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  (2006-1555)رة الهواء السطحية والهطول لمفترةاتجاهات درجة حرا: تغير المناخ -1
. تتاليةمال إلنجاز التقارير الوطنية التقييـفي  مستمرقدرات بناء  إلىحتاج يالجزء ميـ جدا و ىذا  

لبناء  ،طويؿعمى المدى ال( Ecological)توجد حاجة لبناء القدرات ولمدعـ المالي لمعظـ الدراسات البيئية و 
قميميةمحمية ( تقدير) عالية الدقة اخيةمن تنبؤ عدديةنماذج  . تغير المناخنوعية نتائج  إثباتبيدؼ  وا 

يوضح ىذا المقطع . لمنتائج الثقةعدـ درجة  باالعتبارالمتوقعة تحتاج ألف تظير آخذيف  اآلثاروىكذا فإف 
وتأثيره عمى  خالصة العمؿ المتعمؽ باتجاه تغير المناخ باالعتبارأخذيف ، تغير المناخ في سورية و آثار

مياه الصرؼ ، قطاع الطاقة، الطبيعية األنظمة البيئية ،صحة اإلنساف، الزراعة، حساسية موارد المياه
المعمومات المتعمقة بجيود اإلدارة المتكاممة لممنطقة الساحمية والعالقة مع تغير المناخ وارتفاع ، الصحي
وآلية حماية ، لتكيؼ مع تغير المناخبيدؼ ا. منسوب مياه سطح البحر يجب أف تضمف أيضامستوى 

أدرجت باختصار  التي ممعايير المقترحة لمتكيؼلالمرونة  درجةو القدرات األنظمة الطبيعية وذلؾ لتعزيز 
  .في ىذا الجزء مف الدراسة

 

 .سيناريوهات تغير المناخ 1.1
 

 .مقدمة 1.1.1
 ،..والتنوع الحيوي الخ ،موارد المياه ،مثؿ الزراعة ، حساسية قطاعات محدودةممية تقدير إف ع
حوؿ ما يمكنو أف يكوف عميو مناخ المستقبؿ تحت ( متوقعة)تتطمب بناء رؤى مستقبمية  ،لتغير المناخ 

وسيناريوىات تغير المناخ يجب  ،ىذه الرؤى. لتركيز غازات الدفيئة ،تأثير االفتراضات الفيزيائية المعقولة
وىكذا فإف  .لسيناريوىات المناخبالفترة المرجعية المعيارية  رف مع فترة تمثؿ مناخا دوف تغير ويدعىأف تقا

يمكف عندىا أف تستعمؿ كمؤشرات لمتأثيرات المستقبمية التي يمكف أف تختبر في  المقارنةنتائج ىذه 
 . المقطع المفترض

مؼ مختمثؿ األرصاد الجوية السورية التي ت شبكة محطاتمعمومات لقد تـ اختبار وتحميؿ  ،في ىذا الجزء
وفي سيناريوىات مناخ  ،تقيـ التغيرات الراىنة في النظاـ المناخيمف أجؿ  ،السورية المناخيةالمناطؽ 
وىذا المقطع سيغطي أيضا الطرؽ اإلحصائية التي استخدمت في  .سيتـ شرحياالتي في سوريا المستقبؿ 
لتحديد  تاستعمم ،المقارنةبتقييـ طريقة ال.ةلعناصر الطقس المختارة في سوريالعامة  االتجاىاتتحميؿ 

متعددة بالمقارنة مع تغير مناخي التغير في درجة حرارة اليواء السطحية واألمطار تحت سيناريوىات 
 .(1661-1631)المتوسط النظامي المعياري 

تـ فإف النتائج التي األساسي لسيناريوىات تغير المناخ وضع الراىف لممناخ الذي يمثؿ السيناريو دراسة الل
 01فإف بيانات مف  ،شبكة محطات األرصاد الجوية السوريةكانت نتيجة استخداـ بيانات  إليياوصؿ الت
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ىذه المحطات مختارة مع إحداثياتيا . مختارة استخدمت في ىذه الدراسة( synoptic)محطة سينوبتيكية 
يؿ طوؿ فترة التسج ،فوؽ متوسط مستوى سطح البحر االرتفاع ،مف خطوط العرض وخطوط الطوؿ

طوؿ فترة القياس  الهعأمحطة  01اختيار  إف( 1)ورسمت في الشكؿ  ،(1)وضعت في الجدوؿ رقـ 
 . المناخية لكؿ منياواستمرارية التسجيالت 

 

وباستخداـ أفضؿ طرؽ لالختيار فقد وجد  ،لتطابؽ فترة قاعدة البيانات المناخية بيف المحطات المختارة و 
وىي تتضمف قيـ المتوسط الشيري لدرجة  .ـ 5113-1622مف  ،وسن 25أف أفضؿ فترة لمتسجيالت ىي 

وبعد معاينة البيانات المجمعة تبيف وجود عدة قيـ  .ومجموع كمية ىطوؿ المطر ،حرارة اليواء السطحية
وىذه رممت وتـ التأكد فييا بتطبيؽ الطرؽ اإلحصائية المعتمدة مف قبؿ المنظمة العالمية .  مفقودة

ودعـ ذلؾ بالتوليد لمقيـ المفقودة مف خالؿ التمثيؿ  ،في تقدير البيانات المفقودة WMOلؤلرصاد الجوية 
 . ممحطات التي لـ تستوؼ ىذه المعايير استبعدت مف البيانات المدروسةل لبيانات، وقيـ االبياني

تـ  وتمؾ التي اعتبرت شاذة بالنسبة لبقية القيـ ،تـ تحميؿ مجموعة البيانات مف أجؿ ما ىو قيـ شاذة
 لػ ااإلصدار الثالث مف ( بارنت) تحديدىا واستبعادىا باستخداـ اختبار

(Barnett and Lewis third edition 1994 )إف كشؼ وتصحيح التجانس في ىذه السالسؿ الزمنية ، وأخيرا
 1661عاـ الند  بإجراء اختبار طور مف قبؿ ىانسف باير وفور المحممة لمظواىر المناخية تمت تباعاً 

(Hanssen-Baure and Foreland 1994). . ( 1)الشكؿ 
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التسجيالت المناخية و المحطات المستخدمة في ىذه الدراسة:ُ (1)رقم الجدول   
 
 

Station  

Name  

Latitude 

( N ) 

Longitude 

 ( E ) 

Altitude  

(meter) 

Record No. 

Years 

Precipitation (mm) 

DJF MAM JJA SON Annual 

  

Lattakia 35° 36'' 35 46 9 1955-2006 52 430.7 150.9 10.6 170.0 762.1 

Hmmam 35 24 35 56 48 1956-2006 50 456.8 173.9 13.6 164.6 808.8 

Safita 34 49 36 08 370 1955-2006 52 590.3 253.5 8.6 232.7 1085.1 

Tartous 34 52 35 53 5 1957-2006 49 484.4 165.8 8.7 181.6 840.4 

Tel Abiad 36 42 38 57 348 1957-2005 49 138.7 89.0 1.8 48.1 277.7 

Jaraplus 36 49 38 00 351 1955-2006 52 158.2 95.6 4.9 56.6 315.2 

Aleppo 36 11 37 14 385 1955-2006 52 162.6 95.4 2.8 58.2 318.9 

Atheria 35 22 37 47 460 1974-2006 33 97.0 56.0 2.2 30.6 185.7 

Meslmieh 36 20 37 14 415 1955-2006 52 164.4 95.5 2.6 62.0 324.5 

Idleb 35 56 36 37 451 1955-2006 52 279.4 131.2 4.0 83.7 498.2 

Hama 35 07 36 24 305 1955-2000 46 182.5 88.3 3.7 58.1 332.5 

Salamiyh 35 01 37 02 448 1955-2006 52 154.9 81.4 3.5 51.4 291.2 

Al Rastan 34 56 36 44 390 1960-2001 41 204.0 92.0 2.3 65.7 363.9 

Homs 34 46 36 43 483 1955-2006 52 242.8 97.7 2.8 71.0 414.3 

Damascus 

Int. Air 

Port. 

33 26 36 32 610 1955-2006 52 75.2 27.9 0.4 28.5 132.0 

Mezzeh Air 

Port 

33 29 36 13 730 1955-1997 43 119.2 46.9 0.4 38.8 205.3 

Kharabo 33 30 36 27 620 1955-2006 52 87.9 33.5 0.2 31.0 152.5 

Dara 32 36 36 07 543 1958-2006 49 155.0 60.1 1.0 32.6 248.6 

Nabek 34 01 36 44 1329 1955-2006 52 53.6 37.5 1.3 26.7 119.0 

Serghayia 33 48 36 10 1409 1962-2005 43 351.4 149.2 0.8 92.6 594.1 

Qunetara 35 49 33 08 941 1986-2006 21 393.6 127.6 3.1 93.4 617.8 

Sweida 32 44 36 34 1015 1955-2006 52 201.6 89.6 0.3 45.3 336.7 

Palmyra 34 33 38 18 400 1955-2006 52 57.4 44.0 0.4 25.3 127.1 

Maskaneh 35 59 37 59 350 1957-1999 42 111.6 65.7 2.0 38.8 218.1 

Deir Ezzor 35 17 40 11 215 1955-2006 52 76.0 52.9 0.8 23.0 152.6 

Abuo Kamal 34 26 40 55 175 1955-2006 52 62.5 45.3 0.5 19.3 127.5 

Raqqa 35 54 38 59 246 1955-2006 52 94.8 66.4 0.9 30.3 192.4 

Al Tanf 32 29 38 40 712 1955-2000 46 43.0 36.2 0.4 25.5 105.0 

Qoumishlie 37 02 41 12 449 1955-2006 52 208.3 149.9 2.6 57.2 418.1 

Hassakeh 36 34 40 43 307 1955-2005 52 131.5 99.2 1.2 41.9 273.8 

"Average precipitation over the record. Period are given for December، January and February (DJF)، March، 

