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  ملخص البحث
الظروف  منتعد عناصر المناخ الحرارة وا�شعاع الشمسي وا�مطار والرياح       

سواء المؤثرة على الزراعة ، إذ تؤثر في مجمل الفعاليات الزراعية المھمة الطبيعية 
الجغرافي المتعلقة منھا بالمساحات المزروعة او نوعية ا:نتاج، او حتى التوزيع 

من بين ھذه العناصر التي  وتعد درجات الحرارة العنصر الرئيس. للمحاصيل المختلفة 
، ا: أن كثرة الدراسات حولھا تستوجب معالجة تاثير العناصر تحدد زراعة المحصول

، لذا يتطلب عند وضع أي سياسة زراعية ناجحة في محافظة ا:نبار دراسة  ا:خرى
أھم المشاكل تحديد المخطط الزراعي  تمكنالمناخية، لكي ي علمية شاملة لRمكانيات

  .     وسبل معالجتھاالناجمة من وراء ھذه الظروف 
عنصري  فيما يخص محافظة ا:نبار، واقع  التركيز على دراسةھذا البحث  يھدف    

اثر تحديد  او بمعنى اخرعلى محصولي القمح والشعير  وتأثيرھماا�مطار والرياح 
  . في المحافظة والرياح على زراعة محصولي القمح والشعير ا�مطار

  
Prof  Dr. Sabah Mahmood AL-Alrawi and Assistand .T. Khalil 
Kadhim Jassim AL-Esawi                        AL-Anbar University 

 
                           Abstract  

   The climate factors; heat, sunlight, rain and winds are regarded 
one of the natural circumstances that effect planting. They effect 
all the planting activities that can be practiced (type and area). 
They also can determine the type of product that can be planted, 
especially heat factor. Thus, when setting every successful planting 
policy in Anbar Governorate, a universal and practical study for 
the climate availabilities is needed to make the planting designer 
know the most important problems raised because of those 
circumstances.  
    In this research, study and analysis the climate possibilities 
available in Anbar Governorate will be done. This will be made on 
climate, rains and wind that effect on the both products, wheat and 
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Barley with showing the scope of the relationship between them 
and the climate requirements (rains and winds). After that, the 
effect of rains and winds on the process of wheat and Barley 
planting in Anbar should be determined.     

  
  المقدمة

ترتبط الكثير من النشاطات ا:قتصادية ، و:سيما الزراعية منھا ارتباطا وثيقا     
بعناصر المناخ باعتباره العامل الذي له ع\قة بمجل العمليات الفسيولوجية التي يقوم بھا 

ولذلك أصبحت دراسة الع\قة بين المناخ و لكي تتم مراحل نموه بشكل طبيعي،  النبات
المحاصيل الزراعية ، وما يترتب على ھذه الع\قة من نتائج ايجابية أو سلبية من 

الوقت الحاضر ، و:سيما بعد تزايد ضغط ا�نسان على ا�رض الدراسات المھمة في 
وذلك من خ\ل ا�ثر البالغ ، لتوفير الموارد الغذائية لRعداد المتزايدة منه بشكل كبير

الذي يتركه المناخ على زراعة المحاصيل قيد الدراسة ، إذ يعتمد نجاح زراعة أي 
تؤثر عناصر المناخ الرئيسة  إذه ، محصول على طبيعة المناخ السائد في منطقة زراعت

الحرارة والضوء وا�مطار والرياح على مجمل الفعاليات التي يمكن ممارستھا ، : 
فعندما تكون  وفي تحديد مناطق انتشارھا أيضا،  وعلى مراحل نمو المحاصيل الزراعية

اديا المتطلبات المناخية �ي محصول متوافرة بشكل جيد فان زراعته تكون مجدية اقتص
لذا تعد الدراسات المناخية بالغة ا�ھمية  .، والعكس عندما : تتوفر ھذه المتطلبات

يمكن  ھذه الحقائق بالنسبة للمخطط الزراعي وللفعاليات الزراعية  كافة، وفي ضوء
  .دراسة اثر ا�مطار والرياح على محصولي القمح والشعير في محافظة ا:نبار

  
  :مشكلة البحث

محصولي القمح على زراعة  �مطار والرياحبحث الحالي بدراسة تأثير ايھتم ال      
ا�نبار، في محاولة لبيان واظھار المستويات المثلٮلمتطلبات ھذين  محافظةفي  والشعير

المحصولين وماھو الواقع السائد في المحافظة فيما يخص كميات ا:مطار وسرعة 
  .  خ\ل موسم النمو الرياح

  :فرضية الدراسة 
على إن لgمطار دورا ضعيفا على زراعة محصولي القمح الحالية رض الدراسة تفت    

بسبب محدودية التساقط واضطرار المزارعين الى العتماد وعلى ا:رواء  والشعير
أما الرياح فيكون دورھا واضحا على زراعة  ،والمياه الجوفيه بدي\ً عن ذلك

مختلفة، ولما تحملھا من كميات من التربة ن بسبب تأثيراتھا الميكانيكية اليلومحصال
    . والملوثات 

  :مسوغات الدراسة 
تكمن أھمية الدراسة بكونھا من الدراسات الجغرافية الحديثة والرائدة في مجا:ت      

مائية و:سيما في المناخ الزراعي الذي يدرس متطلبات المحاصيل ال ،المناخ التطبيقي
المتوفرة في منطقة  ما ، لذا يمكن اعتماد  ا وبين ا�مكاناتمنھاد الع\قة بيوإيج والھوائية

  . نتائج الدراسة كنموذج يمكن تعميمه على محافظة ا:نبار  
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  :ھدف الدراسة 
 اثر ا�مطار والرياح على محصولي القمح والشعيريكمن ھدف الدراسة في تحديد     

