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خالصة البحث
يتناول البحث دراسة طبيعة توزيع محطات األنواء الجوية في العرق من حيث الموضع والموقع الفمكي والجغرافي
(WMO) ومدى توافقو او ابتعاده عن التوزيع العممي المنتظم والمنسجم مع المعايير العالمية لمنظمة األنواء

فضال عن بيان كفاءة ىذا التوزيع من حيث دقة المعمومات والبيانات المناخية ومساحات التغطية العامة

والتفصيمية لكل محطة إضافة الى مقارنة التوزيع السابق مع توزيع افتراضي معتمد عالميا وقابل لمتطبيق عمميا
 واظير البحث، (0.5 x ْ5.1() و11x 1( عمى أساس نقاط تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض وبصيغتين
وجود تفاوت واضح بين التوزيعين ( الفعمي واالفتراضي) اذ اقتصر األول عمى تغطية مساحات محددة ضمن
أقاليم منطقة الدراس ة الثالثة وبشكل عشوائي في حين شغمت مواضع المحطات في التوزيع االفتراضي بصيغتيو

السابقتين كل المساحات الواسعة ألقاليم منطقة الدراسة وبانتظام مع تفاوت في مساحة تغطية كل محطة تبعا

( ىو األفضل واألكثر قبوال مع0.5 X ْ5.1(  واظير البحث ان التوزيع االفتراضي بصيغة، لمصيغة المعتمدة
توفر إمكانية إعادة توزيع منتظم لممحطات الفعمية خصوصا في إقميمي السيل الرسوبي واليضبة الغربية في
( مثاال نموذجيا من الناحية النظرية اال انو صعب التطبيق0.2 X ْ5.1( حين يعد التوزيع األكثر دقة وتفصيال
5عمميا من حيث الكمفة والجيد والوقت ان لم يكن مستحيال

ABSTRACT
Search deals with distribution of meteorological station in Iraq in terms of
geographical site ,location and graticule position and how its agree or disagree with
scientific uniform distribution that meeting (WMO) standard measurement and
explain its quality climatological data ,information, general covered area and detailed
for each station ,then make comparison between actual distribution and global
standard theoretical and practical one that focus on meridians and parallels
intersection points by (0.5 X 0.5),(1 X 1) method .
The search concluded that there are wide variation between past tow distributions
(actual and theoretical) which covered area decreased and distribution in three
regional study area was limited and random in the first one while the second contain
(specially at 0.5X 0.5 method) systematically all study area regions with little
difference of station covered area depended on method considered. Other search
conclusions refereed that the last distribution is the best and more contented with

support of uniform redistribution ability for actual station specially at (alluvial plain
and western pleatue) while more detailed one (0.2 X 0.2) can be optimum
theoretically but difficult in practical processing in terms of ( cost ,time and work) if
not be impossible .

مقدمة:

احتل موضوع المحطات االنوائية1حي از ميما وحيويا ضمن الدراسات المناخية واالنوائية من حيث ارتباطيما

بالجغرافية فموقع وموضع المحطة اخذ بعدا أوسع في الدراسات العالمية واإلقميمية وخصوصا بعد إنشاء منظمة

األنواء الجوية العالمية (  (WMOعام ( )1391اذ أخذت ىذه المنظمة عمى عاتقيا إصدار النشرات والدوريات
والبحوث التي تتعمق بإنشاء المحطات واليدف منيا وطبيعة والية عمميا وتحديد أنواعيا وطبيعة القياس وزمنو
ونوعية األجيزة وموضع المحطة الجغرافي والفمكي 55555الخ 5
إال أن االختالف بين الدول في خصائص جغرافية متعددة كطبيعة المناخ السائد والطبوغرافية وطبيعة
السطح والنبات الطبيعي ونوعية التربة ونمط استعمال األرض 55555الخ أدى إلى وجود تباين واضح في تطبيق

مواصفات قياسية لشبكة المحطات االنوائية وبالتالي طبيعة توزيع ىذه المحطات وأحيانا في طريقة او وحدات
القياس وزمنو إال أن ىناك توافق عالمي شبو تام عمى حد مقبول من األسس والقواعد لجمع واعداد بيانات
وقراءات زمنية ومكانية ليذه المحطات معتمدة دوليا حسب مقاييس منظمة األنواء العالمية 5

وفيما يخص منطقة الدراسة فان موضوع المحطات االنوائية السطحية والتي يصل مجموع المعتمدة منيا

حسب نشرات ىيئة األنواء الجوية العراقية

.

