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في محطات   في عدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية كمية الغيوم تأثيردراسة 

      مختارة في العراق 

 جودت هدايت محمد  

 قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة كركوك، كركوك، العراق.   

jawdet77@uokirkuk.edu.iq  

 الملخص

 في محشال مختارة في تأثير كمية الغيوم في عدد سةةةاعال السةةةشوس اللةةةمسةةةي الفعليةيهدف هذا البحث إلى دراسةةةة  

السةشوس   كمية الغيوم وعدد سةاعال)  بياةالب  غاالسةتعاةةوذلك    (الناصةريةمحشة الموصة،، محشة غغداد، محشة  )  العراق وهي

البياةال المتوفرة  بوسةاةةوالتي تم الحصةو  عليها (  2010 –  1980للفترة الممتدة من )سةنة(    31ولمدة )(  اللةمسةي الفعلية

في عدد سةةةةةةةةةةاعال توضةةةةةةةةةةي  اثر كمية الغيوم تم في هذا البحث   العامة لألةواء الجوية العراقية والرصةةةةةةةةةةد الزلزالي. الهيئةفي  

الى توضةةي  ةبيعة العالقة بينهما  غاإلضةةافةاللةةهرو والفصةةلي للمتغيرين   من خال  دراسةةة التغير  السةةشوس اللةةمسةةي الفعلية

 ارتباطوجود   الىالنتائ   اوضةةةةةحل  لقد  .(2010)مايكروسةةةةةوفل اكسةةةةة،  غاسةةةةةتخدام برةام   االرتباط  معام،حسةةةةةا   بوسةةةةةاةة

- 0.87)  –  (-0.92بين ) االرتباط  معاماللقيم    تراوحلحيث   ،محشال الدراسة الثالثفي   بين كال المتغيرينقوو    عكسي

 .والعكس غالعكس، ساعال السشوس اللمسي الفعلية عدد تق، كمية الغيوموهذا يلير الى اةه بزيادة  الدراسة، محشالفي  (

 المناخ. ، العراق، الفعلية  ساعال السشوس اللمسي، كمية الغيومالكلمات الدالة: 

10.32894/kujss.2021.167891 DOI: 
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Study the Effect of the Amount of Clouds on the Number 

of Actual Hours of Sunshine at Selected Stations in Iraq 

Jawdet H. Mohammed  

Department of Physics, College of Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq. 

jawdet77@uokirkuk.edu.iq  

Abstract 

This research aims to study the effect of the amount of clouds on the number of actual 

hours of Sunshine in selected stations in Iraq, namely (Mosul Station, Baghdad Station, Basra 

Station), using data (the amount of clouds and the number of actual hours of Sunshine) for a 

period of (31 years) for the period extending from (1980 - 2010), which were obtained by data 

available in the Iraqi Meteorological organization and Seismology.  In this research, the effect 

of the amount of clouds on the number of actual hours of Sunshine was clarified by studying 

the monthly and seasonal change of the two variables, in addition to clarifying the nature of the 

relationship between them by calculating the correlation coefficient using Microsoft Excel 

(2010). The results indicated that there is a strong inverse correlation between both variables in 

The three study stations, where the values of correlation coefficients ranged between (-0.92) – 

(-0.87) in the study sites, and this indicates that with the increase in the amount of clouds the 

number of hours of actual hours of Sunshine decreases, and vice versa. 

Key words: amount of clouds, actual hours of Sunshine, Iraq, climate.  
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 :المقدمة .1

 حوالي مائة قشيرة في السةةةةةةةةنتمتر المكع الغيمة هي مجموعة هائلة من القشيرال المتناهية في الصةةةةةةةةغر حيث يوجد 

[. وهي غالنسةةةةةةةةبة لالةوائيين تجم  لدقائا الماء او جزيئال الجليد الوافرة  1مايكرون ]  10الواحد ولها اةصةةةةةةةةاف اقشار تقار   

  100وتتراوح اةصةةةةةةةةةاف اقشار قشيرال الغيمة من عدة مايكروةال الى اكبر من    العدد غحيث يمكن أن ترى غالعين المجردة،

اللةةةمس ضرورية للحيةةةاة  ةها  تعتبةةةر [.2مايكرون ]  20الى    10الغيوم هو من   يكرون، ان ةصف القشر اللائ  لقشيرالما

االخرى، وتتحكم اللمس غالمناخ والشقةةةةةةةةةس على    الضوء والحرارة لألرض واالقمار والكواك  المصدر الرئيةةةةةةةةةس للشاقة وتوفر

 . [3]الفيةزيائية لألرض  ا كثر دراسة من ةاحية العمةليال ا رض وهي اقةر  ةجةم لألرض، وتعتبر

