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 المستخمص
،اذ تختمف اثاره تبعا من خالل تأثيره في البيئة  خطيرة تحظى دراسة ظاىرة الجفاف باىمية كبيرة في الدراسات المناخية التطبيقية الحديثة وذلك      

النباتي يرتبط بالجفاف  تدىور الغطاءان  النباتي. اتية بسبب تدىور الغطاءلدرجاتو وحسب قابمية وتأثر المجتمع بو فيو يؤثر عمى تراجع الموارد النب
وتزامن وكمما زادت حدة الجفاف زاد تدىور الغطاء النباتي الذي يكون عند ارتفاع درجات الحرارة خالل مواسم الصيف وعند انخفاض درجات الحرارة 

اتات في فصل نموىا وتزداد كثافتيا بارتفاع كميات المطر حتى تشكل اغطية نباتية كثيفة ىطول االمطار تبدا النباتات بالنمو لدخول الكثير من النب
% في محطات منطقة الدراسة ،اما المواسم 58-57حسب المواسم الرطبة التي تكون في ثالثة مواسم الخريف والشتاء والربيع التي تتراوح بين 

 -SPI: Standardized- Precipitationدليل المطر القياسيتطبيق  عندرة انفا ،% خالل المواسم المذكو 42-41بين  الجافة كانت تتراوح
Index)باستثناء فصل الصيف الذي يكون دائما جاف ،ومن ثم ايجاد العالقة مع اغطية الغطاء النباتي خالل سنوات  ( لتقييم العجز في التساقط،

% الرتفاع 57.80تشكل نسبة قدرىا  2كم10240 نف الضعيف السائد، اذ بمغتكان الص 1993الدراسة التي تتباين من سنة الى اخر ،ففي سنو 
كان  2017% ،في حين عام 44.98وتشكل نسبة قدرىا  2كم7978كانت صنف الضعيف جدا السائد الذي بمغ  2009المواسم الجافة  ، اما سنة 

% 55.28وتشكل نسبة قدرىا  2كم 9804لكثيف التي بمغت مساحتو عكس السنوات السابقة الرتفاع المواسم الرطبة مما الى زيادة مساحة الصنف ا
 من مساحة منطقة الدراسة.

 .الغطاء النباتيspi: اقميم الجزيرة .الجفاف .مؤشر االمطار القياسي الكممات المفتاحية
ANALYSIS OF THE IMPACT OF CLIMATIC DROUGHTS ON 

VEGETATION IN AL-ANBAR GOVERNORATE (AL-

JAZIRAH REGION) USING GIS 
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Abstract 

     The study of the drought phenomenon gets considerable attention in the recent applied climatic studies since 

it has an enormous effect on the environment. The drought has various impacts according to its strength and the 

capacity of society influence, besides it affects the vegetarian sources due to reducing the vegetarian.  The 

reduction of the vegetation is correlated with the drought, and if the range of drought has raised the reduction of 

the vegetation is increased.  This happens when the temperature is raised in the summer seasons or dropped.  

When the rain comes down, the vegetarians come to spring as it is the time of their growth, expand and density 

according to the amounts of rain to form thick vegetarian cover in wet seasons. There are three seasons; Autumn, 

winter, and spring as the range of rain is between 57-58% in the fields of the study area. Where as in the drought 

seasons becomes between 41-42%  in  the same seasons. Applying the (SPI: Standardized-Precipitation Guide - 

Index) to evaluate the lack of rain with the exception of the summer season in which it is always dry. 

Consequently, we can find the relationship in plant covers via the years of study which shows a variable 

difference form one year to another.  In 1993, the current category was weak as it reached 10240 km
2
, which 

constitutes 57.80% of the height of dry seasons. In 2017, there was the opposite of previous years due to the 

increase of the wet seasons which led to the increasing area of the dense variety to reach an area of 9804 km
2
 

which constituted 55.28% of the study region.                                                                           .                                          
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 المقدمة 
تعد دراسة ظاىرة الجفاف من الدراسات المناخية      

الميمة في الدراسات الحديثة مما تترتب عميو نتائج بيئية 
خطيرة ،اذ يعد نتيجة حتمية لبعض عناصر المناخ 
كالحرارة والتبخر واالمطار فيو يرتبط بعالقة طردية مع 

د حدة درجات الحرارة والتبخر فتكون المواسم الجافة و تزدا
الجفاف، مما يؤثر سمبا عمى الغطاء النباتي الذي تضعف 
كثافتو ويزداد تدىوره بارتفاع درجات الجفاف،  وبينما 
تكون عالقة عكسية بين الجفاف واالمطار، اذ يضمحل 
او ينعدم عند ىطول االمطار  فعند ىطوليا تكون المواسم 
 الرطبة ،وتبدا النباتات تنمو عندما تتوافر كميات من

والتي تزداد كثافتيا مع ارتفاع كميات  المطر تكفي لنموىا،
ىطول االمطار لتكون اغطية نباتية تتباين من سنة الى 
اخرى تبعا لتباين كميات ىطول االمطار ،مما يؤكد ذلك 

 – SPI: Standardizedدليل المطر القياسيتطبيق 
Precipitation - Index)لتقييم العجز في التساقط ) 

 يان تأثير عجز اأَلمطار في رطوبة التربةمن اجل ب
وتاثيرىا عمى الغطاء النباتي فتثبت المرئيات الفضائية 
صحت العالقة المرتبطة بين االمطاروالغطاء النباتي الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالمواسم الرطبة كموسم الخريف 

 والشتاء والربيع في منطقة الدراسة.
لغطاء النباتي ومدى ا فيتأثير الجفاف ما  المشكمة: .1

 تدىوره وما ينتج عنو من اثار خطيرة عمى البيئة.
 ،يرتبط الجفاف بالغطاء النباتي فرضية الدراسة: .2

بعالقة عكسية كمما زادت حدة الجفاف قل الغطاء 
اذ تزداد  النباتي فيرتبط باالمطار بعالقة طردية،

 SPIلممؤشر  كثافتو بزيادة كميات ىطول االمطار
في رسم خرائط يبين العالقة  دورٌ  NDVIوقرينو 

ات والعناصر المناخية باالرتباطية بين الجفاف والن
 .المؤثرة

اعتمدت الدراسة عمى تحميل  منهجية الدراسة: .3
العوامل المناخية المؤثرة عمى الجفاف لثالث 

محطات مناخية   الرمادي وحديثة والقائم  وتطبيق   
موجات لتحميل تكرار Spi مؤشر المطر القياسي:

 NDVIكما تم تحميل كثافة الغطاء النباتي  الجفاف.
استنادا الى تمك المؤشرات من خالل تحميل  ثالث  

من سنة  20/4مرئيات فضائية تم التقاطيا في 
 Landلمقمر الصناعي   2017و 2009 و 1993
sat 5 م، ومن ثم 30*30، عمما ان الدقة المكانية

   النباتي ايجاد العالقة ما بين كثافة الغطاء
)الطبيعي والزراعي( والجفاف باستخدام البرامج 

 اإلحصائية.
تحتل الجزيرة شريطا مساحيا  حدود منطقة الدراسة: .4

ضيقا من محافظة االنبار، لذا فيي جزء من محافظة 
 -33.00االنبار والتي تقع بين دائرتي 

-40.41.24شماال وخطي طول 35.00
من الشمال  فيحدىا ،(1 الخريطة)شرقا  43.26.42

ومن الشمال الشرقي محافظة صالح  ،محافظة نينوى
، ومن الجنوب بعض اقضية محافظة االنبار الدين

كقضاء الرمادي وحديثة والقائم. بينما الحدود الزمانية 
لممحطات  2017 إلى 1980فتم اختيار من سنة 

التي تحاذي  المناخية الثالث الرمادي وحديثة والقائم
ما المرئيات الفضائية كانت لسنة ا ،منطقة الدراسة

  .2017 و 2009 و 1993
 Al-Khaqani دراسةبينت الدراسات السابقة:  .5

تحميل الجفاف في المنطقة من خالل ( 2016)
الوسطى والجنوبية في العراق باستخدام مؤشر 

باستخدام البرامج  2014 -1981االمطار القياسي 
دد االولى تقسيم الدراسة الى ثالثة متم االحصائية و 

والثالثة  2002 -1992والثانية  1981-1991
بان ظاىرة الجفاف تتباين نتيجة  2014 -2003

لعدة اسباب كارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض 
اذ تكون عالقة عكسية مع االمطار  كميات االمطار،

 Al-Azzawiدراسة وبينت وطردية مع الحرارة 
عناصر  ( تحميل اثر التغيرات الفصمية في2019)

المناخ عمى اثر شدة موجات الجفاف في العراق 
الذي استطاع من خالل استخدام مؤشر االمطار 

وجود عالقة بين التغيرات الفصمية في  spiالقياسي 

14 
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 أشارعناصر المناخ وتباين شدة الجفاف في العراق.  
Bordi  في دراستو ان مؤشر  (2001)وآخرون

يزة تسع تمتمك خصائص مم spiاالمطار القياسي 
تقييم ورصد الجفاف لمختمف الفترات الزمانية وكانت 

وآخرون   Karavitisايطاليا منطقة الدراسة. ذكر  
 spi  ان استخدم مؤشر االمطار القياسي (2011)

عمى  منطقة اليونان لتقييم الجفاف فييا ومدى 
خطورتو ومن االستراتيجيات المشاريع إلدارة الجفاف. 

ت التي استخدمت مؤشرات بعد ذكر بعض الدراسا
االمطار القياسية عمى مستوى العالم والمحمي تم 
استخدام تمك المؤشرات في ايجاد العالقة بين 

  الجفاف وكثافة الغطاء النباتي في منطقة الدراسة.

