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 خصائص مناخ العراق 

  

  -يتسم مناخ العراق بالخصائص العامة اآلتية:       

نسبة عالية من االشعاع الشمسي ، بسبب صفاء الجو منن السن ب لمع نم مينام السننة،   ن   -1

  .عن قلة الرطوبة الجوية

النهنار التطرف  ي درجات ال رارة الناجم عن قلة المؤثرات الب رينة، وتبناين عندد سناعات  -2

  .وزاوية سقوط االشعاع الشمسي خ ل  صلي الشتاء والصيف

 .زيادة المدى ال راري اليومي والسنوي، لذا  أن مناخ العراق قاري -3

قلة االمطاروتذبذبها،    ً عن قلة الرطوبة النسبية  ي مع م ان اء العراق، بسبب بعده عن  -4

  .المؤثرات الب رية

 العراق العوامل المؤثرة في مناخ 

تعد الخصائص المناخية آنفة الذكر ، م صلة عامة لتفاعل مجموعة منن العوامنل المنؤثرة  يهنا، 

ومننن مبننرز العوامننل التنني تننت كم  نني  .التنني تميز ننا عننن الخصننائص المناخيننة للمننناط  االخننرى

  -خصائص مناخ العراق مايأتي:

 الموقع بالنسبة لدوائر العرض  -1

بأن موقع العراق بالنسبة لدوائر العنر  ينت كم  ني مقندار االشنعاع اشير  ي الفصل االول      

الشمسني الواصننل النن  سننط  مر نن ، مننن خنن ل ت كمنن  بزوايننا سننقوط االشننعاع الشمسنني وعنندد 

  .ساعات النهار الن ري

 يمننا يخننص زاويننة سننقوط االشننعاع الشمسنني  أنهننا تكننون  نني القسننم الجنننوبي مننن العننراق       

  .ن مكبر مما علي   ي القسم الشمالي ولجميع شهور السنةالقريب من مدار السرطا

،  ين  تتنراوب بنين لشمسني مدنا نا  ني شنهر كنانون االولتصل قيم زوايا سقوط االشنعاع ا     

  نني م طننة البصننرة الواقعننة  نني  1.36ْ   نني م طننة صنن ب النندين الواقعننة  نني الشننمال و 30.1ْ

  5.76  ،5.82ْت  ني كنل منن الم طتنين وتصل ذروتها خ ل شهر  زينران، اذ بل ن .الجنوب

  .عل  التوالي

ساعة  ي 9ر35و يما يخص عدد ساعات النهار الن ري  ان  يتراوب  ي شهر كانون االول بين 

 14.20ساعة  ي البصرة،  يما يزداد  ي شهر  زيران ليصنل الن   10.10م طة ص ب الدين 

  .الثانيةساعة  ي الم طة  14.06ساعة  ي الم طة االول  
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ان التباين الفصلي والمكاني للمت يرين المذكورين آنفاً ، جعل  صل الصيف  ي العنراق مشند     

  . رارة من  صل الشتاء، كما جعل المنطقة الجنوبية مكثر  رارة من المنطقة الشمالية

 الموقع بالنسبة للبحار  -2

لب ر المتوسط والخلني  العربني  منا عل  الرغم من ان العراق يقع بين خمسة ب ار، اال ان ا    

فة مسا ة  الب ر المتوسط الذي يبعد عن مناط  العراق المختل .الو يدان اللذان يؤثران  ي مناخ 

، اال من  يعند المنؤثر النرئيي  ني منناخ العنراق لكونن  منطقنة نشنوء كم1200- 450تتراوب بين 

 د خنن ل الفتننرة الممتنندة مننن شننهرالمنخف ننات الجويننة المتوسننطية التنني يصننل تأثير ننا النن  الننب 

  .، والتي تسبب التساقطتشرين االول  ت  نهاية شهر مايي

خ ل  مما الخلي  العربي  ان  مسط  مائي ص ير وتأثيره قليل ، ويتعر  العراق لمؤثرات      

التني  ،لجنوبينة الشنرقية الدا ئنة والرطبنة،  ين  تهنب منن  الريناب االفصل البارد والفصنل ال نار

  .م عنها زيادة الرطوبة النسبية وارتفاع درجات ال رارة وبخاصة  ي جنوب العراقينج

 التضاريس  -3

تعنند ت نناريي العننراق مننن العوامننل ذات التننأثير الوا نن  علنن  صننورة التبنناين المكنناني 

لخصائص مناخ ،  ي  يؤثر عامل االرتفاع عن مستوى سط  الب ر تأثيراً كبيراً  ي المعدالت 

