
 

98  

    2013لسنة ، )1( العدد ،)26( المجلد -مجلة التربیة والعلم    

  

 في الهواء حرارة ودرجات الشمسي اإلشعاع بین االرتباط عالقات دراسة
   العراق من مختلفة مناطق

  
  عناي بنوش مجید أمل
  العلوم كلیة/  الفیزیاء قسم

  الموصل جامعة
  

 القبول  االستالم

05 / 12 / 2010  09 / 05 / 2011 

  
Abstract 

         The Solar Radiation and Air temperature are the main effects at 
which the climate and atmosphere depend on, In this paper We choose 
three different places in Iraq to study correlations between (H/Ho) and 
(1/Tmax), (H/Ho) and monthly mean air temperature (Tmean), (H/Ho) and 
(Tmax-Tmin)0.5, the third mathematical module gives linearly strong direct 
correlations which is more strong than other models. 

The correlation coefficient (R) for the first model are (0.94, 0.91, 
0.74) for Mosul, Baghdad and Nasiriyah stations respectively, The 
Correlation Coefficient  for the second model are (0.93, 0.94, 0.72) for 
Mosul, Baghdad and Nasiriyah respectively، The correlation coefficient 
for the third model are (0.98, 0.96, 0.80) for Mosul, Baghdad and 
Nasiriyah respectively, statistical analysis for Air temperature and Solar 
radiation in the three stations were used, the estimated solar radiation by 
the third model were nearly the same as the measured values where the 
(M.A.E) does not reach  more than 2.8 % and (R.M.S.E) is less than 3.3% 
which mean that this model is highly accurate.   

  
  الملخص

 یعتمـد التـي األساسـیة المناخیـة العناصـر من یعتبران الهواء حرارة ودرجات الشمسي اإلشعاع      
 القطـر فـي مواقـع ثالثـة اختیـار البحـث هـذا فـي تـم .العـالم أنحـاء مختلـف في والمناخ الطقس علیها
 طقــــةالمن عــــن والناصــــریة الوســــطى المنطقــــة عــــن وبغــــداد الــــشمالیة المنطقــــة عــــن الموصــــل وهــــي
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 )H/Ho (بــــــین والثانیــــــة Tmax/1)(و) H/Ho( بــــــین االولــــــى االرتبــــــاط عالقــــــات لدراســــــة الجنوبیــــــة
 0.5(Tmax-Tmin)  و) H/Ho (بـــین والثالثـــة) Tmean( الهـــواء حـــرارة لـــدرجات الـــشهریة والمعـــدالت

 كـــان حیـــث, األخـــرى بالنمـــاذج مقارنـــة قویـــة خطیـــة طردیـــه ارتبـــاط عالقـــة اعطـــى الثالـــث النمـــوذج
 والناصـریة بغـداد, الموصـل لمحطـات) 0.91،0.94  ،0.74( األول للنمـوذج) R (الرتبـاطا معامـل
 لمحطـــــات) 0.72,0.94,0.93( فكــــان الثـــــاني للنمــــوذج) R (االرتبـــــاط معامــــل أمـــــا التــــوالي علــــى

 الثالــــــــــث للنمــــــــــوذج )R (االرتبــــــــــاط معامــــــــــل كــــــــــان حــــــــــین فــــــــــي والناصــــــــــریة بغــــــــــداد ،الموصــــــــــل
 إحــصائي تحلیــل البحــث هــذا یتــضمن, والناصــریة بغــداد ،الموصــل لمحطــات) 0.80،0.96،0.98(

 التقـــارب أوضــح الثالــث النمــوذج .الـــثالث المحطــات هــذه فــي الشمـــسي واإلشــعاع الحــرارة لــدرجات
ـــ یتجــاوز لــم بحیــث الكلــي الشمــسي لإلشــعاع المقاســة والقــیم المخمنــة القــیم بــین الكبیــر  meanال

absolute error ) M.A.E (النموذج لهذا) %الدقـة علـى یـدل ممـا المحطـات جمیـع في )2.85 
 الدقـة كـدؤت والتـي%) 3.3 (یتجـاوز لـم root mean square error (R.M.S.E) أن كما العالیة
  .النموذج لهذا العالیة