 
 منطقة الدراسة من محافظة االنبار والعراق. 1خريطة

   .Arc Map 10.2باستخدام برنامج 1/1000000ية المصدر: باالعتماد عمى خريطة االنبار االدار       
 . الجفاف اوال
الجفاف ظاىرة طبيعية مناخية مؤقتة : فهوم الجفافم 1.

وغير دورية تتعمق باإلنسان وقدراتو االقتصادية ومن 
اسبابو قمة االمطار وتذبذبيا وشدة االشعاع الشمسي 

( Al-Jabori ،2014) وارتفاع معدالت الحرارة والتبخر
فالعالقة بين كميات االمطار ومعدالت درجات الحرارة 
ىما المذان يحددان قيمة التبخر والتبخر يمكن استعمالو 
في تحديد الجفاف بصورة دقيقة، لذا عرفو ثورنثويت عدم 
قدرة الرطوبة الجوية او رطوبة التربة امداد النبات 

، Al-Rihani وAl-Samarraei ) باحتياجاتو المائية
مال عممياتو الحيوية التي تتم عند توافر المياه إلك (1990

وتتوقف عند انعداميا وبالتالي يضمحل النبات مما ينتج 
اذ تختمف  عنو اثار كبيرة عمى جوانب الحياة االخرى.

اثاره تبعا لدرجاتو وحسب قابمية وتأثر المجتمع بو فيو 

تدىور الغطاء  يؤثر عمى تراجع الموارد النباتية بسبب
وبعد ذلك تكون اثاره عمى Ghanem،  (2010) النباتي

 وبعد ذلك تكون اثاره عمى الغطاء االرضي كتفككالغطاء 
 التربة ومن ثم تكون عرضة لمتعرية الريحية، مما تنتج

 عنيا مخمفات بيئية تؤثر عمى مجاالت الحياة االخرى.
: الجفاف في منطقة الدراسة التحميل المناخي لظاهرة. 2

حتمية لممناخ الجاف ذو الحرارة العالية  الجفاف يعد نتيجة
واالمطار القميمة وربما ينعدم نيائيا في الترب المالحة في 
االعوام التي تقل فييا االمطار كثيرا وترتفع درجات 
الحرارة وارتفاع التبخر وان نمت بعض االنواع النباتية 
فتتكيف مع المناخ الجاف لتكون ذات جذور عميقة بحثا 

اغصانيا تكون ذات قشرة سميكو  ال عنعن الماء فض
 لتقميل النتح واوراقيا صغيرة مغطاة بمادة شمعية
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 Al-Jabouri)  ،2014،)  لذا يمكن دراسة بعض
منطقة الدراسة لالعوامل المؤثرة المناخية عمى الجفاف 

 وكاالتي:
تتميز درجات الحرارة بارتفاعيا خالل  درجات الحرارة: . أ

اشير الشتاء مما  اشير الصيف وانخفاضيا خالل
زاد ارتفاعيا صيفا صفاء السماء وخموىا من السحب 
مما يساعد االشعاع الشمسي الوصول الى سطح 

، Al-Ubaidiو  Al-Ubaidi) منطقة الدراسة
يزيد من حدة الجفاف وتترتب بعد ذلك  ىذا (2019

اثار بيئية كما تنويو عنيا سابقا  والسيما االقاليم التي 
شديدة من خالل ارتفاع المدى تتصف بالقارية ال

الحراري اليومي والشيري والسنوي الذي يكون الفارق 
بين درجات الحرارة الدنيا والعميا كبير، لذا دراسة 

 درجات الحرارة بكل انواعيا وكما يمي:
 سجمت ادنى قيم ليا خالل: درجات الحرارة الصغرى -

فصل الشتاء والسيما في شير كانون الثاني في  
ات منطقة الدراسة وذلك بسبب قدوم جميع محط

الكتل القطبية الباردة عمى تمك المناطق في فصل 
الشتاء لذا تنخفض درجات الحرارة  وكانت ادنيا في 

الرتفاع موقع محطة  م2.8ºمحطة القائم حيث بمغت 

القائم عن المحطات المدروسة االخرى التي ترتفع 
التي عن المحطات كثيرا وانفتاح االراضي المجاورة 

ثم في محطة  صحراوية التي تتصف بالقارية العالية،
م النخفاض موقع المحطة عن 3.2ºحديثة بمغت 

المحطة السابقة  ،ثم محطة الرمادي التي بمغت 
4.6º م ،اذ يكون موقعيا في ادنى انخفاض ليساعد

( كما تبين انيا 1جدول )ذلك في رفع درجات الحرارة 
النحسار قدوم اعمى ارتفاع ليا في فصل الصيف 

الكتل القطبية الباردة والسيما خالل شير تموز فضال 
عن طول النيار مما يزيد من فرصة اكتساب 
لدرجات الحرارة وكان اعمى ارتفاع في محطة حديثة 

ثم تأتي بعدىا تباعا محطة  م،26.4ºاذ بمغت 
م، ثم 26.2º الرمادي خالل نفس الشير حيث بمغت

م 25.6ºلتي بمغت تأتي بعد ذلك محطة القائم ا
والمعدل السنوي لمحرارة الصغرى كان ادنيا كذلك في 

م لألسباب ذاتيا 14.1º محطة القائم حيث بمغت
التي ذكرت انفا، ثم تمييا محطة حديثة، اذ بمغت 

14.6º م وفي محطة الرمادي كانت اعمى ارتفاع
 (. 2 خريطةم )15.5 بمغ معدل سنوي الذي

 2017-1980 لممدة لمحطات منطقة الدراسة م(º) معدالت الحرارة الصغرى الشهرية والسنوية. 1جدول

 . 2017ورة، المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منش     

 2 يتضح من خالل الجدولدرجات الحرارة العظمى:  -
ان اعمى ارتفاع لدرجات الحرارة العظمى سجل في 
فصل الصيف لتعامد الشمس عمى مدار السرطان 
وطول النيار لتكون عممية اكتساب الحرارة عالية في 
ىذا الفصل والسيما في شير تموز الذي كان اعمى 

ثم  م،43.2ºة اذ بمغت ارتفاع لو في محطة حديث

تأتي بعدىا تباعا محطة الرمادي خالل نفس الشير 
م، ثم تأتي بعد ذلك محطة القائم 42.5ºحيث بمغت 

بينما سجمت ادنى قيم ليا خالل  م،40.7ºالتي بمغت
فصل الشتاء لنفس االسباب التي ذكرت انفا كقدوم 
الكتل القارية الباردة والسيما في شير كانون الثاني 

 في ادناىا محطات منطقة الدراسة وكانت ميعج في
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 15.5 6.0 11.1 17.1 21.8 25.2 26.2 23.9 20.1 14.9 9.6 6.1 4.6 الرمادي
 14.6 4.7 8.8 15.6 21.4 25.7 26.4 23.3 19.2 14.0 8.0 4.5 3.2 حديثة
 14.1 4.0 8.2 15.2 20.8 24.8 25.6 22.9 18.5 13.5 8.3 5.1 2.8 القائم
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 2017-1980لممدة في منطقة الدراسة  م(º) معدالت درجات الحرارة الصغرى .2خريطة 

 .Arc GIS 10.5( باستخدام برنامج 1جدول)المصدر:              
م لألسباب ذاتيا 13.8ºالقائم حيث بمغت محطة 

ت ثم في محطة حديثة بمغ التي ذكرت انفا،
14.1º،م ،اما 15ثم محطة الرمادي التي بمغت  م

بالنسبة لممعدل السنوي فكان اعمى ارتفاع سجل في 

م، ثم تمييا تباعا 29.7ºمحطة الرمادي اذ يمغ 
 م،29.2ºمحطة حديثة التي المعدل السنوي فييا 

 واخيرا سجل ادنيا في محطة القائم حيث بمغ
27.9º (3خريطة )م. 

 2017 -1980لممدة م( لمحطات منطقة الدراسة º. معدالت الحرارة العظمى الشهرية والسنوية )2جدول

 .2017سم المناخ، بيانات غير منشورة، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، ق ،المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل

 
 2017-1980لممدة  في محطات منطقة الدراسة م(º) معدالت درجات الحرارة العظمى. 3 خريطة

 .Arc GIS 10.5( باستخدام برنامج 2جدول )المصدر:            
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ان  3تبين من خالل الجدول درجات الحرارة االعتيادية: 
نخفض  في فصل الشتاء درجات الحرارة  االعتيادية ت

التي تتأثر كحرارة الصغرى والعظمى بالكتل القطبية 
الباردة التي تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة وال سيما 

 م8ºفي شير كانون الثاني، اذ تصل اقل انخفاض ليا 
  م8.1ºفي محطة القائم بسبب عامل االرتفاع كذلك و 

نما في محطة الرمادي ، بي م9.4ºفي محطة حديثة و
يكون اعمى ارتفاع في فصل الصيف لتعامد اشعة الشمس 
عمى مدار السرطان مما  يزيد من طول النيار الى اكثر 

ساعة يعطي فرصة اكبر الكتساب الحرارة وزيادة 14من 
ساعات االشعاع الشمسي الفعمي وصفاء السماء وقمة 
الغيوم وسيطرة الضغط العالي الشبو المداري فضال عن 

لذا  (،Al-Azzawi، 2019)ند الموسمي  المنخفض الي
ترتفع درجات الحرارة في ىذا الفصل وال سيما في شير 

م )33.4º،  034.،  34.2اذ اعمى ارتفاع ليا ) تموز،
في كل من محطة الرمادي ومحطة حديثة ومحطة القائم 
عمى التوالي  تتقارب درجات الحرارة في محطات منطقة 

