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Abstract: 

     This research aims to study the impact of change repeat secondary 

center of the Indiaian seasonal low to Iraq during the period from 20 

July to 31 August which represents the wet duration in the summer of 

Basra province. As shown by an analysis, repeatition of the secondary 

center Indiaian seasonal low and the number of days remaining on Iraq 

in conditions of formation the wet durationin Basra for the climatic 

cycles (1958-1968, 1978-1988 and 1998-2008). A trend towards the 

decline in frequency on Iraq for the humid days. 

  The research reached the following results:  

1-Areducation in the recurrence of secondary low center of Monsoon 

Indie depression as was  the amount of change repetition of the North 

Basra station for 00 GMT (4.6-) and 12 GMT( 2.9-) to humid period 

for 00 GMT (0.77 -) and 12 GMT( 1.1-) days for three Climate Number 

of days status secondary low center of Monsoon Indie depression over 

Iraq a down ward trend as the total amount change  to North Basra 

station for (4_) 

2-Acomanied this change lowering repeat south- east wind which’s the 

source of moisture relative humidity to the limits of low the amount of 

change repetition3.5-change repetition of clam wind to(0.7-)caused low 

trend for Relative Humidity for (12.05-) ` 
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تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي عمى العراق                           
 ة الرطبة في صيف محافظة البصرةفتر وأثرة في تغيير بعض خصائص ال

 الدكتور احمد جاسم محمد الحسان                                                           
 كمية التربية لمبنات / جامعة البصرة                                                        

 ص:مخستالم
ييدف ىذا البحث إلى دراسة أثر تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي عمى      

آب التي تمثل المدة الرطبة في صيف محافظة البصرة  53تموز إلى  42العراق خالل المدة من 
إذ تبين من تحميل تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي وعدد أيام بقائو عمى العراق في 

 ::;3-:9;3و :8;3-:7;3ظروف تشكل المدة الرطبة في البصرة لمدورات المناخية 
تكراره عمى العراق أليام المدة الرطبة وقد توصل  ( وجود اتجاه نحو انخفاض :422-:;;3و

 االتية: البحث إلى النتائج
حدوث انخفاض في تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي خالل المدة إذ بمغ مقدار  -3

اما بالنسبة  (012(2.9-ولمرصدة  00(4.6-)تغير التكرار شمال محطة البصرة لمرصدة 
رة العامل المسبب لسكون اليواء خالل ىذه المدة فقد بمغ لمرصدة لتغير تكراره فوق محطة البص

انخفض متوسط عدد أيام بقاء المركز الثانوي عمى  012(1.1-)ة ولرصد (00(0.77-
( لتكراره شمال محطة البصرة -4العراق وأخذ اتجاىيا نحو أالنخفاض اذ بمغ مقدار تغيره )

 .( لتكراره فوق محطة البصرة1.7-و)
 

ىذا التغير انخفاض في تكرار الرياح الجنوبية الشرقية المسحوبة من المركز الثانوي رافق   -1
تعد مصدر الرطوبة لميواء خالل فصل الصيف حيث بمغ مقدار تغير تكرارىا لمدورات  التي

( ,ورافق ذلك أيضا انخفاض تكرار حاالت سكون الرياح  الناشئة 3.5-المناخية المدروسة)
مما عمل عمى خفض قيم  (-0.7انوي فوق محطة البصرة إلى )عن تمركز المركز الث

 (-12.05الرطوبة النسبية الى حدود متدنية اذ بمغ مقدار تغيرىا أليام المدة الرطبة)
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 :المقدمة
يعد فصل الصيف في العراق عموما وفي محافظة البصرة خصوصا من أكثر فصول السنة      

رىاقا لمسكان , لما يتميز بو من ارتفاع متطرف لدرجات الحرارة مقرونة بارتفاع معدالت  قسوة وا 
الرطوبة النسبية أحيانا , مما جعل األجواء خالل ىذه المدة من السنة غير مريحة لسكان البصرة  

عمى الرغم مما تتركو الرطوبة من أثار سمبية عمى راحة اإلنسان إال أن ليا العديد من اآلثار و 
االيجابية السيما عمى المحاصيل الزراعية إذ يسيم ارتفاعيا في تقميل االحتياجات المائية 
لممحاصيل وتقميل الفاقد من عمميات التبخر / النتح ,إضافة إلى أن العديد من المحاصيل لو 

