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 وامتنانشكر 

 
عظددش ندد وال الالودلة الاللددلش عاددو مدا  دديا المددي ال اللد   و وددال  ال دد    هللحمد  ال

الم ديم ا المدا   العاو آلا الأودحي ا ال  د --لامؤمو ا الح  ب الموطفو ل  وي محم  
 ت ع ش  إحليا إلو  الش ال  ا.

الددو  ددل مددا  الاالمتودديالة أا ات دد ش     ددل الندد    ط ددب لددن الأوددي أو دد  ادد   ال لددي     
ادددو ع  ةالمندد    الدد  تال ة  يلدد      ال لدديلة  ندد ا ي الحدديلن الا دد لددياش  ددن إظ ددي  ادد 

الال طد الالعام دة ولديو ةاإل ي  عي ت د تون( الد ي أحديطحم ة حمال ي ن ت الع   يال ليلة )
  دد  عددالا لددن  ددن  تة ودد   الودد  ل   يوددا مددا   دد  ال حي ددتددال حددثل العاددو مددي   ل مدد ة

 مون  ل الن   الاالمتويا.  يو ي  ا   ال ليلة  ا إ
 ادد   ال لدديلة الأ دد   يلدد    إو ددي   ددن أندد    ددل مددا  دد ش لددن الوودد  الاال نددي  ال     

 (عمدددي  م  ددد  مطاددد  العددد االي)الالددد  تال   (أحمددد  طدددا نددد يب ال  دددال ي) تال  الددد لدددتي  األ
 ا دددة  \ يمعدددة   ددد ا   )اللدددا  م دددل عددديم (الاللدددت   ( عال  العددد االي) لدددلش لدددالالددد  تال 
يت مدد الون  ددا مددا معاالمددأعاددو مددي  لددتي  ملدديل م دد   التم مددن ا ددا  ندد   ل الاأل \الت   ددة 

التط    دة  ددن تن  ددن  لدش ال   ا  ددة لديت ل م ددأ أ ل ادد ا الند  ي الووديح  ت دد   حلدن 
 اآل اب  يمعة ت   ت . ا ة 
ال ددديل  نددد  ي الامتوددديون ل يمعدددة ت   دددت العمدددي ة  ا دددة اآل اب  الندددع ة ال  الددديت      

 العا ي عاو   ال اي    اللن  ن ال  اليت العا ي.
  التن  ا ش مودن  ديل   م ةلن  لل     ن   ااان ال  ا  يوالا     لوأالال  فالتون اا 

 الن   الالت    .
) عادن ال ال ش   ضل األو  يء ال  ا   مالا لن العالا  لل م ة ال  الة. والال أول

ال   ديتا ال إ  اا ش ال لع  ال أحم  ال وفيء ال   لل ال  وليء ال   ودب ال و ا  ال اينش ال
 ( . الال  العش ا ال يلة األلتي   يلش العيحاتا ال أا ال يل نلل ال

 التوفيقليهم جميعًا الشكر الفائق واالمتنان الوافر واهلل ولي إ

 

 جاسم        



 د
 

 المستخلص
ىم التحديات التي يواجييا العالم اليوم وتتمثل ىذه التغيرات بزيادة انبعاثات أتعد التغيرات الُمناخية من       

المتمثمة بارتفاع ى تفاقم مشكمة االحتباس الحراري لإدت أنشطة البشرية المختمفة التي بفعل األ الغازات الدفيئة
ثرت بدورىا عمى الموارد المائية و النشاط أمطار المتساقطة التي كمية األارة والتناقص الممحوظ في درجات الحر 

 .خرى(األ ستعماالتواال صناعيوالالبشري) الزراعي 
الُمناخية في محافظة صالح  في الموازنة المائية ثر التغير الُمناخيأالموسومة ) وقد اىتمت الدراسة     

لُمناخي ألربع محطات رصد ُمناخي ودراسة مؤشرات التغير ا سباب التغير الُمناخي العالميأبعرض  ،(الدين
 منطقة تنحصر فمكياً  الطوز ( . ،سامراء ،بيجي ،( وىي محطات ) تكريت2015 -1891تمتد من عام 

،  58َ و 42، ° 32َ) طول حطي بين وما شماالً (  35، ° 41َ و  33، ° 22)َ عرض دائرتي بين ما الدراسة
 شرقًا . ( °44

ناخية في منطقة ثر عمى الموازنة المائية المُ أىل لمؤشرات التغير الُمناخي ن مشكمة الدراسة تتمحور إ   
الموازنة  في يةالُمناخ قيم العناصر ىناك تأثير لمؤشرات تغيرن ، ومن خالل الفرضية نستنتج أ ؟ الدراسة

 . ناخية في منطقة الدراسةالمائية المُ 
 ،لممعدل السنوي لعناصر الُمناخ المتمثمة بـ ) ساعات السطوع الشمسي الفعميحصائي أجري التحميل اإل   

 ،سرعة الرياح ،معدل درجات الحرارة الصغرى ،معدل درجات الحرارة العظمى ،معدل درجات الحرارة االعتيادية
تجاه العام كمية اليطوالت المطرية ( لمتعرف عمى اال ،الرطوبة النسبية ،نتح بينمان مونتيث \التبخر  ،التبخر

واستنتجت الدراسة وجود تغير نحو االرتفاع في بعض العناصر المناخية والمتمثمة بـ)  ،ومعدل التغير السنوي
فضاًل رطوبة النسبية، االمطار( درجة الحرارة، االشعاع الشمسي، التبخر ( وانخفاض في العناصر االخرى) ال

 سرعة الرياح خالل مدة الدراسة .زيادة  عن
 \لحساب التبخر  F.A.O) غذية والزراعة العالمية )لمنظمة األ دلة بينمان مونتيثوقد تم اعتماد معا    

وجود عجز  واستنتجت الدراسة ،في تقدير الموازنة المائية الُمناخيةالنتح الممكن، لكونيا تعطي نتائج دقيقة 
 اسة .مائي كبير في جميع محطات الدر 

عالقة ارتباط متباينة في  ان ىناكميل االحصائي لألرتباط البسيط استنتجت الدراسة من خالل التح
مطار والتبخر نتح  ودرجة الحرارة مائي  والمتغيرات المؤثرة فيو األقوتيا ونوعيا بين المتغير المعتمد  العجز ال

من خالل تحميل العظمى والصغرى وساعات السطوع  وسرعة الرياح  والرطوبة النسبية . وبينت الدراسة 
ن نموذج االنحدار المتعدد بين الموازنة المائية المناخية )العجز المائي( لمحطات منطقة أاالنحدار المتعدد 

 في حين أنياالتبخر/ نتح، وسرعة الرياح( ) تغيراتوجود عالقة طردية مع الم نيبي الدراسة والمعالم المؤثرة فيو
 ( .R2( و )T( و )Fجريت عميو اختبارات )أو  كانت عكسية مع )كمية االمطار (
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 د انًستخهص

 ل -هـ  انًحتىَاث قائًت

 ط -ح  انجذاول  قائًت

 ٌ انخرائظ قائًت

 ل - ٌ األشكال انبُانُت قائًت

 ل قائًت انًالحق

 2-1 انًقذيت

 -:  االجراءاث انمنهجيت ومفهىو انتغير انُمنبخي وأسبببو ـ انفصم األول1
 

4-26 

 15-3 االطبر اننظري: -1-1 

 3 وتساؤالتها انذراست: يشكهت 1-1-1

 3 انذراست أهًُت: 2-1-ـ1

 4 : هذف انذراست 3-1-ـ1

 5 : أهًُت انذراست 1-1-4

ث انذراستيبررا 1-1-5  : 5-6 

 9-6 ينطقت انذراست يىقغ  :1-1-6

 8 ُت انذراست:  ينهج1-1-7

 9 هُكهُت انذراست: 1-1-8

 15 -10 : انذراساث انسابقت1-1-9

انُمنبخي انتغــــير:   1-2  24-15 وأسبببو : 

 15 : يفهىو انتغُر انًناخ1-2-1ٍ

 15 : أسباب انتغُراث انًناخُت1-2-2

 21-16 نهتغُر انًناخٍ : اننظرَاث انطبُؼُت1-2-2-1

ناخ2-2-21ٍ ًُ  24-22 :االسباب انبشرَت نهتغُر ان

 56-25 انذراست منطقت ُمنبخ في تانمتحكم وانمتحركت انثببتت انطبيؼيت انضىابظـ انفصم انثبني : 2

 37-25 انضىابظ انثببتت  1-1:

 30-25 : انبنُت انجُىنىجُت 2-1-1-1

 34-31 : انتضارَس2 -2-1-1

 37-34 : اننباث انطبُؼ3ٍ -2-1-1

 56-38 الضوابط المتحركة : 2-1-2
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 51-45 انجىيت انمنخفضبث :2-2-1-2

 46-45 المنخفضات المتوسطية .1
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 -المقدمة:
صبحت تمثل أو  في الوقت الحالي ىم المشكالت التي تواجو العالمأعد مشكمة التغير الم ناخي من ت       
من تدخل مجمس األ من خالل ،وذات اىتمام عالمي ولويات صانعي السياسات التنموية في العالمأقمة 

صبحت مثار نقاش رجال أعد أن كانت مقتصرة عمى العمماء و والجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولي 
ر التغير وأصبح السؤال ما مقدا ،السياسة وعامة الناس بعد أن أصبح التغير الم ناخي حقيقة واقعية

تمفة . ولزيادة نتاج الطاقة االحفورية ومشاريع التنمية المخإرتباطو المباشر بالم ناخي وحجمو نظرًا إل
انتشر العمران وقطعت الغابات وتطورت الصناعة  إذثير كبير عمى استعماالت االرض عدد السكان تأ

وظيرت  وتموث الماء والتربة واليواءفي المدن  حتباس الحراريظاىرة اال توبسبب ىذه العوامل نتج
 نسبة التصحر .  ادتمطار الحامضية وازداأل

يمكن مدى درجة فعالية كل عنصر من العناصر الم ناخية في التأثير . و  عنالبحث  منوالبد      
والسيما البيئة  خرى وىذا يؤثر فيي عنصر يؤثر بغيره من العناصر األأتحديد العناصر الفاعمة ألن 

المناطق الجافة . ولم يكن العراق ومنطقة  عن شد تحسسًا لمتغير الم ناخي السيماأالموارد المائية لكونيا 
 .  كثرىا تأثراً أوذج في التغير الم ناخي الواضح و الدراسة بمعزل عن التغيرات الم ناخية العالمية بل ىي نم

  
والتحديات التي كانت تقف  ،ذلل الكثير من الصعوبات ورغم التطور العممي والتكنولوجي الذي    

و  ،ناخ بعناصره المتعددة ال يزال يؤثر في الكثير من األنشطة البشريةإال أن الم   ،عائقًا بوجو اإلنسان
إذ كمما زاد عدد السكان زادت الحاجة إلى المياه لتمبية الحاجات  ،ال سيما المتعمق منيا بالموارد المائية

وترشيد المتوافر  ،والصناعية . لذا برزت الحاجة إلى تطوير مصادر جديدة لممياه ،والزراعية ،المنزلية
ومنيا موضوع الموازنة المائية  ،المتعمقة بالمياه ضوعاتلذي أدى إلى أىمية المو منيا . األمر ا

ناخ التطبيقي الم   عمم:من العموم ومنيا  مختمفةً  اً التي تدرسيا أنواع ضوعاتالذي يعد من المو  ،ناخيةالم  
وأكثرىا  ،إال أن المناخ بعناصره يعد أىميا ،ناخية. إذ رغم كثرة العوامل المؤثرة في الموازنة المائية الم  

عالة وفي كمية األمطار الف   ،ناخ عاماًل ميمًا ومؤثرًا في عممية التبخر / النتح الكامنيعد الم   وتأثيرًا . 
 . المناخالمذان يعدان نتيجة حتمية لعناصر 

و القفزة السريعة لمناىج أت تظير وخاصة بعد الطفرة أناخ بدتجاىات الحديثة في عمم الم  ان اال      
الوسائل  عمالو استأو اليياكل الجغرافية  أساليب النظم وبناء النماذج أبتطبيق  مةً البحث الجغرافي متمث

مكانية تطبيقو في إجعل  ما الكمية،ىذاو ما يطمق عميو اسم الثورة أ ،حصائية والرياضية حديثاً اإل
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و المتعددة كأستغالل الموارد المائية أثرىا في مجاالت الحياة المتشعبة أناخية معالجة الخصائص الم  
  خرى.أالنسان والتموث فضاًل عن مجاالت والطاقة وراحة ا

واىر الجوية وعناصر الذي ييتم بدراسة الظناخ حد فروع عمم الم  أ ،ناخ التطبيقيعمم الم   ديع      
ناخ عمم الم  و  ،ناخ المائيعمم الم   ،ناخ التطبيقينواع عمم الم  أشكال الحياة. ومن أثيرىا في أناخ وتالم  

ضمن الحيز المحدود الذي يسر  ،فضاًل عن فروع اخرى تتصل بصورة مباشرة باشكال الحياة،الزراعي
 اهلل لنا أالطالع عميو.

ىمية الرتباطيا المباشر من الدراسات الحديثة البالغة األ ،ناخيةالمائية الم  تع د دراسة الموازنة        
 ،/ النتح الكامن ومن ثم معرفة الفائض المائي والعجز المائي، فمعرفة مقدار التبخرناخيةبالعناصر الم  

راعة ن الز ىمية وباألخص بعد زيادة الطمب والتنافس عمى استعمال الماء ما بيمور البالغة األمن األ
ساسية . فالموازنة المائية تعطي المقدار الكمي لحاجة و األأنسان االخرى والصناعة واحتياجات اإل

رواء لمنطقة اإل جل ضبط وتحديد برامج دقيقة في عممية الري وموعد بدء عممياتأمن  ،النباتات لمحياة
اصة لممناطق الجافة خ ،نتاجتغاير السنوي الكبير في كميات اإلوىذا يساعد عمى التقميل من ال ،ما

 التي تتصف باعتمادىا عمى االمطار .وشبو الجافة 
فضل المواسم المناسبة لمحراثة أالنمو وتحديد  مدةناخية تفيد في تقدير طول ن الموازنة المائية الم  إ     

معرفة الموازنة ن أاالقتصادي الناجح لمنطقة ما.  و  مكانية االستغاللإلنيا تفيد إأي  ،والبذار والحصاد
كمية المياه السطحية والجوفية دارة المثمى لممياه وذلك من خالل معرفة ناخية تساعد في اإلالمائية الم  

ثر ذلك عمى نمو المحاصيل . أمية المخزونة من الماء الباطني و والك ،ثيرىا عمى رطوبة التربةأوت
لذا  ،رضاألىمية أعن  ىميتيا في حياة الشعوبأرض وال تقل باأل اً وثيق اً فالموارد المائية ترتبط ارتباط

لى ترشيد ليذه الثروة أي إم المائية، مما تبرز معو الحاجة كمما زاد عدد السكان زادت احتياجاتي
 . استثمارىا بشكل كفوء

 
 



 

 

 

 ولالفصل األ-1

ناخي
ُ
 االجراءات املنهجية ومفهىم التغري امل

  وأسبابه
 

 طار النظرياإل -:1-1

 مفهوم التغّير الُمناخي -:1-2        
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 -:وتساؤالتها مشكمة الدراسة: 1-1-1 

عمى الموازنة  أثرالتغير الُمناخي  تساؤؿ) ىؿ ل اآلتيحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ نف يمكف أ     
 . (؟  ناخية في منطقة الدراسةمائية المُ ال

 ؟يمكف استخالص مشاكؿ ثانوية  الرئيسةومف المشكمة     
 ىؿ توجد مؤشرات تغير في االتجاه العاـ لعناصر ُمناخ منطقة الدراسة ؟ -1
 في الموازنة المائية الُمناخية ؟ هأثر ظاىرة ُمناخية وما  أوعنصر  أياخي وفي نما طبيعة التغير المُ  -2

 -فرضية الدراسة :: 1-1-2
الموازنة المائية  فيُمناخ ) ىناؾ تأثير لمؤشرات تغير ال اآلتييمكف صياغة فرضية الدراسة ك   
 اخية في منطقة الدراسة( .نالمُ 

 الفرضيات الثانوية:
 في االتجاه العاـ لعناصر الُمناخ . توجد مؤشرات تغير ُمناخي .1
درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة مقدار التبخر|  . لمتغير الُمناخي المتمثؿ بإرتفاع2

 عمى الموازنة المائية الُمناخية في منطقة الدراسة . أثرالنتح 
 -الدراسة: أهمية: 1-1-3

عد مشكمة الموازنة المائية الُمناخية مف المشكالت الميمة التي تتحدد في ضوئيا الموارد تُ      
ومدى االستفادة منيا في مختمؼ المجاالت البشرية . فمف  ،منطقة في العالـ أليةالمائية المتاحة 

تؤثر الموازنة المائية الُمناخية تأثيرًا فعااًل في مدى توفير  ،ناحية االستيالؾ البشري المباشر لممياه
مجاؿ ال إذمف  َأمَّاالتي ال غنى لإلنساف عنيا .  ،ىذه المادة الضرورية ألستمرار الحياة البشرية

وحجميا وعمى وفؽ ما ىو متوافر  ،الصناعي فيتوقؼ عمى الموازنة المائية الُمناخية نوع الصناعة
يمكف عف طريقيا معرفة ما ىو متوفر  ،النقؿ النيري و السيما ،مف موارد مائية . وفي مجاؿ النقؿ

ئيا معرفة نوع في المجاؿ الزراعي يمكف في ضو  في حيف ،منطقة أليةمف مياه في األنيار الجارية 
ومقدار كميتو، وعالقة ذلؾ بالمتطمبات المائية لممحصوؿ  ،المحصوؿ الزراعي الذي يمكف زراعتو

فضاًل  ،كونو مف المحاصيؿ الدائمية أو ،صيفياً  أوسواًء كاف المحصوؿ شتويًا  ،عمى أشير السنة
ومقدار المساحة  ،وكثافتيا ،عف ذلؾ فإف لمموازنة المائية الُمناخية تاثيرًا ميمًا عمى وجود المراعي

 التي تشغميا . 
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العجز المائي  أو ،فإف استخراج قيـ الموازنة المائية الُمناخية المتمثمة بمقدار الفائض وعميو       
ىؿ يمكف االعتماد عمى األمطار وحدىا  ويبيفيبيف لنا الحالة الواقعية لممياه في منطقة الدراسة . 

 إلىعندئذ يمجأ اإلنساف  ،أف األمطار ال تفي بتمبية الحاجات لمختمؼ المجاالت أو ،في المنطقة
ويقاـ مف خزانات  ،التي يرتبط بيا ما ينشأ مف سدود ،موارد مائية أخرى تتمثؿ باألنيار الجارية
ة أياستغالؿ المياه الجوفية عند عدـ كف إلىالمجوء  أو ،ألجؿ إعطاء استمرارية في المياه الجارية

لحاجات المائية المختمفة وتمبية ا ،مف أجؿ سد النقص الحاصؿ في الموارد ،موارد السابقةال
 . لممنطقة

 -هدف الدراسة:ا: 1-1-4

 -: يمكف تحديد اىداؼ الدراسة بالنقاط األتية   

 والمتحركة المؤثرة في مناخ منطقة الدراسة . ،معرفة الضوابط الُمناخية الثابتة .1
وكيؼ يؤثر كؿ عنصر منيا، ولماذا  ،ناخيةالمؤثرة في الموازنة المائية المُ ما العناصر الُمناخية  .2

 ىذا التأثير؟ 
ألظيار  في استخراج قيـ الموازنة المائية الُمناخية الخاصة المعادالت الرياضية خداـاستكيفية  .3

  ؟  الفائض والعجز المائي
 التعرؼ عمى المعادالت التي تكوف أقرب مف غيرىا لمتطبيؽ في منطقة الدراسة .  .4
قيـ الموازنة المائية الُمناخية مف قبؿ المخططيف  إلىوضع الخطط والبرامج التي تستند  .5

 والمسؤوليف عف إدارة المياه .
 اسباب تغير الموازنة المائية الُمناخية بيف محطات منطقة الدراسة .معرفة  .6

 -مبررات الدراسة:: 1-1-5

 ،والُمناخية الحديثة في العالـ ،الدراسات الييدرولوجيةعد دراسة الموازنة المائية الُمناخية مف تُ    
إذ تعد مناخيًا ضمف مجاؿ  ،واإلحصائية ،والمعادالت الرياضية ،ألنيا تعتمد عمى تطبيؽ الطرائؽ

 الُمناخ التطبيقي .



 

 

 ......................................... اإلطار النظري الفصل األول-1

5 

 األمثؿ ليا ستعماؿواال ،في التخطيط السميـ لمموارد المائية أىميةالموازنة المائية الُمناخية ليا    
 ،والعامميف في إدارة المياه ،مف خالؿ كشؼ الوضع المائي لممخططيف ،في مختمؼ المجاالت

 عمى نتائجيا . المالئمة لمختمؼ النشاطات بناءً  ليتمكنوا مف وضع الخطط

نما جاء تمبيةً أ       لجممة أمور يمكف أف توضح بما  ف اختيار منطقة الدراسة لـ يأتي اعتباطًا وا 
 يأتي: 

إجابات  إلىلكوف الباحث مف أىالي المنطقة فقد تراكمت لديو سمسمة مف األفكار المشتتة تحتاج  -1
عممية رصينة بيدؼ تعميؽ الفكر والوعي البيئي مف جية، والتعرؼ عمى المسببات والنتائج 

ا الفكر الجغرافي في تفسير وعمييالمستحصمة مف جية أخرى، ألنيا ركف مف األركاف التي يعتمد 
 مكاف وشخصيتو .ال

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة مف رسائؿ الماجستير واالطاريح لـ يرى الباحث دراسة  -2
 شممت منطقة الدراسة بالموازنة المائية المُناخية فتبمورت لديو فكرة دراسة المنطقة .

ر كبير عمى النباتات أيتمف الزراعية لمنطقة الدراسة ، وما تسببو الموازنة المائية الُمناخية  ىميةاأل -3
 ت .ستعماالالبشري وغيرىا مف اال ستعماؿالطبيعية والمراعي واال

 -موقع منطقة الدراسة:: 1-1-6

( ضمف الجزء الشمالي مف المنطقة الوسطى مف  محافظة صالح الديف تقع منطقة الدراسة)    
العراؽ وتحديدًا في المنطقة االنتقالية ما بيف السيؿ الرسوبي ومنطقة الجزيرة والمنطقة شبو الجبمية 

 ( .1) خريطةفي ال كما ىو موضح،  المتموجة 

شمااًل وما  ( 35°،  41َو   33°،  27فمكيًا فتنحصر منطقة الدراسة ما بيف دائرتي عرض)َ  َأمَّا   
الحدود االدارية لمنطقة الدراسة فتحدىا  َأمَّا. ( شرقًا  44°،  59َو  42°،  32َطي طوؿ) بيف خ

كركوؾ ، ومف الجنوب محافظة بغداد  ومف الشماؿ الشرقي مف الشماؿ محافظات نينوى ، واربيؿ ،
، وتبمغ المساحة  إلىودي، ومف الغرب محافظتي نينوى واالنبار ، ومف الشرؽ محافظتي السميمانية 

تشكؿ منطقة  إذ( دونـ ، 9743521ما يعادؿ )  أي،  2( كـ2435848الكمية لمنطقة الدراسة )
 . مف المساحة الكمية لمعراؽ %( 546الدراسة حوالي )
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 ( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة من العراق1) خريطة

 
العراؽ االدارية ،  الخريطة: مف عمؿ الباحث اعتمادًا عمى : جميورية العراؽ ، الييئة العامة لممساحة ، المصدر

( ، ومخرجات برنامج نظـ Landsat 8، والمرئية الفضائية لمحافظة صالح الديف ، ) 50000\1بمقياس رسـ 
 ( .Arc Gis 10,3المعموممت الجغرافية )
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 ( الموقع الفمكي لمحطات منطقة الدراسة1)  الجدول

 االرتفاع عن متوسط سطح البحر ) الموقع من خطوط الطول الموقع من دوائر العرض الرمز المحطة
 ( م

 107 °43.42 °34.34 633 تكريت
 115 °43.32 °34.54 631 بيجي
 220 °44.39 °34.53 632 الطوز
 75 °43.54 °34.11 635 سامراء

 . 1999 ،أطمس مناخ العراؽ  ،الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزاليالمصدر: 

           

 موقع الفمكي لممحطات المناخية المشمولة بالدراسة( ال2) خريطة

 ( .Arc Gis 10,3المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى برنامج )
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 -: منهج الدراسة:1-1-7

المناىج العممية مثؿ  عمى عدٍد مفإلتماـ الدراسة بشكؿ عممي ومنيجي منتظـ تـ االعتماد      
ا عمى ىأثر المنيج الوصفي والمنيج التحميمي)الكمي(، لوصؼ وتحميؿ الظواىر والتغيرات الُمناخية و 

ستنباط بعض الحقائؽ والدالئؿ الالموازنة المائية الُمناخية ، وكذلؾ المنيج االستقرائي واالستنتاجي 
المنيج المقارف لرصد مؤشرات  فضاًل عف استعماؿعف نمط التغيرات الُمناخية واتجاىيا العاـ ، 

تحقيؽ اليدؼ المنشود مف  إلىالتغير الُمناخي لمسمسمة الزمنية المحددة لمنطقة الدراسة ، وصواًل 
 -ة:اآلتيالدراسة . وعززت الدراسة بالجوانب 

مكتبي إذ تـ مراجعة المؤلفات مف الكتب والرسائؿ واالطاريح والبحوث الجغرافية  المنشورة العمؿ ال .1
 ذات الصمة بموضوع الدراسة .

مراجعة وزارة النقؿ| الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي لغرض الحصوؿ عمى البيانات  .2
 الُمناخية التي تتطمبيا الدراسة .

 ا الباحث .وعمييعممي لمبيانات التي حصؿ اتباع طرائؽ التحميؿ ال .3
 تمثيؿ نتائج التحميؿ بأشكاؿ وخرائط توضيحية . .4
البرامج الحاسوبية في تحميؿ البيانات ورسـ الخرائط واالشكاؿ البيانية والتحميؿ االحصائي  استعماؿ .5

 ( .Excel,Gis,Spssلمبيانات كبرامج )
 -:: تنظيم  محتوى الدراسة1-1-8

 :اآلتيفضاًل عف االستنتاجات والتوصيات وىي ك الفصوؿانتظمت الدراسة في خمسة    
 : االطار النظري ومفيوـ التغير الُمناخي :لوال الفصل 

تضمف مشكمة الدراسة، فرضيتيا، واىميتيا، وىدفيا، ومبرراتيا، وموقع منطقة  -: لوالمبحث ال 
 الدراسة، ومنيجيا، وىيكميتيا، والدراسات السابقة .

 شمؿ التغير الُمناخي واسبابو الطبيعية والبشرية . -:المبحث الثاني
)  :المتحكمة في ُمناخ منطقة الدراسة الثابتة الضوابط الُمناخية -: لوالمبحث ال : الثانيالفصل 

 ، التضاريس، النبات الطبيعي( .البنية الجيولوجية
 )الديناميكية( : )الكتؿ اليوائية، المنخفضات الجوية، الضوابط الُمناخية المتحركة -:المبحث الثاني

 ( .الجبيات اليوائية
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 صر الُمناخية ضمف منطقة الدراسة : مؤشرات التغير في قيـ العنا -:لوالمبحث ال : الفصل الثالث
التغيرات في سرعة ) التغيرات في مدة السطوع الشمسي الفعمي، التغيرات في درجات الحرارة، 

الرياح، التغير في كمية التبخر، التغير في الرطوبة النسبية، التغير في معدالت مجاميع االمطار 
 الفعمية ( .

 ناخ منطقة الدراسة .لمُ  النمذجة الُمناخية -:المبحث الثاني
 يا رة فيالعناصر الُمناخية المؤثمفيوـ الموازنة المائية الُمناخية و  -:لوالمبحث ال : الفصل الرابع

 لمنطقة الدراسة) االشعاع الشمسي، درجة الحرارة، الرياح، الرطوبة الجوية، االمطار، التبخر( .
في  معادلة اعتماد تـ)النتح الكامف والموازنة المائية  \ت التبخرحساب معدال  -:المبحث الثاني

  (. الممكف النتح/  التبخر لحسب( F.A.O) العالمية والزراعة االغذية لمنظمة مونتيث فحين
 : التحميؿ الكمي لمعالقة بيف الموازنة المائية الُمناخية والعناصر المؤثرة فييا .الفصل الخامس

 -:مماثمةال: الدراسات 1-1-9

ناخ العراؽ وحدد القيمة الفعمية لألمطار لمعظـ ؿ فييا مُ أو التي تن(  1971الشمش  )  دراسة .1
. (1)ناخية وحدد في ضؤىا األقاليـ النباتية في القطر، وفقًا لعنصري الحرارة والرطوبة محطاتو المُ 

وعالقتو  الُمناخية ف المكاني لمموازنة المائيةأي(عمى التب 1979وركز في بحث آخر لو  )
ة أينات شيرية وسنوية  بيف العجز والكفأيوجود تب إلىباإلنتاج الزراعي في القطر وتوصؿ 

 .(2)المائية 

معدالت التبخر / النتح وفقًا لمعادلة خروفو في  إلىفي بحثو  (1981القصاب ) قوتطر .2
أقاليـ الزراعة المطرية لمحصولي الحنطة  إلىوتوصؿ  ،محطات مناخية متعددة مف العراؽ

( في دراستيا 1987. وأعتمدت باسمة جواد )(3)والشعير وحدد الموازنة المائية المناخية فييا
ناخية وعالقتيا باالستيالؾ كريدؿ وخروفو في حسابيا لمموازنة المائية المُ  -عمى معادلتي بميني 

                                                           

في تحديد األقاليـ النباتية في العراؽ ، مجمة كمية  وأثرىامي حسيف الشمش ، القيمة الفعمية لألمطار (. ع1)
 . 1976مطبعة النعماف ، النجؼ ، 1اآلداب ، جامعة البصرة ، العدد 

مي حسيف الشمش ، التبايف المكاني لمتوازف المائي وعالقتو باالنتاج الزراعي في العراؽ ، مجمة الخميج (. ع2)
 .1979، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 1، العدد  11العربي ، مركز دراسات الخميج العربي ، مجمد 

نافع ناصر القصاب ، أقاليـ الزراعة المطرية لمحصولي الحنطة والشعير في العراؽ في ظؿ المعايير (. 3)
 . 1985، بغداد ،  16الُمناخية ، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ، مجمد 
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وتوصمت  ،ناخية دوف منطقة الدراسةلمحطات المُ المائي والقيمة الفعمية لألمطار في عدد مف ا
 .(1)أنسب المناطؽ المالئمة لزراعة محصولي القمح والشعير في القطر إلى

العوامؿ المتحكمة في أمطار القطر وخصائصيا وقيمتيا  (1989الضاحي ) دراسة ناولتت .3
وخوسال وحدد مناطؽ  فانوؼأيمعادلتي  استعماؿناخية بالموازنة المائية المُ  إلىالفعمية وتطرقت 

 .(2)ة المطرية في  ضوئياأيالكف

في دراستو خط الزراعيو الديمية في القطر معتمدًا عمى القيمة الفعمية ( 1991الموي )حدد  .4
 .(3)لألمطار بدقو محددًا العوامؿ المتحكمة فييا  وأستخدـ مؤشر الجفاؼ لديمارتوف

المحورة لمناخ القطر وأجرى دراستو عمى)  في بحثو معادلة بنماف( 1993حنتوش )ال أستخدم .5
معػػدالت التبخر / النتح الممكف وحػػدد الخطوط  إلىناخية متفرقو وتوصػػؿ ( محطة مُ  23

إال  ،. ورغـ إف دراستو كانت شاممة  (4)في القطريو لتػػوزيع قيـ التبخر والتبخر / النتح أو المتس
 أنيا كانت غير تفصيميو .

فقد حدد معدالت التبخر / النتح الممكف في القطر  ومف ثـ أحتسب  (1991)الموسوي  دراسة .6
ثالثة  إلىناخية وبشكؿ واسع معتمدًا عمى مجموعة مف المعادالت وقسـ القطر الموازنة المائية المُ 

قميـ الفائض المائي ( قميـ العجز المائي الفصمي وا   .(5)أقاليـ إروائيو ) إقميـ  العجز المائي الدائـ وا 
 -ناخية في العراؽ وفقًا لمعادلة بميني في بحثو الموازنة المائية المُ  (1999السامرائي ) لواتن .7

منطقتيف لمجفاؼ )  إلىوجود عجز مائي سنوي لجميع المناطؽ وقسـ القطر  إلىكريدؿ وأشار 

                                                           

في التبايف المكاني لزراعة محصولي القمح والشعير في  وأثرىاطار باسمة عمي جواد ، القيمو الفعميو لألم(. 4)
 . 1987العراؽ ، رسالة ماجستير ) غ ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة البصره ، 

، األمطار في العراؽ دراسة في المناخ التطبيقي ، رسالة ماجستير )غ ـ( كمية  حارث عبد الجبار الضاحي(. 5)
 .1989اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 

فميح حسف األموي ، تحديد خط الزراعة الديمية بواسطة القيمة الفعمية لممطر في العراؽ ، رسالة ماجستير (. 1)
 . 1991) غير منشورة ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،

. طاىر حسف حنتوش ، قيـ التبخر والتبخر / النتح الكامف المحسوب بواسطة معادلة بنماف المحوره لمناطؽ (2)
 . 1993مختمفة مف العراؽ ، بحث مقدـ إلى الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية ، 

ر أسموب وطريقة الري في في اختيا وأثرىاعمي صاحب الموسوي ، العالقات المكانية لمعناصر المناخية (. 3)
 . 1996دكتوراه )غ ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،  أطروحةالعراؽ ، 
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ذلؾ القطر عمى إقميميف مائييف ىما إقميـ الحاجات المائية  أثرفصمي ودائمي( وقسـ عمى 
قميـ الحاجات المائية الدائـ  (1)الفصمية وا 

في العراؽ  إلىناخية لحوض نير ديمختصرًا لتحديد الموازنة المائية المُ  (2222الطائي  ) ءوجا .8
 .(2)طة التي قد ال تعطي نتائج واقعيةمعتمدًا عمى عدد مف المعادالت البسي

ناخية عف طريقة حديثة ألستخراج الموازنة المائية المُ  إلىفي بحثو  ( 2222السامرائي ) قتطر .9
طريؽ ضرب كمية األمطار الساقطة بمعامؿ المطر الفعاؿ وطرح الناتج مف كمية التبخر / النتح 

عمى كمية األمطار الساقطة مباشرة في استخراج الموازنة  وأكد إنو مف الخطأ اإلعتماد ،الممكف
 إلى( 2001. وتطرؽ في بحث آخر لو )(3)ناخية وأعتمد في بحثو عمى معادلة خروفوالمائية المُ 

جانبيف ىما الجانب النظري مف خالؿ عرض الخطوات العممية المتبعة في حساب الحاجات 
معادلة بنماف  استعماؿتقدير الحاجات اإلروائية و  المائية ألراضي بحر النجؼ والجانب الكمي في

تقسيـ شامؿ لمحاجات المائية واإلروائية  إلىالمحورة بوصفيا  أكثر المعادالت قبواًل وتوصؿ 
 . (4)لمنطقة بحر النجؼ

في بحثو التفصيمي عف مناخ محافظة النجؼ حساب التبخر / ( 2222الموسوي ) اولتن.10
ناخيو وفؽ كريدؿ واستخرج الموازنة المائية المُ  –النتح الممكف وفؽ  معادلتي خروفو وبميني 

 .(5)معادلة خروفو
مف القطر  ةة تفصيميو شاممو لممنطقة المتموجناخيفيي دراسة مُ  ( 2222الجبوري ) دراسة .11

( محطو مناخيو عف طريؽ حساب معدالت التبخر / النتح 11وحددت التوازف المائي المناخي لػ )

                                                           

محمد جعفر السامرائي ، التبايف المكاني لعناصر المناخ في العراؽ وتحديد األقاليـ المائية ، مجمة الجمعية (. 4)
 .1999، بغداد ،  42الجغرافية العراقية ، العدد 

الطائي ، موازنة حوض نير ديالى المائيو المناخيو في العراؽ ، مجمة الجمعية الجغرافية  كاظـ موسى(. 5)
 .2000، بغداد ،  45العراقية ، العدد 

محمد جعفر السامرائي ، تقييـ طرائؽ احتساب الموازنة المائية المناخية والحاجات اإلروائية في البحوث (. 1)
 .2000، بغداد،  44ة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد والدراسات اإلكاديمية في العراؽ ، مجم

محمد جعفر السامرائي ، الحاجات المائية ألراضي بحر النجؼ ، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ،العدد (. 2)
 .2001، بغداد ،  48
عمي صاحب الموسوي ، دراسة تحميمية لمخصائص المناخية وظواىر الطقس القاسي في محافظة النجؼ ، (. 3)

 . 2002،  الكوفو ،  2مجمة البحوث الجغرافية ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة ، العدد 
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وحددت عف طريقيا فصؿ العجز والفائض المائي لتمؾ     ،الممكف وفقًا لستة معادالت
 .(1)المنطقة

)مؤشرات التغير الُمناخي وبعض اثاره البيئية في ( 2211الحسيني في دراسته) لواوتن .12
اف االسباب الطبيعية ليا تأثير واضح في التغيرات الُمناخية السيما  إلىالعراؽ( وتوصمت الدراسة 

تذبذب االشعاع الشمسي فيما برز العامؿ البشري مؤثرًا في ىذه التغيرات بسبب تركيز غازات 
د الذي يتطمب حرؽ المزيد مف الوقود االحفوري ، أيي المتز االحتباس الحراري نتيجة النمو السكان

ت الحضرية ستعماالفي مختمؼ االنشطة والمياديف وكاف لتجفيؼ االىوار وقطع الغابات واال
كسيد الكاربوف ومف ثـ تأثيرىا في البيئة أو واالنفجارات والحروب تأثيرىا في تركيز غاز ثاني 

 العراقية  
 

ا في المقنف المائي لمحصوؿ ىأثر مؤشرات التغير الُمناخي و ( 2212المشهداني)ودرس  .13
( ، ومف خالؿ التحميؿ االحصائي ثبت 2010-1981القمح في محافظة صالح الديف لمفترة مف)

الفعمية لمحصوؿ القمح في محافظة  بأف التغيرات الُمناخية ساىمت في زيادة االحتياجات االروائية
صالح الديف وبيف نموذج االنحدار الخطي المتعدد لممقننات المائية اف النموذج موجب التقاطع 

( بينت ىذه االختبارات S.E( و)R²( و)F( و )Tاختبارات ) وعميومع المحور الرأسي واجريت 
ننات المائية في المستقبؿ لممحطات امكانية االعتماد عمى نموذج االنحدار المتعدد لمتوقع بالمق

 .( 2)المدروسة 
الموازنة المائية الُمناخية في مشروع ري الجزيرة الشمالي و تبيف  (2212الراشدي) ودرس . 14

بيف محطة  النتح الممكف رغـ تبأينيا –مف خالؿ ىذه الدراسة اف المعدالت الشيرية لمتبخر 
واخرى إال انيا متماثمة في طبيعة تكرارىا ، فيي تمتاز بارتفاعيا خالؿ اشير الصيؼ وانخفاضيا 

ممـ( 1667482الممكف فقد ترواح بيف) النتح –خالؿ اشير الشتاء ، َأمَّا المجموع السنوي لمتبخر 
مونتيث -ممـ( بحسب معادلة بنماف 1324401بحسب معادلة نجيب خروفة كأعمى معدؿ ، و)

                                                           

 مصدر سابؽ .رجاء خميؿ الجبوري ، الموازنة المائية المناخية لممنطقة المتموجو في العراؽ ، (. 4)
في المقنف المائي لمحصوؿ  وأثرىا(. غزواف عبد العزيز كامؿ حميد المشيداني ، مؤشرات التغير الُمناخي 2)

( ، رسالة ماجستير )غير منشورة ( ، جامعة بغداد 2010-1981القمح في محافظة صالح الديف  لمفترة مف )
 .  2012)ابف رشد( ، كمية التربية ، 
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النتح الممكف لنماذج حوض التبخر  –الفأو كأقؿ معدؿ ، في حيف المجموع السنوي لمتبخر 
 .(1)ممـ( 1428452ممـ( و) 1361436ونموذج ىاريكريفس ىي عمى التوالي )

 

 
التغير الُمناخي في تغير مساحات االىوار جنوب العراؽ ،  أثر)( 2211الركابي ) ودرس .15

اظيرت الدراسة وجود اتجاه نحو االنخفاض في عدد ساعات  إذالناصرية ، الصرة ، العمارة ،( 
السطوع الشمسي الفعمي لجميع المحطات واظيرت وجود اتجاه نحو االرتفاع في درجات الحرارة 

نت سرعة الرياح ففي محطة أيبعد  تجفيؼ االىوار وتب او السيمالعظمى والصغرى واالعتيادية و 
بالنسبة لمحطة رصد  َأمَّاالناصرية اتجيت نحو االنخفاض بصورة واضحة ثـ محطة العمارة . 

البصرة فقد اتجيت نحو الزيادة واتجيت الرطوبة النسبية نحو االنخفاض في المحطات جميعيا 
ات االمطار الساقطة فقد انخفضت في محطات البصرة نت كميأيضًا . وتبأيوازداد التبخر الفعمي 

بالنسبة لظاىرة الغبار فقد انخفضت العواصؼ الغبارية  َأمَّاوالناصرية وازدات في محطة العمارة . 
والغبار المتصاعد انخفض في محطتي الناصرية والعمارة وازداد في في محطة البصرة وظيرت 

الناصرية والبصرة وبصورة واضحة في محطة البصرة  زيادة واضحة في الغبار العالؽ في محطتي
(2) . 

 
 
 
 
 
 

                                                           

احمد الراشدي ، الموازنة المائية الُمناخية في مشروع ري الجزيرة الشمالي ، رسالة ماجستير غازي حمو (. 1)
 . 2012)غير منشورة( ، جامعة الموصؿ ، كمية التربية ، 

(. مجيد حسيف خضير الركابي ، اثر التغير الُمناخي في تغير مساحات االىوار جنوب العراؽ ) الناصرية ، 1)
 . 2016جامعة بغداد )ابف رشد( ، كمية التربية ،  البصرة ، العمارة ( ،
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 الدراسات االجنبية:
في دراستو تأثير عامؿ الُمناخ واالختالفات الُمناخية في بيف  (1)(  Kenneth haraدراسة ) .1

 ةأو حدوث ظاىرة التصحر ، إذ اكد عمى اف االقاليـ الجافة تعد بمثابة عممية اختبار ما بيف قس
ما تمكف دالظروؼ الُمناخية وقدرة االنساف لعدة قروف وقد استطاع االنساف اف يكوف منتصرًا عن

مة حياتو وخير مثاؿ عمى ذلؾ قياـ دمف اخضاع الظروؼ القاسية لمبيئة التي يعيش فييا لخ
نة الحضارات العربية في شبو الجزيرة العربية وبالد الرافديف والشاـ والمشرؽ العربي وىذه االمك

 فة وشبو الجافة .اتقع ضمف المناطؽ الج
المياه لمري في منطقة  استعماؿعف تغير الُمناخ و  . Al misnid  (2221) (2)دراسة  .2

لمعقد الواحد واشارت  0.55القصيـ في المممكة العربية السعودية دلت عمى ارتفاع درجة الحرارة 
( ممـ لمعقد الواحد . وتوصمت دراستو 3) إلىارتفاع طفيؼ في معدؿ سقوط االمطار تصؿ  إلى
 . 2020% بحموؿ سنة 3النتح بنسبة  \ارتفاع التبخر  إلىارتفاع درجة الحرارة سيؤدي  إلى

 \. التغيرات الُمناخية في ىضبة التبت واتجاىات التبخر  Shenbin  (2221)(3)دراسة  .3
ف في حينالنتح وفقًا لمعادلة  \( وقد اىتمت بتقدير التبخر 2000-1961)النتح الممكف مف 

اف  إلى( محطة ُمناخية في ىضبة التبت والمناطؽ المحيطة بيا توصمت الدراسة 101مونتيث ؿ)
النتح  \والمعدؿ السنوي وبيف اف انخفاض التبخر  الفصوؿالنتح قد انخفض في جميع  \التبخر 

 جميع المحطات .في % 80كاف واضحًا بنسبة في فصمي الشتاء والربيع 
 

 

                                                           

(2).Keeneth Hare . F , Robert . W , Kates and Andrew warren , ″The making of 
desert :climate , Ecology , and society , Economic Geogr aphy , vol . 53 . no4 , 
clark university . October , U.S .A .1977 .) 

(2) .Abdulah Al- misnid , climate change and water Use for lrrigation : a case Study in 

the Gassim Area of Saudi Arabia , Doctorate Degree Dissertation ( Unpublished) , 

Department of geography , University of Esat Anglia , 2005 . ) 

(2). Chen Shenbin , chen , Liu Yunfeng , and Axel Thomas , climates , climatec 

change on the Tibetan piateau:potential evapotranspiration trends from1961- 2000 , 

climatic Change v 76.3-4 . 2006 .  
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ناخي التغري................. ... الفصل األول .................... -1-2
ُ
 امل

ناخيواسبابه
ُ
  التغري امل

ُ
 وأسبابه

 مفهوم التغير الُمناخي:: 1-2-1

و أي تغير أنعمى ،التغير الُمناخي: من قبل الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الُمناخ يعرف    
شاء نإنتيجة نشاط بشري منذ  أوذلك بسبب عوامل طبيعية  كانفي الُمناخ عمى مر الزمن سواء 

 ( .1)  األرض

اىتمام العديد من  الجديدة التي حازت عمى الموضوعاتتغير الُمناخ من  أوالتبدل الُمناخي       
 أن بعضيم الُمناخ ثابت . ولذلك قال أناالعتقاد السائد قديمًا  كان إذنة االخيرة. و الباحثين في األ

الت ثابتة لمُمناخ . فالمعدل لعناصر الُمناخ دسنة تعطي مع 35-30الدورة الُمناخية التي أمدىا 
حسب اعتقادىم ىو عبارة عن تثبيت لمتذبذب الحاصل في تسجيالت عناصر الطقس . لذلك 

 ( .2)فالحاالت المسجمة لعنصر الطقس يصبح معدلو ىو المعدل الُمناخي  

مدة زمنية ل ،اكثر أوو ىو التغير الحاصل في عنصر ُمناخي أنعمى  ويعرف التغير الُمناخي   
وتؤدي إلى حصولو  ،آالف السنين أووربما تصل إلى مئات  ،طويمة ال تقل عن عشرة عقود

بشرية . وىو يتميز عن التذبذب الُمناخي في طول مدتو . كما يتميز عن  أواسباب طبيعية  
 وربما ال  ،آثار التغير الُمناخي تكون بطيئة أنبالتقمبات الُمناخية ذات اآلثار السريعة الحصول 

 التغير الُمناخي :أسباب :2-2-1 

وذلك لتنوع العوامل المؤثرة في ُمناخ  ،وضعت نظريات متعددة لتفسير اسباب التغير الُمناخي   
 ومن ىذه النظريات ما يعود الى اسباب طبيعية ومنيا ما يعود الى اسباب بشرية . ،األرضيةالكرة 

 

 
                                                           

(3). John T. Hardy, Climate change, causes, effects, and solution , university 
Bellingham Washington / USA , 2003 , p11  . 

، 2008قصي عبد المجيد السامرائي ، الُمناخ واألقاليم الُمناخية ، دار اليازوري العممية لمنشر ، األردن ،  (1)
 .411ص
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 الطبيعية: األسباب: نظريات 1-2-2-1واسبابه

 ويمكن إيجازىا عمى النحو اآلتي: ،ىناك عدة نظريات ذات اسباب طبيعية   

 الشمسية:نظرية البقع . 1-2-2-1

تظير عمى سطح التي  داكنةمناطق  البقع الشمسية والتي ىي تعتمد ىذه النظرية عمى    
م مقارنة بدرجة حرارة سطح الشمس التي تبمغ نحو ° 4000تبمغ درجة حرارتيا نحو  ،الشمس
الشمس تسمى بالكمف م . وتكون البقع الشمسية عمى شكل مجموعة تتحرك عمى سطح ° 6000

الفرق في درجة الحرارة بين البقع الشمسية وسطح الشمس ىو ما يجعل البقع  أنالشمسي . و 
اضاءة بقعة شمسية  أنالشمسية اكثر ظالمًا من المناطق التي حوليا رغم لمعناىا الذاتي . إذ 

 ( .1)من اضاءة القمر في مرحمة البدر نموذجية اكبر بمئات المرات 

 الشمسية ( البقع1صورة)ال                        

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 المصدر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة .

                                                           

يوسف محمد عمي حاتم اليذال ، سالم ىاتف احمد الجبوري ، التغير الُمناخي بين الحاضر والمستقبل ، ( 1)
 . 39، ص2014، دار احمد الدباغ لمطباعة والنشر ، بغداد ،  1ط
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البقع الشمسية ليست ثابتة بل تنمو وتتطور وتتالشى وتبدو متحركة عمى سطح الشمس و        واسبابه
ودراسة   ،( سنة22بدورة ثنائية ) أو( سنة 11ويتغير عددىا بين أدنى وأعمى عدد خالل دورة )

( التي ربط فييا ما بين نشاط البقع الشمسية وممارسة بعض األلعاب الرياضية ولقد 1973كنغ )
وجد حدوث تغيرات في نسبة األشعة فوق البنفسجية في الطيف الشمسي يتفق مع دورات البقع 

و  1645)الواقعة بين  المدة أنوكذلك توجد دراسة ُأجريت في السبعينيات لفمكيين تبين  ،الشمسية
الشمسية ختفاء البقع ولة لربط ااية جرت محنثا تفاء البقع الشمسية . وفي دراسة( تميزت باخ1715

( 14نسبة )كاربون  أوباستعمال نسبة تكرار الوىيج القطبي  المدةربا في تمك أو بالمناخ الذي ساد 
خفاض وارتفاع أنزيادة النشاط الشمسي مع فترات  أوكمعبر عن فترات قمة  ،في حمقات األشجار

ربا من نياية أو ىناك توافق جيد مع دورة بقع الشمس، فقد مرت فترة عمى  كاندرجات الحرارة 
القرن السابع عشر الى بداية القرن الثامن عشر سميت بالعصر الجميدي الصغير شيدت ىذه 

وأظيرت  ،مسيةخفاض درجات الحرارة والتي يتطابق وقتيا تمامًا مع فترة اختفاء البقع الشأن المدة
( لمتوزيع الفصمي لألمطار التي اعتمدت عمى معمومات 1973بعض الدراسات مثل دراسة )كنغ 

خفاض في أعداد البقع أنالشتاء الجاف يترافق مع  أن ،1970-1697سنة من  274لمدة 
 ( .1)بينما الصيف الجاف نسبيًا يتفق مع سنوات البقع العظمى  ،الشمسية

 زحزحة القارات وحركة الصفائح: نظرية. 1-2-2-2

قارة واحدة ىي  يتكون من كاناليابس  أن 1915عام واضع النظرية  االلمانييعتقد فكنر    
في الجنوب ولوراسيا في  جندواناقسمت ىذه القارة بفعل عوامل عديدة الى قارتين أن إذ ،بنجايا

بالتكسر والتحرك حتى وصمت الى توزيعيا  رتانلمعوامل نفسيا استمرت القاالشمال . ونتيجة 
فإذا ما  ،ت في عروض غير عروضيا الحاليةكانجزءًا منيا  أوالقارات  أنىذا يعني  ،الحالي

ىذا التحرك ينتج  أنف وبالوقت نفسو ،ناخيا يتبدلمُ  أنتحركت مناطق من عروض الى اخرى ف
تطور نظرية زحزحة القارات الى  أن عنو تبدل في طبيعة ُمناخ المنطقة التي تم التحرك إلييا .

 أن نفالمعروف لدينا األ ،نظرية الصفائح قد القى ضوءًا جديدًا عمى تفسير التبدالت الُمناخية
المتقابمة تخمق واقعًا تضاريسيًا جديدًا . فعند اصطدام الصفائح  أوالصفائح في حركتيا المتعاكسة 

                                                           

عدي عمي عبد الجبوري ، مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا في تباين مقادير الرطوبة النسبية في جنوب  (1)
 .  17، ص 2014كمية التربية ، ابن رشد ،  \تير )غير منشورة( ، جامعة بغداد رسالة ماجس العراق ،
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ديز في نربا وجبال اليماليا في اسيا وجبال األأو تتكون الجبال االلتوائية . كما في جبال االلب في واسبابه
جد في المنطقة ُمناخًا جديدًا . أو ظيور ىذه الجبال وفي مواقعيا الحالية قد  أنامريكا الجنوبية . 

ياح لم تكن واع جديدة من الر أنفقد عزل مناطق عن التأثير البحري وعرض مناطق الى ىبوب 
كسار الناتج عن ىذا االفتراق يؤدي غالبًا الى ناأل أناما في حالة افتراق الصفائح ف ،تألفيا من قبل

كسار سوف تغمر نالمناطق المنخفضة الناتجة عن األ أن إذظيور البحار كما في البحر االحمر 
 . (1)ومعرف ما لمماء من تأثير مباشر عمى الُمناخ   ،بالماء

 ظرية الغبار البركاني )البراكين (:ن. 1-2-2-3

وباالخص تمك  ،ولكن بشكل اقل وعمى المستوى المحمي ،تؤثر البراكين عمى الُمناخ
من الزمن كافية لتعديل امتصاص  ولمدة ،كم 10البراكين التي تقذف حممًا ألعمى من 

ال تمتمك الرياح  نأل ،االشعة الشمسية . ويؤثر الموقع الجغرافي عمى دور البراكين ايضاً 
يحدث عند خطوط العرض العميا عمى  فجارأن. فقد اليحس ب مكانفي كل السرعة ذاتيا 

  .(2)1912في االسكا، الذي حدث عام  أنفجار وادي آالف الدخأنالمستوى العالمي، مثل 

ي في الغالف الجوي كانارتفاع الغبار البر  أنرأي آخر لبعض العمماء يقول  وىناك   
التخفيف منيا وىذا  أوة من الغبار مؤدية الى حجب اشعة الشمس يشكل غيوم ضخم

طمق أني الذي كانفالرماد البر  ،األرضإذ تنخفض عند سطح  ،ينعكس عمى درجة الحرارة
)كاتماي( في  كانوبر  1883دونيسيا عام أن) جزيرة كراكاتو( في  كانفي اثناء ثورة بر 

خفاض عام في االشعاع الشمسي أنادى الى  1912الواليات المتحدة االمريكية عام 
( 3)سنة   2-1%( لمدة الحقة من 12-10بنسبة )

. 

 

                                                           

مصطفى قاسم عمي ، أثر التغير الُمناخي في تغير خصائص المرتفعات الجوية المؤثرة في ُمناخ العراق ، ( 1)
 . 17، ص 2018رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ،

،  2017، دار امجد لمنشر والتوزيع ، عمان ،  1رشا  خمف الشواربة ، التغير الُمناخي وقابيمة التأثير ،  ط (2)
 . 51ص

عمار مجيد مطمق الجبوري ، مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا عمى االستيالك المائي وانتاجية الذرة الصفراء  ( 3)
 . 18-17، ص  2016جامعة تكريت ، كمية التربية ، في بغداد وبابل ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، 
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 (:األرضية)فرضيات الهندسة  ميالنوكوفيتشنظرية . 4-2-2-1واسبابه

مجمل العمميات المتعمقة  ( 1958-1879عام ) ىو عالم صربي تمخص نظريتو ميالنوكوفيتش   
الى مستوى  ميالنوكوفيتشفرضية  رتقتقد اول ،وتأثيراتيا الُمناخية األرضباليندسة الفمكية لكوكب 

النظرية بفضل االبحاث التجريبية التي قام بيا المجمس الوطني لمبحث التابع لمواليات المتحدة 
 عمى ثالث ركائز ىي : ميالنوكوفيتشوترتكز دورة ( . 1) االمريكية 

 :األرضمحور  ميالنتغير  . أ
 ميالن(دقيقة ودرجة 45درجة( و)23حول الشمس بمحور مائل بقدر)  األرضتدور    

 الف 40(، وذلك من خالل مدة تقرب من )2دقيقة ( كما في صورة )30يقدر بدرجة و)
 األرضمحور  ميالن( 2صورة)ال                          

 
 www .4geography.com/vb/t2238.htmlالمصدر :ويكيبيديا الموسوعة الحرة :             

 

                                                           

 . 432سالم ىاتف احمد الجبوري ، عمم الُمناخ التطبيقي ، مصدر سابق ، ص( 1)
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 كانالف سنة( 20درجة ( ومنذ )24يقدر ب) األرض ميالنمحور  كانالف سنة ( 11سنة( فمنذ )واسبابه
يزداد التباين  األرضمحور  ميالندرجة ( وبسبب ىذا التغير في 22يقدر ب) األرض ميالنمحور 

واشير الشتاء شديدة البرودة لكن  ،اذ تصبح اشير الفصول الحارة طويمة ،الحراري بين الفصول
محور  ميالنىذه التغيرات الحرارية بين الشتاء والصيف تختمف في مدى تأثيراتيا. فمع زيادة 

 ،ويقل في العروض الدنيا األرضمعدل االشعاع الشمسي يزيد في العروض العميا من  أنف األرض
 أنو  ،باردة في بداية فترة جميدية فصول صيفية يتسيم عممية تتال أنو من المرجح بأنوبالتالي ف

يؤثر بشكل كبير في ظيور حقبة جميدية  أنيمكن  األرضمحور  ميالنخفاض  في مستوى ناأل
خفاض معدل االشعاع الشمسي الواصل الى العروض العميا تزامنا مع برودة فصل أنباردة نتيجة 

دقيقة ( ىو في حالة 45درجة و23الحالي المقدر ) األرضمحور  ميالنمعدل  أنو  ،الصيف
يبمغ ادنى مستوى لو في غضون  أنمن المتوقع  أنتناقص تدريجي ووفق التقديرات العممية ف

وبالتالي تؤثر عمى العناصر المناخية ومن ضمنيا االمطار ودرجات الحرارة  ( .1)الف سنة(  10)
كمية االمطار الساقطة عمى الكرة االرضية عامة والتبخر المذان يؤثران بشكل مباشر وفعال عمى 

 ومنطقة الدراسة خاصة .

 حول الشمس: األرضب.التغيرات في مدار 

حول  دورانياثناء ا األرض أنووفقًا لذلك ف ،تدور حول الشمس بمدار بيضوي األرض أن     
مميون  ،14745اذ تبمغ المسافة بينيما نحو  ،الشمس تكون اقرب ما تكون الييا عند الحضيض

ج و ابعد ما تكون عن الشمس عند األ األرضبينما تكون  ،لو ون األكانوذلك في الثالث من  ،كم
حول  األرضوتنجم التغيرات في شكل مدار  ،كم وذلك في الرابع من تموز \مميون 15245نحو 

يمتد  األرضمدار  أنونتيجة ليذا ف ،الشمس عن تغير في تداخل قوى الجاذبية في النظام الشمسي
ثم يعود الى وضعو الدائري في دوره مدتيا الزمنية تبمغ نحو قمياًل في اتجاىين ليصبح اىميجيًا 

في كل يوم  كمية مماثمة من حرارة الشمس األرضوعندما يكون المدار دائريًا تتمقى  ،سنة 96000
في بعض االيام السنة تكون  األرض أنعندما يكون المدار اكثر اىميجيًا ف ماأ ،من ايام السنة

                                                           

ىنادي عادل صحن ، مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا في زراعة وانتاج محصول الرمان في محافظة واسط  (1)
 . 19-18، ص  2019ابن رشد ،  \ كمية التربية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة بغداد ،



 

 

21 

ناخي التغري................. ... الفصل األول .................... -1-2
ُ
 امل

ولكن عبر سنة باكمميا يبقى  ،اقرب الى الشمس فتتمقى مزيدًا من الحرارة عن ايام السنة االخرىواسبابه
 ( .1)الحال نفسو دومًا مادام اشعاع الشمس ثابتًا  

 مباكرة االعتدالين: ج.

سنة يتغير  26000وفي كل  ،المحور في الوقت الحاضر الى النجم القطبي ميالنيتجو      
والنجم فيكا يقع في االتجاه المعاكس  ،االتجاه نحو النجم فيكا ليعود بعد ذلك الى اتجاىو القديم

ير موعد الفصول سيتغ أنباتجاه النجم فيكا ف األرضففي حالة اتجاه محور  ،التجاه النجم القطبي
بيضوي  األرضشكل  أن. وبما  الثانيون كانفيصبح شتاء النصف الشمالي في تموز وصيفو في 

في الحضيض مع صيف النصف الشمالي مما يعني ارتفاع حرارة الصيف  األرضفسيتالءم موقع 
اما النصف  ،ج ممايعني زيادة برودة الشتاءو . اما شتاء النصف الشمالي فسيتالءم مع فترة األ

يصل الى  األرضمحور  أنشتاءه سيكون ادفئ وصيفو ابرد من الوقت الحاضر،  أنف الجنوبي
 أنولذا ف ،الوضعية التي يصبح فييا عموديا عمى اشعة الشمس قبل الموعد المحدد لو بقميل

/ 1االعتدال الخريفي يحدث قبل موعده النظري . وتعادل قيمة مباكرة االعتدالين في السنة  
في مدارىا حول  األرضو في المحظة التي تصل فييا أنعمى ىذا يمكن القول من الدائرة و  21000

سنة حتى يحدث الحضيض  10500ستبقى   الثانيون كانالشمس الى نقطة الحضيض في شير 
قالبين الصيفي والشتوي ومن ثم نفي شير تموز ويترتب عمى تقدم مباكرة االعتدالين تقدم األ

 . ( 2)اختالل التوازن الحراري  

 
 
 
 
 

                                                           

يوسف محمد عمي حاتم اليذال ، سالم ىاتف احمد الجبوري ، التغير الُمناخي بين الحاضر والمستقبل ، ( 1)
 . 34مصدر سابق ، ص

 . 90قصي فاضل الحسيني ، مؤشرات التغير الُمناخي وبعض اثاره البيئية في العراق ، مصدر سابق ، ص( 2)
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 البشرية لمتغير الُمناخي : األسباب. -2-2-2-1واسبابه
 كسيد الكربون:أو زيادة غاز ثنائي  .1-2-2-2-1

كسيد الكاربون يوجد  في الغالف الجوي بصورة طبيعية، ويوجد ايضًا أو غاز ثنائي  أن
التي تحدث بسبب   تتغيرا وجدتمختمفة ) حرق الوقود االحفوري، و بسبب النشاطات البشرية ال

كسيد الكربون المؤثر الرئيس أو غاز ثنائي  أنشطة صناعية وغيرىا،  و أنمن  األرض استعماالت
في احتساب معامل االحترار  اً مرجعي اً غاز  ويستعمل، األرضاالشعاعي لسطح  في التوازن

االشعاع الشمسي يصل الى سطح  أنىو  نلغازات االحتباس الحراري االخرى، وما يحدث اآل
بواسطتو، ومن ثم  األرضثم يتم تسخين سطح  األرض، إذ يتم امتصاصو من قبل سطح األرض

يعيد إشعاعو نحو الفضاء، عمى شكل اشعاع طويل الموجة )اشعة تحت الحمراء(، واثناء اجتيازه 
الغالف الغازي تقوم باعتراضو بعض الغازات وتمنعو من التسرب نحو الفضاء، إذ تتم عممية 

عمى شكل اشعاع حراري، وىذه  األرضن قبل ىذه الغازات ويتم أعادتو نحو امتصاص لإلشعاع م
ما يحصل حاليا ىو زيادة نسبة غاز  أن، األرضالعممية أدت الى ارتفاع ممحوظ في درجة حرارة 

كسيد الكاربون نتيجة عوامل عدة اىميا زيادة استيالك مصادر الطاقة التقميدية)الفحم، أو ثنائي 
كسيد الكربون، بل زيادة نسبة أو الطبيعي( وال يقتصر عمى زيادة نسبة غاز ثنائي  الغاز،البترول

كسيد أو ل أو زون التروبوسفيري، و و كسيد النتروز، واألأو ، و أنغازات البيت الزجاجي األخرى كالميث
والييدروكموروفموروكربون، اخرى كغازات الفمور  الكاربون، فضال عن ظيور مركبات كيميائية

 .( 1)كربونات، واليمكسافموريد الكبريت  والبرفمور 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ظة نينوى ، رسالة فخ وانتاجية محصول البطاطا في محامروان ابراىيم احمد العزاوي ،العالقة بين اثر الُمنا( 1)
 . 14، ص 2018ماجستير )غير منشورة( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ، 
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ناخي التغري................. ... الفصل األول .................... -1-2
ُ
 امل

 كسيد الكاربون من الوقود االحفوريأو ي أنبعاث غاز ثأن( مساىمة الدول في 1شكل)واسبابه
 

 
 المصدر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة .

 
 
 . نظرية الهباء الجوي:2

 اليباء الجوي ىو ما يحممو الغالف الجوي من ذرات وجزيئات الشوائب والغبار    
 . 16، مصدر سابق ، ص العزاويإبراىيم أحمد  مروانالمصدر: 

الى طبقة  احياناً يا تصل أنكما  ،وتنتشر في طبقة التروبوسفير ،واالمالح والرماد     
الستراتوسفير . وتتكون مكونات اليباء الجوي بواسطة مجموعة من العوامل الطبيعية كالبراكين 

ية والغبارية وظاىرتي الغبار المتصاعد والعالق والحرائق والنافورات الحارة والعواصف التراب
  .( 1)الطبيعية  

تأثير اليباء في الجو يؤدي إلى امتصاص األشعة الشمسية والحرارية تحت الحمراء وىذا  أن       
وحرق  ،األرضالعالم بشكل سريع مما أدى إلى زيادة الضغط عمى  كانناجم عن تزايد عدد س

 ،تشار ظاىرة التصحرأننتيجة لذلك  كانالزراعية ف األرضوالرعي الجائر وتدىور  ،وقطع الغابات

الجو التي تعمل كنواة تكاثف تؤدي إلى في  وتبع ذلك تزايد في الشوائب والغبار ،وجفاف التربة
 .( 2)  األرضومن ثم تبرد  ،والتي بدورىا تعكس األشعة الشمسية ،زيادة نسبة الغيوم

والتي تكون عمى شكل  ،الدقائقية تشتمل عمى المواد المنتشرة في الغالف الغازيالمواد  أن       
ويمكن تصنيف المواد  ،سخام( ،رذاذ ،أبخرة معدنية ،أندخ ،أمالح ،سائمة )غبار أومواد صمبة 

لية و وكذلك تصنف إلى طبيعية وبشرية . وتتضمن الطبيعة األ ،(ثانويةلية و أو الدقائقية إلى )
لية فتشمل عمى المواد الدقائقية و ي( . أما البشرية األكاني والرماد البر األرضالغبار  ،)أمالح البحار

                                                           

 . 439-438سالم ىاتف احمد الجبوري ، عمم الُمناخ التطبيقي ، مصدر سابق ، ص( 1)
 .  285، ص2011، دار الميسرة لمنشر والتوزيع ، عمان ،  3عمي احمد غانم ، الجغرافية المناخية ، ط( 2)
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ناخي التغري................. ... الفصل األول .................... -1-2
ُ
 امل

حول فتكون عبارة عن  ثانويةأما ال ،الناتجة عن العمميات الصناعية والحرائق المتعمقة بالنباتاتواسبابه
حامض الفسفوريك  ،(So2الغازات المنبعثة عن المصادر الطبيعية والبشرية إلى أبخرة مثل )

(H2s)،  ىذه المواد تؤثر في الموازنة  أنفضاًل عن اليايدروكاربون.  ،كسيد النايتروجينأو و
عكاس نويكون أثرىا مباشرًا من خالل عمميات االمتصاص واأل ،ومن ثم في المناخ ،اإلشعاعية

غير مباشر بتأثيرىا عمى تكوين السحب وأثر ىذه السحب  أووالتشتت الحاصل لإلشعاع الشمسي 
السمك والكثافة واالرتفاع في الموازنة اإلشعاعية، وزيادة ىذه المواد في الجو يؤدي إلى تبريد  إذمن 

 .( 1) األرضوىو شامل يخفف من تأثير ظاىرة الدفيئة وتسخين  األرض

ويؤثر غاز ثنائي اوكسيد الكربون في التوازن االشعاعي لسطح االرض في منطقة الدراسة ،   
احتساب معامل االحترار لغازات االحتباس الحراري االخرى ، وما  ويستخدم كغاز مرجعي في

يحدث اآلن ىو ان االشعاع الشمسي يصل الى سطح االرض ، إذ يتم امتصاصو من قبل سطح 
االرض ثم يتم تسخين سطح االرض بواسطتو ، ومن ثم يعيد إشعاعو نحو الفضاء ، عمى شكل 

واثناء اجتيازه الغالف الغازي تقوم باعتراضو بعض اشعاع طويل الموجة ) اشعة تحت الحمراء( ، 
الغازات وتمنعو من التسرب نحو الفضاء ، إذ تتم عممية امتصاص لألشعاع من قبل ىذه الغازات 

، وىذه العممية ادت الى ارتفاع ممحوظ في  (2)ويتم اعادتو نحو االرض عمى شكل اشعاع حراري
عجز مائي في  ة عممية التبخر مما يؤدي الى وجوددرجة حرارة االرض ، وبالتالي تؤثر عمى زياد

 منطقة الدراسة .

 

                                                           

  اليباء الجوي : ىو ما يحممو الغالف الجوي من ذرات وجزيئات والشوائب والغبار واالمالح والرماد ، تنتشر في
 طبقة التروبوسفير كما انيا تصل احيانًا الى طبقة الستراتوسفير .

عدي عمي عبد الجبوري ، مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا في تباين مقادير الرطوبة النسبية في جنوب ( 1)
 . 22العراق ، مصدر سابق ، ص

، مؤشرات التغٌر الُمناخً واثرها على االستهالك المائً وانتاجٌة الذرة العزاوي عمار مجٌد مطلق 2. 

 . 01، ص 6102 )غٌر منشورة(، جامعة تكرٌت، كلٌة التربٌة،الصفراء فً بغداد وبابل، رسالة ماجستٌر 



 

 

 

 الفصل الثاني-2

الطبيعية الثابتة واملتحركة املتحكمة يف  العوامل
ناخ منطقة الدراسة

ُ
 م

 

 الثابتة الطبيعية العوامل: 2-1

 المتحركة الطبيعية العوامل: 2-2   
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ناخ يف املتحكمة الثابتة اجلغرافية العوامل -  الفصل الثاني  . 2-1
ُ
 الدراسة  منطقة م

 -:لدراسةاالعوامل الجغرافية الثابتة المتحكمة في ُمناخ منطقة 1-1-2:
 يعرؼ ومما  ،في م ناخ منطقة الدراسة المؤثرة الجغرافية العوامؿ إحدى الطبيعية العوامؿ عدت      
 عف تميزىا خصائص منطقة كؿ في تتوفر اذ ،الخرى منطقة مف تباينيا ىو الطبيعية الظروؼ عف

 . المنطقة تمؾ في المتوفرة البيئية بالظروؼ المميزات ىذه وتتمثؿ االخرى
 السيطرة اف اال الحياة، مجاالت مختمؼ في العالـ شيده الذي العممي التقدـ مف الرغـ وعمى  

 محدود، نطاؽ عمى اال االنساف رغبة وفؽ تسييرىا يمكف وال محدودة، زالت ال الطبيعية العوامؿ عمى
 عمييا السيطرة يجعؿ ما وىذا النسبي، بالثبات الطبيعية الظروؼ تمتاز اذ.  فقط محددة عناصر وفي

 ىذه عمى االنساف سيطرة وتتوقؼ الطبيعية، الظواىر اثر مف الحد شانيا مف ثابتة وسائؿ يتطمب
 . (1)و رادتأل الظواىر تمؾ خضاعأل وقابميتو تعممو درجة عمى الظروؼ

 البنية الجيولوجي :1-1-1-2: 
لصخور المقصود بالبنية الجيولوجية دراسة التكوينات الصخرية ونظاـ بناء الطبقات أي نوع ا    

أنيا   ،(3رقـ ) الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة الخريطةونظاميا لقد ظير مف خالؿ دراسة 
 ،عصر الميوسيف إلىميا اتيا وعمرىا الجيولوجي ويعود أقدتتكوف مف الصخور المتباينة في صف

 ويمكف تقسيـ تمؾ الترسبات عمى النحو اآلتي 
 :وهي ،مجموعات أربع عمى اشتممت -:الثالث الزمن ترسبات -1
ضمف طية حمريف بالقرب  يقع المقطع النموذجي ليذا التكويف في منطقة انجانو : انجانة تكوين -أ

وتتميز طباقية التكويف بتغايرىا إال اف الوحدات االساسية تتكوف بشكؿ  ،كركوؾ –ؽ بغداد يمف طر 
الرصاصي  أوالحجر الطيني والحجر الغريني ذي الموف االحمر  أوكبير مف صخور المارؿ السيميتية 

 وتوجد ،(2)والخشفبيف المتوسط  تترواح مف الحجر الرممي ذات احجاـ حبيبيةوكذلؾ تواجد طبقات 
 ما  الرممي الحجر سمؾ  ويتراوح ،ـ(6-4)  مابيف  سمكيا يبمغ إذ ،والصمصاؿ الجبس طبقات فيو
  طبقات وبالتناوب المكونات ىذه بيف وتتواجد ـ(15-1) بيف

                                                           

محمود حمادة صالح الجبوري ، ظاىرة التصحر واثرىا عمى االراضي الزراعية في محافظة صالح الديف ،  1))
 . 46، ص 2000اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 

| شماؿ  لؤي موسى راوي ، صالحية اطياف انجانة كمواد في السدود الترابية في قضاء الشرقاط | صالح الديف 2))
 . 2016،  146، ص  2، العدد 21العراؽ ، مجمة تكريت لمعمـو الصرفة ، المجمد 
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ُ
 الدراسة  منطقة م

 ( البنية الجيولوجية في منطقة الدراسة3خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           لسنة  1000000:1باالعتماد على خارطة العراق الجيولوجية بمقياس رسم  المصدر : 

 .   Arc Gis 9.3الطبعة الثالثة وبرنامج   2000
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ناخ يف املتحكمة الثابتة اجلغرافية العوامل -  الفصل الثاني  . 2-1
ُ
 الدراسة  منطقة م

 والشمالية الغربية الشمالية الجيات امتداد عمى توجد،الكمسية المواد مف معظميا رابطة ومواد المارؿ
 . الدراسة منطقة ضمف الشرقية

 رواسب مكونة والريحي المائي واإلرساب الحت لعمميات بعد ما في تعرضت التكوينات وىذه
 .(1) رممية كثباف إلى تباعاً  تحولت المنخفضة المناطؽ في ىشة

 
 : الفتحة تكوين - ب

 المارؿ مف دورية رواسب مف ويتكوف ،سطو األ المايوسيف عصر إلى التكويف ىذا يعود      
 (2)والرمؿ الغريف مف قميمة نسبة عمى يحتوي و، األحمر الطيف وحجر والجبس الكمس وحجر األخضر

 مكحوؿ سمسمتي في العميقة ديةو األ ضمف ويمتد ،أخرى إلى منطقة مف التكويف ىذا سمؾ يختمؼ. 
 مف وأجزاء وسامراء بيجي بيف دجمة نير جانبي عمى الممتد والشريط ،طوزخورماتو وفي حمريف و

 المايوسيف مدة إلى التكويف ىذا زمف يعود ،الدراسة منطقة جنوب مف جزء وفي الجزيرة ىضبة
 تعاقب مف يتألؼ وكذلؾ ،والصمصاؿ والغريف والكمسية الجبسية الصخور تتابع مف ويتكوف سطو األ

 سمؾ أقصى يبمغ إذ ،وسمكاً  انتشاراً  أكثر والمارؿ الجبسية الصخور وتعد ،والصمصاؿ الجبس طبقات
 وأف ،ـ (2.5 - 0.5) بيف ما سمكيا رقيقة طبقات بييئة الجيرية الصخور تظير في حيف،ـ(6) ليا

 .(3) األنييدرايت مف متكونة التكويف ىذا في العموية الطبقات أغمب
                                                                                                                       : المقدادية تكوين  - ج

الباليوسيف االسفؿ عمى الجناح الشمالي  إلىينكشؼ تكويف المقدادية الذي يعود عمره         
ويكوف عمى شكؿ  ،الغربي مف الطية الشرقي لطية حمريف الشمالية ويختفي في الجناح الجنوبي

 .(4)ويتألؼ التكويف بشكؿ اساسي مف الترسبات الحصوية الناعمة والرممية والحصوية حافات سميكة
                                                           

فاروؽ صنع اهلل العمري . عمي صادؽ ، جيولوجية شماؿ العراؽ . مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر ،  1))
  . 141، ص 1977جامعة الموصؿ ، 

2) ) Buday , T- The regional Geology of Iraq , Stratigraphy and poieogeography , Dar   
AL- Kuttib Pub House , Unive of Mousul .1980 – p279 . 

بشير خمؼ احمد المفرجي ، اثر الرياح عمى زحؼ الكثياف الرممية في محافظة صالح الديف ، رسالة ماجستير  3))
 . 14، ص 2013ت ، كمية التربية ، )غير منشورة( ، جامعة تكري

اميرة اسماعيؿ حسيف ، معاذ شكري سرحاف ، تقييـ صالحية صخور تكويف المقدادية لألستخداـ في خرسانة|  4))
 . 2015،  130، ص 3، العدد 20طية حمريف الشمالي ، مجمة تكريت لمعمـو الصرفة ، المجمد 
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ُ
 الدراسة  منطقة م

 : حسن باي تكوين -د
  سمؾ ويبمغ ،الرممي والحجر الطيني والحجر  الخشنة  المدممكات  تتابع مف يتكوف       
 مشابو والحصى ،الترابط ضعيفة أو مفتتة تكوف ما وغالباً  ،(ـ 5) بحدود  المدممكات طبقة
 .(1) طوزخورماتو مف الشرقية الشمالية األجزاء في ويظير ،المقدادية تكويف في موجود لما

 

 : الرابع الزمن ترسبات_  2

: الباليوستوسيف )العصر الجميدي االخير ( والييموسيف)  رواسب ىذا الزمف الى فترةتعود       
وتتكوف رسوبيات ىذا الزمف مف رسوبيات متعرية مف  ،سنة 11000الحديث( والذي يبدأ مف العصر 

سمكيا مف بضعة  ويتراوحالتكوينات االقدـ )المادة االـ( ويحتوي عمى الحصى الرممي والغريف والطيف 
عدة امتار اعتمادًا عمى موقع ترسيبيا ودرجة االنحدار والوضع الجيولوجي لممنطقة  إلىسنتمترات 
 . (2)  المجيزة ليا

 :( الجميدي العصر) الباليستوسين -أ

 حتى العميا العروض في والدفيئة الجميدية المدد بيف مناخية ذبذبات األرضية الكرة في حصمت     
 ىذه وخالؿ وأمريكا رباأو  شماؿ الجميد غطى إذ ،الباليستوسيف زمف خالؿ شماالً  45 عرض دائرة
 في جافة وأخرى مطيرة فترات قابميا، الحاضر الوقت في عميو ىو مما رطوبة أكثر المناخ كاف المدة

 غطت إذ ،الدراسة لمنطقة التضاريسي المظير تشكيؿ في أثرىا ليا كاف التغيرات وىذه،العربي الوطف
 ،الجزيرة إقميـ مف الجنوبي والجزء دجمة ونير حمريف بيف ما وتمتد ،المحافظة مف واسعة مساحات
 مف تتألؼ التي النيرية المصاطب عمى تشتمؿ فيضية وترسبات الفيضية المراوح ترسبات مف وتتكوف
 الطمى مف وتتكوف والعظيـ دجمة نير بمحاذاة تمتد حديثة فيضية سيوؿ عف فضالً  ،والرماؿ الحصى
 في كبيرة ترسيب عمميات وحصمت ،المائية التعرية ونشطت التساقط ازداد المطيرة المدد ففي، والغريف

                                                           

 . 15-14، مصدر سابؽ ، ص  بشير خمؼ احمد المفرجي1) )
صافي اسود حمود الجبوري ، حصاد المياه لحوض وادي المبدد في محافظة صالح الديف ، اطروحة دكتوراه  2))

 . 19، ص 2014)غير منشورة( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ، 
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ُ
 الدراسة  منطقة م

 ترب إلى بعد فيما تحولت التي اليشة الرواسب مف واسعة مساحات كونت ،العراقي الرسوبي السيؿ
 . (1) الرياح وتأثير الحرارة درجات وارتفاع الجفاؼ ظروؼ نتيجة رممية

 :(الحديث العصر) الهولوسين – ب

  التساقط كميات فيو انخفضت جاؼ شبو قارياً  بكونو اليولوسيف زمف خالؿ العراؽ ناخم   اتصؼ      
 التعرية ونشطت المائية التعرية تراجعت وبالتالي التبخر معدالت زيادة مع الحرارة درجات وارتفعت
 ضمف العيث ومنطقة الشاري وبحيرة بيجي منطقة في الرممية الكثباف تكويف عمى عممت التي الريحية
 . الدراسة منطقة

 التي الرسوبي السيؿ في أغمبيا لكف العراؽ أرض معظـ الرباعي العصر ترسبات وتغطي 
 وتتكوف ،ـ( 200 -150) الرواسب سمؾ ويبمغ ،وريحية ودلتاويةو  وبحرية نيرية رواسب مف تتكوف

 التعرية عوامؿ نقمتيا ولقد ،بينيا ما في وتتداخؿ ،والطيف والغريف الرمؿ رواسب مف المنقولة الرواسب
 ،(2)  اليولوسيف عصر إلى وتعود الرماؿ مف الرياح  بفعؿ المنقولة الرواسب معيا وتتداخؿ،المائية
 : أىميا ومف

 (الهولوسين) النهرية المدرجات وترسبات الفيضية الرواسب. 1

 أجزاء معظـ مغطية الدراسة منطقة وغرب ووسط شرؽ شماؿ في الترسبات ىذه تظير
 مف الغربية األجزاء حتى حمريف سمسمة غرب ومف،سامراء جنوب حتى تكريت شماؿ مف المنطقة
 وقطع المتماسؾ غير الحصى مف وتتكوف. الرسوبي السيؿ نحو انحدارىا ويكوف ،الدراسة منطقة

 الكثباف لتكويف المجيز المصدر الترسبات ىذه وتعد، الجبسية والقشرة الرمؿ مع تختمط التي الصخور
 .(3)  الرياح قبؿ مف تذريتيا بعد الرممية

 
                                                           

 . 20اسماعيؿ فاضؿ خميس البياتي ، مصدر سابؽ ،ص 1))
 . 16صدر سابؽ ، صبشير خمؼ احمد المفرجي ، م 2))
مثاؿ مبدر مصمح احمد ، تحميؿ الخرائط  الرقمية الكارتوغرافية لبساتيف الحمضيات بأستخداـ نظـ المعمومات  3))

( ، جامعة الجزيرة ) 2017-2005الجغرافية واالستشعار عف بعد : دراسة حالة محافظة صالح الديف ، العراؽ ) 
 . 62، ص 2018السوداف ( ، كمية التربية الحصاحيصا ، 
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 (:الهولوسين) الفيضي السهل ترسبات. 2

 جنوبا وتتسع والعظيـ دجمة نير جانبي عمى ضيؽ شريط شكؿ عمى تمتد حديثة رواسب وىي        
 دجمة أنيار فيضاف تكرار بسبب نتجت وقد ،الدراسة منطقة شرؽ جنوب مف واسعة مساحة لتغطي
 وعمى والطمى الرمؿ عمييا ويغمب ،والرمؿ والغريف الغريني الطيف مف الترسبات ىذه وتتكوف ،والعظيـ
 .(1)الرسوبي السيؿ تمأل التي الترسبات أكثر وتعد ،باألمالح غنية وىي ،طبقات شكؿ

 (:الهولوسين) الريحية الترسبات-3
 نزاؿ ال جافة مدة آخر إلى سنة 11000 قبؿ مطيرة مدة آخر نياية في اليولوسيف مدة بدأت        
 بفعالية لكف ،المائي الحت واستمر ،العراؽ وجنوب وسط في قارياً  بكونو المناخ وامتاز. اليوـ نعيشيا

 تكونت الترسيب لعوامؿ ونتيجة ،الرسوبي والسيؿ الصحراوية المناطؽ في الريحي الحت زيادة مع أقؿ
 السيؿ في والسيما الباليستوسيف ترسبات فوؽ اليولوسيف ترسبات وامتدت الرممية الكثباف حقوؿ

 دجمة نير كتؼ عند بيجي منطقة غرب شماؿ و غرب في الرممية لمكثباف تركز ظير إذ.  الرسوبي
 توجد وكذلؾ،الرسوبيات فوؽ حديثاً  غطاءً  مشكمة قريبة مناطؽ مف منقولة رممية أغمبيا ترسبات وىي
 والفارس البختياري وتكويف الطمى ىو الرماؿ ىذه مصدر وأف ،العيث ومنطقة، الشاري بحيرة في

 انتشاراً  الظواىر أكثر مف الكثباف وىذه.  الجوفية لممياه الطبيعية الخزانات أىـ مف وتعد،األعمى
 .(2) األخرى الجغرافية والعوامؿ المناخ عوامؿ بفعؿ وتشكمت

 :(هولوسين) المنخفضات رواسب-4
 السباخ فييا وتكثر الثرثار ومنخفض الشاري لبحيرة المحاذية المنخفضة األراضي ضمف تمتد

 األجزاء مف القادمة لمرماؿ ترسيب منطقة الشاري بحيرة منخفض ويعد انخفاضيا بسبب واألمالح
 .   المجاورة

  : األصول متعددة رواسب-5
 مواد مف خميط وىي،حمريف جبؿ أقداـ عند الدراسة منطقة مف الشرقية األقساـ في وتنتشر     

 . وحصوية ورممية وغرينية طينية متنوعة

                                                           

 . 21اسماعيؿ فاضؿ خميس البياتي ، مصدر سابؽ ، ص 1))
 . 17بشير احمد خمؼ المفرجي ، مصدر سابؽ ، ص 2))
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 -التضاريس::2-1-1-2
 ارتفاع ومقدار انحدارىا ودرجة األرضية التضاريس شكؿ في التبايف السطح بمظاىر يقصد       

 أشكاؿ بيف تبايف وجود يالحظ الدراسة منطقة وفي .(1) البحر سطح مستوى عف األرض خفاضوأن
 إذ ،العراؽ لسطح العاـ االنحدار ضمف الجنوب إلى الشماؿ مف التدريجي باالنحدار يأخذ ووأن السطح
 والمتمثمة الدراسة منطقة جنوب البحر سطح مستوى فوؽ ـ(  60)  ارتفاع خط بيف المنطقة تنحصر
 التي الدراسة منطقة شرؽ البحر سطح مستوى فوؽ ـ(  690)  ارتفاع وخط ،والدجيؿ بمد بقضاء
( 4) رقـ الخريطةوتبيف  ،(2)في قضاء طوزخورماتو ( مكانووب ،داغ نفط)  التاللية السالسؿ قمـ تمثؿ

 -شمؿ :اقساـ سطح منطقة الدراسة وت

 -: الرسوبي السهل .أ

 المنطقة وتتميز. الدراسة منطقة مف والوسطى الجنوبية، األقساـ الرسوبي السيؿ أراضي تشكؿ      
 تحديد في الباحثوف اختمؼ الذي الرسوبي السيؿ تكوينات أحدث وىي منبسطة سيمية أرضاً  بكونيا
 سامراء مدينة عند آخروف يعده حيف في ،تكريت مدينة عند قسـ مف الباحثيف يعده إذ ،الشمالي حدوده

 ،وحديثة قديمة انيار وضفاؼ ،صغيرة تالؿ مف يتخممو ما عدا ما ،باالنبساط السيؿ سطح . ويتميز
 أو األنيار عمؿ مف فيو األشكاؿ ىذه مف وجد وما.  األرض سطح أشكاؿ تبايف مف يخمو يكاد حتى

 .   التركيب إلى وليس التكويف إلى يرجع المنطقة أجزاء بيف الظاىر االختالؼ وأف اإلنساف

 ألف وذلؾ ،الجيد بالتصريؼ تحديداً  النير ضفة عمى الواقعة الرسوبي السيؿ أجزاء وتمتاز       
 صرؼ عممية مف تزيد التي تربتيا ذرات خشونة عف فضالً  ليا، الطبيعي المصرؼ يعد دجمة نير
 ،الجوفي الماء مستوى بعمؽ ايضاً  االراضي ىذه تتميز كما.  المياه

                                                           

جاسـ محمد الخمؼ ، جغرافية العراؽ الطبيعية واالقتصادية والبشرية، مطبعة الفارس العربي، القاىرة، الطبعة 1) )
 . 64، ص 1961الثانية، 

 
بعض المحاصيؿ  إنتاجيةمثنى محروس عمي محمود العزاوي ، اثر الحرارة والسطوع الشمسي الفعمي عمى  2))

.  2010الزيتية في محافظة صالح الديف ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ،  
 . 17ص
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 في الطارمية ناحية مف تمتد إذ الدراسة، منطقة مف واسعة مساحة الرسوبي السيؿ يغطي      
 . (1)ة المحافظ وسط سامراء مدينة شماؿ إلى المحافظة جنوب

 ( اقسام السطح في منطقة الدراسة4خريطة )

 
 ،(2000) لسنة 1/1000000 رسـ بمقياس الجيولوجية العراؽ الخريطة عمى باالعتماد الباحث عمؿ مف:  المصدر
  (Arc GIS10.3) برنامج الثالثة، الطبعة

 

 

 

                                                           

نتاجيةفي زراعة و حبيب السامرائي ، اثر الم ناخ  عمر مزاحـ  1)) محاصيؿ الخضروات في محافظة صالح الديف  ا 
 . 20، ص 2006، رسالة ماجستير)غير منشورة( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ، 
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 -المتموجة: المنطقة-ب

 عف عبارة وىي ،الدراسة منطقة مف الشرقية والشمالية الشمالية االجزاء في المنطقة ىذا تقع     
 وسط في الرسوبي السيؿ وبيف الشرقي والشماؿ الشماؿ في الجبمية المنطقة بيف نتقاليةا منطقة
 يتـ االندماج وىذا الغرب، في الصحراوية اليضبة مع الغربي جزئيا في تندمج وىي العراؽ، وجنوب

 الخريطة، كما يتبيف في  الشمالية الجزيرة منطقة اسـ عميو يطمؽ الذي الغربي الشمالي طرفيا في
(4) . 

