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علوم لرتبيت للكليت ا –جامعت األنبار 
 اإلنسانيت

 

 املستخلص
اليومية عن معدالتيا بخمس درجات عمى االقل, موجة الحر ىي ارتفاع درجة الحرارة 

عمى ان يستمر ىذا االرتفاع لثالثة ايام متواصمة عمى االقل, وتباينت ىذه الموجات من حيث 
طول الموجة وشدتيا وكذلك توزيعيا الشيري والسنوي, وسبب حدوثيا ىو سيادة الكتل اليوائية 

 فض اليند الحراري الموسمي.المدارية القارية الجافة المتزامن مع امتداد منخ
Abstract 

A heat-wave is the increase in the daily heat temperatures above the 
average by, at least, (5) degrees and continue for, at least, (3) successive days; 
and where these waves differ by way of their duration and severity; in addition to 
their monthly and annual distribution; and the cause of their incidence is the 
domination of the dry Continental- Tropical air-mass, in time with the extent of 
the Indian Seasonal   low-therma. 

 مقذمت
التي تتصف بيا كثير من مناطق ان التطرف الحراري ىو احد الخصائص المناخية 

العالم وال سيما المناطق الداخمية لمقارات, ويعني أيضًا ابتعاد درجات الحرارة عن معدالتيا 
 .(7)الحرارية االعتيادية

وىو يعكس بذلك طبيعة العوامل المؤثرة في مناخ ىذه المنطقة او تمك كما ان 
الفروقات الحرارية بين وقت وآخر  اختالف قوة تأثير كل من ىذه العوامل ىو الذي يعطي

 لمنطقة واحدة.
وقد يكون التطرف الحراري يوميًا وىو انحراف او ابتعاد معدل حرارة الجو عن معدليا 

ويعرف التطرف الحراري بانو ابتعاد كبير لدرجات . (2)األصمي او انحراف شيري او سنوي
ل اقصى درجات الحرارة وىو مؤشر وىو يمث .(3)الحرارة عن المتوسط والتي تظير بتكرار قميل

وان أكثر التعاريف شيوعا  .(4)عمى درجة التطرف الحراري الذي يبمغ أشده في داخل القارات
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وقبوال والذي سوف نعتمده كأسموب في تحديد موجات الحر ىو تعريف المنظمة العالمية 
رجات عمى األقل لألرصاد الجوية وىو )ارتفاع درجة الحرارة اليومية عن معدالتيا بخمس د

 عمى ان يستمر ىذا االرتفاع في درجات الحرارة لثالثة أيام متواصمة عمى األقل( 
 ويتضمن ىذا التعريف شرطين اساسين ىما.

 ان تستمر درجة الحرارة باالرتفاع ثالثة أيام متواصمة عمى األقل. -7
درجة الحرارة ان يصل الفرق بين معدل درجة الحرارة خالل أيام الموجة والمعدل العام ل -2

 .(5)خالل ذلك الوقت من السنة الى خمس درجات مئوية عمى األقل
 وبذلك يمكن تصنيف موجات الحر عمى أساس مدتيا الزمنية الى ثالثة أنواع.

 أيام(. 3الموجات القصيرة التي ال تتجاوز مدتيا الزمنية ) -أ 
 ( يوم.6-4الموجات المتوسطة تتراوح مدتيا الزمنية من ) -ب 
 ( أيام.6الطويمة التي تتجاوز مدتيا الزمنية )الموجات  -ج 

 وكذلك يمكن تصنيف موجات الحر عمى أساس شدتيا الى صنفين ىما.
  الموجات المعتدلة الشدة: وىي الموجات التي يتراوح خالليا ارتفاع درجات الحرارة عن

 ( ْم.7-5المعدل من ذلك الوقت من السنة بين )
 ي يتراوح خالليا ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الموجات الشديدة: وىي الموجات الت

 .(6)( مْ 71-8لذلك الوقت من السنة بين )
ان موجة الحر ىي فترة طويمة من طقس حار بشكل مفرط يصاحبيا أحيانا رطوبة 
عالية حيث تقاس موجة الحر بالنسبة الى الطقس االعتيادي في المنطقة ونسبة الى درجات 

