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 :الممخص
مناخ االرض ف وتأثيراتيا أمرا حيويًا وجوىرياً تعد دراسة التغيرات المناخية 

في حالة تغير مستمر واف لذلؾ التغير تأثيرات ومخاطر ال يمكف التغاضي 
عنيا، كوف العراؽ وبضمنو منطقة الدراسة ليس بمعزؿ عف ىذا التغير اذ 
تشير الدالئؿ أف مناخ العراؽ شيد تغيرات واضحة فيو لـ يكف بيذا الشكؿ 

بحث ليسمط الضوء الذي ىو عميو اليـو ، ومف ىذا المنطمؽ جاء ىذه ال
عمى موضوع حيوي وىو الربط بيف تغير عناصر المناخ وظواىره سيما 
عنصر الرياح مع توضيح أسباب ىذا التغير ودالئمو مف خالؿ النتائج التي 

موضوع ال نا ليذا ومف ىذا المنطمؽ جاء اختيار  البحث،توصؿ الييا 
الحصائي مستندًا اعتمد البحث عمى الجانب التحميمي والتبايف ذلؾ األثر و 

مناخية اعتمدتيا الباحثة تـ اختيارىا  ( محطات5)في ذلؾ إلى بيانات
حديثة ،  ،القائـ  متمثمو بمحطات بحسب موقعيا مف منطقة الدراسة 

توفر البيانات المناخية عنيا عبر فضال عف النخيب و الرمادي ، الرطبة ، 
  .(1970-2014سمسمة زمنية ممتدة مف )
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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 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. 

 

Keywords: 

climate change 

climate fluctuations 

environmental system. 

 

 

©Authors, 2020, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)8888 ) 
 

        .  (Introduction)مقدمة لا
منذ القدـ وحتى  وابرزىامف التحديات البيئية التي يواجييا العالـ  يةالمناخ اتتغير ال تعد

االنساف تضر بالتي  فيي مشكمةالتغيرات المناخية بمجمؿ عناصرىا وظواىرىا فيومنا ىذا ، 
المختمفة ، لذا تعد  ونشاطاتوولما كاف المناخ ييتـ بمشاكؿ اإلنساف ة عمى حدا سواء بيئالو 

بمختمؼ  استحوذت عمى اىتماـ العمماء وتأثيراتيا أمرا حيويًا وجوىرياً دراسة التغيرات المناخية 
أف مناخ  معنيو بالبيئةواالقميمية ال عالميةوالمنظمات ال بحاثاكدت مراكز اال تخصصاتيـ ، اذ

، ال يمكف التغاضي عنياتأثيرات ومخاطر  االرض في حالة تغير مستمر واف لذلؾ التغير
واسعة مف اقاليـ شأنو في ذلؾ شأف   ياليس بمعزؿ عن وبضمنو منطقة الدراسة العراؽكوف 

 بمجممة العراؽ مناخجي أف دالئؿ التاريخ والبيولوجي والجيولوجي والييدرولو  حيث افالعالـ ، 
اليوـ ، ومف ىذا المنطمؽ جاء  ىو عميو كف بيذا الشكؿ الذييلـ  وفي واضحة تغيرات شيد
الضوء عمى موضوع حيوي وميـ وىو الربط بيف تغير عناصر المناخ  ليسمط البحثىذه 

مو مع توضيح أسباب ىذا التغير ودالئعنصري الرياح  الحاصمة فيالتغيرات  سيماوظواىره 
 النتائج التي توصؿ ليا البحث.مف خالؿ 

  . (Research  Problem)مشكمة البحث 
جاءت ىذه المشكمة واثارىا الواضحة دافعًا لدراسة ىذا الموضوع انطالقًا مف حقيقة    

منطقة  وانعكاسات ذلؾ عمىعنصر الرياح  فيأثرىا  مفادىا ما دالالت التغيرات المناخية وما
 وعميو تكمف مشكمة البحث باآلتي : الدراسة ؟ 

 مشاكؿ ثانوية تتمثؿ باالتي : زاذ يمكف إبرا
ىؿ تتوفر مؤشرات واضحة لتغيرات مناخية في منطقة الدراسة ؟ وما أسباب ذلؾ 1.

 التغير؟ وىؿ تمثؿ انعكاسًا لمتغير المناخي العالمي ؟
يث السرعة ما اتجاه وطبيعة مؤشرات التغير في خصائص عنصر الرياح مف ح2. 

 واالتجاه مكانًا وزمانًا ؟. 
كيؼ أثر تغير المناخ في معدالت سرع الرياح وما دالئؿ ذلؾ التغير وىؿ يمكف  3.

 قياسيا احصائيًا ؟
ىؿ لمتغير المناخي تأثير سمبي عمى النشاط البشري في منطقة الدراسة وما األثار  4.

 المترتبة جراء ذلؾ التغير ؟ 
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  : Research Hypothesis))فرضية البحث 
تغير المناخ وانعكاس هنالك عالقة بين تمثمت باالتي :  ة رئيسةفرضي ةالباحث تضعو 

 غتصي لذافي منطقة الدراسة . ذلك التغير عمى خصائص الرياح ونشاطات األنسان 
 -:باآلتي تمثمتفرضيات ثانوية 

اف ، بمعنى عابر لمحدود كونو تغير المناخب وبضمنو منطقة الدراسة يتأثر العراؽ 1.
 .االوؿ ىو نتيجة الثاني

التغير المناخي يعد احد أسباب معدالت سرعة واتجاه الرياح  و وجود تغيرات في  2.
 .تمؾ التغيرات

الذي  لتغير المناخ سرعة الرياح انعكاساً مكاني في خصائص الزماني و ال التبايف 3.
 تشيده منطقة الدراسة.

 :  (Research 0bjective) البحث هدف  
  -:أيجازىا عمى النحو اآلتيىداؼ التي يمكف ارتكزت الدراسة عمى عدد مف األ

أىمية موضوع البحث مف جية ، فضاًل عف محاولة الوصوؿ الى تفسيرات ليا  1.
 تتماشى مع الواقع المناخي الحالي الذي تشيده منطقة الدراسة والعالـ مف جية أخرى. 

التغير في مناخ منطقة الدراسة مف خالؿ مقارنة المدد زمنية الكشؼ عف معطيات 2. 
العاـ لخصائص عنصر الرياح و تتبع سيرىا الزمني خالؿ  هالمعتمدة  لمعرفة وبياف االتجا

 المدة الكمية ليا مف جية و تفسيرىا باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية مف جية أخرى.
ف جية والتغير الحاصؿ في معدالت أيجاد عالقة ارتباط بيف التغيرات المناخية م 3.

 سرعة وأتجاه الرياح           ) مكانًا وزمانًا ( في منطقة الدراسة.
طبيعة النشاط البشري  و  عمى الرياح معرفة تأثير التغيرات المناخية في عنصر  4.

ائج التي أمكانية التنبؤ بيا لرسـ صورة مستقبمية لمواقع المناخي لمنطقة الدراسة بناءًا عمى النت
 تـ التوصؿ الييا.

   .(Study Zone)حدود منطقة الدراسة 
وتشمؿ محافظة االنبار وىي إحدى محافظات العراؽ وأكبرىا  الحدود المكانية:1.

