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تحليل الىماذج املىاخية ملحطة سد دزبىديخان
هيرو هصسالديً محمد أمين
قسم الجغسافية  ,كلية التربية ,حامعة كسميان

خالصة البحث
جىاولذ هره الدزاست احساء جدلُل الىماذج اإلاىازُت إلادقت سد دزبىدًسان ،وكد جم مً زالله جدلُل
ً
ُ
الاهدساف والخربرب اإلاىاخي ومً زم بُان الػىامل اإلاسببت لرلً الخباًً ،فؾال غً بُان مدي أزسها في
جيىًٍ الىماذج اإلاىازُت اإلاسخلفت ،الىاحمت غً الخغُيراث الحاعلت في الحالت اإلاىازُت في الىسة الازؽُت ،
واسخمسازٍت ظاهسة الخربرب .مً خُث اإلاىكؼ الجغسافي جلؼ اإلادقت في صماٌ صسق الػساق في نهاًت مىقلت
ً
الجبلُت ،غلى ازجفاع ( 493م) فىق مسخىي سقذ البدس ،و فلىُا جلؼ اإلاىقلت الدزاست غلى هلقت جلقؼ
ً
ً
دائسة الػسؼ (  ) 00 07 °35صماال وزك فىٌ (  ) 15 43 °45صسكا ،يهدف الدزاست الى جددًد ملداز و
ً
فبُػت الخغيراث الحاعلت في خالت اإلاىار مىقلت الدزاست زغىعا لػىغسي الحسازة واإلاقس و هضف غً
الػىامل اإلاؤدًت لخلً الخغيراث .وألحل جدلُم الهدف اإلايضىد مً الدزاست فلد حاءث غلى مدىزًٍ
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زئِسُين هما (الخغائػ الػامت إلاىار مىقلت الدزاست ،و بىاء الىماذج اإلاىازُت إلادقت سد دزبىدًسان).
ً
وأزيرا بػد جدلُل البُاهاث اإلاخػللت بمىؽىع ومىقلت الدزاست ،جىعل الدزاست الى أن الخربرب عفت
مالشمت إلاىار مىقلت الدزاست ،إذ بلغ وسبت الخربرب السىىي لدزحاث الحسازة زالٌ مدة الدزاست خىالي
( )% 5,39بِىما بلغذ وسبت الخربرب السىىي لالمقاز ( ،)% 29,43وهره اليسبت واهذ مسؤولت غً جيىن
بػؿ الىماذج اإلاىازُت اإلاسخلفت ،ومً ؽمنها حاء ( )15همىذج مػخدٌ و ( )19همىذج مخربرب.

املقدمة
باث الخدلُل ألاخغائي والسٍاؽُاث أخد ألاسس التي ٌػخمدها
الجغسافي في دزاسخه لخدلُل الظىاهس سىاء واهذ فبُػُت ام
بضسٍت ،زغىعا أهه مػني باألزكام وأن ألازكام كابلت للخدلُل
وذاث غالكت زٍاؽُت فُما بُنها .وَػني هىا بالىماذج الخدلُلُت
ولِس الىماذج الىعفُت أنها الىماذج التي حسخسدم في البدث
الػلمي للخىؽُذ وألادزان في ابػاد اإلاضيلت 0وألن الباخث
ًخػامل مؼ حداوٌ زكمُت غدًدة وبُاهاث جدخاج الى جدلُل
غالكت وازجباـ وملازهت مً حهت ،واًجاد أهماـ جغيُفُت
لخىؽُذ ألابػاد اإلاياهُت حسهُال إلاهمت الدزاست مً حهت
ازسي ،لرلً لم ًخفم الػل ماء غلى حػسٍف صامل إلافهىم
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الىمىذج ولػل هرا ٌػىد الى جىىع اغساؼ الىماذج و وظائفها،
خُث هخج غً ذلً حػسٍفاث مخػددة جىقبم غلى اسخسداماث
الىماذج وجقبُلها ووظائفها ،وهلغد هىا بالىماذج خسب
اإلاػدالث الػامت للػىاعس اإلاىازُت للمىقلت ولِس هماذج
مىازُت غاإلاُت.
مشكلة البحث
واحه مىار الازؼ ومً ؽمنها مىقلت الدزاست الػدًد مً
الخغيراث في الظسوف اإلاىازُت اإلاسخلفت ،فمسث بفتراث زفىبت
ً
وحفاف ،ختى وعلذ لخغائغها الحالُت ،وال شاٌ مسخمسا،
فُػد الخربرب اإلاىاخي عفت مالشمت إلاىار مىقلت الدزاست،
والسُما في غىغسي الحسازة و ألامقاز ،و التي ساغدث في
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ً
النهاًت غلى جيىًٍ هماذج مىازُت مخباًىت فبلا للظسوف
اإلاىازُت السائدة غلى فىٌ مداز السىت.
فسضية البحث
إن الخباًىاث السىىٍت لؾىابك مىازُت مخدسهت جغاخبها
جباًىاث سىىٍت لجمُؼ الػىاعس اإلاىازُت ،وهرا بدوزه مسؤوٌ
ً
غً جيىًٍ مجمىغت مً الىماذج اإلاىازُت اإلاسخلفت وفلا
للبُاهاث اإلاىازُت اإلاسعىدة في مدقت اإلادزوست .
هدف البحث
تهدف هره الدزاست الى جدلُم هدفين اساسُين هما ،جقبُم
الىمرحت اإلاىازُت في جددًد ملداز و فبُػت الخغير الري خدر
ً
في مىار اإلاىقلت ،زغىعا دزحت الحسازة وهمُت الامقاز
اإلادساكقت زالٌ مدة الدزاست اإلادغىزة بين غامي ( -1985
 ،) 2018و مً زم بُان الػىامل اإلاسببت لخلً الخغيراث .
اهمية البحث
جىمً اهمُت هره الدزاست في وىنها جمثل اسلىبا حدًدا في
جمثُل الخغيراث السىىٍت للػىاعس اإلاىازُت ،فلد جم اسخسدام
القسق الاخغائُت وجدلُل البُاهاث اإلاىازُت لحساب ملداز
جلً الخغيراث و الىضف غً الىماذج اإلاىازُت اإلاسخلفت في
فىٌ مدة الدزاست.
حدود الدزاسة /تتخر الدزاسة ببعديً هما:
 .1البػد الصماويً :خددد البػد الصماوي بخدلُل البُاهاث
اإلاىازُت اإلاسعىدة في مدقت ازعاد سد دزبىدًسان لسلسلت
شمىُت جغل الى ( ) 34سىت للمدة ().2018- 1985
 .2ال بػد اإلاياويً :خمثل البػد اإلاياوي بالحدود الجغسافُت
إلادقت سد دزبىدًسان الىاكػت في صماٌ صسق كؾاء
دزبىدًسان ،غلى ا زجفاع (493م) فىق مسخىي سقذ البدس،
جلؼ اإلاىقلت الدزاست في الجصء الضماٌ الضسقي مً الػساق
ً
غلى هلقت جلقؼ دائسة الػسؼ ( ) 00 07 °35صماال وزك
ً
فىٌ ( ) 15 43 °45صسكا (زسٍقت.)1
املبحث ألاول /الخصائص العامة ملىاخ مىطقة الدزاسة
ًخم في هرا اإلابدث حسلُك الؾىء غلى أهم الػىامل اإلاؤزسة
غلى مىار مىقلت الدزاست وغالكخه بخيىًٍ الىماذج اإلاىازُت
ً
اإلاسخلف ،و أًؾا هخقسق إلى أهم الػىاعس اإلاىازُت للمىقلت
غلى هدى الاحي:
أوآل /الض و ووىابا املىاخي و ووة املتحام و ووة و و و مى و وواخ مىطقو و ووة
الدزاسة وأثسه في تاىيً الىماذج املىاخية املختلفة
وهىان مجمىغت مً الػىامل (الثابخت واإلاخدسهت) اإلاخدىمت
غلى مىار مىقلت الدزاست:

