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-1985دراضة موضوع )ثإرير الحذبذب املناخي في سراعة وانحاج نبات الطمطم في محافظة بابل للمدة )ثناولد هذه ال

عنــد املرارنــة بــيت معــدات عــدس ضــاعات الطــسوع الخعلــي  الطــالدة مــالل ف ــرة نمــو الطمطــم (( بينــد الدراضــة 2014

ومـاسظ وجشــزيو الاول فرـد اانـد اقـل مــو فئنهـا اانـد ماللمـة فـي احــرز  شيـزات وثمـوس واب وايلـول ر امــا احـرز ن طـات 

      الحد الاسنى لنموهر في منسرة الدراضة . 

عنــــد املرارنــــة بــــيت سراــــات الحــــزارة الرــــلزن مــــم الحــــدوس الحزاريــــة الــــدنيا للطمطــــم فــــي منسرــــة  ووضــــحد الدراضــــة

املرارنــة بــيت للمعـــدات  الدراضــة مــالل حــرزا  ن طــات ومــاسظ بانهــا زيــر ماللمـــة للشراعــة املبعــزة واملحــامزة . امــا عنــد

الحزارية العليا الطالدة مالل ف رة نمو الطمطم فئنها ااند ماللمة في احرز ن طات و ماسظ و شيزات و جشـزيو الاول 

ر امـــا احـــرز وثمـــوس واب فرـــد اانـــد ؤعلـــى مـــو سراـــة الحـــد ةعلـــى لنمـــوهر فـــي منسرـــة الدراضـــة وعنـــد املرارنـــة بـــدراات 

النمو نجدها قزيبة مو الحـدوس الحزاريـة املىلـى فـي حـرزا ) ن طـات وجشـزيو الاول ( فـي  الحزارة الاعحياسية مالل فرل

 منسرة الدراضة

واثضــحد الدراضـــة عنـــد مرارنــة محسلبـــات املحرـــول مــو ضـــزعة الزيـــاا مــم امالانـــات محســـة منسرــة الدراضـــة مـــالل 

عنهـا ثخـوم محسلبـات املحرـول فرل نمـو املحرـول للشراعـة املبعـزة  ثبـدا منفخ ـة فـي بدايـة فرـل نمواملحرـول ول

 يـــي ويحضــــد ات معـــدات ضــــزعة الزيـــاا اعلــــى مـــو املعــــدل الـــذا يحسلبــــ  املحرـــول ر لــــذا ضـــح ر  ارــــار ضـــلبية علــــى 

املحرـــول اضـــيما عمليـــة النـــحد الاـــن ضـــ ةساس ممـــا سعلـــن سيـــاسة  ااـــة املحرـــول للميـــاه لحعـــوي  الـــنر  نحجـــة هـــذه 

امليـــاه مـــم الامســـار الطـــاقسة / ملـــم  يخبـــيت ؤت املحرـــول مـــالل ف ـــرة  العمليـــة .وعنـــد مرارنـــة  محسلبـــات املحرـــول مـــو

النمو يححاج إلى املاء في حرز ) شيزاتر ثموسر آبر ؤيلول( في  يت ؤت كمية ةمسار ثالوت معدومة في منسرـة الدراضـة 

 لذا جعحمد سراعة النبات على مياه الزا .

 عحمد على مجموعة مو املحليرات املطحرلة    وقد اربد الححليل ة رائي ات انحاج محرول الطمطم س

الاحعاع الشمسـين  X8= الزطوبة النطبية %  ر  X6= سراة الحزارة الرلزن   ر   X2= املطا ة )سونم( ر  X1) يي 

اكــد  R-Squareكمــا ات معامــل الححديــد املحعــدس   t-Testضــاعة / يــوم( وبدراــة معنويــة عاليــة وهــذا مــا اربحــ  امحبــار

 % مو املحليرات الان ثنطاب كمية انحاج محرول الطمطم جعشن الى ثلك املحليرات .  71على ات 
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ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ
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 ةــــــاملقذم
 

العالقـــــة بــــــيت املنــــــاث والشراعــــــة عالقـــــة وريرــــــة اــــــدا ر وربمــــــا اانــــــد 

بظـــــــزو  املنـــــــاث ر الشراعـــــــة  ـــــــي اكبـــــــر النشـــــــاطات البشـــــــزية ثـــــــإرزا 

ف وء الشمظ وسراة الحزارة والزياا والامسار ا ثححعم بشالل 

او بإمز في طبيعة النشاطات الشراعية الاـن ثمـارص فحطـ  ر بـل 

ثــــححعم فــــي نــــوع النبــــات املــــشروع فــــي ؤا اــــشء مــــو العــــالم . و عح ــــر 

قســــــاع الشراعــــــة مــــــو اكبــــــر الرساعــــــات الاــــــن ضــــــو  ثحــــــإرز ضـــــــلبأ ) 

ي( ملــا لرــا مــو ثــإريرات علــى الانحــاج الشرا ــي ظــاهزة الحذبــذب املنــاخ

والامـــو اللـــذائي مااــــة فـــي البلــــدات الناميـــة الاــــن يمعـــو ات ثحــــإرز 

بحذبــــذب املنــــاث اكبــــر مــــو زيرهــــا والعــــزام برــــورة عامــــة ومنسرــــة 

الدراضة مااة وا دة مو ثلك املناطق الان لم ثعو بمعـشل عـو 

ـــــا ــ ـــم مــ ــ ــ ـــلبية بحعــ ــ ــ ــــ  الطــ ــ ـــــاخي وثإريراثـــ ــ ـــذب املنــ ــ ــ ـــــإرير الحذبــ ــ ـــح   ثــ ــ ــ فزضــ

الظــزو  السبيعيــة بموقعرــا الاــن ثرــم فــي منسرــة  ــشام  ــحزاوا 

يحميــة بالاخــا  فمــو املحوقــم ات ثحــإرز بشــالل كبيــر  هــذا الحذبـــذب 

املناخي الامز الذا ينععظ على النشاط الشرا ـي فـي هـذه املنسرـة 

ومنهــــــا سراعــــــة نبــــــات الطمطــــــم الــــــذا سعح ــــــر مــــــو اهــــــم املحااــــــيل 

نسلق ااءت هذه الدراضة ملعالفة الريخية الطالدة ومو هذا امل

ارز الحذبذب املنـاخي فـي منـاث منسرـة الدراضـة علـى سراعـة وانحـاج 

نبــــات الطمطــــم بواــــخ  محرــــوا مرمــــا وزــــذاءآ للطــــالات بشــــالل 

 عام وسوره في ثحريق قدرا معروا مو الامو اللذائي .

مشــاللة الدراضـــة : هـــل يواــد ثذبـــذب منـــاخي فــي منسرـــة الدراضـــة 

 ؟   2014-1985انحاج نبات الطمطم مالل املدة يؤرز في سراعة و 

فزضـــــية الدراضـــــة : هنـــــا  ثذبـــــذب فـــــي عنااـــــز املنـــــاث فـــــي منسرـــــة 

الدراضــة مــالل فرــل نمــو نبــات الطمطــم ارــزت بالحــالي فــي سراعــة 

 املحرول وانحاا  . 

 هذف الذراسة : 

معزفــة مرــدار الحذبــذب الحااــل فـــي عنااــز املنــاث فــي منسرـــة  -

 البيانات املنامية الدراضة ع ر ثحليل 

بيـــات ارـــز الحذبـــذب املنـــاخي علـــى سراعـــة وانحـــاج نبـــات الطمطـــم  -

عــــو طزيــــق معزفــــة املحسلبــــات املناميــــة لرــــذا املحرــــول ومــــو رــــم 

 قياص الحذبذب الحاال مالل مدة الدراضة 

ثحمىــــــــــل الحــــــــــدوس املالانيــــــــــة للدراضــــــــــة   ــــــــــدوس منسرــــــــــة الدراضــــــــــة :

ـــــز  بالحــــــــدوس حساريــــــــة ملحافظــــــــة بابــــــــل ا  ثمحــــــــد  ـــــي عـــ ــ ـــيت سالزجـ ــ ــ         بـ

  (َ6ْ23- َ6ْْ3 ر وبــــــــــيت مســــي الســــول 
و
 76َ) ( حــــماا

ْْ3- َ26َْ3)  . 
و
 حزقا

وثحـــدها مـــو ارـــة الشـــمال محافظـــة بلـــداس ر ومـــو ارـــة الشـــزم 

محافظة واضط في  يت ثحدها مو الانوب محافظحا الراسضـية 

ـــا كــــزبالء و ـــو اللــــزب محافظحـ ـــا ثحــــدها مـ ـــار . والنجــــب ر ب نمـ الانبـ

 ( 1)مزيسة 

ثـــــم ثحديـــــد املـــــدة الشمنيـــــة سورة مناميـــــة امـــــا الحـــــدوس الشمانيـــــة :  

وبيانـــــات املطـــــا ة  2014 – 1985قــــدرها رالرـــــيت ضـــــنة ثمحـــــد مـــــو 

 املشروعة والانحاج والللة للمحرول املدروص للمدة نخطرا .

وصـــــــــــــفف واصـــــــــــــلف واصـــــــــــــنافف (اوآل : هبـــــــــــــات السمســـــــــــــم 

 واهحاجف ( 

 الواب النباجي :

ـــــمية  ــ ــ ــــة الطمطـ ــ ــ ــــى العاللــ ــ ــ ــــوس الــ ــ ــ ـــــ ن سعــ ــ ــ ـــــيخي عشـ ــ ــ ــــولي اـ ــ ــ ـــــات  ــ ــ ــ   نبـ

pedaliaceae  ـــــنظ ــ ــــوع   sesamumوالاـــ ــ ــ ــــو  indicumالا ات النــ ــ ــ هــ

املــــشروع بينهـــــا . اــــذور الطمطـــــم بنوعيــــ  وثـــــدا يحعمــــق فـــــي ال ربـــــة 

الخخيخـــــــة بلـــــــز  الحرـــــــول علـــــــى الزطوبـــــــة والعنااـــــــز اللذاليـــــــة 

الالسمـــة اضـــحمزار النمـــو برـــورة ايـــدة امـــا ضـــاق  فحالـــوت عشـــبية 

ـــم او 110-80محخزعــــــة بلــــــشارة ويرــــــل طــــــول الطــــــام  ــ م ولــــــوت 2ضـ

بي ــية او  الطــام ام ــز يعطــوها سزــ  ابــي  قرــير امــا الورقــة

ـــــزة 12-5رمحيــــــة الشــــــالل مطــــــننة الحافــــــة طولرــــــا  ـــــا الشهـ ـــم ر امـ ــ ضـ

ـــا  ــ ـــالل طولرـــ ــ ـــية الشـــ ــ ضــــــــم ورسيــــــــة او اــــــــخزاء اللــــــــوت  20-10ناقوضـــ

 .  (1)ضم  7-5والىمزة مطحسيلة جشب  الرزت طولرا 

ااــل النبــات : نشــإ فــي الرنــد وسملــد سراعحــ  فــي مرــز بعــد عرــد 

ـــار الخزاعنــــــــة و اميـــــــــم اقســــــــار الشـــــــــزم الاوضــــــــط والاق ـــــــــي  و  ــ ــ اقســ

افزيريــــــــا والــــــــبالس الاوربيــــــــة والامزيعيــــــــة والعــــــــزام  يــــــــي ضــــــــاعدت 

الظــزو  السبيعيــة والبشــزية املاللمــة علــى نجــاا سراعحــ  و شــالل 

مــاف فــي وضــط وانــوب العــزام ومنهــا محافظــة بابــل الامــز الــذا 

 .  (2)اعل هذه املناطق مو اهم مناطق انحاا  

والا مـــز. ااــناف  : يواـــد اـــنخات فـــي منسرــة الدراضـــة الابـــي  

الاول يمحـــاس عـــو الىـــاني بـــوفزة نطـــبة الشيـــد الـــذا يححويـــ  وبلونـــ  

الخـاثد الرــافي امــا نباثــ  ايزثخــم كىيــرا وانحااــ  قليــل . والطمطــم 

ـــا  بســـــ   ـــرا نضــ ــــو كىيــ ـــر يامـــــا مـــــو الابـــــي  نباثـــــ  سعلـ الا مـــــز اك ــ
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محرـــول  وافـــز امـــا الشيـــد املطـــحفزج منـــ   و لـــوت ساكـــو سراعحـــ  

  (3)اكبر مو الابي حائعة في محافظة بابل 

انحــــــــاج  نبــــــــات الطمطــــــــم و املطــــــــا ة املشروعــــــــة والانحاايــــــــة  فــــــــي 

 منسرة الدراضة : 

املطــــــا ة املشروعـــــــة لنبـــــــات الطمطــــــم : يال ـــــــ  ثذبـــــــذب  -1

