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لعلیلام اخیة في منطقة حمالمناصر العنات خالاتد
محمد سعید كشمولھھیمابرانور اھیم ابرا

قالعرا/ لموصل امعة اج/  ت ابالغاعة والزراكلیة /ت ابالغاقسم 

صةلخالا
ت ابالغاعة والزرالجویة في كلیة اء انوالالمسجلة في محطة ات انالبیاد على اعتمالاسة بالدراجریت ا

سي اف قیانحرام  وبْ ٢٠.٠٦رة الحرات السنوي لدرجالمعدل احیث بلغ . ٢٠٠٢-١٩٦٧محددة بین لاللمدة 
اراعتبالمعدل ارة عن الحرارتفعت درجة او% . ٧.٥دل اف یعختالامل ام  ومع١.٥١ْره المعدل مقداعن 

وصل الكاالمعدل ان الوحظ اكم. ٢٠٠٢یة اولغ١٩٩٤من سنة  ااى لامن 
وي فقد الضغط ااما. ني الثانون اخال) ملم ٧٣.٢(قل قیمة الى ال شھر تموز وخال) ملم٥٧٦( لج
ت دالاالى التوصل اتم اكم, خرىالاخیة المناصر العنارنة بارة مقالحرات ابدرجاثراكثر تان اك
وضح اولمتدرج ار انحدالاختیرت بطریقة التي ار وانحدالا ت تي  , المناصر العناالمتدات اقلعالال

ر اابامقـدر) Vp(لفعلي اء المار العالاات دالاافضل اا
٠.٩٦٨لي التواط على ارتبالامل ا. اال فصلي م خال) dْ( لـندى اودرجة 

ان  ھمادلتالمعاو٠.٩٧٤و
d = 0.2151+ 0.7522(Vp)

d = -2.6968 +1.0046( Vp)
لندى اودرجة معتمدلنسبیة كمتغیرالرطوبة اقة بین لعالالتر تربط ار انحدالات دالافضل معار اختیاتم اكم

.ت مستقلةالتشبع كمتغیرالنقص في اء والھوارة المشبع ودرجة حرالفعلي واء المار اوضغط بخ

قدمةلما
ت ااعلى اضحااثیراتن افالمناالعناااخل اابسبب

منطقة ماالموسمیة للمنات التغیرالطقس وكذلك  الیومیة في ا صر االعافي اخ 
امن عنااعنصررامطالالمنطقة وتعد ااااخ اا
خیةالمنالیم اقالاتتقرر طبیعة اخ وعلیھالمنا
درجة جفاااامل اك عوان ھناالا نطقة ، كاف اوتحدد  تي تؤثر اعیة اشعالاقة الطالم ل

ثر على التي بدورھارة والحرات اعلى درج بخر واتؤ نت التي كات اسالدرااوقد جرت . لنتح الت
غطاالمناصر العناالمتدات اقلعالالى توضیح ادف تھ رى فقد االنباء ال خ
غطاصل في الحالتغیر ان الى ا) ٢٠٠٤( RoyerوVoldoireن  احثالبار اشا االاء ال

درجة انماالمناصر العنالیس فقط على متوسط  لى  و Wangن احثالبار اشـااكـم. خي المنااع
Eltahir)لعقدي این التبان یؤثر على اخ یمكن المنالخضري واء الغطاصل بین الحاخل التدان الى ا) ٢٠٠٠

البااا. حل الساف اااالعواائیة واالاطق ااقط في اللسو
Jiangfeng)قة ذلك لجوي وعالاف لغالارض والاالتداة ساستخدم طرق مختلفة لدرافقد ) ٢٠٠٧

لى نبان اخ ووجد المناصل في الحاین التباب ٦٠-٣٢ل مدة السوار ااین اع
بحثاالافالذ.یوم مختلفة االمناصر العناارتبالات اقفة عالالحصول على كال ل

االمناالعنااادنحات دالااو
بحثاالافالذ. الزرااء انوالال ااثھم خابحاحثین في اللب حصول ال ل

مختلفة واالمناصر العناارتبالات اقفة عالاعلى ك لى معال اانحدات دالالحصول ع
مجاثھم خابحاحثین في اللباخیة لتكون عونالمناصر العنابسھولة لتقدیر قیم بعض  في  اء انوالال اصة 

.عیة الزراو

ھقئاوطرلبحثاد امو
ت االغاعة والزرااء انوالااالمناالعنااالا

اارة واات ااو٢٠٠٢-١٩٦٧او
٢٠٠٩/ ٢٥/٦وقبولھ  ٢٠٠٩/ ١٠/ ٢٨لبحث  اریخ تسلم ات
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بخاااما, ر امطالالجوي والضغط اوحالریا غط  ندى وض علي فقد تم اء المار ال لف
منزلقة ااةم  مسطراستخداباجھماستخرا ء المار ااا, ) Humidity slide rule(ل
:   تیة الاقة لعالاد على اعتمالاستخرج بالمشبع فا

