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 املستخلص
الَجديخة َصحاري وىزاب بالَسشظهمات الَزغصية الُستكهنة َفهق  ُمشاخ العخاق يتأثخ

وتم استخجام السشيج الذسهلي  ,التي ُتحيط بالعخاق من جية الغخب والجشهب الغخبي الَعخبية 
في تحميل الخخائط الَصقدية فزاًل عن بيانات االنهاء الجهية ِلَجرجة الَحخارة لسعخفة مجى ىحا 

 َسجمتالَسشظهمة الَزغصية الُستكهنة َفهق ىزبة ِبالد الذام  التأثيخ , وتهصل البحث الى ان
ل َدرجة َحخارة عام ِلجسيع ُمشخفس( سيصخت فييا عمى العخاق , وِبُسعج61ُمختفع , 61)

و  ,( 1222-6991لمُسجة ) (ِلمُسشخفزات م  69.1لمُسختفعات ,  م  61.1)الَسحصات الِجراسة 
ُمشخفس( وِبُسعجل 691ُمختفع , 12َسجمت الَسشظهمة الَزغصية الُستكهنة َفهق َصحخاء الشفهذ )

, و َسجمت  (ُسشخفزاتِلم م  1..1لمُسختفعات ,  م  61)َدرجة َحخارة عام ِلجسيع الَسحصات 
ُمشخفس ( وِبُسعجل َدرجة 646ُمختفع , 12الَسشظهمة الَزغصية الُستكهنة َفهق ىزبة َنجج )

في حين َسجمت  ِلمُسشخفزات(. م  ...1لمُسختفعات ,  م  16.1)َحخارة عام ِلجسيع الَسحصات 
خفس ( وِبُسعجل ُمش416ُمختفع , 4الَسشظهمة الَزغصية الُستكهنة َفهق َصحخاء الُخبع الخالي)

  ِلمُسشخفزات(. م  14.1لمُسختفعات ,  م  61.6)َدرجة َحخارة عام ِلجسيع الَسحصات 
 الكلمات المفتاحية: المنظومات الضغطية ,صحاري , هضاب , درجة الحرارة .
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Abstract 

      Iraq is affected by the recurrence of the pressure systems in 

the Arab desert and Plateau  surrounding Iraq from the East and the 

south east. To know. The comprehensive text was used Synoptic the 

maps of the  climatic in addition to the temperature by the weather 

forecast data to conclude the extent of this effect. The Reserch 
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concluded that the pressure system above the Levantine plateau 

recorded( 12 Anticyclones ,18 cyclones) in a general   average  of 

temperature  in all the Reserch  centers (18.7 in case of 

antycyclones.19.7 in case of cyclones) between 1996-

2000.Furtheermore the pressure system above Nefud desert 

recorded(20 Anticyclones,198 cyclones) in a general   average  of 

temperature  in all the study  centers(18 in case of anticyclones and 

23.8 in case of cyclones). The pressure system above Najd plateau 

recorded(20  Anticyclones,141 cyclones) in a general average  of 

temperature  in all the study  centers (21.7 in case of antycyclones.23.3 

in case of cyclones) while the pressure system above the desert of the 

empty quarter recorded(4 Anticyclones, 471 cyclones) in a general 

average of temperature in all the study centers (21.1 in case of 

antycyclones.24.6 in case of cyclones). 

Key Words : Pressure System, Deserts, Plateaus ,Temperature  

 سقدمة :ال
ان ِلسهقع العخاق الَكثيخ ِمن الِدمبيات ال سيسا في ما يُخز َصحاري وىزاب التي 
ُتحيط بو ِمن َجسيع االتجاىات , فزاًل َعن تهافق ىبهب الخياح من ِتمك االتجاىات التي 
تكهن الَرحاري واليزاب مسخًا ليا , ُتحيط بالعخاق عجد من اليزاب والَرحاري والتي تقع 

الَجديخة الَعخبية وىي تتباين في ِحجهميا وُبعجىا عشو , وتؤثخ ىحه الَرحاري في شبو 
واليزاب ) ىزبة ِبالد الذام , َصحخاء الشفهذ , ىزبة َنجج , َصحخاء الُخبع الخالي ( في 
َشقذ وُمشاخ العخاق من خالل مخور او نذهء الَسشظهمات الَزغصية َفهقيا وسيصختيا عمى 

 العخاق .
كخار الُسختفعات تما َحجم باآلتي :  بحثَتتمخز ُمذكمة ال:  ثلبحُمذكلة ا

شبو الَجديخة الَعخبية عمى العخاق , َصحاري وىزاب والُسشخفزات الَزغصية الُستكهنة َفهق 
 وىل تؤثخ ِتمك الَسشظهمات في ُمعجل َدرجة الَحخارة عشج سيصختيا عمى العخاق .

الَسشظهمات الَزغصية تي : إن َجسيع باآل بحثَتتمخز فخضية ال : بحثفـــرضية ال
َدرجة ُتؤثخ في شبو الَجديخة الَعخبية ُتديصخ عمى العخاق و َصحاري وىزاب الُستكهنة َفهق 

 . ولكن بجرجات متفاوتةالَحخارة عشج تكخارىا 
 : اآلتيإلى َتحقيق  البحث يدعى : هدف البحث     
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َصحاري وىزاب َفهق َمعخفة َمجسهع تكخار الَسشظهمات الَزغصية الُستكهنة  -6
التي تم تشاوليا في َسشظهمات العمى ِحجه , ومن ثم ُمقارنتيا مع تكخار كاًل  الَجديخة الَعخبية

لكل والتي أثخت عمى العخاق, وَمعخفة َمجسهع الُسشخفزات والُسختفعات الَزغصية  البحث
 ( .   1222-6991) ِلمُسجةيصختيا عمى العخاق , وِندبة سَ مشظهمة 
َسشظهمات الَمعخفة ُمعجل َدرجة الَحخارة عشج تكخار وَسيصخة كل َمشظهمة من  -1
عمى العخاق وُمقارنتيا مع ُمعجل َدرجة الَحخارة  الَجديخة الَعخبيةَصحاري وىزاب َفهق الُستكهنة 

. وَمعخفة أي َمشظهمة ُتدجل أعمى ُمعجل لمَسشظهمات األخخى ومن ثم ُمقارنتيا بالُسعجل العام 
  ِلَجرجة َحخارة ِعشج تكخارىا عمى العخاق .

عمى السشيج الذسهلي في تحميل الخخائط الَصقدية  َتم االعتساد مشهجية البحث :      
 مميبار 6222لمسدتهى الَزغصي الَدصحي  plymouth السشذهرة عمى السهقع االلكتخوني

( 61( حدب تهقيت كخنير أي الداعة الثالثة صباحًا بتهقيت العخاق والخصجة )22ولمخصجة )
( 164.حدب تهقيت كخنير اي الداعة الثالثة بعج الظيخ بتهقيت العخاق , تم تحميل )

َصحاري وىزاب َفهق َسشظهمات الَزغصية الُستكهنة الخخيصة َشقدية لسعخفة حجم تكخار 
, من خالل ربط كل تكخار لُسشخفس او ُمختفع  َدرجة الَحخارةجى تأثيخىا في وم الَجديخة الَعخبية

َدرجة ووصل تأثيخه الى العخاق بقيم الَجديخة الَعخبية َصحاري وىزاب َفهق ُمتكهن ضغصي 
 . باالعتساد عمى سجالت االنهاء الجهية العخاقية , صجةالتي َسجمت في نفذ الخَ  الَحخارة

مكانيًا بالعخاق ت مشصقة الجراسة ُحجد .(1222- 6991ُسجة )( ولم61-22حدب رصجتي )
( شسال دائخة اإلستهاء ,  1.˚ 11´- 19˚ 6)´الحي يقع فمكيًا ما بين بين دائختي عخض 

عتسجت ( . ا 6, خخيصة )( شخق خط كخنير  41˚ 46´ -  1.˚ 46´وبين خصي شهل ) 
,  شاصخية)السهصل , بغجاد , الخشبة , الالِجراسة عمى بيانات خسذ َمحصات ُمشاخية عخاقية 

, وتحميل الخخائط الَصقدية لسعخفة حجم تكخار الَسشظهمات الَزغصية ( 6البرخة ( َججول )
 الَجديخة وىزاب صحاري  تقديم ويسكن الَجديخة الَعخبية.َصحاري وىزاب الُستكهنة َفهق 

   :الى  الَعخبية
                                                 

 - والدممشهات التممي َبعممجىا فممي أ مممب  .122ِلعممجم تَممهفخ بيانممات سمماةية دقيقممة مممن سممشة  ُسممجةتممم إختيممار ىممحه ال
ستمممجىهرة التمممي ممممخ بيممما العمممخاق , وَتهقممم  َعسمممل َبعمممس المشيمممة األوضممماع األ, وذِلمممك بدمممبب  ِجراسمممةات الَمحصممم
 . (61 – 22إعتسجت عمى َرصجات ساةية ) ِجراسةات ال سيسا إن الَسحصال
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 ة الى َصحاري وهزاب الَجزيرة الَعربية.( :السوقع الجغرافي للعراق بالشدب1خريطة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, مخئية  10.4( االصجارARC – GISبخنامج ) باالعتساد عمى: انالباحث عسل السرجر:     
 .SRTMالعالم

 .الَسحطات الُسشاخية لسشطقة الِدراسة (:1َجدول )  
 الَمحطة

 لَمحطة اعرض   دائرة
 َدرجة( -)دقيقة 

 الَمحطة طول خط
 َدرجة( - )دقيقة

 اإلرتفاع )م(

 223 09    43 19    36 الموصل

 31.7 23    44 18    33 بغداد

 631 17    40 02    33 الرطبة

 7.6 23    46 08     31 الناصرية

 2 47    47 31     30 البصرة

باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية  انالسرجر :عسل الباحث
 . 1222بغجاد,  العخاقية والَخصج الدلدالي , أشمذ ُمشاخ العخاق ,

 َهزبة بادية الذام :أواًل : 
والحجود , الدهرية(  الراضيَتشحرخ ىحه الَيزبة بين وادي الفخات َشخقًا )داخل ا

من ِجية   .(6)العاصي  ومن الَغخب تشتيي عشج َجبل سسعان والداوية وواديالتخكية من الذسال 
  (1)الَجشهب تحجىا َصحخاء الشفهذ. وىي ذات َسصح يشحجر برهرة عامة من الَغخب إلى الَذخق 

على  ِبالد الذامالتكرار الذهري والدشوي للُسرتفع الَزغطي الُستكونة َفوق هزبة  -1
 :العراق
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( َتبين ان 1الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججول )من خالل تحميل 
ُسجة لم( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق 61سجل ) ِبالد الذامالُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة 

أشيخ فقط , وان أعمى  سبعة( , وَسجل الُسختفع تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991)
في حين , تكخار  ت( حاال4بهاقع ) تذخين الثانيفي شيخ  َمجسهع  تكخار شيخي لمُسختفع كان

اربعة اشيخ )نيدان , ايار, تذخين االول , كانهن االول ( ادنى َمجسهع بهاقع  حالة  َسجمت
  .تكخار واحجة فقط لكل شيخ مشيم 

ق لمُسجة عمى العخا لُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام( َمجسهع التكخار الذيخي والدشهي 1َججول:)
(6991- 1222 .) 

