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   :ملخصّالبحث

وفدددن ؤ بدددذا  لدددا ا الددددوير  العامدددة  ،سدددقدبمل اخ ددداب يف ليبيددداهتددددل الديراسدددة إة معرفدددة م     
(General Circulation Models)   ،  ا  الددديم اخقوسدد ة يف ن اقددا  كبدد 

مد  ججدمل يويدمل اخارجدا   ،حيث نشأ  احلاجدة إة اتقاداد نمداق ؤد يدا  ؤدلديط ال  دا 
 . جوية واحد  جيرصادإة الديم اخسق د  إة حم ة  ( GCMs)اخشقدة م   اخ اخية
ث اخد ج  الكادا القحليلدا الدتن يق اسد  مد  اولقحدين هدل الديراسدة اسدقادق البحد     

( لددديرجا  احلددراير  SDSMظدداهر  الديراسددة، لددتلب ق ؤ بيددن لددو ا القيددغر ا حيددا ا )
العماددددي اليوميددددة يف حم ددددة جيرصدددداد يددددحا  تددددال يددددر  ليبيددددا، وق الق بددددذ  ددددديرجا  احلددددراير  

( يددددددددددد  2099-2071( )2070-2041( )2040 - 2011العمادددددددددددي لل دددددددددددرت  )
ديرجدة  حجدم القبداي  يفومد  خدالل  لدب اؤ د   (.B2a( و )A2aسدي ايريوها  تقل دة )

خر ابل سية ل رت  آوم  سي ايريو إة  ،خرآ ة جيرصاد يحا  م  يجر إة حملاحلراير  العماي 
 .(1990-1961األساس )

لو ا القيدغ   -حم ة ايرصاد يحا   – سي ايريوها  القغ  اخ اخا :الكلماتّاملفتاحية
 .(SDSMا حيا ا )
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Abstract 

     The study aims to know the future of the climate in Libya 

according to the predictions of General Circulation Models (GCMs) 

that with average values in large ranges, where the need arose to adopt 

a system of rang Downsizing techniques in order to convert the 

climate outputs derived from GCMs to the values based on one 

meteorological station. In order to achieve the purpose of the study, 

the researcher uses the analytical quantitative method which fits the 

study phenomenon, so the Statistical Downscaling Model (SDSM) of 

the daily maximum temperatures was applied at the  meteorological 

station of Shah at in north-eastern Libya, and the maximum 

temperatures were predicted for the period (2011 - 2040) (2041-2070) 

(2071-2099) under different scenarios (A2a) and (B2a). Through this, 

the magnitude of the variation in the maximum temperature of the 

Shahat meteor station became clear from month to month and from 

one scenario to another in relation to the base period (1961-1990). 

key Words: Climate Change Scenarios – Shah at Meteorological 

Station - Statistical Downscaling Model (SDSM) – 

General Circulation Models (GCMs). 

 املقدمة:1.1ّ
يرؤ دددات مقوسددد  ديرجدددة احلدددراير  ااحلكوميدددة اخع يدددة  قغددد  اخ ددداب   كدددر القدريدددر الرا ددد  للجي دددة      

 ًمددددادث  زايد  كبدددد   خددددالل ا اسدددد  تاوقددددد حدددد اخ ددددة تدددداق اخا ددددية، يفق 0.74ºالعدددداخا 
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ومددد  اخقوقددد  جد يددددداد اخقوسددد   ،سددد وا  10ق كدددمل 0.13ºاخا دددية، لعددددل مقدايدددد قددددير  
ق خددالل الدددرد احلددادن والعشدددري  6.4ºإة  1.1العدداخا لديرجددة حددراير  السدد   ؤدريبدداً مدد  

(IPCC 2007)،  ا ا م اخيدة لد العلادا   دى لقعرل جكثدر تلدي مسدقدبمل م داب األير لو
ؤعقاددد تلددي احملاكددا  الرمديددة لسددلوو الغددالل اجلددون تددر  ددرام  الكابيددوؤر، و لددب السددقحالة 
الديدداق ابلقجددايرب يف ظددرول حديديددة، ولقحديددن  لددب فدددد قسدداوا الغددالل اجلددون إة تدددد 
حمدددود مدد  ال ددداو، جن وحدددا  حجايددة جو لقوالدد ل فقلددة حجاجددا وفددن دقددة ال اددو ا، 

اخسدداا  جي دداً لخددالايل   ددول يددرتاو   دد   –ل  كددمل مدد  هددت  الدوالدد  وغالبددام مددا يكددود  دد
كم يف ال اا ا العاخية، وجقمل م   لب يف ال اا ا ا قلياية، وييمل ايرؤ اتجا 300و  200

 غالباً إة كيلو مرت واحد.
) ديرجدة احلدراير ، ال دغ  اجلدون، ؤركيدد  جو قالد  ويدد المرول السا د  يف كدمل خليدة      
وغالبداً مدا ؤكدود  ،از جو  او، ملوحة البحر...اخل ( اسق اداً إة حالة ال او ا األوليدةهتا الغ

، وهددو 1990هددت  احلالددة األوليددة هددا الو دد  احلدداا، جو الو دد  الددتن كدداد سددا داً يف تدداق 
، و  داً  تلدي  لدب نك  دا (24ص)، 2015تاق مرجعا لالؤ اقيا  الدوليدة( )إيدة، سداما، 

م  ددددة قليايدددة للقعدددرل تلدددي مسدددقدبمل ديرجدددة احلدددراير  العمادددي يف  ا اسدددقاداق هدددت  ال ادددا ا
 ددة احلكوميددة ، و لددب مدد  خددالل ير دد  ال قددا   ابلسددي ايريوها  اخعقاددد  مدد  قبددمل ا يالديراسددة

