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 خلص :الم

يعد المناخ العامل األكثر تأثيرًا على الزراعة واإلنتاجية ، كما أن هنالك عالقة إرتباطية       
بين عناصر المناخ ونظم الزراعة فى األقليم الواحد ، وأنها ذات تأثير فعال فى إنتاجية 
المحاصيل وخاصة إنتاجية محصول زهرة الشمس بأقليم النيل األزرق ، تهدف دراسة المناخ 

اخية المؤثرة فى إنتاجية مكانية زراعة وإنتاجية محصول زهرة الشمس لمعرفة الخصائص المنإل
والكشف عن أهم المدخالت الزراعية وأهم المعوقات البشرية والحيوية لزهرة الشمس من  الزهرة 

أهمية أقتصادية يمكن أن تسهم بالنهوض بواقع أقليم النيل األزرق الزراعي والصناعي من خالل 
ع الخطط المستقبلية والتنموية، أستخدم عدة مصادر جمع المعلومات والبيانات تمثلت فى وض

المالحظة، المقابلة، األستبيان، كأدوات للدراسة،وأستخدم المناهج الدراسية األتية: المنهج 
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( تم 100األقليمي، التاريخي، الوصفى، التحليلى اإلحصائى ، وقد بلغ حجم عينة الدراسة )
على الزراعين والعاملين بالزراعة والمهندسين الزراعين والتجار فى منطقة الدراسة تم توزيعها 

( وتوصلت الدراسة spssتحليل البيانات بواسطة برنامج الحزم األحصائية للعلوم اإلجتماعية )
زهرة الشمس محصول الى عدة نتائج أهمها: أثبت الدراسة أن العوامل المناخية مالئمة لزراعة 

وأن شهر يوليو أنسب شهور السنة لزراعتة ويمكن زراعتها على نطاق ؛النيل األزرق  بأقليم
تجاري لذا كانت أهم التوصيات لتذليل العقبات أمام المزارعين فى ضرورة زراعة أصناف هجين 

يف األنتاج وتوفير قطع الغيار محسنة وانتاج بذور محلية بداًل من إستيرادها مما يقلل تكال
اعية , وتوفير الوقود والزيوت وعمل المزيد من الدراسات والبحوث العلمية والمعلومات الزر  اآلآلت

الخاصة بانتاج هذا المحصول تحت ظروف األقليم، مع زيادة الوعى للمزارعين والمستثمرين 
 باألقليم وتقرير األرشاد الزراعى .

 رق.الكلمات المفتاحية : أثر المناخ ، االنتاجية ، أقليم النيل األز 

Abstract. 

     the Climate is considered as the most effective factor on agriculture 
and productivity، there is a connective relationship between climate and 
agriculture system in the region and with an effective influence on corps 
productivity especially sunflower in Blue Nile region، this study aims at 
examining the possibility of sunflower crop to know the effective 
characteristics on the production process discovering the agricultural 
facilities، human and the essential obstacles on sunflower crop form 
economic view point which may contribute in raising the agricultural and 
the industrial statns in Blue Nile region through developmental and 
future plans، the study used different resources for data collection 
nomely observation interview and questionnaire as tools and data 
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collection، the researcher used the following methods historical 
descriptive statistic analytical method، the sample of the study were 100 
participants from farmers and workers in the field agriculture، engineers 
and traders in the area of study، the data were analyzed by spss 
program، the research comes out with following reouls the  Climate 
factors are suitable for sunflower production in Blue Nile region and the 
month July in the most suitable for sunflower time during the year and it 
could be produced commercially، the study recommends that supporting 
farmers grow local hybrid and improved seeds instead of importin order 
to reduce the production costs and provide spare parts to machines 
providing fuel and oils conducting more studies scientific researches and 
information related to the crop production in the region، increasing the 
awareness of farmers ، investors agricultural guidance and reports in the 
region . 

keywords: The effect of climate, productivity, Blue Nile region.                               

 المقدمة :

يعتبر علم المناخ التطبيقي في نظر بعض الدارسين أهم فروع علم المناخ على   
أساس أنه يمثل الجوانب النفعية من علم المناخ , ويرون أن كل علم من العلوم ال 
بدا أن تكون له في النهاية فائدة علمية تعود على األنسان بأستخدام وتطبيق هذا 

 م(1989العلم )فايد،

يهتم علم المناخ بالتطبيقات العلمية لدراسة الغالف الجوي , ويهدف الى تحديد  
 م(1988لجو وتفسيرها وأمكانية أستخدامها لمصلحة األنسان )جودة,أنماط أحوال ا
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ر علي األنتاج الزراعي في يعتبر المناخ من اهم العوامل الطبيعية التي ثؤث 
،حيث تعد الزراعة من أهم األنشطة الزراعية األقتصادية التي أكثرها اعتمادا العالم

في األشعاع الشمسي بالظروف المناخية من خالل عناصر المناخ المتمثلة 
 (.http:www elard comودرجةالحرارة والرياح واألمطار والرطوبة النسبية .)