إلى ( )9.محطة  ،شكل(، )1جدول ( ، )1أنشئ بشكل عشوائي

حسب حاجة المدينة او المنطقة لتمك المحطات اذ افتقد توزيعيا الجغرافي لمشروط والمقاييس العالمية المعتمدة
دوليا ولم يؤخذ رأي المختصين (في الجغرافيا المناخية عمى وجو التحديد) في توقيع ىذه المحطات ضمن
التصميم األساسي لممدينة وطبيعة ارتباطيا بالمحطات األخرى فضال عن المساحة التي يجب ان تغطييا كل

محطة ونتيجة لذلك أقيمت في أحياء سكنية ومناطق عمرانية أمست مكتظة بالسكان وكثيفة بالنشاط البشري ما

اثر عمى معمومات وبيانات المحطة فضال عن عوامل أخرى أىميا الطبيعة التضاريسية التي يجب ان تؤخذ بعين
االعتبار وخصوصا في بمد مثل العراق تتباين فيو التضاريس وتتعدد فيو األقاليم الجغرافية مما يستدعي اعتماد
أسس عممية في التوزيع والتوقيع5
ييدف ىذا البحث إلى دراسة طبيعة وكفاءة التوزيع الواقعي ( الفعمي) لممحطات السطحية في العراق

ومدى تباينو عن التوزيع النظري (المقترح) او (المفترض) اعتمادا عمى المعايير العالمية ومحاولة تفسير وتحميل
التباين بين التوزيعين بغية وضع آلية جغرافية عممية جديدة تعتمد أسموب الشبكات ( (gridفي إنشاء محطات
األنواء في المستقبل5
وتتمثل مشكمة البحث بالسوأل التالي  :ما مدى كفاءة التوزيع الواقعي (الفعمي) لمحطات األنواء في العراق

من حيث عددىا ومواضعيا الجغرافية ؟ وما ىي درجة التباين واالختالف بين التوزيع النظري (المفترض)
1

ال يوجد اختالف واضح بين المحطات االنوائية والمناخية من حيث إلية العمل وطريقة القياس والمواصفات األخرى باستثناء التسمية واليدف من
القياس والذي غالبا ما يكون في األولى إلغراض فيزيائية في حين تيدف الثانية إلى بيان تأثير متغيرات الطقس والمناخ عمى نشاط اإلنسان
والحيوان والبيئة 5

.

الموقع الرسمي لمييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية  ،خارطة محطات األنواء الجوية  ،تموز 5 .ْ1.

والتوزيع الفعمي (الحقيقي) ؟5اما فرضية البحث فقد صيغت حول قمة وعشوائية توزيع المحطات االنوائية السطحية
في العراق وعدم انتظاميا وافتقارىا الى األسس الصحيحة في التوقيع بما يؤثر عمى كفاءة وأداء ىذه المحطات
زمنيا ومكانيا 5تعتمد منيجية البحث عمى دراسة التوزيع الحقيقي لممحطات ومدى كفاءتو من خالل إجراء
مقارنات ومعرفة نسبة التطابق مع توزيعات نظرية عممية مفترضة ممكنة التطبيق معتمدة عمى أسس عالمية

3

تضمنت ما ياتي :
(أوال) المقارنة عمى أساس الموقع الفمكي وتباين الوضع الطوبوغرافي (التضاريسي) ومعرفة نسبة تغطية المحطة
اعتمادا عمى إقامة شبكة ( (gridلممحطات ذات أبعاد ( )1X 1و( (0.5 X ْ5.لخط الطول ودائرة العرض

عمى التوالي 5

(ثانيا) المقارنة عمى أساس نسبة تغطية المحطة اعتمادا عمى طبيعة التصنيف المناخي 5
وبناءا عمى ذلك اقتضى البحث توزيع المحطات االنوائية ومقارنتيا مع المواصفات المعتمدة دوليا مع مالحظة
اعتماد توازن مناسب لكثافة التوزيع خصوصا مع الوضع الطوبوغرافي اذ قسمت منطقة الدراسة الى ثالثة أقاليم

جغرافية  ،شكل ( 9).وكاالتي :