  
 المقدمة

هــدف البحـــث إیجـــاد نمـــاذج ریاضـــیة بـــسیطة تعتمــد علـــى عناصـــر مناخیـــة مقاســـة فـــي كـــل 
بـالنظر لعـدم تـوفر ,  الشمـسي الـساقط علـى الـسطح االفقـيالمحطات االنوائیة لتقدیر كمیة اإلشعاع

أجهـــزة قیـــاس اإلشـــعاع الشمـــسي فـــي معظـــم محطـــات القطـــر بـــرزت العدیـــد مـــن النمـــاذج الریاضـــیة 
الرجبـو و لمیـاء وجداعالقـة ارتبـاط  ,لتخمین اإلشعاع الشمسي بداللة العدید مـن العناصـر المناخیـة

فــي مدینــة الموصــل ) Tmax/1(الحــرارة العظمــى ومقلــوب درجــة ) H/Ho(خطیــة طردیــة قویــة بــین 
  باســـــتخدام معادلــــــةChimeka (2008)قـــــام ) R=0.99) (1(حیـــــث بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط 

Hargreaves فــي تخمــین االشـــعاع الشمــسي فـــي Utura  مــن درجــات حـــرارة الهــواء العظمـــى
) 2002 (Moridوایـضا قـام ) 2(القیم المخمنة كانت قلیلة الن المنطقة محاطة بـتالل , والصغرى

 & Samany(واخـــرون بتخمـــین االشـــعاع الشمـــسي بداللـــة درجـــات الحـــرارة مـــستخدمین نمـــوذجي 
Hargreaves) (3 ( امـــاIvanceva  و Koleva (2008)  فقـــد اســـتخدما بعـــض النمـــاذج

الریاضــــیة لتقــــدیر االشــــعاع الشمــــسي مــــن درجــــات حــــرارة الهــــواء العظمــــى والــــصغرى وقارنــــا القــــیم 
بتقـــدیر  Singh (2009) و Bajpaiوقـــام ) 4(ســـة ووجــدا ان التطـــابق بینهمـــا جیــد التقدیریــة والمقا

 Allen (5)االشعاع الشمـسي االنـي مـن درجـات حـرارة الهـواء االنیـة وكانـت عالقـة االرتبـاط قویـة 
 قـــاموا بتخمـــین المعـــدالت الیومیـــة والـــشهریة لالشـــعاع الشمـــسي مـــن المعـــدالت 1997)( ,واخـــرون

ـــــــدرجات حـــــــرارة ـــــــا الیومیـــــــة ل امـــــــا ) 6( الهـــــــواء العظمـــــــى والـــــــصغرى وكـــــــان التطـــــــابق بینهمـــــــا قوی
mavromatis  و jagta )(2003    فقد قاما باستخدام نماذج ریاضیة  
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,DC,Donatelli and compbell 1998,BC Bristow and camp bell,1984].  
model DCBB (MDCBB, hereafter), DB, Donatelli  and  Bellochi  2001. 
[The  modular   

 3.1 لهذه النماذج بین) R.M.S.E(في تقدیر االشعاع الشمسي من درجات الحرارة حیث تراوح 

– 4.1 MJm-²d-¹ ¹ وd-  3.2-4.9MJm-²)7 ( اما  Bindi وMiglietta) 1991 ( فقاما
 الشمسي من درجة حرارة الهواء وكان واالختالف بین القیم المقاسة والمخمنة قلیال اإلشعاعبتقدیر 

 الشمسي باستخدام اربع مودیالت ریاضیة اإلشعاعواخرون بتقدیر ) 2004 (Ballكما قام ) 8(
 للنماذج 4.33 و 3.86 و 3.65 و 3.5 حیث كانت )R.M.S.E(وتم الحصول على قیم قلیلة لـ 

