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 الممخص:

تشهه دنطقة هههرنسةدرساهههرنتنهههزمانط هههزقحنازطهههزقحنةشرمهههزحنسةتقانمهههرنسةشهههر مرن ن ذنتههه  رنةنم هههرن
سةاههةعنىشههجنستتههزانسةرمههزحنااههرىت زنطههاننههة نننشههانسةطقة ههرنطههانسةتاههزرمسنسة زةمههرنسذنتطتههززنطقة ههرن
سةدرساههرننزقناههزةناههةل زنا شههرنسة ههاسر نسةةنم مههرن نل ههحنطقة ههرناهه شمرنذستناههةعنطاههتاننشهه  نىههز ن

دنىشجنساتطرسرنهنابنسةرمزحنةطازلزتنةامشهرنداانسانت تراه زنىاس هضنتازرماهمرنته د نسةهجنططزنازى
سانسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرننتههزدسدننشهه  ناساههعنسنتههدس  نطههانشهه رنتقههز سناههرىت زنسانتامههرنستتزه ههز نن

رىن نلحنلمانتتنهزمانقاهنت زنلهحنسألشه رنس نهنتشرمانسألا ناتاتطرنلحنسةزمزدةنلتجنق زمرنش رنقمازا
اقماهههزاننط هههد ننشههه نشهههنزةنطهههانسةاهههقر ن نسذناهههتشتنطلةهههرنسةقزرهههرمرنسىشهههجنت هههرسرنة هههزننهههة نشههه ر ن

ىشههجنسةتههاسةحنسطهههزنسدقههجنط هههد تنةت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمهههرنسةشههر مرنل هههدناههتشتنطلةهههرن(3 ,, نن3 ,,)
 ن(نىشهجنسةتهاسةحن1 ,, نن1 ,,سةقزررمرنسدقجنط د نت رسرنة زننة نش ر نلزمرساناتطهازنسذننشاهتن)

ط هههد تنسةرةانهههرنسةقاهههنمرنسةطرهههزلنرنة نهههابن طهههزناتهههدنسانطقة هههرنسةدرساهههرنتاهههت نتنزمقهههز نطشلا هههز نلهههحن
سىشههجنط ههد نسانط ههد نةشرةانههرنسةقاههنمرننسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنننههماناههزىزتنسةمهها ناذنتنههمانساننس  ههر

(ن ن12GMTىقههدنسةررههدةن)ط ههد ن(ننمقطههزناههتشتنس هه ن03GMTىقههدنسةررههدةن)ناههت ةشرةانهرنسةقاههنمرن
سةارابنناهانطزننزةتزسمدنسنتدس  نطانازىزتنط د تنسةرةانرنسةقانمرننتأنذنذةكنسةجن اننام ادنسةانبن

 نىقهدطزنت تهربندرتهزتنسةلهرسرةنطهانق زمت هزنىقهدنطقترهانسةمه نةتره نذرات هزنن دنسةازىرنسة زة هرن  هرس ن
سةهجناهزىزتنسةشهراضنةتره ننسنتهدس  نطهاننهة ناهزىزتنسةق هزرن  نتند ننز قنفز نسةتدرمتح ننسةرارى

ن جلحنازىزتنسة  مرةن ناهانسةا تنسةذ نت تربنلمهندرترنلرسرةنسة اس نطانق زمت زنسة  ط   نط د ن
نسةرةانر( نط د تنتأ مرهز،نسةشر مر،نسةتقانمرنسة شطزتنسةطفتزلمر:ن)سةرمزح

ن
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Abstract: 

The study area witnesses a spatial and temporal variation of the southeastern 

winds, as the nature of the surface affects the direction and speed of the 

winds through the absence of high terrain, as the study area is characterized 

by the flatness of its surface and the lack of natural beams. It is long without 

terrain obstacles that lead to a decrease in its speed or a change in its 

direction. The southeast wind increases clearly starting from the month of 

October and continues to increase until the end of April, while its rate varies 

in the other months of the year, as the Nasiriya station recorded its highest 

frequency during the months of February and April at a rate of (33.8. 31.9) 

respectively. As for the lowest rates of recurrence of southeast winds, 

Nasiriya station recorded the lowest rate of recurrence during the months of 

June and July, as it reached (12.5, 11.4) respectively. It was also found that 

the study area recorded a noticeable variation in the rates of relative humidity 

associated with the blowing of the southeast winds between the hours of the 

day. This is that the relative humidity rates increase starting from the sunset 

hours, which is after three o’clock in the afternoon to reach its peak at 

midnight, when the temperatures are approaching its minimum end, then it 

begins to gradually decrease during the daylight hours starting from the hours 

of sunrise to reach the lowest rate in the afternoon hours. , which is the time 

when the air temperature approaches its maximum. 

Keywords: (southeast winds, their impact, humidity rates). 
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 :المقدمةاواًل ــ 

 نمرنلحنسةدرسازتنسةطقزنمرننهتطز نزقزررنسةطقزخنسةر مارنسةتحنتل جندنسةرمزحن لدنى  نت ن
ةطزنة زنطانىة رنطه ندرتهزتنسةلهرسرةنانرةانهرنسةتهانارهارنسةت هز اناسة هاسهرنسةتامهرن

نناذنسةطنتشفر، سةماطمرنتلر نقتمترنسةتامرستنن اسة  مرنطانسةتامرستنسةة امرنسةازىمرن اَّ
نههماننل ههحنىزطهه نطههانىاسطهه نق هه نسةةز ههرنسةلرسرمههرنن سةلزرههشرنلههحنهههذسنسة قرههرنسةطقههزنح

طقزةضنطتنزمقرنلحندرتزتنلرسرت زنةتل مهضنسةتهاسزانلهحنتازمه ندرتهزتنسةلهرسرةنانسةاهاةن
تقههتانسةرمههزحنىههانلههداثنىطشمههزتنسةتههاسزانسةلههرسر نلههحن ناذننسةتهها نىشههجناههةعنسألر 

اطااهطحننسةاةانسةتا ناتقاعنط درنسةااةنلمهنطانقةزضنسةجنآلنرنام اانق ز ندس  
طهههانسةرمهههزحنمتلهههركننهههزة ربنطهههاناهههةعنسألر نطهههانطرس هههزنسةاهههاةنسةطرتفههه نسةهههجنطرس هههزن
سةااةنسةطقنف ن نا دنتز تنسةدرسارناطانطاااىزتنسةطقزخنسةشطاةحنسةهذ نم هدان
سةههجنسالزةههرننههزة راانسةتامههرنناسةطمتراةاتمههرننق هههرةناسلههدةناطههان هه نتلشمهه نسةط هههزهرن

متزدننسة ة رننمق زنانمانسةرمزحن سةاةلمرن ناذنم دانسةنلهثنسةلهزةحنسةهجنط رلهرنت هرسرناس 
نسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنا  رهزنلحنط د تنسةرةانرنسةقانمرنلحنطلزل رنذ ن زر 

 مشكمة الدراسة:  -1-1

ههه ناانت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنذان هطمههرننزةقاههنرنةطقههزخنطلزل ههرنذ ن ههزرن نن-,
نالحن  نسألش رنتاادنلم زنطانلمثنسةت رسر؟

ه نهقزكن طرنىة رننمانهنابنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرناط هد تنسةرةانهرنسةقاهنمرننن-,
نلحنطلزل رنذ ن زر؟