 ل الذي تحدث فيو.الحرارة االعتيادية لمفص
ان درجات الحرارة التي يعتبرىا الناس في مناخات حارة طبيعية وعادية جدا فأنيا في 
مناخات ابرد تعتبر موجة حر ما دامت ىي فوق المعدل الحراري لتمك المنطقة, فقد عرف 
بعضيم موجة الحر عمى انيا )مدة من عدة أيام الى أسابيع تتمثل بطقس حار غير 

 .(7)طبيعي(
 مشكلة الدراسة

يشيد العراق موجات حر متباينة من حيث طول الموجة وشدتيا وتوزيعيا الشيري 
 والسنوي.
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 فرضية الدراسة

ىل يشيد مناخ العراق موجات حر متباينة من حيث طول الموجة وشدتيا وتوزيعيا 
 الجغرافي.

 حدود منطقة الدراسة

الشمالي الشرقي من  محتاًل القسميقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي لقارة اسيا 
ْ( شمااًل وبين خطي طول 37.2 – 29.5. اذ يقع بين دائرتي عرض )الوطن العربي

  .(8)ْ( شرقاً 48.45 – 38.45)
إن ىذا االمتداد تحيط بو المرتفعات من الجية الشرقية والشمالية الشرقية, وتقع منطقة 

 كرة الشمالي.                                   الدراسة في نطاق الحدود شبو المدارية في نصف ال
أما حدوده الدولية فتحده تركيا من جية الشمال ومن جية الجنوب الخميج العربي 
والكويت والسعودية ومن جية الشرق ايران ومن جية الغرب سوريا واالردن والسعودية. تبمغ 

من الشمال الى الجنوب لمسافة ( كيمو متر مربع اذا يمتد 435152مساحة العراق الكمية )
 (.7. خريطة )(9)( كيمو متر تقريباً 951( كيمو متر تقريبًا ومن الشرق الى الغرب )925)

 حدود منطقة الدراسة (7خريطة )

 
 المعدلة الصادرة من وزارة ,2117سنة  خارطة العراق االدارية, بغداد, المصدر/ المنشاة العامة لممساحة,

 الموارد المائية.
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 موجاث احلر يف العراق  -1

( محطة. 77أظيرت طرق حساب موجات الحر لمحطات مختارة من العراق بمغت )
( ويستثنى من ذلك محطات إقميم المنطقة الجبمية 2174-7987( لممدة الزمنية )7خريطة )

تمدة )زاخو وأربيل ودىوك والسميمانية( وذلك لعدم توفر البيانات في دائرة االنواء الجوية. والمع
عمى أساس ارتفاع درجة الحرارة العظمى اليومية بخمس درجات مئوية عمى األقل عن معدليا 

( موجة حر لمجموع 7485العام عمى ان يستمر ىذا االرتفاع ثالثة أيام متواصمة, حدوث )
 (.  7محطات الدراسة وموزعة بصورة متفاوتة كما ىو موضح في الجدول )

 (2174-7987لممدة ) لمحطات مختارة من العراق( تكرار موجات الحر 7جدول )
 % انىسجخ انمئىيخ تكرار مىجبد انحر انمحطخ

 5.4 76 سىجبر

 1.3 57 انمىصم

 5.1 74 كركىك

 4.3 64 عىه

 1.3 317 ثيجي

 1.7 351 خبوقيه

 5.3 76 انرطجخ

 1.6 44 انرمبدي

 5.4 76 ثغذاد

 5.1 74 كرثالء

 4.4 68 انىخيت

 6.3 384 انحي

 4.5 68 ديىاويخ

 7 66 انسمبوح

 1.7 355 انىبصريخ

 1 51 انعمبرح

 33.3 375 انجصرح

 %388 3564 انمجمىع
                          

 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ ,المصدر: وزارة النقل والمواصالت
 

تباينًا واضحًا في التوزيع الجغرافي لموجات الحرفي يتبين من ىذا الجدول ان ىناك 
محطات الدراسة اذ سجمت اعمى معدالت تكرار ىذه الموجات في المحطات الجنوبية وخاصة 

