتج 

مع طحيف القمح مف اجؿ صنع مادة الخبز وكذلؾ يمكف طحف خمط طحيف الذرة 
اما بالنسبة لزيت الذرة فيو يعد  (1)حبوب الذرة وانتاج مادة الخبز منيا بشكؿ مباشر.

احد اىـ الزيوت النباتية التي  تدخؿ في غذاء االنساف وذلؾ الحتوائو عمى حوامض 
نوعية وطعـ جيد. ويستخدـ غير مشبعة ويحتوي عمى مجموعة مف الفيتامينات وىو ذو 

بقايا المياسـ في المجاؿ الطبي وتستخدـ كذلؾ سيقاف المحصوؿ في انتاج الورؽ 
والصمغ والسميموز ، ويعد محصوؿ الذرة مف المحاصيؿ التي تدخؿ ضمف الدورة 
الزراعية ، ويمكف استخداـ الطرؽ الزراعية الحديثة في جميع مراحؿ نمو المحصوؿ . 

مف المحاصيؿ ذات االىمية الكبيرة بالنسبة لمبمداف العربية ، الى  يعد محصوؿ الذرة
جانب القمح والشعير حيث ظيرت عدة تسميات مختمفة ليذا المحصوؿ في العالـ 
العربي ، ومف ىذه التسميات ىي الشامية في مصر وعيش الريؼ في السوداف وتعتمد 

مناطؽ وعمى مياه الري في زراعتيا في الدوؿ العربية عمى مياه االمطار في بعض ال
مناطؽ اخرى معتمدة عمى مياه االنيار وتزرع كذلؾ باالعتماد عمى المياه الجوفية ابار 
او عيوف. وىي مف المحاصيؿ الصيفية التي تزرع في اغمب دوؿ العالـ العربي حيث 

                                  
 .7,1، ص1312ة ، درار المعرفة ، الطبعة االولى ،( مجيد محسف االنصاري ،  واخروف، مبا د ى المحاصيؿ الحقمي1)
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( مميوف طف وكانت المساحة 1616) 7212بمغ انتاجيا في العالـ العربي في عاـ 
( ىكتار حيث جاءت مصر بالمرتبة االولى مف حيث االنتاج 31621) المزروعة

( ىكتار 12727( مميوف طف والمساحة المزروعة )21126والمساحة اذ بمغ االنتاج )
 (1)( الؼ طف.,,7,3وجاء العراؽ بالمرتبة الثانية اذ بمغت نسبة االنتاج )

 المتطمبات الضوئية: -1
لمناخية التي ليا تأثير مباشر عمى حياة ونمو يعد الضوء أحد اىـ العناصر ا      

النبات حيث يبرز عامؿ الضوء في عممية التمثيؿ الضوئي لمنبات اذ اف الضوء يساعد 
نتاج مادة الكموروفيؿ ، واف انتاج مادة  النبات عمى انتاج الغذاء )الكربوىيدرات( وا 

حيث اف النباتات ذات الكموروفيؿ في النبات تدؿ عمى استجابة النبات وحاجتو لمضوء. 
البالستيدات الخضراء ال تنتج اال مع وجود الضوء وتختفي مادة الكموروفيؿ مف النبات 
إذا ما استمر بقاء النبات في الظؿ لمدة طويمة . ولمضوء تأثير واضح ومباشر عمى 
تركيب وشكؿ الورقة بالتوافؽ مع االحتياجات المائية لمنبات، حيث اف البالستيدات 

ء تزداد كمما زادت شدة الضوء وعمية تقوـ ىذه البالستيدات بتنظيـ نفسيا في الخضرا
حاالت الضوء الضعيؼ ، بطريقة تعمؿ عمى حصوؿ أكبر مساحة ممكنة مف أجزاء 
الورقة عمى كمية االشعة النازلة. اما في حالة وجود النبات في موقع شديد اإلضاءة 

الورقة لألشعة الشمسية ذلؾ مف اجؿ فاف البالستيدات تعمؿ عمى تقميؿ تعرض سطح 
تقميؿ كمية الفاقد مف الماء. ويعد الضوء ايضًا مف العوامؿ البيئية التي ليا تأثير فاعؿ 
في فتح وغمؽ ثغور النباتات ، إذا تحدث عممية فتح ثغور النباتات عند وجود الضوء 

وـ الضوء وتغمؽ مع حموؿ الظالـ. وىذه العممية تسمى بالفسفرة الضوئية حيث يق
بتحويؿ النشأ الى سكريات ذائبة في الخاليا التي تحيط وتحرس الثغور حيث يودي ىذا 
الى زيادة الضغط االوزموزي مما يساعد عمى دخوؿ الماء الى تمؾ الخاليا فتنفتح 
الثغور ، اف فتح الثغور لو أىمية كبيرة حيث انو يساعد عمى زيادة التبادؿ الغازي ويزيد 

الفتح خالؿ النيار. ولمضوء دور ميـ ايضًا في عممية النضج وتزىير  مف معدؿ عممية

                                  
 .912،ص 7271( محمد حبيب العكيمي ، جغرافية الزراعة ، مكتبة دجمة لمطباعة والنشر ، الطبعة االولى، 1)
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النباتات خاصة في المراحؿ األخيرة مف مراحؿ نمو النبات إذا تعتمد ىذه المرحمة عمى 
 .(1)كمية ونوعية وشدة االشعة الواصمة الى أجزاء النبات

ي تعتبر مف يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ التي المحبة لمضوء وى     
( ساعة حيث 11-17محاصيؿ النيار القصير، وتنمو بسرعة عندما يكوف النيار مف )

( ساعة فانو 3-1يزداد عدد األوراؽ ومدة نموىا الخضري اما إذا كاف النيار مف )
يسرع التزىير وتكوف السيقاف واطئة . وعمية فانو محصوؿ الذرة يحتاج الى اضاءة 

ولى مف مراحؿ النمو ، إذا يجب زرعة محصوؿ الذرة في شديدة خاصة في المراحؿ األ
المناطؽ المكشوفة والحقوؿ النظيفة الخالية مف االدغاؿ الضارة . اف المدة الضوئية ليا 
تأثير واضح عمى اصناؼ الذرة الصفراء عمى توزيعيا الجغرافي وعمى النضج والتزىير، 

مة مف الناحية المناخية فاف الف محصوؿ الذرة الصفراء لو زرع في مناطؽ غير مالئ
ذلؾ سوؼ يؤدي الى عدـ التزىير والنضج في المدة المناسبة لمنضج والتزىير. وىذا 
يؤدي الى اف تكوف ىذه األصناؼ غير مربحة اقتصاديا ، ذلؾ الف النورات االنثوية في 

 (7)محصوؿ الذرة الصفراء تتأثر بالضوء بشكؿ كبير.

 حصوؿ الذرة الصفراء( المتطمبات الضوئية لم1جدوؿ )

الحدود الضوئية  المحصول
 الدنيا

الحدود الضوئية 
 المثالية

الحدود الضوئية 
 العميا او الضارة

 11أكثر من  11-11 11-8 الذرة الصفراء
سحر جابر كاظـ الغزالي ، المناخ وأثره في التبايف المكاني لزرعة المحاصيؿ المصدر:

( ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية 7217-1311الصناعية في العراؽ لممدة )
 .79، ص  ,721التربية لمعمـو اإلنسانية ، جامعة بابؿ ، 

 

                                  
،  األولىاياد حسيف المعيني ، عمـ بيئة النبات ، جامعة القاسـ الخضراء ، الدار الجامعية لمطباعة والنشر ، الطبعة  (7)

  .66، ص ,721سنة 
، المحاصيؿ الحقمية في المناطؽ االستوائية وشبة االستوائية ، ترجمة خميؿ إبراىيـ محمد راد كاديموفا ، وديكوديكوؼ7) )

 . 27، ص1332، مطابع التعميـ العالي في الموصؿ ، 
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 المتطمبات الحرارية: -1
تعد درجات الحرارة أحد أىـ العناصر المناخية المؤثرة بشكؿ مباشر في نمو النبات . 

اوقات حيث درجة الحرارة ىي العامؿ المصدر لنتشار المحاصيؿ الزراعية ، وتحدد 
 وفصوؿ زراعتيا خالؿ السنة وتؤثر درجة 

الحرارة في العمميات الفسيولوجيةحيث تزداد فاعمية ىذه العمميات ما ارتفاع درجات 
الحرارة مثؿ النمو عممية التركيب الضوئي ، والتنفس وامتصاص الغذاء ومعدؿ النتح 

دد حسب نوع اليومي. كما أف لكؿ محصوؿ مف المحاصيؿ الزراعية حدود حرارية تح
المحصوؿ والموقع الجغرافي حيث يوجد لكؿ محصوؿ حد أدنى مف درجات الحرارة 
المالئمة لنمو ويطمؽ عمييا درجة الحرار الدنيا أو صفر النمو وكذلؾ لكؿ محصوؿ حد 
أعمى مف درجات الحرارة الالزمة لنموه وىناؾ درجة حرارة تقع بيف الحديف األعمى 

ة المثالية لنمو النبات حيث يحقؽ النبات خالؿ ىذه الدرجة واألدنى تسمى درجة الحرار 
يكتمؿ نمو النبات  أفضؿ عمميات النمو خاصة في مرحمة التزىير وتكويف الثمار. وال

وناضجو إال بوجود مجموعة الدرجات الحرارية المتراكمة فوقياصفر النمو وىي 
 (1)التيتسمى درجة الحرارة المتجمعة.

 يا:درجة الحرارة الدن -أ
يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ المحبة لدرجات لذا فاف ىذ        

المحصوؿ يتأثر عند انخفاض درجات الحرارة اال اف يمكف لمحصوؿ الذرة الصفراء اف 
واف انخفاض درجة الحرارة الدنيا عف  ( ـ,يحتمؿ انخفاض درجة الحرارة الدنيا الى )

ىي  ( ـ 9-7ت حيث تعتبر درجة الحرارة مف ) راادىذه المعدؿ يؤدي الى موت الب
( اف درجة الحرارة soot and farir.lengرات ويرى كؿ مف )ددرجات التي تميت البا

ىي درجة الحرار الصغرى التي ينمو وينبت فييا محصوؿ الذرة ( ـ17-12مف) 
 (7)الصفراء واف انخفاضيا عف ىذا المعدؿ يؤدي الى صعوبة نمو المحصوؿ .

