
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

    

حيـــــــث تـــــــؤثر يف جممـــــــل الفعاليـــــــات الزراعيـــــــة التـــــــي يمكـــــــن  ،تعـــــــد احلـــــــرارة احـــــــد عنـــــــارص املنـــــــاخ املـــــــؤثر عـــــــىل الزراعـــــــة      

لـــــــذا يتطلـــــــب عنــــــد وضـــــــع اي سياســـــــة زراعيــــــة ناجحـــــــة يف حمافظـــــــة االنبــــــار دراســـــــة علميـــــــة  ،ممارســــــتها كـــــــام حتـــــــدد انتشــــــارها

 شاكل النامجة من وراءها.لكي يعرف املخطط الزراعي اهم امل،شاملة لإلمكانيات احلرارية

إذ لـــــه متطلبـــــات حراريـــــة خاصـــــة  ،فمحصـــــول البصـــــل احـــــد املحاصـــــيل الزراعيـــــة الشـــــتوية الـــــذي يتـــــأثر بـــــدرجات احلـــــرارة

، ومــــــن ثــــــم إجيــــــاد العالقــــــة (العليــــــا 30،املــــــثىل 25-20 ،الــــــدنيا 5-3لزراعتــــــه حيــــــث يتطلــــــب معــــــدالت حراريــــــة خمتلفــــــة )

حلراريـــــــة املتـــــــوافرة يف املحافظـــــــة ليتســـــــنى حتديـــــــد أفضـــــــل املنـــــــاطق املالئمـــــــة بـــــــني هـــــــذه املعـــــــدالت احلراريـــــــة واإلمكانـــــــات ا

 .حراريا للمحصول

abstrsct 

    Heat، is considered one of climate most affecting factors on agriculture، it affects 

the overall agricultural activities that can be practiced as well as it determines its 

spread، thus a comprehensive scientific study is needed when putting to action any 

successful agricultural policy in Al Anbar province for the thermal factors، in order to 

know the agricultural diagram and the most important issuers results. 

Onion crop is one of the winter crop affected by winter، it has special thermal needs 

for a successful product، it need a varied thermal ranges between as low to 3-5،perfect 

degrees at 20-25 and highest rate of 30 degree)، then finding a relation between these 

thermal degrees and  the available thermal factors in the province to determine the best 

places to plant the crop. 

  



  

إذ يعتمد نجا  زراعة اي حمصول زراعي عىل طبيعة  ،وزراعة املحاصيل الزراعيةيعد املناخ احد العوامل املؤثرة يف نمو 

حيث تؤثر عنارص املناخ  ،املناخ السائد يف منطقة زراعته بالرغم من أمهية العوامل الطبيعية األخرى والعوامل البرشية

وعىل مراحل نمو املحاصيل  ،احلرارة والضوء واالمطار والريا  عىل جممل الفعاليات التي يمكن ممارستها :الرئيسية

الزراعية ويف حتديد مناطق انتشارها ايضا، فعندما تكون املتطلبات املناخية ألي حمصول متوافرة بشكل جيد فان زراعته 

طلبات. لذا تعد الدراسات املناخية بالغة األمهية بالنسبة للمخطط والعكس عندما ال تتوفر هذه املت ،تكون جمدية اقتصاديا

ويف ضوء هذه احلقائق يمكن دراسة اثر درجات احلرارة عىل حمصول البصل يف حمافظة  ،الزراعي وللفعاليات الزراعية كافة

 االنبار.

يف حماولة  ،بصل يف حمافظة االنبارهيتم البحث احلايل بدراسة تأثري درجات احلرارة عىل زراعة حمصول ال :مشكلة البحث

لبيان وإ هار املستويات املثىل للمتطلبات احلرارية للمحصول وما هو الواقع السائد يف املحافظة فيام خيص درجات 

 احلرارة.

 .تقوم فرضية الدراسة عىل إن للدرجات احلرارية تأثريًا واضحًا عىل زراعة حمصول البصل :فرضية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة كوهنا دراسة حديثة يف جمال املناخ التطبيقي السيام يف املناخ الزراعي ومن اجل ذلك  :أمهية الدراسة

 يمكن دراسة املتطلبات احلرارية حلصول البصل وإجياد العالقة بينه وبني اإلمكانات احلرارية املتوافرة يف حمافظة االنبار.

