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 :املGYــص

، ومعرفة الطرق الStatistical Downscaling Model (SDSM(( 78((%$دف البحث إ�� التعرف ع�� تقنية نموذج التصغ	� �حصا�ي 

، والتeبؤ )2020 -1961(د زوارة للف�Zة من حيث سWتم �عتماد ع�� درجة اMSرارة العظMN OPطة إرصا. Iستخدم EF توقع مناخ املستقبل

 ؛ (B2a) (A2a)وذلك باالعتماد ع�� سWنارiوqات التغ	� املناSDSM  Eoباستخدام ) 2050 – 2021(بمعدل الزiادة أو النقصان مستقبال 

Eoاملنا �	7 بالتغwق  املعiات معتمدة لدى الفرqوiنارWس EzوIPCC ر عرف بiتقر EFSRES  سنة EF2000 ئة  لوضعWتوقعات للمناخ والب

إضافة إ�� �عتماد ع�� أساليب التحليل �حصا�ي املستخدمة EF الدراسات املناخية . باالعتماد ع�� غازات �حتباس اMSراري 

-  2021(،)2020-1991(،) 1990-1961: (للكشف عن اتجاqات التغ	� EF درجات اMSرارة العظOP للف�Zات الثالث، وSPSS  Ezبواسطة

، وأظ�رت النتائج اتجاqات للتغ	� EF درجة اMSرارة العظOP السنوiة والفصلية نحو T-test، من خالل استخدام تحليل اختبار)2050

  .0.05الزiادة مقارنة الف�Zت	ن �خ	�ت	ن بالف�Zة �و��، وعند مستوى داللة إحصائية أقل من 

   

  .سiنارUوhات املناخ/ النموذج املناc&/ ة ا.-رارة العظ()درج/ التغ�� املناc&/ التصغ�� bحصا_ي: ال[لمات الدالة

  

Abstract: 

The research aims to identify the technique of the Statistical Downscaling Model (SDSM), and to know the methods 

that are used in predicting the future climate, as it will depend on the maximum temperature of the Zuwara weather 

station for the period (1961-2020), and to predict the rate of increase or The future decrease (21-2050) using SDSM, 

based on climate change scenarios (A2a) (B2a)), which are scenarios published by the IPCC in a report known as SRES 

in the year 2000 to develop climate and environment projections based on greenhouse gases, and then rely on 

Statistical analysis methods used in climate studies by SPSS, to detect trends in the maximum temperature change for 

the three periods (1961-1990), (1991-2020), (2021-2050) as Simple Linear Regression analysis and t-test, and the 

results showed trends of annual maximum temperature change. And the quarterly increase compared to the last two 

periods with the first and at a level of statistical significance less than 0.05 

Key words: statistical minimization/climate change/maximum temperature/climate model/climate scenarios. 

Components of the research: - The importance of the research and its objectives, problems and hypotheses, 

methodology, investigations: 
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  : املقدمة.1

، وقد تم تطوiر عمليات اMNا¦اة ®شل رئWس ل»Mصول ع�� إجابات تتعلق  I)(Simulationعرف النمذجة بأ¨$ا جزء من اMNا¦اة للواقع 

اليات واملسائل بتجارب ال يمكن أو يصعب القيام ³$ا، واملثال ع�� ذلك يكمن EF صعو²ة إيجاد حلول دقيقة عند التفك	� EF ®عض �ش

وطبيعة �نموذج تتجسد EF البيانات امل´سطة لتمثيل الواقع و²درجة من التجرiد و²مقدار من �حتمالية EF  .تواج�ناالعلمية ال78 

نجاحھ عند تطبيقھ، والتeبؤ ®سلوكھ EF املستقبل EF ظل ظروف معينة، وiمكن أن يظ�ر ®شل خرiطة، أو صورة، أو معادلة، أو شل 

 أو فرضيات أو فكرة بeيوiة . يبيا¸
ً
  ).309- 305م، ص2012سامي العتي7º، وإياد الطا�ي (وأن النماذج يمكن أن تون نظرiة أو قانونا

 وqو محصلة لتفاعل مجموعة من العناصر الطبيعية امل½شابكة واملتداخلة EF عمليات ودورات طبيعية 
ً
¾عد النظام املناEo نظاما معقدا

