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 التغير المناخي لمدينة اربيل من خالل متابعة اتجاهات الدرجات الحرارةدراسة 

Study of climate change To the city of Erbil Follow through Extreme temperatures trends 

 عمر حسن حسين الرواندزي

 مساعدمدرس 

 (العراق كردستان إقليم-جامعة سوران-اآلداب فاكلتي-قسم الجغرافية)

 الملخص

 التغير المناخي لمدينة اربيل من خالل متابعة اتجاهات الدرجات الحرارةدراسة 

جعل تغيرات كبيرة في حجم سكانها وتوسعها العمراني مما  األخيرينخالل العقدين  اربيلشهدت مدينة 
 .أكبر التحديات التي تواجه المناخ و البيئة هذه التغيرات  تعدمسألة االرتفاع في درجات الحرارة مسالة ال بد منها ، و 

بغية  األخيرينجاهات درجات الحرارة في مدينة اربيل خالل العقدين التعرف على ات إلىتهدف هذه الدراسة 
 . الضارة أثارهااالستعداد لها و اتخاذ اإلجراءات التي شانها تقليل 

التي تكمن في موضوعه المتمثل بالتغيرات المناخية ووسائل تحديده المتمثلة  أهميتهموضوع كهذه له  أن
 أنشطتهو  إلنساناو على راحة  األخرىعلى عناصر المناخية  تأثيراتهعنصر مناخي له  أهمبالدرجات الحرارة التي تعد 

 .   المختلفة
العراق و  كردستان إقليممن الدراسة بمكان الدراسة المتمثلة بمدينة اربيل التي تشكل عاصمة  أخرتكمن جانب 

 .اكبر مدنها
 -: األتيالدراسة و بسبب صيغة موضوعه وجدنا من المناسب تبويبه على النحو  أهدافبغية تحقيق 

 (مدينة اربيل ) تعريف بمنطقة الدراسة  : األولالمحور 
 .السنوي لدرجات الحرارة في مدينة اربيل الشهري و المتوسط اتجاهات  المحور الثاني

 .حرارة العظمى في مدينة اربيل ال اتدرجل السنوي الشهري و اتجاهات المتوسط:  الثالثالمحور 
 .حرارة الصغرى في مدينة اربيل ال اتدرجل السنويالشهري و  اتجاهات المتوسط:  الرابعالمحور 

  .ختمت الدراسة بابرز االستنتاجات و بعض التوصيات المتعلقة بموضوعها 
Abstract 

Study of climate change To the city of Erbil Follow through Extreme temperatures trends 

in the last two decades The city of Erbil , significant changes in the size of its population and urban 
expansion, making the issue of the temperature increase in the issue is a must, and these changes is 
the greater challenges facing the climate and the environment.  

This study aims to identify the temperature trends in the city of Arbil over the last two decades in 
order to prepare for them and take actions that will reduce their harmful effects. 

such a that the subject his importance lies in its theme, represented by climate change and means of 
determine temperatures degrees Which is the most important element of climate  Has its effects on 
other climatic elements and human comfort and its various activities. 
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another aspect of the study location of study Represented in Erbil city , Which is the capital of the 
Kurdistan region of Iraq and its largest city. 

In order to achieve the objectives of the study and because of the formula of the subject , We found 
it appropriate tab as follows: - 

first axis: Definition of the study area (the city of Erbil) 

second axis: trends of Monthly And annual temperatures Average  in the city of Erbil. 

third axis: Trends of monthly and annual maximum temperatures average in the city of Irbil. 

fourth axis: trends of monthly and annual minimum temperatures Average in the city of Irbil. 

Study concluded by the most prominent conclusions and some recommendations relating to the 
their subject matter. 

 

 المقدمة

إن ابرز التغيرات  .اإلنسان و أنشطته المختلفةقريبة و بعيدة المدى على  أثارتغيرات المناخ و حدوث التقلبات فيه له  أن
 .ت الناجمة في درجة حرارة الهواء التي تؤثر بدورها على العناصر المناخية األخرى المناخية هي التغيرا

عن طريق اللمس  فهي الطاقة التي يمكن الشعور بها السخونة أوبالبرودة  اإلحساسدرجة  أنهاتعرف درجة الحرارة على 
بمقدار  األرضمنطقة على سطح  أليةدرجة الحرارة  تتأثرالحسية ، بالطاقةقياس الحرارة لذا سميت  أجهزةقياسها بوساطة  أو

الحرارة و  إنتاجعلى خزن و  األرضو زاويته و تركيزه و قابلية تكوينات سطح  المنطقةسطح تلك  إلىالشمسي الواصل  اإلشعاع
. إليهابواسطة قوى نقل الحرارة منها و  أفقياراسياً و  األرضمقدار ما تنقل من الحرارة التي ينتجها 

(1)
 

في العصور الماضية  اإلنسانكان  إذارتفاع درجات الحرارة في المدن و بصورة مستمرة هي وليدة عدة عوامل ،  إن
وضعه السابق بعد  إلىتتغلب عليه و تعيد التوازن  أنيمكن للبيئة  أثاريتعامل و يتفاعل مع البيئة بصورة بسيطة ، فما يحدثه من 

ولم تكن  مدمرة أثارتغيرات مناخية ذات  إحداثفترة وجيزة ، ولكن مع ازدياد عدد السكان و توسع نشاطاته تسبب مع الزمن في 
 . التأثيراتدرجات الحرارة بعيدة عن هذه 

 األكثمر، وذلمك نن التوسمع المسماحي يعنمي انسمتخدا   درجات الحرارة كعنصر مناخي مهمم بتوسمع المسماحي للممدن تتأثر
و تعرف هذه المواد بقدرته العالية على امتصاص درجات الحرارة ، وان ( الكونكريت، طابوق ، بلوك ، كتل  األحجار)لمواد البناء 

.حرارة الهواء إلىهذه العملية تضيف كميات من درجات الحرارة 
(2)

في المدن  لإلسفلتتعمال المكثف انس إلىكذلك الحال بالنسبة   
اكبمر لمدرجات  إنتماج إلمىالشمسمي ، ممما يمؤد   اإلشمعاعموجمات والتمي لهما قمدرة اكبمر علمى امتصماص  األسمودالتي تسودها اللمون 
الحرارة في المدن 
.(3)

