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الملخص
يعدد تيير الماداو وتدداعيداتدح المحتملدة أحدد أبرز التحدديداا التي تواجدح التاميدة البشد د د د د د دريدة ي ال ر الحداد
والعش د د د درين ،وأحد أهم ال ضد د د ددايا البيئية ذاا الصد د د ددلة نحيا اخنسد د د ددا ور ا ح وأماح .تااولت هذه الد ارسد د د ددة
اتجاهاا التيير ي ثالث عش د د د د د ددر قرياة ماا ية متطر ة لدرجة الحرار للفتر  2016-1986ي محطتي
الالذقية وص ددا يتا ي ماط ة الس دداحل الس ددور  .وكشد د

تحليل اتجاهاا الس ددالس ددل الزماية الس دداوية ل ار ن

درجة الحرار ناسد د د ددتخدا ا تبار االنحدار الخطي وما -كادال ،اتجاه الماط ة السد د د دداحلية نحو االحترار.
د لوحظ ي محطتي الد ارس د د د د ددة وجود اتجاه عا واض د د د د د ومعاو نحو الزياد ي العدد الس د د د د دداو لأليا
الصد دديفية والليالي المدارية ،والمتوس د د السد دداو لدرجاا الحرار العظمى والصد ددير اليومية ،واأليا الدا ئة
والليددالي الدددا ئددة والمددد

الحرار اليومي ،واتجدداه عددا نحو الزيدداد غير المعاويد ة ي درجددة حرار األيددا

األكثر د ئدا ..كمدا لوحظ وجود اتجداه عدا واضد د د د د د د ومعاو نحو الزيداد ي درجدة حرار الليدالي األكثر د ئدا.
ي محطدة الالذقيدة .ي الم دابدل ،لوحظ وجود اتجداه عدا نحو الا صد د د د د د ددا ذو داللدة ححصد د د د د د ددا يدة ي األيدا
والليدالي البدارد  ،ودو داللدة ححصد د د د د د ددا يدة ي درجدة حرار الليدالي األكثر بردا ..وأظهرا درجدة حرار األيدا
األكثر بردا .اتجاها .عاما .نحو الا ص د ددا دو داللة ححص د ددا ية ي محطة الالذقية ،ونحو الزياد دو داللة
ححص د ددا ية ي محطة ص د ددا يتا .نم ارنة االتجاهاا المش د دداهد ي ماط ة الس د دداحل الس د ددور تبين أ معدل
االحترار ي محطدة الالذقيدة ندال ر من البحر المتوسد د د د د د د كدا أكبر ممدا هو عليدح ي محطدة صد د د د د د ددا يتدا
الجبلية.
الكلمات المفتاحية :ق ار ن التطرف الماا ي ،درجاا الحرار اليومية ،اتجاهاا التيير ،الالذقية ،صا يتا.
المقدمة:
ل د ناا احترار الاظا الماا ي اليو أم ا.ر جليا .ال لبس يح ،وهااك حجماع عالمي على أ المااو يتيير نتيجة النبعاثاا غازاا الد يئة
التي يسببها اخنسا أساسا .)IPCC, 2007; IPCC, 2013( .وبحسب الت رير الت ييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعاية بتيير
المااو ( )IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Changeارتفع المتوس العالمي لدرجة الحرار السطحية الل الفتر
الممتد من عا  1880وحتى  2012نم دار  .)IPCC, 2013( [1.06 - 0.65] °0.85قد ال يكو ارتفاع درجة الحرار هذا ماتظما.
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مكانيا .أو زمايا ،.ولكن من المتوقع أ يستمر ومن المحتمل أ يكو مصحوبا .نظواهر ماا ية أكثر تطر اSolomon et al., 2008; ( .
 .)Stocker et al., 2103وركزا معظم الدراساا حول التيير الماا ي لع ود من الزمن على التييراا ي ال يم المتوسطة لعااصر
المااو و اصة درجاا الحرار وكمياا الهطل .غير أ االحترار العالمي المرصود ماذ أكثر من قر ال يؤثر ي متوس درجة الحرار
حسب ،بل يؤثر ي توزيعها اخحصا ي نأكملح ،حيث يوجد ي نهايتي هذا التوزيع الحوادث الاادر  -المتطر اا البارد والدا ئة  -التي
يصاحب حدوثها عاد  .أضرار اجتماعية وبيئية كبير (.)Cattiaux et al., 2018