%( من المجموع الكمي تمييا  77.7( موجة حر وبنسبة )764محطة البصرة والتي بمغت )
%( ويرجع سبب ذلك  9.6) ( موجة وبنسبة744) محطة الناصرية والتى سجمت تكرار بمغ
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الى الموقع الجغرافي ليذه المحطات والتي تكون اقرب المحطات العراقية من دائرة خط 
االستواء مما يؤدي الى التأثير عمى زاوية سقوط االشعة الشمسية وكذلك طول النيار مما 

ات يجعميا اكثر المحطات التي تستمم اكبر كمية من االشعاع الشمسي وكذلك موقع المحط
مقارنة بالمحطات االخرى وبحكم موقع ىذه المحطات في  القريب من مستوى سطح البحر

جنوب العراق فأنيا تكون اكثر المحطات تأثرا بمنخفض اليند الموسمي اذ لو الدور االكبر في 
حدوث موجات الحر في العراق فيؤدي الى زيادة عدد موجات الحر مقارنة بالمحطات 

مارة فعمى الرغم من وقوعيا في المنطقة الجنوبية اال انيا سجمت اقل االخرى, اما محطة الع
%( من المجموع الكمي وذلك بسبب وجود  3) ( موجة وبنسبة43تكرار لموجات الحر بمغ )

مساحات واسعة من المسطحات المائية متمثمة باألىوار والتي تعمل عمى رفع الرطوبة النسبية 
ويقل تكرار  عمى خفض درجات الحرارة في ىذه المحطة,في الجو فتكون عامال مخففا يعمل 

( 46موجات الحر كمما تقدمنا باتجاه الشمال حيث سجل اقل تكرار في محطة الموصل بمغ )
وذلك بسبب ان ىذه المحطة والمحطات الشمالية االخرى  (7) شكل %(. 3.7موجة وبنسبة )

كمية االشعاع الشمسي المستمم وكذلك تكون بعيد نسبيا عن دائرة خط االستواء فيؤدي الى قمة 
ارتفاع ىذه المحطات الكبير مقارنة مع المحطات الجنوبية وكذلك بعدىا النسبي عن المؤثر 

 االكبر عمى موجات الحر وىو منخفض اليند الموسمي.
-7987) لممدة ( النسب المئوية لتكرار موجات الحر لمحطات مختارة من العراق7شكل )

2174) 

 
 (7المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )    

4.5; سنجار 3.1; موصل  4.3; كركوك   

5.1; عنه  

9.1; بيجي  

9.6; خانقين  

4.1; رطبة  

3.7; رمادي  
4.5; بغداد 4.3; كربالء  5.5; نخيب   

7.1; الحي  

5.4; ديوانية  

6; سماوة  

9.6; ناصرية  

3; عمارة  
11.1; بصرة  
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 التصنيف على أساس صول املوجة  -أ

( موجة لجميع المحطات ولممدة 7485تم تصنيف موجات الحر البالغ عددىا )
 ( الى ثالثة أنواع تتباين حسب اطواليا الزمنية وكما يمي:2174-7987الزمنية )

 موجات الحر القصيرة. -1
( 448( أيام وقد بمغ عددىا )3التي ال تتجاوز طول مدتيا الزمنية )وىي الموجات 

 (2%( من مجموع موجات الحر خالل مدة الدراسة. جدول ) 31.7موجة وبنسبة )
-7987) لممدة ( تكرار موجة الحر حسب طول الموجة لمحطات مختارة من العراق2) جدول

2174) 
 انىسجخ انمئىيخ انتكرار طىل انمىجخ

 18.3 556 قصيرح

 51.3 758 متىسطخ

 67.6 116 طىيهخ

         % 388 3564 انمجمىع

 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,
 

وقد توزعت ما بين محطات الدراسة كاالتي حيث سجمت محطة خانقين اعمى تكرار 
%( تمييا محطة بيجي اذ سجمت  91.7( موجة وبنسبة )47القصيرة بمغ )لموجات الحر 

%( وان اقل تكرار لموجات الحر القصيرة كان في محطة الرطبة  8.7( موجة وبنسبة )39)
%( من مجموع موجات الحر القصيرة وان باقي محطات  3.7( موجة وبنسبة )77حيث بمغ )

