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 :تــــــامللذم

  -: مشكلت الذراصت

) َل جؤزغ زصائص الغػىبت اليؿبُت في مداقظت الىجل في 

 لػؿل الىدل ( ؟املخخىي اإلاائي 

 -الفرضيت :

جؤزغ زصائص الغػىبت اليؿبُت في مداقظت الىجل في  )

 املخخىي اإلاائي لػؿل الىدل (

  -: الهذف مً الذراصت

تهضف الضعاؾت الى الٌشل غً جأزحر زصائص الغػىبت اليؿبُت )

 املخاقظت(في مداقظت الىجل في املخخىي لػؿل الىدل اإلاىخج في 

 

  -الحذود املكاهيت ملىطلت الذراصت :

 في مداقظت الىجل ,       
ً
جخمثل خضوص  مىؼهت الضعاؾت مٍاهُا

إخضي مداقظاث الكغاث ألاوؾؽ , والتي جهؼ حىىب ؾغب 

ؼت ) ،  ¯29)- (21  ،¯50(, بحن صائغحي غغض )1الػغام، زٍغ

32 )( وزؼى ػُى ,
ً
 , °( 44، ¯ 45) -°( 42، ¯50شماال

ً
شغنا

جدضَا مً الشماُ مداقظت يغبالء ومً الشماُ الشغقي  

مداقظت بابل, ومً الشغم مداقظخا الهاصؾُت واإلاثنى , 

ومداقظت الاهباع مً الؿغب وجداصص اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت 

ما  , وحشٍل2( يم28824مً الجىىب , جبلـ مؿاخت املخاقظت )

,  ( 1) 2( يم435052%( مً مؿاخت الػغام البالؿت )6,6وؿبخه )

 أجر خصائص الرطوبت اليضبيت في املحتوى املائي لعضل الىحل

 في محافظت الىجف 

 *مىال شىين علي العبادي

 وضريً عواد الجصاوي

افيت  حامعت الكوفت / كليت التربيت للبىاث / كضم الجغر

 امللخص  امللالتمعلوماث 

: جاريخ امللالت تهضف الضعاؾت الى الٌشل غً ازغ زصائص الغػىبت اليؿبُت في مداقظت الىجل في املخخىي اإلاائي لػؿل          

 غً 
ً
بي (، قظال الىدل، واغخمضث الضعاؾت بشٍل غام غلى اإلاىهج الاؾخيخاجي ) الاؾخيباػي ( واإلاىهج )الخجٍغ

 اإلاُضاوي والخدلُل والخػلُل والغبؽ .اؾخػماُ اؾالُب اإلاسح 

ت اجضح بأن لها جأزحر مباشغ غلى وبػض مهاعهت         مىاغُض الكغػ في مىؼهت الضعاؾت ووؿب الغػىبت الجٍى

، وحػض طمً الػىامل اإلاؿاغضة غلى جهلُل جٍالُل 
ً
 واهسكاطا

ً
 اعجكاغا

ً
املخخىي اإلاائي للػؿل اإلاكغوػ خضًثا

ت للخض مً مدخىي الغػىبت في الػؿل الاهخاج صون الخاحت الى  مػالجت الػؿل بئزظاغه للمػالجت الخغاٍع

ض مً جٍالُل الاهخاج، ا جٍؼ غلُه قأن وؿب الغػىبت في الػؿل اإلاكغوػ في مىؼهت الضعاؾت وقو  والتي بضوَع

مخؼ به اإلاىؼهت الىخائج التي جم الخىصل اليها ال جدخاج الا الهلُل مً الخىظُج وبالؼغم الخهلُضًت، وطلَ إلاا جخ

 مً مىار حاف اط ٌؿاغض غلى اهخاج اهىاع مً الاغؿاُ وقو  اإلاىاصكاث الػاإلاُت ليؿب الغػىبت في الػؿل.

ش الاؾخالم:   30/6/2022 جاٍع

ش الخػضًل :   7/7/2022  جاٍع

ــــغ: ـــُى اليــشــ   26/7/2022 نبــ

  22/9/2022 مخىقغ غلى الىذ:
   

  املفتاحيت :الكلماث 

 ،  املخخىي اإلاائي ،  الغػىبت اليؿبُت

 .غؿل الىدل
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ا مً اعبػت أنظُت , جظم غشغ هىاحي  جخألل املخاقظت إصاٍع

ؼت ) ( , وهى نظاء 1( والجضُو )2مخباًىت في مؿاختها  زٍغ

ظم مغيؼ نظاء الىجل )2(يم27657الىجل ) ,  2(يم1029, ٍو

ت  ) ,  2(يم25400شبٌت ), وهاخُت ال 2(يم1228وهاخُت الخُضٍع

و ًخألل مً مغيؼ نظاء الٍىقت )   2( يم 430ونظاء  الٍىقت )

ت  2(يم228وهاخُت الػباؾُت )  2(يم 95 , وهاخُت الخٍغ

خٍىن مً مغيؼ نظاء  2(يم737, ونظاء اإلاىاطعة ) 2(يم107) ٍو

, ونظاء اإلاشخاب  2( يم265, وهاخُت الخحرة ) 2(يم63اإلاىاطعة )

, وهاخُت  2(يم132مغيؼ نظاء اإلاشخاب ) ًخألل مً 2( يم409)

 ( . 1حضُو ) 2(يم277الهاصؾُت )