 الشمسي اإلشعاعبتقدیر ) 2006 (forcellaو Spokas ًأیضاوقام ) 9. (االربعة على التوالي
  : هدف البحث هو.)10. ( بین المتغیرین)0.92(رة الهواء وكان معامل االرتباط من درجات حرا

,  بغداد،الموصل(ایجاد ثالث عالقات ارتباط لتخمین االشعاع الشمسي الكلي في محطات . 1
 و )M.A.E(وتحدید دقة هذه العالقات من خالل .من درجات حرارة الهواء) الناصریة

)R.M.S.E(  
  

  البحث طرائق
ذ القیم الشهریة لإلشعاع الشمسي الكلي الساقط على السطح االفقي والقیم الشهریة لمعدل تم اخ

درجات حرارة الهواء ودرجات حرارة الهواء العظمى والصغرى من قبل الهیئة العامة لألنواء 
  ).1980-2005(وذلك للفترة ) بغداد والناصریة ،الموصل( والرصد الزلزالي للمحطات

  
 .)بغداد و الناصریة,الموصل(ل المعلومات الجغرافیة للمحطات الثالثیمث: )1(والجدول

Stations Latitude (N) Longitude (E) Altitude (m) 
Mosul 36° 19` 43° 09` 223 

Baghdad 33° 14` 44° 14` 32 
Nasiriyah 31° 05` 46° 14` 3 

  

  -:وتم إیجاد
  .ةدرجات حرارة الهواء للمحطات كافالمعدالت الشهریة لكل من اإلشعاع الشمسي الكلي و .1

 C.V (Coefficient(  ومعامل التباین Standard Deviation)S.D(االنحراف القیاسي  .2

of Variation للقیم الشهریة لإلشعاع الشمسي الكلي ودرجات حرارة الهواء للمحطات كافه 
  .)1980-2005(للسلسلة الزمنیة 

لإلشعاع الشمسي الكلي ودرجات حرارة الهواء للفترة تم رسم السالسل الزمنیة للقیم الشهریة  .3
)2005-1980.( 

 :من المعادلة )Ho(تم إیجاد .4
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Ho=  Isc Eo Cos( )Cos( ){Sin(Ws) -  Ws Cos(Ws)} 
                                             

  )2م\ي.و(غالف الجويكمیة اإلشعاع الشمسي خارج ال) Ho:  (إذ إن
)) (latitude Angle(، دائرة عرض المكان )درجة(.  
) Ws) (Hour Angle(، الزاویة الساعیة.  
)) (Declination Angle(،زاویة میالن الشمس .   

) H/Ho(والثانیة بین ) Tmax/1(و )H/Ho(تم إیجاد ثالث عالقات ارتباط أألولى بین  .5
 .0.5(Tmax-Tmin)و) H/Ho(ن والثالثة بی) Tmean(و

  
   النتائج والمناقشة

دراسة االنحراف القیاسي ومعامل التباین للقیم الشهریة لإلشعاع الشمسي الكلي ودرجات  .1
 . بغداد والناصریة،حرارة الهواء لمحطات الموصل

 ،الموصل لمحطات الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة للقیم القیاسي االنحراف یوضح :)1( مخطط
 أشهر خالل كانت القیاسي لالنحراف القیم أعلى إن المخطط من یالحظ, الناصریة و ادبغد

 بلغت إذ للناصریة وحزیران لبغداد وتموز للموصل أیار شهر في القصوى قیمتها وبلغت الصیف
)742.2, 738.4, 586.3) (W.d/m2 (الشتاء أشهر خالل كانت القیم واقل.  
  