داخمل الممدن ، وقمد  لإلنسمانبيئة المدن هو نتاج الفعاليات المختلفمة  إلىالطاقة الحرارية المضافة  أكثرية أنو  
اثر ارتفاع عمدد السمكان  إلىدرجات الحرارة في المدن الكبيرة اكبر من مثيالتها الصغيرة ، كما يشير الدراسات  إنالدراسات  أثبتت

.يرتفع درجات حرارة المدن درجة مئوية واحدة  أضعافبتضاعفه عشرة  إذفي درجات حرارة المدن 
(4)

كما ينمو ظماهرة الجزيمرة  
.سكانها  أعدادية في المدن كنتيجة نرتفاع الحرار

(5)
 

 :تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية 

 .تشهد مدينة اربيل تغيراً مناخياً متمثالً بارتفاع درجات الحرارة  .1
 .أن هذا التغير المناخي ناجم ، بالدرجة األولى ، عن انتساع المساحي للمدينة و تطور أنشطتها و زيادة عدد سكانها  .2

                                                           
ماجستير مقدمة الى كلية االداب ، جامعة صالح طارق خضر حسن ، التحليل الجغرافي لخصائص درجات الحرارة في اقليم كوردستان العراق ، رسالة ( 1

 . 22،ص2002الدين ، اربيل ، 

 .723-723ص-،ص1990عادل السعيد الراوي و قصي عبدالمجيد السامرائي ، المناخ التطبيقي ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الموصل ،(  2

 . 32-31ص-، ص1939بغداد ،  احمد سعيد حديد و اخرون ، جغرافية الطقس ، مطبعة جامعة بغداد ،( 3

 . 121،ص1937، 2نعمان شحادة ، علم المناخ التطبيقي ، مطبع نور النموذجية ، جامعة االردن،ط(  4

 . 31، ص1999عبد على خفاف و ثعبان كاظم خضير ، المناخ و االنسان ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، (  5
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تقديم صورة عن واقع درجات الحرارة في المدينة وتحديد  إلىتهدف الدراسة انطالقاً من الفرضيات المذكورة  
 لألنواء، بانعتماد على بيانات مديرية العامة  خيرينخالل العقدين ان طبيعة اتجاهها ضمن الحيز الحضر  لها

الفترة  تمتد فترات متباينة و 4تقسيم فترة الدراسة الى و ذلك من خالل ،  (2009-1997) ألعوا  دينةالجوية في الم
 2001الى  2002و الفترة الثالثة سنة  2001الى سنة  1993و الفترة الثانية  1993الى سنة 1997انولي من سنة 

 .  2009الى سنة  2002و الفترة الرابعة من سنة 

 :التالية لتحقيق هدف الدراسة وجدناه من المناسب تقسيمها الى المحاور 

 (مدينة اربيل ) المحور األول تعريف بمنطقة الدراسة .1

 .السنو  لدرجات الحرارة في مدينة اربيل  الشهر  و اتجاهات المتوسطالمحور الثاني .2

 .حرارة العظمى في مدينة اربيلال اتدرجل السنو الشهر  و  اتجاهات المتوسط المحور الثالث .7

  .حرارة الصغرى في مدينة اربيل ال اتدرجل السنو الشهر  و  اتجاهات المتوسط المحور الرابع.4

 .ختمت الدراسة بأبرز انستنتاجات التي توصلت اليها و 

 (مدينة اربيل)تعريف بمنطقة الدراسة / المحور االول 

بسمهل اربيمل ، و عنمد ملتقمى  يعمرفسمهل فسميح  وسطتحتل مدينة اربيل موقعاً جغرافياً متميزاً عند أقدا  جبال كردستان ، 
ممن جهمة ، و  العمراقالعديد من الطرق المهممة التمي تربطهما بمالمراكز الرةيسمية فمي محافظمات منطقمة كردسمتان و بوسمط و جنمو  

.باألقطار المجاورة من جهة ثانية 
(6)

نجد من تتبع خارطة خطوط انرتفاعات المتساوية لمدينة اربيل ، أن هنماك تمدرجاً منتظمماً فمي  
.( 440 – 790) انرتفاع من الجنو  الغربي إلى الشمال الشرقي فهي تكاد تنحصر بين خطي انرتفاع المتساوية 

(7)
 

،2ْ)مع خط الطول ( 11ْ،72)َتقع مدينة اربيل عند تقاطع داةرة عرض  ََ44.)
وهي مركز محافظة اربيل و عاصمة     (8) 

(334299( )2011)يبلغ عدد سكان المدينة لعا   ((1)الخارطة رقم .)إقليم كوردستان العراق 
9
( 117377)نسمة و تبلغ مساحتها  

عا    2كم
(10 )

 . 

طردية فيما بينهما ، وان اكثرية  تلعب النمو السكاني في المدن دوراً بارزاً في رفع درجات الحرارة ، و هما على عالقة
 .الطاقة الحرارية المضافة الى بيئة المدن هو نتاج الفعاليات المختلفة لالنسان داخل المدن

نمواً سكانياً كبيراً خالل فترة الدراسة ، بحيث ان مجموع عدد سكانها ( 1)شهدت مدينة اربيل كما يتبين من جدول رقم 
، ( 2001-1997)نسمة خالل فترة ( 349379)و بلغ ( 1997)نسمة عا  ( 494194)تكن تتعدى  خالل في بداية فترة الدراسة لم

نسمة ( 331993)ايضاً الى ان بلغ ( 2001-2001)، و استمر عدد سكان المدينة بالتزايد خالل فترة %( 11)بنسبة زيادة بالغة 
، و عند اجراء المقارنة لعدد %( 3)بنسبة زيادة  ، و 2009نسمة عا  ( 373401)ووصل الى %( 4)و بنسبة زيادة  2001عا  

 (. 1)السكان في منطقة الدراسة بين فترة بداية الدراسة و نهايته يتبين انه توجه صعوداً  و قد قار  الضعف كما في الشكل رقم 

 

 

 

 

                                                           
 .32، ص 2007ربيل دراسات ديموغرافية اقتصادية ، مطبعة وزارة الثقافة ، اربيل ، خليل اسماعيل محمد ، ا ( 6
ة صالح ساكار بهاءالدين عبدهللا ال مدرس ، نشاة و تطور االستعمال السكني في مدينة اربيل ، رسالة ماجستر مقدمة الى مجلس كلية االداب بجامع(  7