April and May (MAM)، June and August (JJA)، September، October and November (SON) and December، 
October and November (annual)" 
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 .توزع المحطات المناخية السورية المستخدمة في الدراسة :(1)رقم الشكل 

 (.الراهنتقدير التأثر )سي لمظروؼ المناخية األسا السيناريو 2.1
ويختمؼ مناخيا مف إقميـ إلى أخر بسبب  .5كـ 152،151الجميورية العربية السورية بمساحة تقديرية 

التوصيؼ الشامؿ لممناخ ال  .الجوية السائدةاألوضاع وبأنظمة  ،تأثره بالتباينات المميزة في طبوغرافية
التالية  السوريةالمناطؽ في المناخي التنوع تمثؿ  .العوامؿ بعيف االعتباريمكف أف يتـ دوف أف تؤخذ ىذه 

المنطقة  ،منطقة البادية ،منطقة الجباؿ الغربية الداخمية ،المنطقة الداخمية الغربية ،المنطقة الساحمية)
  .(الشمالية الغربية

قة بدورة الغالؼ الجوي المتعم ،شرؽ المتوسط بالعوامؿ الحركية منطقةجزء مف كيتحدد مناخ سورية 
بما في ذلؾ أنظمة الضغط الجوي شبو الدائمة لممرتفع الجوي  ،المنطقةوبالكتؿ اليوائية داخؿ وخارج 

المنخفض الجوي الموسمي اليندي الذي  ،يسيطر عمى المنطقة خالؿ فصؿ الشتاء يالسيبيري البارد الذ
  .(الخماسيف) إفريقيا  والمنخفضات الجوية الحرارية مف شماؿ ،يسيطر خالؿ الصيؼ
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ئيا خالؿ فصؿ الشتاء ز وج ،وفي أوقات أخرى .غربيات العروض الوسطى والعالية ،ذلؾ إلىإضافة 
لساف منخفض  بامتدادمصحوبة  ،المنخفضات المرتحمة والطقس المصاحب ليا ،االنتقاليةوالفصوؿ 
  .ناخولطبوغرافيا المنطقة دور ىاـ في الم .تؤثر عمى المنطقة ،السوداف
التأثر ) عوامؿ مناخية لتوصيؼ الخصائص العامة لمناخ سورية خالؿ السيناريو األساسي عدةاختيرت 
يستعمالف عادة في المذاف العامالف األولياف  وىما .اليطوؿو  ،ة حرارة اليواء السطحيةوىـ درج. (الراىف

ظيارىا عمى مية ليذه العوامؿالمتوسطة السنوية والفصتحميؿ القيـ وجرى . .المناخجميع دراسات تغير  ، وا 
خمصت الخصائص التفصيمية لممناخ في سورية است  وقد . ية معبرةرمز ذات داللة ط خرائالسمسمة مف شكؿ 

( انحدار)وبيدؼ إظيار اتجاىات  .لمتقرير التاليةإيجاز في الفقرات يا بوصفسيأتي مف ىذه الخرائط كما 
لعوامؿ المناخ ىذه في السنوية فقد طبقت القيـ المتوسطة  ،(الراىف التأثر)المناخ خالؿ فترة األساس 

مقسمة إلى  (الراىف التأثر) فترة األساس ،ممحطات الممثمة لمناخ المناطؽ المميزةلمخططات زمنية 
وقد تـ التأكد مف الفرؽ في القيـ المتوسطة المصاحبة لياتيف الفترتيف الجزئيتيف لجميع  ،جزئييف

 .الخاص لتحوالت اليطوؿ في سورية التبدؿالنتائج في خرائط إلظيار وعندىا طبقت  .المحطات
 .(االنحدار)الفصمية والسنوية العامة  االتجاىات ،اليطوؿ اتجاىات 1-2-1

 ف أي تغير مستمر في أنماط اليطوؿ أو في خصائصأال يوجد شؾ أبدا  ،ميطوؿلالتجاه العاـ لبالنسبة 
الدراسات عف وىكذا فإف ىذه  .يزة عمى البيئةقد يكوف لو نتائج مم ،(ةالدوامي ،التكرارية ،الغزارة) اليطوؿ

تغير المناخ في  اتجاهوعمى أيو حاؿ توجد صعوبات في تمييز  .اليطوؿتعطي اىتماما  اإلحترار العالمي
 .اليطوؿ
طوؿ  ،مف الخطأ أنواعقياسات اليطوؿ عرضة لعدة  ،البيانات وجودة الصعوبات مرتبط بنوعية ىذهبعض 
بقدر ما ىو  ،بما أف اليطوؿ مؤقت ،تغير المناخ دالالتبيانات اليطوؿ تؤكد صعوبة أخرى في تتبع فترة 

خالؿ النحدار االتجاه العاـ لفي بعض األحياف مف الممكف تحديد  .بشكؿ خاص عامؿ عالي التبدلية
وىكذا يجب  .مة األمدوالتي في الحقيقة يمكف أف تكوف جزءا مف تبدالت طوي ،سمسمة زمنية قصيرة لميطوؿ

 (ؿاماف كيند) عادة طريقة .االنحدارفي بيانات اليطوؿ وفي تحميؿ  االنحدارعند تفسير تحميؿ  االىتماـ
في بيانات المحطة  النحداراالتجاه العاـ للتفسير ( Mann Kendall)المستخدمة بشكؿ واسع الغير خطية  

  .ضبط جودتياالتي تـ 
المناطؽ المترابطة مع التغير المميز في . لمفصوؿ( ؿاماف كيند) االنحدار لػر نتائج اختبا( 5)يبيف الشكؿ 

  .شاىد في فصمي الشتاء والخريؼ معاً تاليطوؿ يمكف أف 
تناقص اليطوؿ في فصؿ الشتاء في المناطؽ السورية الشمالية والشمالية الغربية خالؿ العقود الخمس 

  .الماضيات
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والشرقية د اليطوؿ في اغمب المحطات الواقعة في المنطقة الشمالية مف جية أخرى فقد ازدافي الخريؼ 
  .سورية

ىي بالتأكيد تحتاج إلى دراسة مقارنة  و .األسباب التي أدت إلى تمؾ التغيرات غير مفيومو بشكؿ حسف
توجد محطات ( والصيؼالربيع )وفي الفصوؿ األخرى  ،بيف مسارات المنخفضات وىذه التغيراتلمربط 
  .مميزة إحصائيةظيرت تغيرات قميمة أ

 

 الربيع الشتاء
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السنوي الخريؼ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ـ(5113-1622)الفصمية والسنوية لميطوؿ خالؿ الفترة ( االتجاه العاـ لالنحدار)التحوالت  :(2)الشكل رقم 
     تزايد مميز▲     لم يالحظ أي تحول ●

▲
 -+ تزايد غير مميز 

  ال يوجد أي تزايد أو تناقص مميز●      تناقص غير مميز ▼      تناقص مميز ▼
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 محطة قياس في سورية 01اتجاىات درجة حرارة اليواء السطحية في  (:أ -3)الشكل رقم 
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 محطة قياس في سورية 01اتجاىات درجة حرارة اليواء السطحية في  (:ب -3)الشكل رقم 
Plots are shown for December–February (DJF)، March–May (MAM)، June–August (JJA)، September– 

November (SON) and December–November (annual). Departures are calculated from associated long-term 

record means. 
 

 .(االنحدار)الفصمية والسنوية العامة  حرارة اليواء السطحيةدرجة  اتجاىات 1-2-2
ببساطة وبدقة اكبر في محطات األرصاد  وت درجة الحرارة يمكف قياساتغير االتجاه العاـ ل ذاوىك

مف  وىكذا فإف عدـ الموثوقية الناتجة عف أخطاء القياسات تكوف بدرجة أقؿ في درجات الحرارة ،الجوية
  .اليطوؿ

ر المحطات الواقعة فإف مؤشرات تغير المناخ في درجة الحرارة تفسر عادة تأثوعمى الرغـ مف ذلؾ 
أو في /مكاف آخر تكوف عادة داخؿ المدف وأي ضمف المدف ألف معظـ المحطات في سورية أو في 

دينة عمى محيط توجد صعوبة لمتفريؽ بيف مؤشرات تغير المناخ وتأثيرات الم ،وىكذا .المناطؽ التجارية
ماف )النحدار االتجاه العاـ لؿ يبيف تحمي( 1)الشكؿ  .السالسؿ الزمنية لدرجة الحرارةالمحطة وعمى 

 .ـ (5113-1622)السنوية بيف الفصمية و ة درجة الحرارة ملسمس الذي طبؽ عمى المتوسط (كينداؿ
درجة حرارة د تزدا .ف زيادة واسعة االنتشار في درجة حرارة الصيؼإالمالمح الواضحة لممستقبؿ ف

يكوف ىناؾ تأثير لممدينة  أفيمكف  .الغربية طؽ الداخميةاوفي المن يةالساحمالمنطقة الصيؼ غالبا في 
الحاالت المميزة أكثر غالبا تتوضع في  أفومف الممكف مالحظة  .توجد دراسات ليذه الظاىرة ولكف ال

  .خالؿ فصمي الربيع والخريؼ، المحطات الساحمية
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 قياسات المحطات المناخية المستخدمة في الدراسة (:2)جدول رقم ال
 

Station 

Name 

Latitude 

( N ) 

Longitude 

 ( E ) 

Altitude  

(meter) 

Record No. 

