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تعج دراسة التغيخات السشاخية وتأثيخاتيا أم اخ حيؾياً وجؾىخياً فسشاخ االرض في حالة
تغيخ مدتسخ واف لحلػ التغيخ تأثيخات ومخاطخ ال يسكؽ التغاضي عشيا ،كؾف العخاؽ وبزسشو
مشظقة الجراسة ليذ بسعدؿ عؽ ىحا التغيخ اذ تذيخ الجالئل أف مشاخ العخاؽ شيج تغيخات

واضحة فيؾ لؼ يكؽ بيحا الذكل الحي ىؾ عميو اليؾـ  ،ومؽ ىحا السشظمق جاء ىحه البحث

ليدمط الزؾء عمى مؾضؾع حيؾي وىؾ الخبط بيؽ تغيخ عشاصخ السشاخ وعؾاىخه سيسا عشرخ
الخياح مع تؾضيح أسباب ىحا التغيخ ودالئمو مؽ خالؿ الشتائج التي تؾصل الييا البحث ،ومؽ

ىحا السشظمق جاء اختيارنا ليحا السؾضؾع ولتبايؽ ذلػ األثخ اعتسج البحث عمى الجانب
التحميمي واالحرائي مدتشجاً في ذلػ إلى بيانات( )5محظات مشاخية اعتسجتيا الباحثة تؼ

اختيارىا بحدب مؾقعيا مؽ مشظقة الجراسة متسثمو بسحظات القائؼ  ،حجيثة  ،الخمادي ،

الخطبة  ،والشخيب فزال عؽ تؾفخ البيانات السشاخية عشيا عبخ سمدمة زمشية مستجة مؽ

(.)2014-1970
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Abstract
The study of climate change and it is effects is vital and
fundamental because the climate of the earth in state of continuous
* ثذث يستم يٍ سسبنخ يبجستُش
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change and that change effects and risks can not be overlooked because
Iraq including the study area is not in isolation from this change. As a
the evidence indicates that the Iraqi climate has witnessed clear
changes it was not as now days.
This research came to shed light on the vital issue of linking
climate change elements and it is shapes especially the wind element
with an explanation of reason for this change and it is evidence through
the results of the research that we reach .we chose the subject of
climate change and their impact on surface wind characteristics in Al –
Anbar province from 1970 -2014, Contrast that effect the research was
based on the data of five years climatic stations adopted .the researcher
is selected according to it is located from study area represented by Al
– Qaaim –Haditha- Ramadi –Rutb and Al Nikhaib as well as the
availability of climate data within a time series from1970 -2014.
.Key words- climate change – climate fluctuations- environmental
system.
. (Introduction) المقدمة
تعج التغيخات السشاخية مؽ التحجيات البيئية التي يؾاجييا العالؼ وابخزىا مشح القجـ وحتى

 فالتغيخات السشاخية بسجسل عشاصخىا وعؾاىخىا فيي مذكمة التي تزخ باالنداف، يؾمشا ىحا
 لحا تعج، والبيئة عمى حجا سؾاء ولسا كاف السشاخ ييتؼ بسذاكل اإلنداف ونذاطاتو السختمفة

دراسة التغيخات السشاخية وتأثيخاتيا أم اخ حيؾياً وجؾىخياً استحؾذت عمى اىتساـ العمساء بسختمف

 اذ اكجت مخاكد االبحاث والسشغسات العالسية واالقميسية السعشيو بالبيئة أف مشاخ، تخرراتيؼ
،االرض في حالة تغيخ مدتسخ واف لحلػ التغيخ تأثيخات ومخاطخ ال يسكؽ التغاضي عشيا

كؾف العخاؽ وبزسشو مشظقة الجراسة ليذ بسعدؿ عشيا شأنو في ذلػ شأف اقاليؼ واسعة مؽ

 حيث اف دالئل التاريخ والبيؾلؾجي والجيؾلؾجي والييجرولؾجي أف مشاخ العخاؽ بسجسمة، العالؼ

 ومؽ ىحا السشظمق جاء، شيج تغيخات واضحة فيؾ لؼ يكؽ بيحا الذكل الحي ىؾ عميو اليؾـ

ىحه البحث ليدمط الزؾء عمى مؾضؾع حيؾي وميؼ وىؾ الخبط بيؽ تغيخ عشاصخ السشاخ

) 697)

العدد ( 4مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(كانون االول ) 2222

وعؾاىخه سيسا التغيخات الحاصمة في عشرخي الخياح مع تؾضيح أسباب ىحا التغيخ ودالئمو

مؽ خالؿ الشتائج التي تؾصل ليا البحث.

مشكلة البحث ).(Research Problem
جاءت ىحه السذكمة واثارىا الؾاضحة دافعاً لجراسة ىحا السؾضؾع انظالقاً مؽ حكيقة

مفادىا ما دالالت التغيخات السشاخية وما أثخىا في عشرخ الخياح وانعكاسات ذلػ عمى مشظقة

الجراسة ؟ وعميو تكسؽ مذكمة البحث باآلتي :

اذ يسكؽ إب اخز مذاكل ثانؾية تتسثل باالتي :

.1ىل تتؾفخ مؤشخات واضحة لتغيخات مشاخية في مشظقة الجراسة ؟ وما أسباب ذلػ

التغيخ؟ وىل تسثل انعكاساً لمتغيخ السشاخي العالسي ؟

 .2ما اتجاه وطبيعة مؤشخات التغيخ في خرائص عشرخ الخياح مؽ حيث الدخعة

واالتجاه مكاناً وزماناً ؟.

 .3كيف أثخ تغيخ السشاخ في معجالت سخع الخياح وما دالئل ذلػ التغيخ وىل يسكؽ

قياسيا احرائياً ؟
 .4ىل لمتغيخ السشاخي تأثيخ سمبي عمى الشذاط البذخي في مشظقة الجراسة وما األثار
الستختبة جخاء ذلػ التغيخ ؟

فرضية البحث ( :(Research Hypothesis

وضعت الباحثة فخضية رئيدة تسثمت باالتي  :هنالك عالقة بين تغير المناخ وانعكاس

ذلك التغير على خصائص الرياح ونشاطات األنسان في منطقة الدراسة  .لحا صيغت
فخضيات ثانؾية تسثمت باآلتي-:

 .1يتأثخ العخاؽ وبزسشو مشظقة الجراسة بتغيخ السشاخ كؾنو عابخ لمحجود ،بسعشى اف

االوؿ ىؾ نتيجة الثاني.

 .2وجؾد تغيخات في معجالت سخعة واتجاه الخياح والتغيخ السشاخي يعج احج أسباب

تمػ التغيخات.
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 .3التبايؽ الدماني والسكاني في خرائص سخعة الخياح انعكاساً لتغيخ السشاخ الحي

تذيجه مشظقة الجراسة.

هدف البحث (: )Research 0bjective

ارتكدت الجراسة عمى عجد مؽ األىجاؼ التي يسكؽ أيجازىا عمى الشحؾ اآلتي-:
 .1أىسية مؾضؾع البحث مؽ جية  ،فزالً عؽ محاولة الؾصؾؿ الى تفديخات ليا

تتساشى مع الؾاقع السشاخي الحالي الحي تذيجه مشظقة الج ارسة والعالؼ مؽ جية أخخى.

 .2الكذف عؽ معظيات التغيخ في مشاخ مشظقة الجراسة مؽ خالؿ مقارنة السجد زمشية

السعتسجة لسعخفة وبياف االتجاه العاـ لخرائص عشرخ الخياح و تتبع سيخىا الدمشي خالؿ

السجة الكمية ليا مؽ جية و تفديخىا باستخجاـ الؾسائل اإلحرائية مؽ جية أخخى.

 .3أيجاد عالقة ارتباط بيؽ التغيخات السشاخية مؽ جية والتغيخ الحاصل في معجالت

سخعة وأتجاه الخياح

( مكاناً وزماناً ) في مشظقة الجراسة.

 .4معخفة تأثيخ التغيخات السشاخية في عشرخ الخياح عمى طبيعة الشذاط البذخي و

أمكانية التشبؤ بيا لخسؼ صؾرة مدتقبمية لمؾاقع السشاخي لسشظقة الجراسة بشاءاً عمى الشتائج التي

تؼ التؾصل الييا.