RH = e / es
لمشبع اء المار اضغط بخ=es, لفعلي اء المار اضغط بخ=  e,  لنسبیة الرطوبة ا= R: ن احیث 

مشبع واء المار الفرق بین ضغط بخالرطوبي عن طریق التشبع النقص في اب اتم حس فعلي ال اما,ل
درجاااب رون ـخاوMayerاالتي ادلة اـلمعاخدمت ـستاارة ارـلحاة ـب 
االاانسالااــم عن٢٤ْدت عن ازاذاة ـدلالمعاا)١٩٧٨(

:ه اندامبین في امدلة كالمعاوتعبر عن ھذه , لنسبیةالرطوبة ارة مع الحرات اخل درجالتد
ET= Ta – 0.4 ( Ta – 10) . ( 1 – RF/ 100 )

لنسبیة الرطوبة ا= RF, ء م الھوارة ادرجة حر= Ta, لمؤثرة م ارة الحرادرجة =ETن احیث 
فة اضالمختلفة السنة اشھر ام ایال لجوي خالالضغط اصل لقیم الحالتغیر المدى في اب اتم حساكم

.فختالالامل اسي ومعالقیاف انحرالاب الى حسا
صر العناط بین ارتبالاقة  ر عالاظھالStepwise procedureلمتدرجار انحدالام  استخداتم اكم

وصل المختلفة واخیة المنا ت المناصر العنااات  دالالمعافضل الى ال
بین اقة ملعالاد ااحیث تم , ت مستقلة امتغیرارھاعتباخرى باخیة اصر منات معتمدة وعنامتغیرارھاعتباب
لنقص المشبع والفعلي واء المار اء وضغط بخالھوارة اودرجة حر, امعتمدامتغیرارھاعتبالنسبیة بالرطوبة ا

درجة افة اضالتشبع افي  مستقلة واالى  وصل ات  ت فصول دالالمعافضل الى ال الات لل
لضغط االممكن التي من ات المتغیرار مجموعة من اختباتم اكم, ثیرالثات قلیلة المتغیراد استبعا
درجة الجوي وا لت  محراءة االرطوبة ارة والحرالتي شم لى افة اضاح ااار ال

.لتشبعالنقص في المشبع وافعلي ولاء المار اضغط بخ
لمعدل اد علىاعتمالانینكو باام معاستخدابابھا)ET( اقة اطاما

: ه ادنامبینة في اكم, ) RH( لنسبیة الشھري للرطوبة المعدل او) t(رة الحرات الشھري لدرجا
ET= 0.0018 (25 + t )2 (100-RH )

لسنة                                            اشھر ال لجوي خالالضغط المعدل لقیم اسي عن القیاف انحرالاین والتباب اتم حساكم

قشةالمنائج والنتا
رة الحرات اان اسة الدراا: الرطوبة ارة والحرات ادرجخل بین التدا
عشرة الرة خالالحراا٤٦وبلغ ٢٠٠٠اك االام اال
١٩٨٥م لسنة ٤٤,٧ْن اب فقد كارة في شھر الحراعلى معدل لدرجة ااما, اغیر طبیعیاعارتفالشھر ا

الرطوبة ارة و اات ااان اا) ١٩٧٨( خروناوMayerر اشالقد 
Comfort(ن انسحة لالالرائل حد دالاكالتي یعتمد علیھالمؤثرة وارة الحراثیره في تحدید درجة ات indices

تمارة وذلك الحاالال م خال٢٤دت على المؤثرة زارة الحران قیم ا) ١(لجدول احیث یظھر من )  اداع
ب ااالا, )١٩٧٨(خروناوMayerاالتي ادلة المعاعلى 
لغت ٢٤اااان تلك افي حین لي ، التوام على ٢٦,٧ْو ٢٦,٨و٢٥,٨ ْ وب م
٠مْ  ٢٣,٣

دل سنوي ان ا) ٢(لجدول امن حظ الحرات اات لمعدالایخص افیماما على مع
لمعدل اان امة فا، وبصورة ع١٩٧٩م لسنة ١٦,٦ْقل معدل ھو ام و١٩٩٩م لسنة ْ ٢٣,٩بلغ 

) S( سي القیاف انحرالان ا, % ٧.٥٣٥) Cv(ین التبامل انت قیمة معاحیث كن قلیالاي كلسنوا
ت اافي معدل اطفیفاعارتفاك ان ھناات فیتضح لنات للكل خمس سنولمعدالااما,١.٥١٩دل ایع