                                  
نابمس ،  –امعة النجاح الوطنية منصور حمدي أبو عمي ، الجغرافية الزراعية ، دار وائؿ لمنشر ، الطبعة األولى ، ج( 1)

 31-32ص 7221
 .21سابؽ ، ص رادكاديموفا ، وزميمة ، مصدر7))
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 ( المتطمبات الحرارية لمحصوؿ الذرة الصفراء7)جدوؿ 

درجة الحرارة  درجة الحرارة الدنيا المحصول
 المثمى

درجة الحرارة 
 العميا

 11-11 53- 18 11-11 الذرة الصفراء
فاضؿ عبد العباس مييرالفتالوي، تحميؿ جغرافي لخصائص المناخ وعالقتو المصدر:

ة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب جامعة باإلنتاج الزراعي في محافظة بابؿ، رسال
 .6,، ص7212,الكوفة، 

 :درجة الحرارة العميا -ب
تعد الذرة الصفراء مف المحاصيؿ المحبة لمحرارة ، واف احتياجات محصوؿ الذرة 
الصفراء مف الحرارة تكوف كبيرة مف المراحؿ االخيرة مف نمو المحصوؿ. لكف يؤدي 

 في خاصة المحصوؿ نمو عمى تأثير لو يكوف ﮿( ـ,9ارتفاع درجات الحرارة فوؽ )
 يؤدي ﮿( ـ,1) فوؽ الحرارة درجات ارتفاع واف.  القاح حبوب وتكويف التزىير مراحؿ
 تأثير ليا يكوف اليؿ خالؿ الحرارة درجات ارتفاع واف كامؿ بشكؿ النبات نمو توقؼ الى

ات الحرارة أكثر مف ،ويأكد الباحثوف اف ارتفاع درجايضاً  المحصوؿ نمو عمى سمبي
%( فأف ىذا سيؤدي الى ضعؼ في 92) مف اقؿ الى الرطوبة وانخفاض ﮿( ـ11)

عممية التمقيح وال يعد التمقيح بشكؿ كامؿ كما اف ارتفاع درجات الحرارة فوؽ الحد 
االعمى لنمو المحصوؿ يؤدي الى سرعة تكويف النورات ، وىذا لينتائج خطيرة عمى 

 (1)نوعية وكمية اإلنتاج.
 درجة الحرارة المثمى: -ج 

يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ التي تتأثر بدرجة الحرار التربة لذا فاف 
درجة حرارة التربة ودرجة اليواء ىما المذاف يحدداف موعد زرعة المحصوؿ ، والمدة 
 المثالية لنموه ويكوف النمو المحصوؿ ضعيؼ عندما تكوف درجة الحرارة التربة اقؿ مف

                                  
،  1332، متحت مجيد الساىوكي ، الذرة الصفراء ، انتاجيا وتحسينيا ، مطابع التعميـ العالي ، الطبعة األولى 1))

 . 27ص
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لذا يأكد الباحثوف  (ـ,1 -19لكف ينبت المحصوؿ بسرعة عندما تكوف ) ( ـ 12) 
-71لذرة الصفراء ىي التي تكوف بيف )اف درجة حرارة اليواء المثالية لنمو المحصوؿ ا

 ).(1( ـ ,9
 درجة الحرارة المتجمعة: -د 

ة التي تقع تعرؼ درجات الحرارة المجتمعة ، عمى انيا متوسط درجات الحرارة اليومي
فوؽ درجة الحدية وىي الدرجة التي يبدا عندىا النبات في نمو وتعرؼ الدرجة الحدية 
بأنيا صفر النمو وىي تختمؼ مف منطقة الى أخرى . ويعرؼ فصؿ النمو بعدد األياـ 

كما يمكف  (7)التي تكوف درجات الحرارة فييا فوؽ درجة الحرار الدنيا لنمو المحصوؿ.
المحصوؿ مف مرحمة االنبات الى النضوج.اف  يطمبيادى الزمنية التي اف يعرؼ بانة الم

المحاصيؿ الزراعية تتبايف في متطمباتيا الحرارية لذا فأنيا تختمؼ في طوؿ فصؿ 
نموىا ، وعمية فاف طوؿ فصؿ النمو في المحاصيؿ الزيتية يعتمد عمى المعدالت 

درجة الحرارة المتجمعة لكؿ اليومية والشيرية ويمكف اف نعرؼ ذلؾ مف خالؿ معرفة 
محصوؿ.يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ ذات النيار القصير لذا فاف 
زراعتيا في المناطؽ ذات ظروؼ النيار الطويؿ يزيد مف نموىا الخضري ويزداد عدد 
األوراؽ وحجـ النبات وتختمؼ حاجة المحصوؿ مف المتطمبات الحرارية باختالؼ 

يث اف كمية الحرارة المتجمعة المزمة لمحصوؿ الذرة تبمغ األصناؼ المزروعة ح
 .  (9)لكؿ العروتيف الخريفية والربيعية( ـ7222)
 المتطمبات المائية: - 5

يعد الماء أحد اىـ العناصر األساسية التي يحتاجيا النبات ال تماـ دورة حياتو ، ومع 
بيف محصوؿ زراعي واخر ذلؾ فاف المتطمبات المائية لممحاصيؿ الزراعية تختمؼ مف 

                                  
 .29متحت مجيد الساىوكي ، مصدر سابؽ ، ص( 1)
( (7Petey A . Farley and other G geography of the Boushey, Butter worth and co. First 

edition, London, 1983, P. 97 
 .27، ص 1311مجيد محسف االنصاري ، انتاج المحاصيؿ الحقمية ، جامعة الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، 9))
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اذ اف لكؿ محصوؿ كمية معينة مف الماء االزمة لنموه يختمؼ بيا عف غيرة ، ذلؾ 
 (1)ولوجود اختالؼ بيف المحاصيؿ في قدرتيا عمى تحمؿ الجفاؼ .

كما تعد المطار مصدر رئيسي لسد احتياجات الماء لممحاصيؿ الزراعية ، حيث تعد 
% مف وزنيا ، ومف 32تي يشكؿ الماء نسبة المحاصيؿ الحقمية مف المحاصيؿ ال

الطبيعي انو ال يمكف لمنبات اف يعيش بدوف الماء ذلؾ الف الماء يدخؿ في اغمب 
عمميات النبات الحيوية. ومراحؿ النمو وىذه العمميات تمثؿ في تركيب الضوئي 

غير والتحميؿ المائي ، ويمثؿ الماء الوسط الذي تنتقؿ عف طريقة المغذيات العضوية و 
العضوية الى النبات. لذا فاف إذا قؿ الماء عف حاجة النبات فانو ذلؾ سوؼ يعرض 
النبات الى االمراض والى ضعؼ نمو وقمة الحاصؿ . كما اف النبات يستمد حاجة  
لمماء مف التربة وعمية تعد رطوبة التربة ميمو لنمو النباتات وتختمؼ كمية الماء 

التربة وقواميا ، وقد تؤثر رطوبة التربة العالية الصالحة لالمتصاص باختالؼ نسيج 
ويمكف اف ال تكوف كمية المطار دليؿ عمى وجود او نجاح (7)عمى نمو المحاصيؿ.

الزراعة اذا لـ تكف المطار النازلة تناسب مع وقت الزراعة وفصؿ الذي تشتد فيو حاجة 
إمكانية االستفادة مف النبات لمماء ويجب ايضًا مراعاة الظروؼ األخرى التي تتحكـ في 

االمطار ومف ىذا العوامؿ ىي انتظاـ نزوؿ االمطار  ودرجة الحرارة ومعدؿ التبخير 
( سـ يمكف اف تكوف 122وبنية التربة وطبيعة الغطاء النباتي حيث اف كمية المطر )

كوف كافية في المناطؽ المدارية ذلؾ تمناسبة لمزراعة في العروض المعتدلة الكف لف 
يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ (9)تفاع معدؿ التبخير ىذه المناطؽ.بسبب ار 

الكفؤة جدًا حجمًا في استثمار الماء مقارنة بمحاصيؿ األخرى. لذا فاف انتاج واحد كيمو 
( لتر مف اجؿ انتاج 2,2غراـ مف الذرة الصفراء يحتاج الى كمية مف الماء تصؿ الى )

التربة أحد أبرز العوامؿ المؤثرة عمى العمميات الحيوية المادة الجافة. وتعد الرطوبة 
لحصوؿ الذرة الصفراء ، فالرطوبة داخؿ التربة ىي التي المحدد والمؤثرة في العناصر 

                                  
 .11، ص1331وصؿ،احمد ، الماء في حياة النبات ،جامعة الم ؼرياض عبد الطي1))
 ,,6ص،  1317عمي حسيف شمش وعبد عمي الخفاؼ ، جغرافية الحياتية ، مطبعة جامعة البصرة ، 7))
 .,,، ص 7211كاظـ عبادي جاسـ ، جغرافية الزراعية ، دار صفاء لنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، )7)
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الغذائية الالزمة لنمو المحصوؿ ، وعمية فاف دور التربة يستمر تأثيره مف االنبات الى 
مقدار التبخر مف التربة وتبخر النتح  النضج . إذا فاف ارتفاع درجات الحرارة تزيد مف

مف النبات ، وتعد الكثافة النباتية لممحصوؿ مف العوامؿ المؤثر عمى كمية االستيالؾ 
المائي حيث اف زيادة الكثافة النباتية يؤدي الى تقارب األوراؽ مف بعضيا لبعض 

ية المياه فتغطي ىذه األوراؽ سطح التربة فيقؿ التبخر مف سطح التربة وبيذا تقؿ كم
المفقودة مف التربة . والعكس مف ذلؾ صحيح ويحتاج محصوؿ الذرة الصفراء اذ كانت 

( ممـ 222( ممـ لممعاممة الرطبة والى )722زراعتو معتمدة عمى مياه االمطار الى )
لممعاممة الجافة، ومف المعروؼ اف محصوؿ الذرة في العراؽ يتعمد بشكؿ كبير عمى 

مطار وخاصة في العروة الخريفية ، لذا فقد أكد البحاثوف اف مياه الري وليس عمى اال
( رية تعتمد عمى موعد الزراعة ونوعية 11-3محصوؿ الذرة الصفراء يحتاج مف )

كما اف محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ التي تتأثر  (1)التربة والظروؼ الجوية. 
نطقة مف قبؿ عالوي بنقص كمية الماه عف الحد المطموب وفي دراسة أجريت في م

( ممـ , وفي 852.5( الى اف استيالؾ المائي لمذرة الصفراء بمغ )1312وعزوز )
( ، أسفؿ محطة الخالص اف 1317دراسة أخرى اجراىا كؿ مف أبو خالد والحسيني )

 – 1,2االستيالؿ المائي لألصناؼ عالية اإلنتاج تحتاج الى مقنف مائي يصؿ )
( ممـ . وفي دراسة فيد 222اج األدنى تصؿ الى )(ممـ واالصناؼ ذات اإلنت322

%( 77( الى اف انخفاض اإلنتاج في الحبوب الذرة الصفراء بنسبة )7227واخروف )
  Jonesبسبب تعرضيا الى االجياد المائي في مرحمة النمو العضوي. كما ذكره ،

( في دراسة ليـ اف انخفاض اإلنتاج في محصوؿ الذر الصفراء 1313) Bennettو
%( ناتج مف تعرض لنبات الى االجياد المائي في مرحمة التزىير. وقد ,7بنسبة )
اف االجياد المائي في مرحمة التزىير االنثوي والذكري ،  Edmeades Belloإشارة 

يؤدي نقص نواتج التمثيؿ الكربوني الخاصة لنمو وتشكؿ العرنوس ذلؾ ألنو يذىب جزء 
لتقوية حبوب المقاح . كما يؤثر نقص الري في ارتفاع مف ىذا النواتج الى النورة الذكرية 