حدود منطقة الدراسة (.)Study Zone

.1الحدود المكانية :وتذسل محافغة االنبار وىي إحجى محافغات العخاؽ وأكبخىا

مداحة تبمغ مداحتيا الكمية ( )138.501كؼ 2حؾالي( )%31مؽ العخاؽ البالغة مداحتو

( )438.317كؼ 2تقع في قدسو الغخبي تقع مشظقة الجراسة بيؽ دائختي عخض(- °30.5

 )°35شساالً وخظي ط ػػؾؿ ( )°44 - °39شخقا ججوؿ( )1وخخيظة ()1

 .2الحدود الزمانية  :وتتسثل بالبيانات الستعمقة بعشرخ الخياح السدجمة في محظات

الجراسة (القائؼ  ،حجيثة ،الخمادي ،الخطبة  ،الشخيب) لمسػػجة مؽ ( )2014-1970خريطة رقن

( )2اذ تؼ اعتساد بيانات الخصج السشاخي بحدب مجد تدجيميا واجخاء مقارنة بيؽ السجد الدمشية
السعتسجة لسعخفة مقجار التغيخ الحاصل في خرائص عشرخ الخياح وانعكاس ذلػ عمى
خرائص مشاخ مشظقة الجراسة.
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خريطة ()1موقع منطقة الدراسة بالنسبة للعراق

الوصذر  :الهيئة العبهة للوضبحة  ،خريطة العراق اإلدارية  ،هقيبس ( ،)1000000:1بغذاد .2009،

جذول ()1انًذطبد انًُبخُخ ويذح انشصذ انًؼتًذح فٍ انذساسخ
د

انًذطخ

انتسجُم انًُبخٍ

دائشح انؼشض (شًبالً)

خط انطىل (ششقبً)

االستفبع ػٍ يستىي سطخ انجذش(و)

1

انقبئى

2014-1981

 34 - 8 -

 41 - 41-

177

2

دذَثخ

2014-1970

 43 - 07 -

 42 – 37-

108.7

3

سيبدٌ

2014-1981

 33 - 25 -

 43 - 18-

48

4

انشطجخ

2014-1970

 33 - 2-

 40 - 17-

630

5

انُخُت

2014-1970

 32 - 2-

 42 - 15-

305

الوصذر :ببالعتوبد على بيبنبت الهيئة العبهة لألنىاء الجىية والرصذ الزلزالي العراقية  ،بغذاد  ،بيبنبت (غير هنشىرة)،
بغذاد .2014،
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خشَطخ ()2يىاقغ انًذطبد انًُبخُخ فٍ يُطقخ انذساسخ

الوصذر :ببصتخذام برنبهج ( ،)GISاعتوبدا ً على خريطة الهيئة العبهة لألنىاء الجىية  ،اطلش هنبخ
العراق. 2007 ،

اوال .الرياح  -خصائصها  ،والعوامل المؤثرة فيها.

الخياح (ىي حخكة اليؾاء األفكية عمى سظح االرض و يتحكؼ الزغط الجؾي تحكس ًا

مباش اًخ في حخكتيا مؽ حيث اتجاىاتيا و سخعتيا حيث تيب مؽ اماكؽ الزغط السختفع نحؾ

الزغط السشخفض اذ يتحجد اتجاىيا الفعمي حدب مؾاقع الزغط السختفع والسشخفض)

()6

،

وىي احج عشاصخ السشاخ الخئيدية و تعج بسثابة السشغؼ الخئيدي لمغالؼ الجؾي ،فيي

السدؤولة عؽ حجوث الغؾاىخ الجؾية كافو مؽ خالؿ تدؾية درجو الح اخرة و الخطؾبة و

الزغط الجؾي( )0وعؽ طخيق الخياح يقؾـ الغالؼ الجؾي بتؾزيع الح اخرة و الخطؾبة عمى جيات
االرض السختمفة كسا و تؤثخ الخياح مؽ خالؿ تفاعميا مع العشاصخ االخخى عمى راحة
وصحة االنداف إذ يكؾف ليا دور إيجابي مؽ خالؿ شعؾر االنداف بالخاحة و دور سمبي مؽ
خالؿ عيؾر و انتذار بعض األم اخض ،و تؤثخ الخياح في التؾازف الحخاري لجدؼ االنداف

ومقجار درجة ح اخرة اليؾاء  ،فزالً عؽ دورىا الكبيخ في التمؾث البيئي الشاتج بفعل العؾامل
)) 026
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 ،وما يشتج مؽ ممؾثات بفعل عسميات االحتخاؽ مؽ

السؾاقع الرشاعية ،إذ تديؼ الخياح بشقل تمػ السمؾثات الى اماكؽ اخخى بحدب سخعتيا و
اتجاىيا.

ثانيا -التوزيع الجغرافي لسرعة الرياح في محافظة االنبار
تعشي سخعة الخياح السدافة التي يقظعيا اليؾاء الستحخؾ في وحجة الدمؽ

()4

،تتبايؽ،

سخعة الخياح في العخاؽ وبزسشو مشظقة الجراسة زماناً و مكاناً خالؿ اليؾـ الؾاحج و أف سخعة
الخياح تدداد خالؿ الشيار سيسا عشج الغييخة وذلػ بدبب تشامي الحخكة االضظ اخرية لميؾاء
الدظحي و تدايج نذاط تيارات الحسل و ىحا سؾؼ يداعج عمى نذؾء حخكو بيؽ الظبقات

العميا و الدفمى لمغالؼ الجؾي و كحلػ سؾؼ تراحب تمػ العسمية انتقاؿ الحخكة مؽ األعمى

الى األسفل وىحا يؤدي بجورة الى تدايج سخعة الخياح الدظحية( ،)5اما اثشاء الميل فأف سخعة
الخياح تعؾد الى التباطؤ الف اليؾاء السالمذ لدظح االرض اكثخ بخوده و كثافو و وزناً وبحلػ
تقل سخعو الخياح ،ومؽ معظيات ججوؿ( )2نمحظ تبايؽ واضح في سخعة الخياح خالؿ أشيخ

شتاء بدبب ارتفاع قيؼ الزغط الجؾي ،والخياح مؽ عشاصخ السشاخ
الدشو تدداد صيفاً و تقل
ً
ذات الخرائص السعقجة والتي تقاس يؾمياً مؽ حيث الدخعة واالتجاه لسعخفة حالة السشاخ

الدائج( ،)6لحا ستجرس خرائص الخياح في مشظقة الجراسة عمى الشحؾ التالي-:
 .1المعدل الشهري لسرعة الرياح في محافظة االنبار.

إف سخعة الخياح ال تكؾف عمى وتيخه واحجه بدبب اختالؼ طبؾغخافية الدظح و

مؾاقع السحظات و قمة الغظاء الشباتي وتؾضح معظيات ججوؿ ( )2السعجالت الذيخية لدخعة

الخياح لسشظقة الجراسة مؾزعة مكانياً بيؽ محظات الجراسة ،و زمانياً بحدب أشيخ الدشو بيجؼ
الؾصؾؿ الى فيؼ دقيق لدخع الخياح في محظات االنبار السشاخية  ،إذ تؼ دراسة كل محظو

عمى حجه و نبجأ مؽ محظة القائؼ إذ يؾضح شكل ( )1السعجؿ الذيخي لدخعة الخياح ،فقج

سجل شيخ تسؾز أعمى معجؿ سخعة رياح بمغ (3.55ـ/ثا) و تمتو في ذلػ أشيخ(مايذ،

حديخف ،آب) والتي مثمت السدتؾى الثاني لسعجؿ سخعة الخياح بؾاقع (2.88 ،3.14 ،2.86

ـ/ثا ) أما أدنى سخعة رياح في السحظة كانت في تذخيؽ الثاني( 1.66ـ/ثا) تالىا شيخ
( (020
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كانؾف االوؿ وتذخيؽ االوؿ بؾاقع( 1.84 ، 1.73ـ/ثا) عمى التؾالي أما باقي األشيخ فقج

سجمت معجالت مقاربو في سخعة الخياح مسثمو بأشيخ (كانؾف الثاني ،شباط ،اذار ،نيداف،

ايمؾؿ) و التي مثمت السدتؾى الثالث بسعجؿ بمغ (2.14، ، 2.66، 2.59، 2.38، 2،04
ـ/ثا) بالتؾالي  ،إذ أف نفذ ىحه األشيخ تأثخت بأعمى معجالت سخعة الخياح في ِ
ىحه السحظة
مؽ باقي أشيخ الدشو مسا يذيخ الى العالقة الؾثيقة بيؽ ارتفاع درجات الح اخرة و الديادة في