  إن اإلشةةةةةعاس اللةةةةةمسةةةةةي وأثناء اختراقه الغالف الجوو يتأثر غعدة عمليال توهين معقدة تىدو غالنتيجة إلى التقلي، من

 التلةةةةةةتلوهذه العمليال هي: ،  الفعلية  وتقل، من عدد سةةةةةةاعال السةةةةةةشوس اللةةةةةةمسةةةةةةيشةةةةةةدته التي تصةةةةةة، إلى سةةةةةةش  ا رض  

يعتبر االشةةةةعاس اللةةةةمسةةةةي من اكثر العناصةةةةر المناخية اهمية وتأثيرا في المناخ والشقس فهو  .[4واالمتصةةةةا  ]  واالةعكاس

الدوران الجوو، والمصةةةةةةةدر االسةةةةةةةاس لتوليد العناصةةةةةةةر المناخية االخرى، فهو المسةةةةةةةب  في اختالف   مصةةةةةةةدر القوة التي تقود

الجوو، ومن ثم تحرك الكتة، الهوائيةة الكوةيةة، كمةا اةةه المعني الوحيةد في  الفروقةال في الضةةةةةةةةةةةةةةغ     درجةال الحرارة، وحةدوث

 [.5وةلاط الكون المتجدد، واالساس في تنظيم الحياة اليومية ] تباد  الشاقة بين االرض

آلخر،  ا رضةةي من مكان إلى رخر ومن وقل  االةعكاسمعام،  اختالفيتأثر اإلشةةعاس اللةةمسةةي غعدة عوام، أهمها  

وفي الفصةةةةةةةو    ةو  اللي، والنهار في العروض المختلفة  واختالفالبعد بين ا رض واللةةةةةةةمس حسةةةةةةة  الفصةةةةةةةو ،    واختالف

إن   [.6]  والعوالا الجوية زاوية سةةةقوط أشةةةعة اللةةةمس على سةةةش  ا رض، فضةةةال عن مدى تواجد الغيوم واختالفالمختلفة،  

وهنا ال بد من  إلضةاءة اللةمسةية هي المدة التي تسةش  فيها اللةمس مرسةلة إشةعاعاتها إلى العالم المحي  بها،المقصةود غفترة ا

 [.7]التمييز بين مدة السشوس اللمسي النظرية ومدة السشوس اللمسي الفعلية 
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الفعلية   السةشوس اللةمسةيإن مدة السةشوس اللةمسةي النظرية هي المدة المحصةورة بين شةروق اللةمس و،رومها، أما مدة 

الفعلية   فهي المدة التي يلةةةاهد فيها قر  اللةةةمس واضةةةحا أثناء فترة السةةةشوس الفعلي، وفي معظم ا حيان تق، مدة السةةةشوس

 [. 7أشعة اللمس غالسح  أو ا ترمة، وعندما يصحو الجو تماما يحدث التشابا بينهما ] الحتجا عن مدة السشوس النظرية 

التي   السةشوس اللةمسةي يتغير تبعا للفصةو  وتبعا للموق  غالنسةبة لدوائر العرض، لذا فين كمية الحرارةإن عدد سةاعال 

إن شةفايية الغالف الجوو لششةعاس اللةمسةي    [.8]يكتسةبها ا رض أثناء النهار الشوي، تكون أكثر مما لو كان النهار قصةيرا  

ا رض ومالتالي التأثير في عدد سةةةةةةةاعال السةةةةةةةشوس  يبلغ سةةةةةةةش  يعتبر العام، ا كثر أهمية في تحديد كمية اإلشةةةةةةةعاس الذو

شةةةةةفافا تماما لششةةةةةعاس اللةةةةةمسةةةةةي وذلك لما تقوم غه  اللةةةةةمسةةةةةي، حيث يتصةةةةةف الغالف الجوو غمكوةاته المختلفة غكوةه ليس

زء من ذلك  والصةةةةةةةةلبة )الغبار والدخان والن ...( من إعاقة لج  مكوةاته المختلفة منها الغازية، والسةةةةةةةةائلة )قشيرال السةةةةةةةةح (،

 .[7]اإلشعاس  

 فقد تم تقسةةةةةةةةيمها الى قسةةةةةةةةمين احدهما يخص ،ضةةةةةةةةمنياموضةةةةةةةةوس البحث   اما ييما يخص غالدراسةةةةةةةةال السةةةةةةةةاغقة التي تناولل

 :غالدراسال المحلية واالخر يخص غالدراسال العالمية وكاالتي 

 القسم االول : الدراسات المحلية : 

السشوس في العراق،   دراسة االشعاس اللمسي العالمي غاالعتماد على ساعال( التي تناولل  2014دراسة )فال  واخرون،   -1

  الفعلية   اللمسي  حيث توصلل الدراسة الى ان القيم العالية لششعاس اللمسي يكون مرتبشا غازدياد عدد ساعال السشوس