ونجد أن زهرة الشمس من أهم المحاصيل الزيتية ألحتوائها على األحماض الدهنية  
األساسية الالزمة لنمو الجسم ومعظمها دهون غير مشبعة تعمل علي تخفيض 

ودان قطرًا مناسبًا لزراعة عبادة الشمس لمالئمة الكولسترول بالدم, ويعتبر الس
الظروف المناخية في السودان , وتزرع خاصة في السهول الطينية الوسطي فيمكن 

ملم في 800و 500زراعتة خاصة في األجزاء التي تتراوح فيها كمية األمطار بين 
 أقليم النيل األزرق والقضارف .

 مشكلة الدراسة : 

من أهم العوامل الرئيسية التي تؤثر في الزراعة من خالل يعتبر عناصر المناخ  
عناصرة التي يلعب دوًرا هاما في عملية االنتاج , واهمها درجة الحرارة التي يحدد 
طول فصل النمو واالنتاجية وايضًا األمطار التي يلعب دوًرا هاما في نمو المحاصيل 

ثر ايضا علي االنتاج الزراعي الزراعية ألنها المصدر الرئيسي للمياه العزبة , وتؤ 
بكمية االمطار الساقطة ومن هنا تحدد مشكلة البحث من خالل السؤال الرئيسي 

 -: التالي

 ما هو أثر المناخ علي إنتاجية محصول زهرة الشمس ؟

 وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية :ـ

 / ماهي الخصائص المناخية التي تؤثر على إنتاجية زهرة الشمس؟1
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 / ماهي العمليات الفالحية التي تم تحضيرها لزراعة محصول زهرة الشمس؟ 2

 / ماهي المعوقات األكثر تأثيراً على محصول زهرة الشمس ؟ 3

 

 فرضيات البحث :

 

 انطالقاً من مشكلة البحث يفترض األتي:

 / تؤثر عناصر المناخ علي محصول زهرة الشمس وإنتاجيتة. 1

 نتاجية زهرة الشمس . إ/ اختيار التقاوي المحسنة يزيد من 2

 نتاجية زهرة الشمس .إ/ المعوقات البشرية والحيوية تؤثر على زراعة 3

 / تحديد منطقة الدراسة:3

حدود مكانية) أقليم النيل األزرق ( يعد أقليم النيل األزرق التى تقع بين خطي أ/ 

 35     3و  33    5بين خطى طول  اءدرجة شمال خط األستو 12،5و  9،5عرض 
 (1تقع ضمن المنطقلة المعتدلة كما موضح في الخريطة رقم )و  ،ً شرقا
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 ( موقع منطقة الدراسة 1خريطة رقم )

 

 م بتصرف من الباحث2022المصدر: مصلحة المساحة، الدمازين، 
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 م(2019ـ  1990)  ب/ حدود زمانية

م( باألعتماد على 219-1990تم أختيار دورة مناخية أمدها ثالثون سنة من ) 
بيانات مناخية بأقليم النيل األزرق تم الحصول عليها من الهيئة العامة لألرصاد 

 الجوي بأقليم النيل األزرق .

 أهداف البحث :

 قليم ./ التعرف على الخصائص المناخية المؤثرة في زهرة انتاجية زهرة الشمس باأل1

/ الكشف ان أهم المتطلبات للعمليات الزراعية ألعداد زراعة محصول زهرة 2
 الشمس.

 / تحديد أهم المعوقات البشرية والحيوية المؤثرة في نتاجية زهرة الشمس.3

/ دراسة دور المناخ وعناصره في تحديد االماكن المناسبة والدورات الزراعية 4
 الى تحقيق عائد مادي للمزارع .واختيار التقاوي المحسنة مما يؤدي 

/ التعرف على المعوقات المناخية والبشرية وارتباطها بزراعة محصول زهرة 5
 الشمس.

 أهمية البحث :

 / مدي تأثير عناصر المناخ على زراعة محصول زهرة الشمس.1

/ مدي تأثير المتطلبات الفالحية ومتابعة العمليات الزراعية من مساحة واختيار 2
 , ونوعية األسمدة ومكافحة األفات. التقاوي 
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/ مدي تأثير المعوقات البشرية من تمويل، ومدخالت انتاج وسياسات زراعية وأثرها 3
 على انتاجية زهرة الشمس 

/ مدي العالقة اإلرتباطية للمعوقات المناخية من أمطار ،حرارة، وقصر موسم نمو 4
 وأثرها على

 مناهج البحث :

 أ/ التاريخي:

يعتمد هذا المنهج على وصف األحداث التاريخية لكونها مصدرًا غنّيًا بالمعارف    
البشرية، وال يقتصر دور المنهج التاريخي على الوصف بل يتعّداه إلى الدراسة 
الُمعّمقة، والتحليل الُمرّكز بهدف إيجاد رابط معرفي بين الماضي والحاضر ُيساعد 

