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الضوابط الطبيعية لمحافظة ديالى وأثرها على النقل البري
م.م.عمي طمب جعفر
تدريسي في جامعة ديالى  /كمية التربية األساسية
قسم الجغرافية

الممخص
تمتمس الجغرافيـة المعاصرة  ،د ارسـة الجغرافيـة التحميمية التي تعتمد عمى العمل
الميداني في الكشف عن أنماط االستخدامات المتنوعة لألرض وتيدف الى االفادة من
تمك األنماط في تطوير رؤى جديدة يمكن االستفادة منيا في دراسات الحقة  .لذلك
تيدف الدراسة الحالية الى دراسة محافظة ديالى من حيث الظوابط الطبيعيـة وما مدى
تأثيرىا عمى التطـور العم ارنـي لممحـافظـة عـن طـريق الكشـف عـن أبـرز الخصائص
الجغرافيـة لمحافـظة ديـالى من حيث الموقـع الجغ ارفـي (الموقع الفـمكي  ،الموقع الجـوار)،
السطح و التربة  ،واخي اًر المناخ مـن حيث ( درجات الح اررة  ،الرياح  ،االمطار) و
السعي الى استخالص بعض االستنتاجات و الحقائق ميمة و توضيفيا في بعض

االقتراحات التي يمكن االفادة منيا في كافة الميادين الميمة لممحافظة لما فيو من خير
و ازدىار ليا.و ذلك بإالعتماد عمى دراسة

مأخوذه من بيانات الييئة العامة لألنواء

الجوية العراقية قسم المناخ  ،معـدالت سـرعة الرياح لمدن بغـداد  ،خانقيـن  ،و الخالص(
بيانات غير منشورة) ،و ازرة الري الييئة العامـة لتشغيل مشاريع الري في محافظة ديالى (
بيانات غير منشورة)  ،الييئة العامة لألنواء الجوية و الرصد الـزلزالي  ،قسم المناخ ،
بيانات غير منشورة  ،الييئة العامـة لألنواء الجـويـة العراقيـة  ،قسـم المناخ  ،معـدالت
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المطـر لمدن بغـداد و خانقيـن و الخالـص ( بيانات غير منشورة )  ،و اخي اًر اليـيئة

العامة لممساحة  ،خارطة العراق االدارية  ،مقياس  ،1:1000000بغداد  . 1990في
ضوء ىذة النتائج  ،استخمصت مجموعة من االستنتاجات التي يمكن االفادة منيا في

كافة الميادين العامة لممحافظة وىي -:
 -1تمتاز تربة محافظة ديالى بخصوصية جغرافية و جيولوجية كونيا تقع في منطقة
السيل الرسوبي والتي تعد من الناحية الجيولوجية منطقة حديثة التكوين بفعل الترسبات
التي حممتيا االنيار والترسبات الناتجة عن عمميات االرساب بواسطة نيري دجـمة و
ديالى مما أدى الى كثرة وجود المياه الجوفية في المحافظة والتي تختمف من منطقة الى
أخرى تبعاً لقربيا أو بعدىا من مناطق االرساب .
 -2تتميز األمطار في محافظة ديالى بعدد من الخصائص من أبرزىا :
أ -إن أعمى معدالت سقوط األمطار في فصل الشتاء ألشير كانون األول و الثاني
و شباط و آذار خالل المدة المحصورة بين

 2010 – 1991م بمغت نسبة

 63.22ممم و  66.98ممم  34.6 ،ممم عمى التوالي .
ب -انعدام سقوط األمطار في فصل الصيف المتمثمة بشير حزيران و تموز و آب
و أيمول .
ج -ارتفاع نسبة التبخر في اشير الصيف في حين تنخفض في أشير الشتاء حيث
 533.8ممم واقميا في شير كانون

وصمت اعمى نسبة لمتبخر في شير تموز
االول 46ممم .

 -3تتميز درجات الح اررة في محافظة ديالى بعدد من الخصائص من أبرزىا :
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أ -ارتفاع معدالت درجات الح اررة في فصل الصيف في محافظة ديالى السيما في
تموز وآب فقد بمغت ْ 44.3م و ْ 42.4م في تموز و في آب ْ 44.9م عمى التوالي
لممدة 2010-1991م .
ب -انخفاض معدالت درجات الح اررة في الشتاء لشير ك

 1و ك 2و شباط فقد

بمغت ْ 4.5م ْ 5.1 ،م ْ 4.1 ،م عمى التوالي لممدة 2010-1991م .