 السشوس اللمسي  عدد ساعالاللمسي يكون مرتبشا غاةخفاض    لششعاسوقلة كمية الغيوم في السماء، بينما القيم الواةئة  

 . [9]وازدياد كمية الغيوم في السماء  الفعلية

  أن   الدراسة الى  ، حيث توصللتحلي، االشعاس اللمسي الكلي في غغداد( التي تناولل  2018،  احمد واخرون دراسة ) -2

استالمها   اللمسي تماعلى كمية من االشعاس اللمسي تم استالمها خال  شهر حزيران وان ادةى كمية من االشعاس  

الجو   خال  شهر كاةون االو  وقد فسرل الدراسة السب  في تباين الكميال المستلمة من االشعاس اللمسي الى صفاء

 . [10] من الغيوم خال  اشهر الصيف غالمقارةة م  اشهر اللتاء
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حيث توصلل الدراسة الى    العراق،( التي تناولل دراسة التباين المكاةي لششعاعي اللمسي في  2018،  فراسدراسة ) -3

  ومالتالي   الى التقلي، من عدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  عدة ةقاط ومنها اةه كلما ازدادل ةسبة التغييم فيةها تىدو

 .  [11]ةقصان غقيم االشعاس اللمسي 

 القسم الثاني : الدراسات العالمية :  

تقييم العالقة بين ساعال سشوس اللمس والرةومة النسبية والغشاء ( التي تناولل  2007واخرون،    Karumeدراسة ) -1

( من خال  البياةال المناخية الرم  محشال 2005-1990عام )  15الغيمي ودرجة الحرارة العظمى والصغرى لفترة  

سشوس اللمسي والغشاء ارصاد جوية في او،ندا، حيث توصلل الدراسة الى وجود عالقة ارتباط قوية بين عدد ساعال ال

 .  [12] الغيمي

2- ( دراسة  2012واخرون،    Dorotaدراسة  تناولل  التي  شملل  (  ولفترة ةويلة  اللمس  مدة سشوس  على  الغيوم  تأثير 

( من خال  البياةال المناخية لمدينة كراكوف في بولندا حيث اظهرل الدراسة ان الغيوم تىثر في فترة 1884-2007)

 .  [13]سنة المختلفة سشوس اللمس خال  اشهر ال

االمشار والرةومة ودرجة    كمية الغيوم  تأثير ك، من( التي تناولل  2017واخرون،    Md Rokonuzzamanدراسة ) -3

( لثالث علرة محشة 2013-1981عاما )  33الحرارة على السشوس اللمسي من خال  جم  بياةال اللهرية لمدة  

بتغالدش حيث اظهرل الدراسة وجود تأثيرال متفاوتة للعناصر التي تمل دراستها وان اكثر العناصر    ارصاد جوية في

 .  [14] ال  فترة الدراسة  تأثير تمثلل غكمية الغيوم المرصودة خ

  محشال مختارة  في فيتأثير كمية الغيوم في عدد سةاعال السةشوس اللةمسةي الفعلية   توضةي  هذا البحثسةيتم في  

 لبيان مدى االرتباطل  معامالقيم حسةةةةةةا   كما يتم  ،لك، منهما  الفصةةةةةةليةو   اللةةةةةةهريةلتغيرال  ا  دراسةةةةةةة  عن ةرياوذلك  العراق 

 .البعض  عالقتهما ببعضهما
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   :المستخدمةالدراسة والبيانات  محطات .2

  وذلك اعتمادا على الموق    اختيار ثالث محشال اةواء جوية في العراق من اللما  الى الجنو تم  في هذا البحث  

واالرتفاعال وخشوط    الرموز  يوّض الذو    1  جدو الوالمبين    الجغرافي ومدى توفر البياةال المناخية خال  سنوال الدراسة

 اللهرو   المعد   شمللالبياةال التي    استخدام   تمو  .1وكما موض  في الخارةة    غالدراسة   الملمولة  للمحشال  الشو  والعرض

  والخا    3 جدو  في  والمبينة لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  اللهريةمعدالل ال و 2 جدو في  والمبينةلكمية الغيوم 

  –   1980للفترة الممتدة من )سنة(    31ولمدة )  (الناصريةمحشة  ،  غغداد  محشة،  محشة الموص،)الدراسة وهي    محشالغ

 . العامة لألةواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي الهيئةالبياةال المتوفرة في  بوساةة( والتي تم الحصو  عليها 2010

 .[15] لمحشال الدراسةالرموز واالرتفاعال وخشوط الشو  والعرض  :1جدول 

 المحطة  ارتفاع رمز المحطة  المحطة  اسم
(m) 