%( مف العراؽ البالغة مساحتو 31حوالي) 2( كـ138.501مساحة تبمغ مساحتيا الكمية )
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 - °30.5)تقع منطقة الدراسة بيف دائرتي عرض تقع في قسمو الغربي 2( كـ438.317)
39)( شمااًل وخطي طػػػوؿ 35°

°
 - 44

°
  (1وخريطة ) (1)شرقا جدوؿ (

وتتمثؿ بالبيانات المتعمقة بعنصر الرياح المسجمة  في محطات  الحدود الزمانية :2. 
خريطة رقن  (2014-1970الدراسة )القائـ ، حديثة ،الرمادي، الرطبة ، النخيب( لممػػدة مف )

المدد بيف  مقارنة واجراء بحسب مدد تسجيميا  بيانات الرصد المناخي اعتمادتـ اذ  (2)
ذلؾ  وانعكاس الحاصؿ في خصائص عنصر الرياحالتغير  لمعرفة مقدار الزمنية المعتمدة

 .منطقة الدراسة مناخ خصائص عمى 
 (موقع منطقة الدراسة بالنسبة لمعراق1خريطة )

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

 انًعتًذح فٍ انذراسخ ويذح انرصذ (انًذطبد انًُبخُخ1جذول )

خط انطىل  دائرح انعرض )شًبالً( انتسجُم انًُبخٍ انًذطخ د

 )شرقبً(

االرتفبع عٍ يستىي سطخ 

 انجذر)و(

 8   -  34 1981-2014 انقبئى 1
-

  41 -  41
-

  177 

 07  -  43 1970-2014 دذَثخ 2
-
   42 – 37

-
  108.7 
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25  -  33 1981-2014 ريبدٌ 3
 -

  43  - 18
-

  48 

2  -   33 1970-2014 انرطجخ 4
-

  40 -  17
-

  630 

2   - 32 1970-2014 انُخُت 5
-

  42 -  15
-

  305 

، بيبنبت )غير هنشىرة(،  والرصذ الزلزالي العراقية ، بغذاد الهيئة العبهة لألنىاء الجىية الوصذر: ببالعتوبد على بيبنبت

 .2014بغذاد ،

 (يىاقع انًذطبد انًُبخُخ فٍ يُطقخ انذراسخ2خرَطخ )

 
 
 

 
        

 

 

 

 

 
  

                  

(، اعتوبداً على خريطة الهيئة العبهة لألنىاء الجىية ، اطلش هنبخ GISالوصذر: ببصتخذام برنبهج )             

 . 2007العراق، 

 . والعوامل المؤثرة فيها،  خصائصها - الرياحاوال. 
الرياح )ىي حركة اليواء األفقية عمى سطح االرض و يتحكـ الضغط الجوي تحكمًا 

الضغط المرتفع نحو  اكفامتيب مف  حيثمباشرًا في حركتيا مف حيث اتجاىاتيا و سرعتيا 
،  (0)يتحدد اتجاىيا الفعمي حسب مواقع الضغط المرتفع والمنخفض( اذالضغط المنخفض 

المسؤولة فيي وىي احد عناصر المناخ الرئيسية و تعد بمثابة المنظـ الرئيسي لمغالؼ الجوي، 
 عف حدوث الظواىر الجوية كافو مف خالؿ تسوية درجو الحرارة و الرطوبة و الضغط

الغالؼ الجوي بتوزيع الحرارة و الرطوبة عمى جيات االرض  يقوـوعف طريؽ الرياح ( 0)الجوي
المختمفة  كما و تؤثر الرياح مف خالؿ تفاعميا مع العناصر االخرى عمى راحة وصحة 
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االنساف إذ يكوف ليا دور إيجابي مف خالؿ شعور االنساف بالراحة و دور سمبي مف خالؿ 
 ومقدار االنساف األمراض، و تؤثر الرياح في التوازف الحراري لجسـ ظيور و انتشار بعض

في التموث البيئي الناتج بفعؿ العوامؿ الطبيعية  دورىا الكبيرفضاًل عف ، درجة حرارة اليواء 
 مف المواقع بفعؿ عمميات االحتراؽ ينتج مف مموثات ، وما( 8)بالعواصؼ الترابية  ممثمة

  .بحسب سرعتيا و اتجاىيا اماكف اخرىبنقؿ تمؾ المموثات الى  الرياح تسيـالصناعية، إذ 
 محافظة االنبار التوزيع الجغرافي لسرعة الرياح في -ثانيا

 ،ف،تتباي (8)الزمفقطعيا اليواء المتحرؾ في وحدة يتعني سرعة الرياح المسافة التي 
منطقة الدراسة زمانًا و مكانًا خالؿ اليـو الواحد و أف سرعة  بضمنوسرعة الرياح في العراؽ و 

الرياح تزداد خالؿ النيار سيما عند الظييرة وذلؾ بسبب تنامي الحركة االضطرارية لميواء 
السطحي و تزايد نشاط تيارات الحمؿ و ىذا سوؼ يساعد عمى نشوء حركو بيف الطبقات 

تصاحب تمؾ العممية انتقاؿ الحركة مف األعمى  العميا و السفمى لمغالؼ الجوي و كذلؾ سوؼ
، اما اثناء الميؿ فأف سرعة (5)الى تزايد سرعة الرياح السطحية بدورة الى األسفؿ وىذا يؤدي
بذلؾ و اليواء المالمس لسطح االرض اكثر بروده و كثافو و وزنًا  الفالرياح تعود الى التباطؤ 
في سرعة الرياح خالؿ أشير  واضح  تبايف نمحظ( 2جدوؿ) معطياتتقؿ سرعو الرياح، ومف 

 مف عناصر المناخ، والرياح الضغط الجوي قيـ السنو تزداد صيفًا و تقؿ شتاًء بسبب ارتفاع
التي تقاس يوميًا مف حيث السرعة واالتجاه لمعرفة حالة المناخ و  ذات الخصائص المعقدة

 -النحو التالي:، لذا ستدرس خصائص الرياح في منطقة الدراسة عمى (6)السائد
 محافظة االنبار. المعدل الشهري لسرعة الرياح في .1
إف سرعة الرياح ال تكوف عمى وتيره واحده بسبب اختالؼ طبوغرافية السطح و    

( المعدالت الشيرية لسرعة 2مواقع المحطات و قمة الغطاء النباتي وتوضح معطيات جدوؿ )
مكانيًا بيف محطات الدراسة، و زمانيًا بحسب أشير السنو بيدؼ  موزعةمنطقة الدراسة لالرياح 

إذ تـ دراسة كؿ محطو ، يؽ لسرع الرياح في محطات االنبار المناخية دق فيـالوصوؿ الى 
( المعدؿ الشيري لسرعة الرياح، فقد 1عمى حده  و نبدأ مف محطة القائـ إذ يوضح شكؿ )

، في ذلؾ أشير)مايس تمتو( و ثا/ـ3.55رياح بمغ ) سجؿ شير تموز أعمى معدؿ سرعة
 2.88، 3.14، 2.86) آب( والتي مثمت المستوى الثاني لمعدؿ سرعة الرياح بواقع ، حزيرف

( تالىا شير ثا/ـ 1.66تشريف الثاني) ت في( أما أدنى سرعة رياح في المحطة كانثا /ـ
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أما باقي األشير فقد  عمى التوالي (ثا/ـ 1.84،  1.73)بواقع كانوف االوؿ وتشريف االوؿ
)كانوف الثاني، شباط، اذار، نيساف،  سجمت معدالت مقاربو في سرعة الرياح ممثمو بأشير

  2.14، ، 2.66، 2.59، 2،2.38 ،04) ايموؿ( و التي مثمت المستوى الثالث بمعدؿ بمغ
لمحطة إذ أف نفس ىذه األشير تأثرت بأعمى معدالت سرعة الرياح في ىذِه ابالتوالي ، ( ثا/ـ

مف باقي أشير السنو مما يشير الى العالقة الوثيقة بيف ارتفاع درجات الحرارة و الزيادة في 
موقع المحطة الجغرافي في الجزء الغربي مف منطقة الدراسة ل وكذلؾمعدالت سرعة الرياح 

إذ كاف لطبيعة السطح و انبساطو و انفتاح المنطقة مف  سرعتياكاف لُو األثر الياـ في زيادة 
جية الغرب عمومًا ممثمو باليضبة الغربية و قمة العوارض الطبيعية مما قمؿ مف أثر 

اما في محطة ، الرياح فضاًل عف قمة الغطاء النباتي والتضاريس األرضية في التقميؿ مف سرع
شكؿ الفي توزيعيا خالؿ أشير السنو، كما في حديثو نجد أف سرعة الرياح تبدو أكثر انتظامًا 

( يميو في ذلؾ حزيراف، ثا/ـ 5.16( إذ سجؿ شير تموز أعمى معدؿ سرعة الرياح بمغ )1)
( عمى التوالي وىذا يرتبط بارتفاع درجات الحرارة خالؿ ثا/ـ 4.35، 4.79) عػػػػػآب بواق
( يميو ثا/ـ 2.24) بمغتوؿ أما أدنى سرعة رياح سجمتيا حديثو كانت في كانوف اال، الصيؼ