(*) اإلقميم الجبمي

.5

(*) إقميم السيل الرسوبي 5
(*) إقميم اليضبة الغربية 5

وبناءا عمى ذلك فان كل من ىذه األقاليم يتطمب توزيعا افتراضيا لممحطات يتناسب مع خصائص السطح من

حيث االرتفاع عن مستوى سطح البحر والتربة والنبات الطبيعي وما يترتب عميو من تغير في طبيعة التوزيع من
حيث الكثافة والموقع والموضع الفمكي والجغرافي لممحطات 5
ويظير عند مالحظة التوزيع الفعمي لممحطات في منطقة الدراسة عمى أساس التوزيع الشبكي ((grid
اعتمادا عمى الصيغة ( )1X 1كما مبين في شكل ( )3ان مجموع المربعات

)E( 6

مربع قسمت كاألتي :

التي احتوتيا المنطقة بمغ ().3

 3سالم ىاتف احمد الجبوري،الموازنة المائية المناخية لمحطات الموصل،بغداد والبصرة ،أطروحة دكتوراه ،كمية التربية (ابن رشد) ،جامعة بغداد.ْْ.،
 ،ص5.6

 9اعتمد البحث دمج المنطقتين المتموجة والجبمية ضمن إقميم واحد (اإلقميم الجبمي) وذلك لمتداخل المعقد
المنطقتين ولغرض إعطاء صفة طبوغرافية مميزة عن إقميمي السيل الرسوبي واليضبة الغربية5
.

بضمنيا المربعات اليامشية غير المكتممة

6لممساحة والمسافة التي يجب عمى المحطة ) - (WMOتسمح المواصفات القياسية لمنظمة األنواء العالمية االلتزام بيا -بوجود تدرج حقيقي لمعنصر
المقاس بين محطتين أو أكثر وأال يقل ىذا التدرج عن نسبة الخطأ فيالقياس (وخصوصا في عنصري درجة الح اررة  º9 ±م والرطوبة النسبية ±
 ) % .بين المحطات المتقاربة ،لممزيد من التفاصيل انظر :
E.T.Stringer ,Techniques Of Climatology , W.H.Treeman & Com. USA ,1972,
P.18.

 ( )31مربع فارغ شكل نسبة ( )% ..5.من المجموع الكمي لممربعات ،فيما بمغ مجموع المربعات المشغولة( ).2مربع وبنسبة (  )% 9159من المجموع الكمي 5
 ( )16مربع يضم محطة واحدة وبنسبة ( )% .151من مجموع المربعات المشغولة5 )3( -مربع يضم محطتين وبنسبة (  )% 3.51من مجموع المربعات المشغولة 5

 ( )3مربع يضم ثالث محطات وبنسبة (  )% 1ْ51من مجموع المربعات المشغولة5وكما يبدو من الشكل السابق فان مواضع المحطات تتباين داخل المربع الواحد بشكل عشوائي وفي مختمف
االتجاىات  ،ويبدو ان ىذا التباين انسحب عمى مستوى األقاليم الجغرافية لمنطقة الدراسة اذ ضم إقميم السيل

الرسوبي اكبر عدد لممربعات المشغولة بمحطات الرصد وبنسبة (  )% 9251وحل ثانيا اإلقميم الجبمي وبنسبة
(  )% 31من المجموع الكمي وأخي ار إقميم اليضبة الغربية وبنسبة ( ، )% 1953وىذا ما يؤشر إىمال التغطية
المناخية لمساحات واسعة ضمن ىذا اإلقميم وقصور شبكة المحطات العامة عن أداء عمميا بشكل دقيق ،شكل
(5)3

اما بالنسبة لتمثيل المحطات الفعمية عمى أساس التوزيع بصيغة ( (0.5 X ْ5.فان المجموع الكمي بمغ

( ).ْ1مربع موزعة كاألتي :
 ( )169مربع فارغ شكل نسبة ( )% 215.من المجموع الكمي لممربعات ،فيما بمغ مجموع المربعات المشغولة( )31وبنسبة ( )% 1259من المجموع الكمي 5
 )33( -مربع يضم محطة رصد واحدة وبنسبة (  )% 2351من مجموع المربعات المشغولة5

