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                                     المستخلص

  

اني فـي  ـز السـ ان ، والتمر ـع السـ ان العـراق ظـاهرة سـوء توز عاني منها سـ من بین المشاكل التي 

ة وهدرًا للطاقات  ع ًا في الضغ على المصادر الطب ون سب ة        عض المدن والمحافظات ، الذ  شر ال

شــر . فـي الوقـت الـذ یـنقص اسـتغالل مسـاحات واسـ عة مـن أرض العـراق لـو اسـتثمرت لمصـلحة الجانـب ال

ة  ان ة في خدمة مسیرة التقدم والتطور االقتصاد .  –لحصلنا على موازنة س ة ، تكون في النها ان   م

  

ان العـراق عبـر فتـرة ثالثـین سـنة (  ـع سـ ل وتغیـر توز )  1997 – 1977فمن أجل الوقوف على ش

ة ال س الكم ـز الشـدید فـي وسـ العـراق   وال فق اعتمدت المقای ان والتر ع الس تي أوضحت عدم عدالة توز

عضـًا  ع نـاتج مـن تفاعـل عوامـل عدیـدة متداخلـة تقـف وراء ذلـك ، قـد اخترنـا  ـالط غداد وهذا  ما العاصمة  س

ـان العال ًا ، و ـة لتحلیلهـا إحصـائ ـة والجغراف مغراف ـأهم العوامـل الد قـة بینهمـا منها في هذه الدراسـة وتتمثـل 

حث وذلـك  ان ضمن فترة ال ع الس این هذا األثر في تغیر توز اني ، وت ع الس یل صورة التوز وأثرهما في تش

م . ا القو   استخدام تحلیل االرت

  

ة والحاضـرة  فقـد  اني الماضـ ـع السـ یل صـورة التوز ان في تشـ أما عن األثر المتحق من تأثیر الم

سـبب ظـروف الحـرب فـي العقـد الثـامن مـن أستوضح من خالل تطبی أسط م ، التـي بینـت و ح االنحدار القو

ان وتبین ذلك بوضوح عند المحافظات  ع الس القرن المنصرم انحسار أثر الموضع الشرقي من القطر في توز

ش فـي الوسـ وفـي المحافظـات الكبیـرة ان دائما للع ذلك في میل الس ة و  التي هي بتماس مع الحدود اإلیران

غداد ونینو .   مثل 

  

  -: مالحظة



انات الوحدات  -1 ةب ة لعام ا اإلدار عة للمنطقة الشمال احث 1997لتا   . هي من تقدیرات ال
ة ( - 2 ع انات العوامل الطب  . ] 17 [) من المصدر  واألمطارمعدالت الحرارة  ب
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