 . 17ص-12، ص 2007الدين ، اربيل ،
 .من قبل القمر االصناعي كويك بيرد   2011من الصورة الجوية لمدينة اربيل الملتقطة في شهر اب لعام  arc gisبواسطة برنامج  اخذت احداثيات(  8

،  2011ة اقليم كوردستان العراق ، مجلس الوزراء ، المديرية العامة للتخطيط ، مديرية االحصاء في محافظة اربيل ، عدد السكان لمدينة اربيل لسن ( 9

 .بيانات غير منشورة 

على  arc toolمن  special statistical tool  ضمن حزمة  calculate areاالمر  arc gisتم استخراج مساحة المدينة من خالل بيئة برنامج (  10

ship fill  مدينة اربيل التي تم الحصول عليها من وزارة التخطيط ، هيئة العامة الحصاء اقليم كوردستان العراق ، شعبةgis. 
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 موقع منطقة الدراسة 1خارطة رقم   

 
،  GISمن عمل الباحث بانعتماد على إقليم كردستان العراق ، مجلس الوزراء، وزارة التخطيط ، هيئة اإلحصاء ، شعبة : المصدر 

 .غير منشور 

 (9009-1991)عدد سكان مدينة اربيل لسنوات ( 1)جدول رقم 

 

في محافظة اربيل ، عدد  اإلحصاءكوردستان العراق ، مجلس الوزراء ، المديرية العامة للتخطيط ، مديرية  إقليم.1:المصدر 
 .، بيانات غير منشورة  2001و  1997السكان لمدينة اربيل لسنوات 

اربيل ، بيانات عدد السكان لمدينة اربيل بحسب مراكز البطاقة التموينية لسنوات وزارة التجارة ، مديرية تنظيم البطاقة التموينية .2
 .، بيانات غير منشورة  2009و  2001

 

 

 

 

 

 

 %نسبة الزيادة السنوية عدد السكان السنوات
1997 494194 - 

2001 349379 23731 

2001 331993 4 
2009 373401 3 
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 (9009-1991)اتجاهات عدد سكان مدينة اربيل خالل سنوات ( 1)الشكل رقم 

 

 (1)جدول رقم : المصدر 

الحرارة والتي هي من اهم العناصر المناخية ، و كنتيجة للتوسع تؤثر حجم المدن على عناصر المناخ ، ومنها درجات 
.المساحي للمدن تتجه درجات الحرارة نحو انرتفاع فيها 

(11)
   

على عملية امتصاص و انعكاس الطاقة الحرارية و بالتالي على نسبة اإلنتاج  في المدن تؤثر استخدا  مواد البناءكما 
.الحرار  

(12)
درجات الحرارة  رتفع معدنتوباألخص كتل الكونكريت الذ  على عالقة طردية مع  درجات الحرارة ، حيث ت 

درجة مئوية عندما يزداد نسب استخدا  ( 033) معدنت درجات الحرارة الصغرى بواقع درجة مئوية و ترتفع( 031) عظمى بواقعال
%( .10)الكونكريت بنسبة 

 (13)
   

من الناحية المساحية ، بحيث لم تكن تتعدى تغيرات كبيرة يتبين ان مدينة اربيل طرأت عليها ( 2)من الجدول رقم 
مساحتها بلغ  وبذلك (2001)من مساحتها الى عا  %( 793312)بنسبة و توسعت المدينة  2كم( 39301) 1990عا   مساحتها

و  2009عا   2كم(142394)، و أستمرت المدينة في التوسع في جميع اتجاهاتها خالل السنوات الالحقة الى ان بلغ  2كم(171317)
التي شهدتها  ان هذا التوسع في مساحة المدينة كانت نتاجاً للنمو السكاني الكبير. من مساحة المدينة  %( 9)بنسبة زيادة البالغة

بلغت عدد الوحدات السكنية المنجزة في منطقة الدراسة  و مرافق و الخدمات و السكن ،الحتاج الى توفير ي اوالتي بدوره المدينة
(21313)

(14)
وان هذا كله ادى الى تقليص مساحات  .عدا مراكز الخدمات و المرافق العامة  خالل فترة الدراسة وحدة سكنية 

طة ، مما نتج عنه انختالل في ميزان اكتسا  و فقدان انشعاع الشمسي و الخضراء في المدينة و تحويلها الى مساحات مبنية و مبل
 . ارتفاع اننتاج الحرار  

 9009-1990مدينة اربيل خالل سنوات ل يمساحال التوسع( 9)الجدول رقم 

 % نسبة الزيادة 2المساحة كم السنوات
1990 39301 - 
2001 171317 793312 
2009 142394 9 
من  special statistical tool  ضمن حزمة  calculate areانمر  arc gisتم استخراج مساحة المدينة من خالل بيئة برنامج 

arc tool  علىship fill  التي تم الحصول عليها من وزارة التخطيط ، هيئة العامة ( 1990،2001،2009)مدينة اربيل لسنوات
 .gisنحصاء اقليم كوردستان العراق ، شعبة 

تعمل المصادر الحرارة المختلفة داخل المدن على احداث تغير في ظروفها الحرارية و خاصة تلك التي تتزايد اعدادها، و 
. ت حرارة المدن مقارنتاً باطرافها تعمل على رفع درجا

(15)
التي  على وجه التحديد السيارات ومن هذه المصادر هي وساةط النقل 

 تضيف كميات كبيرة من الملوثات الى هواء المدن و التي تعد من العوامل الرةيسية لرفع معدنت درجات الحرارة ، وهي في تزايد

                                                           
 . 723عادل السعيد الراوي و قصي عبدالمجيد السامرائي ، المصدر السابق ، ص(  11

 . 32-31، ص 1939احمد سعيد حديد و اخرون ، جغرافية الطقس ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، (  12

ابن رشد ، جامعة –اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية التربية ( دراسة في مناخ التفصيلي)مهدي حمد فرحان الدليمي ، المناخ المحلي لمدينة رمادي (  13

 . 111، ص 1993بغداد ، 

سة بلدية اربيل ، شعبة اجازات البناء ، اجازات البناء حكومة اقليم كوردستان العراق ، رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة البلديات و السياحة ، رئا(  14

 .، بيانات غير منشورة ( 2009-1997)الممنوحة و المنجزة خالل سنوات 

 . 94، ص 1933علي حسين شلش و اخرون ، جغرافية االقاليم المناخية ، مطبعة جامعة صالح الدين ، اربيل ، (  15
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 .مما يؤد  الى تضاعف تاثيراتها  مستمر
(16)

