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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.  

  , t - test  Keyword : Marshes , Analysis of climate elements (ت) اختبار
 

  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)

 
       المقدمة 

كلمة ( اأنھ أھمھا،  عدة تعريفات في جاءت وقد كوكبنا على المنتشرة الطبيعية الظواھر من ظاھرة ھواراال      
 ( )فيھا القصب والبرديبعضھا وينمو  في أو السنة أيام في جميع المياه تغطيھا يالت المنخفضة األراضي على تطلق

2 (. 
ف السنين إذ وجدت آثار سكان المدن آلھوار ترتبط بنشأة السھل الرسوبي وھي قديمة التكوين منذ اإن نشأة اال     

% من 3.4او حوالي السھل الرسوبي % من مساحه 16ما يقرب من فھي تمثل  ، ة في أجزاء من االھوارالسومري
  .) 8( مساحة العراق الكلية 

 عن تقل ال لمدة المياه تغطيھا التي المناطق وھي (المؤقتة األھوار :نوعين إلى العراقية األھوار صنفت وقد     
  .)  7( بالمياه) المغمورة دائما المناطق وھي (الدائميةواألھوار  السنة في أشھرثمانية 
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 فھي ثابتة غير المنطقة ھذه مساحة إلى أن السبب ويرجع بدقة ھا تحديد يصعبقية عراالر األھوا ن مساحةإ      
 المصادر من المنطقة إلى تصل التي كميات المياه اختالف نتيجة أخرى إلى سنة ومن آخر موسم إلى من تتغير

  .  )( 10رواألمطا ، كالفيضانات المختلفة
 والبصرة قار وذي ميسان في الجنوبية القطر محافظات في المنتشرة االھوار مساحة الباحثين بعض قدر وقد      

 تبلغ الخريف فصل ففي ، السنة فصول حسب مساحتھا اختالف إلى آخرون يشير حين في ٢كم 17780 حوالي
  .)  4 , 16( ٢مك 27944 الربيع وفي ٢كم 38656 الشتاء وفي ٢كم  8192مساحتھا

)  32º.5′و 30º.2′عرض ( بين خطيلجزء الجنوبي من السھل الرسوبي للعراق العراق في اتقع أھوار و       
ً رؤ ةن) مكو48º.5′و  44º.5′( وخطي طول سه مدينة العمارة من الشمال الشرقي ومدينة الناصرية في ومثلثا

  . ) 7 ( الشمال الغربي ومدينة البصرة في الجنوب
  

  Marshes Drying                                                                                تجفيف االھوار
ً  تمثل فھي ، للعراق البالغة بأھميتھا األھوار منطقة تتميز         في والبشرية الطبيعية للحياة كبرى أھمية ذا نظاما

مأوى للطيور المھاجرة ومساراً تسلكه تلك ن ثروات سمكية وحيوانية ونباتية كما أنھا توفر لما تحتويه م المنطقة
بوساطة غابات القصب والبردي  نظام تنقية للمياهو ، تاض موازنة لدرء الفيضاناوأحو الطيور بين سيبيريا وأفريقيا

قلب  تساھم في عملية الحد من الزحف الصحراوي ، إذ تعمل نباتات القصب والبردي كمصدات للرياح في، و
خمسينات من وقد بدأت مساحة ھذه األھوار بالتقلص منذ ال وتنقية الھواء، وبذلك تساھم في تلطيف الجو األھوار

 ، جفيف ذروتھا في فترة التسعينياتعمليات التوبلغت السدود في تركيا وسوريا والعراق القرن الماضي نتيجة لبناء 
 من قبل النظام السابققتھا لعملية تجفيف منظمة وشاملة لمنط األھوار منطقة من بالمائة 90 زھاء تعرض حيث

الطبيعة ائج ھذا التجفيف تدمير والتصحر وكان من نت العطش وتشك جرداء ارض وجعلھا وعسكرية ألسباب سياسية
  .)14( مما تسبب في تھجير السكان ، التصحر وزيادة العواصف الترابية عنحياة البيئية في المنطقة ، فضالً الو

 ار صورعندما نشلمجتمع الدولي حول تدمير االھوار قام برنامج االمم المتحدة للبيئة بتنبيه ا 2001عام  في      
الخبراء الى ان االھوار قد فيھا شار وأمن مساحة منطقة االھوار. بالمائة  90مار الصناعية التي توضح فقدان قألبا

   .جراءات عاجلة بھذا الشأنإلم يتم اتخاذ  سنوات ما )5 –3( تختفي نھائياً من العراق في غضون
المحلية  المجتمعات من العديد بالفعل أتبدواألھوار، إحياء إلعادة فرصةتوفرت  2003 عام عقبو      

ً  المنطقة من بالمائة 40 تأھيل تم حيث،األھوار إحياء إعادة لدعم يمكنھا ما حشد والمنظمات والمؤسسات  تقريبا
  .) 12( ر األھوا منطقة في العيش وسبل البيولوجي التنوع إحياء إعادة لمواصلة مستمراً  يزال العمل وال ، بنجاح

  
   Literature Review                                                                        سابقةالدراسات ال

سترشاد بآراء غة علمية إلطار البحث النظري واإلالتوصل إلى صيھو الھدف من عرض الدراسات السابقة  ان      
ت التي استعملت في تلك الدراسات والبدء من حيث ، ونتائج دراساتھم من خالل معرفة أھم الوسائل واألدوا الباحثين
  : ى إليه اآلخرون ومن ھذه الدراساتما انتھ
 -  5(  البصرة محافظة في الغبار معدالت زيادة على وأثره األھوار تجفيف ( 