ناطق املناسبة حراريًا ملحصول البصل يف حمافظة االنبار، وحتديد انسب يكمن هدف الدراسة يف حتديد امل :هدف الدراسة

 .الظروف احلرارية املالئمة لزراعته من اجل استغالل اإلمكانات احلرارية املتاحة يف حمافظة االنبار

–

إذ  ،يعد مطن حمصول البصل األصيل أقطار آسيا الوسطى وخاصة أفغانستان وتركامنيا واجلزء الشامل الرشقي من ايران     

وتأيت هذه األمهية من  ،تنمو نباتاته الربية يف هذه املناطق وهو من حماصيل اخلرضاوات الشتوية وحيتل أمهية كبرية من بينها

هيدراتية  بام فيها السكر أو الربوتني والزيوت الطيارة وكذلك حيتوي بعض الفيتامينات خالل احتوائه عىل املواد الكربو

(C-A-PP-2B-1B)(1). كام انه حيتوي عىل كثري من االمال  املعدنية والسيام الكالسيوم واحلديد   

إذ  (،وبصل كرانو ( أن حمصول البصل يزرع يف حمافظة االنبار بنوعني )بصل اخرض1ويتضح من خالل حتليل اجلدول )

( دونام أي ما 13216) 2002بلغت املساحة املخصصة لزراعة املحصول البصل االخرض يف املوسم 

ويف املوسم  ،( دونام35708(%من جمموع املساحة املخصصة لزراعة حمصول البصل التي بلغت )37,01يعادل)

(% من 30.51أي يشكل نسبة قدرها ) ( دونام8505بلغت املساحة املخصصة لزراعة املحصول ) ،2010الزراعي 



 
 

    

أما بالنسبة ملحصول البصل كرانو بلغت  ،( دونام27875جمموع املساحة املخصصة لزراعة املحصول التي بلغت )

(% من جمموع املساحة 62,98( دونام أي ما يعادل )22492) 2002املساحة املخصصة لزراعته يف املوسم الزراعي 

( دونام وتشكل نسبة قدرها 19370بلغت املساحة املخصصة لراعته ) 2010املوسم املخصصة لزراعة املحصول ويف 

 (% من جمموع  69,48)

 املساحات املخصصة لزراعة حمصول البصل يف حمافظة االنبار (1اجلدول )

 (2010) (2002)  الزراعيني للموسمني 

 املصدر. 

املوسم  2002املساحات املزروعة للموسم الزراعي  ،التخطيط واملتابعة ،مديرية زراعة حمافظة االنبار ،وزارة الزراعة – 1

 (. )بيانات غري منشورة2010الزراعي 

 ملحصول البصل الكرانو إال أن إالنتاج انخفض بقدار ازدياد احلاجةاملساحة املخصصة لزراعة املحصول بالرغم من 

 .( دونام6719)



  

فيتضح من خالل حتليل اجلدول املذكور أن املساحات املزروعة  ،أما بالنسبة للوحدات اإلدارية يف حمافظة االنبار

باملرتبة االوىل من حيث اذ يتصدر قضاء الفلوجة  ،بمحصول البصل تتباين تباينًا زمانيًا ومكانيًا بني الوحدات اإلدارية

( دونام أي ما يعادل 11108( دوناًم التي بلغت )2002املساحة املزروعة بمحصول البصل االخرض يف املوسم الزراعي )

حيتل قضاء الفلوجة  2010وللموسم الزراعي  ،% من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل االخرض(86,06)

(% من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل 75,37نام أي ما يعادل )( دو6410نفس املرتبة بمساحة بلغت )

 .( دونامً 1279ويأيت باملرتبة الثانية قضاء الرمادي من حيث املساحة املزروعة التي ).االخرض ولنفس املوسم

ملوسم ويف ا ،(% من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل األخرض9,65أي ما يعادل ) 2002للموسم الزراعي 

( % 14,59( دوناًم أي ما يعادل نسبة قدرها )1240حيتل قضاء الرمادي نفس املرتبة بمساحة بلغت ) 2010الزراعي 

ويأيت باملرتبة الثالثة قضاء هيت من حيث املساحة املزروعة التي  .من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل االخرض

( % من جمموع املساحة املزروعة 3,85ما يعادل نسبة قدرها )أي  2002( دونام للموسم الزراعي 510بلغت )

حيتل املرتبة الثالثة قضاء هيت ايضا من حيث املساحة املزروعة التي بلغت  2010ويف املوسم الزراعي  ،باملحصول

املرتبة ويأيت ب .( % من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل االخرض7,18( دونام أي ما يعادل نسبة قدرها )611)

أي ما يعادل  2002( دونام للموسم الزراعي 240الرابعة قضاء القائم من حيث املساحة املزروعة باملحصول التي بلغت )

حيتل املرتبة الرابعة قضاء عنة بمساحة بلغت  2010بينام يف املوسم الزراعي  ،( % من جمموع املساحة املزروعة1,81)

( % من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل االخرض ويأيت باملراتب 1,88) ( دونام اي ما يعادل نسبة قدرها160)

( دونام عىل التوايل للموسم 20-20-39من حيث املساحة املزروعة التي بلغت ) (راوه ،عنة ،حديثة)االخرية قضاء 

بينام يف  ،% عىل التوايل من جمموع املساحة املزروعة (0 ،15-0,15-0,29)أي ما يعادل نسبة قدرها  2002الزراعي 

من حيث املساحة املزروعة التي  (حديثة –راوه  –القائم )حيتل املراتب االخرية كل من قضاء  2010املوسم الزراعي 

 % عىل التوايل من جمموع (0 ،07-0 ،24-0 ،67)دونام عىل التوايل اي ما يعادل نسبة قدرها  (6- 21 -57)بلغت 