. نتيجة لحرق الوقود و انتاج المواد الملوثة و اضافتها للغالف الغاز ك
 (17)

وبهدف  
 :ومن بياناته نستنتج ما ياتي ( 2)رقم  شكل رسمابراز تزايد اعداد وساةط النقل في مدينة اربيل تم 

 .واسطة نقل 19272ان اعداد وساةط النقل في المدينة في بداية فترة الدراسة لم تكن تتعدى  .1
 . 2009واسطة نقل عا   249177، و بلغ  1992شهد اعداد وساةط النقل تزايداً مستمراً و بدون انقطاع بعد عا   .2
 .ضعفاً بالمقارنة مع بداية فترة الدراسة  17وصل اعداد وساةط النقل في المدينة في نهاية فترة الدراسة الى قرابة  .7
الملوثات المضافة  ةفاع في كميات الوقود المستهلكة و ارتفاع كميالى انرت لتشير هذا التزايد في اعداد وساةط النق .4

 . الى الغالف الغاز  في المدينة و بنسب كبيرة ، ودون شك تؤثر ذلك في رفع درجات الحرارة 

 

 (9009-1991)اعداد وسائط النقل في مدينة اربيل خالل سنوات تزايد ( 9)رقم  شكل

 

، شعبة انحصاء و  مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، مديرية العامة لمرور محافظة اربيلاقليم كوردستان العراق ، : المصدر 
 .تسجيل المركبات ، بيانات عن اعداد وساةط النقل في مدينة اربيل ، بيانات غير منشورة

 :السنوي لدرجات الحرارة في مدينة اربيل  الشهري و اتجاهات المتوسط /ثانيالمحور ال

 تقيم واقع اتجاهات المتوسط بغية،  السنوية الشهرية و درجات الحرارةقيم متوسطات نة بين المقار المحورنحاول في هذا 
السنو  لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة ، و تحليل تلك التباينات الحرارية على ضوء انحصاةات الخاصة بقيم  الشهر  و

 -: يأتيلدرجات الحرارة نالحظ ما  الشهرية الخاصين بمتوسطات( 7)الشكل رقم  و( 7 )فمن خالل الجدول رقم  .درجات الحرارة 

في شهر الكانون الثاني ( 2009-2002)ادنى متوسطات شهرية لدرجات الحرارة تم تسجيله خالل سنوات الفترة الرابعة  .1
. 

 .في شهر تموز ( 2001-1993)اعلى متوسطات شهرية لدرجات الحرارة تم تسجيله خالل سنوات الفترة الثانية  .2
الفترة الثانية ارتفاعاً في ( 2001-1993)شهد متوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في الفترة الممتدة ما بين انعوا   .7

شهد هذين الشهرين انخفاضاَ في درجات ( كانون الثاني و ايلول)درجات الحرارة في جميع اشهر السنة عدا شهرين 
 (.1993-1997)رحلة انولى الحرارة بالمقارنة مع سنوات الم

الفترة الثالثة ، و ( 2001-2002)عند النظر الى المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في الفترة الممتدة بين سنوات   .4
كانون الثاني ، )مقارنتها مع الفترة التي تلتها ، يتبين ان المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة شهد ارتفاعاً في انشهر 

ان انها شهد انخفاظاً في انشهر انخرى ، ان ان عندا مقارنتها بمتوسطات الشهرية ( ل ، تشرين انولشباط ، ايلو
لدرجات الحرارة خالل سنوات الفترة انولى يتبين ان جميع اشهر السنة شهد ارتفاعاً في متوسطاتها عدا شهر كانون 

 .الثاني 
شهد ( 2009-2002)خالل سنوات الفترة الرابعة ( ز و تشرين انول كانون الثاني و تمو)جميع اشهر السنة عدا الشهور  .1

ارتفاعاً في المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة ، عند مقارنتها بالفترة التي تلتها ، و عند مقارنتها بسنوات الفترة 
هر كانون الثاني و يتبين ان جميع اشهر السنة شهد ارتفاعاً في متوسطاتها الشهرية عدا انش( 1993-1997)انولى 

 .مايس و تموز 
ان شهر كانون الثاني شهد انخفاضاَ شديداً في متوسطات الشهرية لدرجات الحرارة خالل سنوات الفترة الرابعة بالمقارنة  .2

كنتيجة لتعرض المنطقة في بعض السنوات لكتل هواةية قطبية باردة القادمة من منطقة . مع جميع الفترات التي تلتها 
عالي المستقر على أواسط أسيا مروراً بهضبة األناضول الذ  يتميز باننخفاض الشديد في درجات حرارتها و الضغط ال

.جفافها ، كما يتأثر ببعض العوامل المحلية األخرى 
(18)

  
شهد متوسطات الشهرية لدرجات الحرارة لجميع اشهر السنة تذبذباً في درجات الحرارة ان انها بشكل عا  توجه صعوداً  .3

 (   7الشكل رقم .)خالل فترات الدراسة 

                                                           
 . 279، ص 1990علم المناخ التطبيقي ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، بغداد ،  فاضل الحسني و مهدي الصحاف ، اساسيات(  16

 . 43، ال 2003ئازاد محمدامين نقشبندي ، جوطرافياي كةش و هةوا ، دةزطاي ضاث و ثةخشي حةمدي ، بةرطي يةكةم ، (  17
18

،  29في مناخ العراق ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العددقصي عبدالمجيد السامرائي و اخرون ، موجات البرد في العراق ، دراسة تطبيقية ( 

 . 190-19، ص 1932

 السنوات

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

 249533 230171 217751 202159 196521 153476 133147 108484 94442 82954 74760 54318 33082 19236 19236 19236 19236 عدد السيارات
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 (9009-1991)معدالت درجات الحرارة الشهرية في مدينة اربيل بحسب الفترات من عام ( 1)جدول رقم 