Page 65

الضىابا املىاخية الثابتة
جخمثل الؾىابك اإلاىازُت الثابخت بمجمىغت مً الػىامل ذاث
ا لخأزير الثابذ والتي ال جخغير مً وكذ إلى آزس ،إال أن كىة
جأزيرها جسخلف مً ميان آلزس وَضمل اإلاىكؼ الجغسافي
والخؾازَس ،وٍلغد باإلاىكؼ الجغسافي ول مً اإلاىكؼ الفليي و
ً
ً
اإلاؤزساث البدسٍتً ،ؤزس اإلاىكؼ الفليي جازيرا مباصسا في جددًد
سماث اإلاىار في أي مىقلت بغىزة غامت ،وبما أن مىقلت
الدزاست جلؼ في الجصء الضماٌ الضسقي مً الػساق هما ذهسها
اغاله ،فلد خدد هرا اإلاىكؼ شاوٍت سلىـ اصػت الضمس
بغىزة مائلت في فغل الضخاء وبغىزة صبه غمىدًت في فغل
الغُف مما خدد مً فىٌ ساغاث النهاز في الغُف وكغسها
في الضخاء و بالخالي ًؤزس في همُت الاصػاع الضم ي الىاعل الى
ً
اإلاىقلت فؾال غً جازيرها في ازخالف همك الؾغك السائد.
وباليسبت للمؤزساث البدسٍتٌ ،ػد مىكؼ اإلاىقلت باليسبت
للبداز مً الػىامل اإلاسُقسة غلى مىازه وحػخمد بضيل هبير
غلى البػد غً اإلاسقداث اإلاائُت واججاه السٍاح السائدة وغلى
خسهت الهىاء الت ي جخدىم بها الخؾازَس .وَػد الخلُج الػسبي
والبدس اإلاخىسك اكسب اإلاسقداث اإلاائُت إلاىقلت الدزاست
وٍيىن بدس كصوًٍ والبدس الاخمس والبدس الاسىد في اإلاسجبت
الثاهُت مً خُث البػد غىه .وجؤزس اإلاىسفؾاث اإلاخىسقُت و
ً
ً
سىداوي واإلاىدمجت جأزيرا واضحا في مىقلت الدزاست زاعت في
ً
ً
ول مً الضخاء والسبُؼ والخسٍف .إذ أن لها دوزا هبيرا في
الخللباث الجىٍت وحغير اججاه ال سٍاح وسسغتها وهمُت ألامقاز،
خُث ًالخظ أن الحد ألادوى إلاسوز اإلاىسفؾاث الجىٍت ًخفم
ً
مؼ الحد ألادوى لىمُت ألامقاز ،أما في فغل الغُف وهظسا
ً
الهدساز الؾغك اإلاىسفؿ غً اللقس غمىما ،والمخداد
الؾغك اإلاسجفؼ الاشوزي هدى الضسق والضماٌ الضسقيً ،ىدسس
مسهص جىلُد اإلاىسفؾاث الجىٍت هدى الضماٌ ،لرا ًخغف
ً
مىار الػساق غمىما ومً ؽمنها مىقلت الد زاست بالجفاف
ً
عُفا( .) 1باليسبت إلى البدس اإلاخىسك فاهه ٌػد مؤزسا فػاال في
مىار اإلاىقلت زاعت في اإلاد ة مً ( حضسًٍ ألاوٌ – ماٌس )
خُث ًخدىٌ إلى مىقلت للؾغك اإلاىسفؿ الري جدُك به
مً حمُؼ الجهاث جلسٍبا مساهص للؾغك اإلاسجفؼ ،فئلى الضماٌ
والضسق مىه ًمخد اإلاسجفؼ السِبيري فىق صسق أوزبا وهؾبت
ألاهاؽىٌ أما إلى حىىبه فُمخد ذزاع مً الؾغك اإلاسجفؼ
آلاشوزي فىق صمالي أفسٍ لُا الري ًخغل مؼ الؾغك اإلاسجفؼ
فىق صمالي صبه الجصٍسة الػسبُت وبرلً فئن البدس اإلاخىسك
ًخػسؼ إلى هخل هىائُت كقبُت كازٍت بازدة  (( cPوهـخل مدازٍت
كازٍت دافئت )  ( cTوبخلدم الىخل البازدة جخيىن أمامها حبهت
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بازدة لخلخلي الىخل الدافئت فىق مُاه البدس اإلاخىسك لُخيىن
اإلاىسفؿ اإلاىجي غىد ذلً((2
لرا ٌػد مىار اإلاىقلت ذو كسٍىت كىٍت باإلاىار اللازي( ، )3إذ
ّإن اللسٍىت اللازٍت للمدقت اإلاىازُت اإلاضمىلت بالدزاست جغل
الى ( ، ) 75,74وبهرا جدسب ؽمً فئت مىار كازي صدًد.
و ٌػد جؾ ـ ــازَس مً الػىامل ذاث الخأزير الىاضح في فبُػت
الخغائػ اإلاىازُت إلاىقلت ما ،جلؼ اإلاىقلت في نهاًت اإلاىقلت
الجبلُت في اكلُم وىزدسخان ،وٍسجفؼ سقذ ألازؼ اإلاىقلت
اإلاخمثل بالسالسل الجبلُت ب(493م) فىق مسخىي سقذ
البدس ،وحػخمد فاغلُت السالسل الجبلُت غلى الازجفاع غً
مسخىي سقذ البدس وغلى امخدادها مؼ اججاه السٍاح وهره
ألامىز جددد همُت الدساكك فيها ،وجىسفؿ دزحاث الحسازة
باالزجفاع غً مسخىي سقذ البدس ،فالهىاء الجاف ًىسفؿ
بيسبت ( ْ 1م ليل 100متر ازجفاع ) وللهىاء السفب (ْ 0.6م ليل
100متر ازجفاع) بسبب الخبرًد الراحي (الادًباجُيي) للهىاء ازىاء
الغػىد والابخػاد غً مغدز الدسخين (الازؼ) .وان
اهسفاؼ ؽغك الهىاء مماًؤدي الى اهدضازه غلى مساخت
اوسؼ وشٍادة دزحت خسازاجه (الدسخين الادًباًخيي) ،وهرا
بدوزه ًؤزس غلى مىار اإلاىقلت بضيل غام(.(4
الضىابا املىاخية املتحسكة (الديىامياية(
جخمثل أبسش الػىامل الدًىامُىُت السِىىبخىُت بـاإلاىسفؾاث
الجىٍت ،وهي أحصاء هبيرة مً الهىاء ًىسفؿ فيها الؾغك
الجىي وجدُقها زقىـ الؾغك اإلادساوي اإلالفلت وكد جيىن
مصحىبت بجبهاث هىائُت أو بدونها( ،) 5جخأزس مىقلت الدزاست
بدسهت اإلاىسفؾاث الجىٍت التي حػد أخدي الظىاهس اإلاىازُت
فيها مً خُث دزحت الحسازة والسفىبت والسٍاح وجيىًٍ السحب
وألامقاز مؼ جباًىاث السىىٍت في كىتها و جىسازها .و ًؤزس في
مىار اإلاىقلت ول مً اإلاىسفؾاث الجىٍت (اإلاخىسقُت
والسىداهُت اإلاىدمجت والحسازٍت) فالىىع ألاوًٌ ،خيىن فىق
غسب والىسك وصسق بدس اإلاخىسك ،وجأزر هره اإلاىسفؾاث
بػد جيىٍنها وجدددها زالزت اججاهاث ألاوٌ مً الغسب هدى
الضسق مخجهت هدى مسهص الؾغك الىافئ فىق الخلُج الػسبي
و الاججاه الثاوي مً الضماٌ الضسقي باججاه مسهص الؾغك
الخفُف فىق بدس كصوًٍ أما الاججاه الثالث الجىىبي الضسقي
جخدسن غبر فلسقين وحىىب ألازدن ،فخؤزس جلً اإلاىسفؾاث
في فلس ومىار الػساق واإلاىقلت الدزاست بىعفها اإلاغدز
السئِس للسفىبت الجىٍت والدساكك ،إذ ًخىسز مسوزها بين
حضسًٍ ألاوٌ إلى آذاز وجيىن في كمت جىسازها بين الضهس حض سًٍ