 -4تتميز الرياح في محافظة ديالى بعدد من الخصائص من أبرزىا :

أ -ىبوب رياح شمالية غربية صيفاً من ىضبة االناضول بأتجاه منطقة السيول ومن

خصائصيا إنيا قد تثير غبا ار محميا و ىي تشكل ما نسبتو

 %85،7من الرياح

السائدة.
ب -تمتاز الرياح الشمالية الغربية ايضاً بتأثيرىا عمى حركة النقل السيما عمى

المركبات المتمثمة بكثرة استيالكيا لموقود خصوصاً عندما تكون الرياح عكس اتجاه
سير المركبة مما يجعل محركيا يعطي قوة دفع مضاعفة فينجم عن ذلك زيادة في

استيالك الوقود المستخدم  ،فضالً عن زيادة سرعة المركبة
ج-عندما تكون الرياح أسرع من المعتاد عميو فإنيا تثير الغبار و تصحبيا عواصف
ترابية تزداد سرعتيا في المناطق السيمية .
د -ىناك تباين ممحوظ في سرعة الرياح بين الشتاء و الصيف فقد بمغ أعمى معدل
سرعة الرياح في شير تموز

 4.1و  / 2.1ثا مصحوبة بعواصف ترابية و اقل

معدل لمرياح في شير كانون االول بمغ 1.1م/ثا مصحوبة بعواصف رعدية .
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ـدمـة

المق
الظوابط الطبيعية لمحافظة ديالى

لمضوابط الطبيعية أثر ميم في محافظة ديالى و قد

يكون ىذا التأثير سمبياً أو

إيجابياً تتحكم بو معطيات عديدة من أىميا الموقع الجغرافي التضاريس  -المناخ و فيما
يمي أبرز الضوابط الطبيعية في محافظة ديالى و التي تؤثر في تحديد و اختيار المكان
المناسب لذلك المرفق الخدمي و ىي-:
أ-الموقع الجغرافي:
إن موقع محافظة ديالى مكمل لموقع محافظات القطر األخرى إذ كانت
المحافظة في وقت سابق من طريق التجارة القديم طريق خراسان (طريق الحرير) (
الحديثي ؛ ،1991ص،) 24والذي كان لو اثر في أىميتيا االقتصادية التي تنعكس
بدورىا عمى تعيين األقضيةاالخرى االجتماعية و السياسية وبعد التطور و التقدم العممي
و فتح قناة السويس فقد ىذا المعبر البري أىميتو التجارية سواء لإلقميم نفسو أو التجارة
العالمية والذي في طريقو تمر البضائع ما بين آسيا و أوربا ويمكن تصنيف الموقع
الجغرافي و دراستو بشكل أكثر تفصيالً وفق ما يأتي-:
أوالَال.الموقع الفمكي:
إن الحيز المكاني لموقع محافظة ديالى يتمثل بالمنطقة الوسطى من العراق و
َال
الى الشرق من حوض نير دجمة أي إنيا تقع ضمن منطقة السيل الرسوبي المنبسط ما
بين دائرتي عرض (-

َ ْ33-3و َ-ال  ) ْ35-6شماالً و خطي طول(

 44ْ,َ22و

 ) 45ْ,َ65شرقاً  ،فإذا ما قارناه بموقع العراق الفمكي الذي يمتد بين دائرتي عرض
( 29ْ,ً22،َ05وً  )37ْ,50،َ22شماالً و خطي طول(
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لوجدنا أن المحافظة تحتل دائرتين من دوائر العرض التي يشغميا القطر وىي ثمانية
دوائر و خطين من خطوط الطول البالغة عشرة خطوط ،عمى ىذا األساس شغمت
المحافظة مساحة بمغت (  17685كيمومترمربع )( ،جاسم  ،1991 ،ص ) 92وىي
تشكل ما نسبتو( )%4,1من مساحة العراق و قد اتخذت شكالً طولياً .
ثانياً  -موقع الجوار:
تقع المحافظة جغرافياً وسط العراق يحدىا من الشمال السميمانية و من الغرب

