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ABSTRACT 
      In This work the turbulence intensity for horizontal wind speed in AL-SHAABE/ 
area, BAGHDAD city ,has been measured ,as well, we found a relation between the wind 
speed average and turbulence intensity.The observation have been made for wind speed 
and its direction at two levels 12.5m and 7.5m  by using a slow response instrument. The 
rang scale of observation   extended throughout the duration of two months, October and 
November 2010.All observations have been recorded in neutral or very near neutral 
weather .We chose a selected hours of the day from 14:00 to18:00 inLocal time.The 
maximum turbulence intensity value were {5} at level 7.5m, measured on 31/10/2010 at 

16:24 in local time.  
 

 في مدینة بغداد األفقیةحساب شدة اضطراب سرعة الریاح 
  

  الخالصة
 إل ىف ي منطق ة الش عب ف ي مدین ة بغ داد وت م التوص ل   األفقی ةتم حساب شدة اض طراب س رعة الری اح     

لق د  12.5mو 7.5mعلى ارتف اعین ھم ا  األفقیةعالقة وضعیة بین شدة االضطراب ومعدل سرعة الریاح 
 وكان ت عملی ة الرص د خ الل ش ھري  12.5mو 7.5mتم رصد سرعة واتجاه الریاح عل ى ارتف اعین ھم ا 

 أوك ل الرص دات المنتخب ة ج رى تس جیلھا ف ي ج و متع ادل  إن.2010 الث اني لع ام  األول و تش رین تشرین
بالتوقی  ت  18:00الس اعة  إل ى14:00لق د ك ان التس  جیل یومی ا ویمت د م ن الس اعة . قری ب ج دا م ن التع ادل 

 .AM_4836Cم   ن ن   وع قی   اس ذات اس   تجابة بطیئ   ة  أجھ   زةلق   د اس   تخدم ف   ي ھ   ذا العم   ل .المحل   ي
ANEMOMETER.7.5عل ى ارتف اع شدة اضطراب س جلت  أعالإنmوس جلت ف ي ی وم  5كان ت قیمتھ ا  إذ

  .حسب التوقیت المحلي 16:24الساعة عند  31/10/2010
  

  . الجو المتعادل,االستقراریة الجویة,معدل سرعة الریاح,االضطراب:الكلمات المرشدة
  
  المقدمة
معدل سرعة الریاح والحركة االض طرابیة والحرك ة  أقسامثالث  إلىینقسم  نأجریان الھواء یمكن  إن

ویع  رف مع دل س  رعة الری اح بأن  ھ , منفص لة  أومجتمع  ة  األص نافتتواج د ھ  ذه  إنالموجی ة وم ن الممك  ن 
ب  ین  األفقی  ةتت  راوح س  رعة الری  اح  إذadvectionم  ا یس  مى  أوالس  ریع   األفق  يالمس  ئول ع  ن االنتق  ال 

2m10إلىm .  
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ویع   رف {1}راب فیس   اھم ف   ي حرك   ة الرطوب   ة والح   رارة وال   زخم  والملوث   ات عمودی   ا االض   ط إم   ا
تتك  ون م  ن  أنھ  ااالض  طراب بأن  ھ عص  فھ ری  ح منطبق  ة عل  ى مع  دل س  رعة الری  اح ممك  ن مالحظتھ  ا عل  ى 

  .  حجاماألو یتألف االضطراب عادة من دوامات مختلفة . غیر منتظمة تسمى بالدوامات  دورا نیةحركات  
فم  ثال التس  خین  األرضمعظ  م االض  طراب ف  ي الطبق  ة المتاخم  ة یتول  د بس  بب  ت  أثیرات  س  طح  إن

ھ ذه الخالی ا الحراری ة  م ا ھ ي إال , خالی ا  ھوائی ة س اخنة ص اعدة  أویولد كتال  األرضالشمسي    لسطح 
بح ت  أثیر االحتك  اك عل  ى الھ  واء القری  ب م  ن الس  طح فیس  بب ق  ص الری  اح ال  ذي یص   أم  ا,دوام  ات كبی  رة 

  . أیضااضطرابا 
فائدة االضطراب تكمن في فعالیتھ في عملیة النقل بالمقارنة مع االنتشار الجزیئي وھو ال ذي یس مح  إن

  {2}. تأثیرات السطح  إلىللطبقة المتاخمة باالستجابة 
لیل الحركة الموجیة فھي الحركة التي تالحظ بشكل متكرر في الطبقة المحاددة اللیلیة فأنھا  تنقل الق أما