 خط الطول 
 ) ° ( 

 دائرة العرض 
 ) ° ( 

 36.32 43.15 223.0 608 الموص، 
 33.23 44.23 31.7 650 غغداد
 31.08 46.23 5 676 الناصرية

 

)الموص،، غغداد، الناصرية(   المعدالل اللهرية لكمية الغيوم )أوكتاس( في محشال الدراسة الثالث :2 جدول

 .[17] (2010 – 1980للمدة من )

 
 االشهر 

 المحطات 

 قيم المعدل الشهري لكمية الغيوم ) أوكتاس ( 
كانون  
 الثاني 

تشرين   ايلول  اب  تموز حزيران  آيار  نيسان  أذار  شباط 
 األول 

تشرين  
 الثاني 

كانون  
 األول 

 4.3 3 2.4 0.6 0.4 0.4 0.9 2.7 3.8 3.9 4.2 4.3 الموصل 
 3.3 2.8 2.1 0.5 0.3 0.3 0.4 2.6 3.2 3.3 3.2 3.4 بغداد 

 2.6 2.3 2.1 1.4 0.2 0.2 0.4 1.7 2.1 2.2 2.1 2.6 الناصرية 
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  [16]المحشال المناخية الخاصة غالدراسة  :1خارطة 

)الموص، ، غغداد   المعدالل اللهرية لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية )ساعة( في محشال الدراسة الثالث : 3جدول

   [17]  (2010 –  1980، الناصرية( للمدة من ) 

 
 االشهر 

 محطات ال

 (ساعة) الفعليةلعدد ساعات السطوع الشمسي  الشهري المعدل قيم 

كانون  
 ايلول  اب  تموز حزيران  آيار  نيسان  أذار  شباط  الثاني 

تشرين  
 األول 

تشرين  
 الثاني 

كانون  
 األول 

 4.6 6.4 8.1 10.3 11.3 11.9 12.2 9.9 7.9 6.8 5.6 4.7 الموصل 
 6.1 7.1 8.3 10.1 11.5 11.9 12.1 10.2 8.7 8 7.2 6.1 بغداد 

 6.3 7.1 8.5 9.6 10 10 9.9 9.1 8.2 7.6 7.4 6.5 الناصرية 
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 :والمناقشة النتائج .3

العراق    تأثير كمية الغيوم في عدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية في محشال مختارة فيدراسة    في هذا البحث تمل

ل معامال   وحسا  قيم  ،والفصلي   اللهرو توضي  التغير    عن ةريا( الناصريةوهي )محشة الموص،، محشة غغداد، محشة  

بين  االرتباط العالقة  منهما،  لبيان مدى  البياةال    خال من    ك،  والمتضمنة    3،  2ين  جدولالفي    الموضحةاالستفادة من 

 وكاةل النتائ  على النحو التالي:   ،الفعلية للمعدالل اللهرية لكمية الغيوم وعدد ساعال السشوس اللمسي

 :ةالشهري اتالتغير  3.1

 :الدراسة محطاتفي لكمية الغيوم التغيرات الشهرية 3.1.1 

لكمية الغيوم   ةاللةةةةهري  الالتغير   انوضةةةةحي (، د ،ه ، و  أ ،   ، ج )  2و   ( ، د ،ه ، و ) أ ،   ، ج 1  اللةةةةكلين

 -حيث تم مالحظة ما يلي:  (2010 – 1980للمدة من ) الدراسةمحشال  في

 بالنسبة لمحطة الموصل :  -أ

 معد بينما أق،   ،سةةةاعة(  4.3( حيث بلغ )كاةون االو شةةةهر ) تم تسةةةجيلها اثناء لكمية الغيومشةةةهرو   معد ن أعلى  إ

 . اوكتاس( 0.9اثناء شهر )حزيران( حيث بلغ )  تم تسجيلها لكمية الغيومشهرو  

 بالنسبة لمحطة بغداد : -ب

  3.4و    3.3شهرو )كاةون االو  وكاةون الثاةي( حيث بلغ )  تم تسجيلها اثناء  لكمية الغيومشهرو    معد  ن أعلى  إ

 .اوكتاس(  0.4) اثناء شهر )حزيران( حيث بلغ تم تسجيلها لكمية الغيومشهرو  معد بينما أق،  ، على التوالي أوكتاس(

 بالنسبة لمحطة الناصرية :  -ج

 معد بينما أق، ، أوكتاس( 2.6شهر )كاةون االو ( حيث بلغ ) تم تسجيلها اثناء لكمية الغيومشهرو  معد ن أعلى إ

 .  اوكتاس( 0.2)  ( حيث بلغ تموز وا ) و اثناء شهر  تم تسجيلها لكمية الغيومشهرو 
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 ( أ)

 

 ( ب)

 

 ( ج)

 

 ( د )

 

 ( ھ)

 

 ( و )