ذكرت عمى عموم منطقة الدراسة لتأثير العوامل التي 
الدراسة، لذا ضعف تباين درجات الحرارة بين المحطات 
المناخية المدروسة، اما المعدل السنوي فأدنى معدل لو 

م ثم محطة  حديثة 21º سجل في محطة القائم حيث بمغ
م ، في حين كان اعمى ارتفاع لو في محطة 21.3اذ بمغ 

 .(4خريطة ) م22.2ºالرمادي، اذ بمغ 

 2017 -1980لممدة لمحطات منطقة الدراسة  م(º). معدالت الحرارة العظمى الشهرية والسنوية 3جدول 

.2017الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،  ، المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل

 2017-1980لممدة في منطقة الدراسة  م(º) . معدالت درجات الحرارة االعتيادية4خريطة 
  .Arc GIS 10.5( باستخدام برنامج 3 جدول)المصدر:       
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تعد الرياح من العوامل المناخية التي تؤثر الرياح:  . ب 
اف تبعا لتباين احيانا عمى تباين  حدة موجات الج

ان سرعة الرياح في  4سرعيا ،اذ يتضح من الجدول 
منطقة الدراسة تتباين زمانيا ومكانيا ،اذ ترتفع في 
شير وتنخفض في اخر وفي محطة دون اخرى تبعا 
لعوامل مؤثرة ادت الى تباين سرعيا ،اذ سجل ادنى 
معدل لسرعتيا  في فصل الخريف والسيما في شير 

م/ثا ،اما 1.6حطة القائم، اذ بمغ الثاني في م تشرين
في محطة الرمادي ارتفعت قميال عن محطة القائم 

م/ثا، وفي محطة حديثة شيدت  1.8حيث سجمت 
اذ سجل ادنى  ارتفاعا اكثر في معدل سرعة الرياح،

م/ثا، 2.1انخفاض ليا في شير كانون االول بمغ 
بينما سجل اعمى ارتفاع لمعدل سرعة الرياح كان في 

م/ثا، بسبب قمة معوقات حركة 4.7حديثة بمغ محطة 
الرياح النفتاح سطح االرض مما يؤدي الى انسيابية 

حركتيا، اما محطة القائم التي  تأتي بالمستوى الثاني 
من حيث ارتفاع معدل سرعة الرياح الذي سجل 

م/ثا لوجود 3.1اعمى ارتفاع ليا في شير جزيران بمغ 
قل نوعا ما من بعض المحددات الطبيعية التي تعر 

سرعة الرياح، اما محطة الرمادي فتاتي بالمستوى 
االخير من ارتفاع معدل سرعة الرياح الذي بمغ 

وذلك لموقع المحطة التي تقع في قضاء  م/ثا2.8
الرمادي ضمن السيل الفيضي والتي تربتو من 
افضل الترب لمزراعة لذا تنمو فييا اشجار فضال 

لرياح اح، اما سرعة االبنية مما تعيق حركة الريا
الذي يتباين من محطة الى اخرى سجل اعمى ارتفاع 

م/ثا لألسباب ذاتيا التي 3في محطة حديثة بمغ 
ذكرت انفا، ومن ثم محطة القائم التي بمغ معدل 

م/ثا، ثم محطة الرمادي الذي بمغ  2.3سرعة الرياح 
.(5خريطة )م/ثا 2معدل سرعة الرياح السنوي فييا 

 2017-1980المعدالت الشهرية لسرعة الرياح )م/ثا( في محطات منطقة الدراسة لممدة . 4جدول

 .2017المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، 

 
 2017-1980لممدة الرياح السنوية في منطقة الدراسة  . معدالت سرعة5خريطة

  Arc GIS 10.5.( باستخدام برنامج4جدول )المصدر:        
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تعبر الرطوبة النسبية عن كمية ج. الرطوبة النسبية:  
بخار الماء الموجود في اليواء في درجة حرارة ما نسبة 
الى اقصى كمية بخار ماء يستطيع اليواء حمميا في نفس 

( ولبخار Al-Ubaidi ،2019و  Al-Ubaidi)درجة ال
الماء  دور في تباين حدة الجفاف ،اذ تكون عالقة 
عكسية بينيما الذي يتباين في منطقة الدراسة وكما يبدوا 

من شير الى اخر ومن محطة الى اخرى اذ  5من الجدول
سجل ادنى انخفاض لمرطوبة النسبية في محطة حديثة 

% 25.9تموز، اذ بمغت خالل فصل الصيف في شير 
وذلك الرتفاع درجات الحرارة وارتفاع سمة القارية  بسبب 
اتساع المساحات الصحراوية التي تحيط بقضاء حديثة 
مما ادى الى قمة الرطوبة فييا، اما في محطة القائم كانت 

لوجود مساحات  %29.6ادناىا في شير حزيران بمغت 
وعات مما ادى زراعية التي تحتاج الى مياه لسقي المزر 

الى ارتفاع نسبة الرطوبة، في حين محطة  الرمادي 
لذا جاءت  شيدت ارتفاعا اكثر في نسبة الرطوبة النسبية،

% وكان في 31بالمستوى الثالث في االنخفاض الذي بمغ 

شير تموز وفي المستوى االول من حيث ارتفاع نسبة 
% في شير كان االول كونيا تقع 75الرطوبة التي بمغت 

من السيل الفيضي الذي يمر بو مجرى نير الفرات ض
واتساع االراضي الصالحة لمزراعة  المحاذية لو مما زاد 
في ارتفاع نسبة الرطوبة، ثم تمييا محطة القائم التي بمغت 

% في شير شباط النخفاض المساحات المزروعة 73.5
التي تكون محاذية لمجرى النير، اما محطة حديثة جاءت 

% في شير كانون 73.2خير حيث بمغت بالمستوى اال
االول لقمة االراضي الصالحة لمزراعة التي تحيط بمجرى 
نير الفرات فضال االراضي الصحراوية التي تقل فييا 
نسبة الرطوبة. وىكذا المعدل السنوي لمرطوبة النسبية 
الذي يتباين من محطة الى اخرى ايضا، اذ سجل اعمى 

% ومن 51.5التي بمغت ارتفاع ليا في محطة الرمادي 
%، ثم بعد ذلك محطة 47.7ثم محطة القائم التي بمغت 

% لألسباب ذاتيا التي ذكرت انفا 46.5حديثة بمغ 
  .(6خريطة )

 2017 -1980طقة الدراسة لممدة في محطات من (%) المعدالت الشهرية والسنوية لمرطوبة النسبية. 5جدول

 .2017المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،         

         
 2017-1980المعدالت الشهرية لمرطوبة النسبية )%( في محطات منطقة الدراسة لممدة . 6 خريطة

 .Arc GIS 10.5( باستخدام برنامج 5جدول )المصدر:      
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التبخر حالة طبيعية مستمرة حيث يستطيع د. التبخر:   
الماء ان يتحول الى بخار ماء ضمن درجات الحرارة 
المتوافرة عمى االرض فيرتفع بارتفاعيا وينخفض 

اي كمما ارتفعت درجات الحرارة زاد اكتساب ، بانخفاضيا
يا مما يسرع في حركة جزئيات الماء وبذلك يزداد الماء ل
،لذا نجد اعمى كميات   Al-Samarraei  (1990)التبخر

ممم في محطة 486التبخر في شير تموز تصل الى 
حديثة الرتفاع درجات الحرارة فيو مما يزيد حدة الجفاف 
في ىذا الشير، ثم تمييا محطة القائم الذي يصل فييا 

ممم، ثم محطة 440.7الى  التبخر خالل شير تموز
ممم 438الرمادي الذي بمغ التبخر فييا خالل الشير نفسو 

ترتفع درجات الحرارة خالل اشير الصيف  ، إذ(6 جدول)

مما ترتفع معو حدة الجفاف والتي تصل الى اعمى 
مستوياتو، بينما عندما تنخفض درجات الحرارة خالل 

ا درجات اشير الشتاء التي تصل ادنيا كذلك تنخفض معي
والسيما عند تزامن ىطول االمطار خالل  الجفاف،

فقد سجل ادنى كميات التبخر في  االشير المذكور،
ممم خالل شير كانون الثاني 41 محطة القائم اذ بمغت

الذي سجل فيو ادنى درجات الحرارة كذلك، ثم تمييا 
ممم، ثم 61محطة الرمادي الذي بمغ فييا كمية التبخر 

ممم، اما المعدل السنوي فكان 62.3محطة حديثة بمغ 
ممم  ثم 2965.7اعمى كمية في محطة حديثة بمغت 

ممم واخيرا محطة القائم 2980.8 محطة الرمادي بمغت
 .(7خريطة ) ممم2678بمغت 

 2017-1980في محطات منطقة الدراسة لممدة تبخر )ممم( الشهرية والسنوية لمجاميع الم. 6جدول 

 .2017المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،   

       
 .2017-1980 لممدة ميع السنوية لمتبخر )ممم( لمحطات منطقة الدراسةالمجا. 7خريطة 

 .Arc GIS 10.5( باستخدام برنامج 6جدول )المصدر:       
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وبما ان الجفاف ينتج عن قمة االمطار هـ. االمطار:  
فالعامل الرئيسي في تذبذبيا ىو تغير نمط الدورة العامة 

ت لمغالف الجوي مما يؤثر في حركة المنخفضا
والمرتفعات الجوية وتوزيعيا وذلك الن استمرار تكرار 
المرتفعات الجوية يؤدي الى نقص كمية االمطار واما 
استمرار تكرار المنخفضات الجوي يؤدي الى ىطول 
االمطار كما في منطقة الدراسة التي يرتبط ىطول 