Page 66

الاوٌ إلى ماٌس ،وٍيىن لهره اإلاىسفؾاث اإلاغدز السئِس في
الخللباث الجىٍت زالٌ الفغل البازد.
باليسبت للمىسفؿ السىداوي ،فُددر في وسك افسٍلُا
ً
وجخدسن صسكا باججاه صبه الجصٍسة الػسبُت وجدزل الػساق
وجخدد اإلاىسفؾاث اإلاخىسقُت الجبهىٍت مؼ اإلاىسفؿ
ً
السىداوي وأخُاها مؼ أخد اإلاىسفؾاث الحسازٍت ألازسي مؼ
اإلاىسفؿ الجبهىي فُيضأ غنها مىسفؿ حىي مػلد
مصحىب بدالت غدم الاسخلسازٍت في الجى.
وهىان هىع ازس مً اإلاىسفؿ اإلاؤزس غلى اللقس ،الا وهى
ً
اإلاىسفؾاث الحسازٍت ،فهي أًؾا جؤزس في مىار الػساق في فغل
الغُف ًخيىن هدُجت ازجفاع هفاءة الدسخين ؤلاصػاعي لسقذ
ألازؼ والري ًؤدي الى ازجفاع دزحت خسازة الهىاء اإلاالمس له،
مما ًللل مً هثافخه وٍخمدد وجيضك مػه الخُازاث الهىائُت
الغاغدة وٍيخج غىه جمسهص الؾغك الجىي اإلاىسفؿ ،وجيىن
زقىـ حساوي الؾغك فُه خللاث ملفلت ًخدسن فيها الهىاء
ً
هدى اإلاسهص اإلاىسفؿ وكد ًغاخبها أخُاها جدفم هىاء كقبي
بازد في فبلاث الجى الػلُا وجددر اإلاىسفؾاث الحسازٍت في
الفغل الحاز( ،) 6أما في الفغل البازد فدوزها مددود،
ً
وَػىد ذلً إلى غامل الدسخين اإلادلي لسقذ ألازؼ عُفا.
وَػد مىسفؿ الهىد اإلاىسمي مً أهم اإلاىسفؾاث الحسازٍت
اإلاؤزسة في الفغل الحاز إذ ٌسجل أغلى كمت الخىساز له في
صهسي جمىش وآب بسبب ازجفاع دزحت الحسازة وكلت السفىبت
اليسبُت وشٍادة سسغت السٍاح السقدُت والسُما زالٌ
ساغاث الظهيرة زم ًبدأ هرا الخىساز بالخىاكػ ختى بداًت
صهس أًلىٌ.
ً
وأًؾا ًخأزس اإلاىقلت الدزاست بمجمىغت مً اإلاسجفػاث الجىٍت
اهمها اإلاسجفؼ صبه اإلادازي الري ًمخاش بدفئه اليسبي إذ ًيىن
خاز وحاف وٍمىؼ جيىًٍ السحب ،وٍظهس جأزيره في حمُؼ اصهس
السىت بغىزة مخ فاوجت في وسبت الخىساز ،وٍخأزس الػساق ومً
ؽمنها مىقلت الدزاست في اصهس الضخاء باإلاسجفؼ الاشوزي الري
ًخغف بثباجه فىق مدُك الافل ي وٍمخد باججاه صسق و
ًدزل الػساق مً الجهت الغسبُت والضمالُت الغسبُت جسافله
السٍاح الضمالُت الغسبُت او الغسبُت ،أو جيىن ساهىت وجيىن
دزحت الحسازة دافئت .وهىان هىع ازس مً اإلاسجفؼ اإلاؤزس غلى
اإلاىقلت وهى مسجفؼ السِبيري الري ًؤزس غلى اإلاىقلت في حمُؼ
فغىٌ السىت ما غدا فغل الغُف ،فسالٌ فغل الضخاء
يهُمً هرا اإلاسجفؼ غلى الػساق ومً ؽمنها مىقلت الدزاست،
ً
إذ ٌضيل مغدزا للىخلت الهىائُت اللقبُت اللازٍت ) (cpوٍخأزس
ً
بها الػساق في الجهخين الضسكُت والضمالُت الضسكُت مؤدًا الى
زفؿ دزحاث الحسازة وهبىب السٍاح الضمالُت الغسبُت
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والضمالُت الضسكُت والضمالُت ،إذ ٌػد هرا اإلاسجفؼ اإلاسؤوٌ
غً جيىن مىحاث البرد التي ًخػسؼ لها اإلاىقلت .هما و ًخأزس
اإلاىقلت الدزاست باإلاسجفؼ الاوزبي زالٌ فغل الضخاء وَسهم
في زفؿ دزحاث الحسازة وجيىًٍ ظىاهس الجىٍت والؾباب
والؾبُب((7
أما باليسبت للىخل الهىائُت ،فخىدسب عفاث اإلاىافم التي
جيضأ فىكها وهي مىافم صاسػت وٍيىن الهىاء فىكها زاهدا،
وجخجاوس الىخل في زغائغها بسبب الخلك الىاجج غً
جُازاث الح مل وؤلاصػاع والحسهت الاؽقسابُت .جخىلد الىخل
الهىائُت الدافئت السفبت في اإلاىافم الاسخىائُت واإلادازٍت أما
الىخل الهىائُت البازدة الجافت فخيضأ في اإلاىافم اللقبُت
ً
صخاء( ،) 8وٍسؾؼ اإلاىقلت إلى أهماـ
وأواسك اللازاث
مسخلفت مً الىخل الهىائُت زاعت في فغل الضخاء خُث ًخأزس
بمىقلت الؾغك الػالي آلاسُىي الري ًدفؼ بىخل هىائُت
كقبُه كازٍت بازدة ) (Cpمً زالر حهاث ألاولى مً الضسق
والثاهُت مً الضماٌ والضماٌ الضسقي والثالثت مً الضماٌ
والضماٌ الغسبي( ،) 9جدسم هره الىخلت باهسفاؼ دزحاث
ً
ً
ً
الحسازة وحسبب فلسا بازدا حافا ،وإذا مس حصء مىه غلى
صماٌ بدس اإلاخىسك ًدمل السفىبت وٍدسبب بهقىٌ الامقاز.
ً
ً
وجيىن مىظىمت الؾغك الػالي في سُبرًا مغدزا زئِسا لهره
الىخلت خُث جدسم باهسفاؼ دزحت الحسازة وحسبب فلسا
بازدا حافا ،وجظهس فىق اإلاىقلت ابخداء مً نهاًت حضسًٍ ألاوٌ
لغاًت ماٌس وجىسفؿ دزحت الحسازة في اإلاىقلت ألنها أوٌ
اإلاىافم التي جدزلها خُث جسجفؼ بػد ذلً دزحت خسازة الىخلت
جدزٍجُا مؼ الخلدم هدى وسك وحىىبي الػساق .و ًيىن مغدز
الىخلت اللقبُت البدسٍت) ، (MPالهىاء اللادم مً وسك أوزبا،
الري ًخيىن أساسا في غسب زوسُا وصسق أوزبا خُث ًىدسف
الهىاء مً وسك أوزبا إلى الجىىب بسبب احساع اإلاىظىمت
الؾغقُت في سُبرًا فُغل إلى الجصء الضمالي مً البدس
اإلاخىسك لُخدمل بالسفىبت ،فخخميز هره الىخلت بالسفىبت
الػالُت لرلً فهي حسبب أمقازا غلى اإلاىقلت .أما ًيىن
مغدز الىخلت اإلادازٍت اللازٍت )) CTمىقلت الؾغك الػالي
صبه اإلادازي في صماٌ أفسٍلُا هرلً الهؾبت ألازُىبُت
وصحساء الجصٍسة الػسبُت وامخدادها في الػساق ومً ؽمنها
ً
مىقلت الدزاست عُفا جدسم هره الىخلت باألسخلسازٍت عُفا
ً
وصخاء لرلً فئن مً مميزاتها هى ازجفاع دزحت الحسازة
والسفىبت فيها وجيىن هره الىخلت مسؤولت غً مىحاث الحس
التي جدغل في اإلاىقلت .وٍخأزس الىخلت اإلادازٍت البدسٍت )(mT