و  -: الحذود السماهيت جخمثل بػام الضعاؾت وطلَ غً ػٍغ

البُاهاث التي جم الخصُى غليها مً اإلاؤؾؿاث اإلاػىُت مخمثلت ب 

ت والغصض الؼلؼالي، الهُأة  )وػاعة الىهل الهُأة الػامت لألهىاء الجٍى

ت ػعاغت مداقظت الىجل، حمػُت هدالي الػامت للمؿاخ ت، مضًٍغ

الىجل الخسصصُت، مغيؼ ابدار هدل الػؿل الػغاقي، قظال 

غً الضعاؾت اإلاُضاهُت التي جؼلبتها الضعاؾت ويظلَ الضعاؾت 

بُت لػام   (.2021الخجٍغ

الوحذاث الاداريت ملحافظت الىجف بحضب  (1حذول )

 الكليتاملضاحت ووضبتها املئويت مً املضاحت 

 2اإلاؿاخت يم الىاخُت الهظاء

  
ت للمؿاخت %  اليؿبت اإلائٍى

 3.57 1029 مغيؼ نظاء الىجل

 
ت  4.26 1228 الخُضٍع

 
 88.12 25400 الشبٌت

 27657 املجمىع
 

 0.33 95 مغيؼ نظاء الٍىقت

 
 0.79 228 الػباؾُت

 
ت  0.37 107 الخٍغ

 430 املجمىع
 

 0.22 63 مغيؼ نظاء اإلاىاطعة

 
 0.92 265 الخحرة

 328 املجمىع
 

 0.46 132 مغيؼ نظاء اإلاشخاب

 
 0.96 277 الهاصؾُت

 409 املجمىع
 

 مجمىع مؿاخت املخاقظت
 

28824 100 

 . 2020املصذر : حمهوريت العراق , الهيأة العامت للمضاحت  , بغذاد .   
 

 (موكع مىطلت الذراصت مً العراق1خريطت )

 
العراق , الهيأة العامت للمضاحت , خريطت العراق املصذر : حمهوريت 

 م. 2020الاداريت , بغذاد . 
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 (الوحذاث إلاداريت في محافظت الىجف2خريطت )

 
وزارة املوارد املائيت ، الهيئت العامت للمضاحت ، املصذر : حمهوريت العراق، 

 .2020كضم إهتاج الخرائط ، 
 

  - امللذمت :

غؿل الىدل هاجج ػبُعي ًصىػه الىدل مً الغخُو الظي        

دخىي غلى 18صىػه الىباث، ًدخىي غلى الانل ) %( ماء ٍو

اث الغئِؿت اإلاخىقغة قُه وهي ) ؾٌغ الكايهت ( Fructoseالؿٌٍغ

%( و 35.28ؾٌغ الػىب بيؿبت )( Glucose%( و ) 40.35بيؿبت )

(Sucrose ) ( ٌػ5-0ؾٌغ اإلاائضة بيؿبت ،)% ض الػؿل ػػام

(، وله الىان وهٌهاث 3.9( له ٌؿاوي )PHخامض ي وعنم اُ)

مخػضصة جمحٍز جيشأ مً الاصباؽ الىباجُت واإلاىاص الازغي التي جكغػ 

 .(2)مؼ الغخُو

  -( اؾم غغبي , اما اَم اإلاصؼلخاث اإلاغجبؼت به :70وله هدى )

ض وؿبت اإلااء قُه  -العضل الىاضج :- ًهصض به الػؿل الظي ال جٍؼ

 %( مً مجمل مٍىهاجه .21غً ) 

ًهصض به الػؿل الظي جم اؾخدصاله مً  -العضل املفروز:-

زالًا الىدل وقغٍػ بىؾاػت الت الؼغص اإلاغيؼي )الكغاػ( صون ان 

 ًخػغض لػملُاث الخصكُت والىضج.