( Ghanem) ،2010 االمطار بالمنخفضات المتوسطية
ر العوامل المناخية التي تحدد لذا فاألمطار تعد من اكث

درجة الجفاف ومما يؤثر ذلك عمى الغطاء النباتي اذ 
يتدىور بقمة االمطار وبتدىوره تكون مخمفات بيئية 
كالتصحر والتعرية وحركة الرمال والعواصف الترابية والتي 

مما ينتج عن ذلك  تتحرك نحو االراضي الزراعية،
ي منطقة الدراسة انخفاض االنتاج الزراعي. فاألمطار ف

تتميز بتباينيا مكانيا  بين محطة واخرى وان كان طفيفا 
وزمانيا من سنة الى اخرى بالرغم من انيا تحافظ عمى 

اذ تيطل خالل ثالث فصول الخريف  نمط ىطوليا،

والمسبب ليطوليا  والشتاء والربيع بشكل متباين بينيما،
المنخفضات الجوية المتوسطية ، حيث تصل في فصل 

لخريف نياية شير أيمول وتبقى حتى شير ايار، وتتباين  ا
ايضا من شير الى اخر ومن سنة الى اخرى كذلك ،لذا 

بارد  دراسة يتميز بصيف حار جاف وشتاءفمناخ منطقة ال
اذ سجل اعمى كمية مطر شيري في شير  قميل المطر،

ممم، اما في 24.2شباط في محطة القائم حيث بمغت 
ى ارتفاع ليا في شير كانون محطة حديثة سجل اعم

ممم وفي محطة الرمادي سجل اعمى 21االول، اذ بمغت 
ممم، اما 20.5كمية في شير كانون الثاني حيث بمغت 

بخصوص المجاميع السنوية ليطول االمطار كان أعمى 
ممم، ثم 141.7 مجموع  سنوي سجل في محطة القائم بمغ

ميع تمييا تباعا محطة حديثة حيث سجمت فييا المجا
ممم وادنى مجموع سنوي لممطر سجل في 128.9السنوية 

ممم، فالمجاميع السنوية 108.3محطة الرمادي، حيث بمغ 
تتباين كمياتيا بشكل طفيف وذلك لوقوع منطقة الدراسة 

(.8 خريطة) تحت سيادة المناخ الجاف وشبو الجاف
 2017-1980محطات منطقة الدراسة لممدة )ممم( ل مطارالشهرية والسنوية لأل جاميعالم. 7جدول 

 .2017المصدر: جميورية العراق، وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،         

            
 2017-1980لممدة  المجاميع السنوية لألمطار)ممم( لمحطات منطقة الدراسة. 8ريطة خ

 .  Arc GIS 10.5( باستخدام برنامج7جدول ) المصدر:            

      الشهر
     

ني المحطة
الثا

ن 
انو

 ك

باط
 ش

ذار
 آ

سان
 ني

س
ماي

 

حزي
ران

 

وز
آب تم
 

ول
 أيم

ني
الثا

ن 
شري

 ت

ني
الثا

ن 
شري

 ت

ول
 األ

ون
كان

 

وي
سن

ل ال
معد

 ال

 108.3 15.5 15.0 7.9 0.6 0.0 0.0 0.1 5.0 14.3 13.0 16.2 20.5 الرمادي
 128.9 21.0 20.0 6.7 0.4 0.0 0.0 0.1 7.0 15.6 17.8 19.8 20.5 حديثة
 141.7 21.6 10.5 1.3 0.0 0.0 0.3 6.2 15.0 21.4 23.2 24.2 18.1 القائم
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 (SPI)دليل المطر القياسي .ثانيا 
( (2003وأخرون  McKeeقام بتصميم ىذا الُمؤشر      

 -SPI: Standardizedفقد استخدم دليل المطر القياسي
Precipitation- Index  وبعد لتقييم العجز في التساقط

ذلك تم تطويره من اجل لبيان تأثير عجز اأَلمطار في 
رطوبة التربة  مما يناسب عدَّة مقاييس زمنية في تحميل 
اأَلمطار ويبين تأثير الجفاف عمى األنواع المختمفة  من 

نة في ازم SPIمصادر المياه لذلك يتم  احتساب قيم 
شيرا يحدده اليدف من  24،  12،  6،  3مختمفة تبمغ 

دليل  SPI. فُيعد (2003وآخرون، McKee ) التحميل
نسبي لتصنيف فترات الجفاف والرطوبة مما يتعامل مع 
كّل محطة مناخية عمى انفراد من المحطات االخرى، 
وُيكون مجموع المطر الحد الفاصل في المحطة بين 

(، لذا فمصطمح Al-Azzawi ،2019) الرطوبة والجفاف
الجفاف ال يرتبط بالمحطات المناخية ذات المجموع 
المطر الواطئ كما ال يرتبط مصطمح الرطوبة في 
المحطات ذات مجاميع المطر العالية فمثال إذا كانت 
كمية اأَلمطار الياطمة في عاما ما عمى محطة مطرية 

ممم يصنف ىذا 900( ممم تساوي 1000ذات معدل )
إذا ىطمت كمية أمطار  م عمى أّنو عاما جافا، أوالعا

ممم يصنف ىذ العام عمى 100ممم والمجموع العام 120

أّنو رطب ضمن االعوام الرطبة في المحطة ذاتيا  
(Abdullah، 2012)،  مما اعتاد الكثير من مراكز

االبحاث المتقدمة في الجامعات ومراكز األرصاد الجوية 
لوطني لمتقميل من آثار الجفاف الوطنية وأبرزىا المركز ا

 National( NDMCفي الواليات المتحدة األمريكية )
Drought Mitigation Center  ان يعتمد مؤشر المطر

ليقوم ىذا المركز بعممية رصد ظاىرة  ،(SPIالقياسي )
الجفاف ألزمنة متباينة أسبوعيا وشيريا وسنويا وبيان 

، ذج من الخرائطتوزيعيا المكاني والزماني عمى شكل نما
Al-Shujairi)  ،2015.)  كما يستعمل مؤشر المطر

القياسي في معظم الدول األوربية كاليونان وبعض الدول 
أن  ((2003وآخرون  McKeeالمتقدمة فييا، لقد أوضح 

في السالب وتكون  SPIمدة الجفاف تبدا عندما تكون قيم 
، وتنقطع مدة الجفاف عندما -2في أشدىا عندما تصبح 

وتكون موجبة اي بمعنى كل مدة جفاف  SPIترتفع قيم 
يفضل  SPIتبدا بحد معين وتنتيي بحد ،وعند حساب 

وجود بيانات كاممة في السمسمة الزمنية وليست فييا 
بيانات مفقودة خالل الدراسة المطموبة والتي ال تقل عن 

لذا يتم تحديد  مدد الجفاف في محطات منطقة  ،سنة 30
 ،Al-Azzawi) 8ئات التي حددىا الجدولالدراسة وفق الف

2019). 
 Spiفئات مؤشر  .8جدول 

 التصنيف Spiقيم 
 شديد الرطوبة جدا ≤ 2

 شديد الرطوبة 1.99 – 1.50
 متوسط الرطوبة 1.49 – 1
 معتدل الرطوبة 0.99 – 0
 معتدل الجفاف 0 – 0.99-
 متوسط الجفاف 1.49- – 1-

 شديد الجفاف 1.99- - 1.50-
 شديد الجفاف جدا 2- ≥

 (.2003، وآخرون (McKee المصدر:
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تحميل تكرار موجات الجفاف باستخدام مؤشر المطر  1. 
 Spi القياسي:

الذي يختص بمخرجات  9يتضح من خالل الجدول  
التقييم االحصائي لممحطات المناخية في منطقة الدراسة 

لمجفاف ان ىناك تباين بين تكرار  Spiباستخدام برنامج 
المواسم الجافة وتكرار المواسم الرطبة خالل مدة الدراسة 
في  محطة القائم كانت المواسم الرطبة اعمى نسبة من 

% والمواسم الجافة 57.88المواسم الجافة التي بمغت 
% خالل فصل الخريف الرتفاع نسبة 42.12بمغت 

الرطوبة النسبية و ضعف حركة الرياح ،و محطة الرمادي 
من محطة القائم حيث سجمت المواسم  التي تقترب جدا

الرطبة أعمى نسبة من المواسم الجافة كذلك التي بمغت 
% في 42.12 اما المواسم الجافة بمغت %،57.61

فصل الخريف بسبب ارتفاع كميات االمطار الياطمة التي 
ممم في فصل الخريف وزيادة الرطوبة النسبية 23.5بمغت

سبة في ىذا الفصل اذا تعد اعمى  ن %،50الى اكثر من 
ممم،  فضال  385.9وقمة التبخر وىي ادنى قيمة بمغت 

عن انخفاض سرعة الى ادنى معدالتيا في منطقة الدراسة 
م/ثا ،بينما محطة حديثة كانت العكس في نفس 1.8بمغت 

الفصل فالمواسم الجافة اعمى نسبة من المواسم الرطبة 
% اما المواسم الرطبة بمغت 58.31التي بمغت 

%  لقمة نسبة الرطوبة النسبية  الي جاءت 41.69
بالمستوى االخير من بين محطات منطقة الدراسة، اذ 

% وزيادة معدالت سرعة الرياح الى اعمى 44.9بمغت 
مستوياتيا في منطقة الدراسة خالل فصل الخريف التي 

م/ثا، مما ادى ذلك الى زيادة نسبة المواسم 2.5بمغت 
تاء كان ىناك تباين ايضا بين الجافة اما خالل فصل الش

محطات منطقة الدراسة في المواسم الجافة والمواسم 
الرطبة ففي محطة الرمادي كانت تتصدر بالمرتبة االولى 
في ارتفاع نسبة المواسم الرطبة عمى نسبة المواسم الجافة 

% تفوق بذلك كل المحطات وفي كل 63.15،اذ بمغت 
ويعزى ذلك  %،36.85 المواسم اما المواسم الجافة بمغت

% في 71.6الى ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية التي بمغت 
فضال عن ضعف معدل سرعة  (5الجدول )ىذا الفصل 

الرياح التي وصمت الى ادنى مستوياتيا خالل الفصل 
م/ثا ،اما محطة حديثة فكانت نسبة 1.9اذ بمغ  المذكور،

 بمغتالمواسم الجافة اعمى من نسبة المواسم الرطبة حيث 
% لقمة نسبة الرطوبة 44 % والمواسم الرطبة بمغت56

النسبية  وزيادة معدالت سرعة الرياح التي وصمت 
اقصاىا في منطقة الدراسة خالل فصل الشتاء،  اذ بمغت 

م/ثا ،في حين ان محطة القائم بمغت فييا المواسم 2.5
% خالل مدة 47% والمواسم الرطبة بمغت 53الجافة 

% وىي 69.7رطوبة النسبة التي بمغت الدراسة لقمة ال
اما  ادنى نسبة في منطقة الدراسة خالل فصل الشتاء.