غلى مىار اإلاىقلت ،وٍيىن مغدز هره الىخلت الهىاء اللادم
مً الهؾبت ألازُىبُه أو مً امخداد مىسفؿ الهىد اإلاىسمي،
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جدزل هره الىخلت إلى الػساق مً الاججـاه الجىىبي الضسقي
وحسىد زالٌ الفغىٌ الضخاء ،السبُؼ و الخسٍف ،وجمخاش هره
الىخلت بازجفاع دزحت خسازتها للدومها مً مىافم خازة ،وجسجفؼ
فيها السفىبت اليسبُت خُث جمس غبر الخلُج الػسبي لختزود
بالسفىبت مً هىان ،جظهس هره الىخلت في ملدمت ألاهسفاؽاث
الجىٍت مسببت حساكك ألامقاز صخاء( .) 10وهىان هىع ازس مً
الىخلت الهىائُت اإلاؤزسة غلى مىار ا إلاىقلت وهي الىخلت اإلاخجمدة
) ،(Aهي هخلت بازدة حافتً ،دسبب باهسفاؼ دزحاث الحسازة
ً
صخاء .مً هىا هجد أن جأزير
وحساكك الثلىج والامقاز
ي
الؾىابك اإلاىازُت اإلاخدسهت ًسخلف مً سىت ألزس ومً
فغل آلزس ،وٍمىً اللىٌ بأن للؾىابك اإلاىازُت اإلاخدسهت
ً
ً
التي ًخأزس بها مىار اإلاىق لت دوزا فػاال في جيىًٍ الىماذج
اإلاىازُت اإلاسخلفت.
ً
ثاهيا /خصائص العىاصس املىاخية ملىطقة الدزاسة
ٌػد اإلاىار السائد في اإلاىقلت ؽمً مىار مػخدٌ (صبه زفب)
ً
( ) Csaخسب جغيُف (وىبً)( ) 11أغخمادا غلى البُاهاث
اإلاىازُت إلادقت سد دزبىدًسان الاهىائُت ،بمػنى اهه ٌسىد
فيها مىار البدس اإلاخىسك ،وحضير مػقُاث اإلاىازُت إلادقت
اإلادزوست الري حاء مً حدوٌ ( ) 1والضيل ( ) 1الى ان مػدٌ
دزحاث الحسازة ًغل الى (◦ 21,26م) خُث ان ادوى دزحت
خسازة كد سجلذ في صهس واهىن الثاوي خُث بلغذ (°8,46م)،
واغلى دزحت خسازة سجلذ في صهس جمىش (°34,97م) ،بمػنى ان
اإلادي الحسازي السىىي ٌساوي (°26,51م) ،و دزحاث الحسازة
ً
في فغل الخسٍف جأزر بالخىاكػ الخدزٍجي اغخبازا مً صهس
أًلىٌ إلى صهس واهىن ألاوٌ ،هدُجت لحسهت الضمس الظاه سٍت
باججاه مداز الجدي ،خُث ًدل في اإلاىقلت الفغل اإلاقير وما
ًسافم ذلً مً ظهىز الغُىم وشٍادة السفىبت اليسبُت،
فمػدٌ الحسازة لفغل الخ سٍف ًغل الى (  23.15م ) وٍصداد
اهسفاؼ دزحاث الحسازة في صهىز فغل الضخاء الى (  9.5م)
وٍسحؼ سبب جدوي مػدالث هرا الضهس غً سابله إلى عغس
شاوٍت سلىـ ؤلاصػاع الضم ي في النهاز مؼ الخلدم هدى فغل
الضخاء ،وٍبدأ دزحت الحسازة بالتزاًد في فغل السبُؼ لُغل الى
( 18,92م )  ،وحسخمس دزحاث الحسازة بالتزاًد في فغل
ً َ
الغُف وىهه فغال أهثر خسازة في السىت الى (  33,48م)
لُغل ذزوجه في صهسجمىش بمػدٌ ( 34,97م).
وٍخمخؼ اإلاىقلت بىمُاث وفيرة مً الامقاز ،خُث ان مػدٌ
الامقاز السىىٍت فيها ًغل الى (600,36ملم) والخربرب عفت
مالشمت لالمقازه بمػنى جدىاوب فيها الامقاز السىىٍت بين
الصٍادة والىلغان مً سىت الى ازسي ،أما باليسبت إلاػدٌ
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سسغت السٍاح فهى (1,8م/زاهُت) ومػدٌ زفىبت اليسبُت
( ،)%45,6ومػدٌ همُت الخبسس السىىي ًبلغ (224,9ملم(
املبحث الثاوي /بىاء الىماذج املىاخية ملىطقة الدزاس
الحـل بىــاء الىمـاذج اإلاىازُــت للمىقلـت فأنهــا جمـس بجملــت
زقىاث ومػالجاث إخغائُت ،،ألحل إظهاز عىزة الخباًً التي
مً زاللها ًخم اسخسساج الىماذج الخاعت باإلاػقُاث الحسازٍت
وألامق ـ ــاز غـ ـ ــً فسٍـ ـ ــم الاهدـ ـ ـساف اإلاػُـ ـ ــازي (Standard
)* ،Deviation)(13و ًـ ـ ــخم بػـ ـ ــدها زب ـ ـ ــك الىمـ ـ ــاذج الحسازٍ ـ ـ ــت
وهماذج الامقاز ألحل الحغىٌ غلى الىماذج اإلاصدوحـت ليـل مـً
اإلاػُــازًٍ اإلاســخسدمين بىظــامي الح ـسازة والدســاكك .و باغخمــاد
الخىشَ ــؼ القبُا ــي الـ ــري ً ــىػ غل ــى ان جيـ ــىن الل ــُم مىشغـ ــت
بغـىزة مخمازلــت خـىٌ مػــدلها و جتـراوح الــدزحاث اإلاػُازٍـت بــين
(2+و  ) 2-همـا اوزد  ((Norcliffe(14).كبـل البـدء ببىـاء الىمـاذج
اإلاىازُــت الب ــد م ــً إص ــازة الــى الخباًى ــاث والخرب ــرباث الس ــىىٍت
لدزحـت الح ـسازة وهمُــت ألامقــاز التـي جــؤدي الــى جيــىًٍ الىمــاذج
اإلاىازُت اإلاسخلفت و خدور الخربرب.
ً
أوال /الاهحوساف والتربورا السوىىد لودزحاح الةوسازي وكميوة
ألامطاز
ًلغد بالخربرب اإلاىاخي(*) (Climatic Fluctuation), 15هى
ً
ازجفاع أو اهسفاؼ كُم الػىغس غً مػدله ،وَػني مىازُا
الازخالف اإلاىاخي بين سىت وأزسي أو صهس وآزس ،سىاء أوان
ً
ً
سلبا أم اًجابا  ،فالخربرب السىىي عفت مالشمت للقلس
واإلاىار الري جخدىم فُه الؾىابك اإلاىازُت اإلاخدسهت(،)16
فئذا واهذ اليسبت اإلاؤٍت مىسفؾت دٌ ذلً غلى ان اإلاػدالث
السىىٍت للػىغس مىشغت بضيل مىخظم ،أما اذا واهذ اليسبت
ً
ً
اإلاؤٍت مسجفػت فان ذلً إصازة الى ان هىان جباًىا سىىٍا
ً
واضحا إلاػدٌ الػىغس بضيل هبيرُ .وَ ّػد الخربرب السىىي
عىزة احمالُت للُم الاهدسافاث السىىٍت للػىاعس اإلاىازُت،
إلاػسفت ملداز الاهدسافاث السىىٍت إلاػدٌ غىغسي الحسازة
والامقاز اغخمد غلى اسخسساج اإلاخىسك الحسابي للُم
دزحاث الحسازة والفسق بين مػدالث ول سىت مؼ اإلاخىسك
الحسابي للػىغس .ومً زالٌ مالخظت حدوٌ ( ) 2الري ًبين
فيها مػدالث دزحاث الحسازة السىىٍت للمدقت اإلاىازُت كُد