في محافظة ا:نبار ، وتحديد انسب الظروف المناخية الم\ئمة لزراعة ھذه المحاصيل 
، وذلك من اجل التوسع في  المتاحة في المحافظة تمن اجل ا:ستثمار ا�مثل لRمكانا

 مائية والھوائيةوالمتطلبات الا�مطار والرياح زراعتھا ، ودراسة الع\قة بين عنصر 
  . رقمح والشعيال يلولمحص

  
  قمح والشعير ال يللمحصوالمتطلبات المائية  - أو�

يعد الماء بأشكاله المختلفة من العوامل المھمة المؤثرة في نمو النبات وتطوره       
وإنتاجه ، وذلك :ن الماء يلعب دورا حساسا ورئيسا في كل مرحلة من مراحل نمو 

فالماء . وتكوين الثمار والبذور ،النبات ابتدأ من مرحلة ا�نبات وانتھاء بمرحلة ا�زھار
ويقوم  ،وإنما يقوم بإذابة المواد الموجودة فيھا ،يا النبات فحسب: يدخل في تكوين خ\

عن طريق وكما انه  ،أيضا بدور الوسيط فينقل المواد الغذائية إلى الخ\يا النباتية النامية
    . .)١(يعمل كضابط للحرارةالنتح  –عملية التبخر 

فا�مطار احد عناصر المناخ المؤثرة على زراعة ونمو المحاصيل الزراعية في     
يمكن ا:عتماد عليھا في حالة سقوطھا إذ المناطق المضمونة المطر خ\ل موسم النمو ، 

أما . تكون موزعة بشكل منتظم خ\ل فترة نمو المحاصيل شرط انملم ، ) ٣٠٠(بمقدار 
رة نمو خ\ل فت) غير منتظمة ( فيھا أمطارا متذبذبة تسقط التي مناطق العالم  بعض

يمكن ا:عتماد عليھا في الزراعة شريطة أن يسد النقص المائي عن طريق المحاصيل ، ف
  ).٢(الري
ومن الحقائق العلمية المعروفة أن ھناك ع\قة بين القيمة الفعلية لgمطار ودرجة     

نتح ، وقلة –الحرارة فكلما ارتفعت درجة الحرارة زادت كمية المياه المفقودة بالتبخر 
أھمية معرفة نظام سقوط المطر وتوزيعا على اشھر  ومن ھنا تظھر. لية ا�مطارفاع

كمية المطر السنوية في منطقتين ولكنھا تسقط في احدھما  وفصول السنة فقد تتساوى
أثناء الفصل الحار بينما تسقط في ا�خرى أثناء الفصل البارد وعليه فان تأثيرھا : 
يتساوى في المنطقتين ، فقيمھا الفعلية في الفصل البارد تكون :شك أعلى مما عليه في 

مطار الساقطة : يفيد كثيرا ، إ: إذا الفصل الحار ،وھذا يعني أن مجرد معرفة كمية ا�
عرفنا توزيعھا الشھري والى أي حد يتفق سقوطھا مع ا�شھر الحارة والباردة ومقدار 
ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضھا في اشھر سقوطھا ومدى اتفاق ذلك مع الفصل الذي 

بغزارة يؤدي إلى وعلى الرغم من أھميته للنبات ، إ: أن سقوطه  )٣(.تنمو فيه النباتات
تكسر براعم النبات وتسقط أزھاره ، وكما يؤدي أيضا إلى تراص حبيبات التربة 
السطحية ، مما قد يعيق ظھور البادرات على سطح التربة ، فض\ عن ا�ضرار 

  . )٤(للنبات الفسيولوجية
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نتاج واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول أن الماء يلعب دورا أساسيا في نمو وإ       
المحاصيل الزراعية ، ولكن ليس بمقدور النبات الحصول على فوائده ، إ: عن طريق 

ن طريق المطر عقطرات الماء التي تصل إلى التربة المحيطة بجذوره ، سواء كان ذلك 
من الضروري عند القيام  اصبح أو السقي ، أو أي شكل من أشكال الترطيب ، لذا

وھذا المر يصح . المائية للمحصول المراد زراعتهبمشروع زراعي معرفة المتطلبات 
التي معرفة المتطلبات المائية لمحصولي القمح والشعير، وايضا بخصوص ضرورة 

  :   يمكن تلخيصھا فيما يلي
  القمح  - ا 

ينمو في أن محصول القمح ليس مقاوم للجفاف بدرجة كبيرة ، ولذلك : يمكن أن     
الرغم من أن نباتاته تستطيع أن تنمو عند توفر المياه على فترات الجفاف الطويلة ، ف

منخفضا قد : يغطي  هإنتاجيكون  القليلة ، ولكن تكون قليلة ا:رتفاع صغيرة الحجم و
 لذا :بد من توفر كميات المياه المطلوبة لكل مرحلة من مراحل نموه. نفقات الكلفة

تشرين ا�ول تقدر في داية نموه يحتاج إلى كمية قليلة من الماء في ب :وبالشكل ا:تي
في مرحلة  الحاجة وتزداد ملم ،وإذا قلت عن ذلك يعرقل عملية ا�نبات ،) ٧٢(بـــ

ملم ) ١٤٢,٥(تقدر بــفي شھري تشرين الثاني وكانون ا�ول ) النمو الخضري( التفريع
في ، وعند انخفاض تلك الكمية يؤدي إلى تقليل تلك التفرعات ،وتقل متطلباته للماء 