 لمحطات الهواء حرارة درجات لمعدالت الشهریة للقیم يالقیاس االنحراف یوضح :)2 (مخطط
 خالل كانت القیاسي لالنحراف القیم أعلى إن المخطط من یالحظ, الناصریة و بغداد الموصل

 وكانون لبغداد وشباط للموصل األول تشرین شهر خالل القصوى قیمتها وبلغت الشتاء اشهر
 القیم أدنى وأعطت التوالي على مئویة جةدر, )3.03 ،1.66 ,1.69 (وقیمها للناصریة االول

 مئویة درجة) 0.79،1.02 ،0.91 (قیمها بلغت إذ حزیران شهر خالل القیاسي لالنحراف
  .التوالي على والناصریة بغداد ،الموصل لمحطات

  

 إذ,الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة للقیم التباین لمعامل المئویة النسب یوضح :)3( مخطط
 القیم أدنى إن حیث القیاسي االنحراف في ماهو عن معكوسة الحالة إن المخطط من یالحظ
 الناصریة أما التوالي على)% 7.1 ،9.3 (وهي لبغداد وحزیران للموصل تموز شهر خالل كانت
 للموصل بالنسبة الثاني تشرین شهر خالل كانت القیم وأعلى الثاني تشرین في)% 4.6 (فهي

 فكانت الناصریة أما التوالي على)% 20.5 ،18.7 (قیمهاو لبغداد بالنسبة االول وكانون
 في عالیة بنسبة الشتاء في الغیوم لوجود یعود ذلك في والسبب. اذار شهر بدایة في)% 15.5(

 الصیف في اما ،كبیر تباین یعطي مما االشعاع نضوب على یؤثر مما الرطوبة وكذلك الجو
 التباین معامل فان للناصریة بالنسبة اما قلیل شعاعلال التباین معامل فان لذا صافیا یكون فالجو
  .الغبار لوجود وذلك الصیف في كبیرا یكون
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 الشهریة للقیم القیاسي االنحراف): 2 (مخطط
 ,الموصل لمحطات الهواء حرارة درجات لمعدالت

 .الناصریة بغداد

 لإلشعاع الشهریة للقیم القیاسي االنحراف): 1 (مخطط
 .والناصریة بغداد ,الموصل لمحطات ّالكلي ِسيالشم
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 الهواء حرارة درجات لمعدالت الشهریة للقیم التباین لمعامل المئویة النسب یوضح :)4( مخطط
 تموز اشهر خالل كانت القیم اقل إن المخطط من یالحظ إذ والناصریة بغداد ،الموصل لمحطات
 القیم وأعلى التوالي على)% 3.32 ،2.44 ،2.57 (وقیمها الناصریة و لبغداد حزیران و للموصل

 بغداد ،الموصل لمحطات)% 22.04 ,16.78 ,12.87 (وقیمها كافة للمحطات الثاني كانون في
  .التوالي على الناصریة و
  
 الهواء حرارة ودرجات الشمسي اإلشعاع من لكل الشهریة للقیم الزمنیة السالسل دراسة .2

 .والناصریة بغداد ،الموصل محطات في
 الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة للقیم الزمنیة للسالسل العام االتجاه یوضح :)5( مخطط

 للفترة والناصریة) 1980-2000 (للفترة وبغداد) 1980-2004 (للفترة الموصل لمحطات
 مع البسیطة الزیادة إلى یمیل عام اتجاه هناك إن المخططات من یتضح حیث) 1991-1980(

 الزمن مع البسیط النقصان الى یمیل حین في, والناصریة الموصل تلمحطا باألشهر الزمن
 االنحدار معادالت, شهر) 12 (كل نفسها تعید دوریة هي السالسل وهذه بغداد لمحطة باألشهر

   .كانت للمحطات الزمنیة السالسل مخططات من علیها الحصول تم التي
  Y=2.136X+3651      الموصل محطة
  Y=-4.887X+5401     بغداد محطة
      Y=4.615X+4310     الناصریة محطة

  

 الهواء حرارة درجات لمعدالت الشهریة للقیم الزمنیة للسالسل العام االتجاه یوضح :)6( مخطط
 للفترة والناصریة) 1980-2002 (للفترة وبغداد) 1980-2005 (للفترة الموصل لمحطات

 مع البسیطة الزیادة إلى یمیل عام اتجاه هناك إن المخططات من یتضح حیث) 2003-1980(
 ومعادالت شهر) 12 (كل نفسها تعید دوریة هي السالسل وهذه كافة للمحطات باألشهر الزمن