نتاجيا السيما أشجار الفاكية ومنيا النخيل تحديدا, إذ تعتمد م تطمبات رطوبة معينة لنموىا وا 
جودة التمور عمى ما يتوفر من رطوبة خالل موسم اإلنتاج وبات من المعموم ان احد أسباب 
تدىور إنتاجية النخيل في البصرة يعود الى انخفاض قيم الرطوبة النسبية خالل فصل الصيف 

 حده الجفاف المقرونة بارتفاع درجات الحرارة نتيجة لمتغير المناخي .  وزيادة 
 

تكمن مشكمة البحث في حدوث تغيرات  واضحة في خصائص فصل الصيف  مشكمة البحث:
في محافظة البصرة والعراق عموما التي تتمثل باالنخفاض الحاد في قيم الرطوبة النسبية خالل  

ى العديد من نواحي الحياة السيما الزراعية منيا وأصبح فصل الصيف ,مما أثر ذلك سمبا عم
 فصل الصيف أكثر جفافا من السابق .

 

بني البحث عمى فرضية مفادىا أن التغير الحاصل في خصائص المدة الرطبة  فرضية البحث: 
من صيف محافظة البصرة منذ خمسينيات القرن الماضي ارتبط بتغير خصائص منظومة 

 منخفض اليند الموسمي والمتمثمة بمركزة الثانوي  الذي يظير عمى العراق 
 

اصمة في تكرار وعدد أيام سيطرة ييدف البحث إلى تحديد دور التغيرات الحهدف البحث: 
المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي في تغير خصائص المدة الرطبة في محافظة البصرة 

 .التي طرأت عمى مناخ العراق كجزء من التغيرات
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العراق في الطرف الجنوبي الغربي من اسيا بين دائرتي عرض  يقع :حدود منطقة البحث
لنطاق شبة المداري الشمالي اذ تندرج ضمن توزيعات  منخفض شماال في ا592.ً 49- 2;4.ً 72

اليند الحراري الموسمي عمى العراق خالل المدة من شير آذار الى شير تشرين الثاني من السنة 
مما ساعد  عمى تكرار المركز الثانوي لممنخفض عميو وتقع محافظة البصرة) موضع البحث ( 

 في جنوب شرق العراق عند الطرف الشمالي لمخميج شماال522. 79ً-722.;4بين دائرتي عرٍض.
بالتضافر مع ظروف تكرار المراكز الثانوية لممنخفض في ساعدتالعربي وىذه الظروف الموقعية

تكرار الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة  وتكرار حاالت سكون الرياح المصدر أألساس لمرطوبة 
 .خالل فصل الصيف في البصرة

 

اعتمد في دراسة التغيرات الحاصمة في تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند  آلية العمل:
 الموسمي عمى العراق وتغير بعض خصائص المدة الرطبة الصيفية عمى الخطوات التالية:|

آب  53تموز ولغاية  42تحديد المدة الرطبة في صيف محافظة البصرة التي تبدأ من يوم  -3
 :422 -:;;3و :9;3-:8;3 و:8;3-:7;3ولمدورات المناخية

تحديد تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند الحراري الموسمي وعدد أيام بقائو عمى الخرائط  - 4
توقيت 012 و  00مميبار ولمرصدتين 1000األوسط لممستوى الضغطي  الطقسية اليومية لمشرق

ألمريكية الجامعة بميماوث الموقع اإللكتروني من  والمنشورة عالمي ولمدورات المناخية  المذكورة
خارطة طقسية  4994تحميل  ..html-http://vortex.plymouth.edu/reanal بالرابط 

 .لمتابعة تغير تكرار المركز الثانوي المسبب لممدة الرطبة في محافظة البصرة
بالنسبة لمبصرة وىو أىم عامل في تحديد  المدة الرطبة في تحديد موقع المركز الثانوي  -5

البصرة من خالل تأثيرىا في اتجاه ىبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تعد مصدر الرطوبة في 
لممنخفض اليندي عمى وسط وشمال العراق أو  البصرة صيفا  حيث أن سيطرة المركز الثانوي