Years 
Temperature (°C) 

DJF MAM JJA SON Annual 

Lattakia 35° 36'' 35 46 9 1966-2005 40 12.8 17.7 25.8 22.0 19.6 

Hmmam 35 24 35 56 48 1955-2005 51 12.5 17.0 24.9 21.5 19.0 

Safita 34 49 36 08 370 1955-2006 52 10.8 16.9 24.9 21.3 18.5 

Tartous 34 52 35 53 5 1957-2006 50 13.0 17.5 25.5 21.7 19.4 

Tel Abiad 36 42 38 57 348 1955-2005 51 6.6 15.6 28.0 18.3 17.1 

Jaraplus 36 49 38 00 351 1957-2005 49 6.8 15.9 28.7 18.9 17.6 

Aleppo 36 11 37 14 385 1955-2006 52 6.9 15.9 27.3 19.0 17.3 

Atheria 35 22 37 47 460 1977-2006 30 7.7 17.1 28.4 20.0 18.3 

Meslmieh 36 20 37 14 415 1955-2005 51 5.9 14.6 26.9 18.0 16.3 

Idleb 35 56 36 37 451 1955-2005 51 7.4 16.1 26.5 19.7 17.4 

Hama 35 07 36 24 305 1956-1993 38 7.9 16.2 27.3 19.6 17.8 

Salamiyh 35 01 37 02 448 1955-2006 52 7.3 15.4 25.9 18.6 16.8 

Al Rastan 34 56 36 44 390 1984-2001 17 8.2 16.4 26.5 20.0 17.8 

Homs 34 46 36 43 483 1955-2006 52 7.7 15.5 25.4 19.0 16.9 

Dam Int. Air 

Port. 
33 26 36 32 610 1956-2006 51 7.5 15.8 25.8 17.9 16.7 

Mezzeh 

Air.Dam 
33 29 36 13 730 1955-1992 38 8.2 16.1 25.9 19.1 17.3 

Kharabo 33 30 36 27 620 1955-2005 51 7.3 14.8 23.8 17.2 15.8 

Dara 32 36 36 07 543 1972-2006 35 9.2 16.3 24.9 19.6 17.5 

Nabek 34 01 36 44 1329 1955-2006 52 4.2 11.7 21.6 14.6 13.0 

Qunetara 35 49 33 08 941 1986-2006 221 6.9 13.6 22.6 17.6 15.2 

Sweida 32 44 36 34 1015 1958-2006 49 7.9 14.7 23.2 18.5 16.1 

Palmyra 34 33 38 18 400 1955-2006 52 8.4 18.3 29.0 20.6 19.1 

Maskaneh 35 59 37 59 350 1978-1999 22 7.0 15.8 27.1 18.5 17.1 

Deir Ezzor 35 17 40 11 215 1955-2006 52 8.5 18.9 31.6 21.3 20.1 

Abuo Kamal 34 26 40 55 175 1959-2005 47 9.2 19.7 31.5 21.7 20.5 

Raqqa 35 54 38 59 246 1958-2005 48 7.9 17.8 29.3 19.7 18.7 

Al Tanf 32 29 38 40 712 1958-2000 43 7.5 16.6 26.9 18.8 17.5 

Qoumishlie 37 02 41 12 449 1955-2006 52 7.8 16.6 30.4 21.0 19.0 

Hassakeh 36 34 40 43 307 1957-2005 49 7.0 16.8 30.1 19.5 18.4 

Average surface air temperature over the record.period are given for December، January and February (DJF)، March، 
April and May (MAM)، June and August (JJA)، September، October and November (SON) and.December، October and 

November (annual). 
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 ـ(5113-1622)ؿ الفترة الفصمية والسنوية لمحرارة خال( االتجاه العاـ لالنحدار)التحوالت  :(4)الشكل رقم 

    تزايد مميز ▲     لم يالحظ أي تحول ● 
▲

 تزايد غير مميز  
  ال يوجد أي تزايد أو تناقص مميز●      تناقص غير مميز ▼     تناقص مميز  ▼
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 محطة قياس في سورية 01اتجاىات درجة حرارة اليواء السطحية في   (:أ -5)الشكل رقم 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 
 

  1616 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

 
 

 

محطة قياس في سورية 01اتجاىات درجة حرارة اليواء السطحية في   (:ب -5)الشكل رقم   
Plots are shown for December–February (DJF)، March–May (MAM)، June–August (JJA)، September– 

November (SON) and December–November (annual). Departures are calculated from associated long-term 

record means. 
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 .(المؤشرات)تقييم الظواهر المتطرفة لتغير المناخ الحالي والقرائن المناخية   -2

اختبارات جودة إجراء بعد )درجات الحرارة واليطوؿ التي أحصيت والحوادث المتطرفة ل النحداراييـ تق
  .(البيانات والتجانس

 .يةشير قيـ عمى أساس ( المؤشرات) ب جميع القرائف وألسباب عممية في ىذا المقطع مف الدراسة فمـ تحس
بينما  ،أياـ في الشير 0مف  أكثرلـ يكف عدد األياـ المفقودة  إذاالشيرية  (المؤشرات)القرائف تحسب 

وال تحسب القيـ  .يـو خالؿ السنة 12مف  أكثرلـ يكف عدد األياـ المفقودة  إذاتحسب القيـ السنوية 
حسب إذا كاف عمى األقؿ تدود حال (مؤشرات)قرائف  .شير واحد خالؿ العاـ فقدت بيانات إذاالسنوية 

  .مف البيانات موجودة% 41
ستمر ت أفيمكف  فترة االستمراريةفإف  ،(و التأثيردوامي)لمظاىرة المناخية فترة االستمرارية مف اجؿ مؤشر 

في نصؼ  ةباردسيطرة فترة ال مث التأثير خالؿ السنة الحالية ويحسب ضمف السنة التي انتيى فييا دور
ـ فإنو يحسب ضمف مجموع عدد  13/11/5111وانتيى في  ،ـ 01/15/5111بدأ في تالكرة الشمالي 

توزع المحطات المناخية السورية التي اعتمدت في  يبيف (1)ـ الشكؿ  5111الباردة في عاـ الفترة 
  .الدراسات

  .درجة حرارة الهواء السطحية (مؤشرات)قرائن  2-1
في ثالثيف محطة تغطي . ـ( 5113-1632)اختيرت خالؿ الفترة االتجاه العاـ النحدار القرائف المناخية 

ىناؾ  أفالنتيجة  أشارت (. Rclimdix, 2004-ركميمديكس نموذج عددي)ة  في سورية المناخيالمناطؽ 
درجة الحرارة قرائف ر االتجاه العاـ النحداالتحوؿ في . و ذو داللة معنوية إحصائياترابط خاص ومميز 

  .السورية المناطؽدرجة الحرارة في  بارتفاعالتي ليا عالقة 
 

  :وجد فيلدرجات الحرارة معنوية زيادة مميزة  ،تحول 2-1-1
 الشكؿ .(درجة حرارة عظمى وصغرى يوميةأعمى )درجة الحرارة العظمى السنوية  5-1-1-1

 . (4و  3) 
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 ة عظمى يومية لدرجة الحرارة العظمى اليومية درجة حرار أعمى  :(6)رقم الشكل 
0
C 

 

 

  يومية لدرجة الحرارة الصغرى اليوميةصغرى درجة حرارة  أعمى (:7)الشكل رقم 
0
C 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 
 

  1919 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

 ، (أدنى درجة حرارة عظمى وصغرى يومية)درجة الحرارة الصغرى السنوية  5-1-1-5
 (6و  5)الشكؿ 

 

 ة الحرارة العظمى اليومية يومية لدرجأدنى درجة حرارة  :(8)الشكل رقم 
0
C 

 

 
 يومية لدرجة الحرارة الصغرى اليومية أدنى درجة حرارة  (:9) الشكل رقم

0
C 
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 (11)الشكؿ . عدد ليالي الصيؼ المدارية 0.1.1.5

 

  عدد ليالي الصيؼ المدارية :(11)رقم الشكل 

 
 (11)الشكؿ . ةعدد أياـ الصيؼ المداري 1.1.1.5

 

  عدد أياـ الصيؼ المدارية :(11)رقم الشكل 
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السالسؿ المحممة لمتوسطات % )61عدد األياـ الحارة حيث درجة الحرارة اليومية أكثر مف  2.1.1.5
  (15)الشكؿ  (.1661-1631المناطؽ مرتبطة بالمتوسط النظامي المعيار لمفترة 

 

  %61عدد األياـ الحارة حيث درجة الحرارة اليومية أكثر مف  :(21)رقم الشكل 
 

  (10)الشكؿ . %61عدد الميالي الحارة حيث درجة الحرارة اليومية أكثر مف  6.1.1.2
 

 

 % 61عدد األياـ الحارة حيث درجة الحرارة اليومية أكثر مف  :(31)رقم الشكل 

 :وجدت في لدرجات الحرارة معنوي انخفاض مميز تحول 2-1-2
السالسؿ المحممة % ) 11أقؿ مف لصغرى تكوف العظمى واعدد األياـ حيث درجة الحرارة اليومية 

  X10p،TN10p سنويا ( 1661-1631 النظامي المعياري مرتبطة بمتوسط لممتوسطات
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TN<10لدرجة الحرارة الصغرى أقؿ مف األياـ نسبة عدد . الميالي الباردة 2-1-2-1
th

 : (11)الشكؿ  .% 

 
  %11أقؿ مف  الصغرىالحرارة  لدرجة األياـ الميالي الباردة نسبة عدد  :(41)رقم الشكل 

 

TN<10نسبة عدد األياـ لدرجة الحرارة العظمى أقؿ مف . األياـ الباردة 5-1-5-5
th

 (12)الشكؿ .% 

 
  %11األياـ الباردة نسبة عدد األياـ لدرجة الحرارة اليومية أقؿ مف  :(51)رقم الشكل 
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 (13)الشكؿ .:المدى الحراري اليومي 2-1-2-3

 
  المدى الحراري اليومي لدرجات الحرارة :(61)رقم ل الشك

 : الهطولقرائن  2-2
 :اليطوؿ تتضمفقرائف في  النحداراالتجاه العاـ لدراسة 
 اً خاص اً منطقي اضعيفة بشكل عام وال تظهر ترابطجميع قرائن الهطول : نتيجة.  
 

