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 التغير المناخي واثره عمى انتاج الفاكهة في محافظة ديالى
 منعم نصيف جاسم المزروعيد.   

 جامعة ديالى / كمية التربية لمعموم االنسانية
 المقدمة
ر المناخي  ماح المواضايل الم مال والةديادة التا  لاخزت مما  لعتماخج الندياد ماح اللاخلديح  ا  الن اود ُيند موضوع التغي 

األييرة مح ال رح المخض  و ال رح اللخل  ومخ يترتب مميا  ماح تارديرات مبات لميل يطيارة ت ادد اونباخح ونااخطخت  المبات لميل 
توقنال  اا  الباانوات ال خدمال يح لااج يااتج التنخماث مناا  مااح قلااث والليئال المليطاال لاا  وماخ يترتااب ممياا  ليضاخ مااح لضاارار ماادمرة م

اونبااخح والت ميااث مااح ناااخطخت  التاا  ُتزيااد وُتبااخرع مااح لدتّاا  والمنااخخ مااح النوامااث الرئيباال التاا  تاا در مماا  المتغياارات الليئياال 
وكااذلت ارتفااخع درةااخت  الميتمفاال وذلاات مااح يااهث لباا خم خ الملخااار  اا  ناادرة وو اارة الميااخي التاا  عاا  الم اادرالرئيس لمزراماال

الاذر .اللرارة وزيخدة التلير وتغيار الرطولال النباليل والضاغط الةاور والرياخح والنوا اب التراليال و يرعاخ ماح الننخ ارالمنخييل
يااننكس مماا  اجنتااخج لزراماا  لاااكث ملخارو يرملخاااروتظ رلعميل الدرابااخت المنخيياال  اا  اونتااخج الزراماا  مااح يااهث تلديااد 

منخ اارالمنخخ والمتطملااخت المنخيياال لنلااخت مخلاااكث مهئااج  اا ح زرامتاال تكااوح نخةلاال يلاا  لاادمخ  اا  لاايح ماادا التوا ااة لاايح 
لاا  الظااروب المهئماال لااذلت ألح المنااخخ عااو المااتلكج األوث  اا   تيضاال النممياال الزرامياال لممةخز اال  اا  المنااخطة التاا  تفت راال

لج  زرامال   ا  تندممميال ضاروريل أليال ممميال تنمويال زراميالال الليخة النلختيل  مح الضرورر تلديد ادرالننخ رالمنخييل مما 
ولنث لعج الترديرات النختةال ماح التغّيار الُمناخي  مما  الزرامال ويخ ال زرامال لااةخر الفخك ال وعاو ماخ يياص للدناخ  0 يرعخ

طلينيال التا  لدت الا  عذا الذر تنخولنخ  يل موضوع التغّير المنخي  وترديري مم  ينتخج الفخك ال ماح ياهث كااب المتغيارات ال
تباخرع عاذي الظاخعرة وماح داج دراباال ُمنخييال لمنط ال الدرابال ضامح ملخ ظال ديااخل  لمنر ال التغّيار المناخي   ي اخ لنكااب عااذي 

باانل األبااخس الاا  باانل  1990ولنتااخج الفخك اال ل وذلاات يااهث  تاارة الدراباال لاايح مااخم   المتغياارات ومنر اال لدرعااخ مماا  زراماال
 بنل الم خرنل  2010

ل ااااااد تراةناااااات زراماااااال الفخك اااااال  اااااا  ملخ ظاااااال ديااااااخل   اااااا  الن ااااااديح األييااااااريح و لاااااااكث يطياااااار وعااااااذا : كمة البح      ثمش      
لباااانخ ل اااادد تنخول ااااخ  اااا  عااااذا  التراةاااال ينااااود لرمت خدنااااخ لمااااخ ألباااالخب طلينياااال يترلاااال مماااا  مرااااا خ المنااااخخ لوألباااالخب لاااااريل

نتخج ال عث ي در الُمنخخ، والماكمل عنخ الللث  ؟ومخ ع  لبلخب ونتخئج عذا التغُير ؟فواك وتغّيرة مم  زرامل واال
نتااااخج الفواكاااا  ومااااح طريااااة الننخ اااار والظااااواعر المنخيياااال ولاااا  : فرض    ية البح    ث ننااااج ياااا در الُمنااااخخ وتغّياااارة مماااا  زراماااال واال

 نتخئج كليرة ممموب .
ْ( 35.26-33.34تاااااامث منط ااااال الدرابااااال ملخ ظااااال دياااااخل  التااااا  ت ااااال لااااايح دائرتااااا  مااااارض  : ح     دود البح     ث المكاني     ة

ولااااااذلت تاااااااغث ملخ ظاااااال ديااااااخل  ال بااااااج اووبااااااط مااااااح ااااااارة  (1 ْ( ااااااارقًخ 45.56-44.22خًو ولاااااايح يطاااااا  طااااااوث  ااااااام
( % ماااااااح المةماااااااوع 4.4ل ار لنبااااااالل   2(كاااااااج17685تااااااااغث ملخ ظااااااال دياااااااخل  مباااااااخلل قااااااادرعخ   .(1الناااااااراة يريطااااااال  

 .(2ل يريطل  (2 الكم  لمبخلل ةم وريل النراة
( 2010و 1990  مخنيااااال لمللاااااث  ااااا  الفتااااارة المل اااااورة ماااااخ لااااايح ماااااخم تتضااااامح اللااااادود الز : ح     دود البح     ث الزماني     ة