الدزاست وملداز اهدسافاتها غً مػدالتهاً ،خطح ان هىان
سىىاث سجلذ اهدسافاث واضحت غً مػدالتها سىاء أواهذ
ً
ً
سلبا ام اًجابا  ،وغىد جمثُل كُم الاهدسافاث في صيل ()2
ً
جبين ان سير مػدالث دزحاث الحسازة وان مخربربا ،بدُث ان
هىان ( ) 16سىت سجلذ اهدسافاث سالبت واهثرها في السىىاث
الاولى مً مدة الدزاست إذ جساوخذ اهدسافاتها ما بين ( 0,14-
ً
الى  ، ) 2,64-و سجلذ سىت ( ) 1992اهثر اهدسافا غً مػدله
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ً
الػام كدزه ( ، ) 2,64-و اًؾا هىان ( ) 18سىت سجلذ
اهدسافاث باججاه شٍادة دزحت الحسازة غً اإلاػدٌ و جساوخذ
اهدسافاتها مابين ( 0,03+الى  ، ) 2,03+وَػد سىت ( )2010سىت
اهثر خسازة باهدساف كدزه اهثر مً ( ) 2+غً اإلاػدٌ.
وٍمىً ان هلخػ مما جلدم بأن مػدالث دزحت الحسازة
ً
سجلذ اهسفاؽا في مػدالتها زالٌ اواسك غلد الثماهُيُاث
الى اواسك غلد الدسػُيُاث ،و وعل ذزوجه غام (،)1992
ً
بِىما في اوازس الدسػُيُاث و السىىاث الالخلت صهد ازجفاغا
في دزحاث الحسازة و وعل ذزوجه غام ( ،) 2010وغلى السغم
مً جلً الخباًىاث في اإلاػدالث ّ
فئن وسبت الخربرب في دزحاث
الحسازة كلُلت هما مبين مً حدوٌ ( ،)4و ًبلغ وسبت الخربرب
في دزحت الحسازة (.)%5,39
أما باليسبت لألمقاز ،مً زالٌ كساءة حدوٌ ( ) 3والضيل ()3
والري ًخؾمً ول مً همُت ألامقاز السىىٍت و ملداز
اهدسافاتها غً مػدالتهاً ،ظهس ّأن الخربرب في همُاث الامقاز
اإلادساكقت بين سىت وازسي هى سمت مميزة ،فسجلذ
اهدسافاث دون اإلاػدٌ ٌ( ) 18سىت ،إذ جساوخذ كُمت
اهدسافاتها ما بين ( 15,56-الى  ، ) 302,66-وحػد سىت ()2008
ً
سىت اهثر حفافا ملازهت باإلاػدٌ الػام باهدساف ( ،)302,66-
ً
بِىما سجلذ ( ) 16سىت اهدسافا باججاه شٍادة في همُت الامقاز
اإلادساكقت إذ ًتراوح كُمت اهدسافاتها ما بين ( 7,84+الى
 ،) 438,64+وحػد سىت ( ) 2018سىت اهثر زفىبت ملا زهت
باإلاػدٌ الػام باهدساف ((438,64+
ومً زالٌ غسؼ الاهدسافاث السىىٍت لألمقاز اجطح ان
ً
ً
هىان جباًىا واضحا في همُاث الامقاز اإلادساكقت بين الصٍادة
والىلغان ،وجبلغ وسبت جربرب الامقاز في اإلادقت (.)%29,43
وحضير هره الخباًىاث السىىٍت الى جأزير ؽىابك مىازُت
مخدسهت بدُث ًسخلف جىساز اإلاىسفؾاث الجىٍت وكىتها و
الىخل الهىائُت مً سىت ألزسي وبالنهاًت ًدسبب بخيىًٍ هماذج
مىازُت مسخلفت.
ً
ثاهيا /بىاء الىماذج املىاخية لعىصسد الةسازي والامطاز
اإلاػالجت الاخغائُت للىظام الحسازي :بػد مػالجت البُاهاث
الخاعت بدزحاث الحسازة ولفترة الدزاست للمدقت اإلادزوست،
ً
واغخمادا غلى الجدوٌ
وبىاء غلى ماحاء في الدزحاث اإلاػُازٍت
( ) 5جم الخىعل الى مجمىغت مً الىماذج الحسازٍت :
 . 1الىمىذج اإلاػخدٌ :وٍلغد به مػدالث دزحاث الحسازة
للسىىاث الىاكػت مػدالتها بين ( 0,99+و ) 0,99-اهدساف
مػُازي غً اإلاػدٌ ،وغدد جىساز خدوزه إلادة الدزاست ًغل
الى ( ) 23سىت0
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 . 2الىمىذج الحاز :وَػني مػدالث دزحاث الحسازة التي جلؼ بين
( 1+و ) 1,99+اهدساف مػُازي فىق اإلاػدٌ وأن غدد جىساز
هرا الىمىذج ( )6سىىاث.
ً
 . 3الىمىذج خاز حداٌ :ضمل مػدالث دزحاث الحسازة التي جلؼ
ؽمً فئت ( 2+واهثر) ،وال ًىحد اي همىذج مً هره الفئت
زالٌ فترة اإلادزوست .
 . 4الىمىذج البازد :وٍمثل مػدالث دزحاث الحسازة التي جلؼ
بين (1-و  ) 1,99-اهدساف مػُازي دون اإلاػدٌ وغدد جىسازه
باليسبت الى سىىاث الدزاست ( ) 4سىىاث .
ً
 . 5الىمىذج بازد حدا :وَػني مػدالث دزحاث الحسازة التي جلؼ
ؽمً فئت (  2-وأهثر) ،وٍىحد همىذج واخد مً هرا الىىع.
اإلاػالجت الاخغائُت لىظام الامقاز :مً زالٌ حمؼ البُاهاث
الخاعت باإلاجامُؼ السىىٍت لالمقاز ،هخج غً ذلً مجمىغت
هماذج مقسٍت بىفس القسٍلت التي اسخسدمذ في اًجاد
الىماذج الحسازٍت وهي واالحي :
 . 1الىمىذج اإلاػخدٌ :وَػني به مػدالث اإلاجامُؼ السىىٍت
لالمقاز التي جلؼ بين ( 0,99+و  ) 0,99-اهدساف مػُازي غً
اإلاػدٌ و غدد جىساز هرا الىمىذج مً مدقت اإلادزوست ًغل
الى ( )23سىت.
 . 2الىمىذج صبه زفبً :لغد به مػدالث اإلاجامُؼ السىىٍت
لالمقاز التي جلؼ بين ( 1+و  ) 1,99+اهدساف مػُازي غً
اإلاػدٌ ،هىان ( ) 3سىىاث مً هرا الىمىذج في اإلاىقلت
الدزاست.
 . 3الىمىذج السفب :وَػني مػدالث اإلاجامُؼ السىىٍت لالمقاز
التي جلؼ ؽمً فئت ( 2+واهثر) اهدساف مػُازي غً اإلاػدٌ
وغدد جىساز خدوزه ًغل الى ( )2همىذج .
 . 4الىمىذج صبه حافٌ :ػني مػدالث اإلاجامُؼ السىىٍت
لالمقاز التي جلؼ بين ( 1-و ) 1,99-اهدساف مػُازي غً اإلاػدٌ
وبلغذ غدد جىساز خدوزه الى ( ) 6سىىاث .
 . 5الىمىذج الجافٌ :ضمل مػدالث اإلاجامُؼ السىىٍت لالمقاز
التي جلؼ ؽمً فئت (  ) 2-اهدساف مػُازي غً اإلاػدٌ الػام وال
ًىحد اي همىذج مً هرا الىىع في اإلاىقلت الدزاست زالٌ مدة
اإلاأزىذة.
الىماذج اإلاىازُت إلاىقلت الدزاست :بػد جددًد الىمىذج
الحسازة والامقاز في اإلاىقلت الدزاست جيىهذ مجمىغت مً