فاعل وiتداخل مع Âخر، و²التا�E فإن أيَّ Iغ	� أو تذبذب EF خصائص�ا الطبيعية، سيؤدي إ�� Iغ	� النظام املناEo منتظمة، فل م¿$ا يت

نفسھ، وqو ما يحدث بالفعل، فمناخ �رض نجده متقلب وغ	� مستقر ومتغ	�، فقد Iغ	� ملرات عدة عديدة EF املا7ÃÄ البعيد والقرiب، 

وقد Iسب´ت �¸شطة ال´شرiة EF إخالل توازن qذا النظام، السيما  ،)م2001دمحم شرف،( تقبل ومن املتوقع أن يظل كذلك EF املس

�ستخدام املفرط للوقود �حفوري الذي أدى إ�� زiادة ال�Zك	EF É ¸سبة الغازات الدفيئة، ما أس�م I EFغ	� وتطرف املناخ، و²خاصة 

م، ص 2015إيڤ سياما، التغ	� املناEo، (م 2100درجات مئوiة حO8 عام  3دار ارتفاع درجة حرارة الغالف اÌSوي لألرض واMNيطات بمق

35.(  

، ولذا غالبا ما يف�م التغ	� املناEo ع�� أنھ تحول EF نمط املن
ً
اخ ¾عرف املناخ ع�� أنھ حالة الطقس لف�Zة طوiلة ال تقل عن ثالث	ن عاما

الدراسات اMSديثة امل�تمة بالتغ	� املناEo إ�� أنھ من خالل نماذج الدورة  وقد أظ�رت). م2011أسم�ان عثمان(خالل تلك الف�Zة الطوiلة 

الذي سنعتمد عليھ EF معرفة Iغ	�  GCMالعامة باإلمان التeبؤ بمناخ املستقبل بواسطة نماذج عاملية، ومن بي¿$ا نموذج الدوران العام 

  .واتجاه درجة اMSرارة EF منطقة الدراسة

  :أhمية الدراسة.2

  .ت�Õز أqمية الدراسة I EFسليط الضوء ع�� إحدى التقنيات �حصائية ال78 تختص بالتeبؤ املستقب�E بالعناصر املناخية - 1.2

  .ساليب �حصائية EF الدراسات املناخيةاستخدام �  – 2.2

  :}hداف الدراسة.3

اشتقاق سلسلة بيانات لدرجة اMSرارة العظEF ، OP (SDSM) ×$دف qذه الدراسة إ�� إظ�ار قدرة نموذج التÌÖيم �حصا�ي  – 1.3

  .اMNلية MNطة إرصاد زوارة

اÙSاص ) HadCM3(، ومن ثم إدخال�ا إ�� نموذج GCMادخال البيانات املشتقة من بيانات �رصاد اÌSوiة عن طرiق نموذج  – 2.3

  .بالتeبؤ املستقب�E، وفق سWنارiوqات محددة

  .ية وسWنارiوqا×$ا ملعرفة سلوك املناخ EF املنطقةالتعرف ع�� أqم النماذج العامل – 3.3

استخدام �ساليب �حصائية EF اختبار ومقارنة متوسطات درجة اMSرارة العظOP لسنة �ساس مع املتوسطات املنتجة بتقنية  – 4.3

SDSM.  

  

  :مشكال~{ا.4

  qل للتقنيات �حصائية القدرة بتeبؤ مناخ املستقبل؟ – 1.4

  Iغ	� EF درجة اMSرارة العظOP خالل ف�Zات الدراسة مقارنة بف�Zة �ساس؟ qل qناك - 2.4

  ؟ B2aأو  A2aوفق سWنارiو  )2050-2021(ما السلوك الذي ت½بعھ الزiادة EF درجة اMSرارة EF الف�Zة  - 3.4

4.4 - EF �	غI ناكq لq ات الدراسة؟�Zالفصلية خالل ف OPرارة العظMSدرجة ا  
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  :فرضيا~{ا.5

  .، ال78 ل�ا دور EF التeبؤ بدقةSDSMللتقنيات �حصائية دور كب	� EF معرفة مناخ املستقبل، مثل تقنية  – 1.5

  .q0.05ناك Iغ	� EF اتجاه درجة اMSرارة نحو �رتفاع مقارنة بف�Zة �ساس وع�� مستوى داللة إحصائية أقل من  – 2.5

  . 0.05وع�� مستوى داللة إحصائيا أقل من  A2aسWنارiو  ي½بع سلوك درجة اMSرارة العظEF OP منطقة زوارة – 3.5