                                  
 .111سابؽ ، ص ( متحت مجيد الساىوكي ، الذرة الصفراء انتاجيا وتحسينيا ، مصدر1)
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( الى اف تأخير مدة الري 7227( والحديثي )1316النبات فقد أشار الزوبعي )
انخفاض معنوي في ارتفاع النبات ، وكذلؾ يؤدي التأخير المدة مف يوميف الى أربع 

عمى المساحة أياـ عف موعد الري يودي الى أنقص في انتاج النبات ويأثر نقص الري 
( اف االنخفاض الحاصؿ 1311الورقية لممحصوؿ حيث او أوضحت نتائج الزوبعي )

 %( مف المساحة الورقية لممحصوؿ سببو نقص في مياه الري.11بنسبة )
اما بالنسبة لمجذرفاف االجياد المائي يؤدي الى التفاؼ األوراؽ وانطالؽ الثغور وسرعو 

ياه تؤدي زيادة حجـ جذور النبات .اما في مرحمو شيخوخة األوراؽ .كما اف زيادة الم
نضج النبات فقد أظيرت الدراسات انخفاض االحتياج المائي لمنبات في ىذه المرحمة 
ذلؾ بسبب اكتماؿ تكوف األنسجة وظيور عالمات الجفاؼ في بعض أجزاء النبات 

 .(1)وميؿ خاليا النبات الى الشيخوخة
 واالمطار لمحصوؿ الذرة الصفراء ( متطمبات الرطوبة النسبية9جدوؿ )

 االمطار/ ممم الرطوبة % المحصول
 ممم 811-311 %81 الذرة الصفراء

ظالؿ جواد كاظـ ، وجواد كاظـ الحسناوي ، المناخ وتأثيره في زرعة المحاصيؿ 
،  73جمد الصناعية في محافظة النجؼ ، مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية ، الم

 .162ص،  7271،  7العدد 
 :متطمبات الرياح -1
اف توفير العناصر المناخية المتمثمة في درجة الحرارة واالشعاع الشمسي والرطوبة وما  

يحصؿ عميو النبات مف ىواء واوكسجيف وثاني واكسيد الكاربوف إلتماـ عمميو التنفس 
والتركيب الضوئي ليست ىي وحدىا مف تحدد فصؿ النمو ، حيث اف لمرياح دور فعاؿ 

اصة دورىا اإليجابي عندما تكوف سرعة الرياح تسمح بالتبادؿ البخاري بيف النبات خ
واليواء ،وتعمؿ كذلؾ عمى فصؿ البذور مف سيقانيا عف طريؽ عمميو التذرية بعد 

                                  
مصطفى رياض محمد عواد العاني ، تأثير مستوييف مف الري حسب مراحؿ النمو في محصوؿ الذرة الصفراء، رسالة  (1)

 .11-12، ص 7211ماجستير غير منشورة كمية الزراعة ، جامعة االنبار ، 
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الحصاد .وكذلؾ دورىا الفعاؿ في عمميو التمقيح .وحمؿ بخار الماء بالقدر الذي يسمح 
رياح المعتدلة في رطوبتيا والخالية مف األتربة عاماًل بعمميو تنفس النبات ،حيث تعمؿ ال

. اما (1)ميماًل في المساعدة عمى تمطيؼ المناخ المحمي لمحقوؿ في المناطؽ الحارة 
( متر/ ث إذا 2الدور السمبي لمرياح فيو يبرز عندما تكوف سرعو الرياح أكثر مف )

سيولوجية لمنبات وكذلؾ حدوث تعمؿ سرعة الرياح الكبيرة في التأثير عمى العمميات الف
خالؿ في لتوازف المائي مما يؤدي الى ذبوؿ األوراؽ وتعمؿ الرياح المحممة بالتربة 

( 2أيضا عمى اصفرار أوراؽ النبات وسقوطيا عمى األرض واف لمرياح التي تزيد عف)
ـ/ ث أثر كبير عمى النبات في مرحمو التزىير وعند تكويف حبوب المقاح وبعدىا ذلؾ 

نيا تؤدي الى سقوط عدد كبيره مف  االزىار والثمار ىذا يأثر بشكؿ كبير عمى أل
اإلنتاج ويؤدي تكرار الرياح بشكؿ مستمر الى اضطجاع سيقاف النباتات مما يعيؽ 

( ـ/ث 12عمميو الحصاد ويقمؿ كميو اإلنتاج ،وتعمؿ الرياح التي تزيد سرعتيا عف )
كما ( 7)ورىا خاصة عندما تكوف مرويو حديثا.عمى تكسير السيقاف وقمع النباتات مف جذ

اف دور الرياح  السمبي وااليجابي ال يقتصر فقط عمى نوعيو الرياح مف ناحيو رطوبتيا 
وجفافيا وحرارتيا وما تحممو مف أتربو ،بؿ ليا دور سمبي فعاؿ مف خالؿ نقميا  

قميا لمغازات لإلمراض التي تصيب النبات ونقؿ بذور االدغاؿ مف حقؿ االخر وكذلؾ ن
واالبخرة المموثة بسبب مرورىا عبر المناطؽ الصناعية، ويكوف ليا دور اخر تمثؿ في 

 زياده التبخير والذي 
يؤدي الى جفاؼ النباتات وزيادة حاجتيا لممياه وتعمؿ أيضا عمى  ازالو التربة ونقميا 

بذرات  مف مكاف الى اخر ، ودفع رماؿ التي قد تتسبب في طمر النباتات الصغيرة
الرياح عامؿ مؤثر في زراعو محصوؿ الذرة الصفراء حيث . تعد )9(الرماؿ المنقولة

                                  
عميـ العالي والبحث العممي ، الطبعة األولى نوري خميؿ البرازي ، إبراىيـ عبد الجبار المشيداني ، الجغرافية ، وزارة الت1))
 .,,، ص 1312، 

(7 )Brad, N. C. Advalnces in Agromu Academic pressInc, CaIif or nia.u.s.A.  
مرعي مخمؼ شالؿ ، إبراىيـ حسوف ، الجغرافية الزراعية ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، جامعة الموصؿ ، (9)

 .17، ص 1336
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تعمؿ عمى تنشيط عمميو التبخر النتح مما يزيد مف سرعو فقداف الماء مف النبات والتربة 
وتؤدي الرياح الشديدة السرعة الى تكسير سيقاف الذرة وتمؼ المحصوؿ ، اما دور 

حصوؿ الذرة فيو يبرز في عمميو تمقيح االزىار ونشر الحبوب الرياح اإليجابي عمى م
 ياح عمى المحصوؿ الذرة في جانبيف،المقاح ويتمثؿ التأثير الواضح لمر 

اف تعرض النبات الى الرياح جافو وشديدة السرعة يزيد مف عممية :التجفيؼ  -1
مف سطح  التبخر الف اليواء الساخف سوؼ يعمؿ عمى ازالو اليواء البارد القريبة

 التربة ويحؿ محمو اليواء الساخف مسببا انثناء وميالف األوراؽ .
يبرز تأثير الرياح في ىذه الحالة عندما تكوف الشديدة السرعة ألنيا تؤدي : التكسر -7

الى اضطجاع النبات خاصة اذ كاف مصحوبو بأمطار غزيره وقد يصاحب االضطجاع 
اض الحاصؿ وكذلؾ تكوف الرياح شديدة تكسر في سيقاف النبات مما يؤدي الى انخف
 (1)التأثير في حالة ىبوبيا اثناء ري المحصوؿ.

 سرعة الرياح الضارة عمى المحاصيؿ المدروسة )كـ /ساعة((1جدوؿ )
سرعة الرياح الضارة كم 

 /ساعة
 المحصول

5.3 - 7  الذرة الصفراء 
ة المحاصيؿ المصدر: ىيفاء نوري العنكوشي ، عالقة الخصائص المناخية بزراع

الزراعية في محافظة النجؼ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الكوفة 
 .37، ص7221، 
 فصل النمو: - 3

يعرؼ فصؿ النمو عمى انو المدة الخالية مف الصقيع والتي ترتفع فييا درجات     
و الحصوؿ واقؿ اي عندما تكوف درجة الحرارة فوؽ الحد االدنى لنم ֯  ( ـ,الحرارة عف )

مف الحد االعمى الضار لممحصوؿ، ويعرؼ ايضا عمى انو المدة الزمنية التي يحتاجيا 

                                  
الؿ جواد كاظـ ، جواد كاظـ الحسناوي ، المناخ وتأثيره في زراعة المحاصيؿ الصناعية في محافظة النجؼ ، مجمة (ط1)

 .1,1، ص  7272،  7، العدد  73جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية ، المجمد 
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وعرؼ انو تمؾ المدة مف السنة  (1)النبات ال كماؿ دورة حياتو مف االنبات حتى النضج.
التي ال ينخفض فييا المتوسط اليومي لدرجة الحرارة خالليا عف صفر النمو لمحياة 

ؿ عاـ. لذا يتفؽ الباحثيف عمى اف اغمب النباتات التي تنمو وتعيش في النباتية بشك
المناطؽ المعتدلة يبدأ نمو النبات فييا مف اوائؿ الربيع حيث يصؿ المتوسط اليومي 

كما اف فصؿ النمو ال يمكف اف يقتصر  (7)ؼ(. 19ـ او )(°6لدرجة الحرارة فييا الى)
 نو يمكف اف يكوف االرتفاع في درجات تحديده فقط عمى انخفاض درجات الحرارة، ال

الحرارة محدد لفصؿ النمو ايضا. حيث اف ما يزيد عف حاجة النبات يمكف اف يوقؼ 
النبات عف النمو ويدخمو في سبات قصير مف اجؿ التخمص مف التخمص مف درجات 
الحرارة المرتفعة مف خالؿ التبخر النتح، واف لـ يتمكف النبات مف التخمص مف درجات 
الحرارة الزائدة فاف ذلؾ سيؤدي الى الضرر بالنبات وقد يكوف الموت. اذ ما ارتفعت 

ـ وىو الحد االعمى الممكف لمنبات اف (°62 -2,درجة الحرارة في اي مكاف فوؽ 
كما اف تحديد مدة نمو المحاصيؿ الزراعية لـ يكف محؿ اىتماـ لزراعييف  (9)يتحممو.

ـ عمماء المناخ. حيث يعرؼ الزراعيوف فصؿ النمو فقط، انما شاطرىـ في ىذا االىتما
عمى المدة التي يتطمبيا المحصوؿ ال كماؿ جميع مراحؿ النمو، اما المناخيوف يعرفونو 
عمى انو المدة التي تتراوح فييا درجات الحرارة بيف الحديف الحرارييف االدنى واالعمى 

جابي عف الحد الثاني لممحصوؿ، ذلؾ الف اي انحراؼ سمبي عف الحد االوؿ او اي
 (1)يؤدي ضعؼ او توقؼ نشاطات النبات وفعاليتو الحيوية.

