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ABSTRACT 
      This research aims to test and analyze the impact of the process of drying the marshes in the 
cities of Basra , Amara and Nasiriya on the climate elements (maximum temperature , minimum 
temperature , average temperature , relative humidity , wind speed , rainfall and atmospheric 
pressure) statistical analysis using the t-test statistical that based on the Statistical Package 
(SPSS), by comparing and analyzing the difference between the climate elements averages 
during the two periods (1981 – 1991) and (1992 - 2002) , and the impact of that process on the 
climate elements. 
      The results showed the negative impact of the drying process on climate elements of the 
three cities cannot be attributed to chance.  
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  اختبار تأثير عملية تجفيف االھوار على العناصر المناخية في جنوب العراق
  خالصةال

لى اختبار وتحليل تأثير عملية تجفيف االھوار في محافظات البصرة والعمارة والناصرية يھدف ھذا البحث ا      
على العناصر المناخية (درجة الحرارة العظمى والصغرى ومعدل الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية 

باالعتماد على  t – testاالحصائي  االمطار المتساقطة والضغط الجوي) تحليال احصائيا باستخدام اختبار (ت)
 ).( SPSS الحزمة االحصائية 

، الفترة االولى وبمقارنة وتحليل الفرق بين متوسطات العوامل المناخية خالل فترتين زمنيتين مختلفتين       
) بعد عملية تجفيف 2002 –1992() قبل عملية تجفيف االھوار ، والفترة الثانية لألعوام 1991 –1981لألعوام (

وار وتأثير تلك العملية على العناصر المناخية تبين وجود معظم الفروق االحصائية بين متوسطات العناصر االھ
المناخية بين الفترتين وكذلك اظھرت النتائج االثر السلبي لعملية التجفيف على العناصر المناخية للمدن الثالثة وان 

  ھذا االختالف في مستويات االداء ال ينسب الى الصدفة. 
  الكلمات : االھوار، تحليل العناصر المناخية ، اختبار (ت)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