أشير)تشريف االوؿ، كانوف الثاني، شباط،  لتسجؿ( ثا/ـ 2.29)بواقعشير تشريف الثاني 
  2.45،2.80 ، 2.52 )ت معدالتياغماح بػػػػػػػػػػػػي سرعة الريػػػػػنيساف، مايس( ارتفاعًا تدريجيًا ف

الصيؼ و يوضح  أشير تتزداد كمما اقترب يا( عمى التوالي إذ نالحظ انثا/ـ  2.32،3.75 ،
أما محطة ،( المعدالت الشيرية لسرعة الرياح في محطة حديثو1شكؿ )المنحنى التوزيع في 

( وىذا يعطي دليؿ واضح ثا/ـ 2.84) بواقعمرياح في تموز لالرمادي بمغ أعمى معدؿ شيري 
تأثر  كما ات رعة الرياح، سفي زيادة العمى العالقة الطردية بيف ارتفاع درجات الحرارة و 

منخفض الموسمي كونو يعد عاماًل خارجيًا يسيـ بشكؿ واضح الالقطر خالؿ أشير الصيؼ ب
، أما أدنى سرعة رياح سجمت فييا كانت في تشريف االوؿ بواقع فييافي تغير سرعة الرياح 

رارة إذ كمما ( وىذا يشير ايضًا الى العالقة بيف سرعة الرياح و معدؿ درجات الحثا/ـ 1.72)
انخفضت درجة الحرارة قمة سرعة الرياح والعكس صحيح، كما شيد التوزيع الشيري تغيرًا في 

 2.41( في حيف سجؿ شير شباط )ثا/ـ 1.97)نحوكانوف الثاني بمغ في معدؿ سرعة الرياح 
( اما شيري ثا/ـ 2.48( لينخفض المعدؿ في نيساف الى )ثا/ـ 2.56( و في شير آذار )ثا/ـ

( و ذلؾ ثا/ـ 2.82، 2.59) س و حزيراف فقد سجمت ارتفاعًا تدريجيًا في سرع الرياح بمغماي
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ا مخالؿ ىذه المدة تحت تأثير الرياح الغربية و الرياح الشمالية الشرقية إذ أسيالعراؽ لوقوع 
سرعة الرياح باعتبارىا عامؿ دفع خارجي، كما أف زيادة معدؿ سرعة الرياح بارتفاع معدؿ في 
فصمي الربيع و الصيؼ جاء منسجما مع ارتفاع درجة الحرارة فالحقيقة العممية تشير  خالؿ

كما موضح في منحنى ، الحرارة و زيادة في سرعة الرياح ةالى عالقة طردية بيف ارتفاع درج
واف تبايف معدؿ سرعة الرياح في محطة الرمادي ينتج عف قمة الدفع  (1شكؿ ) فيالتوزيع 

منطقة الدراسة خالؿ فصؿ الشتاء و ل اليابوبو حركة الرياح العامة  الخارجي و المقصود
فضاًل عف التغيرات ، عمى حركة الرياح في العراؽ عموماً  المؤثرات البحريةالصيؼ نتيجة لقمة 

صورة التوزيعات فييا ف)المحطة الواحدة( أما محطة النخيب       الموقع الواحد  فيالمكانية 
في معظـ أشير السنو متفاوتو يرية شمعدالت سرع الرياح الف ويصحرامختمفة بحكـ موقعيا ال

مقارنة بمحطات الدراسة األخرى، إذ سجمت أعمى معدؿ في شيري مايس و حزيراف 
في شيري تشريف الثاني وكانوف االوؿ  تكان تمعدالال( أما أدنى ثا/ـ 4.88، 4.98بمغت)

الثاني، شباط، آذار، نيساف، تموز، آب،  ، أما أشير)كانوفبالتوالي( ثا/ـ  2.55،2.43) بمغ
  4.74،  4.64،  4.39،  3.61، 3.02)بمغت  رياحمعدالت ايموؿ، تشريف االوؿ( سجمت 

التوالي إذ شيدت سرعة الرياح ارتفاعًا لكؿ منيما عمى ( ثا/ـ  2.95،  3.16،  4.19،
وىذا ما يظير أف تدريجيًا خالؿ أشير فصؿ الصيؼ نتيجة اقترابيا مف األشير الحارة 

معدالت سرعة الرياح تزداد مع بداية تسجيؿ معدالت مرتفعة في درجات الحرارة و يبدو ىذا 
إذ ال يظير تذبذب كبير و واضحًا خارجًا عف نسؽ التوزيع كونو  (1واضحًا بمنحنى توزيع )

الى  ،الحرارة  ةجاء منسجما مع كمية اإلشعاع الشمسي وما ينتج عف ذلؾ مف ارتفاع في درج
 ، امامموقع الواحد لممحطةلالعالقة المتبادلة بيف عناصر البيئة الطبيعية والمناخية جانب 

في شير تموز بواقع  ترياح سجم أعمى سرعةبانو  (2جدوؿ )اذ تـ مالحظة محطة الرطبة و 
أما  (12( شكؿ )ثا/ـ 1.82) بواقعتشريف الثاني  بمغ في ( في حيف أدنى معدؿثا/ـ 3.21)
مثمت المستوى الثاني لسرعة الرياح في ىذِه  )شباط، آذار، نيساف، مايس، حزيراف، آب(شير أ

عمى  (ثا/ـ 2.54 ، 2.91، 3.66،3.06،2.83 ،2.94 )بمعدالت بمغت قيميا  المحطة
في منحنى موضح المستوى الثالث لسرع الرياح كما سجمت باقي األشير  اما التوالي

القوؿ اف ىذِه المحطة تشيد معدالت سرعة رياح منخفضة و عميو يمكف  (1شكؿ )بالتوزيعات 
موقع المحطة ارتفاع   بسببنسبيًا مقارنة بباقي محطات الدراسة في معظـ أشير السنو 
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منظومة وبسطح البحر و تأثرىا بالحزاـ الضغطي شبو المداري  فوؽ مستوى( ـ 630) والبالغ
، شتاءاة يوالمنخفضات الجوية سيما المنخفضات القطبية و المتوسط المرتفعالضغط 

 .(7)والمنخفض الحراري الموسمي الذي يصؿ نطاؽ تأثيره الى الصحراء الغربية
-2014من ) هفي محطات الدراسة لممد)م/ ثا( الرياح   سرعل( المعدل الشهري والسنوي 2جدول )
1970) 

 

 .2014، بغذاد ،  قضن الونبخ العراقية،الوصذر: ببالعتوبد على بيبنبت الهيئة العبهة لألنىاء الجىية    
 

انذراسخ نهًذح يٍ يُطقخ فٍ يذطبد ( و/ثب)انرَبح  خسرع دنًعذال يُذًُ انتىزَع انشهرٌ(1شكم )

(2014-1970) 

 انًذطبد االشهر

 انقبئى

2014-1980 

 دذَثخ

2014-1970 

 انريبدٌ

2014-1980 

 انُخُت

2014-1970 

 انرطجخ

2014-1970 

 2.30 3.02 1.97 2.45 2.04 كبَىٌ انثبٍَ

 2.94 3.61 2.41 2.80 2.38 شجبط

 3.06 4.39 2.56 3.18 2.59 آرار

 3.06 4.64 2.48 3.32 2.66 َُسبٌ

 2.83 4.98 2.59 3.75 2.86 يبَس

 2.91 4.88 2.82 4.79 3.14 دسَراٌ

 3.21 4.74 2.84 5.16 3.55 تًىز

 2.54 4.19 2.44 4.35 2.88 آة

 1.89 3.16 2.09 3.18 2.14 اَهىل

تشرٍَ 

 االول

1.84 2.52 1.72 2.95 1.96 

تشرٍَ 

 انثبٍَ

1.66 2.29 1.78 2.55 1.82 

 1.99 2.43 1.77 2.24 1.73 كبَىٌ األول

انًعذل 

 انسُىٌ

2.45 3.34 2.29 3.79 2.54 
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 (2بيانات جدوؿ )عمى  باالعتمادلمصدر: ا

( ومنحنى 3يوضح جدوؿ )في محافظة االنبار .المعدل الفصمي لسرعة الرياح  .ثانيًا 
تزداد  اذمحطات الدراسة ل( التبايف الزماني لقيـ سرعة الرياح الفصمية 2)شكؿ في التوزيع 