ينقسم فصل النمو الى النمو الى نوعين تبعا ألهمية درجات الحرارة، وكميات االمطار 
ىو المدة الزمنية التي يتوقؼ فييا  في نمو النبات والمحاصيل: فصل النمو الحراري:

                                  
 John E. Oliver, Climatology, Selected Application, Mc. Graw – Hill, Newyork, 1989, p24(7) 

عمي صاحب الموسوي ، وعبد الحسف مدفوف أبو رحيؿ ، عمـ المناخ التطبيقي ، الطبعة األولى ، دار الضياء ( 9)
 .977، ص 7211لطباعة والنشر ، النجؼ ، 

 .739، ص 1332 السامرائي ، المناخ التطبيقي ، مطبعة جامعة بغداد ، دعادؿ سعيد الراوي ، وقصي عبد المجي9))

الجنابي ، فوؿ الصويا ، دراسة مناخية تطبيقيو لمحافظة االنبار ، رسالة ماجستير غبر  ـد الحكي( حميد رجب عب1)
 .199، ص 1331منشور، جامعة االنبار كمية اآلداب ، 
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ـ ىي الحد (°6درجة حرارة )انمو، ويتفؽ العمماء عمى الحد االدنى الحراري الالـز لم
الحراري الالـز لنمو النباتات في العروض المعتدلة، وأطمؽ عمى ىذه الدرجة صفر 

ـ في العروض (°6النمو، وتزداد ىذه الدرجة في العروض الدنيا وتقؿ عف ىذا المعدؿ )
 العميا.

فر فييا الحد االدنى لمرطوبة : يقصد بو المدة الزمنية التي يتو فصل النمو المطري
الالزمة لنمو النبات او المحصوؿ الزراعي، ويختمؼ طوؿ فصؿ النمو المطري تبعا 
الختالؼ فصؿ او موسـ سقوط االمطار، وكذلؾ تبعا الختالؼ نوع التربة مف حيث 
درجة احتفاظيا بالرطوبة، وتبعا الختالؼ فصؿ النمو المطري تختمؼ انواع النباتات ما 

 (1)ابات او حشائش او نباتات صحراوية وما بيف دائمة الخضر ونباتات نفضيو.بيف غ
 طوؿ فصؿ النمو لممحاصيؿ المدروسة( ,جدوؿ )

بدية فصل  المحصول
 النمو

نهاية فصل 
 النمو

طول فصل 
 النمو باألشهر

طول فصل 
 النمو باأليام

اذار  13ربيعي  الذرة الصفراء
 51خريفي 
 تموز

 تموز 51
 انيتشرين الث 3

 ايام 3أشهر و 1
 ايام3اشهر و1

 يوم117
 يوم117

المصدر: حميد حسف طاىر، المناخ وعالقتو بزراعة المحاصيؿ الزيتية  عباد الشمس، 
ـ( ،كمية التربية،  -الكتاف، السمسـ، الذرة الصفراء في القطر العراقي، رسالة ماجستير )غ 

 .61. ص1313جامعة بغداد، 
 

 خية المتاحة في منطقة الدراسة:االمكانات المناثانيًا : 
 االمكانات الضوئية: -1

تعد الشمس الصدر الرئيسي لمحرارة لذا فاف مدة االشعاع وزاوية سقوط اشعة      
الشمس وتقمبات الطقس مف غيوـ وغبار والظواىر الجوية االخرى، ليا اثر كبير عمى 

ايضا عمى ارتفاع كمية االشعاع الواصمة الى االرض في منطقة ما. وينعكس ذلؾ 
                                  

 .97، ص ,131، أسس الجغرافية الحيوية ، مطبعة أطمس القاىرة ،  دزيف الديف عبد المقصو 1))
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درجة حرارة المنطقة او انخفاضيا، واف دراسة االشعاع الشمسي لو اىمية في 
االتجاىات الجغرافية والمناخية والزراعية والمائية، مف اجؿ توفير وتقنيف استخداـ المياه 

كما اف طوؿ  (1)في المجاالت الزراعية، وتحديد حاجة المحاصيؿ الزراعية مف المياه.
لى اخر وبيف موقع جغرافي واخر، بحسب فصوؿ السنة والموقع مف دوائر مف مكاف ا

( ساعة 17العرض حيث يكوف طوؿ النيار عمى خط االستواء ثابتا. بطوؿ حوالي)
عمى مدار السنة ويطوؿ النيار في نصؼ الكرة االرضية الذي تكوف فيو  الشمس 

وكما (  7)مس مائمو.عمودية، في حيف يقصر النيار في النصؼ الذي تكوف عمية الش
( الخاص بالمعدالت الشيرية لمسطوع الشمسي 1( والشكؿ )6ىو مبيف في الجدوؿ )

في محطة منطقة الدراسة، نجد اف ساعات السطوع الشمسي خالؿ موسـ نمو 
. نالحظ اف  المحصوؿ  والتي تبدأ مف شير اذار وينتيي في شير تشريف الثاني

الت السطوع الشمسي في شير اذار حيث دروسة قد سجمت اوطئ معدالمالمحطة 
كانت  المحطة المدروسةاما اعمى معدالت سطوع شمسي سجمتيا  ،֯  ـ (,2.6بمغت )

، في حيف ֯  ـ (11.12 يع محطات منطقة الدراسة اذ بمغت )في شير تموز وفي جم
 بمغت كؿ مف اشير )نيساف، مايس، حزيراف،( معدالت سطوع شمسي كانت

التوالي، بينما سجؿ كؿ مف شير اب ، ايموؿ، تشريف  ( عمى1,.11، 7,.1.72،3)
 عمى التوالي ،֯  ( ـ1,.1 ,12.1، 11.96معدالت سطوع شمسي كانت ) االوؿ،

 المحطةومف خالؿ ما سبؽ يتضح اف معدالت السطوع الشمسي التي سجمتيا 
التي يحتاجيا محصوؿ الذرة  السطوع الشمسي معدالت مف المدروسة جاءت اقؿ

 ( ساعة.  11 -17الى ساعات ضوئية تتراوح مف)يحتاج حيث الصفراء 
 
 

                                  
مناخ في زراعة وانتاجيةالخظروات  في محافظو صالح الديف )دراسة في المناخ نجـ حديد السا مرائي ،اثر ال( عمر 1)

 .72، ص7222التطبيقي( ، رسا لو ماجستير غير منشورة، كمية التربية ابف رشد،  جامعة بغداد ، 
، 7221( قصي عبد المجيد السامرائي، مبادى الطقس والمناخ ، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع ،االردف ، 7)

 .21ص
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( المعدالت الشيرية لمسطوع الشمسي الفعمي في محطة منطقة الدراسة لممدة 1شكؿ )
(1313- 7272) 

 (6باالعتماد عمى جدوؿ )المصدر: 
 االمكانات الحرارية في منطقة الدراسة: -

ساب درجة الحرارة او الحالة التي اف وصوؿ المادة الى حالة التسخيف يعني اكت    
يتوقؼ عمييا معدؿ الطاقة في الجزء الواحد مف الجسـ. كما انيا مؤثرة ومتحكمة في 
اختالؼ قيـ الضغط الجوي ونظاـ الرياح واختالؼ اتجاىاتيا وحركة المنخفضات 
الجوية والكتؿ اليوائية وما يصاحبيا مف خصائص التساقط والجفاؼ والظواىر الطبيعية 

 (1)االخرى.
 الحدود الحرارية الدنيا: -أ 

الفعمي ودرجة الحرارة الدنيا والعميا  المعدالت الشيرية لمسطوع الشمسي(6جدوؿ )
 (7272 -1313منطقة الدراسة لممدة ) والمثالية في محطة

                                  
( رافع خضير ابراىيـ الربيعي ،تحميؿ جغرافي لمتبايف المناخي بيف محطات القائـ وسامراء وخانقيف، رسالو ماجستير 1)

 .11،ص7221غير منشورة، كمية التربية، جامعة تكريت، 
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 المصدر: جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،
 .7271المناخ، بيانات غير منشورة،قسـ 

ف محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ الصيفية، التي تكوف مدة دورة حياتيا نباتاتيا ا
( يـو وتتطمب ىذه المدة حدود حرارية مناسبة لنبات بذور 172 -32تتراوح مف )

ة الصفراء. لمصادر تؤكد عمى اف درجة الحرارة الدنيا لمذر ا محصوؿ الذرة الصفراء. لذا
ومف تحميؿ بيانات الجدوؿ   (.1)( ـ19 -12( ـ والتي تتراوح ـ),ىي التي تزيد عف )

الذي يمثؿ  ( يتضح اف درجة الحرارة الدنيا لنمو المحصوؿ في شير اذار7)( والشكؿ6)
الحدود الحرارية الدنيا المطموبة لممحصوؿ  اقؿ مف جاءتبداية فصؿ النمو لممحصوؿ، 

( ـ 17.62)في حيف بمغت المعدالت الحرارية الدنيا في شير نيساف ( ـ 9.12)بفارؽ 
مالئمة لممحصوؿ. اما بالنسبة ألشير )مايس اذ تعد ىذه الدرجة افضؿ درجة حرارة  ֯  

اعمى مف معدالت حرارية ، حزيراف ، تموز ،اب، ايموؿ( فقد سجمت ىذه االشير 
 ىذه يس اقؿ الفوارؽ بيفحيث سجؿ شير ما ،الحدود الدنيا لمحصوؿ الذرة الصفراء

                                  
 1,،ص7217القاىرة  احمدابوالنجا ،وعمي السعيد شريؼ فيسو لوجيا المحاصيؿ ، الطبعة االولى ،مطبعة دار الصفا ، (1)

 16.09 9.15 3.29 5.87 شباط
 21.35 15.83 7.17 7.65 اذار 

 27.51 19.91 12.67 8.17 نيسان 
 33.43 13.93 18.37 9.31 ايار

 38.16 51.35 22.66 11.58 حزيران
 40.74 51.93 25.07 11.87 تموز 

 40.62 51.58 24.94 11.55 اب
 36.59 18.71 11.31 11.13 ايمول

 30.51 15.18 15.91 8.31 تشرين االول
 21.16 11.51 9.11 5.91 تشرين الثاني
 14.99 8.33 5.79 3.73 كانون االول 

 17.88 11.31 15.95 8.57 المعدل 
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اما اعمى الفوارؽ في دجة الحرارة الدنيا سجميا شير تموز ،( ـ 92.,شير فكانت )الا
 ( ـ17.22حيث بمغ الفارؽ )

في محطة منطقة (  ֯  )ـالمعدالت الشيرية  لدرجات الحرارة  الصغرى ( 7شكؿ )
 ( 7272 - 1313الدراسة لممدة )

 
 (6المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

 درجة الحرارة المثالية: -ب 
صيؿ المحبة لمحرارة وتمثؿ وتعد درجة الحرارة يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحا

( ـ افضؿ درجة حرارة مثالية مالئمة لنمو الحصوؿ، خاصة ,9 -97التي تتراوح بيف )
( 6وحسب معطيات الجدوؿ ) (1)في مرحمة تفتح االزىار وتكويف الحامؿ الزىري.