 ( )9مربع يضم محطتين وبنسبة ( )% 1ْ52من مجموع المربعات المشغولة ،في حين لم يؤشر ىذا التوزيعتواجد ألي مربع يضم ثالث محطات ،شكل ( ، )9ويبدو ان التوزيع الشبكي األخير يتميز بمرونة اكبر ويمكن
ان يفسح المجال إلنشاء شبكات ( (NETWORKSلمحطات انوائية افتراضية في المستقبل من خالل تزايد
عدد المربعات الفارغة وارتفاع نسبتيا مقارنة بالمجموع العام فضال عن انخفاض نسبة المربعات التي تضم

محطة رصد واحدة من المجموع العام اذ بمغت ( )% 1659مقارنة بالتوزيع السابق ( )1X 1الذي شكل نسبة
( )% ..59باإلضافة إلى إمكانية حساب المسافات بين المحطات بدقة اكبر وايجاد مواضع بديمة لممحطات
المتقاربة ذات القياس المتطابق لمعنصر المناخي والتي غالبا ما تمنع من حدوث تدرج طبيعي لمعنصر المقاس51

 -1اإلقميم الجبمي : MOUNTAIN REGION

يمتد ىذا اإلقميم ليغطي القسم الشمالي والشمالي الشرقي من منطقة الدراسة ويشكل حوالي (  )% 1151من
المساحة العامة ويتميز بتعقد وتداخل تضاريسو المتمثمة بالسالسل الجبمية وااللتوائية والتي يزيد ارتفاع أعمى

قمميا عن ( ْْ )31م عن مستوى سطح البحر فضال السيول واليضاب المتداخمة ضمن ىذه السالسل الجبمية
والتي ال تقل في أوطأ مستوياتيا عن ( ْْ )1م ارتفاعا  ،شكل (5 ).
وتشير إحصائيات األنواء الجوية الى ان المحطات الرئيسية المخصصة والمعتمدة في ىذه اإلقميم ال تتجاوز

( )19محطة في حين تبمغ مساحتو حوالي (  )1.311كم ، .أي ان مساحة تغطية كل محطة تبمغ حوالي

 1كاظم عبد الوىاب االسدي  ،تقييم جغرافي لخصائص بعض المحطات المناخية في القسم الجنوبي من العراق  ،مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ،
العدد ( ، .ْْْ، )96ص51.3

( ).3.1كم ، .غير ان المساحة التي يجب ان تغطييا المحطات في المناطق الجبمية شديدة التضرس يجب أال
تزيد عن (ْ )..كم .حسب مواصفات المنظمة العالمية لألنواء (52 (WMO

-1-1التوزيع األول :

يبدو من خالل مقارنة التوزيع الحقيقي ( الفعمي) مع التوزيع االفتراضي ( )1 Xْ1 1ان ىناك تباين واضح
بين التوزيعين من حيث عدد المحطات ومواضعيا اذ انخفض العدد في التوزيع األخير الى ( )3محطات مقارنة
ب( ) 19محطة فضال عن تباين واضح في مواضع المحطات اذ لم يسجل أي تطابق بين المحطات في
التوزيعين كما يبدو من شكل( ، ).باإلضافة إلى تضاؤل فرصة وجود تداخل بين مساحات التغطية لممحطات
في التوزيع المقترح مقارنة بالتوزيع الحقيقي

3

5أما بالنسبة لمتوزيع بصيغة ( (0.5 Xْ5.شكل ( )6فيبدو انو اقل

تباينا عن التوزيع الفعمي مقارنة بما سبقو اذ تقمصت المساحة التي يجب أن تغطييا المحطة إلى حوالي ().19.
51ْ .

كم

-2-1التوزيع الثاني :
يالحظ من خالل مقارنة التوزيع النظري لممحطات عمى أساس التصنيف المناخي

()I

لإلقميم الجبمي انو

يضم نوعين من المناخ األول ىو مناخ السيوب ( )Bsh( (STEPPESالبارد شتاءا والحار الجاف صيفا

ويشغل مساحة تقدر بحوالي (ْْْ )36كم .والثاني ىو مناخ البحر المتوسط (  )Csaذو الشتاء المعتدل
)3( .