 .تصورات ُمستقبلّية لهافي فهم األحداث الحالّية وتكوين 

فهو ُيرجع األشياء والظواهر إلى الماضي، فيهتم من خالله الباحث على التعرف 
على األبحاث العلمية القديمة، وكيف أن تلك األبحاث خدمت العلم حتى يومنا هذا، 
وبالتالي يستطيع جمع العديد والكثير من األدلة التي تخدمه في بحثه العلمي، ويقوم 

ألحداث الموجودة في المصادرة على األحداث التي تحدث في الوقت بإسقاط ا
 .الراهن

 ب/ التحليلي الوصفي:

هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقة    
علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين تمنح الباحث القدرة 

 ة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث.على وضع أطر محدد
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ويهتم بوصف النصوص اللغويَّة وصًفا واقعًيا، دون أن يتدخل الباحث باجتهادات 
من ذاته، ويحاول المنهج الوصفي التحليلي للبحث أن ُيخلص الدراسات اللغويَّة من 

لب معقولة تتفق مع طبيعة الوجهة التاريخيَّة، والوجهة المعياريَّة، حيث أنه يفرض قوا
النص، ويبتعد المنهج الوصفي التحليلي للبحث عن إخراج النص عن ظاهره فال 
يلتزم بالقواعد التاريخيَّة، لقد ُعّد المنهج الوصفي هو األساس الصحيح لدراسة اللغة 
ضمن البحث العلمي، وذلك على اعتبار اللغة نظاًما من العالمات والرموز الدالة، 

ل الوصف نصل إلى القواعد والقوانين التي ُتعرفنا على بنية اللغة الداخليَّة فمن خال
 .والخارجيَّة

 ج/ التحليلى اإلحصائى:

عرف التحليل اإلحصائي على أنه العملية اإلجرائية التي تتم من خالل الباحث    
والتي بناء عليها يتم تحضير البيانات العلمية التي توصل إليها الباحث أثناء خطوات 
دراسته العلمية حيث تجمع هذه البيانات ويبدأ في إجراء التحليل اإلحصائي عليها 

 .بحث العلمي موضع الدراسةللتوصل لمعلومة تصبح نتائج ال

هو الحل األمثل لتحليل البيانات، وإعطاء نتائج دقيقة بالنسبة لكافة العلوم، لذلك و    
 فهي تستخدمه في تحليل البيانات وإصدار النتائج.

يقوم على جمع البيانات وترتيبها ، واحصائها الكامل حول ظاهرة ما أو عينة بحثية 
كل هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات او صفة اجتماعية ، ومن خالل 

الصادرة من االستقصاء ، يعمل الباحث على تبويبها والوصول الي استنتاج حول 
 الظاهرة او العينة او المشكلة البحثية

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحليل البيانات لمعرفة أثر 
النيل األزرق باستخدام قياسات اإلحصاء  المناخ على انتاجية زهرة الشمس بأقليم

  (.SPSSالوصفي واتبع أيضًا إسلوب التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )



 

10 

 د/ المنهج األقليمي :

المنهج األقليمي يقوم على أساس دارسة خصائص األقليم المختلفة عبر مرحلة     
أو مراحل زمنية متتالية , ويهدف  الى إعطاء صورة كاملة لألقليم من حيث 
أمكانياتة الطبيعية والبشرية واألقتصادية وغيرها واثرها فى سير الحوادث التاريخية 

 ير األقاليم في ظل العالقات المكانية    من أجل أظهار الشخصية التي تميزة من غ
 مصادر جمع المعلومات :ـ

 أواًل المصادر الثانوية:

يعتمد البحث على المصادر الثانوية المتعددة خاصة في اإلطار النظري ودراسة 
المنطقة، كالكتب والدوريات واألوراق والتقارير والرسائل والورش والمؤتمرات والشبكة 

 .العنكبوتية

 : المصادر األولية ثانياً 

 /المالحظة:1

هي عبارة عن قيام الباحث باإلنتباه والتدقيق تجاه ظاهرة أو حادثة معينة والهدف    
التقصي والتحري ثم التوصل للعالقات بين المتغيرات وتحديد النتائج ؛ حيث الحظ 
الباحث حيث الحظ الباحث أن توفر عناصر المناخ ساعدة على زيادة أنتاجية 

 محصول زهرة الشمس باألقليم. 
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 قابلة :/الم2

هي عملية تتم بين الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص وتطرح من خاللها    
أسئلة ويتم تسجيل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة لغرض البحث العلمي ؛ 
حيث قام الباحث بمقابلة كل من مهندسين اإلدارة الزراعية وموظفين وعاملين بوزارة 

لمقابلة للتعرف على أثر المناخ على األنتاجية في الزراعة والغابات باألقليم وهدف ا
 األقليم للتحقق من فرضيات الدراسة.