 بنل الم خرنل. 2010لخمتلخرعخ بنل لبخس ومخج  1990لخومتمخد مم  مخج 
 
 
( رمد رليج النزاور ل التلميث المكخن  ألنمخط التغّير الزرام  وآدخري الليئيل    ملخ ظل ديخل  ل اطرولل دكتوراي م دمل 1 

 .5ل ص 2000ل كميل الترليل  الح راد( ل قبج الةغرا يل ل  ال  ةخمنل لغداد
 .9ل ص 2005ملخ ظل ديخل  ل لغداد ل  –( المةمومل اول خئيل البنويل 2 
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 منهجية البحث
امتماااااادت الدراباااااال مماااااا  الماااااان ج الو ااااااف  والتلميماااااا   الكماااااا (  اااااا  تلميااااااث التغّياااااارات الُمنخيياااااال وتفبااااااير ترديرعااااااخ 

خك ااااااال ماااااااح ياااااااهث اباااااااتيداج لناااااااض اوباااااااخليب اول اااااااخئيل لمليخناااااااخت واول اااااااخئيخت ممااااااا  ينتاااااااخج وزرامااااااال لااااااااةخر الف
 المتو رة مم  مبتوا الملخ ظل.

 موقل ملخ ظل ديخل  لخلنبلل لمنراة (1يريطل  

 
 .1/1000000م يخس الربج ، 2007، لغداد، ال يئل النخمل لممبخلل :الم در
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 ملخ ظل ديخل  اوداريل (2يريطل  
 

 
1/500000م يخس الربج ، 2007، ال يئل النخمل لممبخلل لغداد:، الم در  
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التغّياااار الُمنااااخي  مااااح المواضاااايل الةدياااادة التاااا  لااااخزت مماااا  اعتمااااخج النديااااد مااااح اللااااخلديح  اااا  : مفه    وم التغيل    ر الم ن    اخي
ة الُمنخييااااال التاااااا  ل لاااااذلت قاااااخث الاااااالنض يح الااااادور د الباااااخئد قاااااديمًخ يح الُمنااااااخخ دخلاااااتاآلونااااال األييااااارة ل لياااااث كااااااخح اومت اااااخ

باااااانل ُتنطاااااا  مناااااادوت دخلتاااااال لممنااااااخخل ولكاااااح لااااااولظ لنااااااد اح تراكماااااات المنر اااااال وزاد اكتاااااااخب المة ااااااوث  35-30لمااااادعخ 
 ااااخلتغّير الُمنااااخي  عااااو التغّياااار اللخ ااااث  اااا  من اااار او مةموماااال مااااح .1الُمنااااخي ل اح المنااااخخ النااااد مااااخ يكااااوح مااااح الدلااااخت

ومناااادث   در وطويااااث الماااادا  اااا  مناااادث لخلاااال الط ااااس لمنط اااال منيناااالمنخ اااار الُمنااااخخ يااااهث الاااازمح ل وقااااد يكااااوح تغّياااار ماااا
عااااااذي التغّياااااارات يمكااااااح اح  .ل ولخلاااااال الريااااااخحدث درةااااااخت اللاااااارارة ل مناااااادث التبااااااخقطلخلاااااال الط ااااااس يمكااااااح اح يااااااامث مناااااا

تلااااادث لبااااالب النممياااااخت الدينخميكيااااال لاااااورض كاااااخللراكيح ل او لبااااالب قاااااوا يخرةيااااال كاااااخلتغّير  ااااا  اااااادة األاااااانل الامبااااايل 
النياااااخزت الكليااااارة ل ومااااا يرًا لبااااالب نااااااخطخت اونباااااخح لبااااالب ر ااااال النااااااخط اللاااااارر لنباااااب  اااااخزات الد يئااااال  ااااا  او بااااا وط 

ل  كممااااخ اتلناااات المةتمنااااخت اللاااااريل انمااااخط ليااااخة اكداااار تن ياااادًا ينااااتج مناااا  لاااالس المزيااااد مااااح اللاااارارة الغااااهب الةااااور ممااااخ
مااااا  الطخقااااال يننااااا  لااااارة المزياااااد ماااااح الوقاااااود وارتفاااااخع الطماااااب م .وامتماااااخدًا ممااااا  اآلوت التاااااخج الااااا  مزياااااد ماااااح الطخقااااال

ولااااذلت يباااا ج ، الفلااااج( ولخلتااااخل  ر اااال نبااااب الغااااخزات اللخلباااال لملاااارارة  اااا  الغااااهب الةااااور –الغااااخز  –اولفااااورر  الاااانفط 
اللاااار  ااا  تضاااييج قااادرة مفناااوث  اااخزات الد يئااال الموةاااودة  اااا  الطلينااال التااا  تنماااث ممااا  لااالس اللااارارة وعاااو كفياااث لاااارح 

 .(1لولظ اكث   2برمل و بخلة ل خ    تخريخ اللاريلير ل لرارة الكوكب ل
للبب م در كث  2000( اونلنخدخت النخلميل لغخزات اولتلخس اللرارر    مخج 1اكث  

 
 لداة م ارات التغير المنخي ، الم در: المن د الدول  لمم خدر

ل كمخ تند الناخطخت اللاريل  1906 درةل مئويل منُذ مخج 0.74لذلت ا دت درةل لرارة بطح األرض ارتفخمًخ لنلو 
مح ة ل ايرا   د ارتفل مبتوا تركيز  خز دنخئ  اوكبيد الكخرلوح  .الد النوامث الت  ادت ال  ارتفخع درةل لرارة األرض