وب رياح جنوبية شرقية عمى المحطات الجنوبية عند شمال الجزيرة العربية يؤدي إلى ىب
( وىي بدورىا تعمل عمى رفع معدالت الرطوبة النسبية وعند تمركز 59, :;;3)أألسدي,

 المركز الثانوي عمى البصرة يؤدي  زيادة تكرار حاالت سكون الرياح وارتفاع معدالت الرطوبة

http://vortex.plymouth.edu/reanal-html
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لجزيرة العربية أو في جنوب غرب (أما في حالة تمركز المركز الثانوي عند شرق ا4و3خارطة )
فيؤدي إلى سيادة الرياح الشمالية الغربية الجافة التي تعمل عمى خفض رطوبة اليواء  إيران

وجعمو أكثر جفافا .لذا تم متابعو تكرار المركز الثانوي الى الشمال والشمال الغربي من محطة 
 المدة الرطبة .البصرة ومتابعة تكراره فوقيا ألنيا الظروف الرئيسة لتكون 

احتساب مقدار التغير ونسبتو لمتكرار وعدد أيام سيطرة المركز الثانوي شمال البصرة وعمى  -6
 .*البصرة  وتحديد اتجاىيما العام خالل المدة الرطبة

تحديد تأثير التغير الحاصل في تكرار المركز الثانوي عمى بعض خصائص المدة الرطبة  - 7
 الشرقية والرطوبة النسبية بوصفيما أىم خصائص المدة الرطبة الرياح الجنوبية وبخاصة**

 وحاالت سكون اليواء
 
 

                                                           
 

 بقاء المركز الثانوي باستخدام طريقة األوساط المتحركة بالمعادلة : تم احتساب مقدار التغير لتكرار وعددأيام *
 
                      t = لممشاىدة الزمنية : الفترة  x الزمن, في : المشاىدة  N العينة= حجم  

 
 'َ   S    االوساط المتحركة االحايةة =  Sًاالوساط المتحركة المضاعفة = 

 
 المعادلة باستخدام لمتساقط الزمنية السمسمة اتجاه وتحديد حساب

 (                                                                                                                         :52, 4227يراجع ,)األسدي والناصر .
المناخية الثانية والثالثة عمى وتم احتساب نسبة التغير% بين الدورات المناخية من خالل قسمة التكرار لمدورة 

 (  ;, 4233لسعيدي,ايراجع) . 322ونطرح منة 322تكرار الدورة األولى مضروبا في
 
 تم تحيةي العالقة بةن تغةر تكرار المركز الثانوي وخصائص المية الرطبة بوساطة عالقة االرتباط البسةط )بةرسن( **

 xالمتغةر الرئةسي=
 Yالمتغةر التابع=التابع=

 كما تم تحيةي يرجة االشتراك من خالل تربةع قةم معامل االرتباط
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 http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.htmlممي بار المنشورة عمى الموقع  1000خرائط المستوى الضغطي  المصدر :

 

 

 

 المستوى :السطحي 

  1965/7/31التاريخ
   GMT 12  

 
 

( المركز الثانوي فوق البصرة المشكل لظاهرة سكون الرياح خالل 2خارطة )

 المدة الرطبة

البصرة المكون للرياح الجنوبية الشرقية خالل  ل( المركز الثانوي شما1خارطة )

 المدة الرطبة

 

 المستوى :السطحي 

 التاريخ  1959/7/26

00GMT 



 . أمحذ جاسم حممذ احلسانتغري تكرار املركز الثانوي ملنخفض اهلنذ املومسً على العـــــراق                                                              د

 واثره  يف تغيري بعض خصائص الفرتة الرطبت يف صيف حمافظت البصرة
 

 

  45                                            1027( لسنة 4-3( العدد)45مجمة الخميج العربي المجمد)

 :الدراسات السابقة 
إلى الدراسات التي أغنت البحث بالعديد من المعمومات حول  من الموضوعية اإلشارة     

مناخ العراق والتغير الذي طرأ عمية نتيجة لمتغير المناخي  في منخفض اليند الموسمي وتأثيره
(  9;;3لعالمي والدراسات التي تناولت تغير الرطوبة النسبية وىي : )دراسة القشطيني والبنا  ا