املطـا ة املشروعـة فخـي عرـد الىمان نـات بللـد مطـا ة ةرا ـين 

 5682نحـــو ) 1987املشروعــة بالنبـــات فــي منسرـــة الدراضــة لطـــنة 

ة ف رة الىمانينيات بللـد اك ـر مطـا ة باملحرـول سونما ( . وطيل

سونمــا ( ر امــا ف ــرة الخطــعينيات  8697مايرــارب ) 1988فــي ضــنة 

فرــد اانــد اعلــى مطــا ة مشروعــة باملحرــول فــي املحافظــة ضــنة 

ــــو ) 1999 ــــد نحـــ ـــــا ة  14051بللــ ـــــل مطــ ــــد اقــ ـــــا اانــ ـــا ( فيمــ ــ سونمـ

ـــــد ) 1991مشروعـــــــة ضـــــــنة  ـــــام  6954بللــ ــــي عــ ـــــا ( . وفـــ  2004سونمــ

منسرة الدراضة اك ـر مطـا ة مشروعـة للمحرـول والاـن سالد 

( سونمــا ر امــا اقــل مطــا ة مفررــة لشراعــة 7614بللــد نحــو )

كمــــا يخطــــل  مــــو  2010سونمــــا ( فــــي ضــــنة  725املحرــــول بللــــد )

 ( 1الادول )

 املوقع الفلكي والجغزافي ملدافظة بابل( 1خزيطة )

معــدل زلـــة الــدونم : بلـــ  معـــدل زلــة الـــدونم ملحرـــول   -2

الطمطـــــــــم فــــــــــي منسرــــــــــة الدراضـــــــــة  ثذبــــــــــذبا ارثخاعــــــــــا وانفخاضــــــــــا 

ملحوضــــــا مــــــالل ضــــــنوات الدراضــــــة ر ا  بلــــــ  اعلــــــى معــــــدل لللــــــة 

.  1987كلم / سونم ( فـي ضـنة  153الدونم  مالل الىمانينيات )
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ظــــل معــــدل الللــــة يحذبــــذب  ا  ي ــــراوا مــــابيت انفخــــا  وارثخــــاع 

لــــة عرـــــد الخطــــعينيات فـــــي منسرــــة الدراضـــــة واــــوا الـــــى ضـــــنة طي

( كلـم / سونــم 332.6عنـدما بلـ  معـدل زلــة الـدونم نحـو ) 2010

ل سال اعلى معدل زلـة للـدونم طـوال مـدة الدراضـة ر امـا اقـل 

 1990معــدل لللــة الــدونم مــالل مــدة الدراضــة فســال فــي ضــنة 

 -1985( كلـــم / سونـــم مـــالل مـــدة الدراضـــة مـــو ضـــنة 120نحـــو )

 ( 1كما في ادول )  2014

انحــاج محرــول الطمطــم : بلــ  انحــاج املحرــول ثذبــذبا  -3

( طنـــا . 919بلـــ  نحـــو ) 1985مــالل ضـــنوات الدراضـــة فخـــي ضـــنة 

 1061طيلـــة عرـــد الىمانينيـــات بلـــ  اعلـــى انحـــاج للمحافظـــة نحـــو 

و عــد منحرــب الخطــعينيات حــرد انحــاج  1989طنــا و لــك ضــنة 

الطمطم في منسرة الدراضة سياسة ملحوظة وبللد  روتها ضـنة 

( طنـــا ر والاـــن ســـالد اعلـــى ضـــنيت الدراضـــة 2712بنحـــو ) 1999

  بلــ  للمحرــول بعــد  لــك عــاوس الانحــاج انفخاضــ  مــو اديــد ا

ـــنة  ( طنــــا رــــم اضــــحمز الانحــــاج 432نحــــو ) 2001الانحــــاج العلــــي لطـ

بــــال راام الحــــدرياي واــــوا الــــى امــــز ضــــنيت الدراضــــة عنــــدها بلــــ  

ــــو  2013الانحـــــــــاج ملنسرـــــــــة الدراضـــــــــة لطـــــــــنة  ــ ـــــز  554نحـــ ــ ـــا انظــ ــ ــ طنــ

 ( 1الادول )

  2014 -1985خة املشروعة والاهحاجية  في منطقة الذراسة للمذة (  الاهحاج  هبات السمسم و املسا1جذول )

املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخة  السنة

املشروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

/دوهم

معــــــــــــــذل  لــــــــــــــة 

الــــذوهم /  غــــم 

دوهم

املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخة السنة الاهحـــاج/ طن 

املشروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

/دوهم

معــــــــــــــذل  لــــــــــــــة 

الــــذوهم /  غــــم 

دوهم

الاهحـــاج/ طن 

   َََََََْْ2َ2ْْ7ََْْْ2

َََ7َََْ27ََ222772َ2َ

ََ7َََ2َََْ72َََْْ--

َََََ7َ2ََْ2ْ7ََْ2ََْ7َ7

َََََْ2َََ2َََََََْْْ7

ََََْ2َْ2ََ27ََََْ2َْ

َََََْ22ََ227َْ2ْ7َََ

َ27َََََْْْ2َََْْ2َََ77َ

ََْ7ََ2ََْ722َ22َََْْ

ََََْ2ََْ2َ72َْْ2َ2َْ

ََََْ7َ2ََََ2ََ2َْ22َ7ْ7

َ7َ72َْ2َََ2َ2َََ22ْ2

ََََََََََََ2َْ2ََْ2َ77ََ

َََََْْ27َ22َََْْ272ََْ

2ََ277َْْْ

(  1993مال ظـــة : لـــم ثحـــوفز البيانـــات الخااـــة بالنبـــات لطـــنة)   

-بيانات مخروسة و لك بطب  الظزو  الامنيـة وظـزو  الحـزب )

امروريــة  -1املرــدر بااعحمــاس علــى بيانــات ( بيانــات زيــر محــوفزة 

العـــــــزامر وسارة الشراعـــــــةر قطـــــــم الا رـــــــاء الشرا ـــــــير بيانـــــــات زيـــــــر 

امروريـــــــــــــة العـــــــــــــزامر وسارة الحفســـــــــــــيطر قطـــــــــــــم   -2منشـــــــــــــورة.   

 الا راء الشرا ير بيانات زير منشورة.

 الحذبذب املناخي ومفهومف  

جعـد ظــاهزة الحذبـذب املنــاخي وا ــدة مـو اهــم الر ـايا البي يــة فــي 

وثإريرهــا املباحـز هلـى مفحلــب  الوقـد الحـالي و لــك نظـزا طرثباطرـا

الرساعــــــــات الحيويــــــــة ومنهــــــــا الشراعــــــــة وامليــــــــاه والساقــــــــة وال ــــــــحة 

ـــاهزة  ــ ــ ـــــذه الظــ ــ ـــــد هــ ــ ـــــذا  ظيــ ــ ــــات لرــ ــ ـــو الرساعـــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ـــل وزيرهــ ــ ــ والنرـ

باهحمــــام واضــــم مــــو مفحلــــب املنظمــــات والريــــإت الدوليــــة املعنيــــة 

 بالب ئة . 

ومخرـــــوم الحذبــــــذب املنــــــاخي : هــــــو ارثخـــــاع وانفخــــــا  قــــــيم العنرــــــز 

ي  ول معدل  ر او هو الامحال  املناخي بيت ضنة وامـزن او املناخ

حــرز وامـــز ر او بـــيت مجموعـــة ضــنوات وضـــنوات امـــزن علـــى ات ا 

ضــــنة ر ويحميـــة بــــذلك عـــو الحبــــدل املنـــاخي الــــذا  30يحعـــدن  لـــك 

 (4)سعلن الحلير في معدات املناث الىابد طكبر مو مالة عام 

العــــام فــــي عنااـــز منــــاث محافظــــة بابــــل مــــالل  الحذبـــذب وةثجــــاه

 فرل نمو نبات الطمطم 
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ـــسوع الشمســـــين -1 ــــدس ضـــــاعات الطــ ــــذب  وةثجـــــاه العـــــام لعـ الحذبـ

  -الخعلي : 

( بـإت ضـاعات الطـسوع الشمطـية الخعليـة 2يحضـد مـو الاـدول )

-1985فــــي منسرــــة الدراضــــة مــــالل فرــــل نمــــو املحرــــول للمــــدة )

( فخــــي حــــرز ن طــــات ســــال اسنــــى معــــدل لطــــاعات الطــــسوع 2014

ـــنة  ـــى معــــدل 5.6نحــــو )2000الخعلــــي فــــي ضـ ـــا اعلـ ( ضــــاعة/يوم ر امـ

 ( .وفـي حـرز مـاسظ سـال1978( ضاعة /يوم فـي ضـنة ) 10.3اات )

(  2013اسنى معدل لطاعات الطسوع الشمسين الخعلـي فـي ضـنة )

ـــات ) 7.1بمعــــدل بلــــ  ) ـــى معــــدل اـ ـــا اعلـ (  11.8( ضــــاعة /يــــوم ر امـ

( . فيمــا ســالد الاحـرز  شيــزات وثمــوس  1988ضـاعة /يــوم لطـنة )

 1985واب اعلى معدل لطاعات الطسوع الشمسين في الطنوات )

( ضـــاعة /يـــوم 12.3)  (12.7( ) 12.4( ا  بلـــ  ) 1997( ) 1998( ) 

علــى ال رث ــ  . فيمــا ســالد معــدات ضــاعات الطــسوع الشمســين 

ــــنان )  1الخعلــــــــــــي لشــــــــــــرزا ايلــــــــــــول وت ــ ــ ــ ــــي ضـــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ــ ـــــدل لرـ ــ ــ ــ ــــى معـ ــ ــ ــ اسنــ

ـــــ  ) 2006و2008 ـــا  5.9( )8( بلــ ــ ـــــ  . امــ ــــى ال رث ــ ــــوم علـــ ـــــاعة /يـــ ( ضــ

( ) 1997( ضاعة /يوم فـي ضـنان ) 10.5( ) 10.8اعلى معدل بل  ) 

 نمو املحرول .  ( على ال رث   مالل فرل2013

ـــالل ) ـــو الشـــ ــــ  مـــ ـــسوع    (1ويال ـ ـــط الاثجــــــاه لطــــــاعات الطـــ ات مــ

ـــات  ـــي يميــــل نحــــو الانفخــــا  فــــي احــــرز فرــــل النمــــو )ن طـ  –الخعلـ

ـــــاسظ ـــــزات  -مـ ـــــاه 1ت-ايلـــــــول -اب-ثمــــــوس - شيــ ـــط الاثجــ ــ ـــــل لخــ ( معامـ

ــــو ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  نحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال  بلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -( )0.037-()0.074-()0.0549-()0.047-ضــ

ـــى م0.0199-( )0.018-( )0.0212 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال اعلـ ــ ــ ــ ــ ــــط ( وســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل لخــ ــ ــ ــ ــ ــ عامـ

ةثجــــاه ضــــال  فــــي ضــــاعات الطــــسوع الشمســــين فــــي حــــرز) شيزات( 

( ر ب نما سال اسنـى معامـل لخـط ةثجـاه فـي حـرز 0.0749نحو ) 

ــــاق  0.0181-ايلــــــول ضـــــــال  ) ـــذب وثنـــ ــ ـــي ثذبــ ــ ـــب  فـ ــ ـــم الطــ ــ (  ويزاـ

ضاعات الطسوع الخعلي مالل احـرز فرـل نمـو النبـات املـدروص 

مـــو املطـــسحات املاليـــة الـــى سيـــاسة اللبـــار وانفخـــا  كميـــة الحبفـــز 

ــــى  ــ ــــؤرز علـ ــ ـــا ثـ ــ ـــــاقسة طنهــ ـــار الطــ ــ ـــــة الامســ ـــــا  كميــ ــــة وانفخــ ــ واليابطـ

 ثذبذب اخات الليمة . 

ــــي ْم الحذبــــــــذب وةثجـــــــــاه العـــــــــام لدراــــــــة الحـــــــــزارة الاعحياسيـــــــــة -2 ــ فـــ

 2014 -1985محسة الحلة للمدة 

بــإت سراــة الحــزارة الاعحياسيــة فــي منسرــة ( 3يحضــد مــو الاــدول )

( فخـــي 2014-1985ملحرـــول للمـــدة )الدراضـــة مـــالل فرـــل نمـــو ا

حرز ن طات سال اسنى معدل لدراة الحزارة الاعحياسية فـي ضـنة 

فـي ضـنة م( 25.4ر اما اعلـى معـدل اـات )  م( 21.2نحو ) 1992

( .وفــــــي حــــــرز مــــــاسظ ســــــال اسنــــــى معــــــدل لدراــــــة الحــــــزارة 2012) 

ر امـــا اعلـــى  م ( 27.4( بمعـــدل بلـــ  ) 1993الاعحياسيـــة فـــي ضـــنة )

ـــات )  ــ ـــــنة ) م (31.1معــــــدل اـ ـــرز  1996لطــ ــ ــــالد الاحــ ـــا ســ ــ ( . فيمـ

 شيـــــزات وثمـــــوس واب اعلـــــى معـــــدل لدراـــــة الحـــــزارة الاعحياسيـــــة فـــــي 

ـــــنة )  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  )2000( )2002ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى م(  36.3( ) 38( ) 35(ا  بلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

ال رث ـــــــــ  . فيمـــــــــا ســـــــــالد معـــــــــدات سراـــــــــات الحـــــــــزارة الاعحياسيـــــــــة 

( بلـ   1987و1995نان )اسنـى معـدل لرـا فـي ضـ 1لشرزا ايلول وت

ـــى معـــــدل بلـــــ  ) م( 23.3( ) 29.6)  ( 33.2علـــــى ال رث ـــــ  . امـــــا اعلــ

( علــى ال رث ــ  مــالل فرــل 2010( ) 2002فــي ضــنان ) م(  27.2)

 نمو املحرول . 