  -:هي كافة للمحطات الزمنیة السالسل مخططات من علیها الحصول تم التي االنحدار
  Y=0.005X+19.33   الموصل محطة
 Y=0.005X+22.01   بغداد محطة

 Y=0.008X+24.29   الناصریة محطة
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 لمعدالت الشهریة للقیم التباین معامل): 4 (مخطط

 بغداد ,الموصل لمحطات الهواء حرارة درجات
 .لناصریةا

 لإلشعاع الشهریة للقیم التباین معامل): 3 (مخطط
 .والناصریة بغداد ,الموصل لمحطات ّالكلي ِالشمسي
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 الموصل لمحطات الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة للقیم الزمنیة للسلسلة عامال االتجاه یوضح): 5(مخطط
  ).1980- 1991(للفترة الناصریة ولمحطة) 1980 - 2000(للفترة بغداد، )1980 - 2004 (للفترة
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 تلمحطا الهواء حرارة درجات لمعدالت الشهریة للقیم الزمنیة للسلسلة العام االتجاه یوضح): 6 (مخطط
  ).1980- 2003 (للفترة الناصریة لمحطة و) 1980-2002 (للفترة بغداد و) 1980-2005(للفترة الموصل
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 .الهواء حرارة ودرجات الشمسي اإلشعاع بین االرتباط عالقات دراسة .3
 حرارة لدرجات الشهریة المعدالت ومقلوب) oH/H (بین االرتباط عالقات یوضح :)7( مخطط
 إذ) 1980-2005 (الزمنیة للسلسلة والناصریة بغداد الموصل محطاتل) Tmax/1(العظمى الهواء

 معامل كان حیث, المحطات جمیع في قویة طردیه خطیة ارتباط عالقات على الحصول تم
   .التوالي على والناصریة بغداد ،الموصل لمحطات) R) (0.74، 0.91، 0.94 (االرتباط

  

 الهواء حرارة لدرجات الشهریة المعدالتو) oH/H (بین االرتباط عالقات یوضح :)8( مخطط
)Tmean( الزمنیة للسلسلة الناصریة و بغداد الموصل لمحطات) الحصول تم إذ, )1980-2005 

 ,R) (0.72 (االرتباط معامل بلغ حیث المحطات لجمیع قویة طردیه خطیة ارتباط عالقات على

  .التوالي على الناصریة و بغداد الموصل لمحطات) 0.93 ,0.94
  

 بغداد الموصل لمحطات) minT-maxT(50. و) oH/H (بین االرتباط عالقات یوضح :)9 (مخطط
 طردیه خطیة ارتباط عالقات على الحصول تم إذ) 1980-2005 (الزمنیة للسلسلة والناصریة

 الموصل لمحطات) R) (0.80, 0.96, 0.98 (االرتباط معامل بلغ حیث الثالث للمحطات قویة
   .التوالي على الناصریة و بغداد

 من أقوى كانت) Tmax-Tmin(0.5و) H/Ho (بین االرتباط عالقة أن المخططات من یتضح
  .وفحصها واعتمادها العالقة هذه اخذ تم فقد لذا األخرى العالقات
 المقاسة والقیم الثالث النموذج بواسطة الكلي الشمسي لإلشعاع المخمنة القیم یوضح) 2(الجدول

 الكبیر التقارب مدى نالحظ حیث, )W.d/m2 (بوحدات والناصریة غدادوب الموصل محطات في
  .المقاسة والقیم المخمنة القیم بین

) R.M.S.E%(ـل المئویة والنسب) M.A.E% (المطلق للخطأ المئویة النسب یوضح) 3(الجدول
 مما المحطات هذه جمیع في) 2.85% (یتجاوز لم) M.A.E(ـأل أن یتضح حیث الثالث للنموذج

 التي و) 3.3% (أیضا تتجاوز لم) R.M.S.E (أن كما, النموذج لهذا العالیة الدقة على لید
  .النموذج لهذا العالیة الدقة تؤكد