%  35م  لمخ نبلت     الغهب الةور وعو للد الغخزات المب ولل لاكث ملخار مح لدر اولتلخس اللرارر واولترار النخل

                                                           

 .411ل ص 2008ق   ملد المةيد البخمرائ  ل المنخخ واألقخليج المنخييل ل دار اليخزورر لمطلخمل والنار ل مّمخح ل  1
 www.en.wikipedia.org/wkiموبومل ويكيليديخ  - 2

http://www.en.wikipedia.org/wki
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% مح عذا اورتفخع ال  ممميخت التراة وابت هت الوقود اولفورر مح ميتمب  70ل ويمكح اح ُينزا 1970مخج  منذُ 
ل ولكح نظرًا ينيل تلدث كث مدة آوب مح البنيحوممي    ح ظخعرة تغّير الُمنخخ ع     األ ث ظخعرة طل ،األنواع

 .1لمناخطخت اللاريل المتزايدة تبخرع لدوث عذي الظخعرة
مح المنروب اآلح    الوقت اللخضر اح المنخخ لج يكح ييضل    كث الن ور لنظخج دخلت ل لث طرلت ممي        

ل  مح األرض ومخ ممي خ مح مظخعر ليويل لنض األزمنل تغّيرات م مل كخنت ت لل خ تغّيرات ايرا    مظخعر بطح
ترات الزمح الةيولوة  الرالل طل خت بميكل مح الةميد المتفة ممي  مدًه اح امخث اورولخ لركمم  كخنت ُتغطي     لنض  

 Huntingtonوقد ابتنتج عنتنةتح   2ل وكخنت تبتمر اليخنًخ مدة آوب مح البنيحالامخليل لفرنبخ ت ريلخً تمتد لت  اللدود 
ل لث كخح ط ل والدةلج يكح م  ورًا مم  من مح درابخت      رب آبيخ وامريكخ الامخليل والوبط  اح ادر التغيرات المنخييل

ل  فترات المطر والةفخب الت  ظ رت    امخث ا ري يخ كخنت موةودة مم  نفس  ر    منخطة متلخمدة    وقت والديظ
اح ممميل التغّير الُمنخي  ليبت ممميل لبيطل وانمخ ع  ممميل  3يطوط النرض    كخليفورنيخ و رب آبيخ    نفس الوقت

 .4( يوضح ذلت2ل الةو واليخلس لوالاكث  يل ميتمفل ضمح وليح انظمل المليطرةنمن دة نتيةل وةود اناطل تغذيل 
 الغهب اورض  والةور( ( يوّضح الترديرات المبللل لمتغّير المنخي  الت  ت در مم  لنظمل المليط2اكث  

 
 الةذب المدر                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Goodie, Environment Changes , Clarendon Press, Oxford , 1977.As :الم در

                                                           

المد لهة ل اوبتانخر مح لند والتغّيرات المنخييل والترديرات النختةل من خ ل ت رير المةمومل ال ندبيل لوللخث  - 1
 .3ل ص 2010الليئيل ل 

 .8ل ص 1961خرب الم ريل ل م ر ل ملد النزيز طريح ارب ل الةغرا يل المنخييل والنلختيل ل دار المن - 2
3 - Huntington E , Civilization and Climate , 3rd , ed , 1924. 
 12ل ص 1996مم  لبح موب  ل التغيرات المنخييل ل دار الفكر ل بوريخ ل  - 4

االشعاع 

النافذ الى 

 ارجالخ

نوعٌة الغالف الجوي ثانً 

اوكسٌد الكاربون الغبار 
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اح النخمث األبخب  الُمتلكج لخلمنخخ عو اوانخع الامب  ل وايتهب كميل عذا اوانخع   ثانيًا / أسباب التغيلر الم ناخي:
ممنخخ اح يتغّير ألبلخب كديرة ل  خلنوامث الم درة مم  الوا ث ال  ار منط ل ي در ال  ايتهب منخي خ ل ل ذا يمكح ل

لت  اح تفخمث عذي  .اجانخع ومح دج    المنخخ كديرة ل لذلت مح الممكح اح يكوح ار مخمث من خ بللًخ لمتغّير المنخي 
خط اللارر والتغّير المنخي  قد يلدث لبلب النا  1النوامث لمةموم خ يمكح اح يكوح بللًخ اضخ يًخ لمتغير المنخي 

المتزايد كمخ ابمفنخ ل لذلت ُيبرع مح ظخعرة اولتلخس اللرارر مندمخ ترتفل نبب الغخزات اللخلبل لملرارة    الغهب 
 :و يمخ يم  مةمومل مح النظريخت والفرضيخت الت  تفبرالتغير المنخي   الةورل

  تااير الا  اح كميال اواانخع الامبا  الوا اث عنخلات مةمومال ماح النظرياخت الفمكيال التا  :مجموعة النظريات الفمكية :1
وقاااد  .الاا  باااطح اورض  يااار دخلااات ملااار الن ااور  نهقااال اورض لخلاااامس تلااادد الااا  ماادا كليااار ناااوع المناااخخ الباااخئد