الىماذج اإلاىازُت اإلاسخلفت هما مبين مً حدوٌ اغاله ،و هره
الىدُجت ًدٌ غلى جربرب وجباًىاث السىىٍت لػىاعس اإلاىازُت
في اإلاىقلت الدزاست الري ًددر بخأزير الؾىابك اإلاىازُت
اإلاخدسهت غلى مىار مىقلت الدزاست ،بدُث ظهس ( ) 10هماذج
اإلاسخلفت زالٌ فترة اإلادزوست ،،و جبين ان همىذج مػخدٌ مً
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ً
خُث دزحت الحسازة والامقاز اهثر همىذج جىسازا بػدد ()15
سىىاثً ،ليها همىذج مػخدٌ وصبه حاف ( )5سىىاث ،همىذج
خاز و مػخدٌ ( ) 4سىىاث ،بازد ومػخدٌ ( ) 3سىىاث و همىذج
ً
مػخدٌ و صبه زفب ( ) 2هماذج ،و أًؾا هىان هماذج (بازد
ً
وصبه زفب ،بازد حدا و مػخدٌ ،خاز وصبه حاف ،مػخدٌ و
زفب ،خاز وزفب) بػدد سىت واخدة ليل همىذج .وزالعت
ماجلدم جبين لىا بأن الىمىذج اإلاىاخي اإلاػخدٌ له السُادة
إلاجمل سىىاث الدزاست وٍمثل اغلى وسبت مً جىساز خدوزه،
اما الىماذج الازسي فهي الاكل جىسازا مً الىمىذج اإلاػخدٌ
إلادقت اإلادزوست لخباغد دزحاث الح سازة وهمُاث الامقاز
اإلادساكقت غً اإلاػدالث الػامت.
الاستيتاج
ُ
-1إن للؾىابك اإلاىازُت اإلاخدسهت دوز هبير في خدور
اهدسافاث السىىٍت لدزحاث الحسازة والامقاز في اإلاىقلت والتي
بدوزه ًؤدي الى الخربرب اإلاىاخي.
-2هىان اهدسافاث واضحت في دزحاث الح سازة التي ًت راوح
كُمخه ما بين ( 2,03+الى  ،) 2,64-و في همُت الامقاز مابين
( 438,64+الى  ،)302,66-وهرا ٌػني ان الخربرب عفت
مالشمت إلاىار اإلادقت هما ظهس وسبت الخربرب لدزحاث الحسازة
( )%5,39و وان وسبخه لىمُت الامقاز (.)%29,43
-3إن اهدسافاث والخربرباث السىىٍت لػىاعس اإلاىازُت ادث الى
جيىًٍ مجمىغت مً الىماذج اإلاىازُت اإلاسخلفت ،إذ ٌػد همىذج
ً
اإلاػخدٌ اهثر همىذج جىسازا في اإلاىار اإلادقت بػدد ()15
سىىاث ،بِىما حاء ( ) 19همىذج مخربرب.
التىصياح
 -1الخىسؼ في دزاساث أوحه الخأزس والخقىزة الخاعت بيخائج
الخغيراث اإلاىازُت غلى مسخلف اإلاىازد القبُػُت
واليضافاث البضسٍت في اإلاىقلت.
 -2بما أن الخربرب عفت مالشمت إلاىار اإلاىقلت ،البد مً
الاهخمام بمىؽىع جسصُد استهالن اإلاُاه إلاا ٌػاهُه اإلاىقلت
مً جربرب واهدسافاث السىىٍت لدزحت الحسازة والامقاز.
 -3كُام ببدىر تهدف الى جددًد فسق الحد و الخىُف مؼ
الخغيراث اإلاىازُت اإلاسخلفت.
الهىامش
 ) 1هێرۆ هغسالدیً مدمد أمين ،هێمً هغسالدیً مدمد
أمين ،صیىسدهەوەیەوی ئاووهەوایی و حیۆمۆزفی بۆ ڕووداوی
دیازدەی الفاو لەصازی هەالز و هاخیەی ڕشگازی ،گۆڤازی
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شاهيۆی گەزمیان ،ژمازەی جایبەث بە پێىجەمين وۆهفساو ى
شاوستى شاهيۆی گەزمیان.7- 6 ٌ ،2019 ،
 ) 2غبدالسشاق زُىن زؾير ،اإلاىاشهت اإلاائُت اإلاىازُت في
الػساق وأزسها في الاخخُاحاث اإلاائُت إلادغىلي اللمذ والضػير
في إكلُم اإلاىار الجاف ،زسالت ماحسخير (غير ميضىزة) ،
حامػت البغسة ،ولُت الاداب ،2008 ،ظ.27
 ) *3اللازٍت خسب مػادلت (بىزَسىف):
A
K = -------- X 100
L
 :Kمػامل اللازٍت
 :Aاإلادي الحسازي السىىي (م)
 :Lدائسة الػسؼ
هىع اإلاىار
هخائج
مىار بدسي
اكل مً %30
مىار اهخلالي
%40 – 31
مىار كازي
%50 – 41
مىار كازي صدًد
%80 – 51
ً
مىار كازي صدًد حدا
اهثر مً %80
اهظس( /ساالز غلي زؾس الد شَى ،الخغيراث في دزحت كازٍت مىار
الػساق ،مجلت ولُت التربُت للبىاث ،اإلاجلد ،2014 ،25
ظ.)351
Carmen de Jong, David Collins, Roberto Ranzi, )4
Climate and Hydrology in Mountain Areas, John Wiley
& Sons Ltd, First edition, 2005, England, p.20
 ) 5ؽُاء عائب أخمد إبساهُم الالىس ي ،غىاعس وظىاهس
مىار الػساق زغائغها واججاهاتها الحدًثت ،أفسوخت
دهخىزاه ،غير ميضىزة ،حامػت بغداد ،ولُت التربُت ابً زصد،
 ،2009ظ.38
 ) 6ؽُاء عائب أخمد إبساهُم ألالىس ي ،مغدز سابم ،
ظ.30 - 28
 ) 7اشهاز سلمان هادي ،الخربرب اإلاىاخي وازسه في جباًً خدود
الاكالُم اإلاىازُت في الػساق ،افسوخت دهخىزاه (غير ميضىزة)،
حامػت بغداد ،ولُت التربُت للبىاث ،2011 ،ظ.47- 44
 ) 8خمُد مجىٌ الىػُمي ،غبداللقُف فُاؼ الىجم ،فيزًاء
الجى والفؾاء ،وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي ،الػساق،
 ،1981ظ. 231
 ) 9أخالم غبد الجباز ،الىخل الهىائُت ،جغيُفها ،زغائغها،
دزاست جقبُلُت غلى مىار الػساق ،افسوخت دهخىزاه (غير
ميضىزة) ،حامػت بغداد ،ولُت الاداب ،1991 ،ظ.140
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 ) 10غبدالسشاق زُىن زؾير ،مغدز سابم ،ظ40- 35
 ) *11هىع مىار السائد خسب جغيُف وىبً:
 :R ≤ 2t Rمجمىع امقاز السىىٍت (سم)  :Tمػدٌ دزحت
الحسازة (م)
اهظس( /فاؽل الحسني ،مهدي الصحاف ،اساسُاث غلم
اإلاىار الخقبُلي ،مقبػت داز الحىمت ،بغداد، 1990 ،
ظ)120
 ) *12مػادلت اًفاهىف لخلدًس همُت الخبسس:
)E = 0.0018 (t+25)2 (100 – a
 :Eهمُت الخبسس الضهسي (ملم).
 :tمػدٌ دزحت الحسازة الضهسي (م)
 :aالسفىبت اليسبُت ()%
اإلا غدز /فاؽل الحسني ،مهدي الصحاف ،مغدز السابم،
ظ.97
 ) *13جم اسخسساج الاهدساف اإلاػُازي باغخماد غلى بسهامج