ػض الػؿل الؿظاء الغئِـ للىدل ومصضع ػانخه , ج هىم الىدلت َو

له مً ؾٌغ زىائي الى ؾٌغ  بامخصاص الغخُو مً الىباجاث وجدٍى

ل َظٍ  اخاصي ) ؾٌغ الكايهت وؾٌغ الػىب ( وجبضأ غملُت الخدٍى

غىضما ًضزل الغخُو حىف الػاملت التي حمػخه وفي الخلُت 

ٌؿخٌمل الػامالث الػاؾالث ججكُل مدخىاٍ اإلاائي وجسمحٍر 

ٍل الغخُو الى غؿل زالزت غملُت جدى ، وجخظمً (3)وزؼهه 

ائي وآلازغان يُمُائُان ألاُو َى جسكُع  حؿُحراث اخضَا قحًز

ا ؾضص  ماث جكغَػ اإلاؿخىي مً اإلااء، والثاوي والثالث إطاقت أهٍؼ

ت لخسكُع حجم  ل َظٍ الػملُاث طغوٍع مػُىت في الىدل، ًو

لت   للِخكظ إلاضة ػٍى
ً
 نابال

ً
ً اإلاؼلىب ولجػل الَػؿل مغيبا الخسٍؼ

 .(4)ػمل الٌثحر مً غامالث الىدِل لخدهُو َظٍ الخؿحراثلظا ح

:
ً
 -خصائص الرطوبت اليضبيت في محافظت الىجف : -اوال

حػض الغػىبت اليؿبُت مً الػىاصغ اإلاىازُت اإلاهمت التي لها       

جأزحر مباشغ غلى الصكاث الىىغُت لػؿل الىدل ، اط جضزل في 

ٍىن للػؿل املخخىي اإلاائي للػؿلجدضًض  الهضعة غلى  ٍو

ًاهذ الغػىبت  امخصاص الغػىبت مً الهىاء املخُؽ به اطا 

ً ايثر مً ) %( في خحن ًكهض الػؿل مً 60اليؿبُت إلاٍان الخسٍؼ

اث الغػىبت اليؿبُت املخُؼت به  .(5)عػىبخه غىض اهسكاض مؿخٍى

جدباًً مػـضالث الغػىبت اليؿبُت اإلاسجلت في مداقظت الىجل  

بحن الجضُو ) ( بأن اإلاػضُ الؿىىي الػام 2مً شهغ إلى آزغ ٍو

ظهغ إن الخباًً في مػضالث  42للغػىبت اليؿبُت )  %( ، ٍو

ًخأزغ بالؿحر الػام لضعحاث الخغاعة، قػىض الغػىبت اليؿبُت 

في الجى، في خحن أن اعجكاع  اعجكاع مػضالتها جهل الغػىبت اليؿبُت

الغػىبت اليؿبُت في الجى ًتزامً مؼ اهسكاض صعحاث الخغاعة 

 قالػالنت بُنهما غٌؿُت.
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بحن الجضُو ) (  بأن أصوى مػضالث الغػىبت 1( والشٍل )  2ٍو

غان ، جمىػ ،  اليؿبُت حسجل في ازىاء الكصل الخاع لألشهغ) خٍؼ

الي وهي ألاشهغ التي %( غلى الخى 24،  22، 25آب (  لخصل إلى )

جغجكؼ قيها مػضالث صعحاث الخغاعة بشٍل يبحر واوػضام حؿانؽ 

الامؼاع َظا ما ًجػل مً اإلاىؼهت طاث زصائص مىازُت حاقت 

مما ًجػل  مً اإلاضة التي جخىقغ قيها الغػىبت في الجىإلاضة اػُى 

 . مً ؾمت الجكاف هي الؿائضة

ًاهىن قسجلذ أغلى مػضالتها في ازىاء الكصل الباع  ص لألشهغ) 

ًاهىن الثاوي وشباغ(  قخصل إلى ) % (غلى  67،57, 65ألاُو و

 غً 
ً
الخىالي ،إط جىسكع صعحاث الخغاعة في َظٍ ألاشهغ قظال

اعجكاع نُم حؿانؽ الامؼاع وحػغض اإلاىؼهت إلى يخل َىائُت باعصة 

 عػبه في َظٍ ألاشهغ. 

محطت املعذالث الشهريت للرطوبت اليضبيت % في  (2الجذول )

 (2020-1988الىجف املىاخيت للمذة)

 الغػىبت اليؿبُت % الاشهغ

 67 ًاهىن الثاوي

 57 شباغ

 48 آطاع

 41 هِؿان

 31 ماٌـ

غان  25 خٍؼ

 22 جمىػ 

 24 أب

 ُ  29 أًلى

 ُ ً ألاو  40 حشٍغ

ً الثاوي  56 حشٍغ

 ُ  65 ًاهىن ألاو

 42 اإلاػضُ الؿىىي 

لألهواء الجويت والرصذ السلسالي في املصذر: وزارة الىلل ،الهيأة العامت 

 .2021العراق، كضم املىاخ، بياهاث غير ميشورة،

 

في محطت  %املعذالث الشهريت للرطوبت اليضبيت  (1الشكل )

 (2020 -1988الىجف املىاخيت للمذة)

 

 (2املصذر: باالعتماد على بياهاث الجذول )  
 

:
ً
 الىجف: التوزيع املكاوي لخالًا الىحل في محافظت-جاهيا

( مىانؼ بىانؼ  8( زلُت هدل في ) 40غمل الباخث غلى وطؼ )     

( زالًا للمىنؼ الىاخض وطلَ إلاخابػت وشاغ الخلُت واهخاحُتها 5)

والخصُى غلى غُىاث مً الػؿل في بِئاث مخىىغت مً املخاقظت 

وطلَ لخدلُلها ومػغقت مضي جأزحر الغػىبت اليؿبُت في املخخىي 

 اإلاائي لها .

غ  حؼ ؾبب اغخماص زالًا الىدل اإلاىػغت مً نبل الباخث وطلَ ٍو

 لخىخُض اصاعة جلَ الخالًا وقو ؾُام مدضص ٌػخمض غلى ما ًلي :

 اغخماص هىع زالًا مىخض ) زالًا خضًثت الهٌؿترور (. -1

 اغخماص هىع هدل واخض ) هجحن مدلي مىخسب ( . -2

اغخماص اؾخػماُ شمؼ اؾاؽ ػبُعي في بضاًت اإلاىؾم وغضم  -3

 الاػاعاث الهضًمت لٍي ال جؤزغ زىاص الػؿل.

عؾم ان الخىهل باإلاىاخل ٌػض مً الاؾالُب الجُضة لإلهخاج الا  -4

.
ً
 واًجابا

ً
 ان َظٍ اإلاىانؼ ظلذ زابخت إلاػغقت جأزحر البِئت قيها ؾلبا

ت التي  -5 غضم اؾخػماُ اي هىع مً الػالحاث واإلاظاصاث خٍُى

 جؤزغ في الاهخاج .