و الشمال الغربي محافظة صالح الدين و محافظة بغداد التي تحدىا من الغرب و

أما محافظة واسط فتحدىا من جية الجنوب و ىذه حدود المحافظة
الجنوب الغربي َ ،ال
أما حدودىا الخارجية فتتمثل بحدود العراق الشرقية مع إيران الحظ شكل (. )1
الداخمية َال
أن المحافظة تحتل حي اَالز من القسم الشرقي من العراق و عمى الحدود
إذ يالحظ ً
المتأخمة إليران حيث تتبؤ مكاناَال وسطاَال بين ىاتين الدولتين ،عمى الحدود يالحظ من

الشكل (  )1أنيا تمثل حداً سياسياً و معب اًر برياً الى ايران من جية الشرق أوالً  ،كما

تمثل معب اًر برياً بالنسبة إليران الى دول الوطن العربي بجزئيو اآلسيوي و االفريقي ثانياً
وبذلك فإن موقعيا ىذا يجعميا تعتمد عمى المحافظات المجاورة ليا السيما المالصقة

ليا بغداد.
إن ىذا الموقع يؤدي دو اًر كبي اًر في تحديد أىمية المنطقة التجارية و عالقتيا

بالمناطق المجاورة حيث نالحظ أىمية المحافظة لكونيا تقع موقعاً وسطاً بين بغداد و

ايران و معب اًر برياً ما بين دول آسيا و الدول العربية و االفريقية  .نالحظ كثافة محطات
تعبئة الوقود عمى الطرق الرئيسة و الثانوية حيث ال تقل أىمية من داخل المدن وذلك

ألنيا تزود المدن بالبضائع المصنعة وكذلك بالمواد األولية التي تدخل بالعممية
َال
الصناعية إضافة الى تصدير البضائع (العنبكي  2002 ،م  ،ص) 17
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ب  -السطح والتربة:
إن التضاريس و نوع التربة و نوعية الصخور المكونة لألرض ليا تأثير كبير عمى
عممية النقل و التي من خالليا نستطيع معرفة ما إذا كانت األرضية مالئمة إلنشاء
طريق أو سكة حديد أو محطات الوقود أو المرائب(الكراجات) أو أي مظير عمراني من
مظاىر النقل في المدينة و تتسم أرض محافظة ديالى بشكل عام باإلنبساط  .إذ يتراوح
ارتفاعو بين(صفر-

 1500م) (الييتي  1989 ،م  ،ص )17فوق مستوى سطح

البحر فالمنطقة عموماً تقع أكثر أجزائيا ضمن إقميم السيل الرسوبي إذ تشكل حوالي

 %85من أراضييا التي ىي عبارة عن مناطق سيمية و يكون امتداد الجبال فييا من
الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي
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شـكـل ()1
المـوقـع الجـغـ ارفـي لـمحـافـظـة ديـالى
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المصدر :الييئة العامة لممساحة  ،خارطة العراق االدارية  ،مقياس

. 1990
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أما تربة محافظة ديالى فتمتاز بخصوصية جغرافية و جيولوجية كونيا تقع في
منطقة الرسوبي و التي تعد من الناحية الجيولوجية منطقة حديثة التكوين بفعل الترسبات
التي حممتيا االنيار وىي بذلك منطقة سيمية نشأت نتيجة لمحركات االرضية و الضغط
الجانبي من الشمال في فترات جيولوجية سابقة  ،والترسبات الناتجة عن عمميات
االرساب بواسطة نيري دجـمة و ديالى مما أدى الى تباين خصائص التربة و قدرتيا
عمى تحمل أساسات المنشآت  ،و عمى ىذا فإن دراسة تضاريس االرض عند بناء أي
مشروع من االمور التي يجب أن تأخذ بنظر االعتبار و ذلك لما يتعمق بمعرفة نوع
التربة وما إذا كانت تحتوي عمى مياه جوفية لضمان قدر اكبر من السالمة و الجودة
خصوصاً تمك التي ليا عالقة بالمشاريع الميمة مثل السدود  ،و محطات تعبئة الوقود
التي تعنى بتخزين الوقود تحت سطح االرض و كذلك في بناء الجسور و الطرق و

نوعيتيا و امتدادىا و المناطق التي تمر بيا و غيرىا من المشاريع االخرى التي لسطح

االرض تأثير كبير عمييا سواء كانت اسباباً مباشرة او غير مباشرة .
),P 25)1960Macdonald and Parteners ,