ـــالل ) ــ ــ ــ ـــو الشــ ــ ــ ــ ــــ  مــ ــ ــ ــ ات مـــــــــــط ةثجـــــــــــاه لدراـــــــــــة الحـــــــــــزارة ( 2ويال ـ

ةعحياسيـة يميــل نحـو الارثخــاع بمرــدار مواـ  فــي احـرز فرــل نمــو 

ـــ ـــات نبــ ـــرز )ن طــ ـــم ل)حــ -اب-ثمـــــوس  - شيـــــزات –مـــــاسظ  -ات الطمطــ

ــــو)1ت-ايلـــــــول  ـــ  نحـــ ــ ــــ  بلــ ـــــاه مواـــ ـــط الاثجــ ــ ـــــل لخــ ( 0.061( وبمعامــ

(0.037( )0.052( )0.028()0.0448()0.0143()0.014  %)

وســـــال اعلـــــى معامـــــل لخـــــط  الاثجـــــاه فـــــي سراـــــة الحـــــزارة فـــــي حـــــرز 

(ر ب نما سال اسنـى معامـل لخـط الاثجـاه فـي  0.061ن طات نحو )

( بطــــب  الحذبــــذب فــــي سراــــات الحــــزارة 0.0143حــــرز ايلــــول نحــــو )

 ( . 2مالل احرز فرل نمونبات الطمطم  كما في حالل )

الحذبـــذب وةثجـــاه العـــام لـــدراان الحـــزارة االرـــلزن والعظ ـــ  -3

 2014 -1985في محسة الحلة للمدة 

بـــــــإت سراـــــــة الحـــــــزارة الرـــــــلزن  م (5و4يحضـــــــد مـــــــو الاـــــــداول ) 

والعظ ــ  فــي منسرـــة الدراضــة مـــالل فرــل نمـــو املحرــول للمـــدة 

( فخــــــــي حــــــــرز ن طــــــــات ســــــــال اسنــــــــى معــــــــدل لدراــــــــة 1985-2014)

ر امـــا اعلـــى   م(  14.2بمرـــدار )1985الحـــزارة الرـــلزن فـــي ضـــنة 

( 2008فــي ضــنة ) م( 29.7معــدل لدراــة الحــزارة العظ ــ  اــات ) 

معـــدل لدراـــة الحـــزارة الرـــلزن فـــي .وفـــي حـــرز مـــاسظ ســـال اسنـــى 

ـــــنة ) ــــ  ) 1988ضــ ـــــدل بلـــ ( ر امـــــــا اعلـــــــى معـــــــدل لدراـــــــة  19.2( بمعــ

( . فيمـــا ســـالد  1989لطـــنة ) م ( 33.6الحـــزارة العظ ـــ  اـــات )

الاحـــرز  شيـــزات وثمـــوس واب اعلـــى معـــدل لدراـــة الحـــزارة العظ ـــ  

( 42.5( ) 38.5( ا  بلــــ  ) 1996( ) 2009( ) 1999فــــي الطــــنوات ) 
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 اسنى معدل لرا في ضنان  1الرلزن لشرزا ايلول وتعلــى ال رث ــ  . فيمــا ســالد معــدات سراــات الحــزارة  م (45.4) 

 (.2014-1985املعذل السنوي لعذد ساعات السطوع الشمس ي الفعلي )ساعة /يوم ( في مدطة الحلة للمذة ) (2جذول)

الطنة ن طات ماسظ  شيزات ثموس  اب ايلول  َت املعدل

َََ ََ ْ َ2ْ َ2ْ َََ َ2 ََ ََ

َََ َ  َ2 َََ ََْ ََ 7ْ َ

ََ7 َْ ََ ََ َ22 ََ2 ََ ََ َ2 

َََ 7 َََ َ2 َ2 َََ ََ ََ َ

ََ ْ ََ َ2َ َ2َ ََْ َْ ََ ََ

َ  ََ َ22 َ2 ََ7 ََ ََ ََ

ََ ْ 2 َََ ََْ َ َ 77 ََ

َ2 َْ َ2 ََ ََ ََ  ْ َ

َْ ََ ََ َََ َََ َََ َْ َ2 َ

َْ ََ 2 َََ ََْ َََ َ 72 7

ََ َ7 َََ َ2َ َ2َ َََ َ 2 ََ

ََ َ  َ2ْ َ2ْ ََْ ََ َ ََ

َ7 ْ ََ َ2َ َ2َ َ2ْ ََ 77 َ7

ََ ََ ََْ َْ2 َ27 َََ 7 ََ ََْ

َ َْ ََ ََ ََ7 ََْ َْ ََ ََ

2 ََ ْ ََ َ َ 7 َ7 2

2َ ْ ََ َ2َ َََ َََ ََ َ َ7

22 7َ َََ َ2ْ َ2ْ ََ7 ََ 7َ َْ

2ْ َْ ََ ََْ َ2ْ َََ َ2 7َ َ

2ْ ََ َ َ2ْ َ2 َََ َْ ََ ََ

2َ َ َ َ ََ ََْ ََ ََ َ

2َ ََ َ َ22 َ2 َ7 َ َ َ

27 7 َ2 ََ َ2 َْ ََ َ 2

2َ 72 ْ  َْ َ َ 7 َ7

2 7ْ َ2 ََ َ ََ ََ 7 

2َ 77 َْ َ ََ َ  َ7 ْ

2ََ 7ْ ََ ََ ََ7 ََْ ََ َْ َ

2َ2 7َ َْ َْ ََ2 َََ َ2 7َ َ

2َْ ََ 7َ َ7 َََ َََ ََ ََ ْ

2َْ َ َ ْ َََ ََ ََ 7َ 7

املعدل َْ ْ ََْ َََ ََ2 َ َ2 َ

 وسارة النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء الاوية العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.املردر 
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 2014 -1985( ألاثجاه العام لعذد ساعات السطوع الفعلي )ساعة / يوم(في مدطة الحلة للمذة 1شكل )

  

  

  

 

 

 (2)املردر اعحماس على ادول 

ـــ  .  م ( 16.6( )21.4( بمرــــدار بلــــ  )  1987و1997)  علــــى ال رث ـ

 م (42.8( ) 45.7اما اعلى معدل بل   لدراة الحـزارة العظ ـ  ) 

ــــنان )  ــ ــ ــــي ضــ ــ ــ ــــو  1986( )2000فــ ــ ــ ـــل نمــ ــ ــ ـــالل فرـــ ــ ــ ــــ  مـــ ــ ــ ــــى ال رث ــ ــ ــ ( علــ

 املحرول .

( ات معامــل مــط ةثجــاه لدراــة الحــزارة 3ويحضــد مــو الشــالل ) 

ةرثخـــــاع مواــــــ  فـــــي اميـــــم احـــــرز فرــــــل الرـــــلزن ْم يميـــــل نحـــــو 

اب  –ثموس  – شيزات  –ماسظ  –النمو لنبات الطمطم) ن طات 

  (  وبمعامل مط 1ت –ايلول  –

 

 

 (.2014-1985املعذل السنوي لذرجة الحزارة الاعحيادية في مدطة الحلة للمذة )( 3جذول )

 

 املعذل 1ت ايلول  اب ثموس  خشيزان مايس هيسان السنة

1985 22.4 28.2 31.8 33.9 33 31.8 25 29.4 

1986 23.7 28.2 31.6 35.3 35.8 32.2 25.8 30.3 
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1987 22.8 29.8 32.9 35.5 34.9 30.9 23.3 30.0 

1988 22.1 28.6 32.3 35.4 34.2 30.7 25.7 29.8 

1989 25.4 29.9 32.4 35.6 34.4 30.2 25.7 30.5 

1990 22.6 29 33.1 35.4 33.3 30.7 24.6 29.8 

1991 23.2 27.5 33.4 34.1 33 30.2 25 29.4 

1992 21.2 26.9 32 33.5 33.7 29.9 24 28.7 

1993 22.1 27.4 32.3 34.8 33.8 30.4 25.2 29.4 

1994 25.4 29.4 32.6 33.6 33 30.7 25.9 30.08 

1995 22.5 30.1 33.1 33.8 33.6 29.6 23.8 29.5 

1996 22 31.1 32.7 36.1 35.8 30.6 25.1 30.4 

1997 22.7 29.5 33.2 33.8 31.9 29.3 25 29.3 

1998 23.3 28.7 34.3 35.4 35.5 30.9 23.5 30.2 

1999 23.7 29.9 33.4 35.1 35.9 30.7 26.1 30.6 

2000 25.4 29.6 33.3 37.5 36.3 30.7 23.4 30.8 

2001 24.6 29.8 33.4 36.3 36.1 30.7 24.8 30.8 

2002 23.1 30 35 38 36 33.2 28 31.9 

2003 22.4 29.8 33.2 34.5 35.5 30.4 25.2 30.1 

2004 22.4 28.8 32.8 33.7 32.9 30.3 26.4 29.6 

2005 30 28.6 32.3 34.9 34 29.8 24.2 30.5 

2006 23.5 30 34.4 34.7 35 30.3 26 30.5 

2007 22.1 30.8 33.1 34.9 34.7 31 26.1 30.3 

2008 25.2 29.1 33.5 34.9 35.4 31.8 24.9 30.6 

2009 22.7 29.7 34.3 34.9 34.8 30.4 26.1 30.4 

2010 24.2 30.2 34.6 36.6 36.9 32.7 27.2 31.7 

2011 23.7 29.1 32.7 35.6 33.8 30.8 23.8 29.9 

2012 25.4 30.4 34.3 36.5 34.8 31.3 26.4 31.3 

2013 23.9 27.2 32.8 34.8 34 30.1 22.5 29.3 

2014 24.7 30.1 33.2 35.3 35.9 32 25 30.84 

 30.2 25.1 30.8 34.5 35.1 33.1 29.2 23.6 املعذل

 الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.وسارة النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء الاوية العزاقية والزاد املردر 

ــــو ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه نحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( 0.043() 0.0517()0.036()0.0489الاثجـ

(  ر  وسال اعلى معامل لخـط الاثجـاه 0.024()0.041()0.0509)

ر ب نمـــا ســـال اسنـــى معامـــل لخـــط  0.0517فـــي حـــرز  شيـــزات نحـــو 

ـــــزيو ــ ــــي حرزجشــ ــ ــ ـــــاه فـ ــ ـــالل )0.024الاول ) الاثجــ ــ ــ ــــي حــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ( ات 3(  كمــ

معامل مط الاثجاه لدراة الحزارة العظ   ْم يميل نحو الارثخاع 

مواـ  فـي اميـم احـرز فرـل نمـو نبـات الطمطـم فيمـا عـدا حــرز 
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جشــــــــــــــزيو الاول يميـــــــــــــــل معامـــــــــــــــل الاثجـــــــــــــــاه ضـــــــــــــــال  ا  بلـــــــــــــــ  نحـــــــــــــــو  

(0.0276()0.0471()0.0159()0.048( )0.0037()0.04( )-0.01 )

و شيــــزات وثمــــوس واب وايلــــول النمــــو ن طــــات ومــــاسظ  احــــرز فرــــل

وجشــــزيو الاول  وســــال اعلــــى معامــــل لخــــط الاثجــــاه بإارثخــــاع فــــي 

ــــو ) ـــــزات نحـــ ـــرز  شيــ ــ ــــط 0.15حـ ـــــل لخـــ ــــى معامــ ـــــال اسنـــ ـــــا سـ ( ر  ب نمــ

ونطـحنح   4( . كما في الشـالل 0.01-بمردار ) 1الاثجاه  في حرز ت

حـــــو بـــــات ثذبـــــذب مـــــط الاثجـــــاه لدراـــــة الحـــــزارة الرـــــلزن يميـــــل ن

 الارثخاع موا  اعلى مو سراات الحزارة الاعحياسية والعظ   .