إلى عدم تكوين الحبوب وإذا قلت عن ذلك يؤدي ملم، ) ٧٢(إذ تقدر بــمرحلة النضج 
ويحتاج خ\ل فترة حياته وبذا فأن المحصول  اج حبوب غير مكتملة النضج ،تنوبالتالي أ

  ) .١(ملم  الجدول ) ٨٥٧(إلى 
  )١(الجدول 

  )شھر/ملم(محافظة ا�نبار المتطلبات المائية للمحاصيل الزراعية المشمولة بالدراسة في 

حزيرا  أيار  نيسان  آذار  شباط  ٢ك  المحصول    
  ن

المجم  ١ك  ٢ت  ١ت  أيلول  آب  تموز
  وع

,١٤٢  القمح
٥  

١٤٢,
٥  

١٤٢,
٥  

٨٥٧  ١٤٢,٥  ١٤٢,٥  ٧٢  -  -  -  -  -  ٧٢  

,١٤٢  الشعير
٥  

١٤٢,
٥  

١٤٢,
٥  

٨٥٧  ١٤٢,٥  ١٤٢,٥  ٧٢  -  -  -  -  -  ٧٢  

الشعبة الفنية ، المتطلبات المائية ، وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة ا�نبار  -:المصدر
  ) بيانات غير منشورة.  (للمحاصيل الزراعية 

  
  الشعير   –ب 

يعد محصول الشعير أكثر مقاوم للجفاف من محصول القمح ، إ: انه يعد من      
المحاصيل الحساسة عند انخفاض رطوبة التربة في مرحلة التفرعات ،إذ يحتاج في ھذه 

بينما  ،ملم ، وإذا قلت تلك الكمية يؤدي إلى تقليل تلك التفرعات) ١٤٢,٥(المرحلة إلى 
ه وفي مرحلة النضج ، اذ يحتاج في ك\ المرحلتين إلى تقل تلك الكمية في بداية نمو

) ١ ينظر الجدول(. ملم) ٨٥٧(ياته إلى خ\ل فترة حويحتاج المحصول ملم ، ) ٧٢(
يكون  وعند انخفاض تلك الكمية كثيرا يكون المحصول قليل ا:رتفاع صغير الحجم و

  . ا�نتاج منخفضا قد : يغطي نفقات الكلفة
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  ر والشعي حمقالي لوصعلى مح وإثرھاالرياح  -ثانيا 
بتوافر المتطلبات المناخية من درجات  ل المثالي لنمو أي محصولالفص : يتحدد     

وبما يحصل عليه النبات من الھواء من غاز  ،الحرارة وإشعاع شمسي ورطوبة
ا�وكسجين �تمام عملية التنفس وغاز ثاني اوكسيد الكربون �تمام عملية التركيب 

عندما تكون رياح الذي يمكن أن تلعبه سرعة ال الضوئي فقط ، بل أيضا بالدور ا:يجابي
حسب –انة بھا أو في ا:ستعتسمح بالتبادل الحراري بين النبات والھواء ،مناسبة 

في إتمام فصل البذور عن سيقانھا بعملية التذرية بعد حصادھا ،وفي  –الطكريقة القديمة 
النبات حيث تعد التلقيح وعملية المكافحة وحمل بخار الماء بالقدر الذي يسمح تنفس 

الخالية من ا�تربة عام\ مساعدا في تلطيف المناخ المحلي ولرطوبة الرياح المعتدلة ا
  . )٥(ل في المناطق الحارة للحقو

ث على العمليات الفسيولوجية /م ٧وتؤثر الرياح عندما تكون جافة وذا سرعة تفوق     
للنبات من خ\ل حدوث خلل في التوازن المائي مما يؤدي إلى ذبول ا�وراق ، وتمزق 

ملة وتعمل الرياح المح. أنسجتھا الداخلية وھذا ينعكس سلبا على عملية التركيب الضوئي
وفي مرحلة التزھير وما بعدھا  با�تربة على اصفرار ا�وراق وسقوطھا على ا�رض ،

ث سببا في سقوط عدد كبير من ا�زھار والثمار /م٥ن ھبوب الرياح بسرعة تزيد عن فأ
بسرعة  مما يؤثر على كمية الحاصل ، ويتأثر المحصول سلبيا في حالة ھبوب الرياح

�نھا تعمل على مي\ن أو اضطجاع سيقان النباتات مما تعيق عملية الحصاد   كبيرة
ث فإنھا تعمل على /م ١٠أما  الرياح التي تزيد سرعتھا على   .وتقلل من كمية الحاصل

  .)٦( قلع النباتات من جذورھا خاصة عندما تكون ا�رض مروية حديثا أوتكسير السيقان 
من حيث رطوبتھا وجفافھا وحرارتھا ،  تھاياح فقط ، بنوعيلرل السلبي دور: يتحدد ال    

ية وبذور ا�دغال النبات بل يظھر أيضا في نقلھا لRمراضمن التربة ،  اومقدار ما تحملھ
وما تنقله من غازات وأبخرة ملوثة نتيجة مرورھا فوق المناطق  ،خرمن حقل ~

 –حيث إنھا تزيد من التبخر  لھا تأثير غير مباشر على النبات منأن الصناعية ، كما 
فض\ عن أنھا تسبب إزالة التربة  ،نتح الذي يؤدي إلى جفافھا وزيادة حاجتھا للماءال

ونقلھا ، وتعمل على دفع الرمال التي قد تغطي النباتات القصيرة بجزئيات التربة 
  . )٧(المنقولة 

جو ھادئ خال من الرياح الشديدة المصحوبة  يتطلب محصول القمح والشعير    
تؤدي إلى رقاد النباتات  حصولين في بداية النمو الخضري والمالتي تؤثر على با�مطار 