فيتصدر قضاء الفلوجة باملرتبة االوىل  (كرانو)أما بالنسبة ملحصول البصل  .املساحة املزروعة بمحصول البصل االخرض

% من  (83,50)( دونام اي ما يعادل 18783التي بلغت    ) 2002من حيث املساحة املزروعة باملحصول يف املوسم 

حيتل قضاء الفلوجة نفس املرتبة بمساحة بلغت  2010اعي ويف املوسم الزر ،جمموع املساحة املزروعة باملحصول

% من جمموع املساحة املزروعة باملحصول لنفس املوسم ويأيت باملرتبة الثانية  (81 ،45)دونام اي ما يعادل   (15773)

%  (11 ،97)اي ما يعادل  2002دونام للموسم الزراعي  (2693)قضاء الرمادي من حيث املساحة املزروعة التي بلغت 

حيتل قضاء الرمادي نفس املرتبة  2010ويف املوسم الزراعي  (،كرانو)من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل 



 
 

    

ويأيت  .% من جمموع املساحة املزروعة باملحصول (13 ،43)دونام اي ما يعادل نسبة قدرها  (2600)بمساحة بلغت 

اي ما يعادل  2002دونام للموسم الزراعي  (550)باملرتبة الثالثة قضاء القائم من حيث املساحة املزروعة التي بلغت 

حيتل املرتبة الثالثة قضاء عنة  2010ويف املوسم الزراعي  ،% من جمموع املساحة املزروعة باملحصول (2,45)نسبة قدرها 

% من جمموع املساحة املزروعة  (3,09)دونام اي ما يعادل نسبة قدرها  (600)ت من حيث املساحة املزروعة التي بلغ

دونام للموسم  (423)ويأيت باملرتبة الرابعة قضاء هيت من حيث املساحة املزروعة باملحصول التي بلغت  .باملحصول

حيتل املرتبة الرابعة  2010ويف املوسم الزراعي  ،% من جمموع املساحة املزروعة (89,1)اي ما يعادل  2002الزراعي 

% من جمموع املساحة املزروعة بمحصول  (1 ،89)دونام اي ما يعادل نسبة قدرها  (360)قضاء هيت ايضا بمساحة بلغت 

ويأيت باملرتبة اخلامسة واالخرية قضاء حديثة من حيث املساحة املزروعة بمحصول البصل يف املوسم   .البصل كرانو

% من جمموع املساحة املزروعة باملحصول يف  (0 ،19)دونام وتشكل بنسبة قدرها  (43)ت والتي بلغ 2002الزراعي 

وتشكل نسبة قدرها  (،3)احتل القضاء حديثة نفس املرتبة بمساحة بلغت  2010املحافظة ويف املوسم الزراعي 

                                        % من جمموع املساحة املزروعة بمحصول البصل يف حمافظة والتي تكون نسبة قليلة مقارنة املوسم الزراعة االخر                         (0,01)

ل ومن ثم توزيعها لكوهنا مصدر الطاقة الرئييس التي تعد احلرارة من العنارص املناخية املؤثرة يف نمو وزراعة حمصول البص

حيتاجها يف اغلب الفسيولوجية كام ان فرتة نمو املحصول وطوهلا تعتمد عىل املعدالت احلرارية السائدة يف املناطق 

 ( 2زراعته)

درجة حرارية وهي اقل درجة حرارية يمكن للمحصول أن يتحملها والبصل حمصول شتوي حيتاج  :درجة حرارة الدنيا -1

م ويمكن ان تتحمل بادراته (5-2)منخفضة يف االطوار االوىل من حياته اذ بادراته او بذوره باإلنبات  يف درجة حرارة  

 (3(م حتت الصفر )7الصغرية الدرجات احلرارية املنخفضة حتى درجة حرارة )

  :درجة احلرارة العليا -2

حصول حتملها حيث يقل عندها نمو املحصول ويتوقف عند جتاوزها حيث وهي الدرجة احلرارية العليا التي يستطيع امل

م اذ يتطلبها أحيانا يف الفرتة االخرية من حياته تلك الدرجات احلرارية العلية حتى تنضج (35)يمكن حتديد درجة 

م هي احلد (30)ة لذا يمكن حتديد درجة حرار ،(4فأهنا تعرقل نمو اجلذور ) وأكثرم 20االبصال يف حني ان درجة حرارة 

  .االعىل لنمو بدون اي ارضار تصيب املحصول

 



  

  :درجة احلرارة املثىل -3

وهي الدرجة احلرارية التي تقع ما بني احلدين املتطرفني االدنى واالعىل لنمو املحصول ويستطيع فيها ان حيقق اقىص جهد 

 (.5)من التمثيل الضوئي واقىص جهد من النمو والتزهري واالثامر 

وهذا مما  305( 6م )(10-5)م وافضل درجة حرارية لنمو اجلذور  (25-12)وتعد افضل درجة حرارية لنمو النبات 

يؤكد ان الدرجة احلرارية املثالية هي ليست واحدة جلميع مراحل نمو املحصول بل هي عبارة عن درجات تتباين باختالف 

