
محاصيل الحبوب )القمح والشعير( إنتاج أثر المناخ على 

 في منطقة طرابلس

جامعة طرابلس ـكلية التربية قصر بن غشير ـ رشا المهدي المحبّس د.إعداد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مقدمة لا
،  متبايناً تأثيراً  الزراعية  المحاصيلوإنتاج تؤثر عناصر المناخ المختلفة على نمو    

عد من أكثر العناصر المناخية تأثيراً ، وقد تكون حرارة والتي ت  الدرجة والمتمثلة في 

الحرارة على المحاصيل درجة مطار أقوى تأثيراً من ألالرطوبة النسبية أو الرياح أو ا

 راعية . الز

هرم  التي تتصدرويعتبر القمح والشعير من أهم المحاصيل المزروعة في ليبيا   

إال أن  ؛للبالد في التنمية االقتصادية واالجتماعية  ذلك همالقطاع الزراعي وبالتالي يس

هذا القطاع تواجهه تحديات خاصة بعد تربع النفط قلب القطاعات االقتصادية في ليبيا 

دول جم 2010-1970في الفترة القطاع الزراعي في الناتج  امهسإن ، ويالحظ ذلك م

% في عام  2.2% ثم انخفض إلى  2.6م 1970هم القطاع الزراعي عام سأ( فقد  1) 

% ثم  7.8 -%  5.9م إلى 2000-1990في الفترة  م ثم لوحظ ارتفاًع تدريجي1980

رجع ذلك إلى عدة مليون دينار وي 2543.6مقابل م 2010عام  %  2.5انخفض إلى 

 أسباب هي :

م بالمليون 2010 -1970القطاع الزراعي في الناتج القومي في ليبيا في الفترة  امهسإ(  1جدول ) 

دينار

السنوات     

القطاع
م2010م2000م1990م1980م1970

33.1236.4482.91437.72543.6الزراعة

1288.310553.88246.918456.9102538.2جمالي الناتج القوميإ

القطاع في الناتج  امهسإ

 القومي
2.62.25.97.82.5

 (1) المصدر:

دارة إل، وسوء اخرىأراضي الزراعية من سنة إلى ألانقص في إمداد المياه ، تدهور 

المالئمة مثل عدم انتظام سقوط الزراعية ، الظروف المناخية غير  اآلفات، وانتشار 

عدم وجود نظام ثابت للتسويق . ية ، مطار بالكميات الكافألا
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 مشكلة الدراسة :

ن المزارعين إفي الناتج القومي ف اإلنتاج الزراعي ماسهإبالرغم من انخفاض    

المركب هرم وتتصدر محاصيل الحبوب  ؛ استمروا في زراعة حيازاتهم الزراعية

نتاج إلن كان اإو اصيل الغذائية الرئيسية للسكانالمحصولي في ليبيا باعتباره من المح

قطاع  ماهسإعويض الفاقد باالستيراد برغم من تال يكفي حاجة السكان فتقوم الدولة ب

ائم من خالل المشاريع الزراعية بجنوب ليبيا تحت نظام  الري الد باإلنتاجالزراعة 

، ومن خالل ما على انتاجية المحاصيل  تمنية أثرألفانقطاع الكهرباء والظروف ا

 ساؤالت التالية :سبق تبرز الت

ناخية المالئمة  لزراعة محصولي القمح والشعير بمنطقة  ما  -1 اإلمكانيات الم 

  ؟ طرابلس

ن خالل البيانات المناخية لمحطة المناخية المتاحة لمحصولي القمح والشعير م ما  -2

 م. 2007:  1974رصاد طرابلس في الفترة أ

 :  حثأهمية الب

الرئيسية محاصيل الحبوب القمح والشعير من  في أن محصوليتكمن أهمية البحث   

نتاج الزراعي بشكل خاص ، إلبشكل عام ، واواالستراتيجية في االقتصاد الوطني 

ولى التي تؤثر في ألة امطار بالدرجألناصر المناخية بدرجة الحرارة واوتأثيرها بالع

 نتاج . إلمخرجات ا

 :تي آلفي ا تتمثل  ـــالبحث  هدافأ 

حصولي القمح والشعير مناخية المالئمة  لزراعة مكانيات الم  إلالتعرف على ا -3

 . بمنطقة طرابلس

ن خالل البيانات الظروف المناخية المتاحة لمحصولي القمح والشعير م ةدراس -4

 م. 2007:  1974رصاد طرابلس في الفترة أالمناخية لمحطة 

: 1974دراسة تطور مساحة وإنتاج محصولي القمح والشعير خالل الفترة  -5

 م .2007

مكانيات المناخية المالئمة لزراعة محصولي إلحصائية بين اإليل العالقة اتحل -6

 القمح والشعير وبين الظروف المناخية المتاحة في المنطقة . 

 :منهجية البحث  

:  1974رصاد طرابلس في الفترة أالبيانات المناخية لمحطة لقد تم االعتماد على   

مطار ، والرياح ، والرطوبة  ، ألوا، جة الحرارة من سطوع الشمس ، ودرم 2007
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إليجاد العالقة بين المتغيرات  spss V.21باستخدام برنامج وتحليل البيانات إحصائياً 

 محاصيل الحبوب .  إنتاجالمناخية و

 منطقة الدراسة : 
تقع طرابلس في شمال غرب ليبيا وتنحصر جغرافياً فيما بين البحر المتوسط في    

، وبين منطقة القره بوللي شرقاً ، ومنطقة بن غشير جنوباً ا، ومنطقة قصر  مالالش

دائرتي شرقاً و 1ْ3 36و َ 1ْ3 05. وفلكياً تقع بين خطي طول َ(1شكل )نزور غرباً ج

 .شماالً  3ْ2 54َو  3ْ2 36عرض َ

 
 ( موقع منطقة الدراسة1شكل )

 م.2012اجمللس البلدي بطرابلس على باالعتماد   Arc Gisمن عمل الباحثة باستخدام  املصدر:

جمعة ، عين زارة ، مراكز إدارية هي : سوق ال نةرياً إلى ساوتنقسم طرابلس إد

 ندلس ، أبو سليم . أل، حي اطرابلس المركز

 (2)  " % 13.6وبنسبة  اهكتار 2316نحو  "وتبلغ مساحة محصولي القمح والشعير 

%  0.2ونحو  اهكتار 17027والبالغة  من جملة المساحة الزراعية بمنطقة الدراسة

 .  اهكتار 1105357من جملة المساحة الزراعية بليبيا والبالغة 
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 المتطلبات المناخية إلمكانية زراعة محاصيل القمح والشعير :  ـــ المبحث األول 

سم الحنطة أو الطعام اطلق على القمح في ليبيا القمح : ي   - أ


، ولعل السبب في تسمية 

به بإطالق الكل عليه وهو  لطعام هو التقدير الكبير الذي كان يحظىالقمح با

 إلى جانب لحبوب ويستخدم في استخراج الدقيق لصناعة الخبز وبقايا ا ،الطعام

، ويأتي القمح في المرتبة الرابعة بين المحاصيل الحقلية بعد تغذية الحيوانات

زراعته بعلياً أو مروياً  ويتممن حيث أولوية زراعته الشعير والبرسيم والشوفان 

: القمح البعلي : يعتمد في زراعته على االحتياجات  في الموسم الشتوي في االتي

أنواع الري التكميلي حتى ولو طر دون استعمال أي نوع من مالمائية من ماء ال

 كان القمح في حاجة إلى الري . 