 (.3جدول )الدراسة سجمت تكرارا بين ىاتين النسبتين 
 موجات الحر المتوسطة -2

( موجة 641( أيام بمغ عددىا )6-4وىي الموجات التي تتراوح مدتيا الزمنية من )
%( من مجموع موجات الحر في عموم المحطات وبذلك فيي اكثر أنواع  43.7وبنسبة )

مغت ( اذ سجمت محطة البصرة اعمى تكرار ليا اذ ب2) موجات الحر تكرارا في العراق. جدول
%( من مجموع ىذه الموجات تمييا محطة خانقين اذ  9.3( موجة حر متوسطة وبنسبة )61)

%( بينما كان اقل تكرار ليذه الموجات في محطة العمارة  9.2( موجة وبنسبة )59بمغت )
%( من مجموع ىذه الموجات وباقي المحطات بين  2.8( موجة وبنسبة )78) حيث بمغ

 .(3ىاتين النسبتين. جدول )
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 ( تكرار موجات الحر القصيرة والمتوسطة والطويمة لمحطات مختارة من العراق لممدة3جدول )
(7987-2174) 

 
 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,

 
 موجات الحر الطويلة -3

( أيام وىي اقل أنواع موجات الحر 6الزمنية ) وىي الموجات التي يتجاوز طول مدتيا
%(  26.8( موجة طيمة مدة الدراسة وبنسبة )397تكرارا في العراق اذ بمغ مجموع تكرارىا )

اذ سجمت محطة البصرة اعمى تكرار ليا حيث بمغ  (2) من مجموع موجات الحر. جدول
محطة الناصرية اذ  %( من مجموع ىذه الموجات تمييا 76.8( موجة طويمة وبنسبة )67)

%( وان اقل تكرار ليذه الموجات سجل في محطة  73.3( موجة وبنسبة )53سجمت )
%( من مجموع ىذه الموجات وان باقي محطات  1.7( موجة وبنسبة )3الموصل اذ بمغ )

 (.2وشكل ) (3) الدراسة بين ىاتين النسبتين. جدول
 

 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 (1اجمللد )( 1العدد )

 4116( آذار)

 

  (774 (  
 

لمحطات مختارة  رة والمتوسطة والطويمة( النسب المئوية لتكرار موجات الحر القصي2) شكل
 (2174-7987من العراق لممدة )

 
 (3المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )          

 
في النسبة المئوية لمموجات الثالث القصيرة والمتوسطة  اواضح اولذلك نجد تفاوت

نجد ان موجات الحر المتوسطة ىي التي سجمت اعمى تكرار من مجموع موجات  اذوالطويمة 
%( من مجموع الموجات الكمي تمييا موجات الحر القصيرة  43.7نسبة مئوية بمغت )بالحر و 

%( من المجموع الكمي لموجات الحر واقل نسبة سجمتيا موجات الحر  31.7سجمت ) اذ
 (3) الحر. شكلوجات %( من مجموع م 26.8بمغت ) اذالطويمة 
 لممدة ( النسب المئوية لتكرار موجات الحر القصيرة والمتوسطة والطويمة في العراق3شكل )

(7987-2174) 

 

 (2المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )              

0

5

10

15

20

 موجات الحر الطويلة  موجات الحر المتوسطة  موجات الحر القصيرة

موجات 
 الحرالقصيرة

موجات  30.1%
الحرالمتوسط

 ة
43.1% 

موجات 
 الحرالطويلة

26.8% 
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 التصنيف على أساس شدة املوجة  -ب

 حسب شدتيا الى صنفين. ( موجة7485لقد تم تصنيف موجات الحر البالغ عددىا )
 موجات الحر المعتدلة الشدة. -1

وىي الموجات التي يتراوح خالليا ارتفاع درجة الحرارة عن معدليا لذلك الوقت من 
 99.7( موجة ولجميع محطات الدراسة وبنسبة )7487( ْم وقد بمغ عددىا )7-5السنة بين )

 (4)جدول  %( من اجمالي عدد الموجات طيمة مدة الدراسة.
-7987) ( تكرار موجة الحر حسب شدة الموجة لمحطات مختارة من العراق لممدة4جدول )