 ىذه واعمى ،متراً ( 500-200)بيف ما تتراوح المنطقة ىذه في االرتفاعات معدالت أف        
 فكانت االرتفاعات ىذه اقؿ َأمػّا ،متراً ( 500) بمغت إذ   خورماتو، طوز قضاء مركز في االرتفاعات

 مف والشمالية الشمالية االجزاء المنطقة ىذه وتمثؿ متر( 300)بمغت إذ   ،بيجي قضاء مركز في
 التالؿ المنطقة ىذه وتتحمؿ الجنوبي حدىما ومكحوؿ حمريف تالؿ سمسمتا وتعد ،الدراسة منطقة
 لىو األ فالسمسمة ،ومكحوؿ حمريف تالؿ سمسمتا المنطقة ىذه مناطؽ ابرز ومف ،الصغيرة ديةو واأل
 شماؿ الفتحة منطقة عند دجمة نير حتى خانقيف قضاء جنوب في االيرانية العراقية الحدود مف تمتد
 جياتيا معظـ في عرضيا يبمغ اذا ،ضيقة منطقة وىي كـ( 250)تبمغ والمسافة تكريت مدينة
 ويقؿ ،ـ( 200) ارتفاعيا معدؿ ويبمغ ،االخرى الجيات في كـ( 10) عمى يزيد وال كـ( 5)حوالي

 ويتخمؿ مترا( 557) بمغ إذ   ،اقصاه دجمة نير مف بالقرب ويبمغ الغرب نحو ويزيد الشرؽ نحو االرتفاع
 ـيالعظ نير منو يعبر والثاني دجمة نير منيا يعبر ؿو األ ممرات ةثالث السمسمة ىذه

 .حمريف تالؿ سمسمة عنده وتنتيي ،الفتحة ويسمى ومكحوؿ حمريف بيف والثالث ،(دميرمنيو)ويسمى
 مف الغربية الضفة في الفتحة منطقة مف تبدأ التي مكحوؿ تالؿ سمسمة فيي الثانية السمسمة َأمػّا      
 مستوى فوؽ ـ( 360)حوالي ارتفاعيا ويبمغ الشرقاط قضاء شماؿ القيارة مرتفعات حتى دجمة نير

 بقمة السمسمتاف ىاتاف وتتميز ،الصحراوية اليضبة فوؽ ـ( 320)يبمغ في حيف ،الرسوبي السيؿ
 قوية كانت التعرية عوامؿ وأف بسيطاً  كاف كونيما الذي االلتواء أف إلى ذلؾ سبب ويعود االرتفاع
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 ضمف منيا كبيرة اجزاء تقع إذ   جبمية وسالسؿ ودياناً  فييا وكونت فييا العميا الصخور طبقات فازاحت
 . (1)  والشرقاط طوزخورماتو قضائي خاص وبشكؿ ،ممـ( 350) االمطار المضمونة المناطؽ

 -الجزيرة: منطقة -ج
 إلى مكحوؿ مرتفعات مف تمتد إذ   ،الدراسة منطقة مف الغربية االقساـ في الجزيرة منطقة تتمثؿ      

 ويكوف ،الدجيؿ قضاء غرب لتنتيي جنوباً  باالتجاه تأخذ ثـ الشماؿ، في الشرقاط قضاء مركز غربي
 منخفض باتجاه الشرؽ إلى الغرب ومف الجنوب إلى الشماؿ مف ينحدر حوض شكؿ عمى سطحيا
 ارتفاعيا حأو يتر  التي اليضاب بعض المنطقة سطح ويتخمؿ. لمياىا الرئيس المصرؼ يعد الذي الثرثار

 الكثباف عف فضالً  ،متناثرة ماتكوف وغالباً  بيا المحيط السيؿ سطح مستوى فوؽ( ـ 30-6)بيف
 شرقي قسميف إلى يقسميا إذب المنطقة ىذه دجمة نير ويخترؽ ،مختمفة مناطؽ في تنتشر التي الرممية
 سامراء قضاء شرؽ الشارع بمنخفض المتمثمة الطبيعية الظواىر بعض الجزيرة منطقة وتسود وغربي

 وتالؿ والعظيـ دجمة نيري فيب تقع الشارع لمنخفض فبالنسبة ،الدراسة منطقة غرب الثرثار ومنخفض
 االمطار مواسـ في البحيرة ىذه في السيوؿ مياه وتصب ،العيث باسـ المعروفة المنطقة في حمريف

 الشماؿ ،اطراؼ ثالثة في المجاورة المرتفعة واالراضي حمريف تالؿ سفوح مف تنحدر التي ديةو األ مف
 إلى يقع فانو الثرثار منخفض َأمػّا ،االتجاىات ليذه الطبيعية االرض انحدار بسبب والشرؽ والغرب
 تحت ـ( 3) إلى ينخفض وقعرة ،كـ( 25)وعرضو ،كـ( 110)نحو طولو ويبمغ ،المنطقة مف الغرب
               .(2)  البحر سطح مستوى

 -النبات الطبيعي::3-1-1-2

يشتمؿ عمى النباتات التي تنمو عمى سطح االرض  ،كما يدؿ اسمو عميو ،النبات الطبيعي      
  .(3)وتتأثر ىذه النباتات بعوامؿ الم ناخ والتضاريس والتربة بؿ ىي نتيجة مباشرة ليا ،بصورة طبيعية

                                                           

بارؽ عبد اهلل كميب عويف الكراعي ، االستثمار االمثؿ لممنتجات الزراعية ودوره في تنمية الصناعات الغذائية  1))
 . 14، ص 2015منشورة( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ،  في محافظة صالح الديف ، رسالة ماجستير )غير

 . 13بارؽ عبد اهلل كميب عويف الكراعي ، مصدر سابؽ ، ص  2))
خمؼ الجبوري ، تحميؿ جغرافي لمنبات الطبيعي في محافظة صالح الديف ، اطروحة دكتوراه )غير  يحسيف عم 3))

 . 15، ص 2014منشورة ( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ، 
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 إذ ،فييا الطبيعي النباتي الغطاء كثافة عمى الدراسة منطقة يسود الذي الجاؼ المناخ تأثير انعكس إذ
 منطقة مساحة مف( % 2.9) بمغت تغطية نسبة شغؿ الذي الطبيعي النبات كثافة بتدني تميزت
 والذي،2009 سنة(% 0.2) ونسبة االرضي لمغطاء الموجو التصنيؼ حسب 1989 سنة الدراسة
 .(1)  ومعمرة حولية وأعشاب شجيرات مف يتكوف
 :يأتي وكما ،لو   الطبيعية البيئة توفر أساس عمى الدراسة منطقة في الطبيعي النبات تقسيـ ويمكف    
 :األنهار ضفاف نباتات-1

 الري جداوؿ وعمى وتوابعيا وفروعيا األنيار ضفاؼ عمى النباتات مف المجموعة ىذه تنتشر     
 النير مجرى جوانب بعض في البطيئة الحركة ونتيجة  دائمة بصورة المياه لوفرة ونظراً  ،والتصريؼ

 الطرفة نبات إلى باإلضافة القصب نباتات وأىميا ،(2) جدوؿ ،ويانعة كثيفة تكوف  النباتات ىذه فإف
 . السطحي الماء جرياف عرقمة في سبباً  تكوف والتي والغرب

 : الرممية والكثبان الجافة المناطق نباتات-2

 الحراري التطرؼ إذ الجاؼ لمناخيا مباشرة استجابة الجافة المناطؽ في النباتي الغطاء يعد         
 كيفت فقد ولذلؾ ،فاعميتيا فتقؿ العالية التبخر بنسبة تتأثر قمتيا عمى األمطار ىذه وأف ،األمطار وقمة

، أجزائيا في الماء وخزف، الطويمة الجذور منيا مختمفة بوسائؿ الجفاؼ ىذا لتقاوـ نفسيا النباتات
 . رطوبتيا عمى تحافظ وبذلؾ، المساـ قميمة شمعية طبقات تغطييا التي المدببة راؽو واأل

 ويرتبط ومتناثر جداً  قميؿ والرممية الجافة المناطؽ في السائد الطبيعي النباتي الغطاء نوعية إف     
 الفصؿ نياية إلى وتستمر األمطار سقوط بعد الحشائش تنمو إذ ،األمطار بسقوط مباشراً  ارتباطاً 
 ،وعويسجة ،والرمث ،والحويرة ،والشيح ،والكيصوـ ،والكعوب ،الزريج) الحشائش ىذه ومف، المطير

 الصحراوية المناطؽ في النباتات بعض وتعمؿ ،( والزباد ،والحرمؿ ،والخباز ،والسنيسمة ،والرويطة
 ،االرطة) فيي الرممية الكثباف تثبيت عمى تعمؿ التي النباتات أما(*. النباؾ) ظاىرة تشكيؿ عمى

 عمى النباتات ىذه عممت وقد(  الحنظؿ ،الحاثة ،جعدة ،العاكوؿ ،الطرفة  ،الشيح ،الجداد ،الشوؾ
 .(2)  والعيث بيجي منطقتي في الرممية الكثباف  مف جزء تثبيت

 النباؾ ىي تجمع دقائؽ األتربة والرمؿ حوؿ النبات الطبيعي وقد يكبر ويشكؿ الكثاف الرممية. *
                                                           

  . 53بشير خمؼ احمد المفرجي ، مصدر سابؽ ، ص 1))
 . 54بشير خمؼ احمد المفرجي ، مصدر سابؽ ، ص 2))



 
 
 
 

 

36 

ناخ يف املتحكمة الثابتة اجلغرافية العوامل -  الفصل الثاني  . 2-1
ُ
 الدراسة  منطقة م

 

                      

 

 في منطقة الدراسةالتصنيف الموجه لمغطاء النباتي ( 5)مرئية ال                      
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ناخ يف املتحكمة الثابتة اجلغرافية العوامل -  الفصل الثاني  . 2-1
ُ
 الدراسة  منطقة م

 

 ( بعض انواع النباتات الطبيعية في منطقة الدراسة2) دولالج                  

 دورة الحياة االسم العربي االسم العممي لمنبات        ت
1 Tamarix Mannifera معمر الطرفة 
2 Calliginum Commosum معمر االرطى 
3 Alhegi Mauorum معمر العاكوؿ 
4 Tamarix articulate معمر االثؿ 
5 Chenopodiaceoe معمر الرمث 
6 Rhantrium eppaposum معمر العرفج 
7 Achillea معمر الكيصـو 
8 Astragalus spinaosis معمر الجداد 
9 Aristida spp معمر النصبي 

10 Layony Chium Farctum معمر الشوؾ 
11 Cutandia memphitiea حولي الشعيرة 
12 Malvo Paruiflour حولي الخباز 
13 Peganum harmala معمر الحرمؿ 
14 Plantaga حولي الزباد 
15 Atriplax leucoclado حولي الرغؿ 
16 Schanginia aegyptiaca حولي الطرطيع 
17 Artemisia Scopari حولي السمماس 
18 Medicago spp حولي الكرط 
19 Schismus حولي الزريج 
20 Lopochloa phleoidus حولي الحنيطة 
21 Avena spp حواي الشوفاف البري 
22 Hordeum glaum حولي الخافور 

  . 55ص ،مصدر سابؽ ،عتماد عمى بشير خمؼ احمد المفرجيالمصدر: الجدوؿ باال             



 

 

 الفصل الثاني-2

الطبيعية املتحركة املتحكمة يف العوامل .2-2
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ناخ يف املتحكمةاملتحركة  اجلغرافية العوامل .....  الفصل الثاني. 2-2 
ُ
 الدراسة  منطقة م

 -:العوامل الجغرافية المتحركة المتحكمة في ُمناخ منطقة الدراسة2-1-2:

 Air Masses الكتل الهوائية: :1-2-1-2

 افقيًا في حرارتو ورطوبتو يغطي اآلف متجانسةسم ضخم من اليواء الكتل اليوائية ج     
تتكون في  أنفوق منطقة النشوء لعدة ايام و يكون اليواء ساكنًا  أنويشترط في تكوينيا  ،الكيمومترات

تنشآ ىذه الكتل  ( م0333-033أما سمكيا فقد يتجاوز آالف األمتار ) ومنبسطة . متجانسةمنطقة 
فوق مناطق الضغط العالي المدارية والقطبية وفوق اليابسة والماء . تتحرك ىذه الكتل فتؤثر عمى 

 .(1)ُمناخية لممنطقة التي نشأت فوقيا المناطق التي تصل الييا حاممة معيا الصفات ال

وطبيعة المسار الذي  الكتل اليوائية تختمف في خصائصيا تبعا لطبيعة مناطق نشؤىا أنوبيذا ف      
 واع من الكتل اليوائية ومنيا :أنوتتعرض منطقة الدراسة إلى عدة  ،تسمكو

 -(:(cPالكتل الهوائية القطبية القارية-1

 03°-54°وىي كتمة باردة جافة تتكون فوق قارتي أسيا وأمريكا الشمالية بين دائرتي عرض      
ف الجنوبي كمو ماء في ىذه النص نأل ،وال توجد في النصف الجنوبي من الكرة االرضية ،شماالً 

  .( 2) العروض

تأتي ىذه الكتمة اليوائية إلى اإلقميم من شمال قارة آسيا )منطقة الضغط العالي اآلسيوي ( من       
متأثرة بمنطقة الضغط المنخفض فوق الخميج العربي والبحر  ريةيسيول سيبريا واليضبة الوسطى السيب

اضولية وجبل ارارات، نتصل القطر من االتجاه الشرقي عبر اليضبة األ إذ ،األسود والبحر المتوسط
ي والجزء الجنوبي من بحر قزوين وعبر سمسمتي البرز ناومن االتجاه الشرقي عبر السيل الطور 

( والتي 0) الخريطةالشرقي من غرب روسيا وشرق أوربا كما في وزاجروس، ومن االتجاه الجنوبي 

                                                           

قصي عبد المجيد السامرائي ، مبادئ الطقس والمناخ ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ، االردن ،  1))
 . 822، ص 8332

قصي عبد المجيد السامرائي ، الُمناخ واالقاليم الُمناخية ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ، االردن ،  2))
 . 114، ص 8332
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ناخ يف املتحكمةاملتحركة  اجلغرافية العوامل .....  الفصل الثاني. 2-2 
ُ
 الدراسة  منطقة م

يجتاز جزء من ىذه الكتمة  واحياناً توضح مسار ىذه الكتل أثناء دخوليا إلى العراق ومنطقة الدراسة، 
 (.(mتترطب وتصبح كتمة قطبية بحرية  إذالمنطقة الشمالية من المحيط األطمسي 

واع الكتل القارية األكثر جفافا وتزداد أنالكتل القطبية ذات المنشأ السيبيري ىي من  أنو 
خفاض الشديد في درجة حرارتيا وىي تشكل بحد ذاتيا منظومة الضغط العالي نكثافتيا نتيجة األ

يا السيبيري الواسع والتي تمتاز بجفافيا الشديد وال تحدث تساقط أمطار إال في حاالت نادرة جدا كون
منظومة ذات استقرارية عالية، وتفقد رطوبتيا التي اكتسبيا أثناء مسارىا عمى المناطق المرتفعة 

يا تسبب سقوط أنالمحيطة باألجزاء العميا من حوض الرافدين، وعندما تتشكل جبيات باردة رطبة ف
ام ىو من سمات طويمة نسبيا ولبضعة أي مدةالجو الحسن المستقر ل أناألمطار، أما عدا ىذه الحالة ف

( الذي يوضح النسب المئوية لتكرارات الكتل اليوائية 0) الجدولومن معطيات  ،ىذه الكتمة اليوائية
 إذ ،ىذه الكتل تبدا بالظيور من شير تشرين األول حتى نياية شير مايس أنعمى منطقة الدراسة ب

( عمى التوالي 12.2)،(88.0) ،(10.0بمغت نسب تكرارىا في محطات الموصل وكركوك وبغداد )
تسبب أجواء باردة عند  إذ ،وتموز وآب وأيمول حزيرانوتنعدم خالل شيور  1624 - 1600لممدة 

سيادتيا في فصل الربيع، وتسبب أجواء صاحية في أعقاب المنخفضات الجوية، وتزيد المديات 
قواعدىا تالمس  نر ألكما تسبب الغبا شتاءً الحرارية اليومية وىي المسؤولة عن موجات البرد الشديدة 

 .( 1)اليوائية السطوح ذات الحرارة المرتفعة بالنسبة لحرارة الكتل 

                 

 

 

 

           

                                                           

سامرائي ، الُمناخ واالقاليم الُمناخية ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ، االردن ، قصي عبد المجيد ال 1))
 . 114، ص 8332
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ناخ يف املتحكمةاملتحركة  اجلغرافية العوامل .....  الفصل الثاني. 2-2 
ُ
 الدراسة  منطقة م

 الكتل الهوائية المؤثرة في منطقة الدراسة (6) خريطة                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  (Arc Map.v.10.2)برنامج  المصدر: باالعتماد عمى
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ناخ يف املتحكمةاملتحركة  اجلغرافية العوامل .....  الفصل الثاني. 2-2 
ُ
 الدراسة  منطقة م

        واع الكتل الهوائية لمحطات مختارة من العراق أن( النسب المئوية لتكرار 3)رقم جدول
 (1985-1966)لممدة 

 \النسبة 1ك 8ت 1ت ايمول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 8ك نوع المحطة المحطة

 المجموع

 10.0 16.2 2.3 3.1 ـــــ ـــ ــــ ـــ CP 80.6 85.0 10.8 5.0 3.6 الموصل

MP 80.4 12.4 18.0 5.5 3.5 18.6 82.2 13.2 3.0 ـــــ ـــ ــــ ـــ 

CT 3.2 3.6 0.5 0.5 18.0 15.0 15.2 15.2 15.0 11.2 4.0 3.4 46.8 

MT 2.0 13.0 10 83.4 4.2 11.0 10.6 12.2 0.6 ــــ ـــ ــــ ـــ 

 88.0 12.2 6.2 3.8 ــــ ــــ ـــــ CP 80.4 88.0 12 0 3.0 3.1 كركوك

MP 84.2 16.5 18.5 5.5 3.5 13.4 82.5 6.2 3.5 ــــ ـــ ــــ ـــ 

CT 1.1 1 0.8 2.1 18.2 10.2 15.0 10.6 10.6 18.3 4.4 13.3 00.6 

MT 2.8 0.2 18.8 2.5 4.2 0.0 85 81.2 2.2 ــــــ ــــ ــــ ــــ 

 12.2 81.2 2.6 1.8 ــــــ ــــ ــــ CP 82 84.6 01.1 8.2 3.2 3.1 بغداد

MP 04.2 15.5 0.0 8.5 4.4 00.0 2.0 3.0 ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ 

CT 1.1 8.5 0.5 6.1 11.2 18.1 18.0 18.0 18.8 11.4 0.0 1.0 23.0 

MT 16 13.0 11 2.6 1 0.8 81.1 80.2 5.0 ـــــ ــــ ــــ ــــ 

 من عمل الباحث باالعتماد عمى:المصدر: 

 ،مصدر سابق ،دراسة تطبيقية عمى مناخ العراق ،خصائصيا ،تصنيفيا ،الكتل اليوائية ،كاظمأحالم عبد الجبار 
 . 833ص
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ناخ يف املتحكمةاملتحركة  اجلغرافية العوامل .....  الفصل الثاني. 2-2 
ُ
 الدراسة  منطقة م

 -(:mPالكتل  الهوائية القطبية البحرية).2

وىي تنشأ شمال المحيط االطمسي واليادي وتكون باردة ونسبة بخار الماء فييا عالية نسبيًا     
. وتتكون فوق المحيطات (1) تسبب سقوط االمطار في ىذا الفصل وخاصة في فصل الشتاء وليذا

مناطق الضغط  وىي ،جنوباً  43°- 54°شمااًل وجنوب دائرة عرض  43° - 54°شمال دائرة عرض 
 .(2)العالي شبو المداري 

، وتدخل المنطقة فتحة حمب، كما ناوتأخذ الكتل طريقيا عبر البحر المتوسط عابرة جبال لبن       
تأثير ىذه الكتل عمى منطقة الدراسة من شير تشرين األول حتى شير  ويظير( 0) الخريطةفي 
تقل معدالت درجات الحرارة في المناطق الشمالية ليذه الكتل  إذ(، 0) الجدولكما موضح في  مايس

، كثم ترتفع تدريجيا بالتقدم نحو المناطق الجنوبية وقد بمغت نسبة تكرارىا في محطات الموصل، كركو 
 وتموز وآب وأيمول. حزيرانالتوالي كما ينعدم ظيورىا في شير  ى( عم4.4(،)13.4(،)18.6بغداد،)

قواعد ىذه  نالشديد لدرجات الحرارة أل ناومن أىم مميزات ىذه الكتل حالة عدم االستقرار والفقد      
الكتل دافئة ورطبة في حين تكون طبقاتيا العميا باردة، وبيذا فيي تتميز برطوبة نسبية عالية جدا مما 

بتساقط  اً مصحوب وتسبب ىذه الكتل طقسا بارداً  ،وجودىا في المنطقة مدةتسبب تساقط األمطار خالل 
م ركامية خاصة في فصمي أمطار من الغيوم الطبقية مع رذاذ في الشتاء وزخات مطرية من غيو 

 .(3) الربيع والخريف

 

 

 
 

                                                           

 .160، ص 1626طقس ، جامعة بغداد ، احمد سعيد حديد ، ابراىيم شريف ، فاضل الحسني ، جغرافية ال 1))
 . 110مصدر سابق ، ص قصي عبد المجيد السامرائي ، الُمناخ واالقاليم الُمناخية ،  2))
عبد الحق نايف محمود الجبوري ، تحميل جغرافي لعناصر الُمناخ وبعض الظواىر الجوية في محافظة  3))

صالح الدين دراسة في الجغرافية الطبيعية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة تكريت ، كمية التربية ، 
 . 01، ص  8338
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ُ
 الدراسة  منطقة م

 -(:cTالكتل الهوائية القارية المدارية ).8
الضغط العالي الدائم وتتكون فوق  إذتنشأ فوق اليابس المداري وىي كتمة حارة جافة 

وتعد .  (1)وىي ضعيفة في الشتاء  ،وأسترالياالصحاري المدارية مثل الصحراء الكبرى والجزيرة العربية 
واع سيادة في طقس ومناخ العراق في فصل الصيف، ويكون مصدر ىذه الكتل نىذه الكتل اكثر األ

 ،منطقة الضغط العالي شبو المداري في أفريقيا واليضبة األثيوبية وصحراء شبو الجزيرة العربية
 ،(0) ةالخريطوتجتاح ىذه الكتل المنطقة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب كما في 

وتعتبر ىذه الكتل ىي الوحيدة التي تظير في جميع محطات منطقة الدراسة في جميع شيور السنة 
 ،(00.6(، )46.8تكريت، بغداد) ،(، إذ بمغت نسبة تكرارىا في محطات الموصل0) الجدولالحظ 

الكتمة حسب أن نقسم ىذه ويمكن  ،( عمى التوالي وتزداد نسبة تكرارىا كمما اتجينا نحو الجنوب23.0)
 -قسمين: عمىمنشأىا

  -الكتل الهوائية الناشئة من الضغط العالي الصحراوي لشمال أفريقيا : -أ 
ما تترطب ىذه الكتل عند مرورىا  غالباً تصل ىذه الكتل المنطقة من الغرب والشمال الغربي و        

عمى الجزء الشرقي والجنوب الشرقي لمبحر المتوسط وتصبح كتمة مدارية بحرية مشتقة وتسبب سقوط 
، وتكون ىذه الكتل جافة إذا لم تنحرف إلى البحر المتوسط وقد تثير الغبار احياناً أمطار عمى المنطقة 

 .إذا وردت المنطقة من االتجاه الجنوبي الغربي 
 -الكتمة المدارية الناشئة عن الهضبة األثيوبية : -ب 

وتأخذ ىذه الكتمة رطوبتيا من البحر األحمر ولكن تفقد نسبة عالية من رطوبتيا عند اجتيازىا       
تبرد بصعودىا إلى دوائر عرض عميا فتسبب  إذ ،سالسل الحجاز وتصل المنطقة من جية الجنوب

 ثناء ىبوبيا، وىي رياح الخماسين خاصة إذا اتجيت الكتمة إلىسقوط كميات ىائمة من األمطار أ
تبقى ىذه الكتمة المدارية جافة وتسبب  إذالجزء الشمالي الشرقي من أفريقيا عبر الصحراء العربية 

  .(2) تصاعد الغبار في المنطقة
 
 

                                                           

 . 826س والُمناخ ، مصدر سابق ، صمبادئ الطق قصي عبد المجيد السامرائي ،  1))
عبد الحق نايف محمود الجبوري ، تحميل جغرافي لعناصر الُمناخ وبعض الظواىر الجوية في محافظة  2))

 . 08صالح الدين دراسة في الجغرافية الطبيعية ، مصدر سابق ، ص
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ُ
 الدراسة  منطقة م

 -(:mT).الكتل الهوائية المدارية البحرية5

يطات المدارية ذات حرارة حيا تتكون فوق المنرطوبة ألوىي كتمة اقل حرارة ولكنيا اكثر      
وبخاصة فوق  ،شمااًل وجنوباً  03°وتوجد فوق نطاقات الضغط المرتفع قرب دائرة عرض . (1)مرتفعة

ضافة قات المدارية بالمحيط اليادي باإلوالنطا ،والبحر الكاريبي ،المرتفع االزوري بالمحيط االطمسي
وجودىا صيفًا في المحيط اليندي بالقرب من سواحل اليند وجنوب شرق آسيا وىواء ىذه الكتمة  إلى

 جم | 12يبمغ متوسط الرطوبة النوعية بو  إذوىو رطب  ،م 85°حار يبمغ متوسط درجة حرارتو نحو 
 كجم .

تقرار وبخاصة في الكتل اليوائية المدارية البحرية حارة ورطبة فيسود فييا حالة عدم االس نوأل      
فصل الصيف عندما تصبح حارة جدًا ورطبة جدًا فتنشط فييا تيارات الحمل الحراري وتنتج حالة عدم 

فتسقط أمطار شديدة  ،االستقرار تتسبب في حدوث االعاصير المدارية التي تتحرك نحو اليابس
 .(2)ي ويظير بيا أيضًا الضباب البحر  ،يصاحبيا سقوط البرد وعواصف البرق والرعد

 

تتجو ىذه الكتل نحو الشمال والشمال الغربي  إذ ،مصدر ىذه الكتل ىو المحيط اليندي أن         
( وقد سجمت ىذه 0) الخريطةكما في  ،عبر البحر العربي والخميج العربي وتدخل من جية الجنوب
( إذ بمغت نسبة تكراراتيا في 0) الجدولالكتل اقل التكرارات في منطقة الدراسة كما موضح في 

تسود ىذه الكتل المنطقة في  إذ( عمى التوالي 0.8(،)0.0(،)11.0كركوك، بغداد)،محطات الموصل
 شيور الشتاء والربيع والخريف وينقطع وصوليا خالل فصل الصيف .

وىي أساسا رطبة  ،كما تصل ىذه الكتل المنطقة في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية         
يا أنومن أىم مميزات ىذه الكتل  ،ولكن تزيد رطوبتيا أثناء مرورىا عمى الخميج العربي والبحر العربي
قيم معدالتيا لمحرارة والرطوبة  أنو  ،تجمب الدفء في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فتكون حارة

                                                           

 . 110صدر سابق ، ص الُمناخية ، مقصي عبد المجيد السامرائي ، الُمناخ واالقاليم  1))
،  8332محمد ابراىيم محمد شريف ، الُمناخ والبيئة ، دار المعرفة الجامعية ، جامعة االسكندرية ،  2))

 . 885ص
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ترابية في  عواصفى شكل ترتفع تدريجيا من الشمال حتى الجنوب، وتسبب تصاعد الغبار عم
 .(1) المناطق الجنوبية من منطقة الدراسة

 ت الجوية:المنخفضا2-2-1-2 :
عد المنخفض الجوي جزءًا من اليواء ذا ضغط جوي منخفض تكون خطوط تساوي الضغط يُ         

( ريحي شديد . وتدور Convergingو منطقة ذات تجمع )أنفييا ذات شكل دائري ويتميز المنخفض ب
الرياح داخل المنخفض الجوي عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف االرض الشمالي ومع اتجاه 
عقارب الساعة في نصف االرض الجنوبي . وبشكل عام يصل الفرق في الضغط الجوي بين مركز 

يصل الفرق في المنخفضات كاممة  واحياناً ممميبار  (83-13المنخفض واطرافو الخارجية ما بين )
وبسبب الفرق الضغطي المرتفع بين مركز  ،ممميبار 04اكثر من  إلىالنمو خالل فصل الشتاء 

مقارنة بالموسم الدافئ من  االحوال الطقسية تكون أشد أنالمنخفض واطرافو خالل الموسم البارد ف
 .(2)السنة 

 -نخفضات الجوية أىميا :واع من المأنعدة  إلىوتتعرض منطقة الدراسة    
 -المنخفضات المتوسطية :-1
يصبح حوض البحر المتوسط في فصل الشتاء منطقة مفضمة لتكون المنخفضات الجوية          

المعدل السنوي لعدد المنخفضات الجوية التي تتكون  البرطانيةتقدر دائرة االرصاد الجوية  إذوتطورىا 
يتكون في الحوض الجزء االكبر من تمك المنخفضات  أنفيو بستة وسبعين منخفضًا . ويالحظ 

ونظرًا لتأثر تمك المنخفضات بعد تكونيا باالتجاه العام لمرياح في الطبقة  ،الغربي وجنوبي جبال اطمس
يتحرك في اتجاه شرقي او شمال شرقي . وىي في اثناء حركتيا معظميا  أنف ،العميا من التروبوسفير

 إلىويمتد تأثير بعضيا  ،لمناطق الواقعة في حوض البحر المتوسطتؤثر عمى حالة الطقس في ا
لىشمالي الجزيرة العربية و   .(3) احياناً منطقة الخميج العربي  ا 

                                                           

عبد الحق نايف محمود الجبوري ، تحميل جغرافي لعناصر الُمناخ وبعض الظواىر الجوية في محافظة  1))
 . 08مصدر سابق ، صية الطبيعية ، صالح الدين دراسة في الجغراف

، دار الراية لمنشر والتوزيع ، االر  1ساالر عمي خضر الدزيي ، مفاىيم عمم الُمناخ الشمولي ونظرياتو ، ط 2))
 . 132، ص 8315دن ، 

 . 880، ص 8336، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عمان ،  1نعمان شحادة ، عمم الُمناخ ، ط  3))
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( شماال، ويصبح البحر األحمر مركزا 04-08وتدخل ىذه المنخفضات بين دائرتي عرض )        
رئيسيا لمضغط المنخفض ألحاطتو بالضغط المرتفع من جميع الجيات تقريبا في فصل الشتاء، ويمتد 
المرتفع السيبيري في شمال المنطقة ويمتد في الجنوب المرتفع الجوي اآلزوري ولذلك يتعرض البحر 

غزو كتمة ىوائية قطبية باردة قادمة من الشمال وأخرى دافئة قادمة من  إلىالشتاء  مدةوسط طول المت
فوق البحر المتوسط نتيجة التقاء كتل ىوائية  وىذا يفسر لنا تكون المنخفضات الجبيوية .(1) الجنوب 

غربيا او شماليًا غربيًا  باتجاه الضغط الخفيف عمى مسارًا  مكمفة الخصائص وىذه المنخفضات تسمخت
وتؤثر عمى منطقة الدراسة وشماليا، أو تسمك اتجاىا جنوبيا شرقيا فتؤثر عمى المنطقة  ،الخميج العربي

ت غرب المتوسط أما منخفضات وسط وشرق المتوسط الوسطى والجنوبية لمقطر وتسمى منخفضا
( منخفضات 2تكرارىا حوالي ) جموعمى طقس منطقة الدراسة إذ بمغ م)القبرصية( ىي أكثرىا تأثيرا ع

 ،( وتتجو ىذه المنخفضات بثالث اتجاىات األول شمالي5) الجدولكما في  ،خالل الموسم الواحد
خر بسبب تأثير ألن تكرار ىذه المنخفضات من موسم ويتباي ،والثالث جنوبي شرقي ،شرقي الثانيو 

فإذا سيطر ىذا المرتفع عمى  ،(2) الخريطةوكما في  ،المرتفع الجوي السيبيري فوق بحر قزوين
المنطقة فسوف تندفع المنخفضات نحو الجنوب الشرقي بدال من الشمال، أما إذا سيطر المرتفع 

كما  ،الجوي عمى األقسام الجنوبية الشرقية من بحر قزوين فسوف تندفع المنخفضات باتجاه الشمال
حديد االتجاىين لممخفضات الشرقي يؤثر الضغط العالي فوق الجزيرة العربية وشمال أفريقيا عمى ت

الشمال وبالعكس  إلىوالجنوبي الشرقي فإذا ازداد الضغط فوق الجزيرة العربية فتتحرك ىذه المرتفعات 
 إذا قل الضغط فوق الجزيرة العربية .

 كانونشيري  أنإذ ك ،( وجود تذبذب شيري خالل الموسم الواحد5) الجدوليالحظ من           
( 1.2و  1.4من اكثر األشير التي تدخل فييا ىذه المنخفضات وبمعدل) الثاني كانوناألول و 

 .(2) مرورىا مدةمنخفض عمى التوالي ويصاحب ىذه المنخفضات رطوبة وبرودة عالية أثناء 
 
 

                                                           

، تكرار المنخفضات الجوية واثرىا في طقس العراق وُمناخو ، رسالة  كاظم عبد الوىاب حسن االسدي  1))
 . 24، ص 1661ة ، كمية اآلداب  ، ماجستير)غير منشورة( ، جامعة البصر 

 . 50المصدر نفسو ص 2))
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 -: السودانمنخفضات -8
وتنشأ من التقاء الرياح الشمالية الشرقية القادمة من الصحراء الكبرى مع الرياح الجنوبية الشرقية 

القادمة من منطقة الضغط العالي المداري في جنوب أفريقيا في فصل الشتاء ويحدث تساقط أمطار 
ىذا المنخفض السطحي يكون مركز استقطاب لمرياح من جميع الجيات  أنفوق مناطق التقاءىما، 

 لسانالبحر األحمر يمثل منطقة ضغط واطئ نسبيا في الشتاء لذا يعمل ىذا الضغط عمى تقدم  نوأل
 ،(2رقم ) الخريطةكما في  ،باتجاه الشمال الشرقي وتصل العراق شتاءً  السودانيةمن المنخفضات 

نحو الشمال الشرقي باتجاه شبو  الثانياألول نحو البحر المتوسط و  ،ينويسمك ىذا المنخفض مسار 
 .(1) الجزيرة العربية ثم العراق

 (1989 \1988 - 1979 \ 1978)خالل المواسم العراقالجوية التي تدخل  المنخفضات اتلتكرار  جموع السنوي(الم4)لجدو

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:

  . 63ص ،مصدر سابق ،ناخوتكرار المنخفضات الجوية واثرىا في طقس العراق ومُ  ،كاظم عبد الوىاب االسدي

 

                                                           

،  مصدر سابق ،تكرار المنخفضات الجوية واثرىا في طقس العراق وُمناخو ،كاظم عبد الوىاب االسدي  1))
 . 53ص

المنخفضات تكرارات   منخفضات السودانتكرارات  المنخفضات المتوسطيةتكرارات  موسمال
 المندمجة

 1622 \ 1626   8 1 88 
1626 \ 1623 1 1 10 
1623 \ 1621 0 3 03 
1621 \ 1628 0 3 84 
1628 \ 1620 5 3 12 
1620 \ 1625 0 3 85 
1625 \ 1624 5 0 11 
1624 \ 1620 3 12 15 
1620 \ 1622 1 0 12 
1622 \ 1622 4 3 11 
1622 \ 1626 1 0 15 

 12.0 1.6 8.2 المعدل 
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 العراق  إلى السوداني( امتداد المنخفض 7) خريطة                       

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 //:WWW.VORTEXhttp ,( مميبار عمى الموقع. .1111المصدر: خرائط المستوى الضغطي )
PLYMOUTH. EDU . 

األجزاء الجنوبية والغربية من القطر، وقد يدخل معيا منخفض  السودانتدخل منخفضات         
المنطقتين الوسطى ويتكرر ىذا المنخفض عمى  احياناً الجزيرة العربية الحراري في حالة تكونو 

ويدخل المنطقة خالل األشير تشرين  ،(5رقم ) الجدولكما في  ( منخفضا12.2) جموعوالجنوبية بم
 كانونكما يقل تكراره خالل شير  ،نيسانوآذار و  الثاني كانوناألول و  كانونو  الثانياألول وتشرين 

خفاض درجة أنبسبب قوة المرتفع الجوي المسيطر فوق الجزيرة العربية الذي يمنع تقدمو أوال و  ،الثاني
 . ثانياً الحرارة مما يجعل سيطرة المرتفعات  الجوية فوق العراق أكثر من األشير األخرى 

 

 

http://www.vortex/
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 ناخ منطقة الدراسة( مسالك المنخفضات الجوية المؤثرة في مُ 8)خريطة        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (  .Arc Map.v.13.8) برنامج عمى باالعتماد: المصدر

 -.المنخفض المندمج :3

مع منخفض البحر  السوداندماج منخفض أنيتكون ىذا النوع من المنخفضات نتيجة         
يمتد لمسافات طويمة، كذلك  إذالمتوسط، ويحدث ذلك، اما من شمال البحر األحمر أو فوق سيناء، 

العراق.  إلىدماج وامتداده ن( تبين األ2) الخريطةنظر احتوائو عمى عدة مراكز لمضغط الواطئ. يُ 
داخمو، فالمنخفضات المندمجة خارج العراق عندما تمتقي  وادماج إما خارج العراق نوتحدث عممية األ

المتوسطية المارة في االتجاىين الشرقي الشمالية االتجاه مع أحد المنخفضات  السودانمنخفضات 
دماجيا في شرق البحر المتوسط أنوالجنوبي الشرقي أو المتعمقة فوق البحر المتوسط مما يساعد عمى 

يا تحدث فوق اجواء العراق ويحدث ذلك عندما يتوافق وصول المنخفضات أنأو جنوب شرقو، او 
المنخفضات  السودانأو تسبق منخفضات  ،االعراق  أو تسبقي إلى السودانالمتوسطية ومنخفضات 
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دماج تمركز مرتفع جوي نعند وصوليما العراق، ومما يساعد في عممية األان فيندمج احياناً المتوسطية 
شمااًل عن توجيو شرقا ويضطر  السودانيفوق اجزاء شبو الجزيرة العربية يحرف مسار المنخفض 

 . (1) مع المنخفض المتوسطي شرق البحر المتوسط   دماجنحينيا لأل

 ( االندماج وامتداده الى العراق9خريطة)

 
 //:PLYMOUTH. WWW.VORTEXhttp ,( مميبار عمى الموقع 1333المصدر: خرائط المستوى الضغطي )

EDU 

 .ىما:(2) يتعرض لقوتين عند تحركو شرقًا  إذويتخذ المنخفض المندمج شكاًل محوريًا بعد تكونو  

: قوة دفع ناتجة عن المرتفع المتمركز فوق شمال إفريقيا التي تساعد عمى زيادة سرعة تقدمو شرقا، أوالً 
 وتزيد أيضًا من درجة تحدب محوره بسبب قوة دفعيا لو من الخمف .

                                                           

جد عبد اهلل فاضل السبع ، العالقة بين المنخفضات الجبيوية والحرارة في العراق ، اطروحة دكتوراه )غير ما 1))
 . 54، ص 8312ت ، كمية التربية ، منشورة( ، جامعة تكري

 . 23ص كاظم عبد الوىاب  حسن االسدي ، مصدر سابق ، 2))

http://www.vortex/
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اضول نواأل ايرانفوق ىضبتي  الثانيقوة إعاقة ناتجة عن مرتفعين األول فوق الجزيرة العربية، و  :ثانياً 
منخفضين إذا تزامنت مع قوة الدفع السابقة ليؤثر كل  إلىالتي تعمل عمى ايقاف تقدمو أو فصمو 

 منيما عمى منطقة معينة من العراق .

 -:السوداني.المنخفض الهندي 4
وىو منخفض حراري موسمي ينشأ خالل فصل الصيف الشمالي غرب اليند ويصل          

حرارة ال درجاتيتكون نتيجة لالرتفاع الكبير في و  ،والعراق وشبو الجزيرة العربية ايرانامتداده فوق 
 ،يمتاز بسيطرتو لمدة طويمة وتعمقو، ويبقى تأثيره طوال أشير الصيف ووطول النيار. لميابسة
 ،دث تغير في درجة الحرارة والرطوبة النسبية وقيم الضغط الجوي وسرعة الرياح واتجاىياويح

م في °53وبدرجة حرارة ال تقل عن  ،يبقى تأثيره عمى المنطقة حتى نياية شير تشرين األول
 ،وتالشي ىذا المنخفض بمثابة مؤشر عمى نياية الصيف وبداية فصل الخريف ،معظم العراق
 . (1)(% من المنخفضات 1828ويشكل نسبة )

 الجبهات الهوائية:: 3-2-1-2
ىوائيتين مختمفتين احدىما باردة واالخرى دافئة تتكون  أنتتكون الجبيات عندما تمتقي كتمت       

تقال من احدى كتل اليواء المتجاورة نعند األ ،تقالية تسمى الجبية وعند خط الجبيةأنبينيما منطقة 
االخرى يكون االختالف حاد وشديد جدًا في الحرارة والرطوبة ثم سرعة واتجاه الرياح . ولمجبية  إلى

جدًا وذلك بالمقارنة مع حجم  كبيرانالعرض والسمك ليس  أنعرض افقي وسمك عمودي مع العمم 
الكيمو وسعة كتل اليواء المتجاورة . فقد يتجاوز طول الجبية مئات الكيمومترات اما عرضيا فعشرات 

ما الزاوية المحصورة بين سطح الجبية وسطح االرض )زاوية الميل(  فال تتجاوز درجة مترات . ا
كيمو متر يرتفع سطح االرض مقدار كيمو متر واحد او  033 ،833لمسافة  أنوىذا يعني  ،واحدة

البتعاد وفي حالة ا ،ت في الغالف الغازي بشكل تدريجيوعمى ىذا االساس تمر الجبيا ،اثنين فقط
ومن  ،عن خط الجبية لعدة مئات من الكيمو مترات يكون سطح الجبية قد ارتفع لعدة كيمو مترات

بعض الكتل تجاوز  إذالكتل اليوائية التي تفصميا الجبيات تشمل وضعيات مختمفة  أنالميم ذكره ىو 

                                                           

رسالة  ،التذبذب في مدد وبقاء المنظومات الضغطية السطحية الواردة الى العراق ،اوراس غني عبد الحسين ( 1)
 .00ص ،8313،جامعة بغداد ،كمية التربية بنات ،ماجستير )غير منشورة(
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البارد تحت اليواء  في ىذه الحالة يقع اليواء ،البعض اآلخر تقع الواحدة فوق االخرىاالخرى بينما 
 .   (1)الدافئ

 -منطقة الدراسة :ُمناخ  ومن أهم الجبهات الهوائية المؤثرة في 
 الجبهة الباردة .       -1
 الجبهة الدافئة . -2
 الجبهة المنطبقة . -3
 الجبهات المستقرة  -4
 الجبهات العميا -5
 

 -الجبهة الباردة : .1
ت الكتمة اليوائية الدافئة قد احتمتو باسم أنتسمى مقدمة الكتمة اليوائية التي تتقدم صوب اقميم ك     

 13321ويكون منحدر الجبية الباردة اشد مما عميو في الجبية الدافئة اذ يكون بحدود  ،الجبية الباردة
اثارة ورفع اليواء  إلىذي يؤدي االمر ال ،. ويكون قدوم الجبية الباردة عنيفًا بسبب كثافة اليواء البارد

حدوث ظواىر طقس  إلىالدافئ في مؤخرة القطاع الدافئ من المنخفض الجوي ويؤدي ذلك بالنتيجة 
امطار غزيرة عمى مساحات صغيرة  الركامية المزنية المصحوبة بسقوطعنيفة . اذ تتراكم الغيوم 

 ACمن ظيور غيوم ركامية وسطية  احياناً ويمكن مالحظة وصول الجبية الباردة  ،ولفترات قصيرة

. ويحدث   Cbغيوم مزنية  إلىيا االبراج من مسافة بسيطة وتتطور ىذه الغيوم تدريجيًا أنتبدو وك
واضح في درجات الحرارة وتغير سريع في اتجاه الرياح .  خفاضأنعند مرور الجبية اليوائية الباردة 

اتجاه حركة  إلىوتمثل الجبية الباردة عمى خرائط الطقس بخط تستند عميو عدة مثمثات ممموءة تشير 
الجبية الباردة وتكون عادة في القطاع الدافئ . ويسود بعد مرور ىذه الجبية طقس بارد يقل فيو وجود 

                                                           

  . 164ص ،مصدر سابق ،جغرافية الطقس ،فاضل الحسني ،ابراىيم شريف ،احمد سعيد حديد(1)
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ارتفاع ذاتي  إلىا ويكون اليواء ىابطًا في ىذه المناطق وقد يؤدي ىذا اليبوط الغيوم او ينعدم وجودى
 .(1)الحرارة السطحية خاصة في الشتاء  تأثيره يكون قمياًل عمى درجات أنلحرارة اليواء اليابط . غير 

تدخل ىذه الجبيات عمى منطقة الدراسة من األجزاء الشمالية الغربية من العراق وىي         
تكرار ليا خالل شير  عمىتكرار ىذه الجبيات فقد بمغ أ أما ،الزمة لحركة المنخفضات الجوية م

( سنوات وىو أعمى تكرار قياسا بالجبيات األخرى، أما اقل 13( جبية خالل )00آذار وبمجموع )
( جبية، وتنعدم ىذه الجبيات خالل فصل الصيف وكما 10في شير شباط وبمجموع) أنتكرار فك
عكست ىذه النتائج في تأثيرىا عمى مناخ منطقة الدراسة من تساقط أن(، وقد 4)الجدولي موضح ف

أمطار وىبوب رياح قوية وزوابع رعدية، وىذه الزوابع تكون اكثر عنفا، إذ يقوم اليواء البارد 
ط االعمى، فتتكون زوبعة رعدية موازية في امتدادىا لخ إلىالموجود اسفل اليواء الدافئ برفعو بقوة 

 .(2) ىذا النوع من الزوابع إلىاغمب زوابع المنطقة تعود  أنالجبية، و 
 -.الجبهة الدافئة :2
عندما تتقدم كتمة ىوائية دافئة وتحل محل كتمة ىوائية باردة تتكون جبية ىوائية دافئة عمى          

اسطح الفاصل بين الكتمتين ويكون ىواء ىذه الجبية دافئًا ورطبًا اكثر من اليواء المتواجد اماميا . 
رؤوسيا  صاف دوائر صغيرة تتجوأنالطقس بخط سميك وعميو  الخريطةوتمثل الجبية اليوائية عمى 

الشمال  إلىالجبيات اليوائية الدافئة تتجو من الجنوب الغربي  أنوفي العادة ف ،في اتجاه تقدم الجبية
تيب رياح  إذالشرقي عمى سبيل المثال كالجبيات اليوائية التي تحدث في اواخر فصل الربيع 

 .(3)الشام والعراق وتركيا البالد  إلىالخماسين من الصحراء الكبرى في افريقيا باتجاه الشمال الشرقي 

  

                                   

                                                           

،  1620عة  جامعة البصرة، كربل ، ماجد السيد ولي محمد ، عمم الطقس  والُمناخ ، مطب عبد االلو رزوقي 1))
 . 162ص
،  1620عبد االلو رزوقي كربل ، ماجد السيد ولي محمد ، عمم الطقس  والُمناخ ، مطبعة  جامعة البصرة،  2))

 . 162ص
 . 86، ص 1662،  56قنية ، العدد تنادر محمد صيام ، الكتل والجبيات اليوائية ، مجمة العموم وال 3))
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وسطى من العراق التكرارات الفصمية لمجبهات الهوائية عمى مناخ المنطقة ال (5)جدول
 (1991-1981لممدة)

تشرين  نوع الجبية
 األول

تشرين 
 الثاني

 كانون
 األول

 كانون
 الثاني

 المجموع مايس نيسان آذار شباط

 164 85 85 00 10 85 85 85 80 الباردة
 152 10 10 84 16 86 88 10 13 الدافئة

 16 1 8 0 4 4 8 1 - المنطبقة
وأثارىا  ،بشرى احمد جواد، الجبيات اليوائية تكراراتيا ومساراتيا  -المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى :

 . 103ص ،مصدر سابق ،الطقسية عمى ُمناخ العراق، رسالة ماجستير

 ناتنشأ ىذه الجبية عندما تمحق الجبية الباردة بالجبية الحارة وتحصر   -.الجبهة المنطبقة :3
ىذا  أنوبما  ،بجبية واحدة وما نتج عن ذلك من تكاثف وتساقطيندمجان بينيما اليواء الحار ثم 

لذلك فالطقس الذي يسبق مرور الجبية مشابو  ،النوع من الجبيات يرافق المنخفض الجبيوي
 .(1) لمطقس في مقدمة الجبية الدافئة والطقس بعد مرور الجبية مشابو لمطقس خمف الجبية الباردة

 من االمتالء الجبيوي: عانوىناك نو 

 -االمتالء البارد : . أ
ويحدث عندما يكون اليواء البارد في مؤخرة المنخفض اكثر برودة من اليواء البارد في       

فال يستقر  ،المقدمة، فاليواء ينزلق بسرعة تحت اليواء األقل برودة وتتكون جبية باردة ممتمئة
حدوث عواصف رعدية وبمجيء الجبية الباردة تتكون السحب  إلىاليواء الدافئ بل يتعرض 

 . (8)فضة وتسقط األمطار الغزيرةالمنخ
                                                           

بشرى احمد جواد، الجبيات اليوائية تكراراتيا ومساراتيا، وأثارىا الطقسية عمى ُمناخ العراق، رسالة   -:1))
 . 103ماجستير، مصدر سابق، ص

 . 55بشرى احمد جواد ، المصدر نفسو ، ص (8)
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 -االمتالء الدافئ : . ب
اليواء  أناليواء خمف الجبية الباردة ادفأ من اليواء عند المقدمة، ف أنويحدث إذا ك         

دافئا  ويكون باردا أ أنيصعد فوق اليواء البارد وتتكون الجبية الممتمئة الدافئة، ويميل االمتالء 
وتؤثر ىذه الجبيات عمى منطقة الدراسة  ،تبعا ألي الجبيتين أقوى وبذلك تبقى عمى سطح األرض

بمغ أعمى تكرار ليذه الجبيات  إذأثناء دخوليا عمى المنطقة عبر األجزاء الغربية من العراق، 
( جبيات 16و) الثاني كانون( جبيات لشير 86وشباط وبمجموع ) الثاني كانونخالل شيري 

ولم تظير ىذه الجبية خالل شير تشرين األول كما موضح في  ،( سنوات13شير شباط خالل )ل
الجبية المنطبقة ىي اقل الجبيات مساىمة في مناخ منطقة الدراسة من  أن( ونالحظ 4) الجدول

الطقس المصاحب ليذا النوع من الجبيات يكون معقدا ويرتبط  أن ،خالل تكراراتيا عمى المنطقة
 .(1)رت عمى الصعود عاليا ساقط مع كتل اليواء الدافئ التي أجبمعظم الت

 -.الجبهات المستقرة :4

وىي الجبيات التي تتوقف عن مواصمة الحركة فقد تكون باردة أو حارة وقد تستقر في         
في  نومختمفت نامتجاورت أنىوائيت أنعدة أيام أو تتكون ىذه الجبية عندما توجد كتمت مكانيا

يا ال أنخصائصيما الفيزيائية مما يجعل سطح الجبية غير متحرك، ومن أىم مميزات ىذه الجبية ب
 إلىمما يؤدي  ،اليواء عمى طول الجبية الدافئةيصاحبيا تغير في الطقس إال في حالة تسارع 

تأثير ىذا النوع من الجبيات محدود في منطقة  أنو  .(2) الجبية الدافئة جانببعض التساقط في 
 . الدراسة

 

 

 
                                                           

، الدار الجامعية لمطباعة والنشر ، بيروت ،  1حسن سيد احمد أبو العينين ، أصول الجغرافية الُمناخية ، ط 1))
 . 825، ص 1621

 . 162قس واُلمناخ ، مصدر سابق ، عبد اإللو رزوقي كربل ، ماجد السيد ولي ، عمم الط 2))
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 -.الجبهات العميا :5

، وتؤثر عمى األحوال أنىي الجبيات التي تظير في الطبقات الجوية العميا وتيم الطير        
 طباقنالجوية في الطبقات السفمى، ويظير ىذا النوع من الجبيات مرتبطا ونتيجة مباشرة لعممية األ

) الجبية المنطبقة( . في حالة الجبية المنطبقة الباردة تجبر الجبية الحارة عمى الصعود فوق 
أما في حالة الجبية المنطبقة الحارة، تصعد الجبية  ،الباردة وتصبح جبية حارة عالية  الجبية

تأثير ىذه الجبيات عمى منطقة الدراسة  أن ،الباردة فوق الجبية الحارة وتصبح جبية باردة عالية
 .(1) محدود أيضا ولكن ىذه الجبيات تفيد في عممية المالحة الجوية

 

 

                                                           

 . 50عمم الُمناخ ، مصدر سابق ، صنعمان شحادة ،  1))



 الفصل الثالث-3

التغري واالجتاه العام للمعدل السنىي والشهري 
ناخ يف عناصر والنماذج 

ُ
منطقة الدراسة م

ناخية
ُ
 امل

 

التغير واالتجاه العام للمعدل السنىي  -:3-1   

 والشهري في عناصر ُمناخ منطقة الدراسة

 

 النماذج الُمناخية لمنطقة الدراسة -:3-2



 اا
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 التغري واالجتاه العام للمعدل السن1-3: 

 
ناخ ىي والشهري يف عناصر م

 منطقة الدراسة: 
المبحث  وفي ىذاالتغير المناخي  لتبين المستعممةالوسائل تعد األساليب اإلحصائية إحدى      

ة ناصر المناخيأسموب االتجاه العام ومعدل التغير من اجل إيضاح التغيرات الحاصمة في الع استعمال
(   Trend Detectionلمكشف عن االتجاه العام ومعدل التغير* في منطقة الدراسة )بمنطقة الدراسة 

(, وتم التعبير عن معامل لمسالسل الزمنية ) لعناصر المناختم حساب االتجاه العام لممعدالت السنوية  
 Annualsالسنوي )  معدالت التغيرلمناخ و االتجاه بالنسبة المئوية لمجمل المتغيرات في عناصر ا

Change   (1)( وفق المعادلة اآلتية: 
 

 
 

                                                                                                 

                                               ن :                                                                            إ إذ

c  معدل التغير السنوي =    
bi  معامل االتجاه = 
y  المتوسط الحسابي = 

 (:2)( من المعادلة التالية biويمكن استخراج ) **
 

X2-X1الفرق بين الوسطين= 

T2-T1الفرق بين الزمنين = 

                                                           

محمد صدقو أبو زيد , التغيرات الحالية لألمطار السنوية في جنوب محافظة الطائف بالمممكة العربية السعودية ,   (1)
,  2010(  2(, عدد )  21الممك عبد العزيز , مجمد )مجمة عموم األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة , جامعة 

 .311ص 

 تى استخراج يعذل انتغٍر نًذة انذراست بضرب يعذل انتغٍر انسُوي فً عذد انسُواث. 

