
431 

 

  Nofal et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 134-152 December 2020 

 

 0202ديسمبر  / كانون األول 152-134(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  – نوفل وآخرون

 دراسة المنحى العام لممناخ والتنبؤ به في محطة أرصاد حمص المناخية
 (1)بشرى عبد المسيح خزام ،  (1)معن داود، )1(*م. عيسى نوفل

 . ، سوريةالييئة العامة لمبحوث العممية (.1) 
 (@gmail.comissa.mh.nofal ، البريد االلكتروني:عيسى نوفل.م  لممراسمة*) 

 05/08/2019تاريخ القبول:           07/04/2019تاريخ االستالم: 

 :الممخص
حصائية لكميات اليطل ودرجة الحرارة في تناول ىذا البحث دراسة بعض الخصائص المناخية واإل

. بينت 2025والتنبؤ لعام  2014/2015إلى  1984/1985محطة حمص المناخية لمفترة من 
درجة مئوية خالل سنوات االساس المدروسة، وتم ايجاد  0.5ي درجة الحرارة الجافة الدراسة ارتفاع ف

وقدرت متوسط درجة الحرارة لمعام    y = 0.019x + 16.997معادلة لمتنبؤ بالحرارة لألعوام القادمة 
 DATAوالدالة معادلة االنحدار  المعادلة باستخدام.  واختبرت صحة درجة مئوية 17.76بـ  2025

ANALYSIS والدالة PEARESSION إيجاد المعادلة الدالة المطابقة  وتمy = 0.09037x – 

 وبخطأ 2025لعام م( º 17.76درجة الحرارة التنبؤية ) متطابقة وبنفسفكانت النتائج  20.7922
لتأكيد المعادلة فكانت النتيجة مطابقة. ووجد عالقة    FORCACTكذلك استخدمت دالة ،1/1000

% ، 53.3بين درجة الحرارة الجافة واليطول المطري، وتجاوزت نسبة السنوات الجافة  ارتباط عكسية
% من السنوات المرصودة، وتم ايجاد معادلة تنبؤ لكميات اليطل استنادا إلى السنوات 46.6والرطبة 

  360.79بـ 2025تم التنبؤ باليطول لعام  y = - 0.1862x + 368.24المرصودة واالساس فكانت 
مم عن سنوات االساس المرصودة،  4.668نة وبالتالي انخفاض المعدل السنوي بمعدل مم/ س

وتوافقت ىذه المعادلة مع طريقة حساب قيم الفروق التراكمية لكمية اليطل المطري السنوية في العام 
أي 360.843و ليصل المعدل الى   y = - 0.1862 x + 2.8863حيث استنبطت المعادلة  2025

االساس، أما عند اشتقاق معادلة التنبؤ باليطل بتطبيق  مم عن متوسط سنوات 4.617بانخفاض  
 :أسموب المتوسطات المتحركة لـ ثالث سنوات  كانت المعادلة

y= -0.0984X+366.91    واختبرت ببرنامجDATA ANALYSIS والدالةMOVING 
AVEREG  ض في كمية اي انخفا 2025مم/سنة في عام  362.9حيث وصل المتوسط السنوي
 . مم /سنة عن السنوات المرصودة.2.56االمطار 

درجة الحرارة، اليطل، التنبؤ، معادلة االنحدار، المتوسطات المتحركة، محطة  :الكممات المفتاحية
 أرصاد حمص.
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   مـــقدمـــــــــةال
األخيــرة بســبب تأثيراتيــا  تعــد تريــرات المنــاخ مــن أحــد أىــم التحــديات التــي تواجــو المجتمعــات البشــرية فــي الســنوات 

ن وجـود مـدن داثـرة فـي الباديـة والصـحران كمدينـة تـدمر و يرىـا مـا ىـو إال  المالحظة والمتوقعة عمى مختمف النظم البيئية، وا 
 .دليل عمى مناخ كان أكثر رطوبة

ــالتريرات يتوقــع أن تــؤثر التريــرات المناخيــة عمــى الزراعــة بشــكل كبيــر وقــد تكــون المنــاطق الناميــة مــن أشــد المنــ اطق تــأثراب ب
 و يـرنشـاط وصـحة اإلنسـان بشـكل مباشـر مـن خـالل موجـات الحـر وتمـوث اليـوان  عمـىو (، Fay et al.,2008)المناخيـة 

 Menzel et و يرىـامباشرة من خالل تعديل نظـم االطـطراب كانتشـار الحشـرات وتكاثرىـا وىجـرة الطيـور وحرائـق الرابـات 
al,2006)). (،2000خدام) 

منــــــــــاخ  ( ان1990 ( و)شــــــــــنيدر1989 وودويــــــــــل )وىــــــــــوتن (،Winstanley,1973ســــــــــات عديــــــــــدة منيــــــــــا )أظيــــــــــرت درا
وقــــد أثــــرت ىــــذه النتيجــــة بكثيــــر مــــن البــــاحثين فمجــــأ بعطــــيم إلــــى تحميــــل الســــجالت  الجفــــاف،األرض يتريــــر ويتجــــو نحــــو 

ـــــة متناقطـــــ ـــــة ورياطـــــية تظيـــــر اتجاىـــــات مطري ة خـــــالل سالســـــل المطريـــــة الســـــنوية بريـــــة إيجـــــاد عالقـــــات إحصـــــائية بياني
ىـــــذه االتجاىـــــات فـــــي كـــــل مـــــن أ ـــــاديس فـــــي النيجـــــر، وأباتشـــــي فـــــي  ( مثـــــلHare, 1977زمنيـــــة طويمـــــة، وعـــــرض )

 شـــــحادة)وجـــــد و تشـــــاد، والـــــيس ســـــبرنجز فـــــي اســـــتراليا وجودبـــــور فـــــي الينـــــد، وفـــــونيكس فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة. 
( 2018)وآخـــــرون  Nahlah واكـــــدالســـــابقة  العـــــراق نفـــــس النتيجـــــة ( فـــــيJaboory, 1985و)األردن،  ( فـــــي1978،

