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دور احلرارة يف حتذيذ انفرتة املثانيت نسراعت حمصىل انعذش يف حمافظت 
 0212 – 1891األنبار نهمذة 

 زياد خهف يىسف صباح حممىد عهي. د.أ
كهيت انرتبيت نهعهىو  –جامعت األنبار 

 اإلنسانيت 
 

 املستخهص
ييدف البحث إلى معرفة تأثير الحرارة في تحديد فترة النمو ونجاح زراعة المحصول. 
اذ تم دراسة المتطمبات الحرارية لمحصول العدس واالمكانات الحرارية المتوافرة في المحافظة 
اعتمادًا عمى البيانات المناخية المتعمقة بموضوع البحث حيث تم تحويميا الى منحنيات 

وحساب ما تحتاجو من حراره متجمعة خالل فترة النمو اعتمادًا عمى بعض واشكال بيانية 
العمميات الحسابية. اذ توصمت الدراسة إلى ان ىناك انسجامًا كبيرًا بين المتطمبات الحرارية 
لممحصول واالمكانات الحرارية لممحافظة مع توفر درجات حرارية متجمعة فائضة عن الحد 

وضحت الدراسة تباين المعدالت الحرارية مكانيًا في المحافظة االدنى من المحصول. كما وأ
بسبب عامل االرتفاع عن مستوى سطح البحر, وان تأثير الحرارة عمى المحصول يكون 

 عنصرًا رئيسًا في تحديد زراعتو ونموه في المحافظة.
Abstract 

This research aims to determine the effect of temperature in determining 
the period of growth and success of the crop. As it has been the study of the 
thermal requirements of lentil and thermal capabilities available in the province, 
depending on the climatic data relating to the subject of research where it was 
converted to curves and graphs and calculate what you need from the heat during 
the growing period grouped depending on some calculations. As the study found 
that there is a great harmony between the thermal requirements of the crop and 
thermal potential of the province, with temperatures provide grouped surplus to 
the minimum of the crop. As indicated by the thermal variation rates spatially 
study in the province because of the height factor for sea level, and the effect of 
heat on the crop will be a key element in determining the cultivation and growth in  
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the province. 
 املقذمت

يعد المناخ احد العوامل الطبيعية المؤثرة عمى الزراعة, حيث يعتمد نجاح أي 
محصول زراعي عمى طبيعة المناخ السائد في منطقة زراعتو عمى الرغم من اىمية العوامل 

المناخ الرئيسة, درجات الحرارة, ضوء الشمس, الطبيعية والبشرية االخرى اذ تؤثر عناصر 
االمطار, الرياح, عمى الفعاليات الزراعية المختمفة التي يمكن ممارستيا, وبما أن العدس من 
المحاصيل الميمة في العالم نظرًا لغناه بالبروتين والنشويات ولمحاجة المتزايدة لذلك انتشرت 

زراعتو في األقطار العربية ومنيا القطر  زراعتو في مناطق شاسعو من العالم حتى عرفت
العراقي, وقد جاء ذكره في القرآن الكريم )فأدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت االرض من بقميا 

من سورة البقرة. وانطالقًا من االىمية االقتصادية  61وقثائيا وفوميا وعدسيا وبصميا( اآلية
ر الحرارة كعنصر مناخي رئيسي ومدى لمعدس فقد تم التركيز في ىذا البحث عمى بيان دو 

تأثيره في تحديد طول فترة النمو وبيان مدى نجاح زراعتو في ظل اإلمكانات الحرارية السائدة 
 في المحافظة وتوزيعيا الجغرافي. 

 مشكهت انبحث
 تتمثل مشكمة البحث فيما يمي :

العدس  ىل الحرارة في محافظة االنبار منسجمة مع المتطمبات الحرارية لمحصول
وبالتالي وجود فترة لمنمو مالئمو لزراعة ذلك المحصول, وىل الحرارة المتجمعة خالل فترة 

 النمو كافية لنضج المحصول. 
 فرضيت انبحث

ان المعدالت الحرارة الشيرية السائدة في محافظة االنبار مالئمة لوجود فترة نمو  -1
 مالئمة لزراعة محصول العدس.