 يثالمتساقط ح الغبار كمية علىالبصرة  يف الواقعة األھوار تجفيف تأثير عملية لدارسة البحث ھذا نفذ         
  .التجفيف عمليات بعد المتساقط الغبار كميات في معنوية زيادة حصول النتائج أظھرت
 -  3(  العراق جنوب ھوارأل ومورفولوجية بيئية دراسة ( 

 ت التربة والمناخ، (نوع وصفا المورفولوجي الوضعو ودراسة الخصائص البيئيةتقييم اجريت ھذه الدراسة ل     
 التحليالت بعضإجراء  جنوب العراق من خالل ھوارا وعملية التعرية) ألراضي ،ونوع الرواسب وانحدارھا 

في اھوار جنوب   الكالسيوم ونسب كاربونات العضوية المادة نسبة تركيز وقد لوحظ ازدياد األولية التربة لخصائص
كانت حامضية حيث درجة تفاعل التربة وانخفاض قيمة  (ph) العراق وارتفاع قيم االيصالية الكھربائية للتربة

 . التجفيف عمليات نتيجة المتردي البيئي كذلك الى الوضع الدراسة شارتأو .لجميع مناطق الدراسة
 -  6(  في اختالف الخصائص المناخية في جنوب العراق وأثره األھوار تجفيف (  

ة الجنوبية في العراق اھتمت ھذه الدراسة في البحث عن طبيعة االختالفات الحاصلة في خصائص مناخ المنطق     
وتحديد أي العناصر والظواھر التي تأثرت بعملية تجفيف االھوار باإلعتماد على البيانات المناخية للعناصر 

 .(2000)الى عام  (1971)والظواھر المناخية المسجلة فيھا لمدة ثالثون عاما كدورة مناخية من عام 
 -   11(  ظة البصرةالتنمية الريفية في اقليم اھوار محافمقومات (   
ھوار محافظة البصرة يم اقلومات التنمية الريفية المتكاملة في إمقواستھدفت التعرف على دراسة ال اجريت ھذه     

ظھرت رياف وتحسين مستوى الخدمات حيث أمن اجل العمل على تطوير التجمعات السكانية في القرى واأل
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انھا تعاني مشاكل يمكن تالفيھا لتطوير المجتمع  اللتنمية البشرية إبشرية لطبيعية ومقومات جغرافية الدراسة وجود 
  الريفي.
 -  1( العراق جنوب أھوار لترب  الفيزيائية الخصائص بعض  تقييم  (  

 صفاتدراسة  خالل من العراق جنوب األھوار ةلترب الفيزيائية الخصائص بعض ميلتقي الدراسة ھذه نفذت       
 بثباتية تجمعات التنبؤ يمكن خاللھا والتي من االرتداد ومعادالت والمتعدد البسيط رتباطاال معامل وحساب التربة
 األفق صفات بعض وجودمع ة المنطقة ترب من رتب ةثالث وجود النتائج أوضحتو التمزق ومعامل التربة
  .ملحي أفق وجود مع  (Salic)المُولي

  
 t – test                                                                                                  ( ت )اختبار 

حقيقية وتعزى الى  لفترتين مختلفتين فروقبين المتوسطات ختبار الى معرفة اذا كانت الفروق ھذا االيھدف       
فروق متوسطات لة الد لقياس t – test(ت) ختبار. ويستخدم إتعزى الى الصدفة فقط فروق  او انھامتغيرات معينة 

 .حجم العينتين متقاربا الى حد ما ان يكونويفضل ساوية وغير متساوية متالمرتبطة لعينات المرتبطة وغير  العينات
عينة في فترتين او ظرفين نفسھا من مفردات الدرجات الوسط الحسابي للمجموعة نة ويستخدم عندما يتم مقار

الحكم على ل االستدالل اإلحصائي حيث يتم ل المتوسطات اول مراححو t – test(ت) اختبارويعد . مختلفين
الفرضيات استخدام البيانات اإلحصائية كأداة عملية اختبار ويتم في  مصداقية افتراضات الباحث حول فرضيته.

ع كيد ھنا على ان صحة جميع االختبارات مرتبطة بصحة ان جميومصداقية افتراضات الباحث مع التأثبات صحة إل
   .او تتقارب نحوھاnormal distribution( ( 9 )(البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

) عند مقارنة متوسطي عينتين مرتبطتان ومتجانستان او عند مقارنة متوسطي مجموعة لھا tويستخدم اختبار (     
  تية:وفقا للصيغة اآل حالتين او مشاھدتين كاختبار قبلي واختبار بعدي

  
t = μd / ( Sμd  /(n – 1)0.5 )                                                                       -----   (1)  

عملية التجفيف االھوار ويمثل الفرق بين متوسطي العناصر المناخية قبل ) μd = μAfter  - μBeforeحيث ان  (     
  ) تمثل عدد ازواج المشاھدات.nتوسطات. و(للفرق بين الماالنحراف المعياري ) يمثل Sμdوان (وبعدھا. 