معدالتيا تدريجيًا مف أشير الشتاء نحو أشير الصيؼ ثـ تنخفض معدالتيا في فصؿ 
لشماؿ الى الجنوب إذ سجمت المحطات الواقعة الى الجنوب الخريؼ، كما يتبايف مكانيًا مف ا

، التي تحد مف سرعة الرياح و التضاريسية  ارضسبب ذلؾ انبساط السطح، وقمة العو و منيا 
ىذا التبايف في سرع الرياح ليس فصمي فحسب و إنما ضمف المحطة الواحدة و مف كما اف 
معدالت سرعة بأقؿ فصوؿ السنو مف ( يتضح أف فصؿ الشتاء يعد 3معطيات جدوؿ ) خالؿ

( ثا/ـ 2.66محطة النخيب سجؿ أعمى معدؿ سرعة رياح خالؿ ىذا الفصؿ بمغ )ففي الرياح، 
( حيث أف المعدؿ الفصمي لسرعة ثا/ـ 1.81سجؿ في محطة القائـ بواقع ) األدنىبينما 

( و ثا/ـ 2.33الرياح شيد تباينًا ممحوظًا خالؿ ىذا الفصؿ إذ بمغ المعدؿ لمحطة حديثو )
تدني السبب و ( ثا/ـ 2.04( أما محطة الرطبة فقد بمغت )ثا/ـ 1.84محطة الرمادي بمغ )

وتناقص  السيبيريضآلة النشاط الحراري و سيادة المرتفع ل ىذ الفصؿ سرع الرياح خالؿب
 تمحطة النخيب أعمى معدالبأما فصؿ الربيع حيث  سجؿ  (8)تكرار المنخفضات الجوية

أدنى معدؿ لسرعة الرياح خالؿ ىذا سجؿ محطة الرمادي  بينما في( ثا/ـ 4.21) عبواقالرياح 
 2.54الرطبة( بواقع )، حديثو، ( وتمتيا في ذلؾ محطات )القائـثا/، ـ2.48) بمغالفصؿ 

( عمى التوالي، إذ شيد ىذا الفصؿ معدالت لسرعة الرياح ارتفاعًا ثا/ـ  3.02،  3.10،
دوامات البحر المتوسط و نشوء و تدريجيًا وىذا ناتج عف تأثر منطقة الدراسة بالدوامات القطبية 

فضاًل عف االرتفاع التدريجي لدرجة ،  (9)األخاديد الضغطية و التي يزداد حدوثيا في الربيع
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 1ك  2ت  1ت  اٌلول اب تموز حزٌران ماٌس نٌسان اذار شباط 2ك 
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 عنوان المحور
 الرطبة النخٌب الرمادي حدثة القائم
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المنخفضات الجبيوية واألخاديد الباردة ب وتأثرىااكز الضغط العالي الحرارة و ضعؼ تأثير مر 
النخيب أعمى  فيأما في فصؿ الصيؼ سجؿ ،  لمرياح الشمالية و الشمالية الغربية المرافقة
 4.57( ثـ تمتيا في ذلؾ محطة حديثو بمعدؿ )ثا/ـ 4.87في ىذا الفصؿ بمغ ) تمعدال

( ثـ تمتيا في ذلؾ محطتي )القائـ ثا/ـ 2.75بواقع ) سجمتو محطة الرمادي اىا(، أما أدنثا/ـ
ارتفاع معدالت سرعة الرياح خالؿ فصؿ و  بالتوالي (ثا/ـ 2.98، 3.18و الرطبة( بواقع )

سطح لتسخيف ال عامؿ زيادة نشاط الحمؿ الحراري نتيجة سببوالصيؼ في محطات الدراسة 
شدة المنحدر الضغطي فضاًل عف وقوع  كذلؾارتفاع درجات الحرارة و ب يسيـاألرض مما 
مما يجعميا ذات ضغط منخفض ينتج ،  (01)منخفض الموسمي صيفاً ال مؤثراتلمنطقة تحت 

مف مراكز الضغط المرتفع  القادمةسرعة الرياح  رفععنيا تبايف في الضغط الجوي يؤدي الى 
سخيف اليواء المالمس فضاًل عف أف سرع الرياح تزداد نيارًا السيما عند الظييرة نتيجًة لت

لسطح األرض الحار بسبب ارتفاع درجات الحرارة ينشأ عنيا مناطؽ ضغط منخفض ينجذب 
نحوىا الرياح والتي تزداد سرعتيا كمما كاف المنحدر الضغطي كبير بينما تضعؼ و تتالشى 

الخريؼ إذ يمثؿ فترة اعتداؿ ما بيف فصؿ الصيؼ الحار و فصؿ الشتاء  فيأما ا ، مساء
التدريجي لتصؿ الى معدالت متقاربو مع  بالتراجعبارد، إذ تأخذ معدالت سرعة الرياح فييا ال

سجمت النخيب  وظروؼ الجو السائدة مف حراره و ضغط جوي متقاربو بينيما،  الفالشتاء 
(، أما ثا/ـ 3.35( تمتيا في ذلؾ محطة حديثو بواقع )ثا/ـ 3.43الرياح بواقع ) تأعمى معدال
( أما محطتي )القائـ و ثا/، ـ2.08) سرعة الرياح كاف في محطة الرمادي بواقعأدنى معدؿ ل
نالحظ أف ىناؾ  (3و مف خالؿ جدوؿ )عمى التوالي  (ثا/ـ 2.13، 2.28الرطبة( بمغ )

تقارب فصمي الخريؼ و الربيع كثيرًا في معدالت سرع الرياح الفصمية في كافة المحطات، 
وىذا كما أسمفنا يعود الى ضعؼ نشاط الحمؿ الحراري في كال الفصميف، و تراجع تأثير 
المنخفض الموسمي فضاًل عف تناقص تكرار المنخفضات الجوية و سيادة تأثير المرتفع 

أعمى سرع رياح  سجمت فيوالصيؼ  فيأف  نستنتج، أما فصمي الربيع و الصيؼ السيبيري
 تاله في ذلؾ الربيع.

 

 (1970-2014انذراسخ نهًذح يٍ ) يُطقخ فٍ يذطبد )و/ثب( سرعخ انرَبحن انفصهُخ(انًعذالد 3جذول )

 انًذطخ               

 انفصم      

 انقبئى

2014-1980 

 دذَثخ

2014-1970 

 انريبدٌ

2014-1980 

 انُخُت

2014-1970 

 انرطجخ

2014-1970 
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 2014.، ، بغداد  العراقيةنواء الجوية العامة لال  بيانات الهيئةعمى  اعتمادالمصدر: ا

 

فٍ يذطبد يُطقخ انذراسخ نهًذح يٍ  )و/ثب(انرَبح  خ(يُذًُ انتىزَع انفصهٍ نًعذالد سرع2شكم )

(2014-1970) 

 

 .(3المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )
 محافظة االنبار. المعدل السنوي لسرعة الرياح في .ثالثاً 
تختمؼ الرياح عف باقي عناصر المناخ بكونيا أكثر تغيرًا فيي ال تيب بوتيره واحده    

لذا ىي عرضو لمتبايف مكانيًا مف منطقة الى أخرى و زمانيًا مف شير الى آخر ضمف المحطة 
الواحدة و لكوف ىذِه المغيرات سريعة فيي ترتبط بشكؿ وثيؽ بتغير االسباب الرئيسية المؤثرة 

( إف المعدؿ السنوي لسرع الرياح لمحطات 4يتضح لنا مف خالؿ معطيات جدوؿ )فييا إذ 
الدراسة تتصؼ بكونيا خفيفة الى معتدلة السرعة في معظـ فصوؿ السنة و يقسـ تغير 

( مف 2014-1970معدالت سرع الرياح الياّبو عمى منطقة الدراسة خالؿ المدد الزمنية )
ب أعمى معدؿ سرعة رياح في منطقة الدراسة بمغ أعمى الى أوطأ سرعو ، إذ سجؿ بالنخي

( بحكـ استواء السطح نسبيًا مع قمة العوارض التي تعيؽ الرياح و تقمؿ مف ثا/ـ 3.8)
( و ذلؾ حّمت ثا/ـ 3.3)    سرعتيا، أما محطة حديثو فقد سجمت معدؿ سرعة رياح بمغ 