ــــاخ فــــي  ــــي المن ــــر كبيــــر ف ــــاه مــــن خــــالل  العــــراق فــــدرسأن ىنــــاك تري ــــى مــــوارد المي ــــأثيره عم ــــاخ وت ــــين تريــــر المن ــــة ب العالق
ـــــــق نمـــــــوذج  ـــــــت بعـــــــض SWATتطبي ـــــــر مســـــــبوقة وتســـــــتدعي االىتمـــــــام العاجـــــــل لممخططـــــــين وصـــــــناع  وكان ـــــــائج  ي النت

ـــــا فـــــي معـــــدل ىطـــــول األمطـــــار بحـــــوالي قـــــد تو  النمـــــوذج،القـــــرار. وفقبـــــا لمخرجـــــات  ٪ 21و٪ 12.6اجـــــو المنطقـــــة انخفاطب
 (،2099-2080( والعقود البعيدة )2069-2049في المستقبل القريب )

بمــــدان الشــــرق األوســــط وشــــمال إفريقيــــا عرطــــة لمتــــأثيرات الناجمــــة عــــن  أن (Jeannie et al, 2010)أوطــــ  
الحكــــــم التكيفــــــي أولويــــــة منخفطــــــة لمقيــــــادات السياســــــية فــــــي  اســــــتراتيجيات ذلــــــك تظــــــلومــــــع  المنــــــاخ عمــــــى مــــــوارد الميــــــاه

ــــى  ــــة الشــــرق األوســــط وشــــمال إفريقيــــا حت ــــل تحميــــة الميــــاه وبنــــان الســــدود ونقــــل  اآلن،منطق حيــــث تركــــز عمــــى مشــــاريع مث
 المياه بين األحواض واسترالل طبقات المياه الجوفية األحفورية واستيراد المياه االفتراطية. 

مــــن الميــــم تحميـــل التريــــرات فـــي نمــــط ىطـــول األمطــــار المكــــاني  ( بأنـــوHüseyin and Saffet, 2011يـــر  ) 
 األمطــــــار،. ولفيــــــم االختالفــــــات اإلقميميــــــة ليطــــــول التركيــــــة والزمــــــاني مــــــن أجــــــل تحســــــين سياســــــات إدارة المــــــوارد المائيــــــة

، عمومـــــات الجررافيــــــةالمكتشــــــفة مكانيبـــــا باســــــتخدام التقنيـــــات الجيولوجيـــــة فــــــي بيئـــــة نظــــــم الم دراســــــة االتجاىـــــاتمـــــن البـــــد 
 والسنوية.ومد  مالنمتيا لمتنبؤ المكاني لالتجاىات الزمنية لبيانات ىطول األمطار الشيرية 

بينت دراسة االتجاىات المطرية في سورية عمى طرورة فحص األىمية اإلحصائية لالتجاىات المشتقة اعتماداب عمى  
طــرق رياطــية كميــة، الن نتائجيــا يمكــن أن تخطــع لفحــوص الدراســات التــي تبحــث عــن الكشــف عــن االتجاىــات المطريــة ب

(  ىـذا التريـر فـي المنـاخ مـن خـالل المنحنـي العـام لمتنـاقص المطـري 1999، لقد أكـد )الموسـى، (1995إحصائية، )صيام،
لمـؤثرة بمقارنة كميات اليطل السنوي لعـدة محطـات فـي سـورية مـع المعـدل العـام لمفتـرة الزمنيـة المدروسـة، ثـم درس العوامـل ا

( ، و لـوحظ ازديـاد عـدد السـنوات التـي تقـل أمطارىـا عـن المعـدل 2002)الموسـى،  فـي تـوزع األمطـار وتريراتيـا فـي سـورية،
مـع ميـول نحـو الجفـاف الحـاد  (.1988/1989-1979/1980( عـن الفتـرة )1998/1999-1990/ 1989العام خالل )

 Douml and( ، ووجــــد)2000،  بعــــد )جبــــور ســــنوات كــــل عشــــر ســــنوات وذا مــــا اكــــده فيمــــا 3بمــــا ال يقــــل عــــن 
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Flouml,2005 خـالل 40إلـى  30(    إن التريرات المناخية في سورية ستطال نقص بـاليطوالت المطريـة الشـتوية بـين %
%(،  70%( إلـى )  30شيور ) كانون أول، كانون ثاني وشباط( وبالتالي ستنخفض ترذية خزانـات الميـاه الجوفيـة بنحـو ) 

من تأثير ترير المناخ في درجة الحرارة وشدة األمطار من خالل اسـتعمال معطيـات درجـات الحـرارة واألمطـار وجر  التحقق 
زرع فـي  2007-1980سنة )  27اليومية لموقعين ولمدة  ( في منطقتين زراعيتين في سورية؛ بريدا فـي شـمال سـورية،   وا 

اعيــة شــديدة الحساســية لمتــدىور والتــي يتوقــع أن تتــأثر بشــدة جنــوب ســورية، وقــد اختيــر ىــذين المــوقعين ليمــثال األراطــي الزر 
بــالترير المنــاخي، و أظيــرت القــيم زيــادة طفيفــة، ولكــن بــدون داللــة إحصــائية فــي متوســط كــل مــن درجــات الحــرارة العظمــى 

المنـاخ  التقريـر الرابـع لمييئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتريـر وأكـد(، (ACSAD,2005 and 2008والصرر  فـي األشـير 
IPCC   (إلى تراجع اليطوالت المطرية الشتوية عمى إقميم البحر المتوسط بما فييا القطر الرربي 2007الصادر في عام ،)

ىـــذا التراجـــع بـــاليطوالت المطريـــة مـــن خـــالل االنحـــراف لكميـــات  (2007)درس عمـــارفـــ% ، 20إلـــى  10الســـوري بمقـــدار 
توصمت الدراسة إلى وجـود تنـاقص فـي اليطـل المطـري خـالل فصـمي الشـتان األمطار الفصمية عن معدليا العام في سورية، 