تبيف اف المحطة ،  ( الخاص بمعدالت الحرارية لمحطة منطقة الدراسة9ؿ )والشك
، في مف الدرجة المثالية لنمو المحصوؿالمناخية المدروسة سجمت معدالت حرارية اقؿ 

حيث سجؿ شير اذار اعمى الفوارؽ خالؿ ىذه كؿ مف شير )اذار، نيساف، مايس( 
( ـ وكاف شير 17.1) ىو الفارؽ ( ـ اما في شير نيساف فكاف,11.1) اذ االشير

( ـ في حيف ,6.2مايس قد سجؿ اقؿ الفوارؽ في االشير المذكورة اعاله حيث بمغت )

                                  
( وفاء مو حاف عجيؿ، المتطمبات المناخية لزراعة محصوؿ الذرة الصفراء في محافظة القادسية ، جامعة ميساف كمية 1)

 .716، ص72التربية ، مجمة البحوث الجغرافية ، العدد 
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( ـ اما بقية االشير المتمثمة في شير ) 1.13بمغت في شيرتشريف االوؿ كالتالي )
حزيراف ، تموز ، اب  ( ـ حيث بمغت المعدالت الحرارية في ىذه االشير ضمف 

،  ,97.3،  9,.92فكانت )لمثالية الالزمة لنمو المحصوؿ. الحدود الحرارية ا
في حيف بمغت في شير ايموؿ اقؿ مف الدرجة المثالية لنمو المحصوؿ،  ֯  ( ـ97.61
 ( ـ9.71بفارؽ )

( في محطة منطقة  ֯  المعدالت الشهرية  لدرجات الحرارة االعتيادية )م (9شكؿ )
 (1111-1989الدراسة  لممدة )

 (6عمى جدوؿ ) المصدر: باالعتماد
 درجة الحرارة العميا: -ج 

يتحمميا تمثؿ الحدود الحرارية العميا لممحاصيؿ الزراعية أعمى درجة حرارية يمكف أف 
ذا تجاوزت درجات  المحصوؿ خالؿ فترة نموه ، وعندىا يقؿ النمو وربما يتوقؼ ، وا 

 الحرارة ىذا الحد فاف عممية النمو تتوقؼ كميا وربما يتعرض المحصوؿ لميالؾ .
يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ التي تنمو ضمف معدالت حرارية عظمة  

رجة الحرارة ، فوؽ ىذا الحد فاف ذلؾ سوؼ يؤدي ( ـ فاذا زاد ت د11 -,9تبدأ مف )
الى حدوث تأثير كبير عمى مراحؿ نمو خاصة في مرحمة التزىير ومرحمة تكويف حبوب 
المقاح واف استمرار ارتفاع درجات الحرارة فوؽ ىذا الحد يؤدي توقؼ نمو النبات ثـ 
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درجة حرارة  ( يتضح اف اعمى1( والشكؿ )6ومف تحميؿ معطيات الجدوؿ ) (1)الموت.
 اذ بمغتمنطقة الدراسة. كانت في اشير)حزيراف ، تموز ، اب (  ةسجمتيا محط

ويتضح مما سبؽ اف المعدالت  عمى التوالي. ֯  ( ـ12.67، 12.21، 91.16)
الحرارية العميا التي سجمتيا المحطة المدروسة خالؿ ىذه االشير.) حزيراف ، تموز ، 

ضار عمى  نمو المحصوؿ في منطقة الدراسة. اما اب ( جاءت اقؿ مف الحدود العميا ال
 اقؿ درجة حرارة عميا سجمتيا المحطات المدروسة، كانت في شير)اذار ، نيساف(

. ويظير مما سبؽ ذكر اف المعدالت الحرارية ( عمى التوالي1,.72،  ,71.9فكانت )
التي تؤثر  المنطقة المدروسة، جاءت اقؿ مف الحدود العميا محطة  العميا التي سجمتيا

عمى المحصوؿ وىذا يعني اف الحدود الحرارية العميا في محطات منطقة الدراسة 
 مالئمة لزراعة المحصوؿ لكال العروتيف الربيعية والخريفية.

 (7272 - 1313( في منطقة الدراسة لممدة )֯  المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة العظمى)ـ( 1شكؿ )

  (6ر: باالعتماد عمى جدوؿ )المصد
 الحرارة المتجمعة في المنطقة المدروسة: -5
تبرز اىمية الحرار المتجمعةعند دراسة المحاصيؿ الزراعية، اذ انيا تحدد موعد    

زراعة المحصوؿ وكذلؾ تحدد صفر النمو النوعي لممحصوؿ. وتساعد ايضا عمى 

                                  
 لحبوب في اقميـ اعالي الفرات، ( عقيؿ محؿ منفي الحمبوسي، درجة حرارة اليواء وعالقتيا بأنبات بذور بعض محاصيؿ ا1)

 .,2كمية التربية لمعمـو االنسانية، رسالة ماجستير، غير منشورة ، ص
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ؿ الزراعية، كما تتبايف معرفة موعد نضج المحصوؿ وطوؿ فصؿ النمو لممحاصي
درجات الحرارة المتجمعة خالؿ مدة نمو المحاصيؿ ذلؾ الختالؼ درجة الحرارة الدنيا 
التي تحسب مف خالليا درجة الحرارة المتجمعة وكذلؾ الختالؼ طوؿ فصؿ النمو بيف 

.كما اف معرفة الحرارة المتجمعة لفصؿ النمو لو اىمية كبيرة بالنسبة )1(محصوؿ واخر.
ياة النباتية بشكؿ عاـ الكف تبرز اىميتو الكبرى مف اجؿ التوسع الزراعي في لمح

االقاليـ الباردة. ذلؾ الف كؿ محصوؿ يحتاج الى عدد معيف مف االياـ وكذلؾ الى عدد 
اف سرعة نمو )7(مف الوحدات الحرارية المزمة لكؿ محصوؿ مف اجؿ اكماؿ دروة حياتو.

فر كمية الحرارة المتجمعة التي يحتاجيا المحصوؿ ونضوجو يتوقؼ عمى مدى تو 
المحصوؿ خالؿ مراحؿ النمو. لذا فاف المحاصيؿ التي تنمو في المناطؽ التي ترتفع 
فييا درجات الحرارة، تنمو وتنضج اسرع مف المحاصيؿ التي تزرع في المناطؽ االقؿ 

المعادلة  وتحسب الحرارة المتجمعة بطرؽ عدة اال انو سيتـ االعتماد عمى(  9)حرارة.
التالية لحساب الحرارة المتجمعة لممحاصيؿ المدروسة، مف خالؿ محطات المنطقة 

 المدروسة.
 عxص  –ـ= ح 

 حيث اف:ـ= الحرارة المتجمعة خالؿ الشير.
 ص= صفر النمو النوعي.

 ع = عدد اياـ الشير.
 ح = المعدؿ الشيري لدرجات الحرارة.

طة المنطقة المدروسة قد سجمت معدالت مف خالؿ تطبيؽ المعادلة اعاله ظير اف مح
يظير اف منطقة الدراسة قد وفرت معدالت وىذا  ֯  ( ـ1233.17)حرارة متجمعة بمغت 

                                  
 .117، ص7222الظاىر نعيـ، الجغرافية الحيوية ، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عماف ، ( 1)
 . 12، ص,722ر المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االولى ، دا( حسف ابو سمور ، الجغرافية الحيوية والتربة ، الطبعة 7)
 مطبعة جامعة ( عمي حسيف الشمش ، وعبد عمي الخفاؼ ، الجغرافية الحياتية ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،9)

 .,، ص1317البصرة ، 
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تكفي لنمو المحصوؿ مف االنبات الى النضج مما يشجع عمى التوسع حرارة متجمعة 
 في زراعة المحصوؿ وزيادة االنتاج.

يعد الماء بأشكالو المختمفة مف    االمكانات المائية في المنطقة المدروسة : - 1
العوامؿ الميمة التي تساعد عمى نمو النبات وتطوره والمحافظة عمى بقائو كصنؼ 
وساللة وتحديد و كثافتو وتوزيعو الجغرافي عمى سطح االرض. ذلؾ الف الماء يمعب 
دور كبير وفعاؿ في كؿ مرحمة مف مراحؿ نمو النبات مف بداية مرحمة االنبات وصوال 
الى مرحمة االزىار وتكويف الثمار والبذور. فالماء ال يدخؿ في خاليا النبات فقط  انما 
يقـو بتذويبالمواد الموجودة فييا، ويقوـ كذلؾ بدور الوسيط فينقؿ المواد الغذائية الى 
الخاليا النباتية النامية كما يعمؿ الماء مف خالؿ عممية التخبر النتح  عمى التغير في 

يحتاج محصوؿ الذرة الصفراء خالؿ فصؿ نموه الى كمية مف    )1(ارة.درجات الحر 
( ممـ مف اجؿ اعطاء افضؿ انتاجية لممحصوؿ خالؿ 122 -22,الماء تقدر مف ) 

( رية طوؿ فصؿ ,1 -12الموسـ. وىذا يعني اف محصوؿ الذرة الصفراء يحتاج مف )
( تبيف اف ىناؾ 2الجدوؿ )ومف  (7)نموه وتزداد الحاجة الى الماء في مرحمة التزىير.

، خالؿ موعد زراعة العروة االولى المحطة المدروسةمعدالت تساقط مطري سجمتيا 
التي تبدأ مف نياية شير اذار وتنتيي في شير تموز. في كؿ مف شير ) اذار ، نيساف 

اما في موعد الزراعة ( ممـ عمى التولي.32.,،  11.99،  21.,1) اذ بمغت، مايس( 
ف التساقط المطري شبو معدوـ في كؿ مف )حزيراف ، تموز ، اب، ايموؿ( الثاني يكو 
اما شير تشريف االوؿ الذي يمثؿ بداية ( ممـ 2.91، 2.23، 2.22، 2.17فكانت )

نضج المحصوؿ لمعروة الثانية، فقد سجؿ ىذا الشير معدالت تساقط مطري كانت 
الت التساقط المطري في ويتبيف مف ما ىو موضح اعاله اف معد ( ممـ1.12)كالتالي 

منطقة الدراسة لـ تحقؽ الكمية الكافية التي يحتاجيا المحصوؿ خالؿ زراعة العروة 

                                  
في المناخ التطبيقي( اطروحة  (حميد رجب عبدالحكيـ ، المناخ واثرة في دراسة المحاصيؿ البقولية في العراؽ، )دراسة1)

 .,1ص 7229دكتورة غير منشورة، جامعة بغداد، كمية األداب ، 
، ص 1312(  حكمت عبد عمي ، مجيد محسف االنصاري ، محاصيؿ االلياؼ ، جامعة الموصؿ، الطبعة االولى ، 7)

27. 
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الربيعية مما يتوجب استكماؿ متطمبات المحصوؿ مف المياه عف طريؽ الري مف خالؿ 
ما ىو متوفر مف مياه سواء كانت سطحية او جوفية، في حيف يتـ االعتماد عمى الري 

ؿ مدة نمو في زراعة العروة الخريفية ذلؾ النعدـ التساقط المطري خال بشكؿ كامؿ
 المحصوؿ في ىذه العروة.