معجالت سخعة الخياح وكحلػ لسؾقع السحظة الجغخافي في الجدء الغخبي مؽ مشظقة الجراسة
لو األثخ الياـ في زيادة سخعتيا إذ كاف لظبيعة الدظح و انبداطو و انفتاح السشظقة مؽ
كاف ُ
جية الغخب عسؾماً مسثمو باليزبة الغخبية و قمة العؾارض الظبيعية مسا قمل مؽ أثخ
التزاريذ األرضية في التقميل مؽ سخعو الخياح فزالً عؽ قمة الغظاء الشباتي ،اما في محظة
حجيثو نجج أف سخعة الخياح تبجو أكثخ انتغاماً في تؾزيعيا خالؿ أشيخ الدشو ،كسا في الذكل

( )1إذ سجل شيخ تسؾز أعمى معجؿ سخعة الخياح بمغ ( 5.16ـ/ثا) يميو في ذلػ حديخاف ،آب
بؾاقػ ػ ػع ( 4.35 ،4.79ـ/ثا) عمى التؾالي وىحا يختبط بارتفاع درجات الح اخرة خالؿ الريف،

أما أدنى سخعة رياح سجمتيا حجيثو كانت في كانؾف االوؿ بمغت ( 2.24ـ/ثا) يميو شيخ
تذخيؽ الثاني بؾاقع( 2.29ـ/ثا) لتدجل أشيخ(تذخيؽ االوؿ ،كانؾف الثاني ،شباط ،نيداف،

مايذ) ارتفاعاً تجريجياً فػ ػ ػي سخعة الخي ػ ػ ػ ػ ػ ػاح بمغت معجالتيا( ، 2.80، 2.45، 2.52

 3.75،2.32ـ/ثا) عمى التؾالي إذ نالحظ انيا تدداد كمسا اقتخبت أشيخ الريف و يؾضح
مشحشى التؾزيع في الذكل ( )1السعجالت الذيخية لدخعة الخياح في محظة حجيثو،أما محظة

الخمادي بمغ أعمى معجؿ شيخي لمخياح في تسؾز بؾاقع ( 2.84ـ/ثا) وىحا يعظي دليل واضح
عمى العالقة الظخدية بيؽ ارتفاع درجات الح اخرة و الديادة في سخعة الخياح ،كسا ات تأثخ

القظخ خالؿ أشيخ الريف بالسشخفض السؾسسي كؾنو يعج عامالً خارجياً يديؼ بذكل واضح
في تغيخ سخعة الخياح فييا ،أما أدنى سخعة رياح سجمت فييا كانت في تذخيؽ االوؿ بؾاقع

( 1.72ـ/ثا) وىحا يذيخ ايزاً الى العالقة بيؽ سخعة الخياح و معجؿ درجات الح اخرة إذ كمسا
انخفزت درجة الح اخرة قمة سخعة الخياح والعكذ صحيح ،كسا شيج التؾزيع الذيخي تغي اًخ في
معجؿ سخعة الخياح بمغ في كانؾف الثاني نحؾ( 1.97ـ/ثا) في حيؽ سجل شيخ شباط (2.41
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ـ/ثا) و في شيخ آذار ( 2.56ـ/ثا) ليشخفض السعجؿ في نيداف الى ( 2.48ـ/ثا) اما شيخي
مايذ و حديخاف فقج سجمت ارتفاعاً تجريجياً في سخع الخياح بمغ ( 2.82 ،2.59ـ/ثا) و ذلػ

لؾقؾع العخاؽ خالؿ ىحه السجة تحت تأثيخ الخياح الغخبية و الخياح الذسالية الذخقية إذ أسيسا
في بارتفاع معجؿ سخعة الخياح باعتبارىا عامل دفع خارجي ،كسا أف زيادة معجؿ سخعة الخياح
خالؿ فرمي الخبيع و الريف جاء مشدجسا مع ارتفاع درجة الح اخرة فالحكيقة العمسية تذيخ

الى عالقة طخدية بيؽ ارتفاع درجة الح اخرة و زيادة في سخعة الخياح ،كسا مؾضح في مشحشى

التؾزيع في شكل ( )1واف تبايؽ معجؿ سخعة الخياح في محظة الخمادي يشتج عؽ قمة الجفع
الخارجي و السقرؾد بو حخكة الخياح العامة اليابو لسشظقة الجراسة خالؿ فرل الذتاء و

الريف نتيجة لقمة السؤثخات البحخية عمى حخكة الخياح في العخاؽ عسؾماً ،فزالً عؽ التغيخات

السكانية في السؾقع الؾاحج

(السحظة الؾاحجة) أما محظة الشخيب فرؾرة التؾزيعات فييا

مختمفة بحكؼ مؾقعيا الرح اخوي فسعجالت سخع الخياح الذيخية متفاوتو في معغؼ أشيخ الدشو

مقارنة بسحظات الجراسة األخخى ،إذ سجمت أعمى معجؿ في شيخي مايذ و حديخاف

بمغت( 4.88 ،4.98ـ/ثا) أما أدنى السعجالت كانت في شيخي تذخيؽ الثاني وكانؾف االوؿ

بمغ ( 2.43،2.55ـ/ثا) بالتؾالي ،أما أشيخ(كانؾف الثاني ،شباط ،آذار ،نيداف ،تسؾز ،آب،
ايمؾؿ ،تذخيؽ االوؿ) سجمت معجالت رياح بمغت (4.74، 4.64، 4.39، 3.61 ،3.02

 2.95، 3.16، 4.19،ـ/ثا) لكل مشيسا عمى التؾالي إذ شيجت سخعة الخياح ارتفاعاً
تجريجياً خالؿ أشيخ فرل الريف نتيجة اقتخابيا مؽ األشيخ الحارة وىحا ما يغيخ أف
معجالت سخعة الخياح تدداد مع بجاية تدجيل معجالت مختفعة في درجات الح اخرة و يبجو ىحا

واضحاً بسشحشى تؾزيع ( )1إذ ال يغيخ تحبحب كبيخ و واضحاً خارجاً عؽ ندق التؾزيع كؾنو
جاء مشدجسا مع كسية اإلشعاع الذسدي وما يشتج عؽ ذلػ مؽ ارتفاع في درجة الح اخرة  ،الى

جانب العالقة الستبادلة بيؽ عشاصخ البيئة الظبيعية والسشاخية لمسؾقع الؾاحج لمسحظة ،اما
محظة الخطبة و اذ تؼ مالحغة ججوؿ ( )2بانو أعمى سخعة رياح سجمت في شيخ تسؾز بؾاقع

( 3.21ـ/ثا) في حيؽ أدنى معجؿ بمغ في تذخيؽ الثاني بؾاقع ( 1.82ـ/ثا) شكل ( )12أما
أشيخ (شباط ،آذار ،نيداف ،مايذ ،حديخاف ،آب) مثمت السدتؾى الثاني لدخعة الخياح في ِ
ىحه
( (024

التغريات املناخية واثرها يف خصائص الرواح
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السحظة بسعجالت بمغت قيسيا ( 2.54 ،2.91 ،2.83 ،3.06، 3.66، 2.94ـ/ثا) عمى

التؾالي اما باقي األشيخ سجمت السدتؾى الثالث لدخع الخياح كسا مؾضح في مشحشى
التؾزيعات بذكل ( )1و عميو يسكؽ القؾؿ اف ِ
ىحه السحظة تذيج معجالت سخعة رياح مشخفزة
ندبياً مقارنة بباقي محظات الجراسة في معغؼ أشيخ الدشو بدبب ارتفاع مؾقع السحظة
والبالغ ( 630ـ) فؾؽ مدتؾى سظح البحخ و تأثخىا بالحداـ الزغظي شبو السجاري وبسشغؾمة

الزغط السختفع والسشخفزات الجؾية سيسا السشخفزات القظبية و الستؾسظية شتاءا،
والسشخفض الحخاري السؾسسي الحي يرل نظاؽ تأثيخه الى الرحخاء الغخبية(.)7

جدول ( )2المعدل الشهري والسنوي لسرع الرياح (م /ثا) في محطات الدراسة للمده من (2014-
)1970

