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 الملخص

 التغير المناخي لمدينة اربيل من خالل متابعة اتجاهات الدرجات الحرارةدراسة 

 

Abstract 

Study of climate change To the city of Erbil Follow through Extreme temperatures trends 

in the last two decades The city of Erbil , significant changes in the size of its population and urban 
expansion, making the issue of the temperature increase in the issue is a must, and these changes is 
the greater challenges facing the climate and the environment.  

This study aims to identify the temperature trends in the city of Arbil over the last two decades in 
order to prepare for them and take actions that will reduce their harmful effects. 

such a that the subject his importance lies in its theme, represented by climate change and means of 
determine temperatures degrees Which is the most important element of climate  Has its effects on 
other climatic elements and human comfort and its various activities. 

another aspect of the study location of study Represented in Erbil city , Which is the capital of the 
Kurdistan region of Iraq and its largest city. 

In order to achieve the objectives of the study and because of the formula of the subject , We found 
it appropriate tab as follows: - 

first axis: Definition of the study area (the city of Erbil) 

second axis: trends of Monthly And annual temperatures Average  in the city of Erbil. 

third axis: Trends of monthly and annual maximum temperatures average in the city of Irbil. 

fourth axis: trends of monthly and annual minimum temperatures Average in the city of Irbil. 

Study concluded by the most prominent conclusions and some recommendations relating to the 
their subject matter. 

 



 

 

 املقدمة

إن ابرز التغريات املناخية هي  .اإلنسان و أنشطته املختلفةقريبة و بعيدة املدى على  أثارتغريات املناخ و حدوث التقلبات فيه له  أن
 التغريات النامجة يف درجة حرارة اهلواء اليت تؤثر بدورها على العناصر املناخية األخرى .

قياسها بوساطة  أوعن طريق اللمس  فهي الطاقة اليت ميكن الشعور بها السخونة أوبالربودة  اإلحساسدرجة  أنهاتعرف درجة احلرارة على 
سطح تلك  إىلالشمسي الواصل  اإلشعاعمبقدار  األرضمنطقة على سطح  أليةدرجة احلرارة  تتأثراحلسية ، بالطاقةقياس احلرارة لذا مسيت  أجهزة

 فقياأراسيًا و  األرضاحلرارة و مقدار ما تنقل من احلرارة اليت ينتجها  إنتاجعلى خزن و  األرضو زاويته و تركيزه و قابلية تكوينات سطح  املنطقة
 (1). إليهابواسطة قوى نقل احلرارة منها و 

يف العصور املاضية يتعامل و يتفاعل مع  اإلنسانكان  إذارتفاع درجات احلرارة يف املدن و بصورة مستمرة هي وليدة عدة عوامل ،  إن
السابق بعد فرتة وجيزة ، ولكن مع ازدياد عدد وضعه  إىلتتغلب عليه و تعيد التوازن  أنميكن للبيئة  أثارالبيئة بصورة بسيطة ، فما حيدثه من 

 . التأثرياتومل تكن درجات احلرارة بعيدة عن هذه  مدمرة أثارتغريات مناخية ذات  إحداثالسكان و توسع نشاطاته تسبب مع الزمن يف 

ملاواد البنااء    األكثار ، وذلاك نن التوساع املسااحي يعاس انساتخدا        درجات احلرارة كعنصر مناخي مهم بتوسع املسااحي للمادن   تتأثر
( و تعرف هذه املواد بقدرته العالية على امتصاص درجات احلرارة ، وان هذه العملية تضيف كميات مان  الكونكريت، طابوق ، بلوك ، كتل  األحجار)

واليت هلا قدرة اكرب على  األسوديف املدن اليت تسودها اللون  لإلسفلتتعمال املكثف انس إىلكذلك احلال بالنسبة   (2).حرارة اهلواء إىلدرجات احلرارة 
بيئة املادن هاو    إىلالطاقة احلرارية املضافة  أكثرية أنو  (3).اكرب لدرجات احلرارة يف املدن  إنتاج إىلالشمسي ، مما يؤدي  اإلشعاعموجات امتصاص 

درجات احلارارة يف املادن الكابرية اكارب مان مثياتهاا الصاغرية ، كماا يشاري           إنالدراسات  أثبتتداخل املدن ، وقد  لإلنساننتاج الفعاليات املختلفة 
كما ينماو   (4)يرتفع درجات حرارة املدن درجة مئوية واحدة . أضعافبتضاعفه عشرة  إذاثر ارتفاع عدد السكان يف درجات حرارة املدن  إىلالدراسات 

 (5)سكانها . أعدادية يف املدن كنتيجة نرتفاع ظاهرة اجلزيرة احلرار

 تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية :

 تشهد مدينة اربيل تغريًا مناخيًا متمثًا بارتفاع درجات احلرارة . .1

 .أن هذا التغري املناخي ناجم ، بالدرجة األوىل ، عن انتساع املساحي للمدينة و تطور أنشطتها و زيادة عدد سكانها  .2

تقديم صورة عن واقع درجات احلرارة يف املدينة وحتديد طبيعة اجتاهها ضمن  إىلتهدف الدراسة انطاقًا من الفرضيات املذكورة  
و ،  (2229-1993) ألعوا  دينةاجلوية يف امل لألنواء، بانعتماد على بيانات مديرية العامة  خريينخال العقدين ان احليز احلضري هلا

اىل  1991و الفرتة الثانية  1991اىل سنة 1993الفرتة انولي من سنة  متتد فرتات متباينة و 4تقسيم فرتة الدراسة اىل ذلك من خال 
 .  2229اىل سنة  2222و الفرتة الرابعة من سنة  2225اىل  2222و الفرتة الثالثة سنة  2221سنة 