 الشام هضبةُمرتفع 
كانون 
 الثاني

 آيار نيسان آذار
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع

1996 0 0 0 0 0 1 0 1 

1997 1 0 0 1 1 0 0 3 

1998 0 0 0 0 0 1 0 1 

1999 1 1 0 0 0 2 1 5 

2000 0 1 1 0 0 0 0 2 

 1 0 0 0 1 0 0 0 الَرصدة الليلية

 11 1 4 1 0 1 2 2 الَرصدة النهارية

 12 1 4 1 1 1 2 2 الَمجموع

 : باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)ثانالَججول عسل الباح
http://www.vortex.plymouth.edu) 

( لم ُتدجل أي تكخار لمُسجة ايمهل , آب, تسهز , حديخانشباط , أما باقي األشيخ )
 وذلك في سشة تذخين الثانيكان في شيخ  ةنفديا .أما أعمى تكخار شيخي في سشة محجد

أما عمى مدتهى التكخار الدشهي فقج َسجمت سشة لمُسختفع . تكخار  ة( حال1( بهاقع )6999)
-6991) َسشتيتكخار لمُسختفع , في حين َسجمت  ت( حاال6وبهاقع )َمجسهع ( أعمى 6999)

عمى مدتهى الَسجسهع اما  . لكل سشة ادنى َمجسهع بهاقع  حالة تكخار واحجة فقط( 6991
, في حين واحجة الدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية  فقج َسجمت الَخصجة الميمية حالة تكخار

 .( 1222 -6991( حالة تكخار لمُسختفع لمُسجة )66َسجمت الَخصجة الشيارية )
 
َفوق  الُستكون  ُسرتفعَسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الللقيم َدرجة الَحرارة  -2
  :ِبالد الذام هزبة 

ُمعجل َدرجة َحخارة ادنى من ُمعجل َدرجة  ِبالد الذامَسجل الُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة 
(  61.1لمُسختفع ) الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار الُسختفع , وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب م 

http://www.vortex.plymouth.edu/
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( , في حين كان الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارة 1222-6991ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة )
(. وسجل شيخ  61.9ِلشفذ األشيخ والُسجة والَسحصات ) أدنى َدرجة َحخارة  كانهن الثانيم 

(,61.6كُسعجل شيخي ِلجسيع َمحصات الِجراسة عشج تكخار الُسختفع وبهاقع ) في حين كان  م 
( بيشسا سجل شيخ  62.4)الذيخ  ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ أعمى َدرجة  تذخين االولم 

( 11.6َحخارة ِبُسعجل ) ( 14.1)الذيخ  , في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ م  ,  م 
 . ( .َججول )

ُسرتفع الُستكون َفوق هزبة العشد تكرار  ( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م(3َجدول: )
 . (2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) ِبالد الذام

 ُمرتفع/الُمعدل العام الَمحطة
كانون 
 الثاني

 آيار نيسان آذار
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الُمعدل 

 الموصل
 14.2 14.8 17.3 24.2 10.0 13.2 13.5 6.6 هضبة الشام

 15.7 10.0 14.5 21.6 25.9 18.4 12.0 7.6 ُمعدل الَحرارة العام

 بغداد
 18.5 17.7 17.5 26.0 17.5 18.6 21.3 11.3 هضبة الشام

 18.9 12.6 16.9 24.3 29.7 23.0 15.8 10.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الرطبة
 16.9 20.8 16.4 22.2 16.6 15.2 15.8 11.2 هضبة الشام

 16.1 10.5 14.7 21.6 26.1 19.6 12.3 7.9 ُمعدل الَحرارة العام

 الناصرية
 21.4 22.5 19.3 27.2 20.8 22.0 22.3 15.8 هضبة الشام

 21.7 14.7 19.7 27.4 33.0 26.2 18.5 12.7 ُمعدل الَحرارة العام

 البصرة
 22.5 20.6 19.5 31.0 22.2 24.2 24.0 15.7 هضبة الشام

 22.3 15.2 20.3 28.2 33.7 26.5 19.1 13.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الُمعدل
 18.7 19.3 18.0 26.1 17.4 18.6 19.4 12.1 هضبة الشام

 18.9 12.6 17.2 24.6 29.7 22.7 15.5 10.4 ُمعدل الَحرارة العام

, الييئة العامة لألنهاء الجهية  السرجر :عسل الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .

( , بيشسا  64.1الُسختفع ِبُسعجل ) َسجمت َمحصة السهصل أدنى َدرجة َحخارة عشج تكخارو  م 
( 11.6َسجمت َمحصة البرخة أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل ) أكبخ  السهصل. وَسجمت َمحصة  م 

والُسعجل  ِبالد الذامما بين ُمعجل الدشهي لمُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة  ِلَجرجة الَحخارةفارق 
( لرالح الُسعجل العام , في حين َسجمت َمحصة ال 6.6العام وبفارق ) ( 2.1) برخةم  م 

  وىه
 .لُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام أقل فارق ما بين الُسعجلين ولرالح ُمعجل العام 

ويسكن استشتاج انو كمسا زاد الفارق ما بين الُسعجلين في الَسحصة الُسشاخية )ُمعجل َدرجة الَحخارة 

                                                 
 -   ِلَجرجةالعام  ُسعجلة , الَسشظهمالسراحبة لم َحخارة َدرجة ُمعجلين) ُسعجلكبيخة ما بين التهجج فهارق شيخية 
( لكن تحتاج الى شخح مفرل  62ة عمى حجة قج ترل الى اكثخ من )َمحصة( لكل َسحصالذيخي لم َحخارةال م 

 . ِجراسةات الَمحصات و َمشظهمال يسكن تشاولو في بحث مخترخ وىحا يشصبق عمى كل 
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العام وُمعجل َدرجة الَحخارة السراحبة لمَسشظهمة الَزغصية ( فان ذلك يجل عمى قهة تأثيخ 
الَسحصة الُسختفع او الَسشظهمة الَزغصية بذكل عام , وكمسا قل الفارق ما بين الُسعجلين في 

الُسشاخية فان ذلك يجل عمى ضع  تأثخ الَسحصة الُسشاخية بالَسشظهمة الَزغصية , وذلك بدبب 
 ضحالة الَسشظهمة الَزغصية او بعج مرجر الَسشظهمة عن الَسحصة الُسشاخية . 

على  ِبالد الذامالتكرار الذهري والدشوي ِللُسشخفض الَزغطي الُستكون َفوق هزبة  -3
 العراق :

( َتبين ان 4خالل تحميل الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججول )من 
تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق  ة( حال61سجل ) ِبالد الذامالُسشخفس الُستكهن َفهق ىزبة 

أشيخ فقط , وان  ثسانية( . َسجل الُسشخفس تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991لمُسجة )
تكخار,  ت( حاال1ِلمُسشخفس كان في شيخ كانهن الثاني بهاقع )أعمى َمجسهع  تكخار شيخي 

ادنى َمجسهع  االشيخ )ايار , تذخين االول , تذخين الثاني , كانهن االول( في حين َسجمت
) حديخان , تسهز , اب, ايمهل مشيم. أما باقي األشيخ شيخ بهاقع حالة تكخار واحجة فقط لكل 

نفديا .أما أعمى تكخار شيخي في سشة محجده فقج كان في لم ُتدجل أي حالة تكخار لمُسجة ( 
( حالة 1بهاقع ) عمى التهالي , (6991-1222وذلك في سشة ) , نيدان(كانهن الثاني) ي شيخ 

 تكخار لُسشخفس .
على العراق لُسشخفض الُستكون َفوق هزبة ِبالد الذام ( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 4َجدول:)

 (.2222 -1996للُسدة )
 هضبةُمنخفض 

 الشام 
كانون 
 الثاني

 آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع

1996 1 0 1 2 1 0 0 0 5 

1997 1 1 1 0 0 1 0 0 4 

1998 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

1999 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2000 2 1 1 1 0 0 0 1 6 

 13 0 1 1 0 3 2 2 4 الَرصدة الليلية

 6 1 0 0 1 1 1 0 2 الَرصدة النهارية

 18 1 1 1 1 4 2 2 6 الَمجموع

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)
http://www.vortex.plymouth.edu) 

( 1وبهاقع )َمجسهع ( أعمى 1222) ةأما عمى مدتهى التكخار الدشهي فقج َسجمت سش
 بهاقع حالة تكخارتكخار  ادنى َمجسهع (6999) سشةتكخار ِلمُسشخفس, في حين َسجمت  تحاال

 .واحجة فقط



م.د. خالد علي عطيه الكربولي             

 م.د. امري حممد خلف الدليمي
 

تكرار امَلنظومات الَضغطية امُلتكونة َفوق 

 َصحاري وهضاب شبه اجَلزورة الَعربية

 

)12. ) 
 

مدتهى الَسجسهع الدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية فقج َسجمت الَخصجة الميمية  عمى أما
تكخار ِلمُسشخفس لمُسجة  ت( حاال1( حالة تكخار, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية ).6)
(6991- 1222). 

َفوق  الُستكون  ُسشخفضَسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الللقيم َدرجة الَحرارة  -4
  :ِبالد الذام هزبة 

من ُمعجل  اعمىُمعجل َدرجة َحخارة  ِبالد الذامَسجل الُسشخفس الُستكهن َفهق ىزبة 
َدرجة الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار الُسشخفس , وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب ِلمُسشخفس 

( ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة ) 69.1) ( , في حين كان الُسعجل العام 1222-6991م 
(. وسَ  61.6ِلَجرجة الَحخارة ِلشفذ األشيخ والُسجة والَسحصات) ,  انيكانهن الث ي )جل شيخ م 

عشج تكخار  سجروسةَسحصات الالأدنى َدرجة َحخارة كُسعجل شيخي ِلجسيع كانهن االول( 
( 1.1الُسشخفس وبهاقع ) في حين  كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام ِلشفذ االشيخ  ,لكل مشيسا  م 

( عمى التهالي , 61.1 – 62.4) ( 4.)أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل  اياربيشسا سجل شيخ  م   م 
( , َججول ) 19.1)الذيخ  في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ  َسجمت َمحصة .( 6م 

( , بيشسا َسجمت َمحصة البرخة  66.9أدنى َدرجة َحخارة عشج تكخار الُسشخفس ِبُسعجل ) الخشبة م 
(. .1أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل )  م 

الُستكون َفوق هزبة الُسشخفض  الَحرارة )م( عشد تكرار( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة 5َجدول: )
 (.2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) ِبالد الذام

 /الُمعدل العامُمنخفض الَمحطة
كانون 
 الثاني

 آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الُمعدل

 الموصل
 17.3 9 23.8 25 32.2 18.9 13.3 10.3 5.9 هضبة الشام

 14.8 10 14.5 21.6 25.9 18.4 12 8.7 7.6 ُمعدل الَحرارة العام

 بغداد
 20.3 8 25.6 26 36.7 23.1 19.7 14.1 9.2 هضبة الشام

 18.1 12.6 16.9 24.3 29.7 23 15.8 12 10.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الرطبة
 15.9 6.6 22.8 17.8 32.4 19.2 13.1 9.1 6.6 هضبة الشام