ـا فـي المنـاطق الرطبـة ونصـف  لـى وجـود تزايـد فـي فصـمي الصـيف والخريـف فـي المنـاطق الجافـة وشـبو الجافـة، أمق والربيع، وا 
وريـــة فـــي ىـــذه الرطبـــة، فالتزايـــد يحصـــل فـــي فصـــل الصـــيف فقـــط، والتنـــاقص فـــي الفصـــول الثالثـــة األخـــر ، وكـــذلك وجـــود د

 عاماب تقريباب. 25عاماب، أي إن الدورة الييدرولوجية تستمر 30و  17المحطات، وتراوح زمن العودة فييا بين 
الرـذائي من دراسة قاموا بيا ان التناقص في معدالت االمطـار فـي سـورية ييـدد األمـن  (2008استخمص )الدروبي ،

ورة الييدرولوجيــة خــالل ىــذا القــرن، تــؤدي إلــى أنمــاط جديــدة لســقوط تشــير النتــائج إلــى حــدوث تريــرات كبيــره فــي الــد حيــث
وترير في إنتاجية المحاصيل  (.2009خردجى، )المياه ( وسيكون ليذه التريرات تأثيراب طارا بموارد 2009، )خياراألمطار 

العمم أن الميزان المائي مع  (،2010حالق، الزراعية نظرا لوجود ارتباط خطي بين إنتاجية ىذه المحاصيل وكمية اليطول )
 ( 2001، )الفاو/سنة ويتباين ىذا العجز حسب األحواض المائية  3مميون م  314يعاني من عجز يصل إلى 

احتماالت اليطل في إقميم الساحل والجبال الساحمية، واستعمموا العالقـات الرياطـية  ( 2009)درس الموسى وحميمة 
الف وعامـــل التذبـــذب، و تحميـــل التوزيـــع التكـــراري لكميـــات اليطـــل الفصـــمية )ســـنة و قـــيم االنحـــراف المعيـــاري ومعامـــل االخـــت

وال يمكن االعتماد عميو  ،ىيدرولوجية( وخمصت الدراسة إلى أن المتوسط السنوي لميطل ال يعبر عن حقيقة التساقط المطري
ثماره، وانطالقـا  مـن ذلـك ييـدف البحـث في التخطيط لمعمميات المختمفة التي تيدف لالستفادة من مياه اليطل والتخطـيط السـت

%(، واالسـتفادة 60-%40إلى التعرف إلى تكرار كميات اليطل واحتماالتيا ووطع حـدود لألمطـار العاديـة )طـمن الحـدود 
من ذلك فـي التخطـيط الزراعـي لمزراعـات البعميـة والـري التكميمـي لمزراعـات المرويـة، حيـث يفتـرض البحـث أن المتوسـط يقـع 

دارة المــوارد المائيــة فــي إقمــيم الســاحل فــي الحــدود  العميــا لألمطــار العاديــة، وال يمكــن االعتمــاد عميــو عنــد التخطــيط لتنميــة وا 
 والجبال الساحمية األكثر ىطالب في الجميورية العربية السورية.

يــل التــوافقي نمــوذج لكميــات اليطــول الســنوية فــي منطقــة وادي الفــرات فــي ســورية باســتخدام التحم  (2013)صــمم الموســى 
( مـن أجــل تحديـد االتجـاه العــام ودوريـة كميـات اليطـل الســنوية والتنبـؤ بـالقيم المســتقبمية Harmonic analysis)الطيفـي( )

حيث تم تفسير  ،ليا، وأظيرت نتائج التحميل التوافقي أن ىناك نمطاب دورياب لسموك كميات اليطول السنوية في منطقة الدراسة
كما تم التوصل لنماذج لتقـدير  ،ول السنوية في المنطقة بعدة مركبات من مركبات سمسمة فورييو% من كميات اليط80نحو 

( التــي لــم تــدخل بياناتيــا 2010-2000كميــات اليطــل فــي محطــات اإلقمــيم، وتــم اختبــار تمــك النمــاذج بجعميــا تتنبــأ بــالفترة)
( جـــودة ىـــذه النمـــاذج. 2010-2000ل الفتـــرة)بكميـــات اليطـــول خـــالالتوقـــع المســـجمة فـــي بنـــان النمـــاذج، ويوطـــ  تطبيقيـــا 

 وتوصمت الدراسة بانو يمكن تطبيقيا لمتنبؤ بكميات اليطل لمعقد القادم بيدف اإلنذار المبكر عن حدوث الجفاف
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بكميـات االمطـار المسـتقبمية فـي محطـة  لمتنبـؤ ARIMAوجنكنـز  –نمـاذج بـوكس  (2015وحايـك )واسـتخدم عمـار 
أعطــت نتــائج االختبــار دقــة عاليــة واســتخدم التنبــؤ بقــيم  وقــد ARIMA (3,0,4)اذج ىــو طرطــوس وتبــين أن أفطــل النمــ

  االمطار السنوية لعشرين سنة قادمة.
ان كميات اليطـول السـنوية تخطـع لقـانون التوزيـع الطبيعـي أمـا تـوزع االمطـار الشـيرية فيـي تخطـع  (2015)الموسى بّين 

  2114طل السنوية في دمشق حتى العام لتوزيع جاما وال يوجد اتجاه عام لكميات الي
يســاعد فــي تقــدير تــوفر مــوارد الميــاه فــي المســتقبل لحــوض  تنبــؤ نمــوذج (2016) وأخــرون Tammam طــور
( 1( مــع تحســين كفــانة الــري: )RF. بدراســة أربعــة ســيناريوىات اعتمــادبا عمــى الوطــع الفعمــي )2050حتــى عــام  العاصــي.