، وع�� مستوى )2050 -1961(ت½باين املعدالت الفصلية والسنوiة لدرجة اMSرارة العظEF OP محطة زوارة خالل ف�Zات الدراسة  - 4.5

  .0.05داللة 

  :حدودhا.6

غلب عليھ �ستواء، وiحدqا من الشمال البحر املتوسط، أما تقع منطقة زوارة EF شمال غرÞي لي´يا، وأقOÃÝ غرب س�ل اÌSفارة الذي ¾

درجة شماال  32.53من الشرق فتحّدqا منطقة ص�Õاتة، ومن اÌSنوب منطق78 اÌSميل ورقدال	ن، أّما فلكيا فإ¨$ا تقع ع�� دائرة عرض

  ).1(شرقا كما EF اÙSرiطة  12.04وخط الطول 

 

 .منطقة الدراسة) 1(ا.GرUطة 

  

  .25، ص�1978طلس الوط7w،(اعتمادا ع��  GISالباحثة باستخدام : املصدر                      

    :من�Mية الدراسة.7

اعتمدت الدراسة ع�� بيانات درجة اMSرارة العظMN OPطة إرصاد زوارة، الصادرة عن املركز الوط7w لألرصاد اÌSوiة اللي´ية للف�Zة من 

معتمدة ع��  )Ez)1 أداة Iستخدم لدعم اتخاذ القرارات EF التeبؤ املستقب�E الصورة ، و SDSM، وتم استخدام تقنية 2020 - 1961

 E�التا®ع ملكتب �رصاد اÌSوiة باململكة  The Hadley Center ) (HadCM3سWنارiوqات للنمذجة املستقبلية الصادرة عن مركز qاد

Ezاملتحدة و  :  

 شديد التباين، ي: A2aالسiنارUو 
ً
أما . ف�Zض أن qناك زiادة مستمرة EF الكثافة السانية EF مناطق متقار²ة من ®عض�االذي يوصف عاملا

  .التنمية �قتصادية ف7â مختلفة بحسب املناطق، وiون نمو دخل الفرد والتقدم التق7w أبطأ من السWنارiوqات �خرى 



 انأسمJان  عثم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47 

 يجد اMSلول اMNلية ملشكالتھ وiأخذ EF اعتباره : B2aالسiنارUو 
ً
استدامة البWئة �جتماعية و�قتصادية، وqو أيضا يف�Zض يصف عاملا

، و²معدل متوسط من التنمية �قتصادية، و²تغ	� تقA2a 7wأن qناك زiادة مستمرة EF عدد السان، ولكن بوت	�ة أقل من السWنارiو 

 ).22م، ص 2018عبد السالم أحمد ابراqيم،(أقل سرعة 

  .  T_testستخراج القيم املفقودة وتطبيق اختبار ال  SPSSكما تم �عتماد ع�� برنامج . 

 

  
Source: Wilby and Dawson (2007(  

  .SDSMيوّ�� واجJة وأيقونات ال��نامج ) 1(صورة 

  

  

  .وطرق استعمالھ '& الت�بؤ '& درجات ا.-رارة العظ() SDSMنموذج التصغ�� �حصا_ي : املبحث }ول .8

  

، حيث Iستخدم للتعامل مع بيانات العناصر IPCCمدة لدى الفرiق الدو�E املع7w بتغ	� املناخ أحد التقنيات املعت ISDSMعد تقنية 

، املناخية اÙNتلفة؛ لدعم اتخاذ القرارات املتعلقة بالتeبؤ املستقب�MS Eالة املناخ والتغ	�ات املناخية، وما ستون عليھ EF املستقبل

� Iغ	� املناخ، وåستخدم من خالل qذا ال�Õنامج سWنارiوqات للمساعدة EF تحديد وكذلك لتقييم �حصاءات اMNلية وتأث	�ا×$ا ع�

  ).37، ص2021جمعة املليان وأخرون(متغ	�ات الطقس اليومية والش�رiة والسنوiة، MSالة املناخ اMSالية واملستقبلية 

؛ )1990-1961(ارة العظMN OPطة زوارة  للف�Zة وقد اعتمدت qذه الدراسة EF تطبيق qذه التقنية ع�� املتوسطات اليومية لدرجة اMSر  