بالنسبة لفصل الربيع تتصدر محطة الرمادي بالمرتبة 
االولى في ارتفاع نسبة المواسم الرطبة التي بمغت 

% عمى نسبة المواسم الجافة التي بمغت 63.15
النسبية  % ويعزى ذلك الى زيادة نسبة الرطوبة36.85

الى اعمى مستوياتيا في منطقة الدراسة في الفصل 
% وضعف معدالت سرعة الرياح 49اذ بمغت  المذكور،

التي انخفضت الى ادنى معدل في منطقة الدراسة ،اذ بمع 
م/ثا ،فضال عن انخفاض قيم التبخر الى ادناىا كذلك 2.4

ممم، ثم تأتي بعدىا بالمرتبة الثانية 637.4حيث بمغ 
لقائم في ارتفاع نسبة المواسم الرطبة التي بمغت محطة ا

% كذلك ولألسباب التي 50 % والمواسم الجافة بمغت50
ذكرت انفا ،ثم تأتي بعد ذلك محطة حديثة التي بمغت 

% والتي تكون ادنى من 44.75فييا المواسم الرطبة 
. % خالل مدة الدراسة55.25المواسم الرطبة التي بمغت 

الجافة عمى ثالثة مواسم التي تيطل وقد توزعت السنوات 
في محطات منطقة الدراسة وحسب شدة فييا االمطار 
 جفافيا كاالتي:

 الخريف: .أ 
تكرار االعوام الجافة عند تطبيق مؤشر المطر  -

عمى محطات منطقة الدراسة  لفصل    spiالقياسي 
تكرار ان اعمى نسبة  10الخريف: يتضح من الجدول

في  تدل الجفاف كانلألعوام الجافة ضمن صنف مع
 %44.44عاما وبنسبة  16محطة حديثة قد بمغ 

ثم تمييا محطة القائم ومحطة الرمادي التي
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 مجموع ونسب تكرار المواسم الجافة والرطبة في منطقة الدراسة. 9جدول  

 الرمادي

 الربيع الشتاء موسم الخريف
 الرطب الجاف الرطب الجاف الرطب الجاف

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة دالعد النسبة العدد
16 42.39 22 57.61 14 36.85 24 63.15 14 36.85 24 63.15 

 44.75 17 55.25 21 44 17 56 21 41.69 16 58.31 21 حديثة
 50 19 50 19 47 18 53 20 57.88 22 42.12 16 القائم

 .(3, 2, 1ملحق ) لمصدر:ا

عاما وبنسبة  10ما تكرار االعوام الجافة بمغت فيي
اما في صنف شديد الجفاف تتصدر محطة %. 26.36

 5القائم بالمرتبة االولى ضمن الصنف التي بمغت فييا 
اعواما وبالمرتبة الثانية ضمن مستويات الجفاف خالل 

% ثم تمييا محطة حديثة 13.15فصل الخريف وبنسبة 
الجفاف وبنسبة عاما  ضمن صنف شديد  2التي بمغت 

عاما 2% ثم محطة الرمادي التي بمغت فييا 5.55

% ، في حين انيا تتباين عدد التكرارات 5.26وبنسبة 
بين عام والعامين في كل محطات منطقة الدراسة وفي 
كال الصنفين شديد الجفاف جدا ومتوسط الجفاف حيث 

عاما في محطة حديثة في صنف شديد 1بمغ عددىا 
حطة القائم، كذلمك ضمن صنف الجفاف جدا وفي م

عاما في المحطات االخرى وفي 2متوسط الجفاف ثم بمغ 
 (.   1شكل )كال الصنفين 

 نفصم انخرٌف    spiعذد تكرار االعىاو انجافت ونسبتها عنذ تطبٍق يؤشر انًطر انقٍاسً . 01 جذول

     

 .(3, 2, 1المصدر: ملحق )
تكرار االعوام الرطبة عند تطبيق مؤشر المطر  -

عمى محطات منطقة الدراسة  لفصل    spiي القياس
 الخريف:

تبين ان اعمى نسبة تكرار لألعوام  11ان معطيات الجدول
الرطبة ضمن صنف معتدل الرطوبة كان في محطة القائم 

% ثم تمييا محطة 47.36عاما وبنسبة  18اذ بمغ 
الرمادي ومحطة حديثة التي بمغت فييما تكرار االعوام 

. %26.36عمى التوالي وبنسبة  عاما 16-11الرطوبة 
اما في صنف متوسط الرطوبة تتصدر محطة الرمادي 

اعواما  5بالمرتبة االولى ضمن الصنف التي بمغت فييا 
 وبالمرتبة الثانية ضمن مستويات الرطوبة خالل فصل 

% ثم تمييا محطة حديثة التي 13.15الخريف وبنسبة 
سبة اعواما  ضمن صنف متوسط الرطوبة وبن 3بمغت 
عاما وبنسبة  1% ثم محطة القائم التي بمغت فييا 8.33
%، في حين انيا تتباين عدد التكرارات بين عام 2.63

والعامين في كل محطات منطقة الدراسة، وفي كال 
بمغ عددىا  إذالصنفين شديد الرطوبة جدا وشديد الرطوبة  

عاما في محطة حديثة في صنف شديد الرطوبة جدا  2
 1وفي محطة الرمادي والقائم بمغت  %5.55وبنسبة 

اما صنف  %،2.36عاما في كال المحطتين وبنسبة 
شديد الرطوبة يوجد عام في محطة القائم وبنسبة 

 (. 1شكل )% وينعدم في المحطات االخرى 5.26
 

 

 الشدة
 

 المحطة

 جاف معتدل جاف متوسط شديد الجفاف شديد الجفاف جدا

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% كرارالت

 26.31 10 5.26 2 5.26 2 5.26 2 الرمادي
 44.44 16 5.55 2 5.55 2 2.77 1 حديثة
 26.31 10 2.63 1 13.15 5 --- --- القائم
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 لفصل الخريف  spiعدد تكرار االعوام الرطبة ونسبتها عند تطبيق مؤشر المطر القياسي . 11جدول 

                                                                                                                         .(3، 2، 1محق )المصدر: م

 

 

 

  في محطات منطقة الدراسة لفصل الخريف تكرار االعوام الجافة والرطبة. 1شكل
 .(3، 2، 1المصدر: ممحق )          

 الشدة
 

 المحطة

 معتدل الرطوبة متوسط الرطوبة شديد الرطوبة شديد الرطوبة جدا

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 42.10 16 13.15 5 -- -- 2.36 1 الرمادي
 30.55 11 8.33 3 -- -- 5.55 2 حديثة
 47.36 18 2.63 1 5.26 2 2.63 1 القائم
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  فصل الشتاء . ب 
تكرار االعوام الجافة عند تطبيق مؤشر المطر  -

عمى محطات منطقة الدراسة  لفصل    spiالقياسي 
ان اعمى نسبة تكرار  12تبين من الجدول الشتاء:

ي لألعوام الجافة ضمن صنف معتدل الجفاف كان ف
% ثم 43.24عاما وبنسبة 16محطة القائم اذ بمغ 

تمييا محطة حديثة التي بمغت فييا تكرار االعوام 
% ثم محطة الرمادي 40.54عام ونسبة  15الجافة 

عاما وبنسبة  2التي بمغت فييا عدد التكرارات 
اما في صنف شديد الجفاف جدا تتصدر  %.5.26

التي محطة الرمادي بالمرتبة االولى ضمن الصنف 
اعواما وبالمرتبة الثانية ضمن مستويات  9بمغت فييا 

% ثم 23.68الجفاف خالل فصل الشتاء وبنسبة 
تمييا محطة القائم التي بمغت عام واحد ضمن صنف 

% وينعدم ىذا 2.63شديد الجفاف جدا وبنسبة 
الصنف في محطة حديثة في حين انيا تتصدر في 

تي بمغت صنف متوسط الجفاف في عدد التكرارات ال
% ثم تمييا محطتي القائم 10.81اعواما وبنسبة  4

عاما عمى التوالي وبنسبة 1-2والرمادي التي بمغت 
اما صنف شديد  % عمى التوالي،2.70 -5.26

عاما في كل من محطتي  2الجفاف فتتباين بين 
عاما في  1 % و5.26الرمادي و حديثة وبنسبة 

 (.2شكل )% 2.63محطة القائم وبنسبة 

 نفصم انشتاء ونسبتها فً يحطاث ينطقت انذراست عذد تكرار االعىاو انجافت. 02ول جذ

          