فـــي محســـة الحلـــة (  )م( ةثجـــاه العـــام لدراـــة الحـــزارة الاعحياسيـــة 2حـــالل )

 2014 -1985للمدة 

 2014 -1985 في مدطة الحلة للمذة(  )م( ألاثجاه العام لذرجة الحزارة الاعحيادية 2شكل )

 

  

  

  

 

 

  (3املردر اعحماس على ادول )

 (.2014-1985(  في مدطة الحلة للمذة )املعذل السنوي لذرجة الحزارة الصغزى )م ( 4جذول )

 ايلول  اب ثموس   شيزات ماسظ ن طات الطنة

 1ت

  املعدل

1985 14.2 20.9 22.9 24.3 23.8 23.3 18 21.0 
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1986 17.3 20.7 23.5 26.9 27.1 23.4 19.5 22.6 

1987 15.6 22.3 24.6 26.9 27.2 22.6 16.6 22.2 

1988 15.1 19.7 24.2 27.3 27.2 20.4 17.3 21.6 

1989 16.7 22.5 24.4 26.9 25.9 22.3 18.8 22.5 

1990 15.4 20.5 24.8 27.2 25.2 22.3 17.8 21.8 

1991 17.6 20.4 25.3 26.7 25.6 22.9 19.4 22.5 

1992 14.5 20.1 24.5 26.1 26 22 16.6 21.4 

1993 15.8 20.8 23.4 26.5 25.7 22.5 18.9 21.9 

1994 18.3 21.9 24.9 26.2 25.4 23.4 20.3 22.9 

1995 16.1 22.7 25.7 26.9 25.9 22.4 16.8 22.3 

1996 15.2 23.3 24.6 27.7 26.7 23.4 16.9 22.5 

1997 14.4 21.7 24.9 26.4 24.5 21.4 18.8 21.7 

1998 16.2 21 26 27.4 27.3 23.2 16.3 22.4 

1999 16.1 21.4 24.8 27.1 27.7 22.9 18.8 22.6 

2000 18.9 21.3 24.9 29.6 28.2 22.8 16.6 23.1 

2001 17.1 21 24.8 26.8 28.1 23.5 17.9 22.7 

2002 16 20.9 25.1 27.4 25.9 23.5 19.6 22.6 

2003 15.7 21.6 24.8 26.4 26.9 22.5 19.2 22.4 

2004 15.4 21.3 23.9 27.4 25.5 22.2 19.9 22.2 

2005 17 20.8 23.9 26.7 26.4 22.3 17.2 22.0 

2006 16.5 21.9 26 27.3 27.6 22.5 20.5 23.1 

2007 15.6 23.1 25.1 27.4 26.9 23.4 19.1 22.9 

2008 17.9 21.7 26.2 27.3 27.8 25.1 19.1 23.5 

2009 16.3 22.6 26.2 27.9 26.8 23.3 19.4 23.2 

2010 17.3 23 26.7 27.6 29 25.3 20.1 24.1 

2011 16.6 21.5 25.7 28.2 26.9 22.9 16.7 22.6 

2012 18 22.8 26.3 28.5 26.5 22.1 20.2 23.4 

2013 16.3 20.6 24.2 25.5 25.8 22.3 15.2 21.4 

2014 17.5 21.7 24 27.6 27.2 24.6 18.7 23.0 

 22.5 18.3 22.8 26.5 27.0 24.8 21.5 16.3 املعدل

 العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.وسارة النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء الاوية املردر 
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ـــذب وةثجـــــاه العـــــام لطـــــزعة الزيـــــاا -4 ــــة  الحذبــ فـــــي محســـــة الحلـ

 2014 -1985للمدة 

بــــإت ضــــزعة الزيــــاا فــــي منسرــــة الدراضــــة ( 6يحضــــد مــــو الاــــدول )

ـــرز  (2014-1985مـــــــالل فرــــــــل نمــــــــو املحرـــــــول للمــــــــدة ) ــ ـــــي حـــ فخـــ

 1بلــــ  )1991ن طـــات ســــال اسنــــى معــــدل لطــــزعة الزيــــاا فــــي ضــــنة 

( .وفــي 2001( م/رــا  فــي ضــنة ) 2.8(م/رــا  ر امــا اعلــى معــدل اــات ) 

( 1999حــــرز مــــاسظ ســــال اسنــــى معــــدل لطــــزعة الزيــــاا فــــي ضــــنة )

( م/رـا  لطـنة  3.8( م/را  راما اعلى معـدل اـات ) 1.1بمعدل بل  )

 شيــــزات وثمــــوس واب اعلــــى معــــدل ( . فيمــــا ســــالد الاحــــرز 1991)

ــــنوات )  ــــي الطــ ـــ   1986( )1991( ) 1990لطــــــزعة الزيــــــاا فــ ( ا  بلـــ

( م/رــــا  علــــى ال رث ــــ  . فيمــــا ســــالد معــــدات  3.5( ) 4.3( ) 3.7)

ــــنان  1ضـــــــزعة الزيـــــــاا لشـــــــرزا ايلـــــــول وت ــــي ضـــ ـــا فـــ ــ ـــدل لرــ ــ ــــى معــ اسنـــ

( م/رـــا  علـــى ال رث ـــ  . امـــا اعلـــى  0.7( )0.6( بلـــ  )  1997و1996)

( علــــى  1987( )2012( م/رــــا  فــــي ضــــنان ) 2.1( )  2.2لــــ  )معــــدل ب

  ال رث   مالل فرل نمو املحرول . 

( ات معامــل ا مــط طثجــاه لطــزعة الزيــاا م 5يحضــد مــو الشــالل )  

ـــرز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ةحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال  فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ةنفخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  نحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يحجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ / رـ

ــــو  1)مــــــــاسظرو شيزاتروثموسرابرايلولرت ــ ـــــل النمــ ــ ـــرز فرـ ــ ــ ـــالل احـ ــ ــ ( مـ

ــو) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  نحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل بلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -()0.0309-()0.0212-( )0.0086-)(0.0125-وبمعامـ

( فيمـا عــدا حــرز ن طــات سـال اعلــى معامــل لخــط 0.0083-()0.0093

( ر ب نما سال اسنى معامـل لخـط 0.0057الاثجاه اات موا  نحو  )

 5( كما في الشالل 0.0083-الاثجاه في حرز جشزيو الاول نحو)

 (.2014-1985السنوي لذرجة الحزارة العظمى في مدطة الحلة للمذة )املعذل  ( 5جذول )

 املعذل 1ت ايلول  اب ثموس  خشيزان مايس هيسان السنة

1985 23.4 29.3 36.1 40 42.5 40.9 40.8 36.1 

1986 24.3 31.5 35.7 39.6 44.6 45.3 42.8 37.6 

1987 21.8 30.5 37.5 40.9 44.4 43.5 40.1 36.9 

1988 22.5 29.3 36.4 40.3 43.9 42.9 40 36.4 

1989 23.6 33.6 37.7 40.3 44.4 43.5 39.2 37.4 

1990 24.6 30 37.2 41.2 43.7 42 39.7 36.9 

1991 23.6 31.8 34.7 41.7 41.9 41.2 38.9 36.2 

1992 20 28.6 34.1 39.6 41 42.3 39.2 34.9 

1993 23.5 29 36 40.1 43.1 44.7 42 36.9 

1994 25.2 32.9 37.4 40.2 41.6 41.8 39.5 36.9 

1995 24.9 29.4 37.7 40.7 41.1 42.2 38.1 36.3 

1996 23 29.4 39.3 42.2 45.4 44.4 39.3 37.5 

1997 21.8 30.2 38.6 42.8 43.1 41 39.1 36.6 

1998 22.6 31.9 37.3 43.3 44.6 44.1 39.8 37.6 

1999 25.9 32.1 38.5 42 43.5 44.7 39.9 38.0 

2000 25.8 33.1 38.2 42 46.7 45.7 40.5 38.8 

2001 27.8 31.6 36.6 41.2 44 45.6 41.1 38.2 

2002 27.2 29.4 36.9 41.5 44.6 42.5 40.2 37.4 

2003 23.5 31.2 37.8 41.7 44.4 44.9 39.7 37.6 
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2004 27.7 30.4 36.5 41 30.4 41.7 40.3 35.4 

2005 25.2 32.1 36.7 39.9 44.9 42.5 38.8 37.1 

2006 26.5 31 37.6 42.6 42.3 43.9 39.5 37.6 

2007 25.2 29.4 38.9 41.6 43.6 43.8 40.6 37.5 

2008 29.7 33.3 37.1 41 43.2 44.5 40.1 38.4 

2009 25.4 29.8 37.6 42.5 42.4 43.6 38.7 37.1 

2010 27.6 30.6 37.5 42.5 45 46 41.9 38.7 

2011 25 31.3 36.7 41.5 44.6 40.9 38.4 36.9 

2012 23.4 33.1 37.6 41 45.1 43.5 40.5 37.7 

2013 26.4 31.7 34.1 40.8 43.3 43.3 39.7 37.0 

2014 29.3 32.4 38.2 41.8 43.8 45 40.6 38.7 

 37.2 39.9 43.3 43.2 41.2 37.0 30.9 24.8 املعذل

 وسارة النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء الاوية العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.املردر 

  2014 -1985الحلة للمذة في مدطة (  )م( ألاثجاه العام لذرجة الحزارة الصغزى 3شكل )
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 (4اعحماس على ادول ) املردر

 

فـــي محســـة الحلـــة  الحذبـــذب وةثجـــاه العـــام للزطوبـــة النطـــبية - 5

 2014 -1985للمدة 

بإت الزطوبة النطبية في منسرـة الدراضـة ( 7يحضد مو الادول )

ـــرز 2014-1985مـــــــالل فرــــــــل نمــــــــو املحرـــــــول للمــــــــدة ) ــ ـــــي حـــ ( فخـــ

بلــــ  1985ن طــــات ســــال اعلــــى معــــدل للزطوبــــة النطــــبية فــــي ضــــنة 

ــــو )  % ـــات ) 59نحـــ ــ ـــــد اــ ـــــدل فرــ ــــى معــ ــ ـــا اسنـ ــ ـــنة 36(  ر امــ ــ ــــي ضــ ــ %( فـ

( .وفي حرز ماسظ سال اعلى معـدل للزطوبـة النطـبية فـي  2013)

ـــ 1985ضـــــنة ) ـــات )50دل بلـــــ  ) ( بمعــ ــــى معـــــدل اــ ـــا اسنـ (  28( ر امــ

( . فيمــــا ســــالد الاحــــرز  شيــــزات وثمــــوس واب اسنــــى  1990لطــــنة )

(  2014( )1989( )1990معــــدل للزطوبــــة النطــــبية فــــي الطــــنوات )

(% علــى ال رث ــ  . فيمــا ســالد معــدات 26( )  24( )25ا  بلــ  ) 

ن اعلــــى معـــدل لرـــا فـــي ضــــنا 1الزطوبـــة النطـــبية لشـــرزا ايلـــول وت

ـــــ  )  1997و1995) ــ ـــــدار بلـ ــ ـــا  55( )43( بمرـ ــ ــ ـــــ  . امـ ــ ــــى ال رث ـ ــ ( %علــ

(% علــــى 2013( ) 2012( فــــي ضــــنان ) 38( ) 31اسنــــى معــــدل بلــــ  ) 

 ال رث   مالل فرل نمو املحرول . 

 2014 -1985( ةثجاه العام لدراة الحزارة العظ   في محسة الحلة للمدة 4حالل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 (5املردر اعحماس  على ادول )
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 (.2014-1985املعذل السنوي لسزعة الزياح م/ثا  في مدطة الحلة للمذة ) ( 6جذول )

 املعذل 1ت ايلول  اب ثموس  خشيزان مايس هيسان السنة

1985 1.7 1.9 2.7 2.9 3.1 1.9 1.4 2.2 

1986 1.6 1.9 3 3 3.5 1.8 1.4 2.3 

1987 1.7 1.7 2.3 1.4 2.1 1.2 2.1 1.7 

1988 2.6 2.4 2.2 2.7 1.7 1.5 1.5 2.08 

1989 1.6 2.5 3.7 3.5 2.3 1.9 2 2.5 

1990 2.4 2.7 3.7 3.7 3.1 2.4 1.3 2.7 

1991 1 3.8 2.8 4.3 2.8 2.5 1.1 2.6 

1992 1.9 2.1 2.2 3.8 2.1 1.1 1.1 2.04 

1993 2 2.6 2.4 3 1.4 1.2 0.9 1.9 

1994 2.5 2.2 3 3.3 2.4 1.1 1.4 2.2 

1995 2.4 1.4 1.9 2 1.5 1.6 1.6 1.7 

1996 1.4 1.2 1.2 2.9 2.7 0.6 0.5 1.5 

1997 1.3 1.2 1.7 1.3 0.7 1.2 0.7 1.1 

1998 1.6 1.5 1.3 2 1.7 0.8 0.8 1.3 

1999 1.6 1.1 2.5 1.5 1.5 1.3 0.9 1.4 

2000 2.4 2.8 4.1 2.7 2.2 1.8 1.7 2.5 

2001 2.8 2 2.5 2 2.5 2 1.2 2.1 

2002 2.2 1.7 2 2.4 1.4 1.3 1.1 1.7 

2003 2.4 4.7 2.5 2.4 1.6 1.3 0.6 2.2 

2004 1.9 1.8 2.3 2.1 1.8 1.4 1.1 1.7 

2005 1.8 1.5 2.1 2.3 1.5 1.5 1.3 1.7 

2006 1.9 1.4 2 1.9 1.6 1.6 0.8 1.6 

2007 1.8 1.6 3.1 2.2 1.4 1.3 1 1.7 

2008 1.4 1.2 1.6 2.6 1.1 1 0.9 1.4 

2009 1.6 1.6 2 2.1 1.1 1.2 1 1.5 

2010 1.9 1.4 2.5 1.8 1.6 1.2 1.5 1.7 

2011 1.5 1.4 2.2 2.3 1.6 1.2 0.9 1.5 

2012 2.9 2.9 3.6 3.8 3 2.2 2 2.9 

2013 2.2 2.6 2.8 3.1 2.3 1.6 1.7 2.3 

2014 1.9 2 2.5 2.6 2.1 1.5 1.2 1.9 
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 1.9 1.2 1.4 1.9 2.5 2.4 2.02 1.9 املعذل

