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Abstract 

Looking for this study with climate change, and all the study 

indicates that the current change of the global climate is caused by 

a major factor, which is the human factor, and natural factors did 

not cause any role in bringing about these changes, so there is very 

high confidence in considering the net release of human activities 
since 1970 A cause of the warming phenomenon, and it is very 

likely that most of the observed increase in average temperatures 

since the middle of the twentieth century is due to the 

concentrations of greenhouse gases, and statistical methods are 

one of the most important means used to highlight climate change. 
In order to clarify the changes occurring in the climatic elements, 

to reveal the general trend and rate of change, then calculate the 

general trend of the annual rates of time series (for the selected 

climate elements, which is temperature and wind speed). 
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درجة) املختارة املناخ عناصر فر والشهري السنوير للمعدل العام واالجتاه التغير معدالت أثر  
العراقر فر التصحر واقع على (الرايح وسرعة احلرارة  

دكتوراهر اطروحة من مستل حبث  
 

 5مفتن  غازي احمد  لباحث ا

 إشراف
                                                                                

               أ.د .مني نذيرر اخلياط  7                  أ.د.علي عبد الزهره كاظم الوائلي 6
 

 

 امللخصر
 

ر الدراسة هذه تبحث  ر بالتغي   
ر المناخ  ر أن اىل الدراسة جميع وتشي  ر التغي  الكرةر لمناخ الحاىل 

ي، العامل هو رئيس عامل سببه هو األرضية  دورر أي  الطبيعية العوامل تسبب ولمر البشر
ر   
ات،ر هذهر احداثر ف  ر جدا عالية ثقة هناك ان أذا التغي   

ر اعتبار ف   
األنشطة اصدارر صاف 

ية   ار، لظاهرة سببا (1970) عام منذ البشر الزيادةر  معظم ان جدا المرجحر ومن االحير
ر رصودةالم   

ين القرن منتصفر منذ الحرارة درجات  متوسطر ف  ر اىل ترجع العشر الغازات تراكي  
ر إلبراز المستخدمة الوسائلر أهم احدىر اإلحصائية األساليبر وتعد الدفيئة،  ر التغي   

المناخ 
ر يتم سوف لذ   

ر ومعدل العام االتجاه أسلوب استخدام عىل االعتماد البحث هذا ف  التغي 
ر إيضاحر اجلر من  ر الحاصلة اترالتغي   

ومعدل العام االتجاهر عن وللكشف  المناخية،ر العنارص ف 
 ، المناخ لعنارص) الزمنية للسالسل السنوية للمعدالت العام االتجاهر حساب ثمر التغي 

ر المختارةر  .(  الرياح ورسعة الحرارة درجة وه 
  
ر :المفتاحية الكلمات  ، التغي   

رالقحط المؤثرة،ر المناخية العنارص التصحر، المناخ 
 

 :رمدخل
ان ظاهرة التغير المناخي اصبحت حقيقة واقعة بات على المجتمع الدولي التعامل بها بجدية فلقد تميزت التغيرات المناخية 

المحلية تكون اشكد    تأثيراتها(  اخ ان  (Global Phenomenonعن معظم المشكالتت البييية اخخر  باهها عالمية الاابع
ولقد اشكارت رراةكات   على الكرة اخرضكية هظرا لابيعة وحاكاةكية النظم البييية في مل مناقة  ألخرأي تختلف من مالان 

الى ان اخرتفاع الماكتمر في المتوةكا العالمي لدر ة الحرارة   (IPCCالهيية الحالومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية  )
 .العديد من المشالتت الخارةةوف يؤري الى 

 

  5 وزاره  التربية- تربية  البصرة  
  6   امعة بغدار كلية التربية ابن رشد  للعلوم اخهااهية     

  7 قام الجغرافيا- كليه اخراب-  امعة  البصرة 
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من اخزريار المارر في رر ات حرارة الهواء الاككاحي على الكرة اخرضككية مالل  اد ازرار المتوةككا العالمي  التأكيدفقد تم  
أن تأثيرات التغير المناخي تتباين بين مناقة وأخر  ومن ثم تتغير شككككككدة  وبماْم( ختل المية عام الماضككككككية    0,7بنحو )  
الناتجة عنها وفي الوقت هفاكككه تتباين وةكككاشل الكشكككف عن بوارر ظهورها من مالان ألخر ومما يولد اهقاكككام ا راء   الظواهر