اذ أشارا إلىأن المنخفض اليندي عندما يكون قويا يساعد عمى جذب الرياح من الخميج العربي 
) دراسة -عمى الرغم من أنيا ال تتوغل كثيرا في الطرف الجنوبي الشرقي من العراق .  وكذلك 

أشارت الدراسة إلى دور منخفض اليند الموسمي في تحديد اتجاىات الرياح  ( فقد:;;3أألسدي 
السطحية في العراق كما بينت تأثير موقع مركزة الثانوي بالنسبة لمعراق في تحديد اتجاه الرياح 

ن المحصورة بي (الى المدة  4224منيا الرياح الجنوبية الشرقية .وكذلك اشارت دراسة )أألسدي 
المده الرطبة في محافظة البصرة وتتصف بارتفاع معدالت  ىي تموز الى نياية شير آب ;3

 أشارت التي (4223الرطوبة مما يسبب حالو من االرىاق لمسكان فييا .ودراسة ),إسماعيل ,
أن  إلى دور سنوات قوة تكرار منخفض اليند الموسمي في رفع معدالت الرطوبة النسبية وبينت

% . و)دراسة أألسدي 322اكبر تغطية موسمية لممنخفض ىي عمى جنوب العراق بنسبة 
( إذ أشارا إلى حدوث تغير سالب في مقدار الرطوبة النسبية في محافظة 4227والناصر ,

و)دراسة القاضي  البصرة نتيجة الرتفاع درجات الحرارة وتقمص الساحات المائية والغطاء النباتي.
بينت فييا أن  منخفض اليند الموسمي أقوى منظومة مؤثر عمى العراق يكون  (  التي 4228,

( يومًا لمرصدتين عمى التوالي بسبب 6.:35( و)356.7اكبر تأثير ليا عمى البصرة بمعدل)
أما اقل المحطات تأثرا فيي الرطبة بمعدل أيام بقاء  قرب مركزه من الجزء الجنوبي لمبالد

رصدتين عمى التوالي بسبب بعدىا عن مركز المنظومة قياسًا ( يومًا لم355.7(و);2.;34)
بباقي المحطات إضافة لوقوعيا في ضمن االمتدادات النيائية لو مما يسيل عممية إزاحة تأثيره 

أن امتداد  (إلى4233وأخرون واشارت دراسة )الدزيي عنيا من أي منظومة جوية أخرى مجاورة.
وان المراكز التي تظير خالل الفصل الحار ىي  أعمى من مركزه  منخفض اليند الموسمي

(  4232و)دراسة الدزيي وصالح , مخفضات ثانوية تكونت بضمن االمتداد الرئيسي لممنخفض.
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إلى قوة منخفض  أن من أسباب ارتفاع معدالت الرطوبة خالل شير تموز تعود إلى أشارا المذين
ات ثانوية تظير بعض مراكزىا عمى اليند وبموغو مرحمة النضج مما يعمل عمى توليد منخفض

أن محطة البصرة سجمت أعمى  العراق .وليا دور في إحداث موجات الرطوبة .كما توصال إلى
دراسة أألسدي ) كما أشارت 4222 -2;;3موجة لممدة من  :3تكرار لموجات الرطوبة وبواقع 

في العراق وأثبتت وجود (إذ أشار إلى دور التغيرات المناخية في اتجاه الرطوبة النسبية 4232,
 73;3_63;3%(بين 46.3ق وبمغ مقدار تغيرىا في البصرة )اتجاه عام النخفاضيا في العرا

( فتعد أىم دراسة في ىذا المجال حيث أشار  4233.أما) دراسة السعيدي , 4222_2;;3و
صل إلى وجود تغير في تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي عمى العراق خالل الف

إلى تغيراتو  أن الدراسة لم تتطرق المطير باستثناء شير مايس الذي شيد زيادة في التكرار , إال
 خالل فصل الصيف .