حش  المجموع الخضري أو إجراء  ، مما يتطلب معھابشكل طبيعي تحول دون نموھاو
ير الرياح  يكون تأثفأما في مرحلة النضج   .رعي خفيف بوساطة ا�غنام أو الماشية

إنھا تؤدي إلى اضطجاع النباتات كما تم ذكره أنفا ، وعند ھبوبھا في أكثر وضوحا ، إذ 
 ،تُكوين الحبوب ونضجھا بصورة اعتيادية :يستمر  -ار بعد ظھور السنابلشھر اذ
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و:  ،بسبب عدم التكافؤ بالتمثيل الضوئي ونقل المواد الغذائية من ا�وراق إلى الحبوب
ثر في ھذه المرحلة مما يؤ نمو المحصولتوقف عملية تلك الحالة وذلك ليمكن تحسين 

  .  على الحاصل كما ونوعا
ويختلف تأثير الرياح باخت\ف الوقت الذي تحدث فيه ، فعند ھبوب الرياح الشديدة     

الجافة المحملة با�تربة والغبار خ\ل شھر أيار فإنھا تقلع البادرات الصغيرة من التربة 
إذا ھبت خ\ل شھر حزيران  أما .تعمل على تجفيف أوراق البادرات ا�كبر حجما ، كما

فإنھا تحد من استطالة  - والذي يمثل بداية دخول النبتة إلى مرحلة النمو الخضري -
الساق مما يؤثر سلبا على الناتج الزھري والثمري للمحصول ، وعند ھبوبھا في شھر 

عالية جدا والرطوبة النسبية واطئة ، فإنھا حيث تكون درجات الحرارة - تموز وآب 
تعمل على تمزيق ا�وراق وإسقاط عدد من البراعم الزھرية، وبالتالي يؤثر على النمو 

  .)٨(الكلي للمحصول وفي كمية ا�نتاج وجودته
وعموما فان الرياح : تعد عنصرا محددا لزراعة المحاصيل المشمولة بالدراسة     

وضابطا لتوزيعھا المكاني ، ولكن مع ھذا أصبح من الضروري جدا معرفة اتجاھاتھا 
وشدتھا وطول مدة ھبوبھا ، من اجل ا:ستفادة منھا واتخاذ التدابير ال\زمة التي تحد من 

، كعمل مصدات الرياح التي غالبا ما تكون من راعيةعلى المحاصيل الزإضرارھا 
  . )٩(ا�شجار المقاومة أو ا:سيجة

  ح والشعير مقال يلوا1مطار وع-قتھا بالمتطلبات المائية لمحص -ا ثالث
تعد ا�مطار من العناصر المناخية التي تؤثر في طبيعة المحاصيل الزراعية 

ومقنن مائي  المياه الىمحددة  وتوزيعھا على سطح ا�رض ، فلكل محصول حاجة
تتوقف أھمية ا�مطار عند ذلك بل تتعداه إلى كونھا أساس عملية تبادل  و:.مناسب 

الطاقة بين أجزاء النبات للحفاظ على درجة حرارته ، وبقائھا في الحدود المطلوبة لنموه 
، كذلك تعد المصدر الرئيس لتوفير مياه الري في شبكة ا�نھار السطحية والجوفية في 

  ) .١٠(لتي تتوقف عليھا الزراعة ا:روائيةالمناطق الجافة وشبه الجافة ، ا
ولذلك تعد دراسة ا�مطار ذات أھمية كبيرة ، �نھا تساھم في توفير جزء من 

درجة ھذه  توقفوت .المتطلبات المائية للمحاصيل الزراعية أن لم تكن جميعھا 
كمية ا�مطار الساقطة ، وانسجام موعد تساقطھا مع فترة نمو المحصول  علىالمساھمة

ي لولمحصالمائية ومن اجل توضيح الع\قة بين ا�مطار ومتطلبات   .ومتطلباته المائية
  .   طبيعة ا�مطار في محافظة ا�نبار ينبغي دراسة القمح والشعير

ا�مطار تسقط خ\ل اشھر فصل  اتيتضح أن أعلى كمي) ٢(من خ\ل تحليل الجدول  
إذ تكون نسبتھا كبيرة خ\ل ھذه ا�شھر  ،)كانون ا�ول ،كانون الثاني ، شباط(الشتاء 

اشھر الربيع  في جميع محطات محافظة ا:نبار، وتتوزع النسبة القليلة ا�خرى خ\ل
في محطة الرمادي ) ١٢٢,٦(توزيعھا السنوي فإنھا تتراوح بين أما بالنسبة ل  .والخريف

  .    )١(ينظر الخريطة . ملم في محطة القائم) ١٥٤,١(و 
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 -مكاني ، ففي شھر تشرين ا�ولالزماني وفي توزيعھا ال ا�مطار الشھرية وتتباين كمية
الذي يمثل بداية الفترة الممطرة تكون ا�مطار قليلة في جميع أنحاء المحافظة ، إذ 

ملم في محطة عنه ، وبعد شھر ) ١١,٦(ملم في محطة حديثة و) ٦,٢(تتراوح بين 
لتدريجية إلى أن تصل ذروتھا في شھر آذار ، تشرين ا�ول تأخذ كمية ا�مطار بالزيادة ا

ملم في محطة القائم ، وبعد أن ) ٢٧(ملم في محطة عنه و) ٢٧,٥(بكمية تصل إلى 
ينتھي فصل الشتاء تبدأ كمية ا�مطار بالتناقص التدريجي إلى أن يصل أدناه في شھر 