جوفية ، ويشغل القمح مطار والمياه الألالمروي : ويعتمد على ري مياه ا أما القمح

المستغلة في مساحة الحبوب جملة % من 8.8أي بنسبة  اتهكتار204نحو 

 المنطقة .

 المناخية المالئمة لزراعة القمح :  لمتطلباتا 

ذا إ ، نتاج يكون قليالً إلير أن مردود ايتم زراعة محصول القمح في منطقة الدراسة غ  

 ليبعزراعته ؛ حيث تتم زراعة القمح ال توفرت الظروف المناخية المالئمة في مناطق

كتوبر ونوفمبر، أما في فترة الجني للقمح البعلي أوالمروي في نفس الموعد في شهري 

 تكون في شهر فبراير ، والمروي شهر مارس .

م األمر 42ْم  و30ْدرجة الحرارة العليا لمحصول القمح ( يتضح أن 2من الجدول )و

قتل " اً غير منتظم وتؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى نباتإذور نبات البإالذي يسبب 

ذا تكونت الحبوب إخصاب وإلدم تكوين حبوب نتيجة عدم حدوث احبوب اللقاح وع

 ( .3. )"تكون ضامرة  نهاإف

 ( المتطلبات الحرارية لمحاصيل الحبوب2جدول )

 الحرارة المثلى  مْ  الحرارة العظمى مْ  الحرارة الصغرى مْ  المحصول

 25 42-30 5-1 قمح

 20 30-28 5-4 شعير
 ( 4)المصدر: 

                                                           
  ، نشأ ،  71: 63ة من وتتكون الحبالطعام : وهو مصدر رئيسي للكربوهيدرات الحتوائها على نسبة عالية من النشأ

 . (3)% عناصر معدنية  2% سكر ،  3% دهون ،  2% سيلوز ،  2.5% ماء ،  17.8، % بروتين 17.8
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إلى قتل القمم " ويؤدي انخفاض درجة الحرارة وبصورة مفاجئة وخاصة ليالً   

النباتية للنبات لتجمد الماء الموجود في الساتيوبالزم وبين المسافات البينية بين خاليا 

 .( 5)"أنسجة هذه القمم 

القمح طبقاً للمراحل المختلفة وأن درجة  وتختلف درجة الحرارة لنمو محصول" 

درجة الحرارة المثلى للنمو  م ، أما31:ْ 25تتراوح بين ْ لإلنباتالمثلى الحرارة 

ية وهي من نيجد في التربة الطووينمو في تربة رملية ولكنه ي (6) "م29ري ْالخض

 -6بين  أحد المسببات في انخفاض انتاجية القمح ، تصل درجة الحموضة المالئمة ما

رض عندما تصبح التربة سهلة التفتت وال أللحراثة ا، وأفضل وقت مناسب  7.6

 يجوز حراثتها عندما تكون نسية الرطوبة عالية ألن ذلك يؤدي إلى عرقلة الحراثة . 

 بداراتوتتم زراعة القمح عن طريق نثر البذور باليد أو بالطريقة اآللية عن طريق  

القمح البعلي أقل من معدل  في عدل البذور للهكتاروم"يجرها الجرار الزراعي ، 

" كجم / للهكتار 100كجم / للهكتار ، القمح المروي  5القمح المروي ، القمح البعلي 

. (7  ) 

 40، وكجم من الفوسفور 150ر نحو السماد للهكتامن يحتاج القمح إلى كميات كبيرة  

 .  كجم من البوتاسيوم 50كجم من النيتروجين ، و

 مطار والرياح لمحصولي القمح والشعير أل( متطلبات الضوء والرطوبة وا 3دول )ج 

 اسم المحصول
متطلبات الضوء 

 / ساعة
 الرطوبة %

متطلبات الرياح 

 كم / ساعة
 مطار / ملمألا

 450-350 7 – 6.5 70 14 القمح

 300-200 7 -6.5 70 14 الشعير
 (8( و)3)المصدر : 

حتياجات المائية / سنة للهكتار وهي تفوق اال 3م 5880احتياجاتها المائية نحو و

القمح والشعير من المحاصيل الحقلية  يلوصن محإلمحصول الشعير ؛ وبشكل عام ف

ساعة ضوئية في  14ذات النهار الطويل التي تحتاج إلى فترة ضوئية " ال تقل عن 

بالنسبة و.  (9) زهار"ألو الخضري والنضج ومرحلة تكوين االيوم في فترة النم

 .(10)%  70عدل لنمو محصول القمح للرطوبة أفضل م  
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 :  محصول الشعير - ب

نسان وتستعمل الحبوب بعد طحنها في إلقدم محاصيل الحبوب التي زرعها اي عد من أ 

ومخلفاته التبن  لإلنسانعمل الخبز كغذاء 

 . 

لك لتوافقه خرى بمنطقة الدراسة وذألر في مركز الصدارة بين الحبوب االشعي ويأتي

ه في النضج ومقاومته لكثير من مع الظروف البيئية السائدة من مقاومته للجفاف وتبكير

 اهكتار2112البالغة % من المساحة المحصولية ،  12.4مراض فهو يشكل نسبة ألا

 .م 2007عام 

 الشعير :  إلنتاج المالئمة المتطلبات المناخية

مبر وتستغرق فترة ر أكتوبر وحنى شهر نوففي الفترة من شه الشعير تبدأ زراعة     

كجم من  80في ابريل ، ومايو ، ويحتاج الهكتار إلى  ه، ويتم حصاديوماً  150نموه 

ويتحمل محصول الشعير الظروف المناخية الصعبة مثل : الحرارة  (7)بذور الشعير

وتختلف درجة الحرارة المثلى حسب مراحل نموه المختلفة حيث تتراوح  الشديدة

م ودرجة الحرارة المثلى للتفريغ  20-15رجة الحرارة المثلى لنمو البادرات بين د

م ودرجة الحرارة المثلى للنضج  25 -20م ودرجة الحرارة المثلى للتزهير 10-15

مله ملوحة التربة ، ملوحة المياه ، أما أجود ح، ت، والجفاف (  11م )  30-20بين 

ذا كان معامل إربة الرملية وال تتم زراعته الت أنواع التربة مناسبة لزراعته هي

. وخاصة أنه من أكثر المحاصيل حساسية  7يدروجيني بالتربة أقل من ألالتركيز ا

 موضة التربة . حل

/ السنة في الموسم  3م4660 " وأما االحتياجات المائية للشعير يحتاج هكتار الشعير   

ولى ألاالمطار المتساقطة بالدرجة اية ، ويستفاد في زراعته من كم(  12" ) الزراعي 

بالرغم من قصر موسم المطر ، إال أنه يتم تعويض المياه الجوفية وتأتي في المرتبة 

 الثانية . 

يوماً خاصة في حالة عدم سقوط االمطار ، ويمنع الري قبل فترة  17كل  " ويتم ريه  

في مراحل نموه  وذلك لعدم تحمله كثرة الري وال سيما(  13" )يوماً 20الحصاد ب

 المتقدمة حيث يؤدي إلى مرض الرقاد . 