 غخماص اي هىع مً اهىاع الخؿظًت اإلاظاقت.غضم ا -6

ًاهىن الثاوي لػام          جم جثبُذ الخالًا في اإلاىانؼ في شهغ 

ًاهىن الاُو لػام )2021) (  واغخماص 2021( لؿاًت نهاًت شهغ 

 
ً
ت ومخابػت وشاغ الىدل واهخاحه جبػا حضُو للمغانبت الضوٍع

0

50

100

 %الرطوبة النسبية 
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جاث عخُهُت لكصُى الؿىت والبِئت التي جدُؽ به مً مىار وهبا

  -وجم ازخُاع اإلاىانؼ غلى اؾاؽ :

ازخالف اإلاىؼهت الجؿغاقُت، وازخالف الخصائص الؼبىؾغاقُت  

) الاعجكاغاث، الخظاَعـ، التربت ( ويظلَ ازخالف وجىىع الىباجاث 

 الغخُهُت وجم ازخُاع اإلاىانؼ الخالُت :

 -:  مىحل هاحيت الحريت -1

الشماُ الشغقي مً مداقظت  ًخمثل َظا اإلاىنؼ  في انص ى         

ؼت ) م( غً 25-20( غلى اعجكاع )3الىجل يما مىضح في الخٍغ

مؿخىي ؾؼذ البدغ طمً مىؼهت اخىاض الانهاع املجاوعة لهىع 

يُت. جُت ػُيُت ؾٍغ  ابً هجم طاث جغبت مٍؼ

 -:  مىحل هاحيت العباصيت -2

ًخمثل َظا اإلاىنؼ في شماُ شغم مداقظت الىجل يما          

ؼت ) مىضح ا نهغ الكغاث )شؽ 3في الخٍغ ( والتي ًمغ غبَر

الػباؾُت( وغلُه جم ازخُاع اإلاىنؼ طمً مىؼهت ايخاف الانهاع 

 م( قىم مؿخىي ؾؼذ البدغ.25-20وغلى اعجكاع ) 

 -مىحل كضاء الكوفت : -3 

ؼت )        ( مىنؼ اإلاىدل، اط ًهؼ في شماُ شغم 3جبحن الخٍغ

م( قىم مؿخىي ؾؼذ 30-25مداقظت الىجل غلى اعجكاع )

يم ( مً نهغ الكغاث )شؽ الٍىقت 3البدغ، ًهؼ اإلاىدل غلى بػض )

 ( طمً مىؼهت نهاًاث ايخاف الانهاع ممخضة الى الهظبت الؿغبُت .

 -مىحل كضاء املىاررة : -4

ؼت )ًه         ( في الجؼء الجىىبي 3ؼ َظا اإلاىدل بدؿب الخٍغ

 الشغقي مً املخاقظت وغلى اعجكاع 

م( قىم مؿخىي ؾؼذ البدغ طمً مىؼهت ايخاف  25- 20) 

 الانهاع باججاٍ الهظبت الؿغبُت.

 - مىحل كضاء املشخاب : -5

ًهؼ َظا اإلاىدل في الجؼء الجىىبي الشغقي مً مداقظت       

 25- 20ؼهت ايخاف الانهاع وغلى اعجكاع )الىجل بالهغب مً مى

 م( قىم مؿخىي ؾؼذ البدغ.

 -: مىحل هاحيت اللادصيت -6 

ًهؼ َظا اإلاىدل في الجؼء الجىىبي الشغقي مً مداقظت       

الىجل طمً مىؼهت اخىاض الانهاع ؾغب نهغ الكغاث باججاٍ 

م( قىم 25-20الهظبت الؿغبُت وهي مىؼهت جهؼ غلى اعجكاع )

 ؼذ البدغ.مؿخىي ؾ

 -مىحل هاحيت الحيذريت : -7

ًهؼ َظا اإلاىدل شماُ مداقظت الىجل طمً مىؼهت ايخاف        

م( قىم 40-30الانهاع باججاٍ الهظبت الؿغبُت غلى اعجكاع )

 مؿخىي ؾؼذ البدغ.

 -مىحل كضاء الىجف: -8

ًهؼ َظا اإلاىدل في الؼغف الشغقي إلاىسكع بدغ الىجل اط         

م( غً مؿخىي ؾؼذ البدغ طمً الخاقت 10اع )ًٍىن غلى اعجك

الشغنُت للهظبت الؿغبُت )مىؼهت الىصًان ( بالهغب مً ػاعاث 

 الىجل .

اكع هحل العيىاث في محافظت الىجف (3خريطت )  جوزيع مو
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 على :
ً
 الذراصت امليذاهيت الباحث. -1 املصذر: عتمادا

 على خريطت -2
ً
( ، Elevationالارجفاع الركميت ) اعتمادا

http://www.diva-gis.org بوصاطت البرهامج ،  /GIS (10,2,1)   . 
 

:
ً
 مواعيذ فرز العضل وكميت الاهتاج ملىاحل الذراصت :  -جالثا

( ان مخىؾؽ اهخاج مىاخل الضعاؾت مً 3ًبحن الجضُو )       

( ، ونض جصضعث هاخُتي 2021يؿم ( لػام ) 7.25الػؿل بلـ ) 

ت والػباؾُت في يمُ يؿم( 9ت الاهخاج اط بلؿذ يمُت الاهخاج )الخٍغ

يؿم  8في يال اإلاىدلحن، ًليها مىدل الٍىقت اط بلؿذ يمُت اهخاحه )

ت والىجل في اإلاغجبت الثالثت بٌمُت  (، جأحي مىاخل اإلاىاطعة والخُضٍع

يؿم ( اما مىدلي اإلاشخاب والهاصؾُت قهض 7الاهخاج اط بلؿذ )