2174) 
 انىسجخ انمئىيخ انتكرار شذح انمىجخ

 11.6 3563 معتذنخ انشذح

 8.1 5 شذيذح

          % 388 3564 انمجمىع

 )بيانات غير منشورة( العراقية قسم المناخالييأة العامة لألنواء الجوية  المصدر: وزارة النقل والمواصالت, 
 

 77.7( موجة وبنسبة )764اذ سجمت محطة البصرة اعمى تكرار ليذه الموجة بمغ )
( موجة وبنسبة 743%( من المجموع الكمي ليذه الموجة تمييا محطة الناصرية اذ سجمت )

%(  2.9وبنسبة )( موجة 43%( وان اقل تكرار ليا سجل في محطة العمارة اذ بمغ ) 9.6)
 ( 5وان باقي محطات الدراسة بين ىاتين النسبتين. جدول )

 موجات الحر الشديدة.  -2
وىي الموجات التي يتراوح خالل ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل لذلك الوقت من 

( موجات حر شديدة فقط طيمة 4ْم وقد أظيرت نتائج الدراسة حدوث ) (71-8السنة بين )
%( من مجموع موجات الحر, وقد توزعت ىذه  3( وبنسبة )2174-7987مدة الدراسة )

%(  حيث ظيرت الموجة االولى   51الموجات بمعدل موجتين في محطة خانقين وبنسبة )
( من ىذا الشير وىي 37-27( في شير تموز لأليام )2171في ىذه المحطة في عام )

( ْم ومعدل درجة 42درجة الحرارة )تعتبر اشد موجات الحرفي العراق اذ بمغ المعدل العام ل
( ْم والموجة الثانية 8.3) ( ْم اي بارتفاع عن المعدل العام بمغ51.3) حرارة الموجة بمغ

( من ىذا الشير 5-7) ( في شير اب لأليام2177ظيرت ايضا في محطة خانقين في عام )
-7لأليام ) في شير اب (2177اما الموجة الثالثة فقد ظيرت في محطة النخيب في عام )
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( من ىذا الشير اما موجة الحر الشديدة الرابعة فقد ظيرت في محطة الناصرية في عام 3
%( لكل منيما. جدول  25( من ىذا الشير وبنسبة )4-7) في شير حزيران لأليام (7999)
 (.4( شكل )5)

 لممدة( تكرار موجات الحر المعتدلة الشدة والشديدة لمحطات مختارة من العراق 5جدول )
(7987-2174) 

 انمحطخ
تكرار مىجبد انحر 

 انمعتذنخ انشذح
 % انىسجخ انمئىيخ

تكرار مىجبد              

 انحر انشذيذح

 انىسجخ انمئىيخ

% 

 - - 5.4 76 سىجبر

 - - 1.4 57 انمىصم

 - - 5.5 74 كركىك

 - - 4.3 64 عىه

 - - 1.3 317 ثيجي

 48 6 1.4 353 خبوقيه

 - - 5.3 76 انرطجخ

 - - 1.6 44 انرمبدي

 - - 5.4 76 ثغذاد

 - - 5.5 74 كرثالء

 64 3 4.1 61 انىخيت

 - - 6.3 384 انحي

 - - 4.5 68 ديىاويخ

 - - 4.6 66 انسمبوح

 64 3 1.7 351 انىبصريخ

 - - 6.1 51 انعمبرح

 - - 33.3 375 انجصرح

                        % 388 5 % 388 3563 انمجمىع

 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,
 

-7987) ( النسب المئوية لتكرار موجات الحر المعتدلة والشديدة في العراق لممدة4شكل )
2174) 

 
 (5المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )               

موجة 
حرمعتدلة 

 … الشدة

موجة 
 حرشديدة

3% 



 الراوي علي صباح حممود. د.أ

 

 4112-1891موجات احلر يف العراق للمدة 

 م.م. حممد حممود سليمان نايل

 

) 777 ) 
 

 التصنيف الزمين ملوجات احلر. -ج

يتضمن التصنيف الزمني لموجات الحر في العراق توزيعيا الشيري والسنوي وكيفية 
 تباينيا بين محطات الدراسة.

