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 :تــــــاملقذم

مً الظىاهغ اإلاىازُت ( Drought ) فحعض ظاهغة الجفا     

الجغغافُت الهامت التي ازظث حشغل اهخمام العضًض مً الباخثين 

السُما في آلاوهت الازيرة باعخباعها مً اإلاشىالث العاإلاُت و اخضي 

 عضًضة مً الطعىبت جدضًض 
ً
اليىاعر الؿبُعُت التي جغهذ ازاعا

ت جدضر هدُجت  ازاعها، فالجفاف هظاهغة مىازُت مخىغعة و صوٍع

لت جغ  احع في همُت الامؿاع اإلادساكؿت عً معضلها العام إلاضة ؾٍى

ت مً  او كطيرة مً الؼمً مما ًؤصي إلى كلت همُت اإلاُاه الجاٍع

النهاع و كلت عؾىبت التربت و اهدساع مساخاث الغؿاء الىباحي و 

الاعاض ي الؼعاعُت فالجفاف ًسخلف عً املخاؾغ البُئُت الازغي 

ق سىين عضة ختى جبضأ ازاعه اط اهه ًخيىن ببـء و ٌسخغغ 

عبر ٌعبر الجفاف عً فترة ػمىُت جىسفؼ فيها همُاث  بالظهىع، َو

ألامؿاع كض جؿٌى او جلطغ او حسلـ في وكذ غير مىاسب 

اح.  وجخطف هظه الفترة باعجفاع الحغاعة وسغعت الٍغ

 مشكلت البحث :

ما زطائظ الدساكـ اإلاؿغي وصعحاث الحغاعة في مدؿاث  1-

 مىؿلت الضعاست ؟

 جحذًذ اشهر الجفاف والرطوبت في محطاث )املوضل ، بغذاد ، البطرة(

 (2002-2012)للمذة 

 *قص ي فاضل الحضيني

 كليت التربيت للعلوم إلانضانيت /حامعت املثنى 

 امللخظ  معلوماث املقالت

: جاريخ املقالت يهضف البدث لخىغُذ عضص الاشهغ الجافت والاشهغ الغؾبت في العغاق وكض جم الترهيز على مدؿاث العغاق         

الغئِست وهي مدؿت اإلاىضل هممثل عً اللسم الشمالي ومدؿت بغضاص بممثلت عً اللسم الاوسـ ومدؿت 

هظه الاشهغ، وجبين مً البطغة جمثل اللسم الجىىبي مً العغاق ، وجم اسخسضام عضة ؾغق اخطائُت لخدضًض 

ان مدؿت اإلاىضل شهضث سخت اشهغ عؾبت وهي واهىن الثاوي  Andrewsو  Mazeزالٌ اسخسضام معامل 

ً الثاوي وواهىن ألاٌو خُث واهذ كُمت اإلاعاصلت اهثر مً  ( بِىما ظهغث الاشهغ (1وشباؽ واطاع وهِسان وحشٍغ

فلض اجطح ان معامل اإلاؿغ  Langعىض اسخسضام معامل  (، اما(1اإلاخبلُت حافت الن هاجج اإلاعاصلت سجل اكل مً 

( ، بِىما واهذ (10-40( وهظا ًضٌ على ان اإلاىار حاف ليىهه ًلع غمً الىؿاق (17.5بلغ في مدؿت اإلاىضل 

( لىالهما على الخىالي وهظا اإلاسخىي (6.8 , 3.8مدؿتي بغضاص والبطغة شضًضة الجفاف الن معامل اإلاؿغ ًبلغ 

و  Gaussen(، بِىما اجطح مً زالٌ اسخسضام معامل (0-10ؿاق الاٌو الظي ًتراوح بين ًلع في غمً الى

Walter  ان مدؿت اإلاىضل سجلذ زمست اشهغ عؾبت وهي ول مً شهغ واهىن الاٌو والثاوي وشباؽ واطاع