 2035وهددددا سددددي ايريوها  اخددددديت الدريدددد  والدددد  ؤغ ددددا ال ددددرت  حدددد  اخع يددددة  قغدددد  اخ دددداب، 
 . ((IPCC,2007,p2 2100 وسي ايريوها  طويلة اخديت ؤغ ا ح  ال رت 

ا اصدددة  قغددد  اخ ددداب تلدددي قدددويت دافعدددة تقل دددة لقغددد   SRESويقدددون سدددي ايريوها        
اخ دداب، لددا يف  لددب ال اددو السددكا  والق ايددة االجقااتيددة واالققيددادية، وؤشددامل هددت  العوامددمل 
 دددة  العديددد مدد  السددي ايريوها  اخسددقدبلية الدد  قددد ؤددذثر تلددي ميددادير وميددايرل غددازا  الدفي

(GHG)  مثمل نماق ال اقة وؤغي  اسقاداق األيرا دا، ودددير ا يداير  إة جد ؤ دوير الددويت

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وي ددق  تدد   لددب جماوتددة واسددعة ، الدافعددة الكام ددة ويرا  ؤغدد  اخ دداب غدد  مذكددد  إة حددد كبدد 
 جًدا م  مسايرا  االنبعااث  احملقالة للغازا  الدفي ة.

 (A1واخسددداي  غددد  اخ ددداخا العددداخا، ير ددد  سدددي ايريوها  للقج SRESقدددد و ددد  فريدددن     
العالقددددا   دددد  الدددددويت الدافعددددة النبعددددااث  غددددازا  الدفي ددددة  لقحديددددد، (B2و B1و A2و

ونثدددمل كدددمل وا بدددا  اجلدددون وؤ ويرهدددا خدددالل الددددرد احلدددادن والعشدددري  خاقلدددة م ددداطن العدددا ، 
قلً دا ؤق دوت   در  ال يرجعدة ؤ ويرًا دنوغرافًيا واجقااتًيا واققياداًي وؤك ولوجيًدا و ي يًدا تسي ايريو 

، (,2018Climate Change Scenarios) إة مددا ك دد  تليددس يف السددا ن فيجدا
هتددددل إة يليدددمل القغددد ا  اخقوقعدددة يف سدددلوو ديرجدددة احلدددراير  وتلدددي  لدددب فددددد هدددت  الديراسدددة 

 العماا مسقدبال وفن ؤلب السي ايريوها .
ّ:بحثمشكلةّال2.1ّ
مذخًرا ( Regional Climate Modelsة ا قلياية )جديت القددق يف ال اا ا اخ اخي     

لو ا اخ اب العاخا  تو ًا ت ( RCM) إقلياية إة اسقاداق تاليا  حماكا  آلية
(Global Climate Model )  التن أيخت ظرول الغالل اجلون واحملي ا  تلي ن ا

 100( م  GCMواس  م  اخالحما ، وؤرتاو  الدقة األفدية يف لا ا اخ اب العاخا )
ن اقا  جصغر لقوف  أتخت هت  المرول تلي قلياية  كيلومرت، لك  ال اا ا ا  300إة 

جو  25ويدليجا تلي م  دة  ا  جمهية إة قرايرا  م   ،معلوما  إقلياية جكثر ؤ ييالً 
كيلومرتًا، يسا  هتا  قاثيمل جكثر واقعية للا اب فو  م  دة االهقااق، م  مراتا    50

س حية اخعدد  مثمل اجلبال والسواحمل واجلدير ال    يقم حلجا يف ال اا ا العاخية الساا  ال
(An introduction to the PRECIS system)،  وتلي  لب فدد مشكلة الديراسة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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يرصاد جح  ديرجة احلراير  العماي يف حم ة القغ  التن يياما  طر  هتا القساؤل ؤقاثمل يف 
 ؟  2099 اب احمللا ح  س ة أتث ا  ؤغ  اخ ال اؤ  ت  يحا 
ّ:أهدافّالبحث3.1ّ
 يرصاد يحا .جبمل ديرجة احلراير  العماي يف حم ة القعرل تلي مسقد أ.

 -4-2-9ت ا  فكر  ت  ا  وا  اخقبعة لق بين  رانم  القيغ  ا حيا ا ) إ ب.
SDSM –Version  ألن  ياان  حم ا  يرصد جون جخريت، خاصة يف ظمل زايد )

صداير م  إانم ، وال  يقم ؤ ويرها وفن كمل   الع اصر اخاقل ة  تا الر تدد اخدخال  م
 قبمل ال او ا العاخا للا اب.

ّّّ:أمهيةّالبحث4.1ّ
وال  ؤش  إة  ،إد تر  القغ ا  اخ اخية خاصة ا قليابة م جا وفن سي ايريوها  تقل ة أ.

ق هبا الدول م  ججمل يشج  خيايرا  القا ية ال  ؤدو   يف ديرجة احلراير ، غحجم الق
حقباس يف القدليمل م  انبعااثث غازا  االواخثاثلة  ،احملافمة تلي طبيعة م اب األير 

 احلرايرن.  
ؤكا  جمهية البحث يف جنس يعقاد ال اا ا اخ اخية ا قلياية ال  أتخت يف االتقباير . ب

 .ظرول الغالل اجلون واحملي ا  تلي ن ا  واس  م  تاليا  اخراقبة
    يعيد ؤوجيس ا    الق اوية ابخ  دة.إت ا  فكر  ت  مسقدبمل ديرجة احلراير  قد . ج
 دتم الديراسا  ال  ؤق اول مسقدبمل القغ ا  اخ اخية يف ليبيا. د.