حظيت الحوادث الماا ية المتطر ة ي اآلونة األ ير ناهتما كبير من قبل الباحثين نسبب تأثيراتها البالية ي التامية االقتصادية
واالجتماعية ،وألنها أكثر حساسية لتيير المااو من ال يم المتوسطة ( Klein Tank and Können, 2003; Alexander et al.,
 .)2007; Williams et al., 2010حذ أ أ تيير ي المتوس وإ كا نسيطا .قد يسبب تيي ا.ر كبي ا.ر ي تكرار المتطر اا ،الزياد
ي متوس درجة الحرار تؤد

حلى زياد ي تكرار درجاا الحرار المرتفعة جدا .وإلى ن صا

ي تكرار درجاا الحرار الماخفضة جدا.

( .)Mearns et al., 1984; Easterling et al., 2000ويعت د أ يكو لهذه الحوادث المتطر ة تأثيراا أكبر من التييراا طويلة
المد

ي متوس المتييراا الماا ية (.)Katz and Brown, 1992; Schär et al., 2004; Fischer and Schär, 2009

أجريت الل الع دين األ يرين العديد من الدراساا تااولت المتطر اا الماا ية ماها ما هو على المستو العالمي ( Frich et al.,
2002; Easterling et al., 2000; Kiktev et al., 2003; Vose et al., 2005; Alexander et al., 2006; Donat et
 ،)al., 2013aوماها ما هو على المستو اخقليمي ( Klein Tank and Können, 2003; Aguilar et al., 2005; Vincent

et al., 2005; Zhang et al., 2005; Moberg et al., 2006; Klein Tank et al., 2006; Choi et al., 2009; Hertig
 .)et al., 2010; Donat et al., 2013b; Almazroui et al., 2014; Halimatou et al., 2017وأظهرا نتا ج هذه الدراساا
ازدياد تكرار وشد الحاالا المتطر ة الدا ئة والهطوالا اليزير  ،ويرج أ تزداد ي المست بل ي معظم أنحاء العالم ( Sillmann et
 .)al., 2013; Kharin et al., 2013; Orlowsky and Seneviratne, 2012; Fischer et al., 2013و ي سورية وجد
مسلماني وعبيدو ( )2009ناستخدا بياناا درجة الحرار اليومية من  1955حلى  2006لثالثين محطة سياوبية مختار موزعة على
أرجاء ال طر ،زياد ملحوظة ي متوس درجاا الحرار العظمى المطل ة الساوية ،ودرجاا الحرار العظمى والصير اليومية ،وعدد األيا
الصيفية وال ليالي المدارية ،وانخفاض كبير ي عدد الليالي واأليا البارد والمد اليومي لدرجاا الحرار .
مع تزايد االهتما العالمي نظاهر االحتباس الحرار وتداعياتها المرصود ماذ ثمانيااا ال ر الماضي ،ومع ما يحملح المست بل من مااو
أكثر دفء ياطو عليح حدوث تيير لحوادث التطرف الماا ي والتأثيراا التي يمكن أ تحدثها ي الاظم البيئية الطبيعية واألنشطة
البشرية ،مثل اخنتاج الزراعي ،ونمو الياناا ،والتخطي الحضر  ،وإدار موارد المياه ،وصحة اخنسا ( ;Easterling et al., 2000
 ،)IPCC, 2013; Ngo and Horton, 2016; Vogt et al., 2016أصب من الضرور ت ييم تلك التييراا للمتطر اا الماا ية
نما يسهم ي حغااء حالة المعر ة عاها ويساعد على حيجاد التدابير المااسبة لتعزيز ال در على التكي

معها.