كل مً وهِسان الن هاجج اإلاعاصلت بلغ غعف صعحاث الحغاعة لفي هظه الاشهغ، بِىما واهذ الاشهغ اإلاخبلُت ا

غعف صعحت الحغاعة لظلً ضىف على انها اشهغ حافت ، هظلً الحاٌ باليسبت ملحؿت بغضاص  التي سجلذ زالر 

اشهغ عؾبت وهي ول مً واهىن الثاوي وسباؽ أطاع بسبب هثرة الدساكـ اإلاؿغي في هظه الاشهغ بِىما واهذ 

واهىن الثاوي هى الشهغ الغؾب  الاشهغ اإلاخبلُت حافت الى شضًضة الجفاف، وفي مدؿت البطغة وان شهغ

 الىخُضة ألهه فلـ مً سجلذ فُه كُمت الامؿاع غعف صعحت الحغاعة.
      

ش الاسخالم:   2/3/2022 جاٍع

ش الخعضًل :   ----- جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــشــ   10/3/2022 كبــ

  11/7/2022 مخىفغ على الىذ:
   

  الكلماث املفتاحيت :

: مدؿاث ، الغؾىبت، الجفاف 

 ( .)اإلاىضل ، بغضاص ، البطغة
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هل جدباًً اشهغ الجفاف والغؾىبت في مدؿاث اإلاىضل  2-

 وبغضاص والبطغة ؟

 فرضيت البحث :

ًخميز الدساكـ اإلاؿغي في العغاق بالخظبظب الىبير بين اشهغ  1-

جي باالججاه مً شماٌ الى  السىت هظلً ًخمؼ باالهسفاع الخضٍع

حىىب العغاق ، هظلً الحاٌ باليسبت للحغاعة التي جغجلع باالججاه 

 جغجفع الحغاعة باالججاه هدى 
ً
مً الشماٌ الى حىىب العغاق وػماهُا

 اشهغ الطُف.

جؼصاص اشهغ الجفاف عىض اهسفاع او اهلؿاع الدساكـ  2-

اصة الدساكـ  اإلاؿغي وهظا ما حشهضه اشهغ الطُف وجغجفع مع ٍػ

 ً حسجل اشهغ الغؾىبت في الشاء والغبُع.اإلاؿغي بظل

 هذف البحث :

ًدسم هضف البدث بخدضًض اشهغ الجفاف والاشهغ الغؾبت    

ملحؿاث اإلاىضل وبغضاص والبطغة زالٌ صوعة مىازُت ضغغي 

 (.(2009-2019جمخض مً 

 حذود البحث : 

جخمثل الحضوص اإلاياهُت باإلاىكع الفليي الظي :  الحذود املكانيت -1

45 - 48 45 38ما بين زؿي ؾٌى )ين ًلع ب  ىدطغ  ، ٍو
ً
( شغكا

ؿ 29º  ( )50 22 37º 5 20بين صائغحي عغع )   ، الخٍغ
ً
ت ( شماال

اما اإلاىكع باليسبت للمسؿداث اإلاائُت فُـؿل الـعـغاق على  ،(1)

مسؿذ مائي واخض )الخلُج العغبي( في أكص ى الجؼء الجىىبي 

الشغقي مً حهت وأعبعت مسؿداث مائُت في مدُؿُه ؤلاكلُمي مً 

حهت أزغي ، أما اإلاسؿداث اإلاائُت ألازغي  فُجاوعه البدغ 

شمالُت الشغكُت ًدُـ اإلاخىسـ مً الجهت الغغبُت ومً الجهت ال

ً اما مً الجهت الجىىبُت الغغبُت والجهت الغغبُت  به بدغ كؼٍو

دُـ به مً الشماٌ البدغ ألاسىص،  ًدُـ به البدغ ألاخمغ ٍو

ؿت   .(2)الخٍغ

جمثلـذ مـضة الضعاسـت لـضوعة مىازُـت ضغـغي  :الحـذود املكانيـت  -2

خُاع زالر وجم از (2009-2019)سىت امخضث  للمضة  11جـبـلـغ 

مدؿاث مىػعت على اكسام سؿذ العغاق وهي )اإلاىضل وجمثل 

اإلاىؿلت الشمالُت وبغضاص جمثل اإلاىؿلت الىسؿى والبطغة جمثل 

 .(1)اإلاىؿلت الجىىبُت( وهما مىضح في الجضٌو 

 منهج البحث :