 /اإلستبانة:3
 إجراءات البحث الميداني وتحليل البيانات واختبار الفرضيات:

 أ/ إجراءات البحث الميداني:

يتناول الباحث في هذا المبحث وصفًا للطريقة واإلجراءات التي أتبعها في تنفيذ 

الدراسة، ويشمل ذلك وصفًا لمجتمع البحث وعينته، وطريقة إعداد أداتها، واإلجراءات 

التي اتخذت للتأكد من صدقها وثباتها، والطريقة التي أتبعت لتطبيقها، والمعالجات 

 اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات واستخراج النتائج.

 ب/ مجتمع وعينة البحث:

حث المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يقصد بمجتمع الب     
يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة، ويتكون مجتمع البحث األصلي 
من مزارعين ومهنسين زراعين باألقليم أما عينة البحث فقد أختار الباحث العينة 

تبيان على ( استمارة أس100بطريقة عشوائية حيث قام الباحث بتوزيع عدد)
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( 100المستهدفين من المزارعين والمهندسين الزراعين في مجتمع الدراسة واستجاب )
( ، حيث أعادوا االستبيان بعد ملئها بكل المعلومات %100فردًا أي ما نسبته )

 المطلوبة .
 

 ج/ تحليل البيانات األساسية:
 
ين حول عبارات الهدف من تحليل البيانات األساسية مناقشة اتجاهات المستجيب  

 المحاور المختلفة وفقًا لالتي :

 أ. التوزيع التكرارى إلجابات عبارات محاور الدراسة:

تم عرض بيانات االستبيان حسب اتجاه المستجيبين في جدول يوضح تكرار    

 االجابات والنسب المئوية لكل عبارات الدراسة.

 اختبار كاي أسكوير :  ب.

االجابة لمحور البيانات مدخالت الزراعة وذلك تبعًا لنوعية الختبار أستقاللية      

متغيرات المحور النوعية حيث يوجد اختالف االجابات عندما تكون قيمة مستوي 

 رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل . 0.05المعنوية أكبر من 
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 ج. التحليل االحصائى لعبارات الدراسة:

لدراسة تم حساب الوسط لجميع محاور االحصائي لمحاور ا كمن خالل التحليل

)الثاني والثالث( لدراسة معرفة اتجاه المستجيبين لكل عبارة وترتيبها حسب األهمية 

 النسبية.

 :t)د.اختبارات داللة الفروق)

لمعرفة وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين أعداد الذين إجابتهم  t)استخدم اختبار)

)نعم(  و )ال( على عبارات الدراسة حيث يتم حساب الوسط لكل عباره ويتم مقارنته 

( أما اذا 1.5( تكون االجابة نعم اذا كان الوسط أكبر من)1.5بالوسط الفرضى )

 ( يكون ال. 1.5كان اقل من)

 :الدراسات السابقة

م بعنوان أثر المناخ والتربة علي 2014دراسة حمد النيل رحمة هللا الشريف / 1
دراسة حالة مصنع سكر الجنيد رسالة ماجستير  توطين قصب السكر في السودان .

في جامعة امدرمان االسالمية معهد بحوث دراسات العالم االسالمي ولقد كانت 
ة لزراعة قصب السكر في مشكلة الدراسة تكمن في معرفة خصائص المناخ والترب

هذه المناطق ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ولقد استخدم الجانب 
التطبيقي في معرفة المناخ واجهزتة المستخدمة في منطقة الجنيد كما استخدم فحص 
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التربة لمعرفة الرطوبة والعالقة االرتباطية بين المناخ والتربة علي هذا المحصول 
 ض الباحث ثالثة فروض رئيسية..ولقد افتر 

هل أثر المناخ علي توطين قصب السكر بالمنطقة ولقد توصل البحث الي األتي 
التوجد مشكلة امطار ألن المنطقة مروية ري انسيابي واالمكانيات متاحة لتوفير 
جانب الري ومعداتة ومعالجة مشكالتة ولم يعتمد المحصول علي الخريف اما التربة 

ي اشكالية حسب التحليل االحصائي وتصنيف االراضي في السودان لم تكن بها ا
والتحليل المعملي بمركز ابحاث السكر ولقد خلص البحث الي أن االرادة المتمثلة في 
شركة السكر السودانية كان لها كبير األثر في األستفادة من االمكانيات المتاحة 

دارية دور كبير في نجاح عملية وكذلك عالم جودة المناخ والتربة وكان للرقابة األ
توطين قصب السكر بالجنيد بالرغم من مخاوف المزارعين في تلك الوقت وقد خلص 

 البحث الي النتائج التالية :

زيادة الرقعة الزراعية بمنطقة الجنيد لصالحية المناخ والتربة لزراعة قصب السكر , 
يقية خاصة في مجال التركيز علي جانب البحوث العملية في الجغرافية التطب

. مراقبة االدوات المستخدمة في األمطار والحرارة والرطوبة وضوء الشمس في الزراعة
القياسات واألثر العلمي لعذه األدوات مما يجعل هنالك فروقات غير مرئية في 

 النواحي العملية والتفسير والتحليل 

ي الزراعة في م( المناخ واثرة عل1990/ دراسة ) محمد ابراهيم حسن شريف 2
 شمال مصر , رسالة دكتوراة غير منشورة .