 .(3، 2، 1المصدر: ممحق )
تكرار االعوام الرطبة عند تطبيق مؤشر المطر  -

عمى محطات منطقة الدراسة  لفصل    spiالقياسي 
لتصنيف فترات  SPI ان نتائج تطبيق دليل الشتاء:

كما في الرطوبة عمى محطات منطقة الدراسة 
( تشير الى ارتفاع عدد تكرار األعوام 13الجدول )

الرطبة في فصل الشتاء ضمن صنف معتدل الرطبة  
% ثم 50عاما وبنسبة 19في محطة الرمادي اذ بمغ 

تمييا محطة القائم التي بمغت فييما تكرار االعوام 
% 34.21وبنسبة  عاما، 13الرطبة التي بمغت 

اما في صنف  % .26.31 وبعد ذلك محطة حديثة
متوسط الرطوبة تتصدر محطة الرمادي بالمرتبة 

عام 4 االولى ضمن الصنف التي بمغت فييا

وبالمرتبة الثانية ضمن مستويات الرطوبة خالل 
% ثم تمييا محطة 10.52فصل الشتاء وبنسبة 

اعواما ضمن صنف متوسط  3القائم التي بمغت 
ت % ثم محطة حديثة التي بمغ7.89الرطوبة وبنسبة 

ففي صنف شديد  % .5.26عاما وبنسبة 2فييا 
الرطوبة كانت الصدارة لمحطة حديثة التي بمغت فييا 

% ثم محطتي الرمادي 10.52 اعواما وبنسبة 4
عاما في كالىما وبنسبة  1والقائم حيث بمغت فييما 

%، اما صنف شديد الرطوبة جدا كان فقط في 2.63
 شكل)% 2.63محطة القائم بواقع عام واحد وبنسبة 

2). 

 
 

 الشدة
 

 المحطة

 جاف معتدل جاف متوسط شديد الجفاف شديد الجفاف جدا

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 5.26 2 2.70 1 5.26 2 23.68 9 الرمادي
 40.54 15 10.81 4 5.26 2 --- --- حديثة
  43.24 16 5.26 2 2.63 1 2.63 1 القائم
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 عدد تكرار االعوام الرطبة ونسبتها في محطات منطقة الدراسة لفصل الشتاء. 13 جدول 

                                                                                                      (.3، 2، 1المصدر: ممحق )

 

 

 

 تكرار االعوام الجافة والرطبة في محطات منطقة الدراسة لفصل الشتاء. 2شكل 

 الشدة
 

 المحطة

 معتدل الرطوبة متوسط الرطوبة شديد الرطوبة شديد الرطوبة جدا

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 50 19 10.52 4 2.63 1 --- --- الرمادي
 26.31 10 5.26 2 10.52 4 2.63 1 حديثة
 34.21 13 7.89 3 2.63 1 2.63 1 القائم
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 فصل الربيع ج.  
تكرار االعوام الجافة عند تطبيق مؤشر المطر القياسي 

spi    :تبين عمى محطات منطقة الدراسة  لفصل الربيع
تكرار لألعوام الجافة ضمن  ان اعمى نسبة 14من الجدول

صنف معتدل الجفاف كان في محطة حديثة اذ بمغ 
% ثم تمييا محطة القائم التي 42.10عاما وبنسبة 16

عاما ونسبة 13بمغت فييا تكرار االعوام الجافة 
% ثم محطة الرمادي التي بمغت فييا عدد 34.21

اما في صنف شديد  %.5.26عاما وبنسبة 2التكرارات 
ا تتصدر محطة الرمادي بالمرتبة االولى الجفاف جد

اعواما وبالمرتبة الثانية  9ضمن الصنف التي بمغت فييا 

ضمن مستويات الجفاف خالل فصل الربيع وبنسبة 
% ثم تمييا محطة حديثة التي بمغت عاما واحد 23.68

% وينعدم 2.63ضمن صنف شديد الجفاف جدا وبنسبة 
يا تتصدر في ىذا الصنف في محطة القائم في حين ان

 3صنف شديد الجفاف في عدد التكرارات التي بمغت 
% ثم تمييا محطتي حديثة والرمادي 7.89اعواما وبنسبة 

% ،اما 2.63عاما لممحطتين  وبنسبة  1التي بمغت 
اعواما في كل من  3صنف متوسط الجفاف فتتباين بين 

عاما  2 % و7.89محطتي القائم ومحطة حديثة وبنسبة 
 (.3شكل )% 5.26رمادي وبنسبة في محطة ال

 عدد تكرار االعوام الجافة ونسبتها في محطات منطقة الدراسة  لفصل الربيع. 14 جدول
  

 

 
 

 .(3، 2، 1المصدر: ممحق )        

تكرار االعوام الرطبة عند تطبيق مؤشر المطر  -
عمى محطات منطقة الدراسة  لفصل    spiالقياسي 

محطات عمى   SPIفعند تطبيق نتائج دليل الربيع:
منطقة الدراسة لتحميل تصنيف فترات الرطوبة وكما 

ان اعمى تكرار لألعوام الرطبة  15يبدو من الجدول
عاما في فصل  21كان في محطة الرمادي ،اذ بمغ 

الربيع ضمن صنف معتدل الرطوبة  وبنسبة 
% ثم تمييا محطة القائم التي بمغت فييما 55.26

عاما وبنسبة   15تكرار االعوام الرطبة التي بمغت 
% وبعد ذلك محطة حديثة التي كانت 39.47
%، اما في صنف 23.68اعواما وبنسبة  9حصتيا 

متوسط الرطوبة تتصدر محطة حديثة بالمرتبة 
اعواما  6االولى ضمن الصنف التي بمغت فييا 

وبالمرتبة الثانية ضمن مستويات الرطوبة خالل 
% ،ثم تمييا محطة 15.78فصل الربيع وبنسبة 

عاما  لكل محطة 2لرمادي والقائم التي بمغت ا
ففي صنف شديد الرطوبة جدا  %.5.26وبنسبة 

عاما 2كانت الصدارة لمحطة القائم التي بمغت فييا 
% ثم محطتي الرمادي حديثة حيث 5.26 وبنسبة

%، اما 2.63عاما في كالىما وبنسبة 1بمغت فييما 
صنف شديد الرطوبة كان فقط في محطة حديثة 

%. عمى العموم كان 2.63عاما واحد وبنسبة  بواقع
صنف معتدل الرطوبة ىو السائد في كل المحطات 
التي تميز بارتفاع نسب تكرار االعوام الرطبة عمى 

 .(3شكل )االصناف االخرى 

 

 

 

 انشذة

 

 انًحطت

 جاف يعتذل جاف يتىسط شذٌذ انجفاف شذٌذ انجفاف جذا

 اننسبت% انتكرار اننسبت% انتكرار اننسبت% انتكرار اننسبت% انتكرار

 5.26 2 5.26 2 2.63 1 23.68 9 انريادي

 42.14 16 7.89 3 2.63 1 2.63 1 حذٌثت

 34.21 13 7.89 3 7.89 3 --- --- انقائى
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 لفصل الربيع م الرطبة في محطات منطقة الدراسةعدد تكرار االعوا. 15 جدول 
 

 

 
 

 

 .(3، 2، 1ممحق ) :المصدر        

 

 

 
 تكرار االعوام الجافة والرطبة في محطات منطقة الدراسة  لفصل الربيع. 3شكل 

 .(3، 2، 1المصدر: ممحق )       

 الشدة
 

 المحطة

 معتدل الرطوبة متوسط الرطوبة شديد الرطوبة شديد الرطوبة جدا

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 55.26 21 5.26 2 --- --- 2.63 1 الرمادي
 23.68 9 15.78 6 2.63 1 2.63 1 حديثة
 39.47 15 5.26 2 --- --- 5.26 2 القائم
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 . تباين كثافة الغطاء النباتيثالثا 
باتي بين أصنافو تباينا واضحا في تتباين كثافة الغطاء الن 

من صنف آلخر  2كم17733منطقة التي بمغت مساحتيا 
تصدر صنف الضعيف جدا  2009، ففي عام 16الجدول

ويشكل  2كم7978المرتبة االولى حيث بمغت مساحتو 
% وذلك لسيادة الجفاف وكانت درجتو 44.98 نسبة قدرىا

ضمن  SPIحسب معيار  -1.67و -0.28تتراوح بين 
متوسطة الجفاف في كل المحطات وفي جميع اشير 
المطر باستثناء محطة الرمادي في فصل الشتاء ارتفع قيم 

وكان ضمن تصنيف معتدل الرطوبة  0.27المؤشر الى 
الذي بمغ فيو  1993( ثم يأتي بعد ذلك عام 1 ممحق)

وتشكل نسبة  2كم2807مساحة الصنف الضعيف جدا 

الدراسة وذلك الرتفاع % من مساحة منطقة 15.82قدرىا 
في فصمي الخريف في محطة الرمادي SPI قيم المؤشر

ضمن تصنيف متوسط الرطوبة وارتفع كذلك  1.08الى 
ضمن  0.46 في فصل الشتاء في محطة حديثة الى

تصنيف متوسط الرطوبة مما قمل مساحة ىذا الصنف في 
الذي يأتي المرتبة االخيرة  2017، اما في 1993عام 

% 8.76وتشكل نسبة قدرىا  ،2كم1549 الذي بمغت
في ثالثة فصول في  SPIوذلك الرتفاع قيم المؤشر 

التي تتراوح بين  الربيع، الخريف، محطة الرمادي الشتاء
عمى التوالي ضمن تصنيف متوسط  0.63 - 0.46

 الرطوبة.