 15.3 10.5 14.7 21.6 26.1 19.6 12.3 9.3 7.9 ُمعدل الَحرارة العام

 الناصرية
 21.8 8.6 33.5 27 33.5 26.0 20.6 15.3 10.4 هضبة الشام

 20.8 14.7 19.7 27.4 33 26.2 18.5 14.4 12.7 ُمعدل الَحرارة العام

 البصرة
 23.0 10.6 29.2 25 37.6 26.0 20.7 24.1 10.9 هضبة الشام

 21.4 15.2 20.3 28.2 33.7 26.5 19.1 15 13.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الُمعدل
 19.7 8.6 27.0 24.2 34.5 22.6 17.5 14.6 8.6 هضبة الشام

 18.1 12.6 17.2 24.6 29.7 22.7 15.5 11.9 10.4 ُمعدل الَحرارة العام

الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية السرجر :عسل 
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .
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ما بين ُمعجل الدشهي ِلمُسشخفس ِلَجرجة الَحخارة فارق  ادنىَسجمت َمحصة الخشبة 
( لرالح  2.1والُسعجل العام وبفارق ) ِبالد الذامالُستكهن َفهق ىزبة  ُمشخفس ىزبة ِبالد م 

( وىه أ 1.6, في حين َسجمت َمحصة السهصل ) الذام فارق ما بين الُسعجلين ولرالح  كبخم 
 أيزًا .  ُمشخفس ىزبة ِبالد الذام

 َصحراء الشفوذ :ثانيًا : 
َتقع ىحه الَرحخاء في السسمكة الَعخبية الدعهدية وإلى الَجشهب الَغخبي من العخاق ,  

ن المذسال إلى الَجشهب وأقرى إمتجاد ليا من الَذخق إلى ( كم مِ 162ويبمغ أقرى شهل ليا )
مب في الغالب . جخ الخممي الَر ن الحَ خخية مِ الل َص ن تِ ( كم وتتممكهن مِ 122) يبمغالَغخب 
ن الشمفهذ الكبيخ في شمخفو الَذخقي شخيمط من المخمال الحسخاء يستج نحه الَجشهب مكهنًا ويختفع م

( كم  6.22وَتسممتج نحه ), غخى عخف بَرحخاء الجىشاء أو الشفهذ الُر قهسًا متجيًا إلى الَذخق يُ 
 ( كم ومتهسط إرتفاعيا12-16حتى تشتيي إلى رمال الُخبع الخالي ويتخاوح اتداعيا بين )

( م َفهق مدتهى َسصح البحخ . تشتيي َصحخاء الجىشاء من ِجية الَذخق إلى َىزبة  462)
 .(.)( كم 162 - 12الرسان التي يتخاوح عخضيا بين )

على  َصحراء الشفوذالتكرار الذهري والدشوي للُسرتفع الَزغطي الُستكونة َفوق  -1
 :العراق

( َتبين ان 1تائجيا في َججول )من خالل تحميل الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت ن
ُسجة لم( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق 12سجل ) َصحخاء الشفهذالُسختفع الُستكهن َفهق 

أشيخ فقط , وان أعمى َمجسهع   ستة( , وَسجل الُسختفع تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991)
 في حين َسجمت, تكخار ة( حال61بهاقع ) كانهن االولتكخار شيخي لمُسختفع كان في شيخ 

 .ثالثة اشيخ ادنى َمجسهع )شباط , نيدان , ايار ( بهاقع حالة تكخار واحجة فقط لكل مشيم 
( لم ُتدجل أي  , تذخين االول , تذخين الثاني ايمهل, آب, تسهز,  أما باقي األشيخ )حديخان

 تكخار لمُسجة نفديا .حالة 
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على العراق للُسدة  لُسرتفع الُستكون َفوق َصحراء الشفوذ ( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 6َجدول:)
(1996- 2222 .) 

  تكرار ُمرتفع النفوذ
كانون 
 الثاني

 آيار نيسان آذار شباط
كانون 
 األول

  الَمجموع

1996 2 0 0 0 0 0 2 

1997 5 1 0 0 0 3 9 

1998 2 0 0 0 0 0 2 

1999 3 0 2 1 0 0 6 

2000 0 0 0 0 1 0 1 

 12 1 0 1 1 1 8 الليليةالَرصدة 

 8 2 1 0 1 0 4 الَرصدة النهارية

 20 3 1 1 2 1 12 الَمجموع

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)
http://www.vortex.plymouth.edu) 

 وذلك في سشة كانهن االولكان في شيخ  ةأما أعمى تكخار شيخي في سشة محجد
الدشهي فقج َسجمت سشة  أما عمى مدتهى التكخارلمُسختفع . تكخار  ت( حاال6( بهاقع )6991)
( 1222) سشةتكخار لمُسختفع , في حين َسجمت  ت( حاال9وبهاقع )َمجسهع ( أعمى 6991)

عمى مدتهى الَسجسهع الدشهي لمَخصجتين اما  .بهاقع  حالة تكخار واحجة فقط تكخار ادنى َمجسهع
حالة تكخار, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية ( 61)الميمية والشيارية فقج َسجمت الَخصجة الميمية 

 .( 1222 -6991تكخار لمُسختفع لمُسجة ) ت( حاال1)
 َفوق  َسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الُسرتفع الُستكون للقيم َدرجة الَحرارة  -2

 َصحراء الشفوذ:
من ُمعجل َدرجة  اعمىُمعجل َدرجة َحخارة  َصحخاء الشفهذَسجل الُسختفع الُستكهن َفهق 

(  61, وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب لمُسختفع ) الُسختفع الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار م 
َجرجة الَحخارة ( , في حين كان الُسعجل العام لِ 1222-6991ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة )
(. وسجل شيخ 61.6ِلشفذ األشيخ والُسجة والَسحصات) أدنى َدرجة َحخارة كُسعجل شباط (  )م 

(, 1.6شيخي ِلجسيع َمحصات الِجراسة عشج تكخار الُسختفع وبهاقع ) في حين كان ُمعجل َدرجة  م 
( وذلك من حالة تكخار واحجة وفي الخصجة 66.9الَحخارة العام لشفذ الذيخ ) بيشسا  الميمية , م 

( في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام  42)أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل  ايارسجل شيخ  م 
(  19.1) لشفذ  .( 1, َججول )وذلك من حالة تكخار واحجة ايزًا وفي الخصجة الشيارية م 

( , بيشسا َسجمت  64.1أدنى َدرجة َحخارة عشج تكخار الُسختفع ِبُسعجل ) الخشبة َسجمت َمحصة م 
(.  11.6َمحصة البرخة أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل )  ادنى (الخشبة تي )بغجاد ,َسجمت َمحصو م 

http://www.vortex.plymouth.edu/
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والُسعجل العام  َصحخاء الشفهذما بين ُمعجل الدشهي لمُسختفع الُستكهن َفهق ِلَجرجة الَحخارة فارق 
( لرالح  ..2وبفارق ) (  6.1َمحصة السهصل ) في حين َسجمت , ُمختفع َصحخاء الشفهذم  م 
 أيزًا .  ُمختفع َصحخاء الشفهذفارق ما بين الُسعجلين ولرالح  كبخوىه أ

 
َصحراء الُستكون َفوق الُسرتفع  ( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( عشد تكرار7َجدول: )

 (.2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) الشفوذ
 ُمرتفع/الُمعدل العام الَمحطة

كانون 
 الثاني

 آيار نيسان آذار شباط
كانون 
 األول

 الُمعدل 

 الموصل
 15.1 14.0 38.0 15.0 11.5 4.7 7.2 َصحراء النفوذ

 13.8 10 25.9 18.4 12 8.7 7.6 ُمعدل الَحرارة العام

 بغداد
 17.5 16.5 41.0 19.0 16.2 3.4 8.7 َصحراء النفوذ

 17.2 12.6 29.7 23 15.8 12 10.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الرطبة
 14.6 14.4 33.6 15.2 12.9 3.5 8.1 َصحراء النفوذ

 14.3 10.5 26.1 19.6 12.3 9.3 7.9 ُمعدل الَحرارة العام

 الناصرية
 20.7 16.7 43.5 27.2 18.2 7.4 11.2 َصحراء النفوذ

 19.9 14.7 33 26.2 18.5 14.4 12.7 ُمعدل الَحرارة العام

 البصرة
 22.1 16.7 44.0 27.0 16.2 18.4 10.6 َصحراء النفوذ

 20.5 15.2 33.7 26.5 19.1 15 13.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الُمعدل
 18.0 15.7 40.0 20.7 15.0 7.5 9.2 َصحراء النفوذ

 17.1 12.6 29.7 22.7 15.5 11.9 10.4 ُمعدل الَحرارة العام

السرجر :عسل الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية 
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .

على  َصحراء الشفوذالتكرار الذهري والدشوي ِللُسشخفض الَزغطي الُستكونة َفوق  -3
 :العراق

( َتبين ان 1من خالل تحميل الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججول )
ُسجة لم( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق 691سجل ) َصحخاء الشفهذالُسشخفس الُستكهن َفهق 

الدشة ماعجا شيخ أشيخ  جسيعوَسجل الُسشخفس تكخارًا عمى العخاق في  ( ,1222 -6991)
تكخار  ة( حال46بهاقع ) نيدان, وان أعمى َمجسهع  تكخار شيخي ِلمُسشخفس كان في شيخ  اب
أما أعمى تكخار  .شيخ تسهز ادنى َمجسهع بهاقع  حالة تكخار واحجة فقط  في حين سجل, 

 ة( حال66( بهاقع )1222) وذلك في سشة خين االولتذكان في شيخ  ةشيخي في سشة محجد
 َمجسهع( أعمى 1222الدشهي فقج َسجمت سشة ) أما عمى مدتهى التكخارِلمُسشخفس . تكخار 
( 1.ادنى َمجسهع بهاقع )( 6999) سشةتكخار ِلمُسشخفس , في حين َسجمت  ة( حال69وبهاقع )
عمى مدتهى الَسجسهع الدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية فقج َسجمت الَخصجة اما  تكخار. حالة



م.د. خالد علي عطيه الكربولي             

 م.د. امري حممد خلف الدليمي
 

تكرار امَلنظومات الَضغطية امُلتكونة َفوق 

 َصحاري وهضاب شبه اجَلزورة الَعربية

 

)121 ) 
 

تكخار ِلمُسشخفس ة ( حال661حالة تكخار, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية )( 16)الميمية 
 .( 1222 -6991لمُسجة )

العراق  على لُسشخفض الُستكون َفوق َصحراء الشفوذ( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 8َجدول:)
 (.2222 -1996للُسدة )

 
تكرار ُمنخفض 

 النفوذ
كانون 
 الثاني

 أيلول تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع 

1996 2 1 6 10 13 0 0 0 3 0 1 36 

1997 0 1 4 11 8 2 0 2 2 4 2 36 

1998 3 2 2 6 4 2 0 4 4 3 4 34 

1999 3 0 3 4 5 1 0 1 9 6 0 32 

2000 1 4 8 10 6 0 1 8 15 1 5 59 

 81 5 7 16 5 1 1 11 18 10 3 4 الَرصدة الليلية

 117 7 7 18 10 0 4 25 23 13 5 5 الَرصدة النهارية

 198 12 14 34 15 1 5 36 41 23 8 9 الَمجموع

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)
http://www.vortex.plymouth.edu) 