 & GCM(م، وذلك باالعتماد ع�� مخرجات النموذج املناEo العال7P 2050-2021الستخدام�ا EF عمليات النمذجة املستقبلية للف�Zة 

NCEP  (تلفة؛ لتحديد أ%$ما أقوى تأثÙNن العناصر املناخية ا	تحليل وتحديد قوة العالقات ب EF ع�� � كمدخالت 
ً
سقاطات املستقبلية 	�ا

 E� The Hadley (لدرجة اMSرارة العظEF OP منطقة زوارة، إضافة إ�� استخدام سWنارiوqات للنمذجة املستقبلية الصادرة عن مركز qاد

Center( HadCM3 دولÌSة باململكة املتحدة اiوÌSالتا®ع ملكتب �رصاد ا)1 .(  
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  .الت�بؤ لسiنارUوhات املناخيوّ�� متغ��ات ) 1(جدول    

  

No Predictor 

variables  

predictor description No Predictor 

variables 

predictor description 

1 mslpaf mean sea level pressure 14 p5zhaf hpa divergence500 

2 p_faf surface air flow strength 15 p8_faf hpa air flow strength850 

3 p_uaf surface zonal velocity  16 p8_uaf  hpa zonal velocity 850 

4 p_vaf Surface merdional velocity 17 p8_vaf  hpa meridional velocity850 

5  p_zaf surface vorticity  18 p8_zaf   hpa vorticity850 

6 p_thaf surface wind direction  19 p850af  hpa geopotential height 850 

7 p_zhaf surface divergent 20 p8thaf hpa wind direction850 

8 p5_faf hpa airflow strength500 21 p8zhaf hpa divergence850 

9 p5_uaf hpa zonal velocity500 22 pr500af Relative humidity at 500hpa  

10 p5 _vaf hpa merdional velocity 500 23 pr850af Relative humidity at 850hpa 

11 p5_zaf hpa vorticity500 24 rhumaf Near surface relative humidity  

12 p500af hpa geopotential height500 25 shumaf Surface specific humidity   

13 P5thaf hpa wind direction500 26 tempaf  Mean temperature at 2 metre 

Source: Wilby and Dawson (2007) 

 

  :SDSMمراحل تقنية 8.1

 من التأكد من Méة البيانات من خالل أيقونة 
ً
 Summary، إ�� Quality Controlيضمن ال�Õنامج العمل ع�� خمس مراحل، بدأ

Statistics بؤ إحصائياeص بيانات التÙ«ة ال78 ت�	املرحلة �خ Ezو (Wilby and Dawson 2007)  .بWت�Zذه املراحل بالq نذكر Eوفيما ي�:  

املتوسطات (يتم فë$ا التحقق من البيانات اليومية، بحيث يون عدد القيم العددية : Data Quality Controlمراقبة جودة البيانات  – 1

  -، وفë$ا يتم التأكد من أك�Õ وأصغر قيمة، والتحقق من القيم املفقودة إن وجدت 10957لف�Zة �ساس حوا�E ) اليومية لدرجات اMSرارة

  ).2(صورة 

فë$ا يتم التعرف ع�� قيمة �رتباط ب	ن درجة اMSرارة العظEF OP زوارة واملتغ	�ات الستة  :screen variablesفحص املتغ	�ات  – 2

  ).3(صورة  -، ولل عنصر ع�� حدة GCMوعشرون EF نموذج 
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  SDSM4.2.9: عمل الباحثة اس½نادا ع��                                   

  .� التحقق من دقة البياناتتوّ� ) 2(صورة 

  

  

  
   SDSM4.2.9: عمل الباحثة اس½نادا ع��:    املصدر                           

  bرتباط ب�ن درجة ا.-رارة العظ() لزوارة مع املتغ�� رقم ) 3(الصورة 

26 )Mean temperature at 2 metre.(  
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  ¢¡ ترتبط بدرجة ا.-رارة العظ()ال (GCM)املتغ��ات الثمانية لنموذج ) 2(جدول 

  .'& منطقة زوارة 

ترتiب 

  املتغ��ات

 N R-NCCCSM الرمز

26 tempaf Mean temperature at 2 metre 0.779 

12 p500af hpa geopotential height500 0.726 

25 shumaf Surface specific humidity 0.522 

4 p_vaf Surface merdional velocity 0.468 

19 p850af hpa geopotential850 0.352 

17 p8_vaf hpa meridional velocity850 0.208 

6 p_thaf surface wind direction 0.151 

13 P5thaf hpa wind direction500 0.12 

  SDSM4.2.9: عمل الباحثة اس½نادا ع��               
  

دراسة عالقة �نحدار ب	ن بيانات درجة اMSرارة العظOP و²يانات العناصر الثمانية من وIعتمد ع�� : Colibrate Modelمعايرة النموذج  – 3

