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التمثيل الكارتوكرافي 
لمعدالت االمطار في بادية العراق 

) ٢٠١٣-١٩٨٤الشمالية للمدة (
على الزراعة الديمية  وأثرها

باستخدام نظم المعلومات 
 )G.I.Sالجغرافية (



 

 

 
يهدف البحث الكشف عن السمات والخصائص المطرية في البادية الشمالية من خالل 
تحليل البيانات المسجلة في سبعة محطات ارصاد مناخية موزعة ضمن الحدود المكانية 

م) وعالقتها االرتباطية ٢٠١٣-١٩٨٤واألطراف الخارجية لمنطقة البحث لمدة ثالثين عاماً (
 ،(G.I.S)بطريقة كارتوكرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بالزراعة الديمية وتمثيلها 

واظهرت النتائج ان االمطار تميزت باختالف معدالتها الشهرية والسنوية من منطقة الى أخرى 
حسب الظروف المناخية والمنخفضات الجوية وخاصة المتوسطية منها وبدرجة قليلة القادمة من 

اني فضالً عن التضاريس والبعد عن المسطحات المائية مما الخليج العربي والمنخفض السود
تسبب بمواسم مطيرة واخرى جافة اثرت سلباً وايجاباً على زراعة محصولي (القمح والشعير)، 

) ملم وادنى مجموع ٤١٢٨,٨أذ سجل اعلى مجموع موسمي لألمطار في محطة عنة  مقداره (
  ) ملم في محطة (النخيب).٢٦٠٩,٢(

ل االختالفات الزمنية واالمتداد المساحي تم تصنيف بيانات الفترة المناخية ومن اجل تحلي
المذكورة الى ثالث فترات متساوية امد كل منها عشرة أعوام وبناء قاعدة معلومات اعتمد عليها 
في انتاج عشرة نماذج تتكون من أربعة خرائط مدمجة لألشهر التي سجلت قيم مطرية (أيلول، 

ين الثاني، كانون األول، كانون الثاني، شباط، اذار، نيسان، مايس) توضح تشرين األول، تشر
معدالت كمياتها وتوزيعها المكاني حسب موقع المحطات المناخية ومقارنتها بالمعدالت العامة 

، شباط، اذار) وأقلها في (أيلول، نيللمدة كاملة، أذ تركزت االمطار بشكل عام في (كانون الثا
معدالتها من فترة ألخرى، ومن مكان ألخر، وذلك من اجل الوصول الى مايس) مع اختالف 

لمحصولي القمح والشعير من خالل االعتماد  ةلت برسم خريطة لألقاليم المناخينتيجة نهائية تمث
على الموازنة المائية التي على ضوء اظهر نتائجها قسمت مناطق زراعة محصولي الى ثالث 

إذ بلغ مساحة  ،قليم عن االخر حسب كمية االمطار الساقطةاقاليم لكل محصول مساحة كل ا
) %١٧,٥ما نسبته ( ٢) كم٢١٨٢٢االقليم المضمون للزراعة الديمية لمحصول القمح بنحو (

) أي ما يعادل ٢٢١٨٣بينما بلغت مساحة االقليم المضمون للزراعة لمحصول الشعير بنحو (
                                    ) من مساحة منطقة البحث.%١٧,٨(
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التمثيل الكارتوكرافي ألي ظاهرة جغرافية يعد من الدراسات الحديثة التي تعبر عن 

نظم المعلومات (التباين المكاني لفترات زمنية متعاقبة السيما عند استخدم التقنيات الحديثة 
والقيم الفضائية وتوظيفها بشكل امثل لغرض انتاج ) واالستعانة بتحليل البيانات G.I.Sالجغرافية 

، لذا جاء موضوع رنماذج خرائطية مركبة تعبر عن عالقة مكانية ارتباطية بين عنصرين او اكث
البحث لتحليل  التباينات  المكانية والزمانية  لمعدالت االمطار في منطقة صحراوية واسعة ذات 

وطني واالقليمي واثره على الزراعة الديمية  اهمية اقتصادية واجتماعية على الصعيد ال
لمحصولي (القمح والشعير) وتمثيلها بالتقنيات المشار اليها للوصول الى الهدف المنشود لوضع 

  الية مقترحة لدفع عجلة التنمية الزراعية الى االمام بما يشجع على استقرار وجذب السكان.
 مشكلة البحث:   

  يأتي:تكمن مشكلة البحث بما 
هل يوجد تباين زماني ومكاني لمعدالت االمطار في منطقة البحث ومدى تأثيره على  - ١

  الزراعة الديمية؟
لتمثيل  (G.I.S)باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  ةهل باإلمكان بناء نماذج كارتوكرافي - ٢

  ة.التباين المكاني والزماني لمعدالت االمطار وعالقتها االرتباطية بالزراعة الديمي
 فرضية البحث:  

تمتاز االمطار في منطقة البحث بتباين معدالتها خالل فترات زمنية متعاقبة على مستوى 
(الشهر والسنة)، اذ تزداد في اشهر معينة وتنخفض وتنعدم في اشهر اخرى، وكذلك على 
مستوى المكان هناك تباين من منطقة ألخرى حسب الظروف المناخية والمنخفضات الجوية ذات 

يمكن تمثيلها إذ  االنتاج،صلة التي تؤثر بشكل مباشر على الزراعة الديمية وكميات ال
  .)G.I.Sوكرافياً  بوضوح ودقة عالية باستخدام التقنيات الحديثة (نظم المعلومات الجغرافية تكار
 :هدف البحث  

يهدف البحث الى تحليل التباين الزماني والمكاني لمعدالت االمطار في منطقة الدراسة 
واثر ذلك على الزراعة الديمية ومن ثم تحديد اقاليم مناخية االكثر مالئمة لزراعة محصولي 

    .القمح والشعير من خالل بناء نماذج كارتوغرافية توضح هذا التباين
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 منهجية البحث: 
لى عدة مناهج تمثلت بالمنهج التحليلي االستقرائي والمنهج الكمي ومن اعتمد الباحث ع

على االسلوب الرياضي من خالل اعتماد على المعادالت الرياضية وبناء نماذج  دثم االعتما
   .وما يتعلق به من برامج Arc Map v 10.4.1كارتوغرافية اعتمادا على برنامج  

 حدود منطقة البحث:  
%) ٢٨,٤) كم ويشكل (١٢٤٦٥٣( ـبامتداد مساحي واسع يقدر بتتمتع منطقة البحث 

وتمثل اقليماً صحراوياً يمتد غرب نهر الفرات، وتشير معطيات  ،من مساحة العراق الكلية
) ان الجزء االكبر منه يمتد ضمن الحدود االدارية لقضاء الرطبة واجزاء من أقضية ١الخريطة (

ائم) وله حدود دولية مشتركة مع الجمهورية العربية والق ،راوه حديثة ،(الرمادي، هيت، عنه
السورية من جهة الشمال والمملكة االردنية الهاشمية من جهة الغرب والمملكة العربية السعودية 

فضالً عن الحدود المحلية مع محافظة كربالء شرقاً ومحافظة النجف من جهة  ،من جهة الجنوب
ومنحها هذا  ،نوبية من جهة الجنوب وادي الخرالجنوب الشرقي، ويفصلها عن البادية الج

وتمتد المنطقة فلكياً بين  ،االمتداد المساحي موقعاً جغرافياً متميزاً على الصعيد الوطني واالقليمي
) E"9'47°41) شماالً وخطي طول (N"51'21°33) و(N"6'58°31دائرتي عرض (

  .مطار وتوزيعها المكاني) شرقاً انعكس على طبيعة المناخ ومعدالت االE"12'47°42و(
ولسبعة محطات  (*))٢٠١٣-١٩٨٤اما الحدود الزمانية تمثلت بالبيانات المناخية للمدة (

   ).١ضمن منطقة الدراسة والمبينة في الجدول (
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  موقع منطقة البحث من العراق )١خريطة (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باالعتماد علىالمصدر:   
لسنة  ،خريطة االنبار االدارية ،مديرية المساحة العامة ،وزارة الموارد المائية ،جمهورية العراق -

  .Arc Map 10.4.1برنامج  - .)١:٥٠٠٠٠٠مقياس ( ،٢٠١٣
  ) محطات الرصد المناخية المختارة وموقعها الفلكي وارتفاعها عن مستوى سطح البحر١جدول (

  سطح البحر / ماالرتفاع عن مستوى   دائرة العرض  خط الطول المحطة
  ١٧٤,٥  ٣٤,٢٣  ٤١,٠١ عنه
  ١٧٧,٥  ٣٣,٠٢  ٤٠,١٧ القائم

  ٣٠٥  ٣٤,٢٢  ٤١,٥٧ النخيب
  ٤٨  ٣٤,٢٣  ٤٢,٢١ الرمادي
  ١٠٨  ٣٢,٠٢  ٤٢,١٧ حديثة
  ٦٣٠,٨  ٣٣,٢٧  ٤٣,١٩ الرطبة
  ٢٩  ٣٢,٣٤  ٤٤,٠٣ كربالء

المناخ، بيانات غير قسم  العراقية، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  الهيئة جمهورية العراق،المصدر: 
  .منشورة
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التمثيل الكارتوكرافي لتذبذب معدالت االمطار الشهرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية أوال: 
)G.I.S(:  

تتأثر االمطار بالموقع الجغرافي والفلكي ونوع المنخفض الجوي وشدته وسرعته 
مسؤولة عن التباينات الشهرية اذ تصبح غزيرة وحمولته والبعد عن المسطحات المائية وتكون 

في أشهر وشحيحة في اخرى، وفيما يتعلق بمنطقة البحث تتأثر بتوغل المنخفضات القادمة من 
وبدرجة قليلة الخليج العربي فضالً عن المنخفض السوداني وتوغل الرياح  )١( البحر المتوسط

) ٢خية كاملة أمدها ثالثون عاماً الجدول (وتم دراسة االمطار لدورة منا ،)٢(الجنوبية الغربية
، ٤، ٣وتصنيف بياناتها الشهرية والسنوية الى ثالثة مجاميع امد كل منها عشرة اعوام الجداول (

) من اجل معرفة حجم التباينات وتحليلها وتمثيلها كارتوكرافياً  باستخدام نظم المعلومات ٥
عالقتها االرتباطية بنجاح او فشل الزراعة  ) وبناء نماوذج خرائطية ومدىG.I.Sالجغرافية (