خال     (2010 – 1980للمدة من )( الموص، ومغداد والناصرية)محشال في  كمية الغيومل ةاللهري الالتغير  :1شكل 

 )كاةون الثاةي ،شباط ،اذار ،ةيسان ،أيار ،حزيران(  اشهر

mailto:uokirkuk.edu.iq/kujss


Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 

Volume 16, Issue 1, March 2021, pp. (1-27) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com 

 
10 

 

 

 ( أ)

 

 ( ب)

 

 ( ج)

 

 ( د )

 

 ( ھ)

 

 ( و )

خال     (2010 – 1980للمدة من )( الموص، ومغداد والناصرية)محشال في لكمية الغيوم  اللهرية الالتغير  :2شكل 

   اشهر )تموز ،ا  ،ايلو  ،تلرين االو  ،تلرين الثاةي ،كاةون االو (
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 :في محطات الدراسة التغيرات الشهرية لعدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية  3.1.2

لعدد سةاعال   اللةهرية  الالتغير  انوضةحي (، د ،ه ، و  أ ،   ، ج) 4و    ( ، د ،ه ، و ) أ ،   ، ج  3 اللةكلين

 -حيث تم مالحظة ما يلي:  (2010 – 1980للمدة من ) الدراسةمحشال  فيالسشوس اللمسي الفعلية 

 بالنسبة لمحطة الموصل :  -أ

  4.3شةةةهر )كاةون االو ( حيث بلغ ) تم تسةةةجيلها اثناءلعدد سةةةاعال السةةةشوس اللةةةمسةةةي الفعلية  شةةةهرو   معد ن أعلى  إ

  0.9حيث بلغ ) اثناء شةةةةهر )حزيران(  تم تسةةةةجيلهالعدد سةةةةاعال السةةةةشوس اللةةةةمسةةةةي الفعلية  شةةةةهرو  معد بينما أق،  ، سةةةةاعة(

 .اوكتاس(

 

 بالنسبة لمحطة بغداد : -ب

شهرو )كاةون االو  وكاةون الثاةي(   تم تسجيلها اثناء  لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  شهرو    معد ن أعلى  إ

اثناء شهر   تم تسجيلهالعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  معد  بينما أق، ، واليأوكتاس( على الت 3.4و  3.3حيث بلغ )

 .اوكتاس(  0.4)حزيران( حيث بلغ )

 

 بالنسبة لمحطة الناصرية :  -ج

أعلى  إ الفعلية  شهرو    معد  ن  اللمسي  السشوس  ساعال  اثناءلعدد  تسجيلها  بلغ           تم  حيث  االو (  )كاةون  شهر 

اثناء شهرو )تموز وا ( حيث بلغ     تم تسجيلهالعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  شهرو    معد ا أق،  بينم، أوكتاس(  2.6)

 .اوكتاس(  0.2)
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 ( أ)

 

 ( ب)

 

 ( ج)

 

 ( د )

 

 ( ھ)

 

 ( و )

للمدة من  ( الموص، ومغداد والناصرية)محشال في لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية   اللهرية الالتغير  :3شكل 

 خال  اشهر )كاةون الثاةي ،شباط ،اذار ،ةيسان ،أيار ،حزيران(   (2010  – 1980)
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 ( أ)

 

 ( ب)

 

 ( ج)

 

 ( د )

 

 ( ھ)

 

 ( و )

للمدة من  ( الموص، ومغداد والناصرية)محشال في   لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية اللهرية الالتغير  :4شكل 

   خال  اشهر )تموز ،ا  ،ايلو  ،تلرين االو  ،تلرين الثاةي ،كاةون االو (  (2010  – 1980)
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الفعلية  3-1-3 الشمسي  السطوع  ساعات  عدد  في  الغيوم  لكمية  الشهرية  التغيرات  الدراسة  تأثير  محطات     :في 

 في  الفعلية  عدد ساعال السشوس اللمسيفي  لكمية الغيوم     اللهرو التغير  تأثير  وض   ي  ) أ ،   ، ج (  5  اللك،

 - حيث تم مالحظة ما يلي:  (2010 – 1980للمدة من ) الدراسة محشال

( حزيران)  شهر  اثناءفي محشة )الموص،(  تم تسجيلها    ساعال السشوس اللمسي الفعليةلعدد  شهرو    معد ن أعلى  إ

(  الناصرية)  ساعة( خال  شهر )حزيران( أيضا، ومن ثم محشة   12.1ساعة( تلتها محشة )غغداد( غقيمة )  12.2حيث بلغ )

 محشالفي    لكمية الغيوم المسجلة  اللهرو   المعد   اةخفاضذلك إلى    يعودو ،  ساعال( خال  شهرو )تموز وا (  10غقيمة )