َادر يحًذ صٍاو , دراست إحصائٍت تحهٍهٍت التداْاث األيطار فً بعض انًواقع فً سورٌا , يدهت ديشق , يدهذ   -1

 .11, ص  1111( انعذد انثاًَ ,  11)

  يعايم االتداِ وتى استخراخّ ببرَايحEXCEL ًَوباإليكاٌ قسى انسهسهت انزيٍُت إنى َصفٍٍ وطرذ انوسظ انثا ,– 

     انزيٍ األول ) انسُواث ( –انوسظ األول , وانزيٍ انثاًَ 

    
  

 
     

     
     

     
     



 اا
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ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 
 

 (*)التغير واالتجاه العام لممعدل السنوي لمعدل عدد ساعات السطوع الشمسي الفعمي :1-1-3
 ( أن السطوع الشمسي الفعمي أتخذ اتجاىا متناقصا  خالل2( والشكل )6يتضح من الجدول )      

وان معامل االتجاه العام لمعدل ساعات السطوع الشمسي الفعمي  ,الدراسة في جميع المحطات مدة
سالب ماعدا محطة )سامراء( التي تميل  بمقداروم( يميل نحو االنخفاض في جميع المحطات )ساعة/ي

 ,تكريتلمحطات ) %( 0,081-, 0.548- ,0,154 ,1,5-وبمعدل تغير سنوي قدره )نحو االرتفاع 
-, 19.7-, 5.39, 40.5-)( عمى التوالي وبمعدل تغير خالل مدة الدراسة طوز  ,بيجي ,سامراء
 .( عمى التواليطوز ,بيجي ,سامراء ,تكريتت )( لمحطا2.02

(  سامراءفي محطة ) )ساعة / يوم(وسجل أعمى مقدار لمتناقص في ساعات السطوع الشمسي          
 .(%40,5-)( بمقدارتكريتسجل ادنى مقدار لمتناقص في محطة ) في حين( % 5,39بمقدار)
 

 (6الجدول )
االتجاه العام لمعدل عدد ساعات السطوع معدل التغير )%( ومعدل التغير السنوي و 

 طوز( ،بيجي ،سامراء ،الشمسي الفعمي )ساعة/ يوم( في محطات )تكريت

 اسم ت
 المحطة

مدة السمسمة 
 الوسط الزمنية 

 الحسابي
 عدد

 السنوات
 معامل
 االتجاه

معدل 
 التغير
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 (%)الدراسة 
  40,5- 1,5- 0,12- 27 8.0 2015-1989 تكريت 1
 5,39 0,154 0,013 35 8.4 2015-1981 سامراء 2
 19,7- 0.548- 0.045- 36 8,2 2015-1980 بيجي 3
 2.02- 0,081- 0,007- 25 8.6 2015-1991 طوز 4

 
 (.29-21-13-5المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى المالحق)

 

                                                           

 اعتمد الباحث عمى البيانات المناخية لعدد ساعات السطوع النظري منذ تأسيس المحطات. (*)



 اا
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ّ
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 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة

 :*التغير واالتجاه العام لممعدل السنوي لمعدل درجة الحرارة االعتيادية )ْم(: 2-1-3
يميل ( م  )معدل درجة الحرارة االعتيادية( بأن معامل االتجاه العام ل3)( والشكل7يتبين من الجدول )   

 ,0.195 ,0.243نحو االرتفاع بمقدار موجب في جميع محطات الدراسة وبمعدل تغير سنوي قدرُه)
( لمحطات 7,7 , 10,6 ,6,8 , 6,5( وبمعدل تغير لمدة الدراسة )%( قدرُه )0,308 ,0,295
( بيجير لمتغير باالرتفاع في محطة )وسجل اعمى مقدا ,( عمى التواليطوز, بيجي ,سامراء ,)تكريت
 %( .6,5( بمقدار )تكريتسجل ادنى مقدار لمتغير في محطة ) في حين( 10,6بمقدار)

                                                           

 اعتمد الباحث عمى البيانات المناخية لعدد ساعات السطوع النظري منذ تأسيس المحطات.  (*)

 
 (2الشكل )

لفعمي )ساعة / يوم( لمحطات الدراسةاالتجاه العام لمعدل عدد ساعات السطوع الشمسي ا  

  

  
 (.Excel),وبرنامج(29-21-13-5المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى مالحق)

y = -0.12x + 9.6381 
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y = 0.0134x + 8.199 
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y = -0.0453x + 8.8187 
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 y = -0.0075x + 8.6755 بيجي
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 اا

 

60 

ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة

 (3الشكل )
 (في محطات منطقة الدراسةاالتجاه العام لممعدل السنوي لمعدل درجة الحرارة االعتيادية )م

  

  
 (.Excel) ,(25-17-9-1مالحق)الالمصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى 

y = 0.0562x + 22.376 

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

ة 
دي
يا
عت
ال
 ا
رة
را
ح
 ال
ت
جا
در

 (م  )

 السنوات

 y = 0.0458x + 22.473 تكريت

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

ة 
دي
يا
عت
ال
 ا
رة
را
ح
 ال
ت
جا
در

 (م  )

 السنوات

 سامراء
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 (7الجدول )
 معدل التغير )%( ومعدل التغير السنوي واالتجاه العام لمعدل درجة الحرارة االعتيادية )ْم(

 الدراسة في محطات منطقة

 اسم ت
 المحطة

مدة السمسة 
 منيةالز 

 الوسط
 الحسابي

 عدد
 السنوات

 معامل
 االتجاه

معدل 
التغير 
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة
 

 6.5 0,243 0,056 27 23 2015-1989 تكريت 1
 6,8 0,195 0,045 35 23 2015-1981 سامراء  2
 10,6 0,295 0,068 36 23 2015-1980 بيجي 3
 7,7 0,308 0,071 25 23 2015-1991 طوز 4

 (.25-17-9-1المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى المالحق)



 اا
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 :(*)عدل السنوي لمعدل درجة الحرارة العظمى )ْم( التغير واالتجاه العام لمم 3-1-3:

( بأن معامل االتجاه العام لمعدل درجة الحرارة العظمى م  يميل 4( والشكل )8يتبين من الجدول )
 ,0,083 ,0,254نحو االرتفاع بمقدار موجب في جميع المحطات وبمعدل تغير سنوي قدره )

( لمحطات 10,1, 5,5 ,2,9 , 6,8%( قدرُه )وبمعدل تغير )عمى التوالي  %(  0,406 ,0,153
 .( عمى التواليطوز ,بيجي ,سامراء ,تكريتالدراسة )

سجل ادنى  في حين%(  10,1( بمقدار)طوزوسجل اعمى مقدار لمتغير باالرتفاع في محطة ) 
نستنتج من ذلك ان معدل درجات الحرارة %( 2,9( بمقدار )سامراءمقدار لمتغير في محطة )

 .فعت في منطقة الدراسة العظمى ارت
 
 

                                                           

 اعتمد الباحث عمى البيانات المناخية لعدد ساعات السطوع النظري منذ تأسيس المحطات.(*)

 (8الجدول)
 معدل التغير )%( ومعدل التغير السنوي واالتجاه العام لمعدل درجة الحرارة العظمى )ْم(

 (طوز  ،بيجي ،سامراء ،تكريت في محطات )

 اسم
 المحطة

مدة السمسة 
 الزمنية

 الوسط
 الحسابي

 عدد
 السنوات

 معامل
 االتجاه

 معدل التغير
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة

 6,8 0,254 0,076 27 30 2015-1989 تكريت

 2,9 0,083 0,025 35 30 2015-1981 سامراء

 5,5 0,153 0,046 36 30 2015-1980 بيجي

 10,1 0,406 0,118 25 29 2015-1991 طوز 

 (.26-18-10-2المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى المالحق)
 
 
 
 
 



 اا
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 (4الشكل )

 ( في محطات منطقة الدراسةم لمعدل درجة الحرارة العظمى )ماالتجاه العا

  

  

 (.Excel) ,(26-18-10-2مالحق)الالمصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى 

 :(*)التغير واالتجاه العام لممعدل السنوي لمعدل درجة الحرارة الصغرى )ْم( :4-1-3
( يميل oلمعدل درجة الحرارة الصغرى )م( بأن معامل االتجاه 5( والشكل )9يتبين من الجدول )

( وبمعدل تغير سنوي طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريتنحو االرتفاع بمقدار موجب في جميع المحطات )
( 8,5, 10,9,20 , 11,5( وبمعدل تغير )%( قدرُه )0,343 ,0,556 ,0,311 ,0,429قدرُه )

 .( عمى التوالي طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريتلمحطات الدراسة )
سجل ادنى  في حين%( 20( بمقدار)بيجيوسجل اعمى مقدار لمتغير باالرتفاع في محطة ) 

 %(. 8,5( بمقدار)طوزمقدار لمتغير في محطة )
 
 
 

                                                           

 اعتمد الباحث عمى البيانات المناخية لعدد ساعات السطوع النظري منذ تأسيس المحطات.(*)

y = 0.0765x + 28.861 

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

ى 
ظم

لع
 ا
رة
را
ح
 ال
ت
جا
در

 (م  )

 السنوات

 y = 0.0251x + 29.632 تكريت

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

ى 
ظم

لع
 ا
رة
را
ح
 ال
ت
جا
در

 (م  )
 السنوات

 سامراء

y = 0.0466x + 29.032 

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

ى 
ظم

لع
 ا
رة
را
ح
 ال
جا
در

 (م  )

 السنوات

 y = 0.1182x + 27.68 بيجي

24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0

ى 
ظم

لع
 ا
رة
را
ح
 ال
ت
جا
در

 (م  )

 السنوات

 طوز



 اا

 

63 

ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 معدل التغير )%( ومعدل التغير السنوي واالتجاه العام لمعدل درجة الحرارة الصغرى) ْم( (9الجدول )

 (طوز ،سامراء، بيجي ،تكريتفي محطات )

 اسم
 طةالمح

مدة السمسة 
 الزمنية

 الوسط
 الحسابي

 عدد
 السنوات

 معامل
 االتجاه

 معدل التغير
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة
 11,5 0,429 0,073 27 17 2015-1989 تكريت

 10,9 0,311 0,053 35 17 2015-1981 سامراء 
 20 0,556 0,089 36 16 2015-1980 بيجي
 8,5 0,343 0,055 25 16 2015-1991 طوز

 (.27-19-11-3مالحق)الالمصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى 
 (5الشكل )

 ( في محطات منطقة الدراسةاالتجاه العام لمعدل درجة الحرارة الصغرى )م

  

  
 (.Excel), وبرنامج (27-19-11-3مالحق)الالمصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى 

y = 0.0734x + 15.527 
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 

 عدل السنوي لمعدل سرعة الرياح )م/ثا(التغير واالتجاه العام لمم5-1-3: 
عمى درجات الحرارة وىو العنصر  انعكس  طرأ تغير في الغالف الجوي نتيجة لظاىرة االحترار 

عمييا من تغيرات ال  حدثوالظواىر المناخية ومن خالل دراسة سرعة الرياح وما يعناصر ملالمحرك 
يمكن ارجاعيا الى العوامل الثابتة وتأثيراتيا فقط وانما ىي مرتبطة بمنظومات ضغطية مرتفعة 

بما يحدث من تتاثر  طقة الدارسة والمحطات لرياح التي تسجميا محطة منفا  ,ومنخفضة شمولية
مات الضغطية بنوعييا عمى الغالف الغازي وبما ان سرعة الرياح تعتمد عمى المنظو  طرأتتغيرات 

وتنخفض  ,المرتفعة والمنخفضة, اذ تصاحب سيطرة وتكرار المنخفضات الجوية زيادة سرعة الرياح
( بأن 6( والشكل )10ويصاحبيا حاالت سكون في سيطرة المرتفعات الجوية, يتبين من الجدول )

 ,تكريتب في محطات )معامل االتجاه لمعدل سرعة الرياح )م/ ثا( يتجو نحو االنخفاض بمقدار سال
وبمعدل   (1.444- ,1,526- ,0,074- ,0,766-( وبمعدل تغير سنوي قدرُه )طوز ,بيجي ,سامراء

 ,بيجي ,سامراء ,تكريت) ( لمحطات الدراسة36,1- , 54,9- ,2.59- , 20,7-تغير )%( قدرُه )
في %(  53.4-ر)( بمقدابيجي( عمى التوالي, وسجل اعمى مقدار لمتغير باالنخفاض في محطة )طوز
 ( .%2,59-( بمقدار )سامراءسجل ادنى مقدار لمتغير في محطة ) حين

 
 (10الجدول )

 معدل التغير )%( ومعدل التغير السنوي واالتجاه العام لمعدل سرعة الرياح)م/ثا(
 (طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريت)في محطات 

 اسم
 المحطة

مدة السمسمة 
 الزمنية 

 الوسط
 الحسابي

 عدد
 تالسنوا

 معامل
 االتجاه

 معدل التغير
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة
 20,7- 0,766- 0,023- 27 3 2015-1989 تكريت

 2,59- 0,074- 0,002- 35 2.7 2015-1981 سامراء

 54,9- 1,526- 0,029- 36 1,9 2015-1980 بيجي
 36,1- 1,444- 0,026- 25 1,8 2015-1991 طوز

 (.31-23-15-7االعتماد عمى مالحق)المصدر: عمل الباحث ب
   

                                                           

 الباحث عمى البيانات المناخية لعدد ساعات السطوع النظري منذ تأسيس المحطات. اعتمد 



 اا
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة

 التغير واالتجاه العام لممعدل السنوي لمعدل الرطوبة النسبية )%(: :6-1-3
( بأن معامل االتجاه لمعدل الرطوبة النسبية )%( يميل نحو 7( والشكل )11دول )يتبين من الج

( ويميل االتجاه العام نحو االنخفاض بمقدار سالب في سامراءاالرتفاع بمقدار موجب في محطة )
- ,0,436- ,0,278 ,1,340-( وبمعدل تغير سنوي قدرُه )طوز ,بيجي ,تكريتمحطات )

( لمحطات الدراسة 20,8- , 15,7- ,9,63 , 36,18-قدرُه )%( وبمعدل تغير )%( 0,834
 .(  عمى التوالي طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريت)

سجل ادنى  في حين%(  9,63( بمقدار)سامراءوسجل اعمى مقدار لمتغير باالرتفاع في محطة ) 
 %( . 15,7-( بمقدار )بيجيمقدار لمتغير في محطة )

 
   

 (6الشكل )
 االتجاه العام لمعدل سرعة الرياح )م/ ثا( في محطات منطقة الدراسة

  

  
 (.Excel)وبرنامج,(31-23-15-7المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى مالحق)
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 (11الجدول )

 معدل التغير السنوي و االتجاه العام لمعدل الرطوبة النسبية)%(معدل التغير )%( و 
 (طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريتفي محطات )

 اسم
 الوسط مدة السمسمة الزمنية المحطة

 الحسابي
 عدد

 السنوات
 معامل
 االتجاه

معدل 
التغير 
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة
  36,18- 1,340- 0,059- 27 44 2015-1989 تكريت

 9,63 0,278 0,139 35 50 2015-1981 سامراء 
 15,7- 0,436- 0,214- 36 49 2015-1980 بيجي
 20,8- 0,834- 0,384- 25 46 2015-1991 طوز

 (. 32-24-16-8المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى مالحق)

 (7الشكل )
 االتجاه العام لمعدل الرطوبة النسبية )%( في محطات منطقة الدراسة

  

  
.(32-24-16-8المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى مالحق )  
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة

 :التغير واالتجاه العام لممعدل السنوي لمعدل المجموع السنوي لألمطار )ممم(: 7-1-3
( بأن معامل االتجاه لمعدل المجموع السنوي لألمطار السنوية 8( والشكل )12يتضح من الجدول )

وبمعدل  ,(طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريتمحطات )جميع البمقدار سالب في )ممم( يميل نحو النقصان 
 125,7-%( وبمعدل تغير )%( قدرُه ) 2,549- ,1,082- ,1,052- ,4,838-تغير سنوي قدرُه )

 عمى التوالي. طوز(  ,بيجي ,سامراء ,تكريت( لمحطات الدراسة ) 63,7-,  38,9-, 36,8-, 
سجل اعمى  في حين%( 36,8-( بمقدار)سامراءع في محطة )وسجل ادنى مقدار لمتغير باالرتفا

 . %( 174,1-( بمقدار )تكريتمقدار لمتغير في محطة )
 

 (12الجدول )
 معدل التغير )%( ومعدل التغير السنوي واالتجاه العام لمعدل المجموع السنوي 

 منطقة الدراسة لألمطار)ممم( في محطات

 اسم
 المحطة

مدة السمسة 
 الزمنية

 الوسط
 الحسابي

 عدد
 السنوات

 معامل
 االتجاه

معدل التغير 
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة

 174.1- 4,838- 12.096- 27 250 2015-1989 تكريت

 36,8- 1,052- 1,726- 35 164 2015-1981 سامراء

 38,9- 1,082- 2,101- 36 194 2015-1980 بيجي

 63,7- 2,549- 6,807- 25 267 2015-1991 طوز 

 
 (.28-20-12-4المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى مالحق )

 
 

 
 
 

                                                           

(   ).اعتمد الباحث عمى البيانات المناخية لعدد ساعات السطوع النظري منذ تأسيس المحطات 

 



 اا
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة
 (8الشكل )

 االتجاه العام لمعدل المجموع السنوي لألمطار )ممم( في محطات منطقة الدراسة

  

  
 (.28-20-12-4المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى )

 
 سنوي لمتبخر الكمي "ممم":التغير واالتجاه العام لممعدل السنوي لممجموع ال 8-1-3:

( بأن معامل االتجاه العام لمعدل المجموع السنوي لمتبخر 9( والشكل )13يتبين من الجدول )
 ,بيجي ,سامراء ,تكريت)ممم( يميل معامل االتجاه نحو االنخفاض بمقدار سالب في جميع المحطات )

( وبمعدل تغير سنوي % 0,199 ,0,007- ,0,306- ,1299-( وبمعدل تغير سنوي قدرُه )طوز
( عمى طوز ,بيجي ,سامراء ,تكريت( لمحطات الدراسة )4,9- ,0,2- , 10,7- ,35,7-)%( قدرُه )

 .التوالي 
سجل ادنى  في حين%( 0,2-( بمقدار)بيجيسجل اعمى مقدار لمتغير باالرتفاع في محطة ) 

  %(35,7-مقدار لمتغير في محطة )سامراء( بمقدار )
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ر ...الثالث  الفصل.3-1
ّ
 ناصر ع يف للمعدل السنىي والشهري واالجتاه العام التغي

 
 منطقة الدراسة ناخم

ملنطقة الدراسة

 

 ( .Excel, وبرنامج )(30-22-14-6المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى مالحق )

 (13الجدول )
 التغير )%( ومعدل التغير السنوي واالتجاه العام لمجموع التبخر الكمي)ممم(معدل 

 في محطات منطقة الدراسة

 اسم
 المحطة

 الوسط مدة السمسة الزمنية
 الحسابي

 عدد
 السنوات

 معامل
 االتجاه

 معدل التغير
 السنوي

 معدل
لمدة  التغير

 )%(الدراسة

 35,7- 1,299- 41,106- 27 3163 2015-1989 تكريت

 10,7- 0,306- 9,148- 35 2985 2015-1980 سامراء 

 0,2- 0,007- 5,187- 36 2507 2015-1980 بيجي

 4,9- 0,199- 4,758- 25 2388 2015-1991 طوز

 (.30-22-14-6المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى مالحق )

 (9الشكل )
لدراسةاالتجاه العام لمجموع التبخر الكمي)ممم( في محطات منطقة ا  
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 الفصل الثالث-3

 

ناخية ملنطقة الدراسة. 3-2
ُ
 النماذج امل
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 -7مفهوم النمذجة1-2-3:  

يا نج من الحقيقة ألز نموذج م، فال( لمواقعSimulationجزء من المحاكاة ) بانيا النمذجة تعرف   
ال يعبر عن  وم بو من ابحاث واالنموذج بحد ذاتمن دعائم المفاىيم التي تمكننا من فيم مانقو  ميمةدعامة 

 التعبير العام عنو.الصدق الكامل ولكن يمثل 

ويساعد الباحث عمى  ،ج من اجل تحقيق الفرضية ومطابقتيا مع الواقع او بشكل مبسطذنمو لاويستعمل 
يسيل  ،بسط وبصيغة سيمةمالذي يمثمو بشكل  نموذجي الواقع والف ةج في ضوء االرتباط بين الظاىر تنتااالس

  (1)وعمل االستنتاجات فييا . الظاىرة وضبطيا استعماليا لرصد

حراريا خالل مدة الدراسة في ولغرض وضع نموذج مناخي يتم من خاللو نمذجة مناخ منطقة الدراسة       
محطات ) تكريت وسامراء وبيجي وطوز( اعتمادًا عن البيانات االنواء الجوية الخاصة في درجات الحرارة 

ن المتوسط  واالنحراف لممحطات المذكورة انفًا عن طريق التحميل االحصائي باالعتماد عمى العالقة ما بي
 -باتباع الخطوات التالية : رجبخصائص االحصائية الدقيقة ويستخالمعياري الذي يعد اكثر شيوعًا كما يمتاز 

 استخراج الوسط الحسابي لمعينة )المعدل ( . -1
 َس(.-ايحاد انحرافات القيم عن الوسط الحسابي لمعينة )س -2
 . 2َس(-)سحرافات القيم عن وسطيا الحسابي نتربيع ا -3
 ا لمحصول عمى االنحراف المعياري.وسطيا ثم جذرىتم جمع مربعات االنحراف وايجاد -4

 7 (2)وقانون االنحراف المعياري كاالتي

                               (س –مجـ ) س                                                                                                            
2
 

 ن                                              = االنحراف المعياري                            
                                                                                                                 

 مربعات االنحرافاتمجـ = مجموع 
 ن = عدد سنوات الدراسة

 . = مربعات االنحرافات ) الفروق ( عن المتوسط  2َس ( –) س 
                                                           

ي عزيز عباس العتبي و اياد عاشور الطائي ، االحصاء والنمذجة في الجغرافية ،مكتبة ومطبعة اكرم لمطباعة مسا (1)
 .317، ص  2113واالستنساخ ، بغداد ، 

 .116، ص  والمصدر نفس  (2)
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  -التوزيع الطبيعي 7

وبعد استخراج  ،الدراسةمحطات منطقة بعد معالجة البيانات الخاصة بدرجات الحرارة ولمدة الدراسة في 
المتوسط واالنحراف المعياري عن المعدالت العامة تم االعتماد عمى التوزيع الطبيعي )المعتدل(، الذي ينص 

( يوضح لنا تكرار القيم الموزعة 11ومن خالل شكل ) ،عمى ان تكون القيم موزعة بصورة متماثمة حول معدليا
تماثل جانبية االيمن وااليسر و مركز القيم يمثل القيمة عمى المحور االفقي وان ابرز سمة ليذا التوزيع ىي 

وتكرار حدوث قيم المجموعة الموزعة طبيعيا يتناقص تدريجيا في االتجاىين بعيدا عن المعدل  ،االكثر تكرارًا 
(% 68.27قريب منو(، ومن خصائص التوزيع الطبيعي ان نسبة )أعمى منو او بشكل متماثل)دون المعدل او 

( 99.73و)،( انحراف معياري+2-2(% يقع بين )95.45( انحراف معياري، ونسبة )+1-1قع بين)من القيم ت
 . (1)( انحراف معياري+3-3% يقع بين )

 ( منحنى التوزيع الطبيعي 01شكل )ال                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحميل أثر التغيرات المناخية في عناصر المناخ عمى شدة موجات  ،باالعتماد عمى : عمار مجيد مطمك العزاوي المصدر :
 .122، ص2119 ،جامعة تكريت ،)غير منشورة(، كمية التربية لمعموم االنسانيةأطروحة دكتوراه  ،الجفاف في العراق 

  

                                                           
فتحي محمد ابو عيانة ، مدخل الى التحميل االحصائي في الجغرافية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، مصر  - 1
 . 116-115،ص1987،

 
 



 

 

  .......................الفصل الثالث. 3-2
م
 الدراسة لنطقة ناخية النماذج ال

72 

 
  

 :  النمذجة المناخية لمعدالت التغير الحاصمة في درجات الحرارة في محطات منطقة الدراسة: 2-2-3
( تم التوصل الى ثالث نماذج مناخية لكل من المحطات المدروسة وعمى اساس 14اعتمادا عمى جدول )      

الفرق بين المعدل واالنحراف المعياري ظيرت عمى ىذا االساس التباينات الحرارية التي تحدد عدد التكرارات 
  -لكل نموذج من مجموع سنوات الدراسة والنماذج ىي :

( انحراف معياري وان +3و+1معدالت درجة الحرارة ليذا النموذج تقع ما بين ) -ار 7النموذج الح-0
أذ سجمت أعمى  نسبة تكرار ليذا  ،عدد سنوات تكرار ىذا النموذج تباينت ما بين محطات منطقة الدراسة

وعدد  (%20.2) بيجيتمتيا  (8وعدد تكرارات ) ( %22.2بمقدار ) سامراءالنموذج ضمن محطة 
، (1وعدد تكرارات) ( %4طوز )بينما سجمت  (2وعدد تكرارات) ( %4.7)تكريت  ثم محطة (8تكرارات)

 ،بيجي ،)سامراءلمحطات  °( م24.5،23.8،24.6،24.8ليذا النموذج ) ةوبمغت معدالت درجات الحرار 
 .(8( و خريطة )11( و الشكل )14،  وكما موضح  في جدول )وعمى التوالي( ،تكريت طوز

   -النموذج المعتدل 7 -
انحراف  (1-+المعدل1يقصد بيذا النموذج معدالت درجات الحرارة لمسنوات الواقعة معدالتيا بين)     

( نالحظ تسجيل ىذا النموذج نسبة كبيرة  اذا سجمت محطة 11ومن استقراء جدول ) ،معياري عن المعدل
وعدد  (%76) طوز، تمتيا محطة  (21وعدد تكرارات ) (%77.8أعمى  نسبة وبمغت )تكريت 
وعدد  (%61.1)و محطة بيجي اذ بمغت  سامراءمحطة  ت فياة التكرار بينما تساوت نسب (19تكرارات)

( في محطات 23.2 ،22.2 ،23.2 ،23.3وبمغ معدل درجات الحرارة ) ،( لكل منيما22تكرارات )
 .(9)( و خريطة11( و الشكل )14جدول)ي ، كما موضح فالطوز ( عمى التوالي ،بيجي ،سامراء ،تكريت)

  -النموذج البارد 3-7
( انحراف معياري دون المعدل، بمغت نسبة -3و-1 يمثل ىذا النموذج درجات الحرارة التي تقع بين )

وعدد  حطة بيجيلم16.7)% و ) (5وعدد تكرارات ) في محطة طوز ( % 20تكرار ىذا النموذج ما بين )
نسبة تكرار بمغت تكريت في حين سجمت محطة  ،(5%( وعدد تكرارات )16.7وسامراء ) (6تكرارات )

وكانت معدالت درجات الحرارة متقاربة بين المحطات فقد سجمت المحطات  ،(4وعدد تكرارات ) (14.8%)
( و 14كما موضح في جدول) °( م20.9،22،21.4،21.8نفسيا وعمى التوالي معدالت ليذا النموذج بمغت )

  ( .11( و خريطة )11الشكل )
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 (.5102-0651)لممدة الدراسة منطقة محطات في ة في محطات منطقة الدراسة( النماذج المناخية المقترح04جدول )ال
 طوز بيجي سامراء تكريت المحطات

 52 53 52 54 عدد السنوات
 

 النماذج
معدل  تكرار السنوات

درجة 
 الحرارة 

 معدل تكرار السنوات
درجة 

 الحرارة 

معدل  تكرار السنوات
درجة 

 الحرارة 

معدل  تكرار السنوات
درجة 

 الحرارة 
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 24.8 4 1 23.8 20.2 8 24.5 22.2 8 24.6 7.4 2 النموذج الحار

 23.2 76 19 22,2 61.1 22 23,2 61.1 22 23.3 77.8 50 النموذج المعتدل
 20.9 20 5 21.4 16.7 3 22 16.7 2 21,8 14.8 4 البارد النموذج

المعدل العام 
 لدرجة الحرارة 

23.2 23.3 22.7 22.8 

االنحراف 
 المعياري

0.8 0.9 0.9 1.1 

 ،)بيانات غير منشورة(.2117 ،والرصد الزلزالي الجوية العامة لألنواءباالعتماد عمى :الييأة  المصدر : عمل الباحث
 
 

 (01شكل )ال
 في محطات منطقة الدراسة درجات الحرارة )ْم(النماذج المناخية المقترحة لمعدالت 

 
 (.14المصدر : الشكل من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )
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 (5) خريطة

 نموذج الحار لمعدل درجات الحرارةال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .Arc Gis 10,3برنامج )، بأستخدام  (14المصدر : باالعتماد عمى الجدول ) 
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 ( 6)خريطة 

 النموذج المعتدل لمعدل درجات الحرارة

 
 ( .Arc Gis 10,3برنامج )، بأستخدام  (14المصدر : باالعتماد عمى الجدول )
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 ( 01خريطة )
 النموذج البارد لمعدل درجات الحرارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .Arc Gis 10,3برنامج )بأستخدام ,  (04المصدر 7 باالعتماد عمى الجدول )
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في محطات لمعدالت التغير الحاصمة في كمية االمطار الفعالة )ممم(  المناخيةالنمذجة  3-2-37
 .   منطقة الدراسة

عمى اساس النماذج المناخية المقترحة  مدة الدراسةقسمت كمية االمطار الفعالة )ممم( الساقطة خالل 
( نجد ان كمية االمطار 15جدول )المن مالحظة و ، الى ثالث نماذج مناخيةضمن محطات منطقة الدراسة 

 كاالتي :و تباينت حسب المحطات المدروسة  الفعالة  تباينت حسب النماذج المناخية
+( انحراف 3+و1معدالت مجاميع االمطار الفعالة ليذا النموذج تقع ما بين ) -7 كثيفالنموذج ال -1

أذ سجمت أعمى   ،معياري وان عدد سنوات تكرار ىذا النموذج تباينت ما بين محطات منطقة الدراسة
 تكريت وعدد تكرارات ( %33.3بمقدار ) تكريت وسامراء تينسبة تكرار ليذا النموذج ضمن محط

( 1111) بيجيثم محطة  (7وعدد تكرارات ) (%28) طوزتمتيا  لكل منيما،   (12وسامراء ) (11)
 ،23317 ،234 وبمغت معدالت مجاميع االمطار الفعالة ليذا النموذج ) ،(4وعدد تكرارات ) %

كما موضح في  ،( وعمى التواليبيجي ،طوز ،سامراء ،تكريتلمحطات ) ممم (  32411 ،41411
 .( 11( وخريطة )11والشكل )( 15الجدول )

لمسنوات الواقعة معدالتيا  االمطار الفعالةيقصد بيذا النموذج معدالت  -النموذج المعتدل 7 -2
( نالحظ تسجيل ىذا 12ومن استقراء جدول ) ،( انحراف معياري عن المعدل1-+المعدل1بين)

، تمتيا (18وعدد تكرارات ) (%51أعمى  نسبة وبمغت ) بيجياذا سجمت محطة  النموذج نسبة كبيرة
 ،(7وعدد تكرارات ) (%28) طوزمحطة  سجمتما نبي (12وعدد تكرارات ) (%36.1) سامراءمحطة 

وبمغت معدالت مجاميع االمطار الفعالة ليذا  ،(6وعدد تكرارات )  %( 25) تكريت محطة اما
( تكريت ،طوز ،سامراء ،بيجي( ممم  لمحطات )  17117 – 26616 – 15115 – 8212النموذج ) 
 . (11( وخريطة )11( والشكل )15كما موضح في الجدول ) ،عمى التوالي

( انحراف معياري دون -3و -1يمثل ىذا النموذج االمطار الفعالة التي تقع بين )  -7 قميلالنموذج ال -3
وعدد  %(41.6( %  في محطة طوز و ) 44المعدل، بمغت نسبة تكرار ىذا النموذج ما بين )

وعدد  (%38.8)طة بيجي محفي  (14وعدد تكرارات) (%38.8في محطة تكريت و ) (11تكرارات)
مجاميع وكانت معدالت ( 11وعدد تكرارات )  (%31.5كانت ) سامراءفي محطة و  (14تكرارات )

 ،( ممم  لمحطات )طوز 113 - 131.1 – 112.4 – 185.9االمطار الفعالة ليذا النموذج ) 
 .( 11( وخريطة )12( والشكل )15كما موضح في الجدول ) ،، سامراء( عمى التوالي بيجي ،تكريت
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 (02جدول )ال
-0651)في محطات منطقة الدراسة لممدةلمعدالت التغير الحاصمة في كمية االمطار الفعالة )ممم( النماذج المناخية المقترحة 

5102.) 
 طوز بيجي سامراء تكريت المحطات

 52 53 52 54 عدد السنوات
 

 النماذج
مجاميع  تكرار السنوات

االمطار 
  الفعالة

معدل  تكرار السنوات
مجاميع 
االمطار 
 الفعالة

معدل  تكرار السنوات
مجاميع 
االمطار 
 الفعالة

معدل  تكرار السنوات
مجاميع 
االمطار 
 الفعالة

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 414.0 55 4 554.0 00.0 4 555.4 55.5 05 554 55.5 01 لمعتدلالنموذج ا

 533.3 55 4 55.5 21 05 02052 53.0 05 040.4 52 3 قميلالنموذج ال
 052.6 44 00 051.0 55.5 04 015 51.2 00 005.4 40.3 00 كثيفالنموذج ال

المعدل العام 
لمجاميع االمطار 

 )ممم( الفعالة

034.4 034.5 06554 536.3 

االنحراف 
 المعياري

56 56.5 55.5 45 

 ،)بيانات غير منشورة(.2117 ،المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى :الييأة  العامة لألنواء والرصد الزلزالي
استخراج معدل االمطار الفعالة  لكل نموذج بجمع معدل  االمطار الفعالة  لمسنوات الداخمة ضمن النموذج وقسمتيا عمى  *

 . اثنين
 

 (00شكل ) ال
 المناخية المقترحة لمعدالت مجاميع االمطار الفعالة )ممم( في محطات منطقة الدراسةالنماذج 

 
 (.15المصدر : الشكل من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )
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 النموذج الكثيف

 النموذج المعتدل

 النموذج القليل



 

 

  .......................الفصل الثالث. 3-2
م
 الدراسة لنطقة ناخية النماذج ال

79 

 
 (00) خريطة

 موذج الكثيف لمجاميع االمطارالن
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (05المصدر 7 باالعتماد عمى الجدول )
 

 

 

 (05خارطة )
 في منطقة الدراسة المعتدلالنمذجة المكانية لمجاميع االمطار لمنموذج 

 

 ( .Arc Gis 10,3برنامج )بأستخدام ،  (15المصدر : باالعتماد عمى الجدول )
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 (00) خريطة
 النموذج المعتدل لمجاميع االمطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .Arc Gis 10,3برنامج )بأستخدام ،  (15المصدر : باالعتماد عمى الجدول ) 
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 (05) خريطة

 النموذج القميل لمجاميع االمطار 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( .Arc Gis 10,3برنامج )، بأستخدام  (15المصدر : باالعتماد عمى الجدول )      



 الفصل الرابع -4
 

 

النتح الكامن واملوازنة  \حتساب التبخراطريقة 
ناخية

ُ
 املائية امل
 

مفهمىم المىازنت المائيت الُمناخيت والعناصر  -:4-1

 المؤثرة فيها

 

الكامن والمىازنت النتح  \حتساب التبخراطريقت  -:4-2

 المائيت الُمناخيت
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ناخية املثرر  ييهاملمفهىم املىازنة ا:4-1
ن
 ائية والننارر امل

ألف معرفة او تقدير حجـ الواردات  ،ُتعد دراسة الموازنة المائية الُمناخية مف الدراسات الميمة        
منطقة في العالـ يتـ باالعتماد عمى قيـ العناصر الُمناخية والعالقة بينيا  ةالمائية السطحية والجوفية ألي

الرياح( وليذه القيـ تبايف  ،التساقط ،التبخر، الرطوبة ،درجة الحرارة ،وتتمثؿ تمؾ القيـ بػ ) االشعاع الشمسي
 مكاني وزماني مما ادى الى ظيور تبايف ىيدرولوجي لممناطؽ .

وبذلؾ يمكف تقدير العجز  ،مائية الٌمناخية  بمعرفة الفصوؿ الجافة والفصوؿ الرطبةتسيـ الموازنة ال       
 منطقة في العالـ . ةاو الفائض المائي ألي

ف نتائج فأىناؾ اختالؼ بيف الحجـ المائي المطموب بيف المناطؽ الجافة والمناطؽ الرطبة لذا       
الستيالؾ المائي في النشاط  الزراعي والصناعي وحجـ الموازنة المائية الُمناخية تساعد في تقدير حجـ ا

 االستيالؾ المائي البشري وحتى تقدير حاجة الفرد الواحد مف المياه في اليـو الواحد.
وتعرؼ الموازنة المائية الُمناخية بانيا العالقة بيف كمية التساقط وكمية التبخر الكمي الذي يشمؿ        

 .( 1)الحقيقي  التبخر/النتح الممكف والتبخر
كما تعرؼ بانيا العالقة بيف كمية االمطار الساقطة في مناطؽ احواض االنيار، ومختمؼ اشكاؿ         

وذلؾ لموصوؿ  ،وتسرب ،وتبخر، واستيالؾ مائي، وتشبع ،والتوزيع التي تسمكيا المياه مف جرياف ،التحوؿ
فيي تعكس العالقة بيف  ،وعجز االمطار عف طاقة التبخر النتح ،والزماني الفائض ،الى التوزيع المكاني

كمية االمطار الساقطة )االيرادات( ومقدار الضائعات المائية التي يعتمد في حسابيا عمى مقدار 
 .( 2)  التبخر/النتح

واخيرًا اف نتيجة ىذه العالقة اما اف يحدث فائض مائي اذا كانت كمية االمطار الساقطة اكثر مف كمية    
اقؿ مف كمية التبخر/ نتح  او اف يحدث عجز مائي اذا كانت كمية االمطار الساقطة ،التبخر/ نتح الكمية

يف تؤثر في النتيجة في الموازنة . وعمى ىذا االساس فأف جميع العوامؿ المؤثرة عمى ىاتيف العنصر الكمية
 -المائية الُمناخية والتي يمكف توضيحيا كالتالي :

 

                                                           

 . 194، ص 2015، بغداد ، 1سالـ ىاتؼ احمد الجبوري ، اساسيات في عمـ المناخ الزراعي ، ط1) )
محمد جعفر السامرائي ، التبايف المكاني لعناصر المناخ في العراؽ وتحديد االقاليـ المائية ، مجمة الجمعية الجغرافية ،  2))

 . 202، ص1999،   42العدد 
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 -:والعناصر المؤثرة فيها الموازنة المائية الُمناخيةمفهوم  1-1-4: 

. وعمى ىذا ( 1)النتح الممكف   \ناخية الفرؽ بيف القيمة الفعمية لألمطار والتبخر تعني الموازنة المائية المُ    
تؤثر بالنتيجة في الموازنة المائية الُمناخية ،   نصريفوامؿ المؤثرة عمى ىاتيف العاالساس فأف جميع الع

 -ويمكف توضيح اىـ تمؾ العوامؿ كالتالي :
 االشعاع الشمسي: :1.1.1.4
 تنطمؽ الطاقة التي تطمقيا الشمس بشكؿ إشعاع الى مختمؼ االتجاىات ويطمؽ عمى ىذه الطاقة        

ويتكوف االشعاع الشمسي مف مجموعة كبيرة ومتباينة مف االمواج التي تسمى  االشعاع الشمسي(،مصطمح )
كيمو متر في الثانية .  300,000 ػباالمواج الكيرومغناطيسية ، وتنتقؿ ىذه االمواج بسرعة عظيمو تقدر ب

)االشعة السينية( ويضـ  X وأشعة  gammaوليذه االمواج اطواؿ متباينة منيا القصيرة جدًا مثؿ أشعة 
 .( 2)االشعاع الشمسي ايضًا امواجًا طويمة مثؿ االمواج الالسمكية الطويمة 

يعتبر اإلشعاع الشمسي المصدر الرئيسي لمطاقة عمى سطح األرض وىو مصدر الحرارة التي تحرؾ       
 .( 3) الدورة الييدرولوجية

مف الطاقة المستممة عمى سطح األرض عبر  % 99-97ف اإلشعاع الشمسي يساىـ بنسبة إ       
% فقط ، و يمكف تعريؼ اإلشعاع  0.03الغالؼ الجوي، أما  مساىمة مصادر الطاقة االخرى تبمغ  

مايكروف، في حيف  4-0.17% منيا ما بيف  99نو موجات كيرومغناطيسية تنحصر أطواؿ بأ ،الشمسي
 .( 4)سنة  \كيمو واط  1018×1525ي بحوالي تقدر الطاقة التي تستمميا األرض مف اإلشعاع الشمس

إف كمية اإلشعاع الواصمة لمغالؼ الجوي ثابتة وتسمى بالثابت الشمسي ويقدر اإلشعاع الشمسي          
غير جزء ضئيؿ ال يزيد عمى  في الدقيقة إال انو ال يصؿ مف ىذه االشعة 2سـ \سعره  2القادـ مف الشمس 

                                                           

ير مثنى فاضؿ عمي الوائمي ، الموازنة المائية الُمناخية في محافظة النجؼ دراسة في الُمناخ النطبيقي ،  رسالة ماجست 1))
 . 83، ص 2004)غير منشورة(  ، كمية اآلداب ، جامعة الكوفة ،  

 .  40عبد اإللو رزوقي كربؿ ، ماجد السيد ولي ، عمـ الطقس واُلمناخ ، مصدر سابؽ، ص2))
 . 28، ص 2017، دار دجمة لمنشر والتوزيع، عماف ، 1محمد حسف حسيف ، الييدرولوجيا أساسياتيا وتطبيقاتيا ،ط 3))
خميؿ احمد الجبوري ، الموازنة المائية الُمناخية لممنطقة المتموجة في العراؽ دراسة في الُمناخ التطبيقي، مصدر  رجاء4) )

 . 32سابؽ ، ص
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مميوف ، في حيف يضيع الجزء األكبر في الفضاء الخارجي وتقوـ مكونات الغالؼ الجوي \ 1/200
 .( 1)بامتصاص كميات متباينة مف اإلشعاع الشمسي 

إف قيمة الثابت الشمسي تختمؼ نسبيًا وذلؾ بتأثير عامميف األوؿ: الطاقة الشمسية الصادرة مف       
العامؿ الثاني: المسافة بيف نفجاريات التي تحدث في داخميا ، الشمس التي تتأثر بظيور البقع الشمسية واال

األرض والشمس التي تتغير نتيجة دوراف األرض حوؿ الشمس في فمكيا االىميميجي إذ تكوف األرض في 
( مميوف كيمو متر ، أما في 147بداية شير كانوف الثاني اقرب الى الشمس وعمى مسافة تقدر بحوالي)

( مميوف كيمو متر ، 152قدر حوالي )عف الشمس وعمى مسافة تة رض في ابعد نقطشير تموز فتكوف األ
 .( 2)%( نتيجة اختالؼ ىذه المسافة 3.5وبسبب ذلؾ تتغير حدة اإلشعاع الشمسي بحدود)

 (16الجدول)                                        
    في محطات  ساعة / يوم ةالسطوع الشمسي الفعمي لمعدالت الشهرية والسنوية لعدد ساعاتا  

                                                                                                                                            ( 2015 – 1980) لممدة   منطقة الدراسة                       
كانوف  مدة التسجيؿ    المحطة

 الثاني
تشريف  أيموؿ آب تموز حزيراف أيار نيساف آذار شباط

 االوؿ
تشريف 
 الثاني

كانوف 
 االوؿ

المعدؿ 
 السنوي

 7.9 4.8 6.3 7.9 9.8 10.9 10.6 10.2 8.8 7.4 7.1 6.1 5.1 2015-1989 تكريت

 8.4 5.4 6.3 8.3 9.9 11.1 11 11.4 9.7 7.9 8 6.5 5.4 2015-1981 سامراء

 8 5 6.4 7.8 9.8 10.7 10.7 10.4 9 7.6 7.1 6.2 5.2 2015-1980 بيجي

 8.6 5.3 6.7 8.3 10.3 11.5 11.5 11.8 9.6 8.4 7.6 6.3 5.5 2015-1991 الطوز

) بيانات غير  ،قسـ المناخ ،ىيئة االنواء الجوية والرصد الزلزالي ،المصدر: وزارة النقؿ والمواصالت
 منشورة( .

        

 

                                                           

غازي حمو احمد الراشدي ، الموازنة المائية الُمناخية في مشروع ري الجزيرة الشمالي ،  رسالة ماجستير )غير منشورة(  1))
 . 34، ص 2012الموصؿ ،  ، كمية التربية ، جامعة 

 .66-65داد البصرة ، مصدر سابؽ ، صسالـ ىاتؼ احمد الجبوري ، الموازنة المائية الُمناخية لمحطات الموصؿ بغ 2))
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 محطات في يوـ/  ساعة الفعمية الشمسي السطوع ساعات لعدد والسنوية الشيرية المعدالت( 12الشكؿ )

 ( 2015 – 1980) لممدة    الدراسة منطقة

 

 

 (16المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ )

 

السنة ختالفًا واضحًا ما بيف أشير الفعمية تظير ا إف معدؿ ساعات السطوع الشمسي الشيرية والسنوية   
، ففي فصؿ الصيؼ تصؿ المعدالت الشيرية  (12والشكؿ) (16وىذا ما يمكف استنتاجو مف الجدوؿ رقـ)

، تمثؿ االشير حزيراف وتموز وآب اعمى ىذه المعدالت لجميع محطات منطقة الدراسة  إذالى أقصاىا، 
سجمت  في حيف( ساعة/يوـ في محطة تكريت ، 10.2ففي شير حزيراف تـ تسجيؿ ادنى حد ومقداره )

( ساعة / يوـ ، اما خالؿ شير تموز فأف المعدالت الشيرية  11.8بمغت ) إذمحطة الطوز اعمى حد 
( ساعة / يـو  بيف محطتي تكريت والطوز ، وفي شير آب فقد بمغت ادناىا  11.5 – 10.6)تراوحت بيف 

 ( ساعة / يـو  . 11.5بمغت ) إذ( ساعة / يـو ، واقصاىا في محطة الطوز  10.7في محطة بيجي )

دالت بالتناقص التدريجي مع تقدـ فصؿ الشتاء حتى انيا تصؿ الى ادنى معدالتيا ثـ تبدأ ىذه المع   
، اما خالؿ  ( بيف محطتي تكريت وسامراء 5.4 – 4.8تقع بيف ) إذخالؿ شيري كانوف االوؿ والثاني 
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( ما بيف محطتي تكريت والطوز عمى  5.5 – 5.1)  شير كانوف الثاني فأف ىذه المعدالت تراوحت ما بيف
 التوالي .

إف ارتفاع المعدالت الشيرية لساعات السطوع الفعمية في منطقة الدراسة خالؿ فصؿ الصيؼ يرجع الى    
عوامؿ محمية بالدرجة االولى كقمة او انعداـ الغيوـ ، فضاًل عف صفاء الجو ، في حيف تنعكس الصورة 

يالحظ تناقص المعدالت الشيرية لساعات السطوع الشمسي الفعمية نتيجة لتأثير  إذخالؿ فصؿ الشتاء 
 .( 1)يزداد ظيورىا خالؿ ىذا الفصؿ   إذالغيـو 

 -درجات الحرارة: :2.1.1.4
الحرارة شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ، وىي تعد أحد عناصر الُمناخ البالغة األىمية فيي تؤثر تأثيرًا مباشرًا    

اإلنساف ولباسو ومسكنو وغذائو ، كما تؤثر عمى العناصر األخرى لمنظاـ الحيوي ، وتؤثر درجة عمى نشاط 
 .(2)ة، والتكاثؼ ، والرياح ، والتبخرالحرارة عمى معظـ عناصر الُمناخ مثؿ الضغط الجوي، والرطوبة النسبي

الحرارة تتغير يوميًا وشيريًا وفصميًا وذلؾ بسبب تغير شدة االشعاع الشمسي . ونتيجة   تاف درجا إذ    
ولكؿ فصؿ خصائصو  ،لحركة الشمس الظاىرية بيف مدار الجدي ومدار السرطاف تتكوف الفصوؿ األربعة

 .( 3)الُمناخية المتميزة عف الفصوؿ االخرى  
( سـ تقريبًا 120درجة حرارة يصؿ إلييا اليواء بمستوى ): وىي أدنى  معدالت درجة الحرارة الصغرى: 1 

ساعة، وتسجؿ أخفض درجة حرارة يومية قبؿ شروؽ الشمس بقميؿ، إذ إف  24عف سطح األرض خالؿ 
وفي ىذه المحظة تكوف األرض  ،( دقيقة8.3الطاقة اإلشعاعية الشمسية تستغرؽ لبموغ األرض حوالي )

 . (4)ية في ساعات الميؿ فقدت  تقريبًا معظـ طاقتيا الحرار 

                                                           

رجاء خميؿ احمد الجبوري ، الموازنة المائية الُمناخية لممنطقة المتموجة في العراؽ دراسة في الُمناخ التطبيقي، مصدر  1))
 . 41سابؽ ، ص

 . 71نعماف شحادة ، عمـ الُمناخ ، مصدر سابؽ ، ص 2))
 .88، ص2010، دار المسيرة ، االردف،  1عمي احمد غانـ ، المناخ التطبيقي، ط( 3)
مروة جاسـ محمد السمماني ، ظاىرة الصقيع واثرىا في انتاج بعض المحاصيؿ الشتوية في العراؽ ، رسالة ماجستير  4))

 . 44، ص2012بية لمبنات ، جامعة بغداد ، )غير منشورة ( ، كمية التر 
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، وىي تحدث  :معدالت درجة الحرارة العظمى :2 تعرؼ بأنيا أعمى درجة حرارة يتـ تسجيميا خالؿ اليـو
أما في المناطؽ البحرية فتحدث عادة بعد الظير بساعتيف او عادة بعد الظير خاصة في المناطؽ القارية . 