وعاذي النظريال ، تطورت نظريل التنرض لمامس ماح قلاث الناخلج اليو باه    ميهنكاو تش(  ا  ارلنينياخت ال ارح المخضا 
 -:اورض مح الامس ليس دخلتًخ ويتغير لدهدل طرة ُتاير يل  يح موقل

( 26000يتةا  مايهح الملاور  ا  الوقات اللخضار الا  الانةج ال طلا  و ا  كاث   التغيلر ف ي اتج اه م يال المح ور: -أ
  خوتةخي اللخل  ال  الامخث الغرل   خذا مخ ايتماب عاذا اوتةاخي  بايلدث تغياراً ، بنل يتغير اوتةخي لختةخي منخكس ل ُ 

 .2واضلخ    مواميد الف وث ليح ن ف  الكرة اورضيل
 اا  دورياال ماادت خ كااث  (245 – 215تتغياار زاوياال ميااث الملااور لااورض لاايح   :التغيل  رات ف  ي زاوي  ة م  يال المح  ور -ب

وعاو  ا  لخلال تناخقص نلاو اللاد اودنا  لم اادار ، (235 – 335ويلما  م ادار المياث اللاخل  نلاو   .( بانل000ل41 
ومندمخ ي ث مياث ملاور اورض الا  لمظماُ  ي الح الفاخرة لايح لارارة ال ايب والااتخ   .ةل( بنويخً در  00013ل0 

 .(3اكث   - 3مم  اادُي وعو الميث المب وث مح لدوث الف وث اورلنل
 ( تغيير زاويل اونلنخ  لمملور ال طل  لورض3اكث  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .413ق   ملد المةيد البخمرائ  ل المنخخ واألقخليج المنخييل ل م در بخلة ل ص - 1
2 - GarretLehmann, Dynamical Climatology, 2005, p14. 

9- Maya Elkibbi, KoseA.Rial , Anontsider's Review of the Astronomical Theory of the 
Climate: Is the Eccentricity- Drivenin Solation the Main Driver of the Ice ages, University 

of North Carolina at Chapel Hill, Department of Geological Sciences, 2001, p164. 
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لنظرياال مماا  اح اورض تغياار اااكث دورت ااخ لااوث الااامس لاايح ت كااد عااذي ا: التغيل  ر ف  ي دورة االرل ح  وس الش  مس -ج
( بانل يتغيار ااكث دورة اورض ماح الااكث 000ل100( الا   000ل90 فا  كاث   .الاكث الليضور والاكث الدائرر

الليضااور الاا  الاااكث الاادائرر واح عااذي التغياارات الف ااميل اللخ اامل  اا  الوقاات اللخضاار  اا  المبااخ ل الفخ اامل لاايح 
  المباا ولل مااح التذلااذلخت الف ااميل  اا  اللاارارة لااذلت  م ااذي التغياارات طويماال اومااد اداار م ااج  اا  اورض والااامس عاا

 .1الداث تغيرات منخييل لبب الم يخس الزمن  لنارات آوب البنييح
تنتمد عذي النظريخت    تفبيرعخ التغيرات المنخييل مم  لدوث ايته خت     :نظريات التغيلر في الجغرافية االرضية :2

 :ااكخث بطح اورض وتوزيل اليخلس والمخ  وموقل اليخلس كمخ يرت 
وتنن  عذي النظريل ال  اح  هب اورض ال يرر مكوح مح  فخئح مليطيل وقخريل  نظرية الصفائح التكتونية: - أ

 وتةمل عذي النظريل اونةراب ال خرر، ( كج تتلرت لخلنبلل ال  لنض خ اللنض100ذات بمت رقية نبليًخ لمتوبط  
ونتيةل لذلت بوب تتنرض الدورة الةويل النخمل لمتغير تلت تردير لنخ  الةلخث وتغيرنمط ، 2واونتاخر    قاخع الللر

 . 3دورة المليطخت والتيخرات الللريل ولدا ذلت ال  تنخقب الفترات الرطلل والةخ ل مم  اورض
او ازالل    مواقل اولواح  هلد مح لح  وتنن  اذا مخ لدث زلب: نظريةالزحف والتحويس لموقع المحور القطبي - ب

وذلت للدوث توزيل ةديد    عذي اولواح ممخ ينن  تغير مواقل اونط ل المنخييل ، ي در ذلت مم  موقل الملور ال طل 
 .4لتغير موقل ال طب وعذا يلتخج ال  مهييح البنييح

ت الر ل واللنخ  بينتج من خ تغيرات منخييل ح لدوث ممميخإ: نظرية تغيلر المناخ نتيجة لعمميات الرفع والبناء - ت
ملميل واقميميل ل والنديد مح الفرضيخت ياير ال  اح الن ور الةميديل كخنت ترا ة ممميخت الر ل واذا مخ قدرنخ اح نبلل 

( 10( يلتخج ال   5ج65ل0ج(  خح علوط اللرارة لم دار   100الر ل التكتون  لمبخلل الناخط تكوح مار امتخر كث  
 .5وب بنلا

 :نظريات التغيلر في النشاط الشمسي :3
تاير عذي النظريل ال  اح التغير الامب  عو الذر يلرت التغيرات    منخخ اورض واومت خد عو اح نظخج التغذيل 

مم  اويةخل  يلدث لوابطل ممميل تتطمب التردير لمريخح الامبيل ومم  اوانل الكونيل والت  ت در مم  تكويح الغيوج او 
 .6دوراح اليط اللرارر لممليطخت والذر ي وج لدورِي لخلتردير مم  درةخت لرارة بطح الللر ونمخذج الريخح