 فترة النمو كافية الى نضج محصول العدس. ان الحرارة المتجمعة خالل -2
 هذف انبحث

ان ىدف البحث يكمن في دراسة المتطمبات الحرارية لمحصول العدس وموازنتيا مع 
االمكانات الحرارية المتوافرة في المحافظة بيدف معرفة دور عنصر الحرارة في تحديد طول 

 فترة النمو ونجاح زراعة ذلك المحصول.
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 اهميت انبحث
اىمية ىذه الدراسة كونيا من الدراسات الجغرافية التي تبحث في تأثير احد تأتي 

عناصر المناخ الرئيسة )الحرارة( عمى زراعة محصول العدس, وبيان صالحية المحافظة 
لزراعتو وىذا يشكل بحد ذاتو انجاز عممي يخدم عممية التنمية في المحافظة, ويفتح امام 

 لزراعي معرفة دور الحرارة وتأثيرىا في زراعة محصول العدس.المزارعين والميتمين باإلنتاج ا
 حذود انبحث

والتي تقع بين دائرتي  الحدود المكانية: وتتمثل في الحدود االدارية لمحافظة االنبار
( شرقًا في القسم الغربي من القطر. 44 -39ْ( شمااًل وبين خطي طول )35 –5..3عرض )
 .(1خريطة )
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تتمثل بالبيانات المتعمقة باإلحصاءات الزراعية الخاصة بالمحاصيل الحدود الزمانية: 
( م, والبيانات المناخية الخاصة بمحطات االنواء 2.12-2.11البقولية في المحافظة لممدة )

( م يالحظ .2.1-1981( محطات مناخية لممدة )6الجوية في المحافظة والبالغ عددىا )
 .(2خريطة )

 
 .6..2, العراق وزارة الري, الييأة العامة لممساحة, خريطة األنبارجميورية  -1المصدر / 

 ....2الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, أطمس العراق,  -2
 

 منهجيت انبحث
تم االعتماد عمى منيجية تتالءم مع موضوع البحث وطبيعتو والتي تمثمت باستخدام 

ج الكمي في دراسة المتطمبات الحرارية لممحصول والتعامل المنيج الوصفي الى جانب المني
مع البيانات المناخية كميًا بما ينسجم مع متطمباتيا الحرارية حيث اعتمدت البيانات المناخية 
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( م والتي تم جمعيا من الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في .2.1-1981لممده )
ية لممساحات الخاصة بالبقوليات من وزارة الزراعة قسم العراق وعمى االحصائيات الزراع

االحصاء الزراعي والمديرية العامة لزراعة االنبار, واعتماد الخرائط واالشكال والرسوم البيانية 
السيما فيما يتعمق بحساب طول فترة النمو المالئمة لزراعة العدس, وبعض االساليب 

 .المتجمعة لحساب درجة الحرارةالرياضية واالحصائية 
 حملت خمتصرة عن احملصىل

العدس من المحاصيل البقولية التي عرفيا االنسان قديمًا ويعود منشأىا الى اوخر 
العصر الحجري الذي يوازي منشأ الحبوب اذ يزرع في العراق انوع مختمفة من المحاصيل 

العدس في مقدمتيا حيث يزرع لمحصول عمى بذوره الجافة ويعد من المحاصيل  البقولية ياتي
تسمى في  اذ فريقياأو  سياأقطار أ من العديد في لمبروتين ميماً  مصدراً  تعتبرالبقولية التي 

الفقيرة بمحوم الفقراء فيو باإلضافة إلى احتوائو عمى البروتين يحتوي وخاصة ا مني البعض
لفيتامينات والنشويات واألمالح الضرورية لمجسم لذا فان نسبة مساحة عمى الكربوىيدرات وا

 –المحم والحميب  –المحصول تزداد في األقطار التي تكون فييا مصادر البروتين الحيواني 
 . (1)قميمة وتتناقص مع ازدياد مصادر البروتين الحيواني
 املىطن األصهي وانتىزيع اجلغرايف نهمحصىل

العدس نبات عشبي حولي شتوي. يعتقد ان منشأ العدس ذو البذور الصغيرة في 
الجنوب الغربي من قارة آسيا أما العدس كبير البذور فموطنو األصمي حوض البحر األبيض 
المتوسط. أما الدول التي تنتج العدس فيي كثيرة منيا اليند وتركيا والواليات المتحدة األمريكية 

سبانيا واالتحاد السوفيتي, أما في العراق فقد زرع العدس منذ القدم في وادي الرافدين حيث  وا 
كم عن مدينة الحضر بان العراقيين  26أظيرت التقنيات األثرية في تل أم الدباغية التي تبعد 