والصيف الحار الجاف ويشغل مساحة تقدر بحوالي ( )33311كم
منطقة الدراسة  ،شكل ()1

()9

 ،وبامتداد نحو الشمال الشرقي إلى حدود

5

واعتمادا عمى ما سبق فان عدد المحطات المطموب لمناخ السيوب ( )Bshفي اإلقميم الجبمي حسب
المواصفات القياسية يبمغ ( )199محطة في حين ضم ىذا التصنيف (  ) 11، .محطة اعتمادا عمى التوزيع

االفتراضي بصيغتيو ( (0.5 X ْ5.( ، )1 Xْ1 1عمى التوالي  ،شكمي (5 ) 1 ، 2
أما بالنسبة لمناخ البحر المتوسط ( )Csaفي اإلقميم الجبمي فقد ضم (  )11 ، 9محطة بناءا عمى التوزيع
االفتراضي بصيغتيو السابقتين عمى التوالي في حين يحتاج ىذا اإلقميم المناخي إلى ( )1.6محطة حسب
مواصفات منظمة األنواء العالمية ( ، (WMOومما يشار إليو أن عدد المحطات الفعمية في اإلقميمين المناخيين
لم يتجاوز(  )1ْ ، .محطة عمى التوالي  ،شكل (5 )1

 -2إقميم السهل الرسوبي : ALLUVIAL PLAIN
يشغل ىذا اإلقميم معظم الجزء األوسط من منطقة الدراسة ممتدا نحو الجنوب والجنوب الشرقي ويشكل مساحة

تصل إلى حوالي (ْْْ )33كم،.شكل( ،).وبالتالي فيو يضم اكبر عدد من المحطات المناخية الموزعة فعميا اذ
يبمغ مجموعيا (  ).3محطة أي بنسبة

.

(  )% .1من المجموع الكمي لذا فان مساحة تغطية كل محطة

حسب التوزيع الفعمي يبمغ ( )9ْ.3كم في حين ان المساحة المثالية المحددة عالميا لتوزيع المحطات في

2

في المربعات التي تضم أكثر من محطة 5

 3تفوق ىذه المساحة المواصفات القياسية العالمية المعتمدة لممناطق الجبمية بحوالي ( ) 2إضعاف لذلكأفضل التوزيعات التي تتالءم مع اإلقميم الجبمي
في منطقة ) (0.2 X 0.2يعد التوزيع االفتراضي الشبكي الدراسة اذ يبمغ مجموع المحطات ضمن ىذا التوزيع ( )1ْ1محطة وبمساحة تغطية ال
تتجاوز( )19.كم52
ْ1تصنيف (كوبن.(KOPPEN

المناطق السيمية (في المنطقة المعتدلة وحوض البحر المتوسط عمى وجو الخصوص ) يتراوح بين ( ْْ– 6
11.

ْْ )3كم

5ولذلك فان إقميم السيل الرسوبي يعاني من نقص في عدد المحطات (شانو في ذلك شان اإلقميم

الجبمي) إذ يحتاج إلى (1.)1.9محطة مناخية اعتمادا عمى المساحة التي يشغميا ىذا اإلقميم فضال عما يتميز

بو التوزيع الفعمي من عشوائية وعدم انتظام وتركز ما نسبتو (ْ )% .من مجموع المحطات بين دائرتي عرض
(  ) 33 – 315.شماال في حين يمتد ىذا السيل ألكثر من (  ) .دوائر عرض  ،شكل ()3

-1-2التوزيع األول :

يبدو من خالل مقارنة مخطط التوزيع الشبكي االفتراضي ( )1 Xْ1 1أن عدد المحطات التي تغطي ىذا اإلقميم
بمغت ( )16محطة وبمساحة تصل إلى (  ).21.كم .لكل محطة فيما بمغ عدد المحطات اعتمادا عمى صيغة
( ) .6( ، (0.5 X ْ5.محطة وىو ما يمثل نصف عدد المحطات المطموبة تقريبا ووصمت مساحة التغطية لكل

محطة إلى ( ْ )166كم ، .شكل (5 )6،.

إن التوزيع األخير يعد األفضل واألوفر حظا في الجانب التطبيقي لمنطقة السيل الرسوبي بالرغم من
اختالفو عن الحدود العميا لممعايير العالمية فيو يعد خطوة ميمة لسد الفجوة في المعمومات المناخية التي تعاني

منيا الدوائر والمؤسسات ذات الصمة ويمكن دمجو مع التوزيع الفعمي ( العشوائي ) كما يبدو في شكل ()3
لممساعدة عمى سد النقص والتقميل من أثار التعميم في البيانات وخمق قاعدة معمومات تفصيمية وبذلك يصبح
.