ومما تجدر االشارة لو ،كثرة وجود المياه الجوفية في محافظة ديالى يولد لدينا
عاممين مختمفين يجب ان يؤخذا بعين االعتبار  .العامل االول  ،عامل سمبي وىو ذو
تأثير مباشر عمى انشاء المشاريع الميمو و مدى رخاوة االرض التي تمنع من أنشاء
االساسات القوية و تعريض المشروع لخطر كبير من انييار الدعائم االساسيو فضالً
عن ظيور المياه الجوفية في بعض االساسات وبالتالي فقدان المشروع أىميتو  .أما

العامل الثاني فيو عامل ايجابي حيث يمكن االفادة منيا ( المياه الجوفية ) في ري
األراضي الزراعية و الماشية خصوصاً في موسم الجفاف و قمة األمطار ومحاولة

القضاء عمى ظاىرة التصحر في العراق الناتجة عن قمة منسوب مياه دجمة و الفرات

باإلضافة الى قمة االمطار .
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شـكـل ()2طـوبـغـ ارفـيـة مـحـافـظـة ديـالـى

المصدر  :و ازرة الري الييئة العامة لتشغيل مشاريع الري في محافظة ديالى
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ج -المناخ :

يعد المناخ من العناصر الطبيعية الميمة التي تؤثر عمى حركة النقل وتطوره و
تتباين عناصر المناخ في درجة تأثيرىا عمى ذلك النشاط فقد تكون ذات تأثيرات ايجابية
تساعد عمى استم اررية حركة النقل فضالً عن التنوع في وسائط النقل ،وقد تكون ذات

أما في
تأثيرات سمبية من شأنيا أن تحدد نوع الواسطة النقمية المستخدمة وأوقات الشغلَ .ال
محافظة ديالى فكان لمعناصر المناخية تأثيراتيا المحددة عمى حركة النقل فالمناخ السائد
فييا ىو المناخ الصحراوي الذي يتميز بسعة المدى الحراري اليومي و السنوي وبجفافو

المتمثل بقمة معدل المطر .و فيما يأتي استعراض لبعض العوامل المناخية المؤثرة عمى
النقل بالمحافظة -:
 -1درجة الح اررة :
شتاء
يمتاز مناخ محافظة ديالى بتطرفو الشديد و انخفاض درجات الح اررة فييا
ً
و تعود لترتفع صيفاً ،كما أنيا تقل كمما تقدمنا الى شمال المحافظة عمى عكس جنوبيا
أما فصال الربيع و الخريف فيما فصالن انتقاليان يتصفان بأنيما فترتان قصيرتان
َال
لمح اررة المعتدلة ( شمش  ،1988 ،ص ،) 40-38وتؤثر درجة الح اررة العالية صيفاً
في حركة النقل من خالل سرعة استيالك عمر الماكنة و اندثارىا وكذلك سرعة

استيالك اطارات السيارات وتؤثر في استيالك سرعة الواسطة النقمية الخاصة إذا عممنا
أن معظم السيارات العاممة لمنقل الخاص و العام مضى عمى خدمتيا أكثر من خمس
َال
عشرة سنة أضف الى ذلك تأثير سطح الطريق(االسفمت) وعدم تماسك اجزائو في معظم
الطرق.
أما تأثير درجة الح اررة العالية عمى محطات الوقود فيكون بزيادة الطمب عمى
َال
استيالك وقود السيارات خالل فصل الصيف نتيجة لزيادة النشاط السياحي و االنتقال
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ك1

العظمى

15,2

17,6

21,5

28.5

35,2

40,2

42,4

42,2

38,3

32,5

23,4

16,9

االصغرى

4,5

4,1

8,5

13,9

18,4

21,9

24،4

23,3

19,2

14,9

9,5

5,7
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 ) 1الذي يبين أبرز
بين المدن و الحركة خالل ىذا الفصل .كما مبين الحقاً في جدول (
الخصائص لدرجات الح اررة في محافظة ديالى  ،وىي كأالتي -:
جدول ()1