 إذ تم ولسلسة زمنية متعاقبة وصنفت على مستوى الشهر ،الديمية لمحصولي (القمح والشعير)
  :وعلى النحو اآلتي استثناء شهر حزيران كونه يقع خارج موسم نمو المحصول

٢ك المحطة ١ت ايلول حزيران مايس نيسان ذار شباط  ٢ت  ١ك   المجموع 
 ٤١٢٨,٨ ٥١٨,٢ ٥٢٦,٣ ٣٣٤,٧ ١٢,٩ ١,٩ ١٧١,٤ ٣٩٨,٩ ٦٨٦,٨ ٧٥٣,٨ ٧٢٣,٩ عنه
 ٣٧٣٤,٧ ٤٦٧,٨ ٥٣١,٨ ٢٣٦,٦ ٦,٤ ٧,١ ١٤٨ ٣٩٣,٧ ٥٩٥,٥ ٦٥٩,٦ ٦٨٨,٢ القائم

 ٢٦٠٩,٢ ٤١١,٦ ٤٧٥ ١٩٩,٢ ١,٨ ٠,٢ ٦٣,٩ ٣٤٦,٥ ٣٩٣,٩ ٤٠٠,٢ ٣١٦,٩ النخيب
 ٣٠٧١,٥ ٤٢٤,٨ ٤٦٢,٨ ٢٢٢,٣ ٧,٧ ٠,٦ ١٢٦,٥ ٣٨٥,٧ ٣٦٣,٩ ٤٥٥,١ ٦٢٢,١ الرمادي
 ٣٧١٠,٨ ٥٠٢,٣ ٦٥١,٥ ٢٥٩ ١٠,٢ ٣,٩ ١٥٤,٧ ٤٢٥,٧ ٥١٧,٣ ٥٧٤,٩ ٦١١,٣ حديثة
 ٣٥٥٥,٨ ٤٠٣,١ ٥٣٦,١ ٥١٩,٢ ٢٢,٤ ٠,٧ ١٦٣,٨ ٣٨٨ ٤٥٢,٥ ٦٧٢,٤ ٣٩٧,٦ الرطبة
 ٢٨٧٧,٤ ٤٧٠,٥ ٤٢٧,٧ ١٤٩,٥ ١٠ ٠,٤ ١٠٢,١ ٣٦٣,٧ ٤٢٩,٧ ٤٠٤,٤ ٥١٩,٤ كربالء

  ) م٢٠١٣ – ١٩٨٤(ملم) للمدة (والمجموع الموسمي لألمطار) المعالت الشهرية ٢جدول (
المناخ، قسم  العراقية، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  الهيئة جمهورية العراق،المصدر: 

  .بيانات غير منشورة
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٢ك المحطة ١ت ايلول حزيران مايس نيسان ذار شباط  ٢ت  ١ك   المجموع 
 ١٢٧٠,٣ ١٥٣,٣ ١٤٨,٤ ٩٠,٩ ٠ ٠ ٦٦,١ ١٠٩,٤ ٣١٩,٧ ١٧١ ٢١١,٥ عنه
 ١٢٨٤,٦ ١٥٦ ١٢٥,٩ ٦٠,٥ ٠ ١,٣ ٥٤,١ ١٧٩,٣ ٢٨٨,٥ ١٦٣,٤ ٢٥٥,٦ القائم

 ١٠٧٢,٦ ١٧٧,٩ ١٧٤,٣ ١٢٥,٣ ٠ ٠,٢ ٢٤,٢ ١٥٥ ١٥٧,٧ ١٦٦,٢ ٩١,٨ النخيب
 ١١٠٥,٦ ١٢٣,٩ ١٦٠,٥ ٧٤,٢ ١,٨ ٠,٣ ٥٣,٦ ١٦٧,٤ ١٨٤,٩ ١٢٢,٧ ٢١٦,٣ الرمادي
 ١٣٥٣,٤ ٢٠٠ ١٧٦,١ ٩٦,٩ ٢ ١,٤ ٧٨,٩ ٢٣٦,٩ ٢٠٢,١ ١٨٩,٦ ١٦٩,٥ حديثة
 ١٢٨٣,٣ ١٦٦,٧ ١٢٤,٩ ٢٢٤,١ ٥ ٠,٢ ٥٩,٦ ١٨٨,٤ ١٨٦,٤ ٢١٢,٧ ١١٥,٣ الرطبة
 ١١١٤,٣ ١٨٥,٨ ١٠٩,٦ ٧٢,٦ ٨,٣ ٠ ٣٧,٨ ١٤٩,٥ ٢٣٠,٧ ١٥٢,٣ ١٦٧,٧ كربالء

  ) م١٩٩٣ – ١٩٨٤االمطار (ملم) في منطقة الدراسة للمدة ( ) معدالت٣جدول (
المناخ، بيانات غير قسم  العراقية، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  الهيئة جمهورية العراق،المصدر: 

  .منشورة

تبدأ االمطار بكميات قليلة جداً مع بداية مرور المنخفضات المتوسطية شهر ايلول:  -١
، ٤، ٣، ٢وتؤشر على امكانية الزراعة الديمية او عدمه، أذ تشير معطيات الجداول (

) ان هناك تذبذب واضح لمعدال االمطار خالل الفترات ٢وتمثيلها في النموذج ( )٥
  وكما يأتي:الزمنية وحسب مواقع المحطات المناخية 

 )ملم) ٢٢,٤خالل المدة كاملة سجل اعلى معدل في محطة الرطبة (): ٢٠١٣- ١٩٨٤
توالي ملم) على ال١٠، ١٠,٢ملم) ثم محطتي حديثة وكربالء (١٢,٩تليها محطة عنة (

اما محطة  ،ملم) على التوالي ٦,٤، ١,٨واقلها في (محطتي النخيب والقائم) بواقع (
) بثالث فئات ٢وتم تمثيل القيم كارتوكرافياً في النموذج ( ملم)٧,٧الرمادي سجلت (

ملم) شغل االجزاء الجنوبية من منطقة البحث، والثانية ٨,٣ - ٠كمعدالت عامة: االولى (
د على شكل نطاق من حدود العراق مع السعودية باتجاه الشرق ثم ملم) يمت١٤,٣ - ٨,٤(

ملم) ويمتد في ٢٢,٤- ٨,٥ينحرف باتجاه الشمال حتى الحدود مع سوريا، اما الثالثة (
 االجزاء الغربية من العراق.

 )ان محطات (عنه، القائم، والنخيب) لم تسجل ٣: يالحظ من الجدول ()١٩٩٣ - ١٩٨٤ (
م تتعرض لمرور أي من المنخفضات الجوية في حين سجلت أي قيمة مطرية ألنها ل

اما محطة كربالء سجلت اعلى قيمة  ،قيم متدنية )محطات الرمادي، حديثة، والرطبة
 ملم)، وكان هناك تغير واضح خالل الفترة لتوزيع الفئات المطرية، اذ تمتد الفئة ٨,٣(
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 )ملم) في االجزاء الغربية ٥,٩-٢,٨(فاقل) في مساحات واسعة من الوسط، والفئة ٢,٧
ملم فأكثر) تمتد في اجزاء ضيقة من الجنوب ٦ونطاق في االجزاء الشرقية اما الفئة (

 الشرقي.
 )١٤,٣سجلت اعلى قيمة في محطتي (الرطبة وعنه) بمقدار ( م):٢٠٠٣- ١٩٩٤ ،

ء) ملم) في محطتي (الرمادي وكربال١,٣، ٠,٣ملم) على التوالي، واقل قيم سجلت (٩,٣
ملم) لمحطات (حديثة، القائم،  ١,٨، ٢,٢، ٤,٦على التوالي في حين سجلت قيم متباينة (

ملم فأقل) مساحات واسعة ممتدة من الشمال الشرقي الى ٤,١والنخيب)، وشغلت الفئة (
ملم) تمتد من الشمال ثم تنحرف باتجاه الغرب عند ٩,٠-٤,٢الجنوب الغربي، والفئة (

 ملم فأكثر) تمتد في االجزاء الغربية.  ٩,١لفئة (الحدود مع السعودية، وا
  )ملم) تليها محطتي عنة ٥,٦اعلى قيمة سجلت في محطة الرمادي ( م):٢٠١٣-٣٠٠٣

ملم) لكل منهما في حين لم تسجل محطة النخيب أي قيمة لألمطار اما ٣,٦وحديثة بواقع (
وكانت معدالتها متدنية )، ٥(باقي المحطات كانت قيمها متدنية ومتباينة كما في الجدول 

ملم فأقل) ١,٢بالمقارنة مع الفترات السابقة، اذ شهدت االجزاء الجنوبية امتداد للفئة (
 فأكثر).٢,٩ملم) واالجزاء الغربية والشمالية الفئة (٢,٨- ١,٣واالجزاء الوسطى الفئة (

  ) م٢٠٠٣ – ١٩٩٤) معدالت االمطار (ملم) في منطقة الدراسة للمدة (٤جدول (
حطةالم ٢ك  ١ت ايلول حزيران مايس نيسان ذار شباط  ٢ت  ١ك   المجموع 

 ١٥٤٤,٦ ٢٣٣,١ ١٩٢,١ ١١١,٩ ٩,٣ ١,٩ ٢٥,٧ ٧٠,٨ ٢٣٥,٢ ٣٣٧,٤ ٣٢٧,٢ عنه
 ١٤٩٢,٦ ٢٠٢,٤ ٢٨٠,٩ ٥٦,٥ ٢,٢ ٥ ٥٧,٧ ٨٦,٧ ٢٢٥,٧ ٣٢٠,٩ ٢٥٤,٦ القائم

 ٩١٤ ١٧٢,٤ ٢٠٠,٥ ٤٩,٩ ١,٨ ٠ ١٢,٣ ١٢٣,٦ ١٠٩,٩ ٨٢,٣ ١٦١,٣ النخيب
 ١١٠٦ ٢٠٧,٤ ١٨٨,١ ٨٠,١ ٠,٣ ٠ ٢٨,٢ ١٠٢,٨ ١٢٠,٥ ١٧٦ ٢٠٢,٦ الرمادي
 ١٥٠٦,٥ ٢٣٨,٥ ٣٢١ ٧٩,٦ ٤,٦ ٢,٥ ٤١,٤ ٦٦,٨ ٢١٩,٦ ٢٨٩,٦ ٢٤٢,٩ حديثة
 ١٣٥٥,٥ ١٤٨,٧ ٢٧٠,٩ ١٨٦ ١٤,٣ ٠ ٦٢,٨ ٦٣,٩ ١٣٩,٤ ٢٩٩,١ ١٧٠,٤ الرطبة
 ٨٩٤ ١٨١,٢ ١٢٢,٤ ٢٩ ١,٣ ٠ ٢١,٩ ١٣٢,٦ ١٠٦,٨ ١٢٥,٢ ١٧٣,٦ كربالء