كانوا يزرعون العدس في االف السادس ق.م. ىذا وتنحصر زراعة العدس في المحافظات 
نوى, دىوك, أربيل, السميمانية, التأميم ويزرع في محافظتي بغداد الشمالية من العراق وىي ني

 .2.1واألنبار, غير ان محصول العدس لم يدخل في الخطة الزراعية لمموسمين الزراعيين )
 .(2)( م لذلك لم يزرع في ىذه الفترة2.12-2.11( و)2.11-
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 احلذود احلراريت االساسيت نهعذش
ارية ثالث يطمق عمييا الحدود الحرارية االساسية ان لكل محصول زراعي حدودًا حر 

 لنمو المحاصيل الزراعية وىي :
الحدود الحرارية الدنيا وتعرف بصفر النمو حيث يبدئ نمو النبات ببطء عند ىذه  -1

درجات الحرارة اقل من الدرجة ويتوقف النمو وربما يموت المحصول اذا انخفضت 
. واذا ما انخفضت درجة (3)ْ( م5مو العدس )وتبمغ درجة الحد االدنى لن ىذه الدرجة

الحرارة الى ما دون ذلك فان النبات يتعرض ألضرار بالغة تأثر في سرعة نموه وان 
 .(4)عممية التركيب الضوئي تتوقف نيائيا االمر الذي يجعل ىالك النبات وموتة موكداً 

محصول خالل فترة الحدود الحرارية العميا وىي أعمى درجة حرارية يمكن أن يتحمميا ال -2
النمو وىي الدرجة التي يقل عندىا نمو المحصول ويتوقف في حال تجاوزىا وتبمغ 

 .(5)ْ( م24حرارة الحد األعمى لمعدس )درجة 
مى والتي عندىا الحدود الحرارية المثمى وىي الدرجة التي تقع بين الحدين األدنى واألع -3

ول العدس تتراوح ما بين لمحص. ان الحدود الحرارية المثالية يسرع نمو المحصول
(17-2. ْ)(6) . 

 احلرارة املتجمعت
ىي مجموع الوحدات او الدرجات الحرارية التي تزيد عن الحد األدنى الالزم لنمو 

. وقد استخدم اسموب درجات الحرارة المتجمعة لمفيوم (7)النبات والمتجمعة خالل فترة النمو
ن فييا معدالت درجات الحرارة فوق درجة الحد فصل النمو الذي يعرف بانة الفترة التي تكو 

االدنى لمنمو وتقل عن درجة الحد األعمى لمنمو وفي حالة عدم حصول المحصول عمى الحد 
االدنى المطموب من درجة الحرارة المتجمعة خالل فصل النمو فان عممية النضج ال تتم 

. حيث تبمغ (8)ألغراض العمفوتكون زراعتو غير مجدية من الناحية االقتصادية إال اذا كان 
 . (9)ْ( خالل فصل النمو..14الوحدات الحرارية المتجمعة التي يحتاجيا محصول العدس )

 احلانت احلراريت يف حمافظت االنبار
لقد أضفت المساحة الكبيرة لمنطقة الدراسة عمى المناخ صفة الدفء اذ ان المعدل 

ْ( م في محطة الرطبة أبرد المحطات وال يزرد عن 19.4السنوي لمحرارة ال ينخفض عن )
. اما المعدالت (1ب أشد المحطات حرارة في المحافظة, يالحظ جدول )ْ( م في النخي22.4)
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خر ومن لحرارة فتختمف ىي األخرى من فصل ألخر ومن شير ألالفصمية والشيرية لدرجات ا
. فصيف المحافظة درجاتو مرتفعة ارتفاعا كبيرا بسبب تعرض المحافظة الى محطة ألخرى

كتل ىوائية مدارة قارية حارة وصفاء السماء فضاًل عن طول ساعات النيار التي تزيد عن 
ن عمودية او شبو عمودية اذ ترتفع ( ساعة في المعدل وزاوية سقوط األشعة حيث تكو 13)

. اما شتاء ْ( م في جميع المحطات.3اكثر من )معدالت شير تموز )اشد الشيور حرارة( الى 
المحافظة فتنخفض فيو درجات الحرارة بسبب تعرض المحافظة الى كتل ىوائية باردة وقصر 

لمنخفضات الجوية وميالن أشعة الشمس فضاًل عن دور ا( ساعة 11)النيار الذي ال يتجاوز 
 . حيث سجمت معدالت حرارة شير كانون الثانيخالل الفصل وما يصاحبيا من تغيم وتساقط

 .(1) جدول يالحظ. م(ْ 9.7( )برد الشيورأ)
في محطات محافظة االنبار لممدة  °)م( المعدل الشيري والسنوي لدرجات الحرارة: (1جدول )

(1981 – 2.1.). 