  .(1) اكثر

إف موقع منطقة الدراسة جعميا ذات مناخ قاري ترتفع فيو درجات الحرارة بسبب شدة ومقدار اإلشعاع       
الشمسي الواصؿ وطوؿ فترة النيار النظري الذي تسبب في تبايف درجات الحرارة خالؿ أشير السنة ، إذ 

 . سجمت ىذه المعدالت ارتفاعًا في أشير الصيؼ وانخفاضًا في أشير الشتاء

وجود تباينات مكانية في المعدالت الحرارية الشيرية  (13والشكؿ) (17يتبيف مف تحميؿ الجدوؿ )     
وقد اثرت ، °( ـ23,01بمغ المعدؿ العاـ  لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة) إذ ،والسنوية بيف المحطات

العوامؿ المحمية في ىذا التبايف مثؿ اختالؼ موقع المحطات عف االرتفاع عف مستوى سطح البحر وغيرىا 
تتخذ  إذفاضًا في فصؿ الشتاء . ، اذ سجمت ىذه المعدالت ارتفاعًا في اشير الصيؼ وانخمف العوامؿ 

° ، ( ـ14.3محطة تكريت)، اذ سجمت الثانيمعدالت درجات الحرارة اقؿ قيمة ليا في شير كانوف 
، ثـ تأخذ باالرتفاع التدريجي في شير أذار  °( ـ14.1والطوز )°، ( ـ14.9وبيجي )°، ( ـ14.9وسامراء)

° ، ( ـ22.4ومحطة بيجي)° ، ( ـ23.2ومحطة سامراء )° ، ( ـ22.5، فبمغت في محطة تكريت )
مغ اقصاىا في شير تموز ، اذ وتستمر باالرتفاع في اشير الصيؼ حتى تب° ، ( ـ21.5ومحطة الطوز)

( درجة مئوية عمى 43.3 – 43.8 – 44.1 – 44.1يبمغ معدؿ درجات الحرارة العظمى في المحطات ) 
 وذلؾ بسبب طوؿ ساعات النيار وصفاء السماء في فصؿ الصيؼ . التوالي ،

                                             

 

 

 

 

                                                           

 . 75نعماف شحادة ، عمـ الُمناخ ، مصدر سابؽ،  ص1))



 
 
 
 

 
 

ناخية \..............طريقة احتساب التبخر الفصل الرابع. .4-1
ً
 النتح الكامن واملىازنة املائية امل

88 

 (17جدول)ال

 في محطات منطقة الدراسة°( الحرارة الصغرى والعظمى والمعدل السنوي )ممعدالت درجات 

 (2015 -1980 لممدة )

 

 المحطة

درجات 
 الحرارة

المعدؿ  1ك 2ت 1ت أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط 2ك
 السنوي 

 16.5 5.4 10.3 18 23.6 28.3 28.9 26.1 21.5 15.7 10.3 5.9 4.17 الصغرى تكريت

 29.9 16.1 23.1 32.5 39.1 43.9 44.1 41.1 35.5 29 22.5 17.3 14.3 العظمى

 16.5 6.3 10.5 18.2 23.8 26.3 27.9 24.9 21.7 15.9 10.6 6.7 4.8 الصغرى سامراء

 30 16.4 23.6 32.8 39.9 43.6 44.1 40 35.5 29.2 23.2 17.1 14.9 العظمى

 15.8 5.5 9.9 17.1 22.5 26.7 27.6 25.2 20.6 15 9.4 5.6 4.1 الصغرى بيجي

 29.8 16.6 23.3 32.5 39.6 43.4 43.8 40.6 35.3 28.7 22.4 17.3 14.9 العظمى

 16.4 6.1 10.9 18.1 23.4 27.3 27.7 25.6 21.2 15.1 9.7 6.5 4.8 الصغرى الطوز

 29.2 16.6 22.6 31.8 38.4 43 43.3 40.5 34.6 27.7 21.5 16.4 14.1 العظمى

بيانات غير  ) ،قسـ المناخ ،ىيئة االنواء الجوية والرصد الزلزالي ،المصدر: وزارة النقؿ والمواصالت
 . (منشورة
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 الدراسة منطقة محطات في( °م) السنوي والمعدل والعظمى الصغرى الحرارة درجات (معدالت13الشكل )

 (2015 -1980)  لممدة

 

 

 (17المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ)

 

 األمطار: :3.1.1.4

ألنو االساس الذي ال  ،المطر مف اىـ عناصر الُمناخ الذي يجب اف يوجو لو العناية خاصة عديُ          
يمكف اف تكوف ىناؾ اي نوع مف انواع الحياة في العالـ بدونو ، فضاًل عف اىميتو في تشكيؿ سطح االرض 
وما عمييا مف مظاىر تضاريسية مختمفة ، وُتعد االمطار مف الناحية الُمناخية مظيرًا مف مظاىر التساقط 

كؿ واحدة مف تمؾ الظواىر الجوية بخصائص مميزة سواء وتمتاز  ،الذي يشمؿ ايضًا كاًل مف البرد والثمج
 توزيعيا المكاني . إذالظروؼ الجوية المرافقة لتكونيا او مف  إذمف 
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ويمكف تعريؼ المطر بأنو عممية تكاثؼ بخار الماء في الغالؼ الجوي وسقوطو مف الغيوـ عمى شكؿ    
  .( 1)الحجـ األعظـ ليا   إذ ( ممـ6( ممـ ونحو )0.5قطرات يتراوح حجميا بيف اكثر مف )

الطبقية والطبقية المتوسطة،  المزنيةتسقط االمطار بوجو عاـ بشكؿ متواصؿ او متقطع مف السحب      
كما تتساقط احيانًا بشكؿ زخات عنيفة مف سحب الركاـ المزني  خالؿ فترة قصيرة ،  وتقاس كميات 

توسط وغزير ، فالمطر يعد خفيفًا اذا كانت كمية و يقسـ المطر الى خفيؼ وم ،االمطار بوحدات مميمتر
ممـ . والمطر قد (  4 ) وغزير اذا كاف اكثر مف ،ممـ(  4 - 0.5 ) ومتوسط بيف ،ممـ(  0.5 ) التساقط

 . (2)يكوف شاماًل يغطي منطقة واسعة او عمى شكؿ بقع 

 إذ .( 3)تخضع االمطار في نظاـ سقوطيا في منطقة الدراسة لنظاـ سقوط امطار البحر المتوسط          
اف امطار منطقة الدراسة تمتد  مف شير تشريف االوؿ حتى نياية شير أيار ، وترتبط مدة سقوطيا بمدة 
وصوؿ المنخفضات الجوية الى البالد خالؿ النصؼ الثاني مف شير تشريف االوؿ التي تكوف بتكرارات 

في حيف تأخذ بالتناقص  قميمة في بادئ االمر ومف ثـ تزداد خالؿ اشير كانوف االوؿ وكانوف الثاني وشباط
 .( 4)في اشير أذار ونيساف وينقطع مرورىا في نياية فصؿ الربيع وبداية فصؿ الصيؼ  

في كانوف الثاني بمغت في محطة يتضح  اف كميات االمطار  (14والشكؿ) (18ومف تحميؿ الجدوؿ )    
ف معدالت وأ( ممـ ، 60.7( ممـ ، والطوز )35.7( ممـ ، وبيجي )26.7( ممـ ، وسامراء )42.5تكريت )

بيف  ( ممـ ، 269.6 – 164.1مجاميع االمطار السنوية  في منطقة الدراسة بشكؿ عاـ  تتراوح بيف )
 محطتي سامراء والطوز .

                                       
 
 

                                                           

 . 75، ص 2018، مطبعة دلير ، جامعة بغداد ،  1سالـ ىاتؼ احمد الجبوري ، الييدرولوجي ، ط 1))
، رسالة ماجستير )غير منشورة(  ، عبير احمد حسيف ىزاع ، احتماالت ااالمطار والفترات الزمنية لتكرارىا في العراؽ  2))

 . 15، ص 2015كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
   (3)      A.H.AL-shalash . The climate of Iraq ,  Amman , Jordan , 1966 .p . 23 .   

سابؽ ، إسماعيؿ فاضؿ خميس البياتي ، التعرية واثرىا عمى االراضي الزراعية في محافظة صالح الديف ، مصدر  4))
 . 43ص
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 (18جدول)ال                                       
 لممدة  منطقة الدراسة محطات الشهرية والسنوية لكميات سقوط االمطار)ممم( في جاميعالم

 (                                                                       2015-1980لممدة )                            
المجموع  1ك 2ت 1ت ايمول آب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك المحطة

 السنوي
 252.4 42 40.6 14.5 0 0 0 0 8.6 25.4 40 37.3 42.5 تكريت
 164.1 29.5 20.6 6.9 0.6 0 0 0 10.3 21.6 24.2 23.5 26.7 سامراء
 193.4 29.4 26 9.2 0.8 0 0 0.4 11.1 19.2 29.2 32 35.7 بيجي
 269.6 43.6 36.4 17.9 0.3 0 0 0.9 11.7 30.2 32.1 35.8 60.7 الطوز

 

   .( بيانات غير منشورة  )قسـ المناخ، ،الييئة العامة لألنواء الجوية ،المصدر: وزارة النقؿ والمواصالت

 

 لممدة الدراسة منطقة محطات في( ممم)االمطار سقوط لكميات والسنوية الشهرية المجاميع( 14الشكل )

 (2015-1980) لممدة

                                                                      

 (18المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ)
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 ية:بالرطوبة النس :4.1.1.4

نسبة بخار الماء في اليواء ، وىذه النسبة ىي عبارة عف كمية بخار الماء  ُتعرؼ الرطوبة النسبية بأنيا    
( 1)الفعمية في اليواء منسوبة الى كمية بخار الماء التي يستطيع اليواء أف يحمميا تحت نفس درجة حرارتو  

  .( 2). وتقاس الرطوبة النسبية بجياز)المرطاب( ذو البصمة الجافة والرطبة  

 

 (19جدول)ال

 المعدالت الشهرية والسنوية لمرطوبة النسبية )%( لمحطات منطقة الدراسة

 ( 2015 – 1980) لممدة

 1ك 2ت 1ت أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط 2ك المحطة
المعدل 
 السنوي

 44.2 71.6 59.4 38.3 27 23.6 21.8 22.2 32.4 42.5 53.2 65.4 73.3 تكريت
 50.2 76.6 60.5 46.7 34.2 30.5 28.7 29.8 37.5 51.7 63 68.1 75.8 سامراء
 49.1 73.9 63.5 45.9 33.4 28.1 26.3 28.3 36.9 49.8 59.5 67 76.5 بيجي
 46 70 59 39 30 26 25 27 36 49 57 67 74 الطوز

 بيانات غير منشورة( . قسـ المناخ،) ،الييئة العامة لألنواء الجوية ،المصدر: وزارة النقؿ والمواصالت

    

 

 

 

                                                           

 . 1971يوسؼ عبد المجيد فايد ، جغرافية الُمناخ والنبات ، دار النيضة العربية ، بيروت ،  1))
،  1990كمة لمطباعة والنشر ، عادؿ سعيد الراوي ، قصي عبد المجيد السامرائي ، الُمناخ التطبيقي ، دار الح 2))

 .78ص
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 المعدالت الشهرية والسنوية لمرطوبة النسبية )%( لمحطات منطقة الدراسة( 15الشكل )

 ( 2015 – 1980)لممدة 

 

 (19لجدوؿ)االمصدر: باالعتماد عمى 

لنسبية في محطات ، أف معدالت الشيرية والسنوية لمرطوبة ا (15والشكؿ) (19ويتبيف مف الجدوؿ )   
تكريت ، سامراء ، بيجي ، الطوز ( ، تأخذ باالرتفاع شتاًء وتقؿ صيفًا ، إذ بمغت أقصاىا منطقة الدراسة )

ف سبب إرتفاع 74 -% 76.5 -% 75.8 –% 73.3في شير كانوف الثاني )  % ( عمى التوالي ، وا 
فضات الجوية لمبحر قطة خالؿ ىذا الموسـ نتيجة تأثير المنخالرطوبة شتاًء يعود الى كمية األمطار السا

نخفاض درجات الحرارة ، أما ادنى المعدالت المسجمة في منطقة  المتوسط  ، فضاًل عف كثرة الغيوـ وا 
عمى التوالي % ( 25 -% 26.3 -% 28.7 -% 21.8الدراسة فيي في شير تموز ، إذ بمغت ) 

ليواء فضاًل عف بعد لممحطات ، ويعود السبب في ذلؾ الى الحرارة الشديدة في فصؿ الصيؼ وجفاؼ ا
.  ويتبيف مما سبؽ وجود عالقة عكسية بيف ( 1)منطقة الدراسة عف المؤثرات البحرية في ىذا الفصؿ  

 الرطوبة النسبية ومعدالت التبخر الشيرية وىو ما يزيد مف جفاؼ التربة .

 

                                                           

،  1988ولي محمد وعبد اهلل رزوقي كربؿ ، مطبعة جامعة البصرة ،  عمي حسيف شمش ، ُمناخ العراؽ ، ترجمة السيد 1))
 . 47ص
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 التبخر: :5.1.1.4

ُتعد دراسة التبخر ميمة ألف لو تأثيرًا عمى الوضع المائي بالمحافظة مف خالؿ دوره في زيادة الفاقد         
 المائي وتقميؿ القيمة الفعمية لألمطار ومف ثـ التأثير في الموازنة المائية الُمناخية بمنطقة الدراسة . 

 . (1)وُيعرؼ التبخر بأنو عممية فيزيائية تعني تحوؿ الماء مف حالتو السائمة الى الحالة الغازية          

ويتأثر مقدار التبخر بدرجة الحرارة ، وكمية االشعاع الشمسي ، وسرعة الرياح ، ونسبة بخار الماء       
 ( .2)في الجو ، ونسبة االمالح في المياه والتربة ، والغطاءات النباتية  

يظير التبايف بمعدالت التبخر بمنطقة الدراسة شيريًا وسنويًا ألرتباط ذلؾ بتبايف درجات الحرارة        
فضال عف تأثير عدد االياـ الغائمة وكمية الغيوـ وطبيعة السطح  ،ومعدالت الرطوبة النسبية وسرعة الرياح

، إف معدالت الشيرية لكميات  (16والشكؿ ) (20وعمؽ الماء االرضي بالمنطقة ، ويتضح مف الجدوؿ )
التبخر سجمت أعمى معدالت ليا في أشير الصيؼ ) حزيراف ، تموز ، آب ( لممحطات ) تكريت ، سامراء 

( ممـ ، عمى التوالي . 376 - 413.8–784.6– 449.9، فقد بمغت في شير تموز )، بيجي ، الطوز ( 
 73.2 – 57.7معدالتيا ، إذ بمغت في شير كانوف الثاني ) أما في أشير الشتاء فقد سجمت انخفاضًا في

( ممـ ، عمى التوالي ولممحطات ذاتيا ، إذ يتبيف أف معدالت التبخر الممكف بشكؿ عاـ 48 – 47.25 –
تكوف مرتفعة لكنيا تتفاوت بيف أشير السنة وفؽ اختالؼ ظروؼ درجات الحرارة وسرعة الرياح ونسبة 

ة الدراسة ، إذ تنخفض معدالتيا مف شير تشريف الثاني  الى نياية شير شباط ، الرطوبة النسبية في منطق
كحد ادنى ، ويعود سبب ذلؾ الى انخفاض درجات    بيجي( ممـ ، في محطة 47.25إذ بمغ معدليا )

الحرارة خالؿ تمؾ االشير ، فضاًل عف ارتفاع معدالت الرطوبة النسبية ، وانخفاض معدالت سرعة الرياح 
                                          طات منطقة الدراسة .في مح

                                         

                                                           

 . 35سالـ ىاتؼ احمد الجبوري ، الييدرولوجي ، مصدر سابؽ ، ص1) )
،  1990قصي عبد المجيد السامرائي ، عبد مخور نجـ الريحاني ، جغرافية االراضي الجافة ، دار الحكمة ، بغداد ،  2))

 . 70ص
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 (20جدول)ال
 لمحطات منطقة الدراسة لكميات التبخر / مممالمعدالت الشهرية والسنوية 

 ( 2015 – 1980لممدة )
 

المعدل  1ك 2ت 1ت أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط 2ك المحطة
 السنوي

 263.5 63.1 133.2 225.1 348.1 472 521.8 449.9 352.8 299.6 155.3 83.9 57.7 تكريت
 277.7 94 138.7 229.8 352.2 438 784.6 413.9 349.4 221.6 139.3 97.2 73.9 سامراء
 209.2 45.5 77.7 178.7 281.4 388.5 413.8 370.1 291.1 209.2 133.6 73.5 47.25 بيجي
 197 55 96 178 263 348 376 350 283 175 124 69 48 الطوز

 قسـ المناخ،) بيانات غير منشورة( . ،الييئة العامة لألنواء الجوية ،المصدر: وزارة النقؿ والمواصالت

 الدراسة منطقة لمحطات ممم/  التبخر لكميات والسنوية الشهرية ( المعدالت16الشكل )
 ( 2015 – 1980) لممدة

 
 (20المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ)
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 سرعة الرياح: :6.1.1.4

ُتعد الرياح مف العناصر الُمناخية الميمة لما ليا مف دور فاعؿ مع عناصر الُمناخ األخرى في تحديد    
في العالـ ، إذ ىي وسيمة ميكانيكية لنقؿ الطاقة الحرارية وبخار الخصائص الُمناخية الدقيقة ألي منطقة 

 .( 1)الماء  

وايضًا يقصد بالرياح الحركة االفقية لميواء الموازية لسطح االرض ، وتعتمد سرعة واتجاه الرياح  عمى    
 .( 2)عوامؿ عديدة أىميا فرؽ الضغط الجوي وقوة كوريوليس وقوة االحتكاؾ  

إف سرعة الرياح في منطقة الدراسة تتصؼ بإنخفاض معدالتيا العامة ، ويعود سبب ذلؾ لوقع المنطقة    
في نطاؽ الشبو المداري الواقع تحت تأثير الضغط المنخفض صيفًا والمرتفع شتاًء ، وتشير المعدالت إلى 

ف سبب  ذلؾ ناتج عف التفاوت الحراري أف ىناؾ تبايف في التوزيع العاـ لسرعة الرياح مكانيًا وزمانيًا ، وا 
 .( 3)الفصمي وتبايف طبيعة سطح منطقة الدراسة  

أف سرعة الرياح تزداد في أشير الصيؼ وخصوصًا  (17والشكؿ ) (21الجدوؿ) ويتضح مف             
سامراء و   ( ـ/ثا 3.8تكريت ) في شير تموز، إذ بمغت المعدالت الشيرية لممحطات خالؿ شير تموز في

زيادة معدالت سرعة الرياح  ذلؾ ويرجع سبب( ـ/ثا  . 2.1والطوز ) ( ـ/ثا ،3.1ـ/ثا ، وبيجي ) (3.4)
في ىذه األشير إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تعمؿ عمى تسريع تيارات الحمؿ بسبب التسخيف الحاصؿ 
لميواء المالمس لسطح األرض ، وزيادة تكرار المنخفضات الحرارية والكتؿ اليوائية ، فضاًل عف اختالؼ 

، إذ  يعد الضغط الجوي القوة التي تسبب تحرؾ الرياح  الضغط الجوي وانحداره قيـدرجات الحرارة و  قيـ
إذ يتجو اليواء مف مناطؽ الضغط العالي  ،فالرياح ىي محصمة تباينات الضغط الجوي ،وتحديد سرعتيا 

وتنخفض سرعة  .( 4) إلى مناطؽ الضغط الواطئ . وتزداد سرعة الرياح كمما زاد الفرؽ في منحدر الضغط 

                                                           

عمر حمداف عبد اهلل الُشجيري ، مؤشرات التغير الُمناخي وأثرىا في الواقع المائي في محافظة واسط ، رسالة ماجستير  1))
 . 35، ص 2015)غير منشورة(  ، كمية التربية | ابف رشد ، جامعة بغداد ، 

 . 38محمد حسف حسيف ، الييدرولوجيا أساسياتيا وتطبيقاتيا ، مصدر سابؽ ، ص 2))
لب أحمد عبد الرزاؽ عاشور ، تقييـ دور الُمناخ في االقتصاد الزراعي لممنطقة الجبمية وشبو الجبمية في العراؽ ، طا 3))

 . 8، ص 2007أطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
ر التكاثؼ في العراؽ ، بشرى احمد جواد صالح ، تبايف ارتفاع مستويات الضغط القياسية وأثرىا في بعض مظاى 4))

 . 16، ص 2007ابف رشد ، جامعة بغداد  ،  \اطروحة دكتوراه ) غير منشورة ( كمية التربية 
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درجات الحرارة وارتفاع قيـ الضغط الجوي في فصؿ الشتاء والسيما في شير كانوف الرياح تبعًا ألنخفاض 
( ـ/ثا  ، 2.4األوؿ الذي يمثؿ أدنى معدؿ لسرعة الرياح في ىذا الفصؿ ، إذ بمغت في محطة تكريت )

( 1.5بمغت ) إذ( ـ/ثا ، اما في محطة الطوز 1.1( ـ/ثا ، وفي محطة بيجي)2.1وفي محطة سامراء )
( ـ/ثا ، 1.9، وبيجي ) ـ/ثا (2.6)سامراء ( ـ/ثا، و 3أما المعدؿ السنوي فقد بمغ في محطة تكريت) ـ/ثا ،

 ( ـ/ثا .                                      1.8والطوز )

 (21جدول)ال

 المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح م/ثا لمحطات منطقة الدراسة

 ( 2015 – 1980لممدة )

المعدل  1ك 2ت 1ت أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط 2ك المحطة
 السنوي

 3 2.4 2.5 2.7 3.1 3.5 3.8 3.5 3.2 3.1 3 2.7 2.4 تكريت
 2.6 2.1 2.1 2.3 2.6 3.2 3.4 3.2 3 2.8 2.7 2.3 2.1  سامراء
 1.9 1.1 1.1 1.2 1.6 2.6 3.1 2.9 2.3 2.3 1.8 1.5 1.1 بيجي
 1.8 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.1 2.2 1.9 1.8 1.5 الطوز

 ) بيانات غير منشورة( . ،قسـ الُمناخ ،الييئة العامة لألنواء الجوية ،المصدر: وزارة النقؿ والمواصالت
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 الدراسة منطقة لمحطات ثا/ـ الرياح لسرعة والسنوية الشيرية المعدالت ( 17الشكؿ )

 ( 2015 – 1980) لممدة

 

 (21المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 النتح الكامن واملوازنة املائية \احتساب التبخر  قطر: 2-4

إذ ان القيم  ،اساليب وطرائق عدة في احتساب كمية التبخر/النتح الكامن تستعمل       
المستخرجة منيا تحدد مكان وزمان استعمال الري او عدمو . ويترتب عمى نتائجيا كمية المياه 

والوضع  ،فضال عن اىميتيا فيما يمكن ان تكون عميو مشاريع الخزن والسيطرة ،الالزمو لمري
 االروائي التي تقوم بالدرجة االولى عمى الطريقة التي استخرجت فييا قيم التبخر/النتح.

 ويمكن تقديم الطرائق عمى النحو االتي : 

 -: الطرائق المباشرة :4-2-1-2

وقياس رطوبة التربة بشكل مباشر عمى النحو  ،النباتتعتمد ىذه الطرائق في حساباتيا عمى   
 -االتي :

 -مقياس الاليسيمتر : :4-2-1-1

وتكاثف( والفقدان )تبخر ونتح( والتسرب من  ،وتساقط ،ىو جياز لقياس الكسب )ري           
اذ يكون منسوب السطح العموي لمتربة فيو  ،. ويتالف من حوض يوضع داخل التربة(1)اسفل التربة

مساويًا لمنسوب االرض المجاورة نفسيا . كما تكون مواصفات تربة الاليسيمتر قريبة جدا من 
مواصفات االرض الطبيعية التي تحيط بو . وتعطى مياه الري الى الاليسيمتر بكمية تساعد عمى 

. ويتم الحصول عمى الماء الفائض عن  وصول رطوبة التربة فيو الى ما يقارب السعة الحقمية
 .(2)حاجة النبات من قاع الاليسيمتر

                                                           

مسرد مصطمحات عمم التربة ، ترجمة صالح محمود و وليد خالد ، مطبعة  جمعية عمم التربة االمريكية ،1- 
 . 79، ص 1982جامعة بغداد ، 

حاصيل في حوض الفرات االوسط )سوريا( ، مجمة االحتياجات مفاروق الشوا ، االحتياجات امائية ألىم ال 2-
مجالس البحث العممي العربية ،  المائية ، لممحاصيل واالشجار في المناطق البيئية المختمفة ، مطبعة اتحاد

 . 247، ص 1988
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والاليسيمتر ذو الصرف. وتوجد  ،ىناك انواع متعددة من الاليسيمترات منيا : الاليسيمتر الوزني
 -:( 1) شروط يجب توافرىا في الجياز منيا

ال بد من توافر صفة السعة في الجياز . السيما اذا وصل الى ثمانية امتار مربعة  السعة :-1 
 كما في جياز كوشكوتون االمريكي .

عمق الجياز : يجب ان يكون عمق الجياز كافيا لنمو جذور النباتات بحرية تامة دون ان -2 
 يؤثر عمى امتدادىا . ويفضل ان يصل عمق الجياز الى ما ال يقل عن 

 ( متر .2,84عمما ان جياز كوشكوتون يصل عمقة الى ) ،( متر1,5)
ينبغي ان يمثل جياز الاليسيمتر البيئة التي يوجد فييا سواء كان ذلك من حيث نوع وصفات -3 

وتوفر  ،وتساوي عمميات السقي في الجياز والمنطقة المجاورة ،او من حيث نوع النبات ،التربة
والتعرض  ،واتجاه الرياح ،االجيزة بصورة عامة من حيث االرتفاعاالحوال المناخية المالئمة لعمل 

 لالشعاع .
 -الطريقة الحقمية :: 4-2-1-2

تعتمد الطريقة الحقمية عمى واقع الحقل الطبيعي اذ يكون التقدير فييا عن طريق قياس         
( سم . كما تقاس الرطوبة في قطاع 200قبل الزراعة وبعد الحصاد الى عمق ) ،رطوبة التربة

متقاربة خالل عدة ايام اذ تشمل القياسات الجزء االعظم  مددالتربة الزراعية قبل كل رية او عمى 
 .(2)من جذور النبات

 طريقة التوزان المائي : : 4-2-1-3
اذ  ،المياه الداخمة والخارجة الى حوض معين تعتمد ىذه الطريقة عمى ايجاد صورة كاممة لكميات

وتالئم ىذه الطريقة  ،يمكن عن طريقيا قياس الماء المتبخر الى الجو بشكل قريب من الواقع
 .(3)اعمييطويمة من اجل تقميل الخطأ في النتائج المتوقع الحصول  مددالمساحات الكبيرة ول

                                                           

 . 88-86عادل سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي ، مصدر سابق ، ص 1
 .248فاروق الشوا ، مصدر سابق ، ص 2
،  1982نزار عمي سبتي ولبيب خميل اسماعيل ، الييدرولوجيا اليندسية ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ،  3

 .52ص
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وتحتاج الى بذل جيود  ،الطرائق المباشرة في حساب قيم التبخر/النتح الكامن مكمفة استعمالان   
 . لذلك يمكن االستعاضة عنيا بطرائق غير مباشرة ،كبيرة غير متوفرة في كل المناطق

  -: الطرائق غير المباشرة:4-2-2

واحد او اكثر من تعتمد ىذه الطرائق حساب قيم التبخر /النتح الكامن عمى قياس عنصر          
سرعة الرياح(  ،الرطوبة النسبية ،شدة االشعاع الشمسي ،العناصر المناخية منيا )درجة الحرارة

ىذه الطرائق يجب ان  استعمالفضاًل عن اعتمادىا عمى عامل خاص بالمحصول . عميو فان 
مان مونتيث بين . حيث إن الدراسة اعتمدت عمى معادلة(1)تناسب خصائص المنطقة المراد دراستيا

 (12كما موضح في خريطة ) ( في تقدير قيم التبخر _ نتح )الكامن(F.A.Oالمعدلة لمنظمة )
 \المستعممة في ايجاد التبخر ومن مسوغات استعمال ىذه المعادلة دون غيرىا من المعادالت 

  -:نتح

( وبالتعاون مع (F.A.O.اوصت مجموعة من الخبراء و االستشاريين والباحثين في منظمة 1
باستعمال معادلة بينمان  1990المجنة العالمية لمري والبزل ومنظمة االرصاد الجوية في ايار 

 .(2)النتح _ الكامن من البيانات الُمناخية  \مونتيث المعدلة كطريقة قياسية لحساب التبخر 

. اكدت دراسة تمت تحت رعاية لجنة المتطمبات المائية لمري التابعة لجمعية الميندسين المدنيين 2
الطرق التفصيمية لتقدير مدى قابمية تطبيق  استعمال( طريقة مختمفة ب20االمريكية قد حممت آداء )

موقع ذات ( 11يسيمترات التي تم فحصيا بعناية من )الطرق بالمقارنة لمجموعة من بيانات الال
وفي دراسة اخرى تم تكميفيا بواسطة  ،واثبتت الدراسة التباين الواسع لمطرق ،ظروف طقس متغيرة

النتح ( متنوعة  \فان عدد من معاىد بحث اوربية قيمت آداء طرق )التبخر  ،االتحاد االوربي
ة النسبية سات الدقاواكدت ىذه الدر  ،بيانات من دراسات اليزمترية مختمفة في اوربا استعمالب

                                                           

بكر الصافي ، االحتياجات المائية لمنباتات في المممكة المغربية ، مجمة االحتياجات المائية لممحاصيل ابو  -1
،  1988واالشجار في المناطق البيئية العربية المختمفة ، مطبعة اتحاد مجالس البحث العممي العربية ، بغداد ، 

 . 213ص
النتح في ُمناخ العراق ، رسالة ماجستير)  \قيم التبخر عمي عبد الحسين العكيمي ، االسموب االمثل لتقدير  -2

 . 99، ص 2014ابن رشد جامعة بغداد ،  \غير منشورة( كمية التربية 
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كانت قد تم االشارة  ،واالداء المتناغم لطريقة )بينمان مونتيث( في  كل من االجواء الجافة والرطبة
 . ( 1)الييا في كل من دراسات جمعية الميندسين المدنيين االمريكية والدراسات االوربية 

النتح وتشمل  –عمى اغمب العناصر الُمناخية المؤثرة في التبخر  اعتماد معادلة بينمان مونتيث .3
في حين تعتمد  ،عمى االشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح واالمطار

فمثاًل اعتماد معادلة ثورنثويت  ،المعادالت االخرى عمى بعض العناصر واىماليا لمعناصر االخرى
 –ليا السطوع الشمسي الذي يعد من العوامل الرئيسة المؤثرة عمى التبخر عمى درجة الحرارة واىما

كذلك اىماليا االسس العممية لمتبخر كالتوازن االشعاعي لمتربة وديناميكية اليواء وسرعة  ،النتح
 .( 2)الرياح والفرق بين ضغط بخار الماء المشبع وضغط بخار الماء الحقيقي في اليواء 

 (:F.A.Oمونتيث لمنظمة االغذية والزراعة الدولية ) معادلة بينمان4- 2: 

م( تم تنظيم استشارة خبراء وباحثين بواسطة منظمة االغذية والزراعة 1990في ايار )         
 ،لري والصرف ومع منظمة االرصاد الجوية العالميةاجنة لبالتعاون مع  ،(F.A.Oالدولية )

لمراجعة منيجيات منظمة االغذية والزراعة حول المتطمبات المائية لممحصول وأن يتم النصح 
حول تنقيح وتحديث االجراءات، واوصى فريق الخبراء بتبني الطريقة التجميعية لبينمان مونتيث 

 –خر ان يتم تحيد )التب ،طتيا يمكنالتي بواس ،النتح -عمى انيا المقياس )المعيار( الجديد لمتبخر
( في جميع المناطق واالحوال الجوية سواء كانت جافة ام E.T.O( او تعطي قيم )E.T.Oالنتح( )
 . (3)رطبة 

                                                           

النتح( المحصول ، ادلة ارشادية لحساب المتطمبات  \( )التبخرF.A.Oمنظمة االغذية والزراعة الدولية ) 1-
،  2007ترجمة ياسر كمال نزل ، جامعة والية يوتا ،  ( ،56المائية لممحصول ، ورقة الري والصرف رقم )

 . 17ص
سالم ىاتف احمد ، الموازنة المائية الُمناخية لمحطات الموصل ، بغداد ، البصرة ، مصدر سابق ،  2-
 . 147ص
 . 17 – 16( ، مصدر سابق ، صF.A.Oمنظمة االغذية والزراعة الدولية ) -3
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جميع بمدان العالم  فياسموبًا امثل  ،التابعة لألمم المتحدة ،لذلك تبنتيا منظمة االغذية والزراعة   
ألن المعادلة االصمية تتطمب بيانات ال  ،وبعد دراستيا قامت بتحويرىا لتكون اسيل تطبيقاً  .(1)

 .( 2)وتكتب معادلة بينمان مونتيث المحورة عمى النحو االتي  ،توجد في اغمب مناطق العالم

ed)-) . (eauw) .F(-1+( W .RnETO=C 

                                  

 حد ديناميكية الهواء             حد االشعاع 

ETO  = يوم(  \النتح المحصول )ممم  \التبخر 

Wعامل معياري يتعمق بدرجة الحرارة= 

Rn يوم \=صافي االشعاع بما يكافئو من التبخر بالممم 

F(u)دالة تتعمق بالرياح= 

ea-ed)ومعدل ضغط البخار  ،شبع عند معدل درجة حرارة اليواءم(= الفرق بين ضغط االبخار ال
 بالمميبار وكالىما  ،الفعمي في اليواء

C عامل تعديل يأخذ تأثير ظروف الطقس في الميل والنيار باالعتبار ثم قامت منظمة االغذية= 

برنامج حاسوبي عمى شكل  تستعمليث المحورة وجعميا تبتطوير معادلة بنمان مون FAOوالزراعة 
CROPWAT 8.0)النتح المرجعي  \( وىو برنامج يتضمن طريقة متطورة لتقدير التبخر

لممحاصيل،باالعتماد عمى نيج بنمان مونتيث وفقًا لمشروط الموصي بيا من قبل منظمة االغذية 
كما موضح في  .( 3) ،في روما 1990والزراعة بعد اجتماع الخبراء والذي عقد في مايس عام 

 -ويتطمب البرنامج توفر : (13خريطة )

                                                           

1- http :\ WWW.moqatel.com\openshare \Behoth\Gography 11\geography\sec109. 
 . 188، ص  2012.  1سالم ىاتف احمد ، اساسيات في عمم الُمناخ الزراعي ، ط 2
النتح المحتمل في المنطقة الجنوبية من العراق \قيم التبخرسالم ىاتف احمد الجبوري ، دور الُمناخ في تباين  3

 . 2014،  337( ، المجمد الثاني ، ص208( مجمة االستاذ ، العدد )CROPWAT8.0باستخدام برنامج)

   

http://www.moqatel.com/openshare%20/Behoth/Gography%2011/geography/sec109
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ظمى والصغرى،ساعات السطوع لعناصر الُمناخ ) درجات الحرارة الع ()المعدالت الشيرية .1
 الشمسي الفعمي،الرطوبة النسبية، سرعة الرياح (

المحطة والدولة التي تقع فييا المحطة وارتفاع المحطة عن مستوى سطح البحر ودائرة  .2
إذ تعد ىذه البيانات ضرورية ال سيما دائرة  ،العرض وخط الطول التي تقع عمييما المحطة

الشمسي ( الذي يعني العامل المعياري لتأثير االشعاع Wالعرض لحساب قيمة كل من )
إذ ان القيمة ترتبط بدرجة الحرارة ودائرة عرض المحطة، وكذلك كمية  ،النتح\عمى التبخر

كما ،( عمى دائرة العرض والتوقيت خالل سنةRuاالشعاع الواصل الى الغالف الغازي )
حتممة تستخرج باالعتماد عمى ( التي تعني عدد ساعات السطوع النظري المNان قيمة )

 .( 1)دائرة العرص 
متر( عن مستوى سطح البحر وذلك بضرب  2سرعة الرياح مصححة الى مستوى ارتفاع ) .3

 10( لتحويل سرعة الرياح من )0.78معدل سرعة الرياح في معامل تصحيح الرياح )
 .(2)متر(2متر( الى )

 

 

 

 

 

 

                                                           

(تم االعتماد ع  )مى بيانات شيرية لعناصر الُمناخ 
 
 . 22( ، مصدر سابق ، صF.A.Oمنظمة واالغذية  والزراعة العالمية ) 1
 
 . 191سالم ىاتف احمد ، اساسيات في عمم الُمناخ الزراعي ، مصدر سابق ، ص 2
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 نتح وفق معادلة بينمان مونتيث لمحطات منطقة الدراسة \ ر( التبخ12خريطة )            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .Arc Gis 10,3بأستخدام برنامج ),  ( 25، 24،  23، 22المصدر باالعتماد عمى الجداول )  

 -:مان مونتيثناخية لمحطة تكريت وفق معادلة بينالموازنة المائية الم  :1

وجود عجز مائي مناخي كبير شيري  ىذه المحطة عنتظير نتائج تطبيق ىذه الطريقة في       
وفصمي وسنوي بمعدالت كبيرة . كما انيا اظيرت التباين في قيم الموازنة المائية المناخية عمى 

 (22من خالل مالحظة الجدول )و  ،المستوى الشيري والفصمي والسنوي لمحطة منطقة الدراسة



 
 
 
 

  

106 

 املائية واملوازنة الكامن النتح \ التبخر احتساب طريقة.. ....الفصل الرابع. 4-2

ناخية، والسيما منخفضة لمموازنة المائية المُ يتضح ان اشير الشتاء قد سجمت قيم ( 13وخريطة)
 ،-56.8إذ بمغت نسبة العجز في اشير الشتاء) ،(في شير كانون االول، كانون الثاني، شباط

وبمغ مجموع العجز السنوي في جميع اشير السنة حوالي  ،( ممم عمى التوالي-25.8 ،-10,1
 .(13والخريطة ) ( 22كما موضح في الجدول) ،(-1653.0)

 (22جدول )ال

 نمان مونتيثم ناخية لمحطة تكريت وفق معادلة بيالموازنة المائية ال

 (2115-1191) لممدة

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج 

 -:مان مونتيثم ناخية لمحطة بيجي وفق معادلة بينالموازنة المائية ال:2

مان مونتيث ان ىذه المحطة تعاني من عجز مائي كبير يتبين من خالل تطبيق معادلة بين   
وكانون الثاني سجل  ،(-5.8سجمت عجزًا مائيًا بمغ في شير كانون االول) حيث ان اشير الشتاء

( 23كما يتبين في الجدول ) ،(-16.7وشباط سجل عجز مائي بمغ ) ،(1.8فائض مائي بمغ )
  ( .-1408.2، حيث بمغ المجموع السنوي لعجز المائي في ىذه المحطة )(13خريطة)الو 

                                             

كانون  االشهر
 الثاني

تشرين  أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 مجموع

 167.0 29.1 22.5 10.6 0.5 0.0 0.0 0.0 6.5 13.9 22.7 27.5 34.6 امطار

 1820.0 86.0 122.0 190.9 236.7 267.7 255.9 208.5 164.2 111.9 78.1 53.3 44.7 تبخر

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ فائض

 1653.0- 56.8- 99.5- 180.3- 236.2- 267.7- 255.9- 208.5- 157.7- 98.0- 55.4- 25.8- 10.1- عجز
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 (23جدول )ال

 مان مونتيثوفق معادلة بين الموازنة المائية الم ناخية لمحطة بيجي

 (2115-1191) لممدة

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج 

  -الموازنة المائية الم ناخية لمحطة الطوز وفق معادلة بنمان مونتيث::3

 ،يوجد فييا فائض مائي في اشير الشتاء تبين من خالل تطبيق ىذه المعادلة ان محطة الطوز   
اما شير شباط يعاني من  ،(22.9وشير كانون الثاني ) ،(2.1حيث بمغ في شير كانون االول )

ما موضح في ك ،(-1320.4حيث بمغ مجموع العجز المائي في جميع االشير ) ،عجز مائي
وان السبب بظيور الفائض المائي خالل ىذه الفترة ىو زيادة  ،(13وخريطة) (24الجدول)

المعدالت الشيرية لكمية التساقط وارتفاع معدالت الرطوبة النسبية و انخفاض معدالت درجات 
 الحرارة وقمة عدد ساعات السطوع الفعمية والنظرية .

 

 
 
 

كانون  االشهر
 الثاني

تشرين  أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 المجموع

 194.5 29.5 26.0 9.2 0.8 0.0 0.0 0.4 11.2 19.2 29.3 32.0 35.8 االمطار
 1602.6975 35.3 57.2 107.7 166.5 232.4 268.9 245.9 184.3 133.7 88.3 48.7 34.0 التبخر 
 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.8 الفائض

-  العجز
16.7 

-
59.0 

-
114.5 

-
173.1 

-
245.5 

-
268.8 

-
232.4 

-
165.6 

-98.5 -
31.2 

-5.8 -1408.2 
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 (24جدول )ال
 مان مونتيثبينوفق معادلة  الموازنة المائية الم ناخية لمحطة الطوز

 (2115-1111) لممدة

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج 
 -مان مونتيث:ناخية لمحطة سامراء وفق معادلة بينالموازنة المائية الم  :4

يتضح من خالل تطبيق المعادلة ان ىذه المحطة  تعاني من عجز مائي في اشير الشتاء     
( عمى -28.2(،)-11.3(،)-9.7حيث بمغت نسبة العجز) كانون االول وكانون الثاني وشباط

واشير الخريف ايمول وتشرين االول وتشرين  ،(22التوالي في ىذه االشير كما يتبين في الجدول)
 ،( عمى التوالي في ىذه االشير-48.7(،)-129.2(،)-196.5حيث بغت نسبة العجز ) الثاني
 (25(  كما موضح في الجدول )-1607.0) بمغ مجموع السنوي لمعجز المائي في المحطةاما ال

  . (13وخريطة )
 (25جدول )ال

 مان مونتيثوفق معادلة بين لمحطة سامراءالموازنة المائية الم ناخية 
 (2115-1191) لممدة

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج 

كانون  االشير
 الثاني

تشرين  أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 المجموع

 269.6 43.6 36.4 17.9 0.3 0.0 0.0 0.9 11.7 30.2 32.1 35.8 60.7 االمطار
التبخر 

 نتح
38.6 52.0 91.7 133.4 187.7 226.3 241.9 224.7 167.8 120.4 63.9 41.5 1589.9 

 ---- 2.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 22.9 الفائض
- ---- العجز

16.2 
-

59.6 
-

103.2 
-

176.1 
-

225.4 
-

241.9 
-

224.7 
-

167.5 
-

102.4 
-

27.5 
 -

1320.4 

كاوىن  االشهر

 الثاوي

تشريه  أيلىل آب تمىز حسيران أيار ويسان آذار شباط

 االول

تشريه 

 الثاوي

كاوىن 

 االول

 المجمىع

 164.5 29.1 20.8 7.0 0.7 0.0 0.0 0.0 10.6 21.8 24.4 23.3 26.9 االمطار

 1771.6 38.7 69.5 136.2 197.2 259.1 285.8 252.9 207.9 139.6 95.0 51.5 38.2 التبخر بىمان

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ الفائض

- 11.3- العجس

28.2 

-70.6 -

117.8 

-

197.2 

-

252.9 

-

285.8 

-

259.1 

-

196.5 

-

129.2 

-48.7 -9.7 -

1607.0 
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 (13خريطة)

 لموازنة المائية الم ناخية لمحطات منطقة الدراسةا

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .Arc Gis 10,3بأستخدام برنامج )،  ( 25، 24،  23، 22المصدر باالعتماد عمى الجداول ) 



 

 

 

 

 الفصل اخلامس -5

التحليل الكمي للعالقة بني املىازنة املائية 
ناخية والعىامل املؤثرة فيها

ُ
 امل
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 الفصل اخلامس

ناخية والعىامل املؤثرة  1-5: 
ُ
التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها
 متهيد:

بل ىو اسموب قديم  الجغرافي احد ركائز البحثاسموب التحميل الكمي  استعمال صبحأ     
حيث كان مستخدما في عمم الجغرافية منذ ايام االغريق معبرا عنو باألرقام والكميات التي 

تقدم اسموب التحميل  وأن ,تمثل المساحات واعداد السكان والمنتجات الزراعية وغيرىا
مك الكمي وتكنموجيا المعمومات في الوقت الحاضر ادى الى ثورة حقيقية في التعامل مع ت

شيدت تغيرا  وخالل العقود االخيرة ,لموصول الى نتائج دقيقة ومحددةومعالجتيا االرقام 
وانما في االساليب التي  ,ليس في منيجو ومحتواه ,كبيرا وتطورا ممحوظا في عمم الجغرافيا
شك ان اىم التطورات الذي شيدىا ىذا  وما من ,يعتمد عمييا في تحقيق أىدافو وغاياتو

باالتجاه الكمي المتمثل في تطبيق االساليب  والذي يعرفتعامل مع االرقام العمم ىو ال
  ,االحصائية الكمية في تحميل العالقة بين مكونات البيئة ونشاطات االنسان المختمفة

وفي دراسة الظاىرات الجغرافية المتنوعة سواء كانت طبيعية ام بشرية بغية وكذلك 
ر كثيرا من التحميالت الوصفية الكيفية)النوعية( في الوصول الى نتائج رقمية محددة تختص
 .(1)تشخيص وتفسير الظاىرات الجغرافية

 النماذج استعمالان المنيج الكمي يتطمب االستعانة باإلحصاء والرياضيات و     
(models)  والنظم(Systems)  يا في الكثير من العموم وضمنيا استعمالالتي نجح

                                                           

مقدمة في االساليب الكمية في الجغرافيا , دار المعرفة الجامعية لمطباعة  فتحي عبد العزيز ابو راضي ,( (1
 .7, ص 2000والنشر , مصر , االسكندرية , 
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
ىذا المنيج من قبل الجغرافيين بدا في النصف  استعمالالجغرافية ., ويمكن القول ان 

 .(1)الثاني من القرن العشرين

لتعرف عمى طبيعة العالقات القائمة ا لمبيانات من اجلالتحميل الكمي  تم توظيف طرق  
نموذج  بغية الوصول الى وضع كميا من خالل معامل االرتباط و االنحدار المتعدد 

جغرافي وكذلك تحميل االنحدار من خالل قياس العالقة بين متغيرين او مجموعة 
اما معامل االرتباط فيوضح  ,تابع ومستقلرجة تأثر أحداىما باآلخر كمتغير متغيرات ود

 ,عالقة موجبة ام سالبة طردية ام عكسية قوية ام ضعيفة ىل ىي طبيعة العالقة القائمة
االنحدار من األساليب اإلحصائية  الجيدة لمتوصل الى نتائج عممية  ُوَيعُد أسموب تحميل 

 وتم استعمال األساليب اإلحصائية كما يأتي  .