ؿم ( وغلى الخىالي، اما مىغض ي 5, 6حاءا باإلاغجبت الازحرة بىانؼ )

ت ،  قغػ الػؿل قهض بضأ في شهغ )هِؿان( مً الػام إلاىانؼ ) الخٍغ

يؿم ( باإلاخىؾؽ لٍل  2الػباؾُت ، الىجل ( وبٌمُت اهخاج بلؿذ )

( غُىاث زالُ الشهغ اإلاظًىع، اما في شهغ 3مىدل وجم حمؼ )

ماٌـ قهض جم حمؼ يمُت مً الػؿل لجمُؼ اإلاىانؼ اإلاخمثلت 

ت، الػباؾُت، الٍىقت، اإلاىاطعة، اإلاشخاب، بم ىاخل ) الخٍغ

ت، الىجل ( ونض بلـ مخىؾؽ يمُاث الاهخاج )  الهاصؾُت، الخُضٍع

( 8يؿم ( وغلى الخىالي، ونض جم حمؼ ) 2، 3، 2، 3، 3، 3، 2، 3

غان قلم ٌشهض اهخاج ألي مىنؼ  غُىاث لهظا الشهغ، اما شهغ خٍؼ

ت بٌمُت بلؿذ ) يؿم( وغُىت واخضة زالُ 2ؾىي مىدل الخُضٍع

َظا الشهغ، اما شهغ جمىػ قهض جم حمؼ يمُت مً مىاخل ) 

ت، الػباؾُت، الٍىقت، اإلاىاطعة، اإلاشخاب، الهاصؾُت ( وبلـ  الخٍغ

( غُىاث 5يؿم( لٍل مىدل وجم حمؼ )2مخىؾؽ يمُاث الاهخاج )

زالُ َظا الشهغ، اما شهغ )اب( قلم ًًٌ َىاى اهخاج للػؿل 

يؿم (، اما ازغ 2ػباؾُت بمخىؾؽ اهخاج بلـ ) ؾىي في مىدل ال

ًان مخىؾؽ  ً الثاوي( و مىغض لكغػ الػؿل قٍان في شهغ )حشٍغ

ت، الػباؾُت، الٍىقت، اإلاىاطعة، اإلاشخاب،  اهخاج مىاخل )الخٍغ

ت، الىجل ( نض بلـ )   3، 2، 1، 1، 2، 3، 1، 2الهاصؾُت، الخُضٍع

 .( غُىاث زالله8يؿم ( وغلى الخىالي وجم حمؼ )

 

 (2021( مواعيذ فرز العضل ومتوصط اهتاج الخليت في مىاحل الذراصت لعام  )3حذول ) 

غان ماٌـ هِؿان اطاع شباغ 2ى اإلاىنؼ/ الاهخاج يم ُ  اب جمىػ  خٍؼ  مجمىع اهخاج الخلُت 1ى 2ث 1ث أًلى

ت  9 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 الخٍغ

 9 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 الػباؾُت

 8 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 الٍىقت

 7 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 اإلاىاطعة

 6 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 اإلاشخاب

 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 الهاصؾُت

ت  7 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 الخُضٍع

 7 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 الىجل

 7.25 0 1.9 0 0 0.2 1.5 0.2 2.6 0.75 0 0 0 مخىؾؽ الاهخاج

 8 0 0 1 6 1 8 3 0 0 0 مجمىع الػُىاث
 

27 

 الذراصت امليذاهيت. 
ً
 املصذر: الباحث اعتمادا

:
ً
 -املحتوى املائي للعضل املفروز : -رابعا

        
ً
حػض عػىبت الػؿل مً الصكاث الىىغُت اإلاهمت اط حػض مؤشغا

 لىضج الػؿل ومضي صالخُخه لالؾتهالى وجهاؽ غً 
ً
مهما

هه الٌثاقت الىىغُت للػؿل، ًل غؿل اطا ػاصث وؿبت  ػٍغ

%( ًٍىن غؿل ؾحر هاضج ال ًصلح للخؼن 20الغػىبت قُه غلى )

الػاإلاُت للػؿل  والخػبئت او لالؾتهالى البشغي وقو اإلاػاًحر
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 sugar، وطلَ لىحىص اهىاع مً الخمائغ في الػؿل )(6)اإلاكغوػ