المناخ، بيانات غير قسم  العراقية، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  الهيئة جمهورية العراق،المصدر: 
  .منشورة

  



  
                                                                

   

٤٤١ 

 

  ) م٢٠١٣ – ٢٠٠٣) معدالت االمطار الساقطة (ملم) في منطقة الدراسة للمدة (٥جدول (
٢ك المحطة ١ت ايلول حزيران مايس نيسان ذار شباط  ٢ت  ١ك   المجموع 

 ١٣١,٨ ١٨٥,٨ ١٣١,٩ ٣,٦ ٠ ٧٩,٦ ٢١٨,٧ ١٣١,٩ ٢٤٥,٤ ١٨٥,٢ عنه
١٣١٣,

٩ 
 ٩٥٧,٧ ١٠٩,٥ ١٢٥ ١١٩,٧ ٤,٢ ٠,٨ ٣٦,٢ ١٢٧,٧ ٨١,٣ ١٧٥,٣ ١٧٨ القائم

 ٦٢٢,٨ ٦١,٣ ١٠٠,٢ ٢٤ ٠ ٠ ٢٧,٤ ٦٨ ١٢٦,٤ ١٥١,٧ ٦٣,٨ النخيب
 ٨٥٩,٩ ٩٣,٥ ١١٤,٢ ٦٨ ٥,٦ ٠,٣ ٤٤,٧ ١١٥,٥ ٥٨,٥ ١٥٦,٤ ٢٠٣,٢ الرمادي
 ٨٥٠,٩ ٦٣,٨ ١٥٤,٤ ٨٢,٥ ٣,٦ ٠ ٣٤,٤ ١٢٢ ٩٥,٦ ٩٥,٧ ١٩٨,٩ حديثة
 ٩١٧ ٨٧,٧ ١٤٠,٣ ١٠٩,١ ٣,١ ٠,٥ ٤١,٤ ١٣٥,٧ ١٢٦,٧ ١٦٠,٦ ١١١,٩ الرطبة
 ٨٦٩,١ ١٠٣,٥ ١٩٥,٧ ٤٧,٩ ٠,٤ ٠,٤ ٤٢,٤ ٨١,٦ ٩٢,٢ ١٢٦,٩ ١٧٨,١ كربالء

  .المناخ، بيانات غير منشورةقسم  العراقية، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  الهيئة جمهورية العراق،المصدر: 
  

  م)٢٠١٣-١٩٨٤) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر ايلول للدورة المناخية (٢النموذج الخرائطي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (



  
  

                

     

٤٤٢ 

&
 

خالل الشهر يبدأ نزول االمطار بشكل واضح وفعلي اذ سجلت قيم مطرية  :تشرين االول -٢
ملم) في محطة الرطبة بفعل الزوابع  ٥١٩,٢في جميع المحطات المناخية وكان اعالها (

الرعدية التصاعدية المصاحبة للغيوم الركامية فضالً عن انها أقرب المحطات الى البحر 
ملم) في محطة كربالء، اما باقي المحطات ١٤٩,٥المتوسط، في حين كان أدني قيمة (

وعلى ) وخالل فترات زمنية متعاقبة ٢كانت متباينة حسب البيانات الواردة في الجدول (
   النحو اآلتي:

 )ان محطة الرطبة سجلت اعلى قيمة خالل ٣يالحظ من الجدول ( م):٢٠١٣- ١٩٨٤ (
ملم) في ١٤٩,٥، ١٩٩,٢يمة (ملم)، وأقل ق٣٣٤,٧ملم) تليها محطة عنة ( ٥١٨,٢الشهر (

محطتي (النخيب وكربالء) على التوالي، اما باقي المحطات متقاربة في قيمها وتم 
ملم فأقل) وتشغل االجزاء الجنوبية والوسطى ٢٥٨,٩(تصنيفها الى ثالث فئات: االولى 

ملم) وتمتد من ٣٦٩,٨-٢٥٩وتشمل محطات (النخيب، كربالء والرمادي)، والثانية (
ملم ٣٦٩,٨تنحرف نحو الغرب وتشمل محطات (حديثة، عنة، والقائم)، والثالثة (الشمال و

 فأكثر) وتشغل االجزاء الغربية وتشمل محطة الرطبة.
 )ملم) في محطة الرطبة تليها محطة ٢٢٤,١سجلت اعلى قيمة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤

ملم) في محطتي (القائم ٧٤,٢، ٦٠,٥ملم) في حين سجلت اقل قيم (١٢٥,٣النخيب (
) وتم تمثيلها في ٤الرمادي) على التوالي، اما باقي المحطات متباينة كما في الجدول (و

ملم فأقل) وتمتد شرق منطقة البحث ضمن ١٠٤,٥) الى ثالث فئات: االولى (٣النموذج (
ملم) وتمتد ١٦١,٧-١٠٤,٦محطات (القائم، عنه، حديثة، الرمادي، وكربالء)، والثانية (

ملم فأكثر) وتشغل ١٦١,٨وب وتشمل محطة النخيب، والثالثة (من جهة الشمال نحو الجن
 الجزء الغربي وتشمل محطة الرطبة.

   



  
                                                                

   

٤٤٣ 

 

لمعدالت االمطار في شهر تشرين االول للدورة الكارتوكرافي التمثيل ) ٣موذج الخرائطي (الن
 م)٢٠٤١٣- ١٩٨٤المناخية (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
  )ملم) في محطة ١١١,٩) ان اعلى قيمة (٤تشير معطيات الجدول ( م):٢٠٠٣-١٩٩٤

ملم) في محطتي (كربالء ٤٩,٩، ٢٩ملم)، وادنى قيم (١٨٦عنة تليها محطة الرطبة (
والنخيب) على التوالي، وسجلت محطات (الرمادي، حديثة، والقائم) على التوالي) قيم 

ملم) على التوالي ومثلت معدالتها بثالث فئات: االولى                           ٥٦,٥، ٧٩,٦، ٨٠,١(متباينة 
وتشغل الجزء الجنوبي ضمن محطات (النخيب، كربالء، والقائم)  )ملم فأقل٦٥,٤(

ملم) وتمتد من الشمال باتجاه الشرق والغرب وتشمل محطات ١١٩,٧- ٦٥,٥والثانية (
ملم فأكثر) وتشغل االجزاء الغربية ضمن محطة ١١٩,٨ئم) والثالثة ((حديثة، عنه، والقا

 الرطبة.



  
  

                

     

٤٤٤ 

&
 

 )ملم) في محطة عنة تليها محطة القائم ١٣١,٩سجلت اعلى قيمة ( م):٢٠١٣ - ٢٠٠٤
) في محطتي (النخيب وكربالء)، اما محطات ٤٧,٩، ٢٤ملم)، واقل قيم (١١٩,٩(

) على التوالي، ٦٨، ٨٢,٥، ١٠٩,١(الرطبة، حديثة، والرمادي) سجلت قيم متفاوتة (
ملم فاقل) وتشغل مناطق محطتي ٥٣,٨وصنفت معدالتها الى ثالث فئات: االولى (

ملم) وتمتد وسط ٩٧,٥- ٥٣,٩كربالء والنخيب في الجنوب والجنوب الشرقي، والثانية (
ملم) وتشمل االجزاء الشمالية والغربية ضمن ١٢٣,٦- ٩٧,٦منطقة البحث، والثالثة (

 طبة، حديثة، عنة، والقائم).محطات (الر
لمعدالت االمطار في جميع المحطات المناخية  يشهد ارتفاع ملحوظ :تشرين الثاني -٣

مقارنة باألشهر السابقة، نتيجة لتزايد تأثير المنخفضات الجوية في عموم المنطقة وتبدء 
وشهدت البيانات تباين واضح خالل  معه حراثة األرض استعداداً للزراعة الديمية

   وعلى النحو اآلتي:الفترات الزمنية الثالثة مقارنة بفترة الدورة المناخية كاملة 
 )ملم) في محطة حديثة تتبعها ٦٥١,٥سجلت اعلى قيمة مطرية ( م):٢٠١٣- ١٩٨٤

ملم) على التوالي، اما ٥٢٦,٣، ٥٣١,٨، ٥٣٦,١محطات (الرطبة، القائم، وعنة) بواقع (
)، ونالحظ من التمثيل الكاتروكرافي في ٢قي المحطات كانت متباينة كما في الجدول (با

فأقل) تمتد في الجزء الجنوبي لتشمل محطات ٤٩٠,٢) ان الفئة (٤النموذج الخرائطي (
ملم) تشغل بعض األجزاء الجنوبية ٥٣٤-٤٩٠,٣(كربالء، النخيب، والرمادي)، والفئة (

ملم فأكثر) تشغل الجزء ٥٣٤,١طة القائم، اما الفئة (وجزء منفصل في الشمال ضمن مح
الغربي وتمتد على شكل نطاق يصل الجهة الشرقية ضمن محطات (الرطبة، حديثة، 

 وعنة).
   



  
                                                                

   

٤٤٥ 

 

لمدالت االمطار في شهر تشرين الثاني لدورة مناخية متكاملة  الكارتوكرافي) التمثيل ٤النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣-١٩٨٤(

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
 )ملم)، في حين سجلت محطة ١٧٦,١سجلت محطة حديثة اعلى قيمة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤

ملم) في محطة ١٢٤,٩ملم)، اما اقل قيمة سجلت (١٧٤,٣ارتفاع ملحوظ بمقدار ( النخيب
)، وعند تحليل النموذج الخرائطي ٣الرطبة، وباقي المحطات متباينة في قيمها الجدول (

) يالحظ اختالف واضح في امتداد الفئات حسب مواقع المحطات المناخية يترتب ٤(
ية والمساحات التي تشغلها، اذ  امتدت الفئة عليه تباين أماكن نفوذ الزراعة الديم

ملم فأقل) في الجزء الغربي وجزء ضيق في اقصى الجنوب الشرقي، وشغلت ١٢٥,٩(
ملم) شريط بمحاذات الفئة األولى ممتد من الشمال الشرقي نحو ١٤٢,٨ -١٢٦الفئة (



  
  

                

     

٤٤٦ 

&
 

ثر) ملم فأك١٤٢,٩الجنوب الغربي فضالً عن اجزاء متفرقة في الجنوب، اما الفئة (
    شغلت الجزء األكبر من المنطقة.