 التالية :لتحقيق هدف الدراسة وجدناه من املناسب تقسيمها اىل احملاور 

 احملور األول تعريف مبنطقة الدراسة ) مدينة اربيل (.1

 .السنوي لدرجات احلرارة يف مدينة اربيل  الشهري و اجتاهات املتوسطاحملور الثاني .2

 .رارة العممى يف مدينة اربيلاحل اتدرجل السنويالشهري و  اجتاهات املتوسط احملور الثالث .3

                                                           
صالح (طارق خضر حسن ، التحليل الجغرافي لخصائص درجات الحرارة في اقليم كوردستان العراق ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية االداب ، جامعة  8

 . 99،ص4009الدين ، اربيل ، 

 .691-690ص-،ص8660قصي عبدالمجيد السامرائي ، المناخ التطبيقي ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الموصل ، ( عادل السعيد الراوي و 4

 . 04-08ص-، ص8606(احمد سعيد حديد و اخرون ، جغرافية الطقس ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  6

 . 846،ص8616، 4الردن،ط( نعمان شحادة ، علم المناخ التطبيقي ، مطبع نور النموذجية ، جامعة ا 0

 . 16، ص8666( عبد على خفاف و ثعبان كاظم خضير ، المناخ و االنسان ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ،  6



  .رارة الصغرى يف مدينة اربيل احل اتدرجل السنويالشهري و  اجتاهات املتوسط احملور الرابع.4

 ختمت الدراسة بأبرز انستنتاجات اليت توصلت اليها .و 

 احملور انول / تعريف مبنطقة الدراسة )مدينة اربيل(

بساهل اربيال ، و عناد ملتقاى العدياد مان        يعارف سهل فسيح  وسطحتتل مدينة اربيل موقعًا جغرافيًا متميزًا عند أقدا  جبال كردستان ، 
 (2)من جهة ، و باألقطار اجملاورة من جهة ثانية . العراقالطرق املهمة اليت تربطها باملراكز الرئيسية يف حمافمات منطقة كردستان و بوسط و جنوب 

رقي فهي تكاد جند من تتبع خارطة خطوط انرتفاعات املتساوية ملدينة اربيل ، أن هناك تدرجًا منتممًا يف انرتفاع من اجلنوب الغربي إىل الشمال الش
 (1).( 442 – 392تنحصر بني خطي انرتفاع املتساوية ) 

وهي مركز حمافمة اربيل و عاصمة إقليم كوردستان     (1) .(44،،2َ( مع خط الطول )32،،11)َتقع مدينة اربيل عند تقاطع دائرة عرض 
 . ( 12)عا    2( كم153333نسمة و تبلغ مساحتها ) 9(114299( )2211يبلغ عدد سكان املدينة لعا  ) ((1.)اخلارطة رقم )العراق 

 ، غري منشور . GISاملصدر : من عمل الباحث بانعتماد على إقليم كردستان العراق ، جملس الوزراء، وزارة التخطيط ، هيئة اإلحصاء ، شعبة 

                                                           
 .19، ص 4006خليل اسماعيل محمد ، اربيل دراسات ديموغرافية اقتصادية ، مطبعة وزارة الثقافة ، اربيل ،  ( 9
ن عبداهلل ال مدرس ، نشاة و تطور االستعمال السكني في مدينة اربيل ، رسالة ماجستر مقدمة الى مجلس كلية االداب بجامعة صالح ( ساكار بهاءالدي 0

 . 86ص-84، ص 4006الدين ، اربيل ،
 القمر االصناعي كويك بيرد  .من قبل  4088من الصورة الجوية لمدينة اربيل الملتقطة في شهر اب لعام  arc gisبواسطة برنامج  ( احداثيات اخذت 1

،  4088ة اقليم كوردستان العراق ، مجلس الوزراء ، المديرية العامة للتخطيط ، مديرية االحصاء في محافظة اربيل ، عدد السكان لمدينة اربيل لسن ( 6

 بيانات غير منشورة .

على  arc toolمن  special statistical tool  ضمن حزمة  calculate areاالمر  arc gis( تم استخراج مساحة المدينة من خالل بيئة برنامج  80

ship fill  مدينة اربيل التي تم الحصول عليها من وزارة التخطيط ، هيئة العامة الحصاء اقليم كوردستان العراق ، شعبةgis. 

 



 

 
ة تلعب النمو السكاني يف املدن دورًا بارزًا يف رفع درجات احلرارة ، و هما على عاقة طردية فيما بينهما ، وان اكثرية الطاقة احلراري

 هو نتاج الفعاليات املختلفة لانسان داخل املدن.ملضافة اىل بيئة املدن ا

 فرتة بداية يف، حبيث ان جمموع عدد سكانها خال منوًا سكانيًا كبريًا خال فرتة الدراسة  (1شهدت مدينة اربيل كما يتبني من جدول رقم )
%( ، و استمر عدد 51بنسبة زيادة بالغة )( ، 2221-1993( نسمة خال فرتة )149139( و بلغ )1993) عا ( نسمة 494194الدراسة مل تكن تتعدى )

( نسمة عا  131425%( ووصل اىل )4و بنسبة زيادة ) 2225( نسمة عا  111991( ايضًا اىل ان بلغ )2225-2221سكان املدينة بالتزايد خال فرتة )
و قد  توجه صعودًا  راء املقارنة لعدد السكان يف منطقة الدراسة بني فرتة بداية الدراسة و نهايته يتبني انه%( ، و عند اج1، و بنسبة زيادة ) 2229

 . (1كما يف الشكل رقم )قارب الضعف 

 (2229-1993( عدد سكان مدينة اربيل لسنوات )1جدول رقم )

 

يف حمافمة اربيل ، عدد السكان ملدينة اربيل  اإلحصاءكوردستان العراق ، جملس الوزراء ، املديرية العامة للتخطيط ، مديرية  إقليم.1املصدر :
 ، بيانات غري منشورة . 2221و  1993لسنوات 

،  2229و  2225التموينية اربيل ، بيانات عدد السكان ملدينة اربيل حبسب مراكز البطاقة التموينية لسنوات  وزارة التجارة ، مديرية تنميم البطاقة.2
 بيانات غري منشورة .