جاءت الدراسة في أربعة أبواب يتدرج تحتها احد عشر فصال تناول الباحث في     
الباب األول أبعاد وخصائص عناصر المناخ في شمال مصر وذلك في فصلين اما 
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ث فصول الباب الثاني فكان بعنوان المناخ المناخ الزراعي في مصر وجاء في ثال
األول عن المناخ وموارد المياهوالثاني عن المناخ والتربة والثالث عن موسم النمو 
الزراعي ومحدداتة ومنحرفاتة المناخية التي تتخللة اما الباب الثالث قد تناول فية 
الباحث العالقة بين المناخ والمحاصيل الزراعية وجاء في ثالث فصول األول أثر 

لحقلية , والثاني عن أثر المناخ علي محاصيل الخضر المناخ في المحاصيل ا
والثالث عن أثر المناخ علي محاصيل الفاكهة , أما الباب الرابع فقد درس المخاطر 
المناخية ونتائجها ,الزراعية بشمال مصر وعرفة في ثالث فصول كما تناول الفصل 

ر الخمسانية األول عالقة المناخ بأمراض المحاصيل وتناول الثاني بعض الظواه
الضارة بزراعة المحاصيل وتناول االخير اهم نتائج النشاط الزراعي المرتبطة بالمناخ 
وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المتميزة وخلصت بنتائج وخلصت بنتائج أهمها أن 
عناصر المناخ الحرارة واألمطار والرطوبة وضوء الشمس لها تأثير كبير في نمو 

اسي هو األمطار وأوصت الدراسة بمعالجة الري اوال ومن ثم النبات والسبب األس
 التحكم في العناصر األخري.

/ دراسة خالل سبيعنيات القرن الماضي قام بها علي موسي بن حسن وقد درس 3
فيها )تأثير المناخ علي الزراعة في سوريا دراسة في المناخ التطبيقي ( رسالة 

 م, 1975اب , قسم الجغرافيادكتوارة , جامعة القاهرة , كلية األد

هدفت الدراسة الي معرفة تأثيرات المناخ من حيث الحرارة والرطوبة وضوء الشمس 
,وقد أستخدمة الباحث المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي باألضافة الي 
الجانب التطبيقي , ولقد توصلت الي أن التحوالت المناخية أثرت تاثيرا كبيرا علي 

اصيل خاصة في تذبذب األمطار والري مما جعل التفكير في استهجان بعض المح
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بذور تتواكب مع كمية األمطار مع العلم أن العناصر األخري متمثلة في الحرارة 
والرطوبة لم يكن لها تأثير كبير علي النبات أو لربما قلة الدراسات في هذا الجانب 

لتطبيقية لدراسة التحوالت لم توضح األثر وأوصت الدراسة بمزيد من البحوث ا
 المناخية .

/ دراسة ابراهيم موسي الزقرطي خالل نهاية السبيعينيات من القرن الماضي 4
بدراسة)اثر المناخ علي الزراعة في الضفة الشرقية لألردن ( رسالة ماجستير , 

جاءت هذه الدراسة م, 1978جامعة القاهرة , كلية األداب , قسم الجغرافيا سنة 
التطابق مع دراسة علي موسي بن حسن ولكنها كانت في األردن بدال من  بنوع من

سوريا وقد ناقشت الزراعة التحوالت المناخية واثرها علي بعض المحاصيل الزراعية 
وظهر ذلك جليا من خالل تزبزب األمطار والذي بدورة ينعكس علي الرطوبة 

ة بزيادة األمطار, وعلي واألشراق الشمس األولي بناحية ترضية حيث تزداد الرطوب
 %80ملم في العام فان نسبة الرطوبة تكون 2000سبيل المثال اذا كانت االمطار

فما فوق وفي نفس الوقت فان األشراق الشمس عالقتة عكسية مع األمطار بمعدل 
كلما زادت األمطار قلت ساعات االشراق اليومي وهذا بدورة يؤثر علي النبات , وقد 

لمنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي باألضافة الي الجانب أستخدمة الباحث ا
التطبيقي , وخلصت الدراسة الي أن التحوالت المناخية باألردن أثرت علي األنتاج 

 علي بعض المحاصيل الزراعية من حيث زيادة األنتاج والنمو .
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الزيتون في م( )أثر المناخ على انتاجية 2008دراسة) فاطمة موسي  أحمد، /5
 الضفة الغربية فلسطين (

هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر المناخ علي انتاجية الزيتون في الضفة الغربية 
وفحص مدي العالقة بين انتاجية الزيتون والمتغيرات ) أصناف الزيتون وضعية 
االرض المزروعة ونوع التربة ( ودرسة العالقة بين التصنيف الحيوي المناخي 

لزيتون ومن اهم فرضيات الدراسة أثر درجة الحرارة العظمي علي انتاجية وانتاجية ا
ثمار الزيتون تخلق البراعم في محافظتي جنين ونابلوس ، اثر معدل درجة الحرارة 
على انتاجية ثمار الزيتون في فترة تخلق البراعم في محافظتي جنين ونابلوس ، وأثر 

ة األزهار ، وتوصل الي النتائج اهمها ، كمية األمطار علي انتاجية الزيتون في فتر 
 وجود عالقة ارتباط بين العناصر المناخية في فترة نمو الثمرة 

) تخلق البراعم واالزهار والنضوج ( الي وجود ارتباط بين التصنيف المناخي الرطب 
 وشبة الرطب علي المستوي الشهري والسنوي والفصلي وانتاجية الزيتون المرتفعة .