 .(ممـ 52 >ة اليطوؿعدد األياـ عندما تكوف كمي)عدد األياـ التي يوجد فييا ىطوؿ  5-5-1
 . (14)الشكؿ

 
  .ممـ 52 >عدد األياـ التي يوجد فييا ىطوؿ عندما تكوف كمية اليطوؿ ( 71)رقم الشكل 
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دليؿ غزارة يومية بسيط مجموع كمية اليطوؿ السنوية مقسومة عمى  [متوسط غزارة اليطوؿ  5-5-5
  (.15)الشكؿ  .]ـ يو /العاـ ممـفي  PRCP>= 1.0 mmيعرؼ ب )عدد األياـ الرطبة 

 

 
 . متوسط غزارة اليطوؿ :(81)رقم الشكل 

 
 . (16)الشكؿ .(شير ممـ خالؿ كمية ىطوؿ يومية أعمى )  عظمياىر اليطوؿ األظو  5-5-0
 

 
  .أعمى كمية ىطوؿ يومية لشير :(19)رقم الشكل 
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 . (51)الشكؿ  ،(RR>1 mm)متوسط اليطوؿ السنوي في األياـ الرطبة االتجاه العاـ ل 5-5-1

 

  ارتحاؿ متوسط اليطوؿ السنوي في األياـ الرطبة :(21)رقم الشكل 
 

 .م (2100-2070-2040) المستقبمية لمفترات سيناريوهات تغير المناخ  -3

 عميو قيـ درجات الحرارة واليطوؿ ما ستكوف( مناخ المستقبؿ)لتقدير طورت سيناريوىات تغير المناخ 
نموذج ماجيؾ  .مختمفيفمعتمديف نموذجيف  ،ـ (5111)و( 5111) المستقبمية في السنوات

(MAGICC ) العامة الدورة بينما استعممت بيانات التنبؤ باستخداـ النماذج  .5111استعمؿ لمتنبؤ لعاـ
الييئة الحكومية )التي استعممت قاعدة بيانات ( Global Modes) لكوكب األرضلمغالؼ الجوي 

النماذج مشروحة  ىذهـ  5111لفترة و  (5141-5111)مفترات لمتنبؤ ل (IPCC -المعنية بتغير المناخ
  .يميفيما 
  (MAGICC/SCENGEN) تطبيؽ النموذج العددي 3-1

مف أجؿ تقدير العددي استخدـ برنامج يدعى النموذج  ،في تصميـ سيناريو تغير المناخ في سورية 
أيموؿ  1.1النسخة  -MAGICC/SCENGEN)تغير المناخ ( حرضت)غازات الدفيئة التي تسبب 

( East Anglia) إنجيمياوالتي طورت أساسا مف قبؿ وحدة بحوث المناخ في جامعة ايست ( ـ 5110
 .في المممكة المتحدة واستخدمت بعد ذلؾ

وذج موىو الن ،والمناخ في الغالؼ الجوي نموذج عددي مزدوج لدورة الغاز( MAGICC)اجيؾ م
متوسط لتقديرات المستقبؿ  إلىلموصوؿ  IPCCلجنة ( تنبؤات)قديرات اعتمد في جميع ت ياألساسي الذ

 آخر تحديث .منسوب مياه سطح البحر ارتفاعلمتوسط و درجة حرارة كوكب األرض 
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 5152تغيير منسوب مستوى مياه البحر في العاـ  (:21)الشكل رقم 
 

 ،كومية المعنية بتغير المناخمف أجؿ تقرير الييئة الح فيوطور لتحديث الجانب العممي   MAGICCلػ 
  في وىامة ميزة جديدةحيث زود النموذج ب .(TAR)قييـ الثالث تتقرير ال

MAGICC-4.1))  الكربوفغاز ثار المناخ في األزمنة الماضية مف خالؿ دورة تقييـ آلتضمف و.  
 

 إلىلموصوؿ  MAGICCيستخدـ مخرجات  ،يمناخد سيناريو يوللت ،SCENGENيستخدـ النموذج 
خاصة لمتغيرات في عوامؿ المناخ مف خالؿ قاعدة بيانات شاممة لنماذج الدورة العامة لمغالؼ  أنماط

ليقدـ  ،أخرىأشياء  تأخذ بعيف االعتبار تحسينات SCENGENيتيح  AOGCMممحيطات لالجوي و 
 يماتتقيلمعناصر الرئيسة المؤثرة في عممية متوسطات منطقة مختارة كمدخؿ مباشر  (مخرجات)نتائج 

  .النموذج العددي
 

 ىاتسيناريو ال ،سيناريوىات اإلنبعاثات باختيارتكوف  MAGICC/SCENGENإف طريقة استخداـ 
" SRES"قرير الخاص بسيناريوىات اإلنبعاثات تالحاليا تتضمف ) MAGICC النموذج المتاحة في مكتبة

 WRE350و ، و مرجعيسيناريك P50 اختير سيناريوىاف وىما ،(أوسع مف الغازات طيؼ باعتماد
وىو مستخدـ حاليا بدال مف  ،SRESىو متوسط سيناريوىات الػ  P50 ،التخفيؼ لسياساتكسيناريو 

IS92a ،  والذي كاف مستخدما مع النسخ القديمة مفMAGICC . السيناريوIS92a  استخدـ مف قبؿ
ى في إعداد بالغاتيا وأخر  إيراف ،السعودية ،عدد مف الدوؿ المجاورة لسورية مثؿ األردف ولبناف 

 .الوطنية
 

 5121تغير منسوب مستوى مياه البحر في العام ( 51)الشكل 
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المستقر عمى  CO2 غاز يتضمف تركيز  SERSسيناريوىات مف  WER350 التخفيؼسيناريو سياسة 
021ppm  مستوى مياه سطح البحر منسوب أف ارتفاع  يجب مالحظتو ومما .ـ 5121العاـ  في

التخفيؼ ة لحالتي سياس( سـ 15-11)كاف  5111المقدر في إجمالي كوكب األرض في عاـ 
  .(51)الشكؿ ، والمرجعية بالترتيب( اإلجرائية)
 

 ،الغازات انبعاثما يسمى متوسط السمسمة الزمنية لمكوكب مف  MAGICC "مخرجات "من نتائج 
 التخفيؼ لحالتي سياسة ،سطح البحر منسوب مياه ومستوىاليواء السطحية درجة حرارة  ،الغاز تركيز

جميع  ،في مسار تجربة أولية لالستخداـ  SCENGENبالنموذجؿ التي استخدمت لموصو  ،والمرجعية
لتنتج التغيرات  تمداستخ SCENGEN  مكتبة النموذج المدمجة في (GCMs -14) نماذج العددية الػػال

Cمقدرة بػ الفصمية والسنوية لدرجة الحرارة 
في السنة أي )%( كنسبة مئوية اليطوؿ  ،درجة مئوية 1

ىدؼ . أساسية لمتكيؼالتي تعتبر فترة ( 1661)المرجعية القاسية أي تمي  تمي الفترةسنة  21خالؿ 
المتوسط النظامي المعياري لمفترة مع ( نتائج)لمخرجات  ،عبر المقارنة ،قاعدة الختبارىذه التجربة ىو 

يميز  GCMsمف نماذج الػ  تعددأفضؿ نموذج مفرد أو مالختيار  ،المناخ التجاىات (1631-1661)
 2×2بػ ( خط طوؿ –خط عرض )في ترتيب  تأتي SCENGEN "نتائج"إف مخرجات  .سورية المناخ في

ف أربع خاليا مف الشبكة نجد أ ،والتحميؿممقارنة ل ،الحقا .بكاممواألرض كوكب تمثؿ شبكة عمى  درجة
النتائج المستخمصة مف كؿ ىذه الخاليا وضعت في الجدوؿ  .(55)الشكؿ  ريةسو ضي التغطي األرا

  .بترتيب فصمي وسنوي (0)رقـ 
 

 
 خاليا الشبكة التي تمثؿ سورية :(22)رقم الشكل 
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 .5111لعاـ  GCMتغيرات درجات الحرارة و اليطوالت المتوقعة حسب الػ  :(3)الجدول رقم 
 

  

Zone 

 

Model   

1 2 3 4 

35 – 40 N 30 – 35 N 35 – 40 N 30 – 35 N 

35 – 40 E 35 - 40 E 40 – 45 E 40 – 45 E 

T R T R T R T R 

All(17) 1.7 -10.2 1.7 -11.3 1.8 -9.0 1.9 -8.5 

BMRC98 2.0 -15.7 1.9 12.6 2.1 -17.3 2.2 -21.2 

CCC199 1.9 -19.9 1.9 -14.9 2.5 -11.3 2.1 -1.1 

CCSR96 1.7 -17.2 1.9 -11.4 1.8 -13.9 1.9 -8.7 

CERF98 1.8 -17.1 1.8 -15.5 1.8 -15.8 1.9 -16.0 

CSI296 2.3 -16.4 2.3 -23.0 2.3 -14.2 2.6 -34.8 

CSM_98 1.5 -2.9 1.7 3.6 1.6 1.5 1.5 2.6 

ECH395 2.1 -26.4 2.3 -37.1 2.3 -22.5 2.6 -23.2 

ECH498 2.3 -5.3 2.3 -13.0 2.5 -5.6 2.5 -6.9 

GFDL90 2.0 -3.3 1.9 -1.5 2.1 0.9 2.0 3.5 

GISS95 1.6 -12.6 1.7 -13.9 1.7 -18.9 1.7 7.7 

HAD295 1.7 -5.2 1.5 -11.3 1.7 1.6 1.8 0.8 

HAD300 1.7 -9.6 1.5 -11.3 1.8 -9.7 1.6 -13.6 

IAP_97 1.4 -10.5 1.3 -12.1 1.4 -8.2 1.4 -16.1 

LMD_98 2.0 -9.5 1.7 -12.8 2.0 -6.1 1.7 -15.4 

MRI_96 1.5 -5.8 1.5 -5.5 1.7 -6.8 1.7 -5.4 

PCM_00 1.7 -2.3 1.7 -5.4 1.8 -8.7 1.7 -1.3 

WM_95 1.4 3.2 1.6 5.5 1.4 4.0 1.7 3.9 

MAX. 2.3 3.2 2.3 12.6 2.5 4.0 2.6 7.7 

MIN. 1.4 -26.4 1.3 -37.1 1.4 -22.5 1.4 -34.8 

 
-MRI)وىي  .سوريةالمناخ في  تغيرتحاكي بشكؿ قريب جدا خصائص  GCMsمف وجدت ثالث نماذج 

96، IAP-97،CCSR96). معا مف أجؿ مرجعية نماذج النتائج المستخمصة مف استخداـ ىذه ال(P50)، 
مف أجؿ كؿ مف ( 1)تظير في الجدوؿ  ،سيناريوىات اإلنبعاثات( WRE-350" )إجراءات"تخفيؼ وسياسة 