  :لتاليةن وفقا للفرضية االحصائية امتوسطيال) لمقارنة tوتم استخدام اختبار (     
متوسط العناصر المناخية قبل عملية التجفيف يساوي متوسط العناصر المناخية بعد عملية : )H0فرضية العدم ( 

           التجفيف. 
متوسط العناصر المناخية قبل عملية التجفيف اليساوي متوسط العناصر المناخية بعد :)H1الفرضية البديلة (

  عملية التجفيف.
H0  : μA = μB                               ------------------         μA – μB  =  μd   = 0     

 H1 : μA ≠ μB                                -----------------         μA – μB  =  μd   ≠ 0 
  

 Data Sources     Meteorological                                       مصادر البيانات االنوائية
، ودرجة الحرارة  ة العظمىدرجة الحرارنوائية (االر نات الشھرية للعناصاستخدم في ھذا البحث البيا       

 ) للفترة االولىوالضغط الجوي ،المطار المتساقطة وكمية ا ،ح والرطوبة النسبية ، وسرعة الريا ،الصغرى
بعد عملية تجفيف ) 2002 –1992( عواموالفترة الثانية لأل ،قبل عملية تجفيف االھوار) 1991 –1981(عوام لأل

مة صد السطحي للھيئة العاوالمسجلة بوساطة محطات الر البصرة ، والعمارة والناصرية للمحافظات الثالث االھوار
 .)15( يةالجوية والرصد الزلزالي العراق لألنواء

  
   الجانب التطبيقي 

المناخية وتثبيت النتائج النھائية  على العناصرر ة تجفيف االھواعمليتأثير اء الصورة الواضحة وبيان إلعط      
ختبار وتحليل معنوية تم االفروق ال) وتحديد وبعدھا قبل عملية تجفيف االھوار(الفترة لمعرفة مدى ارتباط الفترتين 

او ويتم تحديد قبول  .(ت)بتطبيق احصاءة االختباروالمتمثلة مدن الثالثة لللعناصر المناخية تحليال إحصائيا ھذه ا
 ، )sig 2-tailsيطلق عليھا بمستوى داللة االختبار( ) او ماp-value( ةاالحتمالي باستخدام القيمةرفض الفرضية 

) فإننا نرفض α = 0.05) المحددة (في بحثنا تم اعتماد قيمة αاقل من قيمة () p-value( فإذا كانت قيمة االحتمال
) αاكبر من قيمة value- sig (p )( قيمة االحتمالكانت  اما اذا ، معنوية) المحسوبة tفرضية العدم وتكون قيمة (

  ) المحسوبة غير معنوية. tالمحددة فإننا نقبل فرضية العدم وتكون قيمة (
     

  درجة الحرارة 
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   درجة الحرارة العظمى
عدم  على درجات الحرارة العظمى والختبار فرضية العدم القائلة االھوارتجفيف عملية  تأثيرلمعرفة مدى      

ما قبل عملية تجفيف االھوار االولى فترة الالفترتين ( متوسطي درجات الحرارة العظمى بين وجود فرق معنوي بين
الحرارة  جاتدر يالقائلة بوجود فرق معنوي لمتوسطالفرضية البديلة مع  )بعد عملية تجفيف االھوارة والفترة الثاني

خالل فترتي على بيانات معدل درجات الحرارة العظمى  t – test )(تر تم تطبيق اختباالعظمى بين الفترتين 
) ، 002.( ، )000.(تساوي  )(p –value االحتمالية قيمةال) ان 1في الجدول رقم (المبينة  ظھرت النتائجوأالدراسة 

 ھذاو )0.05داللة (عند مستوى  )α(من قيمة  صغرأوھي والعمارة والناصرية على التوالي لبصرة امدن ) ل000.(
عند مستوى الداللة بين متوسطي درجات الحرارة العظمى بين الفترتين الزمنيتين على وجود فروق معنوية يدل 

درجة  لعملية تجفيف االھوار على عنصر تأثيرھنالك  وانوقبول الفرضية البديلة العدم وبالتالي يتم رفض فرضية 
 .الحرارة العظمى

  
 ختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفترتين لمعدل درجات الحرارة العظمىاالحتمالية ال قيمال) :  1جدول رقم ( 

  
  

دناه لمدن البصرة والعمارة والناصرية على التوالي ان ) المبينة ا3( ، )2( ، )1( ن االشكال البيانيةونالحظ م     
ان شھر السنة وارتفاعا في قيمھا بعد عملية التجفيف في المدن الثالثة ولجميع أدرجات الحرارة العظمى شھدت 

اما  ) لمدينة البصرة،0.7ل فرق كان في تشرين الثاني () وأق2.7جل في شھر آب والمساوي الى (على فرق قد سا
وأخيرا  ، )0.08ر (ل فرق كان في شھر ايلول بمقدا) واق2.1ب والبالغ (على فرق في شھر آمدينة العمارة فكان ا
بمقدار ) واقل فرق كان في تشرين الثاني 2.0في شھر نيسان والمساوي الى ( لمدينة الناصريةفقد سجل أعلى فرق 

)0.2.( 
  

  
  

 ) لمدينة البصرة قبل وبعد عملية  تجفيف األھوارº) : المعدالت الشھرية لدرجات الحرارة العظمى (م 1شكل رقم ( 
  

  المدن
  α = 0.05  الفرق بين متوسطي الفترتين لدرجات الحرارة العظمى
Mean = Max. Temp (a) – Max. Temp (b) Sig (p–value) 