ن
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 فرضية البحث: -1-2

ةمهرن انسلتهرس نلراهمزتنمط هان انت هاانلشها  نناةهجل نسةطشه شرنملتهزجنناةجسةتار ننااَّن
قتههز انتمهدة،نامط ههانناةهجغمهرنطنهرهانىشم ههز،ناسةاهر نطق ههزنههانسةطاههزىدةنلهحنسةارهها ن

:)ن دنم اانةت رسرنهنابنسةرمزحنسةتقانمرنسةشهر مرن  هرس ن انت اانسةفرامرنسةر مامرن زآلتح
لههحنطلزل ههرنذ ن ههزر(نامقن ههضنطههانهههذانسةفراههمرنسرتفههزعنط ههد تنسةرةانههرنسةقاههنمرنلههحن

نسةر مارنلرامزتن زقامرناهحن زةتزةح:ن
ن دنم اانةت رسرنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنتأ مرس ن نمرس نلحنطقزخنطلزل رنذ ن زر؟نن-,
سرتفزعنط د تنسةرةانرنسةقانمرنلحنطلزل رن انةشرمزحنسةتقانمرنسةشر مرننىة رنلحنن-,

نذ ن زر 
 هدف البحث: -1-3

لهحننطلةرنسةطقزنمهرشطاسىمدنهنابنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنةنانةننسةدرسارمتلددنهدان
 ة هههرننهههمانتشهههكنسةرمهههزحن  قرهههرنطقهههزنحنط ههه نانهههمانامتهههزدنسةةهههرنانزطقة هههرنسةدرساهههرن ناطل

ن-لحنطقة رنسةدرسارن نامأتحنذةكنطاننة ن:سرتفزعنط د تنسةرةانرن
ن ط رلرنسةت رسرنسةزطزقحناسةط زقحنةشرمزحنسةتقانمرنسةشر مرن-,
انط هههد تنسةرةانهههرننمهههزانىة هههرنس رتنهههزةننهههمانت هههرسرنسةرمهههزحنسةتقانمهههرنسةشهههر مرنن-ن-,

ند اسلنا نآلحنطقة رنسةدرسارن ناسةت رانىشجن اةنتشكنسة ة رنلحنسةقانمرن
 حدود البحث: -1-4

ةطلزل ههرنذ ن ههزرنسةاس  ههرنلههحنندسرمههرسا زقمههرنةطقة ههرنسةدرساههرننزةلههدادنتتط هه نسةلههدادنسةط
(ْننشههطز  ،نانةههحنةهها ن,,-ن,,:3,سةتههز نسةتقههانحنطههانسة ههرسضننههماندس رتههحنىههر ن)

اطههانسةشهههرضنطلزل هههرن ن(ْننشهههر ز ،نتلههدهزنطهههانسةشهههطز نطلزل ههرناساهههةن,, 14ههه4, 11)
اههحنناطلزل هرنسة زداهمراطهانسةاهربن ناسةط قهجناطهانسةتقهابنطلزل هرنسةنرهرةن نطمازان
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ناتطههزةح%ن(نطههان,)نرنطههزنقاههن  ن ,(ن هه ن333,,طاههزلتهن)نط زقمههز ننههذةكنتشهها نلمههزسن
(ن  اهههمرن1تت هههاانطلزل هههرنذ ن هههزرنطهههان) ن(, ههه ن,31 1,1سةنزةاهههرن)نطاهههزلرنسة هههرسض

ن(ن ,ا)(ن,(نقزلمرن طزنطنمانلحنسةنرمةرن)1,ا)
رههارىنتط شههتنسةلههدادنسةزطزقمههرنةشدرساههرنننههدارةنطقزنمههرننسطههزنسةلههدادنسةزطقمههرنةشنلههثنل ههد

ن  ن(3,3,-3,3,ناقر(ناس  رننمان),, طدهزن)
 مسوغات البحث: -1-5

ت طهههانطاهههاغزتنسةنلهههثنلهههحنسةت هههرانىشهههجننرهههز سنسةرمهههزحنسةتقانمهههرنسةشهههر مرناط رلهههرن
قانرنت رسرهزنىشجنطلزل رنذ ن زرن ن طزناانهذانسةقاهنرنتتنهزماناتنتشهانزطزقمهز ناط زقمهز ن

سةطاااعننامرنسةارها نسةهجنططزنمتةشبناة ز نق رةنشطاةمرنةتل مضنل  ند مضنةطتةشنزتن
 مفمههرنسةتقنهه ننأا ههزتنهنههابنات ههرسرنهههذانسةرمههزحنطههاننههة نررههدنسةط ههزهرنسةتههحنتاههنضن
ىطشمرنسة نهابناسةط هزهرنسةطرهزلنرنة هزن نههذسنطه نطهزن هدنتتاره ناةمههنسةدرساهرنطهانرنهةن

ننىة رنط قامرننمق زنانماننت رسرنسرتفزعنط د تنسةرةانرنسةقانمرنطانت رنسنرى 
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 ( موقع محافظة ذي قار من العراق1خريطة )

ن
(، 1000000:1المصدر: الهيئة العامة لممساحة، خريطة العراق اإلدارية، مقياس)

 2007بغداد ، 
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 ( المحطات المناخية المشمولة في الدراسة1جدول )ننننننننننننننن

ن
 سةطلةر

نةنسةةا ن
 )شر ز (

دس رةنسة ر ن
 )شطز  (

سرتفزعنسةطلةرنىانطاتاىن
 سةنلرن) (ناةع

ن1 , ,, 1, 11نسةقزررمر

ن

ن  
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 ( المحطات المناخية المشمولة في الدراسة2خريطة )

ن

 ومن خالل االعتماد عمى: Arc Gis  المصدر : عمل الباحث باالستعانة بالبرنامج 

جمهورية العـراق ووزارة المـوارد المائيـة والمديريـة العامـة لممسـاحة وقسـم انتـاج   -1
 .     1000000:1الخرائط و خريطة العراق مقياس 
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 منطقة الدراسة:الرياح الجنوبية الشرقية عمى  هبوب  تكرارالتباين الزماني والمكاني ل
 %(4 3(ناتش  نقانرن)1,-,,مقلررنهنابنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرننمانسةدرترن)نن

ان هههههزنلهههههحنط دطهههههرنمت هههههررنهنطقة هههههرنسةدرساهههههرنطهههههاننهههههمانستتزههههههزتنسةرمهههههزحنسة زنهههههرنلهههههاضن
نر سةطقنفازتنسةتن ام

ن
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 :لمرياح الجنوبية الشرقيةتباين االتجاه الساعي  -1
حن ناهههحنتتلههددنالههضنسةشههطز نزم ههرانستتههزانسةرمههزحننأقهههنس تتههزانسةههذ نت ههبنطقهههنسةرمههنننن

سةتارسلحنناتات ط نسةدرتزتنةتلدمدنستتزانسةرمهزحننرهارةنسدضنطهانس تتزههزتنسةتارسلمهرن
(نطه ةن11(نلزةدرتهرن)13,اناساةت زنمط انتلدمهدنستتهزانسةرمهزحنلاهبندرتهزتنسةهدس رةن)