  

 ومدى الثالث النموذج بواسطة المخمنة والقیم المقاسة القیم بین العالقة یوضح :)10( مخطط
  .النموذج هذا بواسطة المخمنة والقیم المقاسة القیم بین التام شبه التطابق

 النموذج (النموذج هذا بواسطة المخمنة والقیم المقاسة القیم بین االرتباط عالقات إیجاد تم
 معامل تجاوز إذ والمخمنة المقاسة القیم بین قوي ارتباط معامل على الحصول تم اذ, )الثالث

  .الثالث للمحطات) 0.99( االرتباط
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 )H/Ho (بین طاالرتبا عالقات ):(8 مخطط
 لمحطات الهواء حرارة لدرجات الشهریة والمعدالت

 الزمنیة للسلسلة والناصریة بغداد, الموصل
)2005-1980.( 

 ومقلوب )H/Ho(بین االرتباط عالقات ):7( مخطط
 العظمى الهواء حرارة لدرجات الشهریة المعدالت

 الزمنیة للسلسلة الناصریة ,بغداد ,الموصل لمحطات
)2005-1980(. 



 .العراق من مختلفة مناطق في الهواء ارةحر ودرجات الشمسي اإلشعاع بین االرتباط عالقات دراسة

109  

                                                   

 

 

 
 والناصریة بغداد, الموصل لمحطات) Tmax-Tmin(0.5 و )H/Ho( بین االرتباط عالقات ):9( مخطط

  ).1980-2005( الزمنیة للسلسلة
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 السطح على الساقط يالكل الشمسي لإلشعاع والمقدرة المقاسة للقیم الیومیة الشهریة المعدالت: )2( جدول

  .الثالث بالنموذج )2م /ي.و (االفقي
Months  

Cities jan. feb. mar. apr. may. jun. jul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Rs(mes) 1840 2657 3424 4501 5343 6025 5886 5482 4744 3374 2351 1695 
Mosul 

Rs(est) by 
model 3 1844 2559 3520 4564 5580 6007 5885 5415 4642 3363 2298 1692 

Rs(mes) 2753 3597 4581 5492 6214 6854 6762 6273 5429 4142 3018 2459 
Baghd

ad Rs(est) by 
model 3 2703 3486 4424 5499 6285 6729 6679 6162 5484 4132 3066 2556 

Rs(mes) 2760 3615 4431 5409 5811 5989 6064 5693 5225 4180 2918 2500 
Nasiriy

ah Rs(est) by 
model 3 2735 3437 4382 5165 5868 6188 6117 5738 5037 3981 3043 2605 

  
 والمقدرة المقاسة الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة المعدالت قیم بین لالختالف المئویة النسب: )3(جدول

  .الثالثة بالنماذج
Months jan. feb. mar. apr. may. jun. jul. aug. sep. oct. nov. dec. M.A.E 

% 
R.M.S.E 

% 

Model1 
Mosul -2.74 -6.05 5.84 5.62 4.67 -0.90 0.42 -2.15 -5.91 -1.28 -0.09 2.75 3.21 3.9 

Model1 
Baghda

d 
-3.41 -3.98 0.25 3.99 3.64 -1.85 -1.76 -1.99 -2.46 0.48 3.52 3.78 2.59 2.89 

Model1 
Nasiriya

h 
-1.39 -5.12 0.76 -0.54 3.03 3.58 0.95 0.07 -5.30 -5.25 5.69 4.20 2.9 3.62 

Model2 
Mosul 3.80 -5.76 1.04 -0.31 0.67 -1.28 2.72 -0.61 -7.52 -6.30 -5.69 5.52 3.89 4.12 