 ( 7تلك املراحل التي يمر هبا املحصول )

–

ان درجات احلرارة املتوافرة يف حمافظة االنبار ماهي اال نتيجة تفاعل العديد من العوامل كاملوقع الفلكي وطبيعة السطح 

غرية يف ابراز يف حني برز تأثري املوقع الفلكي اقوى من  (،رسعة وجتاه)واملوقع اجلغرايف ونوع الضغط ونوعية الريا  

( ويظهر من حتليل 8) .شامال (35 – 30 ،5حيث قع فلكية ما بني دائرة عرض ) ،اخلصائص احلرارية ملنطقة الدراسة

ان توزيع املعدالت احلرارية الشهرية السنوية يف حمافظة االنبار تتباين من حمطة اىل اخرى حيث  ،(2( واخلريطة )2اجلدول )

 م يف شهر كانون الثاين واعىل مستوى هلا يف حمطة حديثة اذ بلغت (6 ،1)يكون اقل مستوى هلل يف حمطة القائم اذ بلغت 

م يف حمطة (19 ،3)حيث بلغت     ،لكن التباين هنا بسيطا يف شهر متوز ونفس احلال ينطبق عىل املعدالت السنوية (34 ،1)

م يف حمطة الرمادي فاملعدالت احلرارية الشهرية السنوية يف تأثريها عىل (21 ،9)القائم والتي تعد ادنى مستوياهتا وبلغت 

  .املحاصيل الزراعية والتي يمكن ان حتدد فرتة نمو كل حمصول

  :وعالقتها بزراعه حمصول البصل املعدالت الشهرية لدرجة احلرارة -1

ويكون تباينها اكثر  ،ان املعدالت الشهرية لدرجة احلرارة تبني من خالل اجلدول اهنا تتباين يف مجيع حمطات حمافظة االنبار

ويتضح من خالل اجلدول السابق ان املعدالت احلرارية السائدة يف شهر كانون الثاين ترتاو   .وضوحا يف اشهر الصيف

اذ تعد تلك املعدالت احلرارية السائدة خالل هذا الشهر مالئمة  ،م يف حمطة الرمادي(9 ،3)م يف حمطة القائم و (6 ،1)بني 

م عن (4 ،3- 1 ،1)الذي يرتاو  بني  ،لنمو املحصول وذلك الن املعدالت احلرارية الدنيا ،لنمو وزراعة حمصول البصل

  .لذا تعد تلك العدالت مالئمة لنمو وزراعة حمصول البصل ،احلد االدنى  لنمو

 

 

 

 



 
 

    

 يف حمطات حمافظة االنبار للمدة (م)املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة  (2)اجلدول 

1971-2005 

 .املصدر

 )بيانات غري منشورة( ،قسم املناخ ،اهليئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزايل يف العراق ،وزارة النقل واملواصالت

  



  

 (1خريطة )

 املعدل السنوي لدرجات احلرارة )م( يف حمافظة االنبار

 
 (2اجلدول ) :املصدر



 
 

    

أما شهر شباط فأن املعدالت احلرارية فيه قريبة من املعدالت احلرارية يف شهر كانون الثاين يف مجيع حمطات حمافظة االنبار 

لذا تعد  ،م يف حمطة الرمادي(5)م يف حمطة الرطبة وبمقدار (4 ،2)وكذلك ترتفع عن احلدود احلرارية الدنيا بمقدار 

وذلك الن حدودها احلرارية الدنيا اقل من معدالت  ،معدالت احلرارة يف شهر شباط مالئمة لزراعة حمصول البصل

ويمثل شهر اذار بداية فصل  ،م حمطة الرمادي(11)م حمطة الرطبة وبني (9 ،2)احلرارة يف شهر شباط التي ترتاو  بني 

وال  ،م(13 ،2)اع التدرجيي يف مجيع حمطات املحافظة تقريبا حيث ال تقل عن الربيع الذي تأخذ معدالته احلرارية باالرتف

م يف مجيع املحطات الذي يعد مالئمنا يف مجيع املحطات والتي مجيع املعدالت اعىل من احلدود احلرارية (16)تزيد عن 

جدا لنمو وزراعة املحصول يف مالئمة  (نيسان وايار)الدنيا للمحصول اما معدالت احلرارة يف شهر االعتدال الربيعي 

م يف مجيع املحطات والتي تكمن فيها احلدود (27 ،2 – 18)املحافظة وذلك الن املعدالت احلرارية هلام ترتاو  بني 

اما بالنسبة لبداية فصل الصيف والذي يمثل شهر حزيران تكون  .احلرارية املثىل لنمو وزراعة حمصول البصل يف املحافظة

م يف حمطة حديثة لذا تكون غري مالئمة (31 5)م يف حمطة القائم وألتزيد عن (29 ،4)ة مرتفعة ال تقل عن معدالته احلراري

اما شهر  .لزراعة حمصول البصل الرتفاع بعض املعدالت احلرارية عن احلدود احلرارية العليا للمحصول كام يف حمطة حديثة