 ف المناخية المؤثرة في إنتاجية زهرة الشمس :أهم الظرو 

 /الحرارة بمنطقة الدراسة1

تعد درجات الحرارة واحدة من اهم العناصر المناخية ذات تأثير مباشر في توزيع     

المحاصيل الزراعية، حيث نجد درجة الحرارة في منطقة الدراسة خالل الموسم 

درجة مئوية وال تقل  40لقصوي لـ الزراعي يونيو سبتمبر ال تصل درجة الحرارة ا

درجة مئوية أما شهر الصيف الجاف )أبريل( فان 15درجة الحرارة الصغري عن 
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أبريل 22درجة مئوية كما حدث يوم  46درجة الحرارة القصوي قد وصلت الى 

م ،وتتناسب درجة حرارة الهواء مع المحاصيل الصيفية وال تتناسب مع 1999

ناسب ر زهرة الشمس من المحاصيل الصيفية التى يتالمحاصيل الشتوية , ويعتب

 .زراعتة بأقليم النيل األزرق 

-1990يوضح معدالت درجة الحرارة العظمى والصغرى في مدينة الدمازين للعام (2رقم ) جدول

 (م2019

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير الشهور

 36.0 37.0 35 32.8 31.5 32.2 35.4 38.9 40.6 39.5 37.1 35.3 العظمى

 17.1 19.2 21.5 21.1 21.1 21.5 22.8 25.0 24.3 21.5 18.2 16.5 الصغرى

 م2022عمل الباحث اعتماداً علي معلومات األرصاد الجوى الدمازينالمصدر:

( يزرع محصول زهرة الشمس في فصل الخريف من شهر يوليو 2من الجدول رقم )

مايو, 38.9وتنتهي في أغسطس ، نجد أن أعلي  درجات الحرارة في شهر ) 

أغسطس( أما درجة الحرارة الصغري التي يتحملها 31.5يوليو, 32.2يونيو 35.4

( التي سجلت  21.1, 21.5, 22.8,  25.0محصول زهرة الشمس يتراوح مابين )

انتاجية المحصول الن  في منطقة الدراسة بأقليم النيل األزرق عليه نجد تأثيرة على

درجة مئوية تؤدي الى  40المحصول فى فترة زراعتة واذا زادة درجة الحرارة الي 

 موت المحصول.

 



 

19 

 / األمطار بمنطقة الدراسة:2

تعد محصول زهرة الشمس من المحاصيل الصيفية وتحتاج الي كميات كبيرة من   

وبما ان منطقة الدراسة ملم في السنة 750الي 650مياه األمطار يتراوح ما بين 

تحتوي علي مصادر هطول االمطار المتمثلة في الغطاء النباتي وخزان الرصيرص 

والتي تسقط امطارها في فصل الخريف تبدا من شهر مايو حتي أكتوبر لذلك تعد 

األمطار في منطقة الدراسة مالئمة لنمو زهرة الشمس ويتمتع أقليم النيل األزرق 

ملم في منطقة 975في األجزاء الجنوبية لألقليم تصل أحيانًا بغزارة األمطار خاصة 

 م(2022أقليم النيل األزرق  –الكرمك .)وزارة الزراعة والغابات 

 م2019-1990يوضح معدالت هطول األمطار في اقليم النيل األزرق للعام(3رقم) جدول

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير شهور

 0.0 1.3 37.0 125.4 172.5 181.0 118.0 48.2 7.7 1.1 0.0 0.0 المعدل

 م2019عمل الباحث أعتمادا علي معلومات األرصاد الجوى الدمازين المصدر:

( يتتضح أن أعلي معدل لألمطار سجلت في شهر يوليو بلغ 3من الجدول رقم )

الدراسة ومناسبة لزراعة محصول زهرة ملم وهذه الكمية متوفرة في منطقة 181.0

الشمس ويؤثر عليه ألن محصول زهرة الشمس  في فترة الزراعة والجدول أعاله 

 يوضح ذلك .
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-1990يوضح متوسط األمطار الشهرية والسنوية بالملم لكل عشرة سنوات  (4رقم ) جدول

 م باألقليم 2019-2000م ,2001-2010, 2000

 م2019-2010 م210-2001 م2000-1990 الشهر / الفترة
 كل الفترة

 م1990-2019

 49 42,6 79،8 78 مايو

 120 282,8 212,1 127 يونيو

 182 220,8 85,3 168 يوليو

 175 223,6 125 187 اغسطس

 130 125,9 161,5 141 سبتمبر

 36 22,4 55,6  35 اكتوبر

 692 836,6 719,3 737 السنوية

 م2020معلومات األرصاد الجوى الدمازين المصدر: عمل الباحث أعتمادا علي

( يتتضح أن أعلي متوسط لألمطار في األقليم فى الفترة من 4من الجدول رقم )
ملم وهذا الكمية من المتوسطات يعتبر مناسبة لزراعة 836,6بلغ  2010-2019

 زهرة عباد الشمس باألقليم .