Model2 
Baghda

d 
-0.94 -4.59 -2.05 1.46 2.62 -1.43 -0.25 -1.01 -3.10 -1.75 0.65 4.26 2.1 2.54 

Model2 
Nasiriya

h 
-0.10 -5.69 -1.42 -2.89 1.05 2.12 -0.04 -1.06 -7.02 -7.71 3.20 3.99 3.02 3.92 

Model3 
Mosul 0.22 -3.69 2.80 1.40 4.44 -0.30 -0.02 -1.22 -2.15 -0.33 -2.25 -0.18 1.575 2.075 

Model3 
Baghda

d 
-1.82 -3.09 -3.43 0.13 1.14 -1.82 -1.23 -1.77 1.01 -0.24 1.59 3.94 1.77 2.102 

Model3 
Nasiriya

h 
-0.91 -4.92 -1.11 -4.51 0.98 3.32 0.87 0.79 -3.60 -4.76 4.28 4.20 2.85 3.306 
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 بالنموذج والمقدرة المقاسة االفقي السطح على الساقط الكلي الشمسي اإلشعاع قیم منحنیات: )10( مخطط

  الثالث
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 لمحطات الثالث بالنموذج والمقدرة المقاسة الشمسي اإلشعاع قیم بین االرتباط عالقة: )11( مخطط

  والناصریة ,بغداد ,الموصل
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 Conclusions   االستنتاجات
 بغداد الموصل لمحطات الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة للقیم القیاسي االنحراف )1

 شهریةال للقیم القیاسي واالنحراف الصیف أشهر في القصوى قیمها بلغت والناصریة
 .الصیف أشهر في الدنیا قیمها بلغت الهواء حرارة لدرجات

 عدا الصیف في الدنیا قیمها بلغت الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة للقیم التباین معامل )2
 درجات لمعدالت الشهریة للقیم التباین معامل أما, ترابیة عواصف لوجود وذلك الناصریة

 .كافة للمحطات صیفال في الدنیا قیمها فبلغت الهواء حرارة

  مع البسیطة الزیادة إلى یمیل الكلي الشمسي لإلشعاع الزمنیة للسالسل العام االتجاه )3
 لمحطة الزمنیة للسلسلة العام االتجاه اما والناصریة الموصل محطات في باألشهر الزمن
 .باألشهر الزمن مع البسیط النقصان إلى یمیل فانه بغداد

 الزمن مع البسیطة الزیادة إلى یمیل الهواء حرارة لدرجات منیةالز للسالسل العام االتجاه )4
 .المحطات جمیع في باألشهر

 على الساقط الكلي الشمسي اإلشعاع تقدیر في جیدة دقة الثالثة الریاضیة النماذج أظهرت )5
 تم حیث, األخرى العالقات من أقوى الثالث للنموذج كانت االرتباط وعالقة األفقي السطح

 تجاوز إذ النموذج لهذا والمخمنة المقاسة القیم بین قوي ارتباط معامل على الحصول
) 3.3%(ـأل )R.M.S.E (ـأل یتجاوز لم كما المحطات جمیع في) 0.99 (االرتباط معامل

 .المحطات جمیع في النموذج لهذا) 2.85%(ـأل )M.A.E(ـوأل

  
  وتقدیر شكر

 قسم التربیة كلیة في المساعد االستاذ جاسم اسمیر ولید الدكتور الى الجزیل بالشكر اتقدم
  .  البحث هذا انجاز في معي بذلها التي القیمة الجهود على الفیزیاء
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  المالحق
  

 ,المعدالت الشهریة لإلشعاع الشمسي الكلي لمحطات الموصل ،معامل التباین ,االنحراف القیاسي ):1( ملحق
 .بغداد والناصریة