ّ:البحثفرضية5.1ّّ
خددر  ومدد  آيف حم ددة جيرصدداد يددحا  مدد  يددجر إة  ؤقبدداي  ؤ بددذا  ديرجددة احلددراير  العماددي   

 .(1990-1961ل رت  األساس )ة خر ابل سبسي ايريو إة آ
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ّحدودّالدراسة:6.1ّ
  ¯49يدددرقًا، ودا دددر  تددددر   21º  ¯51ؤدددد  احمل دددة اخديروسدددة ت دددد ؤددددداط  خددد  طدددول    
32º ( وتلي ايرؤ ات 1تااًل، كاا يف ا ري ة ،)مرت فو  مسقويت س   البحدر وندوت  621

 جطدول اخ اخيدة ا القغد   ديراسدة ( وؤق لد 62056احمل دة سدي و قكية، ويادمل يرقاداً دوليداً )
  .اآلد إة 1961 والبياان  اخقوفر  كان  م  س ة ،ممك ة زم ية فرت 

ّالدراساتّالسابقة:7.1ّّ
ؤوجدددد العديدددد مددد  الديراسدددا  واأللددداث الددد  ؤ اولددد  مسدددقدبمل القغددد  اخ ددداخا يف ظدددمل      

ث فرتا  لدثال A2ق إجرا  احملاكا  لوج  سي ايريو يراد إف ا  ،(RCMإقلياية )حماكا  
م  خال ددا  يدداان  خاصددة  ددديرجا  احلددراير  ( اسددقاد2080و  2050و  2020م يددة )ز 

داهدددداً ؤ ازليدددداً يف  ا( جظجددددر  1990إة تدددداق 1961ا  جسدددداس )وه ددددول األم دددداير، وسدددد و 
كايدددا  ه دددول األم ددداير   ي ادددا اداًهدددا مقدايدددًدا يف ديرجدددا  احلدددراير ، جمدددا تددد  ديرجدددة احلدددراير  

ديرجدددة م ويدددة يف يدددجر يونيدددو مدايرندددة  سددد ة  6.15تلدددي مددد  العمادددي فددددد  لغددد  احملاكدددا  ج
  ,Samireh, S, et al).   2007)األساس 
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ّوخادمّجوجلّارث.ARC.GIS-10.3ّاملصدرّمنّعملّالباحثنيّابستخدامّّّ

ّرصادّشحاتأ(ّموقعّحمطة1ّخريطةّ)

يقوق  جنس القغ ا  اخ اخية يف مير، تجة حول لم ( 2014) الكشالو كر        
رافا  معدال  اخقوس  الس ون لديرجا  احلراير  خالل الدرد احلادن والعشري  ما    احن

 يف م اطن ج وب البالد. ق 5ºو ،يف جقيي تال ير  البالد ق 10ºايرؤ ات قدير  
يوجددد تدددد مدد  الديراسددا  الدد  ؤ اولدد  مسددقدبمل القغدد ا  اخ اخيددة، وتلددي صددعيد ليبيددا      

حمل ددا  ميددراؤة وسددر  وزليددأل، ف ددا األخدد    سددالق إ ددراهيمتبددد الخاصددة ؤلددب الدد  قدداق هبددا 
عماددددي ابسددددقاداق لددددو ا ث ديرجددددة احلددددراير  الاالقغدددد ا  اخسددددقدبلية يف جحددددد ؤ دددداول(2015)

لسدددددي ايريوها   (2099-2011) خدددددالل ال دددددرت يف م  ددددددة زليدددددأل ليبيدددددا،  ؤيدددددغ  احلجدددددم
HadCMBA2  وHadCM3B2a  يف  اداهددداً مقدايدددداً قدددد جظجدددر  هدددت  الديراسدددة و

مجيد  اآلفدا  الدم يددة اخسدقدبلية، ومد  القوقدد  جد يددداد مقوسد  ديرجددة احلدراير  العمادي السدد وية 
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إة  ؤيددملجد اً جي ددومدد  اخقوقدد   د،يف كددال السددي ايريوها 2020ق للددول سدد ة 0.1ºلدددداير 
0.6ºلوجدددد   0.7خددددالل الثااني يددددا  إة   ي اددددا سقيددددمل الدددددايد خددددالل ا اسددددي يا ،  ق

  B2.ق يف إطاير سي ايريو 0.1ºدداير و ل A2سي ايريو 
ّالبحث:ّمنهجية2ّ

يرصاد يحا  صادير  ت  وحد  البحوث ج ياان  يومية حمل ة الديراسة تلي تقاد  ا     
ساس م  جكاا ق اتقااد فرت    (https://climatedataguide.ucar) (CRU)اخ اخية 
( والتن SDSMللادايرنة م  سي ايريوها  تقل ة ابسقاداق ) 1990إة  1961س ة 

 وسيقم االكق ا  ابلع اصر األكثر ايرؤباطًا ابلبياان  اخسقادمة ،  ت يراً يوتشر  ايوظة سق
 . (1كاا مو حة ابجلدول )

ليث ق  ،اآلدح   1961والبياان  اليومية اخسقادمة لديرجة احلراير  العماي م  س ة 
–  (9-2-4-SDSMلو ا القيغ  ا حيا ا القعاممل م  هت  البياان  م  خالل

Version )  التن هو جدا  لدتم الدراير لقدييم أتث ا  ؤغ  اخ اب احمللا، وؤد ية للق بذ     
 . IPCC ع اصر اخ اب يف اخسقدبمل   ا  تلي سي ايريوها  القغ  اخ اخا اليادير  ت  

 
 
 
 
 

                                                 
 - النطاق واسعة إسقاطات إلى الدقة عالية معلومات إضافة عملية هو الحجم تصغير .