 

 :خصائص المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي
يعرف المركز الضغطي الثانوي عمى أنو مراكز ضغطية قميمة العمق تظير في حافة      

( .وتتشكل المراكز الثانوية شأنيا شأن 463,4233لسعيدي ,ا)المنظومة الضغطية الرئيسة ,
المركز الرئيس لممنخفضات الحرارية نتيجة الرتفاع درجات الحرارة ,اذ يقع المركز الرئيسي 
لمنخفض اليند الموسمي فوق شبة القارة اليندية وتبدأ المراكز الثانوية لمنخفض اليند الموسمي 

عد فترة االعتدال الربيعي في اتو  نحو جنوب غرب اسيا ببالظيور تزامنا مع تقدم امتداد
آذار ويستمر   تقدم المنخفض اليندي مع ازدياد شدة التسخين لميابس األسيوي حتى بعد /43

/حزيران ,وتساعد عممية التسخين الشديد لسطح أألرض عمى ظيور  43تعامد أشعة الشمس في 
تظير المراكز الثانوية مع تكرار منخفض اليند ( , و 3المراكز الثانوية لممنخفض خارطة رقم )

الموسمي عمى العراق لممدة من شير آذار إلى نياية شير تشرين األول إذ يبمغ معدل تكرار 
)القاضي  234لمرصدة  6.:35و 22تكرار لرصده  356.7المنخفض عمى محطة البصرة 

 ستقرارية العالية لو ,,( وعندما يسطر ىذا المنخفض عمى العراق تسود صفو اال424  4228,
خالل شير تموز بالمرتبة أألولى وآب في المرتبة الثانية ,إذ يسيطر المنخفض اليندي عمى 
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تغزو العراق خالل ىذا  العراق طيمة شير تموز ويعمل عمى طرد اية منظومة ضغطية يمكن أن
إلى خاليا الشير أما خالل شير آب فأن منظومة المنخفض الموسمي تبدأ باالنغالق لتتحول 

( وتساعد ظروف السيطرة ىذه عمى ظيور المراكز 4223.333صغيرة مغمقة )إسماعيل ,
الثانوية السيما خالل شير آب بعد انقسام المنخفض إلى خاليا ضغطية مع استمرار ارتفاع 

 درجات الحرارة .
وبخاصة إال أنو في بعض األحيان  يمكن أن تقطع  امتدادات منخفض اليند الموسمي      

, ل عمى عدم ظيور المراكز الثانويةخالل شير آب  نتيجة لضعف المنخفض وانقسامو مما يعم
( تسيم الظروف 5) المنخفض اليندي  نتيجة الزاحتو من قبل امتدادات المرتفع المداري خارطة

الحرارية السائدة خالل فصل الصيف في العراق لمبالد عمى تشكيل المراكز الثانوية فترتفع  
 72معدالت درجات الحرارة إلى قيم عالية وتصل في بعض األحيان إلى حدود قياسية تتجاوز 

وتقويتو وظيور المركز الثانوي  مئوية  مما يساعد عمى توغل امتدادات المنخفض اليندي,
لو,كما أن لموضع الطبوغرافي لمبالد المتمثل باالمتداد الحوضي لمسيل الرسوبي سبب في ان 

بحالة من الستقرارية العالية والرياح اليابطة لمعراق من  اليوائية المدارية تتصفيجعل الكتمة 
إليرانية )الرياح الشرقية والشمالية االيضبة األناضولية )الرياح الشمالية الغربية( ومن اليضبة 

الشرقية ( وىذه سوف تعاني جميعيا  ارتفاعا في درجات الحرارة نتيجة لتعرضيا إلى زيادة في 
ار اإلشعاعات الحرارية  بسبب قوة األشعة الشمسية وقمة التغييم وطبيعة أألرض   الجرداء مقد

(.جميع ىذه العوامل تساعد :6, 9;;3تعمل عمى رفع درجة حرارة اليواء )القشطيني والبنا ,
عمى ظيور المركز الثانوي عمى العراق .وفي العادة يظير مركز ثانوي واحد عمى العراق 

من البالد وغالبا ما يظير عمى المنطقة الوسطى وأحيانا يظير ليغطي البالد ,يغطي جزءًا 
(.يتصف المركز الثانوي بوجود حالة عدم استقرار جوية ناجمة عن عمميات 6بالكامل الخارطة )

تصعيد اليواء الدافئ نحو أألعمى عمى كل تيارات حمل تصعيديو  تزداد قوة كمما زاد التسخين 
 .(36, 4228)القاضي
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تعمل ىذه الوضعية عمى سحب الرياح من جميع االتجاىات نحو المركز الضغطي وبحركة     
معاكسة لحركة عقرب الساعة في النصف الشمالي من الكرة األرضية, فظيور المركز الثانوي 
عمى وسط العراق يعمل عمى إيجاد حركة دورانية لمرياح حول المركز الثانوي يكون جزءًا من 