 التوزيع الشهري لموجات الحر في العراق. -1
بعد ان تم تحديد موجات الحر في العراق والتي تركزت في اشير )حزيران وتموز 
واب( وىي األشير التي ترتفع فييا درجة الحرارة العظمى لتدخل عتبة الموجة الحارة. جدول 

(6 ) 
 (2174-7987) لممدة ( تكرار موجات الحر خالل االشير في العراق6جدول )

 

 
 

 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,
 

( موجة في شير 517) وان اعمى شير سجمت فيو موجات الحر خالل االشير كانت
%( ثم شير تموز اذ  33.5( موجو وبنسبة )498) %( يميو شير حزيران 34.7)اب وبنسبة 

ولم تسجل األشير  %( من مجموع الموجات الكمي, 32.4( موجة وبنسبة )487سجل )
 (5(. شكل )2174-7987الباقية أي موجة حر عمى طول مدة الدراسة ما بين )

-7987في العراق لممدة ) ( النسب المئوية لتكرار موجات الحر خالل االشير5شكل )
2174) 

 
 (6المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )             

 حزيران
33.5% 

 تموز
32.4% 

 أب
34.1% 

 نمئىيخانىسجخ ا تكرار مىجبد انحر انشهر

 11.4 516 حسيران

 16.5 563 تمىز

 15.3 486 أة

 %388 3564 انمجمىع



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 (1اجمللد )( 1العدد )

 4116( آذار)

 

  (778 (  
 

مما تقدم يتبين لنا بان موجات الحر في العراق تركزت في اشير الصيف )حزيران 
وتموز واب( وىي األشير التي تظير فييا موجات الحر بصورة جمية في محطات الدراسة 

ضغطية محددة عمى العراق في ىذه الفترة من السنة وخاصة وذلك لسيطرة أنظمة 
المنخفضات الجوية التي تشكل عامال ميما في انبعاث موجات الحر اذ ساىمت بنسبة 

%( من مجموع أيام موجات الحر وقد جاء في مقدمتيا المنخفض اليندي الموسمي  87.5)
المؤثرة في موجات الحر. اما عمى %( من مجموع األنظمة الضغطية  62.5الحراري بنسبة )

مستوى المحطات فتبين ان شير اب احتل المرتبة األولى بعدد موجات الحر ولجميع 
( 59المحطات, اذ سجمت محطة البصرة اعمى تكرار لموجات الحر في ىذا الشير بمغ )

 (7%( من مجموع الموجات لشير اب. جدول ) 77.6موجة وبنسبة )
-7987لممدة ) لحر بالنسبة لممحطات وحسب االشير في العراق( تكرار موجات ا7جدول )

2174) 
 انشهر          

 انمحطخ
 اة تمىز حسيران

 66 36 66 سىجبر

 35 31 31 انمىصم

 34 61 66 كركىك

 35 63 58 عىه

 75 53 13 ثيجي

 53 45 56 خبوقيه

 66 63 31 انرطجخ

 61 31 31 انرمبدي

 63 65 61 ثغذاد

 13 31 63 كرثالء

 67 16 66 انىخيت

 16 17 16 انحي

 16 65 65 ديىاويخ

 67 61 16 انسمبوح

 56 48 46 انىبصريخ

 36 31 31 انعمبرح

 41 47   51 انجصرح

                      486 563 516 انمجمىع

 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,
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( 52وسجمت محطة الناصرية اعمى تكرار لموجات الحر في شير حزيران اذ بمغ )
%( من مجموع موجات الحر في ىذا الشير اما في شير تموز فقد  71.4موجة وبنسبة )

%( من  77.6( موجة وبنسبة )56سجمت محطة البصرة اعمى تكرار لموجات الحر بمغ )
 (6ير. شكل )مجموع موجات ىذا الش

 النسب المئوية لتكرار موجات الحر بالنسبة لألشير لمحطات مختارة من العراق (6) شكل
 (2174-7987ممدة )ل

 
 (6المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )   

 
 التوزيع السنوي لموجات الحر. -2

( موجة تتباين في توزيعيا عمى سنوات 7485ان موجات الحر والبالغ عددىا )
( لجميع المحطات وقد تم استبعاد دراسة موجات الحر في سنة 2174-7987الدراسة )