لمتناقضككككككككككككككين لقضككككككككككككككية واحدة   مد تتمنل المنالح التي تكشككككككككككككككف عما تعاهيه من الحاخت المتارفة  ير الابيعية بتكرار 
واخههيارات النلجية وهي من األمور الماككككلم بها والدالة  العواصككككف واألعاصككككير والفيضككككاهات وارتفاع ماككككتو  ةككككا  البحر  

على هفاكككها بنفاكككها أي بمعنى المنالح الرلبة يمالن أن تكون مؤشكككرات و ور منل هالوا مشكككاللة واضكككحة ومن ثم  بمجرر  
هرة اإلحاكككككككككككككان بو ورها يمالن أخو الحياة والحور من تبعاتها والتقليل من أثارها  في حين تكمن المشكككككككككككككاللة الحقيقية لظا

المشكاللة ألةكباب  بهوهالتغير المناخي في المنالح الجافة مد يقع العراق ضكمن هوه المنالح والتي لي  من الاكهل الشكعور 
 كنيرة ومتعدرة منها:

أن اخرتفاع في رر ات الحرارة التي اعتارت عليها مالوهات النظام البييي)في منالح األراضككي الجافة( قد تضككلل حقيقة -ا 
 ات الحرارة.التغير في رر 

في األراضككي الجافة  من ةككنة ملى أخر   وقد تأتي عدة   يتجه هحو اخهخفاض معامل اختجاه لمعدل ةككرعة الرحا أن  - ب
ةككككككنوات متوالية  افة  ومن ثم  تتعمح ا ثار الاككككككلبية لهوه الظاهرة من  ير أن يالون هنالا  شككككككا بما تاككككككاهم به ظاهرة 

 التغير المناخي.  
والوصككككككككككككككول الى هتكاشل عنكه عن لرحح الكدراةككككككككككككككات الجيولو يكة  ةالمنكاخيك لتغير واختجكاه خصككككككككككككككاش ا  أن رراةككككككككككككككة  -ج  

والجيومورفولو يكة والحفرحكات والنظرحكات الكوهيكة تكون دات هتكاشل موثوقكا  فيهكا ألههكا تعاي حقكاشح علميكة رقيقكة وان قلكة خبرة  
على رراةكككككككة التغير المناخي بما هو متوفر من   المتخصكككككككصكككككككين بعلم الجغرافيا بالوةكككككككاشل ولرحقة البح  يجعلهم يعتمدون 

والتي اعتمد فيها على  العراق    المناخية في  رراةكككات واحصكككاشيات خاصكككة بظواهر أخر  مأن تكون محصكككاشيات لعناصكككر  
 (.1مما توضحها الخرحاة ) مناخية محاة 15
 
 مشاللة البح   -1

يالن ملما  باألةككككك  والمفاهيم النظرحة التي ترتكز عليها مشكككككاللة من المعلوم أن الباح  خ ياكككككتايع تحقيح رراةكككككته  من لم 
  . (8)بحنه

فمشككككككككاللة البح  تمنل الخاوة األولى من خاوات البح  العلمي وتحديدها بعناية وصككككككككيا تها بعبارة واضككككككككحة ومفهومة   
المشككككاللة بشككككالل ةككككؤال يحتاج ملى  ولهوا خبد لكل بح  من مشككككاللة أةككككاةككككية تكون الدافع الرشي  للبح  وحمالن صككككيا ة  

 :(9)م ابة
 

)8( محمد أزهر السماك، قيس سعيد، صفاء يونس، اصول البحث العلمي، ط 2، مطبعة جامعة صالح الدين، لموصل،   1986،  

. 37ص  

 )9(عبد الرزاق محمد البطيحي، طرائق البحث الجغرافي، مطبعة دار الكتب للطباعة  والنشر، جامعة الموصل،1989، ص31- 32. 
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على   ما هو التغير واختجاه العام للمعدل الانوي والشهري في عناصر المناخ المختارة وهي رر ة الحرارة وةرعة الرحا  }
 واقع التصحر في العراق { 