 وسارة النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء الاوية العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.املردر 

 

(  ات معامل مط ةثجاه للزطوبـة النطـبية 6يحضد مو الشالل )

ضــال  فــي اميــم احــرز فرــل نمــو نبــات  % يحجــ  نحــو ةنفخــا 

  -0.006( )0.1063-( )0.1148-( )0.2087-الطمطــم ا  بلــ  نحــو )

ـــــزات 0.094-( )0.022-( )0.027-() ـــــاسظ و شيـ ـــات ومـ ــ ـــرز ن طـ ــ ( لالحـ

ر وسـال اعلــى معامـل لخــط الاثجـاه فــي  1وثمـوس واب  وايلــول وت

ــــو ) ــ ـــات نحـ ــ ــــط 0.208-حرزن طــ ــ ـــــل لخــ ــــى معامــ ــ ـــــال اسنــ ـــا ســ ــ ( ر ب نمـــ

ـــالل 0.006-فـــــي حـــــرز ثمـــــوس نحـــــو )الاثجـــــاه  ـــا فـــــي حــ ـــو  6( كمــ ـــات مــ اــ

نحــــــال  الحذبــــــذب املنــــــاخي هــــــو ثذبــــــذب الخطــــــاقط وثذبــــــذب املــــــوارس 

 املالية مما انععظ على النظام الشرا ي  

 

 

 2014 -1985في محسة الحلة للمدة (  ( ةثجاه العام لطزعة الزياا )م/را5حالل )

  

  

  

 

 

 ( 6املردر اعحماس على ادول )

ـــار  -6 ـــذب وةثجــــــاه العــــــام ل)مســـ ــــة للمــــــدة الحذبـــ ــــة الحلــ ـــي  محســ فـــ

1985- 2014 

بــإت مجمــوع الامســار فــي منسرــة الدراضــة ( 8يحضــد مــو الاــدول )

ـــرز 2014-1985مـــــــالل فرــــــــل نمــــــــو املحرـــــــول للمــــــــدة ) ــ ـــــي حـــ ( فخـــ

ملم  4885نحو )2002ن طات سال اعلى مجموع لالمسار في ضنة 
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( .وفـــي حــــرز 1994ملــــم( فـــي ضـــنة ) 0.5(  ر امـــا اسنـــى مجمـــوع اـــات 

( بمجمـوع بلـ   2006ماسظ سال اعلى مجموع لالمسار في ضـنة )

( . فيمــا 1989( لطــنة )0.1( ر امــا اسنــى مجمــوع اــات )ملــم  15.7)

اسنــــــى  1ســـــالد املجمــــــوع الشــــــرزا لالمســــــار فــــــي حــــــرزا ايلــــــول وت

ــــنان )  ــــي ضــ ــــوع فــ ـــــ  )   1986(و 2001مجمــ ــــى 0.1( )0.3بلـ ـــم علــ ــ ( ملـ

( ملــم  21.4ملـم ( ) 2.4ال رث ـ  . امـا اعلـى معـدل للمجمـوع بلـ   )

مـو املحرـول (على ال رث   مالل فرل ن1987و  2009في ضنان )

. 

  

 (.2014-1985( املعذل الشهزي والسنوي للزطوبة النسبية  في مدطة الحلة للمذة  ) 7جذول)

 املعذل 1ت ايلول  اب ثموس  خشيزان مايس هيسان السنة

1985 59 50 36 32 32 41 53 43.2 

1986 51 34 32 29 31 35 45 36.7 

1987 39 36 29 31 31 35 52 36.1 

1988 50 35 33 29 33 33 44 36.7 

1989 38 33 26 24 30 35 41 32.4 

1990 40 28 25 27 29 33 44 32.2 

1991 42 37 35 34 37 39 55 39.8 

1992 48 44 35 31 34 35 41 38.2 

1993 56 43 32 30 36 39 48 40.5 

1994 46 36 31 33 33 43 54 39.4 

1995 52 37 34 34 36 43 49 40.7 

1996 51 36 34 29 33 39 50 38.8 

1997 50 39 34 33 38 41 56 41.5 

1998 52 41 32 33 37 40 49 40.5 

1999 47 36 34 34 34 41 48 39.1 

2000 44 36 30 28 31 38 54 37.2 

2001 47 32 27 30 31 35 44 35.1 

2002 49 32 28 30 33 36 46 36.2 

2003 44 34 33 34 36 42 48 38.7 

2004 45 39 34 45 41 41 47 41.7 

2005 48 39 36 36 39 43 50 41.5 

2006 58 42 32 36 38 42 54 43.1 

2007 49 40 34 35 39 40 48 40.7 

2008 39 33 29 31 35 41 54 37.4 

2009 52 36 35 30 30 37 45 37.8 
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2010 46 31 27 27 29 34 44 34 

2011 42 34 30 28 31 36 44 35 

2012 35 31 27 26 31 31 45 32.2 

2013 36 45 26 26 29 35 38 33.5 

2014 41 29 26 27 26 33 47 32.7 

 37.8 47.9 37.8 33.4 31.06 31.2 36.6 46.5 املعذل

 النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء الاوية العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.وسارة املردر 

 

ـــالل )و  ــ ـــو الشــ ــ ـــد مــ ــ ـــــاه 7يحضــ ــــط ةثجــ ــ ـــل مـ ــ ــــوع ( ات معامــ ــ للمجمـ

يحجـــــــــــــ  نحـــــــــــــو الارثخـــــــــــــاع مواـــــــــــــ  فـــــــــــــي الشـــــــــــــرزا ل)مســـــــــــــار/ ملـــــــــــــم  

فــــي فرــــل نمــــو نبــــات الطمطــــم قــــدره بلــــ    حــــرزا)ماسظ وايلــــول(

ــــو ) ـــط الاثجـــــاه 0.0075()0.218نحـ ـــل مــ ــــى معامــ ـــا ســـــال اسنـ (.فيمــ

ــــو ) ــ ــ ــ ـــــال  نحــ ــ ــ ـــرز 0.093-( )0.0009-( )0.038-ضـــ ــ ــ ــ ــ ـــي الاحـ ــ ــ ــ ــ ـــم فـ ــ ــ ــ ــ (  ملـ

 ن طات و شيزات وجشزيو الاول مالل فرل نمو النبات  كما في 

مما انععظ  لك على سراعة نبات الطمطم في منسرة   7حالل 

 الدراضة .
 

 2014 -1985في مدطة الحلة للمذة   ( ألاثجاه العام للزطوبة النسبية %6شكل )

  

  

  

 

 

 (7املردراعحماس على ادول )
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 (.2014-1985املجموع السنوي لالمطار في مدطة الحلة للمذة ) ( 8جذول )

  1ت ايلول  اب ثموس  خشيزان مايس هيسان السنة

املجموع 

 السنوي 

1985 12.7 2.2 0.1 0 0 0 8.8  23.8 

1986 10.9 1.2 0 0 0 0 0.1  12.2 

1987 1.2 0.8 0 0 0 0 21.4  23.4 

1988 28.4 1.4 0 0 0 0 4.6  34.4 

1989 0 0.1 0 0 0 0 0.3  0.4 

1990 0.7 0.4 0 0 0 0 2.4  3.5 

1991 0 0 0 0 0 1.2 8.3  9.5 

1992 5.3 2.8 0 0 0 0 0  8.1 

1993 34 3.9 0 0 0 0 1.8  39.7 

1994 0.5 3.4 0 0 0 0 4.4  8.3 

1995 56 0.8 0 0 0 0 0.8  57.6 

1996 16.6 2.7 0 0 0 0 0  19.3 

1997 2.9 1.2 0.2 0 0 0 10.7  15 

1998 5.3 3.1 0 0 0 0 0  8.4 

1999 3.8 2.3 0 0 0 0 2.9  9 

2000 3 3.2 0 0 0 0.9 3  10.1 

2001 17.8 1 0 0 0 0.3 0.5  19.6 

2002 48.5 3.6 0 0 0 0 5.2  57.3 

2003 2 1.2 0 0 0 0 2.9  6.1 

2004 2.5 2.1 0 0 0 0 0.5  5.1 

2005 1.9 4.1 0 0 0 0 0  6 

2006 46.9 15.7 0 0 0 0 12.5  75.1 

2007 5.6 9.9 0 0 0 0 6.3  21.8 

2008 5.9 0.7 0 0 0 0.4 4.6  11.6 

2009 7.5 8.8 0 0 0 2.4 2.7  21.4 

2010 20.1 11 0 0 0 0 6.5  37.6 

2011 7.3 0.6 0 0 0 0 0.2 8.1 

2012 9.3 5.1 0 0 0 0 1.9 16.3 
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2013 1.6 6 0 0 0 0 1 8.6 

2014 7.2 5.2 0 0 0 0 13.6 26 

 603.3 127.9 5.2 0 0 0.3 104.5 365.4 املجموع

 الاوية العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.وسارة النرل واملوااالت ر الريئة العامة ل)نواء املردر 

 2014 -1985في مدطة الحلة للمذة  ملم ( ألاثجاه العام لالمطار7شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (8املردر اعحماس على ادول )

 املحطلبات املناخية لشراعة واهحاج هبات السمسم :

ـــــاج  : -: (املحطلبــــــــــــات الاــــــــــــوئية لنبــــــــــــات السمســــــــــــم1)     ــ ــ ــ يححـ

( ضـــــاعة فـــــي 14-10املحرــــول الـــــى ف ــــرات ضـــــولية ث ــــراوا مـــــا بــــيت )

و عــــد مــــو اليــــوم الوا ــــد لثمــــام عمليــــة البنــــاء الخ ــــزا للنبــــات 

ـــــدل ) ــ ــ ـــار املعحـ ــ ــ ــ ـــــات النهـ ــ ــ ـــــدةر short-day plantsنباثـ ــ ــ ( او املحايـ

ات ال ــــولية العاليــــة الاـــــن  وجطــــحجي  معظــــم ؤاــــناف  إلـــــى الشــــدل

جطــمد بشيــاسة كخــاءة النبــات الحمىيليــةر وثرــنيم الطــعزياتر ممــا 

سطــــمد بشيــــاسة طـــــول مز لــــة النمــــو الخ ـــــزا وك ــــر ياــــم ةاـــــشاء 

الــــــــــــــة فــــــــــــــي عمليــــــــــــــة الحمىيــــــــــــــل ال ــــــــــــــوئي  الرواليــــــــــــــة الخ ــــــــــــــزاء الخعل

 ف
و
ي طول مز لة النمو الىمزار ومو اليف ورار ويؤرز  لك ضلبا

ـــــدة  ــــي و ـ ـــــدر ؤو فــ ـــــات الوا ـ ـــي النبـ ــ ـــاللة فـ ــ ـــار املخشـ ــ ــــدس الىمـ ــــي عــ ـــم فــ ــ رـ

املطا ة وال ةهير عند الطمطم سعحمد على طول الخ رة ال ـولية 

ـــيت الااـــــنا  لرـــــذه الرـــــخة كميـــــة الشيـــــد ثـــــشساس بشيـــــاسة  وكـــــذلك بــ

طول الخ رة ال ولية وات ارثباط نطبة الشيد مم نطبة ال ـروثيت 

.  (5)ععطــية  يــي بشيــاسة ا ــدهما يرــل الامــز  عالقــة ارثبــاط  ــي 

ـــيت ) ـــراوا بــ ( 13.5-12.5وعنـــــد جعـــــز  النبـــــات الـــــى مـــــدة ضـــــولية ث ــ

يومــا فــي  ــيت ات  92ضــاعة /يــوم ثــؤسا الــى جاــايم ةسهــار مــالل 

ــــى  ـــل الـــ ــ ـــرة ثرــ ــ ــــى  43الخ ــ ــــولية الـــ ـــــدة ال ـــ ـــل املــ ــ ـــــد ثرليــ ـــا عنــ ــ  10يومــ

ـــــا ـــــاعات يوميـ وعنــــــد املرارنــــــة بــــــيت للمعــــــدات عــــــدس ضــــــاعات   (6)ضـ

الطـــسوع الخعلـــي  الطـــالدة مـــالل ف ـــرة نمـــو الطمطـــم فئنهـــا اانـــد 