يهدف هذا البحث نشكل ر يس حلى تحديد اتجاهاا التيير وم داره للتطر اا الح اررية اليومية ،وت دير معاوية هذا التيير ي محطتي
الالذقية وصا يتا الل الفتر  2016-1986ناستخدا ا تبار االنحدار الخطي وما  -كادال.
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مواد البحث وطرائقه:
البيانات الميتيورولوجية:
تم حنجاز البحث ناستخدا

بياناا المديرية العامة

لألرصاد الجوية السورية لدرجاا الحرار العظمى
والصير اليومية لمحطتي الالذقية وصا يتا لفتر رصد
امتدا من عا  1986وحتى  .2016تتسم محطة
الالذقية نماا ها شبح الرطب وترتفع عن سط البحر
باحو  ، 7بياما يسود المااو الرطب ي محطة صا يتا
الجبلية التي ترتفع عن سط البحر باحو  . 370يبين
الشكل ( )1الموقع الجي ار ي لمحطتي الدراسة ي ماط ة
الساحل السور .

الشكل  .1خريطة تظهر موقع محطتي الالذقية وصافيتا في سورية.

التحقق من صحة البيانات وتجانسها:
تم التح ق من صحة البياناا اليومية لسالسل درجاا الحرار العظمى والصير و لوها من ال يم المف ود ناستخدا البرنامج RClimDex
) (1.0الذ تم تطويره من قبل ريق الخبراء المعاي نالكش

عن تيير المااو والمؤشراا ذاا الصلة ( ETCCDI: Expert Team

 ،)Zhang and Yang, 2004( )on Climate Change Detection and Indicesوهو متاح على الموقع التالي:
 .http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtmlي و هذا البرنامج نالكش

عن نعض األ طاء الشا عة ي سالسل البياناا

وحذ ها ،مثل درجاا الحرار اليومية العظمى التي ت ل عن درجة الحرار اليومية الصير  ،كما ي و نالبحث عن ال يم الشاذ ()Outliers
وهي قيم يومية ت ع ارج نطاق معين يحدد من قبل المستخد  .ي حطار هذا البحث اعتبرا ال يم التي ت ع ارج الاطاق (المتوس 4 
انح ار اا معيارية) قيما .شاذ .
ح التح ق من تجانس البياناا هو عاصر آ ر يجب مراعاتح ي البياناا الماا ية ،اص .ة عاد استخدا هذه البياناا لت ييم تيير المااو.
ي هذا البحث استخد البرنامج ) )Wang and Feng, 2013( RHtests (V4ال تبار تجانس بياناا درجاا الحرار الصير
والعظمى اليومية.
تبين من الل عملياا حص جود البياناا أ نسبة ال يم الشاذ لكل محطة ال تتجاوز  %0.1من المشاهداا .تم تعيين هذه ال يم
والتأكد من صحتها ناالستعانة ببياناا محطتي مطار الباسل وطرطوس اللتا ت عا نال ر من محطتي الدراسة .كما تبين من الل
تطبيق ا تبار التجانس أ جميع بياناا السالسل المدروسة متجانسة عدا سلسلة درجاا الحرار الصير اليومية ي محطة الالذقية التي
ظهر يها ن طة تيير ( )Change pointsواحد

ي .1998/4/10
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حساب قرائن التطرف الحراري:
تشكل ال ار ن الماا ية المحسوبة انطالقا .من البياناا اليومية لدرجاا الح ارر والهطل ،ححد الط ار ق لوص

تكرار وشد ومد الظواهر

الماا ية المتطر ة .وقد أوصى  ETCCDIما مجموعح  27قرياة أساسية للمتطر اا الماا ية ( ،)Zhang et al., 2011وهي متو ر
على الموقع التالي ،http://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml :وهي جزء من قا مة أكبر تم تحديدها من قبل
ريق الخبراء المعاي نالكش

عن تيير المااو التانع للماظمة العالمية لألرصاد الجوية ( Folland et al., 2001; Peterson et