، ع  منخطة مح بطح الامس درةل لرارت خ ليفض لنادة اوب الادرةخت مماخ يةخورعاخ: البقع الشمسية )الكمف الشمسي(
ل ألح درةال لارارة الل نال 7ولخلتخل  تظ ر لكدر ابوداداً ، تكوح لقثونتيةل لذلت  خح الطخقل اوانخميل لتمت الل ل    الفضخ  

(ل واح تزايد او تنخقص الل ل الامبيل قد ي در ال  تغير درةل اللرارة 5ج 1700لقث مح درةل لرارة بطح الامس للوال   
 .8(4ْ( جل ولظ الاكث  1للوال   

                                                           

يوبب ملمد مم  ال ذاث، التذلذب واوتةخي    منخ ر وظواعر منخخ النراة ودوريت خ يهث مدة التبةيث المنخي ،  - 1
 .21ل ص 1999اطرولل دكتوراي   ير مناورة(، ةخمنل لغداد، كميل الترليل  الح راد(، 

 .315ص، 2009، دار اليخزورر، ممخح، 1ث مموج اورض والليئل، طالراعيج الو مودا، المرةل الب  - 2
 .284، ص2007مم  المد  خنج، ةغرا يل المنخييل، اوردح، دار الميبرة،  - 3
يوبب ملمد مم  ال ذاث، التذلذب واوتةخي    منخ ر وظواعر منخخ النراة ودريت خ يهث مدة التبةيث المنخي ،  - 4

 .23نفس الم در بخلة، ص
5- A.S Goodie Environmental Change , Clarendon press , oxford. 1977 p213. 
6- Joseph L.Bast , Seven Theories of Climate Change , USA, 2010, p23-24. 15- 

 .508، ص2006مم  لبح موب ، موبومل الط س والمنخخ، مطلنل نور، ةخمنل دماة،  - 7
 .44بخلة، صالر يوبب ملمد مم  ال ذاث، الم د - 8
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 2001طت ال ورة    ليموث يوضح ناخط الل ل الامبيل مم  بطح الامس / ُالت  (4اكث  

 
 .الم در: وكخلل نخبخ ل قبج لمخيل الليئل

 :االختافات في مكونات وشفافية الغاف الغازي :4
ح التركيب المتغير لمغهب الغخزر، لح الغهب الغخزر عو ملخرة مح نظخج دينخميك     ول ورة يخ ل ملتويخت ، واال

ح عذي الغخزات ت وج لخمت خص اوانخمخت ذات الموةل الطويمل  لالدايم د مدخًو منرو ًخ لممنخخ الغخزات الد يئل تن واال
 .1اورضيل مح اورض وتنيد اطهة عذي اوانخمخت ال  الفضخ  وال  ابفث البطح

 :و يمخ يرت  توضيح لن خط عذي اويته خت  
مح مةمومل الةزيئخت ال ملل والبخئمل  المواد الدقخئ يل ع  ملخرة مح ةبيمخت تتكوح: التغيلرات في المواد الدقائقية –أ 

ل وعذا اليميط المن د يلتور مم   لخر وللوب الم خح والبيخج والديخح وال طرات منم ل    ال وا  وع  كديرة ويطرة
 .2البخئمل

للركخنيال يذ اح اونفةاخرات ا، وعنخت النديد مح الدرابخت الت  لخولت الرلط ليح اونفةخرات اللركخنيل والتغيرات المنخييل
ومما  المباتوا الكيمياخور والطلينا  واةازا  ، يمكح اح تضخ لمغهب الغخزر مارات لضنخب الغرامخت مح الغاخزات النااطل

  3 ملل والت  يمكح اح ت در مم  التوازح الكيميخور لمبتراتوبفير مح يهث تلريدعخ.
 
 

                                                           

1 - Joe Bucholahl,, Climate Change, Ace, Manchester Metropolitan Vnuiriisite , p32 19- 
 www.greenfacts.orgموقل الل خئة اليضرا   - 2
( ل ربخلل مخةبتير 2010-1941لبنوات  مروة بخلج النزاور ل م ارات التغير المنخي     ملخ ظل ديخل  يهث ا - 3

 .20ل ص 2011  ير مناورة( ل ةخمنل ديخل  / كميل الترليل  النموج اونبخنيل( ل 

http://www.greenfacts.org/
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ح دهث ذرات اوكباةيح متلادة لكنا  يكاوح باخمًخ اووزوح عو ملخرة م: اختاف نسبة غاز االوزول في الغاف الجوي -ب
مند تنفب  ل ويند اووزوح م مًخ ل يذ لدون  و توةد ليخة مم  اورض ألن  موةود لطل ل ت وج للمخيتنخ مح يهث تكويح 
لااخةز او درع مااح اوااانخمخت المضاارة مااح الااامس المنرو اال لخألااانل  ااوة اللنفبااةيل ل وايضااًخ ينتلاار مااخمًه رئيبااًخ  اا  

وقااد ازدادت نباالل  ااخز اووزوح  اا  طل اال الترلوباافير  اا  النااروض الوبااط   1امت ااخص واضاانخب اوااانخع الامباا 
( الت  تند ذات تركز بكخن  و انخم  اكدار ماح لر منط ال ليارا 565-36لن ب الكرة الامخليل وبيمخ ليح دائرتيح  