ؿ معدؿ سنوي لمرياح بمغ ثانيا بعد محطة النخيب مف حيث سرعة الرياح وفي الرطبة فقد سج
( في حيف سجمت الرمادي أدنى معدؿ ثا/ـ 2.4(، أما القائـ فقد سجؿ فييا بمغ  )ثا/ـ 2.5)

الرياح  لقيـإذ نالحظ المعدالت السنوية ،  (ثا/ـ 2.3محطات الدراسة بمغ ) فيلسرع الرياح 
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 الخرٌف الصٌف الربٌع الشتاء

م 
 /

 ثا

 الرطبة النخٌب الرمادي حدثة القائم

 2.04 2.66 1.84 2.33 1.81 انشتبء

 3.02 4.21 2.48 3.10 2.54 انرثُع

 2.98 4.87 2.75 4.57 3.18 انصُف

 2.13 3.43 2.08 3.35 2.28 انخرَف
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تزداد كمما اتجينا جنوب منطقة الدراسة نتيجًة الرتفاع معدالت درجات الحرارة و انبساط 
ضمف المنطقة  ألخرىالسطح و قمة العوائؽ التضاريسية رغـ أنيا تشيد تبايف مف محطة 

يتضح لنا إف  (4مف خالؿ معطيات جدوؿ )، و موقع و ارتفاع المحطة بحكـالواحدة 
الت سرعة رياح مقارنًة بالمحطات الواقعة الى دجنوب سجمت أعمى معلى الاالمحطات الواقعة 

ف الخفيفة الى معتدلة السرعة و ىذا ال يعني عدـ تعرضيا الى بيتتراوح سرع الرياح فالشماؿ 
مرور المنخفضات الخماسينية إذ تتسبب في ىبوب رياح  اثناءىبوب رياح سريعة ال سيما 

ليّبات أو العصفات تتحرؾ بشكؿ لولبي و يمكف مشاىدتيا في قوية مفاجئة و سريعة تسمى با
( معدالت 3شكؿ )ال ح، ويوض (00)األعمىالتربة الى و رفع الرماؿ ت اذالصحراوية  االراضي

 محطات منطقة الدراسة.في سرعة الرياح و توزيعيا الجغرافي 
انسيُُخ نًذطبد يُطقخ انذراسخ نهًذح يٍ (انًعذالد انسُىَخ نسرعخ انرَبح )و/ثب( دست انًذد 4جذول )

(2014-1970) 

 انًذطخ

 انفئخ

 انقبئى

2014-1981 

 دذَثخ

2014-1970 

 انريبدٌ

2014-1981 

 انُخُت

2014-1970 

 انرطجخ

2014-1970 

1981-1970 2.71 3.74 2.40 3.69 3.32 

1981 – 1992 2.40 3.57 2.14 3.74 2.51 

1992 – 2003 1.95 2.98 2.46 3.80 2.04 

2003 – 2014 2.00 2.19 2.10 2.32 1.80 

 2014.، ، بغداد  العراقيةنواء الجوية العامة لال بيانات الييئةعمى  اعتمادالمصدر: ا

 

 يُطقخ ًذطبدوفقبً نهًذد انًعتًذح ن  وتغُراتهب  )و/ ثب( سرعخ انرَبحن منحنى التوزٌع السنوي(3شكل )

 (1970-2014انذراسخ نهًذح يٍ )

 

 4). جدول ) بياناتعمى  باالعتمادلمصدر: ا

 محافظة االنبار . الرياح السائدة في اتجاهرابعا. 
 اتتأثير  تحديدالرياح ليس باألمر السيؿ لصعوبة  اتاتجاىطبيعة تحميؿ اف     
اذ تتأثر اتجاىات ،  (00)الصغيرة التي ال تظير في خرائط الطقس اليومية الموقعيةالضغوط 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 2 3 4 

م 
 /

 ثا

 الرطبة النخٌب الرمادي حدثة القائم
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الذي  اوموقعي ) حركة الشمس الظاىرية(  الرياح بعده عوامؿ منيا الموقع الفمكي والجغرافي 
البحر المتوسط ، البحر األحمر، بحر قزويف، الخميج  يتوسط المسطحات المائية المجاورة )

التي تتحكـ  بيف اليابسة والماء حراريالعربي( وىذه أثرت عمي خاصية االكتساب والفقداف ال
، والتي بدورىا تتحكـ في سرعة واتجاه الرياح ، (  08)في ارتفاع وانخفاض قيـ الضغط الجوي

( يتبيف لنا اف معدؿ تكرار الرياح الشمالية في 4شكؿ )ال( و 5مف خالؿ معطيات جدوؿ )و 
بمغت نسب تكرار في حيف ( 5.3%الشمالية الشرقية بمغ ) و( %19.1محطة الرمادي بمغ )

الرياح بينما سجمت ( %3.5) تكرارىا ( اما الجنوبية الشرقية بمغ%4.7الشرقي ) ياىاتجا
( والرياح الغربية 5.3%) نسبتيا ( اما الرياح الجنوبية الغربية بمغت%8.2) نسبة الجنوبية

في بمغ ( اما حالة السكوف %21.9)بمغت نسبتيا الرياح الشمالية الغربية بينما ( %6.7)
( يتبيف لنا اف نسبو تكرار 4شكؿ ) مف خالؿو أما محطة حديثة ، (25.3%)الرمادي  محطة

( والرياح الشرقية 5.9%بمغت الشمالية الشرقية )بينما ( 20.8%) فييا بمغ الرياح الشمالية
بينما بمغ تكرار االتجاه ( 3.3%) ما نسبتو الرياح الجنوبية الشرقيةبينما سجمت ( %4.1)

 اما( 7.4%( والرياح الغربية )%4.9) نسبتيا بمغت غربيةالالجنوبية  و( %8.5) الجنوبي
اما حالة السكوف فقد  وىو اعمى تكرار سجمتو ىذه المحطة (23.4%)فنسبتياغربية الالشمالية 

محطة القائـ يتبيف لنا مف  اتجاىات الرياح المسجمة في نسبو ، اما  (%21.7) نسبتيا بمغت
الشمالية و ( %18.1)نسبة تكرارىا  الشمالية بمغتاف الرياح  (4شكؿ )وال( 5خالؿ جدوؿ )

 نسبتيا الجنوبية شرقية بمغتو ( 4.3%الرياح الشرقية )بينما بمغت نسبة تكرار ( 5%الشرقية )
االتجاه ( اما %4.6غربية )ال( والجنوبية %7.8الجنوبية )بينما بمغت النسبة لمرياح ( 3.3%)

 بمغت نسبتياحالة السكوف ( بينما 10.2 ,22.1%نسبتو ) بمغت فقد الغربي والشمالي الغربي
( %16.9يتبيف اف نسبو اتجاه الرياح الشمالية لتمؾ المحطة بمغ )ف النخيب، اما (%24.6)
( والرياح %5.2)ما نسبتوالشرقي بينما سجؿ االتجاه ( و % 3.6الشمالي الشرقي )االتجاه و 

( % 8.9غربية )ال( والجنوبية %8.7) سجمتالرياح الجنوبية بينما ( %5.9الجنوبية شرقية )
بينما ( %14.1) تكراره غربي بمغالالشمالي  اما االتجاه( %19.3) كانت نسبتيا الغربية بينما

( %16.7تكرار اتجاه الرياح الشمالية ) بمغالرطبة  ، وفي (%17.4)نسبتة السكوف بمغت 
الجنوبية وبمغ تكرار ( %5.1)بمغت نسبتيا الشرقيةبينما ( 3.3%الشمالي الشرقي ) واالتجاه
اما  ، (% 9.3) بمغت نسبتيا غربيةالالجنوبية  في حيف( % 8.5الجنوبية )و ( %5.2شرقية )
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 غربيةالالشمالية  بينما نسبة( %20.6) فيو االعمى تكرارًا بواقع الغربي االتجاه
 .(4شكؿ)ال ، كما في(%19.4) سجمت ما نسبتو( اما حالة السكوف %11.9)بمغت

 (1970-2014( فٍ يذطبد يُطقخ انذراسخ نهًذح )%(يعذل تكرار انرَبح انسُىَخ انسبئذح )5جذول )