درج وذلك بار ادنحالاانالبیاوعند تحلیل , خیرةالالعشرین سنة ال رة خالالحرات الدرج ر اعتبالمت
تمداالرطوبة ا درجة امع من  بخالحراوكل  غط  ة وض فعلي واء المار ار درجة ال بع و لندى المش
تشبع النقص في او مستقلة اال الرطوبة ا, ت 

قص في المشبع واء المار ارة وضغط بخالحراودرجة  ط ارتبالامل ااالن
لتي تمت ار االادلة امعاا٠.٨٤٦٨–و ٠.٤٥٦٤-و ٠.٦١٧٧–لي االثالات ا

:    دلة ھي افضل معاكارھاختیا
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RH = 74.267 – 1.5803 ( t ) +0.8829 ( d ) + 0.8784 (svp )- 1.4719( sd)
لندى مْ ادرجة = d,   رة مْ اادرجة = t,اا= RHن  ا

svp =راملیب(  لمشبع اء المار اضغط بخ (  ,sd =لرطوبي التشبع النقص في ا )راملیب(.

لعلیلام المنطقة حم٢٠٠٢ـ ١٩٦٧خیة للمدة المناصر العنات معدال:)١(جدول لا

سةالدرال مدةلعلیل  خالام ارة لمنطقة حمالحرات السنویة لدرجات لمعدالا:)٢(جدول لا

ت ادرجااخیة المناصر العنافة اط لكارتبالامل اتوضح قیم مع) ٦و٥و٤و٣(ول الجدا

لي التوااء والشتالصیف والربیع والمتمثلة بفصل السنة ال فصول لنسبیة خالالرطوبة ارة والحرا
  .

ت  ا٠.٠١ل اااط كاالان عالالىاسةالدرارتااو
ال فـصل خاللـتشبعالنـقص فـي المشبع والفعلي واء المار الندى وضغط بخامن جھة ودرجة رةالحرا

, ٠.٨٢٥٩و ٠.٩٢٤٦و ٠.٥٣٥٤و ٠.٥٢٤٩لي التواط على ارتبالامل ا) ٣لجدول ا( 
ر االحراع درجة افرتاع  حیث باشبالار انت مع ضغط بخات كاقلعالاعلى ھذه احیث 

شھرالا
معدل 

رة الحرا
لشھري ما

لرطوبة ا
سبیةلنا
لشھریةا

رة الحرادرجة 
لمؤثرةا

م

ءة اقر
ر المحرا
لرطبا

درجة 
لندىا

مْ 

ر البخاضغط 
لفعليا

mb

ري البخالضغط ا
لمشبعا

mb

لنقص فيا
لتشبعا

mb
٥.٧٤.٢٨.٣١٠.١٢١.٨---- ١٧.٠٥٨٢
٢٨.٤٧٦٨.٥٦.٧٤.٦٨.٥١١.١٢.٦
٣١٢.٣٧٠١٢٩.٨٧.٢١٠.١١٤.٤٤.٣
٤١٨.١٦١١٦.٨١٤١٠.٥١٢.٧٢٠.٨٨.١
٥٢٢.٥٤٧١٧.٢٨١٦.١١١١٣.٠٢٧.٦١٤.٦
٦٣٢٣٠٢٥.٨٢٠.٢١٢.٣١٤.٣٤٧.٦٣٣.٣
٧٣٤٢٥.٩٢٦.٨٩٢٠.٧١١.٧١٣.٨٥٣.٠٣٩.٢
٨٣٣.٦٢٧٢٦.٧٢٠.٨١٢.٣١٤.٢٥٢.٥٣٨.٣
٩٢٨.٤٣٢٢٣.٣١٨١٠.٠١٢.٢٣٨.١٢٥.٩

١٠٢٢.٢٤٤١٩.٤٦١٥.٣٩.٥١١.٨٢٦.٨١٥.٠
١١١٤.٣٦٦١٣.٧١١.٣٨.٣١٠.٩١٦.٥٥.٦
١٢٩.٠٥٧٩٩.١٧.٥٥.٧٩.٢١١.٦٢.٤