عليه يشترك ( ؛14%  )  70ويحتاج انتاج الشعير الجيد إلى معدل رطوبة بنسبة   

محصول الشعير مع محصول القمح في جميع العمليات من حيث موعدها في الزراعة 

 دراس والتخزين حشائش والحصاد وال، والتسميد ، و الري ، ومقاومة اللبذور، ونثر ا
                                                           

 . التنب : عبارة عن اجلزء من النبات املتبقي بعد فصل احلبوب وهو ناتج ثانوي يف زراعة الشعري والقمح وغريه من حماصيل احلبوب االخرى 
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منطقة  لزراعة القمح والشعير فيتاحة الظروف المناخية الم    ـــالمبحث الثاني 

 الدراسة :

 وباألخصوامل الطبيعية المؤثرة في إنتاج المحاصيل الحقلية ، عي عد المناخ من أهم ال  

محاصيل الحبوب ) القمح والشعير ( بمنطقة الدراسة ، حيث تحتاج هذه المحاصيل 

:  منها بعدة خصائص تتأثرلينمو فيها ، وهذه الظروف  ظروف مناخية معينة  إلى

المائية ، وعامل سطحات عد عن الم  الموقع الجغرافي للمنطقة ، القرب أو الب  

 التضاريس ، والرياح السائدة بالمنطقة . 

أنه ال يزال تحت سيطرة المناخ خاصة في  إال فعلى الرغم من تقدم االنسان علمياً  

وقات انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر المئوي ، وارتفاعها إلى درجات حرارة أ

نسان إلضرار بالمحاصيل وال سيما قيام ام والتي تؤدي إلى حدوث أ4ْ0أعلى من 

إلى ما دون الصفر المئوي بإشعال  بمحاوالت بسيطة عند انخفاض درجات الحرارة 

ومن ؛ ثار الصقيع آلتقليل من لعية النيران في أماكن متفرقة داخل الحيازة الزرا

لمحطة أرصاد م 2009:  1979البيانات المتاحة عن عناصر المناخ في الفترة ما بين 

حاول الباحثة تحليل البيانات المناخية عن درجة الحرارة ) العظمى طرابلس ت  

 تي : آلمطار في األوالرياح ، والرطوبة النسبية وا والصغرى ( ،

ا يتم التي عن طريقه سيطعد الوتللسطوع الشمسي أهمية حيث :  سطوع الشمســ 1

كبيرة وأن مقدار االشعاع الشمسي يتأثر بدرجة  ،نقل حرارة الشمس إلى األرض

قع من دوائر العرض صيفاً وشتاًء ؛ واحتياج بطول النهار الذي يختلف بحسب المو

، وبارتفاع  تات النهار الطويلمحاصيل الحبوب للضوء ضروري لنموه فهي من نبا

ضاءة وطول فترتها يكون التمثيل الضوئي للمحاصيل متكاملة لنمو أوراقها ونضج إلا

 الحبوب . 

ساعة وهي مناسبة لنمو  8.1وبشكل عام فإن متوسط ساعات سطوع الشمس  

كحد أدنى من شدة االضاءة  " محصولي القمح والشعير حيث يحتاج الشعير والقمح

حد أدنى الستمرار عملية التمثيل الضوئي لنمو قدم ك، شمعة  200 -100بين 

( لمتوسط ساعات سطوع الشمس في منطقة  4ومن الجدول )  .  (15)" المحاصيل

 يتضح أن :(  2الدراسة والشكل ) 
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متوسط 

 ساعات

سطوع 

الشمس 

 / ساعة

 

6.1 6.5 7.4 7.7 8.8 10 11.2 10.5 9.1 7.7 6.4 6.0 8.1 

 (17)المصدر: 

ساعة يقل عن متوسط ساعات  6.2متوسط سطوع الشمس في فصل الشتاء البالغ  

ساعة وذلك لتعامد الشمس على مدار الجدي في  7.2لبالغ سطوع  في فصل الربيع اال

الشتاء فيكون النهار قصير ، أما في فصل الصيف فيزيد متوسط ساعات الشمس إلى 

ساعة وهو ميعاد زراعة بذور القمح  7.7ساعات ، في حين فصل الخريف  10.6

 والشعير .

 م2009 -1979فترة ( متوسط ساعات سطوع الشمس في محطة طرابلس في ال2شكل )     

 ( . 4المصدر: استنادا لبيانات جدول )                      

هم في اكتمال التمثيل الضوئي ست والشعير القمح  يضاءة لمحصولإلفزيادة فترة ا

جيد وفترة االضاءة مناسبة لنموه وخاصة للمحصول وبالتالي ينضج المحصول بشكل 

 . لمحصول الشعير
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الحرارة 
 العظمى 

تلعب درجة الحرارة دوراً كبيراً في تحديد أنواع المحاصيل  درجة الحرارة :ــ 1

وتباين قيم الضغط الجوي ونظام اختالف تؤثر وتتحكم في اختالف " ؛ وهي الزراعية 

الجوية والكتل الهوائية وما يرافقها من سرعة الرياح واتجاهاتها وحركة المنخفضات 

فمن تحليل بيانات ؛ (  16 )" خصائص التساقط والجفاف والظواهر الطبيعية األخرى

 ( يتضح االتي : 3( والشكل رقم )5متوسطات درجات الحرارة في جدول )

 م2009 -1974( متوسط درجة الحرارة في محطة طرابلس في الفترة 5جدول )

 الشهور

 البيان

ر
يناي
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راي
فب
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ر
ما
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اب

 

مايو
يونيه 
 

يوليو
س 
ط
س
غ
أ

 

ر
سبتمب

 

ر
أكتوب

 

ر
نوفمب

ر 
سمب

دي
 

الحرارة 

 ىالعظم
22.9 26.2 30 34.6 38.1 40.5 41.3 40.1 39.8 26.3 30.5 24.1 

الحرارة 

 الصغرى
6.3 6.1 8.6 10.7 14.4 18.1 21.0 22.2 20.5 16.2 10.9 7.2 

المتوسط 

 الشهري
14.6 16.2 19.3 22.7 26.3 29.3 31.2 31.2 30.2 21.3 20.7 15.7 

 ( 17) المصدر :

شهر الشتاء ديسمبر / أفي درجات الحرارة خالل  ا: نالحظ انخفاض فصل الشتاءأ ــ 

م ويعود ذلك إلى تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب  1ْ5.5يناير / فبراير بمتوسط  

م  6ْ.1م،  6ْ.3خط االستواء ، وقد سجلت الدرجة الصغرى في شهري يناير وفبراير 

 م .2ْ-ليل إلى بالترتيب نتيجة هبوب موجات البرد القارصة والتي تصل أدناها في ال

 م2009-1974متوسط درجة الحرارة بمنطقة طرابلس في الفترة (  3شكل ) 

 

 ( .  5المصدر: استنادا لبيانات جدول ) 
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، ويصل متوسط : وهو فصل انتقالي ما بين الشتاء والصيف  فصل الربيعب ــ 