ملم في ) ٨,٢( ين والذي يمثل نھاية الفترة المطيرة في المحافظة ، بكمية تتراوح ب -أيار
  .  في محطة القائم ) ٥,٩(محطة الرطبة و

المكاني وتغيراتھا وبعد ھذا ا:ستعراض السريع لكمية ا�مطار السنوية وتوزيعھا     
الفصلية ، يجب عمل موازنة بين الكمية الساقطة منھا خ\ل فترة نمو محصولي القمح 

، وتعين مقدار بينھماع\قة التحديد  لغرضللمحصولين المائية  بين المتطلباتو ،والشعير
وإ: تعذرت  ،توفيره عن طريق الري التكميليالعمل على النقص المائي الذي ينبغي 

  .ن في منطقة الدراسة ين المحصوليزراعة ھذ
   الموازنة المائية خ-ل فترة نمو المحصولين -  ١

يحظى موضوع الموازنة المائية المناخية بأھمية فائقة في الدراسات الجغرافية     
  الحديثة ، فدراسة الموازنة المائية المناخية تعد من ا�مور ا�ساسية والمھمة ، و:سيما 

  
  )٢(الجدول   

  ٢٠٠٧- ١٩٨١مدة لل ،في محطات محافظة ا�نبار) ملم(المعد�ت الشھرية والسنوية لكميات ا1مطار الساقطة 

  الرمادي/م  حديثة/م  عنه/م  القائم/م  الرطبة/م  ا1شھر  ت
  ١٨,٩  ٢٠,٣  ٢٧,١  ٢٤,٩  ٢٢,٧  الثاني/ك  ١
  ١٦,٣  ٢٤  ٢١,٨  ٢١,٧  ٢١,٩  شباط  ٢
  ١٧,٢  ٢٢,٩  ٢٧,٥  ٢٧  ٢٤,٦  آذار  ٣
  ١٣,٨  ٢١,٩  ١١,٦  ٢٤,٥  ٢٣,٩  نيسان  ٤
  ٦,٣  ٧,٥  ٦,٤  ٥,٩  ٨,٢  أيار  ٥
  -  -  -  -  -  حزيران  ٦
  -  -  -  -  -  تموز  ٧
  -  -  -  -  -  آب  ٨
  ٠,٠١  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٤٠  ٠,٠١  أيلول  ٩

  ٩,٢  ٦,٢  ١١,٦  ٧,٥  ٦,٧  ا1ول/ت  ١٠
  ١٨,٣  ٢٣,٨  ٢١,٢  ١٩,٣  ١٣  الثاني/ت  ١١
  ٢٢,٦  ٢٤,٣  ٢١,٣  ٢٢,٩  ٢٤  ا1ول/ك  ١٢
  ١٢٢,٦  ١٥١  ١٤٨,٧  ١٥٤,١  ١٤٥,٠١  السنوي/م  ١٣

  .المصدر
، قسم المناخ ، في العراق الھيئة العامة لaنواء الجوية والرصد الزلزالي ،وزارة النقل والمواص-ت  -١

  )بيانات غير منشورة ( 
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أن القيمة ا:قتصادية للماء في ا�قاليم الجافة وشبه الجافة في تزايد مستمر ،مما    

كميات الفائض أو العجز  لى حسابع قداميتطلب معه فھم اثر عناصر المناخ فيھا قبل ا:
وتعد الموازنة المائية المناخية أحدى المعايير المھمة في تحديد ا:حتياجات . المائي 

وھناك  .المائية ، و:سيما في المناطق التي تعاني من قلة كمية ا�مطار الساقطة وتذبذبھا
واحدة مفادھا أن عدة تعاريف للموازنة المائية المناخية ، إ: أنھا جميعا تصل إلى حقيقة 

الموازنة المائية المناخية ھي الع\قة بين كمية المياه التي يتطلبھا المحصول وكمية 
    .)١١(ا�مطار الساقطة خ\ل مدة نموه 

الذي يمثل نتائج الموازنة المائية بين المتطلبات المائية ) ٣(وتشير معطيات الجدول     
قطة ، إلى إن كمية العجز المائي في جميع لمحصولي القمح والشعير وكمية ا�مطار السا
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أنحاء محافظة ا:نبار كبيرة جدا ليس فقط في ا�شھر الجافة ، وإنما في ا�شھر المطيرة 
أيضا ، وھذا يعني أن ا:حتياجات المائية للمحصولين خ\ل ا�شھر المطيرة تكون دائما 

يتراوح العجز المائي في منطقة إذ الفترة،  اكبر من معد:ت ا�مطار الساقطة خ\ل ھذه
في )  ٧٥٠,٢_(في محطة القائم و) ٧٠٨,٧_(الدراسة لمحصولي القمح والشعير بين 

  .محطة الرمادي 
ويظھر أيضا أن مقدار العجز المائي يتغير بتغير الفصول ، إذ تقل حدته خ\ل      

ما شھر شباط ا�شھر المطيرة ، و:سيما في شھري كانون ا�ول وكانون الثاني ويليھ
وبعد ذلك   ،بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة كمية ا�مطار عن ا�شھر ا�خرى

يأخذ العجز المائي بالزيادة نتيجة لزيادة ا:ستھ\ك المائي للمحصولين بسبب ارتفاع 
من جھة ،وقلة ا�مطار من جھة وما يرافقھا من ارتفاع نسب التبخر درجات الحرارة 

القيمة الفعلية لRمطار خ\ل فترة نمو محصولي القمح والشعير تزداد  وعليه فان. ثانية
  .وتقل في ا�شھر ا�خرى ) كانون ا�ول ،كانون الثاني ،شباط(خ\ل اشھر الشتاء 