االتجاه الجنوبي الشرقي  عمى جنوب العراق بسبب موقع المركز الثانوي عمى وسط ىذه الحركة ب
العراق , وتعمل ىذه الرياح عمى رفع معدالت الرطوبة وتحديدا عمى البصرة بحكم موقعيا عمى 
الطرف الشمالي الغربي لمخميج العربي , او يتمحور المركز فوق البصرة مما يؤدي الى سكون 

عدالت الرطوبة .اما بالنسبة لمخصائص أإلحصائية العامة لتكرار المركز الثانوي الرياح وارتفاع م
الرطبة  حيث شيدت المدة (3لمنخفض اليند الموسمي لمدورات المناخية المدروسة الجدول )

تكرارا  2تكرارًا واقل تكرارًا بمغ  53( 22أعمى تكرار لو فقد بمغ  تكرار لمرصدة ) 86;3لعام
فقد سجل اعمى تكرار خالل المدة الرطبة  234اما بالنسبة لمرصدة  9:;3ام  لمرصدة ذاتيا لع

تكرار فقط . اما بالنسبة  5بواقع  4222وأدنى تكرار سجل عام  تكرار 53بواقع  85;3عام 
 7بواقع  88;3عام   22لتكرار المركز فوق محطة البصرة فقد سجل أعمى تكرار لمرصدة 

-6:;3-4:;3-:9;3-84;3-83;3-82;3-;7;3تكرار ولم يظير في السنوات )
النسبة  -4222-4223-4224-4225-4226-4227-:;;3-::;9-3:;7-3:;3

-;7;3تكرار ولم يسجل لألعوام  ;اعمى تكرار بمغ  3:;3فقد سجل عام 234لمرصدة 
واما بالنسبة لعدد أيام  (:4222-4225-4226-4227-4228-422-:;;3_-:8;3

يومًا  لممركز شمال  58يومًا منيا  64عدد أيام بقاء بواقع  أعمى 85;3البقاء فقد سجل عام 
ولم يسجل أي تكرار لممركز  :9;3ايام عام  6أيام فوق البصرة وأدنى تكرار بمغ   8البصرة و

فوق البصرة .و يالحظ ان االنخفاض في التكرار بدأ يظير بوضوح في الدورة المناخية أألخيرة 
س عمى تكرار المراكز الثانوية لمنخفض اليند مما اثر في نتيجة لمتغير المناخي الذي انعك

 خصائص المدة الرطبة.    
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 ( المركز الثانوي لمنخفض الهند يغطي أجزاء واسعة من العراق      4خارطة )
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  المدة الرطبة الصيفية: مفهوم
يختمف مفيوم المدة الرطبة الصيفية عن المفيوم العام المرتبط بالتساقط المطري, إذ ان ىذه     

المدة ىي جزء من فصل الصيف الجاف ترتفع خالليا الرطوبة النسبية إلى قيم عالية تصل في 
% خالل 322إلى  % وقد تصل في أوضاع مشابية لمبصرة مثل الكويت2:بعض األحيان إلى 

لقادمة من الخميج العربي آب نتيجة ليبوب الرياح الجنوبية الشرقية ا شير
( واعتمد في تحديد ىذه المدة عمى العديد من الدراسات منيا ما قامت  2,86,87;;3)الكميب,

في تقسيم فصل الصيف الذي  4:;3بو دائرة األرصاد الجوية الكويتية قسم مراقبة المناخ عام 
حزيران  7آذار لغاية  43بدأ من تشرين الثاني  الفترة االنتقالية ت 6آذار إلى  43ن يبدأ م

تموز ويضم ما يعرف بأربعينية الصيف التي تبدأ  ;3حزيران لغاية  7الصيف الجاف يبدأ من و 
تموز يرافقيا ىبوب رياح شمالية غربية جافة مثيرة لمغبار تعرف  37وتستمر إلى  حزيران 8يوم 