م يف مجيع حمطات حمافظة (30)متوز واب اللذان يمثالن اشهر الصيف فان معدالهتام احلرارية مرتفعة جدا حيث ال تقل عن 

وذلك الرتفاع معدالت احلرارة عن احلدود احلرارية العليا التي  ،االنبار لذلك معدالهتام غري مالئمة لزراعة حمصول البصل

  .يتحملها املحصول

هر ايلول شهرا انتقاليا بني اشهر الصيف واشهر اخلريف حيث تأخذ املعدالت احلرارية بالتناقص التدرجيي يف ويعد ش 

وعىل الرغم من ذألك فانة مالئمة لنمو وزراعة حمصول البصل  ،م(30 – 27 ،4)اذ ترتاو  بني  ،مجيع حمطات املحافظة

ويمتاز شهر ترشين االول يف مجيع حمطات املحافظة  .ا الشهرالن حدودها احلرارية الدنيا والعليا تقع ضمن معدالت هذ

م يف حمطتي الرطبة والرمادي عىل التوايل والتي تعد تلك (23 2 – 21 ،7)بان معدالته احلرارية معتدلة اذ ترتاو  بني 

 ،3 – 13)  بني ويف شهر ترشين الثاين تكون املعدالت احلرارية منخفضة حيث ترتاو ،املعدالت مالئمة لزراعة املحصول

 .م يف حمطتي القائم والرمادي عىل التوايل والتي تكون تلك املعدالت اعىل من الدود احلرارية الدنيا(16

م (11 ،4)و  ،م يف حمطة القائم(8 ،7)اذ ترتاو  بني  ،اما بانسبة لشهر كانون االول  تكون معدالته احلرارية منخفضة جدن

لذا تكون مالئمة  ،معدالهتا احلرارية قريبة من معدالت شهر كانون الثاين وشهر شباطيف حمطة الرمادي و وبذلك تكون 

  .لزراعه حمصول البصل وذلك الن تلك املعدالت اعىل من احلدود احلرارية الدنيا للمحصول

  



  

     .حتديد فرتة نمو حمصول البصل -2

حرارة منخفضة السيام يف االطوار االوىل من حياته يعد حمصول البصل من املحاصيل الشتوية الذي يتطلب درجات 

( ان طول الفرتة املالئمة 1ويتضح من خالل حتليل الشكل ) .وحيتاج ايضا اىل حرارة جمتمعة فوق درجة احلد االدنى لنمو

من شهر شهرا والتي تبدا  (10)حيث متتد الفرتة املالئمة لنمو املحصول اىل  ،لنمو املحصول متباينة بني حمطة واخرى

اما يف حمطة القائم فالفرتة املالئمة للنمو تستمر اىل تسعة اشهر  ،ترشين االول وحتى الثالثون من شهر متوز يف حمطة الرطبة

ويف حمطة عنة تستمر الفرتة املالئمة لنمو  ،حيث تبدا من شهر ترشين االول وحتى التاسع من شهر متوز ،وتسعة ايام

اما فيام خيص  ،حيث تبدا من شهر ترشين االول وحتى الثامن عرش من شهر حزيران ،يوما (18)اشهر و  (8)املحصول اىل 

اذ تبدأ شهر ترشين االول وتستمر حتى السابع والعرشين من  ،يوما (27شهرا و ) (8)حمطة حديثة فتمتد الفرتة املالئمة اىل 

حيث تبدأ من شهر ترشين  ،ونصف شهرا (8)نمو اىل وامات بالنسبة ملحطة الرمادي فتمتد الفرتة املالئمة لل ،شهر حزيران

  .االول وتستمر حتى اخلامس عرش من شهر حزيران

 (1شكل )

 حتديد فرتة النمو ملحصول البصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

     .كمية احلرارة املتجمعة خالل الفرتة املالئمة لنمو حمصول البصل -3

حمصول البصل تتباين خالل الفرتات املالئمة لنمو املحصول التي حددت ان مقدار احلرارة املتجمعة خالل فرتة نمو 

وعىل املعدالت احلرارية السائدة  ،اعتامدا عىل بدا الفرتة املالئمة وطوهلا ،بني حمطة واخرى من حمطات حمافظة االنبار ،سابقا

فان ما يتجمع منها يكون كبريا مقارنة مع وكانت معدالت احلرارة مرتفعة  ،فكلام بدأت فرتة النمو بوقت مبكر ،يف املحافظة

                    .وتكون معدالت احلرارة منخفضة ،املناطق التي تبدأ فيها فرتة النمو بوقت متأخر

م يف حمطة (3540)يتضح ان كمية احلرارة املجتمعة خالل فرتة نمو املحصول ال تقل عن  (3)ومن خالل حتليل اجلدول   

م واعىل مستوياهتا يف شهر حزيران حيث بلغت (62)الرطبة اذ سجلت ادنى مستوياهتا يف شهر كانون الثاين والتي بلغت 