معدالت الح اررة العضمى و الصغرى خالل المدة  2010-1991في بغداد

معدالت الح اررة العضمى و الصغرى خالل المدة  2010-1991في خانقين

معدالت الح اررة العضمى و الصغرى خالل المدة  2010-1991في الخالص
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 -1الييأة العامة لألنواء الجوية و الرصد الزلزالي  ،قسم المناخ  ،بيانات غير منشورة
.2االمطار-:
ان الصفة الغالبة لألمطار في محافظة ديالى تمتاز بقمتيا و فصمية تساقطيا
حيث تتركز في فصل الشتاء و تبقى قمة األمطار في شيري كانون األول و الثاني اما
تنعدم األمطار فيو .
فصل الصيف ف
كما انيا تمتاز بعدم االنتظام فاألمطار قد تسقط لساعة من الزمن و قد تستمر
لعدة أيام و عمى ىيأة أمطار رعدية نتيجة لمرور منخفضات جوية في فصل الشتاء
قادمة من حوض البحر المتوسط ( الييتي  ،المصدر السابق ) .وعميو ال يكون ليا أثر
 2002م ،ص) 29-28

فعال عمى حركة النقل في محافظة ديالى عامة (الربيعي ،
َال
لذا سنتعرض من خالل الجدول(  )2أبرز الخصائص لألمطار الساقطة في محافظة
ديالى -:

418

60 26،34

94,4 13،16

162،5 12،17

245،6 15،45

2،17

TR

TR

TR

TR

14،6

358،1

417،7

467،4

457،9

323،6

214،8

104،2 45،42

المعدل

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيمول

ت1

ت2

ك1

التبخر

62،8 63،22

المطر
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جدول () 2

معدالت االمطار و التبخر خالل المدة  2010-1991في بغداد ()1

معدالت االمطار و التبخر خالل المدة 2010-1991في خانقين
المعدل

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيمول

ت1

ت2

ك1

المطر

66،98

38،58

58،98

31،25

7،84

TR

TR

TR

TR

14،6

45،42

63،22

التبخر

54،9

92،1

164،5

196،1

312،1

479،4

533،8

492،1

374،8

232،4

103،3

48،8
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معدالت االمطار و التبخر خالل المدة  2010-1991في الخالص
المعدل

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيمول

ت1

ت2

ك1

المطر

34،6

27،32

23،43

20،14

2،02

TR

TR

TR

TR

6،99

24،87

32،79

التبخر

47،6

62،2

135،1

182،8

264،9

353،7

362،2

312،7

252،5

164،7

84،6

46

 )1الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ  ،معدالت المطر و التبخر لمدن
بغداد و خانقين و الخالص( بيانات غير منشورة ) .
 -3الرياح -:
ان الرياح السائدة في محافظة ديالى بصفة عامة ىي الرياح الشمالية الغربية
صيفاً حيث تتولد الرياح الشمالية الغربية فوق ىضبة االناضول و تيبط نحو منطقة

السيول و ليذه الرياح خصائص تماثل خصائص رياح الفوىن  -رياح دافئة تيب في

مقدمة المنخفض الجوي عمى السفوح الشمالية لجبال األلب في سويس ار  -حيث أنيا
تجمب الدفء و الطقس الجاف أي إنيا قد تثير غبا اًر محمياً وىي تشكل ما نسبتو

( )%85,7من الرياح السائدة  ،الحظ الجدول (: )3

النسبة المئوية لمعدالت تكرار ىبوب الرياح في المحافظة لممدة  2010-1991م
شمال غرب

غرب

جنوب

جنوب شرق

المجموع

85،7

2،9

3،8

7،6

%100
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وعندما تكون ىذه الرياح أسرع من المعتاد عميو فإنيا تثير الغبار و تصحبيا
عواصف ترابية و تختمف سرعة الرياح ىذه من مكان آلخر في المحافظة بسبب عامل
التضاريس حيث تكون سرعتيا في المنطقة السيمية أكثر من في المناطق الجبمية  ،و
بما ان الرياح السائدة في القطر بصفة عامة وفي المحافظة الرياح الشمالية الغربية و
فإن تأثيرىا عمى حركة النقل السيما عمى المركبات المتمثمة بكثرة استيالكيا لموقود
خصوصاً عندما تكون الرياح عكس اتجاه سير المركبة مما يجعل محركيا يعطي قوة
دفع مضاعفة فينجم عن ذلك زيادة في استيالك الوقود المستخدم  ،فضالً عن زيادة

سرعة المركبة  .و من الجدول ( )3يمكن مالحظة التباين في سرعة الرياح بين الصيف
و الشتاء فقد بمغ أعمى معدل سرعة الرياح في شير تموز  / 7.1ثا و اقل معدل لمرياح
في شير كانون االول بمغ  1،7م/ثا .
نستخمص مما تقدم إن المعطيات الطبيعية لمحافظة ديالى المتعمقة بالموقع
الجغرافي و تضاريس األرض كانت عامالً ايجابياً في بناء و انتشار اكبر عدد ممكن

من المشاريع الكبيرة في المحافظة و يكون المناخ دور فقط في تشغيل محطات تعبئة
الوقود و بالتالي عمى اقتصاديات الموقع المختار .