 (2229-1993( اجتاهات عدد سكان مدينة اربيل خال سنوات )1الشكل رقم )

 

 (1املصدر : جدول رقم )

احلرارة واليت هي من اهم العناصر املناخية ، و كنتيجة للتوسع املساحي للمدن تؤثر حجم املدن على عناصر املناخ ، ومنها درجات 
   (11)تتجه درجات احلرارة حنو انرتفاع فيها .

 (12)على عملية امتصاص و انعكاس الطاقة احلرارية و بالتالي على نسبة اإلنتاج احلراري . يف املدن تؤثر استخدا  مواد البناءكما 
 ( درجة مئوية و ترتفع231) عممى بواقعدرجات احلرارة ال رتفع معدنتيت الذي على عاقة طردية مع  درجات احلرارة ، حيث توباألخص كتل الكونكر

   (13) %( .12( درجة مئوية عندما يزداد نسب استخدا  الكونكريت بنسبة )231) معدنت درجات احلرارة الصغرى بواقع

                                                           
 . 691( عادل السعيد الراوي و قصي عبدالمجيد السامرائي ، المصدر السابق ، ص 88

 . 04-08، ص 8606( احمد سعيد حديد و اخرون ، جغرافية الطقس ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  84

 نسبة الزيادة السنوية% عدد السكان السنوات
1993 494194 - 
2221 149139 23315 
2225 111991 4 
2229 131425 1 
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 1992عا   من الناحية املساحية ، حبيث مل تكن تتعدى مساحتهاتغريات كبرية ( يتبني ان مدينة اربيل طرأت عليها 2من اجلدول رقم )
، و أستمرت املدينة يف التوسع  2(كم131313)مساحتها بلغ  وبذلك (2225%( من مساحتها اىل عا  )393112بنسبة )و توسعت املدينة  2( كم19325)

%( من مساحة املدينة  . ان هذا التوسع يف 9و بنسبة زيادة البالغة) 2229عا   2(كم142394)اجتاهاتها خال السنوات الاحقة اىل ان بلغ  يف مجيع
بلغت عدد  و رافق و اخلدمات و السكن ،املتاج اىل توفري حي اواليت بدوره اليت شهدتها املدينة مساحة املدينة كانت نتاجًا للنمو السكاني الكبري

وان هذا كله ادى اىل  عدا مراكز اخلدمات و املرافق العامة . خال فرتة الدراسة وحدة سكنية (14)(21151الوحدات السكنية املنجزة يف منطقة الدراسة )
قدان انشعاع الشمسي و تقليص مساحات اخلضراء يف املدينة و حتويلها اىل مساحات مبنية و مبلطة ، مما نتج عنه انختال يف ميزان اكتساب و ف

 ارتفاع اننتاج احلراري . 

 2229-1992دينة اربيل خال سنوات مل يساحامل التوسع( 2اجلدول رقم )

 % نسبة الزيادة 2املساحة كم السنوات
1992 19325 - 
2225 131313 393112 
2229 142394 9 

 arc toolمن  special statistical tool  ضمن حزمة  calculate areانمر  arc gisمت استخراج مساحة املدينة من خال بيئة برنامج 
( اليت مت احلصول عليها من وزارة التخطيط ، هيئة العامة نحصاء اقليم كوردستان العراق ، 1992،2225،2229مدينة اربيل لسنوات ) ship fillعلى 
 .gisشعبة 

تغري يف ظروفها احلرارية و خاصة تلك اليت تتزايد اعدادها، و تعمل على رفع تعمل املصادر احلرارة املختلفة داخل املدن على احداث 
اليت تضيف كميات كبرية من امللوثات  على وجه التحديد السيارات ومن هذه املصادر هي وسائط النقل (15)درجات حرارة املدن مقارنتًا باطرافها . 

كنتيجة (12) مما يؤدي اىل تضاعف تاثرياتها . مستمر اىل هواء املدن و اليت تعد من العوامل الرئيسية لرفع معدنت درجات احلرارة ، وهي يف تزايد
( ومن 2رقم ) شكل رسمد وسائط النقل يف مدينة اربيل مت وبهدف ابراز تزايد اعدا (11) . حلرق الوقود و انتاج املواد امللوثة و اضافتها للغاف الغازي

 بياناته نستنتج ما ياتي :

 واسطة نقل. 19232ان اعداد وسائط النقل يف املدينة يف بداية فرتة الدراسة مل تكن تتعدى  .1
 . 2229واسطة نقل عا   249533، و بلغ  1992شهد اعداد وسائط النقل تزايدًا مستمرًا و بدون انقطاع بعد عا   .2
 ضعفًا باملقارنة مع بداية فرتة الدراسة . 13وصل اعداد وسائط النقل يف املدينة يف نهاية فرتة الدراسة اىل قرابة  .3
امللوثات املضافة اىل الغاف الغازي يف  ةاىل انرتفاع يف كميات الوقود املستهلكة و ارتفاع كمي لتشري هذا التزايد يف اعداد وسائط النق .4

 سب كبرية ، ودون شك تؤثر ذلك يف رفع درجات احلرارة . املدينة و بن

 (2229-1993اعداد وسائط النقل يف مدينة اربيل خال سنوات )تزايد ( 2رقم ) شكل

 

                                                                                                                                                                                                 
ابن رشد ، جامعة –( مهدي حمد فرحان الدليمي ، المناخ المحلي لمدينة رمادي )دراسة في مناخ التفصيلي( اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية التربية  86

 . 888، ص 8660بغداد ، 

ء اقليم كوردستان العراق ، رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة البلديات و السياحة ، رئاسة بلدية اربيل ، شعبة اجازات البناء ، اجازات البناحكومة (  80

 ( ، بيانات غير منشورة .4006-8666الممنوحة و المنجزة خالل سنوات )

 . 60، ص 8610ة صالح الدين ، اربيل ، ( علي حسين شلش و اخرون ، جغرافية االقاليم المناخية ، مطبعة جامع 86

 . 466، ص 8660( فاضل الحسني و مهدي الصحاف ، اساسيات علم المناخ التطبيقي ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، بغداد ،  89

 . 00، ال 4000( ئازاد محمدامين نقشبندي ، جوطرافياي كةش و هةوا ، دةزطاي ضاث و ثةخشي حةمدي ، بةرطي يةكةم ،  80
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، شعبة انحصاء و تسجيل املركبات ،  املصدر : اقليم كوردستان العراق ، جملس الوزراء ، وزارة الداخلية ، مديرية العامة ملرور حمافمة اربيل

 بيانات عن اعداد وسائط النقل يف مدينة اربيل ، بيانات غري منشورة.