Mosul 
Months Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 
Mean 1840 2657 3424 4501 5343 6025 5886 5482 4744 3374 2308 1695 
S.D 208.5 283.2 431.1 585.2 586.3 516.5 419.4 498.0 461.7 393.5 473.1 275.2 

c.v% 11.3 10.7 12.6 13.0 11.0 8.6 7.1 9.1 9.7 11.7 20.5 16.2 
Baghdad 

Mean 2753 3597 4581 5492 6214 6854 6762 6273 5429 4142 3018 2459 
S.D 482.0 468.1 460.0 521.2 633.5 634.5 738.4 590.3 685.9 513.7 418.1 458.8 

c.v% 17.5 13.0 10.0 9.5 10.2 9.3 10.9 9.4 12.6 12.4 13.9 18.7 
Nasiriyah 

Mean 2760 361 4431 5409 5811 5989 6064 5693 5225 4180 2918 2500 
S.D 191.2 218.0 687.7 484.6 625.4 742.2 393.4 696.2 344.2 355.7 134.5 280.2 

c.v% 6.9 6.0 15.5 9.0 10.8 12.4 6.5 12.2 6.6 8.5 4.6 11.2 

  
 بغداد ,الموصل لمحطات الهواء حرارة لدرجات الشهریة المعدالت ،التباین معامل ،القیاسي االنحراف ):2(ملحق

  .والناصریة
Mosul 

Months Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 
Mean 7.47 8.84 12.60 18.02 24.24 30.22 34.17 32.73 28.43 21.18 14.14 8.98 
S.D 1.65 1.58 1.60 1.48 1.48 1.02 1.14 2.23 0.94 3.03 2.33 1.70 

C.V% 22.04 17.93 12.68 8.19 6.10 3.36 3.32 6.82 3.30 14.31 16.49 18.92 
Baghdad 

Mean 9.49 11.78 16.24 22.85 28.74 32.48 35.07 34.12 30.30 24.21 16.33 11.13 
S.D 1.59 1.66 1.44 1.40 1.15 0.79 0.93 1.36 0.82 1.26 1.56 1.60 

C.V% 16.78 14.10 8.88 6.14 4.01 2.44 2.65 3.99 2.70 5.20 9.55 14.38 
Nasiriyah 

Mean 11.88 14.11 18.98 25.44 31.66 35.48 37.48 36.71 33.40 27.20 19.22 13.50 
S.D 1.53 1.58 1.53 1.24 1.25 0.91 1.16 1.50 0.71 1.25 1.39 1.69 

C.V % 12.87 11.21 8.06 4.89 3.96 2.57 3.10 4.08 2.13 4.58 7.25 12.50 

  
 والمعدل والصغرى العظمى الهواء حرارة ودرجة الكلي الشمسي لإلشعاع الشهریة المعدالت: )3( ملحق

  ).یةوالناصر بغداد ,الموصل (الثالث للمحطات
Months 

Stations Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

Rs(mes) 1840 2657 3424 4501 5343 6025 5886 5482 4744 3374 2351 1695 
T max/co 12.4 14.6 18.9 25.1 32.7 39.3 43.2 42.5 38.1 30.2 20.9 13.9 
T min/co 2.5 3.1 6.3 10.9 15.8 21.1 25.0 23.9 18.9 13.3 7.4 4.0 

Mosul 
 

T mean/co 7.5 8.8 12.6 18.0 24.2 30.2 34.1 33.2 28.5 21.8 14.2 9.0 
Rs(mes) 2753 3597 4581 5492 6214 6854 6762 6273 5429 4142 3018 2459 
T max/co 15.7 18.4 22.6 30.1 36.5 41.4 44.2 42.9 40.0 33.2 23.6 17.4 
T min/co 4.2 5.6 9.7 15.4 20.2 23.4 25.8 24.7 20.7 16.7 9.8 5.4 

Baghdad 

T mean/co 10.0 12.0 16.1 22.8 28.4 32.4 35.0 33.8 30.4 24.9 16.7 11.4 
Rs(mes) 2760 3615 4431 5409 5811 5989 6064 5693 5225 4180 2918 2500 
T max/co 17.4 20.1 25.2 31.8 38.7 43.0 45.3 45.0 42.0 35.4 26.0 19.4 
T min/co 6.4 8.0 12.4 18.7 23.6 26.4 28.3 27.6 24.3 19.3 12.8 7.7 

Nasiriyah 

T mean/co 11.9 14.0 18.8 25.2 31.1 34.7 36.8 36.3 33.1 27.4 19.4 13.6 

  