 
الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسم المناخ, بيانات غير المصدر/ جميورية العراق 

 منشورة.
 

 انعالقت بني درجاث احلرارة ومنى حمصىل انعذش 
. فان مو المحاصيل الزراعية بصوره عامةتعد درجات الحرارة المحدد الرئيسي لن

ية المنطقة لمزراعة وبالتالي اإلمكانات الحرارية في أي منطقة ىي التي تحدد درجة صالح
تحديد مدة نمو المحاصيل ولغرض تقييم درجات الحرارة في منطقة الدراسة وأىميتيا لنمو 
المحاصيل لذا سيتم دراسة العالقة بين معدل درجة حرارة كل شير من أشير السنة 

 واالحتياجات الحرارية لممحصول وفي كل محطة من محطات الدراسة وكما يمي:
 : كانون الثانيذهر  -2

يعد شير كانون الثاني من أبرد أشير السنة في منطقة الدراسة حيث يتراوح معدلو 
. ومن خالل مقارنة معدل (1ْ( م في النخيب جدول )9.7ْ( م في الرطبة و)7.7لحراري بين )ا

درجات الحرارة السائدة لمشير مع المتطمبات الحرارية لمحصول العدس يتضح إمكانية زراعتو 
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ْ( م دون معدل 5ل ىذا الشير في جميع المحطات الن درجة حرارة الحد األدنى البالغة )خال
 درجة حرارة الشير السائدة.

 ذهر ذباط : -2
, تدريجي مقارنة لشير كانون الثانيتأخذ درجات الحرارة خالل ىذا الشير باالرتفاع ال

(. 1, جدول )في النخيب ْ( م12.5في الرطبة و) ْ( م9.4اذ يتراوح معدل درجة حرارتو بين )
وعمية فان معدل درجات الحرارة السائدة في ىذا الشير مالئمة لزراعة المحصول في جميع 

 أنحاء المحافظة.
 ذهر اذار : -3

يمثل شير آذار بداية أشير الربيع وفية ترتفع درجات الحرارة بشكل أكثر وفوق عما 
ْ( 15.5ْ( م في الرطبة و)13.1بين )يتراوح المعدل الحراري فيو اذ ىي عمية في شير شباط 

(. ومن خالل إجراء المقارنة بين درجة الحرارة السائدة لمشير وبين 1) م في الرمادي جدول
 المتطمبات الحرارية لممحصول يتبين انو مالئم لزراعتو.

 ذهر نيسان : -4
يعد ىذا الشير من أمثل الشيور لنمو المحصول في المحافظة حيث أن درجة حرارتو 

ْ( م 22.5ْ( م في الرطبة و)18.3ْ( م اذ تراوحت بين ).2-17تقارب الدرجة المثالية لنموه )
 (.1في النخيب جدول )

 ذهر مايس : -5
ْ( م 5دل )يعد ىذا الشير بداية األشير الحارة حيث ترتفع معدالت درجات الحرارة بمع

ْ( م في الرطبة 24.6. اذ تتراوح بين )ية في شير نيسان في جميع المحطاتعما ىي عم
ْ( م في النخيب وعند إجراء الموازنة الحرارية يتبين ان الشير غير مالئم لزراعة 27.8و)

 (.1المحصول جدول )
 ذهر حزيران : -6

 الحرارة خاللو بين. إذ يبمغ معدل درجة ا الشير بداية أشير الصيف الحارةيعد ىذ
. إن ارتفاع درجات الحرارة في ىذا (1ْ( م في الرمادي جدول )31.8ْ( م في الرطبة و)28.2)

 الشير جعمو غير مالئم لنمو المحصول.
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 ذهر متوز : -7
يمثل شير تموز أشير الصيف الحقيقية في المحافظة اذ سجل فيو أعمى معدل 

ْ( م في النخيب 33.8ْ( م في الرطبة و)9..3لدرجات الحرارة خالل السنة اذ تتراوح بين )
 .ضر بيذا المحصول في جميع المحطات( إن ىذا االرتفاع بدرجات الحرارة يعتبر م1جدول )