 تقنية إلنتاج همادمج يمكن وديناميكي، إحصائي تخفيض همالل رئيسيتان وتوجد طريقتان
 .ثالثة إحصائية ديناميكية
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ّ(ّيبنيّاملتغرياتّاليتّاعتمدتّعليهاّالدراسة1جدولّ)

 

N االخقياير الع اصر R 
1 Mean sea level pressure Ncepmslpaf -0.455 
2 Surface airflow strength ncepp__faf -0.167 
3 Surface zonal velocity ncepp__uaf -0.355 
4 Surface meridional velocity ncepp__vaf -0.087 
5 Surface vorticity ncepp__zaf -0.205 
6 Surface wind direction ncepp_thaf 0.23 
7 Surface divergence ncepp_zhaf 0.09 
8 500 hPa airflow strength ncepp5_faf -0.417 
9 500 hPa zonal velocity ncepp5_uaf -0.337 

10 500 hPa meridional velocity ncepp5_vaf 0.111 
11 500 hPa vorticity ncepp5_zaf -0.342 
12 500 hPa geopotential height ncepp5thaf 0.807 
13 500 hPa wind direction ncepp5zhaf 0.04 
14 500 hPa divergence ncepp8_faf -0.11 
15 850 hPa airflow strength ncepp8_uaf -0.241 
16 850 hPa zonal velocity ncepp8_vaf -0.277 
17 850 hPa meridional velocity ncepp8_zaf -0.063 
18 850 hPa vorticity ncepp8thaf -0.26 
19 850 hPa geopotential height ncepp8zhaf 0.333 
20 850 hPa wind direction ncepp500af 0.112 
21 850 hPa divergence ncepp850af 0.065 
22 Relative humidity at 500 hPa ncepr500af -0.194 
23 Relative humidity at 850 hPa ncepr850af -0.577 
24 Near surface relative humidity Nceprhumaf -0.363 
25 Surface specific humidity Ncepshumaf 0.769 
26 Mean temperature at 2m Nceptempaf 0.894 
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، مث ؤ  يت مراحمل start( يم ق  الرانم  ابل غ  تلي جيدونة 1كاا هو ابلشكمل )    
و لب ( جيدوان  الرانم  ال  سيقم اسقادامجا 2الشكمل ) العامل ابلرانم ، ليث يو  

 .(Robert, Let - al., 2007وفداً للا وا  جو اخراحمل القالية )

 

 (ّيبنيّأيقوانتّالربانمج2شكلّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواجهةّالربانمج(1ّشكلّ)ّّّّّّّّّ
 

و لب م  ججمل و   البياان  ال  نريد settings)  ) يدونةجندوق ابخقياير :ّاملرحلةّاألوىل
الق بذ لسقدبلجا وها الس وا  

وكتلب تدد  1990إة 1961م 
يوق، مث ندوق  366األايق يكود 
ليقم ح مجا  saveابل غ  تلي 

 (.3كاا هو مو   ابلشكمل )
 SDSMبربانمجّّ(ّاالعداداتّاألساسية3شكلّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

و لب للقحدن م  البياان  ّ؛Quality Controlندوق ابلدخول تلي جيدونة :ّاملرحلةّالثانية
ح  select fileّاليومية ال  ق إدخا ا ابخرحلة السا دة، ليث ندوق جبلبجا إة ملة 

ت جماو  إمجاا فا  خالل إ خال  ياان  الديراسة سيمجر ،يقم القأكد م جا وم  جتدادها
البياان   وي ظ كاا ندوق إبدخال مكاد القادي  يوق تددية، 10957جايق فرت  األساس 

 1الخطوة 
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  (check File)مث ندوق ابلقأكد م  صحة البياان  م  خالل جيدونة  .text  ييغة
 ( تلي القواا .  5،  4كاا ها ابلشكل  ) 

 

ّ(ّيبنيّصحةّالبياانت5شكلّ)              (ّيبنيّاختيارّامللفّوطريقةّالتخزين4شكلّ)
ّ

االيرؤبدداو  دد  احلددراير  العماددي  فحددط اخقغدد ا  ابلشايددة والقعددرل تلددي قياددة :املرحلةةةّالثالثةةة
س  ال  جخت  م  ال او ا العاخا للا اب ح ا،ت يرً  26وها  ،والع اصر اخذثر  يف اخ اب

 screenليددددث ندددددوق ابل ددددغ  تلددددي جيدونددددة   طبيعددددة وموقدددد  كددددمل م  دددددة جو حم ددددة،
variables. ( ويف هدددت  ا  دددو  نددددوق إبدخدددالBox اخ  ددددة اخدددراد ديراسدددقجا، و قددداير )

ليدث ن دغ  تلدي كدمل ت يدر يف اليد دو  خعرفدة  ،اخلة التن ق القأكد م  جود   ياانؤدس
                         ت اصر وؤسجيلجا.  8قو  االيرؤباو  ي جم، مث ندوق لعرفة جقويت 

 
ّةّاالرتباطّبنيّمدخالتّالنموذجّالعاملىعالقّ(ّيبني6شكلّ)

 وعنصرّدرجةّاحلرارةّالعظمىّمبحطةّشحات

 2الخطوة 

 3الخطوة 
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ّالرابعة ليث ندوق  ديراسة تالقة  coliprate model))ّمعاير  ال او اّ:املرحلة
  ا  وال  م  خال ا نقحيمل تلي مل ا  البياان  ،االحنداير و ياان  ال دس اليومية

قويت الع ير ايرؤباطآ م  مدخال  جابسقاداق وهتا يقم  (SIMو ) (PAR) الييغ
( التن ق  file txt، مث أنيت )ال او ا م  ت ير ديرجة احلراير  العماا حمل ة يحا 