اسخسضم الباخث هىعين مً اإلاىاهج جمثل الاٌو باإلاىهج     

الخدلُلي الظي اسخسضم في جدلُل البُاهاث والجضاٌو والاشياٌ 

البُاهُت اما اإلاىهج الثاوي فلض جمثل باإلاىهج الاخطائي )الؿغق 

والاسالُب الاخطائُت( مً طهغ بعؼ اإلاعاصالث واإلاعامالث 

 ملحؿاث الضعاست.الخاضت بخدضًض اشهغ الجفاف والغؾىبت 

 منهجيت )هيكليت( البحث :

سم البدث الى مبدثين حسبلهم ملضمت وجمثل اإلابدث ألاٌو      
ُ
ك

ت والدساكـ اإلاؿغي في مدؿاث الضعاست ، اما بالخطائظ الحغاٍع

اإلابدث الثاوي فلض جىاٌو جدضًض اشهغ الجفاف والغؾىبت في 

مً  مدؿاث اإلاىضل وبغضاص والبطغة، وازخخم البدث بجملت

 الىخائج وكائمت باإلاطاصع.

 املوقع الفلكي للعراق (1)خريطت 

 
 على حمهوريت العراق ، وزارة املوارد املائيت ، 

ً
املطذر : الباحث اعتمادا

، قضم انتاج الخرائط ، خريطت العراق إلاداريت  الهيئت العامت للمضاحت

 .1000000\1، بمقياش 2019، بغذاد ، 
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 موقع العراق من املضطحاث املائيت (2)خريطت 

 
 على برنامج 

ً
واملرئيت الفضائيت  Arc-Mapاملطذر : الباحث اعتمادا

 .2019لضنت  12000000\1العامليت بمقياش 
 

املوقع الفلكي للمحطاث املمثلت ملنطقت الذراصت  (1)حذول 

 وارجفاع كل منها

 املحؿت

صائغة العغع 

شماٌ زـ 

 الاسخىاء

زـ الؿٌى 

 غغهدششغق 

الاعجفاع عً مسخىي 

 سؿذ البدغ )م(

 223 -09 °43 -19 °36 اإلاىضل

 31.7 -24 °44 -18 °33 بغضاص

 2 -47 °47 -31 °30 البطغة

املطذر : الهيئت العامت ألانواء الجويت والرضذ السلسالي ، اطلط مناخ 

 .5، بغذاد ، العراق، ص1961-1990العراق ، 
 

الحرارة والتضاقط املطري املبحث ألاول : خطائظ درحاث 

 ملحطاث املوضل وبغذاد والبطرة

 : درحت الحرارة 
ً
 :أوال

ان اكل معضٌ خغاعة  (1)والشيل  (2)ًخطح مً زالٌ الجضٌو     

م( °(8.8سجل في مدؿت اإلاىضل وان في شهغ واهىن ألاٌو والبالغ 

وباليسبت °( (34.7وأعلى معضٌ سجل في شهغ جمىػ والبالغ 

م( ، اما في ما °(20.6في املحؿت فلض وضل الى  للمعضٌ السىىي 

ًخعلم بمدؿت بغضاص فلض سجلذ اكل معضٌ للحغاعة في شهغ 

م( واعلى معضٌ للحغاعة سجل في شهغ °(9.8واهىن الثاوي والبالغ 

م( ، °(23.3م( وبلغ اإلاعضٌ السىىي °(35.8جمىػ والظي وضل الى 

اعة في وفُما ًسظ مدؿت البطغة فلض سجلذ اكل معضٌ للحغ 

م( واعلى معضٌ سجل في شهغ °(12.9شهغ واهىن الثاوي والبالغ 

غان خُث بلغ  م( وباليسبت للمعضٌ السىىي فلض وضل °(40.2خٍؼ

 م(.°(28.1الى 
 

 (2009-2019)للمذة  املعذالث الشهريت لذرحاث الحرارة الاعتيادًت في محطاث املوضل وبغذاد والبطرة (2)حذول 