  . SIM & PAR؛ لنتحصل من خالل�ا ع�� بياناتGCMنموذج 

يتم من خالل�ا محا¦ات املتغ	�ات الثمانية ال78 تم تحديدqا EF املرحلة الثانية، بواسطة : Scenario Generatorتوليد السWنارiو  – 4

  ).2050 - 2021(، وفقا للف�Zة املستقبلية WA2a & B2aنارiوqان الس

وEz املرحلة �خ	�ة ال78 ت»Ùص بيانات التeبؤ إحصائيا، إذ تeتج ملفات السWنارiوqان : Summary Statisticsالت»Ùيص �حصا�ي  – 5

A2a & B2a ھ لل سنة ع�� حدةiمتوسطات ش�ر EF يص�اÙ«من البيانات فتعمل ع�� ت 
ً
 qائال

ً
   ).3(جدول  -، كّما

  

  .2050متوسط درجة ا.-رارة العظ() الشJرUة والفصلية والسنوUة لسنة ) 3(جدول 

  
  .SDSM4.2.9: عمل الباحثة اس½نادا ع��                        
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  ).2050 –1961(� '& درجات ا.-رارة العظ() '& منطقة زوارة خالل الف��ة التغ�: املبحث الثا¥ي.9

  

  .التغ�� السنوي '& درجات ا.-رارة العظ()  -1.9 

 EF درجات اMSرارة العظEF OP منطقة الدراسة خالل الف�Zة الثانية ) 4(تظ�ر نتائج جدول 
ً
أن الف�Zة الثانية ش�دت ارتفاعا

، وع�� مستوى داللة 1.130- ، إذا بلغ الفارق EF املتوسط ب	ن الف�Zت	ن )1990 – 1961(ساس مقارنة بف�Zة � ) م2020 – 1991(

  .0.05إحصائية أقل من 

  .2020 – 1961التغ�� '& درجات ا.-رارة العظ() السنوUة للف��ة من ) 4(ا.Mدول 

  

 الف��ات

  

متوسط درجة 

  ا.-رارة العظ()

 

 Tقيمة 

  

 درجات اMSرiة

قيمة الداللة  

ائية            �حص

P Value  

  

 فرق املتوسط

  

1961 – 1990  

24.03   

-8.567 

 

 

58 

 

 

0.000 

  

-1.130 

 

1991 – 2020  

25.16  

 .spssعمل الباحثة بواسطة : املصدر        

 لزiا)5(اÌSدول ) 2050 – 2021(بالف�Zة املستقبلية ) 1990 – 1961(وعند مقارنة ف�Zة �ساس 
ً
دة درجات اMSرارة ، نجد qناك اتجاqا

 0.022، والذي بلغ 0.05عند مستوى داللة إحصائية أقل من  A2aالعظOP خالل الف�Zة املستقبلية مقارنة بف�Zة �ساس لصاîS السWنارiو 

  . 0.24-و²فارق EF املتوسط بلغ 

ل السWنارiوqان بمستوى داللة بالف�Zة املستقبلية نجد أن درجة اMSرارة س½نخفض خال) 2020 – 1991(و²مقارنة الف�Zة الثانية 

بفارق EF املتوسط ب	ن الف�Zة الثانية مع السWنارiو  B2aأقل من السWنارiو  A2a، وiبقى �نخفاض EF سWنارiو 0.05إحصائية أقل من 

  ).5(شل  -  مْ  �0.84ول بلغ 

  .A2a & B2aلسiنارUوhات وفق ا 2050 – 1961التغ�� '& درجات ا.-رارة العظ() السنوUة للف��ة من ) 5(ا.Mدول 

  

الف��ات 

 املاضية

  

 السiنارUو

  

متوسط درجة 

ا.-رارة 

  العظ()

 

 Tقيمة 

  

درجات 

 ا.-رUة

قيمة الداللة  

�حصائية            

P Value  

  

فرق 

 املتوسط

1961 – 1990  

  

2021 – 2050  

للف�Zة 

��  �و

24.03  -2.361  

  