 السنوي لدرجات احلرارة يف مدينة اربيل : الشهري و اجتاهات املتوسط /ثانياحملور ال

السنوي  الشهري و تقيم واقع اجتاهات املتوسط بغية،  السنوية الشهرية و درجات احلرارةقيم متوسطات نة بني املقار حناول يف هذا احملور
( 3 فمن خال اجلدول رقم ) .لدرجات احلرارة يف منطقة الدراسة ، و حتليل تلك التباينات احلرارية على ضوء انحصائات اخلاصة بقيم درجات احلرارة 

 -: يأتيلدرجات احلرارة ناحظ ما  الشهرية ( اخلاصني مبتوسطات3الشكل رقم ) و

 ( يف شهر الكانون الثاني .2229-2222ادنى متوسطات شهرية لدرجات احلرارة مت تسجيله خال سنوات الفرتة الرابعة ) .1
 ( يف شهر متوز .2221-1991اعلى متوسطات شهرية لدرجات احلرارة مت تسجيله خال سنوات الفرتة الثانية ) .2
( الفرتة الثانية ارتفاعًا يف درجات احلرارة يف مجيع 2221-1991دة ما بني انعوا  )شهد متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة يف الفرتة املمت .3

اشهر السنة عدا شهرين )كانون الثاني و ايلول( شهد هذين الشهرين اخنفاضاَ يف درجات احلرارة باملقارنة مع سنوات املرحلة انوىل 
(1993-1991.) 

( الفرتة الثالثة ، و مقارنتها مع الفرتة اليت 2225-2222رارة يف الفرتة املمتدة بني سنوات )عند النمر اىل املتوسطات الشهرية لدرجات احل  .4
شهد  تلتها ، يتبني ان املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة شهد ارتفاعًا يف انشهر )كانون الثاني ، شباط ، ايلول ، تشرين انول( ان انها

ا مقارنتها مبتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة خال سنوات الفرتة انوىل يتبني ان مجيع اشهر السنة اخنفاظًا يف انشهر انخرى ، ان ان عند
 شهد ارتفاعًا يف متوسطاتها عدا شهر كانون الثاني .

يف  ( شهد ارتفاعًا2229-2222مجيع اشهر السنة عدا الشهور )كانون الثاني و متوز و تشرين انول ( خال سنوات الفرتة الرابعة ) .5
( يتبني ان 1991-1993املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة ، عند مقارنتها بالفرتة اليت تلتها ، و عند مقارنتها بسنوات الفرتة انوىل )

 مجيع اشهر السنة شهد ارتفاعًا يف متوسطاتها الشهرية عدا انشهر كانون الثاني و مايس و متوز .
دًا يف متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة خال سنوات الفرتة الرابعة باملقارنة مع مجيع الفرتات ان شهر كانون الثاني شهد اخنفاضاَ شدي .2

اليت تلتها . كنتيجة لتعرض املنطقة يف بعض السنوات لكتل هوائية قطبية باردة القادمة من منطقة الضغط العالي املستقر على أواسط 
  (11)اض الشديد يف درجات حرارتها و جفافها ، كما يتأثر ببعض العوامل احمللية األخرى .أسيا مرورًا بهضبة األناضول الذي يتميز بانخنف

 شهد متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة جلميع اشهر السنة تذبذبًا يف درجات احلرارة ان انها بشكل عا  توجه صعودًا خال فرتات الدراسة .1
 (   3.)الشكل رقم 

 (2229-1993ارة الشهرية يف مدينة اربيل حبسب الفرتات من عا  )( معدنت درجات احلر3جدول رقم )

 1كانون  2تشرين 1تشرين  ايلول اب متوز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2كانون  انشهر

1993-1991 9311 9324 12311 12313 22342 32324 32354 33321 21335 22353 14392 9314 

1991-2221 1311 9334 13343 19323 21324 31312 3532 34321 2233 23321 12331 11324 

2222-2225 1359 9335 13313 11341 2539 31313 34321 33395 29323 24321 15331 9351 

2222-2229 1334 12311 1532 21313 2234 32329 34341 3439 2931 24354 1535 1233 

املواصات ، مديرة العامة لألنواء اجلوية ، مديرية أنواء اجلوية ملدينة اربيل ، قسم املصدر: حكومة إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و 
 ، بيانات غري منشورة .2229-1993احصائات الطقس و املناخ ، معدنت درجات احلرارة الشهرية لسنوات ،

 تباينة( اجتاهات املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة يف مدينة اربيل خال فرتات م3الشكل رقم )
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 ( و من بياناتها نستنتج ما يلي :4( و الشكل رقم )4،5رصد اجتاهات املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة مت اعداد اجلداول رقم ) توضيح و بهدف

 .  ألخرىمن سنة تتباين املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة  .1

 .مئوية درجة(19311، و البالغ )  1993لدرجات احلرارة مت تسجيله يف عا  متوسطات السنوية  أدنى .2