 )ملم) في محطة حديثة تليها محطتي الرطبة ٣٢١سجلت اعلى قيمة ( م):٢٠٠٣- ١٩٩٤
)، ٤ملم) على التوالي وباقي المحطات متباينة في الجدول (٢٧٠,٩، ٢٨٠,٩وكربالء (

اذ ) نالحظ اختالف امتداد الفئات مقارنة بالفترات السابقة، ٤وعند تحليل النموذج (
ملم فأقل) ضمن نطاق ضيق في الجنوب الشرقي، واتسع امتداد ١٧٧,٩امتدت الفئة (

ملم) من الجنوب حتى الحدود الشرقية للمنطقة، اما الفئة ٢٣٦,٨ - ١٧٨الفئة (
 ملم فأكثر) اتسعت لتشغل الجزء الغربي واجزاء متفرقة في الشمال والجنوب.٢٣٦,٩(

 )تفاع ملحوظ في محطة كربالء ) ار٥يالحظ من الجدول ( م):٢٠١٣- ٢٠٠٣
ملم)، كما ١٥٤,٤ملم) وتراجع محطة حديثة (١٨٥,٨ملم) تليها محطة عنة (١٩٥,٧(

ملم)، ويظهر من تمثيل الفئات في ١٠٠,٢تراجعت محطة النخيب لتسجل ادنى قيمة (
ملم فأقل) شغلت االجزاء الجنوبية والوسطى، وامتدت ١٣٤,٧)، ان الفئة (٤النموذج (

ملم) بشكل متعرج من الغرب باتجاه الشرق ثم تنحرف باتجاه ١٦٣,٦-١٣٤,٨الفئة (
ملم فأقل) في نطاق ضيق في ١٦٣,٧الجنوب لتشغل مساحة واسعة، وانحسرت الفئة (

  الجزء الجنوبي الشرقي. 
ثل بداية فصل الشتاء وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة بالتزامن مع يم كانون االول: -٤

زيادة تكرار المنخفضات الجوية ويؤثر بشكل فعال على خريطة الزراعة الديمية من 
  وعلى النحو اآلتي:خالل تباين معدالت االمطار خالل فترات زمنية متعاقبة 

 )طة عنة تليها محطة ملم) في مح ٥١٨,٢سجلت اعلى قيمة مطرية ( م):٢٠١٣- ١٩٨٤
ملم) في محطة النخيب اما باقي المحطات ٤١١,٦ملم) واقل قيمة (٥٠٢,٣حديثة (

) يالحظ ان ٢) وعند تمثيلها في النموذج (٢(متقاربة في قيمها المطرية كما في الجدول 
 -٤٢٣,٤فاقل) امتدت ضمن مناطق محطتي (الرطبة والنخيب)، والفئة (٤٢٣,٣الفئة (

ضمن مناطق محطتي (الرمادي وكربالء)، في حين تمتد الفئة ملم) تمتد ٤٦٨,٤
 فأكثر) ضمن محطات (القائم، عنه، وحديثة).٤٦٨,٥(

   



  
                                                                

   

٤٤٧ 

 

لمعدالت االمطار في شهر كانون االول للدورة  ) التمثيل الكارتوكرافي٥النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣- ١٩٨٤المناخية (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢الجداول (المصدر: باالعتماد على بيانات 
 )ملم) تليها محطة كربالء ٢٠٠محطة حديثة سجلت اعلى قيمة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤

ملم)، وباقي المحطات متقاربة في قيمها الجدول ١٧٧,٩( ملم) ثم محطة النخيب١٨٥,٨(
ملم ١٦٤,٥)، اذ يالحظ ان الفئة (٥)، وتتباين معدالتها عند تمثيلها في النموذج (٣(

ملم) تشغل معظم ١٨٠-١٦٤,٦فأقل) تمتد بنطاق ضيق في الجزء الشمالي والفئة (
 فأكثر).١٨٠ها الفئة (المنطقة باستثناء منطقة صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي تشغل

 )ملم) في محطة حديثة تليها محطات (عنة، ٢٣٨,٥سجلت اعلى قيمة ( م):٢٠٠٣- ١٩٩٤
ملم) وعلى التوالي، وأدنى قيمة ٢٠٢,٤، ٢٠٧,٤، ٢٣٣,١الرمادي، والقائم) بقيم متقاربة(

) ٥ملم) في محطة كربالء، ويالحظ من التمثيل الكارتوكرافي في النموذج (١٨١,٢(
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ملم فأقل) مساحات واسعة في ١٨٠,٧واضح المتداد الفئات، أذ شغلت الفئة ( هناك تباين
ملم) منطقة ٢١١,٥- ١٨٠,٨االجزاء الشمالية والغربية والجنوبية الشرقية، وشغلت الفئة (

ملم فأكثر) ٢١١,٦واسعة تمتد من الشمال الى الجنوب بمحاذات الفئة االولى، اما الفئة (
 رقي.انحسرت في الجزء الشمالي الش

 )اختلفت القيم المطرية بالمقارنة مع الفترات السابقة، أذ سجلت محطة  م):٢٠١٣- ٢٠٠٣
، ١٠٩,٥ملم) تليها محطتي (القائم وكربالء) بقيم متقاربة (١٣١,٨عنة اعلى قيمة (

ملم) في محطة حديثة مما انعكس بشكل ٦٣,٨ملم) وعلى التوالي، واقل قيمة (١٠٣,٥
ملم فأقل) في الجزء ٧٥,٤)، اذ امتدت الفئة (٥النموذج (واضح على توزيع الفئات في 
ملم) لتشغل الجزء االكبر من المنطقة، في ٩٦,٥-٧٥,٥الجنوبي الغربي وامتدت الفئة (

  ملم فأكثر) في الجزء الشمالي الشرقي.٩٦,٦حين انحسرت الفئة (
وشدة  يعد أكثر أشهر السنة مطراً نتيجة لتكرار المنخفضات الجويةكانون الثاني:  -٥

البرودة التي تساعد على تكاثف الغيوم ونزول االمطار على شكل زخات سريعة 
 ءوغزيرة محدثة سيول تنحدر بشدة نحو األراضي المنبسطة والمنخفضة لإلروا

 وعلى النحو اآلتي:ولكن معدالتها متباينة من فترة ألخرى  ،المحاصيل الديمية
 )محطات المناخية، أذ تشير معطيات تباينت القيم المطرية بين ال م):٢٠١٣- ١٩٨٤

ملم) تتبعها محطات (القائم، ٧٣٢,٩) ان محطة عنة في الصدارة بواقع (٢الجدول (
) على التوالي، وادنى قيمة ٦١١,١ملم ٦٢٢,١، ٦٨٨,٢الرمادي، وحديثة) بقيم متقاربة (

ملم) في محطة النخيب، وقسمت الى ثالث فئات ممثلة في النموذج الخرائطي ٣١٦,٩(
ملم فأقل) مساحات واسعة شملت مناطق ٤٩٠,٢) بامتدادات متفاوتة، اذ شغلت الفئة (٦(

ملم) بموازاة الفئة األولى من ٦١٣,٦-٤٩٠,٢محطتي (الرطبة والنخيب) وامتدت الفئة (
الشمال الى الجنوب الشرقي ضمن محطتي (الرمادي وكربالء) في حين انحسرت الفئة 

 الي الشرقي.ملم فأكثر) في الجزء الشم٦١٣,٧(
 )ملم فأقل) في محطة القائم تليها محطة ٢٥٥,٦سجلت اعلى قيمة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤

ملم) في محطة الرطبة، ولم يختلف ١١٥,٣ملم) وأدنى قيمة سجلت (٢١٦,٣الرمادي (
ملم فاقل) على نطاق ١٣٥,٥(امتداد الفئات كثيراً بالمقارنة بالفترة كاملة، أذ امتدت الفئة 
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ملم) من الشمال ١٩٣,١-١٣٥,٥(النخيب والرطبة) وامتدت الفئة (واسع ضمن محطتي 
ملم فأكثر) في الجزء الشمالي ١٩٣,٢باتجاه الجنوب الشرقي في حين انحسرت الفئة (

 الشرقي.
 )تتباين االمطار في قيمها وتوزيعها المكاني خالل الفترة، أذ جاءت  م):٢٠٠٣- ١٩٩٤

، ٢٥٤,٦(القائم وحديثة) بواقع ( ملم) تليها محطتي٣٢٧,٢محطة عنه بالصدارة (
ملم) وعند ١٦١,٣ملم) وعلى التوالي بينما سجلت محطة النخيب ادنى قيمة (٢٤٢,٩

ملم فأقل) شغلت منطقة أوسع بالمقارنة ١٨٦,٣) يالحظ ان الفئة (٦مراجعة النموذج (
بالفترات السابقة ضمن مناطق محطات (الرطبة، النخيب، وكربالء) وضاق الحيز 

ملم ٢٤٤,٣ملم) بموازاة الفئة األولى، اما الفئة (٢٤٤,٣ -١٨٦,٤المتداد الفئة ( المكاني
 فأكثر) تركزت في الجزء الشمالي الشرقي.