 املحؿت ث
واهىن 

 الثاوي
غان ماٌس هِسان اطاع شباؽ ٌ  آب جمىػ  خٍؼ  اًلى

 ً حشٍغ

 ٌ  الاو

 ً حشٍغ

 الثاوي

واهىن 

 ٌ  ألاو

 اإلاعضٌ

 السىىي 

 20.6 8.8 14.0 22.1 28.9 34.0 34.7 31.5 25.0 18.7 13.2 9.4 7.3 اإلاىضل 1

 23.3 11.5 16.1 24.9 31.1 35.2 35.8 33.3 29.3 23.4 17.1 12.5 9.8 بغضاص 4

 28.1 14.7 19.5 28.5 34.6 37.9 40.0 40.2 37.8 34.1 20.8 16.2 12.9 البطغة 11

ــ 11.7 16.5 25.2 31.5 35.7 36.8 35.0 30.7 25.4 17.0 9.4 10 اإلاعضٌ 12  ـــ

 على حمهوريت العراق ، وزارة النقل واملواضالث ، الهيئت العامت لإلنواء الجويت ، قضم املناخ ، بياناث غير 
ً
 .2021منشورة ،  املطذر : الباحث اعتمادا

 

املعذالث الشهريت لذرحاث الحرارة الاعتيادًت في  (1)شكل 

 (2009-2019)للمذة  محطاث املوضل وبغذاد والبطرة
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 .(2)املطذر : الجذول 

 

 : التضاقط املطري 
ً
 ثانيا

ان اعلى كُم للدساكـ اإلاؿغي في  (3)ًدبين مً زالٌ الجضٌو    

 (65.8مدؿت اإلاىضل سجلذ في شهغ واهىن الاٌو خُث بلغذ 

ملم( واكل كُمت سجلذ في شهغي جمىػ وآب خُث لم حشهض 

ً وبلغ مجمىع  املحؿت اي حساكـ مؿغي في هظًً الشهٍغ

ملم( ، اما مدؿت بغضاص   (359.6الدساكـ اإلاؿغي لظاث املحؿت 

فلض سجلذ اعلى كُم للدساكـ اإلاؿغي في شهغ واهىن الثاوي 

وماٌس ملم( واكل كُمت سجلذ في اشهغ هِسان  (23.7فلض بلغذ 

جمىػ خُث لم حسجل املحؿت اي حساكـ مؿغي في لهظه الاشهغ 

وباليسبت للمجمىع الىلي للدساكـ اإلاؿغي فلض سجلذ املحؿت  

ملم( ، اما مدؿت البطغة فلض سجلذ اعلى كُمت  (157.6

ملم( بِىما  (21.6للدساكـ اإلاؿغي في شهغ واهىن ألاٌو والبالغت 

، لم حسجل اي حساكـ في الاشهغ اإلامخض غان ختى اًلٌى ة مً خٍؼ

 ملم(. (107.6وبلغ مجمىع الدساكـ اإلاؿغي فيها خىالي 
 

 (2009-2019)للمذة  املعذالث الشهريت لقيم التضاقط املطري في محطاث املوضل وبغذاد والبطرة (3)حذول 