 ( درجة مئوية .22322و البالغ ) 2221متوسط سنوي لدرجات احلرارة سجل يف عا   أعلى .3

 ( درجة مئوية .2331متوسطات السنوية لدرجات احلرارة خال سنوات الدراسة ) أدناو  أعلىبلغ الفرق بني  .4

 ( درجة مئوية .21321) 2229-1993 األعوا بلغ معدل املتوسط السنوي لدرجات احلرارة للفرتة املمتدة بني  .5

اتصفت متوسطات درجات احلرارة السنوية يف مدينة اربيل خال فرتة الدراسة بالتذبذب من ناحية جتاوزه للمعدل و ختلفه عن املعدل ،  .2
،  ( انه بقيت متخلفة عن املعدل1994،2221،  1992، 1994،1995، 1993رارة لسنوات )فناحظ من خال بيانات متوسطات درجات احل

 2221،  2222،  2225، 2222،2223 ،2225، 2222،2221، 1991،1999 متوسطات درجات احلرارة لسنوات ) أن إن،  يف فرتات بداية الدراسة
 .بداية الدراسةفرتات اليت تلي فرتة ( بقيت متجاوزتًا املعدل 2229،  2221،

،  2231( ، حيث بلغت )2221،  2222ان اعلى معدنت السنوية لدرجات احلرارة سجلت خال فرتتني انخريتني من العقدين املاضيني ) .1
 ( على التوالي . 22322

( نستنتج ما 5دول رقم )اجل و من بيانات فرتات متباينةقسمت فرتة الدراسة اىل اربع  لدرجات احلرارة السنوية متوسطاتبغية تتبع اجتاهات 
 ياتي :

( 22325( بداية فرتة الدراسة و البالغة )1991-1993ان ادنى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة سجلت خال سنوات الفرتة انوىل ) .1
 درجة مئوية .

 ( درجة مئوية .213151و البالغة ) ان اعلى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة سجلت خال سنوات الفرتة الرابعة نهاية فرتة الدراسة .2

 ( درجة مئوية .13521بلغ الفرق يف متوسطات السنوية لدرجات احلرارة بني الفرتتني انوىل و الرابعة بداية و نهاية فرتة الدراسة ) .3

املقارنة مع الفرتة انوىل ( درجة مئوية ب13325( بواقع )2221-1991الفرتة الثانية ) خال سنواتارتفع متوسطات السنوية لدرجات احلرارة  .4
 ( درجة مئوية .213515ووصل املتوسط السنوي لدرجات احلرارة اىل )

 بواقع الثانيةباملقارنة مع سنوات الفرتة  اخنفاضا( 2225-2222)  الثالثةشهد متوسطات السنوية لدرجات احلرارة خال سنوات الفرتة  .5
 . ( درجة مئوية13223بقيت مرتفعتا عن سنوات الفرتة انوىل ب )  انهان ،( درجة مئوية213513وبلغ )( درجة مئوية 23222)

( صعودًا باملقارنة مع بداية فرتة الدراسة و الفرتات اليت 2229-2225توجه متوسطات السنوية لدرجات احلرارة خال سنوات الفرتة الرابعة ) .2
 ( درجة مئوية . 213151سبقتها و بلغ )

 . (4يف منطقة الدراسة حنو انرتفاع مع وجود تذبذب يف بعض الفرتات )الشكل رقم  بشكل عا  ات احلرارةتوجه املتوسطات السنوية لدرج .1

 (2229-1993( املتوسط السنوي لدرجات احلرارة يف مدينة اربيل لسنوات )4جدول رقم )

 درجات احلرارة السنوات درجات احلرارة السنوات

1993 19311 2222 21322 

1994 2234 2223 21391 

1995 22315 2224 21314 
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1992 21315 2225 21314 

1991 19314 2222 2231 

1991 21311 2221 21351 

1999 21351 2221 22322 

2222 21325 2229 2134 
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اجلوية ملدينة اربيل ، قسم  أنواءة ياجلوية ، مدير لألنواءمديرة العامة كوردستان العراق ، وزارة النقل و املواصات ،  إقليماملصدر: حكومة 
 ، بيانات غري منشورة .2229-1993احصائات الطقس و املناخ ، معدنت درجات احلرارة السنوية لسنوات ،

 حبسب الفرتاتلدرجات احلرارة يف مدينة اربيل  السنوي( املتوسط 5جدول رقم )

 انجتاه املعدل الفرتة

1993-1991 22325 - 

1991- 2221 213515 +13325 
2222-2225 213513 -23222  
2222-2229 213151 +23244  

اجلوية ملدينة اربيل ، قسم  أنواءة ياجلوية ، مدير لألنواءكوردستان العراق ، وزارة النقل و املواصات ، مديرة العامة  إقليماملصدر: حكومة 
 ، بيانات غري منشورة .2229-1993لسنوات ، سنويةاحصائات الطقس و املناخ ، معدنت درجات احلرارة ال

 حبسب الفرتات( اجتاهات املتوسط السنوي لدرجات احلرارة يف مدينة اربيل 4شكل رقم )

 
 (4جدول رقم ) : بيانات املصدر

 -السنوي لدرجات احلرارة العممى يف مدينة اربيل :الشهري و : اجتاهات املتوسط  لثاحملور الثا

 عند مقارنة البيانات املوجودة عن املتوسطاتساعة ، و  24يقصد بدرجات احلرارة العممى اعلى درجات احلرارة املسجلة يف منطقة يف فرتة 
 -يتبني ما يلي :( 2و  5) رقم ني( ومن شكل1( و )2خال جدولني رقم )ومن  خال فرتة الدراسة ملدينة اربيل السنوية لدرجات احلرارة العممى الشهرية و

 اجتاهات املتوسط الشهري لدرجات احلرارة العممى : - أ
 بنيتوجه املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة العممى يف منطقة الدراسة حنو انرتفاع يف مجيع اشهر السنة عدا شهر كانون الثاني  .1