( تخفـيض نصـيب الفـرد مـن ميـاه الشـرب 3) زيتـا،( االسترالل األمثـل لخـزان 2) ستصمحة،المإعادة استخدام المياه الزراعية 
( الفصـــل بـــين شـــبكات حمـــص حمـــاة ورفـــع كفـــانة نقـــل الميـــاه. الســـيناريوىات 4و ) قطنيـــة،وتقميـــل التبخـــر مـــن ســـط  بحيـــرة 

لجافة جدا سـنوات(. وأظيـرت أنـو مـن المذكورة أعاله كانت من خالل ثالث حاالت من التريرات المناخية )العادية والجافة وا
٪  38سـتختفي النقطـة الحرجـة )نقـص الميـاه( مـع الحصـول عمـى فـائض حـوالي  األولـى،خالل تطبيق السيناريوىات الثالثة 

شـبكات حمـاه )األولويـة الثالثـة( فـي حالـة السـنوات العاديـة وكفـانة  -لتحقيق احتياجات المياه مـن حمـص  (،RFمقارنة مع )
ا،. 2050ة في عام الري العالي عمـى  جدبا،٪ في حالة السنوات الجافة والجافة 65و٪ 93سينقص نقص المياه حوالي  وأيطب

يمكننـا تجنـب نقـص الميـاه وتقميـل  الصـناعية،التوالي. بينما من خالل تطبيق السـيناريو الرابـع مـع دوائـر مرمقـة مـن المنشـ ت 
( فــي حالــة ســنوات الجفــاف RF٪ مقارنــة مــع ) 77لــو إلــى وخفــض معد ،2050معــدل التمــوث فــي حالــة الجفــاف فــي عــام 

مميــون متــر مكعــب( مــن حــوض قريــب آخــر مثــل حــوض الســاحل لتقميــل  200ســيتطمب ذلــك ســحب الميــاه )حــوالي  الشــديد.
 الفجوة بين العرض والطمب.
خطيط اإلنتاج الزراعـي أمر بالغ األىمية من أجل إدارة النظم البيئية وتدراسة التريرات المناخية  إنمما سبق نستنتج 
دارة الموارد المائية و   .وطع الخطط المستقبمية التي تتالنم وما سيكون عميو الطقس مستقبالب وا 

التغيـرات المناخيـة واتها ـه  ودراسـةالعناصـر المناخيـة،  فـي قـيم من ىنا تتط  أىميـة ىـذا البحـث فـي تقـدير التريـر
األمـر الـذي سيسـاعد فـي وطـع االســتراتيجيات  ؤ لألعـوام القادمــةالعـام فـي محطـة أرصـاد حمــص لموصـول لمعـاد ت التنبـ
  .المناسبة لالستثمار األمثل بما يتالنم مع الظروف الجديدة

 البحث وطرائقه: مـواد 
 مصادر البيانات:

 )خــطارصــاد حمــص  حمــص محطــة–وزارة الــدفاع  –مــن المديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة  :المعمومــات المناخيــة -1
االولــى( م عــن ســط  البحــر وتمثــل منطقــة االســتقرار 483وارتفــاع  34.43.45وخــط عــرض  36.43.30طــول 

    (2003، )المكسور
 )مديرية الزراعة(. معطيات خاصة باستعمال األراطي -2
 معطيات عن المياه والتربة من االستشارات الفنية -3
 برامج حاسوبية  رطية -4
 مناخية ( لرياح...الخ( )محطات)الحرارة، الرطوبة، ا مقاييس ومسجالت لعناصر المناخ -5
 أجيزة قياس اليطل. -6
 بيانات ىيدرولوجية )مديرية الموارد المائية بحمص(. -7
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 :العمـل ائقطـر 
 ويتم ذلك بحساب وتحديد التالي: :في الفترة المدروسة دراسة تريرات الحرارة-أوالب 

 شيرية لقيم الحرارة العظمى والجافة والصرر  حساب المعدالت ال 
 رات الحرارة السنوية.تحديد تري 

 دراسة تريرات اليطل:-ثانياب 
 األدنـى،  التبـاين، الحـدالمعياري، المد ،  كالمتوسط، االنحراف) تحديد الثوابت اإلحصائية لمسمسمة الزمنية

 االختالف ومعدل الترير لميطول المطري( األعمى، معامل الحد

   (2005، شمعونو  شوشعال) بالعالقة اآلتية   Cvقيم معامل االختالفحساب 
 

  = 
 .االنحراف المعياري- :S.Dحيث إن 

 ؛ الموسمي  معدل الشير         -
      :(2005شمعون،  الشوش،) اآلتيةحساب االنحراف المعياري بالعالقة 

  =S.D  
 عام.وسمي لكل المجموع الشيري أو الم – piإن حيث 

 ؛ الموسمي.  المعدل الشيري        -
n    – .طول السمسمة الزمنية 

 تحديد الفترات الجافة والرطبة خالل أشير السنة وخالل سنوات الدراسة بالنسبة لممتوسط:

  > pi          جافة إذا كان       
 pi          <        رطبة إذا كان 

 السنوية.: مجموع األمطار piأن حيث   
  (.: المعدل العام )متوسط اليطل المطري السنوي 
 العام: المناخ واتها ه تغير ةدراس
 إجران دراسة إحصائية احتمالية لكميات اليطل الفصمية والسنوية:تم 

 بالعالقة:لكل قيمة  fm سنوية تنازلياب ثم حساب احتمال التجاوز أو الطمانيتم ترتيب اليطوالت الفصمية وال
100*   = 

 .المدروسةالسمسمة في ترتيب القيم  :m :إنحيث 
          n:  السمسمة.عدد سنوات  

 بالعالقة: kحساب قيمة الثابت تم  
K * S.D) )+   = 
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 .f : قيمة اليطول المطري عند االحتمال  إن:حيث 
 المطري.: متوسط اليطول             

 المعياري.: االنحراف  

 لتحديد كمية اليطول الفصمية والسنوية عند احتماالت مختمفة.   ( k, f) ومن ثم إنشان منحني احتمالي 

ـــم  ـــة، المتوســـطات النصـــفية، المربعـــات الصـــرر ،  وىـــيطـــرق اســـتخدام إحـــد  الت )المتوســـطات المتحركـــة، الفـــروق التراكمي
 ...الخ(.