رة الحرامعدل درجة لسنةا
معدل درجة لسنةالسنوي مْ ا

معدل درجة لسنةالسنوي مْ ارة الحرا
معدل درجة لسنةالسنوي مْ ارة الحرا

لسنوي مْ ارة الحرا

١٩٦٧١٨.٧١٩٧٨١٨.٧٧١٩٨٩٢٠.٢٢٠٠٠٢٣.٠
١٩٦٨١٩.٤٨١٩٧٩١٦.٦١٩٩٠٢٠.٣٢٠٠١٢٣.٢
١٩٩١------١٩٦٩١٩.٦١٩٨٠-----
١٩٧٠٢٠.٣١٩٨١١٩.٨١٩٩٢١٩.٠
١٩٧١١٩.٧١٩٨٢١٨.٣٨١٩٩٣١٩.٣
١٩٩٤٢٠.٩------١٩٧٢١٨.٥١٩٨٣
١٩٩٥٢٠.٦------١٩٧٣٢٠.٠١٩٨٤
١٩٧٤١٩.٩١٩٨٥٢٠.١٤١٩٩٦٢١.٧
١٩٧٥١٩.٨١٩٨٦٢٠.٥٩١٩٩٧٢٠.٥
١٩٧٦١٨.٢١٩٨٧٢٠.٠١٩٩٨٢٠.٨
١٩٩٩٢٣.٩------١٩٧٧٢٠.١١٩٨٨
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)  ١٩٨٠, فالصرا.( لنسبیة الرطوبة اض قیمة انخفالى ایؤدي اع مماشیالا

لربیعاشھر فصل ال لمختلفة خالاخیة المناصر العناط بین ارتبالامل اقیم مع: )٣(جدول لا

لصیفاشھر فصل ال لمختلفة خالاخیة المناصر العناط بین ارتبالامل اقیم مع:)٤(جدول لا

:لنسبیة ھيالرطوبة اب احسالھر یتم من خالانحدادلة افضل معانت الصیف فكال فصل خالاما
RH=24.4526+0.4018 (d)+1.4365(vp)-0.4212(svp)

ه  ادلة اللمع) R( , ) را( اء اار ا= vpن    ا
بخاالرطوبة المعنویة بین الي ار عانحدالان اكاكم, ٠.٩٨٠٥ غط  ندى وض ء المار ال

٠.٥٩٧٤-و٠.٧٠٠٥و ٠.٦٥٨٩لي التواط على ارتبالامل التشبع حیث بلغت قیم معالنقص في الفعلي وا
ثر تالات ااصبحت الخریف فقد ال فصل خالاما ر االرطوبة اعلى اثیراك

ه ادنافي ارة ھي كمالمختار انحدالات فضل معدالانت التشبع وكالنقص في الى افة اضالمشبع الفعلي واء الما
:

RH = 58.5026-1.3139(vp)+2.3005(svp)-3.5401(sd)
:الرطوبة اارتبالامل اقیم معاما, ٠.٨٧٤٤) R( لتحدید امل ار معان مقداوك

بخلفعلاء المار الندى وضغط بخامعتمد ودرجة  غط  وض قص في اع واشبالار اي  مستقلة االن ت 
ط  ااان ا, ٠.٩٠٦٠–و ٠.٨٦٣٣–و ٠.١٤٨٠-و ٠.٠٣٢٢لي اا

االتین عالحاط في ارتبالان اع  وكاشبالار التشیع ومن ثم مع ضغط بخالنقص في انت مع اك
٠.٠١ل احتمامستوى 

بي من التشبع النقص في ار ان مقداك) ٥لجدول ا(ء الشتافي فصل و مستقلة ات ااكثر الرطو ل
الي ا٠.٦٣٧٩–اارتبالامل االرطوبة اعلى اثیرات

ااب) ٠.٤٢٩٣( لندى اقل مع د رجة اط ارتبالانت درجة افي حین ك٠.٠١ل احتمامستوى 
:  لمتدرج فھي ار انحدالاعلى طریقة اداعتماارھاختیالتي نمت ادلة اللمعااما٠.٠٥ل احتماعند مستوى 

RH = 58.1382+1.7446(d)+2.9654(vp)-5.2632(sd)
٠.٥٦٣٦ه بلغت عالادلة التحدید للمعامل ان قیمة معاباعلم

ءالشتاشھر فصل ال لمختلفة خالاخیة المناصر انلعاط بین ارتبالامل اقیم مع: )٥(جدول لا

X8X7X6X5X4X3X2X1
-٠.٣٠٥٠-٠.٢٣٠٠.٣٨٢٢-**٠.٥٥٨-٠.٠٧١٠-٠.٠٦٨٩-٠.٢٦٨٧-٠.٣٠٨١Y
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٠.٣٠٥٧١.٠٠٠-٠.١٠٠٣-٠.٢١٠١*٠.٣٤٦٧٠.٣٩٩٩**٠.٨١٩٤**٠.٧٤٦٥X1
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X8X7X6X5X4X3X2X1
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. Y ,x1: حظةمال x2 . x3 . x4 . x5 . x6 . x7 . x8 تشبع االجوي  الضغط اتمثل ر اال
.ليالتواء على الھوارة النسبیة ودرجة حرالرطوبة الرطب وار المحراءة اح وقرالریالندى وسرعة الفعلي ودرجة اع واشبالا