 مساحات اصناف كثافة الغطاء النباتي في منطقة الدراسة. 16 جدول
  

 

 

 

 

 .(2417, 2449, 1993)  لألعواملمرئيات منطقة الدراسة  NDVIمؤشرات  ر:المصد           

اما  صنف الضعيف فكان يتصدر المرتبة االولى في   
ويشكل  2كم10240حيث بمغت مساحتو  1993عام 

% قياسا باألصناف االخرى خالل 57.80نسبة قدرىا 
السنوات المختارة في منطقة الدراسة، وذلك لسيادة 

فاف في فصمي الشتاء والربيع في محطة مؤشرات الج
الرمادي ضمن تصنيف معتدل الجفاف اذ تتراوح قيم 

عمى التوالي و فصمين  -0.57 و -0.35المؤشر بين 
( ثم بعد ذلك تتدنى 2ممحق)في محطة حديثة كذلك 

بنسبة  2كم7300التي بمغت  2009المساحة في عام 
ر في % لألسباب ذاتيا ثم تقل بفارق كبي41.16قدرىا 
بسبب ارتفاع مؤشرات الرطوبة وانخفاض ، 2017عام 

مؤشرات الجفاف ففي محطة الرمادي ثالث فصول 
رطوبة خالل فصل الشتاء والخريف والربيع ضمن 

 و 0.50 و 0.46   تصنيف معتدل الرطوبة التي بمغت
عمى التوالي، وفي محطة حديثة فصمين الخريف  0.63

ومعتدل الرطوبة  والشتاء ضمن تصنيف متوسط الرطوبة
عمى التوالي. بينما  0.59 و 1.06اذ بمغت مؤشراتيما 

  2017سجل صنف الكثيف اوسع مساحة لو في عام 
% بسبب 55.28وبنسبة قدرىا  2كم 9804التي بمغت  

سيادة مؤشرات الرطوبة التي تم ذكرىا انفا خالل فصل 
التي  1993الخريف والشتاء والربيع . ثم بعد ذلك عام 

% ثم تقل 19.23وبنسبة قدرىا  2كم3411مساحتو بمغت 
وبنسبة قدرىا  2009في عام  2كم1604مساحتو الى 

اما صنف الكثبان جدا كثيف كذلك اعمى  %،9.09
 وبنسبة 2كم4621، إذ بمغت 2017مساحة لو في عام 

بمساحة 1993ثم يمييا عام  26.05%قدرىا 
 

 النسبة 2017 النسبة 2009 النسبة 1993 الغطاء النباتي
 8.76 1549 44.98 7978 15.82 2807 ضعيف جدا

 9.91 1759 41.16 7300 57.80 10247 ضعيف
 55.28 9804 9.09 1604 19.23 3411 كثيف

 26.05 4621 4.79 851 7.15 1268 كثيف جدا
 100 17733 100 17733 100 17733 المجموع
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م اما عا، %7.15وتشكل نسبة قدرىا  2كم1268بمغت  
 2كم851 سجمت ادنى مساحة لو فييا التي بمغت 2009

يتضح مما تقدم ان منطقة  %.4.79 وتشكل نسبة قدرىا
الدراسة تتباين فييا عدد تكرارات المواسم الجافة والمواسم 
الرطبة ،اذ ترتفع نسبة عدد المواسم الجافة عمى حساب 
عدد المواسم الرطبة احيانا والعكس احيانا اخرى بنسب 

 16% خالل المدة المدروسة الجدول60-40ت بين تتفاو 
المذكور انفا، مما ينعكس ذلك سمبا وايجابا عمى كثافة 
الغطاء النباتي في منطقة الدراسة كما تبين انفا ىناك 
عالقة وثيقة بين تباين الغطاء النباتي وتباين عدد تكرارات 
المواسم الرطبة والجافة اذا تنخفض بارتفاع المواسم الجافة 

( التي 9 الخريطة)ويزداد كثافة الغطاء النباتي وكما في 
كان الصنف  1993تبين ان الغطاء النباتي في عام 

مما  2كم10247الضعيف السائد اذ بمغت مساحتو 
تصدر بالمرتبة االولى عمى االصناف االخرى بنسبة 

% من مساحة منطقة الدراسة، وذلك لسيادة 57.80
ة الدراسة خالل مواسم مؤشرات الجفاف في محطات منطق

كما تم شرحيا انفا  ،الخريف والشتاء والربيعفي  المطر
مما اثر عمى الغطاء االرضي من تفكك التربة وسيادة 
التعرية الريحية بسبب قمة الغطاء النباتي الذي يعد نتيجة 
حتمية لممواسم الرطبة، اذ يرتبط بيا حيث يقل اذا قمت 

 .مؤشراتو مؤشراتيا وتزداد كثافتو بارتفاع

 
 فً يحافظت االنبار 2112( نسنت NDVIاصناف انغطاء اننباتً حسب يؤشر ) .01خرٌطت

باستخدام  20/4/2009( بتاريخ 4- 3ضمن الباند ) land sat  4المكوك الفضائي  TMالمصدر: تحميل المرئية الفضائية نوع 
 ARC  GIS  10.4برنامج 

 

تي وان نمت بعض ففي المواسم الجافة يقل الغطاء النبا
االنواع النباتية فتتكيف مع المناخ الجاف لتكون ذات 
جذور عميقة بحثا عن الماء ومع استمرار المواسم الجافة 
تنعدم النباتات وينتج بعد ذلك نتائج بيئية خطيرة. اما 
صنف الكثيف فيأتي بالمرتبة الثانية من حيث كثافة 

 نسبة قدرىاوتشكل  ،2كم1341.الغطاء النباتي التي بمغت
 مؤشرات  لسيادة  الدراسة  منطقة  % من مساحة19.23

الجفاف التي تكون ذات قيم منخفضة كما تم ذكرىا انفا،  
ثم بعد ذلك صنف الضعيف جدا الذي  بمغت مساحتو 

% من مساحة 15.82 وتشكل نسبة قدرىا 2كم2807
منطقة الدراسة، مما يفسر تدني انخفاضيا ارتفاع مؤشرات 

في بعض الفصول كالخريف في محطة الرمادي الرطوبة 
 ضمن صنف متوسط الرطوبة وفصل 1.08الذي بمغ 

 صنف  ضمن  0.20  الشتاء في محطة حديثة الذي بمغ
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معتدل الرطوبة وانعكس ذلك عمى ارتفاع الصنف  
الضعيف والكثيف في حين صنف الكثيف جدا الذي 
يحتاج الى مؤشرات عالي من الرطوبة كان اقل من كل 

،وتشكل  2كم1268المساحات السابقة، اذ بمغت مساحتو 
% من مساحة منطقة الدراسة لألسباب 7.15 نسبة قدرىا

كانت الصدارة لمصنف  2009اما في عام  ذاتيا.
وتشكل  ،2كم7978الضعيف جدا الذي بمغت مساحتو 

من مساحة منطقة الدراسة، وذلك  %44.98 نسبة قدرىا

جمت قيميا اعمى من الرتفاع مؤشرات الجفاف الذي س
السنين االخرى ،والسيما في فصل الربيع حيث بداية 

في محطة  -1.12 اذ سجل فصل نمو اغمب النباتات،
في  -30 الرمادي ضمن صنف متوسط الجفاف وسجل

محطة حديثة ضمن صنف معتدل الجفاف ،مما تدىور 
خريطة )الغطاء النباتي وضمحل خالل السنة المذكورة 

10).  

 
 في محافظة االنبار 2017لسنة  NDVI. اصناف الغطاء النباتي حسب مؤشر 11خريطة

باستخدام برنامج  20/4/2017( بتاريخ 4- 3ضمن الباند ) land sat  4المكوك الفضائي  TMالمصدر: تحميل المرئية الفضائية نوع        
ARC  GIS  10.4                 

مساحتو صنف الضعيف الذي بمغت ثم يأتي بعده 
% من مساحة 41.16، وتشكل نسبة قدرىا 2كم7300

منطقة الدراسة، ثم يأتي تباعا صنف الكثيف الذي بمغت 
% وذلك 9.09 وتشكل نسبة قدرىا 2كم1604مساحتو 

لتسجيل مؤشر رطب واحد ضمن صنف معتدل الرطوبة 
خالل فصل الشتاء في محطة الرمادي وىو ادنى مؤشرات 

ي تم اعتمادىا في الدراسة، الرطوبة في المؤشرات الت
ولألسباب ذاتيا انخفضت كذلك مساحة الصنف الكثيف 

% 4.79وشكمت نسبة قدرىا  2كم851جدا التي بمغت 
في حين عام  .(4شكل )من مساحة منطقة الدراسة 

كانت صفة الغطاء النباتي مغايره تماما عن  2017
السنين السابقة ،اذ سجمت الصدارة لصنف الكثيف الذي 

% من 55.28 ، وتشكل نسبة قدرىا2كم9804 تبمغ
الرتفاع قيم مؤشرات الرطوبة  مساحة منطقة الدراسة،

الخريف والشتاء  ىطول االمطار وىي خالل فصول
 والربيع، كما تم ذكرىا آنفًا في بداية الكالم مما ادى
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الى ازدىار النبات الطبيعي وتنوع انواعو المختمفة ساعد  
تي في منطقة الدراسة وبرزت نتائج عمى كثافة الغطاء النبا

ايجابية لمبيئة كتماسك جزئيات التربة والقضاء عمى 
مظاىر التصحر الي تعاني منيا منطقة الدراسة لفترات 
طويمة فضال عن فوائد اخرى كثيرة، ثم يميو صنف 

وتشكل  ،2كم4621اذ بمغت  الكثيف جدا لألسباب ذاتيا،
لدراسة، ثم % من مساحة منطقة ا26.05 نسبة قدرىا