  يــتم حســاب المتوســط الحســابي ألول مجموعــة مــن الســنوات ( 2006وعمــي،  المتحركــة( حســنأســموب المتوســطات
جافــة والرطبــة لممتوســطات فــي المرحمــة التاليــة يحــدد عــدد الســنوات ال ســنوات()أول خمــس أو ســت أو ســبع ...الــخ 

 المتحركة وخط االتجاه العام و يرىا ....
  تحسـب الفـروق التراكميـة بطــرح القـيم الشـيرية أو السـنوية لمظــاىرة ( 2006وعمــي،  حسـن) التراكميـةأسـموب الفـروق

 السمسمة.قيم  ثم إطافة كل فرق إلى الذي يميو حتى نياية لمظاىرة،المناخية من المعدل العام لقيم السمسمة الزمنية 
 *(2006)حسن وعمي،  طريقة المتوسطات النصفية 

 p1, p2 النصفيين:حيث تقسم السمسمة الزمنية لقسمين ويتم حساب المتوسطين  

 =   

 = 
 .i: متوسط اليطل المطري في العام الييدرولوجي Piإن: حيث 

فنحصـل  p2بــ  p1. وتوصـل   y p(mm)الـزمن و xعمى محوري إحداثيات حيث يمثل محور p1, p2قيمة ثم تمثل 
 المدروسة.عمى خط يوط  سموك اليطل خالل السمسمة 

   (2005، العشوش وشمعون) طريقة التربيعات الصرر  *  
القـيم المحسـوبة مـن القـيم تبعاب ليذه الطريقة يتحدد خط االتجاه العام عمى أساس أن يكـون مجمـوع مربعـات انحرافـات 

 يمكن.األصمية أصرر ما 
 التاليتين:وذلك بحل المعادلتين 

a. n + b.  =  
a.  + b.   =   

  نجد:المعادلتين القانونيتين وبحل ىاتين المعادلتين بوتسمى ىاتان 

b =   

a =  - b. 
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   x + b. = a y المستخدمة: فتكون معادلة خط االنحدار 
 النتائج والمناقشة 

 تغيرات الحرارة
-2014( حتى العام )1986-1985خالل الفترة من )تم حساب المعدالت الشيرية لقيم الحرارة العظمى والجافة والصرر  

د تريرات درجة الحرارة السنوية لممحطة والتي تعطي صورة عن الخصائص من أجل تحدي لمحطة حمص المناخية( 2015
تبمغ أعمى معدالتيا خالل شيري آب وأيمول وتصل  العظمى والجافة والصرر وتبين بان درجات الحرارة  الحرارية لممنطقة

  (.1الشكل رقم ). كما ىو موط  بإلى أدنى معدالتيا في شير كانون الثاني، وينطبق ىذا عمى المناخ المتوسطي

 
 المعد ت الشهرية لقيم الحرارة العظمى والهافة والصغرى في محطة ارصاد حمص .1الشكل 

فتبين خالل نفس الفترة السابقة تم حساب المعدالت الفصمية لمحرارة الجافة والصرر  والعظمى في محطة حمص 
 بينيا.لمتباين طمن الفصل الواحد فيما  ال كبيرمجوجود تفاوت في مستويات درجة الحرارة بين فصول السنة مع حدوث 
 (.2رقم ) كما ىو موط  بالشكل رقم

 
 المعد ت الفصمية لمحرارة الهافة والصغرى والعظمى في محطة حمص 2الشكل. 

إلــى العــام  1985/1986مــن العــام  المعـدالت الســنوية لمحــرارة الجافــةولتحديـد االتجــاه العــام لتريــر الحــرارة تــم دراســة 
كما ىو  المرصودة.درجة مئوية في السنوات  0.5تذبذب في متوسط درجات الحرارة الجافة مع ارتفاع  فتبين 2014/2015

 (.3موط  بالشكل رقم )
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 . المعد ت السنوية لمحرارة الهافة لمسنوات السابقة3الشكل 
 ج معادلة التنبؤ وىي  واستنتا 2025تم التنبؤ بالحرارة الجافة عام وباالعتماد عمى النتيجة السابقة 

y = 0.019x + 16.997  
 سنة 40( أي 2025-1985سنوات ) عدد xحيث 

Y= 0.019 × 40 + 16.997 = 17.757  درجة مئوية 
ْم وىذا يؤكد الفرطية السابقة المتعمقة بارتفاع  17.2درجة مئوية عمما بأن المتوسط  17.757=  2025تكون الحرارة عام 

 (.4. كما ىو موط  بالشكل رقم )ْم  0.5دراسة الحرارة خالل سنوات ال

 
 2225. التنبؤ بدرهة الحرارة الهافة في عام 4الشكل 

 DATA ANALYSISالدالة  االنحدار باستخدام استخدمنا معادلةالتنبؤ  صحةلمتأكد من 
 التنبؤمعادلة  فكانت PEARESSIONالدالة  باستخدامناوأكدنا الدقة  2025لمتنبؤ بدرجة الحرارة عام  

 (.17.758) 2025بــــــــــــــالتعويض تكــــــــــــــون الحــــــــــــــرارة المتوقعــــــــــــــة فــــــــــــــي عــــــــــــــام  
 ْم 17.8ىي  2025كانت درجة الحرارة المتوقعة لعام وبالنتيجة    FORCACTدالة  باستخدامتأكدنا من الدقة وأخيرا 

عــن  0.5أي بزيــادة  2018م فــي العــا مْ  17.8ْم الــى حــوالي  17.3 مــن الحــرارةمتوســط درجــة ارتفــاع ممــا ســبق نســتنتج 
 .المتوسط المرصود خالل فترة الدراسة

 تغيرات الهطل:دراسة 
الممتـدة مـن العـام الييـدرولوجي تم حساب كميات اليطـل الوسـطية الشـيرية فـي محطـة حمـص المناخيـة خـالل الفتـرة 

عمــى مــد  العــام  لــوحظ عــدم انتظــام ىطــول االمطــارحيــث  ،(2015-2014( حتــى العــام الييــدرولوجي )1985-1986)
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% في شير حزيران،  3.57، وعامل االختالف تراوح بين الصفر في شيري تموز واب ووىذا من صفات المناخ المتوسطي
 .(1 )الجدول وىناك عالقة عكسية بين تزايد التباين وتناقص اليطل حيث يزداد التباين مع زيادة القحولة

 (2015-2014( حتى )1986-1985العام الييدرولوجي )اليطل الشيري في محطة ارصاد حمص من  1الجدول. 