مجموع المحطات في ىذا اإلقميم ( )13محطة  ،أي أن مساحة تغطية كل محطة تتقمص إلى (  )1111كم
وىي مساحة ال تختمف كثي ار عن المواصفات القياسية لمنظمة األنواء العالمية ( (WMOالسابقة الذكر 5

 -2-2التوزيع الثاني :

أما عمى أساس التصنيف المناخي فان ىذا اإلقميم يشترك مع إقميم اليضبة الغربية في نوعية المناخ السائد

وىو الصحراوي الحار الجاف (  ، (Bwhشكل ( ، )2مما يستدعي التأكيد عمى إنشاء شبكة ((NETWORK
توقيع المحطات االفتراضية وفقا لصيغة ( (0.5 Xْ5.بحيث يربط اإلقميمين بنفس الشبكة كما يبدو من الشكل

السابق مع مالحظة أن عدد المحطات المطموب فعال 13في إقميم السيل الرسوبي عمى أساس التصنيف المناخي

يبمغ ( )1ْ9محطة19ومما يشار إليو أن إقميم السيل الرسوبي في الشكل( )3ضم ( ).3مربع توزعت كاآلتي :
 ( ).مربع يضم ثالث محطات 5 ( ).مربع يضم محطتين5 ).( -يضم محطة واحدة 5

في حين شكمت المربعات الفارغة ما نسبتو (ْ )% .من مجموع المربعات في ىذا اإلقميم أي بمجموع بمغ ()1.

مربع 5

 11حمده حمود شيت ألعبيدي  ،اثر التطرف المناخي عمى بيئة اإلقميم المتموج في العراق ،أطروحة دكتوراه
،كمية التربية جامعة تكريت  ، .ْْ9،ص5 1.،13
 1.عادل سعيد الراوي  ،قصي عبد المجيد السامرائي  ،أسس عمم مناخ التطبيقي  ،دار الحكمة ،الموصل ،133ْ،ص5 199
13عمى أساس الحد األقصى لممعيار الدولي وىو (ْْ )3كم52
19

لدائرة العرض ) (0.2 X 0.2اعتمادا عمى ذلك فان التوزيع االفتراضي المطموب يجب ان يتم وفق صيغةحسب الموقع الفمكي  (15 ’ X 5وخط
الطول عمى التوالي وىو يوازي (´1.

 -3إقميم الهضبة الغربية :WESTERN PLEATUE
يشغل ىذا اإلقميم نسبة تصل إلى حوالي ( )% 61من مساحة منطقة الدراسة لذا فيو يمثل اكبر األقاليم سعة
وحدودا وبالتالي يجب أن يضم اكبر عدد من المحطات إال أن التوزيع الواقعي يشير عكس ذلك إذ ال يتجاوز
مجموع محطاتو ( )2أي بنسبة ( )% 1151من مجموع المحطات الفعمي  ،شكل ( ).فضال عن ذلك فان ىذا
اإلقميم ضم النسبة األكبر من مجموع المربعات الفارغة في شكل ( )3وبمغت ( )% 6.56لذلك فان ىذا اإلقميم

يجب أن يضم ما ال يقل عن (  )963محطة حسب المعيار العالمي

)M(1.

إذ انو يتوسط من حيث االرتفاع

ودرجة التضرس اإلقميمين السيمي والجبمي في منطقة الدراسة 5

 -1-3التوزيع األول :يشير الشكل ( ).إلى أن إقميم اليضبة الغربية يضم (  ) 12نقطة تقاطع فمكي وفق
صيغة ( ) 1 Xْ1 1وبناءا عميو فان مساحة تغطية كل محطة عمى أساس ىذا التوزيع الشبكي تصل إلى (
ْْْ )1.كم .وىذه المساحة تفوق المواصفات القياسية المذكورة بعدة أضعاف وبالتالي فان ىذا التوزيع يعجز
عن استيعاب المساحة الواسعة لإلقميم مما يقمص كثي ار فرصة تمثيل خصائصو المناخية تمثيال حقيقيا 5
أما عمى أساس التوزيع الشبكي المعتمد عمى صيغة ( (0.5 X ْ5.شكل(،)6فان مجموع المحطات
المطموب إنشاءىا يبمغ ( )1.محطة وىو ما يشكل نسبة تصل إلى (  )% 16من المجموع الكمي لممحطات
المفترض إنشاءىا في ىذا اإلقميم اعتمادا عمى المعايير العالمية