َصحراء َفوق  َسحطات الُسشاخية عشد تكرار الُسشخفض الُستكون للقيم َدرجة الَحرارة  -4
 الشفوذ:

من ُمعجل َدرجة  اعمىُمعجل َدرجة َحخارة  َصحخاء الشفهذالُستكهن َفهق  َسجل الُسشخفس
 1..1, وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب ِلمُسشخفس ) الُسشخفس الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار

( ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة ) ( , في حين كان الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارة 1222-6991م 
(. وسجل شيخ 11.4ِلشفذ األشيخ والُسجة والَسحصات) أدنى َدرجة َحخارة كانهن الثاني  م 
(, 66.6الِجراسة عشج تكخار الُسشخفس وبهاقع )كُسعجل شيخي ِلجسيع َمحصات  في حين كان  م 

( , 62.4ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ الذيخ ) أعمى َدرجة َحخارة  حديخانبيشسا سجل شيخ  م 
( في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ 1.)ِبُسعجل  ( 1...) م  ومن السالحظ عشج ,  م 

َفهق َصحخاء الشفهذ فانو يداىم في رفع درجات الَحخارة بذكل كبيخ  تكخار الُسشخفس الُستكهن 
وبفارق عن الُسعجل العام لشفذ االشيخ  السيسا في االشيخ) شباط , اذار, نيدان , ايار(

أدنى َدرجة  الخشبة َسجمت َمحصة .(9َججول ) ( م  عمى التهالي ,1.1.  6.. – 1.. – 4.1)

                                                 
 - العمام( الذميخي بدمبب الفمارق الكبيمخ مما بمين  ُسعمجلوال ُسمشخفسين )الُسعمجلتم التخكيد عمى الفارق ما بمين ال
تمم  ِلمحلك.  ممن جيمة اخمخ   ات الدمابقةَسشظهمممقارنة مع بماقي ال ُسشخفستكخار ال َمجسهعين من جية , و ُسعجلال

 في ىحه االشيخ . َحخارةال َدرجةالتخكيد عمى الفارق لبيان اسباب ارتفاع 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (121(  
 

( , بيشسا َسجمت َمحصة البرخة أعمى َدرجة َحخارة  ..12عجل )َحخارة عشج تكخار الُسشخفس ِبسُ  م 
(. 11.6ِبُسعجل ) ما بين ُمعجل الدشهي ِلَجرجة الَحخارة فارق  ادنىالخشبة ة َسجمت َمحص م 

( لرالح  2.9والُسعجل العام وبفارق ) َصحخاء الشفهذِلمُسشخفس الُستكهن َفهق  ُمشخفس م 
( وىه أ 1.6) بغجادَمحصة في حين َسجمت  , َصحخاء الشفهذ فارق ما بين الُسعجلين  كبخم 

 أيزًا .  ُمشخفس َصحخاء الشفهذولرالح 
َصحراء الُستكون َفوق الُسشخفض  ( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( عشد تكرار9َجدول: )

 (.2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) الشفوذ
 الَمحطة

ُمنخفض/الُمعدل 
 العام

كانون 
 الثاني

 أيلول تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الُمعدل

 الموصل
 20.6 11.3 15.5 22.3 28.0 29.8 33.1 28.4 21.8 15.1 13.0 8.9 َصحراء النفوذ

ُمعدل الَحرارة 
 العام

7.6 8.7 12 18.4 25.9 31.7 35.6 28.1 21.6 14.5 10 19.5 

 بغداد

 24.2 14.2 17.5 25.9 29.0 36.4 35.9 33.5 26.6 20.0 15.3 12.0 َصحراء النفوذ

ُمعدل الَحرارة 
 العام

10.3 12 15.8 23 29.7 32.1 35.8 30.5 24.3 16.9 12.6 22.1 

 الرطبة

 20.3 10.4 16.0 21.9 27.6 28.8 32.2 28.6 22.0 15.9 11.2 8.6 َصحراء النفوذ

ُمعدل الَحرارة 
 العام

7.9 9.3 12.3 19.6 26.1 29.9 33.1 27.9 21.6 14.7 10.5 19.4 

 الناصرية

 27.0 17.7 20.8 29.3 33.0 35.5 39.0 35.9 29.4 23.8 18.1 14.1 َصحراء النفوذ

ُمعدل الَحرارة 
 العام

12.7 14.4 18.5 26.2 33 36.6 38.5 33.9 27.4 19.7 14.7 25.1 

 البصرة
 27.1 17.8 21.7 30.4 32.5 35.0 40.0 36.3 29.1 23.5 17.7 14.0 َصحراء النفوذ

ُمعدل الَحرارة 
 العام

13.3 15 19.1 26.5 33.7 37.8 38.9 34.4 28.2 20.3 15.2 25.7 

 الُمعدل

 23.8 14.3 18.3 26.0 30.0 33.1 36.0 32.5 25.8 19.7 15.1 11.5 َصحراء النفوذ

ُمعدل الَحرارة 
 العام

10.4 11.9 15.5 22.7 29.7 33.6 36.4 31.0 24.6 17.2 12.6 22.4 

السرجر :عسل الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية 
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .

 َصحراء َنجد:ثالثًا :   
َتقع ىحه الَرحخاء في السسمكة الَعخبية الدعهدية وإلى الَجشهب من العخاق , وتسمتج بين 

(  شسال خط اإلستهاء . يحجىا من الذسال الشفهذ الكبيخ والُخبع 11 -12دائختي عخض ) 
الخالي من الَجشهب والسشحجرات الَذخقية لُسختفعات البحخ األحسخ من الَغخب وَصحخاء الجىشاء 

( م, ويممكهن إتجاه 6222خق . ويبمغ متممهسط إرتفاعيا عن مدتهى َسصح البحخ)من الذَ 
انحجارىا من الَغخب إلى الَذخق .  َسصحيا ةبارة عن أحهاض مشحهتة تسمؤىا الخواسب الخممية 
والتكهيشات الَجبمية الشاتئة ذات الرخهر الرمبة . وبرهرة عامة يدداد ىحا الشهع في الُجدء 

 . ( 4)( م 922( كم , ومتهسط إرتفاعيا ) 122) امتجادىاويبمغ  الَغخبي مشيا,
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على  هزبة َنجدالتكرار الذهري والدشوي للُسرتفع الَزغطي الُستكونة َفوق  -1
 :العراق

( َتبين ان 62من خالل تحميل الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججول )
ُسجة لم( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق 12سجل ) ىزبة َنججالُسختفع الُستكهن َفهق 

أشيخ فقط , وان أعمى  تدعة( , وَسجل الُسختفع تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991)
 في حين سجل, تكخار ت( حاال4بهاقع ) ايارَمجسهع  تكخار شيخي لمُسختفع كان في شيخ 

أما باقي  .فقط لكل مشيسا( حالة تكخار 1شيخي )اذار , نيدان( ادنى َمجسهع تكخار بهاقع )
تكخار لمُسجة نفديا .أما أعمى تكخار شيخي حالة آب( لم ُتدجل أي , تسهز,  األشيخ )حديخان

لمُسختفع . تكخار  ت( حاال.( بهاقع )6991) وذلك في سشة اياركان في شيخ  ةحجدفي سشة مُ 
 ت( حاال1وبهاقع )َمجسهع ( أعمى 6991الدشهي فقج َسجمت سشة ) أما عمى مدتهى التكخار

( حالة 1ادنى َمجسهع تكخار بهاقع )( 1222 -6999) سشتيتكخار لمُسختفع , في حين َسجمت 
عمى مدتهى الَسجسهع الدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية فقج َسجمت اما  .تكخار فقط لكل مشيسا

تكخار  تحاال( 62تكخار, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية ) تحاال( 62)الَخصجة الميمية 
 .( 1222 -6991لمُسجة )ايزًا لمُسختفع 

العراق للُسدة  على لُسرتفع الُستكون َفوق هزبة َنجد( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 12َجدول:)
(1996- 2222 .) 

 تكرار ُمرتفع نَجد
كانون 
 الثاني

 أيلول آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع

1996 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 
1997 2 1 0 0 3 0 1 1 0 8 
1998 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 
1999 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
2000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

 10 0 2 2 1 3 1 0 1 0 الَرصدة الليلية
 10 2 1 1 1 1 0 1 1 2 الَرصدة النهارية

 20 2 3 3 2 4 1 1 2 2 الَمجموع

 عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)الَججول 
http://www.vortex.plymouth.edu) 

 
 
 
 

http://www.vortex.plymouth.edu/
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َفوق  َسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الُسرتفع الُستكون للقيم َدرجة الَحرارة  -2
 هزبة َنجد :

عشج تكخاره عمى العخاق في رفع ُمعجل َدرجة  ىزبة َنججَفهق ُيداىم الُسختفع الُستكهن 
الَحخارة عمى َمحصات الِجراسة السيسا في شيخي )كانهن الثاني , ايمهل ( بالخ م من قمة تكخاره 

من ُمعجل َدرجة الَحخارة لشفذ اشيخ  اعمىَسجل الُسختفع ُمعجل َدرجة َحخارة . (66, َججول )
( ِلجسيع َمحصات  16.1جل َدرجة الَحخارة الُسراحب لمُسختفع ), وكان ُمع الُسختفع تكخار م 

( , في حين كان الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارة ِلشفذ األشيخ 1222-6991الِجراسة لمُسجة )
(. وسجل شيخ 69.6) والُسجة والَسحصات أدنى َدرجة َحخارة كُسعجل شيخي كانهن االول  م 

( 66ر الُسختفع وبهاقع )ِلجسيع َمحصات الِجراسة عشج تكخا في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة  , م 
( وذلك من حالتي تكخار وفي الخصجة الشيارية , 61.1العام لشفذ الذيخ ) بيشسا سجل شيخ  م 

( في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ ..1.)أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل  ايمهل  6.) م 
 ) َسجمت  واحجة في الخصجة الميمية والثانية في الخصجة الشيارية.وذلك من حالتي تكخار م 

( , بيشسا َسجمت َمحصة 61.1أدنى َدرجة َحخارة عشج تكخار الُسختفع ِبُسعجل ) السهصل َمحصة م 
(. 14.1البرخة أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل )  م 

لمُسختفع  ما بين ُمعجل الدشهي ِلَجرجة الَحخارة فارق  ادنى ة السهصلَسجمت َمحص 
( لرالح  6.6والُسعجل العام وبفارق ) ىزبة َنججالُستكهن َفهق  في حين  , ُمختفع ىزبة َنججم 
( وىه أ 1.9)بغجاد َسجمت َمحصة   ُمختفع ىزبة َنججفارق ما بين الُسعجلين ولرالح  كبخم 

 أيزًا . 
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هزبة الُستكون َفوق الُسرتفع  تكرار( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( عشد 11َجدول: )
 (.2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) َنجد

 الَمحطة
ُمرتفع/الُمعدل 

 العام
كانون 
 الثاني

 أيلول آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الُمعدل

 الموصل

 17.8 8.3 17.7 24.7 34.4 24.5 15.0 9.2 10.6 15.5 هضبة نَجد

ُمعدل 
 الَحرارة العام

7.6 8.7 12.0 18.4 25.9 28.1 21.6 14.5 10.0 16.3 

 بغداد

 22.9 14.6 21.0 28.7 36.8 26.5 22.4 23.4 15.3 17.3 هضبة نَجد

ُمعدل 
 الَحرارة العام

10.3 12.0 15.8 23.0 29.7 30.5 24.3 16.9 12.6 19.5 

 الرطبة

 18.4 7.3 19.1 24.6 31.6 25.4 13.2 15.8 12.2 16.5 هضبة نَجد

ُمعدل 
 الَحرارة العام

7.9 9.3 12.3 19.6 26.1 27.9 21.6 14.7 10.5 16.7 

 الناصرية

 24.4 10.5 23.9 29.4 42.0 29.4 28.0 23.5 16.8 16.5 هضبة نَجد

ُمعدل 
 الَحرارة العام

12.7 14.4 18.5 26.2 33.0 33.9 27.4 19.7 14.7 22.3 

 البصرة

 24.8 14.1 24.4 30.5 41.7 30.1 27.0 24.5 11.8 19.4 هضبة نَجد

ُمعدل 
 الَحرارة العام

13.3 15.0 19.1 26.5 33.7 34.4 28.2 20.3 15.2 22.9 

 الُمعدل

 21.7 11.0 21.2 27.6 37.3 27.2 21.1 19.3 13.3 17.0 هضبة نَجد

ُمعدل 
 الَحرارة العام

10.4 11.9 15.5 22.7 29.7 31.0 24.6 17.2 12.6 19.5 

السرجر :عسل الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية 
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .

على  هزبة َنجدالتكرار الذهري والدشوي ِللُسشخفض الَزغطي الُستكونة َفوق  -3
 :العراق

( َتبين ان 61) حميل الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججولن خالل تَ مِ 
ُسجة لم( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق 646سجل ) ىزبة نججالُسشخفس الُستكهن َفهق 

شيخ الدشة ماعجا أشيخ  جسيع( , وَسجل الُسشخفس تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991)
 ة( حال11بهاقع ) اب , وان أعمى َمجسهع تكخار شيخي ِلمُسشخفس كان في شيخ كانهن االول

أما  .شيخ تذخين الثاني ادنى َمجسهع بهاقع  حالة تكخار واحجة فقط  جلفي حين سَ , تكخار 
( بهاقع 1222) وذلك في سشة تسهزكان في شيخ فقج  ةأعمى تكخار شيخي في سشة محجد

( 6999الدشهي فقج َسجمت سشة ) أما عمى مدتهى التكخارِلمُسشخفس . ار تكخ  ت( حاال62)
ادنى ( 6991) سشةتكخار ِلمُسشخفس , في حين َسجمت  ة( حال46وبهاقع ) َمجسهعأعمى 

  تكخار. ( حالة11َمجسهع بهاقع )
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 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (161(  
 

عمى مدتهى الَسجسهع الدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية فقج َسجمت الَخصجة الميمية و  
تكخار ِلمُسشخفس لمُسجة ة ( حال69حالة تكخار, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية )( 611)
(6991- 1222). 

على العراق  لُسشخفض الُستكون َفوق هزبة َنجد( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 12َجدول:)
 (.2222 -1996للُسدة )

تكرار ُمنخفض 
 نَجد

كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
 الَمجموع

1996 3 3 2 2 2 6 4 1 2 1 0 26 

1997 0 2 3 0 5 5 4 0 3 0 0 22 

1998 0 0 0 2 0 2 3 9 5 2 0 23 

1999 3 0 5 5 2 8 4 8 5 0 1 41 

2000 1 1 1 1 1 3 10 8 2 1 0 29 

 122 1 3 17 24 20 24 10 8 6 6 3 الَرصدة الليلية

 19 0 1 0 2 5 0 0 2 5 0 4 الَرصدة النهارية

 141 1 4 17 26 25 24 10 10 11 6 7 الَمجموع

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)
http://www.vortex.plymouth.edu) 

َفوق  الُستكون َسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الُسشخفض للقيم َدرجة الَحرارة  -4
 هزبة َنجد :

من ُمعجل َدرجة  ادنىُمعجل َدرجة َحخارة  ىزبة نججالُستكهن َفهق  َسجل الُسشخفس
 ...1, وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب ِلمُسشخفس ) الُسشخفس الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار

( ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة ) العام ِلَجرجة الَحخارة ( , في حين كان الُسعجل 1222-6991م 
(. وسجل شيخ 14.4ِلشفذ األشيخ والُسجة والَسحصات) أدنى َدرجة َحخارة تذخين الثاني  م 

(, 1.9كُسعجل شيخي ِلجسيع َمحصات الِجراسة عشج تكخار الُسشخفس وبهاقع ) في حين كان  م 
( , 61.1ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ الذيخ ) أعمى َدرجة َحخارة  اببيشسا سجل شيخ  م 

( في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ 42.4)ِبُسعجل  ( 6.1.) م  ومن السالحظ ,  م 
عشج تكخار الُسشخفس الُستكهن َفهق ىزبة َنجج فانو ُيداىم في خفس درجات الَحخارة ولكن 

دان , ايار , بفارق قميل عن الُسعجل العام السيسا في االشيخ) كانهن الثاني , شباط , ني
حديخان , تسهز , تذخين االول , تذخين الثاني(, اما باقي اشيخ تكخار الُسشخفس فان الُسعجل 
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)16. ) 
 

العام ُيذيخ الى ارتفاع درجات الَحخارة عشج تكخاره ال سيسا في شيخ اب اذ بمغ الفارق في ىحا 
( لرالح ُمشخفس ىزبة َنجج ,  4.1الذيخ ما بين الُسعجلين )  .(.6َججول )م 

( ,  12.6أدنى َدرجة َحخارة عشج تكخار الُسشخفس ِبُسعجل ) الخشبة َسجمت َمحصة  م 
(. 11.4بيشسا َسجمت َمحصة البرخة أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل )  ادنى برخةالة َسجمت َمحص م 

والُسعجل العام  ىزبة َنججما بين ُمعجل الدشهي ِلمُسشخفس الُستكهن َفهق ِلَجرجة الَحخارة فارق 
( لرالح  2.4فارق )وب (  6.6) بغجادفي حين َسجمت َمحصة  , الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارةم  م 

 أيزًا .  الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارةفارق ما بين الُسعجلين ولرالح  كبخوىه أ
الُستكون َفوق الُسشخفض  ( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( عشد تكرار13َجدول: )

 (.2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) هزبة َنجد
 الَمحطة

ُمنخفض/الُمعدل 
 العام

كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
 الُمعدل

 الموصل

 20.2 6.3 20.1 28.8 38.3 33.5 28.6 20 17.5 14.2 6.9 7.7 هضبة نَجد

ُمعدل الَحرارة 
 العام

7.6 8.7 12 18.4 25.9 31.7 35.6 34 28.1 21.6 14.5 21.6 

 بغداد

 22.7 5.5 21.6 31.6 40.1 34.2 31.2 25.8 22.4 16.9 11.4 9.5 هضبة نَجد

ُمعدل الَحرارة 
 العام

10.3 12 15.8 23 29.7 32.1 35.8 35.3 30.5 24.3 16.9 24.2 

 الرطبة

 20.1 9.8 19.9 28.7 36.8 32.4 27.5 22.5 17.8 12.7 6.2 6.7 هضبة نَجد

ُمعدل الَحرارة 
 العام

7.9 9.3 12.3 19.6 26.1 29.9 33.1 32.4 27.9 21.6 14.7 21.3 

 الناصرية

 26.2 11 25.5 35.1 43.1 37.4 35.1 30.7 25.3 18.9 15.1 11.4 هضبة نَجد

ُمعدل الَحرارة 
 العام

12.7 14.4 18.5 26.2 33 36.6 38.5 38.2 33.9 27.4 19.7 27.2 

 البصرة

 27.4 11.8 27.3 35.9 43.6 37.8 36.7 31.4 27 19.2 17.8 13.2 هضبة نَجد

ُمعدل الَحرارة 
 العام

13.3 15 19.1 26.5 33.7 37.8 38.9 38.8 34.4 28.2 20.3 27.8 

 الُمعدل

 23.3 8.9 22.9 32 40.4 35.1 31.8 26.1 22 16.4 11.5 9.7 هضبة نَجد

ُمعدل الَحرارة 
 العام

10.4 11.9 15.5 22.7 29.7 33.6 36.4 35.7 31 24.6 17.2 24.4 

السرجر :عسل الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية 
 .والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة 

 َصحراء الُربع الخالي : رابعًا:
ن العخاق وُتعج من وىي َصحخاء رممية تقع في َجشهب الَجديخة الَعخبية وإلى الَجشهب مِ 

ممبو الَجديخة المَعخبية إذ تبمغ أكبخ الَرحاري الخممية في العالم , و تحتل الثمث الَجشهبي من شُ 
. وتستج ما بين جبال ُعسان في الَذخق وُمختفعات  (6)1( كم161,222مممداحتيا الكمية )

الظفار وحزخمهت في الَجشهب وَىزبة اليسن وُمختفعات عديخ من ِجية الَغخب. أما في 
( كم ويرل أقمرى 6122الذسال فتحجىا َصحخاء َنجج , يبمغ شهل ىحه الَرحخاء نحه )

غصي الكثبان لخمال . فتُ غمصييا اداحتيا تُ %( من مَ 12( كم. ويقجر أن )162اتداع ليا )



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (164(  
 

سهجة. ويعخف القدممم الخممية نحه نر  ىحه السداحة . أما الشر  اآلخخ فتكدهه الخمال السُ 
السستج مشو بمين حزخمهت واليسن باسم )َصحخاء األحقاف( . أما في الَذخق فيختم  إمتجاد 

هره التي تذخف الخمال من ِجية إلى أخخى ويتسثل أقرى إمتجاد َشخقي لو في َصحخاء الجاف
 . (1)مباشخة عمى مياه الَخميج العخبي 

َصحراء الُربع التكرار الذهري والدشوي للُسرتفع الَزغطي الُستكونة َفوق  -1
 :على العراقالخالي 
( َتبين ان 64ن خالل تحميل الخخائط الَصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججول )مِ 

تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق  ت( حاال4سجل ) الخاليَصحخاء الُخبع الُسختفع الُستكهن َفهق 
)تذخين الثاني , فقط  شيخين( , وَسجل الُسختفع تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991ُسجة )لم

 ت( حاال.أعمى َمجسهع  تكخار شيخي لمُسختفع بهاقع )شيخ كانهن االول  َسجل ,كانهن االول(
عمى مدتهى الَسجسهع لة تكخار واحجة فقط . اما شيخ تذخين الثاني  حا في حين سجل, تكخار

 , ولم تدجل تكخار ( حاالت4)الَخصجة الميمية  فقج َسجمتالدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية 
 .( 1222 -6991لمُسجة ) تكخار لمُسختفع اي حالةالَخصجة الشيارية 

 على َصحراء الُربع الخالي لُسرتفع الُستكون َفوق ( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 14َجدول:)
 (.2222 -1996العراق للُسدة )

ُمرتفع فَوق 
 َصحراء الُربع

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 الَمجموع

1996 0 2 2 

1997 0 0 0 

1998 0 1 1 

1999 1 0 1 

2000 0 0 0 

 4 3 1 الرصدة الليلية

 0 0 0 الرصدة النهارية

 4 3 1 الَمجموع

 الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)الَججول عسل 
http://www.vortex.plymouth.edu) 