tolerant yeasts ىػ ( حػمل غلى جدلل ؾٌغي الكغيخىػ والٍلًى

بىحىص اإلااء لخدىلها الى يدُى وزاوي اويؿُض الٌغبىن، بػضَا 

ا  لظا  جخدلل الى خمع الخلَُ وماء بمؿاغضة اهىاع مً البٌخحًر

 خسمغ طا ػػم خمض ي.ًٍىن الػؿل اإلا

ان اإلاصاصع الاولى لهظا الخسمغ هي التربت والىباث واصواث الكغػ  

 غً الغػىبت 
ً
ب الهضًمت للػؿل، قظال ؾحر الىظُكت والىساٍع

ت قالػؿل له الهضعة غلى امخصاص الغػىبت مً الهىاء  الجٍى

ً ايثر مً  ًاهذ الغػىبت اليؿبُت إلاٍان الخسٍؼ املخُؽ به اطا 

اث  %( في خحن60) ًكهض الػؿل مً عػىبخه غىض اهسكاض مؿخٍى

 (7)الغػىبت اليؿبُت املخُؼت به
ً
، َظا وحػمل صعحاث الخغاعة اًظا

غلى الاؾغاع في غملُت الخسمغ واجالف الػؿل قػملُت الخسمغ 

 في الػؿل ؾحر الىاضج اإلاىحىص في الخلُت 
ً
َظٍ ال جدضر اػالنا

 باإلااء ومهما ػالذ مضة زؼه
ً
ًان مشبػا ه الن صعحاث الخغاعة مهما 

دضر الخسمغ غىضما ٌم30في زلُت الىدل ال جىهص غً ) ( ٍو

 ال ًدضر الخسمغ ٌم30-10جصل صعحاث الخغاعة ما بحن )
ً
( غمىما

 بؿبب الاؾتهالى اإلاباشغ للػؿل مً نبل 
ً
صازل الخالًا اًظا

الىدل او الػمل غلى جىظُجه، لظا جسخلل الٌثاقت الىىغُت 

ىاؾم املخخلكت قالػؿل الغبُعي ًٍىن للػؿل غىض قغٍػ في اإلا

كي وجصل مػضالث الغػىبت   مً الػؿل الخٍغ
ً
 انل هضجا

ً
ؾالبا

 مً )20قُه الى )
ً
 .(8)%(18%( بضال

و حهاػ قدص عػىبت الػؿل بىؾاػت حهاػ نُاؽ   غً ػٍغ

الالٌترووي جبحن Misco) ( هىع )Refractometerاهٌؿاع الظىء )

اإلاىخج في مىاخل مىؼهت الضعاؾت ( بأن الػؿل 4بدؿب الجضُو )

ت،  في ازىاء شهغ )هِؿان( اي اإلاىؾم الغبُعي في ًل مً ) الخٍغ

ًان وؿبت الغػىبت قُه ) %(  19، 20، 19الػباؾُت، الىجل( 

وغلى الخىالي واإلاػضُ الػام لغػىبت الػؿل في َظا الشهغ 

%(، اما في شهغ )ماٌـ( قيؿبت الغػىبت في الػؿل اإلاىخج 19.3)

ت، الػباؾُت، الٍىقت، اإلاىاطعة، اإلاشخاب، الهاصؾُت، في )  الخٍغ

ت، الىجل ( هي )  %(  18، 19، 20، 20، 19، 18، 19، 19الخُضٍع

غان في مىدل 19وغلى الخىالي بمػضُ ) %(، اما في شهغ خٍؼ

ت قيؿبت الغػىبت في الػؿل اإلاىخج هي ) %(، في خحن 18الخُضٍع

، 19، 18، 17، 18، 19ًاهذ وؿب الغػىبت في شهغ )جمىػ( هي )

ت، الػباؾُت، الٍىقت، اإلاىاطعة، 18، 19، 19 %( في ًل مً )الخٍغ

ت، الىجل ( وغلى الخىالي وبمػضُ  اإلاشخاب، الهاصؾُت، الخُضٍع

%(، اما شهغ )اب( واهخاج مىدل الػباؾُت قٍاهذ وؿبت 18.4)

ً الثاوي قخبحن ان وؿبت 17الغػىبت قُه ) %(، اما في شهغ حشٍغ

ًاهذ ) الغػىبت في ، 18، 18، 19، 19، 17، 18، 18اهخاج اإلاىانؼ 

ت، الػباؾُت، الٍىقت، اإلاىاطعة، اإلاشخاب، 17 %( في ًل مً )الخٍغ

ت، الىجل ( وغلى الخىالي وبمػضُ )  %(.18الهاصؾُت، الخُضٍع

اكع الذراصتاملحتوى املائي للعضل باليضبت املئويت عىذ ال (4حذول )  فرز في مو

غان ماٌـ هِؿان اطاع شباغ 2ى اإلاىنؼ ُ  اب جمىػ  خٍؼ  1ى 2ث 1ث أًلى

ت  0 18 0 0 0 19 0 19 19 0 0 0 الخٍغ

 0 18 0 0 17 18 0 19 20 0 0 0 الػباؾُت

 0 17 0 0 0 17 0 18 0 0 0 0 الٍىقت

 0 19 0 0 0 18 0 19 0 0 0 0 اإلاىاطعة

 0 19 0 0 0 19 0 20 0 0 0 0 اإلاشخاب

 0 18 0 0 0 19 0 20 0 0 0 0 الهاصؾُت

ت  0 18 0 0 0 19 18 19 0 0 0 0 الخُضٍع

 0 17 0 0 0 18 0 18 19 0 0 0 الىجل

 0 18.0 0 0 17.0 18.4 18.0 19.0 19.3 0 0 0مػضُ 
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 الغػىبت

 على حهاز كياش الرطوبت 
ً
 .الالكترووي Misco) ( هوع )Refractometer)املصذر: الباحث اعتمادا

 

   ( هوعRefractometer)حهاز كياش اهكضار الضوء  (1صورة)

( (Misco

 