انًذطبد
االشهش
انقبئى
2014-1980
كبَىٌ انثبٍَ 2.04
2.38
شجبط
2.59
آراس
2.66
َُسبٌ
2.86
يبَس
3.14
دضَشاٌ
3.55
تًىص
2.88
آة
2.14
اَهىل
1.84
تششٍَ
االول
1.66
تششٍَ
انثبٍَ
كبَىٌ األول 1.73
2.45
انًؼذل
انسُىٌ

دذَثخ
2014-1970
2.45
2.80
3.18
3.32
3.75
4.79
5.16
4.35
3.18
2.52

انشيبدٌ
2014-1980
1.97
2.41
2.56
2.48
2.59
2.82
2.84
2.44
2.09
1.72

انُخُت
2014-1970
3.02
3.61
4.39
4.64
4.98
4.88
4.74
4.19
3.16
2.95

انشطجخ
2014-1970
2.30
2.94
3.06
3.06
2.83
2.91
3.21
2.54
1.89
1.96

2.29

1.78

2.55

1.82

2.24
3.34

1.77
2.29

2.43
3.79

1.99
2.54
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شكم ()1يُذًُ انتىصَغ انشهشٌ نًؼذالد سشػخ انشَبح (و/ثب) فٍ يذطبد يُطقخ انذساسخ نهًذح يٍ
()2014-1970
6.00
5.00
4.00

2.00
1.00
0.00
ك1

ت2

ت1

اٌلول
الرطبة

اب

تموز حزٌران
عنوان المحور

النخٌب

الرمادي

ماٌس

نٌسان
حدثة

اذار

شباط

ك2

القائم

السرجر :باالعتساد عمى بيانات ججوؿ ()2

ثانياً  .المعدل الفصلي لسرعة الرياح في محافغة االنبار .يؾضح ججوؿ ( )3ومشحشى

التؾزيع في شكل( )2التبايؽ الدماني لكيؼ سخعة الخياح الفرمية لسحظات الجراسة اذ تدداد

معجالتيا تجريجياً مؽ أشيخ الذتاء نحؾ أشيخ الريف ثؼ تشخفض معجالتيا في فرل
الخخيف ،كسا يتبايؽ مكانياً مؽ الذساؿ الى الجشؾب إذ سجمت السحظات الؾاقعة الى الجشؾب

مشيا وسبب ذلػ انبداط الدظح ،وقمة العؾارض التزاريدية والتي تحج مؽ سخعة الخياح ،
كسا اف ىحا التبايؽ في سخع الخياح ليذ فرمي فحدب و إنسا ضسؽ السحظة الؾاحجة و مؽ

خالؿ معظيات ججوؿ ( )3يتزح أف فرل الذتاء يعج مؽ أقل فرؾؿ الدشو بسعجالت سخعة

الخياح ،ففي محظة الشخيب سجل أعمى معجؿ سخعة رياح خالؿ ىحا الفرل بمغ ( 2.66ـ/ثا)
بيشسا األدنى سجل في محظة القائؼ بؾاقع ( 1.81ـ/ثا) حيث أف السعجؿ الفرمي لدخعة

الخياح شيج تبايشاً ممحؾعاً خالؿ ىحا الفرل إذ بمغ السعجؿ لسحظة حجيثو ( 2.33ـ/ثا) و
محظة الخمادي بمغ ( 1.84ـ/ثا) أما محظة الخطبة فقج بمغت ( 2.04ـ/ثا) وسبب التجني

بدخع الخياح خالؿ ىح الفرل لزآلة الشذاط الحخاري و سيادة السختفع الديبيخي وتشاقص
تكخار السشخفزات الجؾية

()8

أما فرل الخبيع حيث سجل بسحظة الشخيب أعمى معجالت

الخياح بؾاقع ( 4.21ـ/ثا) بيشسا في محظة الخمادي سجل أدنى معجؿ لدخعة الخياح خالؿ ىحا
( (026

م /ثا

3.00
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الفرل بمغ ( ،2.48ـ/ثا) وتمتيا في ذلػ محظات (القائؼ ،حجيثو ،الخطبة) بؾاقع (2.54
 3.02، 3.10،ـ/ثا) عمى التؾالي ،إذ شيج ىحا الفرل معجالت لدخعة الخياح ارتفاعاً
تجريجياً وىحا ناتج عؽ تأثخ مشظقة الجراسة بالجوامات القظبية ودوامات البحخ الستؾسط و نذؾء
األخاديج الزغظية و التي يدداد حجوثيا في الخبيع

()9

 ،فزالً عؽ االرتفاع التجريجي لجرجة

الح اخرة و ضعف تأثيخ مخاكد الزغط العالي وتأثخىا بالسشخفزات الجبيؾية واألخاديج الباردة

السخافقة لمخياح الذسالية و الذسالية الغخبية  ،أما في فرل الريف سجل في الشخيب أعمى
معجالت في ىحا الفرل بمغ ( 4.87ـ/ثا) ثؼ تمتيا في ذلػ محظة حجيثو بسعجؿ (4.57

ـ/ثا) ،أما أدناىا سجمتو محظة الخمادي بؾاقع ( 2.75ـ/ثا) ثؼ تمتيا في ذلػ محظتي (القائؼ
و الخطبة) بؾاقع ( 2.98 ،3.18ـ/ثا) بالتؾالي وارتفاع معجالت سخعة الخياح خالؿ فرل

الريف في محظات الجراسة سببو زيادة نذاط الحسل الحخاري نتيجة عامل التدخيؽ لدظح

األرض مسا يديؼ بارتفاع درجات الح اخرة و كحلػ شجة السشحجر الزغظي فزالً عؽ وقؾع
()62

 ،مسا يجعميا ذات ضغط مشخفض يشتج

لسشظقة تحت مؤثخات السشخفض السؾسسي صيفاً
عشيا تبايؽ في الزغط الجؾي يؤدي الى رفع سخعة الخياح القادمة مؽ مخاكد الزغط السختفع
فزالً عؽ أف سخع الخياح تدداد نيا اًر السيسا عشج الغييخة نتيج ًة لتدخيؽ اليؾاء السالمذ
لدظح األرض الحار بدبب ارتفاع درجات الح اخرة يشذأ عشيا مشاطق ضغط مشخفض يشجحب

نحؾىا الخياح والتي تدداد سخعتيا كمسا كاف السشحجر الزغظي كبيخ بيشسا تزعف و تتالشى

مداءا  ،أما في الخخيف إذ يسثل فتخة اعتجاؿ ما بيؽ فرل الريف الحار و فرل الذتاء

البارد ،إذ تأخح معجالت سخعة الخياح فييا بالتخاجع التجريجي لترل الى معجالت متقاربو مع

الذتاء الف عخوؼ الجؾ الدائجة مؽ ح اخره و ضغط جؾي متقاربو بيشيسا ،و سجمت الشخيب
أعمى معجالت الخياح بؾاقع ( 3.43ـ/ثا) تمتيا في ذلػ محظة حجيثو بؾاقع ( 3.35ـ/ثا) ،أما

أدنى معجؿ لدخعة الخياح كاف في محظة الخمادي بؾاقع ( ،2.08ـ/ثا) أما محظتي (القائؼ و

الخطبة) بمغ ( 2.13 ،2.28ـ/ثا) عمى التؾالي و مؽ خالؿ ججوؿ ( )3نالحظ أف ىشاؾ

تقارب فرمي الخخيف و الخبيع كثي اًخ في معجالت سخع الخياح الفرمية في كافة السحظات،
وىحا كسا أسمفشا يعؾد الى ضعف نذاط الحسل الحخاري في كال الفرميؽ ،و تخاجع تأثيخ
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السشخفض السؾسسي فزالً عؽ تشاقص تكخار السشخفزات الجؾية و سيادة تأثيخ السختفع

الديبيخي ،أما فرمي الخبيع و الريف ندتشتج أف في الريف سجمت فيو أعمى سخع رياح
تاله في ذلػ الخبيع.
جذول ()3انًؼذالد انفصهُخ نسشػخ انشَبح (و/ثب) فٍ يذطبد يُطقخ انذساسخ نهًذح يٍ ()2014-1970
انًذطخ انقبئى
2014-1980
انفصم
انشتبء
انشثُغ
انصُف
انخشَف

1.81
2.54
3.18
2.28

دذَثخ
2014-1970

انشيبدٌ
2014-1980

انُخُت
2014-1970

انشطجخ
2014-1970

2.33
3.10
4.57
3.35

1.84
2.48
2.75
2.08

2.66
4.21
4.87
3.43

2.04
3.02
2.98
2.13

المصدر :اعتمادا على بيانات الهيئة العامة لال نواء الجوية العراقية  ،بغداد .2014 ،

شكم ()2يُذًُ انتىصَغ انفصهٍ نًؼذالد سشػخ انشَبح (و/ثب) فٍ يذطبد يُطقخ انذساسخ نهًذح يٍ
()2014-1970
6.00
5.00
4.00

2.00
1.00
0.00
الصٌف

الخرٌف
الرطبة

النخٌب

الربٌع
الرمادي

حدثة

الشتاء
القائم

السرجر :باالعتساد عمى بيانات ججوؿ (.)3

ثالثاً .المعدل السنوي لسرعة الرياح في محافظة االنبار.