 (         8( لعدم توافر البيانات الخاصة بيذه السنة. جدول )7988)
األعوام الذي سجل فيو اعمى ( كان اكثر 2171يتبين من الجدول اعاله بان عام )

 6.4( موجة حر موزعة عمى محطات الدراسة وبنسبة )94تكرار لموجات الحر اذ بمغت )
( موجة حر 92( اذ سجمت )7998%( من مجموع موجات الحر لمدة الدراسة يمييا عام )

( 7982%( من المجموع الكمي وان اقل تكرار لموجات الحر سجل في عام ) 6.2وبنسبة )
%( من المجموع الكمي لموجات الحر. ويتضح من  1.7( موجات فقط وبنسبة )9غ )اذ بم

( بان االتجاه العام لموجات الحر تأخذ بالتصاعد خالل مدة الدراسة ويتضح ذلك 75) الجدول
 اكثر فيما لو تم تقسيم مدة الدراسة الى عدة مجاميع وكما يأتي:

0

20

40

60

80

 اب تموز حزيران
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 (2174-7987لممدة ) اقفي العر  ( التكرار السنوي لموجات الحر8) جدول
  

 انتكرار انسىخ
انىسجخ 

 انمئىيخ
 انتكرار انسىخ

انىسجخ 

 انمئىيخ
 انتكرار انسىخ

انىسجخ 

 انمئىيخ

3163 16 6.4 3111 53 6.6 6884 11 6.7 

3166 1 8.6 3115 65 3.7 6887 66 5.6 

3161 65 3.7 3114 65 3.7 6886 73 5.3 

3165 33 8.6 3117 66 5.6 6886 66 5.6 

3164 37 3.3 3116 66 3.6 6881 51 1.1 

3167 31 3.1 3116 16 7.6 6838 15 7.5 

3166 56 1.6 3111 41 1.7 6833 65 4.8 

3166 -- -- 6888 66 4.1 6836 63 5.6 

3161 64 3.6 6883 71 5.1 6831 16 6.6 

3118 17 6.5 6886 61 5.1 6835 48 1.5 

3113 61 3.4 6881 66 3.6    

 %388 3564 انمجمىع 3.6 67 6885 8.1 31 3116

 الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,
 

 (1881-1891السنوات بين ) -أ
 75.3( موجة حر ولجميع محطات الدراسة وبنسبة )225شيدت ىذه المدة تكرار )
 %( من مجموع الموجات الكمي.

 (2111-1881بين )السنوات  -ب
%( من مجموع موجات  31.7( موجة حر وبنسبة )457سجمت في ىذه المدة )

 ( موجة عن العقد األول.232الحر الكمي أي بزيادة )
 (2111-2111السنوات ) -ج

%( من مجموع الموجات  38.7( موجة حر وبنسبة )576شيدت ىذه المدة تكرار )
 ثاني.( موجة عن العقد ال779الكمي أي بزيادة )

 (2114-2111السنوات ) -د
 75.3( موجة وبنسبة )227سنوات فقط( ) 4شيدت ىذه المدة عمى الرغم من قمتيا )

 (7( موجة عن العقد األول. شكل )2%( من مجموع الموجات وبزيادة )
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لممدة  النسب المئوية لتكرار موجات الحر لثالث عقود ونصف من الزمن في العراق (7) شكل
(7987-2174) 

 
 (8المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )     

 
ويالحظ مما سبق ان موجات الحر تزداد زيادة كبيرة في العقود األخيرة وذلك بسبب 
ما يسمى )االحترار العالمي( نتيجة التوسعات العمرانية وزيادة نشاطات االنسان وفعالياتو كان 

  حدوث تطرفات حرارية. ليا دور في خمق ظروف مناخية جديدة أدت الى
اما عمى مستوى المحطات فان التكرار السنوي لموجات الحر في محطات الدراسة 

 (9( موجة في السنة الواحدة. جدول )9-7( تراوح بين )2174-7987ولمسنوات )
ويتباين بين سنة وأخرى وان اعمى تكرار ليذه الموجات سجل في محطة البصرة  

