
 المبحث السادس

 بحر النجف

 خصائص مناخ النجف ومنخفضها ) بحر النجف ( وما حولهما:

 أ . د . محسن عبد الصاحب المظفر

 

تميز بالخصائص الصحراوية، حيث المدى ت، ومنخفضها منطقة النجف

الحراري اليومي الكبير وصفاء الجو وانخفاض نسبة الرطوبة، والتبدل 

، وسيادة الرياح (1)الكبير في كمية األمطار الساقطة من سنة إلى أخرى 

، وهبوب الرياح (2)% من مجموع الرياح الهابة عليها 75الغربية بنسبة 

جو بارد جاف، مع سماء صافية بينما الشرقية، والشمالية مصحوبة ب

ويتعرض  . كما تتعرض النجف(3)الجنوبية الشرقية تهب رطبة  الرياح

 .(4)والمدن الواقعة على حافة الهضبة إلى العواصف الترابية  منخفضها

ومنطقة  وكدليل على ما تتعرض له مدينة النجف، ومنطقتها          

تاريخياً، من حرارة صيف جاف، وبرودة شتاء  بهاالمرتبطة بحرها 

 عناصرمناخ النجف ومنخفضها باالتي :  متذبذب المطر، تذكر

 درجات الحرارة :

م، التي 1970-1963أن معدالت الحرارة الشهرية للسنوات ما بين  

م، 43.7م وآب 44سجلتها محطة أنواء النجف، والتي بلغت في تموز 

م، وأن معدالت 11.4 2م و ت6.10أول المعدالت في كانون  أوطأوإن 

م، أنظر إلى 16.8م، والصغرى 31.1الحرارة العظمى للفترة نفسها 

 (. 1( وشكل )1جدول )

 

 (1جدول )

 :1970-1963معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى للمدة 



المعدالت  الشهر المدة

 العظمى

المعدالت 

 الصغرى

المتوسط 

 الشهري

1963-

 م1970

كانون 

 ثاني

16.3 4.8 10.6 

 13.4 7.3 19.7 شباط -

 18.2 11.3 24.7 مارت -

 23 16 29.8 نيسان -

 29.3 21.5 36.5 مايس -

 34.5 25.9 41.8 حزيران -
 36.6 28.2 44 تموز -
 36 26.7 43.7 آب -
 32.4 23.8 40.6 أيلول -
 25.6 18.3 32.1 1تشرين -
 18 11.7 18.5 2تشرين -
 11.8 6.1 18.5 1كانون -
-  31.2 16.8 24.1 

(5) 

Ministry of Communications, Directorate General of 

Civil Aviation Meteorological Department, Iraqi 

Stations Atlas table, Monthly mean of temperature for 

Short period stations and normal Monthly Max. C. and 

Min. C. 

 



  

 (1)شكل  

معدالت درجات الحرارة الشهرية العظمى والصغرى والمتوسط الشهري 

 1970-1963لمحطة النجف للفترة 

 

  



جدول  :1970-1963معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى للمدة 

(2) 

المعدالت  الشهر المدة

 العظمى

المعدالت 

 الصغرى

المتوسط 

 الشهري

1963-

 م1970

كانون 

 ثاني

16.3 4.8 10.6 

 13.4 7.3 19.7 شباط -

 18.2 11.3 24.7 مارت -

 23 16 29.8 نيسان -

 29.3 21.5 36.5 مايس -

 34.5 25.9 41.8 حزيران -
 36.6 28.2 44 تموز -
 36 26.7 43.7 آب -
 32.4 23.8 40.6 أيلول -
 25.6 18.3 32.1 1تشرين -
 18 11.7 18.5 2تشرين -
 11.8 6.1 18.5 1كانون -
-  31.2 16.8 24.1 

- (6) 

Ministry of Communications, Directorate General of 

Civil Aviation Meteorological Department, Iraqi 

Stations Atlas table, Monthly mean of temperature for 

Short period stations and normal Monthly Max. C. and 

Min. C. 

ذ بلغت تسجيالت القارية في محطة النجف النجف إلى صفة القارية، إ

درجة  44.19درجة شماال وخط طول 31.59الواقعة على دائرة عرض 



(، وقد استخرجت درجة القارية لمنطقة النجف 7) 30.2شرقاً حوالي 

 على أساس المعادلة:

 =Sin(O   ÷1.7 k+  10_  )    14)معادلة(   

 = درجة القارية. Kحيث أن 

 = المدى الحراري السنوي / م. Aو 

 = دائرة عرض المكان. Oو 

 =جا زاوية دائرة العرض. Sinو 

 ( 3جدول )                       

 

    (8) 

نقال عن كامل حمزة فليفل االسدي ,تباين الخصائص المورفومترية  

لوديان الهضبة الغربية في محافظة النجف وعالقتها بالنشاط البشري , 

 40دكتوراه مقدمة لمجلس كلية اآلداب جامعة الكوفة  , ص  اطروة

 