58  0.022  -0.24  

A2a  24.32 

B2a  24.10  -0.521  58  0.604  -0.07  

1991 – 2020  

  

2021 – 2050  

للف�Zة 

  الثانية

25.16  6.589  58  0.000  0.84  

A2a  24.32 

B2a 24.10  7.521  58  0.000  1.06  
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  .SDSM & SPSSعمل الباحثة بواسطة : املصدر       

  

  

  .SDSM & SPSSعمل الباحثة بواسطة : املصدر                

  .ملتوسط السنوي لدرجة ا.-رارة العظ() خالل الف��ات الثالثيوّ�� ا) 5(ش[ل 

  

  

  .التغ�� الفصI& '& درجات ا.-رارة العظ()  - 2.9

جميع الفصول، وعند مستوى عند دراسة املعدالت الفصلية لدرجات اMSرارة العظOP ¦انت الف�Zة الثانية أع�� حرارة من �و�� خالل 

 EF درجة اMSرارة العظOP )6(اÌSدول  الداللة �حصائية عدا فصل الشتاء
ً
، فمن مقارنة مقدار التغ	� EF فصل اÙSرiف نجد أن qناك انخفاضا

 . درجة مئوiة 3.08و²فارق EF املتوسط  0.05ع�� مستوى داللة إحصائية أقل من و  Bو   EFA زوارة خالل السWنارiوqان 

 EF درجات اMSرارة الع
ً
بالف�Zة ) 1990 – 1961(ظEF OP منطقة زوارة عند مقارنة ف�Zة �ساس أما خالل فصل الشتاء فلم نجد Iغ	�ا

 EF درجات . و²دون داللة إحصائية 0.098حيث لم يتجاوز الفارق EF املتوسط ) 2020 – 1991(الثانية 
ً
بWنما دلت النتائج أن qناك ارتفاعا

درجة مئوiة، وع�� مستوى داللة إحصائية  3.16- املتوسط بلغ  وفق السWنارiوqان بفارق EF) 2050 – 2021(اMSرارة العظOP لصاîS الف�Zة 

  .0.05أقل من 

درجة مئوiة عن  1.33 –بفارق EF املتوسط ) 2020 – 1991(وEF فصل الر²يع دلت النتائج ع�� ارتفاع EF درجة اMSرارة العظOP للف�Zة الثانية 

بWنما سÉZيد درجة اMSرارة العظEF OP �رتفاع خالل الف�Zة املستقبلية . 0.05وع�� مستوى داللة إحصائية بلغت أقل من ) �و��(ف�Zة �ساس 

  .0.05درجة مئوiة، وع�� مستوى داللة إحصائية أقل من  1.96 - بفارق EF املتوسط عن ف�Zة �ساس بلغ ) 2050- 2021(
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  .A2a & B2aوفق سiنارUوhات  2050 – 1961التغ�� '& درجات ا.-رارة العظ() الفصلية للف��ة من ) 6(ا.Mدول 

                    

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .SDSM & SPSSعمل الباحثة بواسطة : مصدرال   

  

 2.08 -بفارق EF املتوسط عن ف�Zة �ساس بلغ ) 2020 – 1991(ودلت نتائج فصل الصيف ع�� ارتفاع درجة اMSرارة EF الف�Zة الثانية 

بWنما أظ�رت النتائج أن درجة اMSرارة العظOP تتجھ نحو �نخفاض EF الف�Zة . 0.05 درجة مئوiة، وع�� مستوى داللة إحصائية أقل من

 0.05درجة مئوiة، وع�� مستوى داللة إحصائية أقل من  2.47عن ف�Zة �ساس بفارق EF املتوسط يبلغ ) 2050 – 2021(املستقبلية 

، EF تقرiر ل�ا يوم )NOAA(الوطنية للمحيطات والغالف اÌSوي  وqو ما أكدت عليھ التeبؤات املناخية الصادرة عن �دارة). 6(شل 

  ). 7(سيون مكرر لنمط الشتاء املا7ÃÄ، كما qو مب	ن باÌSدول اÌSدول  2021/2022أن نمط شتاء  8/7/2021

 
 الفصول 

 
 

  
  الف��ة

  

متوسط درجة 
ا.-رارة 
  العظ()

 
  T قيمة
  

  
درجات 
  ا.-رUة

قيمة الداللة  
�حصائية            

P Value 

  
  فرق املتوسط

 
 