تلي ( cope( نعامل )Box( جو )folder) ( مث أنيت TR-TM-txtالشغمل تليس )
 .(pAR)( أييت يف ال جاية ملة save( ونعامل )cmاسم اخلة ونعيد ؤسايقس إب افة )

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
cmّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطريقةّإعدادّملفّ(ّيبني8ّشكلّ)txtّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّملفّ(ّيبنيّاختيار7ّشكلّ)

ّ

 Scenario Generatorّاملرحلةّاخلامسة:ّّ
ابسقاداق نقا   كا سي ايريوها  ال دس اخقوقعة وها مرحلة ؤوليد واسقاراا مل ا  يا 

 settings، حيث سيقم الدخول تلي جيدونة (PARمرحلة معاير  ال او ا ملة )
وؤغي  الس وا  وكتلب تدد جايق الس ة، و لب م  ججمل و   الس وا  ال  نريد حماكاهتا 

خت أن ال رت   مث  عد إمتاق هت ،2040إة 2011مثمل م  فرت  تلي القوااوؤبدج يف كمل 
إة  2071م   فرت ، و عد  لب ؤسقار إة جخر 2070إة  2041ال  ؤليجا م   ال رت 

سقمجر ل ا اخل ا   select parameter fileوندوق ابل غ  تلي ملة  ،2099
  يف اخرحلة   ال  قا ا  عالجا  قاير ملة اخسقارا م  اخراحمل السا دة، مث جنل  ن س اخلة

 4الخطوة 
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ّ

cmّّّّّ(ّيبنيّطريقةّإعدادّملف10شكلّ)txtّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(ّيبنيّاختيارّملف9ّ)ّشكلّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

، وندددوق ابل ددغ  save toيف اخرحلددة السددا دة ونغدد  امسددس مدد  خددالل ال ددغ  تلددي ملددة 
  الع اصر الثاانية األقويت . ح  حناكيجا A2لكا أنخت م س  ،cتلي 
ال ددددغ  تلددددي جيدونددددة  مدددد  خددددالل ددددا ابلعاليددددا  السددددا دة ندددددوق ابلقحليددددمل  عددددد جد قا     

Generate ،ؤكراير هت  العالية تلي ابقا الس وا  سقع ي ا جماوتة م  اخل ا .  وت د 
نقب  ن س ا  وا  يف اخرحلة السا دة إة جد نيمل خرحلة القادي  ح  يقم القادي  

(SAVE   ابسم )B2CG  مث مرحلةc  إ  ندخمل  ، ايريوي قغي  نوت السندوق ه اB2 
نعامل تلي ن س ا  وا  ال  قا ا هبا  .م  الع اصر الثاانية السا دةح  ندوق لحاكاهتا 

يف مرحلة السي ايريو األول ليث ن غ  
، وؤقم ن س Generateتلي جيدونة 

العالية لبدية الس وا  األخريت    س 
الكي ية ح  نقحيمل تلي ال قا   

 ال جا ية.
ّّ

 ( يب  كي ية ؤغي  ن ا  س وا  ال رت  القالية11يكمل )                                                       
ّ

 5الخطوة 
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 SUMMARY STATISTICSاملرحلةّالسادسةّ
مدر ألا ، سب  العدد واحلجم الكب  م  البياان  ال اددة تد  ال اتجدة اخسدقدبلية للا داب     

يف يددددكمل ملايددددا  إحيددددا ية وهددددا اخرحلددددة القاليددددة  الددددتن يق لدددد  ؤدلدددديط هددددتا احلجددددم
(Summary statistics)  إة مل ا   ا  صيغة TXT لكدا يسدجمل القعامدمل معجدا

 حلة نقب  ا  وا  االؤية يف اخرحلة القالية ويف هت  اخر 
وؤغي  الس وا  وكتلب تدد جايق الس ة و عدها نعامل  settingsندخمل تلي جيدونة  أ.

 تلي القواا فرت ال  نريد حماكاهتا وؤبدج يف كمل  ال رتا م  ججمل و    تلي ح مجا، و لب
ال  ؤليجا م   ال رت ندوق أبخت  ال رت مث  عد إمتاق هت   ،2040إة 2011مثمل م 
، وسقمجر 2099إة  2071م   ال رت خر آو عد  لب ؤسقار إة  ،2070إة  2041

يكال  يانية وا حة جقحليمل واحليول تلي سجيمل تالية الولق ، تلي حد فرت ل ا نقا   كمل 
 .كسيملويمل ملايا  هت  ال قا   لييغة ا  يقم ي
 ،جنل  اخل ا  ال  قا ا  عالجا ابخرحلة السا دة select fileابل غ  تلي جيدونة و  ب.

ح  ندخمل ن س  SAVE STATISTICS TOوم  مث ن غ  تلي جيدونة 
 اخلة اب  و  السا دة ونغ  امسس فد .

ح  يقم القحليمل  Analyze عد ؤغي  األوامر السا دة ندوق إبت ا  جمر أليدونة ج. 
 .ف قحيمل تلي نقا   اخقوس  احلسايب لكمل فرت  م اخية ؤقاثمل الس وا  ال  قا ا إبدخا ا

حيلددد  هدددت  البيددداان  إة ا كسددديمل واسدددقارج  اجلدددداول جمددد  خدددالل العاليدددا  السدددا دة 
 ال جا ية. 