تختمف الخياح عؽ باقي عشاصخ السشاخ بكؾنيا أكثخ تغي اًخ فيي ال تيب بؾتيخه واحجه
لحا ىي عخضو لمتبايؽ مكانياً مؽ مشظقة الى أخخى و زمانياً مؽ شيخ الى آخخ ضسؽ السحظة
الؾاحجة و لكؾف ِ
ىحه السغيخات سخيعة فيي تختبط بذكل وثيق بتغيخ االسباب الخئيدية السؤثخة
( (028

م  /ثا

3.00
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فييا إذ يتزح لشا مؽ خالؿ معظيات ججوؿ ( )4إف السعجؿ الدشؾي لدخع الخياح لسحظات
الجراسة تترف بكؾنيا خفيفة الى معتجلة الدخعة في معغؼ فرؾؿ الدشة و يقدؼ تغيخ

اليابو عمى مشظقة الجراسة خالؿ السجد الدمشية ( )2014-1970مؽ
معجالت سخع الخياح
ّ
أعمى الى أوطأ سخعو  ،إذ سجل بالشخيب أعمى معجؿ سخعة رياح في مشظقة الجراسة بمغ
( 3.8ـ/ثا) بحكؼ استؾاء الدظح ندبياً مع قمة العؾارض التي تعيق الخياح و تقمل مؽ
سخعتيا ،أما محظة حجيثو فقج سجمت معجؿ سخعة رياح بمغ

( 3.3ـ/ثا) و ذلػ حّمت

ثانيا بعج محظة الشخيب مؽ حيث سخعة الخياح وفي الخطبة فقج سجل معجؿ سشؾي لمخياح بمغ

( 2.5ـ/ثا) ،أما القائؼ فقج سجل فييا بمغ ( 2.4ـ/ثا) في حيؽ سجمت الخمادي أدنى معجؿ

لدخع الخياح في محظات الجراسة بمغ ( 2.3ـ/ثا)  ،إذ نالحظ السعجالت الدشؾية لكيؼ الخياح
تدداد كمسا اتجيشا جشؾب مشظقة الجراسة نتيج ًة الرتفاع معجالت درجات الح اخرة و انبداط
الدظح و قمة العؾائق التزاريدية رغؼ أنيا تذيج تبايؽ مؽ محظة ألخخى ضسؽ السشظقة

الؾاحجة بحكؼ مؾقع و ارتفاع السحظة ،ومؽ خالؿ معظيات ججوؿ ( )4يتزح لشا إف

السحظات الؾاقعة الى الجشؾب سجمت أعمى معجالت سخعة رياح مقارن ًة بالسحظات الؾاقعة الى
الذساؿ فتتخاوح سخع الخياح بيؽ الخفيفة الى معتجلة الدخعة و ىحا ال يعشي عجـ تعخضيا الى
ىبؾب رياح سخيعة ال سيسا اثشاء مخور السشخفزات الخساسيشية إذ تتدبب في ىبؾب رياح

ليبات أو العرفات تتحخؾ بذكل لؾلبي و يسكؽ مذاىجتيا في
قؾية مفاجئة و سخيعة تدسى با ّ
االراضي الرحخاوية اذ تخفع الخماؿ والتخبة الى األعمى( ، )66ويؾضح الذكل ( )3معجالت
سخعة الخياح و تؾزيعيا الجغخافي في محظات مشظقة الجراسة.
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جذول ()4انًؼذالد انسُىَخ نسشػخ انشَبح (و/ثب) دست انًذد انضيُُخ نًذطبد يُطقخ انذساسخ نهًذح يٍ
()2014-1970
انشطجخ
انُخُت
انشيبدٌ
دذَثخ
انقبئى
انًذطخ
2014-1970
2014-1970
2014-1981
2014-1970
2014-1981
انفئخ
3.32
3.69
2.40
3.74
2.71
1981-1970
2.51
3.74
2.14
3.57
2.40
1981 – 1992
2.04
3.80
2.46
2.98
1.95
1992 – 2003
1.80
2.32
2.10
2.19
2.00
2003 – 2014
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شكل ()3منحنى التوزٌع السنوي نسشػخ انشَبح (و /ثب) وتغُشاتهب وفقب ً نهًذد انًؼتًذح نًذطبد يُطقخ
انذساسخ نهًذح يٍ ()2014-1970
4.00
3.00

1.00
0.00

3

4
الرطبة

2
الرمادي

النخٌب

1
القائم

حدثة

السرجر :باالعتساد عمى بيانات جدول (.(4

رابعا .اتجاه الرياح السائدة في محافظة االنبار .

اف تحميل طبيعة اتجاىات الخياح ليذ باألمخ الديل لرعؾبة تحجيج تأثيخات

الزغؾط السؾقعية الرغيخة التي ال تغيخ في خخائط الظقذ اليؾمية
الخياح بعجه عؾامل مشيا السؾقع الفمكي والجغخافي

()60

 ،اذ تتأثخ اتجاىات

( حخكة الذسذ الغاىخية) ومؾقعيا الحي

يتؾسط السدظحات السائية السجاورة ( البحخ الستؾسط  ،البحخ األحسخ ،بحخ قدويؽ ،الخميج

العخبي) وىحه أثخت عمي خاصية االكتداب والفقجاف الحخاري بيؽ اليابدة والساء التي تتحكؼ

في ارتفاع وانخفاض قيؼ الزغط الجؾي

()63

 ،والتي بجورىا تتحكؼ في سخعة واتجاه الخياح ،

ومؽ خالؿ معظيات ججوؿ ( )5والذكل ( )4يتبيؽ لشا اف معجؿ تكخار الخياح الذسالية في
محظة الخمادي بمغ ( )%19.1و الذسالية الذخقية بمغ ( )%5.3في حيؽ بمغت ندب تكخار
( (062

م  /ثا

2.00

الباحثة اخالص عبد القادر دامل

التغريات املناخية واثرها يف خصائص الرواح
يف حمافظة االنبار

أ.م.د .محيد رجب عبد احلكيم

اتجاىيا الذخقي ( )%4.7اما الجشؾبية الذخقية بمغ تكخارىا ( )%3.5بيشسا سجمت الخياح
الجشؾبية ندبة ( )%8.2اما الخياح الجشؾبية الغخبية بمغت ندبتيا ( )%5.3والخياح الغخبية

( )%6.7بيشسا الخياح الذسالية الغخبية بمغت ندبتيا ( )%21.9اما حالة الدكؾف بمغ في
محظة الخمادي ( ،)%25.3أما محظة حجيثة ومؽ خالؿ شكل ( )4يتبيؽ لشا اف ندبو تكخار
الخياح الذسالية فييا بمغ ( )%20.8بيشسا بمغت الذسالية الذخقية ( )%5.9والخياح الذخقية

( )%4.1بيشسا سجمت الخياح الجشؾبية الذخقية ما ندبتو ( )%3.3بيشسا بمغ تكخار االتجاه
الجشؾبي ( )%8.5و الجشؾبية الغخبية بمغت ندبتيا ( )%4.9والخياح الغخبية ( )%7.4اما

الذسالية الغخبية فشدبتيا( )%23.4وىؾ اعمى تكخار سجمتو ىحه السحظة اما حالة الدكؾف فقج
بمغت ندبتيا ( ، )%21.7اما ندبو اتجاىات الخياح السدجمة في محظة القائؼ يتبيؽ لشا مؽ
خالؿ ججوؿ ( )5والذكل ( )4اف الخياح الذسالية بمغت ندبة تكخارىا ( )%18.1والذسالية

الذخقية ( )%5بيشسا بمغت ندبة تكخار الخياح الذخقية ( )%4.3والجشؾبية شخقية بمغت ندبتيا
( )%3.3بيشسا بمغت الشدبة لمخياح الجشؾبية ( )%7.8والجشؾبية الغخبية ( )%4.6اما االتجاه