 املحؿت ث
واهىن 

 الثاوي
غان ماٌس هِسان اطاع شباؽ ٌ  آب جمىػ  خٍؼ  اًلى

 ً حشٍغ

 ٌ  الاو

 ً حشٍغ

 الثاوي

واهىن 

 ٌ  ألاو
 املجمىع

 359.6 65.8 46.0 15.4 1.2 0.0 0.0 0.7 19.3 53.5 55.4 45.5 56.8 اإلاىضل 1

 157.6 20.2 22.5 17.8 17.3 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 37.3 23.7 بغضاص 4

 107.6 21.6 28.1 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 5.1 14.1 11.3 8.2 البطغة 11

ــ 35.9 32.2 13.9 6.2 1.8 0.0 0.2 10.0 19.5 27.7 31.4 29.6 املجمىع 12  ــ

 على حمهوريت العراق ، وزارة النقل واملواضالث ، الهيئت العامت لإلنواء
ً
.2021الجويت ، قضم املناخ ، بياناث غير منشورة ،  املطذر : الباحث اعتمادا

 

املعذالث الشهريت لذرحاث الحرارة الاعتيادًت في  (1)شكل 

 (2009-2019)للمذة  محطاث املوضل وبغذاد والبطرة

 
 .(3)املطذر : الجذول 

 
 

املبحث الثاني : جحذًذ اشهر الجفاف والرطوبت في املحطاث 

 )املوضل ، بغذاد ، البطرة( 

هىان الىثير مً اإلاعاصالث التي جىاولذ ؾغق جدضًض الاشهغ     

الجافت والغؾبت مً السىت وهىا سىف ًخم الخؿغق لبعؼ هظه 

 اإلاعاصالث وهما ًأحي :

 :  معامل 
ً
 Andrewsو  Mazeأوال

 للمعاصلت   Andrewsو  Mazeخضص ول مً   
ً
الاشهغ الجافت وفلا

 : (1)آلاجُت

L= 
 

    
 

 خُث أن :

 Lاشهغ الجفاف والغؾىبت = 
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R .)ت )ملم  = الامؿاع الشهٍغ

T (.= اإلاعضٌ الشهغي لضعحت الحغاعة )م° 
 

فهظا  1جىضح هظه اإلاعاصلت اهه في خاٌ واهذ الىدُجت اهثر مً    

فهظا ًضٌ على  1ًضٌ على وحىص شهغ عؾب بِىما لى واهذ اكل مً 

صٌ طلً على شضة حاف  0شهغ حاف وولما اكتربذ الىدُجت مً 

الشهغ بسبب كلت او اوعضام الدساكـ اإلاؿغي مع اعجفاع في 

 عً اعجفاع كُم الخبسغ، 
ً
اح فػال صعحاث الحغاعة وسغعت الٍغ

صٌ طلً على شضة عؾىبت  1بِىما ول ما جؼصاص الىدُجت ال هثر مً 

الشهغ بسبب الدساكـ اإلاؿغي وكلت الخبسغ مع اعجفاع وسبي في 

ًخطح ان مدؿت  (4)اليسبُت، مً زالٌ الجضٌو  همُاث الغؾىبت

اإلاىضل شهضث سخت اشهغ عؾبت وهي واهىن الثاوي وشباؽ واطاع 

ً الثاوي وواهىن ألاٌو خُث واهذ كُمت اإلاعاصلت  وهِسان وحشٍغ

( بِىما ظهغث الاشهغ اإلاخبلُت حافت الن هاجج اإلاعاصلت (1اهثر مً 

 (.(1سجل اكل مً 

 Andrewsو  Mazeأشهر الجفاف والرطوبت في محطاث )املوضل وبغذاد والبطرة( حضب معادلت  (4)حذول 

 الشهغ        

 املحؿت
غان ماٌس هِسان اطاع شباؽ واهىن الثاوي ٌ  اب جمىػ  خٍؼ ٌ  اًلى ً ألاو ً الثاوي حشٍغ ٌ  حشٍغ  واهىن ألاو

