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 خالصةلا
ً في تطویر االقتصاد لمختلف دول العالم،  ً ورئیسیا تؤدي األرصاد الجویة دوراً حیویا

التي یمكن أن تستفید منھا في العدید من التطبیقات مثل صید األسماك، والزراعة، والنقل 

بحري، واالتصاالت، وإنتاج الطاقة، والسیاحة، وإدارة الجوي، والبناء، والنقل البري وال

السدود، والتحكم في المیاه، والصناعة. وقد تم أنشاء نظام عالمي متكامل من المحطات األرضیة 

والسفن البحریة وأألقمار الصناعیة لمراقبة الجو وتبادل المعلومات عنھ بشكل منتظم. ونتیجة 

 في البحوث العلمیةت لحاجة الماسة لھذه البیانالالنوائیة وبسبب للتقدم العلمي في انظمة البیانات ا

متعددة مختصة لجمع المعلومات وانشاء قاعدة بیانات متكاملة. حیث تقوم  ظھرت مراكز بحثیة

ھذه المراكز بدراسة حالة الغالف الجوي  والعوامل االنوائیة , ومن اھم العوامل األنوائیة ھي 

ارتباطات  واسعة  مع بقیة العناصر االنوائیة من ضغط ورطوبة حیث أن لھا  درجة الحرارة

 وریاح وامطار. 

دراسة مدى تقارب بیانات المعدل الیومي لدرجة الحرارة لمدینة بغداد  تم في ھذا البحث

) ولشھري (كانون الثاني وتموز) لھیئة االنواء الجویة والرصد الزلزالي 2010-2005لالعوام (

مواقع العالمیة من شبكة االنترنت حیث تم مقارنتھا مع كل من: المركز العراقیة مع بعض  ال

 European Centre for Medium-Rangeاألوروبي للتنبؤات الجویة المتوسطة المدى (

Weather Forecasts - ECMWF )) وكذلك خدمة الطقس تحت األرض (Weather 

Undergroundت عن الطقس في الوقت الحقیقي ) ھي خدمة الطقس التجاریة التي تقدم معلوما

 with thresholdباالعتماد على اسلوب  المطابقة وفق معیار معین (   .عبر اإلنترنت)

matchingالب (ت)). تم تصمیم برنامج المقارنة في برنامج الماMATLAB ألیجاد نسب (

بیانات ) اعطا تقاربا اكثر لWeather Undergroundالتقارب، حیث بینت النتائج ان موقع (

 ).ECMWFمن المركز االوربي ( ةھیئة االنواء الجویة والرصد الزلزالي العراقی
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Abstract 
The weather meteorology play a vital and key role in developing the economy of 

the various countries of the world, which can benefit them in many applications, such 
as fishing, agriculture, air transport, construction, land and sea transportation, 
communications, energy production, tourism, management of dams and water 
control, and industry. The establishment of an integrated global system of ground 
and sea stations and Satellites has been done to monitor the atmosphere and to 
exchange the data in a regular way. And as a result of the scientific progress in 
meteorological data systems and because of the urgent need for this data in the 
scientific research, multiple specialized research centers appeared to collect data and 
establish an integrated database, In which these centers study the state of the 
atmosphere and the meteorological parameters, and the temperature considered as 
one of the most important parameters where it has an extensive connections with the 
other meteorological parameters of pressure, humidity, winds and rain. 

This paper study the proximity range of the daily average data of the temperature 
for Baghdad city for the years (2005-2010) and for the months of January and July, 
acquired from the Iraqi Meteorological Organization and Seismology (IMOS), in 
which it is compared with data from the European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) and Weather Underground site, that gives information 
about the weather in real time through the Internet. This was done by an approach of 
matching the data with the threshold. A MATALB program was designed for the 
comparison to find the proximity range, where the results show that the data acquired 
from “Weather Underground” site was more proximate than the data acquired from 
the ECMWF site when comparing both with the data from (IMOS). 