( .)SPSS
Norcliffie G.B. in ferential statistics for ) 14
.Geographers, Hatchinson of London, 1971.p.17
 ) *15مػامل الخربرب
الاهدساف اإلاػُازي
اهظس/
وسبت الخربرب = ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) X100
مػدٌ غىغس السىىي
( Helmut Pruscha, Statistical Analysis of Climate Series,
)Springer press, Newyork, London, 2013, p. 24
 ) 16خمدة خمىدي صِذ الػبُدي ،أزس الخقسف اإلاىاخي غلى
بِئت الاكلُم اإلاخمىج في الػساق ،افسوخت دهخىزاه (غير
ميضىزة) ،حامػت جىسٍذ ،ولُت التربُت ،2004 ،ظ.62
املصادز
 ) 1الالىس ي ،ؽُاء عائب أخمد إبساهُم ،غىاعس وظىاهس
مىار الػساق زغائغها واججاهاتها الحدًثت ،أفسوخت
دهخىزاه ،غير ميضىزة ،حامػت بغداد ،ولُت التربُت ابً زصد،
.2009
 ) 2الحسني ،فاؽل ،مهدي الصحاف ،اساسُاث غلم اإلاىار
الخقبُلي ،مقبػت داز الحىمت ،بغداد1990 ،
 ) 3زؾير ،غبدالسشاق زُىن ،اإلاىاشهت اإلاائُت اإلاىازُت في
الػساق وأزسها في الاخخُاحاث اإلاائُت إلادغىلي اللمذ والضػير
في إكلُم اإلاىار الجاف ،زسالت ماحسخير (غير ميضىزة) ،
حامػت البغسة ،ولُت الاداب.2008 ،
 ) 4الدشَى ،ساالز غلي زؾس ،الخغيراث في دزحت كا زٍت مىار
الػساق ،مجلت ولُت التربُت للبىاث ،اإلاجلد .2014 ،25
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 ) 5غبد الجباز ،أخالم ،الىخل الهىائُت ،جغيُفها،
زغائغها ،دزاست جقبُلُت غلى مىار الػساق ،افسوخت
دهخىزاه (غير ميضىزة) ،حامػت بغداد ،ولُت الاداب.1991 ،
 ) 6الػبُدي ،خمدة خمىدي صِذ ،أزس الخقسف اإلاىاخي غلى
بِئت الاكلُم اإلاخمىج في الػساق ،افسوخت دهخىزاه (غير
ميضىزة) ،حامػت جىسٍذ ،ولُت التربُت.2004 ،
 ) 7مدمد أمين ،هێرۆ هغسالدیً ،هێمً هغسالدیً مدمد
أمين ،صیىسدهەوەیەوی ئاووهەوایی و حیۆمۆزفی بۆ ڕووداوی
دیازدەی الفاو لەصازی هەالز و هاخیەی ڕشگازی ،گۆڤازی
شاهيۆی گەزمیان ،ژمازەی جایبەث بە پێىجەمين وۆهفساو ى
شاوستى شاهيۆی گەزمیان.2019 ،
 ) 8الىػُمي ،خمُد مجىٌ ،غبداللقُف فُاؼ الىجم،
فيزًاء الجى والفؾاء ،وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي،
الػساق1981 ،
 ) 9هادي ،اشهاز سلمان ،الخربرب اإلاىاخي وازسه في جباًً
خدود الاكالُم اإلاىازُت في الػساق ،افسوخت دهخىزاه (غير
ميضىزة) ،حامػت بغداد ،ولُت التربُت للبىاث.2011 ،
 ) 10مدًسٍت سد دزبىدًسان ،كسم اهىاء الجىٍت ،بُاهاث غير
ميضىزة.2019 ،
G.B., Norcliffie, in ferential statistics for ) 11
Geographers, Hatchinson of London, 1971
Jong, Carmen de, David Collins, Roberto Ranzi, ) 12
Climate and Hydrology in Mountain Areas, John Wiley
.& Sons Ltd, First edition, 2005, England
Pruscha, Helmut, Statistical Analysis of Climate ) 13
Series, Springer press, Newyork, London, 2013
.Google earth pro ) 14
پىخته
ئەم جىێژیىەوەیە دەزبازەی صیىسدهەوەی مۆدێلە
ئاووهەواییەواوی وێسخگەی هەصىاس ى بەهداوی دەزبەهدیساهە،
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هە جێیدا صیىسدهەوە بۆ الدان و ڕاڕایی ئاووهەوایی هساوە
وهۆوازەهەی زساوەجەڕوو ،هەزوەها وازیگەزی ئەو
گۆڕاهيازییاهە لە دزوسدبىووی مۆدێلی ئاووهەوایی حیاواش
لەهاوچەی لێيۆڵیىەوە ڕوون هساوەجەوە ،هە بەهۆی
گۆڕاهيازییەواوی بازودۆخی ئاووهەوای گۆی شەوی و بەزدەوامی
ڕاڕایی ئاووهەواییەوە دزوسدبىون .لەڕووی صىێنى
حىگسافییەوە هاوچەهە هەوجۆجە بەش ى باوىوزی ڕۆژهەاڵحی
غێراق لەوۆجایی هاوچەی صازاوی ،لە بەزشی (493م) لەئاستى
ڕووی دەزیاوە ،لەڕووی صىێنى ئەسترۆهۆمییەوە وێسخگەهە
دەهەوێخە زاڵی یەهتربڕینى باشهەی پاوی ( ) 00 07 °35باوىز و
هێڵی دزێژی(  ) 15 43 °45ڕۆژهەاڵث .ئاماهج لەم جىێژیىەوەیە
دەسدىیضان هسدوی ب ڕ و سسوصتى ئەو گۆڕاهيازییاهەیە هە
لەئاووهەوای هاوچەهەدا ڕوودەدەن ،بەجایبەث پلەی گەزمی و
بڕی بازان و ئەو هۆوازاهەی دەبىە هۆی ئەو گۆڕاهيازییاهە ،ب ۆ
بەديهێىاوی ئەو ئاماهجەش ،لێيۆڵیىەوەهە دابەصىساوە بۆ دوو
جەوەزی سەزەوی ،ئەواهیط (جایبەجمەهدی گضتى ئاووهەوای
هاوچەی لێيۆڵیىەوە ،بىهیادهاوی مۆدێلی ئاووهەوایی ب ۆ
وێسخگەی بەهداوی دەزبەهدیسان) ،لەوۆجاییدا و دوا ی
صیىسدهەوەی داجاواو ی پەیىەسذ بە هاوچەی لێيۆڵیىەوە،
لێيۆڵیىەوەهە گەیضخە ئەو ئەهجامەی هە ڕاڕایی سیفەجێيی
دیازی ئاووهەوای هاوچەی لێيۆڵیىەوەیە ،بەصێىەیەن هە
ڕێژەی ڕاڕایی سااڵهە لە پلەی گەزمی هاوچە لێيۆڵیىەوە
لەماوەی وەزگيراودا دەگاجە ( )%5,39لەواجێىدا ڕێژەی ڕاڕایی
لە بڕی بازان ( )%29,43یە ،بەم صێىەیە ئەو ڕاڕاییە بىوەجە
هۆی دزوسدبىووی چەهد مۆدێلێيی ئاووهەوایی حیاواش
لەهاوچەی لێيۆڵیىەوە ،هە جێیدا ( )15مۆدێلی مامىاوەهد و
( )19مۆدێلی ڕاڕا دەزهەوجىون.
ولیلە وصە :مۆدێلی ئاووهەوایی  ،ڕاڕایی ئاووهەوایی ،
وێسخگەی بەهداوی دەزبەهدیسان
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خسيطة ( )1مىقع محطة سد دزبىديخان باليسبة للعساق وقضاء دزبىديخان