 ذهر آب : -8
ال تختمف المعدالت الحرارية  لشير آب كثيرًا عن معدالت شير تموز فيي عالية ال 

 العدس .تصمح لنمو المحصول ألنيا تفوق درجة الحد األعمى لنمو 
 ذهر أيلول : -9

. إذ تبدأ درجات الحرارة اية فصل الخريف في منطقة الدراسةأيمول بد يعد شير
باالنخفاض التدريجي عما كانت عميو خالل أشير الصيف ويكون معدل درجة حرارة شير 

. (1حيث يزيد عن ذلك بقميل جدول ) ْ( م في المحافظة ما عدا محطة النخيب.3أيمول دون )
ل الحراري يكون غير مالئم لزراعة ونمو المحصول ألنيا تفوق درجة الحد األعمى ىذا المعد

لمنمو. لذا فإن الثمث األخير من الشير يمكن أن يكون مالئم لزراعتو حيث تصل درجة 
 الحرارة إلى الحد الذي يسمح لنموه.

 : ذهر تشرين األول -20

وحًا مما ىي عمية وضيكون انخفاض درجات الحرارة خالل شير تشرين األول أكثر 
. اذ ال تتجاوز درجات الحرارة خالل ىذا الشير في أي محطة من المحطات في شير أيمول

 (. ان ىذه المعدالت تكون مالئمة لنمو المحصول. 1ْ( م جدول )21ْ( م وال تقل عن )25)
 ذهر تشرين الثاني : -22

انخفاضًا كبيرًا يمثل ىذا الشير نياية أشير الخريف حيث تنخفض درجات الحرارة فيو 
ات الحرارة خالل شير مقارنة لشير تشرين األول بل  ان درجات الحرارة تكون قريبة الى درج

ْ( م في النخيب جدول 16.9ْ( م في الرطبة و)13.6. اذ تراوحت خاللو بين )كانون األول
 (. لذا فان الشير مالئم لنمو المحصول. 1)

 ذهر كانون األول : -22
دخول فصل الشتاء في المحافظة اذ تنخفض درجات الحرارة الى يعد ىذا الشير بداية 

, اذ تكون معدالت الحرارة فيو ة لما كانت عمية خالل اشير الصيفمستويات متدنية مقارن
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ْ( م 11.4)ْ( م و11.3ْ( م في جميع المحطات باستثناء الرمادي والنخيب حيث بمغت ).1)
الحرارية لمشير ضمن الحدود الحرارية . ولذلك تكون المعدالت (1عمى التوالي جدول )
 .لنموه لممحصول  فيي مالئمة

 املعذالث احلراريت انعهيا وأثرها عهى منى احملصىل يف حمافظت االنبار
تتباين المعدالت الحرارية العميا في المحافظة زمانيًا ومكانيًا حيث تتصف اشير 

كانون الثاني وبعد شير شباط  الصيف بانيا مرتفعة ثم تبدأ باالنخفاض التدريجي حتى شير
(. إن أدنى 2. جدول )يجي حتى تبمغ ذروتيا في شير تموزتبدأ المعدالت باالرتفاع التدر 

معدل لدرجات الحرارة العميا قد سجل في شير كانون الثاني في مناطق المحافظة اذ تراوح ما 
ل اعمى معدل ْ( م في محطة النخيب بينما سج 15.2ْ( م في محطة القائم و)12.8بين )

ْ( م في محطة 41.8رطبة و)ْ( م في محطة ال38.8حراري في شير تموز اذ تراوح ما بين )
. ومن خالل الموازنة بين المعدالت الحرارية العميا خالل فترة النمو لمحصول العدس الرمادي

العدس , يالحظ بان المعدالت الحرارية العميا خالل فترة نمو حراري األعمى لنموهوبين الحد ال
ْ( م خالل شير كانون الثاني 24تكون اقل من درجة حرارة الحد األعمى لنمو العدس والبالغة )

وشباط وآذار وتشرين الثاني وكانون األول فيي ضمن فترة نموه اما باقي األشير من السنة 
فقد سجمت معدالت حرارية عميا اكبر من درجة الحد األعمى لممحصول فيي خارج فترة نموه. 