 : ( Correlation )االرتباط    :2-5
بين متغيرين يمثل كل منيما ظاىرة معينة بحيث اذا تغير احدىما  يوضح العالقة        

في اتجاه معين " بالزيادة او النقصان " تغير االخر بنفس االتجاه عندئذ يقال ان االرتباط 
اما اذا حدث التغير في االتجاه المعاكس اي اذا حصمت الزيادة في  ,موجب او طردي

الثاني او بالعكس عندئذ يقال انو االرتباط فيما  المتغير االول يقابميا نقص في المتغير
ويمكن حساب معامل االرتباط الخطي البسيط لمعينة  ,بينيما ىو ارتباط سالب او عكسي

 : ( 1)صيغة بيرسون االتية استعمالب
 

 

 
                                                           

ناصر عبد اهلل الصالح , السرياني , محمد محمود , الجغرافية الكمية واإلحصائية , جامعة ام القرى , مكة  (1)
 .5م , ص1999المكرمة , مكتبة العبيكان , سنة 

 . 191, مصدر سابق , ص ي عزيز عباس العتبي و اياد عاشور الطائيمسا .1

𝑅 =
 yi Xi − 

  Yi    Xi  
N

  Xi2 −
  yi 

2

N
    Xi2 −

  xi 
2

N
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
لقياس  المستعممةبأنو الوسيمة اإلحصائية   Correlationيعرف االرتباط و         

وفيما اذ كانت ذات  ,واختبارىا إحصائيا لتحديد طبيعتيا ,العالقات بين المتغيرات
. وتصنف العالقة بين (1)ام انيا ناتجة عن عامل الصدفة ,داللة إحصائية

  .(2)المتغيرات عالقات ايجابية طردية وعالقات سمبية عكسية 

 درجات قوة االرتباط  (26) الجدول

 

 

مطلك، مؤشرات التغٌر المناخً واثرة على إنتاجٌة  واالستهالك المائً لمحصول الذرة الصفراء المصدر: عمار مجٌد 

 .161ص ،مصدر سابق ،غداد وبابلفً محافظتً ب

 :نموذج احصائي يعتمد عمى عدة اختبارات إحصائية : بناءاوالا 

نحدار المتعدد لالنماذج  اجراء بعض االختبارات اإلحصائية من اجل بناءتم        
اختبار  مدى كفاءتو في توضيح العالقة مع المتغيرات  ومن ثمنموذج جغرافي   ووضع

من خالل عدة اختبارات إحصائية متقدمة لقياس  المائية الموازنةالمستقمة المؤثرة في 
العالقة بين متغيرين او مجموعة متغيرات ودرجة تأثر أحداىما باآلخر كمتغير تابع 

دة لمتوصل الى نتائج عُد أسموب تحميل االنحدار من األساليب اإلحصائية  الجيومستقل, ُويَ 
المائية  بالموازنةتم تحميل العالقات اإلحصائية بين لعناصر المناخية المؤثرة عممية حيث 

وألجل وضع نموذج احصائي متكامل يعبر عن العالقة الخطية بين المتغير  المناخية
                                                           

 .191سامي عزيز عباس العتبي, اياد عاشور الطائي ,مصدر سابق ,ص  (1)
 . 433فتحي عبد العزيز أبو راضي , مصدر سابق, ص   (2)

 ارتباط سالب ارتباط موجب
قوي 

 ضعٌف متوسط قوي جدا

ضعٌف 

 جدا

ضعٌف 

 قوي متوسط ضعٌف جدا
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 فيها  
المؤثرة فيو يجب ان يتكون ىذا النموذج من عدة اقسام, القسم  التابع والمتغيرات المستقمة

األول ىو معادلة االنحدار المتعدد اما القسم الثاني فيو عباره عن جممة من االختبارات 
اإلحصائية التي توضح مصداقية وكفاءة العالقة اإلحصائية التي تم تصميميا وفيما يأتي 

 وذج االحصائي المتكامل:توضيح لمعناصر التي تدخل في بناء النم

 االنحدار الخطي المتعدد:3-5:  
  -االنحدار:

تمكننا من بناء نموذج احصائي لتقدير العالقة  تستخدم لمتنبؤ و ىو وسيمة إحصائية      
ومتغير كمي  (dependent Varaiable)بين متغير كمي واحد وىو المتغير التابع 

 simple) وىذا ما يطمق عمية باالنحدار البسيط  (independent Varaiable)مستقل 
regression)  او مع عدة متغيرات كمية مستقمة وىذا ما يطمق عمية االنحدار

 (1) والمتمثل بالصيغة الرياضية أدناه   (multiple regression)المتعدد

نما مجموعة من األساليب  االنحدارو         الخطي المتعدد ليس مجرد أسموب واحد وا 
لمعرفة العالقة بين متغير تابع مستمر وعدد من المتغيرات المستقمة  يااستعمالالتي يمكن 

 :  (2)الخطي المتعدد ىي االنحدارالتي عادةً  ما تكون مستمرة  والمعادلة الخطية في 
Y = a + b1X1 +  b2X2 + ……… + e  

 المتغير التابع =  Yحيث أن 
     a =  ثابتةقيمة Constant  أوIntercept  

     b1  االنحدار= ميل y  عمى المتغير المستقل األول 
     b2 =  االنحدارميل y  عمى المتغير المستقل الثاني 

     1X = المستقل األول  المتغير   
     2X = المستقل الثاني  المتغير 
  التالية:الخطي المتعدد في حالة توافر الشروط  االنحدار استعمالويمكن  

 التابع.أن تكون العالقة خطية بين المتغيرات المستقمة والمتغير  .1
                                                           

الجغرافياااااة, مطبعاااااة اكااااارم لمطباعاااااة,  (  ساااااامي عزياااااز العتباااااي, ايااااااد عاشاااااور الطاااااائي, اإلحصااااااء والنمذجاااااة1(
 .206,ص 2013بغداد,

2)) ) Mark Tranmer, Mark Elliot, Multiple Linear Regression, cathie marsh center for 
census and survey research, India,2001,p21. 
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 فيها  
 التابع.أن تكون البيانات موزعة توزيعاً  طبيعياً  لممتغيرات المستقمة والمتغير  .2

من االختبارات  ان تخضع لمجموعةبعد الحصول عمى نتائج معادلة االنحدار يجب 
ىذه المعامالت مقبولة من الناحية اإلحصائية أي معنوية  من أن قاالحصائية وذلك لمتحق

, ولغرض الحكم عمى صحة وكفاءة النموذج في تفسير العالقة بين المتغيرات (1)احصائيًا 
ا المستقمة والمتغير التابع سيتم اعتمادا مجموعو من االختبارات اإلحصائية والتي سنوردى

 بشي من التفصيل الموجز:

 : R)معامل االرتباط المتعدد )4-5: 
مع العمم  أكثر,والذي يقيس قوة العالقة بين متغيرين أو  المتعدد االرتباطىو معامل        

ان إشارة معامل االرتباط ىنا ال تدل عمى اتجاه العالقة الن ىذا االتجاه ال يكون موحدا 
العالقة يحدد من إشارة معامالت االنحدار ضمن النموذج لجميع المتغيرات وان اتجاه 

 .(2)رالخطي لالنحدا

   R2معامل التفسير المصحح 1-4-5: 
يستخدم ىذا االختبار لقياس القوة التوضيحية لمنموذج المقدر اذ يحدد النسبة         

وتقع قيمتو ما  ,( والتي يوضحيا نموذج االنحدارYالمئوية لمتغيرات في المتغير المعتمد )
  .(3) وتزداد القوة التفسيرية لمنموذج بزيادة قيمتو والعكس صحيح ,والصفر دبين الواح

 : (F)او اختبار لالنحداراختبار المعنوية الكمية 

تؤثر  ( Xi …… Xn )ييدف ىذا االختبار الى التعرف عمى ما اذا كانت المتغيرات التوضيحية 
 تأثيرا كبيرا  (Y)في المتغير المعتمد 

                                                           

يرات االقتصادية ( فريد خميل الجاعموني, اسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد في دراسة أىم المتغ1(
واالجتماعية والديمغرافية المؤثرة في معدل الوالدات الكمية, مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية, 

 .241,ص2008,العدد الثاني, 24المجمد 
, ص  2011سامي عزيز عباس العتبي , محمد يوسف حاجم إلييتي , منيج البحث العممي , بغداد , (2) 

172 - 173. 
نعمان شحادة , االساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب , االمارات العربية المتحدة , جامعة ( 3) 

 . 383م , ص2002, دار الصفاء لمنشر والتوزيع , عمان ,  2االمارات , ط
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 فيها  
المحسوبة اكبر من القيمة المجدولة عند مستوى المعنوية المطموب   (*F)فاذا كانت قيمة
رفضنا فرضية العدم اي ان االنحدار ذو  ( Vi = K – 1 ) ( V2 = n-k )ودرجات حرجة 

 *F )وبالعكس اذا كانت  ,معنوية احصائية اي ليست كل المعامالت االحصائية مساوية لمصفر
< F )  التغيرات في  ال تفسرقبمنا فرضية العدم وبمعنى ان المتغيرات التوضيحية(Y)  وبعبارة

 .  (1)والمتغيرات التوضيحية (Y)اخرى ليس ىناك عالقة بين 

 :( T test)المعنوية الجزئية لنموذج االنحدار المتعدد  5-5: 
احد االختبارات اإلحصائية لمعنوية معممات االنحدار لكل متغير عمى حدة         
ىذا االختبار لمعرفة المعنوية الجزئية من خالل مقارنة قيمة االحتمال  استعمالويتم 
 (P,value مع مستوى المعنوية المحدد اذا كان اقل من المستوى المعنوي نرفض )

معامل واحد عمى األقل يختمف عن الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل بوجود 
 .(2)الصفر 

 
 :Durbin-Watsonاختبار  1-5-5: 

اختبار احصائي يتم من خاللو الحكم عمى عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي في         
( كمما اقتربت قيمة االختبار 4النموذج اذ تقع قيمتو ما بين القيمة الحرجة لالختبار ورقم)

 .(3)ذلك عمى عدم وجود ارتباط ذاتي لمبواقي في النموذج( دل 2من الرقم )
( بيجي, طوز, سامراء, تكريت) وىياعتمد الباحث في التحميل االحصائي أربعة محطات 

 وىي ممثمة في موقعا الجغرافي ألقسام السطح في منطقة الدراسة.
المتعدد واالنحدار المتعدد وتم تنظيم  االرتباط البسيط واالرتباط استعمالتم    

 :تيأوكانت النتائج كما يالبيانات في سالسل زمنية 

                                                           

ية في سامي عزيز عباس , دراسة اقتصادية قياسية لمطمب عمى االسمدة الكيمياوية لبعض المحاصيل الحقم (1)
 . 67م , ص1981العراق , رسالة ماجستير , كمية الزراعة , جامعة بغداد , 

سامي عزيز عباس , دراسة اقتصادية قياسية لمطمب عمى االسمدة الكيمياوية لبعض المحاصيل الحقمية في  (2) 
 .124 – 106العراق , مصدر سابق , ص

, كمية التجارة , جامعة المنوفيو  Minitabأسامة ربيع سممان , التحميل االحصائي لمبيانات باستخدام برنامج  (3)
 . 350, ص 2007, مصر 
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 فيها  
 
 

 : والموازنة المائيةالمتغيرات المستقمة  بينالبسيط االرتباط نتائج 6-5: 
 :محطة سامراء -1

بين  متباينة في قوتيا ونوعياعالقة ارتباط  ىناك( ان 27يتضح من الجدول )        
درجة العجز المائي  والمتغيرات المؤثرة فيو االمطار والتبخر نتح  و  المتغير المعتمد 

والرطوبة النسبية  ويتبين  وسرعة الرياح  وساعات السطوع  العظمى والصغرى   الحرارة 
 . (27من الجدول)

 المائية في محطة سامراء (االرتباط البسيط بين عناصر المناخ والموزانة27جدول)ال
 Sig قٌمة االرتباط المتغٌرات

االمطار&  الموازنة  0.400- 0.016 

التبخر&  الموازنة  0.939 0.000 

صغرى&  الموازنة  0.226 0.186 

عظمى&  الموازنة  0.098 0.569 

 0240. 3750. اعتٌادٌة&  الموازنة

االمطار&  الموازنة  0.397 0.016 

 0.485 -0.120 الموازنة & رطوبة

رٌاح الموازنة & سرعة  0.797 0.000 

 0.103 0.276 الموازنة & سطوع

 .SPSS V.23برنامج  مخرجات( و 8-1المالحق) المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى               

ان عالقة االرتباط بين العجز المائي واالمطار والرطوبة النسبية ىي عالقة عكسية        
وبمغت درجة االرتباط    االمطار والرطوبة النسبية العجز المائي بزيادة كميةاذ يقل 
مع الرطوبة وىي عالقة  -0.120مع االمطار وىي عالقة متوسطة القوة  و  -0.400

كانت عالقة  االرتباط طردية مع بقية المتغيرات وبمغت اعمى  في حين أنارتباط ضعيفة 
وىي عالقة قوية جدا تمتيا   0.939لتبخر نتح وبمغت قيمة لالرتباط بين العجز المائي وا

في وىي أيضا عالقة قوة  0.797قيمة االرتباط بين العجز المائي وسرعة الرياح وبمغت 
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 فيها  
 0.98العظمى وبمغت الرتباط كانت بين العجز المائي ودرجة الحرارة ادنى قيمة ل حين أن
 (.18شكل)
العناصر المناخية والموازنة المائية في محطة ط البسيط بين ( نتائج االرتبا18شكل)ال

 سامراء

    
 .SPSS V.23برنامج مخرجات ( و 8-1عمى المالحق) ادالمصدر: عمل الباحث باالعتم      

 :محطة طوز -2
متباينة في قوتيا عالقة ارتباط  ىناكان  (19والشكل ) (28يتضح من الجدول )       
العجز المائي  والمتغيرات المؤثرة فيو االمطار والتبخر نتح   بين المتغير المعتمد  ونوعيا

والرطوبة النسبية   وسرعة الرياح  وساعات السطوع  العظمى والصغرى   درجة الحرارة و 
( ان عالقة االرتباط بين العجز المائي واالمطار والرطوبة النسبية 27ويتبين من الجدول)

 - 0.397زيادة كمية  وبمغت درجة االرتباط  ىي عالقة عكسية اذ يقل العجز المائي ب
مع الرطوبة وىي عالقة ارتباط  -0.120مع االمطار وىي عالقة متوسطة القوة  و 

كانت عالقة  االرتباط طردية مع بقية المتغيرات وبمغت اعمى قيمة  في حين أنضعيفة 
دا تمتيا  قيمة وىي عالقة قوية ج 0.939لالرتباط بين العجز المائي والتبخر نتح وبمغت 

في حين وىي أيضا عالقة قوة  0.797االرتباط بين العجز المائي وسرعة الرياح وبمغت 
 . 0.98العظمى وبمغتدرجة الحرارة  ادنى قيمة لالرتباط كانت بين العجز المائي  و أن
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 فيها  
 
 
 ( االرتباط البسيط بين عناصر المناخ والموازنة المائية في محطة الطوز28جدول)ال

 Sig قٌمة االرتباط  المتغٌرات المعتمدة

امطار&  موازنة  0.397- 0.016 

تبخر&  موازنة  0 .939  0.000 

صغرى&  موازنة  0 .226  0.186 

عظمى&  موازنة  0 .098  0.569 

اعتٌادٌة&  موازنة  0 .375  0.024 

رطوبة&  موازنة  0.120- 0.485 

رٌاحالسرعة&  موازنة  0.797 0.000 

 1030. 2760. سطوع&  موازنة

امطار&  موازنة  0.397 0.016 

 .SPSS V.23برنامج مخرجات ( و 24-17عمى المالحق) ادالمصدر: عمل الباحث باالعتم      

 

اتضح من خالل التحميل الوصفي لممتغيرات المستقمة باتجاىات العالقة ودرجة        
وبذلك يمكن عدىا مقدمة لنتائج التحميل الكمي الذي اعتمد  ,تأثيرىا عمى االستيالك المائي

عمى بناء النماذج االحصائية لالنحدار التي توضح العالقة بين المتغيرات المستقمة 
 والمتغيرات المعتمدة.
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 فيها  
 ( االرتباط البسيط بين عناصر المناخ والموازنة المائية في محطة الطوز11)شكلال

 

 .SPSS V.23برنامج مخرجات ( و 24-17اد عمى المالحق)الباحث باالعتمالمصدر: عمل 

 

 

 :تكريت -3

متباينة في قوتيا عالقة ارتباط  ىناكان  (20والشكل ) (29يتضح من الجدول )      
العجز المائي  والمتغيرات المؤثرة فيو االمطار والتبخر نتح   بين المتغير المعتمد  ونوعيا

والرطوبة النسبية   وسرعة الرياح  وساعات السطوع  والصغرىالعظمى  درجة الحرارة و 
( ان عالقة االرتباط بين العجز المائي واالمطار والرطوبة النسبية 26ويتبين من الجدول)

مع  -0.487ىي عالقة عكسية اذ يقل العجز المائي بزيادة كمية  وبمغت درجة االرتباط  
مع الرطوبة وىي عالقة ارتباط ضعيفة  -0.085االمطار وىي عالقة متوسطة القوة  و 

كانت عالقة  االرتباط طردية مع بقية المتغيرات وبمغت اعمى قيمة لالرتباط  في حين أن
وىي عالقة قوية جدا تمتيا  قيمة االرتباط  0.326بين العجز المائي والتبخر نتح وبمغت 

ادنى  في حين أنوة وىي أيضا عالقة ق 0.194 العجز المائي ودرجة الحرارة العميا بين
 (26.جدول) 0.020وبمغت  ط كانت بين العجز المائي  وسرعة الرياحقيمة لالرتبا
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 فيها  
 تباط البسيط بين عناصر المناخ واالستهالك المائي في محطة تكريتر( اال29جدول)ال

 .Sig االرتباط المتغٌرات المعتمدة

 0.097 0.326 موازنة & تبخر

 0.01 -0.487 موازنة & امطار

 0.674 -0.085 موازنة & رطوبة

 0.921 0.020 موازنة & رٌاح

 0.667 0.087 موازنة & سطوع

 0.541 0.123 موازنة & صغرى

 0.332 0.194 موازنة & علٌا

 0.344 0.190 موازنة & اعتٌادٌة
 .SPSS V.23برنامج مخرجات ( و 32-25المالحق) عمىعمل الباحث باالعتماد المصدر:            

 

 

 ( االرتباط البسيط بين عناصر المناخ والموازنة المائية في محطة تكريت20شكل)ال         

 

 .SPSS V.23مخرجات برنامج ( و 32-25المالحق) المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى         
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 : بيجي -4

 متباينة في قوتيا ونوعياعالقة ارتباط  ىناكان (21والشكل )( 30يتضح من الجدول )
درجة العجز المائي  والمتغيرات المؤثرة فيو االمطار والتبخر نتح  و  بين المتغير المعتمد 

والرطوبة النسبية  ويتبين  وسرعة الرياح  وساعات السطوع  العظمى والصغرى   الحرارة 
( ان عالقة االرتباط بين العجز المائي واالمطار والرطوبة النسبية ىي 29من الجدول)

مع  0.249-اذ يقل العجز المائي بزيادة كمية  وبمغت درجة االرتباط  عالقة عكسية 
مع الرطوبة وىي عالقة ارتباط ضعيفة  -0.270االمطار وىي عالقة متوسطة القوة  و 

كانت عالقة  االرتباط  في حين أن -07277وعالقة االرتباط بالسطوع الشمسي بمغت 
طردية مع بقية المتغيرات وبمغت اعمى قيمة لالرتباط بين العجز المائي والتبخر نتح 

وىي عالقة قوية جدا تمتيا  قيمة االرتباط بين العجز المائي وسرعة  0.898وبمغت 
ادنى قيمة لالرتباط كانت بين العجز المائي  والرياح  في حين أن  0.076 الرياح وبمغت

  0.076بمغت و 
 
 
 

 ( عالقة االرتباط البسيط بين عناصر المناخ والموزانة المائية في محطة بيجي30جدول)ال

 .Sig االرتباط البسٌط المتغٌرات

 0.142 -0.249 موازنة & امطار

 0 0.898 موازنة & تبخر

 0.107 0.274 موازنة & صغرى

 0.515 0.112 موازنة & عظمى

 0.112 -0.270 موازنة & رطوبة

 0.661 0.076 موازنة & رٌاح

 0.103 -0.277 موازنة & سطوع

 .SPSS V.23برنامج مخرجات ( و 16 -9المالحق ) اد عمى المصدر: عمل الباحث باالعتم      
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 بيجي( االرتباط البسيط بين عناصر المناخ والموازنة المائية في محطة 21شكل)ال

 

 .SPSS V.23مخرجات برنامج ( و 16-9المالحق ) المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى

 اإلحصائية: واالختباراتاالنحدار المتعدد  7-5:

بعد استخراج االرتباط البسيط بين الموازنة المائية والعوامل المؤثرة فييا وتحديد       
المائية وتحديد عالقة االرتباط سمبا وايجابا سيتم  الموازنةدرجة ارتباط كل عنصر مع 

بعد ذلك وضع نموذج احصائي يحدد العالقة رقميا بين التغيرات التي تحصل في 
 المائية اذعمى المتغير التابع المتمثل بالموازنة  تأثيرىاالمتغيرات المستقمة ومدى 

ل الى درجة موثوقة سيدعم ىذا النموذج بمجموعة من االختبارات سابقة الذكر لموصو 
ىذا النموذج وقدرتو التفسيرية لمتغيرات التي تنتاب الموازنة المائية في منطقة الدراسة 

 وكما يأتي:
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 محطة تكريت:

 بين المتعدد نموذج االنحداران  (22والشكل ) (31يتبين من خالل الجدول)      
لمحطة تكريت والمعالم المؤثرة فيو وجود عالقة  )العجز المائي( الموازنة المائية المناخية

مع )كمية  عكسيةكانت  في حين أنطردية مع المعممات) التبخر/ نتح, وسرعة الرياح( 
اذ  العجز المائياألكثر تأثيرا في  سرعة الرياح (  X6( ويظير ان المعممة ) االمطار

وبنسبة تأثير  متر/ثانية  1ممم بزيادة سرعة الرياح بمقدار 19يزداد العجز المائي بمقدار 
كذلك تؤثر درجة الحرارة سمبا في الموازنة اذ يزداد   % من مجمل التغيرات,82بمغت 

وبنسبة تأثير بمغت  ارة درجة مئوية واحدةر ممم بزيادة درجة الح 2.7جز المائي بمقدار عال
يزداد العجز المائي  لمتبخر نتح اذ كذلك يظير التأثير السمبي التغيرات% من مجمل 12

 %3وبنسبة تاثير  ممم1ممم بزيادة التبخر نتح  0.65تعمقا بزيادة التبخر نتح وبمقدار  
( كمية االمطار اذ يل العجز المائي بزيادة x2العكسي لممعممة ) التأثيريظير  في حين أن

 .%3وبنسبة تأثير  ممم1زيادة االمطار بمقدار ممم ب 0.76االمطار وبمقدار 
 

                                                           

   المون األزرق في نموذج االنحدار يشير الى ان المعممات ىي المعتمدة اما المون األحمر يعني ان ىذه
( لمداللة لضعف تأثيرىا في المتغير التابع ورمز ثابتيا بالعالمة ) المعممات تم استثنائيا من نموذج االنحدار

 عمى عم دخوليا ضمن النموذج.

 الموازنة المائية المناخية لمحطة تكريت ( نموذج االنحدار المتعدد للعناصر المناخية المؤثرة في31) جدولال


 

 سطوع
سرعة 
 الرياح

رطوبة 
 نسبية

حرارة 
 صغرى

حرارة 
 عظمى

 الموازنة (Constant) تبخر/نتح امطار

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

              Y   =      276  +   0.65 (X1)   -   0.76 (X2)   2.7 (X3)      (x4)     (x5)  +19 ( X6)     (X7) 

  %نسبة تأثير --- 3% 3% 12%   82% 

----     1.85* ----- --- 1.68 2.4 ***  11***   ***  18 Tالمحسوبة 

ت 
را

با
خت

ال
ا

ية
ائ
ص

ح
ال
ا

 

 

--------  الجدولية 29725                     ----- --- -----  19691 

 D-W (R2) (R) المحسوبةF المجدولةSig D:F F المعنوية

(0.005) -  (0.05 ) 0.000 31 - 5 4.2 84.8  1.81    .91   0.95 

 .SPSS V.23برنامج ( و 32-25المالحق) عمى المصدر: عمل الباحث باالعتماد
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
النموذج المقدر من خالل قيم االختبارات االحصائية اذ تشير قيمة وتظير موثوقية     

( ان العالقة قوية بين المعممات أعاله والمتغير التابع اذ بمغت Rاالرتباط المتعدد )
( تبين ان النموذج يفسر 0.91( والبالغة )R2قيمة معامل التفسير ) في حين أن( 0.95)

لمتغير المعني وتعزيزا لما سبق يظير من خالل % من التغيرات التي تنتاب ا91ما نسبتو 
المحسوبة لكل المعالم في النموذج تختمف عن الصفر وىي اعمى من القيم  T testاختبار 

  0.05الجدولية لالختبار مما يعزز القوة المعنوية لمنموذج عند مستوى معنوية 
النموذج استثنى  في حين أن,( X1, X2, X3لممعممات ) 0.005 ( و X6لممعممة)

( من المعادلة التقديرية كونيا قميمة التأثير بوجود المعممات ,X7,X5,X4المعممات )
لممعنوية الكمية لمنموذج ان النموذج  F testالمؤثرة األخرى, كذلك يتبين من خالل اختبار 

والبالغة  Durbin-Watsonويظير كذلك من خالل اختبار  0.01معنوي عند درجة ثقة 
( اذ يؤكد خمو 2مؤكدا موثوقية النموذج المقدر اذ انو يقترب من الرقم )( 1.81قيمتو )

 .النموذج من جذر الوحدة او االرتباط الذاتي لممتغيرات

 

 .المتغيرات المعتمدة بالموازنة المائية في محطة تكريت تأثير( نسبة 22شكل)ال

 
 .SPSS V.23برنامج  مخرجات( و 32-25المالحق ) المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 : محطة سامراء

الموازنة  بين المتعدد نموذج االنحداران  (23والشكل ) (32يتبين من خالل الجدول)      
والمعالم المؤثرة فيو وجود عالقة طردية مع اخية )العجز المائي( لمحطة سامراء المائية المن

كانت  في حين أن( السطوعودرجة الحرارة العظمى وساعات المعممات) التبخر/ نتح, 
األكثر تأثيرا في   ساعات السطوع(  X7عكسية مع )كمية االمطار ( ويظير ان المعممة )
ساعات السطوع ساعة ممم بزيادة  517.العجز المائي اذ يزداد العجز المائي بمقدار 

 % من مجمل التغيرات,  كذلك تؤثر درجة الحرارة سمبا في72وبنسبة تأثير بمغت   واحدة
ممم بزيادة درجة الحارة درجة مئوية واحدة  4.8جز المائي بمقدار عالموازنة اذ يزداد ال
% من مجمل التغيرات كذلك يظير التأثير السمبي لمتبخر نتح اذ 20وبنسبة تأثير بمغت 

ممم 1ممم بزيادة التبخر نتح  1.012يزداد العجز المائي تعمقا بزيادة التبخر نتح وبمقدار  
 يقل( كمية االمطار اذ x2يظير التأثير العكسي لممعممة ) في حين أن% 4 يرتأثوبنسبة 

ممم وبنسبة 1ممم بزيادة االمطار بمقدار  1.025العجز المائي بزيادة االمطار وبمقدار 
 %.4تأثير 

 
  

 المائية المناخية لمحطة سامراء الموازنةفي ( نموذج االنحدار المتعدد للعناصر المناخية المؤثرة  32جدول)

 سطوع
سرعة 
 الرٌاح

رطوبة 
 نسبية

حرارة 
 صغرى

حرارة 
 عظمى

 الموازنة (Constant) تبخر/نتح امطار

ية
ير

قد
لت
 ا
لة

اد
مع

ال
 

           Y   =    199 +   1.012 (X1)   -  1.025 (X2) +  4.8 (X3)      (x4)     (x5)   ( X6)  + 17.5  (X7) 

 نسبة تاثير ----- % 4% 20%    72%

5.6 ***    ---- ----- --- 6.8 21.3 *** 6.4***   77***   Tالمحسوبة 

ت 
را

با
خت

ال
ا

ية
ائ
ص

ح
ال
ا

 

 

 الجدولية 29725                     ----- --- ----- ----  19691

 D-W (R2) (R) المحسوبةF المجدولةSig D:F F المعنوية

(0.005) -  (0.05 ) 0.000 31 - 5 4.2 145.6  2.1    .94   0.97 

 .SPSS V.23برنامج ( و 8-1المالحق) المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
وتظير موثوقية النموذج المقدر من خالل قيم االختبارات االحصائية اذ تشير قيمة        

( ان العالقة قوية بين المعممات أعاله والمتغير التابع اذ بمغت Rاالرتباط المتعدد )
( تبين ان النموذج يفسر 0.94( والبالغة )R2قيمة معامل التفسير ) في حين أن( 0.97)

% من التغيرات التي تنتاب المتغير المعني وتعزيزا لما سبق يظير من خالل 94ما نسبتو 
المحسوبة لكل المعالم في النموذج تختمف عن الصفر وىي اعمى من القيم  T testاختبار 

لجميع   0.001الجدولية لالختبار مما يعزز القوة المعنوية لمنموذج عند مستوى معنوية 
( من المعادلة التقديرية ,X6,X5,X4استثنى النموذج المعممات ) في حين أنالمعممات 

 F testت المؤثرة األخرى, كذلك يتبين من خالل اختبار كونيا قميمة التأثير بوجود المعمما
ويظير  0.01ان النموذج معنوي عند درجة ثقة  145.6لممعنوية الكمية لمنموذج  والبالغة 

( مؤكدا موثوقية النموذج 2.1والبالغة قيمتو ) Durbin-Watsonكذلك من خالل اختبار 
نموذج من جذر الوحدة او االرتباط ( اذ يؤكد خمو ال2المقدر اذ انو يقترب من الرقم )

 .الذاتي لممتغيرات
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 

المائية المناخية  الموازنةفي نموذج االنحدار المتعدد للعناصر المناخية المؤثرة  (23شكل)ال

 لمحطة سامراء

 
 .SPSS V.23برنامج ( و 8-1تماد عمى المالحق )المصدر: عمل الباحث باالع

 محطة الطوز:

الموازنة  بين المتعدد نموذج االنحداران  (24والشكل ) (33الجدول)يتبين من خالل    
المائية المناخية )العجز المائي( لمحطة الطوز والمعالم المؤثرة فيو وجود عالقة طردية مع 

كانت  في حين أنالمعممات) التبخر/ نتح, ودرجة الحرارة العظمى وساعات السطوع( 
(  ساعات السطوع  األكثر تأثيرا في X7عكسية مع )كمية االمطار ( ويظير ان المعممة )

ممم بزيادة ساعات السطوع ساعة واحدة    21العجز المائي اذ يزداد العجز المائي بمقدار 
% من مجمل التغيرات,  كذلك تؤثر درجة الحرارة سمبا في الموازنة 72وبنسبة تأثير بمغت 

ارة درجة مئوية واحدة وبنسبة تأثير ر ممم بزيادة درجة الح 2.6الجز المائي بمقدار  اذ يزداد
% من مجمل التغيرات كذلك يظير التأثير السمبي لمتبخر نتح اذ يزداد العجز 20بمغت 

ممم وبنسبة تأثير 1ممم بزيادة التبخر نتح  0.99المائي تعمقا بزيادة التبخر نتح وبمقدار  
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
( كمية االمطار اذ يقل العجز المائي x2ر التأثير العكسي لممعممة )يظي في حين أن% 4

ممم وبنسبة تأثير 1ممم بزيادة االمطار بمقدار  0.75بزيادة االمطار وبمقدار 
 %.المفسرة.4
   

 

وتظير موثوقية النموذج المقدر من خالل قيم االختبارات االحصائية اذ تشير قيمة    
( ان العالقة قوية بين المعممات أعاله والمتغير التابع اذ بمغت Rاالرتباط المتعدد )

( تبين ان النموذج يفسر 0.91( والبالغة )R2قيمة معامل التفسير ) في حين أن( 0.93)
% من التغيرات التي تنتاب المتغير المعني وتعزيزا لما سبق يظير من خالل 91ما نسبتو 
المحسوبة لكل المعالم في النموذج تختمف عن الصفر وىي اعمى من القيم  T testاختبار 

لجميع   0.001الجدولية لالختبار مما يعزز القوة المعنوية لمنموذج عند مستوى معنوية 
( من المعادلة التقديرية ,X6,X5,X4استثنى النموذج المعممات ) في حين أنالمعممات 

 F testت المؤثرة األخرى, كذلك يتبين من خالل اختبار كونيا قميمة التأثير بوجود المعمما
ويظير  0.01ان النموذج معنوي عند درجة ثقة  96.1لممعنوية الكمية لمنموذج  والبالغة 

( مؤكدا موثوقية النموذج 1.9والبالغة قيمتو ) Durbin-Watsonكذلك من خالل اختبار 

 الموزنة المائية المناخية لمحطة الطوز( نموذج االنحدار المتعدد للعناصر المناخية المؤثرة في 33جدول)

 سطوع
سرعة 
 الرٌاح

رطوبة 
 نسبية

حرارة 
 صغرى

حرارة 
 عظمى

 الموزانة (Constant) تبخر/نتح امطار

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

            Y   =    276 -   0.99 (X1)   -   0.75 (X2)   2.6 (X3)      (x4)     (x5)     ( X6)     21  (X7) 

 تاثيرنسبة  ----- 4% 3% 10% --- --- ----- 83%

ت 
را

با
خت

ال
ا

ية
ائ
ص

ح
ال
ا

 

 

2.6   *    ---- ----- --- 1.68 9.8 ***  5.8***   10***   Tالمحسوبة 

 الجدولية 29725                     ----- --- ----- ----  19691

 D-W (R2) (R) المحسوبةF المجدولةSig D:F F المعنوية

(0.005) -  (0.05 ) 0.000 31 - 5 4.2 96.1  1.9    .91   0.93 

 SPSS V.23برنامج ( و 24-11المالحق ) تماد عمىالمصدر: عمل الباحث باالع   
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
موذج من جذر الوحدة او االرتباط ( اذ يؤكد خمو الن2المقدر اذ انو يقترب من الرقم )

 الذاتي لممتغيرات

 

 ( نسبة تاثير المتغيرات المعتمدة في الموازنة ال مائية لمحطة الطوز24شكل)ال

 
 SPSS V.23برنامج ( و 24-17اد عمى المالحق )المصدر: عمل الباحث باالعتم

 

 :محطة بيجي

الموازنة المائية  بين المتعدد نموذج االنحداران (25والشكل) (34يتبين من خالل الجدول)
المناخية )العجز المائي( لمحطة بيجي والمعالم المؤثرة فيو وجود عالقة طردية مع 

كانت  في حين أنالمعممات) التبخر/ نتح, ودرجة الحرارة العظمى وساعات السطوع( 
(  ساعات السطوع  األكثر تأثيرا في X7عكسية مع )كمية االمطار ( ويظير ان المعممة )

ممم بزيادة ساعات السطوع ساعة واحدة    15العجز المائي اذ يزداد العجز المائي بمقدار 
% من مجمل التغيرات,  كذلك تؤثر درجة الحرارة سمبا في الموازنة 72وبنسبة تأثير بمغت 
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
جة مئوية واحدة وبنسبة ارة در ر ممم بزيادة درجة الح 1.6اذ يزداد العجز المائي بمقدار 

% من مجمل التغيرات كذلك يظير التأثير السمبي لمتبخر نتح اذ يزداد 20تأثير بمغت 
ممم وبنسبة 1ممم بزيادة التبخر نتح  0.65العجز المائي تعمقا بزيادة التبخر نتح وبمقدار  

ل العجز ( كمية االمطار اذ يقx2يظير التأثير العكسي لممعممة ) في حين أن %  4تأثير 
 %.4ممم وبنسبة تأثير 1ممم بزيادة االمطار بمقدار  0.88المائي بزيادة االمطار وبمقدار 

 

  

وتظير موثوقية النموذج المقدر من خالل قيم االختبارات االحصائية اذ تشير قيمة    
( ان العالقة قوية بين المعممات أعاله والمتغير التابع اذ بمغت Rاالرتباط المتعدد )

ن النموذج يفسر ( تبين ا0.79( والبالغة )R2قيمة معامل التفسير ) في حين أن( 0.84)
% من التغيرات التي تنتاب المتغير المعني وتعزيزا لما سبق يظير من خالل 79ما نسبتو 
المحسوبة لكل المعالم في النموذج تختمف عن الصفر وىي اعمى من القيم  T testاختبار 

لجميع   0.001الجدولية لالختبار مما يعزز القوة المعنوية لمنموذج عند مستوى معنوية 
( من المعادلة التقديرية ,X6,X5,X4استثنى النموذج المعممات ) في حين أنالمعممات 

 F testت المؤثرة األخرى, كذلك يتبين من خالل اختبار كونيا قميمة التأثير بوجود المعمما
ويظير  0.01ان النموذج معنوي عند درجة ثقة  20.27لممعنوية الكمية لمنموذج  والبالغة 

  الموازنة المائية المناخية لمحطة بيجي( نموذج االنحدار المتعدد للعناصر المناخية المؤثرة في 34جدول)

 سطوع
سرعة 
 الرٌاح

رطوبة 
 نسبية

حرارة 
 صغرى

حرارة 
 عظمى

 (Constant) تبخر/نتح امطار
الموازنة 

 المائية

 

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

            Y   =    113 -   0.65 (X1)   -   0.88 (X2)   1.6 (X3)      (x4)     (x5)     ( X6)    15  (X7) 

83%    9% 5% 4%  
نسبة 
 التأثير

ية
ائ
ص

ح
ال
 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

 

 

3.6 ***    ---- ----- --- 9.68 3.8 *** 7.34***   3.59***   Tالمحسوبة 

 الجدولية 29725                     ----- --- ----- ----  19691

 D-W (R2) (R) المحسوبةF المجدولةSig D:F F المعنوية

(0.005) -  (0.05 ) 0.000 31 - 5 4.2 20.27   1.8    .79  0 0.84 

 SPSSبرنامج ( و16-9المالحق) المصدر: عمل الباحث اعتمادا على
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
( مؤكدا موثوقية النموذج 1.8والبالغة قيمتو ) Durbin-Watsonكذلك من خالل اختبار 

نموذج من جذر الوحدة او االرتباط ( اذ يؤكد خمو ال2المقدر اذ انو يقترب من الرقم )
 الذاتي لممتغيرات

ثير ساعات السطوع وسرعة الرياح عمى حساب بقية ويالحظ ارتفاع نسبة تأ       
العناصر وىذا يرجع الى ان ساعات السطوع وحدتيا ساعة/يوم وكذلك سرعة الرياح م/ثا 

ياس االمطار والتبخر وىي وحدات قياس كبير نسبيا مقارنة مع درجة الحرارة او وحدة ق
تظيرت نسبة تاثير مرتفعة فييا اما اذا ما حولت ساعات السطوع الى دقائق  ممم وبالتالي/

بقية العناصر لكن كون وحدة قياس  تأثيرقميل ومقارب الى نسبة  تأثيرىافسيكون نسبة 
 السطوع ىي ساعة/ يوم

 ثير المتغيرات المعتمدة في الموازنة المائية لمحطة بيجيأ( نسبة ت25شكل)ال

 
 SPSS V.23برنامج  ( و16-9المالحق) اد عمىالمصدر: عمل الباحث باالعتم
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 (R2النمذجة المكانية لمقدرة التفسيرية لمنماذج )8-5: 

بعد المعالجة اإلحصائية لمبيانات المناخية في منطقة الدراسة واستنباط نماذج 
إحصائية توضح العالقة الكمية بين عناصر المناخ والموازنة المائية المناخية في 
المنطقة المدروسة وتحديد القدرة التفسيرية ليذة النماذج في توضيح التغيرات المتبادلة 

المناخية تم توظيف إمكانية نظم المعمومات الجغرافية  بين عناصر المناخ والموازنة
نتاج نموذج خرائطي يوضح   (R2في النمذجة المكانية لقيم معامل التفسير ) وا 

االمتدادات المساحية لمعامل التفسير وتوضيح مساحة كل نموذج ونسبتو من منطقة 
 .الدراسة 

والتي تقع ما  الرابعةان الفئة  (35( والجدول)14الخريطة ) يتبين من خالل      
ىي األكبر من حيث االمتداد المساحي في منطقة الدراسة اذ  (0.88 – 0.91بين )

% من 31من منطقة الدراسة وبنسبة مئوية تبمغ  2كم 7471.7تغطي ما مقدارة
مجمل منطقة الدراسة وتمتد من بحيرة الثرثار غربا الى طوزخرماتو شرقا وتقع 

 يت والطوزضمنيا محطتي تكر 

 حسب النمذجة المكانية  R2( مساحات معامل التفسير 35)الجدول        

 النسبة المئوية 2كم مساحاتال المحطة ضمن الفئة (R2فئات معامل التفسير )
 %9 2246.2 بيجي 0.82 0.79
0.82 0.85 

 
5081.9 21% 

0.85 0.88 
 

2987.5 12% 
 %31 7471.7 طوز ,تكريت 0.91 0.88
 %26 6179.9 سامراء 0.94 0.91

فييا من  R2تمتيا الفئة الخامسة والتي ىي األعمى في القدرة التفسيرية اذ تقع قيمة  
% 26وبنسبة مئوية بمغت  2كم 6179.9اذ غطت مساحة مقدارىا  0.94 - 0.91

 من المساحة الكمية وتقع ضمنيا محطة سامراء.
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
% من مجمل 21تمتيا الفئة الثانية في نسبة التغطية وبمغت نسبتيا المئوية         

% 9كانت الفئة األولى األقل في نسبة التغطية وبواقع  في حين أنالمساحة الكمية 
 فقط والتي مثمت محطة بيجي ونطاق تأثيرىا شمال المحافظة.

 ( النمذجة المكانية لمعامل التفسير14خريطة)ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .Arc Gis 10,3بأستخدام برنامج ) ,( 35المصدر : باالعتماد عمى جدول )

 ( .Arc Gis 10.3( , بأستخدام برنامج ) 35المصدر: باالعتماد عمى جدول )
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ناخية والعىامل املؤثرة  الفصل -5 
ُ
اخلامس..... التحليل االحصائي للعالقة بني املىازنة املائية امل

 فيها  
 الخالصة:

حصائي لممعدل السنوي لعناصر الُمناخ المتمثمة با ) ساعات السطوع أجري التحميل اإل   
الشمسي الفعمي, معدل درجات الحرارة االعتيادية, معدل درجات الحرارة العظمى, معدل درجات 

نتح بينمان مونتيث, الرطوبة النسبية, كمية  \الحرارة الصغرى, سرعة الرياح, التبخر, التبخر 
رف عمى االتجاه العام ومعدل التغير السنوي, واستنتجت الدراسة وجود اليطوالت المطرية ( لمتع

تغير نحو االرتفاع في بعض العناصر المناخية والمتمثمة با) درجة الحرارة, االشعاع الشمسي, 
زيادة سرعة  فضاًل عنرطوبة النسبية, االمطار( التبخر ( وانخفاض في العناصر االخرى) ال

 الرياح خالل مدة الدراسة .

    

عالقة ارتباط  ان ىناكميل االحصائي لألرتباط البسيط ستنتجت الدراسة من خالل التحوا     
مطار مائي  والمتغيرات المؤثرة فيو األمتباينة في قوتيا ونوعيا بين المتغير المعتمد  العجز ال

ى وساعات السطوع  وسرعة الرياح  والرطوبة والتبخر نتح  ودرجة الحرارة العظمى والصغر 
ن نموذج االنحدار المتعدد بين أمن خالل تحميل االنحدار المتعدد النسبية . وبينت الدراسة 

وجود  يبين الموازنة المائية المناخية )العجز المائي( لمحطات منطقة الدراسة والمعالم المؤثرة فيو
كانت عكسية مع )كمية  في حين أنياوسرعة الرياح( التبخر/ نتح, عالقة طردية مع المعممات) 

 ( .R2( و )T( و )Fجريت عميو اختبارات )أو  االمطار (



 

 

 

 

االستنتاجات 
 والتوصيات
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 االستنتاجات والتوصيات .......................................................................... 

 االستنتاجات
بينت الدراسة وجود مؤشرات واضحة لحدوث تغيرات في مسار العناصر الُمناخية في محطات  .1

عمى حدوث بداية  واضحًا  ( يمكن عدىا مؤشراً 2015-1980منطقة الدراسة لممدة الزمنية من )
 تغير ُمناخي إذا ما استمر ىذا االتجاه في المستقبل .

درجات الحرارة من خالل وجود اتجاه نحو االرتفاع لدرجة اتضحت مؤشرات لتغير ُمناخي في  .2
( 7,1 ،10,6 ،6,8 ،6,5بمقدار )  حرارة اليواء االعتيادية في محطات منطقة الدراسة

 بيجي، طوز( عمى التوالي . ،سامراء ،لمحطات )تكريت
عدل وجود اتجاه نحو االرتفاع لدرجة الحرارة العظمى في جميع محطات منطقة الدراسة وبمغ م .3

 طوز( عمى التوالي. ،بيجي ،سامراء ،( لمحطات الدراسة )تكريت9,3 ،5,5 ،2,9 ،6,8)التغير 
وجود اتجاه نحو االرتفاع لدرجة الحرارة الصغرى في جميع محطات منطقة الدراسة وبمغ معدل  .4

طوز( عمى  ،بيجي ،سامراء ،( لمحطات الدراسة )تكريت7,9 ،20,0 ،10,9 ،11,5التغير )
وتبين ان معدل التغير في درجة الحرارة الصغرى اكبر من معدل التغير في درجة  ،التوالي

 الحرارة العظمى .
ظير من خالل الدراسة ان االتجاه العام لمتبخر يميل نحو االنخفاض بمقدار سالب في جميع  .5

 ( عمى التوالي .4,5- ،0,2- ،11,0- ،35,7-المحطات )
نطقة الدراسة حراريًا ان النموذج البارد سجل أعمى توصمت الدراسة من خالل نمذجة ُمناخ م .6

تكرارًا لو خالل العقد األول من مدة الدراسة بينما سجل النموذج الحار أعمى تكرار لو خالل 
وىذا من المؤشرات الواضحة  ،العقد األخير من مدة الدراسة ولجميع محطات منطقة الدراسة

 باس الحراري التي يشيدىا العالم والعراق .عمى ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاىرة االحت
بينت الدراسة من خالل نتائج التحميل االحصائي وجود عالقة ارتباط متباينة في محطات منطقة  .7

 ،الرطوبة النسبية ،التبخر ،السطوع الشمسي ،بين العناصر الُمناخية ) درجات الحرارة ،الدراسة
االمطار (  والموازنة المائية الُمناخية، وسجل عنصر التبخر في جميع المحطات  ،سرعة الرياح

( في محطات منطقة  0.898 ،0.326 ،0.939 ،0.939اعمى عالقة ارتباط حيث بمغت ) 
 بيجي ( عمى التوالي . ،تكريت ،الطوز ،الدراسة ) سامراء

ة المائية )العجز المائي( والمعالم توصمت الدراسة من خالل نموذج االنحدار المتعدد بين الموازن .8
المؤثره فيو ان سرعة الرياح  األكثر تأثيرا في العجز المائي اذ يزداد العجز المائي بمقدار 
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 االستنتاجات والتوصيات .......................................................................... 

% من مجمل التغيرات 82متر/ثانية  وبنسبة تأثير بمغت  1ممم بزيادة سرعة الرياح بمقدار 19
األكثر تأثيرًا في العجز المائي   وفي محطة سامراء تبين ان ساعات السطوع ،في محطة تكريت

ممم بزيادة ساعات السطوع ساعة واحدة  وبنسبة تأثير  517اذ يزداد العجز المائي بمقدار .
اما في محطة الطوز تبين ان ساعات السطوع  األكثر تأثيرا  ،% من مجمل التغيرات72بمغت 

ساعات السطوع ساعة واحدة   ممم بزيادة  21في العجز المائي اذ يزداد العجز المائي بمقدار 
وتبين في محطة بيجي ايضًا ان  ساعات  ،% من مجمل التغيرات72وبنسبة تأثير بمغت 

ممم بزيادة ساعات   15السطوع  األكثر تأثيرا في العجز المائي اذ يزداد العجز المائي بمقدار 
 % من مجمل التغيرات .72السطوع ساعة واحدة  وبنسبة تأثير بمغت 

خالل الدراسة ان المعالجة اإلحصائية لمبيانات المناخية في منطقة الدراسة واستنباط  تبين من .9
نماذج إحصائية توضح العالقة الكمية بين عناصر المناخ والموازنة المائية المناخية في المنطقة 
المدروسة وتحديد القدرة التفسيرية ليذه النماذج في توضيح التغيرات المتبادلة بين عناصر 

( ىي األكبر من 0.88 – 0.91ناخ والموازنة المناخية ان الفئة الرابعة والتي تقع ما بين )الم
(من منطقة  2كم 7471.7حيث االمتداد المساحي في منطقة الدراسة اذ تغطي ما مقداره)

% من مجمل منطقة الدراسة وتمتد من بحيرة الثرثار غربا الى 31الدراسة وبنسبة مئوية تبمغ 
تمتيا الفئة الخامسة والتي ىي األعمى  ،رقا وتقع ضمنيا محطتي تكريت والطوزطوزخرماتو ش

(اذ غطت مساحة مقدارىا  0.94 - 0.91فييا من)  R2في القدرة التفسيرية اذ تقع قيمة 
 ،% من المساحة الكمية وتقع ضمنيا محطة سامراء26وبنسبة مئوية بمغت  ( 2كم 6179.9)

% من مجمل المساحة الكمية بينما 21لتغطية وبمغت نسبتيا المئوية تمتيا الفئة الثانية في نسبة ا
% فقط والتي مثمت محطة بيجي ونطاق 9كانت الفئة األولى األقل في نسبة التغطية وبواقع 

 تأثيرىا شمال المحافظة.
تبين من خالل تطبيق معادلة بينمان مونتيث ان جميع محطات منطقة الدراسة تعاني من عجز  .11

- ،1320.4- ،1408.2- ،1653.0-بمغ المجموع السنوي لمعجز المائي )حيث  ،مائي
حيث  ،سامراء ( عمى التوالي  ،بيجي ،الطوز ،( في محطات منطقة الدراسة ) تكريت 1607.0

-كانت اقل محطة بالعجز المائي محطة الطوز حيث بمغ العجز المائي فييا حوالي )
1320.4). 
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 التوصيات

او التغاضي عنيا  ،وعدم االكتفاء بوصف الظاىرة ،التغيرات الُمناخية بجدية أكثرضرورة التعامل مع .1
 اننا بمنأى من تأثيراتيا السمبية. البد من االحتراز منيا وعدم االكتفاء بالقول  ،فيي بمثابة قنبمة موقوتو

نشاء محطات ُمناخية.2 جديدة لتزويد  تحديث وتطوير المحطات الُمناخية الموجود في منطقة الدراسة  وا 
الباحثين ومراكز البحوث المتخصصة  في البمد بالبيانات الُمناخية الالزمة، وصيانة المحطات الُمناخية 

 المتوقفة .