 / الرطوبة النسبية بمنطقة الدراسة:3

هي النسبة المئوية بين كمية بخار الماء الموجود فعال في الهواء )الرطوبة المطلقة( 

وبين ما يستوعبة الهواء من بخار الماء في درجة الحرارة نفسها، وللرطوبة النسبية 

أثر كبير في األنتاج النباتي والتي تعد أحد العناصر المؤثرة في الموازنة المائية 

سبية لها دور مهم في تحديد صور التكاثف وأشكالها، فضال المناخية، والرطوبة الن

عن تأثيرها في عملتي التبخر والنتح وعلى كمية األشعاع الواصل الي سطح األرض 
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وانما يمتص من بخار الماء الموجودة في الطبقة السفلي هو أحد عناصر الرطوبة 

يكون أقل من  النسبية، ونجد متوسط الرطوبة النسبية في فصل الجفاف باألقليم

، مايو ونوفمبر  %35-30, ديسمبر ويناير  %25-20) فبراير , أبريل ,  50%

خالل األشهر  %70-60( أما في موسم األمطار فإنه يرتفع الي  40-45%

األكثر أمطارًا ) يوليو , أغسطس وسبتمبر ( . الجدير بالذكر أن الرطوبة النسبية 

 تقل ذلك بكثير في منتصف النهار .

-1990يوضح معدالت الرطوبة الشهرية في اقليم النيل األزرق في الفترة من (5رقم ) جدول

 م2019

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير شهور

 33 40 67 76 79 74 61 44 25 20 23 %30 %المعدل

 م2019عمل الباحث أعتمادا علي معلومات األرصاد الجوى الدمازين المصدر:

في شهر  %79( يتتضح أن أعلي معدل الرطوبة النسبية بلغ 5من الجدول رقم )

في شهر  76أغسطس وهي من الشهور المناسبة لزراعة زهرة الشمس باألقليم  و

زهرة  سبتمبر ، وتؤثر ذلك على زهرة الشمس وهذا يتناسب مع زراعة محصول

 الشمس.
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 / الرياح بمنطقة الدراسة:4

متر/الثانية وذلك على 2-1الرياح بمنطقة الدراسة منخفضة جدًا ، وتتراوح بين 

متر فوق سطح األرض وال تشكل عائقًا لألنتاج الزراعي وخاصة زراعة زهرة 2أرتفاع 

 م( .2022الشمس )وزارة الزراعة،

-1990يوضح معدالت الرياح الشهرية في اقليم النيل األزرق في الفترة من (6رقم ) جدول 

 م2019

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير شهور

سرعة 

الرياح كلم / 

 يوم

162 162 162 162 189 189 162 162 135 108 108 135 

 2019عمل الباحث أعتمادا علي معلومات األرصاد الجوى الدمازين المصدر:

، 189( يتضح أن سرعة الرياح كلم/يوم في شهري )مايو6من الجدول رقم )
( تزداد معدالت سرعة الرياح فعليه ال نجد تاثيرًا علي زراعة زهرة الشمس 189ويونيو

الرياح منخفضة باألقليم ألن المحصول تزرع في شهر يوليو وأغسطس ألن سرعة 
متر فوق سطح األرض 2متر في الثانية وذلك على أرتفاع  2-1جدًا وتتراوح بين 

سرعة بلغ  8وال تشكل عائقًا لألنتاج الزراعي لزهرة الشمس وخاصة في فترة األزهار 
 .كلم/يوم فى شهري مايو ويوليو189
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 / التبخر/ نتح :5

مليمتر في الشهر في ديسمبر  150يتراوح معدل التبخر والنتح المرجعي ما بين  

ملم  2000ملم في شهر أبريل، والتبخر والنتح المرجعي السنوي تبلغ حوالي   220و

  متر/اليوم بمنطة الدراسة. 2أو 

 م2019-1990نتح في اقليم النيل األزرق في الفترة منواليوضح معدالت التبخر (7رقم ) جدول

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير شهور

التبخر نتح 

مرجعي 

 ملم /يوم

5,7 6,4 7,1 7,4 7,0 5,7 4,4 4,3 4,5 4,7 5,1 5,1 

 م2019عمل الباحث أعتمادا علي معلومات األرصاد الجوى الدمازين المصدر:

( يتتضح أن أعلي معدل للتبخر نتح في شهر ابريل بلغ 7من الجدول رقم )

، وتزداد معدالت التبخرمما  6,4, وشهر فبراير  7,1ملم/يوم , وشهر مارس 7,4

يساعد فى هطول االمطار بأقليم النيل األزرق عليه ال نجد تأثير ألن المحصول في 

 شهري يوليو وأغسطس.
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 النتائـــج :

 شهر يوليو أنسب شهور السنة لزراعة زهرة عبادالشمس ./ 1

 الشمس على نطاق تجاري./ يزرع زهرة عباد 2

 شهور فترة الزراعة والحصاد 4/ يؤدي طول الموسم الزراعي الى قلة االنتاج 3

 / التمويل الحكومي والقروض من أهم وسائل أنواع التمويل 4

 / يؤثر أرتفاع درجة الحرارة علي زيادة انتاجية المحصول 5

 / تؤثر زيادة الرطوبة النسبية علي إنتاجية المحصول 6

 / تؤثر غزارة األمطار على إنتاجية المحصول وتذبذبها وسوء توزيعها 7

 / تؤثر زيادة األشعاع الشمسي على إنتاجية المحصول8

 / كلما كان التبخر عالى قلت االنتاجية وصغر حجم الزهرة 9

 / كلما كان التبخر متوازن زادت إنتاجية المحصول 10

 اإلنتاج / الزراعة المبكرة لها أثر على زيادة 11

 / تؤثر الرياح على زيادة إنتاجية الزهرة بمساهمتها فى االزهار والتلقيح 12

 / أرتفاع درجات الحرارة يؤثر فى تحديد االنتاجية في فترة اإلزهار 11
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 التوصيات: 

 ./ ضرورة زراعة أصناف هجين محسنة1

 .اإلنتاج / ضرورة انتاج البذور محليًا بداًل من استيرادها مما يقلل تكاليف2

  ./ تكثيف األبحاث الزراعية لتحديد أنسب المعامالت الفالحية للمحصول3

 ./ األهتمام بمكافحة الحشائش والديدان والقوارض 4

 ./ توفير النقص في قطع غيار االالت الزراعية 5

  ./ توفير الوقود والزيوت فى األوقات المناسبة6

ة والمعلومات الخاصه بإنتاج هذا / عمل المزيد من الدراسات والبحوث العلمي7
 .المحصول تحت ظروف األقليم 

/ تحديد الحد األقصى للحيازات الزراعية بناءًا على المقدرة الفنية والمالية واإلدارية 8
 .للمستثمرين

 ./ أستخدام الحزم التقنية بالنسبة للعمليات الزراعية 9

  ./ انشاء معاصر الزيوت وزيادة كفاءتها10

 .سياسات تسويقية وتسعيريه تحفز المزارع على الزراعة واإلنتاج/ وضع 11

 ./ األهتمام بنظافة المنتج وبوسائل التخزين 12

  ./ علي الحكومة تبسيط اجراءات توزيع األراضي للشركات واألفراد13
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  ./ توفير وتسهيل التمويل واألئتمان الزراعي للمزارعين14

  .رق / ضرورة كفاءة التوصيل وصيانة الط15

 ./ زيادة الوعي للمزارعين والمستثمرين باألقليم وتقريراإلشاد الزراعي 16

 

 المراجع:ـ

م( ، األحتباس الحراري المشكلة والحل ، 2011/ أشرف هائل عبد الجليل ،)1
 جامعة تعز اليمن.

 م( المناخ واألرصاد الجوي ، جامعة حلب .1976/ أدهم سفاف ،)2

 غرافية المناخ والغطاء النباتي .( ج2001/ الصالحي, واخرون )3

 ( جامعة المنصورة .2004/ الشيخ أحمد أحمد  )4

م( ، أساسيات علم المناخ الزراعي ، جامعة 2015/ سالم هاتف احمد الجبوري ، )5
 بغداد الطبعة األولي .

م( األحوال البيئية والمناخية وعالقتها بالزراعة , بحث 1998/ سعدون يوسف ,)6
 ارة الزراعة، بغداد .غير منشور وز 

( الجغرافية الطبيعية لصحاري العالم العربي ، جامعة 1997/ جوده حسنين جوده )7
 األسكندرية.

 (، مبادئ الجغرافية الطبيعية ، جامعة قطر1996/ صالح الدين بحيري )8
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/ عبد العزيز طريح شرف ، الجغرافيا المناخية النباتية ، مع التطبيق في مناخ 9
 لعالم العربي .افريقيا وا

 م( ،في كتابة الوجيز في علم المناخ التطبيقي .1983/  علي موسي ، )10

 / على البنا، أسس الجغرافية المناخية و النباتية ،بيروت.11

 (، الجغرافية النباتية ,جامعة تعز اليمن ..1999/ عبد الخالق صالح مهدي )12

 الحيوية ./ عالوة عنصر , مبادئ علم المناخ, والجغرافية 13

 