(نت قههههحنسةرمههههزحنسةشههههر مرن    اه ههههذسنن مههههرن33ت قههههحنسةرمههههزحنسةشههههطزةمرنسةشههههر مرناسةدرتههههرن)
 نتشههه دنطقة هههرنسةدرساهههرنتاممهههرستنطلاااهههرنلهههحنستتهههزانسةرمهههزحنسةتقانمهههرننن(,)س تتزههههزت

(نسانطقة ههرن,انلرهه ناآنههرن نسذنمتنههمانطههانسةتههدا ن)سةشههر مرننههة ناههزىزتنسةمهها نانههم
سةدرساههرنتشهه دنتامههرستناتنزمقههزتنلههحنت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنط زقمههز نازطزقمههز ننههمان

طلةهرنسةقزرهرمرنامط هانسانم هزىنههذسنلهحنازىزتنسةما ن نلط زقمز نمنتشانط د نت رسرهزن
س نتةانسةهجنةنم هرناهةعنسةطقة هرن هذةكنس نهتةانلهحن هم نسةاهاةنسةتها نادرتهزتن
سةلههههرسرةن نسذسنسانسنههههتةانسةتازم ههههزتنسةاههههاةمرننههههة نسقت ههههز نسةشههههطسنسة ههههزهر نت هههه ن
طقة رنسةدرسارناطانطقة رنسةت ز ننمانطرس زنسةااةنسة زةحنشطز  نلحنسارانزناسةااةن

سةئنتقانز ن نانزةتزةحنسرنلتنلش رنار ننمانسةاااةنسةاسة رنلحنسةنلهرنسةطتااهةنسةان
اسةنشمانسة رنحنططزنازىدنذةكنىشجنت  نسةطقة رنططرس نةشطقنفاهزتنسةتامهرنسةطتااهةمرن

سطهزنزطزقمهز ننلهأانسةتنهزمانسةلهرسر نمتن ههنتنهزماننن(,)سةطتت رنقلانسةشرضناسةتقهابنسةشهر حن
زنم د نذةهكنسةهجنزمهزدةنطقلهدرنسةاهاةنلتهزدسدناهرىرنسةرمهزحنلحن م ننسةااةنسةتا ننطط

امتامرنستتزه زنسماهز ن ن طهزنسانطهرارنتن هزتنهاس مهرنسانطقنفاهزتنتامهرن  قهز نسةق هزرن
(نسان,(ناشه  ن),طط انسانمامرنطانستتزهزتنسةرمزحناارىت ز ناذنمةل نطهانتهدا ن)

نتنط هد تنهد نزتنسةمها نسذنتنتشهاننط هد ت زنلاهبناهزىسةشهر مرننت هرسرنسةرمهزحنسةتقانمهرن
سذننشههه نط هههد نن21GMT)سةاهههزىرن)لتهههجن(ن06نGMTسةاهههزىرن)نطهههاننزةتزسمهههدننهههد  ننت هههرسر

تأنههههذننزةتزسمههههدن ذنلههههحنطلةههههرنسةقزرههههرمرن ننن15GMT))ىقههههدنسةاههههزىرن(نن4 1,سةت ههههرسرن)
نهة ناههزىزتنسةق هزرنسنتههدس  نطهاناههزىزتنسةشههراضنةتره نذرات ههزنلهحناههزىزتنسة  مههرةن ن
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 ه نتنهد نن هدنسةاهزىرننت تربنلمهندرترنلرسرةنسة اس نطهانق زمت هزنسة  طهجاهانسةا تنسةذ ن
سة زة ههرن  ههرس ننز قنفههز نسةتههدرمتحنةترهه ناةههجنلزةههرنطههانسة ههدا نسةقاههنحنىقههدنطقترههان

لمثننش نسدقجنط د نت رسرنة زنننسةشم نىقدطزنت تربندرتزتنسةلرسرةنطانق زمت زنسةرارى
نن لحنطلةرنسةقزررمر(ن1 1,(ننط د ننش ن)00نGMTىقدنسةرردةنن)

 ةلرياح الجنوبية الشرقية عمى محطلهبوب ا (GMT)لتكرار الساعيمعدل ا  (2جدول)
 (2020 -2010) ةالناصرية لممد

 
 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

سةطردر:نطانسةنزلثننز ىتطزدنىشجننمزقزتنسةرردنسةازىمرن تتزاناارىرنسةرمزحنةشطدةن
(ن نسة م ههرنسة زطههرنةءقههاس نسةتامههرناسةررههدنسةزةزسةههح ن اهه نسةطقههزخ ننمزقههزتن3,3,-3,3,)

ننننننننننننننننننننغمرنطقشارة 

نت رسرنسةرمزحنسةرردة
GMT00 ,1 1 
GMT03 ,4 , 
GMT06 ,, , 
GMT09 ,, , 
GMT12 ,1 , 
GMT15 ,1 4 
GMT 18 ,, 3 
GMT21 ,3 1 
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محطة  لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية عمى  (GMT)الساعي معدل التكرار(1شكل)
 (2020 -2010لممد )الناصرية 

ن
 (2باالعتماد عمى جدول) المصدر: من عمل الباحث

 
 تباين اتجاه الرياح الشهري: -2

تش دنطلةرنسةدرسارنتنزمقز نط زقمز ننازطزقمز نلحنسةط د تنسةشه رمرنةت هرسرنسةرمهزحنسةتقانمهرن
ت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرن(نسانن,(ناشهه  ن),زطزقمههز نلمههثنم  ههرنطههانسةتههدا ن)لسةشههر مرن ن

طههانشهه رنتشههرمانس ا ناماههتطرنلتههجنشهه رنطههزمسن نننههد س ننسةشههر مرنمنههد ننزةزمههزدةنتههدرمتمز ن
 انهههذانس شهه رنتشهه دنلر ههرنسةطقنفاههزتنسةتامههرنسةطتااههةمرناسةاههادسقمرناسةطقدطتههرن ن

لهاضنطقة ههرنسةدرساههرنلمهزدسدنت ههرسرنههذانسةرمههزحنلههحننmT)ات هرسرنسة تهه نسةطدسرمهرنسةنلرمههرن)
 دطرنسةطقنفازتنسةتامرنسةتن امهرن تهز نطهانسة ته نسة اس مهرنسةاهزن رنسةتهحنتت هد ننشه  نط

 نسذناهتشتنن(,) تشرندسل رنطانسةنشهمانسة رنهحننزتتهزانسةتن هرنسةدسل هرنةشطهقنف نسةتن ها ن
سذسرنن) هههزقاانسة هههزقحن نشهههنزةن نشههه ر ت هههرسرنة هههزننهههة ننط هههد ننسةقزرهههرمرنسىشهههجنرطلةههه

(نىشههههجنسةتههههاسةح نسطههههزنسدقههههجن3 ,, نن, 3, نن3 ,, ن, ,,)نتنشاههههنتنط ههههد ن(اقماههههزا
ط د تنةت رسرنسةرمهزحنسةتقانمهرنسةشهر مرنل هدناهتشتنطلةهرنسةقزرهرمرنسدقهجنط هد نت هرسرن

امرته ناهنبنن(نىشهجنسةتهاسةحن 1 ,, نن1 ,,ة زننة نش ر نلزمرساناتطهازنسذننشاهتن)
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 تشههههرنسةطدسرمههههرنذةههههكناةههههجنسقلاههههزرنسةطقنفاههههزتنسةتامههههرنسةطقفههههردةناسةطقدطتههههرناسق ةههههزعنسة
ن(ناطقنف نcT(نىانسة رسضنانااىهنةتأ مرنسة تشرنسةطدسرمرنسة زرمرن)نmTسةنلرمرن)