   
في محطات محافظة  )ملم(القمح والشعير  ين المتطلبات المائية لمحصولالنقص ف أو مقدار الزيادة )٣(الجدول 

  ٢٠٠٧-١٩٨١ا1نبار ،للمدة 

  الرمادي/م  حديثة/م  عنه/م  القائم/م  الرطبة/م  ا1شھر  ت
  ١٢٣,٦_  ١٢٢,٢_  ١١٥,٤_  ١١٧,٦_     ١١٩,٨_  الثاني/ك  ١
  ١٢٦,٢_  ١١٨_  ١٢٠,٧_  ١٢٠,٨_  ١٢٠,٦_  شباط  ٢
  ١٢٥,٣_  ١١٩,٦_  ١١٥_  ١١٥,٥_  ١١٧,٩_  آذار  ٣
  ٥٨,٢_  ٥٠,١_  ٦٠,٤_  ٤٧,٥_  ٤٨,١_  نيسان  ٤
  -  -  -  -  -  أيار  ٥
  -  -  -  -  -  حزيران  ٦
  -  -  -  -  -  تموز  ٧
  -  -  -  -  -  آب  ٨
  -  -  -  -  -  أيلول  ٩

  ٦٢,٨_  ٦٥,٨_  ٦٠,٤_  ٦٤,٥_   ٦٥,٣_  ا1ول/ت  ١٠
  ١٢٤,٢_  ١١٨,٧_  ١٣١,٢_  ١٢٣,٢_  ١٢٩,٥_  الثاني/ت  ١١
  ١٢٩,٩_  ١١٨,٢_  ١٣١,٣_  ١١٩,٦_  ١١٨,٥_  ا1ول/ك  ١٢
  ٧٥٠,٢  ٧١٢,٦_  ٧٣٤,٤_  ٧٠٨,٧_  ٧٢٠_  المجموع  ١٣

   ).١(معطيات الجدول ول من عمل الباحث با�عتماد على الجد المصدر

  
أن ھذا العجز في كمية المياه يعني استحالة زراعة محصولي القمح والشعير زراعة      
مسألة إ: أن  بكميات :باس بھا، على الرغم من تساقط ا�مطار في بعض السنين، فديمية

  .ا:عتماد عليھا يكون نوعا ما من المجازفة ، أي :بد من ا:عتماد على عمليات ا�رواء 
  

    رشعيالح ومقال يلوصراعة محالرياح  وع-قتھا بز  -رابعا 
تؤثر الرياح عل المحاصيل الزراعية المشمولة بالدراسة تأثيرا مباشرا وغير مباشرا     

  .  الدراسة بداية، وحددت معظم ھذه التأثيرات في 
إلى وجود تباين في المعد:ت السنوية ) ٤(ويتضح من خ\ل معطيات الجدول     

المعد:ت السنوية على مدار تنخفض  إذ والشھرية لسرعة الرياح في محافظة ا:نبار ،
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( تتراوح بين  فھي السنة ، كما أن التغيرات المكانية لمعد:ت السرعة ليست كبيرة ،
  . ثا في محطة الرطبة /م) ٣,٣(الرمادي و ثا في محطة /م )٢,٢
تشرين ا�ول والثاني في  ياوطا المعد:ت الشھرية لسرعة الرياح في شھر سجلت و    

وفي شھر كانون ا�ول في محطتي القائم  ،ثا/م) ١,٦( تمحطة الرمادي ، إذ بلغ
شھر  وسجل أعلى المعد:ت الشھرية لسرعتھا في  ،ثا/م) ١,٧(إذ بلغت والرمادي ، 

  .  ثا على التوالي /م) ٦,١، ٥,٥(تموز في محطتي عنه وحديثة ، إذ بلغت 
أن ھذه المعد:ت : تؤثر سلبا على زراعة ونمو المحاصيل المشمولة بالدراسة بسبب    

قدرة تلك المحاصيل على تحمل مثل ھذه السرعة ، إ: في حالة ھبوبھا في شھر آذار 
 اضطجاعھا ،  المحاصيل مروية حديثا، إذ يصبح من المحتمل خاصة اذا كانتو ،ونيسان

في بعض  حدث بالفعلوھذا ما  ،لRصابة بإمراض التعفن وامرض الصدأ ھاتعرضو
  .  نبار محافظة ا�المواسم الزراعية في 

    
  )٤(الجدول 

  ٢٠٠٧-١٩٨١في محطات محافظة ا�نبار للمدة ) ث / م (المعد�ت الشھرية لسرعة الرياح السطحية

( ، قسم المناخ ، والرصد الزلزالي في العراقالھيئة العامة لaنواء الجوية ،وزارة النقل والمواص-ت : المصدر
  ) .بيانات غير منشورة 

 
نھا تتوزع يظھر بأ) ٥(الجدول  فأنأما بالنسبة إلى الرياح السائدة في المحافظة ،    

وتستحوذ الرياح التي تبلغ  .نسبيا على أربع مديات رئيسة فض\ عن حالة السكون 
تليھا حالة السكون في  ،ثا على اكبر نسبة في جميع أنحاء المحافظة/م) ٥- ١(سرعتھا 

ثا في محطة عنه و /م) ١٠,٥-٥,٥(المدى ، ثم محطة الرطبة ومحطة القائم ومحطة عنه 
التي ثا أو أكثر و/م) ١٧- ١١(أما الرياح التي تتراوح سرعتھا بين  ،محطة الرمادي

بب أضرارا بالغة جدا للمحاصيل الزراعية المشمولة بالدراسة ، فإنھا تعد ظاھرة قليلة تس
  . الحدوث في جميع أنحاء المحافظة 