  البصرة
  

1.375  .000 

  العمارة
  

0.762  .002  

  الناصرية
  

1.000 .000 
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١٥ 
 

  
 عملية تجفيف األھوارمارة قبل وبعد ) لمدينة العºعدالت الشھرية لدرجات الحرارة العظمى (م) : الم 2شكل رقم ( 

 

  
  ) لمدينة الناصرية قبل وبعد عملية تجفيف األھوارº) : المعدالت الشھرية لدرجات الحرارة العظمى (م 3شكل رقم ( 

  
   درجة الحرارة الصغرى

للفترتين قبل وبعد  الحرارة الصغرى د فرق معنوي بين متوسط درجاتدم وجوعالعدم القائلة  فرضيةالختبار       
-t )(ت احصاءة االختبار عملية تجفيف االھوار مع الفرضية البديلة وجود فرق معنوي بين المتوسطين تم تطبيق

test   قيمة الان ) 2المبينة في الجدول رقم (أظھرت النتائج وت الحرارة الصغرى للمدن الثالثة معدل درجاعلى
) لمدن البصرة والعمارة والناصرية على التوالي 001.) ، (000.) ، (000.تساوي ( Sig (p–value)االحتمالية 

) وھذا يدل على وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة بين 0.05عند مستوى داللة ( αوھي أصغر من قيمة 
رفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي ان وبھذا ن متوسطي درجات الحرارة الصغرى بين الفترتين الزمنيتين

لعملية التجفيف  تأثيرن الثالثة ومنه نستنتج ان ھناك الحرارة الصغرى للمداك فرقا معنويا بين متوسطي درجات ھن
  . على درجات الحرارة الصغرى

  
  رجات الحرارة الصغرىترتين لمعدل دختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفاالحتمالية القيم ال) :  2جدول رقم ( 

  المدن
 α= 0.05  الفترتين لدرجات الحرارة الصغرى متوسطيالفرق بين 

Mean = Min. Temp (a) – Min. Temp  (b) Sig (p – value)         
  البصرة

 
0.883 .000 

  العمارة
 

0.853 .000 

  الناصرية
 

0.750 .001 
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١٦ 
 

  

  
 تجفيف األھوارالبصرة قبل وبعد عملية  ) لمدينةº(مرارة الصغرى ت الشھرية لدرجات الح) : المعدال 4شكل رقم ( 

  

  
  تجفيف األھوارلمدينة العمارة قبل وبعد عملية  )º) : المعدالت الشھرية لدرجات الحرارة الصغرى (م 5شكل رقم ( 

  
تجفيف لية قبل وبعد عم ) لمدينة الناصريةº(مت الشھرية لدرجات الحرارة الصغرى ) : المعدال 6شكل رقم ( 

 األھوار
  

في  ملية التجفيف للمدن الثالثة فقد أدرجتاما نتائج الفرق بين معدل درجات الحرارة الصغرى قبل وبعد ع      
حيث نجد ان والعمارة والناصرية على التوالي البصرة  لمدناعاله المبينة ) 6() و5) و(4(البيانية رقم االشكال 

عدا شھر شھر السنة في المدن الثالثة ا بعد عملية تجفيف االھوار ولجميع أرتفاعشھدت ا درجات الحرارة الصغرى
) 1.7ب بمقدار (فقد سجلت في شھر آ) اما اعلى زيادة 0.6(ناصرية الذي شھد انخفاضا بمقدار نيسان في مدينة ال
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١٧ 
 

قل زيادة فقد سجلت اما ا ) على التوالي.1.5) ، (1.6(ل للعمارة والناصرية بمقدار شھر كانون االوفي و ،للبصرة 
 ) للبصرة والعمارة والناصرية على التوالي . 0.2) ، (0.1) ، (0.2شرين الثاني بقيم (في شھر ت

  
  معدل درجة الحرارة  متوسط

الحرارة خالل فترة الدراسة تم  معدل درجاتعدم وجود فرق معنوي بين متوسط  العدم القائلة فرضيةالختبار      
المقارنة المبينة في ظھرت نتائج بيانات معدل درجات الحرارة أعلى   t – test)(تتطبيق احصاءة االختبار 

) لمدن البصرة والعمارة والناصرية 000.تساوي ( Sig (p–value)القيمة االحتمالية  ان قيمة )3(رقم الجدول 
وبھذا نرفض وية على وجود فروق معن) وھذا يدل 0.05عند مستوى داللة ( )α(على التوالي وھي أصغر من قيمة 

للمدن الثالثة ومنه  حرارةدرجات المعدل متوسط ي ان ھناك فرقا معنويا بين فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أ
   .معدل درجات الحرارةمتوسط لعملية التجفيف على  تأثير نستنتج ان ھناك

  
  رتين لمعدل درجات الحرارةختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفتاالحتمالية القيم ال) :  3جدول رقم ( 

  المدن
  α= 0.05  الفرق بين الفترتين لمتوسط درجات الحرارة
Mean = AVTem (a) – AVTem (b) Sig (p–value)  

  البصرة
 

1.129 .000 

  العمارة
  

0.807 .000 

  الناصرية
  

0.875 .000 

  

  
 البصرة قبل وبعد عملية تجفيف األھوار ) لمدينةº) : المعدالت الشھرية لمتوسط درجات الحرارة (م 7شكل رقم ( 

  

  
 عملية تجفيف األھوارقبل وبعد  ) لمدينة العمارةº) : المعدالت الشھرية لمتوسط درجات الحرارة (م 8شكل رقم ( 
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١٨ 
 