تشرين  العام
 االول

 تشرين
 الثاني

 كانون
 األول

 كانون
المجموع  أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

 )مم(
1985/1986 16.70 13.00 63.30 90.60 39.60 22.50 21.70 3.60 0.90 0.00 0.00 0.30 272.20 
1986/1987 20.80 82.70 45.40 73.70 47.70 124.50 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.60 
1987/1988 40.80 43.50 96.30 137.40 113.90 67.60 22.40 2.90 43.10 0.00 0.00 0.00 567.90 
1988/1989 12.80 53.70 110.30 29.10 15.10 44.50 4.80 5.00 0.00 0.00 0.00 5.30 280.60 
1989/1990 20.80 31.30 49.60 40.80 36.60 10.50 19.50 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 217.80 
1990/1991 13.50 41.80 32.80 82.10 27.60 106.30 35.80 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 351.50 
1991/1992 25.00 25.30 133.20 149.10 162.00 45.70 0.70 11.60 35.50 0.00 0.00 0.40 588.50 
1992/1993 0.00 66.40 100.60 48.00 46.90 56.20 14.00 70.00 0.90 0.00 0.00 0.00 403.00 
1993/1994 5.20 27.80 7.90 69.90 83.50 43.70 11.50 3.40 0.00 0.00 0.00 1.00 253.90 
1994/1995 8.60 105.00 107.40 43.80 6.90 35.60 16.60 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 325.10 
1995/1996 10.90 76.20 25.50 95.10 39.20 54.60 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.60 
1996/1997 57.40 21.00 71.90 110.90 81.00 65.40 35.20 11.10 0.00 0.00 0.00 49.10 503.00 
1997/1998 17.90 22.80 75.00 134.40 57.30 76.40 21.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.90 408.20 
1998/1999 2.20 34.90 50.90 54.50 36.70 40.40 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 226.30 
1999/2000 3.00 0.70 1.00 94.40 42.20 29.70 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 181.90 
2000/2001 43.90 25.30 83.60 18.00 121.40 24.60 18.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 346.00 
2001/2002 28.00 4.40 61.70 110.60 30.90 74.40 10.40 17.20 0.00 0.00 0.00 0.30 337.90 
2002/2003 13.60 37.30 180.00 141.40 28.00 94.20 19.70 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 516.20 
2003/2004 41.90 16.80 68.00 190.20 145.40 7.00 16.50 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 
2004/2005 2.80 125.60 27.40 91.30 131.50 22.20 28.20 9.50 0.00 0.00 0.00 9.10 447.60 
2005/2006 19.70 42.80 69.70 125.60 51.10 21.00 81.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.50 421.40 
2006/2007 29.30 21.10 39.80 59.90 47.58 23.90 59.20 27.70 0.00 0.00 0.00 4.30 312.78 
2007/2008 14.50 46.60 42.00 67.00 66.60 20.70 1.70 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 274.50 
2008/2009 13.10 10.80 25.40 44.30 77.80 105.20 44.30 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 333.90 
2009/2010 44.30 6.00 11.40 61.40 23.70 5.30 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 164.80 
2010/2011 29.10 0.00 53.10 91.10 94.40 75.90 21.40 16.70 0.00 0.00 0.00 4.00 385.70 
2011/2012 97.30 72.90 27.90 101.30 103.00 3.00 20.40 9.40 3.50 0.00 0.00 91.10 529.80 
2012/2013 23.90 35.00 50.00 135.00 86.40 51.00 29.00 9.50 0.00 0.00 0.00 11.70 431.50 
2013/2014 2.50 41.60 121.00 1.50 11.50 36.50 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 30.00 256.40 
2014/2015 60.20 65.80 36.60 87.90 48.20 62.90 20.80 6.40 0.00 0.00 0.00 9.00 397.80 
 365.46 8.43 0.00 0.00 2.80 9.05 21.12 48.38 63.46 86.01 62.29 39.94 23.99 المتوسط
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حرافاالن  21.28 30.40 40.59 43.00 40.93 31.91 17.30 13.32 9.99 0.00 0.00 18.77 112.80 
 588.50 91.10 0.00 0.00 43.10 70.00 81.00 124.50 162.00 190.20 180.00 125.60 97.30 أعمى قيمة
 112.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.90 1.50 1.00 0.00 0.00 أدنى قيمة

Cv 0.89 0.76 0.65 0.50 0.65 0.66 0.82 1.47 3.57 
  

2.23 0.31 
فـي شــير كـانون الثــاني وينعـدم تقريبــا فـي أشــير اب وتمـوز، وىــذا  أشــدهوبتتبـع المسـارات الســنوية لألمطـار وجــد بـان 

ن الصـفر النوع من النظام المطري متوسطي، حيث تبمغ كميات اليطل ذروتيا في كانون ثـاني وتأخـذ شـكل جرسـي بدايتـو مـ
 (.5. كما ىو موط  بالشكل رقم )حتى الذروة ثم العودة إلى الصفر

 
 (2215-2214( حتى )1986-1985الهيدرولوهي ). المعد ت الشهرية لمهطل من العام 5الشكل 

مــــن العــــام الييــــدرولوجي الثوابــــت اإلحصــــائية الشــــيرية لميطــــل لمسمســــمة المدروســــة مــــن ىنــــا كــــان البــــد مــــن دراســــة 
بــان اعمــى قيمــة ىطــل كانــت فــي شــير كــانون الثــاني وبمرــت  وتبــين 2014/2015إلــى العــام الييــدرولوجي  1985/1986

 (.6كما ىو موط  بالشكل رقم ) (.مم45)مم( وأكبر قيمة انحراف في كانون االول وبمرت  190)

 
 الثوابت ا حصائية الشهرية لمسمسمة المدروسة 6الشكل 

مـن خـالل ابتعـاد أدنـى  كبيـر وىـذا يظيـرتتبـاين بشـكل فوبة خـالل فتـرة الدراسـة المحسـ معدالت األمطـار الفصـميةأما 
كمــا ىــو  .اليطــل المطــري يــتم فــي الشــتان والخريــف وينــدر تقريبــا فــي فصــل الصــيف ومعظــم، وأعمــى القــيم عــن متوســطاتيا