 اخزات النيتاروةيح وال يادروةيح والكماور يخ ال  ومح اعاج الغاخزات التا  تنماث مما  تبكاث طل ال اووزوح عا  2   النخلج
 .3ولح تمت الغخزات توةد    طل ل البتراتوبفير

كااج( 1 ااخلغيوج التاا  ي ااث باامك خ الاا   ، تنااد الغيااوج مااح النوامااث الم ماال الملااددة لممنااخخ: التغيل  ر ف  ي ظ  اغرة الغي  وم –ج 
واح نباالل مااخ تغطياا   .ننكااخس والتاااتت% نتيةاال لنمميااخت اومت ااخص واو80-%74تيفااض اوااانخع الامباا  لم اادار 

الغيااوج مااح الباامخ  تيتمااب لبااب دوائاار الناارض ل  خلمنااخطة اوبااتوائيل ينااد مناادث الغيااوج  ي ااخ بااتل اماااخر وال االخرر 
واح الغيوج ل خ ادر م مًخ  ا  اللفاخظ مما  لارارة اورض  .ماريح لامخ النروض النميخ  ت ث ال  اكدر مح بلنل اماخر

ال  ان  اذ انيفضت نبلل تغطيل الغيوج لم دار الُنااار  اخح لارارة  ة ارتداد اوانخع الفنخث ل وُتايرمح الف داح مح طري
 .4ْ(ج8اورض بترتفل لم دار  

ع   خزات متواةدة    الةو لدي خ ال درة مم  امت خص اوانل تلت : التغير في نسب غازات االحتباس الحراري -د 
نل عرول خ ال  الفضخ  ومح عذي الغخزات ليخر المخ  ودنخئ  اوكبيد الكخرلوح اللمرا  المنلندل مح بطح اورض وم

والمغمورة لوع  ت وج لخمت خص اوانخع الذر يطم   بطح  والميدخح واكخبيد النتروةيح والكرلونخت المكمورةواووزوح 
(   ح عذي الطخقل تنمث مم  IRاورض والةو.ولح الةو يبيح مح يهث عذي الميكخنيكيل  ي وج لخلم خلث لرطهة اانل  

( واح عذي الظخعرة تكوح منرو ل 5ج  3 تبييح الةو البطل  ل ونتيةل لذلت تزداد درةل لرارة البطح لمندث لوال  
( تكوح ع  المب ولل مح عذا التردير. واح ظخعرة اولتلخس اللرارر IRواوانل تلت اللمرا   .لا تردير  خزات الد يئل(

دة البرينل    تركيزات  خزات الد يئل منذ لح لدلت الدورة ال نخميل والت  لدخرت ال مة لارح التغيرات ةخ ت نتيةل لمزيخ
( الذر يوضح بينخريو انلنخدخت الغخزات الد يئل وترديرعخ مم  المنخخ 5لولظ الاكث  (2 5المنخييل النختةل مح ذلت

 .النخلم     ال رح اللخدر والناريح
 
 
 
 

                                                           

 21-Paula Owen, Joe Buchdahl, climate change and ozone depletion, ace, , Manchester 
Metropolitan university, p50. 

اولتلخس اللرارر    لرارة وامطخر النراة، ربخلل مخةبتير   ير مناورة(، ةخمنل ضيخ   خئب للمد اآللوب ، ادر  - 2
 .65ل ص 2002لغداد، كميل الترليل  الح راد(، 

 .327، ص2009ننمخح الخدة، ممج المنخخ، الطلنل اوول ، دار ال فخ ، مّمخح،  - 3
النراة ودوريت خ يهث مدة التبةيث المنخي ،  يوبب ملمد مم  ال ذاث، التذلذب واوتةخي    منخ ر وظواعر منخخ - 4

 .38-37اطرولل دكتوراي   ير مناورة(، م در بخلة، ص
Tamara.Ldley, and Others, Climate Change and Green House Gases, USA, Eos, 1999, 

p453. 25- 
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 النخلم  المتوقل    ال رح اللخدر والناريح اح ابتمر انلنخث الغخزات الد يئل(االمنخخ 5اكث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SRESال يئل اللكوميل الدوليل المننيل لتغير الُمنخخ / ت رير يخص :الم در
 
لداث تغّيرات منخييل وُيمكح اح نبتنتج مح تمت النظريخت ان  و يوةد دليث قخطل مم  يح آليل والدة لمفردعخ تبتطيل ي  

لكح مل ذلت . كوكليل ل لخلر ج مح اح والدة او اكدر مح عذي اآلليخت قد تكوح الملرت الذر ي در ال  لدوث تغّير منخي 
  ح تغّير الي خئص الكيميخويل لمغهب الةور نتيةل ازديخد  خز دنخئ  اوكبيد الكخرلوح قد تكوح الدا اكدر اآلليخت 

 .1  لدوث تغّير منخي     المبت لث ال ريبالرئيبل الت  ت در ال
 م ناخ ديالى العناصر والظواغر: أواًل /

 (لخومتماخد مما  المنادوت البانويل لملطتا  ر اد  ياخن يح والياخلص بيتج و ب منخخ ملخ ظل دياخل  لننخ ارة وظاواعرة 
وكمااخ نهلااظ ماااح (، لياااخلصا (والااذر يتضااح ماااح يهلااُ  المناادوت البااانويل لملطاال ر ااد 2010-1990 اا  الفتاارة لااايح  