 
 ) لمدينة الناصرية قبل وبعد عملية تجفيف األھوارº) : المعدالت الشھرية لمتوسط درجات الحرارة (م 9شكل رقم ( 

  
معدل درجة الحرارة قد سجل ارتفاعا متوسط ) المبينة اعاله نجد ان 9) و (8) و (7(رقم االشكال البيانية ومن        

ما ان ) للبصرة والعمارة والناصرية على التوالي ك0.88، ( )0.80) ، (1.13االھوار مقداره (خالل فترة تجفيف 
) وأقل فرق قد سجل في شھر تشرين الثاني 1.6، () 1.6، () 2.2ب بمقدار (فرق قد سجل خالل شھر آ اعلى

 ) لمدن البصرة والعمارة والناصرية على التوالي.0.2( ،) 0.1( ، )0.5بمقدار (
  

  الرطوبة النسبية 
عدم وجود فرق معنوي بين معدالت الرطوبة النسبية خالل الفترتين تم تطبيق الختبار فرضية العدم القائلة       

) نالحظ ان 4رقم (وبمالحظة النتائج في الجدول الرطوبة النسبية للمدن الثالثة  لى بياناتع  t – test)(ت اختبار
تساوي  (p–value) القيمة االحتمالية نجد ان حيث ية لم يكن متشابھا للمدن الثالثة،معدالت الرطوبة النسبمسار قيم 

) 0.05عند مستوى داللة ( )α(قيمة  والناصرية على التوالي وھي أصغر من لبصرةا لمدينتي )006.) ، (0.023(
وبھذا نرفض فرضية العدم ونقبل خالل الفترتين معدالت الرطوبة النسبية بين  ود فروق معنويةوھذا يدل على وج

البصرة  في مدينتي الرطوبة النسبيةلعملية التجفيف على معدل  تأثيربديلة أي ان ھناك فرقا معنويا والفرضية ال
وھي أكبر  )182.(قدارھا لمدينة العمارة فقد سجلت قيمة مالرطوبة النسبية  دلمعل االحتمالية مةقيالاما  ، والناصرية

 ة أي ال يوجد فرق معنويالفرضية البديل رفضفرضية العدم ون قبل) وبھذا ن0.05عند مستوى داللة ( )α(من قيمة 
  .في مدينة العمارة لعملية التجفيف على معدل الرطوبة النسبية تأثيرو
  

  ختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفترتين لمعدل الرطوبة النسبيةاالحتمالية ال قيمال) :  4جدول رقم ( 

  المدن
  α= 0.05  الفرق بين متوسطي الفترتين للرطوبة النسبية

Mean = RH (a) – RH (b) Sig (p–value)  
  البصرة

 
-1.683 .023 

 العمارة
 

0.858 .182 

  الناصرية
  

2.044 .006 

  
في البصرة قد نجد ان معدالت الرطوبة النسبية المبينة ادناه ) 12) و (11) و (10( رقماالشكال البيانية ومن       

وان اعلى انخفاض قد سجل في  ،كانون الثاني و ي كانون االولانخفاضا في جميع أشھر السنة عدا شھرسجلت 
  .واقل انخفاض فقد سجل في شھر شباط شھر تشرين الثاني 

ب وتشرين االول آوتموز ( شھرة النسبية قد شھدت انخفاضا خالل أاما مدينة العمارة فان معدالت الرطوب     
دت معدالت الرطوبة ارتفاعا ) وشھ0.1سجل خالل شھر تموز بمقدار (قد  وان اقل انخفاض ، )وتشرين الثاني

وان اعلى ارتفاع قد سجل خالل شھر  )ان وحزيران وايلول وكانون االولالثاني وشباط ونيسكانون شھر (خالل أ
  .شھدا أي تغيير في معدالت الرطوبةفلم ي )ومايس(آذار اما شھري ، ) 4.7نيسان بمقدار (
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عملية بعد وبة النسبية من الفترة الثانية (الناصرية فقد شھدت ارتفاعا ملحوظا في معدالت الرط دينةاما م      
سجلت في شھر نيسان ) وان اعلى زيادة وتشرين االول تموزدا شھري (خالل أشھر السنة كافة عتجفيف االھوار) 

  ).0.5لت خالل شھر حزيران بمقدار (اما اقل زيادة فقد سج، ) 5.9بمقدار (

 
  ) : المعدالت الشھرية للرطوبة النسبية (%) لمدينة البصرة قبل وبعد عملية تجفيف األھوار 10شكل رقم ( 

  
 الشھرية للرطوبة النسبية (%) لمدينة العمارة قبل وبعد عملية تجفيف األھوار) : المعدالت  11شكل رقم ( 

  

  
 ) : المعدالت الشھرية للرطوبة النسبية (%) لمدينة الناصرية قبل وبعد عملية تجفيف األھوار 12شكل رقم ( 

  
   معدل سرعة الرياح

تم للمدن الثالثة  خالل الفترتينسرعة الرياح  معدالتعدم وجود فرق معنوي بين ئلة العدم القا ار فرضيةالختب      
ھا تأثيرالتھا قبل وبعد تجفيف االھوار ومعدللمقارنة بين على معدل سرعة الرياح   t – test)(تارتطبيق اختب
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٢٠ 
 

) نجد ان معدالت سرعة الرياح  5رقم ( ومن نتائج االختبار التي تم التوصل اليھا في الجدول  ، االيجابي او السلبي
 ،) 011.(لمدن البصرة والعمارة والناصرية  ) (tاحصاءة الناتجة عن Sig (p–value)ة االحتمالية قيماللة بالممث

) مما يقودنا الى نتيجة وجود 0.05عند مستوى معنوية ( )α(قيمة من  اصغركانت  ) على التوالي000.( ،) 000.(
ننا نرفض فإثة ونتيجة لذلك لمدن الثالرياح ولبين فترتي معدالت سرعة ال كبيرة معنويةفروق عالقة مھمة وذات 

على معدالت لعملية تجفيف االھوار  تأثيربوجود عالقة ذات داللة احصائية وضية البديلة فرضية العدم ونقبل الفر
 سرعة الرياح .