وعلى اعتبار القياس لمعرفة اوسع لخصائص الحرارة وللمدة من 

م ولمحطات اشمل ضمت النجف والنخيب والسلمان 2007م الى 1977

( ويتضح من الدراسة  1قام احد الباحثين لدراسة مناخ هضبة النجف ) 

هر على نفس المستويات مهما اختلفت بقاء نفس الصفات ونفس الظوا

المدد  . فمحطات النجف والسلمان والنخيب المعتمدة  سجلت المعدل 

,درجة مؤية ( على التوالي بينما  24, 21, 24الواصل الى)

 32, 8, 30, 30,8الدرجةالعظمى في هذه المحطات الثالث وصلت الى )

 17, 17,6,  17,6درجة مؤية ( على التوالي , والدرجات الصغرى ) 4,

 درجة مؤية ( على التولي .

الحظ الجدولين الثاني والثالث تجد المستويات متطابقة مع ما ورد لتقيم 

خصائص الحرارة لمدة سابقة وعليه فان معدالت درجات الحرارة  

والمعدل السنوي والدرجات العظمى والصغرى والمدى الحراري وكل 

نطقة ومنخفض النجف لم يجر الحاالت المرتبطة بهذا العنصر في الم

عليها أي تغيير اال فوارق طفيفة بدرجة واحدة او كسور الدرجة . الحظ 

 ناخية كهذه دفعت بسكان النجفموعلى كل حال، فإن مزايا ( 4الجدول )

المالجيء )السراديب(، وجعل  إلى حفر والقاطنين في منطقة المنخفض

في بنيتها األمر الذي  قسم من أزقة المدينة ضيقة، ومسقوفة، مما أثر

 أدى إلى أن يتميز مناخها بمزايا مناخ المدينة المحتبس.

 

 ( 4جدول رقم ) 

 



 

نقال عن كامل حمزة فليفل االسدي ,تباين الخصائص المورفومترية 

لوديان الهضبة الغربية في محافظة النجف وعالقتها بالنشاط البشري , 

  42دكتوراه مقدمة لمجلس كلية اآلداب جامعة الكوفة  , ص  اطروة

 * األمطار:

فتبدو متذبذبة إذ بلغ معدلها  وبحرها أما األمطار في منطقة النجف      

 ملم. 16.7ملم. أما معدل أشهر الشتاء، فقد بلغ 13.8الشهري 

وأن التذبذب يعد عامالً أساسياً في جفاف منطقة النجف إذ بلغ معامل 

جفاف لمنطقة النجف  مما جعلها ضمن المناخ الجاف بحسب معادلة ال

 . ( 9))ثورنثويت لحساب الجفاف(

                                                           
  وعلى أساس معادلة ثورنثويت لحساب الجفاف 

 ] t  ÷1.65{r    12+  122 {  10/  9)معادلة(                                



وأنه عالوة على جفاف أشهر مارت، نيسان، وتشرين األول يمطر خفيف 

ويستدل على ذلك من عدم تناسب مرات تساقط المطر فيها، وكميته 

  (.2( وشكل )5الساقطة، كما يبدو ذلك واضحاً في جدول )

ويعود السبب الرئيس لسقوط األمطار خالل فصل الشتاء إلى زيادة تكرار 

لذلك ساهم عامل قلة   المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط .

األمطار الساقطة وتذبذبها من سنه إلى أخرى وارتفاع درجات الحرارة 

 في رفع معدالت التبخر ومن ثم جفاف منطقه الدراسة 

 

 

 (5ول )جد

م 1970-1963عدالت األمطار لكل شهر من أشهر السنة خالل المدة م

 ب(:23ب( )أ350)

 

 مجموع المطرات المعدل باللملم المدة الشهر

 50 21.47 1970-1963 2كانون 

 35 10.3  شباط

 26 2  مارت

 43 6.6  نيسان

 41 7.2  مايس

 - -  حزيران

 - -  تموز



 - -  آب

 4 0.2  أيلول

 48 7.1  1تشرين

 40 12.7  2تشرين

 36 10  كانون أول

 - 6.6 - المعدل

    

 

 (2صورة شكل )

ومجموع المطرات لكل  1970-1963المعدالت الشهرية لألمطار للفترة 

 شهر خالل المدة نفسها.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 الرطوبة النسبية

وهي عبارة عن النسبة المئوية بين بخار الماء الموجود فعالً في حجم 

معين من الهواء وبين مقدار ما يمكن أن يتحمله الحجم نفسه من الهواء 

تمتاز (1)(.10ليصل إلى درجة التشبع في نفس درجة الحرارة والضغط ) 