املصذر: التلطت الصورة في محافظت الىجف / مركس ابحاث هحل العضل 

 2022-2-5العراقي بتاريخ 
 

غلى الغؾم مً غمل الىدل بؼبُػخه غلى جىظُج الػؿل     

عػىبت الػؿل( صازل الخالًا الا ان وؿب الغػىبت )جهلُل 

الخاعحُت جٍىن مؤزغة قُه بيؿب مسخلكت، حػض غملُت زخم 

ت غلى الػؿل اإلاىضج صاللت أولُت غلى  الػُىن الؿضاؾُت املخخٍى

ت غلى وؿب  هضج الػؿل لٌنها في وانؼ الخاُ نض جٍىن مدخٍى

ام لها غالُت مً الغػىبت الن زخم الػُىن الؿضاؾُت ًدخىي مؿ

 غً وحىص يمُاث 
ً
ت قظال الهضعة غلى امخصاص الغػىبت الجٍى

ب الؿحر مسخىمت  مً الػؿل الؿحر هاضجت في غضص مً الىساٍع

اصة في وؿب الغػىبت غىض الكغػ، لظا ًلجأ  ى ما ًترجب غلُه ٍػ َو

هخحن َما :  -الىداُ بػض الكغػ الى غملُت جىظُج الػؿل بؼٍغ

ٌػخمض قيها غلى وطؼ الػؿل بػض الخصكُت  -الؼغم الخهلُضًت : -1

ت واؾػت مكخىخت في مٍان  مً الشىائب في مىضجاث طاث قَى

ض او  هظُل وحاف صازل ؾغف مسصصت وجغيه لػضة اًام جٍؼ

ت ومضي قهض الػؿل للغػىبت  جىهص بدؿب وؿب الغػىبت الجٍى

 بشٍل ػبُعي.

ُ الػؿل اإلاكغوػ بػض حػخمض غلى اصزا -الؼغم الخضًثت: -2

الخصكُت في مٍائً مسصصت لجزع الغػىبت باغخماص جهلُب 

الػؿل وحػغطه لهىاء حاف مما ًهلل وؿب الغػىبت في الػؿل 

ت.  بىؾاػت غملُت الخبسغ صون الاغخماص غلى وؿبت الغػىبت الجٍى

 حهاز حذًث لتىضيج العضل (2صورة )

 
/ محافظت الىجف املصذر: مركس ابحاث هحل العضل العراقي     

1/9/2021. 

وبمهاعهت مىاغُض الكغػ في مىؼهت الضعاؾت ووؿب الغػىبت     

ت لػام ) ( جبحن ان لها 2( والشٍل )5( بدؿب الجضُو )2021الجٍى

 
ً
 اعجكاغا

ً
جأزحر مباشغ غلى املخخىي اإلاائي للػؿل اإلاكغوػ خضًثا

ًان مػضُ عػىبت الػؿل   قكي شهغ )هِؿان( اط 
ً
واهسكاطا

ًاهذ الغػىبت اليؿبُت لىكـ الشهغ لػام )19.3%) ( هي 2021( و

ت اإلاىسكظت غلى 46) %( قهض ؾاغضث مػضالث الغػىبت الجٍى
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 صون اإلاغوع بمغخلت 
ً
جهلُل املخخىي اإلاائي للػؿل اإلاكغوػ خضًثا

 الخىظُج اإلاىاجُت َظٍ اإلاحزة حؿاغض غلى جهلُل جٍالُل الاهخاج.

اث غلى الػٌـ مً غضص مً الضُو التي حػا  وي مً اعجكاع مؿخٍى

ت مما ًدؿبب في اعجكاع املخخىي اإلاائي إلهخاحُتها  الغػىبت الجٍى

ا الى مػالجت الػؿل بئزظاغه للمػالجت  مً الػؿل مما ًظؼَغ

ت إلاىؼ الخسمغ غبر اهظمت مؿلهت حػمل غلى الخهلُل مً  الخغاٍع

غ اهظمت  قهضان الغوائذ اإلاخؼاًغة في ازىاء جضقئخه، اط جم جؼٍى

كت للمؼاعغحن في مسخلل صُو الػالم للخض مً مدخىي مسخل

الغػىبت في الػؿل حػمل َظٍ الاهظمت اما غلى الدسخحن الخغاعي 

ل( او احهؼة ججكُل الػؿل اإلاؼىعة التي حػمل غلى  )اإلاٌُغوٍو

ججكُل الهىاء املخُؽ غبر احهؼة مخسصصت واحهؼة مخىىغت 

اصة وؿب جٍالُل الاهخا  . (9)جازغي اصث بالخالي الى ٍػ

(املعذالث الشهريت للرطوبت اليضبيت % في محطت 5الجذول )

 (2021الىجف املىاخيت لعام )

 الغػىبت اليؿبُت % الاشهغ

 63 ًاهىن الثاوي

 56 شباغ

 46 اطاع

 43 هِؿان

 31 ماٌـ

غان  23 خٍؼ

 20 جمىػ 

 23 اب

 ُ  27 اًلى

 ُ ً الاو  38 حشٍغ

ً الثاوي  62 حشٍغ

 ُ  64 ًاهىن الاو

 41 اإلاػضُ

املصذر: وزارة الىلل ،الهيأة العامت لألهواء الجويت والرصذ السلسالي في 

 .2022العراق، كضم املىاخ، بياهاث غير ميشورة،

 

 

ملارهت معذالث املحتوى املائي للعضل املفروز  (2شكل )

 بمعذالث الرطوبت اليضبيت لىفط الاشهر

 
 ( .5والجذول ) (4املصذر: الباحث باالعتماد على الجذول )

 