 ( على التوالي .2221-1991( و )1991-1993الفرتتني انوىل و الثانية )
يتبني توجه املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة  (2225-2222( و )2221-1991الفرتتني الثانية و الثالثة ) من خال اجراء املقارنة بني .2

 يف مجيع اشهر السنة انخرى  ذار و تشرين انول ( بينما توجه هبوطًاالعممى يف الفرتة الثالثة حنو انرتفاع يف انشهر )كانون الثاني و ا
توجه متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة العممى حنو انرتفاع يف انشهر )شباط و اذار و حزيران و تشرين الثاني و كانون انول (  .3

 لعممى حنو التناقص يف انشهر السنة انخرى .باملقارنة مع الفرتة اليت تلتها ، و توجه متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة ا
عدا انشهر كانون الثاني و مايس و متوز ، توجه متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة العممى حنو انرتفاع يف مجيع اشهر السنة يف الفرتة  .4

  .(1991-1993( ، باملقارنة مع بداية فرتة الدراسة الفرتة انوىل )2229-2222الرابعة )
  ( (5يع اشهر السنة تذبذبًا يف متوسط الشهري لدرجات احلرارة العممى )الشكل رقم )شهد مج .5

 لفرتات متباينة اربيل املتوسط الشهري لدرجات احلرارة العممى يف مدينةمعدنت ( 2جدول رقم )
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  1كانون 2تشرين 1تشرين  ايلول اب متوز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2كانون  الفرتة

1993-1991  133123 143124 113424 233442 343432 313412 41352 423111 323292 29331 193932 143142 

1991-2221  123592 14355 19331 25391 39323 39323 42312 42351 32319 32323 21314 15315 

2222-2225  12311 14 19331 2331 33313 3131 42333 41351 31325 31311 2231 1434 

2222-2229  9331 14315 22335 24313 32333 3931 4239 41341 32325 29313 22321 15391 

ل ، قسم املصدر: حكومة إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و املواصات ، مديرة العامة لألنواء اجلوية ، مديرية أنواء اجلوية ملدينة اربي
 ، بيانات غري منشورة .2229-1993العممى لسنوات ، احصائات الطقس و املناخ ، معدنت درجات احلرارة الشهرية

 

 ( اجتاهات املتوسط الشهري لدرجات احلرارة العممى يف مدينة لفرتات متباينة5شكل رقم )

 
 (2املصدر: جدول رقم )

 اجتاهات املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى : . ب
( بداية فرتة الدراسة ، بواقع 1991-1993سنوات الفرتة انوىل ) ان ادنى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة العممى سجلت خال .1

 ( درجة مئوية .22314)
 ( درجة مئوية .21331( والبالغة )2221-1991ان اعلى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة العممى سجلت خال سنوات الفرتة الثانية ) .2
 ( درجة مئوية.1354احلرارة العممى ) بلغ الفرق بني انعلى و اندنى املتوسطات السنوية لدرجات .3
خال سنوات الفرتة الثانية حنو انرتفاع و باملقارنة مع الفرتة اليت سبقتها و بلغ   توجه املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى .4

 (1354ارتفاع قدره ) ( درجة مئوية و بواقع21331)
( بواقع 1991-1993سنوية لدرجات احلرارة العممى اعلى من الفرتة انوىل )( متوسطات ال2225-2222سجلت خال سنوات الفرتة الثالثة ) .5

( درجة مئوية باملقارنة مع املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى خال 2311( درجة مئوية ان انه توجهت هبوطًا و بواقع )2322)
 ( .2225-2222سنوات الفرتة الثانية )

( اعلى من املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى يف 2229-2222ة العممى يف الفرتة الرابعة )بقيت املتوسط السنوي لدرجات احلرار .2
( درجة مئوية ، و بقيت متخلفة عن املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى يف الفرتة الثالثة و بفارق ضئيل 2341الفرتة انوىل و بفارق )

 ( درجة مئوية .2319قدره )
ة لدرجات احلرارة العممى يف منطقة الدراسة شهدت تذبذبًا بني الفرتات املتباينة و بقيت مرتفعة باملقارنة بالفرتة أن متوسطات السنوي .1

 (2الشكل رقم )انوىل يف مجيع الفرتات. 

 (2229-1993املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى يف مدينة اربيل نعوا  )معدنت ( 1جدول رقم )

 انجتاه املعدل الفرتة

1993-1991 22314 
 1991- 2221 21331  +1354 

2222-2225 2135 - 2311  
2222-2229 21331 - 2319  

 2املصدر : جدول رقم 

 ( اجتاهات املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العممى يف مدينة اربيل خال فرتات متباينة2الشكل رقم )
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 (1املصدر جدول رقم )

 / اجتاهات املتوسط الشهري و السنوي لدرجات احلرارة الصغرى يف مدينة اربيل : الرابعاحملور 

منطقة الدراسة من خال  إىلساعة ، بالنسبة  24خال  يف منطقة ما درجات احلرارة املسجلة أدنىدرجات احلرارة الصغرى بيقصد  
 -( يتبني ما يلي :1و  1( و شكلني رقم )9و  1ني رقم )عرض البيانات املتوفرة خال فرتة الدراسة نتعقب اجتاهاتها ومن اجلدول

 -املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة الصغرى : . أ
توجه املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة الصغرى يف منطقة الدراسة حنو انرتفاع يف مجيع اشهر السنة خال مجيع الفرتات و بشكل  .1

شهدت اخنفاضًا طفيفًا يف املتوسطات الشهرية لدرجات  اليت الثاني و متوز و اب و تشرين الثاني() كانون انول و كانون منتمم عدا انشهر 
عدا شهري  مرتًا اخرى (2229-2222( ان انه بدات بانرتفاع يف الفرتة الرابعة )2225-2222احلرارة الصغرى خال سنوات الفرتة الثالثة )