()N16

5

ومما يشار إليو أن التغطية المناخية إلقميم اليضبة الغربية ( وخصوصا ىوامشو الحدودية ) يجب أن يحظى
باىتمام واسع مقارنة بغيره من األقسام كونو يمثل الواجية وخط الدفاع األول تعرضا لمختمف المنظومات
الضغطية ومتغيرات الطقس القادمة من جية الغرب ويمكن اعتبار المحطات المناخية اليامشية

)O(11

نقاط إنذار

وتحذير لتقمبات الطقس والمناخ المتطرفة والتي يمكن ان تتعرض ليا منطقة الدراسة ككل 5

 -2-3التوزيع الثاني :

يصنف إقميم مناخ اليضبة الغربية ضمن النوع ( - (Bwhالصحراوي الحار الجاف – والذي يمتد ليغطي إقميم
السيل الرسوبي أيضا  ،شكل ( )1ويتيح امتداد ىذا المناخ بيذه الصورة فرصة وجود تكامل في شبكة المحطات
) (NETWORK STATIONعمى الرغم من تباين الوضع الطوبوغرافي لإلقميمين وما يترتب عميو من تباين
في مساحة تغطية المحطة إذ يعد نمط التوزيع الشبكي وفق صيغة ( (0.5 X ْ5.األنسب اعتمادا عمى
التصنيف المناخي إلقميم اليضبة الغربية مع مالحظة إمكانية إعادة توزيع المحطات الفعمية وتفعيل المغمقة

 1.لعدم توفر مديات قياسية لممساحات التي ينبغي ان تغطييا المحطات عمى سطح اليضبة تم اعتماد حاصل
جمع الحد األعمى لمساحة التغطية في اإلقميمين السيمي والجبمي وقسمة الناتج عمى ( ).لنستخرج مساحة
تغطية المحطة في إقميم اليضبة الغربية وىو ما يساوي ( ).1.كم5 2

16

)(0.2 X 0.2

لمعالجة النقص الحاد في عدد المحطات في ىذا اإلقميم يعد التوزيع الشبكي وفق صيغةوالذي ذكر أنفا – الحل األمثل اذ يبمغ

مجموع المحطات بموجب ىذا التوزيع ( )3.6محطة أي ما يعادل نسبة ( )% 16من المجموع المطموب وبموجبو تتقمص مساحة تغطية المحطة
إلى ( ) 1.2كم، 2أي بفارق حوالي
11

( )123كم .فقط عن المساحة المثالية 5

غالبا ما تكون محطات أوتوماتيكية غير مأىولة 5

والمتروكة منيا اختصا ار لمتكمفة والجيد والوقت بحيث تصبح ىذه المحطات لمقياس والربط والتوزيع بين المحطات
الثانوية المقامة عمى أساس الصيغة السابقة  ،شكل (5 )3

االستنتاجات :CONCLUSION

 -1أشارت الدراسة إلى وجود عشوائية وعدم انتظام في توزيع المحطات المناخية ضمن منطقة الدراسة

فضال عن سعة المساحة التي تغطييا كل محطة قياسا بالمعيار العالمي لمنظمة األنواء ( (WMOما

يؤثر سمبا عمى طبيعة القياسات والبيانات كما ونوعا 5
 -.معظم المحطات أنشأت ألسباب تتعمق باستقرار السكان والنشاط االقتصادي وال توجد رؤية لدى
الجيات ذات العالقة ( وخصوصا الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية ) إلقامة شبكات

) )NETWORKSمتكاممة تشمل منطقة الدراسة ككل وفق نظام التشبيك ألخرائطي والمعمول بو في
العراق وتماشيا مع المواصفات القياسية لمنظمة األنواء العالمية 5

 -3أظيرت الدراسة قصور التوزيع الشبكي االفتراضي وفق صيغة ( )1 Xْ1 1عن تغطية منطقة الدراسة
مناخيا بسبب سعة المسافات البينية بين مواضع المحطات ضمن ىذا التوزيع فيما اقترب التوزيع الثاني

وفق صيغة ( (0.5 X ْ5.من اليدف السابق وتماشيا مع المواصفات العالمية وخصوصا في منطقة
السيل الرسوبي 5