 م ، ومن المتعارف عليه أن طقس 22ْ.8درجات الحرارة خالل أشهر الربيع إلى 

فصل الربيع غير مستقر نتيجة لتعرضه للذبابات من ارتفاع وانخفاض بسبب عدم 

سيوي ألل ليبيا والمتمثلة في المرتفع ااستقرار مراكز الضغط الجوي المؤثرة على شما

ومرتفع شمال غرب ليبيا تارة ، ومنخفض الهند الموسمي تارة أخرى وهبوب رياح 

في عملية التمثيل لى تباطؤ إرة والمؤدية القبلي المسببة في ارتفاع درجات الحرا

 . الحشرية مراض واآلفاتألللمحاصيل الزراعية ، وانتشار ا الضوئي

شهر الصيف )يونيه، يوليو ، أويتميز بارتفاع درجة الحرارة في :  فصل الصيفج ــ 

تعامد زاوية الشعاع  " م ويرجع أسباب ارتفاع الحرارة إلى3ْ0.6أغسطس ( إلى 

اقة الحرارية المنبعثة من سطح األرض ووصولها إلى أعلى قيمها في هذا وطغيان الط

يران إالمنخفض الهندي الموسمي على غرب تمركز نطاق الضغط و ؛( 18)  "الشهر

تأثير " على البحر المتوسط وشمال أفريقيا ، و تأثيرهة العربية ويصل روشبه الجزي

حركة هوائية هابطة وهواء جاف الضغط المرتفع شبه المداري الذي يؤدي إلى حدوث 

في فصل الصيف بين الضغط المنخفض الهندي الموسمي  ويسبب تفاعل واضح

القاري الحار الجاف عند السطح ، والضغط المرتفع شبه المداري الذي يعلوه تكون 

حركة الهواء الهابطة والناتجة عنها هدوء واستقرار وارتفاع في درجة الحرارة 

 . (19)الصيف" 

: وهو مثل سابقه فصل الربيع فصل انتقالي يعقب فصل  فصل الخريفأما في د ــ 

الصيف ويالحظ فيه ارتفاع في درجات الحرارة فقد بلغ خالل أشهر الخريف ) 

م وذلك لبدء سيطرة الكتل الهوائية الباردة على 24ْ.1سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ( إلى 

 منطقة طرابلس . 

بمنطقة الدراسة يتضح أن  ناخي لبيانات متوسط الحرارةومن خالل سرد التحليل الم 

درجة محاصيل الحبوب لها درجات حارة حدية معينة يتوقف عليها نموها هي : 

الحرارة المثلى ، ودرجة الحرارة العظمى ، ودرجة الحرارة الصغرى وبمقارنة 

ات الشهرية لدرج ( المتطلبات الحرارية لمحاصيل الحبوب مع المتوسطات2جدول )

 تي : آلالحرارة يتضح ا

ت عد درجة الحرارة الصغرى لنمو محصول القمح والشعير مالئمة جداً هــ ــ  

شهر الشتاء أم فقد سجلت متوسط درجة الحرارة الصغرى في 5ْ -1ْلزراعتها والبالغة 

درجة ، ولكن هذا ال يمنع من انخفاض م 6ْ -5ْفبراير ( نحو  –يناير  –) ديسمبر 
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في أيام الليالي السود وهي من ل مفاجئ في شهري يناير وفبراير خاصة الحرارة بشك

لمحاصيل الحبوب  اضرارأوتسبب  2/ 5إلى  11/ 15لفترة من أشد األيام برداً في ا

مما يضطر الفالحون إلى ري المحاصيل في فترة النهار تفادياً النخفاض الحرارة 

 المفاجئ أثناء ساعات الليل المتأخرة . 

-3ْا درجة الحرارة العظمى في فصل الصيف سجلت أقصاها في شهر يوليو أمو ــ 

في حين ال تالئم محصول الشعير والتي ، م42ْم والتي تناسب محصول القمح حتى 41ْ

إلى األمر الذي يؤدي م 11.3ْم أي بفارق 30ْتصل أقصى درجة حرارة عظمى لنموه 

محصول الشعير  يربم الفالحون ، ولمقاومة الجفاف يقومراض ألمن اصابته بالعديد إ

ل سنابلها وتشقق ، خوفاً من ذبوأحياناً يصل إلى ريتين في اليوم في أثناء النهار

لزراعة قدرت م بقطاع ا1994في " شهر يونيو ن لحقت أضرار أبأغصانها وسبق و

 .( 20)لف دينار "أن مليون وخمسمائة يقيمتها بأكثر من تسع

ف المحاصيل بري أكثر من رية واحدة في اليوم ولكن لمعالجة حل مشكلة جفا   

تسبب في تفاقم مشكلة أخرى وهي استنزاف المياه الجوفية ويجعلها أكثر عرضة 

 للتلوث بمياه  البحر من جانب وبتداخل مياه  الصرف الصحي من جهة أخرى .

 الرياح :  -1

ن خالل ساسية والمؤثرة في إنتاج محاصيل الحبوب مألتعتبر الرياح من العوامل ا

 اآلتي :يتضح ( 4والشكل )( 6رؤية الجدول )

 م2009 -1979محطة طرابلس في الفترة بمتوسط سرعة الرياح (  6جدول ) 

 المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيه مايو ابريل مارس فبراير يناير

4.7 4.9 5.3 5.5 5.6 5.2 4.5 4.3 4.7 4.1 4.2 4.7 4.8 

  (17) المصدر:
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 م2009 -1979محطة طرابلس في الفترة بمتوسط سرعة الرياح (  4شكل )      

 
 
 
 
 

 

        

 ( . 6استنادا لبيانات جدول )  المصدر:

قدة  4.8سجل المتوسط السنوي للرياح أ ــ  ، ويزيد متوسط سرعة الرياح خالل ع 

قدة وذل 5.5بريل ، مايو( أشهر الربيع ) مارس ، أ ك لهبوب رياح القبلي خاصة في ع 

أواخر الشتاء وأوائل الربيع والمسببة في ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي تزيد كمية 

 التبخر من محاصيل الحبوب عن طريق النتح . 

يجابي حسب سرعتها إى نمو محاصيل الحبوب بشكل سلبي والرياح عل تؤثر -ب

السلبية وتسبب رقاد المحاصيل مما يقلل ثار آلبوبها ، فسرعة الرياح ت عد من اووقت ه

من مساحات النباتات المعرضة للهواء ، وبالتالي تقليل عملية البناء الضوئي إلى 

جانب تساقط أغصان سنابل محاصيل القمح والشعير ، وفي حالة هبوب الرياح وهي 

ما نها تسبب في قذف المحاصيل ، وانسداد مسام أوراق المحاصيل مإف باألتربةمحملة 

 يعوق عملية النتح من مسام األوراق وبالتالي ارتفاع درجة حرارتها وذبولها .

قل حبوب اللقاح إيجابية فهي تعمل على ن اثارها السلبية إال أن لها أثارآبالرغم من 

 .زهار المختلفةألبين ا

 األمطار :  -2

يتها مطار من العوامل المناخية التي تحدد مناطق زراعته ، وتبعاً لكمألت عد ا 

    ( والشكل  7ومن الجدول )  ،نتاج إلوموعد سقوطها يتحدد المساحة وا السنوية

 تي : آل(  يتضح ا 5) 
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 م2009 -1979مطار بمحطة طرابلس في الفترة أل( متوسط كميات ا 7جدول ) 
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73.9 37.8 29.8 13.1 3.8 0.8 0.7 0.04 17.1 38.5 73.3 87.2 376 

 (17) المصدر:

 م2009 -1979متوسط كميات االمطار بمحطة طرابلس في الفترة (   5شكل )      

 

 

 

                        

 

 
 ( . 7استنادا لبيانات جدول )  املصدر:

ر ط الفعلي للمطر مع بداية شهمطار في فصل الشتاء ، ويبدأ التساقألتساقط اأ ــ 

بريل والتساقط ال يكون بشكل مستمر أو منتظم وإنما أأكتوبر وسبتمبر حتى نهاية شهر 

صل معدل ينخفضات الجوية ، حيث يكون متقطعاً وعلى فترات وذلك تبعاً لمرور الم

أيام ، في  6ملم وعدد االيام الممطرة  38.5مطار المتساقطة في شهر اكتوبر إلى ألا

ملم والتي تصل أقصاها في شهر  78.1حين يصل متوسط االمطار أشهر الشتاء إلى 

 يوم. 11ملم ، وعدد أيامها  87.2ديسمبر إلى 

ملم وهي مناسبة  376مطار في منطقة الدراسة ألسنوي لكمية ابلغ المعدل الب ــ 

ت نسب معدالأ تناسب محصول القمح باعتبار أن محصول الشعير ، في حين ال إلنبات

ملم . وعليه فزراعة القمح تعتمد على معدالت  875-625مطار لنموه تتراوح بين ألا

الحد االدنى من االمطار مما يؤثر سلباً على نموه سواء من حيث كمية االمطار ، أو 

 عدم انتظام سقوطها يؤدي إلى تباين االنتاج . 
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 إلنباتطار الالزمة أما محصول الشعير يعتبر أكثر مرونة من القمح وإن كانت االم 

 – 250ملم هي أقل مما مطلوب االنبات بذور القمح نحو  250-200بذور الشعير 

 راعته من القمح بمنطقة الدارسة .ملم ، كما أن الشعير أكثر انتشاراً في ز 1750

مة على محاصيل الحبوب ، هموهي من المؤثرات المناخية الالرطوبة الجوية :  -3

اء للتربة فيحتاج النبات إلى إضافة الماء على فترات فهي تحدد موعد إضافة الم

  متقاربة في فصل الصيف والعكس في فصل الشتاء .

وتتناسب الرطوبة النسبية تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة فتزداد الرطوبة في الهواء  

ولذلك نجد أن الساعات المبكرة من الصباح  "بانخفاض حرارته والعكس صحيح ،

الرطوبة النسبية ، وبعد شروق الشمس تأخذ الرطوبة النسبية في االنخفاض تزداد فيها 

التدريجي وتصل أدنى حد لها فيما بعد الظهر اي الساعة الثانية ظهراً ثم تبدأ في 

 .( 21)"  االرتفاع التدريجي ليالً مع انخفاض درجة الحرارة
ة تكوين السنابل وتختلف مراحل نمو الشعير في حاجتها للرطوبة حيث تتطلب مرحل 

في حين تحتاج فترة نضج الشعير إلى جو جاف ، وهو توفر قدر معين من الرطوبة 

بشكل عام يحتاج إلى جو معتدل الحرارة مع سيادة حالة من الجفاف طيلة فترة نموه . 

 ( يتضح االتي : 6( والشكل )  8ومن الجدول ) 

 م2009 -1979الفترة ( متوسط الرطوبة النسبية بمحطة طرابلس في  8جدول ) 
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 (17) المصدر:

و  % 84.7تبلغ ذروتها خالل شهري ديسمبر ويناير بنسبة في فصل الشتاء :  - أ

% وتأثير ارتفاع الرطوبة النسبية  80.7المتوسط الشهري و.بالترتيب%  81.4

صول الشعير بأمراض التفحم على محاصيل الحبوب يتسبب في إصابة مح

 ، وصدأ الساق .السائب
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 م2009 -1979متوسط الرطوبة النسبية بمحطة طرابلس في الفترة (  6شكل )       

 

 

 

 

 

 ( . 8نات جدول ) استنادا لبيا المصدر:

فصل الصيف : تنخفض معدالت الرطوبة النسبية مقارنة بمعدالت فصل أما في  - ب

يؤدي إلى تزايد قدرة الهواء على حمل الشتاء وذلك الرتفاع درجة الحرارة الذي 

والرطوبة المنخفضة تزيد من معدل النتح ومن تم االحتياج المائي بخار الماء ، 

وبلغ  . (22)  "ح والشعير% لمحاصيل القم 35-20وتصل الزيادة إلى " للنبات 

 % .  73.4شهر الصيف نحو أمتوسط الرطوبة في 

صيل الحبوب في معدالت الرطوبة بمنطقة الدارسة مناسبة لنمو محا ت ظهروعليه       

 كل مراحل النمو . 

  : التبخر -4

ت المائية إلى الغالف وتعني عملية تبخر الماء من سطح األرض ومن المسطحا 

شعاع الشمسي إلحيث تؤثر درجات الحرارة وكمية ا ،شكل بخار ماء على الجوي 

 متوفرة أثناء ساعات النهار .على ارتفاع كميات التبخر والتي تكون 

عوامل المناخية : وتشمل أوالً: ال " :من العوامل هي مجموعة ويؤثر في التبخر   

الحرارة ، سرعة الرياح ، نسبة الرطوبة النسبية ، شعاع الشمسي ، درجة إلمقدار ا

 ياالضغط الجوي ، صفاء الجو ؛ ثانياً : حجم المسطحات المائية حيث يكون التبخر عال

ات المائية الصغيرة أكثر من المسطحات المائية الكبيرة ، والتربة من المسطح على

( 9ومن الجدول )( .23)"حيث رطوبة التربة ولونها وعمقها وكثافة الغطاء النباتي 

 اآلتي :  نالحظ 
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  م2009 -1979( متوسط كمية التبخر بمحطة طرابلس في الفترة 9جدول ) 
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10.9 10.9 12.2 13.8 16.8 20.8 24 25.7 24 19.7 14.6 11.6 205 
 (17) صدر:الم

في حين يرتفع معدل التبخر في  11.1ن معدل التبخر في أشهر الشتاء بلغ ملمإ    

ملم وذلك الرتفاع درجات الحرارة وقلة التساقط ، في حين يزيد  14.3أشهر الربيع 

 19.4ملم ، بينما يقل تدريجياً في أشهر الخريف إلى  23.4ارتفاع معدل التبخر إلى 

 مطار في تلك الفترة .ألوبداية موسم سقوط افاض الحرارة ملم النخ

 :  واقع إنتاج محصولي القمح والشعير -

خالل سرد التحليل المناخي للعوامل المؤثرة على إنتاج الحبوب يمكننا معرفة  من 

 7( والشكل )  10الجدول ) من ف م 2007:  1974تأثيرها بمنطقة الدراسة في الفترة 

 – 1974حصولي القمح والشعير خالل الفترة ( يتضح تباين في متوسط إنتاج م

هكتار، في  322/ هكتار بمساحة تصل قنطارا  8.5 ت إنتاجية القمححيث بلغم 2007

 7055وإنتاج هكتار  925قنطار / هكتار بمساحة  7.6حين تناقص االنتاجية إلى 

لك ر / هكتار وذيطاقن 3.9م إلى 2007نتاجية في عام إلمر في انخفاض اار ، ويستقنط

 م .1974عما كانت عليه في عام  اهكتار 204مساحة زراعته البالغة النخفاض 

 م2007:  1974( مساحة وانتاجية محصولي القمح والشعير في الفترة  10جدول )              

 .(2المصدر ) من اعداد الباحثة بناء علىالمصدر:              

نتاجية إلم حيث بلغت ا2007 -1974الفترة  نتاجية خاللإلتباين اتأما إنتاج الشعير    

اإلنتاجية إلى  هكتار ، بينما ارتفعت 3788قنطار / هكتار بمساحة تصل إلى  6.4نحو 

 السنوات

 الشعير القمح

 المساحة

 هكتار

 االنتاج

 قنطار

متوسط 

 اإلنتاج

 المساحة

 هكتار

 االنتاج

 قنطار

متوسط 

 النتاجا

 24389 3788 8.5 2750 322 م1974
6.4 

 