  
  ختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفترتين لمعدل سرعة الرياحاالحتمالية القيم ال) :  5جدول رقم ( 

  نالمد
  α= 0.05  الفرق بين الفترتين لمتوسطي سرعة الرياح

Mean = WS (a) – WS (b) Sig (p–value)  
  البصرة

 
0.225 .011 

  العمارة
  

0.576 .000 

  الناصرية
  

– 0.942 .000 

  
        

لعمارة وا لمعدالت سرعة الرياح لمدينة البصرةالمبينة ادناه ) 15) و (14) و (13(البيانية رقم االشكال ومن 
ارتفاعا في مدينة البصرة خالل  نجد ان الفرق بين المعدالت قبل وبعد التجفيف قد سجلوالناصرية على التوالي 

مايس لثاني) وسجل انخفاضا خالل شھري (ب وايلول وتشرين االول واوآذار ونيسان كانون الثاني وشباط وآأشھر(
لثاني ونيسان سجل اعلى ارتفاع خالل شھر كانون اول أي تغيير خالل شھر كانون االول ) ولم يسجحزيرانو

  .)0.5وتموز بمقدار (
يادة لھا اعلى ز تشھر السنة وكانعة الرياح سجلت زيادة خالل جميع أاما مدينة العمارة فنجد ان معدالت سر     

  .)0.1(بمقدار  واقل زيادة في شھر تشرين الثاني )0.9بمقدار ( )في شھري (نيسان وايلول
(بعد شھر السنة بعد الفترة الثانية سرعة الرياح انخفاضا خالل جميع أ معدالتمدينة الناصرية فقد اظھرت اما    

اقل انخفاض فكان اما ) 1.5بمقدار (حزيران  اعلى انخفاض لھا خالل شھر) من الدراسة وسجلت االھوار تجفيف
  .)0.4(بمقدار اذار خالل شھر 

 
  

  
 رية لسرعة الرياح (م / ثا) لمدينة البصرة قبل وبعد عملية تجفيف األھوار) : المعدالت الشھ 13شكل رقم ( 
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٢١ 
 

  
  تجفيف األھوارلمعدالت الشھرية لسرعة الرياح (م / ثا) لمدينة العمارة قبل وبعد عملية ) : ا 14شكل رقم ( 

  

  
 عملية تجفيف األھوار) : المعدالت الشھرية لسرعة الرياح (م / ثا) لمدينة الناصرية قبل وبعد  15شكل رقم ( 

  
    

  كمية االمطار المتساقطة 
 تأثيراقطة وعدم عدم وجود فرق معنوي بين متوسطي معدالت كمية االمطار المتسالعدم القائلة  الختبار فرضية     

 الفترتين تمعلى كمية االمطار خالل  تأثيرخالل الفترتين مقابل الفرضية البديلة والقائلة بوجود عملية التجفيف 
ظھرت النتائج المبينة في الجدول مطار المتساقطة للمدن الثالثة  وأعلى بيانات كمية اال  t–test)تتطبيق اختبار (

الل فترتي الثالثة خبين المدن ساوي في كمية االمطار المتساقطة غير معنوية وعدم الت) فروقات معنوية و6رقم (
البصرة  تيني) لمد903.) ، (013.) ، (509.تساوي ( Sig (p–value)ان القيمة االحتمالية  فنالحظ الدراسة

وجود فروق معنوية عدم ) وھذا يدل على 0.05عند مستوى داللة ( )α(من قيمة كبر والناصرية على التوالي وھي أ
فرضية العدم  مما يدعونا الى قبول بين الفترتين الزمنيتين متوسطي كمية االمطار المتساقطةعند مستوى الداللة بين 

اما في مدينة العمارة  .المتساقطة خالل الفترتينعمليات التجفيف على معدل كمية االمطار ل تأثيروبالتالي عدم وجود 
نالحظ ) 0.05عند مستوى داللة ( )α(قيمة مع  )013.(والتي تساوي  Sig (p–value)القيمة االحتمالية  بمقارنةو

ونقبل الفرضية البديلة أي ان ھناك فرق معنوي ذات داللة فاننا نرفض فرضية العدم وبالتالي  انھا اصغر منھا
  .العمارة بعد عملية تجفيف االھواراحصائية بتأثر كمية االمطار المتساقطة في مدينة 
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  ختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفترتين لمعدل كميات االمطار المتساقطةال االحتمالية قيمال) : 6جدول رقم (

  المدن
  α=  0.05  فترتين لكمية االمطار المتساقطةالفرق بين ال

Mean = RAIN (a) – RAIN (b) Sig (p–value)  