 )ملم) تليها ٢٠٣,٢اختلفت القيم المطرية لتسجل محطة الرمادي ( م):٢٠١٣ - ٢٠٠٣
ملم) على التوالي، اما باقي المحطات ١٨٥,٢، ١٩٨,٩محطتي (حديثة وعنه) بقيم (

) ٦)، وعند مراجعة تمثيلها في النموذج (٥سجلت قيم متباينة موضحة في الجدول (
مناطق محطة النخيب، ملم فأقل) شغلت مساحات واسعة ضمن ١١٣,٨يالحظ ان الفئة (
ملم) ضمن مناطق محطة الرطبة، اما الفئة ١٥٩,٦ - ١١٣,٩وامتدت الفئة (

 فأكثر) اتسعت مناطقها ضمن محطات (كربالء، عنة، والقائم).١٥٩,٦(
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 كانون الثاني ) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر٦النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣-١٩٨٤للدورة المناخية (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
تقل االمطار بشكل ملحوظ في اغلب المحطات المناخية وتتباين في كمياتها زمانياً شباط:  -٦

  وعلى النحو اآلتي:ومكانياً 
 )ملم) تتبعها محطتي ٧٥٣,٨سجلت محطة عنه اعلى قيمة مطرية ( م):٢٠١٣- ١٩٨٤

ملم) في ٤٠٠,٢ملم) على التوالي، وأدنى قيمة (٦٥٩,٦- ٦٧٢,٤(الرطبة والقائم) بواقع (
ملم فأقل) ٤٩١,٩) الى ثالثة فئات، األولى (٧محطة النخيب، وتم تمثيلها في النموذج (

لم) امتدت وسط المنطقة، والثالثة م٥٩٥,٢- ٤٩٢امتدت في الجزء الجنوبي، والثانية (
 ملم فأكثر) شغلت األجزاء الشمالية والجزء الغربي.٥٩٥,٣(
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 )ملم) ١٨٩,٦ملم) تليها محطة حديثة (٢١٢,٧سجلت محطة الرطبة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤
): ٧)، وقسمت الى ثالثة فئات في النموذج (٣وباقي المحطات متقاربة كما في الجدول (

-١٦٣,٩تركزت في الجزء الجنوبي الشرقي والثانية ( ملم فاقل)١٦٣,٨(األولى 
ملم) امتدت على نطاق واسع من الشمال نحو الجنوب الغربي، اما الثالثة ١٩٠,١

 فأكثر) تركزت في الجزء الغربي فقط.-١٩٠,٢(
  )ملم) تليها ٣٢٧,٢ازدادت االمطار بشكل ملحوظ في محطة عنه ( م):٢٠٠٣-١٩٩٤

ملم) في محطة كربالء، واختلف امتداد ١٢٥,٣ل قيمة (ملم)، واق٣٢٠,٩محطة القائم (
ملم فأقل) في األجزاء الجنوبية والفئة ١٥٢,٤)، اذ امتدت الفئة (٧الفئات في النموذج (

ملم فأكثر) تركزت في األجزاء الشمالية ٢٤٤,١ملم) في الوسط، والفئة (٢٤٤ -١٥٢,٤(
 والغربية.

 )ملم) ومحطة حديثة في ٢٤٥,٤(استمرت محطة عنه في الصدارة  م):٢٠١٣- ٢٠٠٣
)، وجاء التوزيع المكاني ٥ملم) وباقي المحطات متقاربة كما في الجدول (٩٥,٧النهاية (

ملم فأقل) في الجزء الجنوبي الشرقي، ١٤٤,٣)، أذ تركزت الفئة (٧للفئات في النموذج (
 ملم) تشغل الجزء األكبر باستثناء منطقة صغيرة في الجزء١٦٩,٢-١٤٤,٤والفئة (

  ملم فأكثر).١٦٩,٣الشمالي الشرقي شغلتها الفئة (
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للدورة  شباط ) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر٧النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣- ١٩٨٤المناخية (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
يمتاز بأنه أكثر مطراً من شهر شباط نتيجة لألمطار التصاعدية ذات زوابع أذار:  -٧

رعدية، فضالً عن االمطار االعصارية التي تكثر نسبتها، وتتباين في المحطات المناخية 
 وعلى النحو اآلتي: 

  )ملم فأقل) في محطة عنه تتبعها ٦٨٦,٨سجلت اعلى قيمة مطرية ( م):٢٠١٣-١٩٨٤
ملم) في محطة الرمادي، وقسمت ٣٩٣,٩ملم) وأدنى قيمة سجلت (٥٩٥,٥محطة القائم (
ملم فأقل) شغلت األجزاء الجنوبية ٤٥٢,٢) الى ثالثة فئات: األولى (٨في النموذج (

ملم فأكثر) ٥٢٠,٦والثالثة ( ملم) امتدت من الغرب نحو الشرق٥٢٠,٥-٤٥٢,٣والثانية (
 تركزت في الجزء الشمالي الشرقي.
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 )ملم) ومحطة النخيب أقل قيمة ٣١٩,٧سجلت محطة عنه اعلى قيمة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤
ملم)، ولم يختلف امتداد الفئات كثيراً عن الفترة الكاملة، اذ امتدت الفئة ١٥٧,٧(
ملم) من الشمال ٢٤٧,٥-٢٠٠,٦ملم) في األجزاء الغربية والجنوبية، والفئة (٢٠٠,٥(

 ملم فأكثر) انحسرت في الجزء الشمالي الشرقي.٢٤٧,٦نحو الجنوب الشرقي، والفئة (
 )ملم) ومحطة كربالء اقل قيمة ٢٣٥محطة عنه سجلت اعلى قيمة ( م):٢٠٠٣- ١٩٩٤

ملم فأقل) في األجزاء الجنوبية والغربية، والفئة ١٣٩,٣ملم) وامتداد الفئة (١٠٦,٨(
ملم فأكثر) في ٢٠١,٤ملم) في األجزاء الغربية والشرقية، والفئة (٢٠١,٣ - ملم١٣٩,٩(

 الجزء الشمالي الشرقي.
 )ملم) في ٥٨,٥ملم) في محطة عنه وأدنى قيمة (١٣١,٩اعلى قيمة ( م):٢٠١٣- ٢٠٠٣

ملم فأقل) ٩٥,٥)، اذ امتدت الفئة (٨محطة الرمادي وتباين امتداد الفئات في النموذج (
ملم) تشغل نطاق ١١٢-٩٥,٦قية ونطاق ضيق في الشمال، والفئة (في األجزاء الشر

ملم فأكثر) تشغل نطاق واسع في ١١٢,١متعرج ممتد من الشمال باتجاه الجنوب، والفئة (
 الغرب والجنوب.
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للدورة المناخية  اذار ) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر٨النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣-١٩٨٤(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
يعد اقل مطراً من شهر اذار وأشهر فصل الشتاء في جميع المحطات المناخية نيسان:  -٨

وعلى النحو ) ٩وكما موضح في الجداول المشار اليها سابقاً والنموذج الخرائطي (
  اآلتي:

 )ملم) في محطة حديثة وباقي ٤٢٥,٧سجلت اعلى قيمة مطرية ( م):٢٠١٣- ١٩٨٤
) وتباين تمثيلها من مكان ألخر أذ امتدت ٢المحطات متقاربة في قيمها كما في الجدول (

ملم) في األجزاء الشمالية ٤٠٠- ٣٧٩,٩ملم) في الجزء الجنوبي، والفئة (٣٧٩,٨الفئة (
 ء الشمالي الشرقي.ملم فأكثر) في الجز٤٠٠والغربية، وانحسرت الفئة (
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 )ملم) في محطة حديثة وادنى قيمة ٢٣٦,٩سجلت اعلى قيمة ( م):١٩٩٣- ١٩٨٤
اما باقي المحطات متقاربة، وعند تمثيلها نالحظ ان الفئة  ،عنهملم) في محطة ١٠٩,٤(
ملم) ١٧٧,٦-١٤٩,٧ملم) تركزت بجزء صغير في الجنوب الشرقي، والفئة (١٤٩,٦(

ملم ١٧٧,٧األجزاء الغربية والشرقية والوسطى، والفئة (شغلت مساحات واسعة في 
 فأكثر) تركزت في الجزء الغربي.

 )ملم) بينما سجلت محطة ١٣٢,٦سجلت محطة كربالء اعلى قيمة ( ):٢٠٠٣- ١٩٩٤
ملم فأقل) في الجزء ٧٧,٥ملم) واختلف تمثيلها، اذ امتدت الفئة (٦٣,٩الرطبة أدني قيمة (

ملم فأكثر) ١٠٦,٤ملم) من الغرب باتجاه الشرق والفئة (١٠٦,٣-٧٧,٦الغربي، والفئة (
 تركزت في الجزء الجنوبي.

 )ملم) ومحطة النخيب ٢١٨,٧جاءت محطة عنه في الصدارة ( م):٢٠١٣- ٢٠٠٣
ملم) ١٠٣,٨ملم) وظهر تفاوت في امتداد الفئات، اذ امتدت الفئة (٦٨بالمرتبة األخيرة (

لم) امتدت من الغرب باتجاه الشرق، م١٤٥,٤-١٠٣,٩في الجزء الجنوبي، والفئة (
 ملم فأكثر) انحسرت في الجزء الشمالي الشرقي. ١٤٥,٥والفئة (
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للدورة  نيسان ) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر٩النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣- ١٩٨٤المناخية (

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
يمثل نهاية الموسم المطري ويتميز بانخفاض كمية االمطار انخفاض واضح عما مايس:  -٩

عليه في األشهر السابقة نتيجة لقلة المنخفضات الجوية وهيمنة الضغط العالي الشبه 
  وعلى النحو اآلتي:واختلفت كمياتها خالل فترات متعاقبة  )٣(المداري

 )ملم) في ٦٣,٩ملم) في محطة عنه واقل قيمه (١٧١,٤اعلى قيمة ( م):٢٠١٣- ١٩٨٤
ملم ١٢٠) اذ امتدت الفئة (١٠محطة النخيب، ويتباين التمثيل الكارتوكرافي في النموذج (

ملم) شريط يمتد من الغرب باتجاه ١٤٨,٢-١٢٠,٧فأقل) في الجزء الجنوبي، والفئة (
 في األجزاء الشمالية والغربية.ملم فأكثر) ١٤٨,٣الشرق، والفئة (
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 )ملم) ٧٨,٩كميات االمطار متدنية ومتفاوتة، اذ سجلت محطة حديثة ( :م)١٩٩٣- ١٩٨٤
ملم)، ٢٤,٢بالمرتبة األخيرة ( ملم) وجاءت محطة النخيب٦٦,١تتبعها محطة عنه (

ملم) الجزء الجنوبي، ٤٧,١-٣٧,٥وامتداد الفئات كان بشكل مختلف، اذ شغلت الفئة (
ملم) متداخلة ٧٣,٨-٦٢,٩ملم) األجزاء الشمالية، وجاءت الفئة (٦٢,٨- ٤٧,٢والفئة (

 لتشغل منطقة صغيرة في الجزء الشمالي الشرقي.
 )ملم) ومحطة النخيب أدني ٦٢,٨ى قيمة (سجلت محطة الرطبة اعل م):٢٠٠٣- ١٩٩٤

ملم فأقل) ٢٧,٤) الى ثالث فئات: األولى (١٠ملم) وتم تمثيلها في النموذج (١٢,٣قيمة (
ملم) شغلت الجزء الغربي باتجاه الشرق، ٤٧,٦- ٢٧,٦في الجزء الجنوبي، والثانية(

 ملم فأكثر) شغلت معظم الجزء الغربي.٤٧,٨والثالثة (
 )ملم) ومحطة النخيب أدني قيمة ٧٩,٦محطة عنه اعلى قيمة (سجلت  م):٢٠١٣- ٢٠٠٤