 .)al., 2002كما تم ي هذا البحث تحديد ثالث عشر قرياة لدرجاا الحرار اليومية لدراسة الظروف الماا ية المتطر ة ي محطتي
الالذقية وصا يتا بين عامي  1986و ( 2016الجدول  ،)1وتم حسابها على المستو الساو ناستخدا البرنامج ).RClimDex (1.0
تحليل االتجاه في سالسل قرائن التطرف الحراري:
تم تحديد اتجاهاا التيير وم داره ي سالسل ق ار ن التطرف الحرار المدروسة ناستخدا االنحدار الخطي نطري ة المربعاا الصير
االعتيادية ( )OLS: Ordinary least squares methodالتي تعد ححد أكثر الط ار ق استخداما .لت دير معدل التيير ي االتجاهاا
الخطية (شيخو .)Wilks, 1995; Wu et al., 2011; 2014 ،ولتحديد المعاوية اخحصا ية لالتجاهاا الخطية المختلفة من أجل
ا تبار ثاا ي الجانب ( ،)Two Tailed Testتم استخدا ا تبار ما  -كادال ( ،)Mann-Kendallوهو من اال تباراا الحر الالمعلمية
الذ ال يشترط التوزيع الطبيعي لسالسل البياناا المدروسة (.)Kendall and Gibbons 1990; Moberg et al., 2006

القرائن
المطلقة

الجدول  .1قائمة قرائن التطرف الحراري المستخدمة في الدراسة (.)Zhang and Yang, 2004
تعريف القرينة
اسم القرينة ورمزها
العدد السنوي لأليام حيث  25 < TXدرجة مئوية
األيام الصيفية ()SU
العدد السنوي لأليام حيث  20 < TNدرجة مئوية
الليالي المدارية ()TR
القيمة المتوسطة السنوية لـ TX
متوسط )TXa( TX
القيمة المتوسطة السنوية لـ TN
متوسط )TNa( TN
المتوسط السنوي للفرق بين  TXو TN
المدى الحراري اليومي ()DTR
أكبر قيمة لـ  TXخالل السنة
األيام األكثر دفئا ً ()TXx
أكبر قيمة لـ  TNخالل السنة
الليالي األكثر دفئا ً ()TNx
أصغر قيمة لـ  TXخالل السنة
األيام األكثر بردا ً ()TXn
أصغر قيمة لـ  TNخالل السنة
الليالي األكثر بردا ً ()TNn
الليالي الباردة ()TN10p
نسبة األيام حيث   TNمن المئين العاشر
األيام الباردة ()TX10p
نسبة األيام حيث   TXمن المئين العاشر
نسبة األيام حيث  < TNمن المئين التسعين
الليالي الدافئة ()TN90p
نسبة األيام حيث  < TXمن المئين التسعين
األيام الدافئة ()TX90p

قرائن القيمة المتطرفة القرائن النسبية

 :TNدرجة الحرارة الصغرى اليومية.

الوحدة
يوم
يوم
درجة مئوية
درجة مئوية
درجة مئوية
درجة مئوية
درجة مئوية
درجة مئوية
درجة مئوية
 %من األيام
 %من األيام
 %من األيام
 %من األيام

 :TXدرجة الحرارة العظمى اليومية.

النتائج والمناقشة:
يتض من الجدول ( )2الذ يعرض معامالا اال تالف واتجاهاا التيير وم داره للسالسل الزماية الساوية ل ار ن التطرف الحرار