اما في شهغ )ماٌـ( قأن مػضُ عػىبت الػؿل في مىؼهت      

ًاهذ ) %( والغػىبت اليؿبُت لىكـ الشهغ هي 19الضعاؾت 

غان، جمىػ، اب، 31) %(، ومػضالث الغػىبت اليؿبُت لألشهغ )خٍؼ

ًاهذ )2ث %( غلى الخىالي ؾاغضث غلى اهخاج 62، 23، 20، 23( 

ض قيها وؿب  %( في انص ى 19الغػىبت غً )اغؿاُ ال جٍؼ

و الجضُو ) ( ان َىاى جباًىاث 4مػضالتها، وجبحن يظلَ غً ػٍغ

بؿُؼت في مػضالث عػىبت الػؿل اإلاكغوػ لىكـ الشهغ في مىانؼ 

 غلى هىع الؿؼاء الىباحي زاصت 
ً
مىؼهت الضعاؾت وطلَ اغخماصا

ت في اإلاىؼهت. ض مً وؿبت الغػىبت الجٍى  مدصُى )الغػ( الظي ًٍؼ

قأن وؿب الغػىبت في الػؿل اإلاكغوػ في مىؼهت الضعاؾت غلُه 

وقو الىخائج التي جم الخىصل اليها ال جدخاج الا الهلُل مً 

و جىظُجه بالؼغم  مًٌ قػل طلَ غً ػٍغ الخىظُج ٍو

الخهلُضًت، إلاا جخمخؼ قُه اإلاىؼهت مً مىار شبه حاف اط ٌؿاغض 

ُت ليؿب غلى اهخاج اهىاع مً الاغؿاُ وقو  اإلاىاصكاث الػاإلا

 الغػىبت في الػؿل.

 الاصتيتاحاث :

جدباًً مػـضالث الغػىبت اليؿبُت في مداقظت الىجل  مً       

%( ،  42شهغ إلى واإلاػضُ الؿىىي الػام للغػىبت اليؿبُت بلـ ) 

بالؿحر الػام لضعحاث الخغاعة، قػىض اعجكاع َظا الخباًً  ًخأزغ

خحن أن اعجكاع مػضالتها جهل الغػىبت اليؿبُت في الجى، في 
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الغػىبت اليؿبُت في الجى ًتزامً مؼ اهسكاض صعحاث الخغاعة 

قالػالنت بُنهما غٌؿُت، وان أصوى مػضالث الغػىبت اليؿبُت 

أغلى مػضالتها مً الؿىت، اما  حسجل في ازىاء الكصل الخاع

 قسجلذ في ازىاء الكصل الباعص مً الؿىت.

يخهي في  ًبضأ قغػ الػؿل في مداقظت الىجل في شهغ )هِؿان( ٍو

ً الثاوي( وبلـ مخىؾؽ اهخاج مىاخل الضعاؾت مً  شهغ )حشٍغ

(، ونض بلؿذ مػضالث املخخىي 2021يؿم ( للػام ) 7.25الػؿل ) 

طمً الاغؿاُ ( والتي حػض  19.3- 17اإلاائي للػؿل اإلاكغوػ بحن )

اإلاػاًحر الػاإلاُت للػؿل الىاضجت والصالخت لالؾتهالى وقو 

للغػىبت اليؿبُت جأزحر مباشغ غلى املخخىي اإلاائي للػؿل  ,اإلاكغوػ

 اط ؾاغضث 
ً
 واهسكاطا

ً
 في مىؼهت الضعاؾت اعجكاغا

ً
اإلاكغوػ خضًثا

مػضالث الغػىبت اليؿبُت اإلاىسكظت في اشهغ الكغػ الاولى غلى 

 صون اإلاغوع 
ً
بمغخلت جهلُل املخخىي اإلاائي للػؿل اإلاكغوػ خضًثا

 الخىظُج مما ٌػمل غلى الخهلُل مً جٍالُل الاهخاج.

وان اهىاع الاغؿاُ التي اهخجذ في مىؼهت الضعاؾت ال جدخاج الا 

الهلُل مً الخىظُج وبالؼغم الخهلُضًت البؿُؼت، وطلَ إلاا جخمخؼ 

به اإلاىؼهت مً مىار حاف ٌؿاغض غلى اهخاج اهىاع مً الاغؿاُ 

 ؿب الغػىبت في الػؿل.وقو  اإلاىاصكاث الػاإلاُت لي

 -امللترحاث :

اؾخؿالُ غىصغ الغػىبت اليؿبُت في مداقظت الىجل مً  -1

نبل املخخصحن في مجاُ جغبُت الىدل إلهخاج يمُاث ايبر مً 

الػؿل في مىؾم الكغػ لؿغض الاهخاج الخجاعي او الخصضًغ صون 

 الاطغاع في اإلاىخج.

الغخُهي بؿع قغػ الػؿل أليثر مً مغة في اشهغ الكُع  -2

الىظغ غً زخم الاػاعاث مً نبل الىدل اط باؾخؼاغت الىداُ 

اصة  هت وطلَ لٍؼ جىظُج الػؿل  بؿهىلت باؾخػماُ ايثر مً ػٍغ

 اهخاحُت املخاقظت مً الػؿل الؼبُعي .
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Abstract:  

    The study aims to detect the impact of 

relative moisture characteristics in Najaf 

Governorate on the water content of honey 
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bees. The study generally relied on the 

(extractive) and (experimental) methodology, 

as well as the use of field survey, analysis, 

explanation and linkage methods. 

    After comparing the screening dates in the 

study area and the rates of humidity, it became 

clear that they had a direct impact on the 

water content of the newly sorted honey high 

and low and are among the factors that help 

reduce production costs without the need to 

treat honey by subjecting it to heat treatment 

to reduce the moisture content of honey which 

in turn increases production costs, The 

moisture ratios of honey sorted in the study 

area according to the findings need little 

maturity and traditional methods. This is 

because of the region's dry climate, which 

helps to produce varieties of honey humidity 

according to international standards. 