 تتمنل مشاللة البح  باألةيلة اختية:  
 حاب الدورات المناخيةالتصحر  فيما هو مقدار تغير واتجاه معدخت العناصر المؤثرة  - أ 
 ؟ات العراق( في محافظ1970-2017) 
ما هي هابة واتجاه التغير في مااحة و لة واهتاج المحاصيل الحقلية والخضروات وأشجار الفاكهة المختارة على   -ب

 التغير المناخي  في محافظة بغدار؟أةان المدر الزراعية المناظرة لدورات 
 ما صور خصاش  المناخية على منالح التصحر في العراق . -ج
 فرضية البح  -:2

 أن فرضية البح  هي اإلقرار وبشالل مبدشي بالمشاللة المرار البح  فيها  وهي على النحو أ تي:
 (.2017-1970) للمدة التصحر في العراق على المناخ يؤثر التغير على عناصر - أ
من العناصككككككر المناخية في العراق وبمو ب الدورات المناخية الصككككككغر  المتاككككككلاككككككلة زمنيا تعرضككككككت للتغير وأخو   -ب

 البعض منها اتجاهات ةالبة وأخر  مو بة .
مل منها بالعناصكككر   تأثرحاكككب بتراو  اختجاه لناكككبة التغير ماكككاحة واعدار و لة واهتاج بين اخرتفاع واخهخفاض  -ج

 مدروةة. المناخية ال
 
  :أهمية البح  -: 3

ودلا من ختل البياهات المناخية وتأثيرها على ظاهرة التصككحر   رراةككة اختجاه العام للعناصككر المناخية البح يتناول هوا  
ح احصككككككككاشية من ا ل توضككككككككي  اشتم تحليلها بار   الباح  من الهيية العامة لألهواء الجوحة العراقية  مدعليها حصككككككككل  التي  

 :تيةعلى المعارخت اخ واعتمدت  التغير الوي لرأ على العناصر المناخية وتوضيحها بأشالال بياهية في مناقة الدراةة
 :(10) اةتخراج معدل التغير الانوي من ختل المعارلة التالية -1

𝑪 = (𝑷𝒊 𝒀⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
    

  أن: مد
C .معدل التغير الانوي = 
Pi  اتجاه= معامل (*). 

 
 محمد صدقة ابو زيد، التغيرات الحالية لألمطار السنوية في جنوب محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية ، مجلة علوم  (10)

. 311- 310ص،  2010، 2، العدد21االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة ،جامعة الملك عبد العزيز، المجلد  

 ( ويمكن استخراج معامل االتجاه من خالل االعتماد على المعادلة االتية:   EXCEL)*( استخرج معامل االتجاه ببرنامج االكسل )

bi =   
𝑥2−𝑥1

𝑇1−𝑇2
∗ 100 
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Y .المتوةا الحاابي = 
 :اختياةتخراج معدل التغير الانوي ختل مدة الدراةة من ختل القاهون  -2
 

 عدر ةنوات الالالة الزمنية ×معدل التغير % = معدل التغير الانوي % 
 
 اهداف البح : -:4

 -ارتكز البح   على عدر من األهداف التي يمالن تلخيصها بما يأتي:
وفح على   المختارة لمعرفة مقدار التغير المناخي واتجاهه الوي وصككلت مليه معدخت العناصككر المناخيةيهدف البح    -أ

  (15( للمحاات المدروةة وهي)ةرعة الرحا المناخية والمتمنلة بككككككك) رر ات الحرارة اخعتيارية والصغر  والعظمى   ةالدور 
للمدة    المختارة نصككككككككر من هوه العناصككككككككر المناخيةودلا من ختل  مع البياهات اإلحصككككككككاشية الخاصككككككككة بالل ع محاة 
 (. 2017-1970من)
من ختل تغير خصككككاش  عناصككككر المناخ  في العراقاخراضككككي المتصككككحرة معرفة هاككككبة واتجاه التغير في ماككككاحة     -ب

 . المختارة  
المدة المدروةكككككة ماملة  ختل    في العراقاخراضكككككي المتصكككككحرة )زحارة أو هقصكككككاها( في ماكككككاحة   معرفة اختجاه العام -3

(1970-2017.) 
 