 -9يمكن اعتماد توزيعات شبكية افتراضية في منطقة الدراسة تتقمص فييا المربعات ( (gridومساحات
التغطية إال أنيا مكمفة اقتصاديا ومنيا التوزيع وفق صيغة ( (0.2 X ْ5.لدائرة العرض وخط الطول
عمى التوالي 5

 -.أشارت الدراسة إلى إمكانية إعادة توزيع المحطات الفعمية وجعميا مراكز رئيسية لمقياس والتحميل والربط
ودمجيا بشكل منتظم مع التوزيع الشبكي وفق صيغة ( (0.5 X ْ5.خصوصا في إقميم اليضبة
الغربية 5

شكل ( )1مواضع وأرقام المحطات المشمولة
بالدراسة

جدول() 1أرقام وأسماء المحطات المشمولة بالدراسة
اسم المحطة

رقم المحطة

اسم المحطة

رقم المحطة اسم المحطة رقم المحطة

رقم المحطة

اسم المحطة

عنه

266

عٌن التمر

262

الناصرٌة

206

ربٌعة

266

262

كربالء

280

العمارة

206

تلعفر

266

بٌجً

الحلة

286

السلمان

206

سنجار

266

الطوز

266

286

البصرة حً الحسٌن

206

زاخو

266

تكرٌت

268

النخٌب

مطارالبصرة

208

الموصل

266

حدٌثة

220

العزٌزٌة

260

الفاو

206

تل عبطه

266

سامراء

226

بدرة

266

260

البعاج

266

خانقٌن

226

الكوت

266

مصٌف صالح الدٌن

268

الخالص

226

الحً

262

اربٌل

266

الرطبة

222

علً الغربً

266

مخمور

266

عكاشات

260

النجف

266

كركوك

266

الرمادي

266

الدٌوانٌة

266

السلٌمانٌة

262

هٌت

266

السماوة

266

القائم

260

بغداد

266

الرفاعً
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شكل ( ).توزيع المحطات الفعمية في منطقة الدراسة عمىأساس الطوبوغرافيا5

المصدر:من عمل الباحث باالعتماد عمى :سالم ىاتف احمد الجبوري،الموازنة المائية المناخية لمحطات
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اإلقلٌم الجبلً
إقلٌم السهل الرسوبً
إقلٌم الهضبة الغربٌة

شكل ( )3توزٌع المحطات الفعلٌة فً منطقة الدراسة على أساس المربعات ( (gridبصٌغة (. )1X1
المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على خارطة المحطات االنوائٌة .2112،الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة ،
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شكل

()4توزٌع المحطات الفعلٌة فً منطقة الدراسة على أساس المربعات بصٌغة ( )1X1فً منطقة ( (gridبصٌغة()1.5X1.5
المصدر:من عمل الباحث باالعتماد على الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة و سالم هاتف الجبوري .

شكل ( )5توزٌع المحطات النظرٌة الدراسة مقارنة مع المحطات الفعلٌة .
المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة ،
خارطة المحطات االنوائٌة .2112 ،مصدر سابق  ،ص.26

محطة افتراضٌة
محطة فعلٌة

شكل ( )6توزٌع المحطات النظرٌة بصٌغة ( )1.5X1.5فً منطقة الدراسة مقارنة مع المحطات الفعلٌة .
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شكل ( )7توزٌع المحطات النظرٌة بصٌغة ( )1X1فً منطقة الدراسة مقارنة مع المحطات الفعلٌة على أساس التصنٌف المناخً (كوبن)  .المصدر:
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المحطات االنوائٌة.
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المناخ الصحراويBwh

شكل ( )8توزٌع المحطات النظرٌة بصٌغة ( )1.5X1.5فً منطقة الدراسة تقترحه الدراسة فً إقلٌمً السهل الرسوبً والهضبة
الغربٌة.المصدر :عادل سعٌد الراوي،قصً عبد المجٌد السامرائً  ،المناخ التطبٌقً  ،خارطة المحطات االنوائٌة.
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شكل ( ) 9التوزٌع الحقٌقً للمحطات الفعلٌة مقارنة مع التوزٌع المنتظم مقارنة مع المحطات الفعلٌة على أساس
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التصنٌف المناخً (كوبن) .
لألنواء الجوٌة خارطة المحطات االنوائٌة .دار الحكمة ،الموصل،1991،ص. 144