ملم) على شكل حوض ٣٩,٣ملم)، وجاء توزيع الفئات مختلف، اذ امتدت الفئة (٢٧,٤(
ملم) في األجزاء الشرقية والجزء ٤٨,٥-٣٩,٤شمل معظم ناحية النخيب، والفئة (

 ال الشرقي.   ملم فأكثر) شغلت منطقة صغيرة جداً في الشم٤٨,٦الغربي، والفئة (
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للدورة المناخية  مايس ) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر١٠النموذج الخرائطي (
  م)٢٠١٣-١٩٨٤(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
يعد من أشهر الصيف وسجلت خالله قيم متدنية وشاذة وغير مؤثرة ومتباينة  حزيران: - ١٠

 وعلى النحو اآلتي: من محطة ألخرى
  )ملم) في ٠,٢ملم) وأدنى قيمة (٧,١اعلى قيمة في محطة القائم ( ):٢٠١٣-١٩٨٤

ملم فاقل) في ١,٣)، اذ امتدت الفئة (١١محطة النخيب وجاء تمثيلها في النموذج (
ملم) على شكل قوس من الشمال نحو الغرب، والفئة ٢,٥-١,٤رب والفئة (الجنوب والغ

 ملم فأكثر) في الجزء الشمالي.٢,٦(
 )محطتي (عنه وكربالء) لم تسجل أي قيمة مطرية، اما باقي  م):١٩٩٣- ١٩٨٤

 ).١١) وكان تمثيلها كما في النموذج (٣المحطات متدنية ومتقاربة كما في الجدول (
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 )سجل أي قيمة مطرية في محطات (النخيب، الرمادي، الرطبة، لم ي م):٢٠٠٣- ١٩٩٤
) وكان تمثيل الفئات وامتدادها في ٤وكربالء) وباقي المحطات قيمها متدنية الجدول (

 ).١١النموذج (
 )القيم متدنية في بعض المحطات المناخية وأخرى لم تسجل أي قيمة  م):٢٠١٣- ٢٠٠٣

 ).١١وذج () وجاء تمثيلها في النم٥كما في الجدول (
للدورة  حزيران ) التمثيل الكارتوكرافي لمعدالت االمطار في شهر١١النموذج الخرائطي (

  م)٢٠١٣- ١٩٨٤المناخية (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Arc Map 10.4.1برنامج ) و٥ ،٤ ،٣ ،٢المصدر: باالعتماد على بيانات الجداول (
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  :لمحصولي القمح والشعيرالموازنة المائية واالقاليم المناخية الزراعية ثانيا: 
لغرض تقسيم منطقة الدراسة الى عدد من االقاليم حسب أهميتها في زراعة القمح 
والشعير البد من استخراج (التبخر/النتح الممكن) وتحديد كمية االستهالك المائي لكل محصول 

  وكما يأتي:
  التبخر/النتح الممكن:  -١

وحسب البيانات  )٤(تم استخراج قيمة التبخر/النتح الممكن باالعتماد على معادلة خروفة
  ) وعلى النحو اآلتي:٦التي تشير لها معطيات الجدول (

  
  = التبخر/النتح الممكن    ETO اذ ان:

P         ساعات السطوع الشمسي في الشهر بالنسبة الى عددها في السنة = النسبة المئوية لعدد  
OC         = الحرارة شهري  ةمعدل درج (م)  

  ) التبخر/النتح الممكن (ملم) خالل فترة نمو المحصولين في منطقة الدراسة٦جدول (
١ت المحطة ٢ت  ١ك  ٢ك   المجموع مايس نيسان ذار شباط 
 ٨٣٥,٦ ٢٣١,١ ١٥٥,٢ ٩١ ٥٠,٩ ٤٣,٨ ٤٣,٦ ٨٢,٣ ١٣٧,٧ عنه
 ٨٣٨,٥ ٢٢٨,٢ ١٥٨,٣ ٩٦,٣ ٥٢ ٣٣,٢ ٤٢,٤ ٨٣,٧ ١٤٤,٤ القائم

 ٩٤٤,٦ ٢٤٦,٥ ١٥٧,٧ ١٠٦,٧ ٦٧,٨ ٤٥,٥ ٥٧,٦ ٩٢,٣ ١٧٠,٥ النخيب
 ٩٤١,٨ ٢٤٥,٤ ١٧٧,٨ ١٠١,٩ ٦١,٨ ٤٦,١ ٥١,١ ٨٦,٩ ١٧٠,٨ الرمادي
 ٩٠٨,٨ ٢٤٢,٩ ١٦٨,٤ ١٠٨,٥ ٥٧,٣ ٤٣,٢ ٥١,٣ ٨٦,٦ ١٥٠,٦ حديثة
 ٧٧٢,٧ ٢١٢,٨ ١٤٣ ٨٣,١ ٤٨,٩ ٣٤,١ ٣٩,٥ ٧٧,٨ ١٣٣,٥ الرطبة
 ٩٨٣,٨ ٢٥٨,٣ ١٧٩,١ ١٠٨,٨ ٧١,٢ ٤٧,٦ ٦٠,٢ ٩٥,٧ ١٦٢,٩ كربالء

  .)١،٢باالعتماد على ملحق ( :المصدر
 للقمح والشعير:ستهالك المائي اال -٢

الستخراج االستهالك المائي لمحصولي القمح والشعير البد من معرفة معامل النباتي 
  .)٧محصول والذي يختلف من شهر الى اخر وكما مبين في الجدول (لكل 

  
  

P 

3 
 ETO = OC1.31 ــــــــــــــــ
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  المعامل النباتي لمحصولي الحنطة والشعير) ٧جدول (
٢ت المحطة ١ك  ٢ك   نيسان ذار شباط 
 ٠,٥ ١ ١,٢ ١,٢ ٠,٨ ٠,٤ الحنطة
 ٠,٣ ٠,٨ ١,٢ ١,٢ ٠,٨ ٠,٤ الشعير

  المصدر:            
A.Kharufa. and G. Al-kawaz, and Asmial: studies on crops – consumption use of 
water in Iraq unpublished 1975. Pp.12.18 . 

 
 

  يمكن استخراج كمية االستهالك المائي للمحصولين: )٥(ومن خالل تطبيق المعادلة االتية -
 ETC = ETO × KC   

   إن:إذ 
ETC = االستهالك المائي      .ETO  =م)ل(مالنتح الممكن  - التبخر.      KC  = معامل

  .المحصول
) ان كمية االستهالك المائي لمحصول القمح تتراوح ما بين ٨إذ يتبين من الجدول (

  ) ملم كان اعالها في محطة كربالء وادناها في محطة الرطبة.٤٢٧,٤ - ٣١٦,٩(
٢ت المحطة ١ك  ٢ك   المجموع خالل فصل النمو نيسان ذار شباط 
 ٣٥٠,١ ٧٧,٦ ٩١ ٦١,١ ٥٢,٦ ٣٤,٩ ٣٢,٩ عنه
 ٣٤٥,١ ٧٩,٢ ٩٦,٣ ٦٢,٤ ٣٩,٨ ٣٣,٩ ٣٣,٥ القائم

 ٤٠٤,٦ ٧٨,٩ ١٠٦,٧ ٨١,٤ ٥٤,٦ ٤٦,١ ٣٦,٩ النخيب
 ٣٩٦ ٨٨,٩ ١٠١,٩ ٧٤,٢ ٥٥,٣ ٤٠,٩ ٣٤,٨ الرمادي
 ٣٨٨,٩ ٨٤,٢ ١٠٨,٥ ٦٨,٨ ٥١,٨ ٤١ ٣٤,٦ حديثة
 ٣١٦,٩ ٧١,٥ ٨٣,١ ٥٨,٧ ٤٠,٩ ٣١,٦ ٣١,١ الرطبة
 ٤٢٧,٤ ٨٩,٦ ١٠٨,٨ ٨٥,٤ ٥٧,١ ٤٨,٢ ٣٨,٣ كربالء

  كمية االستهالك المائي لمحصول القمح (ملم)) ٨جدول (
  .)٦،٧( الجدولينباالعتماد على  المصدر:
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) ملم ٣٦٩,٧ - ٢٧١,٧المائي لمحصول الشعير تراوحت بين ( كأما كمية االستهال  
االستهالك المائي جاءت محطة كربالء بالمرتبة االولى محطة الرطبة بالمرتبة االخيرة، بأقل من 

  ).٩للقمح جدول (
٢ت المحطة ١ك  ٢ك   المجموع خالل فصل النمو نيسان ذار شباط 
 ٣٠٠,٩ ٤٦,٦ ٧٢,٨ ٦١,١ ٥٢,٦ ٣٤,٩ ٣٢,٩ عنه
 ٢٩٤,١ ٤٧,٥ ٧٧ ٦٢,٤ ٣٩,٨ ٣٣,٩ ٣٣,٥ القائم

 ٣٥١,٧ ٤٧,٣ ٨٥,٤ ٨١,٤ ٥٤,٦ ٤٦,١ ٣٦,٩ النخيب
 ٣٤٠ ٥٣,٣ ٨١,٥ ٧٤,٢ ٥٥,٣ ٤٠,٩ ٣٤,٨ الرمادي
 ٣٣٣,٥ ٥٠,٥ ٨٦,٨ ٦٨,٨ ٥١,٨ ٤١ ٣٤,٦ حديثة
 ٢٧١,٧ ٤٢,٩ ٦٦,٥ ٥٨,٧ ٤٠,٩ ٣١,٦ ٣١,١ الرطبة
 ٣٦٩,٧ ٥٣,٧ ٨٧ ٨٥,٤ ٥٧,١ ٤٨,٢ ٣٨,٣ كربالء

  ) كمية االستهالك المائي لمحصول الشعير (ملم)٩جدول (
  .)٦،٧باالعتماد على الجدولين ( المصدر:

  الموازنة المائي لمحصولي القمح والشعير: -٣
 كألجل استخراج الموازنة المائية لكل محصول يجب تحديد العالقة بين كمية االستهال

) وفق تطبيق ١١) و (١٠المائي وكمية االمطار خالل فترة نمو كل محصول كما في الجدولين (
    :)٦(المعادلة االتية

CWB = P – Etc                                                                   
   إن:إذ 

CWB =  المناخية.الموازنة المائية  
P       = .(ملم) كمية االمطار الساقطة  
Etc      = مل(مللمحصول االستهالك المائي.(  