 7.2 68730 9587 7.6 7055 925 م1987

 26309 - - 1984 - م2001
- 

 

 6.0 12642 2112 3.9 793 204 م2007
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 السنوات

 الشعير 

 القمح  

مساحة محصول الشعير البالغة  م وذلك لزيادة رقعة1987قنطار / هكتار في عام  7.2

 .  اهكتار 9587

إلى  ر / هكتار بمساحة تصليطاقن 6م انخفضت االنتاجية إلى 2007أما في عام  

 م 2007 – 1987رين سنة في الفترة هكتار خالل عش 7475أي بفارق  اهكتار 2112

وبشكل عام يتأثر إنتاج القمح بالمساحات المزروعة طردياً ، كلما زادت المساحات  

اقص في نتاج في فترة السبعينيات وتنإلنتاج والعكس صحيح ، حيث تزايد ازاد اال

ت وهذا التغير في االنتاج ناتج عن التغير في لفنيناألالثمانينيات واستمر في ا

المساحات المزروعة ويرجع السبب في انخفاض إنتاجية القمح في طرابلس إلى إحالل 

 .يل أخرى كالشعير والبطاطا والذرةزراعة محاص

 2007:  1974ح والشعير في الفترة انتاج محصولي القم(  7شكل )            

                          

 

 

 

 

 

 (  10استناداً لبيانات جدول )  املصدر:
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 إنتاج محصول القمح ( 1صورة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  gogel المصدر:                     

 

، في أحد تصريحاته  ليبيا ويؤكد على ذلك مدير التخطيط بهيئة الحبوب الحكومية في 

% في إنتاج 50إن هناك انخفاضاً حاداً قد يصل إلى  "الصحفية لـ العربي الجديد،

الحبوب هذا العام، لعدة أسباب، أبرزها تدهور األوضاع األمنية في البالد، مشيراً إلى 

  إنتاج البالد للحبوب.% من 85أن إنتاج منطقة الجنوب يشكل نحو 

وأوضح أن اإلنتاج انخفض نتيجة عدم زرع نسبة كبيرة من الحقول، ال سيما في 

من الحبوب.  الليبية السوق احتياجات المنطقة الجنوبية التي يعول عليها في تغطية

  وهذا يوضح في عدم اعتماد انتاج الحبوب في منطقة طرابلس .

ألف  400بـ 1998كما أشار إلى أن إنتاج الحبوب بدأ في االرتفاع في ليبيا منذ عام 

عد اندالع ألف طن سنويا، وب 250إلى  2010طن، وعقب ذلك انخفض ووصل عام 

 تراجع 2011الثورة عام 

  ألف طن سنوياً. 160إلى 

وأن نقصصص التمويصصل المصصالي الكصصافي لشصصراء المبيصصدات واألسصصمدة، مصصع انقطصصاع التيصصار    

عار المستلزمات الزراعية، فضصال عصن الكهربائي المتكرر، وارتفاع تكلفة الحصاد وأس

 الظروف االمنية .

بنسصب تتصراوح مصا ، م2017وأوضح أن استهالك ليبيا من الدقيق انخفض، خصالل عصام  

اوز فيهصا ب رفع الدعم بالمقارنة مع السصنوات السصابقة الصذي تجصب%، بس40% و30بين 

 مليون 1.2االستهالك 
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  .(24)"سنوياً  طن 

وبدأت عملية الحصاد لموسم القمح والشعير في ظل تفاقم المشاكل والعقبات التي   

لـ "العربي الجديد"، أن في حديثه  ينالزراعي راءالخب أحد تواجه المزارعين. ويرى

من الخارج، مشيراً  المحلي االستهالك ليبيا تستورد كميات كبيرة من الحبوب لتغطية

الطري، ولكن هذا   % من إنتاج الحبوب155ون حوالي إلى أن المزارعين كانوا يغط

ب المشاكل األمنية الحاصلة في الجنوب، فضال عن توقف بالعام تراجع اإلنتاج بس

 المشاريع الزراعية الحكومية هناك.

مليون طن من  1.3ماليين مواطن، نحو  6.6البالغ عدد سكانها نحو  ليبيا تستهلكو 

% من القمح 90آالف طن شهرياً. وتستورد ليبيا  105الحبوب سنوياً، وما يقرب من 

اللين من الخارج، والباقي ي غطى من اإلنتاج المحلي. وإن الهيئة لها خطة مدروسة 

يل المشاريع الزراعية واستحداث مواقع أخرى للزراعة. ويبلغ استهالك ليبيا في لتأه

االحتياجات عبر االستيراد من  ألف طن من القمح الصلب، وتغطى باقي 100العام 

 الخارج .

ماليين  3.6نحو  وحسب تقارير رسمية تبلغ األراضي الصالحة للزراعة في ليبيا

ألف مزارع  100البالد ويوجد ما يقرب من  حة% من إجمالي مسا2.07هكتار تعادل 

. 

وحققت ليبيا اكتفاًء ذاتياً في إنتاج القمح الصلب، خالل فترات سابقة، ولكن األمور 

م 2015منذ عام   المركزي ليبيا مصرف تبدلت بعد إجراءات التقشف التي أعلن عنها

كما توقف شراء إنتاجهم   وتوقف الدعم للمزارعين من األعالف والسماد واليوريا.

فيما يتعلق بمحصول الشعير والقمح، وت رك التسويق للعرض والطلب في السوق 

 ن األوضاع المعيشية للمزارعين.المحلي، ما أثر سلباً على هذا القطاع وفاقم م

والثروة الهيئة العامة للزراعة  رئيسبوب في ليبيا آفاد حوحول امكانية تحسن إنتاج ال  

خالل % من الحبوب  50الحيوانية والبحرية في أحد تصريحاته" بإمكانية انتاج 

السنوات القادمة في حالة توفر العامل األمني باإلضافة إلى مستوى أداء شبكة 

 . لكهرباءا

مليون دوالر بغرض  120ومن المنتظر أن يستثمر قطاع الزراعة الليبي مبلغ   

، حيث سيتم ”فاو“تحسين اإلنتاج بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

.(25)" ماليين دوالر لتوفير بذور سيتم توزيعها على المزارعين 10تخصيص مبلغ   

، حيث م2007 – 1974الشعير خالل الفترة نتاج القمح و( يتضح إ 11من الجدول )  

الفترة  في( 26) "لمساحة محصولي القمح  والشعيرالرقم القياسي الثابت "تم حساب 

  التي : م في ا2007:  1974
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:  1974في الفترة  بمنطقة طرابلس والشعير القمح ي( التغير في إنتاج محصول 11جدول ) 

 م2007

الفترة 

 الزمنية

/  حالقم

 هكتار

الرقم 


القياسي 

 الثابت %

التغير 

 النسبي %

/  الشعير

 هكتار

الرقم 

القياسي 

 الثابت %

التغير 

 النسبي %

 100 100 24389 100 100 2750 م1974

 181.80 281.80 68730 156.55 256.55 7055 م1987

 7.87 107.87 26309 27.85- 72.1 1984 م2001

 7.87 51.83 12642 71.16- 28.84 793 م2007
                   (2) :المصدر        

م عما كان عليه في عام 2007عام  في ن إنتاج القمح انخفضأ( 11يبين الجدول )  