 
 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


ّكليةّاآلداب ّّّّّّّّّّّّّّّّنذجةّدرجةّاحلرارةّالعظمى1220ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيونيوّ،17العددّّ-جملة
________________________________________________________ 

44                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

ّة:املناقش.3ّ
ّ:H3A2A- (H3B2Aحتليلّنتائجّالسيناريوهاتّ)

 تددد  اللج ددة احلكوميددة الدوليددة اخع يددة  قغدد  اخ دداب ؤدريددراً خاصدداً يمعددرل اخقيددايراً  دددج     
SRES وقد اسقادم  سي ايريوها  انبعااث  غازا  االحقباس  ،2000شر  يف تاقق ن

السقكشدددددال  خا يف اخسدددددقدبمللو ددددد  ؤوقعدددددا  للقغددددد  اخ دددددا ،احلدددددرايرن اخوصدددددوفة يف القدريدددددر
مدد  إيدداير  خاصددة إة إنقدداا غددازا  الدفي ددة وانبعددااث   ،الق ددويرا  اخسددقدبلية يف البي ددة العاخيددة

 . (,2018Climate Change Scenarios)  السال ة م  ا با  اجلون
وؤسدددق د هدددت  السدددي ايريوها  إة افرتا دددا  ؤقعلدددن ابخسدددقدبمل االجقاددداتا واالققيدددادن     

 لوجا، وفياا يلا تر  موجد للسي ايريوها  اخسقادمة يف هتا البحث والقك و 
 ّسةةيناريوA2ّ ويشدد  إة  ،  ييددة خدد   جحددداث تدداخا غدد  مقجددانس  شددكمل كبدد

وؤقدايرب جلاو ا يو ة  د  اخ داطن  ،واالحق اظ اب واي  احمللية ،االتقااد تلي التا 
؛ جمددا الق ايددة االققيددادية لعددا ن إة اسددقاراير ؤدايددد سددكاد ا ددب   يددديد تلددي حنددو يددذد

   أ م  السي ايريوها  األخريت. جوجس وؤغ  ؤك ولوجا جكثر ؤ ككا و فجا إقلياية الق
 ّسةةةةيناريوB2ّ:  ييدددددة خدددد  جحدددددداث تدددداخا يدددددقم فيددددس الرتكيدددددد تلددددي احللدددددول احملليدددددة

لالسددقدامة االققيددادية واالجقااتيددة و البي يددة؛ وهددتا العددا  يشددجد كثافددة سددكانية دا اددة؛ 
ومسدقواي  مقوسد ة مد  الق ايدة االققيدادية؛   A2    سبة جدىن مد  خد  جحدداث لك

تلددي الددرغم مدد    A1و   B1وؤغدد ا ؤك ولوجيددا جقددمل سددرتة وجكثددر ؤ وتددا مدد  جحددداث 
إال جندددس تلدددي اخسدددقوي  احمللدددا  ،ؤوجدددس السدددي ايريو حندددو ئايدددة البي دددة والقكدددافذ االجقاددداتا

ّ.وا قلياا

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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عددد  يف هدددتا البحدددو       ث  يددداان  كدددمل سدددي ايريو يف جماوتدددة مسدددقدلة حيدددث  يددداان  قدددد مجم
–1961و يدددددداان  السددددددي ايريو ) ،يف جدددددددول H3A2a( 2099 – 1961السددددددي ايريو )

2099 )H3B2a (2011(، وقسددددا  إة ثددددالث فددددرتا  )3( و)2يف جدددددول آخددددر–
 (.2099–2071( و ) 2070 – 2041( و )2040

وفن  2099 – 1961( االسداطا  اخقوقعة لديرجة احلراير  العماي الشجرية لل رت  2جدول )
  H3A2aسي ايريو 

ّ(SDSM–Version-4-2-9 رانم  القيغ  ا حيا ا )اسق اداً تلي نقا    م  تامل الباحث اخيدير  

Months 
sh-obv61-
90 

sh-mod-11-
41a2 

sh-mod-
40-70a2 

sh-mod71-
99a2 

JAN. 12.6 15.9 17.2 19.0 

FEB. 13.5 15.9 17.4 19.6 

MAR. 15.7 16.9 18.3 21.2 

APR. 19.9 18.7 21.2 23.8 

MAY 24.2 20.9 23.5 26.8 

JUN. 27.6 23.5 26.1 30.1 

JUL. 27.7 27.2 29.6 35.6 

AUG. 27.8 31.0 33.6 38.0 

SEP. 26.8 31.1 33.0 36.6 

OCT. 22.6 29.4 31.5 35.0 

NOV. 18.4 23.8 25.7 28.1 

DEC. 14.4 18.4 19.6 21.7 

Average 20.9 22.7 24.7 27.9 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( يسددداتد الق قدددير البيدددرن 12ولقو دددي  نقدددا   اجلددددول السدددا ن فددددد الشدددكمل القددداا)       
ا  مسدقدباًل ابل سددبة إة يرصداد يدحجيف حم دة  لأليرقداق ويبد  ايرؤ دات ديرجدا  احلدراير  العماددي

ومددددايو ريددددمل إ مددددا تدددددا يددددجر   H3A2a( يف سددددي ايريو 1990 - 1961سدددداس )فددددرت  األ
جما  دية الشجوير فقشجد ايرؤ اتاً ملحوظاً خاصة  ،ونيو ويوليو    جند ؤ س اً وا حاً لتلبوي

 2040ق حد  سد ة 31.1ºخالل فيمل ا رية، لييمل مقوس جا الشجرن يف سبقار إة 
ق خالل س وا  األساس، ووفدا  تا السي ايريو فددد مقوسد  28ºيف الوق  التن   ؤقجاوز 

 ق و لدددددددب يف يدددددددجر جغسددددددد س. 38º اخسدددددددقدبمل سقيدددددددمل إة ديرجدددددددة احلدددددددراير  العمادددددددي يف
              

 
 
 
 
 
 
                                     

 