 مدؿت اإلاىضل
3.2 2.4 2.4 1.8 0.6 0.02 0 0 0.03 0.5 1.9 3.5 

 عؾب عؾب حاف حاف حاف حاف حاف حاف عؾب عؾب عؾب عؾب

 مدؿت بغضاص
1.2 1.7 0.5 0 0 0 0 0.1 0.4 0.5 0.9 0.9 

 حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف عؾب عؾب

 مدؿت البطغة
0.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0 0 0 0 0.2 1.0 0.9 

 حاف عؾب حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف

 على الجذول 
ً
 .(3)و (2)املطذر : الباحث اعتمادا

 

 : معامل 
ً
  Langثانيا

 للمعاصلت  Langوضح 
ً
ؾغق جدضًض اشهغ الجفاف والغؾىبت وفلا

 :( 2)آلاحي

F= 
 

 
 

 خُث أن :

F معامل اإلاؿغ = 

N  سىت( \= مجمىع الدساكـ )ملم 

T  م()°= معضٌ الحغاعة السىىي 

 اضىاف معامل اإلاؿغ هما ًأحي : Langوكض خضص 

 شضًض الجفاف                (                (0-10مً  1-

 حاف                      (        (10-40مً  2-

 شبه عؾب                       (    (40-160مً 3- 

 عؾب                       فأهثر(        (160 4-

خطح مً الجضٌو    ان معامل اإلاؿغ بلغ في مدؿت اإلاىضل  (5)ٍو

( وهظا ًضٌ على ان اإلاىار حاف ليىهه ًلع غمً الىؿاق (17.5

( ، بِىما واهذ مدؿتي بغضاص والبطغة شضًضة الجفاف (40-10

ى الخىالي وهظا ( لىالهما عل(6.8 , 3.8الن معامل اإلاؿغ ًبلغ 

 (.(0-10اإلاسخىي ًلع في غمً الىؿاق الاٌو الظي ًتراوح بين 
  

نوع املناخ في محطاث املوضل وبغذاد والبطرة  (5)حذول 

 Langحضب معامل 

 املحؿت

مجمىع 

 الدساكـ

 سىت(\)ملم

معضٌ الحغاعة 

 السىىي 

 م()°

معامل 

 اإلاؿغ
 هىع اإلاىار

مدؿت 

 اإلاىضل
 حاف 17.5 20.6 359.6

 مدؿت

 بغضاص
157.6 23.3 6.8 

شضًض 

 الجفاف

مدؿت 

 البطغة
107.6 28.1 3.8 

شضًض 

 الجفاف
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 على الجذول 
ً
 .Langومعادلت  (3)و (2)املطذر : الباحث اعتمادا

 

 : معامل 
ً
  Walterو  Gaussenثالثا

 على 
ً
خضص ول مً وىحسً وولتر خضوص فتراث الجفاف اعخماصا

 : (3)اإلاعاصلت آلاجُت

r = 2t 

 :خُث ان 

r )الدساكـ الشهغي )ملم = 

t  م()°= اإلاعضٌ الشهغي لضعحت الحغاعة 

عخبر الشهغ عؾب في خاٌ واهذ كُمت اإلاعاصلت اهثر مً غعف      َو

ًخطح ان مدؿت  (5)كُمت صعحت الحغاعة، مً زالٌ الجضٌو 

اإلاىضل سجلذ زمست اشهغ عؾبت وهي ول مً شهغ واهىن الاٌو 

الن هاجج اإلاعاصلت بلغ غعف صعحاث والثاوي وشباؽ واطاع وهِسان 

الحغاعة لفي هظه الاشهغ، بِىما واهذ الاشهغ اإلاخبلُت اكل مً 

غعف صعحت الحغاعة لظلً ضىف على انها اشهغ حافت ، هظلً 

الحاٌ باليسبت ملحؿت بغضاص التي سجلذ زالر اشهغ عؾبت وهي 

ول مً واهىن الثاوي وسباؽ أطاع بسبب هثرة الدساكـ اإلاؿغي في 

ظه الاشهغ بِىما واهذ الاشهغ اإلاخبلُت حافت الى شضًضة ه

الجفاف، وفي مدؿت البطغة وان شهغ واهىن الثاوي هى الشهغ 

الغؾب الىخُضة ألهه فلـ مً سجلذ فُه كُمت الامؿاع غعف 

 صعحت الحغاعة.
 