سةهههههجنت هههههر نسةطلةتهههههمانسةطهههههذ ارتمانألقهههههاسعن نهههههرىنطهههههانننزااهههههزلرسةق هههههدنسةطااهههههطحن ن
ستتزهههزتنسةرمههزحنسةاههةلمرنقتمتههرنةةناغرسلمههرنسةطقة ههرناتطر ههزنطقههزةضنسةاههاةنسةطرتفهه ن

ن ن(1)لا  طزنططزن دىناةجنسقنفز نط د نسةت رسرنلم طز
ة ( معدل التكرار الشهري لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية عمى محط3جدول)

 (2020 -2010)  لممدةالناصرية 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

نن
ن

ن

سةرردنسةازىمرن تتزاناارىرنسةرمزحنةشطدةنسةطردر:نطانسةنزلثننز ىتطزدنىشجننمزقزتن
(ن نسة م ههرنسة زطههرنةءقههاس نسةتامههرناسةررههدنسةزةزسةههح ن اهه نسةطقههزخ ننمزقههزتن3,3,-3,3,)

نغمرنطقشارة 

 تكرار الرياح الشهر
 3و31 كانون الثاني

 8و33 شباط
 1و30 اذار

 9و31 نيسان
 4و29 مايس
 5و12 حزيران
 4و11 تموز
 9و13 اب

 1و21 ايمول
 3و13 تشرين االول
 4و15 تشرين الثاني
 8و17 كانون االول
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 الناصرية ة(معدل التكرار الشهري لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية عمى محط2)شكل
 (2020 -2010لممدة ) 

ن
 (3باالعتماد عمى جدول) المصدر: من عمل الباحث

 
 تباين اتجاه الرياح السنوي: -3

سانت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنم ههاانطتنزمقههز ننههماناههقرناسنههرىنقتمتههرنةشتذنهههذبنننننن
سةلزر نلحنسةطق اطزتنسةااةمرنسةطنتشفرنسةطاننرننة نابنههذانسةرمهزحنااهمزدت زنىشهجن

سانسىشهههجنط هههد نت هههرسرناهههقا ن(ن,(ناشههه  ن)1طقة هههرنسةدرساهههرن نسذنمتاهههعنطهههانتهههدا ن)
لمثننش نن3,1,ان3,3,ةشرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنىشجنطقة رنسةدرسارنات نلحنىزطحن

لهههحنلهههمانسدقهههجنط هههد نت هههرسرناهههقا نن سةتهههاسةحن(نىشهههجن1 1,ن , 4,سةط هههد ن ههه نطق طهههزن)
لمهثننسةقزرهرمرننرةطلةهن3,3,ان3,4,ةشرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنت نتاتمشهنلحنىزطحن

اان(نىشههجنسةتههاسةحن نام  ههرنطههانسةتههدا نسماههز ن1 3, نن3 ,,)اههتشتنط ههد تننشاههتن
تنههزمانسةت ههرسرستنسةاههقامرنمرتهه ناةههجنتذنههذبنت ههرسرنسةطق اطههزتنسةاههاةمرنسةطاههننرنة نههابن

 .طانسةرمزحنهذسنس تتزا
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 الناصرية  ةلرياح الجنوبية الشرقية عمى محط(المعدل السنوي لتكرار ا4جدول )
 (2020 -2010لممدة)

ن
ننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 
 
 

صـدر: مــن الباحــث باالعتمــاد عمــى بيانــات الرصــد الســاعية التجــاه وســرعة الريــاح الم
ـــيو قســـم 2020-2010)لممـــدة  ـــة والرصـــد الزلزال ـــواء الجوي ـــة العامـــة لان ( و الهيئ

 المناخو بيانات غير منشورة.
 
 

 تكرار الرياح السنة
 5و21 2010
 4و23 2009
 2و27 2010
 5و22 2011
 3و23 2012
 4و24 2013
 5و25 2014
 2و25 2015
 9و23 2016
 3و21 2017
 5و18 2020
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 :تباين االتجاه الفصمي -
(ن ان ىشههجنط ههد نت ههرسرنلرههشحنةشرمههزحننسةتقانمههرن1(ناسةشهه  )1م  ههرنطههانسةتههدا )ننننن
سةشهتز ناطهان هه نرنلهحنطقة هرنسةدرساهرنته نتاهتمشهننهة نلره نسةرنمه ن نمشمههنلره نسةشهر م

(ننهههأان1امةلههه نطهههانسةتهههدا ن)ن لرههه نسةنرمهههان،نلهههحنلهههمانتهههز نلرههه نسةرهههمان نمهههرس ن
(ننلههحن1 3,ط ههد تنهنههابنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرننههة نلرهه نسةرنمهه نننشهه نط ههدة زن)

طلةرنسةقزررمرنام هزىناهنبنذةهكنسةهجناهمةرةنسةطقنفاهزتناسةطرتف هزتنسةتامهرنسة زدطهرن
ستتزهزتنسةرمزحنلحنطقة رنسةدرسارننهة نلرهشحنسةرنمه ناتترانطانسةنلرنسةطتااةن نن

اسةنرمهههاننأق هههزنطت شنهههرنناهههنبنسةهههدارتمانسةشهههتامرناسةرهههمفمرناىهههد ن نهههزتناااهههاحنطرس هههزن
 نسطزنلهحنلره نسةشهتز نل هدننشه نط هد نسةت هرسرنسةاهقا نةشرمهزحنسةتقانمهرنن(1)سةااةنسةتا 

ن (نلحنطلةرنسةقزررمرن1 4,سةشر مرن)
 الناصرية ةالفصمي لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية عمى محط(معدل التكرار 5جدول)

 (2020-2010لممدة )

 تكرار الرياح االشهر الفصل

 الشتاء

 8و17 1ك
 3و31 2ك

 8و33 شباط
 9و27 المعدل الفصمي

 الربيع

 1و30 اذار
 9و31 نيسان
 4و29 مايس

 4و30 المعدل الفصمي
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ن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

سةطردر:نطانسةنزلثننز ىتطزدنىشجننمزقزتنسةرردنسةازىمرن تتزاناارىرنسةرمزحنةشطدةن
نمزقههزتن(ن نسة م ههرنسة زطههرنةءقههاس نسةتامههرناسةررههدنسةزةزسةههح ن اهه نسةطقههزخ ن3,3,-3,3,)

نغمرنطقشارة 
  

 الصيف

 5و13 حزيران
 4و11 تموز
 9و13 اب

 9و12 المعدل الفصمي

 الخريف

 1و21 ايمول
 1و12 1ت
 4و15 2ت

 2و16 المعدل الفصمي
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 الناصرية ةلرياح الجنوبية الشرقية عمى محط( معدل التكرار الفصمي لهبوب ا4شكل)
 (2020-2010لممدة )  

نن
 (5باالعتماد عمى جدول ) الباحثالمصدر: من عمل 

 نهههذسنسةفرهه ناةههجنامرتهه ناههنبنسرتفههزعنط ههد تنسةت ههرسرناةههجنسزدمههزدنت ههر نسة ههرسضننههة
طهههانسةنلهههرنسةطتااهههةنسةتهههحنت هههبنلهههحنناسةطقنفاهههزتنسةتامهههرنسة زدطهههرنرسةطرتف هههزتنسةتامههه
 نا ههدنتههز نلرهه نسةنرمههانلههحنسةطرتنههرنسة زة ههرنطههانلمههثنن(1)تقانمههرنشههر مرط ههدطت زنرمههزحن