لخریفاشھر فصل ال لمختلفة خالاخیة المناصر العناط بین ارتبالامل اقیم مع:)٦(جدول لا

من الكانتح لتبخرادیر افي مقاكبیراك تذبذبان ھنا) ٧لجدول ا( سة الدراظھرت ا: ـ نتحلتبخراقة اط
نون ال شھر كملم خال٢٦ن ار كاقل مقداف, ٢٠٠٢-١٩٦٧بین المحصورة مالسنویة للفترة الشھریة وا

اع ھذارتفامة احظ بصورة عالیو, ملم ٦٨٣وبلغ ١٩٧٨تموز لسنة ر فياعلى مقداو١٩٦٩ني لسنة الثا
Saturation(لرطوبي التشبع اي لعوزه فادة ارة وزیالحرات الشھریة لدرجات لمعدالاع ارتفار مع المقدا

deficit ( ,لجدول احظ من حیث یال)ر لھ اعلى مقدالى امن وصل الكالشھري للتبخر نتح المعدل ان ا) ٧
).٧٣.٢(ني الثانون ان في شھر كار لھ كاقل مقدافي حین , ملم في شھر تموز ٥٧٦لذي بلغ او

, ءاااااالعالاالدرا
تشبع النقص في اد ارة یزدالحرات اع درجارتفاب بخابااكثر اء ااال د االمار ال
ر اابل ذلك ار قاملیب٣٩.٢لذي بلغ ال شھر تموز ولتشبع خالار للنقص في اكثر مقدان اكالذ, لتبخرا

ني الثانون اااقل ا,) ملم ٥٧٦(لذي بلغ كمعدل  الشھر واال ھذللتبخر خال
قة عالـلان ااكم, لي التوار على املیب١.٨ملم و ٧٣.٢لرطویي التشیع النقص في القیم للتبخر واحیث بلغت 

تربة امل اعومن الالكالكلي التبخر افالذ, ضحةاالرطوبة ااا ل
.)١٩٩٢خروناحسن و( خیة المناصر العناعلى ات فحسب بل یعتمد حیویالنباو

-٠.٢٨٢٥-٠.٢٨٧٦٠.٠١٦٠-٠.٣٢٨٢-٠.١٩٧٤٠.٠٠٢٠-٠.١٥٧٣-٠.٠٣٧٦Y
١.٠٠٠**٠.٥٤٦٥-**٠.٠٢٥٧٠.١٩٨٥٠.١٨٧٨٠.٦٨٢٦-٠.٢٧٩٥*٠.٤٢٦٣X1

-٠.٢١٦٢١.٠٠٠-*٠.٤٢٦٥-*٠.٢٨٤٩٠.٢٤٠٩٠.٤٢٩٣-٠.٦٣٧٩X2
٠.٠٣٥٨١.٠٠٠-٠.١٠٧٢**٠.٦٦٨١**٠.٣٤٩٩٠.٦٨٨٦X3

-٠.٣٧٢٥١.٠٠٠-٠.٠٩٢١-٠.٠٨٨٠-٠.٠٣٨٩X4
-٠.٠٩٢٣١.٠٠٠-٠.٢٧١٧-٠.٣٠١٤X5

١.٠٠٠**٠.٠٧٤٠٠.٧١٨٠X6
٠.٧٤٧٣١.٠٠٠X7

X8X7X6X5X4X3X2X1
-٠.٨٢٤٩-٠.٧٨٥١٠.٧٤٥٣-٠.١٧١٦-٠.٠٧٩٥-٠.٠٧٥٢-**٠.٨٣١٦-**٠.٨٥٠٥Y

٠.٩٢٤١١.٠٠٠-٠.٢٣٤٧٠.٢٣٨٥٠.١٨٥٢٠.٩٠٧٥**٠.٩٦٦٤**٠.٩٦٤٩X1
-٠.٧٣٩٨١.٠٠٠-٠.١٢٩٥-٠.١٤٨٠٠.٠٣٢٢-**٠.٨٦٣٣-٠.٩٠٦٠X2

٠.٣٩٩٧٠.٥٢٦٩٠.٠٧٢٩١.٠٠٠**٠.٩٠٨٢**٠.٨٥٤٢X3
٠.٠٧٢٧١.٠٠٠-٠.١١٤٣-٠.٢١١٦٠.١٨٧٣X4
١.٠٠٠**٠.١٥٣٩٠.٣١٤٢٠.٦٦٦٣X5
٠.١٧٨٧٠.٢٨٤٤١.٠٠٠X6
٠.٩٨٦٢١.٠٠٠X7
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٢٠٠٢-١٩٧٩ااحسب مع) (ااار طا): ٧(ا
.لعلیلام احم