الغخبي والذسالي الغخبي فقج بمغت ندبتو ( )%22.1, 10.2بيشسا حالة الدكؾف بمغت ندبتيا

( ،)%24.6اما الشخيب فيتبيؽ اف ندبو اتجاه الخياح الذسالية لتمػ السحظة بمغ ()%16.9
واالتجاه الذسالي الذخقي ( )% 3.6وبيشسا سجل االتجاه الذخقي ما ندبتو( )%5.2والخياح

الجشؾبية شخقية ( )%5.9بيشسا الخياح الجشؾبية سجمت ( )%8.7والجشؾبية الغخبية ()% 8.9
بيشسا الغخبية كانت ندبتيا ( )%19.3اما االتجاه الذسالي الغخبي بمغ تك اخره ( )%14.1بيشسا

الدكؾف بمغت ندبتة ( ، )%17.4وفي الخطبة بمغ تكخار اتجاه الخياح الذسالية ()%16.7
واالتجاه الذسالي الذخقي ( )%3.3بيشسا الذخقية بمغت ندبتيا( )%5.1وبمغ تكخار الجشؾبية

شخقية ( )%5.2والجشؾبية ( )% 8.5في حيؽ الجشؾبية الغخبية بمغت ندبتيا ( ، )% 9.3اما

االتجاه الغخبي فيؾ االعمى تك اخ اًر بؾاقع ( )%20.6بيشسا ندبة الذسالية الغخبية
بمغت( )%11.9اما حالة الدكؾف سجمت ما ندبتو ( ،)%19.4كسا في الذكل(.)4
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جذول ()5يؼذل تكشاس انشَبح انسُىَخ انسبئذح ( )%فٍ يذطبد يُطقخ انذساسخ نهًذح ()2014-1970
المحطة

شمالٌة

شمالٌة
شرقٌة

شرقٌة

جنوبٌة
شرقٌة

جنوبٌة

جنوبٌة
غربٌة

غربٌة

شمالٌة
غربٌة

السكون

انشيبدٌ
دذَثخ
انقبئى
انُخُت
انشطجخ

19.1
20.8
18.1
16.9
16.7

5.3
5.9
5
3.6
3.3

4.7
4.1
4.3
5.2
5.1

3.5
3.3
3.3
5.9
5.2

8.2
8.5
7.8
8.7
8.5

5.3
4.9
4.6
8.9
9.3

6.7
7.4
10.3
19.3
20.6

21.9
23.4
22.1
14.1
11.9

25.3
21.7
24.6
17.4
19.3

السرجر :اعتسادا عمى بيانات الييئة العامة لألنؾاء الجؾية العخاقية  ،بغجاد .2014 ،
شكم (4

(

وسداد اتجبِ انشَبح انسبئذح وَسجتهب انًئىَخ نًذطبد يُطقخ انذساسخ نهًذح يٍ ()2014-1970

انًصذس  :ثبالػتًبد ػهً يؼطُبد جذول ()5

( (060

الباحثة اخالص عبد القادر دامل

التغريات املناخية واثرها يف خصائص الرواح
يف حمافظة االنبار

أ.م.د .محيد رجب عبد احلكيم

خامسا  .مؤشرات التغير المناخي في خصائص سرعة الرياح في محافظة االنبار .
تتبايؽ معجالت سخعة الخياح يؾمياً و شيخياً و فرمياً ،حيث اف طبيعة حخكتيا مؽ
حيث الدخعة تختمف شتاءا مسا ىي عميو صيفا نتيجة النخفاض الزغط الجؾي فؾؽ سيل

دجمة والفخات و ارتفاعو فؾؽ الجباؿ و اليزاب سبب تأثيخات السشخفزات الستؾسظية إذ
تديؼ سخعة الخياح في رسؼ و تحجيج حالة السشاخ الدائج زماناً و مكاناً فالسعجالت الذيخية

والفرمية والدشؾية لدخع الخياح لسشظقة الجراسة( ، )64تتبايؽ إذ يبمغ معجليا العاـ ( 2.54ـ/ثا)
وىحا التبايؽ ناتج عؽ تأثخ سخعة الخياح بعؾامل مشيا دوراف االرض حؾؿ نفديا ،و حخكة

الذسذ الغاىخية والتزاريذ و تؾزيع اليابذ والساء والجبيات اليؾائية ،ومعجؿ درجة الح اخرة،

و شجة السشخفزات الجؾية ،ومؽ خالؿ معظيات ججوؿ ( )2نالحظ أف محظة الشخيب سجمت

أعمى معجالت لدخعة الخياح ضسؽ مشظقة الجراسة إذ بمغ ( 3.79ـ/ثا) و تشخفض بكية
السعجالت عؽ ىحا الحج مدجمة أدنى السعجالت في محظة الخمادي بؾاقع ( 2.29ـ/ثا)،
وتتخاوح السعجالت في باقي السحظات بيؽ كال الحجيؽ ،أما أعمى معجؿ الذيخي لمخياح فقج

سجل في األشيخ الحارة مؽ الدشو تحجيجاً في شيخ تسؾز بسحظة حجيثة بسعجؿ ( 5.16ـ/ثا)
ثؼ تمتيا محظات (الشخيب ،القائؼ ،الخطبة) بؾاقع ( 3.21 , 3.55, 4.74ـ/ثا)  ،أما أدنى

السعجالت سجمت في محظة الخمادي بؾاقع ( .2.84ـ/ثا) و يخجع الدبب في زيادة سخعتيا

في شيخ تسؾز نتيجة الرتفاع الح اخرة و تبايؽ الزغط الجؾي التي تديج مؽ االضظخاب

الدظحي مسا يديؼ في زيادة سخعتيا ،أما خالؿ األشيخ الباردة فالخياح تسيل سخعتيا الى

التشاقص لتبمغ أدنى معجالتيا في تذخيؽ الثاني و كانؾف األوؿ ججوؿ ( )2ويعؾد الدبب الى
ىحا االنخفاض في كال الذيخيؽ الى االنخفاض في درجات الح اخرة وبالتالي ضعف عامل

تدخيؽ اليؾاء وعجـ حجوث تبايؽ في أنغسة الزغط الجؾي وضعف عسميات االضظخاب
الدظحي وباعتساد السجة األولى باعتبارىا سشة األساس لمسقارنة بيؽ السعجؿ العاـ لسحظات

الجراسة مع آخخ مجة مشاخية ( )2014-2003نجج أنو جسيع السحظات انخفزت فييا سخع
الخياح بسعجالت تخاوحت مؽ –1.8 , 2),ـ/ثا) في محظتي (القائؼ والخطبة) بالتؾالي ومؽ ( ,

.-2.10 2.19ـ/ثا) في محظتي (حجيثة والخمادي) أما محظة الشخيب سجمت ( 2.32ـ/ثا).
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اوالً .المعدالت الشهرية لسرعة الرياح و تغيراتها في محافظة االنبار.
 -1التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر كانون الثاني.
مؽ خالؿ شكل( )5يتزح لشا أف محظات الجراسة في ىحا الذيخ تذيخ الى أف سخعة

الخياح تتجو نحؾ االنخفاض بيؽ معجؿ سشة االساس(السجة األولى) ومعجؿ آخخ مجة (-2003
 )2014حيث سجمت محظة الشخيب أعمى معجؿ لمخياح خالؿ ىحا الذيخ بؾاقع (0.89

ـ/ثا) ،تمتيا في ذلػ محظة القائؼ بؾاقع ( 0.29ـ/ثا) تمتيا بعج ذلػ محظة الخمادي مدجمة
معجؿ سخعة رياح لشفذ السجة بؾاقع ( 0.21ـ/ثا) ،أما أدنى معجؿ لدخعة الخياح خالؿ ىحا

الذيخ ولشفذ السجة في محظتي حجيثو والخطبة بؾاقع ( - 0.18، - 0.15ـ/ثا) عمى التؾالي،
ويخجع سبب انخفاض معجالتيا ليحا الذيخ نتيجة انخفاض درجة الح اخرة التي تحؾؿ دوف

حجوث اضظخاب سظحي لميؾاء.
شكل ()5معدالت سرعة الرٌاح (و/ثب) لشهر كانون الثانً وتغٌراتها فً محطات الدراسة

المصدر :باالعتماد على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية (قسم
المناخ) ،بغداد .2014 ،

( (064

الباحثة اخالص عبد القادر دامل

التغريات املناخية واثرها يف خصائص الرواح
يف حمافظة االنبار

أ.م.د .محيد رجب عبد احلكيم

 -2التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر نيسان.