ماللمــــة فــــي احــــرز  شيــــزات وثمــــوس واب وايلــــول ر امــــا احــــرز ن طــــات 

وماسظ وجشزيو الاول فرد اانـد اقـل مـو الحـد الاسنـى لنمـوهر فـي 

             ( . 2منسرة الدراضة كما في الادول )

 -املحطلبات الحزارية :وجشمل :( 2)
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 ــــي الــــدراات الحزاريــــة الرــــلزن : الحــــدوس الحزاريــــة الــــدنيا : 1

الان يحسلبها النبات لالي ينمو و ي ثفحلب مـو نبـات الـى امـز ومـو 

.يححاج النبات الـى (7)انب نباجي الى امز ومو طور نباجي الى امز 

ْم ر ولـــو انـــ  امعـــو ا ـــداذ الانبـــات والنمـــو  للنبـــات فـــي سراـــة  20

ْمر ولعـــو يــــؤسا إلــــى ثـــإمز إنبــــات النبــــات ونمــــو 18 ـــزارة اقــــل مــــو 

.وعنـد (8)الباسراتر وثوقب نمو النبات  ا  لو اات محالامل النمو 

( مــــم 4املرارنــــة بــــيت سراــــات الحــــزارة الرــــلزن املبــــيت فــــي الاــــدول)

الحزارية الدنيا للطمطم فـي منسرـة الدراضـة مـالل حـرز الحدوس 

ْم( للشراعــــة املبعـــزة امــــا  1683ن طـــات بانهـــا زيــــر ماللمـــة ا  بللـــد )

في)ايلــــــــــــــول( فرــــــــــــــد اانــــــــــــــد  زيــــــــــــــر ماللمــــــــــــــة لنضــــــــــــــ  املحرـــــــــــــــول ا  

ــــد) ــ ْم(  فهـــــــن  زيـــــــر 21.5ْم( و فـــــــي حـــــــرز مـــــــاسظ ا  بللـــــــد )2288بللـ

ْم(   1883بللـد ) ماللمة للشراعة املحامزة ر وفي حرز جشـزيو الاول 

ا  ثالـــــــوت زيـــــــر ماللمـــــــة ملز لـــــــة النضـــــــ .  وا ا انفخ ـــــــد سراـــــــات 

ْم( ثـــــؤسا إلـــــى ثوقـــــب نمـــــو  18الحـــــزارة عـــــو الحـــــدوس الـــــدنيا سوت )

 .(9)النبات  ا  لو اات محالامل النمو

 ــــي الدراــــة الحزاريــــة الررــــون الاــــن  : الحــــدوس الحزاريــــة العليــــا:2

ــــي يمـــــــارص فبهـــــــا النبـــــــات فعالياثـــــــ  الحيويـــــــة اضـــــــي ــ ــــو .    و ـ ما النمـــ

ثخبــــــايو وفرــــــا لنــــــوع النبــــــات واــــــنخ  واطــــــواره وحقلــــــيم واملنسرــــــة 

وجعد سراة  ـزارة الحـد الاعلـى لنمـو املحرـول .(10)الذا يشرع فبها

.وبارثخاعرا يؤسا الـى قلـة ثالـويو العلـ  الاـن ثححـوا (11)ْم( 40) ي 

على بذور الطمطم وبالحالي ينععظ ضلبا علـى نطـبة الشيـد  يـي 

ـــل  %( مــــو وست البــــذور وبالحـــــالي ثرــــبد سراعـــــة 50نطــــبعها عـــــو )ثرـ

الطمطــم زيــر اقحرــاسية ممــا يــؤسا إلــى مطــارة املــشارع وا  ارثخــاع 

سطــــب  عــــدم ثالــــوت البــــذور °( م 41سراــــات الحــــزارة إلــــى ؤكبــــر مــــو )

وعنــــدما يرــــا   ارثخــــاع سراــــة الحــــزارة اخــــا  الاــــو فــــات  لــــك 

سراعـــــة سشـــــالل مســـــزا علـــــى نمـــــو املحرـــــول ر لـــــذلك يجـــــ  ثجنـــــ  

املحرــــــــول فــــــــي املنــــــــاطق الاــــــــن ثزثخــــــــم فبهــــــــا سراــــــــات الحــــــــزارة عــــــــو 

. وعنـــد املرارنـــة بـــيت للمعـــدات الحزاريـــة العليـــا الطـــالدة (12)ْم(40)

مــــالل ف ــــرة نمــــو الطمطــــم فئنهــــا اانــــد ماللمــــة فــــي احــــرز ن طــــات و 

ماسظ و شيـزات و جشـزيو الاول ر امـا احـرز وثمـوس واب فرـد اانـد 

لنمـــوهر فـــي منسرـــة الدراضـــة كمـــا فـــي  ؤعلـــى مـــو سراـــة الحـــد ةعلـــى

  5ادول 

 ي الدراة الان يحرل عنـدها النبـات : الحدوس الحزارية املىلى: 3

اعلـى معــدل للنمــو وا ثواــد سراـة  ــزارة مىلــى ملفحلــب العمليــات 

الخطــــيولواية ا  ات اــــل عمليــــة ثحوقــــب علــــى عــــدس مــــو العوامــــل 

بــــيت  املىلــــى مــــا ث ــــراوا الدراــــة الحزاريــــة  (13)السبيعيــــة والعمياليــــة 

ـــــد  (14)°م 20ا  يحـــــــإمز النمـــــــو عنـــــــد سراـــــــة  ـــــــزارة °(. م25-27) وعنــ

( مــالل فرـل النمــو 3املرارنـة بـدراات الحــزارة الاعحياسيـة اـدول)

نجــــــدها قزيبــــــة مــــــو الحــــــدوس الحزاريــــــة املىلــــــى فــــــي حــــــرزا ) ن طــــــات 

 وجشزيو الاول ( في منسرة الدراضة .

فرــل النمــو لنبــات الطمطــم : سعــز  بإنــ  الخ ــرة الشمنيــة الاــن  -4

يحسلبهــا النبــات اثمــام سورة  ياثــ  مــو مز لــة الانبــات الــى مز لــة 

النضــد وهنـــا  جعزيــب امـــز يحــدسه باملـــدة الاــن ثرـــم بــيت الرـــريم 

(. 15)الراثــل املا ــين فــي الزبيــم والرــريم الراثــل الرــاسم فــي الخزيــب

ـــــي ـــو املحااـ ــ ـــم مـ ــ ـــــات الطمطـ ل الرــــــيخية الاــــــن ثجــــــوس سراعحــــــ  فنبـ

عنـــدما ثالـــوت سراـــة الحـــزارة عاليـــة مـــالل معظـــم فرـــل النمـــور و 

يـــشرع الطمطـــم مـــالل موعـــديو سراعـــة مبعـــزة فـــي ؤوالـــل ن طـــات و 

يالــــــوت النضــــــ  مــــــالل ؤيلــــــولر و املواعــــــد الىــــــاني ؤو املحــــــإمز مــــــالل 

النرــب الىــاني مــو مــاسظ و ؤوالــل  شيــزات و يالــوت موعــد النضــ  

ـــالل جشــــــزيو ــــو (16)ول و يخ ـــــل الشراعــــــة املبعـــــزةة  مــ .فخرــــــل النمــ

يومــــا ويالــــوت ثالــــويو  150-70الخ ــــزا يالــــوت قرــــير يالــــوت مــــابيت 

 60-45يومـــــا مـــــو الانبـــــات ومز لـــــة ال ةهيـــــر ثالـــــوت  25الاسهـــــار بعـــــد 

 (17)يوما بعد ال ةهير  60-50يوما اما النض  فيالوت بعد 

 سراة الحزارة املحجمعة:  -4

ـــو  سعحمــــــد نجــــــاا محرــــــول الطمطــــــم علــــــى ــ ـــــة مـ ـــــة اافيـ ــــوفير كميـ ثــ

الساقـــة الحزاريـــة  يـــي يححـــاج املحرـــول لدراـــة  ـــزارة محجمعـــة 

 °( م 2700حرور ثرل إلى ) 4-3مالل ف رة نموه مو 
و
 .(18)ثرزيبا

 

العالقــة بــين درجـــات الحــزارة و عــ  مزاخـــل همــو هبـــات 

 السمسم

-العالقــة بــيت سراـــات الحــزارة ومز لــة الانبـــات لنبــات الطمطـــم :

الطمطــم لالـــي ثنبـــد الـــى  ــد اسنـــى مـــو  ـــزارة  ثحسلــ  بـــذور نبـــات

يشرع مم سوال مسز الانجماس وبذور الطمطـم °( م24ال ربة ثبل  )

ـــــد  (19)°م 20ثنبــــــد فــــــي ال ــــــرب الاــــــن ثرــــــل سراــــــة  زارتهــــــا عــــــو  وعنـ

فانهــــا ثــــؤسا الــــى ثوقــــب نمــــو ° م 15انفخــــا  سراــــة الحــــزارة عــــو 

النبـــــــات  اـــــــ  لـــــــو اـــــــات محالامـــــــل النمـــــــو وثرـــــــاب بـــــــذور الطمطـــــــم 

امــا ° . م 14خو عنــد انفخــا  سراــات الحــزارة الــى اقــل مــو بــالحع

سراة  ـزارة ال ربـة املىاليـة الاـن يحسلبهـا النبـات فـي مز لـة الانبـات 
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( ايــام مــالل 3-2 يــي ثنبــد البــذور مــالل )° ( م30-20فح ــراوا  )

° م 37الشـــرز الاول مــــو الشراعـــة وعنــــد ارثخـــاع ثلــــك الدراـــة عــــو 

 (20)يؤسا الى ثوقب الانبات 

ـــــدؤ -القـــــــة بـــــــيت سراـــــــات الحـــــــزارة ومز لـــــــة النمـــــــو الخ ـــــــزا :الع ثبــ

مز لة النمو الخ زا بحسور نمو الباسرات واكحمـال نمـو الاـذور 

والطيرات والاورام مو مالل جشعيل املجموع الخ ـزا وانخشـار 

ثخزعاث  في ال ربـة واكحمـال نمـو ضـيرات النبـات وةفـزع الخ ـزية 

ملسلوبـة فـي هـذه املز لـة فوم ضـسد ال ربـة فحالـوت سراـة الحـزارة ا

ثؤسا الى ثـإمز نمـو الطـام ° م 24وعند الانفخا  عو ° م 33الى 

 . (21)والاورام 

العالقة بيت سراات الحزارة وطور ثالـويو ةسهـار والىمـار : يحسلـ  

-24نبـــات الطمطـــم مـــالل مز لـــة ثالـــويو الاسهـــار الـــى معـــدل بـــيت )

وارثخاعرـــا °( م 15. وانفخـــا  سراـــة  ـــزارة الليـــل الـــى )(22)° ( م27

. وا طـــو سراـــة (23)فـــإت هـــذا يـــؤسا الـــى ثـــإمير الاسهـــار°( م 33الـــى )

 °(.م 27 زارة ماللمة لحالويو الىمار في نبات الطمطم  ي )

محسلبـــات الزيـــاا ملحرـــول الطمطـــم:  سعح ـــر الطمطـــم مـــو  -1

ؤكبر املحاايل الشيخيـة الاـن ثحـإرز بالزيـاا. مااـة عنـد طـور 

الطزعة الحارة ثؤسا إلى  بول حنبات ات الزياا الشديدة 

املحرـــول مـــالل النمـــو الخ ـــزا و ثـــؤسا الزيـــاا الشـــديدة 

الطــزعة إلــى ثنــارز بــذوره لــذلك ثبــذل عنايــة مااــة فــي هــذه 

ـــإت ضـــــزع الزيـــــاا فـــــي  (24)املز لـــــة لامـــــم املحرـــــول  ويال ـــــ  بــ

الخرـــل البـــارس مـــو الطـــنة وفـــي الخرـــل الحـــار  ـــي اقـــل مـــو 

الحرليــــة والباللــــة معــــدل ضــــزع الزيــــاا ال ــــارة للمحااــــيل 

ــــاعة.\( كم685-7) ــ ــ ـــــاسل ضـــ ــ ــ ـــــد 1.9 – 1.8اا ماسعــ ــ ــ ـــا  وعنــ ــ ــ ــ م/رــ

مرارنــة محسلبــات املحرــول مــو ضــزعة الزيــاا مــم امالانــات 

محســـــــــة منسرـــــــــة الدراضـــــــــة مـــــــــالل فرـــــــــل نمـــــــــو املحرــــــــــول 

ـــــدا 6للشراعـــــــــــة املبعـــــــــــزة كمــــــــــــا  يخبـــــــــــيت مــــــــــــو الاـــــــــــدول ) ــ ــ (  ثبـــ

 منفخ ة في بداية 

رــــول  يــــي فرــــل نمواملحرــــول ولعنهــــا ثخــــوم محسلبــــات املح -2

ـــــزات  ـــــاسظ و شيـ ـــرز مـ ــ ـــي الاحـ ـــــاا فـــ ـــــزعة الزيـ ـــــدات ضـ ــــالد معـ ســ