 اوخ: تغير معدخت رر ة الحرارة اخعتيارية )ْم(
 معدل تغير رر ة الحرارة اخعتيارية )ْم( ختل شهر ماهون الناهي •
( ان قيم معامل اختجاه لدر ة الحرارة اخعتيارية ختل شككهر ماهون الناهي لمدة 1( والجدول )1يظهر من ختل الشككالل ) 
( اهه ةكجل معامل اتجاه مو ب في ةكبع محاات مناخية  ةكجلت اعلى معامل اتجاه مو ب في  2017-1970راةكة )الد

 ( ْم.0.0044( ْم  في حين مان اقل معامل اتجاه مو ب في محاة الاماوة هحو )0.0479محاة بغدار بلغ هحو )
عدرها ثمان محاات مناخية مد تراوحت بين اعلى  كما ةككككككجلت باقي محاات مناقة الدراةككككككة معامل اتجاه ةككككككالب والتي  

( ْم  في حين مان اقل معامل اتجاه ةالب في محاة الديواهية هحو -0.1022معامل اتجاه ةالب في محاة اربيل هحو )
 ( ْم.-0.0016)

اة ( فقد ةكككجل اعلى معدل تغير مو ب في مح2017-1970اما معدل التغير لشكككهر ماهون الناهي ختل مدة الدراةكككة )
( %  وةجلت محاة الاماوة اقل معدل تغير ختل مدة الدراةة  0.499( % بمعدل تغير ةنوي بلغ )23.95بغدار بلغ )
( %  اما التغير الاكالب فقد ةكجل اعلى معدل تغير ةكالب ختل مدة 0.044( % بمعدل تغير ةكنوي بلغ )2.112بلغ )

( %  اما اقل معدل تغير ةكككككالب  -1.3273وي بلغ )( % في محاة اربيل بمعدل تغير ةكككككن- 63.7091الدراةكككككة هحو )
 ( %.-0.025( % في محاة الديواهية بمعدل تغير ةنوي بلغ )-1.2فقد بلغ )

 
 

 
الزمن االول.  –الوسط االول والزمن الثاني  – وذلك من قسم السلسلة الزمنية الى نصفين وطرح الوسط الثاني   
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 (1) شالل                                            
  الدراةة       محاات مناقة  ختل شهر ماهون الناهي ل   في رر ة الحرارة اخعتيارية )ْم(   التغير معامل اختجاه ومعدل  

 ( 2017- 1970)   للمدة 

  

  

y = -0,0035x + 18,992

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

y = -0,0047x + 16,036كانون الثاني

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

كانون الثاني



 The Effect of Change Rates and The General Trend of The Annual and 

Monthly Rate in The Selected Climate Elements (Temperature and Wind 

Speed) on The Reality of Desertification in Iraq 

 

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 8, August 2020 

7

  

  

  

y = 0,0091x - 8,1754

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

y = -0,0168x + 40,043كانون الثاني

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

كانون الثاني

y = 0,0044x + 1,3161

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

y = -0,0117x + 29,627كانون الثاني

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

كانون الثاني

y = -0,0016x + 9,5827

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

y = -0,1022x + 211,3كانون الثاني

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

كانون الثاني



Ahmed GHAZİ MUFTEN, Ali Al-KAZEM AL-WAELİ AL-KHAYAT & Nameer 

NAZİR 

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 8, August 2020 
 

8 

  

  

 
 ( 1 دول ) 

  محاات مناقةختل شهر ماهون الناهي ل في رر ة الحرارة اخعتيارية )ْم( التغيرمعامل اختجاه ومعدل         
 (2017-1970)الدراةة للمدة                                            