َفوق  َسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الُسرتفع الُستكون للقيم َدرجة الَحرارة  -2
 َصحراء الُربع الخالي :

 من ُمعجل َدرجة الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار ادنىَسجل الُسختفع ُمعجل َدرجة َحخارة 
( ِلجسيع َمحصات الِجراسة  61.6, وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب لمُسختفع ) الُسختفع م 
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)166 ) 
 

, في حين كان الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارة ِلشفذ األشيخ والُسجة  (1222-6991لمُسجة )
( 64.9) والَسحصات  .  (66, َججول ) م 
َصحخاء الُخبع الُستكهن َفهق الُسختفع  ( الُسعجل الذيخي والدشهي ِلَجرجة الَحخارة )م( عشج تكخار66)َججول: 
 (.1222-6991, مع الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارة لمَسحصات الِجراسة لمُسجة ) الخالي

 الَمحطة
ُمرتفع َصحراء الُربع 

 الخالي /الُمعدل العام
تشرين 

 الثاني
كانون  

 األول
 ُمعدلال

 الموصل
 8.0 9 7.0 َصحراء الُربع الخالي

 12.3 10 14.5 ُمعدل الَحرارة العام

 بغداد
 12.2 10.6 13.8 َصحراء الُربع الخالي

 14.8 12.6 16.9 ُمعدل الَحرارة العام

 الرطبة
 10.0 8.5 11.4 َصحراء الُربع الخالي

 12.6 10.5 14.7 ُمعدل الَحرارة العام

 الناصرية
 13.7 9.9 17.4 َصحراء الُربع الخالي

 17.2 14.7 19.7 ُمعدل الَحرارة العام

 البصرة
 16.3 11.4 21.2 َصحراء الُربع الخالي

 17.8 15.2 20.3 ُمعدل الَحرارة العام

 الُمعدل
 12.1 9.9 14.2 َصحراء الُربع الخالي

 14.9 12.6 17.2 ُمعدل الَحرارة العام

الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية السرجر :عسل 
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .

أدنى َدرجة َحخارة كُسعجل شيخي ِلجسيع َمحصات الِجراسة عشج كانهن االول  سجل شيخ
( 9.9تكخار الُسختفع وبهاقع )  61.1في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ الذيخ ) , م 

( وذلك من ) أعمى  تذخين الثانيبيشسا سجل شيخ  ( حاالت تكخار وفي الخصجة الميمية ,.م 
( في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ 64.1)َدرجة َحخارة ِبُسعجل  (  61.1) م  وذلك م 

أدنى َدرجة َحخارة عشج  السهصل َسجمت َمحصة الميمية ايزًا.من حالة تكخار واحجة في الخصجة 
( , بيشسا َسجمت َمحصة البرخة أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل ) 1تكخار الُسختفع ِبُسعجل )  ..61 م 

.)  م 
على  هزبة َنجدالتكرار الذهري والدشوي ِللُسشخفض الَزغطي الُستكونة َفوق  -3

 :العراق
( َتبين ان 61َصقدية والتي ُضسشت نتائجيا في َججول )من خالل تحميل الخخائط ال

( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى 416جل )سَ  َصحخاء الُخبع الخاليالُسشخفس الُستكهن َفهق 
الدشة  أشيخ جسيع( , وَسجل الُسشخفس تكخارًا عمى العخاق في 1222 -6991ُسجة )لمالعخاق 

في , تكخار  ة( حال661بهاقع ) اب في شيخ, وان أعمى َمجسهع تكخار شيخي ِلمُسشخفس كان 
شيخي )تذخين الثاني , كانهن االول ( ادنى َمجسهع بهاقع  حالة تكخار واحجة فقط  حين سجل



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (161(  
 

( 6991) وذلك في سشة ابكان في شيخ  ةأما أعمى تكخار شيخي في سشة محجد .لكل مشيسا 
 ِلمُسشخفس .تكخار  ة( حال6.بهاقع )

َصحراء الُربع الخالي على لُسشخفض الُستكون َفوق ( َمجسوع التكرار الذهري والدشوي 16َجدول:)
 (.2222 -1996العراق للُسدة )

 
 السنة

 كانون
 الثاني

 ايلول اب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع

1996 1 5 1 4 9 22 21 31 8 5 1 0 108 

1997 0 0 3 0 5 14 10 20 12 1 0 0 65 

1998 0 12 4 3 9 17 17 22 16 4 0 0 104 

1999 1 0 1 3 23 18 16 19 22 5 0 0 108 

2000 0 0 0 4 6 19 21 26 8 1 0 1 86 

 185 0 1 9 23 35 31 41 28 7 4 6 0 الَرصدة الليلية

 286 1 0 7 43 83 54 49 24 7 5 11 2 الَرصدة النهارية

 471 1 1 16 66 118 85 90 52 14 9 17 2 الَمجموع

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية.)
http://www.vortex.plymouth.edu) 

 َمجسهع( أعمى 6999 -6991) تيالدشهي فقج َسجمت سش أما عمى مدتهى التكخار
ادنى ( 6991) سشة, في حين َسجمت  ِلمُسشخفس لكل مشيساتكخار  ة( حال621وبهاقع )

عمى مدتهى الَسجسهع الدشهي لمَخصجتين الميمية والشيارية اما  تكخار. ( حالة16َمجسهع بهاقع )
ة ( حال111حالة تكخار, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية )( 616)فقج َسجمت الَخصجة الميمية 

 .(1222 -6991مُسشخفس لمُسجة )تكخار لِ 
َفوق  َسحطات الُسشاخية العراقية عشد تكرار الُسشخفض الُستكون للقيم َدرجة الَحرارة  -4

 هزبة َنجد :
من ُمعجل  اعمىُمعجل َدرجة َحخارة  َصحخاء الُخبع الخاليالُستكهن َفهق  َسجل الُسشخفس

, وكان ُمعجل َدرجة الَحخارة الُسراحب ِلمُسشخفس  الُسشخفس َدرجة الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار
( ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة ) 14.1) ( , في حين كان الُسعجل العام 1222-6991م 

(  6..1ِلَجرجة الَحخارة ِلشفذ األشيخ والُسجة والَسحصات)  (. 61َججول ), م 
 
 
 
 

http://www.vortex.plymouth.edu/
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)161 ) 
 

الُستكون َفوق الُسشخفض  عشد تكرار( الُسعدل الذهري والدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( 17َجدول: )
 (.2222-1996, مع الُسعدل العام ِلَدرجة الَحرارة للَسحطات الِدراسة للُسدة ) هزبة َنجد

 الَمحطة
ُمنخفض/الُمعدل 

 العام
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الُمعدل

 الموصل

َصحراء الُربع 
 الخالي

13 10.4 10.6 17.8 28.7 32.6 37.5 35.9 31.7 23.8 10.8 16.6 22.4 

ُمعدل الَحرارة 
 العام

7.6 8.7 12 18.4 25.9 31.7 35.6 34 28.1 21.6 14.5 10 20.7 

 بغداد

َصحراء الُربع 
 الخالي

11.7 12.9 12.5 21.9 32.4 34.9 38.3 37.7 33.6 27 12 18 24.4 

ُمعدل الَحرارة 
 العام

10.3 12 15.8 23 29.7 32.1 35.8 35.3 30.5 24.3 16.9 12.6 23.2 

 الرطبة

َصحراء الُربع 
 الخالي

8.3 8.1 10.2 18 28.8 31.2 35.3 34.5 31.3 24.7 11 13.8 21.3 

ُمعدل الَحرارة 
 العام

7.9 9.3 12.3 19.6 26.1 29.9 33.1 32.4 27.9 21.6 14.7 10.5 20.4 

 الناصرية

َصحراء الُربع 
 الخالي

13.6 15.2 15.8 26.3 35.5 37.6 40.3 40.1 36.8 30.6 19.5 16.6 27.3 

ُمعدل الَحرارة 
 العام

12.7 14.4 18.5 26.2 33 36.6 38.5 38.2 33.9 27.4 19.7 14.7 26.2 

 البصرة

َصحراء الُربع 
 الخالي

12.8 16.7 16.3 27.1 36.5 38.9 40.7 41 37.6 30.9 18.2 17.2 27.8 

ُمعدل الَحرارة 
 العام

13.3 15 19.1 26.5 33.7 37.8 38.9 38.8 34.4 28.2 20.3 15.2 26.8 

 الُمعدل

َصحراء الُربع 
 الخالي

11.9 12.7 13.1 22.2 32.4 35 38.4 37.8 34.2 27.4 14.3 16.4 24.6 

ُمعدل الَحرارة 
 العام

10.4 11.9 15.5 22.7 29.7 33.6 36.4 35.7 31 24.6 17.2 12.6 23.5 

السرجر :عسل الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية 
 والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة .

أدنى َدرجة َحخارة كُسعجل شيخي ِلجسيع َمحصات الِجراسة عشج كانهن الثاني  سجل شيخ
(, 66.9تكخار الُسشخفس وبهاقع ) في حين كان ُمعجل َدرجة الَحخارة العام لشفذ الذيخ  م 

(62.4 , ) ( في حين كان ُمعجل  1.4.)أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل  تسهزبيشسا سجل شيخ  م  م 
( 1.4.) َدرجة الَحخارة العام لشفذ أدنى َدرجة َحخارة عشج تكخار  الخشبة َسجمت َمحصة . م 

( , بيشسا َسجمت َمحصة البرخة أعمى َدرجة َحخارة ِبُسعجل ) ..16خفس ِبُسعجل )الُسش  11.1م 
.) ما بين ُمعجل الدشهي ِلمُسشخفس الُستكهن ِلَجرجة الَحخارة فارق  ادنى ة الخشبةَسجمت َمحصو  م 

( لرالح  2.9والُسعجل العام وبفارق ) َصحخاء الُخبع الخاليَفهق  ُمشخفس َصحخاء الُخبع م 
( وىه أ 6.1) السهصلفي حين َسجمت َمحصة  , الخالي لرالح و فارق ما بين الُسعجلين  كبخم 

 أيزًا . ُمشخفس َصحخاء الُخبع الخالي
الَجزيرة الُستكونة َفوق َصحاري وهزاب  ات الَزغطيةَمجسوع تكرار الُسرتفعخامدًا: 

 : على العراق  الَعربية
ىزبة ِبالد الذام , َصحخاء الشفهذ , ىزبة الُستكهنة َفهق  اتبمغ َمجسهع تكخار الُسختفع

%( من َمجسهع عجد .6.6( وشكمت ندبة )61) َنجج , َصحخاء الُخبع الخالي عمى العخاق



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (161(  
 

, إذ بمغ عجد الَخصجات لُسجة الِجراسة  (61( َججول )1222-6991الَخصجات الكمي لمُسجه )
 كانهن الثانيشيخ  فقج سجل ختفعات االربعلمسُ  الذيخي  لتكخارا عمى مدتهى  أما . (164.)