 1كانون  2تشرين 1تشرين  ايلول ا  تموز حزيران مايس نيسان راذا شباط 2كانون  انشهر

1997-1993 9.11 9.24 12.17 16.73 26.46 30.24 32.54 33.21 28.35 22.53 14.92 9.14 

1993-2001 8.17 9.34 13.43 19.23 28.24 31.16 35.2 34.67 26.3 23.07 16.38 11.04 

2002-2001 8.59 9.35 13.83 18.41 25.9 31.13 34.68 33.95 29.63 24.68 15.31 9.58 

2002-2009 7.34 10.78 15.2 21.73 26.4 32.29 34.41 34.9 29.8 24.54 15.5 10.3 

حكومة إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و المواصالت ، مديرة العامة لألنواء الجوية ، مديرية أنواء الجوية لمدينة : المصدر
 .، بيانات غير منشورة 2009-1997احصاةات الطقس و المناخ ، معدنت درجات الحرارة الشهرية لسنوات ،اربيل ، قسم 

 

 

 اتجاهات المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في مدينة اربيل خالل فترات متباينة( 1)الشكل رقم 

 

و من بياناتها ( 4)و الشكل رقم ( 4،1)رصد اتجاهات المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة تم اعداد الجداول رقم  توضيح و بهدف
 :نستنتج ما يلي 

 .  ألخرىمن سنة تتباين المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة  .1
 .مئوية درجة(19331) ، و البالغ  1997لدرجات الحرارة تم تسجيله في عا  متوسطات السنوية  أدنى .2
 .درجة مئوية ( 22.02)و البالغ  2003متوسط سنو  لدرجات الحرارة سجل في عا   أعلى .7
 .درجة مئوية ( 2371)متوسطات السنوية لدرجات الحرارة خالل سنوات الدراسة  أدناو  أعلىبلغ الفرق بين  .4
 .درجة مئوية ( 21321) 2009-1997 األعوا بلغ معدل المتوسط السنو  لدرجات الحرارة للفترة الممتدة بين  .1
اتصفت متوسطات درجات الحرارة السنوية في مدينة اربيل خالل فترة الدراسة بالتذبذ  من ناحية تجاوزه للمعدل و  .2

،  1992، 1994،1991، 1997)تخلفه عن المعدل ، فنالحظ من خالل بيانات متوسطات درجات الحرارة لسنوات 
 )متوسطات درجات الحرارة لسنوات  أن إن،  ، في فترات بداية الدراسة عن المعدلانه بقيت متخلفة ( 1994،2003
بقيت متجاوزتاً ( 2009،  2003، 2003،  2002،  2001، 2002،2007 ،2001، 2000،2001، 1993،1999
 .فترات التي تلي فترة بداية الدراسةالمعدل 

، ( 2003،  2002)فترتين انخيرتين من العقدين الماضيين ان اعلى معدنت السنوية لدرجات الحرارة سجلت خالل  .3
 . على التوالي ( 22.02،  2231)حيث بلغت 

جدول رقم الو من بيانات  فترات متباينةقسمت فترة الدراسة الى اربع  لدرجات الحرارة السنوية متوسطاتبغية تتبع اتجاهات 
 :نستنتج ما ياتي ( 1)

بداية فترة الدراسة و ( 1993-1997)لدرجات الحرارة سجلت خالل سنوات الفترة انولى ان ادنى المتوسطات السنوية  .1
 .درجة مئوية ( 20321)البالغة 

ان اعلى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة سجلت خالل سنوات الفترة الرابعة نهاية فترة الدراسة و البالغة  .2
 .درجة مئوية ( 213313)
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( 13103)ية لدرجات الحرارة بين الفترتين انولى و الرابعة بداية و نهاية فترة الدراسة بلغ الفرق في متوسطات السنو .7
 .درجة مئوية 

درجة مئوية ( 13721)بواقع ( 2001-1993)الفترة الثانية  خالل سنواتارتفع متوسطات السنوية لدرجات الحرارة  .4
 .درجة مئوية ( 213131)ة الى بالمقارنة مع الفترة انولى ووصل المتوسط السنو  لدرجات الحرار

بالمقارنة مع سنوات  انخفاضا( 2001-2002)  الثالثةشهد متوسطات السنوية لدرجات الحرارة خالل سنوات الفترة  .1
بقيت مرتفعتا عن سنوات الفترة انولى  ان انه ،درجة مئوية( 213117)وبلغ درجة مئوية ( 03022) بواقع الثانيةالفترة 
 . ويةدرجة مئ( 13227)  

صعوداً بالمقارنة مع بداية فترة ( 2009-2001)توجه متوسطات السنوية لدرجات الحرارة خالل سنوات الفترة الرابعة  .2
 . درجة مئوية ( 213313)الدراسة و الفترات التي سبقتها و بلغ 

في منطقة الدراسة نحو انرتفاع مع وجود تذبذ  في بعض  بشكل عا  توجه المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة .3
 . (4الشكل رقم )الفترات 

 

 (9009-1991)المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في مدينة اربيل لسنوات ( 4)جدول رقم 

 درجات الحرارة السنوات درجات الحرارة السنوات

1993 17.91 2002 11.12 

1994 1..2 2003 11.71 

1995 1..12 2004 11.12 

1996 11.12 2005 11.92 

1997 17.92 2006 11.1 

1998 11.91 2007 11.21 

1999 11.29 2008 11..1 

2000 11.12 2009 11.2 

 11.11 المعدل 11.92 2001
الجوية لمدينة  أنواءة يالجوية ، مدير لألنواءمديرة العامة كوردستان العراق ، وزارة النقل و المواصالت ،  إقليمحكومة : المصدر

 .، بيانات غير منشورة 2009-1997اربيل ، قسم احصاةات الطقس و المناخ ، معدنت درجات الحرارة السنوية لسنوات ،

 بحسب الفتراتلدرجات الحرارة في مدينة اربيل  السنويالمتوسط ( 5)جدول رقم 

 انتجاه المعدل الفترة

1997-1993 20321 - 

1993- 2001 213131 +13721 
2002-2001 213117 -03022  
2002-2009 213313 +03244  

الجوية لمدينة  أنواءة يالجوية ، مدير لألنواءكوردستان العراق ، وزارة النقل و المواصالت ، مديرة العامة  إقليمحكومة : المصدر
 .، بيانات غير منشورة 2009-1997لسنوات ، سنويةاربيل ، قسم احصاةات الطقس و المناخ ، معدنت درجات الحرارة ال

 بحسب الفتراتاتجاهات المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في مدينة اربيل ( 4)شكل رقم 
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 (4)جدول رقم  بيانات:  المصدر

 -:السنوي لدرجات الحرارة العظمى في مدينة اربيل الشهري و اتجاهات المتوسط :  لثالمحور الثا