تسيل سخعو الخياح ليحا الذيخ نحؾ الديادة في معجالتيا مقارنو بذيخ كانؾف الثاني

لبعض السحظات وىحا يعؾد بدبب لالرتفاع بسعجالت درجات الح اخرة وضعف تأثيخ مخاكد
الزغط العالي ،اذ يحجث خالؿ ىحا الذيخ تغيخ في السشخفزات الزغظية اذ تتخاجع

مشغؾمات الذتاء وتتقجـ مشغؾمات الريف مدببو اضظخاب ندبي لمظقذ حيث شيجت بعض

السحظات تخاجع واضح في معجالت الخياح حيث سجل بسحظة حجيثو ادنى معجالتيا مؽ
خالؿ مقارنة سشة االساس مع اخخ مجة ( )2014-2003بؾاقع ( - 0.03ـ/ثا) ثؼ تمتيا في

ذلػ محظات (الخمادي ،الشخيب ،والخطبة) بؾاقع ( - 0.37،- 0.11 ،0.05ـ/ثا) عمى

التؾالي ،اما اعمى معجؿ لدخعة الخياح خالؿ ىحا الذيخ و خالؿ نفذ السجة الدمشية فقج سجمت
محظة القائؼ ( 1.67ـ/ثا) وعميو يسكؽ القؾؿ اف سبعيشات القخف الساضي شيجت فيو اغمب
محظات مشظقو الجراسة انخفاض في سخعة الخياح عؽ معجالتيا العامة كسا يتزح ذلػ مؽ

خالؿ شكل(.)6

شكم ()6يؼذالد سشػخ انشَبح (و/ثب) نشهش َُسبٌ وتغُشاتهب فٍ يذطبد انذساسخ

السرجر :باالعتساد عمى بيانات الييئة العامة لألنؾاء الجؾية والخصج الدلدالي  ،قدؼ السشاخ ، ،بغجاد .2014 ،
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 -3التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر تموز.
سجمت الخياح ليحا الذيخ مقارنة بذيخ حديخاف و آب انخفاض ندبي عؽ معجالتيا

العامة في معغؼ محظات الجراسة ففي حجيثو سجل اعمى معجؿ لدخعة الخياح بسقارنو سشة

االساس ( )1982-1970مع آخخ مجة ( )2014-2003شيجت ىحه السحظة اتجاىاً عاماً
نحؾ الديادة بؾاقع ( 1.02ـ/ثا) ،أما أدنى معجؿ ليحا الذيخ سجل بالشخيب بؾاقع (- 0.19

ـ/ثا) ثؼ تمتيا بكية السحظات التي شيجت انخفاضاً في سخعة الخياح بسقارنة سشة االساس مع
آخخ مجة (القائؼ  ،الخمادي  ،والخطبة) بؾاقع ( 0.11، 0.54 ، 0.08ـ/ثا) شكل (.)7
انشكم ()7ػذالد سشػخ انشَبح (و/ثب) نشهش تًىص وتغُشاتهب فٍ يذطبد انذساسخ

السرجر :باالعتساد عمى بيانات الييئة العامة لألنؾاء الجؾية والخصج الدلدالي  ،قدؼ السشاخ  ،بغجاد ،

 -4التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر تشرين االول.

.2014

خالؿ ىحا الذيخ شيجت معجالت سخعة الخياح تجني واضح في سخعتيا وذلػ بدبب

االنخفاض قيؼ الح اخرة اذ سجل في حجيثو اعمى معجؿ رياح عؽ معجؿ سشة االساس (السجة
االولى) مقارنة مع آخخ مجة مشاخيو بؾاقع

( 0.48ـ/ثا) ثؼ تمتيا في ذلػ محظة الشخيب

بؾاقع ( 0.42ـ/ثا) ،اما باقي محظات مشظقة الجراسة فقج سجمت انخفاض في معجالت سخع
الخياح (القائؼ ،الخمادي ،الخطبة) عمى بؾاقع ( 0.33 , 0.34, 0.22ـ/ثا) ويؾضح الذكل()8

ادنى معجالت لمخياح خالؿ ىحا الذيخ في جسيع السحظات مقارنة مع جسيع اشيخ الدشو،

لحلػ فالخياح مؽ العشاصخ السشاخية السعقجة حيث ال تعج معجالتيا عمى الرعيج الذيخي
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والفرمي والدشؾي مؤش اًخ دقيقا ليا النيا متغيخة الدخعة و ىي ال تيب عمى وتيخه واحجه بل
تكؾف متبايشة مكانياً مؽ مشظقو الى اخخى و زمانياً عمى السدتؾى الذيخي والدشؾي والفرمي

ضسؽ السحظة الؾاحجة وتعج ىحه الستغيخات سخيعة و تختبط باألسباب الخئيدية الستحكسة فييا ،
ومؽ ىحه الجراسة ندتشتج تبايؽ واضح في السعجؿ الذيخي و الدشؾي لمخياح وىحا ناتج بدبب
عؾامل مشيا تأثيخ سخعة الخياح بسجسؾعة مؽ العؾامل مشيا التبايؽ الحخاري و تأثيخ الجبيات

اليؾائية ،وانبداط الدظح وقمة العؾائق التزاريدية رغؼ انيا متبايشة مؽ محظو الى اخخى
ويعؾد الدبب الى مؾقع و ارتفاع السحظة ،واف االتجاىات الذيخية لدخع الخياح تتجو نحؾ

االنخفاض عؽ معجالتيا العامة إذ شيجت مجة الجراسة مؽ ( )2014-1970ميل واضح نحؾ

االنخفاض شسل جسيع السحظات شكل (.)8

شكل ()8معدالت سرعة الرٌاح (و/ثب) لشهر تشرٌن األول وتغٌراتها فً محطات الدراسة

السرجر :باالعتساد عمى بيانات الييئة العامة لألنؾاء الجؾية والخصج الدلدالي  ،قدؼ السشاخ  ،بغجاد .2014 ،

ثانياً .المعدالت السنوية لسرعة الرياح وتغيراتها في منطقة الدراسة.

اف التغيخات الحاصمة في معجالت سخعو الخياح يختمف عؽ التغيخات الحاصمة في

عشاصخ السشاخ االخخى ونالحظ مؽ خالؿ معظيات ججوؿ ( )6وخخيظة ( )3عشج االعتساد
عمى تمػ السعجالت لمسقارنة بيؽ التغيخات الحاصمة بيؽ السجد السعتسجة مقارنة مع آخخ مجة
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مشاخيو ( )2014-2003إذ تبيؽ أف ىشاؾ اتجاىاً عاماً نحؾ تشاقص معجالت سخعة الخياح
وانحخافيا عؽ السعجؿ العاـ في جسيع محظات الجراسة ،إذ سجمت السجة االولى في محظة

القائؼ ( 0.31ـ/ثا) مقارنة بالسجة الثانية ،و عشج مقارنو السجة الثانية ( 0.45ـ/ثا) مع السجة
الثالثة ،و السجة الثالثة ( - 0.05ـ/ثا) مقارنة مع آخخ مجة  ،فقج بمغ معجليا العاـ خالؿ السجة

مؽ عاـ ( )2014-1970بمغ ( 2.54ـ/ثا) و ىحا يذيخ الى تغيخ سخعة الخياح تتجو نحؾ
االنخفاض مقارنو مع آخخ مجة مشاخيو ،اما حجيثو فقج سجمت السجة االولى( 0.17ـ/ثا)
مقارنة مع السجة الثانية ،و سجمت السجة الثانية ( 0.59ـ/ثا) مقارنة بالسجة الثالثة  ،وسجمت

السجة الثالثة ( 0.79ـ/ثا) مقارنة مع آخخ مجة مشاخيو ،اما محظة الخمادي فقج سجمت سخع

الخياح خالؿ السجة االولى( 0.26ـ/ثا) مقارنة مع السجة الثانية ،و سجمت السجة الثانية (0.32

 ـ/ثا) مقارنة مع السجة الثالثة ،و سجمت السجة الثالثة ( 0.36ـ/ثا) مقارنة مع آخخ مجةمشاخيو وىحا يبيؽ تشاقص سخعتيا خالؿ السجد الدمشية وبمغ معجليا العاـ في تمػ السحظة و