 ا.GرUف

1961 – 1990  26,63  
-5.421 

 
58 

 
0.000 

 
-1.26 

1991 – 2020 27.89 
1961 – 1990   26,63  

11.210 
 

58 
 

0.000 
 

3.08 2021 – 2050 A 23.54 

1961 – 1990  26,63  
10.790 

 
58 

 
0.000 

 
3.08 2021 – 2050 B  23.58 

 
 

 الشتاء

1961 – 1990  18.54  
0.348 

 
58 

 
0.729 

 
0.10 1991 – 2020  18.44 

1961 – 1990  18.54  
-6.137 

 
58 

 
0.000 

 
-3.04 2021 – 2050 A 21.58 

1961 – 1990  18.54  
-5.983 

 
58 

 
0.000 

 
-3.16 2021 – 2050 B 21.70 

 
 

 الر²يع

1961 – 1990  22.30  
-4.990 

 
58 

 
0.000 

 
-1.33 

1991 – 2020 23.63 
1961 – 1990  22.30  

-6.825 
 

58 
 

0.000 
 

-1.96 2021 – 2050 A 24.27 
1961 – 1990  22.30  

-6.526 
 

58 
 

0.000 
 

-1.94 2021 – 2050 B  24.24 

 
 

 الصيف

1961 – 1990  29.31  
-7.325 

 
58 

 
0.000 

 
-2.08 1991 – 2020 31.40 

1961 – 1990  29.31  
6.124 

 
58 

 
0.000 

 
2.47 2021 – 2050 A 26.84 

1961 – 1990  29.31  
6.069 

 
58 

 
0.000 

 
2.43 2021 – 2050 B 26.88 
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  .SDSM & SPSSعمل الباحثة بواسطة : املصدر            

  .خالل الف��ات الثالثيوّ�� املتوسط الفصI& لدرجة ا.-رارة العظ() ) 6(ش[ل 

  

  ).2024 – 2007(املتوسط الفصI& والشJر لدرجة ا.-رارة العظ() لفصل الشتاء للف��ة ) 7(ا.Mدول 

 الشتاء ف��اير يناير د³سم��  السنة

2007/2008 18.1 17.6 18.2 17.97 

2008/2009 18.4 18.5 18.6 18.50 

2009/2010 22.7 19.2 22.5 21.47 

2010/2011 21.2 18.06 16.63 18.63 

2011/2012 17.84 15.15 14.73 15.91 

2012/2013 18.05 17.12 17.28 17.48 

2013/2014 17.05 17.59 19.08 17.91 

2014/2015 17.96 16.38 16.58 16.97 

2015/2016 17.53 17.62 19.1 18.08 

2016/2017 18.34 15.33 19.35 17.67 

2017/2018 16.39 17.45 17.24 17.03 

2018/2019 19.3 15.59 15.86 16.92 

2019/2020 18.41 16.75 18.44 17.87 

2020/2021 19.09 18.49 18.88 18.82 

2021/2022 17.39 18.82 18.26 18.16 

2022/2023 17.07 17.62 19.11 17.93 

2023/2024 19.11 19.31 18.61 19.01 

 .SDSM & SPSSثة بواسطة عمل الباح: املصدر                        
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  : النتائج.10

م�Z  2، وIعد درجة اMSرارة السطح عند GCMترتبط درجة اMSرارة العظOP بمنطقة زوارة بثمانية عناصر من نموذج الدوران العام  – 1

، إذ بلغ معدل �رتباط 
ً
  .0.779من أك�ô العناصر ارتباطا

 ) 2020-1991(ش�دت الف�Zة الثانية  – 2
ً
EF درجة اMSرارة مقارنة بالف�Zة �و�� ال78 تمثل ف�Zة �ساس خالل أغلب فصول السنة، ارتفاعا

 EF معدالت درجة اMSرارة العظOP. 0.05وع�� مستوى داللة إحصائية أقل من 
ً
  . باستõناء فصل الشتاء الذي لم ¾ش�د أي Iغ	�ا

3 - F وع�� مستوى داللة إحصائية �	غI OPرارة العظMSف س½ش�د درجة اiرÙSا Eة املستقبلية حيث س½نخفض خالل فص��Zالف E

EF ح	ن س�Zتفع EF الف�Zة املستقبلية خالل فص�E . درجة مئوiة ع�� التوا�E 2.47و 3.08والصيف بفارق EF املتوسط عن ف�Zة �ساس 