 *( المندوت البنويل لننخ ر وظواعر منخخ ملخ ظل ديخل  وكمخ يرت 1الةدوث  
 

                                                           

 .1961ل ل م ر ل ملد النزيز طريح ارب ل الةغرا يل المنخييل والنلختيل ل دار المنخرب الم ري - 1
 * تج ايذ مندوت درةخت اللرارة وبرمل الريخح ومندوت المطر   ط ألن خ األكدر ترديرًا مم  منخخ ديخل .
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 :المعدالت السنوية لدرجات الحرارة -1
(يتليح اح المندوت البنويل لمتوبط درةل اللرارة ا دت ارتفخماًخ 1مند مهلظل الةدوث   :متوبط درةخت اللرارة -ل

ح متوبط درةل اللرارة و مت    ملطل ر د اليخلص   2010اا 1990ح واضلًخ يهث الفترة لي  .ج( ْ 21.0ل واال
( نةاد اح المنادث البانور لدرةال اللارارة النظما  قاد اا د ارتفخماًخ 1مح مهلظال الةادوث  :درةل اللرارة النظم  -ب

ح لمم  مندث لدرةل اللرارة النظم  كخح    ملطل اليخلص وعو    .(ج 28.60واضلًخ واال
( نهلظ اح المندوت البنويل لدرةل اللرارة ال غرا قد ا دت انيفخضاًخ 1مح الةدوث   :درةل اللرارة ال غرا -ةا

 .(ج 13.65واضلًخ لدرةل اللرارة ال غرا واح اقث مندث وةد    ملطل اليخلص ليضخ وعو  
باةث  ا  ملطال الياخلص وكاخح ( نةد لح مندث برمل الرياخح 1مح يهث الةدوث   :المعدالت السنوية لسرعة الرياح -2

 (ج/دخ.55ل2 
 ( ليضاخ يتلايح لناخ اح منادث با وط اومطاخر  ا  ملطال الياخلص قاد1مح مهلظل الةادوث   :المعدالت السنوية لممطر -3

  (1 .( ممج1ل164بةث  
 (يمدث المندوت البنويل لمننخ ر والظواعر المنخييل لملطل ر د اليخلص1ةدوث  

برمل  لرارة درةخت ال ملطل ر د اليخلص
 الريخح
 ج/دخ

 مندث المةموع المطرر
 متوبط ممج

 جْ 
 مظم 
 جْ 

  غرا
 جْ 

 164.1 2.55 13.65 28.60 21.0 (2010- 1990مح  
  ليخنخت  ير مناورة(. (الم در: ال يئل النخمل لونوا  الةويل النراقيل  قبج المنخخ

 
 حافظة ديالىالتذبذب والتغيلر في قيم عناصر وظواغر مناخ م ثانيًا /

بنتنخوث لخلتلميث التذلذب اللخ ث    منخ ر وظواعر منخخ ملخ ظل ديخل  لمنر ل التغّير اللاخ ث    المانخخ وعث عو 
ليث يتليح مح يهث ذلت ، وتنييح البنوات الت  بةمت امم  ولوطر قيج يهث مدة التبةيث المنخي ،    تبخرع اج و

 -:لمنخييل    ملطل ر د اليخلص ال  مخ يرت التغّير البنور لمننخ ر والظواعر ا
 -:التذبذب السنوي لمحرارة ويشمس ما يأتي -1
( الذر يليح التذلذب البنور لمتوبط درةل اللرارة يذ نهلظ مح يهث ذلت 6يتضح مح الاكث   :متوبط درةل اللرارة - ل

(وانيفخضًخ آير ليح مخم  1992اح ملطل ر د اليخلص قد ا دت لدوث انيفخضًخ واضلًخ مح المندث    بنل  
 (.1999( يتوبط مخ لدوث ارتفخع  وة المندث لملرارة مخج  2004و  2003 
( الذر يوضح التذلذب البنور لدرةل اللرارة النظم  7يتليح مح الاكث   :التذلذب البنور لدرةل اللرارة النظم  - ب

( 2003كليرًا وواضلًخ دوح المندث بنل   لملطل ر د اليخلص نةد اح مندث درةل اللرارة النظم  قد ا د انيفخضخً 
 (.1992يمي  لدوث انيفخض آير لدرةل اللرارة النظم  دوح المندث لدث    بنل  

( الذر يمدث التذلذب البنور لدرةل اللرارة ال غرا نةد 8يتضح مح الاكث   :التذلذب البنور لدرةل اللرارة ال غرا -ج
( 2009لطل ر د اليخلص قد ا د ارتفخمًخ واضلًخ  وة المندث بنل  اح مبخر اللرارة يهث مدة الدرابل    م

 .(2003وانيفخضًخ مخج  
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المعدالت السنوية و المعدل العام لمتوسط درجة الحرارة لمحطة الخانقين
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 ( ميطط يمدث التذلذب البنور لمتوبط درةل اللرارة6اكث  

 

المعدالت السنوية و المعدل العام لمتوسط درجة الحرارة العظمى لمحطة الخالص
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 ( ميطط يمدث التذلذب البنور لدرةل اللرارة النظم 7اكث  

المعدالت السنوية و المعدل العام لمتوسط درجة الحرارة الصغرى لمحطة الخالص
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 ( ميطط يمدث التذلذب البنور لدرةل اللرارة ال غرا8اكث  
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( الذر يمدث التذلذب البنور لبرمل الريخح    ملطل ر د 9يتضح مح الاكث   :التذبذب السنوي لسرعة الرياح -2
( ل ُي خلم  ارتفخمًخ واضلًخ  وة المندث ُبةث ليح بنت  1992اليخلص نهلظ اح عنخت انيفخضًخ دوح المندث ُبةث مخج  

 2004-2005.) 