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت بأسخسدام ( ،) Arc Map GIS 10.5اغخمادا غلى (.)Google earth pro

Page 72

Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019

حدول ( )1معدالح العىاصس املىاخية في محطة سد دزهديخان مابين ()8119 – 1895
و و العىاصس
الاشهس و

دزحة الةسازي (م)

الامطاز (ملم)

السياح (م/ثاهية)

كاهىن الثاوي
شباط
اشاز
هيسان
مايس
حىشيسان
تمىش
اا
ايلىل
تشسيً الاول
تشسيً الثاوي
كاهىن الاول
املعدل /املجمىع

8.46
9.57
13.69
18.53
24.56
30.87
34.97
34.60
30.25
23.69
15.53
10.48
21.26

110.37
112.45
88.71
51.07
22.95
0.77
0
0.30
0.68
28.54
75.89
108.63
600.36

1.8
1.6
1.9
2
2.1
2.2
2
2.1
1.5
1.4
1.6
1.3
1.8

اإلاغدز /مدًسٍت سد دزبىدًسان ،كسم اهىاء الجىٍت ،بُاهاث غير ميضىزة.2019 ،
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السطىب ووة اليس و و ية التبخس(( )*18ملم)
()%
70.6
65.3
62.4
54.7
43.5
26.2
23.8
22.3
29
36.1
48.5
65.1
45.6

75.1
79.2
118.4
166.2
254.5
365.8
417.9
418.7
331.6
209.9
144.8
116.7
224.9
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شكل ( )1معدالح العىاصس املىاخية في محطة سد دزهديخان مابين ()8119 – 1895
االمطار (ملم)

درجة الحرارة (م)
40

150

30

100

20

0

0

ك2
شباط
ازار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
اب
ايلول
ت1
ت2
ك1

10

50

الرطوبة النسبية ()%

الرياح (م /ثانية)

80

2.5
2
1.5
1
0.5
0

60
40

20
0

ك2
شباط
ازار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
اب
ايلول
ت1
ت2
ك1

ك2
شباط
ازار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
اب
ايلول
ت1
ت2
ك1
التبخر (ملم)
500
400
300
200
100
0

ك2
شباط
ازار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
اب
ايلول
ت1
ت2
ك1

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى حدوٌ زكم (.)1
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سىت
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
اإلاػدٌ

حدول ( )8الاهحساف السىىد ملعدل دزحاح الةسازي في محطة سد دزبىديخان ما بين ()8119- 1895
الاهدساف
مػدٌ (م)
-1.1
20.16
-0.81
20.45
-1.06
20.20
-1.81
19.45
-1.01
20.25
-1.29
19.79
-1.64
19.62
-2.64
18.62
-1.51
19.75
-0.60
20.66
-0.60
20.66
-0.47
20.79
-0.85
20.41
1.57
22.83
1.44
22.70
0.49
21.75
0.40
21.66
-0.47
20.79
1.24
22.50
-0.14
21.12
0.82
22.08
1.15
22.41
0.46
21.72
0.57
21.83
-0.60
20.66
2.03
23.29
0.03
21.29
0.86
22.12
0.61
21.87
0.94
22.20
1.03
22.29
0.94
22.20
0.94
22.20
1.36
22.62
21.26

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى مدًسٍت سد دزبىدًسان ،كسم اهىاء الجىٍت ،بُاهاث غير ميضىزة.2019 ،
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شكل ( )8الاهحساف السىىد ملعدل دزحاح الةسازي في محطة سد دزبىديخان ما بين ()8119- 1895

االنحراف

المعدل

3
2

1
0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
-1
-2
-3

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى حدوٌ زكم ()2
حدول ( )3الاهحساف السىىد ملجمىع الامطاز السىىد في محطة سد دزبىديخان ما بين ()8119- 1895
سىة
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

مجمىع سىىد (ملم)
778.5
715.1
833.8
917.5
522.4
584.8
642.6
568.9
653.1
564.2
375.6
486.4
608.2
431.4
327.2
330.3
418.6

الاهحساف
178.14
114.74
233.44
317.14
-77.96
-15.56
42.24
-31.46
52.74
-36.16
-224.76
-113.96
7.84
-168.96
-273.16
-270.06
-181.76
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
املعدل

405.24
62.14
108.34
27.74
64.94
-116.66
-302.66
-31.16
11.34
-17.16
-24.26
32.44
-88.86
106.44
-30.56
-198.36
438.64

1005.6
662.5
708.7
628.1
665.3
483.7
297.7
569.2
611.7
583.2
576.1
632.8
511.5
706.8
569.8
402
1039
600.36

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى مدًسٍت سد دزبىدًسان ،كسم اهىاء الجىٍت ،بُاهاث غير ميضىزة.2019 ،
شكل ( )3الاهحساف السىىد ملجمىع الامطاز السىىد في محطة سد دزبىديخان ما بين ()8119- 1895

االنحراف

المعدل
500
400

300
200
100

0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

-100
-200

-300
-400

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى حدوٌ زكم ()3
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حدول ( )4وسبة التربرا السىىد لدزحة الةسازي والامطاز ملحطة سد دزبىديخان ملدي ()8119- 1895
العىصس

معدل

الاهحساف املعيازد

وسبة التربرا ()%

دزحة الةسازي (م)

21.26

1.14

5.39

الامطاز (ملم)

600.36

176.73

29.43

ً
اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى حدوٌ زكم ()1
حدول ( )5الىماذج املىاخية ملحطة سد دزبىديخان خالل مدي مابين ()8118- 1895
دزحو و و و و و و و و و و و ووة
الةسازي

سىة

الامطاز

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

-0.959064 +1.00798
-0.703216 +0.64924
-0.922515 +1.32088
-1.580409 +1.79449
-0.885965 -0.441125
-1.288012 -0.088044
-1.434211 +0.23901
-2.311404 -0.178012

1993

+0.29842

-1.324561

1994

-0.520468 -0.204606

1995

-1.27177

-0.520468

2+

 1+الو و و و و
1.99+

0.99+/0.99-

R

T
TR
T

R
R

 1الو و1.99-

2-

T
TR
R
R
R

T
T

R

T

T

TR
T

الىماذج املىاخية
مػخدٌ وصبه زفب
مػخدٌ
مػخدٌ وصبه زفب
بازد وصبه زفب
مػخدٌ
بازد ومػخدٌ
بازد ومػخدٌ
ً
بازد حدا ومػخدٌ
بازد ومػخدٌ
مػخدٌ

R

مػخدٌ وصبه حاف

1996

-0.410819 -0.644825

TR

مػخدٌ

1997

+0.04436

-0.739766

TR

مػخدٌ

1998

+1.38012 -0.956035

T

R

خاز و مػخدٌ

1999

+1.27047 -1.545635

T

R

خاز وصبه حاف

2000

+0.42982 -1.528094

T

R

مػخدٌ وصبه حاف

2001

+0.35673 -1.028461

T

R

مػخدٌ وصبه حاف

2002

+2.29299

-0.410819

2003

+0.35161

+1.08772

R
T

T

مػخدٌ و زفب

R

خاز و مػخدٌ
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2004

+0.61303

-0.118421

TR

مػخدٌ

2005

+0.15696

+0.72222

TR

مػخدٌ

2006

+0.36745

+1.01462

R

خاز و مػخدٌ

2007

+0.40789 -0.660103

TR

مػخدٌ

2008

+0.50292 -1.712556

T

2009

-0.520468 -0.176314

TR

مػخدٌ

2010

+0.06417

+1.78216

R

خاز ومػخدٌ

2011

+0.02778 -0.097097

TR

مػخدٌ

2012

+0.75877 -0.137272

TR

مػخدٌ

2013

+0.18356

+0.53947

TR

مػخدٌ

2014

+0.83187 -0.502801

TR

مػخدٌ

2015

+0.60227

+0.90497

TR

مػخدٌ

2016

+0.83187 -0.172919

TR

مػخدٌ

2017

-1.12239

+0.83187

2018

+2.48198

+1.19737

T

T

T
R

T

R

R

مػخدٌ وصبه حاف

مػخدٌ وصبه حاف
خاز و زفب

اإلاغدز /مً غمل الباخثت اغخمادا غلى مدًسٍت سد دزبىدًسان ،كسم اهىاء الجىٍت ،بُاهاث غير ميضىزة.2019 ،
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