 . ( 1رقم  الشكل)  و شهر مايس خال سنوات الفرتة الثانية كانون انول و الكانون الثاني
خال سنوات الفرتة الثانية مجيع اشهر السنة عدا شهري )كانون الثاني و مايس( بدأت بانرتفاع يف املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة  .2

 (1م )اجلدول رق( بداية فرتة الدراسة .1991-1993الصغرى ، باملقارنة بالفرتة السابقة )
( بانرتفاع يف متوسطات الشهرية لدرجات احلرارة الصغرى و بشكل 2225-2222استمر مجيع اشهر السنة خال سنوات الفرتة الثالثة ) .3

 . جدًا ملحوظ باملقارنة مع الفرتة انوىل و الفرتة الثانية عدا انشهر )متوز و اب و تشرين الثاني و كانون انول ( حيث سجلت تراجعًا صفيفًا
( استمرت املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة الصغرى جلميع اشهر السنة بانرتفاع و بشكل 2229-2222خال سنوات الفرتة الرابعة ) .4

ن الثاني بارز جدًا باملقارنة مع الفرتة انوىل بداية فرتة الدراسة و الفرتات اليت سبقتها الثانية و الثالثة ، عدا شهري كانون انول و كانو
 اليت سجلتا اخنفاضًا طفيًا جدًا . و

 ( معدنت املتوسط الشهري لدرجات احلرارة الصغرى يف مدينة اربيل لفرتات متباينة1جدول رقم )

  1كانون 2تشرين 1تشرين  ايلول اب متوز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2كانون  الفرتة

1993-1991  33931 33242 232 12322 113352 223311 253232 233594 223532 123224 13944 43141 

1991-2221  3315 4312 13311 12341 11325 2331 213515 223155 213411 123121 113223 23225 

2222-2225  4355 431 1321 133225 11391 23345 213225 22333 22 11311 9393 4315 

2222-2229  2395 231 12311 14333 22341 25341 21393 21334 23355 19335 123325 43225 

ل ، قسم املصدر: حكومة إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و املواصات ، مديرة العامة لألنواء اجلوية ، مديرية أنواء اجلوية ملدينة اربي
 منشورة .، بيانات غري 2229-1993احصائات الطقس و املناخ ، معدنت درجات احلرارة الشهرية و السنوية الصغرى لسنوات ،

 ( اجتاهات املتوسط الشهري لدرجات احلرارة الصغرى يف مدينة اربيل خال فرتات متباينة( 1الشكل رقم )
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 (1املصدر جدول رقم )

 -املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة الصغرى : . ب

( 133519بداية فرتة الدراسة و بلغ )( 1991-1993رى سجل خال سنوات الفرتة انوىل )غادنى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة الص .1
 (9)اجلدول رقم درجة مئوية .

( 123194( نهاية فرتة الدراسة و البالغة )2229-2222اعلى متوسطات سنوية لدرجات احلرارة الصغرى سجل خال سنوات الفرتة الرابعة ) .2
 درجة مئوية .

( درجة مئوية 23225الصغرى يف منطقة الدراسة )الفرتة انوىل و الرابعة ( )بلغ الفرق بني اعلى و ادنى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة  .3
. 

تمهر مسة انرتفاع يف متوسطات السنوية لدرجات احلرارة الصغرى بشكل بارز خال سنوات الدراسة و بشكل مستمر و دون انقطاع  .4
 (1.)الشكل رقم

 ( درجة مئوية خال الفرتتني انوىل و الثانية .23111ه )شهد املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة الصغرى ارتفاعًا قدر .5

 ( درجة مئوية خال سنوات الفرتتني الثانية و الثالثة .2355بلغ انرتفاع يف املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة الصغرى ) .2

( 13114الثالثة و الرابعة و بلغ انرتفاع ) استمر املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة الصغرى يف انرتفاع و بلغ اوجها بني سنوات الفرتتني .1
 درجة مئوية .

 ( معدنت املتوسط السنوي لدرجات احلرارة الصغرى مع اجتاهاتها يف مدينة اربيل لفرتات متباينة9جدول رقم )

 انجتاه درجات احلرارة الفرتة

1993-1991  133519 2 
1991-2221  14342 23111+ 

2222-2225  15321 2355+ 

2222-2229  123194 13114 + 

 (1املصدر : اجلدول رقم )

 ( اجتاهات املتوسط السنوي لدرجات احلرارة الصغرى يف مدينة اربيل خال فرتات متباينة1الشكل رقم )
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 (9املصدر: جدول رقم )

 توصلت الدراسة اىل مجلة استنتاجات كما ياتي : انستنتاجات :

 و تزايدًا كبريًا جدًا يف اعداد وسائط النقل .توسعًا من الناحية املساحية ،  منوًا سكانيًا كبريًا و جنم عنها شهد منطقة الدراسة .1
 توجه املتوسطات الشهرية و السنوية لدرجات احلرارة يف منطقة الدراسة حنو انرتفاع مع وجود تذبذب يف املتوسطات الشهرية و السنوية . .2
( 2331ت السنوية لدرجات احلرارة خال سنوات انخرية و انوىل على التوالي من الدراسة و بلغ الفرق بينهما )سجل اعلى و ادنى املتوسطا .3

  درجة مئوية .
شهد مجيع اشهر السنة تذبذبًا يف املتوسط الشهري لدرجات احلرارة العممى ، مع توجه اكثرية انشهر حنو انرتفاع يف متوسطات درجات  .4

 عممى خال سنوات الفرتة انخرية باملقارنة مع الفرتات اليت سبقتها .احلرارة الشهرية ال
 ( درجة 1354بلغ الفرق بني انعلى و اندنى املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة العممى املسجلة يف الفرتة الرابعة و انوىل على التوالي ، ) .5
اسة حنو انرتفاع يف مجيع اشهر السنة خال مجيع الفرتات و بشكل توجه املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة الصغرى يف منطقة الدر .2