  (2اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                       
ّاالسقاطاتّاملتوقعةّلدرجةّاحلرارةّالعظمىّالشهرية(12ّشكلّ)

H3A2aّاريوّوفقّسين2099ّّ–1961ّللفرتةّ

يدكال خدالل األيق   جليداً مد  ؤغ اً يف ديرجة احلراير  العماي  جن جد احمل ة سقشجد      
( ال  ؤو د  نسدبة القغد  يف كدمل فدرت  ويف كدمل يدجر تلدي مدديت سد وا  15(،)14(،)13)

كقدو ر وندوفار وديسدار وي دداير، جا جد القغد  يبلدغ جقيدا  يف يدجر مد  خال د ويقبد الديداس، 
% خددالل ال ددرت  طويلددة 50كثددر مدد    بددن تلددي مجيدد  ال ددرتا  وسقيددمل الدددايد  إة جوهددتا ي

ير %، وتلدي العكدس متامداً ابل سدبة لشدجو 25جمل، ويف مجي  األحوال ل  ؤدمل الددايد  تد  األ
% خددالل ال ددرت  احلاليددة، 15 ريددمل ومددايو ويونيددو ويوليددو حيددث سقشددجد ا  ا دداً ييددمل إة ج

0

10

20

30

40

   J
AN

.

   F
EB

.

   M
AR

.

   A
PR

.

   M
AY

   J
U

N
.

   J
U

L.

   A
U

G.

   S
EP

.

   O
CT

.

   N
O

V.

   D
EC

.

sh-obv61-90 sh-mod-11-40a2 sh-mod-41-70a2 sh-mod71-99a2

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


ّكليةّاآلداب ّّّّّّّّّّّّّّّّنذجةّدرجةّاحلرارةّالعظمى1220ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيونيوّ،17العددّّ-جملة
________________________________________________________ 

47                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

تا السددي ايريو إال خددالل ايرؤ اتدداً تدد  اخعدددل حسدد  هدد لكدد  يددجرن مددايو ويونيددو لدد  يشددجدا
   .خ   م  الدرد احلااالعدود األ

 
 (2اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                    

H3A2ّوفقّسيناريو2040ّّّ-2011ّ(ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظميّللفرتة13ّشكل)

ّ
ّ(2دير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )اخي                     

ّ.H3A2وفقّسيناريو2070ّّّ–2041ّللفرتةّّ(ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمي14شكل)

 
 (2اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                    

ّ.H3A2وفقّسيناريو2099ّّّ–2071ّ(ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظميّللفرتة15ّشكل)
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يف الشجوير ال   H3B2a   نقا   السي ايريو السا ن وسي ايريو  وجود ؤشا س وا       
 اً سالباً، كاا هو احلال وؤلب ال  ال ؤشجد  لب القغ  جو ؤشجد ؤغ ،سقشجد ؤغ اً كب اً 

ّّ(.19(،)18(،)17(،)16يكال )يف األ
ّ

وفن  2099 – 1961لل رت   االسداطا  اخقوقعة لديرجة احلراير  العماي الشجرية( 3جدول )
 _H3B2aسي ايريو 

ّ(SDSM–Version-4-2-9 رانم  القيغ  ا حيا ا )اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي نقا   
 

Months 
sh-

obv61-90 
sh-mod-11-

40b2 
sh-mod-41-

70b2 
sh-mod71-

99b2 

JAN. 12.6 16.2 17.2 18.0 

FEB. 13.5 16.3 17.4 18.2 

MAR. 15.7 17.3 18.7 19.4 

APR. 19.9 19.1 20.0 22.2 

MAY 24.2 21.2 22.7 24.3 

JUN. 27.6 24.2 26.2 27.6 

JUL. 27.7 27.4 29.5 32.2 

AUG. 27.8 31.3 32.9 35.4 

SEP. 26.8 31.3 33.3 34.8 

OCT. 22.6 30.0 31.6 33.4 

NOV. 18.4 24.4 25.0 27.0 

DEC. 14.4 18.9 19.4 20.5 
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 (3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                        

ّاالسقاطاتّاملتوقعةّلدرجةّاحلرارةّالعظمىّالشهريةّّ(16شكلّ)
H3B2aّ وفقّسيناريو2099ّّّ–1961ّللفرتةّ

سددد  ديرجدددة فددددد جقيدددي ايرؤ دددات نكددد  جد ييدددمل إليدددس مقو  H3B2aووفدددداً للسدددي ايريو       
ق وهدو مدا سيشدجد º35.4يرصاد يدحا  خدالل الددرد احلداا هدو جالعماي يف حم ة  احلراير 

تد  فدرت  األسداس و لدب يف يدجر جغسد س ديرجدة م ويدة 7.6و   اير  % 27.3ؤغ اً قدير  
د فيددس يددجرن مددايو ويونيددو خددالل العدددود األخدد   مدد  الدددرد احلدداا، يف الوقدد  الددتن ال يشددج

 يتكر.       جن ؤغ 
                              

 
 (3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                     

ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمىّ(17شكلّ)
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ّ.H3A2aوفقّسيناريو2040ّّ-2011ّخاللّالسنواتّ

 
 (3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                         

ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمىّ(18ّشكلّ)
H3A2aّوفقّسيناريو2070ّّ-2041ّخاللّالسنواتّ

ّ

 
ّ(   3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                

ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمىّ(19شكلّ)
H3A2aّوفقّسيناريو2040ّّ-2071ّخاللّالسنواتّ

فددد األخد   ،قديم ديرجدا  احلدراير  العمادي يف السدي ايريواد األول والثدا وت د اخدايرنة        
أتثدد اً  للحلددول احملليددة لالسددقدامة االققيددادية واالجقااتيددة والبي يددةؤغدد   جقددمل حددد  حيددث إد 