القيام بدراسة مماثمة لمناطق أخرى في البالد لغرض متابعة آثار تغير الُمناخ عمى الموازنة المائية  .3
 الُمناخية .

في مجاالت التربية والتعميم والبحث العممي واالعالم لغرض معالجة ظاىرة  البدء بتنفيذ خطوات فعمية.4
 ومستقباًل . السمبية في مختمف االصعدة حاضراً  التغير الُمناخي بجدية اكبر وبيان تأثيراتيا

اذ يعد التخطيط القاعدة االساسية النطالقة اي عمل ما  ،التخطيط األمثل الستثمار الموارد المائية .5
نحو االفضل لذا فمن الضروري وضع خطة من قبل مديرية الموارد المائية في المحافظة توضح فييا 
كمية المياه الممكن استثمارىا في المجال الزراعي والصناعي والحيواني والسكاني او في مجال الخزن 

ردات المائية الداخمة لممحافظة وبما يتناسب مع الوضع المناخي في السنة المائي بما يتناسب مع الوا
 المائية.

انشاء سدود خزن حديثة وتوسيع المشاريع الخزنية القديمة لكي تكون قادرة عمى استيعاب الزيادة  .6
من المائية في  المحافظة لخزن مياه االنيار والسيول المائية بداًل من ان تذىب في اغراق الكثير 

  2013المساحات الزراعية وتحطيم طواقم االبار العاممة كما حدث في سنة 

مع الدول المجاورة اتفاقيات واضحة ومحددة بشأن تأمين حصة ثابتة وعادلة في  عقد العراق ىمع .7
 ضوء االحتياجات الفعمية من المياه.

مات لكل االشير والسنوات تنسيق العمل واالتفاق عمى صيغة عمل موحده في حفظ البيانات والمعمو   .8
 .المحافظة بين دوائر  بغداد والدوائر التابعة ليا في 
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 . 2018 ،التربية الحصاحيصا

اثر الحرارة والسطوع الشمسي الفعمي عمى  ،عمي محمود مثنى محروس ،.العزاوي5
رسالة ماجستير )غير  ،انتاجية بعض المحاصيل الزيتية في محافظة صالح الدين

 . 2010 ،كمية التربية ،جامعة تكريت ،منشورة(
اثر المناخ في زراعة وانتاجية محاصيل  ،عمر مزاحم حبيب ،.السامرائي6

جامعة  ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،ظة صالح الدينالخضراوات في محاف
 . 2006 ،ابن رشد \كمية التربية ،بغداد

االستثمار االمثل لممنتجات الزراعية ودوره  ،بارق عبد اهلل كميب عوين ،الكراعي.7
رسالة ماجستير )غير  ،في تنمية الصناعات الغذائية في محافظة صالح الدين

 . 2015 ،ية التربيةكم ،جامعة تكريت ،منشورة (
تحميل جغرافي لمنبات الطبيعي في محافظة صالح  ،حسين عمي خمف ،.الجبوري8

 . 2014 ،كمية التربية ،جامعة تكريت ،اطروحة دكتوراه )غير منشوره( ،الدين
دراسة تطبيقية  ،خصائصيا ،تصنيفيا ،الكتل اليوائية ،أحالم عبد الجبار ،.كاظم9

 ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه )غير منشورة( ،عمى ُمناخ العراق
1991 . 

تحميل جغرافي لعناصر الُمناخ وبعض  ،عبد الحق نايف محمود ،.الجبوري10
رسالة  ،يعيةالظواىر الجوية في محافظة صالح الدين دراسة في الجغرافية الطب

 . 2002 ،كمية التربية ،جامعة تكريت ،(ماجستير )غير منشورة



 
 
 
 

  

142 

 املصادر  .......................................................................... 

تكرار المنخفضات  الجوية واثرىا  في   ،كاظم عبد الوىاب حسن ،االسدي.11
 ،كمية اآلداب ،جامعة البصرة ،(رسالة ماجستير ) غر منشورة ،طقس العراق وُمناخو

1991  . 
 ،رةوالحرا يةبين المنخفضات الجبيو  العالقة ،ماجد عبداهلل فاضل ،بع.الس12

 .  2017 ،كميو التربية ،جامعة تكريت ،دكتوراه )غير منشورة( اطروحة
النتح في  \االسموب االمثل لتقدير قيم التبخر  ،عمي عبد الحسين ،العكيمي.13

ابن  \كمية  التربية  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،ُمناخ العراق
 .  2014 ،رشد
القيمة الفعمية لألمطار  واثرىا في التباين المكاني  لزرعة  ،باسمة عمي.جواد، 14

جامعة  ،رسالة ماجستير  )غير منشورة( ،محصولي  القمح والشعير في العراق
 . 1987 ،كمية اآلداب ،البصرة

 ،حارث عبد الجبار،  االمطار في العراق دراسة في الُمناخ التطبيقي ،.الضاحي15
 .1989 ،كمية اآلداب ،جامعة االسكندرية ،رسالة ماجستير )غير منشورة(

ممطر ديمية بواسطة القيمة الفعمية لتحديد خط الزراعة ال ،فميح حسن ،.االموي16
 .  1991 ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،ماجستير )غير منشورة( رسالة ،في العراق

العالقات المكانية لمعناصر الُمناخية واثرىا في  ،عمي صاحب ،. الموسوي17
جامعة  ،طروحة دكتوراه )غير منشورة(ا ،يار اسموب وطريقة الري في العراقاخت

 .1996 ،كمية اآلداب ،بغداد
 ،الموازنة الُمناخية لممنطقة المتموجة في العراق  ،رجاء خميل احمد ،.الجبوري18

 . 2002 ،كمية التربية لمبنات ،رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة بغداد
الموازنة المائية الُمناخية في مشروع ري الجزيرة  ،غازي حمو احمد ،.الراشدي19

 . 2012 ،كمية التربية ،جامعة الموصل ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،الشمالي



 
 
 
 

  

143 

 املصادر  .......................................................................... 

مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا في  ،غزوان عبدالعزيز كامل حميد ،.المشيداني20
-1981لمفترة من ) المقنن المائي لمحصول القمح في محافظة صالح الدين

 ،ابن الرشد \كمية التربية  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،(2010
2012 . 

مؤشرات التغير الُمناخي وبعض اثاره البيئية في  ،قصي فاضل ،.الحسيني21
 .2011 ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ،العراق

اثر التغير الُمناخي في التغير مساحات االىوار  ،مجيد حسين خضير ،.الركابي22
 ،ابن رشد \كمية التربية  ،جامعة بغداد ،العمارة ( ،البصرة ،جنوب العراق )الناصرية

2016 . 
وآثارىا  ،تكرارىا ومساراتيا ،الجبيات اليوائية ،بشرى احمد جواد ،.صالح23

كمية  ،جامعة بغداد ،ر )غير منشورة(رسالة ماجستي ،الطقسية عمى ُمناخ العراق
 . 2000 ،ابن رشد\التربية 

مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا في تباين مقادير  ،عدي عمي عبد ،.الجبوري24
 ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،الرطوبة النسبية في جنوب العراق

 . 2014 ،ابن رشد \كمية التربية 
أثر التغير الُمناخي في تغير خصائص المرتفعات  ،مصطفى قاسم ،.عمي25

كمية  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،الجوية المؤثرة في ُمناخ العراق
 . 2018 ،اآلداب

مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا عمى االستيالك  ،عمار مجيد مطمق ،.العزاوي26
 ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،المائي وانتاجية الذرة الصفراء في بغداد وبابل

 . 2016 ،كمية التربية ،جامعة تكريت



 
 
 
 

  

144 

 املصادر  .......................................................................... 

مؤشرات التغير الُمناخي واثرىا في زراعة وانتاج  ،ىنادي عادل ،.صحن27
 ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،محصول الرمان في محافظة واسط

 . 2019 ،كمية التربية | ابن رشد
العالقة بين اثر الُمناخ وانتاجية محصول البطاطا  ،مروان ابراىيم احمد ،.العزاوي28

 ،كمية التربية ،جامعة تكريت ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،في محافظة نينوى
2018 . 

دراسة اقتصادية قياسية لمطمب عمى االسمدة الكيمياوية  ،سامي عزيز ،. عباس29
 ،جامعة بغداد ،كمية الزراعة ،ة ماجستيررسال ،لبعض المحاصيل الحقمية في العراق

1981 . 

 المناخ عناصر في المناخية التغيرات أثر تحميل مطمك ، مجيد عمار , العزاوي .30
 التربية كمية(، منشورة غير) دكتوراه أطروحة ، العراق في الجفاف موجات شدة عمى

 . 2019 تكريت، جامعة االنسانية، لمعموم

 
 :الدوريات والمجالت ثالثًا :

صالحية عطيان انجانة ك مواد في السدود الترابية في قضاء  ،لؤي موسى ،.راوي1
 ،21المجمد  ،مجمة تكريت لمعموم الصرفة ،شمال العراق \صالح الدين  \الشرقاط 

 . 2016 ،2العدد 
تقييم صالحية صخور تكوين  ،معاذ شكري سرحان ،اميرة اسماعيل  ،.حسين2

مجمة تكريت لمعموم  ،طية حمرين الشمالية \لالستخدام في خرسانة المقدادية 
 . 2015 ،3العدد  ،20المجمد  ،الصرفة



 
 
 
 

  

145 

 املصادر  .......................................................................... 

 ،49العدد  ،مجمة العموم والتقنية ،الكتل والجبيات اليوائية ،نادر محمد ،صيام.3
1998 . 

السنوية في جنوب محافظو  محمد صدقو التغيرات الحالية لالمطار ،.ابو زيد4
مجمة عموم االرصاد والبيئة وزراعة المناطق  ،الطائف بالمممكة العربية السعودية

 . 2010 ،2العدد  ،21مجمد  ،جامعة الممك عبدالعزيز ،الجافة
صائية تحميمية التجاىات االمطار في بعض دراسة اح ،نادر محمد ،. صيام5

 . 1994 ،العدد الثاني ،14مجمد  ،مجمد دمشق ،المواقع في سوريا
االحتياجات المائية ألىم المحاصيل في حوض الفرات االوسط )  ،فاروق ،. الشوا6

لممحاصيل واالشجار في المناطق البيئية  ،مجمة االحتياجات المائية ،سوريا(
 . 1988 ،مطبعة اتحاد مجالس البحث العممي العربية ،المختمفة

مجمة  ،االحتياجات المائية لمنباتات في المممكة المغربية ،ابو بكر ،. الصافي7
مطبعة  ،لممحاصيل واالشجار في المناطق البيئية المختمفة ،االحتياجات المائية

 . 1988 ،بغداد ،اتحاد مجالس البحث العممي العربيو
ادلة  ،النتح ( المحصول \( ) التبخر F.A.Oمنظمة  االغذية والزراعة الدولية ).8

 ،(56ورقة الري والرصف رقم ) ،ية لحساب المتطمبات المائية لممحصولارشاد
 . 2007 ،جامعة والية يوتا ،ترجمة ياسر كمال نزل

النتح المحتمل في  \دور الُمناخ في تباين قيم تبخر  ،سالم ىاتف احمد ،.الجبوري9
( مجمة CROPWAT 8.0المنطقة الجنوبية من العراق باستخدام برنامج ) 

 . 2014 ،المجمد الثاني ،208العدد  ،االستاذ
اسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد في دراسة أىم  ،فريد خميل الجاعموني، .10

المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية المؤثرة في معدل الوالدات الكمية، 
 .2008الثاني،العدد ،24مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد 
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115 -1981من ) للفترة ة سامراء طلمح °)م(( المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لدرجات الحرارة االعتٌادٌة1ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198110.311.916.32125.632.636.435.131.925.81512.422.85833

19828.58.314.122.227.632.734.633.73223.312.9821.49167

198369.314.921.428.832.635.133.530.523.419.111.622.18333

198410.212.816.722.526.932.835.53230.932.616.48.923.18333

198510.99.31423.429.933.234.336.231.423.318.210.322.86667

198610.413.513.525.628.532.736.237.232.725.914.59.823.375

198710.714.213.522.229.933.236.535.731.422.816.412.123.21667

19889.214.215.320.928.432.736.635.43124.814.611.222.85833

19896.41016.625.529.932.836.235.630.525.316.81022.96667

19907.81116.522.728.532.736.533.331.125.118.41222.96667

19918.68.314.422.727.434.335.234.431.125.117.71022.43333

19926.58.812.520.826.432.733.934.930.824.515.6921.36667

19938.310.315.620.926.232.73635.631.424.514.812.422.39167

199411.812.217.725.229.433.335.434.632.425.815.68.123.45833

199510.612.816.921.33034.134.935.33124.416.110.723.175

199610.713.51521.330.933.537.936.631.424.117.714.223.9

199710.49.513.421.330.234.735.733.530.825.616.711.122.74167

19988.411.215.423.629.736.338.138.532.425.620.11424.44167

1999121417.623.729.734.636.937.331.82616.711.824.34167

20009.212.215.825.429.434.939.136.230.523.716.411.223.66667

200110.112.619.523.928.633.837.137.632.726.11612.624.21667

20029.313.31820.92934.237.436.338.127.117.51124.34167

20039.511.515.62328.532.934.935.531.825.416.211.223

200411.411.81922.728.532.836.935.532.526.716.88.223.56667

20059.511.717.12427.23235.835.630.424.116.81122.93333

20068.812.618.121.428.816.934.835.531.826.516.81121.91667

200711.911.516.122.728.532.736.235.531.828.218.611.723.78333

20087.710.921.224.525.931.238.537.834.225.321.311.824.19167

20099.511.516.122.728.532.736.234.63026.116.61423.20833

201013.214.618.823.829.634.737.337.833.52718.813.225.19167

201110.61317.823.22933.936.936.532.123.813.99.923.38333

20128.41220.127.727.735.74035.736.823.6159.324.33333

20139.711.417.820.821.339.135.729.439.329.418.41023.525

20145.81319.219.427.432.537.428.234.1301511.722.80833

20159.49.521.425.730.229.338.938.837.32918.812.725.08333

9.47714311.6628616.6142922.8571428.3428632.9571436.4285735.2828632.3828625.7114316.7485711.0885723.29619المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981من ) للفترة لمحطة سامراء °)م(( المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لمعدالت درجات الحرارة العظمى5ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198110.311.916.32125.632.636.435.131.925.81512.422.85833

19828.58.314.122.227.632.734.633.73223.312.9821.49167

198369.314.921.428.832.635.133.530.523.419.111.622.18333

198410.212.816.722.526.932.835.53230.932.616.48.923.18333

198510.99.31423.429.933.234.336.231.423.318.210.322.86667

198610.413.513.525.628.532.736.237.232.725.914.59.823.375

198710.714.213.522.229.933.236.535.731.422.816.412.123.21667

19889.214.215.320.928.432.736.635.43124.814.611.222.85833

19896.41016.625.529.932.836.235.630.525.316.81022.96667

19907.81116.522.728.532.736.533.331.125.118.41222.96667

19918.68.314.422.727.434.335.234.431.125.117.71022.43333

19926.58.812.520.826.432.733.934.930.824.515.6921.36667

19938.310.315.620.926.232.73635.631.424.514.812.422.39167

199411.812.217.725.229.433.335.434.632.425.815.68.123.45833

199510.612.816.921.33034.134.935.33124.416.110.723.175

199610.713.51521.330.933.537.936.631.424.117.714.223.9

199710.49.513.421.330.234.735.733.530.825.616.711.122.74167

19988.411.215.423.629.736.338.138.532.425.620.11424.44167

1999121417.623.729.734.636.937.331.82616.711.824.34167

20009.212.215.825.429.434.939.136.230.523.716.411.223.66667

200110.112.619.523.928.633.837.137.632.726.11612.624.21667

20029.313.31820.92934.237.436.338.127.117.51124.34167

20039.511.515.62328.532.934.935.531.825.416.211.223

200411.411.81922.728.532.836.935.532.526.716.88.223.56667

20059.511.717.12427.23235.835.630.424.116.81122.93333

20068.812.618.121.428.816.934.835.531.826.516.81121.91667

200711.911.516.122.728.532.736.235.531.828.218.611.723.78333

20087.710.921.224.525.931.238.537.834.225.321.311.824.19167

20099.511.516.122.728.532.736.234.63026.116.61423.20833

201013.214.618.823.829.634.737.337.833.52718.813.225.19167

201110.61317.823.22933.936.936.532.123.813.99.923.38333

20128.41220.127.727.735.74035.736.823.6159.324.33333

20139.711.417.820.821.339.135.729.439.329.418.41023.525

20145.81319.219.427.432.537.428.234.1301511.722.80833

20159.49.521.425.730.229.338.938.837.32918.812.725.08333

9.47714311.6628616.6142922.8571428.3428632.9571436.4285735.2828632.3828625.7114316.7485711.0885723.29619المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5112-1651من ) للفترة  ة سامراءطلمح °)م(والسنوٌة لدرجات الحرارة الصغرى( المعدالت الشهرٌة 3ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198110.311.916.32125.632.636.435.131.925.81512.422.85833

19828.58.314.122.227.632.734.633.73223.312.9821.49167

198369.314.921.428.832.635.133.530.523.419.111.622.18333

198410.212.816.722.526.932.835.53230.932.616.48.923.18333

198510.99.31423.429.933.234.336.231.423.318.210.322.86667

198610.413.513.525.628.532.736.237.232.725.914.59.823.375

198710.714.213.522.229.933.236.535.731.422.816.412.123.21667

19889.214.215.320.928.432.736.635.43124.814.611.222.85833

19896.41016.625.529.932.836.235.630.525.316.81022.96667

19907.81116.522.728.532.736.533.331.125.118.41222.96667

19918.68.314.422.727.434.335.234.431.125.117.71022.43333

19926.58.812.520.826.432.733.934.930.824.515.6921.36667

19938.310.315.620.926.232.73635.631.424.514.812.422.39167

199411.812.217.725.229.433.335.434.632.425.815.68.123.45833

199510.612.816.921.33034.134.935.33124.416.110.723.175

199610.713.51521.330.933.537.936.631.424.117.714.223.9

199710.49.513.421.330.234.735.733.530.825.616.711.122.74167

19988.411.215.423.629.736.338.138.532.425.620.11424.44167

1999121417.623.729.734.636.937.331.82616.711.824.34167

20009.212.215.825.429.434.939.136.230.523.716.411.223.66667

200110.112.619.523.928.633.837.137.632.726.11612.624.21667

20029.313.31820.92934.237.436.338.127.117.51124.34167

20039.511.515.62328.532.934.935.531.825.416.211.223

200411.411.81922.728.532.836.935.532.526.716.88.223.56667

20059.511.717.12427.23235.835.630.424.116.81122.93333

20068.812.618.121.428.816.934.835.531.826.516.81121.91667

200711.911.516.122.728.532.736.235.531.828.218.611.723.78333

20087.710.921.224.525.931.238.537.834.225.321.311.824.19167

20099.511.516.122.728.532.736.234.63026.116.61423.20833

201013.214.618.823.829.634.737.337.833.52718.813.225.19167

201110.61317.823.22933.936.936.532.123.813.99.923.38333

20128.41220.127.727.735.74035.736.823.6159.324.33333

20139.711.417.820.821.339.135.729.439.329.418.41023.525

20145.81319.219.427.432.537.428.234.1301511.722.80833

20159.49.521.425.730.229.338.938.837.32918.812.725.08333

9.47714311.6628616.6142922.8571428.3428632.9571436.4285735.2828632.3828625.7114316.7485711.0885723.29619المعدل الشهري



 

  
 151 

 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981من )للفترة لمحطة سامراء  )ملم(( المجامٌع السنوٌة والشهرٌة لألمطار4ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198021.532.721.217.5000004.616.535.6149.6

198130.546.935.23.96.400000.00112.431.5166.801

198238.5347.949.9109.20002.11929.425.4315.4

19831248.73114.64.80.00100004.826.5214.401

198420.15.781.40.70.00100007.6103.718.7237.901

19853324.421.170.500000.0013.639.2128.801

1986214.711.526.714.300008.7508.2136.1

19870.0015.116.50.40.4000015.71.118.157.301

198842.225.423.846.70000013.77106.4265.2

198911.121.867.90.1000001.133.416.4151.8

19905.154.648.815.70.1000010.612.6138.5

199123.6426120.8000005.333.823.9210.4

199236.329.411.91.34.40.4000082.928.6195.2

199352.633.3392.917.400008.68.310.1226.2

199433.810.116.349.31.10000.23469.932.6247.3

19951646.234.949.86.70.300001.38163.2

199663.413.544.87.72.200000.24.635.3171.7

199710.42222.416.98.200005.692.165.5243.1

199849.913.515.54.60.200.00100000.884.501

199917.238.80.0010.001000.0010019.20.00139.6114.804

200035.61.22.83.17.80000.419.524.741.8136.9

200142.418.822.612.52.30000.20.0011332.4144.201

200235.314.232.533.32.600003.514.863.6199.8

200320.521.59.67.61.300001.733.635.1130.9

200435.628.905.3000000.00120.118.1108.001

200548.521.321.16.90.300000.00119.638.9156.601

200613.854.60.00114.47.900008.910.230.7140.501

20070.00128.33.78.83.90001.4001359.101

200816.227.51000004.638.3305.4114

20098.66.130.89.700001219.99.89.9106.8

201010.658.872.137.241.700002.43.225.4251.4

201111.9115.147.89.900000.80.29.496.1

201210.314.118.742.525.800003.11.117.4133

20131312.52034.630.60001.22.51.435.7151.5

201412.311.721.34029.400002.12.742.9162.4

201518.120.43039.232.60001.33.63.150.3198.6

963.902848.2873.902779.401372.0010.7010.002023.4250.605742.9011053المجموع الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981من ) للفترة لمحطة سامراء  ٌوم\ساعة ( المعدالت  السنوٌة والشهرٌة للسطوع الشمسً الفعل5ًملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198021.532.721.217.5000004.616.535.6149.6

198130.546.935.23.96.400000.00112.431.5166.801

198238.5347.949.9109.20002.11929.425.4315.4

19831248.73114.64.80.00100004.826.5214.401

198420.15.781.40.70.00100007.6103.718.7237.901

19853324.421.170.500000.0013.639.2128.801

1986214.711.526.714.300008.7508.2136.1

19870.0015.116.50.40.4000015.71.118.157.301

198842.225.423.846.70000013.77106.4265.2

198911.121.867.90.1000001.133.416.4151.8

19905.154.648.815.70.1000010.612.6138.5

199123.6426120.8000005.333.823.9210.4

199236.329.411.91.34.40.4000082.928.6195.2

199352.633.3392.917.400008.68.310.1226.2

199433.810.116.349.31.10000.23469.932.6247.3

19951646.234.949.86.70.300001.38163.2

199663.413.544.87.72.200000.24.635.3171.7

199710.42222.416.98.200005.692.165.5243.1

199849.913.515.54.60.200.00100000.884.501

199917.238.80.0010.001000.0010019.20.00139.6114.804

200035.61.22.83.17.80000.419.524.741.8136.9

200142.418.822.612.52.30000.20.0011332.4144.201

200235.314.232.533.32.600003.514.863.6199.8

200320.521.59.67.61.300001.733.635.1130.9

200435.628.905.3000000.00120.118.1108.001

200548.521.321.16.90.300000.00119.638.9156.601

200613.854.60.00114.47.900008.910.230.7140.501

20070.00128.33.78.83.90001.4001359.101

200816.227.51000004.638.3305.4114

20098.66.130.89.700001219.99.89.9106.8

201010.658.872.137.241.700002.43.225.4251.4

201111.9115.147.89.900000.80.29.496.1

201210.314.118.742.525.800003.11.117.4133

20131312.52034.630.60001.22.51.435.7151.5

201412.311.721.34029.400002.12.742.9162.4

201518.120.43039.232.60001.33.63.150.3198.6

963.902848.2873.902779.401372.0010.7010.002023.4250.605742.9011053المجموع الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981من ) للفترة لمحطة سامراء )ملم( نتح \( المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لكمٌات التبخر6ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

19805889.4118.8321.7346.8553.1532.8527376.6258.3108.760.9279.3417

198168.797.8156.5272.2359.6502.14786.9457.8431.2274.1132.477634.6917

19826069149.1207.6326.5476544.6519.5367.2203.3134.885.8261.95

198347.384.3163.7245.8392.2453.2472.8368.2354.6280.4164.362.7257.4583

198468129.1172.9281.2402492553.6465.5361.6244.1103.849.1276.9083

19855989.9143.6267.6380.9467.3513.3504.6364.4261.423556.4278.6167

198672109.677.5234.6327.9368.8432.8268.9345.7247.477.368.2219.225

198791.1129.4131.4285.2301480.4505.3465.2345.7182.8126.965.7259.175

198857.9101.2154.9213.4373.1415.6565.8465.6341.3210.7115.166.9256.7917

198952.1105.8150.6272.2378409.5492.2494.4372.7229.698.249.1258.7

199063.776.3156.3245.8378.3428.33657.9466.5246.8221.4116.681.5511.6167

199142.775.9103.5278.7352.5417.7446.7398.4214.8194.412540.3224.2167

199251.775.6137.1215288.3377.6454457.5310.2200.910046.5226.2

199368.3101.2186.9216.7288.6375.7420.2419.1314.9211.495.860229.9

199448.9105.9168.7258.4309.8473.5345395.2315.4189.662.753.4227.2083

199556.580.3136.1234.9321.6362.6469541.7244156.786.469.2229.9167

199653.980.3116.6198403.2258.8435470.1317.5234243.299.8242.5333

1997100.3111219.4255.9421.3483.2479.6423337.7168246.8155.4283.4667

1998118.7138213.4214.7339.6484.7471489384.8243167.9153.6284.8667

199910099.5168.9199.8421.6334499589.9397351234.6117.8292.7583

200094153.1134.8239.9389.8369346.9431.5456245.8118.5142.8260.175

200199.188.5175.4213.8268.5433514521.1362.3359204.3139.3281.525

200283.795.8221.2221.1314.1341.9472.2359.5305.2230.1109.839232.8

20037979.165.663.6387.3333.4349.4356.7267264.654.451.1195.9333

200438.162.4137.3216256.8472315.9426.7453.8169.958.9148229.65

200578.9100.489.999.5282.5384256.9368.8278.8165.3123167.4199.6167

200654.6120.4123.6137.9376.8496.1456456.1458.8274.278.978259.2833

200790.390.4115.7234.8274.4276.6349567.8357.9284.1167.398.4242.225

2008120.588.398.4158.9389.3387.2358.9345.8326.6218.3258.8115.4238.8667

200980.278.9118.8289.9273.8494.5431.4523.9432.7164159117.3263.7

201090.490.489.9167.9406.6379345.8435.8349.6275.321176.9243.2167

201167.389.299.4145.9393.3482341.8345.8397.4198.4189157.3242.2333

201289.693.2119.3267.4256.9298.7356245.9328.7174.8135.7123.6207.4833

201390.4120.498.5252.7371.4329289.9341.6348.9116.3168.3156.6223.6667

201489.4101.1180.4178.1432.8432.35467.7478.4426.7226.769.793.8681.425

201578.899.1123.8172.3394.6378.4518.4378.9387.5345.9113.9162.7262.8583

73.97597.22778139.3861221.6417349.4917413.9222784.6583438.0944352.2778229.8667138.777894.08056277.7833المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981من ) للفترة لمحطة سامراءثا \م ( المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لسرعة الرٌاح 7ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

19813.53.544.24.24.454.843.32.82.13.816667

19822.52.22.93.23.44.44.35.23.52.6233.266667

19832.83.42.43.44.94.64.54.63.33.63.42.53.616667

198433.73.94.53.84.94.753.433.22.73.816667

19852.34.334.13.24.65.14.43.13.32.82.93.591667

19862.90.32.93.54.34.44.34.42.82.321.93

19872.33.13.33.43.43.42.93.22221.92.741667

19881.92.532.93.13.13.22.11.932.62.42.641667

19891.11.42.21.31.933.42.12.52.31.30.71.933333

19901.31.92.32.14.12.13.93.13.11.91.61.22.383333

19910.411.63.23.33.23.42.81.70.81.10.71.933333

19921.82.21.51.41.62.82.41.51.110.90.31.541667

19931.211.71.82.22.21.81.61.91.81.71.11.666667

19941.11.722.31.92.22.11.71.31.11.31.31.666667

19950.91.31.51.62.31.61.51.91.41.71.40.91.5

19961.51.51.921.81.61.71.31.71.70.91.61.6

19971.21.51.42.32.33.12.42.41.81.51.21.11.85

19981.61.62.21.71.932.92.52.31.91.21.11.991667

19991.622.83.33.52.73.621.81.61.71.62.35

20002.32.332.32.84.75.54.94.43.52.62.43.391667

20011.74.72.91.72.53.84.12.12.41.51.53.12.666667

20023.43.84.44.33.84.84.64.74.63.72.82.53.95

20032.62.33.92.63.73.45.13.12.82.63.81.33.1

20041.82.43.53.63.43.93.33.93.13.22.91.73.058333

20052.833.72.94.822.92.31.81.60.52.22.541667

20064.52.91.93.22.91.926.73.11.82.44.63.158333

20072.91.63.441.44.15.12.92.93.12.72.53.05

20081.622.32.72.73.132.72.52.31.71.32.325

20092.61.42.41.93.22.42.72.83.22.42.22.72.491667

20103.72.52.933.23.842.83.22.92.43.23.133333

20113.133.43.94.14.6554.544.34.14.083333

20132.22.93.1342.31.432.52.41.94.52.766667

20141.51.32.12.41.21.92.61.31.632.93.92.141667

201523.131.52.32.62.453.62.42.52.32.725

2.1647062.3323532.7176472.83.0323533.2529413.4352943.2294122.6705882.3764712.1235292.1558822.690931المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 (5112-1651من ) للفترة لمحطة سامراء)%( ( المعدالت الشهرٌة والسنوٌة للرطوبة النسبٌة 5ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198179726945382824282841577748.83333

198287735859462626283155248449.75

198377685747373129302939608048.66667

198474546144372926333243818349.75

198580645747342530283240627748

198672566258352627282241627046.58333

198765555638272424272952527143.33333

198886696354343123272948557449.41667

198972606739302821232837647745.5

199067705747323020283139516344.58333

199182626751342629303349567849.75

199273715845393130292936658449.16667

199375674858483026283241647949.66667

199481645444312729283151778950.5

199584776454372930313642536950.5

199686677149343030313849657952.41667

199776657053383229343750788954.25

199883736747373135433744576551.58333

199983756542343632324045578352

200079624641363524323853689050.33333

200187716852383233313744558052.33333

200279665556352828313342628550

200386655654342638344545707852.58333

200475767664382838384051627955.41667

200569598573312926343458697253.25

200672816469463029393842568153.91667

2007827868614836363132596954.54545

200880675948363138303546637350.5

200979637145403025284050687651.25

201068635751392827283348516746.66667

201181695352383125283650626749.33333

201270707560383927314060546752.58333

201318845956423229253951688649.08333

201468796548502634283547497350.16667

201578697961433328354160626854.75

75.868.1142963.0571451.7714337.5428629.8285728.7142930.5428634.2857146.7352960.5142976.6285750.29461المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5112 -1651) من للفترة  بٌجً لمحطة(° م)االعتٌادٌة الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 6)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

198033.024.516.49.27.411.014.820.527.034.135.734.122.3

198129.423.315.510.410.411.515.720.124.831.636.234.121.9

198231.024.814.111.78.28.012.921.226.931.433.433.221.4

198331.222.512.98.56.19.414.220.327.831.934.633.321.1

198430.223.119.110.610.112.416.021.826.132.134.931.922.4

198529.822.515.98.38.711.214.621.828.731.034.835.221.9

198630.423.714.09.79.311.915.522.126.731.535.335.022.1

198731.624.613.39.99.613.813.321.029.032.535.634.522.4

198830.021.915.611.28.611.414.220.127.932.136.234.021.9

198929.924.013.510.56.39.716.524.729.232.436.134.822.3

199029.924.415.89.17.110.316.320.928.333.136.534.222.2

199130.824.117.511.29.09.415.622.826.433.435.234.222.5

199230.324.216.99.35.97.711.919.725.232.134.234.721.0

199330.023.314.68.37.79.614.320.124.932.135.932.621.1

199430.724.814.011.711.011.316.624.128.632.935.334.222.9

199531.425.215.17.410.212.316.220.629.433.134.634.622.5

199630.123.214.99.710.212.714.620.329.432.837.535.622.6

199730.423.216.513.19.78.512.320.229.033.635.233.122.1

199829.524.216.210.77.910.614.722.228.435.637.337.322.9

199931.624.419.012.711.112.916.822.629.934.136.536.624.0

200030.724.815.511.28.311.015.024.128.833.338.536.423.1

200130.322.715.810.79.712.018.422.627.733.336.336.823.0

200231.524.715.212.08.612.717.421.028.233.837.436.623.3

200330.923.715.511.410.711.314.521.727.931.835.834.922.5

200430.725.816.510.210.710.817.721.027.432.935.734.822.9

200531.426.615.98.69.010.516.223.128.232.735.834.222.7

200630.524.216.114.29.513.218.122.528.935.235.837.223.8

200730.825.915.38.68.212.116.921.131.335.237.436.523.3

200833.026.517.39.66.911.020.025.028.334.135.837.023.7

200932.525.217.811.89.514.117.021.729.334.835.935.523.8

201030.225.516.113.312.713.618.522.829.034.537.837.724.3

201133.726.517.812.59.712.016.522.028.634.037.536.624.0

201232.323.913.39.69.011.214.624.830.435.837.936.723.3

201332.426.118.811.810.113.817.423.628.332.636.536.324.0

201431.623.217.79.610.612.918.024.129.431.033.835.223.1

201530.421.616.810.88.811.315.720.427.632.735.334.922.2

30.924.215.910.59.111.415.821.928.133.136.035.1المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981) من للفترة بٌجً لمحطة(° م)العظمى الحرارة درجات لمعدالت والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 11)ملحق

 

 

 

 

المعدل السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

198042.332.425.315.613.516.421.426.735.141.845.042.729.9

198138.531.122.916.715.817.121.727.332.439.844.343.929.3

198240.934.122.117.913.214.219.727.734.440.142.142.129.0

198339.829.819.014.411.715.420.727.635.339.943.442.228.3

198439.531.625.917.016.319.321.928.332.840.142.839.929.6

198539.231.221.114.416.113.819.928.836.240.442.244.729.0

198639.631.125.415.416.317.621.829.133.639.144.444.229.8

198741.732.919.915.118.021.219.328.336.740.343.942.730.0

198839.329.624.216.113.317.120.226.535.238.943.942.828.9

198939.931.721.316.913.317.222.832.836.839.144.743.530.0

199038.732.322.815.512.916.122.827.635.940.844.642.529.4

199139.732.626.018.413.315.621.629.433.441.142.842.229.7

199239.331.725.114.511.012.318.026.532.039.042.243.027.9

199338.833.521.313.113.816.021.227.131.439.444.343.528.6

199439.933.320.517.516.617.523.131.836.040.242.742.730.2

199540.032.920.812.616.018.123.127.436.640.241.943.129.4

199638.732.523.317.815.319.120.226.836.840.345.844.230.1

199738.631.125.019.115.215.718.526.936.341.042.640.929.2

199838.432.122.815.812.516.721.329.736.243.545.346.230.0

199940.134.028.021.217.320.124.329.737.541.343.744.831.8

200039.033.523.518.114.518.122.330.835.740.946.644.530.6

200138.730.623.715.915.718.125.229.534.940.944.045.030.2

200240.133.323.317.614.319.924.527.134.840.744.743.030.3

200340.333.924.313.316.118.220.726.433.537.443.644.029.3

200439.633.723.415.115.816.825.428.234.640.943.943.030.0

200540.434.521.915.015.816.523.130.535.040.943.941.329.9

200639.432.423.421.414.418.024.728.736.343.643.945.731.0

200740.433.323.415.714.818.331.127.344.540.542.643.831.3

200840.835.026.118.613.318.027.632.235.641.443.844.531.4

200939.531.724.918.216.720.422.728.235.741.142.143.030.4

201037.233.322.318.118.018.924.229.034.241.144.645.530.5

201141.334.027.820.114.617.923.328.234.741.045.044.531.0

201240.331.220.216.313.917.020.631.836.442.545.144.230.0

201340.433.324.117.015.419.324.030.534.340.843.744.030.6

201439.231.523.315.316.218.124.430.233.240.742.844.229.9

201516.232.223.716.914.217.121.828.436.140.342.943.327.8

39.032.523.416.614.917.422.528.735.340.643.843.5المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981) من  للفترة بٌجً لمحطة(° م)الصغرى الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 11)ملحق

 

 

المعدل السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

198024.217.5114.12.65.69.114.318.123.826.22415.04167

198119.614.59.65.65.45.79.712.917.123.227.52614.73333

198221.716.77.86.74.52.76.814.719.422.624.724.314.38333

198322.615.16.72.90.53.47.813.120.32425.724.213.85833

198420.914.512.35.54.15.69.914.718.623.126.72314.90833

198520.915.212.14.85.64.36.614.820.523.524.126.814.93333

198620.913.910.94.54.479.815.919.623.426.526.415.26667

198722.817.87.93.93.887.813.320.823.626.626.215.20833

198821.2168.77.64.86.38.71419.523.427.426.315.325

198920.117.67.26.32.631116.320.923.526.925.515.075

199021.117.710.54.12.15.69.413.9202428.22515.13333

199121.716.910.7643.810.215.918.524.627.226.115.46667

199221.91810.651.83.86.112.718.524.125.326.314.50833

199321.614.79.44.52.54.17.71418.823.727.126.414.54167

199421.817.797.36.55.710.316.720.424.127.125.215.98333

199523.819.110.83.167.49.714.221.624.726.325.416.00833

199621.615.283.66.279.613.821.724.428.426.515.5

19972215.310.68.752.16.513.420.824.826.424.815.03333

199820.717.611.26.74.35.48.514.420.126.428.62815.99167

19992316126.66.26.69.514.821.225.428.427.416.425

200022.217.18.95.63.24.77.217.220.824.129.627.815.7

200122.115.69.76.44.86.41215.519.224.227.228.215.94167

200222.916.98.57.43.66.310.31519.724.828.326.215.825

200323.119.2115.15.25.78.314.521.726.12828.316.35

200421.917.89.65.25.64.99.913.720.32527.426.615.65833

200522.418.89.92.32.24.59.415.621.424.627.72715.48333

200621.716.18.77.11.35.28.71423.526.528.827.815.78333

200723.417.98.31.91.35.28.71423.626.528.827.615.6

200823.417.98.31.90.64.112.417.82126.727.829.515.95

200925.418.710.75.33.18.511.114.522.227.728.327.216.89167

20102318.7119.27.991316.322.22729.929.918.09167

201126.120.210.46.85.671015.7212729.829.417.41667

201224.117.57.83.545.98.617.423.127.729.828.616.5

201323.919.914.47.46.47.39.41621.321.328.92817.01667

201424.21614.85.47.16.91114.922.32028.427.916.575

20152316.8144.54.969.214.72023.826.926.315.84167

22.4138917.0027810.083335.3472224.1583335.5759.27514.8520.5472224.5361127.52526.66944المعدل الشهري



 

  
 158 

 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981) من بٌجً للفترة لمحطة( ملم)لألمطار والشهرٌة السنوٌة المجامٌع( 15)ملحق

 

 

 

 

 

المجموع السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

19802.537.413.219.916.574.023.244.43.50.00.00.0234.6

19810.03.717.641.825.537.935.24.424.10.00.00.0190.2

19820.06.432.296.3109.424.918.047.916.20.00.00.0351.3

19833.918.861.529.09.318.345.87.812.90.00.00.0207.3

19840.00.07.228.922.68.741.61.14.70.00.00.0114.8

19850.028.2106.711.321.229.425.710.70.30.00.00.0233.5

19860.00.015.734.116.878.925.937.58.40.00.00.0217.3

19870.06.541.916.21.619.522.20.01.30.00.00.0109.2

19880.019.91.327.391.334.067.731.70.03.80.00.0277.0

19890.03.93.741.03.711.286.90.30.50.20.00.0151.4

19900.00.039.122.76.955.219.616.90.10.00.00.0160.5

19910.01.04.910.430.236.482.50.70.00.00.00.0166.1

19920.08.059.524.448.554.624.111.015.10.30.00.0245.5

19930.00.092.020.552.718.624.9112.197.40.00.00.0418.2

19940.024.126.220.738.024.022.010.00.00.00.00.0165.0

19950.011.166.734.925.461.928.224.25.711.50.00.0269.6

19963.40.40.76.646.310.976.63.619.20.00.00.0167.7

19972.01.28.251.451.642.025.73.62.90.00.00.0188.6

19980.013.954.763.469.917.317.27.93.20.00.00.0247.5

19990.00.00.06.840.127.72.48.80.00.00.00.185.9

20000.08.40.223.526.32.26.94.410.90.00.00.082.8

20010.019.725.157.123.825.829.824.07.10.00.30.0212.7

20021.10.313.029.531.28.848.921.94.60.00.00.0159.3

20030.025.825.444.817.629.319.315.23.00.00.00.0180.4

20040.03.946.376.344.671.80.636.114.40.00.00.0294.0

20050.00.07.314.342.754.525.00.03.80.00.00.0147.6

200615.20.00.01.062.1116.80.068.828.00.00.00.0291.9

20070.018.11.018.339.944.17.922.557.00.00.00.0208.8

20080.00.00.01.726.924.040.80.00.00.00.00.093.4

20090.011.020.11.724.54.620.823.40.00.00.00.0106.1

20104.432.837.518.715.524.427.215.826.90.00.00.0203.2

20110.01.20.337.140.15.212.634.01.30.00.00.0131.8

20120.00.06.142.921.06.319.72.22.40.00.00.0100.6

20130.04.154.327.955.019.00.928.025.10.00.00.0214.3

20140.00.028.646.121.32.140.84.70.60.00.00.0144.2

20150.03.78.220.635.026.935.621.011.60.80.00.0163.4

32.5313.5926.41069.11255.01151.21052.2706.6412.216.60.30.1المجموع الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5115-1981) من بٌجً للفترة لمحطة  ٌوم\ساعة الفعلً الشمسً للسطوع والشهرٌة السنوٌة  المعدالت( 13)ملحق

 

 

 

المعدل السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

19808.47.57.15.55.15.46.77.09.911.811.811.58.141666667

198110.38.46.54.85.95.86.88.29.712.111.711.38.458333333

198210.07.86.75.54.57.26.96.59.511.811.811.38.3

19839.27.85.45.55.46.07.17.17.310.811.711.37.883333333

198410.38.36.65.66.16.95.77.88.67.97.29.47.533333333

19859.67.14.36.54.75.77.47.910.012.312.211.38.25

198610.79.16.86.06.06.17.47.711.012.012.011.68.866666667

198710.17.85.65.77.17.06.38.99.89.610.810.28.241666667

19889.57.87.73.83.35.97.66.211.612.112.411.68.291666667

198910.73.96.85.46.97.86.69.310.812.212.111.68.675

199010.48.36.15.65.55.78.38.610.912.411.811.48.75

199110.78.27.05.84.15.55.97.68.710.69.69.87.791666667

199210.07.86.94.75.04.37.18.07.311.111.110.97.9

199310.49.45.94.06.46.48.18.07.011.211.411.28.283333333

199410.57.86.64.85.17.27.18.59.812.112.011.68.591666667

19959.47.74.95.54.86.28.87.59.812.312.211.68.391666667

199610.59.07.95.74.166.97.28.812.512.111.58.516666667

199710.18.36.36.15.88.07.28.410.312.112.311.88.891666667

199810.37.56.24.94.06.67.88.610.412.411.911.48.5

199910.59.77.56.15.87.68.49.69.310.610.010.58.8

200010.58.56.94.85.58.37.86.38.28.68.410.57.858333333

20018.38.67.34.46.06.87.98.910.812.612.111.78.783333333

200210.19.36.74.66.07.97.26.911.412.412.311.88.883333333

200310.55.69.03.64.47.25.88.110.312.111.811.48.316666667

200410.68.76.85.67.28.17.67.79.311.812.111.99.0

200510.17.85.94.75.44.37.49.410.711.311.99.68.2

20069.87.16.65.56.46.47.28.07.012.212.29.88.2

200710.09.17.94.77.15.58.39.27.312.611.811.38.7

200810.38.35.64.05.07.08.57.210.49.612.010.68.2

20099.57.85.74.84.76.77.27.59.89.68.710.37.7

20109.28.26.74.45.96.56.67.09.112.111.711.78.3

201110.18.87.25.66.17.05.88.68.710.711.111.08.4

20129.87.35.34.84.85.06.67.37.69.38.89.37.2

20138.76.64.73.53.95.86.47.27.18.710.010.66.9

20149.98.34.84.44.27.07.27.28.07.511.310.67.5

201510.77.97.34.95.16.27.07.89.011.011.311.08.3

9.9934427.9758966.4766675.0498215.3713166.4741667.1834957.99.30811111.1651411.2644110.99585المعدل الشهري



 

  
 161 

 املالحق  .......................................................................... 
 (5112-1651) من للفترةبٌجً  لمحطة( ملم) نتح \التبخر لكمٌات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 11)ملحق

 

 

 

 

 

 

المجموع السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

1980284.917586.64139.859107.0.178.8290.6379414.8391.42340.9

1981273.3179.973.439.847.158102.4183.7274.3384.9440.5408.22465.5

1982290.8173.699.644.228.264.3112.5122.6233338.5375.8373.22256.3

1983265.8148.850.635.539.155.6111.8160.9273.1343.9384.4391.12260.6

1984292.8214.5110.454.159.3122.1175.3252.1324.2412.5426.4395.52839.2

1985279.6202.956.552.837.463.6120180.6278.6346.3417.3389.32424.9

1986285.5194.299.551.657.562.6122.4184.2310.9386.2396.3358.92509.8

1987256.1175.865.845.971.795.9128.9219.9317.4376440.1388.42581.9

1988296.1173.1102.743.233.770.1114.8157.8338.8391.6439.5403.32564.7

1989301.1205.7109.165.169.1101.8133.3254.8370.5447.4502.34513011.2

1990298.3233.383.938.955.965.6162.1221.9376.3477.5541.6499.43054.7

1991365.1215.3106.464.332.460109.5233373.3449.4532.1468.13008.9

1992339.3178.9101.736.544.149.3111.3186.4262412.4493.8467.52683.2

1993329.4239.680.930.749.665.8146.1168.4214.6372.1436.8370.82504.8

1994302.2174.773.931.432.665.4125.5219.8322.1414.5428.8376.72567.6

1995247.3145.544.332.633.954119.6158.8311.6352.2388.8396.62285.2

1996278.5173.893.649.23982.199.3183.1302.1409.1465409.72584.5

1997287.9171.881.24345.662.6100.4178.1277.5362.4410.2355.22375.9

1998248.9136.751.329.424.447.697.8162256.6396.5435356.32242.5

1999289.8181.382.362.736.263.1133.2208.9324.3381396.3371.92531

2000262.1161.274.23540.272.3129.3219.2304.8369425.1395.92488.3

200127514771.829.73660.9107.1195.7318.9410.9426.6406.12485.7

2002229.714970.93756.5113.9218.5351254.2320.9326.8350.82479.2

2003273.7159.563.528.752.482.699.5222214.6352428.24412417.7

2004287.3186.474.242.666.768.2101.6188.5372386376.3391.42541.2

2005259.6208.670.948.288.364.888.7177.8290287.1311.9253.82149.7

2006145.1161128.311987125.3160.9178.8247.5323.2393.2504.42573.7

2007372.6287.3121.268.970.397.5141206377.7495401.8520.33159.6

2008386192.29144.53392243.2343.2424.3452.8352.6327.82982.6

2009290.1171.17645.149.283.2158.6197249.6275.9302.2322.52220.5

2010212.8115.952.553.579.1134.2227.7172.8228.8311.7397.4396.42382.8

2011346.5232.169.541.226.850.4132183.6244386389.7352.62454.4

2012278136.460.538.327.864.5109.2190.8237277365.9349.42134.8

2013225.9196.86035.536.43994.6166.3268317.2437.33762253

2014271.7170.867.84136.749.7111.3177.6279351.6429.6296.82283.6

2015287.4116.595.730.939.862.3133.7195.8218.4391.5396.8372.72341.5

10216.26486.22901.716311702.82629.34583.17181.910560.613541.214927.214080.4المجموع الشهري