جدول ( )4معدالت سرعة الرياح (م/ثا) خالل المدة  2010-1991م في بغداد ()1
المعدل

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيمول

ت1

ت2

2،5

2،7

3،2

3،3

3،3

3،7

4،1

3،5

2،6

2،4
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معدالت سرعة الرياح (م/ثا) خالل المدة  2010-1991م في خانقين

ك1

الرياح

2،4

سرعة
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المعدل

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيمول

ت1

ت2

ك1

1،5

1،9

2،1

2،1

2،1

1،9

2،1

1،7

1،6

1،5

1،5

الرياح

1،1

سرعة

معدالت سرعة الرياح (م/ثا) خالل المدة  2010-1991م في الخالص
المعدل

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيمول

ت1

ت2

ك1

1،9

2،4

2،8

2،9

2،8

3

3،4

2،7

2

1،6

1،7

الرياح

1،8

سرعة

_________________________________________
 )1الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ  ،معدالت سرعة الرياح لمدن بغداد
 ،خانقين  ،و الخالص ( بيانات غير منشورة ) .
االسـتنتاجـات -:
من خالل ما تقدم سابقاً يمكن ان نستنتج ما يأتي -:
 -1تمتاز تربة محافظة ديالى بخصوصية جغرافية و جيولوجية كونيا تقع في منطقة
السيل الرسوبي والتي تعد من الناحية الجيولوجية منطقة حديثة التكوين بفعل الترسبات
التي حممتيا االنيار والترسبات الناتجة عن عمميات االرساب بواسطة نيري دجـمة و
ديالى مما أدى الى كثرة وجود المياه الجوفية في المحافظة والتي تختمف من منطقة الى

أخرى تبعاً لقربيا أو بعدىا من مناطق االرساب .
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 -2تتميز األمطار في محافظة ديالى بعدد من الخصائص من أبرزىا :
أ -إن أعمى معدالت سقوط األمطار في فصل الشتاء لشير كانون االول و الثاني و
شباط و آذار خالل المدة المحصورة بين  2010 – 1991م بمغت نسبة  63.22ممم

و  66.98ممم  34.6 ،ممم عمى التوالي .

ب -انعدام سقوط األمطار في فصل الصيف المتمثمة بشير حزيران و تموز و آب

وأيمول .

ج -ارتفاع نسبة التبخر في اشير الصيف في حين تنخفض في أشير الشتاء حيث
وصمت اعمى نسبة لمتبخر في شير تموز  533.8ممم واقميا في شير كانون االول 46

ممم .

 -3تتميز درجات الح اررة في محافظة ديالى بعدد من الخصائص من أبرزىا :
أ -ارتفاع معدالت درجات الح اررة في فصل الصيف في محافظة ديالى السيما في
تموز وآب فقد بمغت ْ 44.3م و ْ 42.4م في تموز و في آب ْ 44.9م عمى التوالي
لممدة 2010-1991م .
ب -انخفاض معدالت درجات الح اررة في الشتاء في االشير لشير ك  2و شباط فقد

بمغت ْ 4.5م ْ 5.1 ،م ْ 4.1 ،م عمى التوالي لممدة 2010-1991م .
 -4يتميز الرياح في محافظة ديالى بعدد من الخصائص من أبرزىا :
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أ -ىبوب رياح شمالية غربية صيفاً من ىضبة االناضول بأتجاه منطقة السيول ومن

خصائصيا إنيا قد تثير غبار محمي و ىي تشكل ما نسبتو
السائدة.

 %85،7من الرياح

ب -تمتاز الرياح الشمالية الغربية ايضاً بتأثيرىا عمى حركة النقل السيما عمى

المركبات المتمثمة بكثرة استيالكيا لموقود خصوصاً عندما تكون الرياح عكس اتجاه
سير المركبة مما يجعل محركيا يعطي قوة دفع مضاعفة فينجم عن ذلك زيادة في

استيالك الوقود المستخدم  ،فضالً عن زيادة سرعة المركبة

ج-عندما تكون الرياح أسرع من المعتاد عميو فإنيا تثير الغبار و تصحبيا عواصف
ترابية تزداد سرعتيا في المناطق السيمية .