ي

محطتي الالذقية وصا يتا للفتر  ،2016-1986اتجاه الماط ة الساحلية نحو االحترار نشكل عا  .كذلك تظهر معامالا اال تالف
اصة نالاسبة للمتطر اا البارد عد االنتظا ي توزع هذه ال ار ن وتشتتها .وكانت األيا البارد ( )TX10pوالليالي األكثر بردا)TNn( .
هما األكثر تشتتا .ي محطتي الالذقية وصا يتا على التوالي .ي حين كانت الليالي األكثر د ئا )TNx( .ي محطة الالذقية والمتوس
الساو لدرجة الحرار العظمى ( )TXaي محطة صا يتا هما األقل تشتتا..
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الجدول  .2معامالت االختالف واتجاهات التغير ومقداره لسالسل قرائن التطرف الحراري المدروسة في محطتي الالذقية وصافيتا للفترة -1986
.2016
محطة صافيتا
محطة الالذقية
القرينة
مقدار التغير/عقد
معامل االختالف ()%
مقدار التغير/عقد
معامل االختالف ()%
*6.32
7.2
***12.48
8.4
( SUيوم)
*3.71
9.1
**6.31
8.3
( TRيوم)
***0.58
3.3
***0.77
3.5
( TXaدرجة مئوية)
***0.36
3.7
***0.39
3.4
( TNaدرجة مئوية)
0.32
4.6
0.09
5.4
( TXxدرجة مئوية)
0.09
5.9
***0.60
3.1
( TNxدرجة مئوية)
0.17
32.9
-0.14
19.6
( TXnدرجة مئوية)
-0.19
186.2
-0.52
73.1
( TNnدرجة مئوية)
***0.22
3.8
***0.38
6.6
( DTRدرجة مئوية)
**-3.31
53.3
*-2.66
50.2
 %( TN10pيوم)
***-4.64
63.6
***-6.76
82.2
 %( TX10pيوم)
**2.58
49.7
***4.71
56.8
 %( TN90pيوم)
***2.32
38.5
***4.74
60.0
 %( TX90pيوم)
* االتجاه معنوي عند  ** ،0.05االتجاه معنوي عند  *** ،0.01االتجاه معنوي عند .0.001

اتجاهات التغير لسالسل قرائن التطرف الحراري المطلقة:
يتض من بياناا الجدول ( )2والشكل ( )2وجود اتجاه عا نحو الزياد ذو داللة معاوية واضحة ل رياة األيا الصيفية ( )SUوقرياة
الليالي المدارية ( )TRالل الفتر  2016-1986ي محطتي الدراسة .وهذا يتوا ق مع الاتا ج التي حصل عليها مسلماني وعبيدو
( )2009ناستخدا بياناا درجة الحرار اليومية من  1955حلى  2006لثالثين محطة سياوبية ي سورية ،وتلك التي حصل عليها
) Zhang et al., (2005ناستخدا البياناا اليومية لدرجة الحرار من  1950حلى  2003ي الشرق األوس .
بلغ معدل الزياد ي عدد األيا الصيفية ي محطتي الالذقية وصا يتا  12.48يو /ع د و 6.32يو /ع د ،على التوالي ،بياما بلغ معدل
الزياد ي عدد الليالي المدارية  6.31يو /ع د و 3.71يو /ع د ،على التوالي .تؤكد هذه الاتا ج اتجاه الماط ة الساحلية نحو االحترار
نشكل ملحوظ اصة ي الالذقية التي بلغ يها معدل الزياد ي كلتا ال رياتين ما ي ار ضع

ما هو عليح ي صا يتا ،مما يشير حلى

أ الزياد ي درجاا الحرار العظمى والصير ي الماط ة السهلية هي أعلى من تلك التي سجلتها الماط ة الجبلية ي الماط ة الساحلية.
وقد

وقعت

الحوادث

األكثر

برو ا.ز

لل رياة

SU

ي

2010

و2013

ي

الالذقية

وبليت

 197يوما ،.و ي  2010ي صا يتا وبليت  203يوما ..أما نالاسبة لل رياة  TRد سجلت الحوادث األكثر برو ا.ز ي  2010ي الالذقية
وبليت  143يوما ،.و ي  1994ي صا يتا وبليت  133يوما..
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الشكل  .2االتجاهات الخطية لسالسل  SUو  TRفي محطتي الالذقية وصافيتا للفترة .2016-1986

اتجاهات التغير لسالسل قرائن القيمة المتطرفة:
أظهرا المعدالا الساوية لدرجاا الحرار العظمى والصير اليومية ( TXaو  )TNaوالمد