 (.7موط  بالشكل رقم )
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 . المعد ت الفصمية لمهطل المطري في محطة ارصاد حمص7الشكل 

ـــــت االحصـــــائية الفصـــــمية لميطـــــلدراســـــة وب أن متوســـــط اليطـــــل األعظمـــــي يكـــــون فـــــي فصـــــل الشـــــتان  يتبـــــين  الثواب
 (8كما ىو موط  بالشكل رقم ) مم/سنة . 2.8مم/سنة وينخفض في فصل الصيف الى  211.76يبمغ و 

 
 ارصاد حمصا حصائية الفصمية لمهطل في محطة  الثوابت 8الشكل 

أن عالقة االنحراف المعياري مع الزمن أخذت شكل منحني  فتبينياري مع الزمن عالقة االنحراف المعدرست 
جرسي ذروتو في شير كانون الثاني ثم يعود ليقترب من الصفر في شير آب ومعادلة المنحني المالئم موطحة عمى 

 (.9رقم ) الشكل

 
 . ا نحراف المعياري مع الزمن9الشكل 

 :تحديد الفترات الهافة والرطبة
المطـري ومنيـا تـم تحديـد السـنوات  متوسـط اليطـلمقارنة قيم اليطوالت السنوية في المحطة المدروسة مـع قيمـة  تمت

حيـث بمـغ الجافة والرطبة بالنسبة لممتوسط في محطة حمص خالل فترة الدراسة  التالي السنوات الجافة والرطبة ويبين الشكل
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 ا%. كم46.6( سنة أي بنسبة 14أيطاب عدد السنوات الرطبة ) ن%، وكا53.3( سنة أي بنسبة 16عدد السنوات الجافة )
 (.10ىو موط  بالشكل رقم )

 
 . السنوات الهافة والرطبة في محطة ارصاد حمص12الشكل 

ـــــــــــة     الحاســـــــــــب  باســـــــــــتخدام 2025اســـــــــــتخدم نمـــــــــــوذج تنبـــــــــــؤ لكميـــــــــــات اليطـــــــــــل فـــــــــــي لعـــــــــــام  واســـــــــــتنتجت المعادل

 عـــــــــــــــــــــــــــــــام  40ســـــــــــــــــــــــــــــــة الدراوبـــــــــــــــــــــــــــــــالتعويض خـــــــــــــــــــــــــــــــالل ســـــــــــــــــــــــــــــــنوات  

المعدل السنوي عن المعدل المرصود في  وبالتالي سينخفض 
 (.11)رقم ىو موط  بالشكل  كما مم. 4.668األساس سنوات 

 
 2225في العام الهطل ب. التنبؤ 11الشكل 

استخدام ىذا االسموب من درجات مالئمة  نا المتحركة(المتوسطات  أسموب)العام  الهطل واتها ه تغير دراسة
االتجاه العام والشكل التالي يوط  طبيعة ترير اليطل  عد عمى حذف التريرات  ير المنتظمة تاركة فقط حركةيسا

إلى  1985/1986من العام الييدرولوجي باستخدام المتوسط المتحرك في محطة ارصاد حمص في فترة الرصد الممتدة 
 DATAحركة لـ ثالث سنوات باستخدام برنامج . تم تطبيق أسموب المتوسطات المت2014/2015العام الييدرولوجي 

ANALYSIS – والدالةMOVING AVEREG معادلة التنبؤ التالية   . باستنباط2025تم التنبؤ باليطل لعام  ثم

  
 

 (.12كما في الشكل رقم )مم/ السنة  362.9نستنتج بان سيكون 
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  سنة 3 حركةباستخدام المتوسطات المت 2225. التنبؤ بالهطل لمعام 12الشكل 

 2025باليطل السنوي في عام  ايجاد معادلة التنبؤولزيادة الدقة استخدمنا المتوسطات المتحركة لخمس سنوات تم 
 (.13كما في الشكل رقم )سنة.  مم/ 351.1وبالتعويض يكون اليطل   y= -0.4493 x + 370.1بحل معادلة التنبؤ 

 
 سنة 5دام المتوسطات المتحركة باستخ 2225التنبؤ بالهطل لمعام  . 13الشكل 
 :أسموب الفروق التراكمي

ثم تم التنبؤ وتم تمثيميا بيانيا  المرصودة سنة 40تم حساب قيم الفروق التراكمية لكمية اليطل المطري السنوية خالل 
 2025ْم عن المعدل لعام  4.56لمتناقص ليصل يميل العام  اتجاه خط االتجاهبان يتط   حيث 2025باليطل لعام 

 (14)كما ىو موط  في الشكل رقم  ومعادلة التنبؤ 

 
 . التنبؤ باليطل باستخدام اسموب الفروق المتراكمة14الشكل 

 الفصمي: حتمالية لمهطل المطري حصائية ااإلدراسة ال
 زحساب احتمال التجاووتم  الفصمية والسنويةلكميات اليطل المطري إجران دراسة إحصائية احتمالية تم 
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لتحديــــد كميــــة اليطــــول الفصــــمية والســــنوية   ( k، fإنشــــان منحنــــي احتمــــالي ) ثــــم تــــم kقيمــــة الثابــــت  حســــاب
 (.15عند احتماالت مختمفة ، كما ىو مبين في الشكل رقم )

 
 (  لكميات اليطول الفصمية والسنوية  k , f) المنحني االحتمالي. 15الشكل 

 عظميحتمالية لمهطل اليومي ا ا حصائية ا دراسة ال
من العام الييدرولوجي ارصاد حمص في فترة الرصد الممتدة  في محطةاليطل اليومي األعظمي قيم تم ترتيب 
لكل  fm وقد رتبت تنازلياب ثم حسب احتمال التجاوز أو الطمان (،2014/2015إلى العام الييدرولوجي  1985/1986
 (.16رقم ) بالشكلىو مبين  كما ( k, f) المنحني االحتماليإنشان باستخدام تابع الكثافة االحتمالية لكامبل وتم قيمة 

 