واصف الترابية التي يرتبط نشؤھا بسرعة حركة الرياح ، عأما فيما يتعلق بال      
جدا على وقدرتھا على حمل ذرات الرمل والتراب ، فإنھا  تعد من الظواھر المؤثرة 

  الرمادي/م  حديثة/م  عنه/م  القائم/م  الرطبة/م  ا1شھر  ت
  ١,٨  ٢,٢  ٢,٣  ٢,١  ٢,٩  الثاني/ك  ١
  ٢,٦  ٣,٢  ٣,١  ٢,٣  ٣,٤  شباط  ٢
  ٢,٥  ٣,١  ٣,٢  ٢,٧  ٤,٢  آذار  ٣
  ٢,٦  ٣,٤  ٣,١  ٢,٥  ٤,١  نيسان  ٤
  ٢,٤  ٣,٧  ٣,٧  ٢,٩  ٣,٤  أيار  ٥
  ٢,٧  ٣,٦  ٥,١  ٣,٤  ٣,٦  حزيران  ٦
  ٢,٩  ٦,١  ٥,٥  ٣,٨  ٤,٢  تموز  ٧
  ٢,٧  ٣,٤  ٤,٥  ٣,١  ٣,١  آب  ٨
  ٢,١  ٢,٦  ٢,٨  ٢,١  ٣,٤  أيلول  ٩

  ١,٦  ٢,٣  ٢,٣  ١,٨  ٢,٣  ا1ول/ت  ١٠
  ١,٦  ٢,٥  ١,٨  ١,٩  ٢,٦  الثاني/ت  ١١
  ١,٧  ٣,٦  ٢,١  ١,٧  ٢,٤  ا1ول/ك  ١٢
  ٢,٢  ٣,٢  ٣,٢  ٢,٥  ٣,٣  السنوي/م  ١٣
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  ا1مطار والرياح وع-قتھما بمحصولي القمح والشعير في محافظة ا�نبار
  ٢٧                            خليل كاظم جاسم محمد العيساوي .م.م  صباح محمود علي الراوي.د.ا

  

التي تكون اغلب مساحتھا صحراوية تتصف -المحاصيل الزراعية ، فمحافظة ا:نبار 
ھذا ا:مر يصبح واضحا با:ط\ع على بتكرار ھذه الظاھرة على مدى أيام السنة ، و

 سجلكان قد لعواصف الترابية لسنوي  تكرارأن اكبر الذي يظھر ب) ٦(الجدول  معطيات
  .  القائم و حديثة والرمادي وعنهرطبة وات الفي محط وعلى الترتيب

تشھد تغيرات واضحة لحدوث العواصف بان المحافظة ) ٦(يبدو من جدول و     
تكون في أكثر ا�يام التي تحدث فيھا العواصف الترابية ف الترابية خ\ل اشھر السنة ، 

سجل أعلى معدل لحدوث الظاھرة في فمث\ فصل الربيع والصيف ،ففي محطة الرطبة 
في شھر حزيران ، ف شھر نيسان واشھر الصيف ، أما في محطة القائم وعنه وحديثة 

معدل لحدوث ھذه  ادني أماشھر نيسان وأيار وحزيران ،اوفي محطة الرمادي في 
، و:سيما في شھر قاطبةفي فصل الشتاء في جميع محطات المحافظة  فيتركز الظاھرة

  .ول كانون ا�
بالعواصف الترابية ومعدل تكرارھا زروعة في المحافظة وتتأثر بعض المحاصيل الم   

يتأثران بالعواصف الترابية  إذا تم  والشعير مث\فمحصولي القمح  ،وأوقات حدوثھا
تسبب  ، إذحدوثھا في شھر آذار عندما يكون المحصو:ن في مرحلة تكوين الحبوب

وبالتالي يؤثر سلبا على  )ينظر المبحث الثاني(لمختلفة النباتية ا ا�صابة با�مراض
  .  حاصل تلك المحاصيل 

  
للمدة ) ثا/م(نبار محافظة ا1في  تكرارھا في المحطات المناخيةمعد�ت المديات المختلفة لسرع الرياح و )٥(الجدول 

٢٠٠٧-١٩٨١  

  فأكثر/١٧  ث/م١٧_١١  ث/م١٠,٥_٥,٥  ث/م٥,٥_١  الھدوء  المحطة  ت
  ٠,١  ٢,١  ٢٠,٥  ٥٥,٢  ٢٢,١  الرطبة  ١
  ٠,٦  ٢,٩  ٢١,٥  ٤٩,٤  ٢٥,٦  القائم  ٢
  ٠,٢  ٣,٣  ٢٢,٦  ٤٨,٦  ٢٥,٣  عنه  ٣
  ٠,٤  ١,٢  ٢٢,٩  ٥٤,٣  ٢١,٢  حديثة  ٤
  ٠,١  ٠,٩  ٢٥,٢  ٥٨,٢  ١٥,٦  الرمادي  ٥

 (، قسم المناخ ، الھيئة العامة لaنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق،وزارة النقل والمواص-ت : المصدر
  ) بيانات غير منشورة

  
وبھذا يتضح أن تكرار حدوث العواصف الترابية وتاثيراتھا السلبية في ا�نتاج     

الزراعي في محافظة ا:نبار يكون اوضح في الموسم الصيفي، وعموما فھي تختلف 
كثيرا من حيث العدد بين شھر وآخر وبين سنة وآخرى، ھذا عن وجود اخت\ف آخر في 