 2014.، بغداد ،  العراقيةالجوية  لألنواءالعامة  بيانات الييئةعمى  اعتمادالمصدر: ا
 (1970-2014ورداد  اتجبِ انرَبح  انسبئذح وَسجتهب انًئىَخ نًذطبد يُطقخ انذراسخ نهًذح يٍ )     )      4شكم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

 
 
 
 
 
 

 (5نًصذر : ثبالعتًبد عهً يعطُبد جذول )ا

 شمالٌة المحطة
شمالٌة 
 شرقٌة

 شرقٌة
جنوبٌة 
 شرقٌة

 جنوبٌة
جنوبٌة 
 غربٌة

 غربٌة
شمالٌة 
 غربٌة

 السكون

 25.3 21.9 6.7 5.3 8.2 3.5 4.7 5.3 19.1 انريبدٌ

 21.7 23.4 7.4 4.9 8.5 3.3 4.1 5.9 20.8 دذَثخ

 24.6 22.1 10.3 4.6 7.8 3.3 4.3 5 18.1 انقبئى

 17.4 14.1 19.3 8.9 8.7 5.9 5.2 3.6 16.9 انُخُت

 19.3 11.9 20.6 9.3 8.5 5.2 5.1 3.3 16.7 انرطجخ
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  محافظة االنبار . خصائص سرعة الرياح فيخامسا . مؤشرات التغير المناخي في 
مف تيا طبيعة حرك حيث افمعدالت سرعة الرياح يوميًا و شيريًا و فصميًا، تتبايف  

نتيجة النخفاض الضغط الجوي فوؽ سيؿ  صيفامما ىي عميو  شتاءاحيث السرعة تختمؼ 
إذ  يةمنخفضات المتوسطال تأثيراتو اليضاب سبب دجمة والفرات و ارتفاعو فوؽ الجباؿ 

المعدالت الشيرية ف  تسيـ سرعة الرياح في رسـ و تحديد حالة المناخ السائد زمانًا و مكاناً 
ثا( /ـ 2.54) تتبايف إذ يبمغ معدليا العاـ،  (08)منطقة الدراسةلوالفصمية والسنوية لسرع الرياح 

عوامؿ منيا دوراف االرض حوؿ نفسيا، و حركة بوىذا التبايف ناتج عف تأثر سرعة الرياح 
الجبيات اليوائية، ومعدؿ درجة الحرارة، و الشمس الظاىرية والتضاريس و توزيع اليابس والماء 

( نالحظ أف محطة النخيب سجمت 2ومف خالؿ معطيات جدوؿ )، المنخفضات الجويةشدة و 
ثا( و تنخفض بقية /ـ 3.79لسرعة الرياح ضمف منطقة الدراسة إذ بمغ ) أعمى معدالت

ثا(، /ـ 2.29المعدالت عف ىذا الحد مسجمة أدنى المعدالت في محطة الرمادي بواقع )
مرياح فقد لالشيري  ؿأما أعمى معد، وتتراوح المعدالت في باقي المحطات بيف كال الحديف

ثا( /ـ 5.16محطة حديثة بمعدؿ )بًا في شير تموز األشير الحارة مف السنو تحديد فيسجؿ 
أما أدنى ،  ثا(/ـ 3.21 ,3.55 , 4.74الرطبة( بواقع )، القائـ، محطات )النخيب تياثـ تم

 سرعتياثا( و يرجع السبب في زيادة /. ـ2.84معدالت سجمت في محطة الرمادي بواقع )ال
تبايف الضغط الجوي التي تزيد مف االضطراب  وفي شير تموز نتيجة الرتفاع الحرارة 

 الى سرعتيا الرياح تميؿف، أما خالؿ األشير الباردة تياسيـ في زيادة سرعي مماالسطحي 
ويعود السبب الى  (2جدوؿ ) كانوف األوؿ و أدنى معدالتيا في تشريف الثاني لتبمغ التناقص

لحرارة وبالتالي ضعؼ عامؿ ىذا االنخفاض في كال الشيريف الى االنخفاض في درجات ا
تسخيف اليواء وعدـ حدوث تبايف في أنظمة الضغط الجوي وضعؼ عمميات االضطراب 
السطحي وباعتماد المدة األولى باعتبارىا سنة األساس لممقارنة بيف المعدؿ العاـ لمحطات 

فييا سرع  انخفضتنجد أنو جميع المحطات  (2014-2003مناخية ) مدةالدراسة مع آخر 
 ,)مف و بالتوالي ثا( في محطتي )القائـ والرطبة( /ـ  –,(2 , 1.8مفرياح بمعدالت تراوحت ال

 ثا(./ـ 2.32ثا( في محطتي )حديثة والرمادي( أما محطة النخيب سجمت )/.ـ2.10- 2.19

 في محافظة االنبار. المعدالت الشهرية لسرعة الرياح و تغيراتها. اوالً 
 .الرياح لشهر كانون الثانيالتغير في معدالت سرعة  -1
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شير تشير الى أف سرعة ال ىذا لنا أف محطات الدراسة في يتضح( 5مف خالؿ شكؿ)
-2003( ومعدؿ آخر مدة )ىالرياح تتجو نحو االنخفاض بيف معدؿ سنة االساس)المدة األول

 0.89مرياح خالؿ ىذا الشير بواقع )لالنخيب أعمى معدؿ  ت محطةسجم حيث( 2014
 مسجمةثا( تمتيا بعد ذلؾ محطة الرمادي /ـ 0.29تمتيا في ذلؾ محطة القائـ بواقع )ثا(، /ـ

ثا(، أما أدنى معدؿ لسرعة الرياح خالؿ ىذا /ـ 0.21معدؿ سرعة رياح لنفس المدة بواقع )
، ثا( عمى التوالي/ـ - 0.18، - 0.15حديثو والرطبة بواقع ) محطتينفس المدة في لالشير و 

يذا الشير نتيجة انخفاض درجة الحرارة التي تحوؿ دوف ل يامعدالتويرجع سبب انخفاض 
 . حدوث اضطراب سطحي لميواء

 

 لشهر كانون الثانً وتغٌراتها فً محطات الدراسة  )و/ثب( معدالت سرعة الرٌاح(5شكل )

 
المصدر: باالعتماد على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية )قسم              

 .2014المناخ(، بغداد ، 

 
 

 .التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر نيسان -2
تميؿ سرعو الرياح ليذا الشير نحو الزيادة في معدالتيا مقارنو بشير كانوف الثاني 

معدالت درجات الحرارة وضعؼ تأثير مراكز بالرتفاع لمحطات وىذا يعود بسبب البعض ل
في المنخفضات الضغطية اذ تتراجع  تغيرالضغط العالي، اذ يحدث خالؿ ىذا الشير 
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شيدت بعض  حيثطقس ممنظومات الصيؼ مسببو اضطراب نسبي ل تتقدـو  اءمنظومات الشت
مف  تيامحطة حديثو ادنى معدالبجؿ س حيث الرياحواضح في معدالت  تراجعمحطات ال

ثا( ثـ تمتيا في /ـ - 0.03( بواقع )2014-2003خالؿ مقارنة سنة االساس مع اخر مدة )
ثا( عمى /ـ - 0.11،0.37 -، 0.05والرطبة( بواقع )، النخيب ،ذلؾ محطات )الرمادي

الزمنية فقد التوالي، اما اعمى معدؿ لسرعة الرياح خالؿ ىذا الشير و خالؿ نفس المدة 
ثا( وعميو يمكف القوؿ اف سبعينات القرف الماضي شيدت فيو /ـ 1.67سجمت محطة القائـ )

كما يتضح ذلؾ اغمب محطات منطقو الدراسة انخفاض في سرعة الرياح عف معدالتيا العامة 
 (.6شكؿ)مف خالؿ 

 خ(يعذالد سرعخ انرَبح )و/ثب(  نشهر َُسبٌ وتغُراتهب فٍ يذطبد انذراس6شكم )

 
 2014.، قسـ المناخ، ، بغداد  ، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  بيانات الييئةعمى  باالعتمادلمصدر: ا        

 .التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر تموز -3
يذا الشير مقارنة بشير حزيراف و آب انخفاض نسبي عف معدالتيا لسجمت الرياح 