من الحرارة  والرطوبة وكذلك جزء من الملوثات لكنھا فعالة في نقل الطاق ة وال زخم حی ث تتول د الموج ات 
تتق  دم م ن مص  در بعی د مث  ل  إنم  ن جری ان الم  ائع ف وق الح  واجز وممك ن  أوموض عیا بس بب ق  ص الری اح 

  {3}. الزوابع الرعدیة 
من  Yersel (1986)و Goble قام بھ الباحثان لقد جرت الكثیر من المحاوالت لدراسة االضطراب منھا ما

دراس  ة ت  أثیر الخش  ونة الس  طحیة  عل  ى االض  طراب ف  ي المن  اطق الحض  ریة وق  د اس  تخدم الباحث  ان طریق  ة 
الرصد المباشر لسرع الریاح في مستوى واحد وفي ظروف الجو المتعادل وقد اخذ بنضر االعتب ار التغی ر 

فق د  2001)(وجماعت ھ  .AL- JIBORI, M.Hالب احثون  أم ا {4}. اللوغارثمي لسرعة الری اح م ع االرتف اع 
م  ن العوائ  ق الت  ي تول  د الخش  ونة  أن  واعق  اموا بدراس  ة خص  ائص االض  طرا ف  وق منطق  ة مركب  ة م  ن ع  دة 

  {5{. السطحیة
ولق  د تم  ت دراس  ة وحس  اب ش  دة االض  طراب وبع  ض مع  الم الش  كل اللوغ  ارثمي لتغی  ر س  رعة الری  اح م  ع 

مثل الخشونة  واإلزاحة الصفریة باستخدام عوائق تمثل عناصر خشونة مختلفة داخل نفق ھوائي ,االرتفاع 
راس ة ش دة بد STEVEN R.H{1983} وقام الباح ث Lyles,l (1979).{6}و Allison,B.Eمن قبل الباحثان 

   {7}.الملوثات المنبعثة من المداخن خالل الظروف المستقرة أعمدةاالضطراب وتأثیرھا على حركة 
 

  ألنظریة 
) األفقیةوھنا نقصد سرعة الریاح (تجزأ المتغیرات  نأالطریقة الشائعة لدراسة الحركة االضطرابیة ھو  إن

ان الجزء الذي ,    واألخر یمثل الجزء المضطرب    األفقیةجزأین احدھما یمثل معدل سرعة الریاح  إلى
 أواالض طراب   ت أثیراتام ا الج زء المض طرب فیمث ل  , یمثل المعدل یعطي معدالت لقیمة سرعة الریاح 

  {8}.الموجات  والتي تنطبق فوق المعدل
    ینتج عنھ قیمة االضطراب    من معدل السرعة    اآلنیةطرح السرعة  إن

   =  −   … … … … … … … … … . . (1) 
 

اكب ر م ن مع دل س رعة   أواآلنی ةسرعة الریاح  الحقیقیة  إنفإذا كانت قیمة االضطراب موجبة فھذا یعني 
  {9}الریاح 

مث     ل التب     این  اإلحص     ائیةیمك     ن تق     دیر وحس     اب ش     دة االض     طراب م     ن خ     الل بع     ض المف     اھیم 
Variance واالنحراف المعیاريStandard deviation   , الت ي  اإلحص ائیةفالتباین یعتبر احد المق اییس

  :كالتالي  aیمكن من خاللھا معرفة مقدار تشتت القیم عن المعدل ویمكن حساب التباین للمتغیر 
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variance = 1n (a − a ) … … … … … (2)       

 
  

  :ینتج  (2)وبالتعویض بالمعادلة  ́  = ( a − a)ھو aالجزء المضطرب للمتغیر  إن
  

         = 1n  ́       =  ́    … … … … … . . (3) 
 

فان التباین وفقا للمعادلة  األفقیةالنسبة لسرعة الریاح ب (3) ھو معدل مربع تذبذب الریاح االفقیة    ́     
.12.5m  

  :فیعرف بأنھ الجذر التربییعي للتباین  aللمتغیر  σاما االنحراف المعیاري 
   =    ́     … … … … … … … … … … … … … … (4) 

 
  :فیكون  األفقیةوبالنسبة لالنحراف المعیاري لسرعة الریاح 

    =    ́     … … … … … … … … … … … … … . (5) 
 