 لممناخ استخمصت مالمح تغير استثنائية .سنويالفصمي و الغير يمثؿ التو ضعت بترتيب  األربعةلخاليا ا
  :النتائج والتي تضمنت ما يمي ىذهمف 

  مف اإلحترار العالمي لكال السيناريوىيف  أعمى 5111معدؿ اإلحترار في سورية لعاـ
 .التخفيؼسيناريو المرجعية وسيناريو سياسات 
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 ( 5.1 -5.1)ة لمحرارة كانت قيم أعمىC °بينما األدنى ،1و  1 لمخاليا 
 (1.1-1.5 )C°  (.جميع الخاليا)تحدث في سورية بكامميا  

 الزيادة األعمى في اليطوؿ تحدث في الصيؼ والخريؼ في سورية بكامميا . 
 

 ,CCSR96حسب 5111تغيرات فصمية و سنوية في متوسطات درجات الحرارة حتى عاـ : (4)الجدول رقم 

IAP_97 and MRI_96 
 

 

Zone 

 

Emission 

Scenario 

1 2 3 4 

35 – 40 N 30 – 35 N 35 – 40 N 30 – 35 N 

35 – 40 E 35 - 40 E 40 – 45 E 40 – 45 E 

T R T R T R T R 

Winter Policy 1.0 -13.3 1.1 -16.2 1.0 -10.3 1.2 -13.6 

Reference 1.1 -14.4 1.2 -17.5 1.1 -11.1 1.3 -14.7 

Spring Policy 1.4 -3.3 1.4 -10.2 1.5 -8.9 1.5 -13.1 

Reference 1.5 -3.6 1.5 -11.0 1.6 -9.7 1.6 -14.2 

Summer Policy 1.9 -4.0 2.0 79.3 1.9 -6.3 1.9 62.5 

Reference 2.1 -4.3 2.1 85.7 2.1 -6.8 2.0 67.5 

Autumn Policy 1.5 -1.3 1.5 14.9 1.6 -0.7 1.6 7.3 

Reference 1.6 -1.4 1.6 16.1 1.7 -.08 1.6 7.9 

Annual Policy 1.4 -9.7 1.5 -8.0 1.5 -9.1 1.5 -9.9 

Reference 1.6 -10.5 1.6 -8.6 1.6 -9.8 1.6 -10.7 
 

Policy (WRE 350) Global-mean dt:0.81 (
0
C) 

Reference (P 50%) Global-mean dt:1.1(
0
C) 

 

Year 2041  

 

 حطات األرصاد الجوية لعاـالمتوسط السنوي لميطوؿ المحسوب لجميع م( 2)يبيف الجدوؿ  و
 .كما يمي استخدمت مف النموذجالعالقة التي  ،تغير مستخدميف متوسط نسبة ال ،ـ 5111 

 

AV41 =AV91 (1+Rc/100)  
 

  MRI_96حسب موديؿ  5111المتوسط السنوي لميطوؿ المطري لعاـ : (5)الجدول رقم 

Station Name 

 

Average 

1961-1990 

(mm) 

Rate of 

Change 

( % ) 

Average 

Change 

(mm) 

Average 2041 

(mm) 

Lattakia 802.0 -5.4 43.3 758.7 

Hmmam 852.9 -5.4 46.1 806.8 

Safita 1130.9 -5.1 57.7 1073.2 
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Station Name 

 

Average 

1961-1990 

(mm) 

Rate of 

Change 

( % ) 

Average 

Change 

(mm) 

Average 2041 

(mm) 

Tartous 872.4 -5.1 44.5 827.9 

Tel Abiad 287.3 -5.4 15.5 271.8 

Jaraplus 324.0 -5.4 17.5 306.5 

Aleppo 329.5 -5.4 17.8 311.7 

Atheria 186.6 -5.4 10.1 176.5 

Meslmieh 330.8 -5.4 17.9 312.9 

Idleb 504.5 -5.4 27.2 477.3 

Hama 348.5 -5.4 18.8 329.7 

Salamiyh 305.3 -5.1 15.6 289.7 

Al Rastan 380.5 -5.1 19.4 361.1 

Homs 433.4 -5.1 22.1 411.3 

Dama Int. Air Port. 142.2 -5.1 7.3 134.9 

Mezzeh Air.Dam 200.3 -5.1 10.2 190.1 

Kharabo 161.6 -5.1 8.2 153.4 

Dara 265.6 -5.1 13.5 252.1 

Nabek 120.1 -5.1 6.1 114.0 

Serghayia 572.4 -5.1 29.2 543.2 

Qunetara 610.2 -5.1 31.1 579.1 

Sweida 357.7 -5.1 18.2 339.5 

Palmyra 134.2 -5.1 6.8 127.4 

Maskaneh 228.7 -5.4 12.3 216.4 

Deir Ezzor 157.2 -6.2 9.7 147.5 

Abuo Kamal 133.7 M،-5.0 6.7 127.0 

Raqqa 210.5 -5.4 11.4 199.1 

Al Tanf 105.0 -5.1 5.4 99.6 

Qoumishlie 435.1 -6.2 27.0 408.1 

Hassakeh 285.8 -6.2 17.7 268.1 

 (. الكوكب)سيناريوهات مختمفة باستعمال بيانات النموذج الدورة العامة " تنبؤ"تقدير  2.2
 

خمس درجات خط طوؿ  ،عمومات باستخداـ ىذه المقاربة رديئة جدابما أف مساحة الخمية لتحديد الم
المعمومات عمى المستوى ( توليد)فإنو مف الصعوبة بمكاف استكماؿ  ،وخمس درجات خط عرض 

البيانات اليومية لممناطؽ مف قاعدة ( إنقاذ)وىكذا كثفت جيود السترجاع  .األصغري في سورية
 ،وتقوـ عمى دراسات المحاكاة  ،IPCCمف قبؿ لجنة ( مخزنة)حفوظة قواعد ىذه البيانات م  IPCCالبيانات

 . التي تعتمد استخداـ نماذج المناخ العالمي
 قواعد البيانات ىذه تخزف البيانات عمى مستوى عالمي مف أجؿ سيناريوىات مناخية لغاية العاـ

 تمت إعادة  ،  IPCCكما طورت مف قبؿ فريؽ الػ  ،سيناريوىات تغير المناخ المتعددة .ـ 5111 
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النظر فييا وباليدؼ الرئيسي لمدراسة ليذا التقرير األولي لمبالغ الوطني وكاف ذلؾ بالسيناريوىات المناخية 
 .  A2،B2مف عائمة 

  تحت عائمة السيناريوA2، التأكيد سيكوف عمى قيـ العائمة  .ـ مختمؼ الخواص جدالسيكوف العا
وبموجب ىذا السيناريو فإف عدد سكاف  .حمية واليويات الثقافيةوالحفاظ عمى العادات والتقاليد الم

  .االقتصاديمع حصة أقؿ لمنمو  باستمرارالعالـ سوؼ يزداد 
  تحت عائمة السيناريوB2،  وتنوع أكثر في  ،تصؼ عالما متجانسا مع سرعة أقؿ  ،ومف جية أخرى

لموصوؿ  االجتماعية واالبتكاراتاعية مع تأكد قوي عمى المبادرات الجم" التكنولوجيا"تغير التقانات 
لـ مع تزايد مستمر في عدد سكاف العالـ إنو عا .أكثر مف الحموؿ العالمية ،حموؿ محمية  إلى

وبسرعة أقؿ و تنوع أكبر في تطور تغير التقانات أكثر مف  ،بمستويات متوسطة لمنمو االقتصادي
وسوؼ يركز  ،ى حفظ البيئة والعدالة االجتماعيةبينما يتوجو السيناريو أيضا إل .السيناريوىات األخرى

  .أيضا عمى المستويات المحمية واإلقميمية لمنمو
 

فإف نماذج المناخ  ،ومف أجؿ تقييـ اآلثار عمى المدى الطويؿ وعمى مستوى الكوكب في مئة السنة القادمة
وليذه  .دورة الرياح ،سياإلشعاع الشم ،اليطوؿ ،العالمي التي استخدمت لمحاكاة تغيرات درجة الحرارة

الدراسة فإف تسجيالت المحاكاة طويمة المدى لميطوؿ ودرجة الحرارة استمدت مف أربعة نماذج عددية ىي 
  .(Hadley)التالية مع تركيز رئيسي عمى النموذج العالمي لمركز ىادلي 

 

  نموذج ىادلي باسـالنموذج العالمي لمركز ىادلي المممكة المتحدة المعروؼ.  

 وذج المناخ العالمي لممركز الوطني لبحوث اليواء نم(NACR )ويعرؼ  .الواليات المتحدة
  .NCAR جنموذ باسـ

  نموذج مركز المناخ الكندي ويعرؼ بنموذجCCCMA.  

  ويعرؼ بنموذج  األستراليالنموذجCCSIRO.  
 