م اذ سجلت ادنى (3300)ملحصول عن اما يف حمطة الرمادي فتزيد كمية احلرارة املجتمعة خالل فرتة نمو ا ،م(690)

اما بالنسبة  ،م(713)م واعىل مستوياهتا يف شهر ايار حيث بلغت (124)مستوياهتا يف شهر كانون الثاين والتي بلغت 

م اذ سجلت (3001-3210)ملحطتي حديثة وعنة فان كمية احلرارة املجتمعة خالل فرتة نمو املحصولني ترتاو  بني 

 م واعىل مستوياهتا يف شهر حزيران حيث بلغت. (31)ر كانون الثاين والتي بلغت ادنى مستوياهتا يف شه

 (3اجلدول )

 درجات احلرارة املجتمعة يف حمطات حمافظة االنبار خالل فرتة نمو حمصول البصل )م(.

 
 .املصدر

 :اجلدول من عمل الباحث باالعتامد عىل



  

 (.2معطيات اجلدول ) -1

 GDS=(T-A)N:احلرارة املجتمعة من خالل املعادلة االتيةتم استخراج قيمة  -2

GDSاحلرارة املتجمعة اليومية خالل فصل النمو =. 

Tمتوسط املعدالت الشهرية لدرجة حرارة فصل النمو=.  

A صفر النمو للمحصول = 

N          عدد ايام فصل النمو =. 

م يف حمطة القائم اذ (2704)نمو املالئمة للمحصول اىل     يف حني تنخفض كمية احلرارة املجتمع خالل فرتة ال .م(702)

 .م(620)م واعىل مستوياهتا يف شهر ايار حيث بلغت (62)سجلت ادنى مستوياهتا يف شهر انون الثاين والتي بلغت 

تبدأ يف فصل  واستنادا اىل ما تقدم يمكن القول ان كمية احلرارة املجتمعة خالل الفرتة املالئمة لنمو حمصول البصل والتي

وبام ان املحصول من اخلرضاوات الشتوية فانة حيتاج اىل  ،ويف مجيع املحطات كافية لنضوجه يف بدية فصل الصيف ،الشتاء

م وهذا يعني ان املحصول تزيد كمية احلرارة املجتمعة خالل (2500-1000)مقدار من احلرارة املجتمعة ترتاو  بني      

اذا توافرت الظروف االخرى املطلوبة  ،لذا تكون زراعته ناجحة وبشكل جيد ،املحطاتفرتة نمو عن حاجته يف كافة 

  .لزراعته

 املعدالت احلرارية الدنيا خالل قرتة نمو حمصول البصل  -4

حيث سجلت  (4)ان املعدالت احلرارية الدنيا يف مجيع حمطات املحافظة متباينة بني حمطة واخرى كام يبدو من خالل الدول 

م يف حمطة الرمادي اي ان تلك (4،1م يف حمطة القائم و )(2،1)ادنى معدالهتا يف شهر كانون الثاين التي تراوحت بني 

وتأخذ تلك املعدالت باالرتفاع التدرجيي يف شهري كانون االول و شباط  .املعدالت يوازي احلد االدنى لنمو املحصول

م يف حمطة الرمادي (6-1)م يف حمطة الرطبة و (2-1)حيث ترتاو  بني  ،بالرغم من انخفاضها يف مجيع حمطات املحافظة

 .هذا ما يؤكد ان اشهر الشتاء تكون معدالته احلرارية قريبة من احلد االدنى للنمو

 خيص شهر اذار فان املعدالت احلرارية الدنيا تأخذ باالرتفاع التدرجيي وتكون بعض منها ضمن احلدود احلرارية اما فيام

م والبعض االخر قريبا منها كام يف حمطتي الرمادي عنة (13،4)املثىل لنمو حمصول البصل كام يف حمطة الرطبة التي بلغ فيها 

 م يف حمطة عنه.     (6،7)ني م يف حمطة الرمادي وب(9التي ترتاو  بني )

  



 
 

    

 (4اجلدول )

 (2005-1971املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة الدنيا )ْم( يف حمطات حمافظة االنبار للمدة )

 
 املصدر:

 )بيانات غري منشورة( ،قسم املناخ ،اهليئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزايل يف العراق ،وزارة النقل واملواصالت

اما بالنسبة لشهر نيسان فان املعدالت احلرارية الدنيا خالل فرتة نمو املحصول تكون ضمن احلدود احلرارية املثىل لنمو يف 

م يف حمطة الرطبة لذا تكون مالئمة لنمو (20,3)ه وبني م يف حمطة عن(12,4)اذ ترتاو  بني  ،مجيع حمطات املحافظة

املحصول اما يف شهر ايار فاملعدالت احلرارية الدنيا خالل فرتة نمو املحصول كذلك اعىل من درجة احلد االدنى للنمو يف 

ت اما املعدال ،م يف حمطة الرطبة(18,8)م يف حمطتي القائم وعنة وبني (12,6)مجيع حمطات املحافظة بمقدار يرتاو   بني 