ولھذا , الحقیقیة عن معدلھا  اآلنیةأویعتبر كمقیاس لمقدار تشتت القیم  إناالنحراف المعیاري یمكن  إن
ھي مقدار خ الي م ن الوح دات ویحس ب (I)شدة االضطراب  إن, السبب یستخدم كمقیاس لشدة االضطراب 

  :األفقیةكالتالي لسرعة الریاح 
  =   U … … … … … … … … … … … … … … … . (6) 

  : إنحیث 
  

 {9}معدل سرعة الریاح االفقیة                االنحراف المعیاري لسرعة الریاح األفقیة  
      

  الموقع 
كثافة ف ي الع راق وتق ع مدین ة بغ داد عل ى خ ط  األكثرلقد اختیرت مدینة بغداد لكونھا المدینة الحضریة 

كثافة من حیث الحضریة  األعلىمركز مدینة بغداد ھو  إن, شماال  33.14شرقا وخط عرض  44.5 طول
والض واحي فھ ي اق ل خش ونة بطبیع ة  أم ااألطرافوالخشونة السطحیة والتأثیر في حركة الریاح الس طحیة 

 إنالمرك ز بع د  إل ىاحي تضع بصمتھا على الریاح المتوجھة والضو األطرافالحال وفي الوقت نفسھ فان 
 أشكاالمنطقة الشعب شمال مدینة بغداد والتي تحتوي  أھمیةومن ھنا كانت , تمر الریاح فوق ھذه المناطق 

  والتي تولد اضطرابا بشدة مختلفة جرى حسابھ األفقیةمتنوعة من العوائق التي تؤثر على حركة الریاح 
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المباني التي تحیط بموقع الرصد من الجوان ب الش مالیة والجنوبی ة م رورا بالجان ب  إن,في ھذا العمل  
من النواحي الجنوبیة الغربی ة والش مالیة  أمامتر  10إلى7الشرقي ھي مباني من طابقین یصل ارتفاعھا من 

ب الغربیة فھي مساحات مفتوحة تحتوي عل ى بس اتین نخی ل وبع ض التجمع ات الزراعی ة وخصوص ا الجان 
  .الشمالي الغربي 

  
  األجھزة

ت تمكن  األجھ زةوھ ذه  AM_4836C. ANEMOMETERذات استجابة بطیئة من ن وع  أجھزةتم استخدام 
  .من تسجیل سرعة واتجاه الریاح

  رصد المعلومات 
وجرى تسجیل المعلومات   12.5mو m 7.5لقد جرى تسجیل سرعة الریاح واتجاھھا على ارتفاعین ھما 

انتخب في ھذا العمل ثمان عشرة رصده كل رصده متكون ة م ن . 2010من سنة   11و  10خالل شھري 
قریب جدا  أوكل الرصدات المنتخبة جرى تسجیلھا في جو متعادل  إن,تسجیل بواقع تسجیل لكل دقیقة  20

  . بالتوقیت المحلي 18:00الساعة  إلى14:00لقد كان التسجیل یومیا ویمتد من الساعة , من التعادل 
  

  مناقشة النتائج
 األفقیةمعدل سرعة الریاح  

وتم استخراج المعدل البس یط لھ ذه   12.5mو m 7.5على ارتفاعین ھما  األفقیةلقد تم قیاس سرعة الریاح 
وكم ا ھ و  األولمما ھي علیھ في االرتفاع  اعلي 12.5mالسرع فكانت معدالت سرعة الریاح على ارتفاع

س جلت عل ى ارتف اع  4.5m/sكان ت  األفقی ةقیم معدل سرعة الری اح  ىأعلكذلك فان , {1}مبین في الشكل 
12.5m   القیم فقد كانت على ارتفاع   أماأوطأ, بالتوقیت المحلي  16:30في تمام الساعة  9/11/2010في

7.5 m  بالتوقیت المحلي لمدینة بغداد 16:30عند الساعة  7/10/2010وكان معدل سرعة الریاح صفرا.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 یبین التذبذب في معدل سرعة الریاح األفقیة المسجلة) 1(الشكل
 .م12.5م و 7.5على ارتفاعین 
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عل ى المس توى االوط أ ن اتج ع ن ت أثیر الخش ونة الس طحیة  المتمثل ة  األفقی ةتدني ق یم مع دل الس رعة  إن
وكانت الزیادة في معدالت السرعة على , العالیة نسبیا  األشجارباإلعاقة الناتجة عن المباني والبساتین ذات 