تعد الرطوبة الجوية عمى انيا مقدار بخار الماء الموجود في حيز الرطوبة الجوية:  -
مف اليواء عمى سطح االرض فاذا قؿ ىذا المقدار مف بخار الماء الموجود في ذلؾ 

جافا، اما اذا زادت كمية البخار في ىذا الحيز سمي اليواء رطبا. الحيز سمي اليواء 
كما اف الرطوبة الجوية تعني بخار الماء العالؽ في اليواء واف اليواء يستمد رطوبتو 
مف مصادر عده اىميا البحار، المحيطات، البحيرات، االنيار. وتبرز اىيمو قياس 

عنىالرطوبة النسبية والتي ىي عبارة عف الرطوبة الجوية في معرفة نسبتيا في اليواء بم
النسبة المئوية مف بخار الماء الموجود فعال في درجة حرارة معينة الى المجموع الكمي 

 (1)الذي يمكف لميواء اف يتحممو وىو في نفس الدرجة.
في وسرعة الرياح المعدالت الشيرية لمتساقط المطري والرطوبة النسبية (2جدوؿ )

 (7272 – 1313دة مف )منطقة الدراسة لمم

                                  
المحاصيؿ الزيتية في محافظة صالح (  مثنى محروس عمي العزاوي، اثر الحرارة والسطوع الفعمي عمى انتاجية بعض 1)

 .,1، ص7212الديف ، رسالة ماجستير منشورة ، كمية التربية، جامعة تكريت، 

 سرعة الرياح االمطار الرطوبة النسبية  اشير السنة
 2.53 77.11 61.88 كانوف الثاني

 2.73 72.11 55.37 شباط
 2.95 21.,1 43.83 اذار
 3.09 11.99 35.16 نيساف
 3.17 32., 28.12 مايس
 3.91 2.17 22.06 حزيراف
 4.27 2.22 22.02 تموز
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المصدر: وزارة النقؿ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسـ المناخ، بيانات 
 .7271غير منشورة،

ويعد الموقع الجغرافي احد اىـ العوامؿ التي ليا التأثير المباشر في تحديد قيـ الرطوبة 
الجوية مف خالؿ القرب والبعد عف المسطحات المائية او الدخوؿ ضمف الخصائص 

% ومتوسط اذا 2,الصحراوية، ويعد اليواء جافا اذا كانت الرطوبة الجوية اقؿ مف 
ا الرطبة او الشديدة الرطوبة فيي التي تزير عف %( ام22 -62كانت تتراوح مف )

( يظير اف معدالت الرطوبة النسبية تنخفض 2ومف مالحظة الجدوؿ )( 1)% فأكثر.22
في موسـ الصيؼ ذلؾ بسب ارتفاع درجات الحرارة، في حيف ترتفع الرطوبة النسبية في 

طري في منطقة فصؿ الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدالت التساقط الم
المدروسة قد سجمت اعمى معدالت لمرطوبة النسبية بالنسبة  المحطةالدراسة، وعمية فأف 

في  شير  قد بمقت  لألشير التي تمثؿ بداية فصؿ النمو لممحاصيؿ المدروسة كانت
كانت  محطة منطقة الدراسة( اما اقؿ معدالت الرطوبة النسبية سجمتيا 19.19اذار )
(. تبيف مما ذكر انفا اف معدال الرطوبة النسبية 77.27بمغت ) شير تموز اذ خالؿ

محصوؿ حتاجيا يالمدروسة اقؿ مف معدالت الرطوبة الجوية التي  المحطةجاءت في 
( وقد الحظ 12 -22الى رطوبة نسبية تتراوح مف ) الذرة الصفراء اذ انو يحتاج 

انخفاض الرطوبة النسبية  الباحث اف المزارعوف في منطقة الدراسة يعمدوف الى معالجة

                                  
(  اشواؽ حسيف حميد ، اثر المناخ عمى نمو وانتاجية المحاصيؿ الصيفية في محافظة كربالء، رسالة ماجستير غير 1)

 .62، ص7223منشورة ، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد، 

 3.45 2.23 23.02 اب
 2.69 2.91 24.52 ايموؿ

 2.44 1.12 32.29 تشريف االوؿ
 2.34 11.23 46.60 تشريف الثاني
 2.40 11.11 59.70 كانوف االوؿ
 9.22 10.39 37.88 المعدؿ
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في موسـ زراعة المحاصيؿ مف خالؿ زيادة رطوبة التربة وابقائيا رطبة الف اليواء 
مما يساعد عمى التقميؿ مف  والجاؼ عند ما يالمس سطح التربة الرطبة تزداد رطوبت

 .في منطقة الدراسة المحصوؿتأثير اليواء الجاؼ عمى 

 في المنطقة المدروسة: رة الصفراءمحصول الذ واقع تأثير الرياحعمى -5
 اثر الرياح عمى زراعة المحصول: –أ 

تسود الرياح في العراؽ عمى مديات او مستويات رئيسية ثالث، تتمثؿ في الرياح     
ـ/ث ( ويمثؿ ىذا الصنؼ مف الرياح اكبر نسبة مف الرياح  , -1التي تكوف سرعتيا )

الصنفالثاني فيي الرياح التي تكوف سرعتيا التي تيب عمى البمد في جميع انحائة، اما 
ـ/ث( في حيف تبمغ سرعة  الرياح الشديدة التي يكوف ليا اثار كبيرة عمى  12 -,)

 (1)ـ/ث( اال اف ىذا النوع مف الرياح يكوف قميؿ الحدودث. 12 – 12المحاصيؿ )

اؽ اف محصوؿ الذرة الصفراء مف المحاصيؿ التي تنمو بشكؿ عمودي وتكوف االور    
( متر وعيمة فاف المحصوؿ حساس  1 -7مائمة الى االسفؿ، ويتراوح ارتفاعيا مف)

مرياح الشديدة والجافة خاصة في مرحمة النضج وتكويف الحامؿ الزىري، كما تؤثر ل
الرياح السريعة والجافة عمى عممية التمقيح في النبات وكذلؾ تعمؿ عمى اضطجاع 

ومف  ( 7)ي المحصوؿ اثناء ىبوب رياح شديدة.النبات وذبوؿ اوراقة لذا يفضؿ عدـ ر 
المدروسة قد سجمت معدالت لسرعة  المحطة( يتبيف اف جميع 2معطيات الجدوؿ )

اال اف ىذا اليعني انو اليوجد  الرياح اقؿ مف معدالت سرعة الرياح الضارة لممحصوؿ
اح فأف تأثير لمرياح عمى المحصوؿ خاصة اذ ما تـ ري المحصوؿ اثناء ىبوب ىذة الري

ذلؾ سوؼ يؤدي الى اظطجاع المحصوؿ، كما اف الرياح تحمؿ خصائص المنطقة 
التي تيب منيا لذا يكوف لمرياح اثر كبير عمى المحصوؿ في منطقة الدراسة اذا كانت 
جافة الف الرياح الجافة تعمؿ عمى زيادة رطوبة التبخر النتح والذي بدورة يؤدي الى 

 .ري التربة مف اجاللمحافظة عمى رطوبتياانخفاض رطوبة التربة ممايطمب 
                                  

ىاجر عمي راضي، اثر المناخ فيانتاج بعض المحاصيؿ الزيتية في محافظة واسط ،جامعة بغداد، كمية التربية ابف ( 1)
 . 121، ص7217رشد، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .19( مجيد محسف االنصاري، انتاج المحاصيؿ الحقمية ، مصدر سابؽ ص7)
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ثالثًا : التحميل االحصائي لمعالقة بين إنتاجية محصول الذرة الصفراء والمتغيرات 
 المستقمة المؤثرة فيه

 مقدمة
اف استخداـ اسموب التحميؿ الكمي ليس غريبا في المعرفة الجغرافية بؿ ىو اسموب   

منذ اياـ االغريؽ معبرا عنو باألرقاـ قديـ حيث كاف مستخدما في عمـ الجغرافية 
والكميات التي تمثؿ المساحات واعداد السكاف والمنتجات الزراعية وغيرىا اال اف تقدـ 
اسموب التحميؿ الكمي وتكنموجيا المعمومات في الوقت الحاضر ادى الى ثورة حقيقية 

لسنوات االخيرة في التعامؿ مع تمؾ االرقاـ لموصوؿ الى نتائج دقيقة ومحددة , بدأت ا
تشيدت تغيرا كبيرا وتطورا ممحوظا في عمـ الجغرافيا , ليس في منيجو ومحتواه , وانما 
في االساليب التي يعتمد عمييا في تحقيؽ أىدافو وغاياتو , وليس ىنالؾ شؾ اف اىـ 
التطورات الذي شيدىا ىذا العمـ ىو التعامؿ مع االرقاـ او ما عرؼ باالتجاه الكمي 

في تطبيؽ االساليب االحصائية الكمية في تحميؿ العالقة بيف مكونات البيئة المتمثؿ 
ونشاطات االنساف المختمفة , وفي دراسة الظاىرات الجغرافية المتنوعة سواء كانت 
طبيعية اـ بشرية بغية الوصوؿ الى نتائج رقمية محددة تختصر كثيرا مف التحميالت 

 .(1)فسير الظاىرات الجغرافيةالوصفية الكيفية)النوعية( في تشخيص وت
 اف المنيج الكمي يتطمب االستعانة باإلحصاء والرياضيات واستخداـ النماذج    

(models)  والنظـ(Systems)  التي نجح استخداميا في الكثير مف العموـ وضمنيا
الجغرافية .، ويمكف القوؿ اف استخداـ ىذا المنيج مف قبؿ الجغرافييف بدا في النصؼ 

 .( 7)ي مف القرف العشريفالثان

                                  
االساليب الكمية في الجغرافيا , دار المعرفة الجامعية لمطباعة والنشر , مصر فتحي عبد العزيز ابو راضي , مقدمة في ((1

 .2, ص 7222, االسكندرية , 
ناصر عبد اهلل الصالح ، السرياني ، محمد محمود ، الجغرافية الكمية واإلحصائية ، جامعة اـ القرى ، مكة المكرمة ،  (7)

 .,ـ ، ص1333مكتبة العبيكاف ، سنة 
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ولقد استخدـ التحميؿ الكمي في ىذا الفصؿ لمتعرؼ عمى طبيعة العالقات القائمة   
كميا مف خالؿ معامؿ االرتباط و االنحدار المتعدد وبناء نموذج جغرافي وكذلؾ 
تحميؿ االنحدار مف خالؿ قياس العالقة بيف متغيريف او مجموعة متغيرات ودرجة 

باآلخر كمتغير كتابع ومستقؿ , اما معامؿ االرتباط فيوضح طبيعة تأثر أحداىما 
العالقة القائمة عالقة موجبة اـ سالبة طردية اـ عكسية قوية اـ ضعيفة  ، ُوَيعُد 
أسموب تحميؿ االنحدار مف األساليب اإلحصائية  الجيدة لمتوصؿ الى نتائج عممية  

 وتـ استعماؿ األساليب اإلحصائية كما يأتي:
  Pearson Correlateرتباط البسيط )ارتباط بيرسون( اال 

يعد معامؿ ارتباط بيرسوف مف اكثر الطرؽ وافضميا استخدامًا لقياس درجة 
)ارتباط  1االرتباط بيف ظاىرتيف جغرافيتيف ، وتتراوح قيمة معامؿ االرتباط بيف +

ح في )ارتباط سالب تاـ( كما موض 1-موجب تاـ( و صفر )ال يوجد ارتباط( إلى 
( ، فاالرتباط يكوف موجبًا اذا ما كانت قيمة معامؿ االرتباط فوؽ الصفر ، 12جدوؿ )