 (. 2ول )جد
في محطات محافظة (° المعدل الشيري والسنوي لدرجات الحرارة العظمى ) م : (2جدول )

 (.2.1 -1981) االنبار لممدة

 
 .           لجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسم المناخ, الييأة العامة لألنواء االمصدر/ جميورية العراق

 

ْ( م فيي قميمة جدًا 43اما عن معدل عدد األيام التي ترتفع فييا درجات الحرارة فوق )
أي معدالت , اما باقي أشير السنة فال ترصد فييا يقتصر وجودىا عمى أشير الصيف فقطاذ 

 .س محصول شتوي فيي خارج فترة نموه, وبما ان محصول العدحرارية فوق ىذه الدرجة
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م في محطات  °( 43األيام ألتي ترتفع فييا درجة الحرارة فوق ) معدل عدد : (3) جدول
 ( م. .2.1 – 1981محافظة أألنبار لممدة ) 

 
 , بيانات غير, قسم المناخالمصدر/ جميورية العراق, الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية

 .منشور
 

 نبار انعذش يف حمافظت األ ثرها عهى منى حمصىلأاملعذالث احلراريت انذنيا و
(. وكما 4خر, جدول )آل تتباين المعدالت الحرارية الدنيا من منطقة ألخرى ومن شيراً 

نخفاض التدريجي من الجنوب الشرقي الى الشمال باال ن ىذه المعدالت تأخذإىو معموم ف
ى الصفر المئوي او اقل الغربي. وتتصف المعدالت الحرارية الدنيا ايضا بانيا ال تنخفض ال

ن ىذا ال يعني ان درجة الحرارة الدنيا ال تنخفض الى الصفر المئوي او دونة في أ الإمن ذلك 
المعدالت الشيرية لدرجة الحرارة  ىشير الشتاء ادنأنو سجمت خالل أ, كما يامبعض األ

الرطبة ثم تأخذ ْ( م في محطة 2عدالت الى )موالسيما شير كانون الثاني الذي تنخفض فيو ال
ْ( م في محطة الرمادي. كما ويتصف شيري كانون االول وشباط 4.2في االرتفاع لتصل )

باالنخفاض في المعدالت الحرارية حيث تكون المعدالت الحرارية الدنيا منخفضة في عموم 
ْ( م في محطة الرمادي, وىذا 5.8)ْ( م في محطة الرطبة و3.3ا بين )المحافظة اذ تتراوح م

لفترة المالئمة لنمو محصول ي ان المعدالت الحرارية خالل ىذه االشير تكون ضمن ايعن
ن تبمغ أ. وبعد شير شباط تأخذ المعدالت الحرارية الدنيا باالرتفاع التدريجي الى العدس

اقصاىا في شير تموز وبعدىا تبدأ المعدالت الدنيا باالنخفاض التدريجي في جميع مناطق 
. ومن خالل الموازنة بين المعدالت دناىا في شير كانون الثانيأغ المحافظة الى ان يبم

دنى لنموه يظير ان معدل الحرارة الدنيا الحرارية الدنيا خالل فترة نمو العدس ودرجة الحد األ
صول اما حْ( م فيو ضمن الحدود الدنيا لمم5.7ْ( م و)3.4في شير كانون االول تتراوح بين )
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ْ( م في 4.2ْ( م في الرطبة )2كانون الثاني فانة يتراوح بين )بالنسبة لمعدل حرارة شير 
الرمادي فيو اقل من الحد االدنى لتحمل العدس بقميل اما شير شباط فان المعدل الحراري 

ْ( م في الرمادي فيي ضمن الحدود الدنيا لممحصول اما 5.8و) في الرطبة ْ( م3.3تراوح بين )
ن إ. الحدود الحرارية الدنيا لممحصول رارية الدنيا تفوقشيري اذار ونيسان فان المعدالت الح

فترة  خاللنمو المحصول  األدنىنخفاض المعدالت الحرارية الدنيا الى ما دون درجة الحد ا
النمو ال يقمل من اىمية زراعة ىذا المحصول وذلك لقابميتو عمى تحمل انخفاض درجات 

 تستمر الحالة فترة طويمة فتؤدي الى ىالكالحرارة عن درجة الحد االدنى لنموه عمى ان ال 
 .المحصول
في محطات محافظة ° (المعدل الشيري والسنوي لدرجات الحرارة الصغرى )م: ( 4جدول ) 

 (.2.1 – 1981) األنبار لممدة

 
 , الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسم المناخ, بيانات غيرالمصدر/ جميورية العراق

 .منشورة
 

 فرتة منى احملاصيم 
التي تكون فييا معدالت الحرارة فوق  لصقيعنمو بانيا الفترة الخالية من االيقصد بفترة 