دور اس تقراریة الج و ف ي الت أثیر عل ى س  رعة  إنبس بب تح رر الری اح م ن العوائ ق علم ا  األعل ىاالرتف اع 
  .قریب جدا من التعادل  أوفي جو متعادل  خذتایكاد یكون معدوما لكون الرصدات  األفقیةاح الری

 
  شدة االضطراب 

 ومن استخدام المعادلة) 5(لقد جرى حساب االنحراف المعیاري لسرعة الریاح االفقیة باستخدام المعادلة   
:تم حساب شدة االضطراب لكال االرتفاعین  وكما في الجدول ) 6(  

 
یبین شدة االضطراب المحسوبة على االرتفاعین مع تاریخ ووقت )1(جدول  

واتجاه الریاح المسجلة الرصدة   
 

date  
 

time 
 

direction 
 

I at(7.5m) 
 

I at (12.5m) 
 

07/10/2010 16:00 67.5 0 0.42735 
30/10/2010 17:20 292.5 4 0.444444 
04/11/2010 17:20 292.5 1.25 0.077922 
05/11/2010 16:00 247.5 0.5 0.25 
09/11/2010 16:30 67.5 0 0.21087 
07/10/2010 16:00 112.5 0 0.42735 
07/10/2010 16:30 112.5 0 0.428571 
31/10/2010 16:00 22.5 3 0.363636 
30/10/2010 16:35 292.5 0.952381 0.447236 
06/11/2010 16:20 202.5 2.333333 0.3 
12/11/2010 14:30 292.5 0.909091 0.176471 
30/10/2010 16:50 292.5 3 0.440252 
31/10/2010 16:24 22.5 5 0.456853 
05/11/2010 16:20 247.5 1.2 0.3125 
01/11/2010 22:50 292.5 1.25 0.333333 
31/10/2010 16:50 337.5 1.214286 0.423077 
04/11/2010 17:00 292.5 1 0.266667 
16/11/2010 16:30 157.5 0.4 0.245902 

  
  

 31/10/2010وس جلت ف ي ی وم  5كان ت قیمتھ ا  7.5mشدة اض طراب س جلت عل ى ارتف اع  إنأعلى
ھ ي خمس ة  األفقی ةمق دار تش تت ق یم الس رعة  إنوھ ذا یعن ي , حسب التوقیت المحلي  16:24عند الساعة  

معدلھا وبذلك یكون المعدل بعید ع ن القیم ة الحقیقی ة وھ ذه الش دة العالی ة ناتج ة بطبیع ة الح ال ع ن  ضعافأ
ف ان  12.5mاما على ارتف اع .عند ھذا االرتفاع بالعوائق الموجودة على السطح  األفقیةتأثر سرعة الریاح 

بش كل نس بي حی  ث  ش دة االض طراب تش ھد انخفاض ا واض  حا بش كل ع ام بس بب االبتع اد ع  ن ت أثیر الس طح
تش  ت ق  یم  إنوھ  ذا یعن  ي  0.45وكان  ت  16:24ف  ي الس  اعة  31/10/2010س  جلت أعل  ى الق  یم ف  ي ی  وم 

 .(3) و(2) وكما في الشكلین ,بقلیل من ثلث معدالتھا  أكثربلغ    األفقیةالسرعة 
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 الل الرصداتیبین قیم شدة االضطراب المحسوبة خ) 2(الشكل 
 7.5m على ارتفاع المختلفة 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
یبین قیم شدة االضطراب المحسوبة للرصدات المختلفة )3(الشكل   

على ارتفاع   12.5m 
  

  وشدة االضطراب  األفقیةالعالقة بین معدل سرعة الریاح 
وشدة االض طراب ھ ي عالق ة عكس یة  كم ا ھ و واض ح ریاض یا  األفقیةان العالقة بین معدل سرعة الریاح 

الق رب م ن  أوالبع د  أخ رولكن قوة االرتباط بینھما تعتمد على االرتفاع عن السطح بمعن ى  (6)من العالقة 
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اذ بل  غ  7.5mلق  د وج د ان العالق  ة بینھم ا تس جل ارتباط  ا قوی ا عل  ى ارتف اع .ت أثیر الس طح المعی  ق للحرك ة 
  .(4)وكما في الشكل  R2= 0.8ذه العالقة االسیة معامل التحدید لھ

  
  
  

 
 