ـــد ات  2.5ر  2.4ر 2.02وثمــــــــــــوس قيمــــــــــــا بللــــــــــــد  ) ــ ــ ــ ــ ـــــا( ويحضـ ــ ــ ــ م/رـ

ــــ   ــ ــ ـــذا يحسلبـ ــ ــ ـــــدل الــ ــ ـــــو املعــ ــ ــــى مــ ــ ــ ـــاا اعلـ ــ ــ ـــــزعة الزيــ ــ ـــــدات ضــ ــ معــ

املحرـــــول ر لـــــذا ضـــــح ر  ارـــــار ضـــــلبية علـــــى املحرـــــول اضـــــيما 

عمليــــة النــــحد الاــــن ضــــ ةساس ممــــا سعلــــن سيــــاسة  ااــــة املحرــــول 

 اه لحعوي  النر  نحجة هذه العملية .للمي

الزطوبــــــــة النطــــــــبية : يححــــــــاج النبــــــــات املــــــــدروص مــــــــو الزطوبــــــــة -6

 يي يال   عند املرارنـة مـم  (25)%(70النطبية الان ثردر ب)

( مــالل فرــل نمــو املحرــول مــو حــرز )ن طــات الــى 7الاــدول )

ايلــــول للشراعــــة املبعـــــزة ( ومــــو حــــرز )مـــــاسظ الــــى حــــرز جشـــــزيو 

(% لــذا 47.9-36.6ة املحــإمزة ر ا  ثزاو ــد بــيت )الاول( للشراعــ

يحسلـــ  النبـــات سيـــاسة عـــدس الزيـــات للشراعـــة املبعـــزة واملحــــإمزة 

ــــوي  مافرـــــد بعمليـــــة الحبفـــــز ــــات لحعـ ــــو النبـ ـــل نمـ ـــالل فرــ  -مــ

 النحد 

ـــار واملحسلبـــــات املاليــــة : يححـــــاج النبــــات مـــــو )-7 ( 12( إلـــــى )8الامسـ

ــــ  ريــــــات مــــــالل موضــــــم النمــــــو فــــــئ ا سرع فــــــي ؤوالــــــل ن  طــــــات فإنــ

يححــــاج إلــــى ريحــــيت و مىلرــــا فــــي مــــاسظ و رــــالذ ريــــات فــــي اــــل مــــو 

 شيـزاتر و ثمـوسر و ؤمـز ريـة فــي ثمـوس و بعـدها يرسـم الـزا عــو 

املحرول  ا  ينض  في ؤواضط آب و قـد يحـإمز إلـى نهايـة آب 

 طــ  سراــة الحــزارة.  يــي  يححــاج النبــات الــى امســار ث ــراوا 

ـــار ضـــــنوية ملـــــم مـــــالل الخرـــــل الخ ـــــزا والـــــ 300و500 ى امســ

ـــم 400 ــ ــ ــ ــ ـــيت ؤت 8فعنــــــــــــد املرارنــــــــــــة مــــــــــــم الاــــــــــــدول )  (26)ملـ ــ ــ ــ ــ ( يخبـ

املحرـول مــالل ف ــرة النمــو يححــاج إلــى املــاء فــي حــرز ) شيــزاتر 

ثموسر آبر ؤيلول( في  ـيت ؤت كميـة ةمسـار ثالـوت معدومـة فـي 

 منسرة الدراضة لذا جعحمد سراعة النبات على مياه الزا .

 ألاخصائي :هحائج الحدليل  -رابعآ :

 Regression analysisاعحمــــدت البا ىــــة علــــى ثحليــــل ةنحــــدار 

ـــــدار  ــ ــ ــــامالت الانحــ ــ ــ ــ ـــــيم معـ ــ ــ ـــــد قــ ــ ــ ـــــ  ثحديــ ــ ــ ـــــو ماللــ ــ ــ ــــو مــ ــ ــ ــ ـــــذا يمعـ ــ ــ والــ

ومعنوياتهــا ة رـــالية والاـــن جعحمـــد علــى املحليـــرات الاـــن اف رضـــعها 

الدراضــــــة وطبيعــــــة العالقــــــة الرالمــــــة بينهمــــــا . امــــــا ةضــــــالي  الاــــــن 

امالت فإنهـــا ضــــحعحمد علـــى طزيرــــة ثحـــدس قـــيم ومعنويــــة هـــذه املعــــ

 ( olsاملز عات الرلزن ةعحياسية )
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Y= -15816.414  +  0.116 X1 + 311.159  X3 + 5412.190  X6  + 266.268  x8 

T (1.754)      (1.879)     (4.464)    (3.397)   (5.574-)املحطوبة 

T املجدولة        2.485     2.485      2.485       1.708        1.708  

R= 0.846                                                       R2= 0.716 

F 15.736 =املحطوبة           D.F(4.18) = سراة الحزية        

F58 .4 =املجدولة                                               

 

ـــرات املعحمـــــدة  ـــط مطـــــحريم لرـــــيم املحليــ ـــل مــ ـــق اف ــ للـــــز  ثوريــ

وقــيم املحليــرات املطــحرلة والــذا ي ــمو ثرــلير مجمــوع املز عــات 

طنحزافـات النرـاط )الزؤضـية ( عـو الخـط املطـحريم الـى اسنـى  ـد 

 .ممعو  

ـــحفدام نمـــــو ج الانحـــــدار الخســـــي  ــي بحىنـــــا هـــــذا ضـــــو  يـــــحم اضــ وفـــ

ـــم 9املحعـــــــــدس لبيانـــــــــات البحـــــــــي املوضـــــــــحة فـــــــــي اـــــــــدول ) ــ ــ ـــن ثــ ــ ــ ( والاــ

ام ـــــــــاعرا للححليـــــــــل الا رــــــــــائي للـــــــــز  الحرــــــــــول علـــــــــى نحــــــــــال  

ـــرات  ـــم واملحليـــ ـــيت انحـــــاج نبـــــات الطمطــ ــــة بــ ـــن للعالقـ ـــل الع ــ الححليــ

   ̂     ∑   الحوضيحية املطحرلة . 

ــــو ج ةنحــــــدار  ـــــاج     نمــ ــــة انحـ ـــيت كميــ ــــة بـــ ــــدس للعالقــ ــــي املحعــ الخســ

  -محرول الطمطم واملحليرات املطحرلة :

مـــــو النمـــــو ج اعـــــاله يحضـــــد ات كميـــــة انحـــــاج محرـــــول الطمطـــــم 

 سعحمد بدراة كبيرة ادا على املحليرات املطحرلة 

(X1 ر ) ـــم =  X6= سراـــــة الحـــــزارة العظ ـــــ  ر  X3= املطـــــا ة )سونــ

= الاحــــعاع الشمســــين ضــــاعة / يــــوم(  X8 الزطوبــــة النطــــبية % ر

 يــي ات الريمــة املحطــوبة لاميــم  T=testوهــذا مــا اربحــ  امحبــار 

املحليرات  ي اك ر بعىير مو الريمة املجدولة وبمطحون معنوية ا 

يؤكد على اهمية ومعنوية  Test .Fكما ات امحبار  0.05يرل عو  

املحطــوبة وواقعيــة املحليــرات الاــن يح ــمنها النمــو ج ات الريمــة 

  4.18اك ر بعىير مو الريمة املجدولة والباللة  15.739والباللة 

 

 

ـــو 4.58وسراــــــــــة  زيــــــــــة ) 0.01بمطــــــــــحون معنويــــــــــة  ــ ــ ــ ــــذلك يمعــ ــ ــ ( وبــ

ةعحمــاس علــى هــذا النمــو ج فــي الحرــديز والحنبــؤ املطــحربلي لعميــة 

انحـاج هـذا املحرـول . واميـر اعحمـدت البا ىـة علـى قيمـة معامـل 

لححديد قوة ومعنويـة النمـو ج  يـي  R-sguareالارثباط املحعدس 

%مو الحليرات الان ثنطاب كميـة انحـاج هـذا املحرـول 71اثضد 

 جعشن الى املحليرات املطحرلة الان ث منها النمو ج .

امـــا الحمىيـــل الع ـــن البيـــاني : فمـــو مـــالل الححليـــل الع ـــن البيـــاني 

ـــالال ) ــ ـــــد 11و10و9ل)حـــ ــ ـــل الححديـ ــ ـــــة معامـــ ــــى قيمـــ ــ ـــــاس علــ ( وبإاعحمـــ

%مــو الحرلبــات الاــن ثنطــاب 48يحضــد لنــا ات  R-sguareعــدس املح

.املطــا ة 1Xكميــة انحــاج محرــول الطمطــم جعــشن الــى املحليــريو) 

% جعـشن الــى 37: سراـة الحـزارة الرـلزن( فـي  ـيت X 2املشروعـة و 

ـــريو   ــ ـــــبة %   X 6: املطـــــــا ة املشروعـــــــة ر1Xاملحليــ ـــة النطــ ــ :الزطوبــ

ـــــين : الا  1X .8 X% جعــــــــشن الـــــــــى املحليــــــــريو  40و ــ ــــعاع الشمســ ــ حـــ

 ضاعة/يوم 

-1985( املساخة املشروعة ومعذل  لة الذوهم والاهحاج طن والعناصز املناخية لنبات السمسم  ملدافظة بابل للمذة 9جذول )

2014 
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 الريئة العامة ل)نواء الاوية العزاقية والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.وسارة النرل واملوااالت ر -1املردر 

 امرورية العزامر وسارة الشراعةر قطم الا راء الشرا ي.ر  امرورية العزامر وسارة الحفسيطر قطم الا راء الشرا ير بيانات زير منشورة. -2

 

ـــــي ــ ـــــم(    ر    X1ات:   يــ ــ ـــــا ة )سونــ ــ = سراـــــــــة الحـــــــــزارة   X2= املطــ

=سراـــــــــة  X4= سراـــــــــة الحـــــــــزارة العظ ـــــــــ     ر   X3الرـــــــــلزن     ر 

 الحزارة الاعحياية

 

X5       ضــــــزعة الزيــــــاا م/رــــــا  ر =X6            الزطوبــــــة النطــــــبية %    ر =

X7   املجمــوع الطــنوا لالمســار ملــمX8  الاحــعاع الشمســين ضــاعة

 = الانحاج بالسو         Y1/ يوم    .  
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 (عالقة ارثباط هبات السمسم بمحغيري املساخة ودرجة الحزارة العظمى9شكل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل البا ىة اعحماس  املردر مو 

 9على ادول 

 (عالقة ارثباط هبات السمسم بمحغيري املساخة والزطوبة النسبية %10شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9املردر مو عمل البا ىة اعحماس ادول 

 (عالقة ارثباط هبات السمسم بمحغيري املساخة والاشعاع الشمس ي الفعلي ساعة / يوم11شكل)
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 9املردر مو عمل البا ىة اعحماس على ادول 

 -: الاسحنحاجات

عنــــد املرارنــــة بــــيت للمعــــدات عــــدس ضــــاعات الطــــسوع الخعلــــي   -1

الطـــالدة مـــالل ف ـــرة نمـــو الطمطـــم فئنهـــا اانـــد ماللمـــة فـــي احـــرز 

وجشـــزيو   شيـــزات وثمـــوس واب وايلـــول ر امـــا احـــرز ن طـــات ومـــاسظ

الاول فرــــــــد اانــــــــد اقــــــــل مــــــــو الحــــــــد الاسنــــــــى لنمــــــــوهر فــــــــي منسرــــــــة 

      الدراضة . 