عند مقارنة البيانات ساعة ، و  24يقصد بدرجات الحرارة العظمى اعلى درجات الحرارة المسجلة في منطقة في فترة 
( 3)و ( 2)خالل جدولين رقم ومن  خالل فترة الدراسة لمدينة اربيل السنوية لدرجات الحرارة العظمى الشهرية و الموجودة عن المتوسطات

 -:يلي  يتبين ما( 2و  1) رقم ينومن شكل

 :اتجاهات المتوسط الشهر  لدرجات الحرارة العظمى  - أ
توجه المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى في منطقة الدراسة نحو انرتفاع في جميع اشهر السنة عدا شهر  .1

 .على التوالي ( 2001-1993)و ( 1993-1997)الفترتين انولى و الثانية  بينكانون الثاني 
يتبين توجه المتوسطات  (2001-2002)و ( 2001-1993)الفترتين الثانية و الثالثة  المقارنة بينمن خالل اجراء  .2

بينما ( كانون الثاني و اذار و تشرين انول )الشهرية لدرجات الحرارة العظمى في الفترة الثالثة نحو انرتفاع في انشهر 
 في جميع اشهر السنة انخرى  توجه هبوطاً 

شباط و اذار و حزيران و تشرين الثاني و )هرية لدرجات الحرارة العظمى نحو انرتفاع في انشهر توجه متوسطات الش .7
بالمقارنة مع الفترة التي تلتها ، و توجه متوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى نحو التناقص في ( كانون انول 

 .انشهر السنة انخرى 
، توجه متوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى نحو انرتفاع في جميع عدا انشهر كانون الثاني و مايس و تموز  .4

  .(1993-1997)، بالمقارنة مع بداية فترة الدراسة الفترة انولى ( 2009-2002)اشهر السنة في الفترة الرابعة 
  ( (1)الشكل رقم )شهد جميع اشهر السنة تذبذباً في متوسط الشهر  لدرجات الحرارة العظمى  .1

 لفترات متباينة اربيل المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى في مدينةمعدالت ( 6)ل رقم جدو

 الفترة
  1كانون 9تشرين 1تشرين  ايلول ا  تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2كانون 

1991-1991  
13.123 14.164 17.424 23.442 34.436 37.476 41.52 40.787 36.292 29.38 19.936 14.146 

1991-9001  
12.592 14.55 19.31 25.97 39.23 39.23 42.82 42.58 36.79 30.03 21.74 15.85 

9009-9005  
12.87 14 19.38 23.8 33.83 38.8 42.33 41.58 37.25 31.18 20.7 14.4 

9006-9009  9.38 14.75 20.35 24.73 32.33 39.1 40.9 41.48 36.05 29.73 20.68 15.98 

إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و المواصالت ، مديرة العامة لألنواء الجوية ، مديرية أنواء الجوية لمدينة حكومة : المصدر
، بيانات غير منشورة 2009-1997اربيل ، قسم احصاةات الطقس و المناخ ، معدنت درجات الحرارة الشهرية العظمى لسنوات ،

. 
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 الشهري لدرجات الحرارة العظمى في مدينة لفترات متباينةاتجاهات المتوسط ( 5)شكل رقم 

 

 (2)جدول رقم : المصدر

 :اتجاهات المتوسط السنو  لدرجات الحرارة العظمى  .  
بداية فترة ( 1993-1997)ان ادنى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة العظمى سجلت خالل سنوات الفترة انولى  .1

 .ية درجة مئو( 22334)الدراسة ، بواقع 
والبالغة ( 2001-1993)ان اعلى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة العظمى سجلت خالل سنوات الفترة الثانية  .2

 .درجة مئوية ( 23373)
 .درجة مئوية( 1314)بلغ الفرق بين انعلى و اندنى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة العظمى  .7
خالل سنوات الفترة الثانية نحو انرتفاع و بالمقارنة مع الفترة التي   توجه المتوسط السنو  لدرجات الحرارة العظمى .4

 (1314)ارتفاع قدره  درجة مئوية و بواقع( 23373)سبقتها و بلغ 
متوسطات السنوية لدرجات الحرارة العظمى اعلى من الفترة انولى ( 2001-2002)سجلت خالل سنوات الفترة الثالثة  .1

درجة مئوية بالمقارنة مع المتوسط ( 0333)رجة مئوية ان انه توجهت هبوطاً و بواقع د( 0322)بواقع ( 1997-1993)
 ( .2001-2002)السنو  لدرجات الحرارة العظمى خالل سنوات الفترة الثانية 

اعلى من المتوسط السنو  لدرجات ( 2009-2002)بقيت المتوسط السنو  لدرجات الحرارة العظمى في الفترة الرابعة  .2
درجة مئوية ، و بقيت متخلفة عن المتوسط السنو  لدرجات الحرارة ( 0343)العظمى في الفترة انولى و بفارق  الحرارة

 .درجة مئوية ( 0319)العظمى في الفترة الثالثة و بفارق ضئيل قدره 
و بقيت مرتفعة أن متوسطات السنوية لدرجات الحرارة العظمى في منطقة الدراسة شهدت تذبذباً بين الفترات المتباينة  .3

 (2)الشكل رقم . بالمقارنة بالفترة انولى في جميع الفترات

 (9009-1991)المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العظمى في مدينة اربيل العوام معدالت ( 1)جدول رقم 

 انتجاه المعدل الفترة

1997-1993 22.92 
 1993- 2001 23373  +1314 

2002-2001 2331 - 0333  
2002-2009 23371 - 0319  

 2جدول رقم : المصدر 

 اتجاهات المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العظمى في مدينة اربيل خالل فترات متباينة( 6)الشكل رقم 

 

 (3)المصدر جدول رقم 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

1993-1997 

1998-2001 

2002-2005 

2006-2009 

26 

26.5 

27 

27.5 

28 

28.5 

1993-1997 1998- 2001 2002-2005 2006-2009 



International journal Of environment and water 2012 
 

90 
 

 :اتجاهات المتوسط الشهري و السنوي لدرجات الحرارة الصغرى في مدينة اربيل /  الرابعالمحور 