 Walterو  Gaussenوضل وبغذاد والبطرة( حضب معامل أشهر الجفاف والرطوبت في محطاث )امل ( 5حذول )

 الشهغ       

 املحؿت
غان ماٌس هِسان اطاع شباؽ واهىن الثاوي ٌ  اب جمىػ  خٍؼ ٌ  اًلى ً ألاو ً الثاوي حشٍغ ٌ  حشٍغ  واهىن ألاو

 عؾب حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف عؾب عؾب عؾب عؾب مدؿت اإلاىضل

 حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف عؾب عؾب عؾب مدؿت بغضاص

 حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف حاف عؾب مدؿت البطغة

 على الجذول 
ً
 .(3)و (2)املطذر : الباحث اعتمادا

 

 النتائج :

اث الضعاست ان اإلاعضٌ السىىي لضعحاث  1- اجطح مً زالٌ مجٍغ

م( ، اما في ما °(20.6الحغاعة سجل في مدؿت اإلاىضل وضل الى 

م( ، وفُما °(23.3ًخعلم بمدؿت بغضاص فلض بلغ اإلاعضٌ السىىي 

ًسظ مدؿت البطغة فلض سجلذ معضٌ السىىي ًطل الى 

 م(، °(28.1

سج في مدؿت اإلاىضل ان مجمىع الدساكـ اإلاؿغي السىىي  2-

ملم( ، اما مدؿت بغضاص فلض بلغ املجمىع الىلي  (359.6بلغ 

ملم( ، وفي مدؿت البطغة فلض سجلذ  (157.6للدساكـ اإلاؿغي 

 ملم(. (107.6مجمىع حساكـ بلغ 

ان مدؿت  Andrewsو  Mazeجبين مً زالٌ اسخسضام معامل  3-

اإلاىضل شهضث سخت اشهغ عؾبت وهي واهىن الثاوي وشباؽ واطاع 

ً الثاوي وواهىن ألاٌو خُث واهذ كُمت اإلاعاصلت  وهِسان وحشٍغ

( بِىما ظهغث الاشهغ اإلاخبلُت حافت الن هاجج اإلاعاصلت (1اهثر مً 

 (.(1سجل اكل مً 

فلض اجطح ان معامل اإلاؿغ  Langاما عىض اسخسضام معامل  4-

( وهظا ًضٌ على ان اإلاىار حاف ليىهه (17.5في مدؿت اإلاىضل  بلغ

( ، بِىما واهذ مدؿتي بغضاص والبطغة (10-40ًلع غمً الىؿاق 

( لىالهما على (6.8 , 3.8شضًضة الجفاف الن معامل اإلاؿغ ًبلغ 

الخىالي وهظا اإلاسخىي ًلع في غمً الىؿاق الاٌو الظي ًتراوح بين 

10-0).) 

 Walterو  Gaussenزالٌ اسخسضام معامل بِىما اجطح مً  5-

ان مدؿت اإلاىضل سجلذ زمست اشهغ عؾبت وهي ول مً شهغ 

واهىن الاٌو والثاوي وشباؽ واطاع وهِسان الن هاجج اإلاعاصلت بلغ 

غعف صعحاث الحغاعة لفي هظه الاشهغ، بِىما واهذ الاشهغ 
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اإلاخبلُت اكل مً غعف صعحت الحغاعة لظلً ضىف على انها اشهغ 

فت ، هظلً الحاٌ باليسبت ملحؿت بغضاص  التي سجلذ زالر حا

اشهغ عؾبت وهي ول مً واهىن الثاوي وسباؽ أطاع بسبب هثرة 

الدساكـ اإلاؿغي في هظه الاشهغ بِىما واهذ الاشهغ اإلاخبلُت حافت 

الى شضًضة الجفاف، وفي مدؿت البطغة وان شهغ واهىن الثاوي 

سجلذ فُه كُمت  هى الشهغ الغؾب الىخُضة ألهه فلـ مً

 الامؿاع غعف صعحت الحغاعة.