الحرار اليومي ( )DTRالل الفتر

 2016-1986ي محطتي الالذقية وصا يتا (الشكل  3والجدول  ،)2اتجاها .عاما .نحو الزياد وذو داللة معاوية واضحة .وبلغ معدل
الزياد ي كل من  TXaو  0.77 TNaو/° 0.39ع د ي محطة الالذقية ،و  0.58و/° 0.36ع د ي محطة صا يتا ،على التوالي.
وكانت الساة  2010أحر ساة ي تر الدراسة نمتوس درجة حرار يومية  ° 20.3ي الالذقية و ° 19.9ي صا يتا ،وكانت أعلى
من متوس  2016-1986بد  ° 1.4ي الالذقية و ° 1.7ي صا يتا.
بلغ معدل الزياد ي قرياة /° 0.38 DTRع د ي محطة الالذقية و/° 0.22ع د ي محطة صا يتا .وهذا يعود حلى احترار درجة
الحرار العظمى على نحو أكبر من درجة الحرار الصير  ،أ

أ المتوس الساو للفرق بين درجة الحرار العظمى ودرجة الحرار

الصير يزداد ي الماط ة الساحلية وعلى نحو أكبر ي السهل الساحلي .تخال

هذه الاتيجة الاتا ج التي حصل عليها مسلماني وعبيدو

( )2009ي سورية ،وتلك التي حصل عليها ) Alexander et al., (2006ناستخدا البياناا العالمية اليومية لدرجة الحرار من 1951
حلى .2003
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الشكل  .3االتجاهات الخطية لسالسل القرائن  TNa ،TXaو  DTRفي محطتي الالذقية وصافيتا للفترة .2016-1986

أظهرا األيا األكثر د ئا )TXx( .والليالي األكثر د ئا )TNx( .اتجاها .عاما .نحو الزياد (الشكل  4والجدول  .)2بلغ معدل الزياد ي
/° 0.09 TXxع د ي الالذقية و/° 0.32ع د ي صا يتا ،وكا االتجاه العا نحو الزياد ي  TNxمعاويا .وأكثر وضوحا .ي الالذقية
نمعدل /° 0.6ع د وغير معاو
نحو الا صا
()TNn

ي صا يتا نمعدل /° 0.09ع د .نالم ابل أظهرا األيا األكثر بردا )TXn( .اتجاها .عاما .غير معاو

ي الالذقية ونحو الزياد ي صا يتا نمعدل /° -0.14ع د و/° 0.17ع د ،على التوالي .أما نالاسبة لليالي األكثر بردا.
د

أظهرا

اتجاها.

عاما.

نحو

الا صا

غير

معاو

ي

الالذقية

وصا يتا

نمعدل

/° -0.52ع د و/° -0.19ع د ،على التوالي .تتوا ق هذه الاتا ج نشكل عا مع الاتا ج التي حصل عليها مسلماني وعبيدو ()2009
و ).Zhang et al., (2005

الشكل  .4االتجاهات الخطية لسالسل القرائن  TNx ،TXn ،TNnو  TXxفي محطتي الالذقية وصافيتا للفترة .2016-1986

اتجاهات التغير لسالسل القرائن النسبية:
أظهرا األيا الدا ئة ( )TX90pي الالذقية وصا يتا اتجاها .عاما .نحو الزياد ذو داللة معاوية نمعدل /% 4.74ع د و/% 2.32ع د،
على التوالي (الشكل  5والجدول  .)2وأظهرا المحطتين المدروستين ارتفاعا .ملحوظا .ي هذه ال رياة ي  1999وانخفاضا .ملحوظا .ي
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 .1992كذلك أظهرا الليالي الدا ئة ( )TN90pي الالذقية وصا يتا اتجاها .عاما .نحو الزياد ذو داللة معاوية نمعدل /% 4.71ع د
و/% 2.58ع د ،على التوالي .على العكس من ذلك ،أظهرا األيا البارد ( )TX10pاتجاها .عاما .نحو الا صا ذو داللة معاوية ي
الالذقية وصا يتا نمعدل /% -6.76ع د و/% -4.64ع د ،على التوالي .ولوحظ أ تكرار  TX10pللع د األ ير كا ت ريبا .نص
التكرار المرصود ي الع د الذ سب ح .كذلك لوحظ اتجاها .عاما .نحو الا صا ذو داللة معاوية ي الليالي البارد ( )TN10pي كل من
الالذقية وصا يتا نمعدل /% -2.66ع د و/% -3.31ع د ،على التوالي .وكما هو الحال نالاسبة لد  ،TX10pلوحظ أ تكرار TN10p
للع د األ ير كا