 .نوية لدرجات ال رارة التي تنخف  تدريجياً كلما تقدمنا من الجننوب ن نو الشنمالالشهرية والس

كما يؤثر عامل االرتفاع  ي كمية التساقط التي تزداد كلما تقدمنا من جننوب العنراق ن نو شنمال  

 .وشمال  الشرقي

 الكتل الهوائية  -4

ففي الفصل البااد   مناخ العراق بأختالف فصول السنة. تختلف الكتل الهوائية المؤثرة في

القا مة من سيبريا التي تدخل العاراق   cPيتعرض العراق الى تأثير الكتل الهوائية القطبية القادية

ض  دجاا  الرارادة اخخفاًاا  ايرافقهاا اخخفاا(. 5شاممالي االشامالي الشامر)ي ك  اكلمن القسا  ال

كمااا يتعاارض الااى تااأثير الكتاال  .ما  اعاادت تسااما)م ارمطاااد، ا)لااة الربوبااة ا اافا  الساام ااديدا  

مان  القا ماة مان  اممال المرايم اربلسامي اتادخل الاى العاراق  m Pالهوائيامة القطبيامة البرريامة 

بأدتفااار دبوبتهااا اتساابا التسااا)م. ، اتتصااف تكااوب برا تهااا م)اال ماان سااابقتها .الشاامال البربااي

التاي  m T لبااد  بالكتال الهوائياة المدادياة البررياة افضال عن ذلك يتأثر العراق خاالل الفصال ا

تنشااأ فااوق المراايم الهناادر ، اتترااري خرااو الخلااي  العربااي لتاادخل العااراق ماان ال نااو  الشاار)ي. 

 اتتصف بادتفار  دجة حرادتها ادبوبتها ، اتسبا الدفئ اتسا)م ارمطاد. 
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المدادياة البررياة الساالف ذكر،اا ،  مما خالل الفصل الرااد فااب العاراق يتاأثر بالكتال الهوائياة    

ة الكبار  التي تنشاأ فاوق الصاررا  ارفريقيا cT فضال عن تأثره بالكتل الهوائية المدادية القادية 

، اتادخل الاى العاراق مان البار  اال ناو  البرباي ، اتاؤ ر الاى ا رادر  به جزيرة العار 

  .ادتفار  دجا  الررادة اسيا ة ال فاف ااثادة البباد

 المنخفضات الجوية  -5

تنشأ المنخف ات الجوية الجبهوية  ني شنمال الم نيط االطلسني ، وتت نر  ن نو الشنرق 

ويمر قسم منها عبر الب ر المتوسنط خن ل الفصنل البنارد منن السننة،  . ي نطاق الرياب العكسية

تطننور المنخف ننات  ينن  يسننود  وقنن  نطنناق ال نن ط المنننخف   يصننب  منطقننة م ئمننة لنشننأة و

التي تسل  ث ثة اتجا ات رئيسة ن نو شنرق الب نر المتوسنط، يكنون االتجناه ية المتوسطية، الجو

االول شمالي شرقي وتؤثر عل  المنطقة الشمالية من العراق ،  يمنا يكنون االتجناه الثناني شنرقياً 
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، هنو جننوبي شنرقي ن نو الخلني  العربنيوتؤثر عل  شمال ووسط العراق ، مما االتجناه الثالن   

  .بالمنطقتين الوسط  والجنوبية من العراق مروراً 

ت نند  اثننناء دخننول تلنن  المنخف ننات النن  الننب د ت يننرات وا نن ة  نني ال نن ط الجننوي 

  .،     عن  دو  التساقطرياب، وت يرات  ي درجات ال رارةواتجا ات وسرع ال

 لتز نزب الجبهنة القطبينة مما خ ل األشهر) من  زيران ال  نهاية شنهر ايلنولو ون نراً 

، ممنا ينؤدي تل  المنخف ات عبر قارة اوربا، مبتعدة عنن الب نر المتوسنط يصب  مسار شماال، 

 .ال  انقطاع تكرار المنخف ات الجوية المتوسطية عن العراق وسيادة الجفاف خ ل تل  االشهر

، ممنا ب العنراقعل  الخلي  العربي وجنو المنخف  الهندي الموسمي ويتركز  ي  صل الصيف

  .يساعد عل  زيادة تكرار الرياب الشمالية ال ربية

اثرت العوامل آنفة الذكر  ي خصائص مناخ العراق وجعلتها تتباين من  صل الن  آخنر 

وسنتطرق ال  خصائص عدد من العناصر المناخية التي تتمثل  ي درجات  .ومن مكان ال  آخر

 .تساقطال رارة وال  ط الجوي والرياب     عن ال