 المقدمة  -1
یتألف المناخ من مجموعة من العناصر أھمھا درجة الحرارة والضغط الجوي والریاح 

واألمطار وغیرھا. وتقوم محطات األرصاد في جمیع أنحاء العالم بقیاس ھذه العناصر باستمرار 

بواسطة أجھزة خاصة، ثم تنشر متوسطاتھا ومعدالتھا الیومیة والشھریة والسنویة. تخضع 

المناخ لعوامل متعددة ھي السبب في اختالف كل منھا من منطقة إلى أخرى. وتعتبر عناصر 

تضاریس المكان، وبعده أو قربھ عن البحر، وموقعھ بالنسبة لخط العرض من أھم العوامل التي 

تؤثر في عناصر مناخھ، والتي تؤدي إلى اختالف ھذه العناصر كثیًرا أو قلیًال عنھا في أماكن 

افة إلى خضوع العناصر المناخیة لتأثیر العوامل المذكورة؛ فإن بعض ھذه أخرى، وباإلض

العناصر قد یؤثر في بعضھا اآلخر بطریقة متشابكة ومعقدة؛ فالضغط الجوي ھو الذي یتحكم في 
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اتجاه الریاح وسرعتھا وما یتبع ذلك من تأثیر على درجة الحرارة ومظاھر التكثف، كما أن 

 ا على الضغط الجوي وحركة الھواء. درجة الحرارة تؤثر بدورھ

المتغیرات  بذلت العدید من المحاوالت لبناء معدات قیاس لكافة القرن الخامس عشر منذ

ھذه انطلقت في منتصف القرن الخامس عشر وھي على  أجھزة القیاس .في الغالف الجوي

القرن السابع  ح، ومقیاس الرطوبة. وقد شھدالتوالي، مقیاس المطر، ومقیاس شدة الریا

– لجالیلیو المحرار أو درجة الحرارة ومقیاس -البارومتر– الضغط ظھور مقیاس عشر

تطور مقیاییس درجة الحرارة  القرن الثامن عشر ، في حین شھد-الثرمومتر

ر عن بعد، تم تطویر أدوات جدیدة لالستشعا القرن العشرین وفي .ومئویة فھرنھایت إلى

للرصد الجوي، التي قامت بتوفیر بیانات أفضل على الصعیدین  واألقمار الصناعیة الرادار مثل

 اإلقلیمي والعالمي.

تنقسم األجھزة المستخدمة حالیًا في قیاس العناصر المناخیة إلى قسمین رئیسیین: القسم 

غیره، وھي تشمل كل أنواع  األول ھي أجھزة تقرأ نتائج القیاس علیھا بواسطة الراصد أو

الترمومترات، والبارومترات، والھیدرومترات "أجھزة قیاس المطر" والھیجرومترات "أجھزة 

قیاس الرطوبة" وغیرھا، اما أالجھزة الثانیة فھي أجھزة تسجیل أوتوماتیكیة، وفیھا تسجل نتائج 

ھذه األجھزة أنھا تسجل القیاس باستمرار على خرائط خاصة بالرسم البیاني، ومن أھم ممیزات 

خط سیر العنصر في كل ساعة ودقیقة، وأن نتائجھا تحفظ عادة في سجالت خاصة یمكن 

االستفادة بھا في أي وقت، ومن أشھرھا أجھزة قیاس الصغط الجوي، ودرجة الحرارة، 

 واألمطار، والرطوبة، كما سنبین فیما بعد.

لھا من تأثیر مباشر وغیر مباشر  تعد درجة الحرارة أھم عنصر من عناصر المناخ لما

أن لدرجة   ، حیث تبینعلى الظواھر الجویة كافة الى جانب تأثیراتھا المختلفة على الحیاة

الحرارة ارتباطات واسعة مع بقیة العناصر االنوائیة من ضغط ورطوبة وریاح وامطار وغیرھا 

میزة لمظاھر سطح االرض. والتي لھا تأثیر في اضفاء اشكال م ومن العناصر االسـاسیة  للج

 . ]1,2 [وتعتبرالشمس ھي المصدرالرئیسي للحرارة بالنسیة لالرض

تقاس درجة الحرارة باستخدام موازین حرارة (ثرمومترات) متنوعة (میزان الحرارة 

الجاف میزان الحرارة الرطب میزان الحرارة العظمى ومیزان الحرارة الصغرى ), ومسجل 

اف). ان جھاز قیاس درجة الحرارة (المحرار) أو(الثرمومیتر) یوضع درجة الحرارة (الترموغر

في صنادیق خشبیة على ارتفاع ال یقل عن متر ونصف جید للتھویة وال تصل الیھ اشعة الشمس 

ویكون القیاس بالدرجات. توجد عدة انواع من المحاریر لكل نوع منھا اھمیة خااصة ومنھا ماھو 

 ]:3الى درجات فھرنھاتیة وھي كما یلي [مقسم الى درجات مئویة ومنھا 
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 المحرار الزئبقي العاادي                                                                                .1
 محرار النھایة العظمى  .2
 محرار النھایة الصغرى  .3
 محرار المستودع المبلل .4
 المحاریر الزجاجیة ذات السائل .5
 رمو كوبل)المزدوج الحراري (الث .6
 المحایر البالتینیة .7
 الثرموستور .8

 

ً قیاس لدرجة الحرارة عن طریق االقمار الصناعیة بألعتماد على األشعة تحت  وھناك ایضا

 الحمراء. 