د -ىناك تباين ممحوظ في سرعة الرياح بين الشتاء و الصيف فقد بمغ أعمى معدل
سرعة الرياح في شير تموز  4.1و  / 2.1ثا مصحوبة بعواصف ترابية و اقل معدل
لمرياح في شير كانون االول بمغ 1.1م/ثا مصحوبة بعواصف رعدية .

االقتراحات -:
من خالل النتائج السابقة  ،أستخمص الباحث عدد من االقتراحات التي يوجزىا

باآلتي -:

 -1العمل عمى بناء سدود أضافية لألفادة من مياة دجمة و الفرات و االفادة من كل
قطرة ماء بدالً من ىدرىا في شط العرب و تدوير المياه داخل البمد لمقضاء عمى ضاىرة

التصحر فية و اعادة اعمار االراضي القاحمة داخل العراق عموماً ًً و محافظة ديالى
خصوصاً .
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 -2العمل عمى االفادة من المياه الجوفية قدر االمكان في مواجية مواسم الجفاف و
االحتباس الحراري الذي يمر بو القطر  ،وذلك عن طريق بناء االبار االرتوازية لسقي
االراضي الزراعية و الماشية و العمل ايضاً عمى االستفادة منيا في توفير مياه الشرب
الصالحة لمسكان عن طريق بناء مشاريع خاصة لذلك .

 -3العمل عمى قياس نسبة المياه الجوفية في بناء أي مشروع ميم لممحافظة ومعرفة
مدى تأثيرىا عمى المشروع و العمل عمى الحد من اضرارىا عن طريق تقوية الدعائم و
االساسات و استخدام المواد التي تمنع التسرب و غيرىا من االمور .

 -4نظ اًر ألرتفاع درجات الح اررة العالية في فصل الصيف التي منما الشك فيو تؤثر
عمى عمل المعامل و المصانع و عمى المكائن من حيث أستيالكيا و التقميل من
عمرىا و خاصو محطات الوقود و المخاطر الناجمة عن ذلك  .لذا أقترح أنشاء
مضالت لممكائن المكشوفة وخاصة مكائن تعبئة الوقود لمحد من مخاطراالرتفاع الزائد
لدرجات الح اررة  .فضالً عن العمل عمى الزيادة الطاقة التشغيمة لمحطات الوقود

خاصو في فصل الصيف وذلك لالرتفاع درجات الح اررة العالي ومدى تأثيرىا في الزيادة
استيالك مصادر الطاقة و الزيادة في النشاط السياحي بين المدن .

 -5العمل عمى تقميل اثارالعواصف الترابية و الحد منيا عن طريق القضاء عمى
ضاىرة التصحر التي ىي احد االسباب الميمة النتشارىا وذلك عن طريق عمل حزام
أخضر يحيط بالمدن و تشجيع المواطنين عمى االكثار من زراعة حدائقيم المنزلية و
المناطق المتروكة المحيطة بيم فضالً عن أعادة تشجير االرصفة التي تحولت الى

قطع ترابية قاحمة خالية من أي اىتمام  .وكحل عاجل أقترح االعالن عن عمل جماعي

تساىمي العادة تشجير المدن و القرى كالً حسب منطقة سكناه يساىم فيو المواطن و
الدوائر المعنية  ،لما فيو من أضافة جمالية لممدن و القرى و خفض نسبي لدرجات
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الح اررة و العمل عمى الحفاظ عمى التربة من التعرية المستمرة ليا و بالتالي القضاء

عمى ضاىرة العواصف الترابية و االحتباس الحراري .

 -6العمل عمى االفادة من مصادر الطاقة البديمة ( الطاقة الشمسية و الرياح ) و
التقميل من االعتماد عمى النفط  ،وذلك بأالعتماد عمى طريقتين ميمتين -:

أ -يمرالقطر في فصل الصيف بفترات تمتاز بأرتفاع عالي لدرجات الح اررة في تموز
وآب فقد بمغت ْ 44.3م و ْ 42.4م في تموز و في آب ْ 44.9م  ،أن ىذه الثروة
الجديدة يمكن عدىا مصد ار جديدا لمطاقة عن طريق أدخال نظام الطاقة الشمسية في
تشغيل عدد من محطات الكيربائية و حتى في تشغيل المعامل و المصانع خصوصاً
في الفترات التي يتعذر فييا توفير الطاقة الكيربائية عمى مدار اليوم .