 
وشدة االضطراب األفقیةیبین العالقة االسیة بین معدل سرعة الریاح ) 4(الشكل   

.7.5m وبة للرصدات المختلفة على ارتفاعالمحس  
 

  
  :وھي كاآلتي  أعالهلقد تم التوصل للمعادلة الوضعیة التي تصف العالقة 

  =          +                                        … {7} 
 

 حیث ان 
  

          شدة االضطراب في سرعة الریاح االفقیة
     معدل سرعة الریاح االفقیة  

 
t2, t1, A2, A1  0.41الیس ار  إل ىھي ثوابت وضعیة قیمھا حس ب التسلس ل م ن الیم ین,O.014,2.2,9.3 

وھذا یؤشر ارتباطا قویا مما یسمح  R2= 0.8كما بینا سابقا فان معامل التحدید لھذه العالقة ھو .على التوالي
ة الت  ي ت  م ان العالق  .والظ  روف المبین  ة ف  ي ھ  ذا العم  ل  األوض  اعباالعتم  اد عل  ى ھ  ذه المعادل  ة  ف  ي نف  س 

تعطي نتائج مختلف ة  12.5mوشدة االضطراب على ارتفاع  األفقیةبین معدل سرعة الریاح   إلیھاالتوصل 
وھذا یؤش ر  R= -0.5انف ألذكر فالعالقة بینھما خطیة  ومعامل االرتباط  األولعما ھي علیھ في االرتفاع 

 .(5)ارتباطا متوسطا وكما في الشكل
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العالقة بین شدة االضطراب ومعدل سرعة الریاح األفقیة )5(الشكل  
.على ارتفاع 12.5m 

 
 
 

  :ان المعادلة الخطیة التي تصف ھذه العالقة ھي كالتالي 
  =  +  ∗                        … {8} 

 
  حیث ان 

   شدة االضطراب
  معدل سرعة الریاح االفقیة
0.44 ثابت وضعي قیمتھ      

-0.039 ثابت وضعي قیمتھ     
نس بة   m 12.5وشدة االضطراب على ارتفاع األفقیةان ضعف العالقة نسبیا بین معدل سرعة الریاح 

زیادة  إلىناتج عن االبتعاد عن تأثیر السطح مما یؤدي  7.5mالعالقة بین نفس المتغیرات على ارتفاع  إلى
بالتالي التقلیل من شدة االضطراب الناتج عن الخش ونة الس طحیة حی ث وكم ا  األفقیةمعدالت سرعة الریاح 

 أومعدوم في ھذا العمل بسبب اختی ار الرص دات ف ي ج و متع ادل  أواشرنا سابقا ان تأثیر االستقراریة قلیل 
  .قریب من التعادل 

  
  االستنتاجات

وش دة االض طراب تختل ف قوتھ ا حس ب االرتف اع ال ذي   األفقی ةھنالك عالقة عكسیة بین معدل السرعة 
  .یتم فیھ الرصد
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وش  دة  األفقی  ةت  م التوص  ل للمعادل  ة الوض  عیة االس  یة التالی  ة الت  ي تص  ف العالق  ة ب  ین مع  دل الس  رعة 
 :قویا مما یؤشر ارتباطا 0.8إلىوبمعامل تحدید یصل  7.5mاالضطراب على ارتفاع 

 
تم التوصل للمعادلة الوضعیة الخطیة التالیة الت ي تص ف العالق ة ب ین ش دة االض طراب ومع دل س رعة 

 .  0.5 -إلىوبمعامل ارتباط یصل  12.5mالریاح على ارتفاع 
   =  +  ∗   

  
ان زی ادة االرتف اع  إلىان التغیر الحاصل في قوة االرتباط بین معدل السرعة وشدة االضطراب یعود 

 األفقی ةو بالت الي زی ادة مع دالت الس رعة  األفقی ةاالبتعاد عن تأثیر السطح المعیق لحركة الری اح  إلىتؤدي 
 )عند الجو المتع ادل(السطحیة بحیث یصبح من الصعب على الدوامات التي تتولد نتیجة االحتكاك بالعوائق 

 . األفقیةالتأثیر على حركة الریاح 
حی ث وص لت  12.5mمم ا ھ ي علی ھ عن د ارتف اع  عل ىأھ ي  7.5mان شدة االضطراب عند ارتفاع 

 .الثاني  عفي االرتفا إلیھما وصلت  أضعافعشرة  األوإللىقیم الشدة في االرتفاع لى أع
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