(ن, 1,)طقة ههرنسةدرساههرنط ههد نسةت ههرسرنسةفرههشحنةشرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنلمههثننشهه نلههحن
اههنبنذةههكنسةههجنندسمههرنطههرارنسةطقنفاههزتنسةطتااههةمرن نطهه نطههرارنسة تشههرنسة اس مههرننرتهه ام

(ننههة نهههذسنسةفرهه نسة زدطههرنطههانسةطلههمةنسة قههد نسةتههحنتطههرنىشههجنmTسةطدسرمههرنسةنلرمههر)
سةنلههرنسة رنههحنا هه نسةنشههمانسة رنههحناترهه نسةههجنسة ههرسضنلمههثنت ههااناههننز نلههحنق هه نسةههدا ن

 نسطههزنلههحنلرهه نسةرههمانل ههدناههت نسدقههجننن(4)اسةرةانههرنطههانسةنشههمانسة رنههحنسةههجنسة ههرسض
(ن3 ,,ط هههد نلرهههشحنةت هههرسرنسةرمهههزحنسةتقانمهههرنسةشهههر مرنل هههدننشههه نلهههحنطلةهههرنسةقزرهههرمرن)
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 الخريف الصيف الربيع الشتاء

 الناصرية



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العذد / الثالثالمجلذ  مجلة الذراسات المستذامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
692 

ام ههادناههنبن شههرنت ههرسرنهنههابنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنلههحنلرهه نسةرههمانسةههجنسقلاههزرن
رمهههرنسةطقنفاهههزتنسةتامهههرنسةطتااهههةمرناسةاهههادسقمرناسةطقدطتهههرناسق ةهههزعنت هههرسرنسة تشهههرنسةطدس

(ناطقنف نcT(نىانطقة رنسةدرسارنانااى زنسةجنسة تشرنسةطدسرمرنسة زرمر)mTسةنلرمرن)
نسة قدنسةطااطح 

 تكرار الرياح الجنوبية الشرقية في معدالت الرطوبة النسبية:تأثير ــــــ 
التكـــرار الســـاعي لهبـــوب الريـــاح الجنوبيـــة الشـــرقية فـــي معـــدالت الرطوبـــة تـــأثير ــــــــ 

 النسبية:
سةرةانرنطانسة قزررنسةطقزنمرنسةتحنة زندارنلحنتلدمهدننرهز سنسةطقهزخن نات هرانت دن

سةرةانههههرنسةقاههههنمرننأق ههههزنسةقاههههنرنسةط امههههرنةط ههههدسرنننههههزرنسةطههههز نسةطاتههههادنل ههههة نلههههحنسة ههههاس ن
)سةرةانرنسةطةش ر(نلحندرترنلرسرةنط مقرنسةهجنط هدسرنطهزنماهتةم نسة هاس نلطشهرنطهانننهزرن

 ناتتنهزمانقاهبنسةرةانهرنسةقاهنمرنن(3)حنقفهسندرتهرنسةلهرسرةسةطز نسةجنلدنسةتشن نسةطةشضنله
لحنسة رسضنلابنلرا نسةاقرنلمثنترل نلحنلر نسةشتز نط نسقنفز ندرتزتنسةلرسرةن
نناههنبن اسرتفههزعنط ههد تنسةتاههز ةنسةطةههر نناتههقنف نرههمفز نلمههثنمرههنعنسة ههاس نتههزا 

 نتتنههزمان(3)سةطز مههرس رتفههزعنلههحندرتههزتنسةلههرسرةنناسنت ههزدنسةطقة ههرنىههانتههأ مرنسةطاههةلزتن
ط ههد تنسةرةانههرنسةقاههنمرنسةطرههزلنرنةشرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنلههحنطلةههرنسةقزرههرمرنناذن

(ن انط د تنسةرةانرنسةقانمرنتات نتنزمقز نطشلا ز نط ن1(ناسةش  )1متنمانطانسةتدا ن)
ستتههههزانسةرمههههزحنسةتقانمههههرنسةشههههر مرن ذناههههت ن ىشههههجنط ههههد نةشرةانههههرنسةقاههههنمرنىقههههدنسةررههههدةن

(00GMT(نتشم ههزنسةررههدةن)(03GMT(نىشههجن3 11%ن(نا)1 ,1نط ههد تننشاههتن)ن%
طرارنسةطقنفازتنسةتامرنسةتن امرننىشجنطقة رنسةدرساهرننامرت نانبنذةكنسةجنسةتاسةح 

اذنتانبننسةتن رنسةدسل رنةشطقنفاهزتنهنهابنرمهزحنتقانمهرنشهر مرنت هاانطلطشهرنن طمهزتن
ن(نط د تنرةانرن06GMTاسةرردةن)ن21GMT)  نتشم زنسةرردةن)ن ن(3,)رةانرن نمرة
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%(نىشهههههههههجنسةتهههههههههاسةحن ننمقطهههههههههزناهههههههههتشتنسةررهههههههههدةن1 11%(نان)3 11قاهههههههههنمرننشاهههههههههتن)
((12GMT(15%(نتشم ههزنسةررههدةن)3 3,ط ههد تنرةانههرنطقنفاههرننشاههتنGMTطههان)

 ذن%( ن, ,,لمههثن  هه نط ههد نةشرةانههرنسةقاههنمرناذننشهه نىقههدهزنط ههد نسةرةانههرنسةقاههنمرن)
سةارابنناهانطهزنن هدنسةاهزىرننزةتزسمدنسنتدس  نطانازىزتنرنط د تنسةرةانرنسةقانمنتأنذن

 نىقدطزنت تربندرتزتنسةلرسرةنطهانق زمت هزنىقدنطقترانسةم نةتر نذرات زنسة زة رن  رس ن
سنتهههدس  نطهههاناهههزىزتنننهههة ناهههزىزتنسةق هههزرن ههه نتنهههد ننز قنفهههز نسةتهههدرمتح ننسةرهههارى

 هتنسةهذ نت تهربنلمههندرتهرنلحنازىزتنسة  مهرةن ناههانسةانسةجن   نط د نسةشراضنةتر ن
ن لرسرةنسة اس نطانق زمت زنسة  طج

( المعدالت الساعية لمرطوبة النسبية  )%( المصاحبة لهبوب الرياح 6جدول )
 (2018-2010الجنوبية الشرقية في محطة الناصرية  لممدة )

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 

مــن عمــل الباحثــة باالعتمــاد عمــى بيانــات الرصــدة اليوميــة التجــاه وســرعة  المصــدر:
( الهيئـــة العامـــة لالنـــواء الجويـــة والرصـــد  2018-2008الريـــاح الســـطحية لممـــدة)

نالزلزالي ، قسم المناخ،  بيانات غير منشورة

نط د نسةرةانرنسةقانمرن%نسةرردة
GMT00 1, 1 
GMT03 11 3 
GMT06 11 1 
GMT09 ,1 , 
GMT12 ,3 3 
GMT15 ,, , 
GMT 18 1, , 
GMT21 11 3 
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( المعدالت الساعية لمرطوبة النسبية  )%( المصاحبة لهبوب الرياح الجنوبية 5)
ن (2018-2010الشرقية في محطة الناصرية  لممدة )