  0.2)و    (، غغداد)  في محشة(  اوكتاس  0.4)و    (الموص،محشة )في  (  اوكتاس  0.9)  كاةلحيث    تلك االشهر  خال   الدراسة 

                      . (الناصريةفي محشة )( اوكتاس

الفعليةشهرو    معد   أق،   أما اللمسي  السشوس  ساعال  تسجيلها    لعدد  )الموص،(  تم  محشة                  شهر   اثناءفي 

   ساعة( خال  شهرو )كاةون االو  وكاةون الثاةي(،   6.1ساعة( تلتها محشة )غغداد( غقيمة )  4.6االو ( حيث بلغ )  )كاةون 

 المعد  اللهرو لكمية الغيوم   زيادةويعود ذلك إلى  ( خال  شهر )كاةون االو (،  ساعة  6.3ومن ثم محشة )الناصرية( غقيمة )

 (اوكتاس  3.4و  3.3و ) (الموص، محشة )في ( اوكتاس 4.3)تلك االشهر حيث كاةل  خال  الدراسة محشالفي المسجلة 

 .       (الناصريةمحشة ) ( فياوكتاس 2.6و )  (،غغدادفي محشة ) على التوالي 

عدد ساعال السشوس اللمسي   يىثر فييتبين من النتائ  المذكورة اعاله ان عدم صفاء الجو غسب  الغيوم او الغبار  

               الفعلية حيث تزداد عدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية بنقصان كمية الغيوم والغبار والعكس غالعكس.
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  ) ب (          ) أ (                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ) ج (                                                            

 عدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  لكمية الغيوم في  اللهرو التغير تأثير  :5شكل 

 ( 2010  – 1980للمدة من ) ( الناصريةالموص، ومغداد و ) محشالفي 
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 :الفصليةالتغيرات 3.2 

 :في محطات الدراسةلكمية الغيوم  الفصليةالتغيرات  3.2.1

 –  1980للمدة من )  الدراسةةةةةمحشال   فيلكمية الغيوم   الفصةةةةلية  الوضةةةة  التغير ي   (  ، د ) أ ،   ، ج 6  اللةةةةك،

 -حيث تم مالحظة ما يلي:  (2010

 بالنسبة لمحطة الموصل :  -أ

 معد بينما أق،   ،(أوكتاس  4.267( حيث بلغ )اللةتاء)  فصة،  تم تسةجيلها اثناء لكمية الغيوم  فصةلي معد ن أعلى  إ

 .اوكتاس( 0.567( حيث بلغ )الصيف) فص،اثناء  تم تسجيلها لكمية الغيوم فصلي

 بالنسبة لمحطة بغداد : -ب

  فصلي   معد بينما أق،  ، أوكتاس(  3.3( حيث بلغ )اللتاء)  فص،  تسجيلها اثناءتم    لكمية الغيوم  فصلي  معد ن أعلى  إ

 .اوكتاس( 0.33( حيث بلغ )الصيف) فص،اثناء  تم تسجيلها لكمية الغيوم

 بالنسبة لمحطة الناصرية :  -ج

 معد بينما أق،  ، أوكتاس(  2.433( حيث بلغ )اللةةتاء)  فصةة،  تم تسةةجيلها اثناء لكمية الغيوم  فصةةلي معد ن أعلى  إ

 .اوكتاس( 0.267( حيث بلغ  )الصيف) فص،اثناء  تم تسجيلها لكمية الغيوم فصلي
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 ( أ)

 

 ( ب)

 

 ( ج)

 

 ( د )

 

خال     ( 2010 –  1980للمدة من )( الموص، ومغداد والناصرية )محشال في لكمية الغيوم   الفصلية  الالتغير  :(6شكل )

 (الخريف، الصيف، الرمي ، اللتاء) السنةفصو  

 : في محطات الدراسة التغيرات الفصلية لعدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية  3.2.2

 الدراسةمحشال    في لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية     الفصلية  الوض  التغير ي   (  ، د  ) أ ،   ، ج 7  اللك،

 - حيث تم مالحظة ما يلي:  (2010 – 1980للمدة من )
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 الموصل :  بالنسبة لمحطة -أ

  11.8( حيث بلغ )الصةةيففصةة، )  تم تسةةجيلها اثناءلعدد سةةاعال السةةشوس اللةةمسةةي الفعلية   فصةةلي معد ن أعلى  إ

  4.967( حيث بلغ )اللةةتاءاثناء فصةة، )  تم تسةةجيلهالعدد سةةاعال السةةشوس اللةةمسةةي الفعلية    فصةةلي معد بينما أق،  ، سةةاعة(

 .(ساعة

 بالنسبة لمحطة بغداد : -ب

  11.833( حيث بلغ )الصيففص، )  تم تسجيلها اثناءلعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية    فصلي  معد ن أعلى  إ