( حالة تكخار, في حين سجل 61( وبهاقع )1222 -6991تكخار شيخي لمُسجة ) َمجسهع أعمى
واحجة فقط , سجميا تكخار  حالةوبهاقع  االربع اتأدنى َمجسهع تكخار شيخي لمُسختفعايمهل  شيخ

لم آب(  حديخان , تسهز , ) االشيخان ومن السالحظ  .ُمختفع الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام
وبذكل عام تشذط الُسختفعات االربع في  تكخار. اي حالة مفييالُسختفعات الَزغصية دجل تُ 

, ويشعجم نذاشيا في فرل الريف  االشيخ)كانهن الثاني , تذخين الثاني , كانهن االول(
 وذلك بدبب الديصخة القهية لُسشخفس اليشج السهسسي عمى العخاق.

 الَجزيرة الَعربيةالُستكونة َفوق َصحاري وهزاب  ات( الَسجسوع العام للتكرار الذهري للُسرتفع18)  :َجدول
 .(2222-1996للُسدة ) والتي َسيطرت على َمحطات الِدراسة

 ُمرتفع
كانون 
 الثاني

 ايلول اب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع

 12 1 4 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 هضبة بِالد الشام

 20 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 12 َصحراء النفوذ

 20 2 3 3 2 0 0 0 4 1 1 2 2 هضبة نَجد

 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 َصحراء الُربع الخالي

 56 9 8 4 2 0 0 0 6 3 5 3 16 الَمجموع

 عمى تحميل الخخائط الَصقدية. )الَججول عسل الباحثان: باالعتساد 
http://www.vortex.plymouth.edu) 

( 1222-6991لعخاق لمُسجة )عمى ا االربع اتالَسجسهع الدشهي العام لتكخار الُسختفع اما
 سجال)َصحخاء الشفهذ, ىزبة َنجج ( قج  ينُسختفعكاًل من ال( ان 69تبين من خالل َججول )
 اتالُسختفعَمجسهع %( من 6.11.شدبة )ب, و  لكل مشيسا ار( حالة تكخ 12أعمى َمجسهع بهاقع )

( 4أدنى َمجسهع بهاقع )الُسختفع الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع الخالي , في حين سجل االربع 
الُسختفع الُستكهن َفهق %( , بيشسا سجل 1.64شدبة )بتكخار َسيصخ فييا عمى العخاق , و  تحاال

%( . أما عمى مدتهى أعمى وأدنى تكخار 16.41) ةوبشدب ( حالة تكخار61) ىزبة ِبالد الذام
( حالة تكخار, 12( َسجمت أعمى َمجسهع بهاقع )6991تبين ان سشة )االربع  اتسشهي لمُسختفع

وعمى مدتهى فقط . تكخار  ت( حاال6( أدنى َمجسهع بهاقع )1222في حين َسجمت سشة )
تهقيت كخنير فقج َسجمت الَخصجة  ( وفق61 -22َحدب َرصجتي ) الُسختفعات االربعتكخار 
 . تكخار ( حالة 19, في حين َسجمت الَخصجة الشيارية ) ( حالة تكخار َسيصخت11الميمية )
 



م.د. خالد علي عطيه الكربولي             

 م.د. امري حممد خلف الدليمي
 

تكرار امَلنظومات الَضغطية امُلتكونة َفوق 

 َصحاري وهضاب شبه اجَلزورة الَعربية

 

)169 ) 
 

الَجزيرة الُستكونة َفوق َصحاري وهزاب  ات( الَسجسوع العام للتكرار الدشوي للُسرتفع19)  :َجدول
 .(2222-1996)والتي َسيطرت على َمحطات الِدراسة للُسدة  الَعربية

 السنة
هضبة بِالد 

 الشام
َصحراء 

 النفوذ 
 هضبة نَجد

َصحراء الُربع 
 الخالي

 الَمجموع

1996 1 2 4 2 9 

1997 3 9 8 0 20 

1998 1 2 4 1 8 

1999 5 6 2 1 14 

2000 2 1 2 0 5 

 27 4 10 12 1 الَرصدة الليلية

 29 0 10 8 11 الَرصدة النهارية

 56 4 20 20 12 الَمجموع

 %100  %3.14  %35.3 2 %35.3 2 %21.4 2 النسبة المؤية

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية. )
http://www.vortex.plymouth.edu) 

الَجزيرة الُستكونة َفوق َصحاري وهزاب  ات الَزغطيةَمجسوع تكرار الُسشخفزسادسًا : 
 : على العراق  الَعربية

ىزبة ِبالد الذام , َصحخاء الشفهذ , الُستكهنة َفهق  اتَمجسهع تكخار الُسشخفزبمغ 
وشكمت ندبة  حالة تكخار (111) ىزبة َنجج , َصحخاء الُخبع الخالي عمى العخاق

( , إذ بمغ عجد 1222-6991%( من َمجسهع عجد الَخصجات الكمي لمُسجه )11.11)
 تكخار شيخي َمجسهع أعمى . سجل شيخ اب ( 12َججول ) ,( 164.الَخصجات لُسجة الِجراسة )

شيخ , في حين سجل  تكخار الة( ح644وبهاقع )ِلمُسشخفزات االربع مقارنة مع باقي االشيخ 
 . تكخار حالة (64) تكخار شيخي وبهاقع َمجسهعأدنى  كانهن االول
الَجزيرة ري وهزاب َصحاَفوق الُستكونة  اتالذهري ِللُسشخفز ( الَسجسوع العام للتكرار22)  :َجدول

 .(2222-1996والتي َسيطرت على َمحطات الِدراسة  للُسدة )الَعربية 
 ُمنخفض

كانون 
 الثاني

 ايلول اب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 األول
تشرين 

 الثاني
كانون 
 األول

 الَمجموع

 11 1 1 1 0 0 0 0 1 4 2 2 6 هضبة بِالد الشام

 191 12 14 34 15 0 1 5 36 41 23 1 9 َصحراء النفوذ 

 141 0 1 4 17 26 25 24 10 10 11 6 7 هضبة نَجد

َصحراء الُربع 
 الخالي

2 17 9 14 52 90 85 118 66 16 1 1 471 

 121 14 17 55 98 144 111 119 99 69 45 33 24 الَمجموع

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية. )
http://www.vortex.plymouth.edu) 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (112(  
 

لعخاق لمُسجة عمى ا الُسشخفزات االربعالَسجسهع الدشهي العام لتكخار عمى مدتهى  اما
الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع  الُسشخفس( ان 16من خالل َججول ) نالحظ( 6991-1222)

َمجسهع ن %( مِ 61.11شدبة )بو  ( حالة تكخار416سجل أعمى َمجسهع بهاقع )الخالي 
أدنى َمجسهع الُسشخفس الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام جل , في حين سَ االربع  اتالُسشخفز
 .%( 1.61دبة )بش( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق و 61بهاقع )

الَجزيرة الدشوي ِللُسشخفزات الُستكونة َفوق َصحاري وهزاب  ( الَسجسوع العام للتكرار21)  :َجدول
 .(2222-1996تي َسيطرت على َمحطات الِدراسة للُسدة )والالَعربية 

 السنة
هضبة بِالد 

 الشام
َصحراء 

 النفوذ 
 هضبة 

 نَجد
َصحراء 

 الُربع الخالي
 الَمجموع

1996 5 36 26 108 175 

1997 4 36 22 65 127 

1998 3 34 23 104 164 

1999 1 32 41 108 182 

2000 6 59 29 86 180 

 401 185 122 81 13 الَرصدة الليلية

 428 286 19 117 6 الَرصدة النهارية

 828 471 141 198 18 الَمجموع

 %100  %56.11  %13.03  %23.92  %2.13  النسبة المؤية

 الَججول عسل الباحثان: باالعتساد عمى تحميل الخخائط الَصقدية. )
http://www.vortex.plymouth.edu) 
تبين ان سشة ِلمُسشخفزات االربع فقج تكخار سشهي  َمجسهع أما عمى مدتهى أعمى وأدنى

( أدنى 6991( حالة تكخار, في حين َسجمت سشة )611( َسجمت أعمى َمجسهع بهاقع )6999)
َحدب َرصجتي  الُسشخفزات االربعحالة تكخار. وعمى مدتهى تكخار ( 611)َمجسهع بهاقع 

( 411)اعمى َمجسهع وبهاقع  لشياريةا(  وفق تهقيت كخنير  فقج َسجمت الَخصجة 61 -22)
الُسشخفزات َسيصخت فييا تكخار  ة( حال426) لميميةحالة تكخار , في حين َسجمت الَخصجة ا

 عمى العخاق.  االربع
الَزغطية الُستكونة َفوق  اتعشد َسيطرة الُسرتفع ِلَدرجة الَحرارةالُسعدل العام سابعًا : 

 : العراقالَجزيرة الَعربية على وهزاب  َصحاري 
عشج  الَجديخة الَعخبيةالُستكهنة َفهق َصحاري وىزاب االربعة  اتَسجمت الُسختفع

َدرجة َسيصختيا عمى َمحصات الِجراسة ُمعجالت متبايشة ِلَجرجة الَحخارة , إذ تم احتداب قيم 
وُمقارنتيا مع بعزيا البعس , ات عمى اساس األشيخ التي تكخرت فييا ِتمك الُسختفع الَحخارة
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)116 ) 
 

( 11ومن ثم ُمقارنتيا مع الُسعجل العام ِلشفذ األشيخ التي تكخرت فييا . ومن خالل َججول )
( , في حين كان 17.63ُمعجل َدرجة الَحخارة السراحبة لمُسختفعات االربعة بمغ )تبين أن  م 

(,اي ان الُسختفعات السُ 17.6الُسعجل العام ِلَجرجة الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار الُسختفعات ) تكهنة م 
تدجل َدرجة َحخارة عشج سيصختيا عمى العخاق اعمى من  الَجديخة الَعخبيةَفهق َصحاري وىزاب 

( ولرالح ُمعجل الُسختفعات .  .2.2الُسعجل العام لشفذ اشيخ تكخارىا وبفارق قميل ججًا ) م 
مى وبالخ م من تقارب الُسعجلين اال ان ىشاك فهارق كبيخة عمى مدتهى كل ُمختفع وَمحصة ع

عشج تكخاره عمى العخاق أدنى ُمعجل  الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع الخالي الُسختفعَسجل حجة . 
( كُسعجل عام ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة )61.6ِلَجرجة الَحخارة بهاقع ) ( 1222-6991م 

ول وذلك بدبب قمة تكخاره من جية , وتكخاره في شيخين فقط ىسا ) تذخين الثاني , كانهن اال
الُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة , في حين سجل ( فزاًل عن تكخاره في الخصجة الميمة حرخًا 

( .16.1وِبُسعجل )الَحخارة  َنجج اعمى ُمعجل ِلَجرجة الُستكهن َفهق ) ىزبة ُسختفع بيشسا سجل ال م 
جل وس عمى التهالي. ( م  61 - 61.1) الذام , َصحخاء الشفهذ( عشج تكخارىسا عمى العخاق

)ُمختفع ىزبة ِبالد الذام , ُمختفع َصحخاء الُخبع خالي( ُمعجل َدرجة َحخارة عشج تكخارىسا عمى 
العخاق ادنى من الُسعجل العام لشفذ اشيخ التكخار , في حين سجل ) ُمختفع َصحخاء الشفهذ , 

 العام .ُمختفع ىزبة الَشجج ( عشج تكخاره عمى العخاق ُمعجل َدرجة َحخارة اعمى من الُسعجل 
الَجزيرة الُستكونة َفوق َصحاري وهزاب  ات( ُمعدل الدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( للُسرتفع22َجدول:)

 .(2222-1996والتي َسيطرت على َمحطات الِدراسة  للُسدة ) الَعربية
 

الباحثان باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية والَخصج السرجر :عسل 
 الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة.