ر ويؤكد على ذلك التغي % 23.7-قنطار / هكتار ومعدل نمو 1957م بمقدار 1974

م إلى 2007 -1974نتاج كان متناقصاً خالل الفترة إلم في كميات ا1974النسبي لعام 

 % . 156.5م إلى 1974نتاج عن عام إليث ارتفع ام ح1987عام  باستثناء%  71.6-

م 2007ابلس تناقص في عام أما إنتاج محصول الشعير في منطقة طر  

ر ، ومعدل / هكتا انطارق 11747م بمقدار 1974 في عام عليه عما كان

ت االنتاج على عام رقام القياسية الثابتة لكمياأل% وبحساب ا 16.1-نمو 

ً خالل الفترة إلفي كميات ا م لوحظ تغير المنسوب1974 نتاج كان متناقضا

 م .2001و1987م ماعدا موسمي 2007: 1974

حصائية بين المتطلبات المناخية لمحاصيل القمح إلتحليل العالقة ا -

 يات المناخية المتاحة في طرابلس مكانإلوا والشعير

 ى إنتاج محصول القمح : لاخية عمكانيات المنإلاتأثير  -أ

 1=إنتاج القمح وسطوع الشمس ن قيمة معامل االرتباط بين أ(  12)  يبين الجدول   

حصائياً ، كما أن قيمة إية وطردية فيما بينهما وهي دالة وهي تدل على أن العالقة قو

قة هذا يعني أن العال 0.47بلغت إنتاج القمح الحرارة ومعامل االرتباط بين درجة 

>p= 0.523ضعيفة غير دالة إحصائيا وهي   مطارأل، أما العالقة بين معدل ا  0.05

                                                           

 سي للكميات :الرقم القيا 

e=qt 100    (26) 

         ــــــ        

     q o   
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 =pحصائياً حيث إوهي غير دالة 0.764بولة وقيمتها جيدة ومق إنتاج القمحو

0.236< ن متوسطة ، كذلك الحال بالنسبة لعامل التبخر فالعالقة تكاد تكو  0.05

>p= 0.400حصائياً إوغير دالة  0.6وقيمتها  0.05   

مكانات المناخية المتاحة ) سطوع إلللعالقة بين ا( مصفوفة ومعامالت االرتباط  12جدول ) 

 م 2007: 1974في الفترة  الشمس ، الحرارة ، المطر ، الرطوبة وإنتاج القمح في منطقة طرابلس

X4 X3 X2 X1 y  

0.600 0.764 -0.477 1.00 1 
 y  Pearsonالقمح

Correlation 

 x1سطوع الشمس  1.00 1 0.470 0.762 0.614

 x2الحرارة  0.477 0.470 1 0.916 0.442

 x3 االمطار 0.764 0.762 0.916 1 0.688

 x4التبخر  0.600 0.614 0.442 0.688 1

0.400 0.236 0.523 .000 - y 

Sig 

0.386 0.238 0.530 - 0.000 x1 

0.558 0.084 - 0.530 0.523 x2 

0.312 - 0.084 0.238 0.236 x3 

- 0.342 0.558 0.386 0.400 x4 

4 4 4 4 4 y 

N 

4 4 4 4 4 x1 

4 4 4 4 4 x2 

4 4 4 4 4 x3 

4 4 4 4 4 x4 

 .spssالباحثة باالعتماد على برنامج  عمل المصدر: من

من سطوع الشمس ل ك( أن قيمة معامل االرتباط المتعدد بين 13ويبين الجدول )

لى وهي تدل ع 1.00في منطقة بلغت إنتاج القمح ومطار والتبخر ألودرجة الحرارة وا

 . أن العالقة قوية فيما بينهما

 مطارألين سطوع الشمس ودرجة الحرارة وااالنحدار للعالقة ب( تحليل  13جدول ) 

 م2007 -1974وكمية التبخر وإنتاج القمح في الفترة  
Model Summaryb 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square 

R Square R Model 

71.46999 .999 1.000 1.000
a

 1 
 spssالباحثة باالعتماد على برنامج  المصدر: من عمل            
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 حصائياً حيث :إوهي دالة  f   =4368.4( حيث قيمة   14ويؤكد على ذلك جدول ) 

  p= 0.000 < 0.05  

مطار وكمية ألين سطوع الشمس ودرجة الحرارة وا( تحليل تباين االنحدار للعالقة ب 14جدول ) 

 التبخر

م2007 -1974وإنتاج القمح في الفترة    
ANOVAa 

Sig. F Mean Square Df Sum of Squares Model 

.000
b

 4368.424 22313733.081 1 22313733.081 Regression 

  5107.959 2 10215.919 Residual 

   3 22323949.000 Total 
 spssالباحثة باالعتماد على برنامج  عملالمصدر: من             

تأثيرا  فنجد أن متغير سطوع الشمس األكثر Beta( يوضح قيم  15ومن الجدول )  

> p= 0.000حصائياً إوهو دال  1.053والبالغة  ويليه عامل المطر حيث  0.05

> p= 0.003ودالة احصائياً  0.137بلغت  عامل ويليه عامل الحرارة و 0.05

 الرطوبة وعليه فيمكن كتابة معادلة التنبؤ بإنتاج القمح كما يلي : 

 6.864x3 + x2 341.136 − x13495.222 − 13210.020 = 𝑦 

𝑥= سطوع الشمس  𝑥1 = إنتاج القمح  yحيث    = المطر   𝑥3= درجة الحرارة ،  2 

 مطار سطوع الشمس ودرجة الحرارة واأل للعالقة بين االنحدار  تحليل تباين(  15جدول )  

 م2007 -1974وكمية التبخر وإنتاج القمح في الفترة 

Sig. t 
Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
0.104 

2.306 

 

 .000 32210.020 (Constant) 

 الشمس سطوع -3495.222- 000. -1.053- 20.618 0.000
 الحرارةدرجة  -341.136- 000. -107.- 49.750 0.000
 المطر 6.864 000. 137. 8.872 0.003
 الرطوبة 3.972 000. 0.026 8.314 0.004

 spssالباحثة باالعتماد على برنامج  عملالمصدر: من             
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 مكانيات المناخية على إنتاج محصول الشعير  : إلأثر ا -ب

إنتاج الشعير و ( إن قيمة معامل االرتباط بين سطوع الشمس  16)  يبين الجدول

حصائياً ، في حين أن قيمة إوهي غير دالة وهي تدل على قوة العالقة بينهما  0.990

وهي غير  0.477ضعيفة بلغت  وإنتاج الشعير معامل االرتباط بين ودرجة الحرارة

>p= 0.523 حصائياً إة دال بلغت اإلنتاج و بين المطر ، في حين أن العالقة 0.05

>p= 0.236متوسطة وغير دالة احصائيا  0.764 أما العالقة بين عامل   0.05

>p= 0.400حصائياً إوهي مقبولة نوعياً وغير دالة  0.600بلغت  واإلنتاج التبخر

0.05 

مكانات المناخية المتاحة ) سطوع إلمعامالت االرتباط للعالقة بين ا( مصفوفة و  16جدول )
: 1974شمس ، الحرارة ، المطر ، الرطوبة وإنتاج الشعير في منطقة طرابلس في الفترة ال