ب -أما الرياح فيمكن االفادة منعا في سقي االراضي و حتي في توليد الطاقة
الكيربائية فقد بمغ أعمى معدل سرعة الرياح في شير تموز  4.1و  / 2.1ثا مصحوبة
بعواصف ترابية و اقل معدل لمرياح في شير كانون االول بمغ

1.1م/ثا مصحوبة

بعواصف رعدية و ذلك بتوفير أجيزة خاصو تعمل عمى تحويل الطاقة الحركية الناتجة

من تأثير الرياح الى طاقة كيربائية .

ويمكن أعتبار مصادر الطاقة البديمة ( الطاقة الشمسية و الرياح ) مكمالً

لبعضيما البعض  ،ففي الوقت الذي يكون الجو صحوا يمكن االفادة من الطاقة

الشمسية في توليد الطاقة المطموبة وفي الوقت الذي يكون الجو غائما و عاصفا يمكن

االفادة من عنصر الرياح في توليد الطاقة الكيربائية وىكذا .
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Abstract
Geography always interests in studying earth , takes in
consideration activities of human life , its presence and interact
with earth prosperity . Hence , the
modernization of
contemporary geography leads to the study of earth’s
employment and seeks its firm relationship , aspects , which result
from patterns of earth’s uses and appropriate recruiting for
mankind . Nevertheless , geography seeks to develop a suitable
method that used in further and deeper in studying earth .
And through this , geography uses contemporary geography ,
the study of analytic geography which depended on field work in
revealing the different uses of earth’s form . Thus, the present
study aims to study earth Topography as field study through
natural’s factors and its influences on constructional development
of Diyala province .The present study also aims to discover the
main geographical features of Diyala province ,through
geographical position ( astronomic location , neighborhood
location ) , the surface and soil and finally the climate through(
temperature , winds , rains ). Depended on the field study took
from weather report institution, climate department , rate of
winds speed of Baghdad’s , Kalees , Khanakeen (unpublished data)
, Ministry of Irrigation , the public institution of running
irrigation’s project in Diyala province (unpublished data ) ,
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Weather Forecasting Report Institution, and earthquake’s
watching , Climate Department , (unpublished data) , Weather
Report Institution, Climate Department,(unpublished data) , and
finally the Public Institution for Surveying
Areas ,Iraq
administrative map, at the Scale of 1:1000000 , Baghdad 1990 .
In the light of the results , the researcher has concluded the
following main findings :1- Diyala province soil characterized by different geographical and
geological features which formed what we called ground water ,
and it is formed by different accumulations of Diyala and Tigris
rivers . The rate of ground water is differ from place to place
according to the
2- Diyala province could be characterized by different features
such as :The higher rates of rains in winter season of December )a
, January , February , and March are 63.22 , 66.98 ,
34.6 millimeters between the period of 1991-2010 .
In summer season there is an observed absence of )b
rains in June , July , August , and September .
The ratio of evaporation rises in summer while its low in )c
winter , that’s in July 8.533 millimeters lower than
December 46 millimeters .
3- Temperatures of Diyala province could be characterized by
different features such as :The higher degrees of temperatures in summer season )a
specially in July amount to 44.3 and 42.4 but , in August
amount to 44.9 between the period of 1991-2010 .
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In winter season there is an observed decreased of )b
temperatures in December , January ,and February
amount to 4.5 , 5.1 , 4.1 between the period of 19912010 .
4- Winds of Diyala province could be characterized by different
features such as :Western – northern winds blow from Istanbul hill )a
towards level land , its characterize by raising local dust
and which is formed 85.7% from the total winds .
Its characterize also by its influence on transportation )b
movement especially for those vehicles that consume
more fuel when the winds become reverse their
movement that make it motor consume double push
power movement , which cause increasing in fuel
consume besides increasing in vehicles speed .
When the winds become faster than usual , its raising )c
local dust with sandstorms and it will be faster in the
level land .
There is a remarkable difference in winds speed )d
between winter and summer season , the higher rate of
winds speed was in July which reach to 4.1 and 2.1
M/S coming with sandstorms and lower rate of winds
speed was in December which reach to 1.1 M/S coming
with thunderstorm .
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