 
 
 

 الَمحطة
هضبة بِالد 

 الشام
َصحراء 

 النفوذ 
 هضبة نَجد

َصحراء الُربع 
 الخالي

 الَمجموع

 13.8 8.0 17.8 15.1 14.2 الموصل

 17.8 12.2 22.9 17.5 18.5 بغداد

 15.0 10.0 18.4 14.6 16.9 الرطبة

 20.1 13.7 24.4 20.7 21.4 الناصرية

 21.4 16.3 24.8 22.1 22.5 البصرة

 13.63 12.1 21.7 18.0 18.7 ُمعدل الُمرتفعات

 13.60 14.9 19.5 17.1 18.9 الُمعدل العام



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (111(  
 

عشد َسيطرة الُسشخفزات الَزغطية الُستكونة َفوق  ِلَدرجة الَحرارةالُسعدل العام ثامشًا: 
 : العراقالَجزيرة الَعربية على َصحاري وهزاب 

عشج  الَجديخة الَعخبيةالُستكهنة َفهق َصحاري وىزاب االربعة  اتَسجمت الُسشخفز
( , في حين كان الُسعجل العام  11.9ُمعجل َدرجة الَحخارة )َسيصختيا عمى َمحصات الِجراسة  م 
(,اي ان 22.1 ات )الُسشخفزِلَجرجة الَحخارة لشفذ اشيخ تكخار   َفهق ات الُستكهنة الُسشخفزم 

تدجل َدرجة َحخارة عشج سيصختيا عمى العخاق اعمى من  الَجديخة الَعخبيةَصحاري وىزاب 
( ولرالح ُمعجل  0.8الُسعجل العام لشفذ اشيخ تكخارىا وبفارق قميل ججًا ) َججول ات الُسشخفزم 

(1.) . 
عشج تكخاره عمى العخاق أدنى ُمعجل  الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام الُسشخفسَسجل 

( كُسعجل عام ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة )69.1ِلَجرجة الَحخارة بهاقع )  ( ,1222-6991م 
وذلك بدبب عجم تكخار الُسشخفس في االشيخ التي تستاز بارتفاع َدرجة الَحخارة فييا , اذ لم 

في حين سجل  , اب , ايمهل ( ,يتكخر ُمشخفس ِبالد الذام في االشيخ)حديخان , تسهز 
( .14.1وِبُسعجل )الَحخارة  الُسشخفس الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع الخالي اعمى ُمعجل ِلَجرجة  م 

 بيشسا سجل )ُمشخفس َصحخاء الشفهذ , ُمشخفس ىزبة َنجج( عشج تكخارىسا عمى العخاق
هق )ىزبة ِبالد الذام , وَسجمت الُسشخفزات الُستكهنة فَ  عمى التهالي. ( م  ...1 – 1..1)

َصحخاء الشفهذ , َصحخاء الُخبع خالي( ُمعجل َدرجة َحخارة عشج تكخارىم عمى العخاق اعمى من 
الُسعجل العام لشفذ اشيخ تكخارىم , في حين سجل ُمشخفس ىزبة الَشجج عشج تكخاره عمى 

 العخاق ُمعجل َدرجة َحخارة ادنى من الُسعجل العام .
الُستكونة َفوق الُستكونة َفوق َصحاري  ِللُسشخفزاتلدشوي ِلَدرجة الَحرارة )م( ( ُمعدل ا23َجدول:)

 .(2222-1996والتي َسيطرت على َمحطات الِدراسة  للُسدة ) الَجزيرة الَعربيةوهزاب 
 الَمحطة

هضبة بِالد 
 الشام

 هضبة نَجد َصحراء النفوذ 
َصحراء الُربع 

 الخالي
 الَمجموع

 20.1 22.4 20.2 20.6 17.3 الموصل

 22.9 24.4 22.7 24.2 20.3 بغداد

 19.4 21.3 20.1 20.3 15.9 الرطبة

 25.6 27.3 26.2 27.0 21.8 الناصرية

 26.3 27.8 27.4 27.1 23.0 البصرة

 22.9 24.6 23.3 23.8 19.7 ُمعدل الُمنخفضات

 22.1 23.5 24.4 22.4 18.1 الُمعدل العام

باالعتساد عمى : وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية السرجر :عسل الباحثان 
 .والَخصج الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات  يخ مشذهرة



م.د. خالد علي عطيه الكربولي             

 م.د. امري حممد خلف الدليمي
 

تكرار امَلنظومات الَضغطية امُلتكونة َفوق 

 َصحاري وهضاب شبه اجَلزورة الَعربية

 

)11. ) 
 

 :نتائج البحث 
( حالة 61َسجمت الُسختفعات الُستكهنة َفهق َصحاري وىزاب الَجديخة الَعخبية ) -6

( 111جمت الُسشخفزات الَزغصية )%( . بيشسا سَ .6.6تكخار عمى العخاق , وشكمت ندبة )
-6991%( من َمجسهع عجد الَخصجات الكمي لمُسجه )11.11حالة تكخار وشكمت ندبة )

1222. ) 
)َصحخاء الشفهذ, ىزبة َنجج( أعمى َمجسهع بهاقع الُسختفع الُستكهن َفهق سجل  -1

كهن َفهق ( , في حين سجل الُسختفع الُست1222-6991( حالة تكخار لكل مشيسا لمُسجه )12)
( حاالت تكخار , بيشسا سجل الُسختفع الُستكهن َفهق 4َصحخاء الُخبع الخالي أدنى َمجسهع بهاقع )

 ( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى العخاق.61ىزبة ِبالد الذام )
سجل الُسشخفس الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع الخالي أعمى َمجسهع بهاقع  -.

( , في حين سجل 1222-6991خاق لمُسجه )( حالة تكخار َسيصخ فييا عمى الع416)
( حالة تكخار. بيشسا سجل 61الُسشخفس الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام أدنى َمجسهع بهاقع )

عمى  ( حالة تكخار646-691)( ىزبة َنجج , َصحخاء الشفهذ )ُسشخفس الُستكهن َفهق ال
 .التهالي 
عشج تكخاره عمى العخاق أدنى  َسجل الُسختفع الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع الخالي -4

( كُسعجل عام ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة )61.6ُمعجل ِلَجرجة الَحخارة بهاقع ) -6991م 
, في حين  فقط ( , وذلك بدبب تكخاره في شيخي ) تذخين الثاني , كانهن االول (1222

( . بيشسا 16.1ِبُسعجل )سجل الُسختفع الُستكهن َفهق ىزبة َنجج اعمى ُمعجل ِلَجرجة الَحخارة و  م 
سجل الُسختفع الُستكهن َفهق ) ىزبة الذام , َصحخاء الشفهذ( عشج تكخارىسا عمى العخاق 

 ( م  عمى التهالي.61 - 61.1)
َسجل الُسشخفس الُستكهن َفهق ىزبة ِبالد الذام عشج تكخاره عمى العخاق أدنى  -6
( كُسعجل 69.1ِلَجرجة الَحخارة بهاقع )سشهي ُمعجل  عام ِلجسيع َمحصات الِجراسة لمُسجة م 

( , في حين سجل الُسشخفس الُستكهن َفهق َصحخاء الُخبع الخالي اعمى ُمعجل 6991-1222)
( . بيشسا سجل )ُمشخفس َصحخاء الشفهذ , ُمشخفس ىزبة 14.1ِلَجرجة الَحخارة وِبُسعجل ) م 

 ( م  عمى التهالي....1 – 1..1َنجج( عشج تكخارىسا عمى العخاق )
  



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                  

 9112)كانون االول( 

 

  (114(  
 

 : التوصيات
والظهاىخ الُسشاخية بإنذاء قاعجة بيانات ِلجسيع العشاصخ يهصي البحث  -6

العخاقية من قبل وزارة التعميم العالي بالتعاون مع وزارة الشقل  الَصقدية لمَسحصات الُسشاخيةو 
تهزع قاعجة و والسهاصالت , وتكهن ادارة ىحه القاعجة وتحجيثيا من قبل وزارة التعميم العالي. 

 .البيانات الُسشاخية عمى الجامعات العخاقية وذلك لتدييل ميسة الباحثين
التهسع في ِدراسة وتحميل الَسشظهمات الَزغصية الُستكهنة َفهق َصحاري  -1

وىزاب السجاورة , وِدراسة كل العشاصخ الظهاىخ الُسشاخية والَصقدية السراحبة ليحه 
 وُمشاخ العخاق .  الَسشظهمات , وذلك لسعخفة مجى تأثيخىا في َشقذ

 االحاالت
                                                 

خصمماب صممكار العمماني , إبممخاايم عبممج الجبممار السذمميجاني , جغخافيممة الممهشن العخبممي , دار  - 6
 . 11,  ص 6911الكتب لمصباعة والشذخ , جامعة السهصل, 

, دار الفكمخ, عسمان 6ممهارده , ط -سكانو  -عبج عمي الخفاف , الهشن العخبي , أرضو  - 1
 .12, ص1221,  
, 6916أزىممممخ سممممعيج الدممممساك , ىاشممممم خزمممميخ الجشممممابي , جغخافيممممة الممممهشن العخبممممي ,دمحم  - .

 . 46ص
-16مهارده , مرجر سابق , ص –سكانو  -عبج عمي الخفاف , الهشن العخبي , أرضو  -4

11.  
6 -  ِِ                   http://ar://pedشبكة السعمهمات العالسية : ِ.
 .42دمحم أزىخ سعيج الدساك , ىاشم خزيخ الجشابي , مرجر سابق , ص - 1

 السرادر :
, دار الفكممممممخ, 6مممممممهارده, ط-سممممممكانو -الخفمممممماف, عبممممممج عمممممممي, الممممممهشن العخبممممممي, أرضممممممو  -6

 .1221,عسان
 .6916الدساك , دمحم أزىخ سعيج , ىاشم خزيخ الجشابي , جغخافية الهشن العخبي , -2
الجبار السذيجاني , جغخافيمة المهشن العخبمي , دار  العاني , خصاب صكار , إبخاايم عبج -.

 .6911الكتب لمصباعة والشذخ , جامعة السهصل , 
 .  SRTM, مخئية العالم  10.4( االصجارARC – GISبخنامج ) -4
جسيهرية العخاق , وزارة الشقل والسهاصالت , الييئة العامة لألنهاء الجهية والَخصج  -6

  يخ مشذهرة.الدلدالي , قدم الُسشاخ , بيانات 
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جسيهريممممة العممممخاق , وزارة الشقممممل والسهاصممممالت , الييئممممة العامممممة لألنممممهاء الجهيممممة العخاقيممممة  -1
 . 1222بغجاد,  والَخصج الدلدالي , أشمذ ُمشاخ العخاق ,

1-  ِِ  http://ar://pedشبكة السعمهمات العالسية : ِ.
  http://www.vortex.plymouth.eduشبكة االنتخنيت العالسية    -1
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