  6.466( حيث بلغ )اللتاءاثناء فص، )  تم تسجيلهالعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية    معد  فصليبينما أق،  ، (  ساعة

 .  (ةساع

 

 بالنسبة لمحطة الناصرية :  -ج

  9.967) ( حيث بلغالصةيففصة، ) تم تسةجيلها اثناءلعدد سةاعال السةشوس اللةمسةي الفعلية    فصةلي معد ن أعلى  إ

  6.733( حيث بلغ  )اللةتاءاثناء فصة، )  تم تسةجيلهالعدد سةاعال السةشوس اللةمسةي الفعلية   فصةلي معد بينما أق،  ، (سةاعة

 . (ساعة
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 ( أ)

 

 ( ب)

 

 ( ج)

 

 ( د )

 

للمدة من  ( الموص، ومغداد والناصرية)محشال في  لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  الفصلية  الالتغير  :7شكل 

 خال  فصو  السنة )اللتاء ،الرمي  ،الصيف ،الخريف(  (2010  – 1980)
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 :في محطات الدراسة تأثير التغيرات الفصلية لكمية الغيوم في عدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية 3.2.3

السشوس  ساعال    لكمية الغيوم وعدد   الفصلي  التغير  اللذان يوضحان) أ ،   ، ج (    8  اللك،و    4جدو     خال من  

 - حيث تم مالحظة ما يلي:  ( 2010 –  1980للمدة من ) الدراسة محشالفي  الفعلية اللمسي

الفعلية   فصلي  معد  ن أعلى  إ  محشالفي    فص، )الصيف( و  تم تسجيلها اثناء  لعدد ساعال السشوس اللمسي 

(  ساعة  11. 8و )  (،غغداد( في محشة )ساعة  11.833(، و )الناصريةفي محشة )   ( ساعة  9.967)  كاةل    حيث    الدراسة 

إلى  ،  (الموص،)  محشة  في ذلك  الغيوم    اةخفاضويعود  لكمية  الفصلي  فص،  اثناء    االرم   الدراسة  محشالفي  المعد  

محشة    ( في  0.567(، و )غغداد( في محشة )0.33و )،  ( الناصريةمحشة ) في  (  اوكتاس  0.267كاةل )حيث    )الصيف(،

 . (الموص،)

   الدراسة   محشالفي    فص، )اللتاء( و  تم تسجيلها اثناء  ساعال السشوس اللمسي الفعليةلعدد    فصلي  معد   أق،  أما

  محشة   في  (ساعة  6.733و ) (،غغدادفي محشة ) (ساعة 6.466(، و )الموص،في محشة )  ( ساعة  4.967)  كاةل  حيث

إلى  ،  (الناصرية) ذلك  الغيوم  ويعود  لكمية  الفصلي  المعد   )اللتاء(،    اثناء  الدراسة   محشالفي  زيادة  كاةل حيث  فص، 

 .  (الناصرية)  ( في محشةاوكتاس 2.433و ) (، غغداد( في محشة )اوكتاس 3.3و ) (الموص،محشة ) في ( اوكتاس 4.267)

يتبين من النتائ  المذكورة اعاله ان سب  االختالف في ساعال السشوس اللمسي الفعلية بين شما  العراق المتمثلة  

غمحشة الموص، ووسشه المتمثلة غمحشة غغداد وجنومه المتمثلة غمحافظة الناصرية، خال  الصيف واللتاء يعود الى كثرة 

كثرة الظواهر الغبارية صيفا في وس  وجنو  العراق وقلة الغيوم مقارةة  الغيوم في شما  وةننا شتاءا وةقاءه صيفا، والى  

                غاللما  .
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(  الموص، ومغداد والناصرية)محشال في لعدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية وكمية الغيوم  المعد  الفصلي : 4جدول 

 ( 2010 – 1980للمدة من )

 الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء  الفصول 
 االشهر 

 محطات ال
كانون  
 األول 

كانون  
 الثاني 

 ايلول  أب  تموز حزيران  آيار  نيسان  أذار  شباط 
تشرين  
 األول 

تشرين  
 الثاني 

محطة 
 الموصل 

 كمية الغيوم 
 (أوكتاس(

4.267 3.467 0.567 2 

 عدد 
ساعات  
 السطوع 
 الفعلية
 (ساعة(

4.967 8.2 11.8 8.267 

 محطة
 بغداد 

 كمية الغيوم 
 (أوكتاس(

3.3 3.03 0.33 1.8 

 عدد 
ساعات  
 السطوع 
 الفعلية
 (ساعة(

6.466 8.966 11.833 8.5 

 محطة
 الناصرية 

 كمية الغيوم 
 (أوكتاس(

2.433 2 0.267 1.933 

 عدد 
ساعات  
 السطوع 
 الفعلية
 (ساعة(

6.733 8.3 9.967 8.4 
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        ) ب (                                                                        ) أ (                               