كككككات   ككككاك ككككحك ككككمك الك
 المناخية

ككككككا   ككككككك ككتكككوةك ككمك الك
 الانوي 

 معامل اختجاه
الكتكغكيكر   كككككدل  مكعك
 الانوي %

 عدر الانوات
التغير ختل   ككككدل  معك
 مدة الدراةة %

 30.5143 48 0.6357 0.0445 7 الموصل
 23.9500 48 0.4990 0.0479 9.6 بغدار
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 1.3884- 48 0.0289- -0.0035 12.1 البصرة
 3.4182- 48 0.0712- -0.0047 6.6 العمارة
 4.4121 48 0.0919 0.0091 9.9 الاليماهية
 12.4062- 48 0.2585- -0.0168 6.5 كرموك
 2.1120 48 0.0440 0.0044 10 الاماوة
 8.9143- 48 0.1857- -0.0117 6.3 النجف
 1.2000- 48 0.0250- -0.0016 6.4 الديواهية
 63.7091- 48 1.3273- -0.1022 7.7 أربيل
 21.0353 48 0.4382 0.0298 6.8 الرلبة
 2.1153- 48 0.0441- -0.0026 5.9 الخال 
 10.5465 48 0.2197 0.0156 7.1 الحي
 18.6492 48 0.3885 0.0237 6.1 الحلة

 3.4065- 48 0.0710- -0.0066 9.3 الناصرحة
 (68 67 66 65 64 63 62 61المصدر: من عمل الباح  باخعتمار على المتحح )        

 ثاهيا: تغير معدخت ةرعة الرحا  )م/ثا(
 تغير معدخت ةرعة الرحا  )م/ثا( ختل شهر ماهون الناهي واتجاهها العام •

اختجاه لعنصككر ةككرعة الرحا  )م/ثا( ختل شككهر تموز ( تباين قيم معامل  2( والجدول )2يظهر من ختل تحليل الشككالل )
بين محاات مناقة الدراةكككككككة اد ةكككككككجلت تاكككككككع محاات مناخية معامل اتجاه مو ب تمنلت بمحاات )الموصكككككككل  بغدار  
العمكارة  أربيكل  الرلبكة  الخكال   الحي  الحلكة  النكاصككككككككككككككرحكة( تراوحكت بين اعلى معكامكل اتجكاه مو كب في محاكة الخكال   

 ( م/ثا.0.0019( م/ثا  في حين مان اقل معامل اتجاه مو ب في محاة العمارة هحو )0.0123هحو )
كما ةككجلت باقي محاات مناقة الدراةككة معامل اتجاه ةككالب هحو اخهخفاض البالغ عدرها ةككت محاات مناخية تراوحت  

صكرة اقل معامل اتجاه بلغ ( م/ثا فيما ةكجلت محاة الب-0.2207بين اعلى معامل اتجاه ةكالب في محاة الديواهية بلغ )
 ( م/ثا.-0.04)

( فقكد ةككككككككككككككجكل اعلى معكدل تغير مو كب في محاكة الخكال  بلغ 2017-1970امكا معكدل التغير ختل مكدة الكدراةككككككككككككككة )
( % وةككككجلت محاة العمارة اقل معدل تغير ختل مدة الدراةككككة بلغ 0.4393( % بمعدل تغير ةككككنوي بلغ )21.0857)
( %  اما التغير الاكككككككالب فقد بلغ اعلى معدل تغير ةكككككككالب ختل شكككككككهر 0.076) ( % بمعدل تغير ةكككككككنوي بلغ3.648)

( %  اما اقل معدل تغير -0.2207( % في محاة الديواهية بمعدل تغير ةككككككككنوي بلغ )-10.5931كاهون الناهي هحو )
 ( %. -0.04( % في محاة البصرة بمعدل تغير ةنوي بلغ )-1.92ةالب فقد بلغ )

 (2) شالل                                            
- 1970)   للمدة محاات مناقة الدراةة  ختل شهر ماهون الناهي ل   في ةرعة الرحا  )م/ثا(   التغير معامل اختجاه ومعدل  

2017 ) 
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 (2 دول )                                                       

 محاات مناقة ختل شهر ماهون الناهي ل في ةرعة الرحا  )م/ثا( التغيرمعامل اختجاه ومعدل          
 (2017-1970)الدراةة للمدة                                                