  البصرة
 

1.267 0.509 

  العمارة
  

20.075 0.013 

  الناصرية
  

0.179 0.903 

  
والتي تظھر معدالت الفرق بين كمية  المبينة ادناه )18( ، )17( ، )16( البيانية رقمونالحظ من االشكال       
االمطار في البصرة كان متذبذبا من شھر  المطار المتساقطة قبل وبعد عملية تجفيف االھوار نجد ان معدل كميةا

قد  )كانون الثاني ونيسان ومايس وكانون االول(شھرأان  خر اذ نالحظ ارتفاعا وانخفاضا في الكميات ويظھرالى آ
ة الثانية وان اعلى قيمة قد سجلت في شھر كانون ترفشھدت ارتفاعا في معدل كمية االمطار المتساقطة خالل ال

انخفاضا في  )ب وتشرين االول وتشرين الثاني(شباط وآذار وحزيران وآ شھر) وشھدت أ11.90(بمقدار االول 
تموز (ي اما شھر،  ي كمية االمطارمعدل كمية االمطار المتساقطة وسجل شھر تشرين الثاني اعلى انخفاض ف

في محافظة العمارة نجد ان معدالت كمية االمطار قد شھدت انخفاضا اما  االمطار فيھا. فنالحظ انعدام )وايلول
) وشھدت 7.9(نخفاض قد سجل في شھر تموز بمقدار) وان اكبر اشھر(حزيران وتموز وآبفي أخالل الفترة الثانية 

اما  ).63.7كانون الثاني بقيمة (خالل  تم تسجيله ارتفاع واكبر فاعا في كمية االمطار المتساقطةالباقية ارتشھر اال
ذار شباط وآارتفاعا خالل الفترة الثانية في أشھر (قد شھدت كمية االمطار المتساقطة بالنسبة لمدينة الناصرية ف

كانون الثاني ) وشھدت اشھر (9.42(ھر كانون االول بمقداروسجلت اعلى زيادة في ش) ونيسان وكانون االول
ي شھر قد سجل فواعلى انخفاض عدالت كمية االمطار ) انخفاضا في موالثانيايس وايلول وتشرين االول وم

  .ام االمطار فيھا خالل الفترتين) فنالحظ انعد(حزيران وتموز وآبشھر) اما أ6.47(تشرين االول بمقدار
  

  
 ھوار) لمدينة البصرة قبل وبعد عملية تجفيف األملم( لتساقط االمطار ) : المعدالت الشھرية16شكل رقم ( 

  
 قبل وبعد عملية تجفيف األھوار لعمارة) لمدينة املم( لتساقط االمطار ) : المعدالت الشھرية 17شكل رقم ( 
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  ) : المعدالت الشھرية لتساقط االمطار (ملم) لمدينة الناصرية قبل وبعد عملية تجفيف األھوار 18شكل رقم ( 

    
  
   معدل الضغط الجوي 

وي الختبار فرضية العدم لضغط الجالمناخي ا اختبارھا في بحثنا ھذا تخص العنصريتم الفرضية االخرى التي      
عدم وجود فروق معنوية بين معدالت الضغط الجوي خالل فترتي الدراسة مع الفرضية البديلة بوجود فروق القائلة 

جوي في مدينتي غط العلى بيانات معدالت الض t – test (ت)معنوية بين معدالت الضغط الجوي وبتطبيق اختبار
 Sig (p–value)ة االحتماليةقيمالان  نجد) 7(رقم ومقارنة النتائج المبينة في الجدول  [***] البصرة والناصرية

)  (0.05بمستوى معنوية )α(قيمة ھا مع نتعلى التوالي وبمقارلمدينتي البصرة والناصرية  )000.() و011.(سجلت 
وبذلك يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والتي  )α(قيمة  من غراص القيمتين االحتماليتيننالحظ ان 

 )0.72() و (0.34تين مقدارھاتبين وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين معدالت الضغط الجوي خالل الفتر
الضغط  عنصر ة تجفيف االھوار قد اثرت علىعلى التوالي لمدينتي البصرة والناصرية وبالتالي نستنتج ان عملي

 .الجوي في تلك المدينتين
  

  ختبار (ت) والفرق بين متوسطي الفترتين لمعدل الضغط الجويال االحتمالية قيمال) :  7جدول رقم (

  المدن
  α= 0.05  الفرق بين الفترتين لمتوسطي  الضغط الجوي

Mean = MSL (a) – MSL (b) Sig (p–value)  
  البصرة

 
0.342 .011 

  الناصرية
  

0.717 .000 

ية فقط لعدم توفر بيانات :تم تطبيق اختبار (ت) لمعدل الضغط الجوي لمدينتي البصرة والناصر[***]           
  العمارة

          
نجد ان معدالت الضغط الجوي في البصرة شھدت ارتفاعا ة ادناه نالمبي) 20( ) و19(رقم ومن االشكال البيانية      

تموز الذي شھد انخفاضا في معدل الضغط الجوي عدا شھر ن الدراسة لمعظم االشھرانية مفي قيمھا خالل الفترة الث
فشھد ثباتا في معدل الضغط الجوي وسجلت اعلى زيادة خالل شھر كانون االول ا شھر حزيران ما ،) 0.3مقدارة (
شھر لجميع ألفترة الثانية واما مدينة الناصرية فقد شھدت ارتفاعا في معدالت الضغط الجوي خالل ا ، )1.1بمقدار (