. وانسجاما مع ىدف الدراسة سوف نعتمد (.1)دنى ودون درجة الحد االعمى لمنمودرجة الحد األ
لممحصول واعتمادا عمى في تحديد فترة النمو لمعدس عمى الحدود الحرارية الدنيا والعميا 

حافظة والمبينة اماكنيا المعدالت الحرارية الشيرية في المحطات المناخية الموزعة في الم
ذ يختمف طول ىذه المدة إ. نية. وذلك بعد تحويميا الى اشكال بيا(2وارقاميا, خريطة )

ساسي الذي وقصرىا باختالف المعدالت الحرارية السائدة في كل منطقة والتي تعد العامل األ
. ومن خالل معرفة مدة النمو سيتم معرفة المنطقة المالئمة لزراعتيا يحدد مدة نمو المحصول
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وما يتوفر فييا من حرارة متجمعة فييا. تعتبر الحرارة وضوء الشمس والرطوبة والرياح 
يسة لممناخ لذا ينبغي تحديد فترة النمو وفق ما يحتاجو النبات من متطمبات ئالعناصر الر 

. ويمكن القول ان ضوء الشمس في مكانات المتاحة في منطقة الدراسةناخية عمى ضوء اإلم
المحافظة فائض عن حاجة النبات اما عنصرا الرطوبة والرياح فانيما ال يحددان زراعة 

 . يس في تحديد فترة النموئالمحاصيل في المحافظة وعمية سنعتمد عنصر الحرارة كمحدد ر 
 انعذش يف حمافظت االنبارحتذيذ مذة منى حمصىل 

البيانات الحرارية لممحطات المناخية لمنطقة الدراسة بغية الوصول الى  تحميللقد تم 
اختالف الفترة ما بين مناطق  لنمو العدس والتي تبين من خالليا المناسبةتحديد الفترة 
درجات الحرارة السائدة من منطقة الى اخرى فييا فقد بمغت ىذه المدة  الختالفالمحافظة تبعا 

طول مدة نمو مقارنة بالمحطات الباقية أايام في محطتي عنة والرطبة وىي  (5اشير و) (7)
يومًا   (.2اشير و) (6, فحديثة )اشير (7في المحافظة ثم جاءت محطة القائم بمدة طوليا )

. قصر قياسا بالمحطات االخرى, وىي األايام (.1اشير و) (6ثم محطتي الرمادي والنخيب )
الرطبة وعنة في منتصف  مكانية زراعة ونمو المحصول في محطةإشارة الى إحيث ىناك 
. اما في محطتي الرمادي قة القائم وحديثة, وفي الثمث االخير منة في منطشير ايمول

( وجدول 1االول. يالحظ شكل ) زراعة الى بداية شير تشرينوالنخيب فيمكن تأخير موعد ال
(5) . 

 تحديد مدة نمو محصول العدس وبحسب المحطات المناخية لمحافظة األنبار: (1شكل )
 نيسان. .2ايمول الى  15من محطة عنة:  -1

 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (46 (  
 

 .نيسان .2ايمول الى .2من  محطة القائم: -2

 

 
 نيسان. 15ايمول الى  25من  محطة حديثة: -3

 
 

 نيسان. .1االول الى تشرين  1من  محطة الرمادي: -4
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 نيسان. .2ايمول الى  15من  محطة الرطبة: -5

 
 

 نيسان. .1تشرين االول الى  1من  محطة النخيب: -6

 
 .(1المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 

 المدة المالئمة لزراعة ونمو محصول العدس في محافظة األنبار: (5جدول )

 
 (.1(, وشكل )1عمى جدول ) باالعتمادالمصدر/ عمل الباحث  
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 كميت احلرارة املتجِمعت خالل مذة منى حمصىل انعذش يف حمافظت االنبار
يقصد بالحرارة المتجمعة مجموع درجات الحرارة المتراكمة خالل مدة نمو المحصول 
التي تزيد عمى الحد االدنى لدرجة الحرارة التي يمكن ان يبدء عندىا نمو المحصول فيي 

باالعتماد عمى  ام عممية النضج ويتم حسابيا ألي محصول وفي أي منطقةضرورية إلتم
 ح ت = )ح _ ح ن( ن.     :المعادلة التالية