لتنتج   والمناخیة بجمع البیانات من الظواھر الجویة  االستشعار عن بعد تقوم أجھزة

ع بیانات عن الغالف الجوي من الحقا المعلومات الجویة. كل أجھزة االستشعار عن بعد تجم

بعد –مواقع یصعب الوصول إلیھا، في العادة، ویتم تخزین البیانات في األجھزة في ذات الموقع 

الحصول علیھا مباشرة وبشكل آلي. ورغم  توفر العدید من المراكز لتزوید بیانات الطقس محلیا 

خلل او الصیانة ألجھزة القیاس كما وعالمیا الى انھ في بعض االحیان قد تتعرض للفقدان نتیجة ال

قد تكون قراءات األجھزة فیھا اخطاء لذا فأن ھذا البحث یھدف من لسد النقص في القراءات 

المفقودة في ھیئة االنواء الجویة والرصد الزلزالي العراقیة من خالل ایجاد افضل موقع عالمي 

 ت.للبیانات االنوائیة مقارب لھا وذلك لسد النقص في البیانا

) مع Undergroundو ( )ECMWFوفي ھذه الدراسة تم اختیار موقعین ھما الـ (

)، وكان الھدف من ھذه  (IMOSالھیئھ العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي العراقیة 

الدراسة حل المشاكل التي تواجھ الھیئة العراقیة في حالة عدم وفرة المعلومات (ضیاع او فقدان) 

 االمكان استمداد المعلومات لدرجات الحرارة من الموقع االقرب للھیئھ.معلومات، حیث  ب

 

 مصادر بیانات الرصد الجوي -2
بمراقبة التغییرات الجویة ورصد ھنالك العدید من المواقع العالمیة المتخصصة 

التغییرات المناخیة صورة مستمرة والتي توفر قاعدة بیانات ضخمة تستخدم للتنبؤات الجویة. 

 فیما یلي ثالثة مصادر لبیانات الرصد الجوي المھمة بالنسبة للبیانات الجویة العراقیة:

 )(IMOSة نواء الجویة والرصد الزلزالي العراقیألالھیئھ العامة ل 2-1
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من قبل 1923ھي المصدرالرئیسي لبیانات الطقس في العراق. وقد انشات في عام 

مختلف انحاء العراق  منتشرة فيمحطات الرصد الجوي من شبكة  . تضم الھیئةالقوات البریطانیة

وتعمل جمیعھا بصورة  )محطات في اقلیم كوردستان 9محطة عاملة اضافة الى  40 (حوالي

لیوم وترسل الرصدات الجویة الى قسم التنبؤ الجوي في مطار بغداد ساعة في ا 24مستمرة 

، والسلمان) وجمیع ھذه المحطات 160الدولي اضافة الى ثالثة محطات متوقفة في ( سامراء، ك

 األقمار صور استالم منظومة نصبت  قدو .WMOمثبتة في المنظمة العالمیة لالرصاد الجویة 

 .وھي مصدرالرئیسي للبیانات في ھذا البحث )VSAT( التاالتصا بمنظومة ومزودة الصناعیة
[7,8]. 

 )ECMWF( المدى المتوسطة الجویة للتنبؤات األوروبي المركز 2-2
 المتوسطة الجویة التنبؤات أفضل ویعطي المھمة المراكز العالمیة من ھذا المركز یعد

 مبیوتروك لى نظامیحتوي ع، و1975 ھذا المركز سنة تم تأسیسأیام).  8 إلى 3 المدى(من

 التنبؤات كما یمتاز بتوفیر، بالطقس العددي التنبؤ لبیانات العالم في أرشیف یضم أكبرو مركزي

 .[9,10,11]بأستخدام طرق قیاس مختلفة دقة، األكثر المدى المتوسطة العالمیة الجویة

 Undergroundبیانات الموقع  2-3
، مع www.wunderground.comلرسمي ،  صدر او انطلق الموقع ا1995بدء الموقع عام 

التنبوات الیومیة والحالة الساعیة. ثم بدء بالتطور حیث وضعت الشبكات المتنامیة ومحطات 

الطقس الشخصیة التي ھي األكبر من نوعھا وحیث وتوفر قدرة فریدة على توفیر أكثر التنبؤات. 