يف حمطة  (19,2)م يف حمطة عنه وب (16,7)احلرارية الدنيا يف شهر حزيران اعىل من درجة احلد لنمو املحصول ب 

م يف شهر ايلول يف حمافظة (7,9)فهي ايضا تفوق احلد االدنى بمقدار يرتاو  بني  (ايلول ،اب ،متوز)اما االشهر  .الرطبة

 .الرمادي م يف شهر متوز يف حمافظة(20,5)الركبة وبني 

اما بالنسبة لشهر ترشين االول فان املعدالت احلرارية الدنيا اعىل من درجة احلد االدنى لنمو املحصول يف مجيع املحطات 

اما شهر ترشين الثاين فاملعدالت احلرارية  .م يف حمافظة الرمادي(11,2)م يف حمطة الرطبة وبني (3,8)اذ ترتاو  بني 



  

(م يف حمطة 5,7)اذ ترتاو  بني  ،احلد االدنى لنمو املحصول بقليل والبعض االخر اعيل بقليلالدنيا بعض منها اقل من 

ويكون االنخفاض واالرتفاع درجة مئوية واحدة يف حمطة الرطبة وحمطة  .م يف حمافظة الرمادي(10,5)الرطبة وبني 

 .الرمادي عىل التوايل

 .لاملعدالت احلرارية العليا خالل فرتة نمو املحصو -5

إذ يرتاو  بني  (5)ان املعدالت احلرارة العليا سجلت أعىل مستوى هلا يف شهري متوز واب كام يبدو من حتليل اجلدول 

ومن ثم سجلت ادنى مستوياهتا يف شهر كانون الثاين يف مجيع  .( ْم يف حمطة حديثة42,2و) ،( ْم  يف حمطة الرطبة38,2)

ويتضح من  .( ْم يف حمطتي الرطبة وحديثة13,9( ْم يف حمطة عنه و )12,9حيث يرتاو  بني ) ،حمطات حمافظة االنبار

خالل اجلدول املذكور إن املعدالت السائدة خالل فرتة نمو حمصول البصل تكون أعىل قليال يف بعض االشهر عن درجة 

حيث يرتاو   ،يف مجيع املحطات املناخية (وترشين االول ،ايلول ،أيار)( ْم كام يف شهر 30احلد االعىل لنموه الذي يبلغ )

اما بالنسبة ألشهر  .( ْم يف شهر ايلول يف حمطة حديثة8,4( ْم يف شهر ايار يف حمطة الرطبة وبني )1,2مقدار االرتفاع بني )

 يف ( مْ 12,2( ْم يف شهر حزيران يف حمطة الرطبة وبني )7,3فيرتاو  مقدار االرتفاع بني ) (آب ،متوز ،الصيف )حزيران

شهري متوز وآب يف حمطة عنه لذا جيب استبعاد تلك الشهور خارج فرتة نمو حمصول البصل لتجنب االثار السلبية النامجة 

  .من ارتفاع درجات احلرارة التي تؤدي اىل تعفن املحصول يف االطوار االخرية من حياته

  :األقاليم املناخية الزراعية ملحصول البصل -5

ن أهم عنارص املناخ تأثريا يف نمو  وزراعة اي حمصول زراعي لذا يمكن اعتباره العامل االسا  يف رسم إن عنرص احلرارة م

صورة أقاليم نمو وزراعة حمصول البصل والتي يمكن من خالهلا  تقسيم إقليم حمافظة االنبار اىل اقاليم متعددة لزراعة 

 .رتحمصول البصل وذات ترتيبات تنازليا وفقا لألمهية التي ذك

  



 
 

    

 (5اجلدول )

 (2005-1971املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة العليا )ْم( يف حمطات حمافظة االنبار للمدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر:

 )بيانات غري منشورة( ،قسم املناخ ،اهليئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزايل يف العراق ،وزارة النقل واملواصالت

( يظهر ان حمافظة االنبار اقليم رئييس لزراعة حمصول البصل الذي يمثل القاعدة لألقاليم االخرى 2اخلريطة )ومن خالل 

لذلك فان اخلطوط الفاصلة فرضتها مواقع املحطات املناخية  ،والتي تتباين يف مواقعها تبعا للمتطلبات احلرارية السائدة فيه

دفعنا اىل رسم  ،ية هو عدم توافر حمطات مناخية تغطي املحافظة بالكاملولكن الذي يؤسف عل ،يف رسم امتداد االقاليم

خطوط تقريبية مستندين عىل مواقع املحطات املناخية إلعطاء القارئ صورة عن هذه االقاليم كمساحة ارضية ومن خالل 

 :ذلك يمكن تقسيم حمافظة االنبار اىل ثالثة اقاليم مناخية زراعية وهي كام يأيت

  .ناخي الزراعي األولاإلقليم امل -1

اي يشمل قضاء  ،حيتل هذا االقليم االجزاء اجلنوبية واجلنوبية الغربية من حمافظة االنبار التي تقع ضمن حدود حمطة الرطبة