( ، ويكوف االرتباط سالبًا 1ويزداد االرتباط قوة كمما اقتربت قيمة معامؿ االرتباط مف )+
( 1-اذا ما كانت قيمة معامؿ االرتباط دوف الصفر واكثر قوة عكسية كمما اقترب مف )

 (1) ح معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف( عف طريؽ المعادلة التالية:، ويمكف توضي

  
∑      

(∑  )( ∑    )

 

√∑    
∑(  )

 

 
√∑    

∑(  )
 

 

 

 
 
 

 ( درجات قوة االرتباط8جدول )

                                  
موسى ، االساليب الكمية في الجغرافية ، منشورات جامعة دمشؽ ، كمية اآلداب والعمـو االسالمية ، عمي حسف  (1)

 .799-792، ص 7226-7222
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 ارتباط سالب ارتباط موجب

 ضعيؼ متوسط قوي قوي جدا
ضعيؼ 
 جدا

ضعيؼ 
 قوي جدا قوي متوسط ضعيؼ جدا

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0 0.3  - 0.5   - -
0.7 

0.9      
- -1 

ارتباط طردي         
     تام

ال يوجد 
 ارتباط عكسي تام     ارتباط

ية, جامعة بغداد, المصدر :سامي عزيز العتبي, اياد عاشور الطائي , االحصاء والنمذجة الجغراف
 .112,ص7217مطبعة اكـر لمطباعة ,

 
 Multiple linear Regressionاالنحدار الخطي المتعدد 

ييتـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد بدراسة وتحميؿ اثر عدة متغيرات كمية مستقمة 
( يعبر عف المتغير التابع , yعمى متغير تابع كمي واحد بفرض اف المتغير )

 (1).مف المتغيرات المستقمة K( نعبر عف X1 , X2 …… Xi)والمتغيرات 
 وقانوف االنحدار الخطي يكوف وفؽ الصيغة االتية:

Yi = Bo + B1 x 1 + B2 x 2 + …. BN x N  
  R Coefficient of multiple correlationمعامل االرتباط المتعدد 

ف االختالؼ ىو اف اف االرتباط المتعدد يشبو االرتباط البسيط )بيرسوف( ، اال ا
 االرتباط المتعدد يقيس قوة العالقة بيف عدة متغيرات مستقمة والمتغير التابع.

 R Square (R²)معامل التحديد )التفسير( 
يستخدـ ىذا المعامؿ لقياس القوة التوضيحية لمنموذج المقدر ويحدد النسبة المئوية 

حيا مستوى االنحدار وتقع قيمة ( التي يوضYمف التغيرات الكمية في المتغير المعتمد )

                                  
 .131 – 132, ص 7211سامي عزيز عباس العتبي , محمد يوسؼ حاجـ إلييتي , منيج البحث العممي , بغداد ,(1)
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(R²( بيف الصفر والواحد، وكمما ارتفعت قيمة )R²( زادت النسبة مف التغيرات في )Y )
 (1)التي يوضحيا مستوى االنحدار الذي يمكف حسابو وفؽ القانوف االتي:

R²=SSR/SST 
R²)معامل التحديد )التفسير = 

SSRمجموع المربعات العائدة لالنحدار = 
SSTوع المربعات الكمي= مجم 
  T- testاختبار

( مشاىدة فاقؿ ويستند ىذا 92اف ىذا االختبار يالئـ العينات التي عدد مفرداتيا مف )  
االختبار عمى التوزيع المعياري المعتدؿ، وبما اف فرضية العدـ والفرضية البديمة شائعة 

 االستخداـ في تطبيقات االساليب الكمية في الجغرافيا وىي:
HO : bi = O 
Hi : bi   O  

 (t)الى وحدات مف  (X)فاف الصيغة العامة المستخدمة لتحويؿ القيمة اي المتغير  
 تتخذ الشكؿ اآلتي:

T =   
   

 
 (F)اختبار المعنوية الكمية لالنحدار او اختبار

 …… Xi )ييدؼ ىذا االختبار الى التعرؼ عمى ما اذا كانت المتغيرات التوضيحية 
Xn )  ثر في المتغير المعتمد تؤ(Y)  تأثيرا كبيرا ويمكف حساب قيمة(F) : مف المعادلة 

 
 حيث اف
 عف الوسط الحسابي   y= تمثؿ مجموع مربعات انحرافات     ∑
 = مجموع االنحرافات المتبقية التي ال يوضحيا خط االنحراؼ     ∑

                                  
باستخداـ الحاسوب ، االمارات العربية المتحدة ، جامعة االمارات ، نعماف شحادة ، االساليب الكمية في الجغرافية (1)

 .919، ص 7227الطبعة الثانية ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ، 

∑     (    )

∑    (   )
F =   
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K   عدد المعامالت = 
  Nعدد المشاىدات = 
المحسوبة اكبر مف القيمة المجدولة عند مستوى المعنوية   (*F)ا كانت قيمةفاذ

رفضنا فرضية العدـ اي  ( Vi = K – 1 ) ( V2 = n-k )المطموب ودرجات حرجة 
اف االنحدار ذو معنوية احصائية اي ليست كؿ المعامالت االحصائية مساوية لمصفر 

عدـ وبمعنى اف المتغيرات التوضيحية قبمنا فرضية ال ( F* < F )، وبالعكس اذا كانت 
والمتغيرات  (Y)وبعبارة اخرى ليس ىناؾ عالقة بيف  (Y)ال تفسر التغيرات في 

 . ( 1)التوضيحية
معامل االرتباط البسيط بين إنتاجية المحاصيل الزيتية والمتغيرات المستقمة   -أ 

 المؤثرة فيها:
نتاجية محصول الذرة الصفراء معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين إ( 9جدول )

 والمتغيرات المستقمة المؤثرة فيه في محطتي هيت والقائم
 متغَشاث النمورج

سمز 

 المتغَش

 محطت القائم

المتغَش 

 المعتمذ
 المتغَشاث المستقلت

قَمت 

 االستباط

مستوى 

 المعنوٍت

الذاللت 

 المعنوٍت

ء 
شا

صف
ال
ة 

زس
 ال

ل
و
ص

ح
 م

َت
ج

تا
إن

Y
 

 X 1 السطوع الشمسٌ
1.192- 

1.735 
غَش 

 معنوً

دسجت الحشاسة 

 االعتَادٍت
X 2 

1.185- 
1.755 

غَش 

 معنوً

 X 3 دسجت الحشاسة العظمي
1.213- 

1.452 
غَش 

 معنوً

 X 4 دسجت الحشاسة الصغشى
1.158 

1.831 
غَش 

 معنوً

 X 5 سشعت الشٍاح
1.196 

1.724 
غَش 

 معنوً

 X 6 اتجاه الشٍاح
1.124 

1.873 
غَش 

 معنوً

 معنوً X 7 1.817 1.111 وبت النسبَتالشط

 معنوً X 8 1.546 1.129 االمطاس

                                  
سامي عزيز عباس ، دراسة اقتصادية قياسية لمطمب عمى االسمدة الكيمياوية لبعض المحاصيؿ الحقمية في العراؽ ، (1)

 . 62مصدر سابؽ ، ص
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 المصدر: الباحث. 
يتبيف مف خالؿ تحميؿ النموذج االحصائي لالرتباط البسيط والموضحة نتائجو في 

( أف عالقة االرتباط بيف إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء ,( وشكؿ )3الجدوؿ جدوؿ )
رى المؤثرة فيو تباينت خالليا قوة االرتباط اذ كانت بعض في القائـ والمتغيرات األخ

المتغيرات ذات عالقة طردية وأخرى ذات عالقة عكسية ومنيا ما ىو ذو داللة 
اذ سجمت المحطة المدروسة عالقة ارتباط إحصائية ومنيا مف غير داللة إحصائية.

قة الطردية فقد طردية ولكنيا لـ تسجؿ عالقة ارتباط عكسية معنوية؛ فبالنسبة لمعال
، 2.112كانت مع متغيري الرطوبة النسبية واألمطار حيث بمغ معامؿ االرتباط ليما )

( لممتغيريف عمى التوالي، وتجدر 2.273، 2.222( بمستوى معنوية بمغ )16,.2
اإلشارة الى اف زيادة كمية االمطار والرطوبة النسبية يؤدي الى سد حاجة المحصوؿ 

التالي نشاط المحصوؿ وتحسف نموه االمر الذي ينعكس بصورة مف ىذيف العنصريف وب
مباشرة في زيادة انتاجيتو، كما لـ تسجؿ باقي المتغيرات المؤثرة في إنتاجية محصوؿ 

 الذرة الصفراء اي داللة إحصائية ليا.
( معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين إنتاجية محصول الذرة الصفراء 3شكل )

 مة المؤثرة فيه في محطة القائموالمتغيرات المستق
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 (.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
االنحدار الخطي المتعدد بين إنتاجية محصول الذرة الصفراء والمتغيرات  -ب 

 المستقمة المؤثرة فيها في محطة منطقة الدراسة:
( المتضمنة االنموذج االحصائي لتأثير المتغيرات 7,مف نتائج جدوؿ ) يظير

مستقمة في إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء في محطة القائـ؛ اف العالقة بيف إنتاجية ال
محصوؿ الذرة الصفراء والُمتغير المستقؿ )الرطوبة النسبية( كانت عالقة طردية حيُث 

( كغـ/دونـ بزيادة الرطوبة 773.922تزداد إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء بمقدار )
يتفؽ مع الواقع والتفسير المنطقي الُجغرافي الذي يُنص ( % وىذا 1النسبية بمقدار )

عمى اف زيادة الرطوبة النسبية ضمف متطمبات نمو المحصوؿ االمر الذي يؤدي في 
النياية الى زيادة انتاجيتو. كما كانت العالقة عكسّية مع متغيرات )السطوع الشمسي، 

، -1662.162)االمطار( إذ تنخفض إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء بمقدار 
( 1( دقيقة واالمطار بمقدار )1( كغـ/دونـ بزيادة السطوع الشمسي بمقدار )-1.321

ممـ؛ كما اف عالقة االرتباط بيف إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء والُمتغيُّرات الُمستقمة 
( ويُدؿ ىذا الرقـ عمى اف العالقة قوية جدًا بينيما، 2.321الُمفسرة لتمؾ الظاىرة بمغ )

%( مف التغيُّرات الحاِصمة 11.1حيُث اف )( R-Square( )0.111بمغت قيمة ) كما
%( 1.3في إنتاجية محصوؿ الذرة الصفراء في محطة القائـ ناتجة عف تمؾ العوامؿ و)

 مف التغيُّرات ناتجة عف عوامؿ ُأخرى تقع خارج االنموذج االحصائي.
( -1.127، 221.,، -,9.22( الَمحسوبة فقد كانت )T.testأما قيـ )

لمُمتغيُّرات )السطوع الشمسي، الرطوبة النسبية، االمطار( عمى التوالي وىي أعمى مف 
( المحسوبة فقد بمغت F.test(، كما كانت قيمة )1.217القيمة الجدولّية البالغة )

( وىي أعمى بكثير مف القيمة الجدولّية 2.222( وبمستوى معنوية بمغ )12.161)
 (.9، 17يدؿ عمى قوة االنموذج الُمقدر بدرجة ُحرية ) ( مما9.13والبالغة )
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 (11جدول )
 في محطة القائم نموذج االنحدار المتعدد لمعالقة بين إنتاجية محصول الذرة الصفراء والمتغيرات المؤثرة فيه

 اإلنتاجية Constant السطوع الشمسي الرطوبة النسبية االمطار

رية
قدي

 الت
دلة

معا
ال

 

      Y =           11595.537    +       1551.157-    +      119.571     +      1.971- 

1.819- 3.718 5.113- 1.111 Tالمحسوبة 

ئية
صا

الح
ت ا

بارا
الخت

ا
 

1.782 Tالمجدولة 

معنوية  معنوية الَمعممات
معامل االرتباط  R2معامل التفسير  المحسوبةF المجدولةD:F F النموذج

R 

1.111 – 1.195 1.111 3, 12 3.49 17.15
1 1.811 1.911 

 المصدر: عمل الباحث.
 االستنتاجات:

يمتاز بأنو تبيف مف خالؿ الموقع الجغرافي والفمكي اف مناخ المنطقة المدروسة  -1
حار جاؼ مع انعداـ التساقط المطري وانخفاض نسبة الرطوبة النسبية خالؿ فصؿ 

الصفراء لكال العروتيف الربيعية الصيؼ الذي يمثؿ فصؿ النمو لمحصوؿ الذرة 
 والخريفية.