 وایضا تم استخدم بیانات الرادار وربطھا باألقمار الصناعیة .

Weather Underground web site   وھو عبارة عن موقع للتنبوء عمومي للمشاھدات

في العالم. ثالثون سنة في المتوسط من مالحظات  السطحیة لمعظم محطات الرصد الجوي

 .الطقس تستخدم لتحدید مناخ السائد لمحطة أو لموقع

 طریقة العمل   -3 

 البیانات المستخدمة  3-1
-2005یومي لدرجات الحراره لشھر تموز وكانون الثاني للفتره من استخدمت المعدل ال

لمدینھ بغداد للمواقع التالیھ ( الھیئھ العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي  2014

) للتنبوء بلطقس و بیانات ECMWF, بیانات الموقع االوربي (imosالعراقیھ
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 matching with(.كما في طریقة المطابقة  weather undergroundالموقع

threshold( .وقد تم اعداد برنامج بلغة ماثالب لحسابھا 

 النتائج والمناقشة 3-2
) بین بیانات ھیئة with threshold matchingالمطابقة مع معیار معین ( تمت الدراسة في ھذه

االنواء الجویة والرصد الزلزالي مع الموقعین االخرین في الدراسة  كما موضحة في المخطط 

) وقد تم اخذ  ھذا الفرق لشھر كانون الثاني باعتباره ابرد شھر ولشھر تموز 1االنسیابي رقم(

 باعتباره احر شھر.

الطریقة المتبعة  تكون بأخذ الفرق بین قیمتین من الموقعین لدرجات الحرارة مثال الموقع  

. اذا كان  3العتبة بمقدار االوربي مع الھیئة لعامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي مع  وبأختیار 

یزداد العداد واحد. اذا ال یرجع الى التكرار.وھذا بالنسبة للموقعین  3الفرق اقل او یساوي 

االخریین  ایضا .وبعد عدة اختبارات .اذا   كان  العداد النھائي  للموقع االول ازید  معناھا 

 معناھا الموقع الثاني اقري الى ھیئة االقرب الى الھیئة  االنواء الجویة والرصد الزلزلي .واذا ال

 االنواء الجویة والرصد الزلزلي.

 2005) یبن قیم المقارنة بین البیانات الماخوذة من شھر كانون الثاني لسن 1من خالل الجدول (

 .للمواقع المناخیة الثالثة
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 للمواقع المناخیة الثالثة 2005البیانات الماخوذة من شھر كانون الثاني  لسنة  : )1الجدول(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Year Month day Ave.      
Meterology 

Ave. 
EMWF)( 

Ave. 
Underground 

2005 01 01 1.1 10.3 11 
2005 01 02 12.2 12.4 12 
2005 01 03 10.5 13.3 12 
2005 01 04 11.0 12.1 11 
2005 01 05 13.1 13.8 12 
2005 01 06 10.9 11.4 11 
2005 01 07 8.8 9.9 10 
2005 01 08 8.7 9.9 9 
2005 01 09 10.2 11 10 
2005 01 10 9.2 8.5 9 
2005 01 11 6.3 7.9 7 
2005 01 12 7.8 7.9 9 
2005 01 13 7.1 7.6 8 
2005 01 14 7.4 7.5 8 
2005 01 15 9.3 7.3 10 
2005 01 16 11.2 8.9 12 
2005 01 17 12.8 16.4 13 
2005 01 18 13.5 11.9 14 
2005 01 19 9.7 10 13 
2005 01 20 10.9 9.9 10 
2005 01 21 12.0 11.4 9 
2005 01 22 9.5 8.4 9 
2005 01 23 9.5 10.7 10 
2005 01 24 9.5 10.2 10 
2005 01 25 7.3 6.7 8 
2005 01 26 7.4 6.5 8 
2005 01 27 7.8 6.8 8 
2005 01 28 0.0 8.7 10 
2005 01 29 6 10.3 12 
2005 01 30 8 11.1 13 

2005 01 31 10 14.9 16 
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   Undergroundوال  )Ecmwf( بین الموقع االوربي الفرق : )2الجدول (
 .2008 كانون الثاني و تموزلسنھ يلشھر العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي  مع الھیئھ 

 
 
 
 