 مدد  أ ً طددوهددا جقددمل و  ،يرصدداد يددحا جيف ديرجددة احلددراير  العماددي يف حم ددة تلددي طبيعددة القغدد  
 .A2سي ايريو
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ّالنتائج.4
فدد جقمل مقوس  ديرجة حراير  تماي نك  ؤسجيلس خالل  H3A2a ايريو حس  سي . أ

ق،  ي اددددا جتلددددي ديرجددددة يف 15.9ºايددددر ( هددددو يف ي دددداير وفر 2040 – 2011ال ددددرت   )
( 2070 - 2041ق، جمددا يف ال دددرت  الدد  ؤليجدددا )031.1ق، 31ºغسدد س وسدددبقار ج

س  غسددددد جق وجتالهدددددا يف 17.2ºمادددددي يف ي ددددداير فددددددد جقدددددمل مقوسددددد  ديرجدددددة حدددددراير  ت
33.6º(  فدددد جقلجددا2099 - 2071ق، جمددا ال ددرت )  19يف يددجر  ي ددايرº ق وجتالهددا

 ق.38ºغس س جيف 
فدد جقمل مقوس  ديرجة حراير  تمادي نكد  ؤسدجيلس خدالل ال درت    B2سي ايريو حس   . ب

لدددي القدددواا،  ي ادددا ق ت16.3ºق، 16.2º( هدددو يف ي ددداير وفرايدددر 2040 – 2011)
 - 2041ق، جمددددا يف ال ددددرت  الدددد  ؤليجددددا )31.3ºغسدددد س وسددددبقار ججتلددددي ديرجددددة يف 

ق  يف ي ددددداير  وجتالهدددددا يف 17.2º( فددددددد جقدددددمل مقوسددددد  ديرجدددددة حدددددراير  تمادددددي 2070
( 2099 - 2071ق، وها ختقلة ت  السي ايريو السا ن، جما ال رت  )33.3ºسبقار 

ق وهددا ال ختقلددة تدد  35.4ºغسدد س جق وجتالهددا يف 18ºفدددد جقلجددا يف يددجر  ي دداير 
 ا ن. السي ايريو الس

كقددو ر ونددوفار وديسددار وي دداير، وهددتا ي  بددن تلددي مجيدد  جالقغدد  يبلددغ جقيددا  يف يددجر  . ا
جهندا قدد  جن جدمل،% خدالل ال درت  طويلدة األ50كثدر مد  ال رتا  وسقيمل الددايد  إة ج

% وتلددددي 25ويف مجيدددد  األحددددوال لدددد  ؤدددددمل الدددددايد  تدددد   ق،10º إة  6ؤددددرتاو   دددد  
ومدايو ويونيدو ويوليدو حيدث سقشدجد ا  ا داً ييدمل  العكس متاماً ابل سبة لشدجوير ج ريدمل

% خدددالل ال دددرت  احلاليدددة، لكددد  يدددجرن مدددايو ويونيدددو لددد  يشدددجدا ايرؤ اتددداً تددد  15إة 
 خ   م  الدرد احلاا.خالل العدود األاخعدل حس  هتا السي ايريو إال 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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جكقو ر، % ت  فرت  األساس و لب يف يجر 47.8سيشجد الدرد احلاا ؤغ اً قدير  د. 
د فيس خالل العدود األخ   م  الدرد احلاا، يف الوق  التن ال يشجق، 10º دايد  قديرها 

 يتكر. يجرن مايو ويونيو جن ؤغ 
يف أتثدد اً تلددي طبيعددة القغدد   للحلددول احملليددة لالسددقدامة االققيددادية واالجقااتيددة والبي يددة هــ . 

 B2  يدرتحجدددا سدددي ايريو وهدددا احللدددول الددد ،يرصددداد يدددحا ديرجدددة احلدددراير  العمادددي يف حم دددة ج
مدد  الكثافددة السددكانية، ومسددقواي  مقوسدد ة مدد  الق ايددة االققيددادية؛  قددملواخقاثلددة يف نسددبة ج

  ً جقمل وطدأ يرؤ ات ديرجة احلراير  سيكودا فدد اوابلقاوؤغ ا ؤك ولوجيا جقمل سرتة وجكثر ؤ وتا، 
 .A2سي ايريو م 
يف حم ة جيرصاد يحا   حلراير  العمايؤ بذا  ديرجة ا ق أتكيد ال ر ية ال  ؤدول  قباي و. 

 .(1990-1961) خر ابل سية ل رت  األساسسي ايريو إة آخر  وم  م  يجر إة آ

ّالتوصيات:ّ.5
 ،القوس  يف الديراسا  العلاية للقغ ا  اخ اخية اخسدقدبلية تلدي اخسدقويت الدمدا  واخكدا  . ج

   ي ية اندة ت  القغد ا  ليث ؤكود جكثر ؤ يياًل لقوق  ما نك  جد حيدث م  أتث ا
 اخ اخية تلي اخديت الدري  جو البعيد.

 ،هقادداق لثددمل هددت  الديراسددا  يعيددد ؤوجيددس ا  دد  الق اويددة يف ليبيددا وغ هددا مدد  البلددداداال . ب
 ليث أتخت يف ا تقباير ظرول القغ ا  اخ اخية اخسقدبلية.

اجلجددددا  اخسدددد ولة ؤعدددد  يدددداان  حم ددددا  الرصدددد األير ددددية جكثددددر دقدددة مدددد  غ هددددا، وتلدددي  . ا
 ؤوف ها، خدمة للبحث العلاا خاصة يف جمال القغ ا  اخ اخية.  

ّ
ّ

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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