خالؿ السجة ( )2014-1970بمغ ( 3.34ـ/ثا)،اما محظة الشخيب فقج سجمت سخع الخياح
خالؿ السجة االولى ( - 0.05ـ/ثا) مقارنة مع السجة الثانية ،وسجمت السجة الثانية (- 0.66

ـ/ثا) مقارنة مع السجة الثالثة ،وسجمت السجة الثالثة ( 1.48ـ/ثا) مقارنة مع آخخ مجة مشاخيو،
وقج بمغ السعجؿ العاـ لدخعة الخياح في تمػ السحظة ( 3.79ـ/ثا) ،اما محظة الخطبة فقج

سجمت سخعة الخياح خالؿ السجة االولى ( 0.81ـ/ثا) مقارنة مع السجة الثانية ،و سجمت السجة

الثانية ( 0.47ـ/ثا) مقارنة مع السجة الثالثو ،اما السجة الثالثو سجمت ( 0.24ـ/ثا) مقارنة مع
آخخ مجة مشاخيو وبمغ السعجؿ العاـ لتمػ السحظة ( 2.54ـ/ثا)  ،وكسا مؾضح ذلػ في الذكل

(.)9
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انًذح
1981 -1970
1993 - 1982
2003 -1993
2014 – 2003
انًؼذل
يؼذل اخش يذح
يقذاس انتغُش
َسجخ انتغُش

يف حمافظة االنبار

جذول ()6انًؼذالد انسُىَخ نسشػخ انشَبح (و/ثب ) وتغُشاتهب
انُخُت
انشيبدٌ
دذثخ
انقبئى
3.69
2.40
3.74
2.71
3.74
2.14
3.57
2.40
3.80
2.46
2.98
1.95
2.32
2.10
2.19
2.00
3.79
2.29
3.34
2.45
2.32
2.10
2.19
2.00
1.47
0.18
1.14
0.45
38.83
8.04
34.23
18.49

انشطجخ
3.32
2.51
2.04
1.80
2.54
1.80
0.74
29.19

السرجر :اعتسادا عمى بيانات الييئة العامة لالنؾاء الجؾية العخاقية  ،بغجاد .2014 ،

شكم ()9االتجبِ انخطٍ انؼبو نسشػخ انشَبح انسُىَخ (و/ثب) وتغُشاتهب فٍ يذطبد انذساسخ

السرجر :باالعتساد عمى بيانات ججوؿ (.)6
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خشَطخ ( )3أقبنُى انتغُش انسُىٌ فٍ يؼذالد سشػخ انشَبح (و/ثب) فٍ يذطبد انذساسخ نهًذح يٍ (2014-
)1970

السرجر :عسل الباحثة باالعتساد عمى بيانات الييئة العامة لألنؾاء الجؾية والخصج الدلدالي  ،قدؼ السشاخ  ،بغجاد

.2014 ،

االستنتاجات Conclusion

 -1شيجت مشظقة الجراسة اتجاىاً واضحاً في ازدياد تأثيخ التغيخات السشاخية في الدشؾات
األخيخة وىحا يذسل أغمب العشاصخ السشاخية سيسا عشرخ الخياح مؽ حيث الدخعة واالتجاه.

 -2شيجت الخياح مؽ حيث الدخعة واالتجاه تبايؽ واضح في محظات الجراسة في معجالتيا

الذيخية والفرمية والدشؾية فقج سجمت محظة حجيثة خالؿ السجة األولى ()1981-1970
أعمى معجالت سخعة رياح بمغ ( 3.74ـ/ثا) بيشسا سجمت محظة الخمادي أدنى الكيؼ بؾاقع ( 2.

 40ـ/ثا) لتتخاوح قيؼ معجالت السحظات الباقية بيؽ كال الحجيؽ  ،اما السجة األخيخة السستجة
( (002
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مؽ ( )2014-2003فقج سجمت محظة الشخيب اعمى السعجالت بؾاقع ( 2.32ـ/ثا) تمتيا في

ذلػ محظة محظة حجيثة بؾاقع ( 2.19ـ/ثا) بيشسا سجمت محظة الخطبة أنى معجؿ سشؾي

لدخعة الخياح بمغ ( 1.80ـ/ثا) وىحا ما يذيخ الى انخفاض واضح في معجالت سخع الخياح
بيؽ السجة األولى( )1981-1970والسجة األخيخة (.)2014-2003

 -3تؤشخ السعجالت الذيخية والفرمية والدشؾية لدخعة الخياح وتغيخاتيا في محظات مشظقة

الجراسة م يل واضح نحؾ االنخفاض فقج سجمت محظة القائؼ خالؿ السجة األولى (1982-

 )1970قيؼ بمغت ( 2.71ـ/ثا) بيشسا في السجة األخيخة ( )2014-2003سجمت قيؼ بمغت
( 2. 00ـ/ثا) بانخفاض بمغ ( 0. 71ـ/ثا) وىحا الحاؿ يشظبق عمى باقي محظات الجراسة.

 -4سجمت قيؼ السؤشخات االنحجار الخظي بيؽ سخعة الخياح ومجسؾع قيؼ االمظار في مشظقة

الجراسة أتجاه نحؾ االنحجار الدالب لكل مؽ شيخ كانؾف الثاني ونيداف و تذخيؽ االوؿ
والسعجؿ العاـ اي اف زيادة معجالت سخعة الخياح تعسل عمى تقميل كسية االمظار في مشظقو

الجراسة .

 -5أف التؾزيع السكاني لدخعة الخياح في مشظقة الجراسة يتدؼ بالتحبحب صعؾداً وندوالً عبخ
سشؾات الدمدمة الدمشية السعتسجة في الجراسة  ،اذ تؤشخ معجالتيا ميل واضح نحؾ االنخفاض

وفي جسيع محظاتيا السشاخية.

 -6انعكدت الحقائق التي تؾصمت الييا الجراسة والستعمقة بسؤشخات التغيخ السشاخي لعشرخ
الخياح في مشظقة الجارسة بالتدامؽ مع ارتفاع معجالت درجات الح اخرة وتشاقص كسيات االمظار
وزيادة معجالت قيؼ التبخخ ،عمى خرائص الؾضع الييجرولؾجي عسؾماً مسا انعكذ سمباً عمى

كسية السياه الدظحية ونؾعيتيا.

التوصيات Recommendation

 -1ضخورة التعامل مع التغيخات السشاخية بججية أكثخ ،وعجـ االكتفاء بؾصف الغاىخة ،او
التغاضي عشيا فيي مذكمة عالسية  ،البج مؽ االحتخاز مشيا وعجـ االكتفاء بالقؾؿ انشا بسشأى
مؽ تأثيخاتيا الدمبية .
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 -2اتخاذ تجابيخ عسمية لسؾاجية أسباب وآثار التغيخات السشاخية عمى السؾارد السائية بكافة
اشكاليا ،عبخ تذخيعات قانؾنية وإجخاءات رقابية فاعمة مؽ شأنيا اف تخدع الستدببيؽ بتمؾث

البيئة وخرؾصاً مؾارد السياه  ،فزالً عؽ تظؾيخ الؾعي البيئي عمى السدتؾييؽ الفخدي
والجساعي .

 -3رفع الجاىدية في السؤسدات الحكؾمية ذات العالقة لسؾاجية مؾجات الجفاؼ صيفاً،
وحراد مياه الديؾؿ شتاءاً ،بغية االستفادة مؽ السؾارد السائية الستاحة الى اقرى حج مسكؽ.
 -4البجء بتشفيح خظؾات فعمية في مجاالت التخبية والتعميؼ واالعالـ والبحث العمسي لغخض

معالجة عاىخة التغيخ السشاخي بججية اكبخ وبياف تأثيخاتيا الدمبية في مختمف األصعجة حاض ًاخ
ومدتكبالً.

 - 5وضع الخظط والجراسات التجخيبية في كيفية التعاطي مع الديشاريؾىات السحتسمة لمتغيخ
السشاخي ،وبخاصة في قظاعي الدراعة والسياه.

 -6تؾسيع انذظة الييئة العامة لألنؾاء الجؾية العخاقية عمى شبكة (االنتخنت) لتدييل امكانية
الحرؾؿ عمى البيانات السشاخية الستعمقة بالعخاؽ او الجوؿ االقميسية سيسا التي تؾفخىا مشغسة

االنؾاء العالسية )W.M.O(.
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