الرطوبة النسبية في منطقة بحر النجف بقلة معدالتها مع ارتفاع نسبي في 

لغت فصل الشتاء إذ تصل إلى أعلى نسبة لها في شهر كانون الثاني حيث ب

( في محطات النجف والنخيب والسلمان. في حين تصل في  70--65) 

                                                           

 



في محطتي النجف  % (21 -- 19شهر تموز إلى أدنى نسبة لها إذ بلغت ) 

 ( 7والنخيب والسلمان. الحظ جدول)

 ( المعدالت  الشهرية للرطوبة7جدول )

 

 

 

 الرياح واتجاهاتها:

 

 

 4.3 ، 4شهر تموز حيث بلغت )إن سرعة الرياح تبلغ أعلى معدالتها في 

ثا( في محطتي النجف وكربالء على التوالي .في حين تصل في شهر /

م /ثا( في كال المحطتين  أما اتجاه الرياح السائد 1.8،  1.7كانون الثاني )

فهو الشمال الغربي بالمرتبة األولى، ثم الشمالي بالمرتبة الثانية ويفسر 

ح افي منطقة الدراسة إلى تأثير المنطقة بالريسيادة الرياح الشمالية الغربية 



المصاحبة لمنخفضات البحر المتوسط خالل فصل الشتاء من جهة ، 

 وتناقص الضغط الجوي من جهة أخرى .

 

 

 

 

 

 (8جدول )

 

 

 نقال عن كامل حمزة فليفل االسدي ,تباين الخصائص المورفومترية

لوديان الهضبة الغربية في محافظة النجف وعالقتها بالنشاط البشري , 

 اطروة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية اآلداب جامعة الكوفة  , ص

 



 

 ( وردة الرياح تمثل اتجاهات الرياح 3شكل ) 

 

 

(9جدول ) 

 

    

 



 

 الرطوبة النسبية

 في حجم وهي عبارة عن النسبة المئوية بين بخار الماء الموجود فعالً 

معين من الهواء وبين مقدار ما يمكن أن يتحمله الحجم نفسه من الهواء 

تمتاز (2)ليصل إلى درجة التشبع في نفس درجة الحرارة والضغط .

الرطوبة النسبية في منطقة بحر النجف بقلة معدالتها مع ارتفاع نسبي في 

فصل الشتاء إذ تصل إلى أعلى نسبة لها في شهر كانون الثاني حيث بلغت 

( في محطات النجف والنخيب والسلمان. في حين تصل في  70--65) 

نجف في محطتي ال % (21 -- 19شهر تموز إلى أدنى نسبة لها إذ بلغت ) 

 ( 7والنخيب والسلمان. الحظ جدول)

 

 

 

 (11جدول )

                                                           

 



 (:1999-1969العناصر المناخية لمحطة أنواء النجف للمدة )

 

األشه

 ر

معدل 

الحرا

رة 

الشهر

 ي م

معدل 

درجة 

الحرا

رة 

العظم

 ى م

معدل 

درجة 

الحرا

رة 

الصغر

 ى م

معدل 

سرعة 

الرياح 

السطح

 ية م/ثا

مجمو

ع 

العواص

ف 

الغباري

 ة / يوم

المعد

ل 

شهرال

ي 

للتبخر 

 ملم /

معدل 

األمطا

ر 

الشهر

ي / 

 ملم

معدل 

الرطو

بة 

النسبي

ة 

الشهر

ي 

)%( 

 70.2 23.4 86.7 13 2.0 4.8 16.4 10.4 2ك

.116 21 2.3 7.5 19.0 13.2 شباط

0 

17.1 58.1 

.197 31 2.7 12.1 23.8 23.8 آذار

5 

18 49.1 

نيسا

 ن

24.7 31.8 17.6 2.8 47 266.

7 

13.9 42.0 

.401 32 2.9 21.5 38.3 31.1 أيار

7 

4.3 30.8 

حزير

 ان

35.2 42.8 27.1 3.6 16 579.

4 

0 23.7 

.792 11 4 29.3 44.8 37.6 تموز

2 

0 21.4 



.696 1 3.3 28.4 48.2 35.8 آب

1 

0 22.7 

.385 2 2.3 25.0 40.6 31.2 أيلول

9 

0 27.0 

.269 13 2 25.1 33.6 24.9 1ت

5 

3.5 38.2 

.145 5 1.9 11.8 24.4 17.6 2ت

5 

12.8 58.0 

 60.8 17.7 93.0 5 1.7 9.7 17.1 12.5 1ك

المعد

 ل

24.1 32.4 18.3 2.0 16.4 334.

5 

13.8 41.7 

المصدر: وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء (     11)

 الجوية، قسم المناخ، سجالت غير منشورة.