ورت مف قبؿ لجنة ىي السيناريوىات الرئيسية بيف جميع السيناريوىات التي ط B2و  A2السيناريوىات 
IPCC  فالسيناريوىاف يغطياف  .تغير المناخ" تنبؤات"معظـ نماذج المناخ العالمي لتقديرات ب استعممتوقد

في سورية في ىذا القرف وعمى ذلؾ فقد قدرت تغيرات اليطوؿ " المتنبأ بيا"معظـ تغيرات المناخ المقدرة 
عمى ىذيف .سوريةوذلؾ ل .ـ 1661-1631يف ب اليطوؿ لمفترةقيـ  إلى باالستنادـ  5111-5111بيف 

  .السيناريوىيف لدراسة درجة الحرارة واليطوؿ
 

  IPCCفي مركز بيانات الػ والمخزنة   GCMsبيانات لمخرجات النماذج العددية سمسمة  وباستعماؿ
 ولخطوط الطوؿ ،شماال (  ⁰05-⁰01) خطوط عرض ما بيف سمسمة البيانات الشيرية  اختيرت

ـ مف اجؿ المتوسط الشيري لدرجة  5111- 1631مف استخرجت  .مغطية سورية .شرقا(   ⁰05-⁰11) 
  .الطوؿالمذكور أعاله لخطوط العرض وخطوط مجاؿ الشبكة الحرارة واليطوؿ لجميع الخاليا التي تغطي 
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رة واليطوؿ لمفت .فقد قدر التغير في درجة الحرارة ،كفترة مرجعية  1661-1631قيـ معدؿ  وباستعماؿ
 مرجعيةكقيـ  1661 -1631لقيـ المعدالت المأخوذة مف  باالعتبارمع األخذ  ،ـ  5111-5111
 طبقت ىذه القيـ في خارطة لتبيف التغيرات في درجة الحرارة الشيرية .لممقارنة

مف أجؿ السيناريو  (54الشكؿ  إلى 52)والشكؿ  ، A2مف اجؿ سيناريو  (51الشكؿ  إلى 55الشكؿ )  
B2 )مف أجؿ السيناريو  (01الشكؿ  إلى 55الشكؿ ) ر في اليطوؿ عمى قاعدة شيرية والتغيA2 ، 
  : النتائج لخصت في الفقرة الجزئية التالية .B2مف أجؿ السيناريو  (05الشكؿ  إلى 01الشكؿ )و

 

 : التغير في درجة حرارة الهواء السطحية 3-2-1
و  A2عة ولكف النتائج استمدت فقط مف السيناريوىيف جميع النماذج األرب باستخداـبما أف التحميؿ قد تـ 

B2 ووجدت في ىذا الجزء ،النموذج العددي ىادلي وباستخداـ.  
 

 .A2السيناريو  3-2-1-1
 التغير في ،(3)والجدوؿ ( 55)كما بيف في الشكؿ المرجعية الفصمية  الفترةعف التغيرات يقـو عمى 

 :ىي كما يمي A2نموذج ىادلي مف أجؿ السيناريو  ادالحرارة في مواقع مختمفة قدرت باعتم درجة
 

-5111)-(5106-5111)التغيرات السنوية و الفصمية لدرجة حرارة اليواء الجاؼ خالؿ األعواـ : (6)الجدول رقم 
 HADCM3حسب ( 1661-1631)مع األخذ بعيف االعتبار المعدؿ الطبيعي لؤلعواـ ( 5141-5166)-(5136

Years Winter Spring Summer Autumn Annual 

2010-2039 0.8 : 1.0 0.7 : 1.1 1.2 : 1.9 1.1: 1.7 0.9 : 1.4 

2040-2069 1.8 : 2.2 1.8 : 2.6 2.6 : 4.4 2.2 : 3.0 2.1 : 3.0 

2070-2099 3.3 : 4.1 3.3 : 4.7 4.4 : 7.0 3.9 : 5.0 3.8 : 5.2 

 

 .م 2139-2111لمفترة   A2السيناريو 3-2-1-1-1
 ( 1.4) رة الصغرى الفصمية  سوؼ تزداد كما ىو متوقع درجة الحراC°  في الربيع بينما تزداد درجة

 .وىو متوقع في فصؿ الصيؼ °C( 1.6)الحرارة العظمى 
  ( 1.5)بيف  تختمؼالزيادة  فإففي الشتاءC°  ( 1.1)كقيمة دنيا في الساحؿ الغربي وC°  كقيمة

  .رقي في سوريةوالشماؿ الش ،الجنوب الشرقي  ،عظمى في الشرؽ 

  (  1.4)وفي الربيع تتراوح الزيادة مف الغربC° ( 1.1)الشرؽ  إلىC°. 

  ( 1.5)وفي الصيؼ تتراوح الزيادة مف الجنوب الغربيC° ( 1.6)الشماؿ الشرقي  إلىC°  

  ( 1.1)وفي الخريؼ تتراوح الزيادة مف الغربC° ( 1.4)الشماؿ الشرقي  إلىC° 
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  3333 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

   
 

   
 

 
  A2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لدرجات الحرارة لمسيناريو  :(23)رقم الشكل 
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  3434 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

 .م2169-2141 لمفترة  ،A2السيناريو  3-2-1-1-2
إف  .(3)والجدوؿ ( 50)كما بينت في الشكؿ  ة عمى القيـ الفصميةعف الفترة المرجعيالتبدالت الخاصة 

بنموذج ىادلي مف أجؿ السيناريو " التنبؤ بو" كما تـ توقعو المختمفة  المناطؽالتغير في درجة الحرارة في 
A2   ـ 5136-5111كما يمي بيف.  

 

   
 

   
 

 

  A2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لدرجات الحرارة لمسيناريو  :(24)رقم الشكل 
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  3535 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

  ( 1.5)االرتفاع األدنى في درجة الحرارة الفصميةC°  والربيع بينما المتوقع في الشتاء
 .في الصيؼ °C( 1.1)االرتفاع األعظمي 

  ( 1.5)في الشتاء يختمؼ تزايد درجة الحرارة مف قيمة دنيا بػC°  في الجنوب الغربي إلى قيمة
  .في الشماؿ الشرقي مف سورية °C( 5.5)عظمى بػ 

  ( 1.5)وفي الربيع الزيادة تتحوؿ بيفC°  ( 5.3)في الغرب إلىC° اؿفي الداخؿ والشم. 

  ( 5.3)وفي الصيؼ الزيادة تتحوؿ بيفC°  ( 1.1)في الجنوب الغربي إلىC°  في الشماؿ 

  ( 5.5)وفي الخريؼ الزيادة تتحوؿ بيفC°  ( 0.1)في الجنوب الغربي إلىC°  في الشماؿ 

 
 

  .م A2، 2171-2199السيناريو  3-2-1-1-3
التغير في درجة  ،(4)والجدوؿ ( 51)الشكؿ  والمبينة فيالفترة المرجعية الفصمية التبدالت الخاصة عمى 

ارتفاع  أدنىكما يمي  A2الحرارة في مواقع مختمفة كما قدرت بواسطة نموذج ىادلي مف اجؿ السيناريو 
متوقع  °C( 4.0)في الشتاء والربيع بينما اكبر ارتفاع ىو  °C( 0.0)متوقع في درجة الحرارة الفصمية 

  .في الصيؼ

 ( 0.0)اع درجة الحرارة مف قيمة دنيا في الشتاء يختمؼ ارتفC°  قيمة عظمى  إلىفي الغرب
(1.1 )C° في شرؽ سورية. 

  (0.0)ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مف فأففي الربيعC°   (1.4)إلىفي الغربC° في المركز.  
  (1.1)ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مف فأففي الصيؼC°  (4)إلىفي الجنوب الغربيC°  في

  .قيالشماؿ الشر 
  ( 0.6) ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مف فأففي الخريؼC°  (2.1)إلىفي الجنوب الغربي C°  في

  .الشماؿ الشرقي
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  3636 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

   
 

  
 

 

  A2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لدرجات الحرارة لمسيناريو  :(25)رقم الشكل 
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  3737 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

  .B2السيناريو  3-2-1-2
 ،(4)والجدوؿ ( 52)المبنية في الشكؿ  الفصميةالفترة المرجعية ة عمى التبدالت الخاص إلىبالنظر 

كما   B2و يالتغير في درجة الحرارة في مواقع مختمفة كما وردت بواسطة نموذج ىادلي مف أجؿ السينار 
  .ـ(5166 – 5111) يمي بيف
 

-5111)-(5106-5111)األعواـ التغيرات السنوية و الفصمية لدرجة حرارة اليواء الجاؼ خالؿ : (7)الجدول رقم 
 HADCM3حسب ( 1661-1631)مع األخذ بعيف االعتبار المعدؿ الطبيعي لؤلعواـ ( 5141-5166)-(5136

Years Winter Spring Summer Autumn Annual 

2010-2039 1.0 : 1.3 0.8 : 1.2 1.1 : 2.5 1.2 : 1.8 1.1 : 1.7 

2040-2069 1.5 : 1.9 1.1 : 1.8 2.1 : 3.6 1.7 : 2.1 1.6 : 2.4 

2070-2099 2.5 : 2.8 2.4 : 3.2 3.4 : 5.1 3.0 : 3.6 2.8 : 3.8 

 

 .م B2، (2111-2139) السيناريو 3-2-1-2-1
 (1.5)رجة الحرارة الفصمية متوقع لد ارتفاع أدنىC° بينما أكبر ارتفاع ىو ، في الربيع 

 (5.2 )C°  الصيؼمتوقع في.  