ن
ن(6المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

ن
ن:نأثر التكرار الشهري لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية في معدالت الرطوبة النسبية

(نسانط ههد تنسةرةانههرنسةقاههنمرنتتنزمقههز نزطزقمههز ننههة ن1(ناسةشهه  ن)4)نم  ههرنطههانسةتههدا 
 ش رنسةاقرن نل دناتشتنط د تنىزةمرنةشرةانرنسةقانمرننة ن ش رنسةفره نسةنهزردنطهان
سةاقرناسةذ نمطتهدنطهانشه رنتشهرمانسة هزقحنلتهجنق زمهرنشه رنآذسرن ناذنترسالهتنط هد ت زن

(ن ان ىشههجن4زنامتاههعنطههانسةتههدا ن)%(ن طهه, 13-3 3,نههة نهههذانس شهه رنطههزننههمان)
ط دسرنةشرةانرنسةقانمرنلحنسةفر نسةنزردنم ااننة نش ر ن زقاانس ا نا زقاانسة هزقحنن

%(ن, 13 ننن, 11لمههثناههتشتنسةرةانههرنسةقاههنمرننههة نهههذسنسةشهه رمانط ههد تننشاههتن)
 ن انهذانس ش رنتش دنلر رنسةطقنفازتنسةتامرنىشجنسةتاسةحنام ادنانبنذةكنسةجن ا

لههاضنطقة ههرننmT)سةطتااههةمرناسةاههادسقمرناسةطقدطتههرن نات ههرسرنسة تهه نسةطدسرمههرنسةنلرمههرن)
لهحنط دطهرنسةطقنفاهزتنسةتامهرنسةتن امهرننسةتقانمهرنسةشهر مرننسةدرسارنلمهزدسدنت هرسرنسةرمهزح
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 تز نطانسة ت نسة اس مرنسةازن رنسةتهحنتت هد ننشه  ن تشهرندسل هرنطهانسةنشهمانسة رنهحننزتتهزان
 اذن انسةنشهههمانسة رنهههحنةههههنتهههأ مرن نمهههرنلهههحنسرتفهههزعننةشطهههقنف نسةتن ههها سةتن هههرنسةدسل هههرن

ط هههد تنسةرةانهههرنسةقاهههنمرنمنهههرزنىقهههدنهنهههابنسةرمهههزحنسةتقانمهههرنسةشهههر مرناسة تشهههرنسةطدسرمهههرن
سةنلرمههرنسةتههحنتاههنبنسرتفزىههز نقاههنمز نةشرةانههرنلههحنطقة ههرنسةدرساههرن اههمطزنىقههدنهنان ههزنلههحن

زنمنهد ناره نتهأ مرنسةنشهمانسة رنهحن طاهةعنط دطرنسةطقنفازتنسةتامهرنسةتن امهرنا انطه
طز حنسةجنطقة رنسةدرسارنرغ نن دنسةطازلرنهانسقفتزحنطقة رنسةدرسارنىشمههننهأر ناه شمرن
طقناههةرن)سةاهه  نسةراههانحن(ناهههذسنطههزناهه  ن طههرنتاغهه نسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنسة زدطههرن

(نسةجن4امشمرنسةتدا ن)نن ن(,,)طقهناسة تشرنسةطدسرمرنسةنلرمرنااراة زنسةجنطقة رنسةدرسار
 انط ههد تنسةرةانهههرنتتقهههز سنلهههحنطقة هههرنسةدرساهههرنطهه نت هههد ن شههه رننسةفرههه نسةلهههزرنطهههان
سةاههقرناسةههذ نمنهههد نطههانشههه رنقماههزانلتهههجنشهه رن مشههها ن نام  ههرننهههأانط ههد تنسةرةانهههرن
سةقانمرنتتقز سننش  ناساعننة ن شه رنلزمهرساناتطهازناآبن ناة ق هزنتتقهز سننشه  ن

 ذناهههت نههههذسنسةشههه رن  ههه نط هههدسرنةشرةانهههرنسةقاهههنمرننط هههد ننشههه نن نمهههرننهههة نشههه رنتطهههاز
%(نامرته ناههنبنذةهكنسةههجنسرتفهزعندرتههزتنسةلهرسرةنناةهها ناهزىزتنسةق ههزرننههة ن, ,,)

 شههرنت ههرسرنهنههابنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنلههحنلرهه نسةرههماننهههذسنسةشهه رننزااههزلرنسةههج
طتهههرناسق ةهههزعنت هههرسرنسقلاهههزرنسةطقنفاهههزتنسةتامهههرنسةطتااهههةمرناسةاهههادسقمرناسةطقدناهههنبن

(نىههههانطقة ههههرنسةدرساههههرناناههههاى زنسةههههجنسة تشههههرنسةطدسرمههههرنmTسة تشههههرنسةطدسرمههههرنسةنلرمههههرن)
ننن ن(,,)(ناطقنف نسة قدنسةطااطحcTسة زرمر)
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التجاه الرياح المصاحبة )%( ة النسبية المعدالت الشهرية لمرطوب( 7جدول )
 (2020-2010محطة الناصرية لممدة )ي فالجنوبية الشرقية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مــن عمــل الباحثــة باالعتمــاد عمــى بيانــات الرصــدة اليوميــة التجــاه وســرعة  المصــدر:
( الهيئـــة العامـــة لالنـــواء الجويـــة والرصـــد  2018-2008الريـــاح الســـطحية لممـــدة)

 الزلزالي ، قسم المناخ،  بيانات غير منشورة

 الشهر
معدل الرطوبة النسبية 

 % 
 1و58 كانون الثاني

 1و49 شباط
 8و38 اذار

 9و36 نيسان
 2و31 مايس
 9و19 حزيران
 3و12 تموز
 8و18 اب

 1و20 ايمول
 4و33 تشرين االول
 9و44 تشرين الثاني
 3و56 كانون االول
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المصاحبة التجاه الرياح الجنوبية )%( ة النسبية المعدالت الشهرية لمرطوب( 6شكل )
 .(2020-2010ي محطة الناصرية لممدة )فرقية الش

 
 (7عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )المصدر من 

اطههانستهه نس  ههزرنطههدىنسة ة ههرننههمانت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرناط ههد تنسةرةانههرن
سةقانمرنسةطرهزلنرنة هزنل هدنته نساهتندس نط زطه نس رتنهزةننمراهاانة مهزسن هاةنههذانسة ة هرن

اتههادنىة ههرنى اههمرناهه مفرنقاههنمز ننههمانت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرننل زقههتنسةقتههز ا
نن(-,11 3)اط هد تنسةرةانهرنسةقاههنمرننهة نلره نسةشههتز نلمهثننشاهتن ههاةنههذانسة ة ههر

 طزننة نلر نسةرنم نل دن زقتنسةقتز اناتادنىة رنةردمهرنطتااهةرننهمانت هرسرنسةرمهزحن
الهههحن( 1,4 3لمهههثننشاهههتن هههاةنسة ة هههرن) رسةتقانمهههرنسةشهههر مرناط هههد تنسةرةانهههرنسةقاهههنم