عنــــــــــد املرارنــــــــــة بــــــــــيت سراــــــــــات الحــــــــــزارة الرــــــــــلزن املبــــــــــيت فــــــــــي  -2

( مـــــم الحـــــدوس الحزاريـــــة الـــــدنيا للطمطـــــم فـــــي منسرـــــة 4الاـــــدول)

ْم(  1683الدراضــة مــالل حــرز ن طــات بانهــا زيــر ماللمــة ا  بللــد )

ي)ايلـــــول( فرـــــد اانـــــد  زيـــــر ماللمـــــة لنضـــــ  للشراعـــــة املبعـــــزة امـــــا ف

ْم(  21.5ْم( و فــــي حــــرز مــــاسظ ا  بللــــد )2288املحرــــول ا  بللــــد)

فهــــــن  زيــــــر ماللمــــــة للشراعــــــة املحــــــامزة ر وفــــــي حــــــرز جشــــــزيو الاول 

ـــــد ) ــ ْم(  ا  ثالـــــــــوت زيـــــــــر ماللمـــــــــة ملز لـــــــــة النضـــــــــ .  وا ا  1883بللــ

ْم( ثؤسا  18انفخ د سراات الحزارة عو الحدوس الدنيا سوت )

 إلى ثوقب نمو النبات  ا  لو اات محالامل النمو

عنـــد املرارنـــة بــــيت للمعـــدات الحزاريـــة العليــــا الطـــالدة مــــالل  -3

ف ــرة نمــو الطمطــم فئنهـــا اانــد ماللمــة فـــي احــرز ن طــات و مـــاسظ 

و شيزات و جشزيو الاول ر امـا احـرز وثمـوس واب فرـد اانـد ؤعلـى 

 ةمو سراة الحد ةعلى لنموهر في منسرة الدراض

عنــد املرارنــة بــدراات الحــزارة الاعحياسيــة مــالل فرــل النمــو  -4

نجـــــدها قزيبـــــة مـــــو الحـــــدوس الحزاريـــــة املىلـــــى فـــــي حـــــرزا ) ن طـــــات 

 وجشزيو الاول ( في منسرة الدراضة

عنـــــــــد مرارنـــــــــة محسلبـــــــــات املحرـــــــــول مـــــــــو ضـــــــــزعة الزيـــــــــاا مـــــــــم -5

امالانــــات محســــة منسرـــــة الدراضــــة مــــالل فرـــــل نمــــو املحرـــــول 

ثبــــدا منفخ ــــة فــــي بدايــــة فرــــل نمواملحرــــول  للشراعـــة املبعــــزة 

ولعنهــا ثخــوم محسلبــات املحرــول  يــي ســالد معــدات ضــزعة 

 2.4ر 2.02الزياا في الاحـرز مـاسظ و شيـزات وثمـوس قيمـا بللـد  )

م/رــا( ويحضــد ات معــدات ضــزعة الزيــاا اعلــى مــو املعــدل  2.5ر 

الذا يحسلبـ  املحرـول ر لـذا ضـح ر  ارـار ضـلبية علـى املحرـول 

ضــــــــيما عمليـــــــــة النـــــــــحد الاـــــــــن ضــــــــ ةساس ممـــــــــا سعلـــــــــن سيـــــــــاسة  ااـــــــــة ا 

 املحرول للمياه لحعوي  النر  نحجة هذه العملية .

عنـــــــد مرارنــــــــة  محسلبـــــــات املحرــــــــول مــــــــو امليـــــــاه مــــــــم الامســــــــار  -6

الطاقسة / ملم  يخبيت ؤت املحرول مالل ف رة النمو يححاج إلى 

ــــة املــــــاء فــــــي حــــــرز ) شيــــــزاتر ثمــــــوسر آبر ؤيلــــــول( فــــــي  ــــــيت ؤت ك ميــ

ةمســــار ثالــــوت معدومـــــة فــــي منسرــــة الدراضـــــة لــــذا جعحمــــد سراعـــــة 

 النبات على مياه الزا .

اربد الححليل ة رائي ات انحاج محرـول الطمطـم سعحمـد  -7

 على مجموعة مو املحليرات املطحرلة 

= سراة الحزارة الرلزن   ر   X2= املطا ة )سونم( ر  X1) يي 

X6  الزطوبة النطبية %  ر =X8  حعاع الشمسين ضاعة / يوم( الا

ـــا ات   t-Testوبدراــــــة معنويــــــة عاليــــــة وهــــــذا مــــــا اربحــــــ  امحبــــــار ــ كمـ

ــــدس  ــ ــ ـــــد املحعــ ــ ـــل الححديـــ ــ ــ ــــى ات  R-Squareمعامــ ــ ــ ـــــد علــ ــ ـــو 71اكـــ ــ ــ % مـــ

املحليــرات الاــن ثنطــاب كميــة انحــاج محرــول الطمطــم جعــشن الــى 

 ثلك املحليرات .  

 -الحوايات : 

( جشـــــعيل لاـــــات مفحرـــــة مـــــو املنـــــامييت والـــــشراعييت ملحابعـــــة 1)

 ق ية الحذبذب املناخي وارزه على قساع الشراعة 

ـــا 2) ــ ـــــمية فيمــ ـــــدوالز الزضـ ـــل الــ ــ ـــو قبـ ــ ـــا ىيت مــ ــ ـــــة البـ ـــريل مرمــ ــ ( جطـ

يفـــــــ  الحرـــــــول علـــــــى البيانــــــــات املحعلرـــــــة باملطـــــــا ة املشروعــــــــة 

والانحـاج للمحااـيل الشراعيـة لبنـاء سراضـات مطحخي ـة للــز  

واـــــــول الـــــــى وضـــــــم ال ـــــــرام  والخســـــــط الحنمويـــــــة والاقحرـــــــاسية ال

 لحسويز سراعة هذا النبات الاض راثياي .

( ضــــبط مواعيــــد سراعــــة الطمطــــم بشــــالل يــــحالءم مــــم مواضــــم 3)

سراعـــة املحرـــول لالـــي ايحعـــز  الـــى مواارـــة الظـــزو  املناميـــة 

زيــــــــــــر املاللمــــــــــــة مىــــــــــــل الارثخـــــــــــــاع الشــــــــــــديد فــــــــــــي سراــــــــــــات الحـــــــــــــزارة 

وكــذلك موعــد الحرــاس لحمايــة النبــات مــو  والانفخــا  املخــا  

 الحلب عند جعزض  لالمسار الان ثحرل في ف رة الحراس .

 املصادر
 اضاضــــــيات فــــــي علــــــم املنــــــاث الشرا ــــــي الابــــــورا ر ضــــــالم هــــــاثب ا مــــــدر-1

 . 2015رسار الزاية للنشز والحوس م رالارست عمات 1رط

الحليـر يوضب محمد علي  اثم ر ضالم هـاثب الابـورا  ر   الرذالر -2

ر سار ا مـــد الــــدبا   1املنـــاخي بـــيت املا ـــين والحاضـــز واملطـــحربل ر ط

 2014طباعة ونشز  ر 

 1/1000000الريئة العامة للمطا ة مارطة العزام مرياص  -3

امروريـــــــــــة العـــــــــــزامر وسارة الشراعـــــــــــةر قطـــــــــــم الا رـــــــــــاء الشرا ـــــــــــي.ر   -4

امرورية العزامر وسارة الحفسـيطر قطـم الا رـاء الشرا ـير بيانـات 

 شورة.زير من
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املحااــــــيل الحرليــــــة فــــــي املنــــــاطق سيموفــــــا ر راساــــــا رسيالــــــو سيالــــــو  ر  -5

الاضحوالية وحب  ةضحوالية ر ثزامة مليل ابـزاهيم محمـد ر مسـابم 

  . 1990الحعليم العالي اامعة املوال ر 

رسم ر ثواــــــــــل يــــــــــونظ ر  عمــــــــــد عبــــــــــد علــــــــــي ر املحااــــــــــيل الشيخيــــــــــة  -6

 1981مسبعةر اامعة املوال ر   والطعزية 

طــــيت اــــخز ر املحااــــيل الشيخيــــة والطــــعزيةر سار العحــــ   نااــــز   -7

  1990والورالق للنشز بلداس  ر مسابم الحعليم العالير

عـــــامز ر وضـــــو اميـــــل  ر ارـــــز الحليـــــر املنـــــاخي علـــــى الحنـــــوع الشرا ـــــي فـــــي  -8

( رضــالة مااطــحير زيــر منشــورة 2014-1960محافظــة بلــداس للمــدة )

 (.2017ر الية ال ربية ابو رحد اامعة بلداس ر 

وسارة النرــــل واملوااــــالت ر الريئــــة العامــــة ل)نــــواء الاويــــة العزاقيــــة  -9

 والزاد الشلشالير قطم املناثر بيانات زير منشورة.

 

 10-  Smild. K.W. The influenence of some   

invironmental factors on growth and dcvelopment 

of sesamum indcum L Medel l and bouw hopesch 

wageningon  1960   

 (11) .Suryavonshi . G. B: V. S pawar and S K R 

ansing Effect of sowing dale on yield and yield 

altibutes of sesamum Annals of plant physioiogy 

1990 Weiss   E. A. OIL    seed  crops  

long  monlne – New York  U. S . A . 1983 
12)

)
-
 

(11) -www.B abyion . E .DU . Iq / uobcoiges 

 

 الهوامش
                                                           

نااز  طيت اخز ر املحاايل الشيخية والطعزيةر سار العح   (1)

 .28ر ف 1990والورالق للنشز بلداس  ر مسابم الحعليم العالير

 ثواــــل يــــونظ رسم و عمــــد عبــــد علــــي ر املحااــــيل الشيخيــــة والطــــعزية   (2)

 .41ر ف1981مسبعةر اامعة املوال ر  

 58ر فثوال يونظ رسم و عمد عبد علي ر مردر ضابق  ( 3)

 

يوضـب محمـد علــي  ـاثم الرـذالر ضــالم هـاثب الابـورا  ر  الحليــر املنـاخي بــيت  ( 4)

ر  2014ر سار ا مد الـدبا  طباعـة ونشـز بلـداس  ر  1املا ين والحاضز واملطحربل ر ط

 7ف 
وضو اميل عامز  ر ارز الحلير املناخي على الحنوع الشرا ي في محافظة   (5)

( رضالة مااطحير زير منشورة ر الية ال ربية ابو 2014-1960بلداس للمدة )

 .259ر ف 2017رحد اامعة بلداس ر 

Weiss   E. A. OIL    seed  crops  long  monlne – New York  U. S . A . 

1983 (6)   

 

                                                                                                   
 اضاضيات في علم املناث الشرا ي هاثب ا مد الابورار رضالم  (7)

 .22ف.ر 2015رسار الزاية للنشز والحوس م رالارست عمات 1رط
 .59ر فثوال يونظ رسم و عمد عبد علي ر مردر ضابق(8)
  59املردرنخط ر ف  (9)
 .50ضالم هاثب ا مد الابورا ر مردر ضابق رف(10)
 .28نااز  طيت اخز ر مردر ضابق ر ف (11)

  .249وضو اميل عامز ر مردر ضابق ر  ف   (12)

 (13) www.  B abyion . E .DU . Iq / uobcoiges .  
 .59ر فثوال يونظ رسم و عمد عبد علي ر مردر ضابق  (14)

 .39ضالم هاثب ا مد الابورار مردر ضابق رف(15)

 33نااز  طيت اخز ر مردر ضابق ر ف  ( 16)
املحاايل الحرلية في املناطق راساا سيموفا رسيالو سيالو  ر   (17)

الاضحوالية وحب  ةضحوالية ر ثزامة مليل ابزاهيم محمد ر مسابم 

  313ر ف  1990الحعليم العالي اامعة املوال ر 
  .59ر مردر ضابقر  ف ثوال يونظ رسم و عمد عبد علي  (18)

 (19)
Suryavonshi  G B V S pawar and S K R ansing 

Effect of sowing dale on yield and yield altibutes 

of sesamum Annals of plant physioiogy 1990 u 2 : 

257-259      
  .  313مردر ضابقر ف راساا سيموفا رسيالو سيالو  ر   (20)
 . 60-59ر مردر ضابقر ف  ثوال يونظ رسم و عمد عبد علي  (21)

 (22)
Smild KW The influenence of some   

invironmental factors on growth and dcvelopment 

of sesamum indcum L Medel l and bouw hopesch 

wageningon  1960  60 (5) : 1-70      
  .60-59ر  ف ثوال يونظ رسم ر مردر ضابق  (23)
  .  313مردر ضابقر ف راساا سيموفا رسيالو سيالو  ر   (24)
  .269ر مردر ضابق ر  ف  وضو اميل عامز   (25)
  .269ر مردر ضابق ر  ف راساا سيموفا رسيالو سيالو   (26)
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Abstract:  

The study of the effect of climate 

variability in the cultivation and 

production of sesame plant in Babil 

Governorate for the period 1985-2014. 

The study showed that when comparing 

the actual number of hours of brightness 

during the sesame period, it was 

appropriate in June, July, The months of 

April, May, and October were less than 

the minimum for growth in the study 

area. 

The study showed that when comparing 

the minimum temperature with the 

minimum thermal limits of sesame in the 

study area during the months of April and 

Mayes as inappropriate for early and late 

planting. The comparison of the highest 

temperature levels during the sesame 

growth period was appropriate in April, 

May, June, and October, while the 

months and months were higher than the 

maximum growth rate in the study area. 

When compared to normal temperatures 

during the growth season, Close to 

optimal thermal limits in April and 

October in the study area 

The study showed that when comparing 

the requirements of the crop of wind 

speed with the potential of the station of 

the study area during the period of growth 

of the crop for early agriculture starts low 

at the beginning of the crop growth 

season but exceeds the requirements of 

the crop where it is clear that the wind 

speed is higher than the required rate of 

the crop, The crop yield during the 

growth period needs water in June, July, 

August and September, while the crop 

yield during the growth period needs 

                                                                                                   

water in June, July, August and 

September. Quantity There is no rainfall 

in the study area, so plant cultivation 

depends on irrigation water. 

Statistical analysis has shown that sesame 

production depends on a range of 

independent variables 

(X1 = x2 = min., X6 = relative humidity% 

X8, solar radiation hour / day) and high 

degree of significance. This is confirmed 

by the t-Test. The R- Of the variables that 

flow the amount of sesame crop yield 

attributed to those variables. 
 