 (1.1)ة الحرارة مف قيمة دنيا في الشتاء يختمؼ ارتفاع درجC°  قيمة  إلىفي الجنوب الغربي
  .في شماؿ سورية °C(1.0)عظمى 

  (1.5)ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مف  فأففي الربيعC°  (1.5) إلىفي الغرب C°  في المركز
  .مف سورية والشماؿ

  (1.1)ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مف فإففي الصيؼ°C  (5.2)ىإلفي الجنوب الغربي°C  في
  .الشماؿ الشرقي

  ( 1.5)ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مف  فإففي الخريؼC°  إلىفي الجنوب الغربي 
 (1.5 )C° في الشماؿ الشرقي.  
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  3838 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

    
 

    
 

 

  B2 - Hadley Modelلسنوية لدرجات الحرارة لمسيناريوالتغيرات الفصمية وا :(26)رقم الشكل 
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  3939 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

 .مB2، (2141-2169 )السيناريو  3-2-1-2-2

   
 

   
 

 

 B2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لدرجات الحرارة لمسيناريو  :(27)رقم الشكل 
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  4141 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

  (1.1) أدنى ارتفاع متوقع في درجة الحرارة الفصميةC°  بينما أكبر ارتفاع متوقع ،في الربيع
(0.3 )C° في الصيؼ. 

 (1.2)رة مف قيمة دنيا في الشتاء يختمؼ ارتفاع درجة الحراC°  في الجنوب الغربي إلى قيمة
 .في شماؿ شرؽ سورية °C( 1.6)عظمى 

  (1.1)في الربيع فإف ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مفC°  ( 1.5)في الغرب إلىC°  في المركز
 . والشماؿ

 (5.1)في الصيؼ فإف ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مفC° في الجنوب الغربي إلى 
 (0.3 )C° في الشماؿ الشرقي. 

  (1.4) في الخريؼ فإف ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مفC° في الجنوب الغربي إلى 
 (5.1 )C° في الشماؿ الشرقي. 

 

 م B2، (2171-2199 )السيناريو  3-2-1-2-3
 ( 5.1)ارتفاع متوقع في درجة الحرارة الفصمية  أدنىC°  بينما أكبر ارتفاع متوقع ،في الربيع

(2.1 )C° الصيؼ في. 

  ( 5.2)في الشتاء يختمؼ ارتفاع درجة الحرارة مف قيمة دنياC°  قيمة  إلىفي الشماؿ الغربي
 .في الشماؿ الشرقي سورية °C( 5.5)عظمى 

  ( 5.1)في الربيع فإف ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مفC°  (  0.5) إلىفي الغربC°  في المركز
  .والشماؿ

  ( 0.1)ة يتحوؿ مف في الصيؼ فإف ارتفاع درجة الحرارC° في الجنوب الغربي إلى 
 (2.1  )C° في الشماؿ الشرقي. 

  ( 0.1)في الخريؼ فإف ارتفاع درجة الحرارة يتحوؿ مفC°  في الجنوب الغربي إلى 
(0.3 )C° في الشماؿ الشرقي.  
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  4141 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

   
 

   
 

 
 

 B2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لدرجات الحرارة لمسيناريو  :(28)رقم الشكل 
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  4242 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

 التغير في الهطول  3-2-1
نموذج ىادلي بيف  باستخداـتمثؿ التغيرات الفصمية كما قدرت ( 5)والجدوؿ ( 01-56-55)األشكاؿ 

( 00)ظير الشكؿ يبينما ( 01)مبينة في الشكؿ ( A2)التغيرات بموجب السيناريو  .ـ( 5111-5111)
 .ة في المقاطع التاليةمصحتسي الضوء عمى النتائج الموقد الق .(B2)التغيرات بموجب السيناريو 

 

-5111)-(5106-5111)التغيرات السنوية و الفصمية لدرجة حرارة اليواء الجاؼ خالؿ األعواـ : (8)الجدول رقم 
 HADCM3حسب ( 1661-1631)مع األخذ بعيف االعتبار المعدؿ الطبيعي لؤلعواـ ( 5141-5166)-(5136

Years Winter Spring Summer Autumn Annual 

2010-2039 3.0 : -12.0 3.0 : -8.0  4.0 : -4.0 -4.0  : -16.0 -2.0 : -40.0 

2040-2069 -6.0 : -22.0 -3.0  : -22.0 4.0 : -6.0 -4.0  : -28.0 -20.0 : -60.0 

2070-2099 -16.0 : -34.0 -6.0 : -38.0 14.0 : -12.0 -6.0 : -40.0 -6.0 -34.0 

 

 .A2 السيناريو 3-2-2-1
 

 .مA2 (2111-2139) السيناريو 3-2-2-1-1
 ينما  ،سطممـ كمتو  (0)في كمية اليطوؿ  الزديادتعرض تسوؼ  ةالجنوبي المنطقة إففي الشتاء ف

ممـ ( 15)يتوقع لميطوؿ أف يتناقص في الشماؿ الغربي والشماؿ الشرقي بالقرب مف تركيا 
 .ممـ( 11)اقص في المركز والساحؿ فمف المتوقع التن أما

  وقد يكوف ،الية الشرقيةالشمالية والشم المنطقةخالؿ الربيع سيكوف ىناؾ تناقص في اليطوؿ في
( 5) بمقدار يزداد اليطوؿ أفالغربية والداخمية فمف المتوقع المناطؽ أما في .ممـ (2)التناقص

  .ممـ

  ة والساحمية والجنوبيةالغربي اطؽالمنفي ( ممـ 5)خالؿ الصيؼ مف المتوقع زيادة في اليطوؿ، 
  .الشمالية المناطؽوتناقص في 

 باستثناء تناقص  ،خالؿ الخريؼ مف المتوقع تناقص في مجموع اليطوؿ في أكبر جزء مف سورية
  .ة المجاور لتركياالشمالي المناطؽممـ في ( 2-13)
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  4343 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

   
 

  
 

 

  A2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لميطوؿ لمسيناريو  :(29)رقم الشكل 
 

 .م A2 (2141-2169)السيناريو   3-2-2-1-2
  ممـ( 55-3)اليطوؿ مف المتوقع أف يتناقص في الشتاء.  

  الجنوبية  لمناطؽتؤثر عمى الساحؿ الغربي واممـ (5)خالؿ الصيؼ مف المتوقع أف يزداد اليطوؿ
  .الشمالية الشرقية المناطؽممـ في ( 0)يتناقص  أفومف المتوقع 
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  4444 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

  سوريةمف  اكبر جزءفي اليطوؿ عاـ في مجموع خالؿ الخريؼ مف المتوقع تناقص، 
  .لتركيا ةالمجاور  ةالشرقي ةالشمالي المناطؽفي ممـ (53-1)ناء تناقص باستث

   
 

  
 

 

 A2- Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لميطوؿ لمسيناريو  :(31)رقم الشكل 
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  4545 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 

 .مA2، (2171-2199)السيناريو   3-2-2-1-3

  
 

     
 

 
 A2 - Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لميطوؿ لمسيناريو  :(31)رقم الشكل 

 

 ممـ( 01-13)مف المتوقع أف يتناقص اليطوؿ  ،في الشتاء. 

 ممـ(05-3)ىناؾ تناقص في اليطوؿ المتوقع  ،خالؿ الربيع. 

  عمى الساحؿ الغربي والمنطقة الجنوبية ممـ(11)خالؿ الصيؼ المتوقع أف يزداد اليطوؿ .
  .ممـ في المناطؽ الشمالية الشرقية( 15)وتناقص متوقع في اليطوؿ 
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  4646 تقييم حساسية قطاع المناخ في سورية
 

 باستثناء  ،مف المتوقع تناقص عاـ في مجموع اليطوؿ في اكبر جزء مف سورية ،في الخريؼ
 . ممـ في اإلقميـ الشمالي الشرقي المجاور لتركيا (11-3)تناقص 

 

 .B2و السيناري 3-2-2-2
-5111)-(5106-5111)التغيرات السنوية و الفصمية لدرجة حرارة اليواء الجاؼ خالؿ األعواـ : (9)الجدول رقم 

 HADCM3حسب ( 1661-1631)مع األخذ بعيف االعتبار المعدؿ الطبيعي لؤلعواـ ( 5141-5166)-(5136
Years Winter Spring Summer Autumn Annual 

2010-2039 4.0 : -6.0 4.0 : -10.0 8.0 : -8.0 -4.0 : -20.0 -8.0 : -44.0 

2040-2069 -11.0 : -18.0 7.0 : -7.0 9.0 : -5.0 -3.0 : -17.0 -8.0 : -49.0 

2070-2099 -12.0 : -18.0  -6.0 : -28.0 10.0 : -12.0 -2.0 : -28.0 -25.0 : -75.0 

 

 .مB2 (2111-2139) ،السيناريو 3-2-2-2-1
 ممـ(  1)وأف يتزايد  ،ممـ( 3)متوقع أف يتناقص اليطوؿ مف ال ،في الشتاء. 

 ممـ ( 11)وتزايد  ،ممـ( 11)ىناؾ تناقص في اليطوؿ المتوقع  ،خالؿ الربيع 

 والمناطؽممـ تؤثر عمى الساحؿ الغربي (5)مف المتوقع أف يزداد اليطوؿ  ،خالؿ الصيؼ 
  .الية الشرقيةالشم المناطؽممـ في ( 5)وتناقص متوقع في اليطوؿ . الجنوبية

 باستثناء  ،مف سورية اكبر جزءمف المتوقع تناقص عاـ في مجموع اليطوؿ في  ،في الخريؼ
  .المجاور لتركيا ةالشرقي ةالشمالي المنطقةممـ في (51-1)تناقص 

 
 .ـB2 ،(5111-5136)السيناريو  0-5-5-5-5
 ممـ( 15- 3)مف المتوقع أف يتناقص اليطوؿ  ،في الشتاء. 