سطح األرض وأنظر حسين فاضل عبد الشبلي، أشكال (          12) 

المتأثرة بالرياح في بحر النجف، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 .22، ص2001المستنصرية، كلية التربية، بغداد، 

 اهم الخصائص المناخيية البارزة بوجه عام

يبلغ المعدل الشهري للحرارة في النجف وبحر النجف ادنا ه في —1

ه في تموز حيث يصل الى م( ويبلغ اعال10,4كانون الثاني حيث يبلغ )

 ( درجة مؤية .37,6)

تبدأ معدالت درجات الحرارة العظمي باوطئ معدالتها في شهري   —2

كانون اول وكانون ثاني ثم تبدا باالرتفاع شهرا بعد آخر حتى تبلغ اعلى 

 ( 11معدالتها في شهر آب ثم تاخذ باالنخفاض مجددا الحظ جدول ) 



رى تبدا منخفظة في اشهر الشتاء ثم كذلك معدال الحرارة الصغ – 3

 تتصاعد لتبلغ اعالها في اشهر الصيف 

اتجاه الريا ح بوجه عام شمالية غرية وشمالية ولذا تكون في فصل   – 4

لرياح البحر المتوسط الممطرة وان سرعة الرياح تكون  الشتاء مصاحية

ضعيفة في اشهر الشتاء وتتصاعد سرعتها في االشهر التالية حتى تبلغ 

ثا \م4ثا و\م 3.6تقصى سرعة لها في شهري حزيران وتموز اذ تبغ  

 على التوالي ثم تتراجع سرعتها لتعود منخفظة شتاء .

مستواه في اشهر آذار مجموع العواصف الغبارية يبلغ اعلى —5

, على التوالي ثم يبدا  32,  47,  31ونيسان وآيار حيث يبلغ المجموع 

 المجمع باالنخفاض

معدل التبخر الشهري ملم  يتباين من شهر الخر ويبلغ اعلى   -- 6

ملم وفي  792,2مستواه في اشهر الصيف اذ يصل المعدل في شهرتموز 

ومعني هذا يشير الى تبخر  ملم343.5ملم  والمعدل الشهري 696آب 

عالي جدا ويفوق مستويات التساقط بكثر االمر الذي جعل المنطقة جافة 

صحراوية تعتمد على المياه السطحية القادمة اليها وعلى المياه الجوفية 

 في الشرب والسقي والحاجات االخرى .

يبلغ المعدل الشهري لالمطار اعلى المستويات في اشهر كانون  – 7

 17,1,  7,  23,  8, 13وكانون الثاني  وشباط حيث تصل الى  االول 

ملم  بينما تقل هذ المعدال في االشهر الخرى وتنعدم في اشهر الصيف 

حزيرا وتموز وآب  وايلول  هذا بمجمله يظهر بان الموازنة المائية 

 ليست بصالح المنطغة وان الجفاف سمة مميزة وسائدة

 المصادر:

1 –AL – shaksh  , Ali Hussyan , The climte of Iraq ,1957  P 

10, 25   . 

 . 25,  10المصدر نفسه , ص  – 2



 25,  10المصدر نفسه , ص  -3

فليح حسن الطائي , آراء ومقترحات حول الحد من ظاهرة الغبار في   --4

 . 4-1العراق , تقرير غير منشورمن دون تاريخ صص

5-- Ministry of Communications, Directorate General of 

Civil Aviation Meteorological Department, Iraqi 

Stations Atlas table, Monthly mean of temperature for 

Short period stations and normal Monthly Max. C. and 

Min. C. 

6 --  

Ministry of Communications, Directorate General of  

    Civil Aviation Meteorological Department, Iraqi       

Stations Atlas table, Monthly mean of temperature for 

Short period stations and normal Monthly Max. C. and 

Min. C. 

حسين فاضل الشبلي , اشكال سطح االرض المتاثرة بالرياح في بحر —7

غير منشورة , الجامعة المستنصرية  , كلية النجف , رسالة ماحستير 

 . 25, ص  21, ص  19م , ص2001التربية , 

 انظر : —8

الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقيى , قسم المناخ , بيانات غير –أ 

 منشورة .

كامل حمزة فليفل االسدي ,تباين الخصائص المورفومترية لوديان    --ب 

نجف وعالقتها بالنشاط البشري , اطروة الهضبة الغربية في محافظة ال

 42دكتوراه مقدمة لمجلس كلية اآلداب جامعة الكوفة  , ص 

 25, ص  21, ص  19ص , المصدر السابق ,حسين فاضل الشبلي -9



حسن سيد أبو العينين ،أصول الجغرافية المناخية ، دار النهضة   -10

 . 312ص.  1985، 5،ط   العربية للطباعة والنشر ، بيروت  

: وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية، قسم --11

 المناخ، سجالت غير منشورة.

  25, ص  21, ص  19ص , المصدر السابق ,حسين فاضل الشبلي --12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