  (ملم).األمطار الساقطة  القمح وكمية) الموازنة المائية بين االستهالك المائي لمحصول ١٠جدول (
٢ت المحطة ١ك  ٢ك   المجموع نيسان ذار شباط 
 ٧٦٣,٢ ٣١,٨ ٢٢٨,٧ ١٠٩,٩ ١٥٨,٩ ١١٨,٤ ١١٥,٥ عنه
 ٨٢٣,٦ ١٠٠,١ ١٩٢,٢ ١٠١ ٢١٥,٨ ١٢٢,١ ٩٢,٤ القائم
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٢ت المحطة ١ك  ٢ك   المجموع نيسان ذار شباط 
 ٥١٨,٣ ٧٦,١ ٥١ ٨٤,٨ ٣٧,٢ ١٣١,٨ ١٣٧,٤ النخيب
 ٥٧٩,٧ ٧٨,٥ ٨٣ ٤٨,٥ ١٦١ ٨٣ ١٢٥,٧ الرمادي
 ٧٨٥,٣ ١٥٢,٧ ٩٣,٦ ١٢٠,٨ ١١٧,٧ ١٥٩ ١٤١,٥ حديثة
 ٦٧٧,٥ ١١٦,٩ ١٠٣,٣ ١٥٤ ٧٤,٤ ١٣٥,١ ٩٣,٨ الرطبة
 ٥٦٨,٢ ٥٩,٩ ١٢١,٩ ٦٦,٩ ١١٠,٦ ١٣٧,٦ ٧١,٣ كربالء

  ).٣) والملحق (٨الجدول (باالعتماد على  المصدر:
  (ملم).األمطار الساقطة  الشعير وكمية) الموازنة المائية بين االستهالك المائي لمحصول ١١جدول (

٢ت المحطة ١ك  ٢ك   المجموع نيسان ذار شباط 
 ٨١٢,٤ ٦٢,٨ ٢٤٦,٩ ١٠٩,٩ ١٥٨,٩ ١١٨,٤ ١١٥,٥ عنه
 ٨٧٤,٦ ١٣١,٨ ٢١١,٥ ١٠١ ٢١٥,٨ ١٢٢,١ ٩٢,٤ القائم

 ٥٧١,٢ ١٠٧,٧ ٧٢,٣ ٨٤,٨ ٣٧,٢ ١٣١,٨ ١٣٧,٤ النخيب
 ٦٣٥,٧ ١١٤,١ ١٠٣,٤ ٤٨,٥ ١٦١ ٨٣ ١٢٥,٧ الرمادي
 ٨٤٠,٧ ١٨٦,٤ ١١٥,٣ ١٢٠,٨ ١١٧,٧ ١٥٩ ١٤١,٥ حديثة
 ٧٢٢,٧ ١٤٥,٥ ١١٩,٩ ١٥٤ ٧٤,٤ ١٣٥,١ ٩٣,٨ الرطبة
 ٦٢٥,٩ ٩٥,٨ ١٤٣,٧ ٦٦,٩ ١١٠,٦ ١٣٧,٦ ٧١,٣ كربالء

  .)٣) والملحق (٩الجدول (باالعتماد على  المصدر:
  :ثالثا: اقاليم الزراعة المطرية

حسب تأثير الظروف المناخية المطرية المسجلة  تباينت االقاليم المالئمة للزراعة الديمية
في المحطات المناخية، وتم تصنيفها باعتماد التقنيات والبرامج الحديثة والمعادالت المشار اليها 

  وعلى النحو اآلتي:سابقاً 
 :القمحالمطرية لمحصول  الزراعيةاألقاليم  -١

ية ذات الصلة باستخدام في ضوء ما تقدم وبعد دمج ونمذجة البيانات واالشكال الخرائط 
) تم تصنيف المنطقة الى ثالثة اقاليم مطرية لزراعة القمح G.I.Sنظم المعلومات الجغرافية (
  .)١١وكما موضح في الخريطة (

 
 



  
  

                

     

٤٦٤ 

&
 

  ) االقاليم الزراعية المطرية لمحصول القمح١١خريطة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .Arc Map 10.4.1باالعتماد على برنامج  :المصدر

)، أذ تركز أقليم ١٢تباينت امتداداتها والمساحة التي تشغلها حسب معطيات الجدول (إذ 
الزراعة المضمونة في الجزء الشمالي الشرقي ضمن مناطق محطات (حديثة، عنه، والقائم) 

%) من المساحة الكلية ويعد االكثر مالئمة ١٧,٥) وشكلت نسبة (٢كم٢١٨٢٢وشغل مساحة (
اعلى قيم مطرية، بينما شغل اقليم الزراعة شبه المضمونة لزراعة القمح كونه سجل 

%) وتركز في الجزء الغربي باتجاه الشرق ضمن محطتي ١٧,٥) بنسبة (٢كم٤٧٢٢٤(
(الرمادي والرطبة)، ويمكن زراعة القمح بنجاح في المنخفضات الصحراوية  واالراضي 

قليم غير المضمون تكون فيه كميات الواطئة التي تنساب اليها المياه في مواسم االمطار، اما اال
%) ٤٤,٦) بنسبة (٢كم٥٥٦٠٧االمطار قليلة وغير كافية لممارسة زراعة القمح وشغل مساحة (
) االقاليم الزراعية ١٢جدول (وامتد في الجزء الجنوبي ضمن محطتي (كربالء والنخيب).

  المطرية لمحصول القمح.
  
  
  



  
                                                                

   

٤٦٥ 

 

 ول القمح) االقاليم الزراعية المطرية لمحص١٢جدول (
 النسبة المساحة االقليم

%١٧,٥ ٢١٨٢٢ اقليم الزراعة المضمون  
المضمون شبهاقليم الزراعة   ٣٧,٩ ٤٧٢٢٤%  

%٤٤,٦ ٥٥٦٠٧ اقليم الزراعة غير المضمون  
%١٠٠ ١٢٤٦٥٣ المجموع  

 ).١١المصدر باالعتماد على خريطة (
 الشعير:المطرية لمحصول  الزراعيةاألقاليم  -٢

) ان المنطقة صنفت الى ثالثة اقاليم مطرية لزراعة الشعير ١٢( يتضح من الخريطة
)، أذ اتسعت المساحة ١٣متباينة في توزيعها المكاني والمساحة التي تشغلها كما في الجدول (

التي يشغلها المحصول كون حاجته لالستهالك المائي اقل من محصول القمح، اذ تركز اقليم 
%)، وامتد ١٧,٨) بنسبة (٢كم٢٢١٨٣لي الشرقي وشغل (الزراعة المضمونة في الجزء الشما

) ٢كم٣٦٠٠٥اإلقليم شبه المضمون في الجزء الغربي ويضيق باتجاه الشرق بمساحة تقدر (
%) ويمكن استثمار األراضي المنخفضة كونها تمثل مستجمعات مائية عند هطول ٢٨,٩وبنسبة (

حة واسع في الجزء الغربي تقدر االمطار، في حين شغل إقليم الزراعة غير المضمونة مسا
%) وتكون الزراعة فيه مجازفة الن المطار بكميات قليلة ال ٥٣,٣) وتشكل نسبة (٢كم٦٦٤٦٥(

  تكفي لعمليات االنبات والنمو.
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  الشعير) االقاليم الزراعية المطرية لمحصول ١٢خريطة (
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  .Arc Map 10.4.1باالعتماد برنامج  :المصدر
 الشعير) االقاليم الزراعية المطرية لمحصول ١٣جدول (

 النسبة المساحة االقليم
%١٧,٨ ٢٢١٨٣ اقليم الزراعة المضمون  

المضمون شبهاقليم الزراعة   ٢٨,٩ ٣٦٠٠٥%  
%٥٣,٣ ٦٦٤٦٥ اقليم الزراعة غير المضمون  

%١٠٠ ١٢٤٦٥٣ المجموع  
  ).١٢المصدر باالعتماد على خريطة (
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 :النتائج  
أظهرت النتائج ان االمطار في منطقة البحث تتميز باختالف كمياتها ومعدالتها خالل الفترة  - ١

م) امدها ثالثين عاماً مقسمة الى ثالثة فترات متساوية ومتباينة في ٢٠١٣-١٩٨٤المناخية (
توزيعها المكاني حسب موقع المحطات المناخية وتأثير المنخفضات الجوية وطبيعة 

 عن المسطحات.التضاريس والبعد 
وجود تباين واضح في كميات االمطار السنوية في محطات األرصاد الجوية، اذ سجلت  - ٢

) ملم في حين سجلت ٣٧٣٤,٧) ملم تليها محطة القائم (٤١٢٨,٨محطة عنة اعلى كمية (
على  )٣٠٧١,٥،  ٢٦٠٩,٢محطتي (النخيب والرمادي) األدنى في كميات االمطار (

 التوالي.
ميات ومعدالت لألمطار الشهرية خالل الفترة المناخية في أشهر (كانون اعلى ك اتضح ان  - ٣

الثاتي، شباط، اذار) وادناها في (حزيران، أيلول، مايس) مع تباينها من محطة ألخرى، 
وكان هناك تذبذب واضح على مستوى الفترات المتعاقبة والمحطات المناخية، اذ يعد شهري 

، شباط، اذار) األقل تذبذب في ٢، كانون١ما أشهر (كانون(أيلول وحزيران) األكثر تذبذباً ا
 كمياتها ومعدالتها. 

) للبيانات G.I.Sأظهرت نتائج التمثيل الكارتوكرافي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( - ٤
التي سجلت قيم مطرية خالل  لألشهرالمطرية بناء عشرة نماذج خرائطية وبطريقة فنية 

تها بالفترة كاملة لكي تسهل على القارئ المالحظة البصرية لحجم الفترات المتعاقبة ومقارن
 التباينات وامتدادها الزماني والمكاني.

باستخدام  اأظهرت الموازنة المائية لبيانات األرصاد الجوية وتمثيل مخرجاتها الكارتوكرافي - ٥
راعة الديمية من التقنيات العلمية المشار اليها سابقاً ان هناك تباين في الكفاية المطرية للز

خالل انتاج نماذج خرائطية مركبة تمثل الحدود الزمانية والمكانية لمحصولي القمح 
 والشعير.  

 :التوصيات  
االستفادة من نتائج البحث في وضع خطة مستقبلية الستثمار األراضي المالئمة لزراعة  - ١

 محصولي القمح والشعير.
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األقاليم المضمونة في زراعة محصولي القمح االستثمار الواسع لألراضي الواقعة ضمن  - ٢
 والشعير بما يحقق إنتاجية ذات جدوى اقتصادية تشجع على استقرار السكان.