January كانون الثاني July تموز 
Diffrence Ecmwf 

&Meterlogey 
Differnce Ground 

&Meterlogey 
Diffrence Ecmwf 

&Meterlogey 
Differnce Ground 

&Meterlogey 
1.8 0.8 3 2.5 
0.4 0.5 2.6 0.7 
0.1 1.5 2.6 0.9 
1.2 0.8 4.6 3 
0.3 0.5 2.3 2.1 
0.7 0.4 2 0.6 
0 0.1 2.7 0.8 

0.1 1.3 3.4 0.8 
1.1 0.6 1.3 0.6 
1.3 1.8 2.6 0.5 
2.6 0.1 2.4 2.3 
0.5 1.8 3.4 1.9 
1.3 0.1 1.2 1.3 
2.1 0.6 2.5 0.7 
0.9 0.3 3.9 1.4 
1.3 0.8 3.3 1.7 
1.1 0.1 3.2 1.2 
1.8 1.7 2.5 2.8 
5.2 0.7 1.3 0 
3.2 0.3 3.4 1.5 
2.4 0.2 2.1 1.5 
0.9 2.3 4.5 2.2 
0.4 0.4 2.5 0.4 
0.5 0 3.2 1.8 
0.1 0.7 3 1.1 
2.5 0.6 2.6 1 
3 0.4 3.5 2 

1.3 0.5 3.4 0.2 
0 0.5 2.4 0.5 

0.8 0.2 3.5 0.9 
1.1 0.2 4.5 0.4 
  4.1 1.4 
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) Ecmwfقد تبین ان شھر كانون الثاني و شھر تموز یوجد فرق اكبر من الموقع االوربي (

عامة لالنواء والھیئةال  Underground‘‘والھیئةالعامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي عن ال 

 ). 3)والجدول (2الجویة والرصد الزلزالي. كما موضحة بالجدول(

 )للشھر تموز وكانون الثاني  لوجدنا rangولو اخذنا المدى(

 للموقع اوربي وھیئة 4.5-1.23.3 = •

 وھیئةUnderground للموقع  2.8=2.8-0 •

 للموقع اوربي وھیئة 5.2=5.2-0 •
 وھیئة Underground للموقع 2.3=2.3-0 •

 
) والھیئةالعامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي Ecmwfفرق اكبر من الموقع االوربي (

 والھیئةالعامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي.  Underground‘‘عن ال 
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 ) مخطط إنسیابي یوضح طریقة عمل البرنامج.1الشكل (

 

نعم
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

    I=i+1 

 

Hg 
ا  ال

 

 
 

 نعم

اذا كان الفرق ھیئة مع 
اقل او یساوي groundال

3  

   

 ال ال

 

 ال

a=0,b=0,i=1 

 البدایھ  

 ادخال بیانات المواقع   

 ground) (ھیئھ,اوربي,

طالما لم یصل الى   
 i<Nنھایھ الملف نفذ 

 

 ال

لبیانات اذا كانت ا   
 موحده(سنھ,شھر,یوم)  

االوربي من الھیئھ مع اخذ و groundنطرح 
 القیمھ المطلقھ

3 2 

 نعم

اذا كان الفرق ھیئة مع 
 3اوربي اقل او یساوي 

 نعم
  العداد یزداد
 b=b+1 واحد

 نعم

1 

1 

  العداد یزداد
 b=b+1 واحد
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 الستنتاجاتا
 النواءا  بیانات المعدل الیومي لدرجات الحرارة لھیئة بین تقارب البحث وجود مننستنتج       

مقارنھ   Undergroungبیانات  موقع ال مع  دراستنا في اعتمدناھا و الزلزالي والرصد الجویة
 اكبر االوربي المركز ا لفرق بین   بیانات ). وكذلك انECWF( وربياال مع بیانات المركز

الیومیھ و لشھري تموز   الحرارة لدرجات بالنسبة Underground بیانات  من بشكل عام
ھو اقرب الى الھیئة  Underground‘وكانون الثاني ولجمیع السنوات.وكذلك ان موقع ال 

ة من الھئیة.  ان تصمیم الدراسة اعتمد على المعدل ویمكن االستفادة منھ في البیانات المفقود
) الیوجد فیة قراءات Ecmwfالیومي لدرجات الحرارة العطاء قیم ادق.وان  الموقع االوربي (

 .Underground‘مفقودة وبة البیانات اكثر بكثیر من ال 

 المقترحات -5
ة عامة اقرب وھئیة یمكن اتباع اسلوب البحث الشھر السنة االخرى لمعرفة اي موقع بصور
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