 منتمم ، مع وجود تذبذب طفيف يف بعض انشهر .
توجه املتوسطات السنوية لدرجات احلرارة الصغرى حنو انرتفاع يف منطقة الدراسة و بشكل منتمم و بارز و مستمر ، خال فرتات الدراسة  .1

. 
السنوية لدرجات احلرارة الصغرى خال سنوات الفرتة انوىل و الرابعة على التوالي و بلغ الفرق بينهما سجل ادنى و اعلى املتوسطات  .1

 ( درجة مئوية .23225)
ان اثر انرتفاع يف يف درجات احلرارة يمهر بشكل اوضح على املتوسطات الشهرية و السنوية  درجات احلرارة الصغرى ، باملقارنة ب  .9

 السنوية لدرجات احلرارة العممى .املتوسطات الشهرية و 

 التوصيات :

ل العمل على التقليل من استخدا  وسائط النقل اخلاص داخل املدينة و اجلوء اىل استخدا  النقل العا  للحد من استخدا  الوقود ، و التقلي .1
  من تلوث هواء املدينة .

 يف درجات احلرارة . التوسيع من مساحات اخلضراء داخل املدينة لتقليل من اثار انرتفاع .2
 زراعة احزمة خضراء حول املدينة . .3
 التوجه حنو تشييد انبنية الصديقة للبيئة من خال تشريع قوانني خاصة . .4
 مراعات استخدا  مواد بناء غري خازنة للحرارة و استخدا  انلوان الفاحتة لابنية بهدف تقليل من اثر انشعاع الشمسي . .5

 مصادر الدراسة :

 . 2221حةمدي ، بةرطي يةكة  ،  حممدامني نقشبندي ، جوطرافياي كةش و هةوا ، دةزطاي ضاث و ثةخشيئازاد  .1
 .1919،  امحد سعيد حديد و اخرون ، جغرافية الطقس ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد .2

 . 2223خليل امساعيل حممد ، اربيل دراسات دميوغرافية اقتصادية ، مطبعة وزارة الثقافة ، اربيل ،  .3

مدينة اربيل ، رسالة ماجسرت مقدمة اىل جملس كلية انداب جبامعة  ساكار بهاءالدين عبداهلل ال مدرس ، نشاة و تطور انستعمال السكس يف .4
 . 2223اربيل ، صاح الدين ،
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ىل كلية انداب ، طارق خضر حسن ، التحليل اجلغرايف خلصائص درجات احلرارة يف اقليم كوردستان العراق ، رسالة ماجستري مقدمة ا .5
 .2222جامعة صاح الدين ، اربيل ، 

 .1992دار احلكمة للطباعة و النشر ، املوصل ، عادل السعيد الراوي و قصي عبداجمليد السامرائي ، املناخ التطبيقي ، .6

 ..1999 للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، عبد على خفاف و ثعبان كاظم خضري ، املناخ و اننسان ، دار املسرية .7

 . 1911علي حسني شلش و اخرون ، جغرافية انقاليم املناخية ، مطبعة جامعة صاح الدين ، اربيل ،  .8

 . 1992احلكمة للطباعة و النشر ، بغداد ،  فاضل احلسس و مهدي الصحاف ، اساسيات علم املناخ التطبيقي ، دار .9

، دراسة تطبيقية يف مناخ العراق ، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،  قصي عبداجمليد السامرائي و اخرون ، موجات الربد يف العراق .11
 . 1912،  29العدد

ابن رشد ، –التفصيلي( اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية الرتبية  مهدي محد فرحان الدليمي ، املناخ احمللي ملدينة رمادي )دراسة يف مناخ .11
 . 1991جامعة بغداد ، 

 .1913، 2انردن،ط التطبيقي ، مطبع نور النموذجية ، جامعة نعمان شحادة ، علم املناخ .12

اقليم كوردستان العراق ، جملس الوزراء ، وزارة الداخلية ، مديرية العامة ملرور حمافمة اربيل ، شعبة انحصاء و تسجيل املركبات ،  .13
 بيانات عن اعداد وسائط النقل يف مدينة اربيل ، بيانات غري منشورة.

،  2211ن العراق ، جملس الوزراء ، وزارة التخطيط ، مديرية انحصاء يف حمافمة اربيل ، عدد السكان ملدينة اربيل لسنة اقليم كوردستا .14
 بيانات غري منشورة .

سب اقليم كوردستان العراق ، جملس الوزراء ،وزارة التجارة ، مديرية تنميم البطاقة التموينية اربيل ، بيانات عدد السكان ملدينة اربيل حب .15
 ، بيانات غري منشورة . 2229و  2225مراكز البطاقة التموينية لسنوات 

 .  القمر انصناعي كويك بريد من قبل 2211الصورة اجلوية ملدينة اربيل امللتقطة يف شهر اب لعا   .16

 ، غري منشور . GISإقليم كردستان العراق ، جملس الوزراء، وزارة التخطيط ، هيئة اإلحصاء ، شعبة  .17
 1993كوردستان العراق ، جملس الوزراء ، وزراة التخطيط ، مديرية اإلحصاء يف حمافمة اربيل ، عدد السكان ملدينة اربيل لسنوات  إقليم .18

 ، بيانات غري منشورة . 2221و 
اء ، اجازات البناء السياحة ، رئاسة بلدية اربيل ، شعبة اجازات البن اقليم كوردستان العراق ، رئاسة جملس الوزراء ، وزارة البلديات و .19

 . ( ، بيانات غري منشورة2229-1993املنجزة خال سنوات ) املمنوحة و

ت إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و املواصات ، مديرة العامة لألنواء اجلوية ، مديرية أنواء اجلوية ملدينة اربيل ، قسم احصائا .21
 ، بيانات غري منشورة .2229-1993و السنوية العممى و الصغرى لسنوات ،الطقس و املناخ ، معدنت درجات احلرارة الشهرية 

  