 الهوامش :

                                                           

سالم هاجف اخمض الجبىعي ، علم اإلاىار الخؿبُلي ، الؿبعت ألاولى ،  (1)

 .105، ص2014حامعت بغضاص ، 

عاصٌ سعُض الغاوي وكص ي عبض املجُض السامغائي ، اإلاىار الخؿبُلي ،  (2)

 115، ص1990صاع الحىمت للؿباعت واليشغ ، بغضاص ، 

فاغل باكغ الحسني ومهضي الصحاف ، اساسُاث علم اإلاىار  (3)

 .96، ص1990الخؿبُلي، صاع الحىمت للؿباعت واليشغ ، بغضاص ، 
 

 املطادر :

فاغل باكغ الحسني ومهضي الصحاف ، اساسُاث علم اإلاىار  1-

 .1990الخؿبُلي ، صاع الحىمت للؿباعت واليشغ ، بغضاص ، 

عاصٌ سعُض الغاوي وكص ي عبض املجُض السامغائي ، اإلاىار  2-

 .1990الخؿبُلي ، صاع الحىمت للؿباعت واليشغ ، بغضاص ، 

سالم هاجف اخمض الجبىعي ، علم اإلاىار الخؿبُلي ، الؿبعت  3-

 .2014ألاولى ، حامعت بغضاص ، 

ت والغضض الؼلؼالي ، اؾلس مىار 4- الهُئت العامت ألاهىاء الجٍى

 ، بغضاص ، العغاق.1961-1990ق ، العغا

ت العغاق ، وػاعة الىلل واإلاىاضالث ، الهُئت العامت  5- حمهىٍع

ت ، كسم اإلاىار ، بُاهاث غير ميشىعة ،   .2021لإلهىاء الجٍى

ت العغاق ، وػاعة اإلاىاعص اإلاائُت ، الهُئت العامت  6- حمهىٍع

ت  ؿت العغاق ؤلاصاٍع ، للمساخت ، كسم اهخاج الخغائـ ، زٍغ

 بغضاص.

 
 

                                                                                                  

Abstract: 

    The research aims to clarify the number of 

dry and wet months in Iraq. The focus has 

been on the main Iraqi stations, which are the 

Mosul station as a representative of the 

northern section, the Baghdad station as a 

representative of the central section, and the 

Basra station representing the southern part of 

Iraq. Several statistical methods were used to 

determine these months, and it was found 

through Using Maze and Andrews 

laboratories that the Mosul station witnessed 

six wet months, which are January, February, 

March, April, November and December, 

where the value of the equation was more than 

1), while the remaining months appeared dry 

because the equation output was less than 1). 

Lang, it became clear that the rain coefficient 

in Mosul station reached 17.5)) and this 

indicates that the climate is dry because it is 

located in the range 10-40, while the Baghdad 

and Basra stations were very dry because the 

rain coefficient reached 3.8 and 6.8 for both, 

respectively, and this level It is located in the 

first range, which ranges between 0-10), while 

it became clear through the use of Gaussen 

and Walter's coefficients that the Mosul 

station recorded five wet months, which are 

each of December, the second, February, 

March and April because the equation output 

reached twice the temperatures in these 

months , While The remaining months were 

less than double the temperature, so it was 

classified as dry months. The same is the case 

for Baghdad station, which recorded three wet 

months, which are each January and March 

due to the large rainfall in these months, while 

the remaining months were dry to very dry, 
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and in the station Basra The month of January 

was the only wet month, because only those in 

which the value of rain was recorded twice the 

temperature. 