فإذا كان التراب كثيفا فأنه يغطي المحاصيل الصيفية، ويؤدي إلى : الترابية كثافة الذرات 
المرتبطة بضوء  -تلف واصفرار ا�وراق وذبولھا، والتقليل من عملية التركيب الضوئي

وعملية التنفس نتيجة لغلق مسامات ا�وراق، أما بالنسبة للموسم الشتوي فان - الشمس 
  . المحاصيل الزراعية لقلة تكرار تلك العواصف تأثير الواصف الترابية يقل على 
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  ا1مطار والرياح وع-قتھما بمحصولي القمح والشعير في محافظة ا�نبار
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  )٦(الجدول 
  .٢٠٠٧-١٩٨١المعد�ت الشھرية والسنوية لعدد أيام حدوث العواصف الترابية في محافظة ا�نبار للمدة 

  الرمادي/م  حديثة/م  عنه/م  القائم/م  الرطبة/م  ا1شھر  ت
  ٠,٢  ٠,٣  ٠.٢  ٠,٣  ٠,٣  الثاني/ك  ١
  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٤  شباط  ٢
  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٥  ٠,٦  آذار  ٣
  ٠,٧  ٠,٦  ٠,٥  ٠,٦  ٠,٧  نيسان  ٤
  ٠,٨  ٠,٤  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٧  أيار  ٥
  ٠,٨  ٠,٨  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٨  حزيران  ٦
  ٠,٥  ٠,٦  ٠,٥  ٠,٦  ٠,٧  تموز  ٧
  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٥  ٠,٦  آب  ٨
  ٠,٢  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٣  ٠,٤  أيلول  ٩

  ٠,٦  ٠,٤  ٠,٤  ٠,٥  ٠,٦  ا1ول/ت  ١٠
  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٣  الثاني/ت  ١١
  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٣  ا1ول/ك  ١٢
  ٠,٤  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٥  السنوي/م  ١٣

( ، قسم المناخ ، الھيئة العامة لaنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق،وزارة النقل والمواص-ت : المصدر
  )بيانات غير منشورة

      
         

  ا�ستنتاجات
تبين  من خ\ل الدراسة إن لgمطار دورا ضعيفا على زراعة محصولي القمح  – ١

  .الرياح فيكون دورھا واضحا على زراعتھما  أماوالشعير، 
تذبذب وقلة ا�مطار الساقطة على المحافظة والتي : يمكن ا:عتماد عليھا بأي  - ٢

لين عند عجز مائي لك\ المحصووجود أظھرت الدراسة كما شكل من ا�شكال ، 
اشارة الى  الساقطة والمتطلبات المائية لھما،اعتماد الموازنة المائية بين ا�مطار 

ملم من المياه في الموسم ) ٨٥٧(المتطلبات المائية لمحصولي القمح والشعير البالغ 
الواحد، تبين أن ھناك عجز واضح في جميع محطات محافظة ا�نبار فيما لو أخذ 

لمتساقطة سنويا كمؤشر لحل مشكلة المياه، وذلك بسبب ا مجموع كميات ا�مطار
قلتھا، إذ بلغت ھذه الكميات في محطات الرطبة والقائم وعنه وحديثه والرمادي 

وأن قيم . ملم تقريبا  ١٢٣، ١٥١، ١٤٩، ١٥٤، ١٤٥: ا:رقام التالية على التعاقب 
 ٧٣٤,٤ -، ٧٠٨,٧ -، ٧٢٠-:العجز الناتجة عند حساب الفرق تبلغ وبنفس الترتيب 

  .ملم  ٧٥٠,٢،  ٧١٢,٦ -،
ثا /م)٥_١(فيما يخص الرياح فأن الدراسة أظھرت بأن تلك التي تبلغ سرعتھا _  ٣

المحافظة، تليھا حالة السكون في  أرجاءھي التي تستحوذ على اكبر نسبة في جميع 
أكثر والتي تسبب ثا او /م) ١٠,٥_٥,٥(محطات الرطبة والقائم وعنه ، ثم المدى 

  .فھي قليلة الحدوث في المحافظة  –راراً بالغة جداً للمحاصيل الزراعية أض
وتعد العواصف الترابية مؤثرة جدا على ا�نتاج الزراعي عموما في المحافظة 
خاصة في فصلي الربيع والصيف بسبب سعة المساحات الصحراوية فيھا، وھي تنقل 

  .وتسبب أمراضاً نباتية مختلفة 
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  ا1مطار والرياح وع-قتھما بمحصولي القمح والشعير في محافظة ا�نبار
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  التوصيات
لضمان نجاح زراعة أي محصول في محافظة ا�نبار، يستلزم قبل ا�قدام على  – ١ 

المتطلبات البيئية للمحاصيل بالتوجه نحو الدراسات الخاصة  التوسع في زراعتھا،
، كي تكون لدى المزارع أو المخطط الزراعي فكرة كاملة وواضحة عن ھذه  المعنية

  .المتوفرة في المحافظة من جھة ثانية  وعن ا�مكانات المناخية ،المتطلبات من جھة
 توافق معمن الضروري إنشاء محطات لgنواء الزراعية في المحافظة ت – ٢

الحصول على من خ\لھا كي يتم  فيھاالتوزيع الجغرافي لgقاليم المناخية الزراعية 
  .المعلومات المناخية الخاصة بالمحاصيل الزراعية 

           من خ\ل التعرف  هحصادزراعة المحصول و لتزام بمواعيدالتقييد وا: – ٣
المناسب الواجب تحديده من خ\ل دراسات قادمة في ھذا المجال، نمو العلى فصل 

  .ا�قاليم المناخية في المحافظةخاصة وأن بعض الدراسات قد تناولت تحديد 
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