 إلىساعة ، بالنسبة  24خالل  في منطقة ما درجات الحرارة المسجلة أدنىدرجات الحرارة الصغرى بيقصد  
و شكلين رقم ( 9و  3)منطقة الدراسة من خالل عرض البيانات المتوفرة خالل فترة الدراسة نتعقب اتجاهاتها ومن الجدولين رقم 

 -:يتبين ما يلي ( 3و  3)

 -:الحرارة الصغرى المتوسطات الشهرية لدرجات  . أ
توجه المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى في منطقة الدراسة نحو انرتفاع في جميع اشهر السنة خالل جميع  .1

شهدت انخفاضاً  التي (كانون انول و كانون الثاني و تموز و ا  و تشرين الثاني) الفترات و بشكل منتظم عدا انشهر 
ان انه بدات ( 2001-2002)ة لدرجات الحرارة الصغرى خالل سنوات الفترة الثالثة طفيفاً في المتوسطات الشهري
و شهر مايس خالل  عدا شهر  كانون انول و الكانون الثاني مرتاً اخرى (2009-2002)بانرتفاع في الفترة الرابعة 

 . ( 3رقم  الشكل)  سنوات الفترة الثانية
بدأت بانرتفاع في المتوسطات الشهرية ( كانون الثاني و مايس)لسنة عدا شهر  خالل سنوات الفترة الثانية جميع اشهر ا .2

 (3)الجدول رقم .بداية فترة الدراسة ( 1993-1997)لدرجات الحرارة الصغرى ، بالمقارنة بالفترة السابقة 
ة لدرجات الحرارة بانرتفاع في متوسطات الشهري( 2001-2002)استمر جميع اشهر السنة خالل سنوات الفترة الثالثة  .7

تموز و ا  و تشرين الثاني و كانون )الصغرى و بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الفترة انولى و الفترة الثانية عدا انشهر 
 .حيث سجلت تراجعاً صفيفاً جداً ( انول 

اشهر السنة استمرت المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى لجميع ( 2009-2002)خالل سنوات الفترة الرابعة  .4
بانرتفاع و بشكل بارز جداً بالمقارنة مع الفترة انولى بداية فترة الدراسة و الفترات التي سبقتها الثانية و الثالثة ، عدا 

 . شهر  كانون انول و كانون الثاني والتي سجلتا انخفاضاً طفياً جداً 

 مدينة اربيل لفترات متباينة معدالت المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى في( 1)جدول رقم 

  1كانون 2تشرين 1تشرين  ايلول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2كانون  الفترة

1991-1991  
3.938 3.646 6.6 10.06 17.356 22.388 25.236 23.594 20.536 16.024 8.944 4.747 

1991-2001  
3.75 4.12 7.318 12.48 17.25 23.1 27.575 26.755 21.418 16.108 11.023 6.225 

2002-2002  
4.55 4.7 8.28 13.025 17.98 23.45 27.025 26.33 22 18.18 9.93 4.75 

2002-2009  2.95 6.8 10.18 14.33 20.48 25.48 27.93 28.34 23.55 19.35 10.325 4.625 

العامة لألنواء الجوية ، مديرية أنواء الجوية حكومة إقليم كوردستان العراق ، وزارة النقل و المواصالت ، مديرة : المصدر
، 9009-1991لمدينة اربيل ، قسم احصائات الطقس و المناخ ، معدالت درجات الحرارة الشهرية و السنوية الصغرى لسنوات ،

 .بيانات غير منشورة 

 

 

 فترات متباينةاتجاهات المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى في مدينة اربيل خالل ( ( 1)الشكل رقم 
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بداية فترة ( 1993-1997)رى سجل خالل سنوات الفترة انولى غادنى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة الص .1
 (9الجدول رقم ).درجة مئوية ( 173139)الدراسة و بلغ 

نهاية فترة الدراسة ( 2009-2002)الحرارة الصغرى سجل خالل سنوات الفترة الرابعة اعلى متوسطات سنوية لدرجات  .2
 .درجة مئوية ( 123194)و البالغة 

( الفترة انولى و الرابعة )بلغ الفرق بين اعلى و ادنى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة الصغرى في منطقة الدراسة  .7
 .درجة مئوية ( 23201)

في متوسطات السنوية لدرجات الحرارة الصغرى بشكل بارز خالل سنوات الدراسة و بشكل مستمر  تظهر سمة انرتفاع .4
 (3الشكل رقم.)و دون انقطاع 

 .درجة مئوية خالل الفترتين انولى و الثانية ( 03331)شهد المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة الصغرى ارتفاعاً قدره  .1
درجة مئوية خالل سنوات الفترتين الثانية و ( 0311)درجات الحرارة الصغرى بلغ انرتفاع في المتوسطات السنوية ل .2

 .الثالثة 
استمر المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة الصغرى في انرتفاع و بلغ اوجها بين سنوات الفترتين الثالثة و الرابعة و  .3

 .درجة مئوية ( 13134)بلغ انرتفاع 

 لدرجات الحرارة الصغرى مع اتجاهاتها في مدينة اربيل لفترات متباينة معدالت المتوسط السنوي( 9)جدول رقم 

 انتجاه درجات الحرارة الفترة

1991-1991  13.589 0 

1991-2001  14.46 0.871+ 

2002-2002  15.01 0.55+ 

2002-2009  16.194 1.184 + 

 (1)الجدول رقم : المصدر 

 

 لدرجات الحرارة الصغرى في مدينة اربيل خالل فترات متباينةاتجاهات المتوسط السنوي ( 1)الشكل رقم 

 

 (9)جدول رقم : المصدر

 :توصلت الدراسة الى جملة استنتاجات كما ياتي  :انستنتاجات 

النقل و تزايداً كبيراً جداً في اعداد وساةط توسعاً من الناحية المساحية ،  نمواً سكانياً كبيراً و نجم عنها شهد منطقة الدراسة .1
. 