 م2007
X4 X3 X2 X1 Y  

-0.595 -0.668 -0.343 -0.990 1 
  yالشعير

Pearson 

Correlation 

0.614 0.762 0.470 1 0.990 
سطوع الشمس 

x1 

 x2الحرارة  0.343 0.470 1 0.916 0.442

 x3 مطارألا 0.668- 0.762 0.916 1 0.688

 x4التبخر  0.590- 0.614 0.442 0.688 1

0.410 0.332 0.653 0.010 - Y  

 

 

 

Sig 

0.386 0.238 0.530 - 0.010 x1 

0.558 0.084 - 0.530 0.657 x2 

0.312 - 0.084 0.238 0.332 x3 

- 0.312 0.558 0.386 0.410 x4 

 spssحثة باالعتماد على برنامج الباعمل المصدر: من             

( أن قيمة معامل االرتباط المتعدد سطوع الشمس ودرجة الحرارة  17ويبين الجدول ) 

وهي تدل على أن العالقة  0.990في منطقة بلغت  وإنتاج الشعير واالمطار والتبخر

 قوية فيما بينهما  .
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 مطارألالحرارة واين سطوع الشمس ودرجة ( تحليل االنحدار للعالقة ب 17جدول ) 

 م2007 -1974اج الشعير في الفترة وكمية التبخر وإنت 
Model Summaryb 

Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 

R 

Square 

R Model 

4171.727 .971 .981 .990
a

 1 
 spssالباحثة باالعتماد على برنامج  عملالمصدر: من             

مطار وكمية األطوع الشمس ودرجة الحرارة تباين االنحدار للعالقة بين س ( تحليل  18جدول ) 

 م2007 -1974وإنتاج الشعير في الفترة  التبخر
ANOVAa 

Sig. F 
Mean 

Square 
Df Sum of Squares 

Model 

.010b 102.004 1775205445.761 1 1775205445.761 Regression 

  17403306.494 2 34806612.989 Residual 

   3 1810012058.750 Total 
 spssالباحثة باالعتماد على برنامج  عمل المصدر: من  

 : حصائياً حيث إوهي دالة  f   =102.004( حيث قيمة  19ويؤكد على ذلك جدول )

 p= 0.010 < 0.05  

 نجد أن متغير سطوع الشمس األكثر تأثيرا Beta( يوضح قيم   19الجدول ) و 

> p= 0.000وهو دال احصائياً  1.058والبالغة    ة حيثل الحرارويليه عام 0.05

> p= 0.000حصصصائياً إودالصصة  0.159بلغصصت   ويليصصه عامصصل المطصصر وعامصصل  0.05

 الرطوبة 

 وعليه فيمكن كتابة معادلة التنبؤ بإنتاج الشعير كما يلي : 

x415.655 + 27.051x3 + x24550.568 − x131618.416 −

204968.775 = y  حيثy شصعير= إنتصاج ال  x1  سصطوع الشصمس =x 2  درجصة =

 = الرطوبة    x4= المطر،    x3الحرارة ، 
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 مطارألين سطوع الشمس ودرجة الحرارة وا( تحليل تباين االنحدار  للعالقة ب19جدول )
 م2007 -1974وكمية التبخر وإنتاج الشعير في الفترة 

Coefficients
a
 

 

Sig. t 

Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.004 
21.889  .000 204968.775 (Constant) 

.000 
 الشمس سطوع -31618.416- 000. -1.058- 20.618

.000 
 درجة الحرارة 4550.568 000. 159. 49.750

.003 

.004 

8.872 
-.060- 

 

.000 
27.051- 

 

 المطر

.004 
 الرطوبة -15.655 000. -011.- 8.314

 spssالباحثة باالعتماد على برنامج عمل المصدر: من             

  النتائج :

-1974الفتصصرة  منطقصصة الدراسصصة  فصصيالسصصنوي  بلصصغ معصصدل سصصطوع الشصصمس -1

سصصاعة ،  10.6سصصاعة ،ويصصصل أقصصصاها فصصي فصصصل الصصصيف إلصصى  8.1 م2007

 ج محاصيل الحبوب . وهي مالئمة إلنتا

وفصصل ، م 15.5ْفصصل الشصتاء  بلغت في ن معدل درجة الحرارة في فصول السنة إ -2

وهصصي كافيصصة لنمصصو ْم  24.1م وفصصصل الخريصصف  30.6ْوفصصصل الصصصيف م ، 22.8ْالربيصصع 

 محصول  القمح والشعير . 

نمصو ونضصصج محصصصول ملصصم وهصي مناسصصبة ل 376مطصصار ألن المعصدل السصصنوي لكميصة اإ -3

مطار ألالقمح حيث يحتاج إلى كمية من ا نها غير كافية لنمو ونضجأشعير ، في حين ال

  .مما سبب في انخفاض الرقعة المساحة الزراعية  ملم 600تتجاوز 

حصائي بين العناصر المناخيصة المتاحصة وبصين إنتصاج محصصول القمصح إلمن التحليل ا -4

مح ، في حين تتفاوت العالقصة إلصى قوية بين سطوع الشمس وإنتاج القيتضح أن العالقة 

 .0.76مطار البالغة ألة في حين تكون معقولة مع عامل امتوسط

  عالقة مع العناصر المناخيةحصائي لمحصول الشعير في تحليل الإليتماثل التحليل ا -5

ويرجصصع ذلصصك إلصصى  0.34ضصصعيفة تصصصل والشصصعير بصصين درجصصة الحصصرارة   عالقصصةالإال أن 

م إلصى 30ْهر الصيف عن الحد المسموح لنمصوه لعظمى خالل اشتجاوز درجة الحرارة ا
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م في شهر يوليو في حين أن درجة الحرارة الصغرى مالئمة لنموه التي سجلت فصي 41ْ

مطصار أل، فصي حصين أن العالقصة مصع عامصل ا م4ْم عصن الحصد المطلصوب لنمصوه6ْشهر يناير 

 .      0.66متوسطة 

:التوصيات   

لمالي لمركز البحوث الزراعية وذلك لوضع استراتيجية توفير الدعم التقني واــ 

الستنباط أصناف زراعية من محصولي الشعير والقمح تتحمل الجفاف لمواجهة ندرة 

 الظروف المائية . 

تحديد متطلبات الواردات المائية السطحية والجوفية المتجددة لالستخدام لألغراض ــ 

 المختلفة . 

نتاجية  للمحاصيل ، زيادة الرقعة البعلية إلية وارفع كفاءة الخدمات الزراعــ 

 واالعتماد على الوسائل التقنية الحديثة . 

تخطيط سياسة المركب المحصولي بشكل مرن من حيث الربح المادي للمحاصيل ــ 

لمساحات الزراعية مع زيادة وزيادة عائد المزارعين ، والمحافظة على كفاءة ا

ا من نتاجي للحيازات الزراعية ومدى كفاءتهإلوى ا؛ مع مراعاة معرفة المستعرضها

 يدي العاملة ( ، ومستوى العائد من الحيازة الزراعية . ألحيث ) التربة ، المياه ، ا

زراعة أشجار مجاورة لمحاصيل القمح والشعير لتخفيف من أثر الحرارة ، وتقليل ــ 

  عن التبخر عند ارتفاع درجات الحرارة . الناتجفاقد المياه 

لمالي الذي يحفزهم على التوسع وتقديم الدعم التقني وارشاد المزارعين إتوعية وــ 

 فقي والرأسي لمحاصيل الحبوب . ألا
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