شھر ا
لسنةا

تالسنوا
١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧

٦٢.٣٢٦٤٠.٦١٠٤.٣٦١.١٦٩٤٤.٦٥٧.٦٤١.٣٣٤--- ١
٦٠.١٧٤.١١١٤.١١٢٧.٦٨١.٨١٠٣.٥٨٤.٦٤٧.٣٣٩.٦٩٢--- ٢
٣١١٢.٤١١٣.٥٦٠.٨١١٧.٨١٨١.١٩٥.٨١٤٣.٨٩٢.٧٧٣.٢٧٦.٩١١١
٤٢٣٣.٢١٤٥.٩١١٥.٢٢٣٢.٨١٤٣.٥١٦١.١٢٢٥.٤١٥٧.٧١٠٥.٧٨٤.٢١٥٣
٥٤١٧.٧٢٩٧.٥٢٧٥.٢٣٨٠.٧٣٩٧.٣٢٠٦.٢٣٨٩.١٣٣٤.٨٢٣٣.٣١٧٦.٥٣٦٨
٦٤٥٨.٧٣٣٣.٣٧٩٣.٦٥٤١.٥٥٣٤.٨٣٧٢.٣٤٧٠.١٤٦٥٤١٥.٨٣٧٨٤٧٩
٧٥٩٩.١٥٤٦.٨٥١٠.٨٥٩٣.٣٦١٧.٣٤٤٩٥٣٥.٨٥٥٢.٥٤٥٥.٧٤٤٨٥٦٥
٨٥٧٣.٥٥٦٩.٠٥٣٢.٦٥١٧.٥٥٦٩.٧٥٦٥.٣٥٣٤٤٩٩.٣٤٦٢.٥٤٧٥٤٢٠
٩٤٨١.١٤٦٥.٧٤٧٠.٤٤٥٦.٤٤٤٣.١٤٦٠٤٩٢.١٤٦٠.٥٤٠٧.٢٣٣٧٢٨٨

١٠٢٢٥.٤٢٦٤٢٤٦.٢٣٥٦.٧٣٠٩.٨٣٥٨.١٣٤٩٣٤٣.٢٢١٨١٦٧١٨٩
١٣٤١٣٨--- ١١١٢١.٦١٢٩.٦١٢٥.١١٦٦.٥١٤٦.٩١٧٣.٣٢٠١.٥١٢٩.١
٧١.٨٥٢--- ١٢٤٥.١١٥٣٦٧.١٧٠.١٣٨٦١.٦٨١.٨٢٥.٤

١٩٧٨١٩٧٩١٩٨١١٩٨٢١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١
١٥٣.٨٥٣٨٠.٨٦٩٧٠١٥٧٦٤٤٩٣٧٦٩ ---
٢٧٢٦٨٨٢.٥١١٢٦٧٦٧١٧٠٩٤٨٤٦٧ ---
٣١١٥٩٥١٠٩١٣٤٦٨٥٣١٠٣٦٨١٠٠٦٦ ---
٤١٧٩١٦٩١٨١٢٠٧١٤٠٧٠٢٦٨١٧٤٣١٨١٥٩ ---
٥٢٠٦٢٧١٣١٢٣٢٦٢٤٤٣٣٥٣٨٤٢٦٧٤٢٣٣٥٠٣١٦
٤٦١٤٦٨٤٢٩--- ٦٥١٤٣٨٨٥٠٦٥٠٨٥٣٠٥٢٤٤٢٦
٥٥٥٥٢٦٥٦٨--- ٧٦٨٣٦٠٠٦٠٤٥٢٥٥٩٣٦٣٧٥٥٢
٥٦٧٤٨٩٥١٢--- ٨٤٧٥٥١٥٥٠٢٥٤٣٦٢١٦٦٦٥٦٤
٤٦٣٥٠٣٤٣١--- ٩٤٠٠٤٠٥٥٠٠٤٧٧٥٤٩٦٦٦٥٨١

٣١٤٣٤٦٢٥٩--- ١٠٣٠٤٢٤٥٣٠٠٢١٨٣٨٧٣٥٠٣٠٢
١١١٥٣١٣٧١٤١١٠٨٢٢٤١٣٠١٩٥٦٥١٢٣٢٥١٢٠١
١٢٥٤٤٢٦٣٧٥٨٩٥٩٥٦٧٤٤٠٤٨٤٢