تباعا لذلك صنفي الضعيف والضعيف جدا المذان بمغت 
عمى التوالي وبنسبة قدرىا  2كم1549-1759مساحتيما 

% عمى التوالي من مساحة منطقة الدراسة 9.91-8.76
وذلك النخفاض مؤشرات الجفاف التي لم تسجل اال في 
فصل واحد وفي محطة حديثة وادنى تصانيف الجفاف ،اذ 

ضمن مستوى معتدل الجفاف  -0.22 المؤشربمغت قيمة 
 .(11خريطة )

 

 في محافظة االنبار 2017( لسنة NDVIاصناف الغطاء النباتي حسب مؤشر ). 11خريطة 
 باستخدام برنامج 20/4/2017( بتاريخ 4- 3ضمن الباند ) land sat  4المكوك الفضائي  TMالمصدر: تحميل المرئية الفضائية نوع 

 ARC  GIS  10.4 
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 (9032-9009-3991. مساحات اصناف الغطاء النباتي في منطقة الدراسة )4 شكل

  .(61 جدول)المصدر: 

 االستنتاجات: 
ادنى انخفاض لدرجات الحرارة الدنيا خالل فصل الشتاء   .6

والسيما في شهر كانون الثاني في جميع محطات منطقة 
م ثم 8.2ºبمغت إذ الدراسة وكانت ادنها في محطة القائم 

ثم محطة الرمادي التي  م,2.8º حطة حديثة بمغتفي م
كما تبين انها  (2الشكل )( و8جدول )م 6.1ºبمغت 

اعمى ارتفاع لها في فصل الصيف خالل شهر تموز في 
ثم تأتي بعدها تباعا  م,81.6ºمحطة حديثة اذ بمغت 

م, 81.8ºمحطة الرمادي خالل نفس الشهر حيث بمغت 
 م.1º..8تي بمغت ثم تأتي بعد ذلك محطة القائم ال

ارتفاع لدرجات الحرارة العظمى في فصل الصيف خالل  .8
م ثم تأتي 62.8ºاذ بمغت شهر تموز في محطة حديثة,

بمغت  إذبعدها تباعا محطة الرمادي خالل نفس الشهر 
68..º م, ثم تأتي بعد ذلك محطة القائم التي بمغت
6..4º,بينما كانت ادنى خالل فصل الشتاء والسيما  م
ر كانون الثاني في جميع محطات منطقة الدراسة في شه

م في º.6م في محطة القائم و62.2º اذ تتراوح بين
 محطة الرمادي . 

أعمى نسبة من المواسم الجافة  كانت المواسم الرطبة .2
% 68.68 % اما المواسم الجافة بمغت4.16.وبمغت 

في فصل الخريف بسبب ارتفاع كميات المطر التي 
يمة التبخر التي سجمت ادناها في ممم وقمة ق82بمغت 

تمك محطة, مما ادى الى ارتفاع مؤشرات الرطوبة 
( ,بينما محطة حديثة كانت العكس في نفس 6ممحق )

الفصل فالمواسم الجافة اعمى نسبة من المواسم الرطبة 
% اما المواسم الرطبة بمغت 2.26.التي بمغت 

 % في حين محطة القائم كانت المواسم الرطبة66.14
% 4.22.اعمى نسبة من المواسم الجافة التي بمغت 

% خالل فصل الخريف,  68.68 والمواسم الجافة بمغت
اما خالل فصل الشتاء كان هناك تباين ايضا بين 
محطات منطقة الدراسة في المواسم الجافة والمواسم 
الرطبة ففي محطة الرمادي كانت تتصدر بالمرتبة االولى 

الرطبة عمى نسبة المواسم الجافة   في ارتفاع نسبة المواسم
% تفوق بذلك كل المحطات وفي كل .12.6,اذ بمغت 

%, بسبب .21.2 المواسم ,اما المواسم الجافة بمغت
 ممم.8.8.ارتفاع كمية المطر الى 

تتباين كثافة الغطاء النباتي بين أصنافه تباينا واضحا في  .6
من صنف  8كم64422منطقة التي بمغت مساحتها ال

تصدر صنف الضعيف جدا  4..8ففي عام آلخر 
ويشكل  8كم4442المرتبة االولى حيث بمغت مساحته 

 -0.28بين  تتراوح % وكانت درجته66.42 نسبة قدرها
ضمن متوسطة الجفاف  SPIحسب معيار  1.67-و 

 بإستثناء في كل المحطات وفي جميع أشهر المطر
 40.2محطة الرمادي في فصل الشتاء ارتفع قيم المؤشر
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 spiنتائج برنامج االمطار القياسي   .3ممحق 
 محطة  لقائم محطة ح   ة محطة  لرما ي 

  لرب ع  لشتاء  لخر    لرب ع  لشتاء  لخر    لرب ع  لشتاء  لخر    لسنة

1980 -1981 -0.15 0.39 0.24 -0.05 1.74 0.10 1.22 1.17 0.77 

1981-1982 -1.38 -0.49 0.41 0.72 0.38 0.43 -1.34 0.09 0.76 

1982-1983 -0.55 0.30 1.25 -0.58 1.36 1.41 0.43 -0.86 -0.17 

1983-1984 -0.33 -0.22 0.12 0.51 0.67 1.87 -0.08 0.11 0.93 

1984-1985 1.46 -0.18 0.86 -0.59 0.83 1.29 -0.32 -0.03 0.33 

1985-1986 -1.59 -0.94 -0.96 0.17 -0.09 0.34 0.42 0.18 0.54 

1986-1987 -0.04 -1.39 -1.54 0.34 1.60 1.05 0.12 0.81 2.02 

1987-1988 -0.23 -1.99 -0.56 0.33 -1.85 0.57 -0.31 -0.85 -0.77 

1988-1989 -0.16 0.30 0.92 1.01 0.17 0.80 -0.29 -0.94 0.62 

1989-1990 0.42 0.29 0.95 -0.20 0.74 -0.57 -0.50 -0.58 0.65 

1990-1991 0.04 0.94 0.05 1.07 -0.80 -0.37 0.34 0.82 0.13 

1991-1992 1.15 0.72 0.57 -0.49 -1.15 1.20 -0.42 -0.02 0.76 

1992-1993 1.08 -0.35 -0.57 -0.27 0.20 -0.99 1.61 -0.57 -0.86 
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 محطة  لقائم محطة ح   ة محطة  لرما ي  

  لخر    لسنة  لرب ع  لشتاء  لخر    لسنة  لرب ع  لشتاء  لخر    لسنة

1993-1994 0.21 1.47 2.50 0.45 0.06 2.10 -1.62 1.66 -0.15 

1994-1995 1.03 -0.27 -0.82 -0.37 -0.30 -2.37 -0.15 1.09 1.19 

1995-1996 0.30 1.15 1.26 2.71 2.00 0.12 1.83 0.66 -0.89 

1996-1997 2.21 0.52 0.61 -1.51 1.21 1.29 -1.94 0.30 0.22 

1997-1998 0.78 -0.70 -0.49 -1.02 -1.67 -0.73 -0.66 -0.23 -1.49 

1998-1999 -0.76 0.04 -0.27 2.13 1.82 -0.76 0.34 -0.21 -1.43 

1999-2000 1.22 1.78 -2.78 -1.33 -0.63 -1.29 -1.79 1.34 1.12 

2000-2001 -2.45 -2.23 -0.92 1.65 -0.76 -0.53 0.16 -0.14 0.95 

2001-2002 -2.45 1.29 0.16 0.53 1.51 0.04 0.32 0.10 0.19 

2002-2003 0.75 -0.52 -0.10 -0.60 -0.70 1.44 0.46 0.59 -1.82 

2003-2004 -0.28 0.34 -1.54 0.69 -0.05 -0.11 0.87 -0.54 -1.75 

2004-2005 0.52 0.01 -2.47 -0.70 0.13 -1.60 0.24 -0.35 0.49 

2005-2006 0.23 0.32 0.23 -0.27 -0.20 -1.15 -1.73 0.16 -0.25 

2006-2007 -0.19 1.40 0.41 0.12 -0.31 0.32 0.28 -1.16 -0.29 

2007-2008 -1.38 0.19 0.52 -0.78 -1.37 -0.13 0.34 -2.40 -1.72 

2008-2009 -0.28 0.27 -1.12 -1.67 -0.86 -0.30 -1.64 -0.83 -1.01 

2009-2010 -1.96 -3.11 -0.10 -0.40 -0.47 -0.31 -0.32 -0.49 0.35 

2010-2011 0.77 -1.28 0.20 -0.32 -0.74 -1.19 0.39 -1.78 -0.66 

2011-2012 0.92 -0.17 0.26 -0.31 -0.23 -0.83 0.17 0.96 -0.02 

2012-2013 0.06 0.29 0.35 -0.71 -1.02 -0.18 0.61 -0.11 -0.11 

2013-2014 0.24 0.39 0.51 0.76 -0.83 -0.88 0.41 -0.69 -0.06 

2014-2015 0.32 0.36 0.48 0.35 0.91 -0.09 2.48 3.18 2.67 

2015-2016 0.39 0.46 0.60 -0.46 -1.28 -0.80 0.57 0.09 -0.81 

2016-2017 0.50 0.46 0.63 1.06 0.09 -0.22 -0.03 -1.34 -0.89 

2017-2018 0.36 0.49 0.57 -2.42 -0.20 0.99 0.64 0.70 0.34 

 .SPIالبرنامج  االحصائي لالمطار القياسي . 6: المصدر
 .          8.64جمهورية العراق, وزارة النقل, الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير منشورة,          2.
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