 ممـ ( 6)وتزايد  ،ممـ(  4)ىناؾ تناقص في اليطوؿ المتوقع  ،عخالؿ الربي 

 ممـ تؤثر عمى الساحؿ الغربي والمنطقة ( 6)مف المتوقع أف يزداد اليطوؿ  ،خالؿ الصيؼ
 .ممـ في المنطقة الشمالية الشرقية( 2)وتناقص متوقع في اليطوؿ  . الجنوبية

 باستثناء  ،في أكبر جزء مف سورية مف المتوقع تناقص عاـ في مجموع اليطوؿ  ،في الخريؼ
 .ممـ في المنطقة الشمالية الشرقية المجاور لتركيا( 14-0)تناقص 
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 A2- Hadley Modelالتغيرات الفصمية والسنوية لميطوؿ لمسيناريو  :(32)رقم الشكل 
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  A2 - Hadley Model التغيرات الفصمية والسنوية لميطوؿ لمسيناريو :(33)رقم الشكل 

 

  .مB2 (2171-2199)السيناريو  3-2-2-2-3
 ممـ (15-15)مف المتوقع أف يتناقص اليطوؿ  ،في الشتاء. 

 ممـ ( 55-3)ىناؾ تناقص في اليطوؿ المتوقع  ،خالؿ الربيع . 

 المناطؽممـ تؤثر عمى الساحؿ الغربي و  (11)مف المتوقع أف يزداد اليطوؿ  ،خالؿ الصيؼ 
  .الشمالية الشرقية المناطؽممـ في ( 15) وتناقص متوقع في اليطوؿ .لجنوبيةا
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  في الخريؼ، مف المتوقع تناقص عاـ في مجموع اليطوؿ في أكبر جزء مف سورية، باستثناء
 .ممـ في المنطقة الشمالية الشرقية المجاور لتركيا(55-5)تناقص 

 

   
 

   
 

 

 A2 - Hadley Modelية لميطوؿ لمسيناريو التغيرات الفصمية والسنو  :(34)رقم الشكل 
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 : والتوصياتالتقييم والتكيؼ  4
 

 : إقامة مركز وطني لممعمومات لتغير المناخ 4-1
مف أجؿ جرد تاـ ومالئـ لغازات الدفيئة  ،أساسيةو مناسب بنوعية جيدة وشاممة  تقييـى لإلموصوؿ 

GHG، فإف المعمومات الالزمة ليذا النوع مف  ،وتقييـ القابمية وتحميؿ التخفيؼ في الوقت الحاضر
لذلؾ فإف مركزا . موزعة بيف عدة ىيئات محمية وغالبا توجد صعوبة في الحصوؿ عمييا ،التقييـ

مركزية مفتاح  ةساعد في توجيو الحصوؿ عمى المعمومات بواسطيلمعمومات تغير المناخ سوؼ 
 :يقاـ المركز سوؼ يضع آلية لمتالي حالما .تنفيذيةوتحت إشراؼ لجنة  ،واحدالبيانات في مكاف 

  نشاء   .التقاريرتجميع البيانات وا 

 التدريب عمى طرائؽ وتقانات تجميع البيانات.  

 دعداد إ   .لتغطية فجوات البياناترتيا االتقارير وا 

  تكامؿ بيانات تغير المناخ يحتاج في مجموعات التقارير النظامية في المعاىدات ذات
  . الصمة

ز معمومات وقاعدة بيانات شبكية مصممة بشكؿ جيد ييسر كثيرا الوصوؿ إلى إف إقامة مرك
 . يياوالحفاظ عم بيانات المناخ

 

 .فجوات البحوث والحاجات 4-2
فما زاؿ  ،عمى الرغـ مف الجيود والمشاريع التي بذلت وتمت في سورية في حقؿ تغير المناخ 

تحتاج  .أف تغطى في المستقبؿ القريب يوجد الكثير مف الفجوات البحثية والحاجات التي يجب
  :بحوث المناخ إف تؤسس لثالث قضايا أساسية

 بشكؿ عاـ عمـ المناخ . 

 اآلثار المحتممة لتغيرات المناخ.  

 سياسات التخفيؼ ومقاييس التكيؼ لتحقيقيا.  

 : وعمى ذلؾ فإف فجوات البحوث يمكف أف تبيف في المساحات الرئيسية التالية
 

 :المناخت صمة بعمم بحوث ذا 4-2-1
توجد حاجة ممحة لتحديث القدرات السورية لفيـ أفضؿ لتغير المناخ والطبيعة الفعمية آلثاره مف 

  .والمحميخالؿ تخصيص برنامج لبحث عممي ييدؼ إلى تطوير نموذج لتغير المناخ اإلقميمي 
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 : قطاع االستشعار عن بعد 4-2-1-1
 ير المناخ تحدد االحتياجات التالية في مجاؿ تغ

 تحديث التجييزات والبرامج. 

  التقارير" بناء القدرات في حقؿ النمذجة والتنبؤ." 

 تطوير قاعدة البيانات العامة في أنماط المناخ.  
 

 : قطاع األرصاد الجوية 4-2-1-2
 :العامة لؤلرصاد الجوية المجاالت التالية لمبحث بحسب أولوياتياالمديرية  تحتاج
  العالميأنظمة رصد المناخ. 

  األرضيأنظمة الرصد. 

 أنظمة رصد المحطات العالمية. 

وأكثر مف ذلؾ فإف المديرية العامة لؤلرصاد الجوية تحتاج إلى بناء القدرات بما يتضمف تدريب 
تعامؿ مع الجامعات وبناء شبكة الفريؽ العاـ عمى استخداـ التجييزات المرتبطة بالتوابع الصنعية 

  .نظمة العالمية لؤلرصاد الجويةالم ،الوطنية والعالمية
 

 :البحوث ذات الصمة باآلثار الممكنة لتغير المناخ 4-2-1-3
فما زالت  ،عمى الرغـ مف أف عدة دراسات قد أنجزت لتأكد عمى اآلثار السمبية لتغير المناخ 

 . ىناؾ حاجة ممحة لفيـ أفضؿ آلثاره المحتممة عمى قطاعات محددة في سورية
 بحث متكامل: 

ولذلؾ توجد حاجة كبيرة لبحث  ،واحدمعظـ دراسات فيـ تغير المناخ كانت ذات بعد إف 
 ،الداخمية الغربية الساحمية والمنطقةمتكامؿ يحدد معدؿ آثار تغير المناخ في المنطقة 

  .عمى الموارد المائية وصحة اإلنساف
 

 .آثار تغير المناخ عمى الموارد المائية 4-3
تبدأ  أفيجب المناخ والمركز الوطني لمبحوث المائية  مركز أبحاث تغيرية و مبيئالييئة العامة لمعا 
 :قضايا التالية كأفضمية بحثيةبال

واالجتماعية  ،االقتصادية ،الفيزيائية ،المائية  ،توصيؼ وتقييـ لمعناصر المختمفة  -
 .مع الزمف ياتتبدالالحساسة لتغير المناخ في األحواض المائية وتقدير 

 .سيناريوىات تغير المناخ عمى جميع تدفؽ األنيار محاكاة آثار -

 .التقييـ الكمي لآلثار ذات الصمة بالموارد المائية والمخزوف المائي في جميع األحواض -

 .ومقاييس التكيؼ مع تغير المناخ( الكامف)توصيؼ الضبط الذاتي  -
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 :البحوث المائية المطموبة
  .المائيةتطور نماذج المناخ اإلقميمي بالنسبة لؤلحواض  -

 ".الييدرولوجية"ربط نماذج تغير المناخ بالنماذج المائية  -

ظيار وتقيـ تغيرات المناخ  ،إقامة شبكة بيئية ومناخية إقميمية تمكف مف تجميع البيانات  - وا 
  .واآلثار الممكنة داخؿ سورية وفي دوؿ األحواض المجاورة

 ،التبخر ،درجة الحرارة،يطوؿ ال ،إقامة قاعدة بيانات لبيانات األرصاد الجوية متضمنة -
  .التبخيرية لممحاصيؿ" الحاجة " الطمب 

 ".الكامنة"اختبار نماذج الحركة اإلقميمية لالستخدامات الذاتية  -

وتغبر نوعية المياه في الطبقات الصخرية الرقيقة الحاممة  ،البحردراسة وتقييـ تسرب مياه  -
  .لممياه في المناطؽ الساحمية

والتدريب مع العمؿ عمى الموضوع وتأميف " األكاديمي"جامعي تشجيع التدريب ال -
 ،قصيرةدورات  ،والخارجيةالمساعدات التخصصية مف خالؿ الخبرات التقنية المحمية 

  .العمؿ و ورشات ،والحمقات الدراسية
 

 قطاع الموارد المائية 4-4

 : ليةنقترح التوصيات التا ،در لتطوير التكيؼ ومقاييس التخفيؼ ألنظمة الموا
فير و وضع وت ،اليدؼ الرئيسي ليذه التوصية: تقيـ آثار تغير المناخ عمى الموارد المائية -

نشاطات في  .وتنمية الموارد البشرية في موضوع تغير المناختدريب  ،التجييزات
مراقبة جودة المياه بالمخابر  ،تتضمف إقامة مركز متخصص لمحاسباتالمشروع 
قامة تدريبات طويمة األمد إضافة .والمكتبة ،والتجييزات  ،إلى تنظيـ ورشات عمؿ وا 

والوصوؿ إلى عالقة مع تغير المناخ  .بحالة مناسبة مف فف التقانة. وقصيرة األمد معا
 . وتقييـ حساسية الموارد المائية

: وتقييـ ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي لمعيد البحوث الساحميةالتقانة لمراقبة نقؿ  -
تحديث إمكانات مركز البحوث الساحمية مف خالؿ  ،مشروع التوصيةاليدؼ الرئيسي ل

وبيذا  .نقؿ التقانة لمواجو التحديات المتوقعة بارتفاع مستوى سطح البحر العالمي
ة حديثة الالمراجع .فإف تجييزات متقدمة لتسجيؿ الظواىر شيء أساسي ،المجاؿ

لمستوى سطح الحبر وأيضا والتغيرات النسبية  ،تقانات تقدير المدى الطويؿ نسبيال
  . تقدير آثارىا في المناطؽ الداخمية
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