١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢
١٥٦٥٠٩١١٠٥٨٣١٠٨٦٦١٤١١١٦١١١٩٩
٢٦٧١١٤١١٣١٧٧١٦٣١٠٢٩٧١٥٦١٩٣١٥٦١٥٥
٣١٢٣١٠٨١٣٧١٧٨١٣٣١٢٥١٢٣٢٥٦٢٠٩١٥٦٢١٦
٤١٨١١٤٣٢١٨٢١٦٢٠٦١٩٦١٧٩٥٨٩٣٣٩٢٣٧٢١٩
٥٢٠٢١٨٣٢٩٤٣٠٣٣٧٧٣٣١٢٨١٥٧٣٤٥٨٣٠٩٣٩٥
٦٤٣٦٣٦٤٥٠٩٥٠٥٥٥٣٤٨٣٥٦٣٦١١٥٩٤٦٢٢٥٧٣
٧٥٥٤٥٢٣٥٢٣٥٩٦٦٥٣٥٨٣٥٧١٦٧١٧٤٠٦٣٠٦٥٨
٨٥٩١٥٠٤٥٦٠٥٧٢٥١٦٤٩٦٥٥٥٤٧٦٦٢٨٦٢٢٥٨٣
٩٥٥٢٤٣٨٥٩٩٤٦٩٣٦٨٤٨٦٣٤٤٥٦٠٤٩٣٥٠٧٤٩٠

١٠٣٧٤٢٩٠٢٩١٢٣٦٢٠٤٢٩٢٢١٤٣٣٢٣٠٥٣٧٤٢٩٩
١١٢٢٩١٢٧٢٠٩٢١٨١٩٣٢٠٠١٩٤٢٣٨٢٠٦٢٠٠١٦٦
١٢٦٥٧٣٨٦١٣٩٩٨٧٩٨٤١٣٠١٣٩١٠٥٥٩

بخر ایخص افیماما ااو٤٦٣٤١٩٩٩ان احظ الت
اك ااالدراتضحت من ا٣٤٧٥اا١٩٧٦ل ٢٤٣٠

.لمعدل اعنلقیم اارتفعت فیھاامالمعدل وخمسة عشر عالسنوي عن التبخر االھنخفض خالااشھر
فصل رة خالالحرااارتبالامل ان معاسة الدراظھرت ا: لندىادرجة  ال 

ااط كاالان عالاالا٠.٠١ل ااالي ااالان او٠.٥٢٤
لي ااالان اوك٠.٨٥٢٩ط االااار ااءة اا

ي٠.٩٦٨٧وي ااط واالاااا, ٠.٠١ل ااا
تم من خالار انحدالادلة انت معالفعلي وكاء المار الندى وضغط بخاقوى بین درجة الا درجة ااالتي ب د 
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ر انحدالاو, ت دالالمعاامن ) mb( ر الملیبابالفعلي مقدراء المار الة ضغط بخبدال)  d( لندى ا

:هادناموضح في اكم٠.٠١ل احتمالمعنویة عند مستوى الي ان عاك
Vp)d = 0.2151 + 0.7522 (

مستوى ایضالمعنویة الي ار عانحدالان الصیف فكال فصل خالاما تماعند  ام٠.٠١ل اح
) r( ط االاار معاااء المار اا

:رة المختادلة المعانت اوك٠.٩٧٤٧
d = -2.6968 +1.0046 (Vp)

اارتبالامل االرطوبة الندى واك عالانت ھناكاكم
٠.٠١ل احتمالمعنویة عند مستوى الیة اوھي ع٠.٦٥٨٩

فصل  بخاارتبالاقة صبحت عالاافي  غط  ندى وض فعلي اء المار ال ضعف ال
الي ار عانحدالان اوك٠.٦٦٦٣) r( لصیف حیث بلغت قیمة الربیع وافي فصلي ارنة مع مثلبتھامق

= r(  لندى الرطب ودرجة ار المحراءة اقة طردیة بین قرك عالانت ھناكاكم, ٠.٠١ل احتماعند مستوى 
:لفصل فھياالممثلة لھذار انحدالادلة امعاما) ٣لجدول ا()٠.٥٢٦٩

d = -0.9721 + 0.8317( Vp )
بخاالساقة لعالاصبحت افقد ) ٥لجدولا(ء الشتافي فصل اما غط  ندى وض ء المار ال

ثر تاصبح الذي المتغیر ان ا, لفعلي ضعیفة ا رطوبة ان اااثیراك قة لعالا, ال
اارتبات اقن عدم وجود عالا, ٠.٤٢٩٣بلغت اط بینھمارتبالامل اطردیة وقیمة معابینھم