المعدالت السنوية و المعدل العام لسرعة الرياح لمحطة الخالص
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 يمبرمل الريخح( ميطط يمدث التذلذب البنو 9اكث  

 
( الذر يمدث التذلذب البنور لمةموع المطر يذ نةد اح 10نهلظ مح الاكث   :التذبذب لممجموع السنوي لألمطار -3

( يمي خ ارتفخمًخ آير لدث بنل 1990ملطل ر د اليخلص قد ا دت ارتفخمًخ واضلًخ  وة المندث النخج لومطخر    بنل  
 2007). 

 
 

 التذلذب لممةموع البنور لومطخر( ميطط يمدث 10اكث  
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يليح مندث اونلرا خت البنويل لمننخ ر  (2ةدوث    *(نخ ر والظواعر المنخييل    ديخل دخلدًخ / اونلرا خت البنويل لمن
 والظواعر المنخييل ليح ملطل ر د لغداد وملطل اليخلص

 ملطل ر د  الننخ ر والظواعر المنخييل ت
 لغداد   

ملطل ر د 
 خلصالي

 الفروقخت ليح الملطتيح

 - - 482.17 اانخع الامس 1

 0.25 8.35 8.6 بطوع الامس 2

 0.51 23.21 23.72 متوبط درةل اللرارة 3

   0.85 28.60 29.45 درةل اللرارة النظم  4

 1.98 13.65 15.63 درةل اللرارة ال غرا 5
 0.87 2.55 3.42 برمل الريخح 6
 78.45 207.85 286.3 التلير 7
 - - 43.45 الرطولل 8
 18.4 164.1 145.7 المطر 9
 2.45 0.55 3 النوا ب الغلخريل 10

 0.76 33ل5 4.57 الغلخر المت خمد 11
 7.98 0.1 8.08 الغلخر النخلة 12

 .د *( لمنر ل اونلرا خت البنويل لمظواعر المنخييل    ديخل  تج ممث م خرنل ليح ملطل ر د اليخلص وملطل ر د لغدا
لكا  نتو اث مادا تمدياث ملطال ، ( مندث انلرا خت ملطل ر د لغداد مح ملطل ر د اليخلص2تليح مح الةدوث  

 ارة لين اخ  لن  و يوةاد يذ نهلظ اح الفرة ليح ملطت  ر د لغداد واليخلص لنن ر اوانخع، ر د لغداد لملخ ظل ديخل 
الفاارة لبااطوع الااامس لاايح ملطاال ر ااد لغااداد وملطاال  لإلااانخمف  ملطاال ر ااد اليخل ااوكخح وذلاات ألناا  و يوةااد تبااةيث
والفرة لمتوبط درةل اللرارة ليح ملطل ر د لغاداد وملطال ر اد الياخلص ، ( بخمل / دقي ل0.25ر د اليخلص يبخور  

والفارة ، ج ْ  (0.85والفرة ليح درةل اللرارة النظم  ليح ملطل ر د لغداد وملطل ر د الياخلص كاخح  (، ج 0.51كخح  
ج( يذ كااخح مناادث درةاال  ْ 1.98ل اللاارارة ال ااغرا لملطاال ر ااد لغااداد وملطاال ر ااد اليااخلص كااخح الفاارة لين مااخ  لاايح درةاا

وكااخح الفارة لبارمل الريااخح لايح ملطال ر اد لغااداد وملطال ر اد اليااخلص ، اللارارة لمياخلص امما  مااح ملطال ر اد لغاداد
اماخ ، ( مماج78.45لطال ر اد الياخلص يباخور  والفرة ليح مندوت التلير    ملطل ر د لغاداد وم، (ج/دخ0.87يبخور  

ملطل ر د اليخلص ألن  و يوةد تبةيث لمرطولل    ملطل ر د ملطل ر د لغداد و  لخلنبلل لمرطولل  ه يوةد  رة ليح
( مماج يذ اح ملطال ر اد الياخلص قاد بااةمت 18.4والفارة لمنادث المةماوع البانور لممطار لايح الملطتاايح كاخح  ، الياخلص

والفرة ليح مندث مةموع مدد ايخج النوا ب الغلخريل ليح ملطل ر د لغداد وملطل ر د اليخلص ، لغداد مندًو امم  مح
والفارة لايح منادث مةماوع مادد ، ( ياوج0.76يوج اماخ لخلنبالل لمغلاخر المت اخمد كاخح الفارة لايح الملطتايح يباخور   (2.45 

 .1( يوج7.98ايخج لمغلخر النخلة ليح الملطتيح يبخور  

                                                           

( ل ربخلل مخةبتير 2010-1941مروة بخلج النزاور ل م ارات التغير المنخي     ملخ ظل ديخل  يهث البنوات   - 1
 .54-53ل ص 2011يل  النموج اونبخنيل( ل   ير مناورة( ل ةخمنل ديخل  / كميل الترل



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

033 

 المصادر
 .411ل ص 2008ق   ملد المةيد البخمرائ  ل المنخخ واألقخليج المنخييل ل دار اليخزورر لمطلخمل والنار ل مّمخح ل  -1
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