الرياح بمقارنو سنة  ةاعمى معدؿ لسرعسجؿ حديثو  ففيفي معظـ محطات الدراسة  العامة
( شيدت ىذه المحطة اتجاىًا عامًا 2014-2003( مع آخر مدة )1982-1970االساس )

 - 0.19النخيب بواقع )ب سجؿيذا الشير لثا(، أما أدنى معدؿ /ـ 1.02) بواقعنحو الزيادة 
مقارنة سنة االساس مع ب سرعة الرياح تي شيدت انخفاضًا في ثا( ثـ تمتيا بقية المحطات ال/ـ

 .(7شكؿ )ثا( /ـ 0.11، 0.54 ،0.08 ) والرطبة( بواقع، الرمادي ،  آخر مدة )القائـ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)8515 ) 
 

 (عذالد سرعخ انرَبح )و/ثب(  نشهر تًىز وتغُراتهب فٍ يذطبد انذراسخ7انشكم ) 

   
 .2014،  قسـ المناخ ، بغداد ، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  بيانات الييئةعمى  باالعتمادلمصدر: ا

 .التغير في معدالت سرعة الرياح لشهر تشرين االول -4
خالؿ ىذا الشير شيدت معدالت سرعة الرياح تدني واضح في سرعتيا وذلؾ بسبب 

عف معدؿ سنة االساس )المدة  رياححديثو اعمى معدؿ  فيالحرارة اذ سجؿ  قيـاالنخفاض 
ثا( ثـ تمتيا في ذلؾ محطة النخيب /ـ0.48 )      االولى( مقارنة مع آخر مدة مناخيو بواقع 

ثا(، اما باقي محطات منطقة الدراسة فقد سجمت انخفاض في معدالت سرع /ـ 0.42بواقع )
 (8شكؿ)اليوضح و ( ثا/ـ0.22 ,0.34 , 0.33 بواقع ) عمى الرطبة(، الرمادي، الرياح )القائـ
، رياح خالؿ ىذا الشير في جميع المحطات مقارنة مع جميع اشير السنولم تادنى معدال

الشيري  يا عمى الصعيدال تعد معدالت حيثالرياح مف العناصر المناخية المعقدة فلذلؾ 
السرعة و ىي ال تيب عمى وتيره واحده بؿ  ةتغير م النيا والفصمي والسنوي مؤشرًا دقيقا ليا

تكوف متباينة مكانيًا مف منطقو الى اخرى و زمانيًا عمى المستوى الشيري والسنوي والفصمي 
،  فييا المتحكمةالرئيسية  باألسبابضمف المحطة الواحدة وتعد ىذه المتغيرات سريعة و ترتبط 

مرياح وىذا ناتج بسبب ليري و السنوي واضح في المعدؿ الش تبايفومف ىذه الدراسة نستنتج 
و تأثير الجبيات  يعوامؿ منيا تأثير سرعة الرياح بمجموعة مف العوامؿ منيا التبايف الحرار 

انبساط السطح وقمة العوائؽ التضاريسية رغـ انيا متباينة مف محطو الى اخرى و اليوائية، 
شيرية لسرع الرياح تتجو نحو ويعود السبب الى موقع و ارتفاع المحطة، واف االتجاىات ال

 ميؿ واضح نحو( 1970-2014)مف  االنخفاض عف معدالتيا العامة إذ شيدت مدة الدراسة
 (.8شكؿ )محطات الجميع  شمؿاالنخفاض 
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 لشهر تشرٌن األول وتغٌراتها فً محطات الدراسة  )و/ثب( معدالت سرعة الرٌاح(8شكل )

 

 2014.،  قسـ المناخ ، بغداد ، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  بيانات الييئةعمى  باالعتمادلمصدر: ا

 .منطقة الدراسة فيالمعدالت السنوية لسرعة الرياح وتغيراتها  .ثانياً 
اف التغيرات الحاصمة في معدالت سرعو الرياح يختمؼ عف التغيرات الحاصمة في 

عند االعتماد  (3خريطة )و ( 6عناصر المناخ االخرى ونالحظ مف خالؿ معطيات جدوؿ )
مقارنة مع آخر مدة  المدد المعتمدة بيفعمى تمؾ المعدالت لممقارنة بيف التغيرات الحاصمة 

( إذ تبيف أف ىناؾ اتجاىًا عامًا نحو تناقص معدالت سرعة الرياح 2014-2003مناخيو )
في محطة وانحرافيا عف المعدؿ العاـ في جميع محطات الدراسة، إذ سجمت المدة االولى 

ثا( مع المدة /ـ 0.45ثا( مقارنة بالمدة الثانية، و عند مقارنو المدة الثانية )/ـ 0.31القائـ )
العاـ خالؿ المدة  ياقد بمغ معدل، فثا( مقارنة مع آخر مدة /ـ - 0.05الثالثة، و المدة الثالثة )

تتجو نحو ثا( و ىذا يشير الى تغير سرعة الرياح /ـ 2.54( بمغ )2014-1970مف عاـ )
ثا( /ـ 0.17حديثو فقد سجمت المدة االولى) اما، االنخفاض مقارنو مع آخر مدة مناخيو

وسجمت  ثا( مقارنة بالمدة الثالثة ،/ـ 0.59) مقارنة مع المدة الثانية، و سجمت المدة الثانية
 اما محطة الرمادي فقد سجمت سرع، ثا( مقارنة مع آخر مدة مناخيو/ـ 0.79المدة الثالثة )

 0.32ثا( مقارنة مع المدة الثانية، و سجمت المدة الثانية )/ـ 0.26الرياح خالؿ المدة االولى)
ثا( مقارنة مع آخر مدة /ـ 0.36ثا( مقارنة مع المدة الثالثة، و سجمت المدة الثالثة )/ـ -

العاـ في تمؾ المحطة و  ياخالؿ المدد الزمنية وبمغ معدل سرعتيامناخيو وىذا يبيف تناقص 
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اما محطة النخيب فقد سجمت سرع الرياح ،ثا(/ـ 3.34) ( بمغ2014-1970خالؿ المدة )
 - 0.66ثا( مقارنة مع المدة الثانية، وسجمت المدة الثانية )/ـ - 0.05خالؿ المدة االولى )

ثا( مقارنة مع آخر مدة مناخيو، /ـ 1.48ثا( مقارنة مع المدة الثالثة، وسجمت المدة الثالثة )/ـ
اما محطة الرطبة فقد ، ثا(/ـ 3.79المعدؿ العاـ لسرعة الرياح في تمؾ المحطة ) وقد بمغ

ثا( مقارنة مع المدة الثانية، و سجمت المدة /ـ 0.81سجمت سرعة الرياح خالؿ المدة االولى )
ثا( مقارنة مع /ـ 0.24سجمت ) و، اما المدة الثالثوثا( مقارنة مع المدة الثالث/ـ 0.47) الثانية

، وكما موضح ذلؾ في الشكؿ  ثا(/ـ 2.54مناخيو وبمغ المعدؿ العاـ لتمؾ المحطة ) آخر مدة
(9.)  

 

 )و/ثب ( وتغُراتهب (انًعذالد انسُىَخ نسرعخ انرَبح6جذول )

 انرطجخ انُخُت انريبدٌ دذثخ انقبئى انًذح

1981 -1970 2.71 3.74 2.40 3.69 3.32 

1993 - 1982  2.40 3.57 2.14 3.74 2.51 

2003 -1993 1.95 2.98 2.46 3.80 2.04 

2014 – 2003 2.00 2.19 2.10 2.32 1.80 

 2.54 3.79 2.29 3.34 2.45 انًعذل

 1.80 2.32 2.10 2.19 2.00 يعذل اخر يذح

 0.74 1.47 0.18 1.14 0.45 يقذار انتغُر

 29.19 38.83 8.04 34.23 18.49 َسجخ انتغُر

 2014.، ، بغداد  العراقيةنواء الجوية العامة لال بيانات الييئةعمى  اعتمادالمصدر: ا  

  (االتجبِ انخطٍ انعبو نسرعخ انرَبح انسُىَخ )و/ثب(  وتغُراتهب فٍ يذطبد انذراسخ9شكم )
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 .(6بيانات جدوؿ )عمى  باالعتمادلمصدر: ا                 
 

 

-2014سرعخ انرَبح )و/ثب( فٍ يذطبد انذراسخ نهًذح يٍ )(أقبنُى انتغُر انسُىٌ فٍ يعذالد 3خرَطخ )

1970) 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

قسـ المناخ ، بغداد  ، الزلزاليالعامة لألنواء الجوية والرصد  بيانات الييئةعمى  باالعتماد ةلمصدر: عمؿ الباحثا      
 ،2014. 