استثمار المنخفضات الصحراوية التي تمثل مستجمعات مائية في مواسم االمطار بما يؤمن  - ٣
 ضمونة.الكفاية المائية خالل فترات االنبات والنمو، السيما في األقاليم شبه الم

عدم المجازفة الزراعية في األقاليم غير المضمونة كونها تلحق خسائر فادحة بالمزارعين  - ٤
 وبدون جدوى اقتصادية لعدم تحقيق الكفاية المائية للمحاصيل الزراعية.

تقديم الدعم المالي والمعونات للمزارعين بما يدفع عملية التنمية الزراعية في المناطق  - ٥
 .الصحراوية نحو االمام

توفير المعدالت الالزمة للعمليات الزراعية واستخدام الطرق المالئمة لحصاد المياه بما يقلل  - ٦
 من الهدر المائي.

انتخاب البذور المحسنة المقاومة للجفاف والمالئمة للبيئة الصحراوية بما يحقق إنتاجية  - ٧
 مجدية من الناحية االقتصادية.

ناجحة في مجال الزراعة المطرية الى جانب االستعانة بالخبرات والتجارب العالمية ال - ٨
 استخدام التكنلوجيا المتطورة التي تحقق االستثمار األمثل.

  )٢٠١٣ – ١٩٨٤) المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة خالل الموسم المطري في منطقة الدراسة للمدة (١ملحق (

١ت أيلول المحطة ٢ت  ١ك  ٢ك   حزيران مايس نيسان ذار شباط 
المعدل خالل 
 الموسم المطري

 ١٥,٦  ٣٠,٨ ٢٥,٨ ٢٠,٦ ١٤,٣ ١٠,٤ ٩ ٩,٣ ١٥,٣ ٢٠,٧  ٢٨,٣ عنه
 ١٥,٧  ٣٠,٨ ٢٦,١ ٢٠,٨ ١٤,٥ ١٠,٥ ٧,٤ ٩,٥ ١٥,٥ ٢١,٤  ٢٨,١ القائم

 ١٧,٣  ٣١,٢ ٢٧,١ ٢٠,٩ ١٦,١ ١٢,٢ ٩,٦ ١١,٥ ١٦,٧ ٢٤,٣  ٣٠,١ النخيب
 ١٧,١  ٣١,٧ ٢٦,٧ ٢٢,٥ ١٥,٥ ١١,٦ ٩,٣ ١١ ١٦ ٢٤,٤  ٢٩,٣ الرمادي
 ١٦,٧  ٣١,٥ ٢٦,٨ ٢١,٧ ١٥,٨ ١١,٣ ٩ ١١ ١٥,٩ ٢٢,١  ٢٩,١ حديثة
 ١٤,٧  ٢٨,١ ٢٤ ١٩,١ ١٣,٣ ٩,٧ ٧,٤ ٩,١ ١٤,٨ ٢٠,٤  ٢٦,٣ الرطبة
 ١٧,٩  ٣٢,١ ٢٨,٩ ٢٢,٨ ١٦,٨ ١٢,٧ ٩,٩ ١١,٧ ١٧,١ ٢٣,٤  ٣١,٢ كربالء

قسم المناخ، المصدر: جمهورية العراق، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، 
  بيانات غير منشورة.
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٢ك المحطة ١ت ايلول اب تموز حزيران مايس نيسان ذار شباط  ٢ت  ١ك   

المعدل 
خالل 
الموسم 
 المطري

 ١٢,١٨ ١٠,١٢ ١٠,٢٧ ١١,٢ ١٢,٣٢ ١٣,٤ ١٤,١٧ ١٤,٣٧ ١٤,٠٧ ١٣,١ ١٢ ١٠,٥٥ ١٠,٦ عنه
 ١٢,١ ٩,٥ ١٠,٢٢ ١١,١٥ ١٢,١٧ ١٣,١٧ ١٤,٨ ١٤,٢٤ ١٣,٥٨ ١٣,١ ١٢,٤ ١٠,٥٧ ١٠,٣ القائم
 ١٢,١٨ ١٠,١٣ ١٠,٢٨ ١١,٢١ ١٢,٢٣ ١٣,٢٤ ١٤,١٤ ١٤,٣١ ١٤,٠٦ ١٣,٠٧ ١٢,٠٣ ١١,٤ ١٠,١١ النخيب
 ١٢,٢ ٩,٥٣ ١٠,٢٥ ١١,١٩ ١٢,٢ ١٣,٢٢ ١٤,١٢ ١٤,٢٨ ١٤,٣ ١٣,٤ ١٢,١ ١١,١ ١٠,٧ الرمادي
 ١٢,١١ ٩,٥١ ١٠,٢٣ ١١,١٦ ١٢,١٨ ١٣,١٩ ١٤,١ ١٤,٢٥ ١٤ ١٣,٢ ١٢,٥ ١٠,٥٨ ١٠,٤ حديثة
 ١٢,٣٣ ٩,٥٤ ١٠,٢٦ ١١,٢ ١٢,٢١ ١٤,٢٣ ١٤,١٣ ١٤,٢٩ ١٤,٤ ١٣,٥ ١٢,٢ ١١,٢ ١٠,٨ الرطبة
 ١٢,١٤ ١٠,٣ ١٠,٢٨ ١١,٢٣ ١٢,٢١ ١٣,٢ ١٤,٦ ١٤,١٤ ١٣,٥ ١٣,٢ ١١,٥٩ ١١,٣ ١٠,١٣ كربالء

  )٢٠١٣ – ١٩٨٤السطوع الشمسي في الشهر بالنسبة الى عددها في السنة للمدة ( ) عدد ساعات٢ملحق (
المصدر: جمهورية العراق، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قسم المناخ، بيانات غير 

  منشورة.
  )٢٠١٣ – ١٩٨٤(للمدة والشعير  القمحكمية األمطار الساقطة (ملم) خالل موسم نمو محصولي ) ٣ملحق (

٢ت المحطة ١ك  ٢ك   المجموع نيسان ذار شباط 
 ١١١٣,٣ ١٠٩,٤ ٣١٩,٧ ١٧١ ٢١١,٥ ١٥٣,٣ ١٤٨,٤ عنه
 ١١٦٨,٧ ١٧٩,٣ ٢٨٨,٥ ١٦٣,٤ ٢٥٥,٦ ١٥٦ ١٢٥,٩ القائم

 ٩٢٢,٩ ١٥٥ ١٥٧,٧ ١٦٦,٢ ٩١,٨ ١٧٧,٩ ١٧٤,٣ النخيب
 ٩٧٥,٧ ١٦٧,٤ ١٨٤,٩ ١٢٢,٧ ٢١٦,٣ ١٢٣,٩ ١٦٠,٥ الرمادي
 ١١٧٤,٢ ٢٣٦,٩ ٢٠٢,١ ١٨٩,٦ ١٦٩,٥ ٢٠٠ ١٧٦,١ حديثة
 ٩٩٤,٤ ١٨٨,٤ ١٨٦,٤ ٢١٢,٧ ١١٥,٣ ١٦٦,٧ ١٢٤,٩ الرطبة
 ٩٩٥,٦ ١٤٩,٥ ٢٣٠,٧ ١٥٢,٣ ١٦٧,٧ ١٨٥,٨ ١٠٩,٦ كربالء

المصدر: جمهورية العراق، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قسم المناخ، بيانات غير 
  منشورة.

 
 

) الن اغلب محطات منطقة الدراسة كانت متوقفة  ٢٠١٨الى سنة  ٢٠١٤) تم استبعاد الفترة الممتدة من سنة
  بسبب الظروف االمنية التي مرت بالمنطقة، فضال عن أن اغلب البيانات ان وجدت فهي غير دقيقة.
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م، ٢٠١٠ساالر علي خضير الدزيي، التحليل العلمي لمناخ العراق، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، )١(
 .٣٧- ٣٠ص

عمرانا لقاضي، اثر المنخفضات الحرارية في طقس العراق ومناخه، اطروحة دكتوراه غير تغريد احمد  )٢(
  .٢٦-٢٥م، ص٢٠٠٦منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

م في العراق، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات ٢٠٠٣مالك ناصر عبود الكناني، امطار أوائل شهر مايس  )٣(
  .٤٤م، ص٢٠١٤)، ١٥ية اآلداب، العدد (والعلوم االجتماعية، جامعة واسط، كل

(4) A.Kharufa. and G. Al-kawaz, and Asmial: studies on crops – consumption use of 
water in Iraq  unpuplished 1975. Pp.12.18.  

 الزراعيةمجلة العلوم  الحديثي، االستهالك مائي للباقالء تحت ظروف تغطية التربة،عصام خضير حمزة ) ٥(
 .٥٦، ص٢٠٠١ ،)٦(العدد  )،٣٢(المجلد والعراقية،

 الحكمة،مطبعة دار  بغداد،جامعة  التطبيقي،المناخ  الراوي،عادل سعيد  السامرائي،قصي عبد المجيد ) ٦(
  .١٢٣-١٢٢ص  ،١٩٩٠ الموصل،

  
 

 م.٢٠١٠علي خضير، التحليل العلمي لمناخ العراق، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، ساالر ،الدزيي - ١
م في العراق، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات ٢٠٠٣مالك ناصر عبود، امطار أوائل شهر مايس  ،الكناني - ٢

  م.٢٠١٤)، ١٥والعلوم االجتماعية، جامعة واسط، كلية اآلداب، العدد (
تغريد احمد عمرانا، اثر المنخفضات الحرارية في طقس العراق ومناخه، اطروحة دكتوراه غير  ،لقاضي - ٣

  م.٢٠٠٦منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
الزراعية مجلة العلوم  االستهالك مائي للباقالء تحت ظروف تغطية التربة، عصام خضير حمزة، ،الحديثي - ٤

 .٢٠٠١،)٦(العدد  )،٣٢(المجلد  والعراقية،
 الحكمة،مطبعة دار  بغداد،جامعة  التطبيقي،المناخ  الراوي،قصي عبد المجيد، عادل سعيد  ،السامرائي - ٥

 .١٩٩٠ الموصل،
المناخ، بيانات غير قسم  العراقية، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  الهيئة جمهورية العراق، - ٦

 .منشورة
7- A.Kharufa. and G. Al-kawaz, and Asmial: studies on crops – consumption use of 

water in Iraq  unpuplished 1975.  

 