                           

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 ) ج ( 

الموص، ومغداد  )محشال في لكمية الغيوم في عدد ساعال السشوس اللمسي الفعلية  الفصليالتغير تأثير  :8شكل 

 ( 2010  – 1980للمدة من ) (  والناصرية
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   :الدراسة محطاتفي  الغيوم وعدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية كمية بين االرتباط3.3 

بين   ومعادالل االةحدار الخشي البسي   اللهرو   االرتباط  معام،قيم    انيوضح  5  جدو  و ال  ()أ،  ، ج  9اللك،  

والتي تم    ، (2010  –  1980للمدة من )   الدراسة  محشالفي    لكمية الغيوم وعدد ساعال السشوس اللمسي   اللهرو التغير  

 Microsoft Excel( المتوفر في برةام  )(Correlation Coefficient  االرتباط  معام،استخدام    بوساةةحسابها من  

   .(الموص، ومغداد والناصرية)  الدراسة محشالفي  قوية عكسية ارتباطعالقة  وجود يالحظحيث  (2010

 

  ) ب (          ) أ (                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 ) ج ( 

المعد  اللهرو لعدد ساعال السشوس   بين ومعادالل االةحدار الخشي البسي  اللهرية االرتباط لمعامالقيم : 9 شكل

 ( 2010 – 1980للمدة من )  ( محشال )الموص، ومغداد والناصريةفي  اللمسي الفعلية والمعد  اللهرو لكمية الغيوم
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المعد  اللهرو لعدد ساعال السشوس اللمسي   بين ومعادالل االةحدار الخشي البسي   االرتباط لقيم معامال: 5جدول 

 ( 2010 –  1980للمدة من )( محشال )الموص، ومغداد والناصريةفي  الفعلية والمعد  اللهرو لكمية الغيوم

 معادلة االنحدار الخطي  طبيعة االرتباط  قيمه معامل االرتباط   المحطة 

0271.75359.0 قوو  عكسي - 0.92 الموصل  +−= xy 

15.75598.0 عكسي قوو  - 0.87 بغداد  +−= xy 

6493.65977.0 عكسي قوو  - 0.91 الناصرية  +−= xy 

 

 :االستنتاجات .4

 : المذكورة ادةاه ا مورإلى   الوصو ، تم ما تقدم خال من 

  في شةةةةةهر )تموز( و  خال  فترةتم تسةةةةةجيلها    عدد سةةةةةاعال السةةةةةشوس اللةةةةةمسةةةةةي الفعليةقيم لشةةةةةهرو   معد ن أعلى  إ -1

 من تلك الفترة  اثناء  الدراسةةةة  محشالفي   لكمية الغيوم اللةةةهرو  المعد   اةخفاضذلك إلى   يعودو ،  الدراسةةةة  محشال

 السنة.

              شةةةةهر )كاةون الثاةي( خال  فترةتم تسةةةةجيلها  عدد سةةةةاعال السةةةةشوس اللةةةةمسةةةةي الفعليةقيم  لشةةةةهرو   معد   إن أق،  -2

  تلك الفترة  اثناء  الدراسةةةةة  محشالفي  لكمية الغيوم  اللةةةةهرو  المعد   ازديادذلك إلى    يعودو ،  الدراسةةةةة  محشالفي   و

  . اللهر من السنة

في   فصةة، )الصةةيف( و خال  فترةتم تسةةجيلها عدد سةةاعال السةةشوس اللةةمسةةي الفعلية  قيم ل  فصةةلي معد ن أعلى  إ -3

 .فص، )الصيف( اثناءالمعد  الفصلي لكمية الغيوم  اةخفاضويعود ذلك إلى ، الدراسة  محشال

في   فصةةةة، )اللةةةةتاء( و خال  فترةتم تسةةةةجيلها عدد سةةةةاعال السةةةةشوس اللةةةةمسةةةةي الفعلية  قيم ل  فصةةةةلي معد   أق،ن  إ -4

 .فص، )اللتاء( اثناءازدياد المعد  الفصلي لكمية الغيوم ويعود ذلك إلى ، الدراسة  محشال
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لعدد سةةةةةةةةاعال    اللةةةةةةةةهرو   المعد و  لكمية الغيوم  اللةةةةةةةةهريةالمعدالل   ك، من  بين  ةقوي  عكسةةةةةةةةية  ارتباطوجود عالقة   -5

عدد   تق،  في محشال الدراسة وهذا يلير الى اةه بزيادة كمية الغيوم  ،الدراسة  محشالفي    السشوس اللمسي الفعلية

 .ساعال السشوس اللمسي الفعلية، والعكس غالعكس
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