 المتوسط الشيري لدرجات الحرارة.: ح           الحرارة المتجمعة.: : ح تحيث ان
 .(11)عدد ايام الشير: ن            درجة االنبات )صفر النمو(.: ح ن

في ىذه الدراسة تطبيق ذلك حيث تم حساب كمية الحرارة المتجمعة عن  وقد اعتمدنا
طريق طرح درجة الحد االدنى لنمو العدس من المعدل الحراري الشيري لذلك الشير مضروبًا 
بعدد ايام الشير التي تزيد حرارتيا عمى درجة حرارة الحد االدنى لمنمو وبعدىا تم جمع 

ل شير من االشير لمحصول عمى ما يتجمع منو خالل فترة الدرجات الحرارية المتراكمة في ك
. ان محصول العدس شتوي يحتاج الى ( الخاص بذلك6استخراج الجدول ) النمو حيث تم

. انما سابقا بينا كماْ( م حرارة متجمعة خالل مدة النمو وذلك إلكمال عممية النضج ..14)
ة كافية لنضج المحصول, حيث تحصل عمية المحطات في منطقة الدراسة من حرارة متجمع

ْ( م, والقائم 1966ْ( م من وحدات حرارية, والنخيب )2.98تحصل محطة عنة عمى )
, ومحطة ْ( م1513ن حصمت محطة حديثة عمى )ْ( م في حي1933ْ( م, والرطبة )1963)

. اما معدل درجات الحرارة السائدة في المحافظة فيي ال (6, جدول )ْ( م19.5الرمادي عمى )
تفع فوق درجة الحد األعمى خالل مدة نموه باستثناء شير أيمول غير أن موعد الزراعة تر 

, جدول يكون في الثمث األخير منو حيث تكون درجات الحرارة مقاربة إلى شير تشرين األول
. أما بالنسبة لمعدل درجات الحرارة العظمى فيي ال تتجاوز درجة حرارة الحد األعمى (1)

( وبما 2جدول ) ْ( م خالل مدة النمو ما عدا شيري أيمول وتشرين األول,24لمنمو البالغة )
أنيا معدل حراري وتكون لفترات قصيرة يمكن لممحصول تجاوزىا. أما عدد األيام المتطرفة 

ْ( م فيي خارج فترة نمو المحصول كون المحصول 43التي ترتفع فييا درجات الحرارة فوق )
( اما عن معدل درجات الحرارة الصغرى فيي اقل 3)شتوي وىي تحصل في الصيف جدول 

ة من درجة الحد االدنى لمنمو بقميل وكونيا معداًل حراريًا ولفترة قصيرة فال تمحق اضرار بالغ
 .(4يمكن لممحصول تجاوزىا جدول )
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 ْ( خالل مدة نمو محصول العدس في محافظة األنبارمكمية الحرارة المتجمعة ): (6) جدول

 
 (.5)(, وجدول 1عمل الباحث باالعتماد عمى جدول ) المصدر

 

 االستنتاجاث 
ىناك انسجامًا كبيرًا بين المتطمبات الحرارية لممحصول من درجة حرارة الحد األدنى  -1

 .الدراسةوالحد األعمى واإلمكانات الحرارية المتوافرة في منطقة 
تمام نضج المحصول يوفر مناخ محافظة األنبار, درجات حرارية متجمعة تكفي إل -2

 .خالل فترة نموه
 تزداد طول فترة النمو المالئمة لزراعة العدس باالتجاه من الجنوب الشرقي نحو -3

( أيام  .1( أشير و)6, اذ تراوحت فترة النمو من )الشمال والشمال الغربي لممحافظة
 ( أيام  في محطة الرطبة.5( اشير و)7في محطة الرمادي الى )

رارية الشيرية السائدة في محافظة االنبار فترة نمو مالئمة لزراعة توفر المعدالت الح -4
محصول العدس في جميع المناطق حتى البعيدة منيا عن نير الفرات والتي يمكن 

 استغالليا لزراعة المحصول.
تتباين المعدالت الحرارية في المحافظة مكانيًا ولعامل االرتفاع عن مستوى سطح  -5

 ىذا التباين. البحر دور كبير في إيجاد
 ان ضمان الحصول عمى انتاج اقتصادي مربح من محصول العدس يتطمب معرفة -6

 .المتطمبات الحرارية في المحافظة
, وتكون عنصرًا رئيسًا في تحديد زراعتو ونموه في تباين تأثير الحرارة عمى المحصولي -7

 .المحافظة
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