لر نسةرمان زقتنقتز انسة ة رناتادنىة رنةردمرن امرنتدس نلمثننشاتن اةنسة ة هرن
(نا زقهههتنقتهههز انسة ة هههرنلهههحنلرههه نسةنرمهههاناتهههادنىة هههرنى اهههمرن امهههرنلمهههثن,31 3)

نامرت ناهنبنذةهكنسةهجن تههنلهحنسألشه رنسةنهزردةنسةتهحنمهزدسدنلم هز( ن-,41 3نشاتن ات زن)
ت رسرنهنابنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنتزدسدنط  زنت رسرستنس طةزرنانزةتزةحنتقز سن طمهرن
سةرةانهرن طهزنلههحنسألشه رنسةلهزرةننلمرتهه ناهنبن ههاةنسة ة هرنسةةردمهرننههماننت هرسرستنسةرمههزحن
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س طةهزرننهة نههذانتاهز ةنسةتقانمرنسةشر مرناط د تنسةرةانرنسةقانمرنسةجن شرنناسق دس ن
ندرتههرنلرمههرننtestاطههان تهه نسةتأ ههدنطههانط قامههرنهههذانسة ة ههرنتهه ن تههرس نسنتنههزرنن س شهه ر

سةطلاانرنن(t)انطزن انسة مطرنسةطةش رن نتنزرنانطزنسانن(ن31 3)اطاتاىنط قامرنن(3,)
(tcal.)لهههأانذةهههكنمشهههمرنسةهههجننطقة هههرنسةدرساهههرلهههحنن– زقهههتن  نهههرنطهههانسة مطهههرنسةتداةمهههرنن

ارارةن نا نسةفرامرنسةرفرمرنسانلرامرنسة د نططزنمد نىشجناتادنىة رنط قامهرننهمان
سةرمهزحننط قجن نرن انهقزكنىة رنط نترننمانت هرسرن%ن1سةطتامرمانىقدنطاتاىنط قامرن

ن%( ن31اسرتفزعنط د تنسةرةانرنسةقانمرنن  رن)سةتقانمرنسةشر مرن

)بيرسون ( بين تكرار الرياح الجنوبية الشرقية ومعدالت (عالقة االرتباط 8جدول )
الرطوبة النسبية المصاحب لها لكل فصل من فصول السنة  لمدورة المناخية 

  منطقة الدراسة . في 2010-2020

نقاعنسة ة رنط زط نس رتنزة سةقانمرن%نسةرةانرنت رسرنسةرمزح سةش ر سةفر 

 سةشتز 
 , 11 3 4,  زقاانس ا 

نا مفرنقانمز ننى امر ,11 3-  , 13 , ,,  زقاانسة زقح
 , 13 3 ,, شنزة

 سةرنم 
 3 3, , 3, سذسر

 3 1, 3 ,, قمازا طاتنرنطتااةرنةردمر 13,4 3
 , ,, 1 3, طزمس

 سةرما
 3 3, 1 ,, لزمرسا

 , ,, 1 ,, تطاز طاتنرن امرنتدس ننةردمر ,31 3
 3 3, , ,, سب
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 سةنرما
 , ,, , ,, سمشا 

ن امرنى امر ,41 3-  1 ,, 1 ,, تشرمانس ا 
 3 11 , 1,نتشرمانسة زقح

 (.7( و)3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدولين )

ومعدالت لمعالقة بين تكرار الرياح الجنوبية الشرقية  (t) ر(نتائج اختبا8جدول)
 المصاحبة لهاالرطوبة النسبية 

نسةطلةر
سةطةش رنن(t) مطرن

ن)سةطلاانر(
نسةتداةمرن(t) مطرن

سةقتمترنىقدنطاتاىن
ن%31ط قامرن

نط قامر -133 ,ن,33 4نسةقزررمر

 (8) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول

 األستنتاجات:

ساننت رسرنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرنمند ننزةزمزدةنتهدرمتمز ننهدس نطهانشه رنتشهرمان تاعنن-,
س ا ناماههتطرنلتههجنشهه رنطههزمسن ن انهههذانس شهه رنتشهه دنلر ههرنسةطقنفاههزتنسةتامههرن

لههاضنطقة ههرننmT)سةطتااههةمرناسةاههادسقمرناسةطقدطتههرن نات ههرسرنسة تهه نسةطدسرمههرنسةنلرمههرن)
حنط دطهههرنسةطقنفاهههزتنسةتامههرنسةتن امهههرن تهههز نطهههانسةدرساههرنلمهههزدسدنت هههرسرنههههذانسةرمههزحنلههه

سة تهه نسة اس مههرنسةاههزن رنسةتههحنتت ههد ننشهه  ن تشههرندسل ههرنطههانسةنشههمانسة رنههحننزتتههزانسةتن ههرن
سةقزرههرمرنسىشههجنط ههد ننت ههرسرنة ههزننههة نرنسةدسل ههرنةشطههقنف نسةتن هها  نسذناههتشتنطلةهه

 ن, 3, نن3 ,,ن , ,, شهه رن) ههزقاانسة ههزقحن نشههنزةن نسذسرناقماههزا(ننط ههد تننشاههتن)
ن (نىشجنسةتاسةحن3 ,,
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ط نستتهزانط د تنسةرةانرنسةقانمرناتدنسانطقة رنسةدرسارنتات نتنزمقز نطشلا ز نلحنن-,
سىشههجنط ههد نةشرةانههرنسةقاهههنمرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرنننههماناههزىزتنسةمهها ناذنتنههمانسان

(ن ن12GMTىقهههدنسةررهههدةن)ط هههد ن(ننمقطهههزناهههتشتنس ههه ن03GMTىقهههدنسةررهههدةن)ناهههت 
نزةتزسمههدنسنتههدس  نطههاناههزىزتنط ههد تنسةرةانههرنسةقاهنمرننتأنههذنذةههكنسةههجن اننام هادنسةاههنبن

 نىقههدطزنىقههدنطقترههانسةمهه نةترهه نذرات ههزنسةاههرابنناهههانطههزنن ههدنسةاههزىرنسة زة ههرن  ههرس ن
نههههة نن هههه نتنههههد ننز قنفههههز نسةتههههدرمتح ننت تهههربندرتههههزتنسةلههههرسرةنطههههانق زمت ههههزنسةرههههارى

لهحناهزىزتنسة  مهرةن نسةهجن  ه نط هد نىزتنسةشهراضنةتره نسنتدس  نطانازنازىزتنسةق زر
ن جاهانسةا تنسةذ نت تربنلمهندرترنلرسرةنسة اس نطانق زمت زنسة  ط

 ىشهجنط هدسرنةشرةانهرنسةقاهنمرنلهحنسةفره نسةنهزردنم هااننهة نشه ر ن هزقااناتدنسانن-,
اهتنس ا نا زقاانسة زقحننلمثناهتشتنسةرةانهرنسةقاهنمرننهة نههذسنسةشه رمانط هد تننش

 ن انههههذانس شههه رنتشههه دن%(نىشهههجنسةتهههاسةحنام هههادناهههنبنذةهههكنسةهههجن ا, 13 ننن, 11)
لر هههرنسةطقنفاهههزتنسةتامهههرنسةطتااهههةمرناسةاهههادسقمرناسةطقدطتهههرن نات هههرسرنسة تههه نسةطدسرمهههرن