اف اعمى معدؿ لدرجة الحرارة العميا سجمتيا محطة منطقة الدراسة كانت في شير  -7
بنمو  تضروقد كانت اقؿ مف الدرجة العميا التي  ֯  ( ـ12.21تموز اذ بمغت )

 المحصوؿ.
لدراسة خالؿ اف انعداـ التساقط المطري وانخفاض الرطوبة النسبية في منطقة ا -9

فصؿ نمو محصوؿ الذرة الصفراء خاصة في موعد زرعة العروة الخريفية ادى الى 
 اعتماد المزارعيف عمى االرواء بشكؿ كامؿ مف اجؿ زراعة المحصوؿ.

مف خالؿ التحميؿ االحصائي اف اغمب المتطمبات المناخية لمحصوؿ الذرة اتضح  -1
توفرة في منطقة الدراسة اال اف منيا ما قد الصفراء تتالءـ مع االمكانات المناخية الم

سجؿ عالقة ارتباط طردية معنوية واخرى غير معنوي، اذ سجمت كؿ مف االمطار 
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والرطوبة النسبية عالقة ارتباط قوية غير معنوية، بينما سجمت بقية العناصر المتمثمة 
 بالحرارة واالشعاع والرياح عالقة ارتباط مقبولة اال انيا غير معنوية.

يعد محصوؿ الذرة الصفراء مف اكثر المحاصيؿ الزراعية تكيفًا مع االمكانات  -,
 المناخية المتوفرة في منطقة الدراسة.

 المصادر:
وزارة الموارد المائية  ، الييئة العامة لممساحة ،شبعة انتاج الخرائط، خريطة العراؽ  -1

  . 7222، لسنة  1222222: 1اإلدارية ،  مقياس 
محسف االنصاري ،  واخروف، مبا د ى المحاصيؿ الحقمية ، درار المعرفة ، مجيد  -7 

 .7,1، ص1312الطبعة االولى ،
محمد حبيب العكيمي ، جغرافية الزراعة ، مكتبة دجمة لمطباعة والنشر ، الطبعة  - 9

 .912،ص 7271االولى، 
الدار الجامعية اياد حسيف المعيني ، عمـ بيئة النبات ، جامعة القاسـ الخضراء ،  - 1

  .66، ص ,721لمطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، سنة 
سحر جابر كاظـ الغزالي ، المناخ وأثره في التبايف المكاني لزرعة المحاصيؿ  -, 

( ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية 7217-1311الصناعية في العراؽ لممدة )
 .79ص ،  ,721التربية لمعمـو اإلنسانية ، جامعة بابؿ ، 

، المحاصيؿ الحقمية في المناطؽ االستوائية وشبة راد كاديموفا ، وديكو ديكوؼ  - 6 
، 1332االستوائية ، ترجمة خميؿ إبراىيـ محمد ، مطابع التعميـ العالي في الموصؿ ، 

 . 27ص
منصور حمدي أبو عمي ، الجغرافية الزراعية ، دار وائؿ لمنشر ، الطبعة األولى ،  -2

 31-32ص 7221نابمس ،  –اح الوطنية جامعة النج
متحت مجيد الساىوكي ، الذرة الصفراء ، انتاجيا وتحسينيا ، مطابع التعميـ  - 1

 Petey A . Farley and 1. -3  27، ص 1332، العالي ، الطبعة األولى 
other G geography of the Boushey, Butter worth and co. First 

edition, London, 1983, P. 97 



 هـ1111-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ هلحق) /الؼددزابغ /الوجلد ال زابؼتهجلت الدراساث الوستداهت . السنت ال

 

 
38 

مجيد محسف االنصاري ، انتاج المحاصيؿ الحقمية ، جامعة الموصؿ ، دار  - 12 
 .27، ص 1311الكتب لمطباعة والنشر ، 

 .11، ص1331رياض عبد الطيؼ احمد ، الماء في حياة النبات ،جامعة الموصؿ، - 11 
عمي حسيف شمش وعبد عمي الخفاؼ ، جغرافية الحياتية ، مطبعة جامعة  - 17 
 ,,6، ص 1317صرة ، الب
كاظـ عبادي جاسـ ، جغرافية الزراعية ، دار صفاء لنشر والتوزيع ، الطبعة  - 19

 .,,، ص 7211األولى ، 
مصطفى رياض محمد عواد العاني ، تأثير مستوييف مف الري حسب مراحؿ  -17 

النمو في محصوؿ الذرة الصفراء، رسالة ماجستير غير منشورة كمية الزراعة ، جامعة 
 .11-12، ص 7211االنبار ، 

نوري خميؿ البرازي ، إبراىيـ عبد الجبار المشيداني ، الجغرافية ، وزارة التعميـ  -19
 .,,، ص 1312العالي والبحث العممي ، الطبعة األولى ، 

11- Brad, N. C. Advalnces in Agromu Academic pressInc, CaIif or nia.u.s.A.   
ؿ ، إبراىيـ حسوف ، الجغرافية الزراعية ، وزارة التعميـ العالي مرعي مخمؼ شال -,1

 .17، ص 1336والبحث العممي ، جامعة الموصؿ ، 
طالؿ جواد كاظـ ، جواد كاظـ الحسناوي ، المناخ وتأثيره في زراعة المحاصيؿ  -16

،  73الصناعية في محافظة النجؼ ، مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية ، المجمد 
 .1,1، ص  7272،  7دد الع

 John E. Oliver, Climatology, Selected Application, Mc. Graw – Hill, Newyork, 1989, p24 
عمي صاحب الموسوي ، وعبد الحسف مدفوف أبو رحيؿ ، عمـ المناخ التطبيقي ،  -12

 .977، ص 7211الطبعة األولى ، دار الضياء لطباعة والنشر ، النجؼ ، 
دؿ سعيد الراوي ، وقصي عبد المجيد السامرائي ، المناخ التطبيقي ، مطبعة عا - 11

 .739، ص 1332جامعة بغداد ، 
حميد رجب عبد الحكيـ الجنابي ، فوؿ الصويا ، دراسة مناخية تطبيقيو لمحافظة  - 13

 .199، ص 1331االنبار ، رسالة ماجستير غبر منشور، جامعة االنبار كمية اآلداب ، 
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ف الديف عبد المقصود ، أسس الجغرافية الحيوية ، مطبعة أطمس القاىرة ، زي - 72
 .97، ص ,131
نجـ حديد السا مرائي ،اثر المناخ في زراعة وانتاجية الخظروات  في عمر  - 71

محافظو صالح الديف )دراسة في المناخ التطبيقي( ، رسا لو ماجستير غير منشورة، 
 .72، ص7222داد ، كمية التربية ابف رشد،  جامعة بغ

قصي عبد المجيد السامرائي، مبادى الطقس والمناخ ، دار البازوري العممية  - 71 
 .21، ص7221لمنشر والتوزيع ،االردف ، 

رافع خضير ابراىيـ الربيعي ،تحميؿ جغرافي لمتبايف المناخي بيف محطات القائـ  - 77
تربية، جامعة تكريت، وسامراء وخانقيف، رسالو ماجستير غير منشورة، كمية ال

 .11،ص7221
لنجا ،وعمي السعيد شريؼ فيسو لوجيا المحاصيؿ ، الطبعة االولى  ابوا احمد - 79

 1,،ص7217،مطبعة دار الصفا ، القاىرة 

وفاء مو حاف عجيؿ ، المتطمبات المناخية لزراعة محصوؿ الذرة الصفراء في محافظة  - 71
 .716، ص72، مجمة البحوث الجغرافية ، العدد القادسية ، جامعة ميساف كمية التربية 

عقيؿ محؿ منفي الحمبوسي، درجة حرارة اليواء وعالقتيا بأنبات بذور بعض  -,7
 محاصيؿ الحبوب في اقميـ اعالي الفرات، 

 .,2كمية التربية لمعمـو االنسانية، رسالة ماجستير، غير منشورة ، ص
البازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عماف  الظاىر نعيـ، الجغرافية الحيوية ، دار - 72
 .117، ص7222، 
االولى ، دار المسيرة حسف ابو سمور ، الجغرافية الحيوية والتربة ، الطبعة  - 71

 . 12، ص,722لمنشر والتوزيع ، عماف ، 
عمي حسيف الشمش ، وعبد عمي الخفاؼ ، الجغرافية الحياتية ، وزارة التعميـ  - 73

 .,، ص1317لعممي، مطبعة جامعة البصرة ، العالي والبحث ا
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حميد رجب عبدالحكيـ ، المناخ واثرة في دراسة المحاصيؿ البقولية في العراؽ، -  92
)دراسة في المناخ التطبيقي( اطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة بغداد، كمية األداب ، 

 .,1ص 7229
ياؼ ، جامعة حكمت عبد عمي ، مجيد محسف االنصاري ، محاصيؿ االل -91

 . 27، ص 1312الموصؿ، الطبعة االولى ، 
مثنى محروس عمي العزاوي، اثر الحرارة والسطوع الفعمي عمى انتاجية بعض  - 97

المحاصيؿ الزيتية في محافظة صالح الديف ، رسالة ماجستير منشورة ، كمية التربية، 
 .,1، ص7212جامعة تكريت، 

عمى نمو وانتاجية المحاصيؿ الصيفية في اشواؽ حسيف حميد ، اثر المناخ  - 99
محافظة كربالء، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد، 

 .62، ص7223
انتاج بعض المحاصيؿ الزيتية في محافظة واسط  ىاجر عمي راضي، اثر المناخ في - 91 

 . 121، ص7217منشورة، ،جامعة بغداد، كمية التربية ابف رشد، رسالة ماجستير غير 
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