عليا .أقل من التكرار المرصود ي الع د السابق لح .وقد لوحظت هذه التييراا على المستو العربي ( Donat et al.,

 )2013bواخقليمي (.)Zhang et al., 2005

الشكل  .5االتجاهات الخطية لسالسل  TX90p ،TN90p ،TX10p ،TN10pفي محطتي الالذقية وصافيتا للفترة .2016-1986

االستنتاجات والتوصيات:
قيمت هذه الدراسة اتجاهاا ثالث عشر قرياة لدرجاا الحرار المتطر ة ي شمال غر سورية وذلك ناستخدا بياناا درجة الحرار
العظمى والصير اليومية لمحطتي الالذقية وصا يتا للفتر  .2016-1986وقد أظهرا الاتا ج وجود اتجاهاا ذاا داللة ححصا ية ي
ق ار ن درجاا الحرار الموا ة التجاه االحترار ي الماط ة ،وتجلى ذلك بزياد ملحوظة ي تكرار األيا الدا ئة والليالي الدا ئة والمد
الحرار اليومي واأليا الصيفية والليالي المدارية ،وانخفاض ملحوظ ي تكرار األيا البارد والليالي البارد  .كما أظهرا الاتا ج أ الفرق
بين درجاا الحرار العظمى والصير يزداد ،مما يشير حلى أ درجة الحرار العظمى تزداد نشكل أسرع من درجة الحرار الصير .
ح ت ييم ق ار ن درجاا الحرار المتطر ة واتجاهاتها قد يساعد على هم أ ضل لآلثار المحتملة لتيير المااو على الزراعة وصحة اخنسا ،
وعليح تشكل هذه الدراسة ركيز لت ييم التييراا المست بلية الكاماة ي درجاا الحرار المتطر ة ي الماط ة الساحلية و ي عمو سورية.
وتوصي الدراسة نمتانعة البحث ليشمل عددا .أكبر من المحطاا الماا ية تيطي مساحة أكبر وتتميز نفتراا قياس طويلة نسبيا ،.نما يسم
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من

مع التييراا الحاصلة ي هذه المتطر اا والتخفي

عن اتجاهاا درجاا الحرار المتطر ة ويساعد على حيجاد حلول للتكي

نالكش

.آثارها المتوقعة للمست بل
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Abstract
Climate change and its potential consequences are one of the major challenges
facing human development in the 21st century and one of the most important
environmental issues related to human life, prosperity and security. This study
examined the trends in thirteen annual extreme indices of temperature over the
period 1986-2016 at Lattakia and Safita in the Syrian coastal region. Analysis of
annual time series trends of temperature indices using linear regression test and
Man- Kendall test revealed that the coastal region is warming. Clear and
significant increasing trends were found at both stations in the annual number of
summer days and tropical nights, the annual average of maximum and minimum
daily temperatures, warm days and warm nights and diurnal temperature range,
and insignificant increasing trend in temperature of the hottest days. Clear and
significant increasing trend was also found in the temperature of the warmest
nights at Lattakia station. In contrast, clear significant decreasing trends were
detected in the cool days and the cool nights, and insignificant decreasing trends
in the temperature of the coldest nights. The temperature of the coldest days
witnessed an insignificant decreasing trend at Lattakia station and an increasing
trend at Safita station. Comparing the trends observed in the Syrian coast region
suggests that, in general, the Lattakia station closer to the Mediterranean Sea
warmed at a greater rate than Safita mountain station.
Key words: Climate extreme indices, Daily temperature, Trends, Lattakia,
Safita.
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