توجه المتوسطات الشهرية و السنوية لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة نحو انرتفاع مع وجود تذبذ  في المتوسطات  .2
 .الشهرية و السنوية 

سجل اعلى و ادنى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة خالل سنوات انخيرة و انولى على التوالي من الدراسة و بلغ  .7
  .درجة مئوية ( 2371)الفرق بينهما 
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شهد جميع اشهر السنة تذبذباً في المتوسط الشهر  لدرجات الحرارة العظمى ، مع توجه اكثرية انشهر نحو انرتفاع في  .4
 .متوسطات درجات الحرارة الشهرية العظمى خالل سنوات الفترة انخيرة بالمقارنة مع الفترات التي سبقتها 

توسطات السنوية لدرجات الحرارة العظمى المسجلة في الفترة الرابعة و انولى على بلغ الفرق بين انعلى و اندنى الم .1
 درجة ( 1314)التوالي ، 

توجه المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى في منطقة الدراسة نحو انرتفاع في جميع اشهر السنة خالل جميع  .2
 .انشهر الفترات و بشكل منتظم ، مع وجود تذبذ  طفيف في بعض 

توجه المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة الصغرى نحو انرتفاع في منطقة الدراسة و بشكل منتظم و بارز و مستمر ،  .3
 .خالل فترات الدراسة 

سجل ادنى و اعلى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة الصغرى خالل سنوات الفترة انولى و الرابعة على التوالي و  .3
 .درجة مئوية ( 23201) بلغ الفرق بينهما

ان اثر انرتفاع في في درجات الحرارة يظهر بشكل اوضح على المتوسطات الشهرية و السنوية  درجات الحرارة  .9
 .الصغرى ، بالمقارنة   المتوسطات الشهرية و السنوية لدرجات الحرارة العظمى 

 :التوصيات 

المدينة و الجوء الى استخدا  النقل العا  للحد من استخدا  الوقود العمل على التقليل من استخدا  وساةط النقل الخاص داخل  .1
  .، و التقليل من تلوث هواء المدينة 

 .التوسيع من مساحات الخضراء داخل المدينة لتقليل من اثار انرتفاع في درجات الحرارة  .2
 .زراعة احزمة خضراء حول المدينة  .7
 .خالل تشريع قوانين خاصة التوجه نحو تشييد انبنية الصديقة للبيئة من  .4
 .مراعات استخدا  مواد بناء غير خازنة للحرارة و استخدا  انلوان الفاتحة لالبنية بهدف تقليل من اثر انشعاع الشمسي  .1

 :مصادر الدراسة 

 . 2003حةمد  ، بةرطي يةكة  ،  ةازاد محمدامين نقشبند  ، جوطرافيا  كةش و هةوا ، دةزطا  ضاث و ثةخشي .1
 .1979،  سعيد حديد و اخرون ، جغرافية الطقس ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداداحمد  .2
 . 3002خليل اسماعيل محمد ، اربيل دراسات ديموغرافية اقتصادية ، مطبعة وزارة الثقافة ، اربيل ،  .7
مقدمة الى مجلس مدينة اربيل ، رسالة ماجستر  ساكار بهاءالدين عبدهللا ال مدرس ، نشاة و تطور انستعمال السكني في .4

 . 3002اربيل ، كلية اندا  بجامعة صالح الدين ،
طارق خضر حسن ، التحليل الجغرافي لخصاةص درجات الحرارة في اقليم كوردستان العراق ، رسالة ماجستير مقدمة  .1

 .3002الى كلية اندا  ، جامعة صالح الدين ، اربيل ، 
 .0990دار الحكمة للطباعة و النشر ، الموصل ، ، المناخ التطبيقي ، عادل السعيد الراو  و قصي عبدالمجيد السامراةي .2
 ..0999للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ،  عبد على خفاف و ثعبان كاظم خضير ، المناخ و اننسان ، دار المسيرة .3
 . 0978علي حسين شلش و اخرون ، جغرافية انقاليم المناخية ، مطبعة جامعة صالح الدين ، اربيل ،  .3
 . 0990الحكمة للطباعة و النشر ، بغداد ،  فاضل الحسني و مهد  الصحاف ، اساسيات علم المناخ التطبيقي ، دار .9
قصي عبدالمجيد السامراةي و اخرون ، موجات البرد في العراق ، دراسة تطبيقية في مناخ العراق ، مجلة الجمعية  .10

 . 0983،  39الجغرافية العراقية ، العدد
اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية ( التفصيلي دراسة في مناخ)فرحان الدليمي ، المناخ المحلي لمدينة رماد  مهد  حمد  .11

 . 0998ابن رشد ، جامعة بغداد ، –التربية 
 .0972، 3انردن،ط نعمان شحادة ، علم المناخ التطبيقي ، مطبع نور النموذجية ، جامعة .12
وزارة الداخلية ، مديرية العامة لمرور محافظة اربيل ، شعبة انحصاء و  اقليم كوردستان العراق ، مجلس الوزراء ، .17

 .تسجيل المركبات ، بيانات عن اعداد وساةط النقل في مدينة اربيل ، بيانات غير منشورة
اقليم كوردستان العراق ، مجلس الوزراء ، وزارة التخطيط ، مديرية انحصاء في محافظة اربيل ، عدد السكان لمدينة  .14
 .، بيانات غير منشورة  3000ربيل لسنة ا

اقليم كوردستان العراق ، مجلس الوزراء ،وزارة التجارة ، مديرية تنظيم البطاقة التموينية اربيل ، بيانات عدد السكان  .11
 .، بيانات غير منشورة  2009و  2001لمدينة اربيل بحسب مراكز البطاقة التموينية لسنوات 

 .  القمر انصناعي كويك بيرد من قبل 3000ل الملتقطة في شهر ا  لعا  الصورة الجوية لمدينة اربي .12
 .، غير منشور  GISإقليم كردستان العراق ، مجلس الوزراء، وزارة التخطيط ، هيئة اإلحصاء ، شعبة  .13

إقليم كوردستان العراق ، مجلس الوزراء ، وزراة التخطيط ، مديرية اإلحصاء في محافظة اربيل ، عدد السكان  .13
 .، بيانات غير منشورة  2001و  1997لمدينة اربيل لسنوات 

السياحة ، رةاسة بلدية اربيل ، شعبة اجازات البناء ،  اقليم كوردستان العراق ، رةاسة مجلس الوزراء ، وزارة البلديات و .19
 . ، بيانات غير منشورة( 3009-0992)المنجزة خالل سنوات  اجازات البناء الممنوحة و

كوردستان العراق ، وزارة النقل و المواصالت ، مديرة العامة لألنواء الجوية ، مديرية أنواء الجوية لمدينة اربيل ، إقليم  .20
، بيانات 2009-1997قسم احصاةات الطقس و المناخ ، معدنت درجات الحرارة الشهرية و السنوية العظمى و الصغرى لسنوات ،

 .غير منشورة 
  