حيث يتميز هذا االقليم بطول الفرتة  ،لذا يقع يف مقدمة اقاليم حمصول البصل من حيث االمهية املناخية الزراعية ،الرطبة

( ْم ان 3540فضال عن جتمع مقدار من احلرارة املتجمعة تزيد عىل ) ،( اشهر10املالئمة لنمو املحصول والتي تزيد عن )



  

هر إذ تبدأ فرتة النمو يف بداية ش ،هاتني امليزتني تعطيان للمزارعني فرصة مثالية يف اختيار الوقت املناسب لزراعة املحصول

ويتميز هذا االقليم بان معدل درجة حرارته السائدة ال تنخفض اىل ما دون درجة احلد ،وتنتهي يف شهر متوز ،ترشين االول

ويكون انخفاض معدل درجة احلرارة لدينا عن درجة احلد االدنى للنمو يف هذا  ،االدنى يف للمحصول يف مجيع االشهر

وهذا االنخفاض البسيط ال يؤثر كثرًا عىل نمو  ،( مْ 9 ،0االنخفاض ال يتجاوز ) ومقدار ،االقليم فقط يف شهر كانون الثاين

 .املحصول اذا مل تستمر فرتة طويلة

ففي مجيع اشهر فرتة النمو باستثناء شهر  ،دون درجة احلد االعىل للنمو ،اما بالنسبة الرتفاع معدالت درجات احلرارة العليا

عىل ان هذا قد يؤثر عىل نمو املحصول خاصة  ،( يف شهر حزيران7,3) ،يف شهر ايار( ْم 2,1بمقدار ) ،ايار وشهر حزيران

 .وانه يف املراحل االخرية من النمو يؤثر عىل املحصول

 (2اخلريطة )

 االقاليم املناخية الزراعية ملحصول البصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

 .االقليم املناخي الزراعي الثاين -2

الرشقية والشاملية الرشقية من حمافظة االنبار التي ضمن حدود حمافظة االنبار التي ضمن حدود حيتل هذا االقليم االجزاء 

 ،اي يشمل )قضاء الفلوجة وقاء الرمادي وقضاء هيت وقضاء حديثة وقضاء عنه ،حمطة الرمادي وحمطة حديثة وحمطة عنه

حيث خيتلف هذا االقليم عن  ،ويأيت بعد االقليم االول من حيث االمهية املناخية الزراعية ،وبعض مناطق قضاء راوه(

( شهر و 10اذ تكون اقل من ) ،بان طول فرتة نمو املحصول اقرص من فرتة نمو املحصول يف االقليم االول ،االقليم االخر

( ْم خالل فرتة نمو 3400-3000ذ ترتاو  بني )ا ،كام ان احلرارة املتجمعة يف هذا االقليم اقل من االقليم السابق

كام يميز هذا االقليم ايضًا ان املعدالت احلرارة السائدة خالل فرتة نمو املحصول ال تنخفض يف مجيع االشهر  ،املحصول

يف ويكون معدل درجة احلرارة لدينا اقل من درجة احلد االدنى للنمو يف هذا االقليم  ،عن درجة احلد االدنى للمحصول

 .( مْ 0.9اذ ال يتجاوز ) ،مجيع االشهر باستثناء شهر كانون الثاين

ويمتاز هذا االقليم بان معدالت درجات احلرارة العليا فيه تكون دون درجة احلد االعىل للنمو يف مجيع االشهر باستثناء 

اال ان هذا  ،ْم يف شهر حزيران(9,5 – 8,6وبني ) ،( ْم يف شهر ايار7،4-4ويرتاو  مقدار بني ) ،شهر ايار وشهر حزيران

 .االرتفاع يؤثر سلبا عىل املحاصيل

 .االقليم املناخي الزراعي الثالث -3

قضاء القائم واجزاء من )اي يشمل  ،حيتل هذا االقليم االقسام الغربية والشاملية الغربية التي تقع ضمن حدود حمطة القائم

بأن  ،حيث يتميز هذا االقليم عن االقاليم االخرى ،ويأيت بعد االقليم الثاين من حيث االمهية املناخية الزراعية ،قضاء راوه

ويتميز ايضا بان كمية احلراة  ،( اشهر8اذ يمتد اىل اكثر من ) ،طول فرتة املحصول نمو املحصول اقرص من االقليم الثاين

كام ان املعدالت احلرارية السائدة  ،مْ  (2704)اذ تبلغ كميتها بني  ،القليم الثايناملتجمعة خالل فرتة نمو املحصول اقل من ا

ويكون معدل درجة احلرارة الدنيا اقل من درجة احلد االدنى للنمو يف هذا االقليم فقط يف شهر  ،خالل فرتة نمو املحصول

  .(مْ 0،9اذ ال يتجاوز ) ،كانون الثاين

ويف شهر  ،فإهنا ترتفع عن احلد االعىل للنمو يف شهر ايار ،ت درجات احلرارة العليااما يف ما يتعلق يف ارتفاع معدال

  .( يف شهر حزيران8،0و ) ،( يف شهر ايار3،3ويبلغ االرتفاع ) ،حزيران
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