 

  
 161 

 املالحق  .......................................................................... 
 (5112-1651) من للفترةبٌجً  لمحطة ثا\م  الرٌاح لسرعة والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 12)ملحق

 

 

 

 

 

 

المعدل السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

198021.21.91.11.322.33.33.13.53.13.32.341666667

19812.11.41.51.51.31.81.722.53.13.33.32.125

19821.21.31.40.91.31.21.91.42.33.33.23.71.925

19831.61.91.51.11.81.622.73.54.95.35.12.75

198432.920.71.21.62.32.82.64.13.93.42.541666667

198521.61.21.51.22.71.72.32.13.33.82.12.125

19861.91.71.21.91.11.72.12.92.13.33.12.52.125

19871.51.61.11.11.21.72.22.42.332.72.31.925

19881.91.61.521.61.72.52.42.632.92.22.158333333

19892.11.61.31.50.91.32.11.82.73.53.62.72.091666667

19902.32.11.41.21.42.42.72.43.34.13.53.42.516666667

19912.71.510.90.922.32.442.93.93.12.3

19922.11.21.40.81.62.51.61.62.22.84.12.82.058333333

19931.51.11.61.41.31.91.82.52.72.83.22.42.016666667

199421.31.42.11.11.52.32.82.53.74.23.22.341666667

19951.71.322.11.41.82.32.13.33.23.93.72.4

19962.31.31.50.71.82.12.52.92.53.53.52.92.291666667

19972.61.81.41.61.61.92.632.53.24.24.32.558333333

19981.61.40.811.81.72.22.22.43.23.62.22.008333333

19992.51.20.61.111.52.42.63.43.33.83.32.225

200021.71.111.71.72.43.42.83.73.32.72.291666667

200121.40.811.51.62.32.72.83.43.52.62.133333333

200221.30.81.81.51.72.22.72.82.822.42

20031.30.80.51.71.21.31.52.80.91.61.91.31.4

20041.40.30.40.70.91.40.92.11.11.92.21.61.241666667

20050.20.60.40.20.60.30.77.10.81.51.81.21.283333333

20061.20.40.40.40.40.80.70.80.611.410.758333333

20070.50.50.70.70.80.50.51.20.70.90.80.60.7

20080.70.40.30.40.30.80.80.80.81.411.10.733333333

20090.90.60.30.60.30.810.90.81.11.40.70.783333333

20100.70.60.30.40.90.70.90.80.91.91.610.891666667

20110.90.60.30.60.60.91.21.21.21.71.61.31.008333333

20120.30.50.40.611.21.11.21.61.31.310.958333333

20130.810.60.61.60.91.41.11.21.81.911.158333333

20141.10.61.10.61.10.91.410.73.91.611.25

20151.40.91.40.81.31.71.91.92.72.82.92.31.833333333

1.320.8950.7050.8251.0951.221.532.121.662.2952.2651.775المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 (5112-1651) من للفترة بٌجً لمحطة)%(  النسبٌة للرطوبة والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 13)ملحق

 

 

 

 

 

 

المعدل السنويابتموزحزيرانمايسنيساناذارشباطك2ك1ت2ت1ايلولالسنة

198027476178737362483025252647.91666667

198132467282827474494330272953.33333333

198234506381887567695033363556.75

198343637986817665564432293057

198432385681745361433727293246.91666667

198534498381857360543729262853.25

198633477082777964573935293353.75

198736527578716365453530293150.83333333

198834585777847168583631262852.33333333

198931515874715964443330263047.58333333

199033446979737553493027252848.75

199132435569836971463832333550.5

199239545984787967534933303154.66666667

199334447185776958605531262853.16666667

199433487186847162523630313152.91666667

199536537780827762583532303054.33333333

199634375265786468443722202545.5

199735435778796564443530273449.25

199836537689857164513825252653.25

199932385559766647432928272743.91666667

200034455475755746393025232443.91666667

200131466184817066513527282750.58333333

200234415576756355563425232646.91666667

200329405864777154503729272847

200431336372746760494227293048.08333333

200531376762717254393124232844.91666667

200633414856716652523924262444.33333333

200730465059665849443324242742.5

200830425458605947413123242441.08333333

200932455958585349433024262441.75

201034456974666656503928252448

201130435064776451523927263146.16666667

201240505861686553504031293148

201337416174857557495132252751.16666667

201434457570867155494224312850.83333333

201534407170776959524028272849.58333333

33.4444445.563.0277873.6388976.333336859.1388949.6944437.7528.166672728.55556المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 (5112 -1661) من للفترة  الطوز لمحطة(° م)االعتٌادٌة الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 14)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المعدل السنوي

1991 6.3 7 11.2 17.9 24.8 30.3 32.4 33.7 30.0 24.2 17.8 9.7 20.4

1992 6.0 7.4 11.0 18.1 24.6 30.5 32.2 33.9 30.0 23.9 15.5 8.5 20.1

1993 8.2 9.7 14.1 19.9 25.1 31.2 34.8 34.5 29.7 25.0 14.2 12.1 21.5

1994 11.6 11.1 16.2 23.4 27.8 31.4 34.0 32.5 32.1 25.4 15.6 7.6 22.4

1995 10.4 12.1 15.4 19.7 28.5 32.3 33.2 32.8 28.8 23.5 15.4 10.1 21.8

1996 11.0 12.8 14.4 20.1 29.2 31.8 36.6 34.3 29.5 24.3 17.8 14.0 23.0

1997 9.5 8.5 11.9 19.3 28.4 33.4 34.3 32.5 29.5 24.8 16.4 10.5 21.6

1998 7.6 10.7 14.2 21.2 28.1 35.2 36.8 37.5 30.9 25.0 20.2 13.8 23.4

1999 11.7 12.5 16.6 22.3 29.5 33.8 36.4 37.2 31.2 25.9 16.5 11.6 23.8

2000 8.6 10.7 14.8 24.2 29.0 34.0 39.5 37.2 31.0 23.1 16.4 10.9 23.3

2001 9.8 11.9 18.0 22.3 27.8 33.7 36.6 37.0 32.1 25.9 16.1 12.4 23.6

2002 8.6 12.9 17.2 20.3 28.0 33.8 34.8 34.3 31.2 26.5 17.1 11.8 23.0

2003 9.2 11.7 17.6 21.3 27.9 33.8 35.7 35.7 31.7 26.2 16.6 12.4 23.3

2004 8.9 12.9 17.4 20.8 28.0 33.8 35.3 35.0 31.4 26.4 16.9 12.4 23.2

2005 9.4 10.1 14.1 23.2 27.9 33.2 36.8 34.7 30.5 24.7 15.2 14.8 22.9

2006 9.3 12.3 16.7 22.9 29.1 35.3 35.9 37.8 31.0 25.9 14.7 9.2 23.3

2007 8.0 11.6 15.4 19.8 31.0 35.0 37.2 36.7 32.1 27.3 16.6 10.5 23.4

2008 6.3 10.9 20.1 25.3 28.1 34.3 36.6 37.5 32.8 24.7 17.2 11.7 23.8

2009 9.1 13.8 16.5 21.0 29.3 35.1 35.6 35.4 29.9 25.7 15.8 12.9 23.3

2010 12.7 13.1 17.7 22.1 28.9 35.3 37.8 38.5 33.2 26.6 18.7 12.4 24.8

2011 9.3 12.9 15.5 21.9 28.2 34.5 37.4 36.4 31.4 23.5 13.0 9.3 22.8

2012 8.9 10.7 13.5 24.2 29.9 35.3 38.0 36.3 32.2 26.1 18.1 11.5 23.7

2013 9.6 12.8 16.9 22.9 27.3 33.5 36.0 35.3 30.5 23.6 16.8 8.9 22.8

2014 15.4 10.9 11.0 16.0 21.5 26.4 27.5 36.4 31.4 25.1 16.5 11.0 20.8

2015 11.2 12.1 14.9 21.4 27.2 33.0 35.3 36.6 31.7 25.0 16.6 10.6 23.0

المعدل الشهري 9.5 11.3 15.3 21.3 27.8 33.2 35.5 35.6 31.0 25.1 16.5 11.2
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5112 -1661) من للفترة  الطوز لمحطة(° م)العظمى الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 15)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المعدل السنوي

1991 10.3 11.0 17.0 24.5 31.0 38.0 41.0 41.2 37.9 30.2 23.5 13.9 26.6

1992 10.1 11.2 16.1 24.2 30.9 37.6 40.5 41.5 37.4 31.4 20.8 12.2 26.2

1993 12.7 14.8 19.8 25.2 30.8 38.8 43.3 42.0 38.3 31.8 19.0 16.7 27.8

1994 15.7 15.8 21.4 29.7 34.6 38.8 41.2 40.6 38.4 31.5 19.3 11.7 28.2

1995 15.1 16.6 21.0 25.2 35.1 39.0 40.5 41.4 36.5 30.8 21.7 15.5 28.2

1996 14.6 17.5 19.0 25.9 35.6 38.7 44.2 42.3 37.1 30.5 23.9 18.4 29.0

1997 14.3 14.2 17.4 25.2 34.8 40.1 41.6 39.8 36.7 31.0 21.6 14.6 27.6

1998 11.2 15.8 19.1 27.8 34.6 42.3 44.2 45.1 38.4 33.1 27.6 20.3 30.0

1999 16.7 18.3 22.8 28.8 36.5 40.8 43.2 44.3 38.2 32.8 22.8 17.3 30.2

2000 13.3 16.3 21.0 30.3 35.5 40.9 46.5 44.4 38.2 30.0 22.4 15.0 29.5

2001 15.1 16.9 24.0 28.5 34.5 40.7 43.7 44.3 39.3 32.7 22.7 17.1 30.0

2002 12.9 18.6 23.1 25.7 34.5 40.3 43.4 41.3 38.5 33.4 24.4 13.4 29.1

2003 15.8 17.2 20.1 27.7 33.6 42.2 43.9 42.2 40.0 34.8 21.7 15.3 29.5

2004 14.6 15.4 20.4 29.2 34.5 40.0 44.4 42.8 38.0 31.9 22.4 21.3 29.6

2005 14.6 15.4 20.2 29.2 34.5 40.0 44.4 42.8 38.1 31.9 22.4 21.1 29.6

2006 14.1 17.0 23.2 27.4 35.4 42.7 41.3 45.2 38.1 31.7 21.7 15.3 29.4

2007 13.3 16.6 29.0 25.1 37.1 41.5 43.6 43.7 40.6 31.4 24.0 17.3 30.3

2008 11.7 16.6 26.7 31.8 34.7 41.0 43.7 44.5 39.1 31.0 23.3 17.5 30.1

2009 15.3 19.3 21.8 26.9 35.4 40.9 42.0 42.3 36.6 32.9 21.3 17.8 29.4

2010 17.6 18.5 23.4 28.0 35.0 42.0 45.1 45.8 41.2 34.1 28.0 20.5 31.6

2011 14.4 15.7 22.2 28.1 34.6 41.3 44.6 43.8 38.9 30.4 20.2 16.9 29.3

2012 14.6 16.2 19.5 30.4 36.0 41.9 44.4 43.2 39.6 32.6 23.5 16.9 29.9

2013 15.2 18.5 23.2 30.0 33.5 40.1 43.3 42.7 38.4 31.0 21.9 14.2 29.3

2014 15.4 17.9 22.7 29.5 36.1 41.0 43.7 44.0 38.4 31.4 21.6 17.5 29.9

2015 15.2 17.8 22.6 28.7 36.9 40.9 45.4 43.9 39.3 31.9 23.0 17.2 30.2

المعدل الشهري 14.1496 16.4 21.5 27.7 34.6 40.5 43.3 43.0 38.4 31.8456 22.5904 16.594
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 (5112 -1661) من للفترة  الطوز لمحطة(° م)الصغرى  الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 16)ملحق      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المعدل السنوي

1991 2.0 3.5 6.0 11.8 18.0 23.6 23.7 26.0 22.8 18.2 12.1 5.5 14.4

1992 1.9 3.6 5.9 12.0 18.2 23.3 23.8 26.3 22.5 16.3 10.2 4.8 14.1

1993 3.6 4.6 8.3 14.6 19.3 23.6 26.3 26.9 21.0 18.1 9.3 7.5 15.3

1994 7.5 6.3 10.9 17.0 21.0 24.0 26.8 24.3 25.7 19.3 11.8 3.4 16.5

1995 5.6 7.6 9.8 14.2 21.9 25.6 25.8 24.1 21.1 16.2 9.0 4.6 15.5

1996 7.3 8.1 9.8 14.2 22.7 24.8 28.9 26.3 21.8 18.0 11.6 9.6 16.9

1997 5.4 3.2 7.2 13.5 21.4 25.5 25.5 24.3 21.4 19.2 12.3 7.3 15.5

1998 4.4 6.4 9.9 14.7 21.1 26.4 28.9 29.3 23.0 17.5 14.3 8.6 17.0

1999 7.5 7.3 10.8 15.1 21.2 26.0 28.4 29.0 23.7 19.4 11.3 6.8 17.2

2000 4.6 5.6 8.5 18.2 22.2 26.5 31.7 28.7 24.0 16.7 11.6 7.2 17.1

2001 5.1 7.5 12.4 15.6 20.0 25.1 27.9 28.5 24.2 18.6 10.3 8.6 17.0

2002 5.1 7.9 11.8 15.5 20.9 25.8 28.4 26.3 23.2 20.4 12.2 5.3 16.9

2003 5.2 6.9 8.3 14.7 24.3 26.1 28.0 26.3 23.0 17.8 9.6 5.2 16.3

2004 5.6 4.9 9.9 13.7 20.3 25.0 27.4 26.6 23.6 18.8 9.9 2.3 15.7

2005 4.8 9.3 10.2 16.4 20.5 24.6 27.7 28.7 32.6 17.4 9.1 8.1 17.5

2006 5.0 8.1 10.1 16.9 21.9 26.0 26.8 29.1 22.4 16.5 8.7 3.5 16.3

2007 2.8 6.9 9.5 14.3 24.1 26.8 30.2 29.1 22.4 19.7 10.2 4.5 16.7

2008 1.7 5.6 13.0 17.9 20.1 26.1 28.0 29.5 25.8 18.3 11.0 5.8 16.9

2009 3.6 8.7 11.3 14.8 22.1 28.4 28.0 26.9 22.8 18.7 11.4 9.2 17.2

2010 8.7 8.9 12.8 15.9 22.5 27.3 28.8 30.5 24.8 19.7 11.8 6.5 18.2

2011 5.2 6.4 9.0 15.4 21.2 26.4 28.8 27.9 22.9 16.4 7.0 3.2 15.8

2012 3.6 5.6 7.3 17.3 21.9 26.5 30.0 27.6 23.4 19.3 13.4 7.3 16.9

2013 5.1 7.9 9.6 14.8 20.3 25.1 27.3 25.4 21.6 16.6 12.8 4.6 15.9

2014 5.8 5.8 11.1 15.9 22.1 25.6 27.7 26.7 22.3 16.9 9.7 7.5 16.4

2015 4.1 6.1 9.0 13.4 21.3 25.1 28.4 27.6 23.0 17.8 10.9 5.8 16.0

المعدل الشهري 4.8 6.5 9.7 15.1 21.2 25.6 27.7 27.3 23.4 18.1 10.9 6.1 16.4
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112-1661) من للفترة الطوز لمحطة( ملم)لألمطار والشهرٌة السنوٌة المجامٌع( 51)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المجموع السنوي

1991 70.0 51.0 48.9 15.0 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 23.0 77.9 367.3

1992 72.3 85.0 58.3 10.0 43.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 116.9 91.4 477.1

1993 95.2 27.5 15.1 196.8 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 28.4 37.0 478.2

1994 93.7 17.0 46.8 52.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 127.4 51.6 420.0

1995 36.9 88.0 43.7 57.8 13.6 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 2.2 18.6 266.2

1996 94.7 23.3 64.3 17.8 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 1.5 60.3 284.8

1997 56.2 31.5 41.0 23.4 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 106.5 108.1 383.4

1998 100.1 27.7 51.5 13.1 3.2 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 200.6

1999 43.7 64.9 2.7 1.8 9.5 0.0 0.3 0.0 0.0 7.4 1.2 28.7 160.2

2000 37.7 12.4 8.0 13.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 17.2 70.7 189.3

2001 56.6 17.9 59.5 13.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 60.7 216.3

2002 97.6 6.9 60.1 17.6 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 26.9 87.0 309.0

2003 29.9 26.0 27.4 11.9 5.6 0.9 0.1 0.0 0.0 7.1 52.3 45.7 206.8

2004 65.9 53.1 31.5 13.5 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.3 41.1 228.8

2005 70.0 26.4 58.5 23.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 8.5 3.0 190.9

2006 52.1 117.3 1.0 72.8 19.6 8.9 0.0 0.0 0.0 29.3 22.9 2.5 326.4

2007 58.5 56.3 7.7 63.5 5.4 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.3 200.6

2008 54.7 27.1 8.4 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 1.4 55.2 16.8 0.8 172.8

2009 15.2 7.0 18.2 32.6 9.0 2.7 0.0 0.0 0.2 46.0 49.1 26.9 206.9

2010 10.9 44.6 37.1 40.4 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 2.0 49.2 232.4

2011 52.8 11.7 9.0 27.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.7 13.0 130.3

2012 28.9 13.0 28.0 9.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 65.9 19.6 170.2

2013 151.9 10.4 2.0 11.9 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 72.6 376.2

2014 51.6 10.3 37.8 14.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 50.2 62.0 252.0

2015 20.6 38.1 36.4 0.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 53.2 57.0 292.7

المجموع الشهري 60.7 35.8 32.1 30.2 11.7 0.9 0.0 0.0 0.3 17.9 36.4 43.6 269.6
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112-1661) من للفترة الطوز لمحطة  ٌوم\ساعة الفعلً الشمسً للسطوع والشهرٌة السنوٌة  المعدالت( 51)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y/M JAN FEB MAR APR  MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC المعدل السنوي

1991 5.2 4.4 8.0 8.5 8.6 11.8 12.5 11.2 10.8 8.5 7.3 4.9 8.5

1992 4.8 4.5 7.4 8.3 8.8 11.4 12.2 11.6 10.5 9.4 6.1 3.9 8.2

1993 6.1 6.4 8.2 8.5 7.8 12.4 12.3 11.7 10.4 7.9 5.8 4.4 8.5

1994 5.1 6.8 7.4 8.6 10.6 12.8 12.6 12.0 9.8 7.8 4.5 4.8 8.6

1995 5.5 6.5 8.0 7.8 10.7 12.8 12.6 12.2 10.5 9.1 7.5 5.8 9.1

1996 4.3 5.6 6.8 8.9 9.9 12.7 12.3 12.0 10.4 8.3 6.9 4.3 8.5

1997 5.9 7.7 7.2 8.8 10.2 12.2 12.4 12.0 10.7 7.9 6.1 4.2 8.8

1998 3.9 6.3 7.2 8.7 10.7 12.7 12.5 12.0 10.6 9.5 6.9 5.9 8.9

1999 5.5 6.8 8.1 10.1 9.8 11.3 10.6 11.4 10.6 8.3 6.2 5.2 8.7

2000 4.8 7.3 8.2 7.5 9.8 11.1 9.9 11.4 9.9 8.8 7.0 4.0 8.3

2001 6.4 6.4 7.8 8.9 10.7 13.2 12.4 11.7 10.4 9.0 6.9 4.0 9.0

2002 5.3 6.9 7.7 8.8 10.2 12.1 11.6 11.7 10.4 8.7 6.6 4.7 8.7

2003 5.2 6.7 6.6 8.8 10.2 12.1 11.4 11.6 10.4 8.9 6.7 4.8 8.6

2004 5.4 6.8 8.0 8.7 10.0 12.7 12.4 12.2 10.8 7.6 5.8 5.9 8.9

2005 5.3 6.2 7.6 8.8 10.2 11.6 11.7 11.0 10.7 8.7 7.6 7.0 8.9

2006 5.0 5.5 8.4 7.4 9.9 12.6 8.1 10.9 10.8 7.5 8.1 6.3 8.4

2007 6.4 6.1 7.8 7.8 8.4 12.2 10.3 11.4 10.9 8.6 8.0 6.8 8.7

2008 6.3 6.2 6.8 8.4 10.3 11.2 10.3 10.2 7.9 7.3 8.1 7.0 8.3

2009 7.2 6.2 7.7 7.1 8.4 9.0 10.6 11.2 10.2 8.0 6.0 4.7 8.0

2010 5.4 4.9 7.7 7.9 9.1 10.8 11.4 10.9 9.9 8.8 7.6 6.4 8.4

2011 5.8 6.2 8.5 6.7 8.8 10.8 11.1 11.5 10.5 8.2 7.4 6.7 8.5

2012 5.9 6.2 7.2 8.7 8.6 11.3 11.4 11.1 10.5 7.4 5.8 5.7 8.3

2013 5.4 7.3 7.5 8.9 8.7 11.5 11.9 11.6 10.5 9.0 5.7 5.2 8.6

2014 5.4 8.0 7.1 7.9 9.3 11.1 12.0 11.7 9.3 7.5 7.1 4.8 8.4

2015 6.0 6.6 8.3 9.8 9.2 11.1 12.1 11.3 9.5 6.5 7.0 6.1 8.6

المعدل الشهري 5.5 6.3 7.6 8.4 9.6 11.8 11.5 11.5 10.3 8.3 6.7 5.3 8.6
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112-1661) من للفترةالطوز لمحطة( ملم) نتح \التبخر لكمٌات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 55)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المجموع السنوي

1991 35 40 120 191 280 376 377 371 277 215 138 167 2585

1992 36 33 120 193 279 381 379 363 281 172 70 32 2338

1993 49 68 138 175 251 366 415 373 265 164 60 38 2360

1994 40 70 136 210 352 415 421 375 301 183 54 33 2589

1995 50 63 124 184 355 409 408 378 250 192 112 54 2579

1996 57 78 101 186 303 389 471 405 285 212 107 66 2660

1997 43 72 124 190 308 387 419 379 261 169 71 45 2466

1998 47 70 124 189 251 393 427 382 272 181 116 85 2537

1999 47 79 122 192 314 398 429 384 274 187 92 52 2570

2000 49 72 119 188 306 395 431 386 268 188 99 67 2569

2001 39 66 117 155 236 297 284 350 260 193 79 39 2114

2002 28 72 104 84 240 233 266 221 177 124 75 39 1664

2003 42 72 117 162 269 343 367 344 250 175 92 56 2291

2004 41 72 116 156 273 333 355 337 246 174 88 51 2241

2005 40 71 114 149 265 320 341 328 240 171 87 50 2176

2006 59 71 114 141 257 305 323 316 235 167 84 47 2118

2007 42 72 113 138 261 307 330 309 230 162 85 49 2098

2008 59 71 115 149 265 322 343 327 240 170 108 51 2220

2009 48 71 185 217 264 317 338 323 238 169 84 50 2306

2010 50 71 121 159 262 314 335 321 237 168 160 49 2247

2011 51 71 130 161 262 313 334 319 236 167 101 49 2194

2012 50 71 133 165 263 315 336 320 236 167 108 50 2213

2013 52 71 137 170 263 316 337 322 238 168 112 51 2237

2014 68 82 133 239 339 372 430 321 380 191 101 55 2712

2015 68 72 120 232 365 436 504 450 387 225 117 57 3033

المجموع الشهري 1189 1722 3094 4373 7083 8751 9403 8702 6565 4453 2400 1380
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112-1661) من للفترة الطوز لمحطة ثا\م  الرٌاح لسرعة والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 53)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المجموع السنوي

1991 35 40 120 191 280 376 377 371 277 215 138 167 2585

1992 36 33 120 193 279 381 379 363 281 172 70 32 2338

1993 49 68 138 175 251 366 415 373 265 164 60 38 2360

1994 40 70 136 210 352 415 421 375 301 183 54 33 2589

1995 50 63 124 184 355 409 408 378 250 192 112 54 2579

1996 57 78 101 186 303 389 471 405 285 212 107 66 2660

1997 43 72 124 190 308 387 419 379 261 169 71 45 2466

1998 47 70 124 189 251 393 427 382 272 181 116 85 2537

1999 47 79 122 192 314 398 429 384 274 187 92 52 2570

2000 49 72 119 188 306 395 431 386 268 188 99 67 2569

2001 39 66 117 155 236 297 284 350 260 193 79 39 2114

2002 28 72 104 84 240 233 266 221 177 124 75 39 1664

2003 42 72 117 162 269 343 367 344 250 175 92 56 2291

2004 41 72 116 156 273 333 355 337 246 174 88 51 2241

2005 40 71 114 149 265 320 341 328 240 171 87 50 2176

2006 59 71 114 141 257 305 323 316 235 167 84 47 2118

2007 42 72 113 138 261 307 330 309 230 162 85 49 2098

2008 59 71 115 149 265 322 343 327 240 170 108 51 2220

2009 48 71 185 217 264 317 338 323 238 169 84 50 2306

2010 50 71 121 159 262 314 335 321 237 168 160 49 2247

2011 51 71 130 161 262 313 334 319 236 167 101 49 2194

2012 50 71 133 165 263 315 336 320 236 167 108 50 2213

2013 52 71 137 170 263 316 337 322 238 168 112 51 2237

2014 68 82 133 239 339 372 430 321 380 191 101 55 2712

2015 68 72 120 232 365 436 504 450 387 225 117 57 3033

المجموع الشهري 1189 1722 3094 4373 7083 8751 9403 8702 6565 4453 2400 1380
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5115-1991) للفترة  الطوز  لمحطة)%(  النسبٌة للرطوبة والسنوٌة الشهرٌة المعدالت(  54)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. المعدل السنوي

1991 75 76 66 57 46 29 27 28 27 52 58 81 52

1992 76 76 67 56 45 30 26 27 29 36 67 84 52

1993 72 70 55 59 49 29 26 29 30 41 72 81 51

1994 79 67 60 47 33 26 29 28 29 47 78 73 50

1995 78 74 63 57 34 34 32 30 38 39 51 70 50

1996 76 68 70 52 37 29 27 29 35 38 53 70 49

1997 77 65 69 55 38 27 29 36 34 51 77 86 54

1998 85 75 73 60 40 30 30 29 37 41 50 62 51

1999 73 72 50 49 31 32 29 28 32 40 52 70 47

2000 73 61 47 39 33 27 24 28 30 46 57 82 46

2001 76 67 66 51 35 27 25 25 29 34 47 75 46

2002 78 63 52 59 33 23 24 28 32 42 50 75 47

2003 77 68 58 52 34 28 26 28 32 41 51 73 47

2004 75 66 51 45 36 27 22 27 25 29 63 65 44

2005 69 67 56 43 32 33 24 27 32 30 50 49 43

2006 69 69 50 50 36 20 22 21 25 42 53 52 42

2007 71 73 57 52 34 26 26 21 28 31 43 53 43

2008 62 57 41 34 32 23 22 22 29 43 58 53 40

2009 53 54 49 49 30 26 27 24 31 37 71 75 44

2010 70 65 65 53 41 28 23 26 28 38 43 60 45

2011 80 63 45 44 32 21 20 23 26 38 54 59 42

2012 70 57 49 38 27 21 19 21 24 40 70 78 43

2013 72 71 51 43 39 21 21 22 27 32 74 76 46

2014 77 69 59 48 34 28 22 23 27 37 62 70 46

2015 74 65 54 45 35 24 21 23 26 37 61 69 44

المعدل الشهري 74 67 57 49 36 27 25 26 30 39 59 70
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112 -1656) من للفترة  تكرٌت لمحطة(° م)االعتٌادٌة الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 52)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198969.816.625.330.333.737.336.331.225.216.29.123.083333

19907.110.315.621.128.933.33734.431.324.617.511.122.683333

199189.815.423.126.534.135.434.230.624.516.88.922.275

19925.67.711.819.925.732.434.335.230.623.814.78.120.816667

19937.39.314.620.625.932.636.535.831.525.513.811.522.075

199410.911.316.824.728.933.235.534.53225.714.97.322.975

19959.912.116.120.829.933.335.235.530.52415.29.822.691667

199610.212.614.620.930.333.438.136.53123.717.213.123.466667

19979.58.512.520.629.634.535.733.530.124.916.110.722.183333

19987.910.514.722.7293637.838.33225.219.212.823.841667

199911.11316.822.730.134.436.837.231.225.215.91123.783333

20008.210.91524.428.833.539.237.330.922.915.810.523.116667

20019.6511.9515.923.5529.4533.953837.2531.0524.0515.8510.7523.45

20028.412.617.22128.133.937.335.332.126.515.69.323.108333

200311.413.914.822.27530.23434.736.27531.57524.915.39.823.260417

200410.511.317.821.427.833.837.135.232.126.715.88.223.141667

20058.910.116.323.728.232.936.935.230.924.115.313.523

20068.812.617.822.129.436.436.738.431.625.914.78.523.575

20077.711.816.220.332.335.137.136.93326.716.59.923.625

20086.210.9202528.234.436.837.432.824.416.510.423.583333

20098.213.616.321.228.934.235.635.730.225.815.91323.216667

201012.613.618.322.729.235.138.238.834.227.11912.825.133333

20119.611.816.322.628.634.737.336.831.923.613.39.422.991667

20128.710.914.224.630.235.638.136.532.426.218.611.723.975

201310.113.917.724.127.733.936.336.131.52317.2923.375

20148.69.91826.822.832.735.635.630.925.81813.823.208333

20157.98.817.624.326.833.538.936.431.227.619.81223.733333

8.911.216.122.728.63436.836.231.525.116.310.6المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112 -1656) من للفترة  تكرٌت لمحطة(° م)العظمى الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 53)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198913.617.622.933.537.641.345.744.739.332.822.614.830.533333

1990131621.727.335.640.544.242.239.131.824.817.229.45

199112.215.220.629.1334142.441.738.53123.913.828.533333

199210.211.817.326.132.138.741.542.338.232.320.61226.925

199312.81520.9273239.444.143.339.332.419.716.628.541667

199416.11722.931.835.640.242.542.339.4322011.929.308333

199514.917.222.226.936.540.742.143.137.931.622.216.429.308333

199614.218.219.426.636.94045.643.838.23124.318.429.716667

199714.414.618.226.836.341.342.740.837.731.621.414.928.391667

199811.816.120.729.335.943.24545.939.633.327.220.130.675

199916.819.125.429.437.141.343.544.938.632.822.71730.716667

200013.717.421.730.735.540.746.444.538.631.922.615.129.9

200114.617.424.929.534.940.744.344.839.832.922.316.930.25

200213.619.324.32735.241.844.544.139.733.823.813.130.016667

200313.218.92125.737.440.143.645.638.933.822.415.329.658333

200415.516.725.527.934.741.144.242.740.634.522.214.730.025

200515.116.322.630.835.340.644.643.338.932.423.222.430.458333

200614.817.924.627.736.643.643.846.1403322.816.330.6

200713.917.722.526.638.142.144.644.241.434.924.61830.716667

20081317.528.132.435.341.344.444.940.331.223.617.630.8

200915.219.922.32835.541.14242.83732.921.918.729.775

201018.719.224.629.435.641.74546.141.43427.520.131.941667

201114.617.822.829.234.842.644.843.639.130.72016.129.675

201214.416.620.231.836.842.344.843.53932.823.717.130.25

201315.71923.930.734.140.3643.543.839.231.223.614.729.98

201415.51924.330.636.542.145.746.539.534.624.314.131.058333

201515.120.52431.735.742.346.944.838.932.825.91330.966667

14.3185217.3666722.5740729.0185235.5777841.1874144.1629643.9370439.1888932.5925923.103716.1592629.932284المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112 -1656) من للفترة  تكرٌت لمحطة(° م) الصغرى الحرارة لدرجات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 54)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

19890.23.310.816.821.824.827.927.222.51810.54.315.675

19901.95.49.514.6212528.925.922.517.411.45.915.78333

19914.24.410.416.619.426.12826.522.618.4114.616.01667

19921.646.212.919.225.126.127.522.815.49.94.614.60833

19932.64.57.614.32024.227.927.42318.396.715.45833

19946.55.810.517.520.724.627.725.924.419.510.72.916.39167

19955.57.29.614.522.425.927.426.622.816.39415.93333

19966.77.11014.422.925.729.428.223.216.611.28.717.00833

19975.32.26.91422.126.227.725.821.818.411.67.115.75833

19984.15.38.615.221.327.929.529.623.917.312.16.816.8

19995.97.110.316.122.326.629.629.123.418.19.46.117

20003.74.67.918.121.5253129.523.115.49.66.816.35

20015.26.512.316.42025.528.629.424.218.38.97.516.9

200246.710.715.420.525.929.227.624.719.511.15.416.725

20035.35.78.213.622.426.327.928.522.8199.25.816.225

20046.36.310.91720.925.428.827.323.519.911.12.716.675

20053.65.61016.921.225.128.928.222.916.68.26.516.14167

20063.57.41115.520.826.728.730.723.619.97.62.116.45833

20072.45.78.413.424.226.829.92924.419.79.73.416.41667

2008-0.14.711.917.119.826.228.529.82618.310.44.816.45

20092.27.510.714.422.227.429.328.523.219.1118.917.03333

20107.58.612.616.122.327.730.431.126.920.511.2718.49167

20115.36.59.816.322.128.629.729.524.517.27.53.416.7

20123.35.67.817.123.427.830.728.82519.414.17.117.50833

20135.4923.91721.626.328.9282415.812.74.918.125

20146.76.712.316.823.324.529.928.823.414.511.64.616.925

20153.9811.116.522.527.430.531.524.419.994.417.425

4.1740745.97777810.3666715.7222221.5481526.128.9259328.3666723.6851918.0259310.322225.44444416.55494المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 (5112-1656) من للفترة تكرٌت لمحطة( ملم)لألمطار والشهرٌة السنوٌة المجامٌع( 55)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEARJAN.FEB.MAR.APR.MAY.JUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DEC.المجموع السنوي

1988MM0.645.00.00.40.00.00.07.74.956.9115.5

19897.512.01041.5TR.0.00.00.00.01.9100.719.0246.6

19905.658.427.99.32.60.00.0TR.0.00.71.39.3115.1

199127.947.161.82.1TR.0.00.00.00.045.827.416.8228.9

199236.641.515.57.133.2TR.0.00.00.20.075.272.7282.0

199345.829.76.854.17.50.00.00.00.022.219.212.7198.0

199437.016.911.24.52.80.00.00.0TR.27.675.462.5237.9

199527.373.056.533.21.41.00.00.03.80.10.24.9201.4

199668.62.980.811.812.30.00.00.00.60.30.525.3203.1

199733.129.116.56.413.30.00.00.00.04.382.259.1244.0

199856.610.44.56.02.60.0TR.0.00.00.00.03.283.3

199911.148.02.07.20.00.00.00.00.012.7TR.28.4109.4

200025.11.16.210.75.90.00.00.0TR.24.327.266.2166.7

200149.230.130.19.912.50.0TR.0.0TR.TR.19.528.8180.1

200233.37.039.919.7TR.0.00.00.0TR.19.327.330.8177.3

200314.9M9.01.02.60.00.00.00.01.224.041.694.3

200454.846.30.114.63.10.00.00.00.01.45.59.3135.1

200545.832.533.53.43.10.00.00.01.5TR.TR.1.7121.5

200641.385.4TR.31.510.50.00.00.00.0120.415.8196.9

200749.928.55.926.01.50.00.00.00.00.00.02.0113.8

200830.919.817.80.000005.561.816.36.7158.8

200917.02.828.49.80.00.00.00.02.019.922.49.4111.7

20109.423.328.819.522.70.00.00.00.01.00.732.8138.2

201134.66.412.330.45.60.00.00.0TR.TR.TR.15.5104.8

201217.94.025.11.7TR.0.00.00.00.04.445.011.4109.5

201351.110.00.7TR.30.40.00.00.00.00.234.445.4172.2

201438.97.329.411.42000000.236.860.2204.2

20153710203410000024052.4205.4

908.2683.503675.302411.8203.61.40.00.013.6271.0686.5800.8المجموع الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 (5112-1656) من للفترة تكرٌت لمحطة  ٌوم\ساعة الفعلً الشمسً للسطوع والشهرٌة السنوٌة  المعدالت( 56)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198977.779.610.812.212.111.310.68.66.65.39.066667

19905.96.38.68.911.312.812.412.2118.46.75.59.166667

19914.46.36.58.19.411.710.310.510.68.17.35.18.191667

199254.97.38.18.511.110.711.210.59.16.24.18.058333

19936.67.18.58.87.41211.911.610.87.96.74.78.666667

19945.67.27.39.210.212.712.512.29.67.65.25.88.758333

19955.16.48.9811.21312.812.410.69.48.16.79.383333

19964.46.76.48.59.813.112.712.210.496.84.58.708333

19975.88.17.78.810.912.612.912.410.77.96.34.99.083333

19984.46.77.78.810.613.112.511.710.69.77.26.49.116667

19997.17.57.59.99.91110.611.110.38.37.65.58.858333

20006.18.48.26.48.59.28.61198.77.44.68.008333

20016.36.87.26.611.213.212.911.810.59.27.15.39.008333

20025.66.77.36.310.812.412.611.610.39.57.95.78.891667

20035.96.46.87.58.111.512.211.310.585.35.68.258333

200456.37.78.410.512.612.612.310.97.76.45.68.833333

20055.66.789.110.19.910.210.510.68.67.26.58.583333

20065.158.86.89.611.911.810.510.89.68.46.18.7

20076.56.28.387.711.28.310.210.68.78.16.58.358333

20084.66.56.46.46.92.311.486.25.45.84.56.2

200942.74.96.46.54.73.49.27.65.43.83.25.15

20103.82.94.25.76.54.87.396.86.47.44.85.8

20113.63.76.55.14.77.47.69.48.96.15.14.76.066667

20123.85.85.65.46.98.499.48.45.942.86.283333

20133.85.167.55.87.79.510.79.87.43.61.66.541667

201436.15.55.27.77.89.410.89.56.94.61.46.491667

20153.96.3.6.64.87.97.29.610.39.37.33.92.56.636364

5.1074076.1666677.1076927.4925938.86666710.2777810.6592610.918529.829637.9555566.3222224.8111117.959592المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 (5112-1656) من للفترةتكرٌت  لمحطة( ملم) نتح \التبخر لكمٌات والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 31)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198933.266.3128.3235.1371.2479.8589.2497244.9235.682.832.6249.6667

199035.662.6177.4260.5483.6624.5692.3651.1499.6296.29587.1330.4583

19914589.7139.5309.6514.2613.2714.6626.8482.3250.7162.255333.5667

199268.871170256.1389505.3740.3649.7461.6300.1128.840.9315.1333

19937299.8207.9246.1357.9609.5761.3639.5488.5305.3126.453.6330.65

199452.392185.3329.9425.7547.8589.6530.4357.4277.88257.1293.9417

199556.872.7144.1221.6412.8508558.5555.9375.5244152.982.1282.075

199683.1100.2161251.6376.1515.9584.7550389.3251.6122.272.7288.2

199761.980.4131237.8333.5470.7516.9476.8312.3188.886.540.8244.7833

19984867.2134.9206.4323.6465.8528.6455.5367.7271.5125.9101.1258.0167

199961.6104.7196264.1425.1411.6492.4499.1358.5246121.757.2269.8333

200065.7119.3170.4261.4322.1458.2371.4361.2289.1191.497.754.5230.2

200144.879.8156.6259.8420.8525445.6370332.4202118.250.3250.4417

200254.7102158.2182.3456.9534474.7443343.320495.950.6258.3

200350.9103.7131.22016.7313.2388.5475423.1292.9196.9122.757.4381.0167

200449.270.7170.4216.4314.9399502435.7352.5214.289.660.3239.575

200554.474.1146.7241.2328.9433.1504.6441.2339.3219.6112.789248.7333

200657.781.1169.9192309.8471.5533.9434343.9193.6108.271247.2167

200758.870.2145.5189.3289.3461.8439.8389356.2220.9128.182.2235.925

200870.495.1182.1249319.6439.8521.4457.1325.3199.993.483.1253.0167

200974.997.3165.5214.8319.7343.8432.7375.3275.3176.573.454.1216.9417

201072.768.4142.4163.9268.834.8400.5368.5301.9197.5126.481.9185.6417

201150.478.9133.6226427.2343.4443.8433.8329.8211101.865.2237.075

201256.582.4135.7222.3308.2393403.8419.3306.8191.489.757.1222.1833

20136467.4145213.8242.8390.6466395.6286.8190.179.158.5216.6417

201450.983131.9210.2234.7389.8455432.9288.5197.980860.9278.6417

20156587.8133.7212.8237.7390.8450.7433.8299.4203.367.247.9219.175

57.7518583.99259155.3407299.6556352.863449.9704521.8259472.0481348.1852225.1037133.277863.11852المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 

 (5112-1656) من للفترةتكرٌت  لمحطة ثا\م  الرٌاح لسرعة والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 31)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

19891.11.52.31.72.63.43.82.92.92.81.80.92.308333

19901.72.53.53.33.84.54.54.53.92.92.82.63.375

19912.73.84.23.64.74.24.94.53.92.92.92.53.733333

19923.23.73.23.23.53.84.94.13.12.632.83.425

19932.32.933.33.83.94.43.53.32.82.62.23.166667

19942.32.83.23.53.33.93.63.72.82.32.82.93.091667

19952.32.72.72.93.33.44.44.43.42.82.82.13.1

19962.52.83.23.63.33.94.23.73.52.92.62.83.25

19972.72.83.23.53.33.94.95.12.92.82.31.73.258333

19982.13.13.33.13.43.73.83.23.331.92.13

19992.52.73.23.23.83.43.93.62.72.72.52.63.066667

20002.92.63.33.83.64.44.53.43.22.52.42.73.275

20012.32.62.93.42.92.843.93.332.92.53.041667

20022.72.93.33.53.543.74.33.62.92.52.53.283333

20032.52.83.63.333.84.24.63.73.32.72.33.316667

20042.93.13.23.43.73.74.243.333.22.53.35

20052.72.72.73.13.34.84.13.632.62.32.23.091667

20062.63.23.13.73.33.84.34.13.43.23.12.93.391667

20072.82.72.83.73.33.73.83.93.72.82.52.63.191667

20082.42.83.13.33.53.63.53.3332.533.083333

20092.22.83.132.93.23.9332.72.432.933333

20102.82.43.12.72.93.43.52.832.62.31.92.783333

20111.12.63.42.52.43.72.92.92.52.42.32.42.591667

20122.32.72.633.132.62.32.22.222.12.508333

20132.72.12.42.42.52.92.72.32.32.22.12.32.408333

20142.22.32.72.62.72.232.42.52.13.22.62.541667

20152.42.52.82.72.32.12.62.32.72.73.22.62.575

2.4037042.7444443.0777783.1481483.2481483.5962963.8814813.5666673.1148152.729632.5777782.418519المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 

 

 (5115-1989) من للفترة تكرٌت  لمحطة)%(  النسبٌة للرطوبة والسنوٌة الشهرٌة المعدالت( 35)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدل السنوي.JAN.FEB.MAR.APR.MAYJUN.JUL.AUG.SEP.OCT.NOV.DECالسنوات

198971586740282421242839708246

199071735142211617182132456038.916667

199181646739251821222144568144.916667

199272755943362119202128638244.916667

199374664854452217212237648145.916667

199482675342282224292946787648

199583766252292526243133435945.25

199678636945332420253239537646.416667

199775585945352321282747788848.666667

199884726250382625262933516046.333333

199972654340252826263140507843.666667

200072544037282220222845598542.666667

200181706344312123253234517445.75

200273595153302221232836548544.583333

20038065504322320222734578441.5

200482744841332220242230666543.916667

200572695640322322252735515742.416667

200672694652362024222746506343.916667

200774715150342325262433455442.5

200859584334282420243148676241.5

200962545345313125232839667244.083333

201064615646332421202636405840.416667

201177624541352423253040515742.5

201267544636292422232744707643.166667

201370704837432222242834777245.583333

201468715048382623232742767347.083333

20156570525040222242542757545.166667

73.3703765.4814853.2592642.5925932.4444422.296321.8518523.629632738.3703759.4814871.6666744.287037المعدل الشهري
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 

 

 الموازنة المائٌة الُمناخٌة لمحطة سامراء وفق معادلة بنمان مونتٌث( 33ملحق)

 (5115-1981للفترة )

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع .JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC االشهر

 164.5 29.1 20.8 7.0 0.7 0.0 0.0 0.0 10.6 21.8 24.4 23.3 26.9 االمطار

التبخر 

 بنمان

38.2 51.5 95.0 139.6 207.9 252.9 285.8 259.1 197.2 136.2 69.5 38.7 1771.6 

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ الفائض

- العجز

11.3 

-

28.2 

-70.6 -

117.8 

-

197.2 

-

252.9 

-

285.8 

-

259.1 

-

196.5 

-

129.2 

-48.7 -9.7 -

1607.0 
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 

 الموازنة المائٌة الُمناخٌة لمحطة بٌجً وفق معادلة بنمان مونتٌث( 34ملحق)

 (5115-1981للفترة )

      

         

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع .JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC االشهر

 194.5 29.5 26.0 9.2 0.8 0.0 0.0 0.4 11.2 19.2 29.3 32.0 35.8 االمطار

 1602.6975 35.3 57.2 107.7 166.5 232.4 268.9 245.9 184.3 133.7 88.3 48.7 34.0 التبخر 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.8 الفائض

- 59.0- 16.7-  العجز

114.5 

-

173.1 

-

245.5 

-

268.8 

-

232.4 

-

165.6 

-98.5 -31.2 -5.8 -1408.2 
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 

 

 الموازنة المائٌة الُمناخٌة لمحطة الطوز وفق معادلة بنمان مونتٌث( 35ملحق )

 (5115-1991)للفترة 

 CROPWAT 0.8المصدر:برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع .JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC االشهر

 269.6 43.6 36.4 17.9 0.3 0.0 0.0 0.9 11.7 30.2 32.1 35.8 60.7 االمطار

التبخر 

 نتح

38.6 52.0 91.7 133.4 187.7 226.3 241.9 224.7 167.8 120.4 63.9 41.5 1589.9 

 ---- 2.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 22.9 الفائض

- ---- العجز

16.2 

-59.6 -

103.2 

-

176.1 

-

225.4 

-

241.9 

-

224.7 

-

167.5 

-

102.4 

-27.5  -

1320.4 
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 املالحق  .......................................................................... 
 

 

 

 

 

 مونتٌثلموازنة المائٌة الُمناخٌة لمحطة تكرٌت وفق معادلة بنمان ا (36ملحق )

 (5115-1989للفترة )

 CROPWAT 0.8برنامج  المصدر:

 

  

 مجموعال .JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC االشهر

 167.0 29.1 22.5 10.6 0.5 0.0 0.0 0.0 6.5 13.9 22.7 27.5 34.6 امطار
 1820.0 86.0 122.0 190.9 236.7 267.7 255.9 208.5 164.2 111.9 78.1 53.3 44.7 تبخر

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ فائض
- عجز

10.1 
-

25.8 
-55.4 -98.0 -

157.7 
-

208.5 
-

255.9 
-

267.7 
-

236.2 
-

180.3 
-99.5 -

56.8 
-

1653.0 



A 
 

Abstract 

      Climate change is one of the most important challenges facing the world 

today, and these changes are the increase in greenhouse gas emissions due to 

various human activities that have exacerbated the problem of global warming 

represented by high temperatures and a noticeable decrease in the amount of 

rainfall that in turn affected the water resources and human activity (agricultural 

and industrial) And other uses).   The tagged study (climate change and its impact 

on the climate water balance in Salah al-Din Governorate) was interested in 

presenting the causes of global climate change and studying climate change 

indicators for four climate monitoring stations that span from 1981-2015) which 

are stations (Tikrit, Baiji, Samarra, Toz).   Statistical analysis of the annual rate of 

climate elements represented by (hours of actual solar brightness, average 

temperature of the average, maximum temperature, average of minimum 

temperatures, wind speed, evaporation, evaporation / transpiration between 

Penman monteth, relative humidity, amount of rain precipitation) was performed 

to identify The general trend and annual rate of change. The study concluded that 

there is a change towards the rise in some climatic elements, such as (temperature, 

solar radiation, evaporation) and a decrease in other elements (relative humidity, 

rain) in addition to increasing the wind speed during the study period.   A Penman-

Monteth equation was adopted for the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (F.A.O.) to calculate possible evaporation / transpiration, as it 

gives accurate results in estimating the climate water balance, and the study 

concluded that there is a large water deficit in all study stations. The study 

concluded, through statistical analysis of simple correlation, that there is a 

different correlation relationship in its strength and type between the dependent 

variable, water deficit, the variables affecting it, rain and evaporation, maximum 

and minimum temperature, brightness hours, wind speed, and relative humidity. 

The study showed by analyzing the multiple regression that the multiple 

regression model between the climatic water balance (water deficit) for the 

stations of the study area and the parameters affecting it, there is a direct 

relationship with the parameters (evaporation / transpiration, and wind speed) 

while it was inverse with (the amount of rain) and tests were performed ( F), (T), 

and (R2.) 
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