 
 لمهطل اليومي األعظمي kوقيم الثابت  . احتمال التهاوز أو الضمان16الشكل 
توزيــع  –التوزيــع الطبيعــي  لو ــاريتم)إحصــائية بعــدة توزيعــات اليطــل اليــومي األعظمــي قــيم كمــا تمــت دراســة سمســمة 

طريقــة تشيســكوير ( ورســمت المنحنيــات االحتماليــة وفــق ىــذه التوزيعــات وتــم اســتخدام 3ســونتوزيــع لو ــاريتم بير – 3بيرســون 
Chi-Square لممحطــة المدروسـة وقــد تبــين مـن ىــذه الطريقــة أن  اليطــل اليـومي األعظمــيلقــيم التوزيــع المناسـب  الختيـار
 (17موط  بالشكل رقم ) كما ىو.3لو اريتم بيرسونىو توزيع  اليطل اليومي األعظميلقيم التوزيع المناسب 
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 لمهطل اليومي األعظمي(   % k, f) المنحني ا حتمالي. 17الشكل 

 العالقة بين الهطول المطري ودرهة الحرارة الهافة 
-1984يوجد عالقة ارتباط عكسية بين درجة الحرارة الجافة واليطول المطري لسنوات الدراسة من العام الييدرولوجي 

كما ىو واط  درهة مئوي  2.5معادلة ا نحدار نستنتج بان الحرارة ترتفع  وبحل 2015-2014وحتى العام  1985
 (.19رقم )بخط االتجاه في الشكل 

 
 . العالقة بين الحرارة الهافة والهطل19الشكل 

 
 والتوصيات  ا ستنتاهات

  وىـذا يتوافـق  (درجـة مئويـة 0.5 )2015-1985ارتفـاع درجـات الحـرارة الجافـة خـالل الفتـرة المرصـودة  مـن العـام بمغ
عممـا بـأن  درجـة مئويـة  17.757    حيـث ستصـل الحـرارة   2025فـي عـام  التنبؤ لرصد تريـرات الحـرارةمع معادلة 

ْم  وىذا يؤكد الفرطية المتعمقة بارتفاع الحرارة خالل سنوات االسـاس بــ   17.2المتوسط لمسنوات المرصودة االساس   
   DATA ANALYSISباسـتخدام معادلـة االنحـدار  وباسـتخدام الدالـة  كد من صحة التنبؤ ، وتم التأدرجة مئوية 0.5

مطابقــة   2025وبالنتيجــة كانــت درجــة الحــرارة المتوقعــة لعــام    FORCACTو الدالــة  PEARESSIONوالدالــة  
  1/1000وبخطأ 

  شــتقاق معادلــة تنبــؤ لكميــات تــم امــم/ ســنة  365.46ســنة(  30)المرصــودة بمــغ متوســط اليطــل المطــري فــي الســنوات
سـينخفض  وبالتـالي y = -0.1862x + 368.24اليطـل اسـتنادا إلـى السـنوات المرصـودة فكانـت معادلـة التنبـؤ 

عـــن ســـنوات مم/ســـنة  4.67/ ســـنة أي انخفـــاض بمعـــدل مـــم 360.79 إلـــى 2025الســـنوي لميطـــل فـــي عـــام  المعـــدل
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   2025روق التراكمية لكمية اليطل المطري السنوية في العام المعادلة مع طريقة حساب قيم الف هىذ وتتطابقاالساس، 
  االساس.مم/ سنة عن سنوات  4.6 سينخفض أي 360.849حيث سينخفض اليطل ليصل الى 

  ارتفــاع ممحــوظ لــدرجات الحــرارة الجافــة مــع انخفــاض فــي اليطــول المطــري فــي كــل النمــاذج الرياطــية المعــادالت ىنــاك
 ر في المناخ في المنطقة التي تمثميا المحطة.التنبؤية وىو دليل عمى تري

  وتوصي الدراسة بتبني صانعي القرار السياسي والجيات اإلداريـة العميـا نتـائج ىـذا البحـث واعتمادىـا فـي خطـط التنميـة
 التصحر.المستدامة نظراب لدور التريرات المناخية في تعزيز خطر 

 مــع التعمــق فــي دراســة وعــدد أكثــر مــن محطــات االرصــاد وات طــرورة متابعــة ىــذا البحــث ليشــمل عــدداب أكبــر مــن الســن
 الكامنة.التريرات المناخية وتأثيراتيا 
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Abstract  

This study investigated some climatic and statistical characteristics of 

precipitation and temperature in Homs meteo station during the period 

1984/1985 to 2014/2015 and forecasting for the year 2025. The study 

showed an increase in dry temperature of 0.5 ° C during the studied 

base years. For the upcoming years the forecasting formula was: y = 

0.019x + 16.997, where the average temperature for the year 2025 was 

17.76 ° C. The accuracy of the forecasting equation was tested using 

regression equation, DATA ANALYSIS function and PEARESSION 

function. The matching equation was y = 0.09037x – 20.7922 and the 

results were identical, also, the predictive temperature for 2025 was 

17,758 ºC with an error of 1/1000, 

The FORCACT function was used to confirm the equation also the 

result was identical. There was a negative correlation between dry 

temperature and precipitation, and dry years exceeded 53.3% but the 

wet years was 46.6% of the observed years. A prediction equation was 

found for the quantities of precipitation based on the observed years 

which was y = - 0.1862x + 368.24. The forecasting for the year 2025 

was 360.79 mm / year and therefore the annual rate decreased by 

4.688 mm compared with the base years. The forecasting equation 

matched with the cumulative difference values method in calculating 

the annual rainfall in 2025 where the equation was: y = - 0.1862 x + 

2.8863. Herein, the average of precipitation was 360,843, which is 

4.617 mm lower than the average compared with the base years. 

When the equation of precipitation prediction was derived by applying 

the three-year moving average method, the resulted equation was: y = 

- 0.0984 x + 366.91 and when tested with DATA ANALYSIS and 

MOVING AVEREG the annual average reached 362.9 mm / year in 

2025, this means a decrease in the quantity of precipitation of 2.56. 

mm / year compared with the observed years. 

Keywords: Temperature, Precipitation, Forecasting, Regression equation, 

Moving averages, Homs meteo station. 
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