ت خالاااااام اال المناالعناالحاین اااا
.لمؤثرةا
ااس بوااو) ٨ا(ااسةالدراا: اا
اااء مقالشتاشھر الجوي في اللضغط انسبیاعارتفاك ان ھنابسیوعيالالجويالضغط ا

بسبب الضغط اثیر عكسي على انارة لھالحرات اع درجارتفان احیث  وي  ع ارتفاء باافة اض كثانخفالج
دل خالان افي حین ك. ر املیب١٠١١.٧ط الجوي لشھر شبالضغط ان معدل اكالذ, رة الحرات ادرج ل قل مع

ف ار لالاااا) ٨(ااا٩٩٢.٢اا
, % ٠.٥١ر و ا٥.٢لي التوان على ااب حیث بلغت ان لشھر این فكالتبامل اسي ومعالقیا
لى ااض في انخفالان الي التواعلى % ٠.٤١ر و ا١.٤٣ب اانت اك
این التبااثیر ھذان تافالذ, لشھر اام ھذایال لیومیة خالارة الحرات ات درجلقلیل في معدالان یالتبا

٠ایضالجوي الضغط اعلى امحدود
ثر ات) یس ان ومااذا( اال س خالالمقالجوي الضغط ان اایضاسة الدراظھرت ا
ت اااد ااار االاااوب, المناالعناوت بابشكل متف

نت التي كات المتغیرادلة تلك المعادخلت في اابینم٠.١٥٠ل احتمالتي لم تكن معنویة عند مستوى المستقلة وا
اضي الریالنموذج اح لیصبح الریارة وسرعة الحرات ارة عن درجانت عبالتي كامعنویة و

:ه ادنافي الجوي كمالضغط اب احس
AP= 744.649 – 0.1235(t) – 0.4414(Wv)

.)عقدة(ح الریاسرعة = Wv,  ء مْ ارة للھوالحرادرجة = t, ) راملیب( لجوي الضغط ا= APنِ احیث 
ات اااااات اقااما

دخلت التي ات ااد معظم استبعاء فقد تم الشتافي فصل اما. ر غیر معنوي انحدالان احیث ك, خرى الا
:ر ھياختیالاالتي وقع علیھادلة المعاصبحت اح فقط والریاء على سرعة ابقالالتحلیل وتم افي 

AP = 752.6730 – 28008 (Wv)
لضغط اواحاسعة صبالتاعة الساء عندالمسجلة للھوارة الحرات اقة عكسیة بین درجوجدت عالام

لجوي اقة عكسبھ للضغط لعالانت اكاكم, ٠.٠١ل احتمالمعنویة عند مستوى الي ار عانحدالان الجوي وكا
:اقتین ھملعالالتي توضح ار انحدالات دالاومع)  wb( لرطب ار المحراءة امع قر

P = 747.1195 – 0.2765( t )
AP = 746.8543 – 0.5011 (wp)

سةالدرار لمنطقة الملي بالجوي بالشھري للضغط المعدل ا:)٨(لجدول ا

ینالتبامل امعسيالقیاف انحرالالشھريالمعدل المدىاشھرالا



٢٠١٠)١(لعدد ا)  ٣٨(لمجلد ا(ISSN 1815-316X)فدین              الراعة امجلة زر

INTERACTION    BETWEEN CLIMATIC FACTORS IN HAMMAM AL-
ALIL REGION

Salem M. Saed Ibrahim I . Anwer
Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq College of

ABSTRACT
Analytical study of some climatic factors were done using meteorological

station records of Hammam Al- Alil region during the period of 1967-2002.The
study involved the interaction between climatic factors such as atmospheric
pressure, air temperature, relative humidity, dew point, vapor pressure, saturated
vapor pressure, and saturation deficit .The results showed that the annual
temperature of the study area was 20.06 c , with standard deviation and coefficient
of variation equal to 1.51 and 7.5% respectively . While the maximum and
minimum amounts of monthly evapotranspiration were found to be 576 and 73mm
during July and January respectively . Atmospheric pressure(AP) on the other hand
affected by some other climatic factors such as air temperature (t) and wind velocity
(wv) in knot. Also dew point (d) was affected strongly by vapor pressure (vp). Step
wise procedure was used to select the best equations. Some of these equation that
gave good fit are:

d = 0.2151 + 0.7522 (VP) …………. Spring season
d = -2.6988 0 1.0046 (VP) ………… Fall season

also the correlation between relative Humidity as depended variable and some other
climate factor such as dew point, Vapore pressure, air temperature and Saturation deficit as
independent variables were studied.
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