 Conclusionاالستنتاجات 
تأثير التغيرات المناخية في السنوات  اتجاىًا واضحًا في ازديادمنطقة الدراسة ت شيد1- 

 األخيرة وىذا يشمؿ أغمب العناصر المناخية سيما عنصر الرياح مف حيث السرعة واالتجاه.
ات الدراسة في معدالتيا في محطتبايف واضح  ة واالتجاهسرعال مف حيث شيدت الرياح -2 

( 1970-1981حطة حديثة خالؿ المدة األولى )الشيرية والفصمية والسنوية فقد سجمت م
ـ/ثا( بينما سجمت محطة الرمادي أدنى القيـ بواقع  3.74أعمى معدالت سرعة رياح بمغ )

ـ/ثا( لتتراوح قيـ معدالت المحطات الباقية بيف كال الحديف ، اما المدة األخيرة  40 .2)
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ـ/ثا(  2.32الت بواقع )( فقد سجمت محطة النخيب اعمى المعد2003-2014الممتدة مف )
ـ/ثا( بينما سجمت محطة الرطبة أنى معدؿ  2.19تمتيا في ذلؾ محطة محطة حديثة بواقع )

ـ/ثا( وىذا ما يشير الى انخفاض واضح في معدالت سرع  1.80سنوي لسرعة الرياح بمغ )
 (.2003-2014( والمدة األخيرة )1970-1981الرياح بيف المدة األولى)

منطقة محطات في  والسنوية لسرعة الرياح وتغيراتيا الشيرية والفصمية تمعدالالتؤشر  -3 
-1982ميؿ واضح نحو االنخفاض فقد سجمت محطة القائـ خالؿ المدة األولى )الدراسة 
( سجمت قيـ بمغت 2003-2014ـ/ثا( بينما في المدة األخيرة ) 2.71( قيـ بمغت )1970

 ـ/ثا( وىذا الحاؿ ينطبؽ عمى باقي محطات الدراسة. 71 .0ـ/ثا( بانخفاض بمغ ) 00 .2)
االمطار في منطقة  قيـ الرياح ومجموع ةقيـ المؤشرات االنحدار الخطي بيف سرعسجمت  -4

لكؿ مف شير كانوف الثاني ونيساف و تشريف االوؿ  السالب نحو االنحدار أتجاهالدراسة 
ؿ عمى تقميؿ كمية االمطار في منطقو سرعة الرياح تعم توالمعدؿ العاـ اي اف  زيادة معدال

 . الدراسة
 عبرالدراسة يتسـ بالتذبذب صعودًا ونزواًل  منطقة فيالرياح  ةالمكاني لسرعلتوزيع اأف  -5

نحو االنخفاض  ميؿ واضح معدالتياتؤشر  اذ،  المعتمدة في الدراسة سنوات السمسمة الزمنية
 .المناخية يافي جميع محطاتو 
لعنصر  المناخي بمؤشرات التغيرانعكست الحقائؽ التي توصمت الييا الدراسة والمتعمقة  -6

 مع ارتفاع معدالت درجات الحرارة وتناقص كميات االمطار بالتزامفمنطقة الدارسة في  الرياح
مما انعكس سمبًا عمى  ، عمى خصائص الوضع الييدرولوجي عموماً وزيادة معدالت قيـ التبخر

 .ونوعيتيا السطحية هكمية الميا
 Recommendationالتوصيات 

، وعدـ االكتفاء بوصؼ الظاىرة، او بجدية أكثر التعامؿ مع التغيرات المناخية ضرورة -1
بمنأى  انناالقوؿ ب االكتفاء وعدـ منيا، البد مف االحتراز  مشكمة عالميةالتغاضي عنيا فيي 
 . مف تأثيراتيا السمبية

لمواجية أسباب وآثار التغيرات المناخية عمى الموارد المائية بكافة  اتخاذ تدابير عممية2-  
جراءات رقابية فاعمة مف شأنيا اف تردع المتسببيف بتموث  اشكاليا ،عبر تشريعات قانونية وا 
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تطوير الوعي البيئي عمى المستوييف الفردي ، فضاًل عف  البيئة وخصوصًا موارد المياه
 . والجماعي

ي المؤسسات الحكومية ذات العالقة لمواجية موجات الجفاؼ صيفًا، رفع الجاىزية ف3- 
 .ممكف االستفادة مف الموارد المائية المتاحة الى اقصى حد ةوحصاد مياه السيوؿ شتاءًا، بغي

خطوات فعمية في مجاالت التربية والتعميـ واالعالـ والبحث العممي لغرض بتنفيذ البدء 4- 
مختمؼ األصعدة حاضرًا  فيبجدية اكبر وبياف تأثيراتيا السمبية  ظاىرة التغير المناخي معالجة

 ومستقباًل.
الخطط والدراسات التجريبية في كيفية التعاطي مع السيناريوىات المحتممة لمتغير  وضع -5 

 المناخي، وبخاصة في قطاعي الزراعة والمياه.
شبكة )االنترنت( لتسييؿ امكانية توسيع انشطة الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية عمى  -6

الحصوؿ عمى البيانات المناخية المتعمقة بالعراؽ او الدوؿ االقميمية سيما التي توفرىا منظمة 
 (W.M.Oاالنواء العالمية .)

 االحاالت
 )John F. Griffiths, Applied climatology, Oxford university press, 1976, P17-18 (1 
  5، ص0985(. عبد الغني جميؿ سمطاف، الجو وعناصره وتقمباتو، ، دار الحرية لمطباعة والنشر، بغداد، 0)
(. محسف عبد الصاحب المظفر، الجغرافية الطبيعية )مبادئ و أسس(، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، 8)

 . 080، ص0986، 07عدد 
 . 88،، ص0980وية، بغداد، صالح جيتاوي و آخروف، مبادئ االرصاد الج -(8)
سعود عبد العزيز عبد المحسف، تكرار بعض الظواىر الجوية القاسية في العراؽ، أطروحة دكتوراه         -(5)

 88، ص.0996)غير منشوره(، كمية اآلداب، جامعو البصرة، 
جاالتو التطبيقية، ليث محمود خميفو الفيداوي، التحميؿ المناخي لعنصر الرياح في محافظة االنبار وم -(6)

 . 005، ص0107رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمـو االنسانية ، جامعة االنبار،
 . 089، ص0980احمد سعيد و آخروف، المناخ المحمي، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصؿ ، -(7)
يد اتجاىات الرياح كاظـ عبد الوىاب األسدي، تكرار منخفض اليند الموسمي فوؽ العراؽ وأثره في تحد -(8)

 .099، ص0998، 87السطحية، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 
 . 088احمد سعيد حديد و آخروف، المناخ المحمي، مصدر سابؽ، ص -(9)
محمد محمود سمماف، محطة الرطبة )دراسة مناخيو فصميو(، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية  -(01)

 .70، ص01188االنبار، التربية، جامعة 
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ماجد السيد ولي محمد، الخصائص المناخية لمحافظة البصرة، موسوعة البصرة الحضارية، المحور  -(00)
 . 69، ص 0988الجغرافي، مطبعة جامعة البصرة، ،

    كريـ دراغ محمد العوايد، تحميؿ الموضعي لمتباينات المناخية المكانية في العراؽ ،اطروحة دكتوراه    -(00)
 .80، ص 0999)غير منشوره( ، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

عبد الحؽ نايؼ محمود، تحميؿ جغرافي لعناصر المناخ وبعض المظاىر الجوية في محافظة صالح  -(08)
 .91، ص 0118الديف، رسالة ماجستير )غير منشوره( كمية التربية ، جامعة تكريت ،

ميؿ المناخي لعنصر الرياح في محافظة االنبار، مصدر ليث محمود خميفة الفيداوي، التح -(08)
  . 65سابؽ، ص
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