لههحنط دطههرننسةتقانمههرنسةشههر مرننلههاضنطقة ههرنسةدرساههرنلمههزدسدنت ههرسرنسةرمههزحنmT)سةنلرمههرن)
 تههز نطههانسة تهه نسة اس مههرنسةاههزن رنسةتههحنتت ههد ننشهه  ن تشههرننسةطقنفاههزتنسةتامههرنسةتن امههر

ن ندسل رنطانسةنشمانسة رنحننزتتزانسةتن رنسةدسل رنةشطقنف نسةتن ا 

  هههرننهههأانط هههد تنسةرةانهههرنسةقاهههنمرنتتقهههز سننشههه  ناساهههعننهههة ن شههه رنلزمهههرسانن-1
اتطههازناآبن ناة ق ههزنتتقههز سننشهه  ن نمههرننههة نشهه رنتطههازن ذناههت نهههذسنسةشهه رن  هه ن

%(نامرتههه ناهههنبنذةهههكنسةهههجنسرتفهههزعندرتهههزتن, ,, هههدسرنةشرةانهههرنسةقاهههنمرننط هههد ننشههه ن)ط
 شهرنت هرسرنهنهابنسةرمهزحننسةلرسرةنناةا نازىزتنسةق زرننهة نههذسنسةشه رننزااهزلرنسةهج

سقلاهههزرنسةطقنفاهههزتنسةتامهههرنسةطتااهههةمرنناهههنبنسةتقانمهههرنسةشهههر مرنلهههحنلرههه نسةرهههمان
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(نىهانطقة هرنسةدرساهرنmTرنسةطدسرمهرنسةنلرمهرن)اسةاادسقمرناسةطقدطترناسق ةهزعنت هرسرنسة تشه
ن (ناطقنف نسة قدنسةطااطحcTانااى زنسةجنسة تشرنسةطدسرمرنسة زرمر)

اتهههادنىة هههرنى اهههمرناههه مفرننمراهههاان  هههرنطهههاننهههة نساهههتندس نط زطههه نس رتنهههزةنن-1
قانمز ننمانت رسرنسةرمزحنسةتقانمرنسةشهر مرناط هد تنسةرةانهرنسةقاهنمرننهة نلره نسةشهتز ن

(نن طزننة نلر نسةرنم نل دن زقتنسةقتز اناتادن-,11 3 (نشاتن اةنهذانسة ة رلمثن
 ىة ههرنةردمههرنطتااههةرننههمانت ههرسرنسةرمههزحنسةتقانمههرنسةشههر مرناط ههد تنسةرةانههرنسةقاههنمر

الحنلر نسةرمان زقتنقتهز انسة ة هرناتهادنىة هرن( 1,4 3لمثننشاتن اةنسة ة رن)
(نا زقهههتنقتهههز انسة ة هههرنلهههحنلرههه ن,31 3 هههرن)ةردمهههرن امهههرنتهههدس نلمهههثننشاهههتن هههاةنسة ة

ن (-,41 3سةنرماناتادنىة رنى امرن امرنلمثننشاتن ات زن)

(ناطاهتاىن3,(ناندرتهرنلرمههن)test_T  رنطانساتندس نسنتنهزرنط قامهرنس رتنهزة)ن-1
سةطرزلنرنة هزنساناط د تنسةرةانرن(ننمانت رسرنسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرن31 3ط قامهن)
(نلهههحنطقة هههرنسةدرساهههرنناس ههه ن-133 ,ه(سةتداةمهههرن)هههt(سةطلاهههانرنس نهههرنطهههان مطهههرن)t مطهههرن)

اط هد تنن(نططزنمهد نىشهجنط قامهرنس رتنهزةننهمانستتهزانسةرمهزحنسةتقانمهرنسةشهر مر,33 4)
نسةرةانرنسةقانمرنلحنطقة رنسةدرسار 

 المصادر

                                                           
 نن,س ردان نةن–ىشحنسلطدنغزق ن نسةتارسلمرنسةطقزنمرن ندسرنسةطامرةنةشقشرناسةتازم نن نىطزانن(,)

ن13, نس,33,
ىشحنطتمدنمزامانس نناىشحن نسط زقمرنساتاة نةز رنسةرمزحنلحن از نسةقزررمرنن)درسارنلحنن(,)

ن ,,, نس,,3, نن ن, نسةطتشدنن1تارسلمرنسةةز رن(ن نطتشرنآدسبنذ ن زرن نسة دد
ىزمزن اةحنلامانسةلامقزا ن نستتزهزتناارعنسةرمزحنسةاةلمرنلحنسة رسضن نرازةرنطزتاتمرنن(,)

ن 13 نس,33,)غمرنطقشارة(ن ن شمرنسةترنمرن نتزط رنسةنررةن ن
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نشا نشز رنشقمش نسةتمزسقحن نسةرمزحنسةشطزةمرنسةارنمرنلحنسة رسضناس رهزنلحنىقرر ندرتزتنن(1)

 ن3,3,ةرنطزتاتمرن)غمرنطقشارةن(ن ن شمرنسةترنمرنةشنقزتن تزط رننادسدن ننسةلرسرةنا طمرنس طةزر نراز
ن 14س

ن ,1،نس333,ىندنسة زمزنةرمعنشرا،نطقزخنسة امت،نط اارنسة  زلرنسةتزط مر،نساا قدرمر،نن(1)
ىزمزن اةحنسةلامقزا ،ننرز سن زهرةنسةر ادنسة اس حنا  رهزنلحنة سنسة رسضناطقزنهن ن(1)

ن 3,, نس333,غمرنطقشارة(ن ن شمرنسآلدسبن نتزط رننادسدن نسةرالرند تارسان)
طزةكنقزررنىنادنسة قزقحناآمزتنقزررنىنادنسة قزقحن نسةتاممرنلحنستتزهزتنسةرمزحنطانسة ةزىزتنن(4)

 نسن3,3, نسةتز نس ا ن نن1,سةتقانمرنلحنسة رسضن نطتشرن شمرنسةترنمرن نتزط رناساةن نسة دد
ن 3,,

نن(3)
 اسناتةنم زتن ندسرنطازطمرنةشةنزىرناسةقشرناسةتازم ن نن–ةلازقحن نطقزخنسة رسضنطرةفجنلةحنس(3)

ن 43 نسن3,3,سةاطزاةن نسة رسضن نسةةن رنس اةجن ن
(10) Muter S.A , Nassif W.G, AL-Ramahy ,Z.A  and Al-Taai,O.T 2020, Analysis of 

Seasonal and Annual Relative Humidity Using GIS for Selected Stations over 
Iraq during the Period(1980-2017) ,Journal of Engineering, 10, pp. 9121-
9135. 
 

ر ننةشطدةناة نهزتانسلطدنسةتنار ن نتذنذبنسةرةانرنسةقانمرناستتزهزت زنلحنطدمقتحننادسدناسةطانن(,,)
ن 3,1, نس34, نتزط رننادسدن ن شمرنسةترنمرن نانرشدن نطتشرنسآلدسبن نسة ددن,,3,-,33,

لارس نىشحنىادةن نسةرمزحنسةتقانمرنسةشر مرناتأ مرهزنلحنسطةزرنطلزل انذ ن زرن نرازةرنن(,,)
  ,3, نس,,3,طزتاتمرن)غمرنطقشارة( نتزط رنذ ن زرن ن شمرنسآلدسبن ن