( اذ 2112سنين وان اعمى تكرار ليذه المحطة كان في عام )( موجة ولجميع ال764بمغت )
( اذ سجمت موجة حر واحدة 2173( موجات حر وان اقل تكرار ليا كان في عام )9سجمت )

( من أي موجة حر تذكر, وان اقل تكرار لموجات الحر 7982و 2113فقط وخمت السنوات )
( موجة عمى التوالي اذ 46و 43طول ىذه المدة سجل في محطتي العمارة والموصل بواقع )

( موجة, اما اعمى تكرار سجل 5( بمغ )2172سجمت محطة العمارة اعمى تكرار ليا في عام )
( موجة لكل منيما وباقي محطات 5( بمغ )2117و 2111في محطة الموصل في عام )

 الدراسة بين ىذين التكرارين.
 

1981-1990 
15.3% 

1991-2000 
30.7% 2001-2010 

38.7% 

2011-2014 
15.3% 
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 (2174-7987) العراق لممدة ( التكرار السنوي لموجات الحر حسب المحطات في9جدول )

 
 )بيانات غير منشورة( الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ المصدر: وزارة النقل والمواصالت,

 
ومما تقدم يجب ان نذكر ان سبب تكرار حدوث موجات الحر في العراق يعود الى 

الموجات في زيادة ونقصان تكرارىا جممة من العوامل الطبيعية المؤثرة في تحديد مسارات تمك 
اذ يؤدي تمركز نطاق من الضغط المرتفع فوق المداري وسيادة الكتل اليوائية المدارية القارية 

( ال سيما تمك التي يكون مصدرىا شمال افريقيا وصحاري شبو الجزيرة العربية CTالجافة )
ض الرطوبة النسبية وارتفاع المتزامن مع امتداد منخفض اليند الحراري الموسمي الى انخفا
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شدة التسخين الحراري لمعدالت قياسية ومتطرفة أحيانا ويؤدي تأثر العراق بالجبية الحارة 
الموافقة لمنظومات المنخفضات الجوية الجبيوية المتوسطة التي قد تظل محافظة عمى قاريتيا 

رتفاع درجات الحرارة وجفافيا ال سيما اذا جاءت من االتجاه الجنوبي الغربي اذ تسبب في ا
 .(71)بشكل كبير ومتطرف

 االستنتاجاث
( في 2174-7987) ( موجة لمدة الدراسة7485سجمت موجات الحر تكرارا بمغ ) -7

موجات الحر المتوسطة الطول ىي االكثر تكرارا وكذلك موجات  جميع المحطات وان
 غيرىا. الحر المعتدلة شدة ىي االكثر ظيورا من

سجمت تكرار موجات الحر طيمة مدة الدراسة ىي محطة البصرة اذ ان اكثر المحطات  -2
( 43( موجة واقل المحطات سجمت تكرار ىي محطة العمارة بواقع )764بمغت )
 موجة.

( موجات فقط طيمة مدة الدراسة توزعت بواقع 4سجمت موجات الحر الشديدة تكرار ) -3
 الناصرية. ( موجة في محطة خانقين وموجة واحدة في كل من النخيب و 2)

تركزت موجات الحر في اشير )حزيران, تموز واب( واعمى تكرار ليا سجل في شير  -4
( موجة واخيرا شير )تموز( بواقع 497( موجة يميو شير حزيران )517اب بمغ )

 ( موجة وخمت االشير الباقية من اي موجة حر تذكر. 487)
موجة موزعة عمى ( 94( اعمى تكرار لموجات الحر حيث بمغت )2171سجمت سنة ) -5

 ( موجة فقط.9( بواقع )7982تكرار سجل في عام ) محطات الدراسة واقل
ان االتجاه العام لموجات الحر يأخذ بالتصاعد خالل مدة الدراسة حيث سجل في  -6

( 2111-7997( موجة وسجل العقد )225( تكرار )7991-7987) العقد االول
( موجة, 576( بمغ )2171-2117( موجة واعمى تكرار سجل في  )475تكرار )

وتشكل المنخفضات الجوية عامل ميما في حدوث موجات الحر في العراق وفي 
 مقدمتيا منخفض اليند الموسمي.
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