 .)1.7السنة وان اعلى زيادة تم رصدھا في شھر كانون االول بمقدار (
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  ) لمدينة البصرة قبل وبعد عملية تجفيف األھوارمليبارالمعدالت الشھرية للضغط الجوي () :  19شكل رقم ( 

  

  
  لناصرية قبل وبعد عملية تجفيف األھوار) لمدينة امليبارالمعدالت الشھرية للضغط الجوي ( ) : 20 شكل رقم (

  
    االستنتاجات 

واجرائنا التحليل وتفسيرنا للنتائج على بيانات معدالت العناصر المناخية  t – test )(ت بعد استخدام اختبار     
ية بعد نعمارة والناصرية والفترة الثافي مدن البصرة والعملية تجفيف االھوار قبل  خالل الفترتين الزمنيتين ما
  ھم االستنتاجات التي تم التوصل اليھا بالنقاط االتية :ز أعملية التجفيف يمكن ايجا

والصغرى  تمثلة بمعدالت درجات الحرارة العظمىمعند مقارنة النتائج الخاصة بعامل الحرارة الجوية وال - 1
نوية ذات داللة احصائية بين فترتي اثبتت النتائج انه ھناك فروق مع )(ت ستخدام اختبارودرجة الحرارة المعدل بإ

لعملية  تأثيرالدراسة قبل وبعد عملية تجفيف االھوار في المدن الثالثة البصرة والعمارة والناصرية اي ان ھنالك 
ارة بين الفترتين ان ھناك على عامل درجة الحرارة كما اظھرت نتائج الفروقات بين معدالت الحرتجفيف االھوار 

 .خالل الفترة الثانية من الدراسة ينة وانخفاض في أشھر اخرىارتفاع في أشھر مع
على بيانات معدل الرطوبة النسبية ان ھناك فروق معنوية وحقيقية خالل   t – test(ت) نتائج اختبارتتلخص  -  2

 ةيوانخفاض معدالت الرطوبة النسبدينتي البصرة والناصرية مع مالحظة االختالف في ارتفاع مفترتي الدراسة في 
معدالت الرطوبة النسبية خالل ذ شھدت مدينة البصرة انخفاضا في شھر السنة بين الفترتين افي المدينتين خالل أ

  .نة الناصرية خالل الفترة الثانيةالفترة الثانية ونالحظ عكس ذلك ان ھناك ارتفاع في معدالت الرطوبة النسبية لمدي
تجفيف  في جميع المدن بعد عملية متباينةت كانان النتائج ح معدل السنوي لسرعة الرياجدول ال نالحظ من - 3

العمارة خالل الفترة الثانية بينما انخفاض حيث نالحظ انھا ارتفعت في مدينة  الثانية من الدراسة االھوار خالل الفترة
ين ارتفاع معدالت معدالتھا في مدينة الناصرية اما في البصرة فقد شھدت تذبذبا خالل الفترة الثانية من الدراسة ب

ات اقليمية مثل انخفاض تأثيرجميع اشھر السنة عدا شھري مايس وحزيران . وربما يعود السبب في ذلك الى وجود 
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ضمن ا كبيرا على العوامل المتحكمة تأثيروارتفاع التوزيعات الضغطية ومرور المنخفضات والجبھات قد اثرت 
  .االطار المحلي للمدن الثالثة

على كميات االمطار المتساقطة في المدن الثالثة خالل الفترتين الدراسيتين  t – test )(تام اختبار عند استخد - 4
لعملية تجفيف االھوار في مدينتي البصرة والناصرية  تأثيرلعملية تجفيف االھوار نجد ان ھناك فروق معنوية و

اقطة في مدينة العمارة وھي نفس النتيجة لتلك العملية على عامل االطار المتس تأثيروعدم وجود فرق معنوي او 
معدالت  ن. الفرق بيلتجفيف على عامل الرطوبة النسبيةعملية ا تأثيرالتي تم التوصل اليھا سابقا عند مقارنتنا لنتائج 

فھنالك تلك الفروقات على مدى اشھر السنة الرطوبة النسبية في المدن الثالثة خالل الفترتين نجد ان ھناك تباين في 
 .قرار الحالة الجوية في تلك المدناست مرتفاعا في اشھر وانخفاضا في اشھر اخرى مما يدل على عدا

الل الفترتين الزمنيتين تلخص نتائج االختبار على معدل عامل الضغط الجوي في مدينتي البصرة والناصرية خ -  5
وتذبذبا في فروقات ومعدالت الضغط معنوي بين متوسطات تلك الفترتين وان ھنالك اختالفا  تأثيرو لوجود فرق

  .الفترة الثانية من عملية التجفيفالجوي خالل 
  

  التوصيات 
ل معدالت العوامعلى بيانات  t – test(ت)  ورد في ھذا البحث ومن خالل استخدامنا اختبار على ضوء ما     

في ثالث عملية تجفيف االھوار  تأثيرلى من خاللھا الفترة الثانية ا المناخية خالل فترتين زمنيتين مختلفتين تعرضت
الدراسة واستخدام االساليب الكمية والتحليلية اضافية لمتابعة مسار العوامل المناخية مدن عراقية نوصي بمواصلة 

ما يحيط بھا ھا على حياة االنسان وتأثيريومنا ھذا ألھمية منطقة االھوار و قبل وبعد عملية تجفيف االھوار وحتى
  .  م بھا على مدى السنوات المتالحقةداخلية وخارجية ال نستطيع التحك اتتأثيرمن 
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