  .0.05إحصائية اقل من درجة مئوiة ع�� التوا�E وع�� مستوى داللة  1.96و 3.16الشتاء والر²يع بفارق EF املتوسط سWبلغ 

، ما ¾ع7w أنھ سWبقى qناك ارتفاع EF درجة اMSرارة ®شل )2021 - 2050(EF الف�Zة املستقبلية ) امل½شائم( A2aت½بع درجات اMSرارة السWنارiو   -  4

  .  عام ®س´ب عدم السيطرة ع�� انبعاث الغازات الدفيئة

ارة للمستقبل بدليل الدEFء واÌSفاف EF املنطقة الغر²ية من البالد، بما فë$ا ع�� التeبؤ بدرجة اMSر  SDSMأثب½ت النتائج قدرة  – 5

، EF ح	ن أكد مركز 2009/2010سWشبھ شتاء  2020/2021منطقة زوارة، حيث أشار املركز الوط7w لألرصاد اللي´ية بطرابلس أن شتاء 

 2021/2022أن نمط شتاء  EF ،8/7/2021 تقرiر لھ يوم )NOAA(التeبؤات املناخية التا®ع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اÌSوي 

 لنمط الشتاء املا7ÃÄ اÌSدول 
ً
  ). EF)6 املنطقة سيون مكررا

  : التوصيات. 11

1 – Eoاملنا �	بخطورة آثار التغ Eøيجب ¸شر الو.  

  .أخذ التداب	� الالزمة لتفادي Âثار اÙSط	�ة الناتجة عن Iغ	� املناخ EF البالد - 2

� املركز الوط7w لألرصاد اÌSوiة بطرابلس توف	� البيانات اليومية ÌSميع محطات الرصد EF البالد خدمة للباحث	ن EF مجال املناخ ع� - 3

  .والتغ	�ات املناخية

ضع العمل ع�� تدرiب العامل	ن EF مجال �رصاد والبحاث اÙNتص	ن EF مجال الطقس واملناخ ع�� qذا النوع من التقنيات؛ ليتم و  – 4

  .تeبؤ مستقب�E موس7P وسنوي ملناخ للبالد
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1.12 . 
ً
  . املراجع العر²ية: أوال

، رسالة ماجست	� )2000 - 1971(عثمان، أسم�ان ع�I ،Eغ	� املناخ دراسة تطبيقية التجاه وIغ	� درجة اMSرارة EF لي´يا للف�Zة  -1

iغرافيا، جامعة الزاوÌSداب، قسم اÂ شورة، ¦ليةeم �	ة، لي´يا، غi2011ة، الزاو. 

 .2001، �سكندرiة، 1شرف، أدمحم إبراqيم دمحم، جغرافية املناخ والبWئة، دار املعرفة اÌSامعية، ط -2

 .     2015سيما، إيڤ، ترجمة زeiب منعم، التغ	� املناEo، مشورات اÌNلة العر²ية، الرiاض،  -3

، نمذجة التغ	� EF درجة اMSرارة العظEF OP منطقة Mùات للف�Zة املليان، جمعة، شرف الدين بن سعيد، عبد الرحمن الغافود -4

 .2021يونيو  17، مجلة ¦لية Âداب، جامعة مصراتة، العددSDSMباستخدام تقنية  1961-2099

العتي7º، سامي عزiز عباس ، إياد عاشور الطا�ي، �حصاء والنمذجة EF اÌSغرافية، مكتبة ومطبعة أكرم للطباعة  -5

 .       309- 305، ص1/1012®غداد، العراق، طو�ستeساخ، 

، مجلة جامعة (SDSM)ابراqيم، عبد السالم أحمد دمحم، نمذجة التغ	� EF درجات اMSرارة بمنطقة مصراتة باستخدام تقنية  -6

 .  ، ترqونة، لي´يا2018، د¾سم�Õ 28الزiتونة، العدد 

 :املراجع }جنµية. 2.12

1- Wilby, R. L. and Dawson, C. W. (2007). SDSM 4.2 A decision support tool for the assessment of regional climate 

change impacts, Version 4.2 User Manual. 

1- https://www.facebook.com/LYLNMC 12-9-2021AT 12.00AM. 

2 - https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast.15-7-2021 AT 2;30PM. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 