كككككات   ككككاك ككككحك ككككمك الك
 المناخية

ككككككا   ككككككك ككتكككوةك ككمك الك
 الانوي 

 معامل اختجاه
الكتكغكيكر   كككككدل  مكعك
 الانوي %

 عدر الانوات
التغير ختل   ككككدل  معك
 مدة الدراةة %

 19.008 48 0.396 0.0099 2.5 الموصل
 11.712 48 0.244 0.0061 2.5 بغدار
 1.92- 48 0.04- 0.001- 2.5 البصرة
 3.648 48 0.076 0.0019 2.5 العمارة
 3.9429- 48 0.0821- 0.0023- 2.8 الاليماهية
 5.3333- 48 0.1111- 0.003- 2.7 كرموك
 4.8- 48 0.1- 0.003- 3 الاماوة
 7.2828- 48 0.1517- 0.0044- 2.9 النجف
 10.5931- 48 0.2207- 0.0064- 2.9 الديواهية
 16.7172 48 0.3483 0.0101 2.9 أربيل
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 5.4857 48 0.1143 0.0032 2.8 الرلبة
 21.0857 48 0.4393 0.0123 2.8 الخال 
 18.0414 48 0.3759 0.0109 2.9 الحي
 16.96 48 0.3532 0.0106 3 الحلة

 4.6452 48 0.0968 0.003 3.1 الناصرحة
 (68 67 66 65 64 63 62 61المصدر: من عمل الباح  باخعتمار على المتحح )        
 
 
 

 اخةتنتا ات : 
 الدراةة تبين ان هناك تأثير مباشر و ير مباشره لدر ة الحرارة في ظاهرة التصحر .من ختل  -1

يؤثر التغير واختجاه العام للمعدل الاكنوي والشكهري في عناصكر مناخ المختارة تأثيرا مباشكرا  تبعا خختتف أهواع من   -2
 التصحر .

 حر وتنوعها .العراق على ظاهرة التص ةرعة الرحا  فيتؤثر معامل اختجاه لمعدل  -3

وأقل رر ة   ْم ختل شككككككهر تموز  36.4أعلى معدخت الدر ة الحرارة اخعتيارية تكون في محاة مرموك    ةككككككجلت  -4
   وتتابين ْم ختل شككككككككككهر ماهون الناهي 6.1للحرارة اخعتيارية ضككككككككككمن هف  المناقة تكون في محاة الاككككككككككليماهية 

 . المعدخت الانوحة لارعة الرحا  

 
 التوصيات : 

ةكككتفارة من الخبرات العلمية التي تؤريها الجامعات دات اخختصكككاا   مضكككافة الى مراكز البحو  العلمية لما لها من اخ
 أثر في زحارة اإلهتاج وتحاين خواا النوعية   واخةتفارة من الندوات العلمية.

 اخةتفارة من تايح البحو  والدراةات الحدينة في مجال الخصاش  المناخية.

 العمل على اهشاء قاعدة للبياهات والمعلومات اإلحصاشية لكل المشارحع المناخية.

 اةتخدام لراشح وأةاليب حدينة وحااب اختجاه العام للمعدخت الانوحة للاتةل الزمنية لعناصر المناخ.   

 
 المصارر:  

   1986مابعة  امعة صت  الدين  لموصل     2محمد أزهر الاماك  قي  ةعيد  صفاء يوه   اصول البح  العلمي  ط
 . 37ا

 .  32-31  ا 1989عبد الرزاق محمد البايحي  لراشح البح  الجغرافي  مابعة رار الكتب للاباعة والنشر   امعة الموصل 
محمد صكككدقة ابو زحد  التغيرات الحالية لألماار الاكككنوحة في  نوب محافظة الااشف بالمملكة العربية الاكككعورية   مجلة علوم  

 .311-310  ا2010  2  العدر21اخرصار والبيية وزراعة المنالح الجافة   امعة الملا عبد العزحز  المجلد
   ( وحمالن اةتخراج معامل اختجاه من ختل اخعتمار على المعارلة   اختية:ELEXCاةتخرج معامل اختجاه ببرهامل اخكال )  ()*  

bi =   
𝑥2−𝑥1

𝑇1−𝑇2
∗ 100 
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 الزمن اخول. –الوةا اخول والزمن الناهي  –ودلا من قام الالالة الزمنية الى هصفين ولر  الوةا الناهي 
 

 