آب يرافق ىذه المدة ىبوب  53تموز  وينتيي يوم  42والصيف الرطب يبدأ من  بارح(باسم )ال
تعرف في البصرة باسم )الشرجي(.وتضم ىذه المدة ما يعرف محميا  رياح جنوبية شرقية رطبة

وأشارت  (.:69,422منو .)القبندي . 52تموز وتنتيي يوم  45باسم )الباحورة(التي تبدأ يوم 
(إلى وجود فترة تمتاز بارتفاع معدالت الرطوبة في الكويت 48-46, :422دراسة )الكندري ,

آب تعرف باسم الصيف الرطب تتكون نتيجة ليبوب رياح الكوس  53تموز إلى  42تمتد من 
وعند مراجعة بعض التسميات الشعبية الخاصة بالبصرة مثل )طباخات  )الجنوبية الشرقية(.

طابق مع المدة الرطبة من فصل الصيف .. ويرتبط نشوء الرطب والباحورة( وغيرىما وجد أنيا تت
ىذه الحالة خالل فصل الصيف في محافظة البصرة بموقع المركز الثانوي لمنخفض اليند 

( الى ان المدة من  489, 4224ألسدي , اأشارت دراسة ) الموسمي من محطة البصرة حيث
ديدا وتبمغ قيم الضغط الجوي فيو آب يكون موقع المركز الثانوي فوق البصرة تح 42-تموز  ;3
ممي بار,وىي فترة تكون المدة الرطبة في البصرة ويغمب فييا ىدوء الرياح.مما :;;-2;;بين 

يساعد عمى سيادة أجواء حاره ورطبة في البصرة تمتاز ىذه الفترة عن بقية أيام فصل الصيف 
% فعمى  2;أليام إلىاعض في محافظة البصرة بارتفاع معدالت الرطوبة النسبية,قد تصل في ب
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من  49لغاية يوم  8يومًا متتالية من يوم  44سبيل المثال استمر ارتفاع الرطوبة النسبية  لمدة 
%  وبمغت في بعض 72لم تنخفض فييا معدالت الرطوبة النسبية عن  85;3شير آب عام 
ويرافق  (ة غير منشورة,راقية .بيانات يومي%)الييئة العامة لألنواء الجوية الع 2:أيام ىذه المدة 

ارتفاع الرطوبة أحيانا أجواء غائمة مع تساقط زخات مطرية سريعة خصوصا عندما يرافق 
المنخفض الجوي السطحي أخدود عموي عمى العراق. وتبين من التحميل السينوبوتيكي  لمخرائط 

ار المركز الطقسية لمدورات المناخية أن اغمب حاالت الزخات المطرية كانت مترافقة مع تكر 
الثانوي اذ تعمل الحركة التصعيدية لميواء الدافئ الرطب من مركز المنخفض واصطداميا 
باليواء العموي البارد عمى تطور حالة عدم أالستقرار الجوي وتساقط امطار عمى شكل زخات 

عمى البصرة .)الييئة العامة لألنواء  94;3آب  48و :8;3آب  :4كما حدث في  سريعة
 راقية, بيانات غير منشورة (الجوية الع

 :تغير التكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي
سيتم تحديد االتجاه العام لمتكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي الى     

معدالتو لمدورات الشمال من محطة البصرة وعمى البصرة من خالل تحديد التغيير الذي طرأ عمى 
في أيام  المناخية المدروسة خالل المدة الرطبة , وسوف يتم إجراء المقارنة بين الدورات المناخية

أب مع تمثيل خط االتجاه العام لمعدالت الدورات المناخية  53-تموز 42المدة الرطبة من
 التكرار وعدد أيام البقاء     وتحديد مقدار التغير الحاصل في

 GMT00الرصدة  ر تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي شمال  البصرةأوال : تغي
وجود اتجاه واضح نحو تناقص تكرار المركز ( 3والشكل )( 3يتبين من تحميل بيانات جدول رقم)
الشمال من محطة البصرة عمى وسط وشمال العراق  حيث  الثانوي لمنخفض اليند الموسمي,الى

تكرار في الدورة  (;,7تكرار في الدورة المناخية األولى إلى ) (36أنخفض متوسط تكراره من)
( تكرار في الدورة المناخية الثالثة ,وبمغ :.6المناخية الثانية ومن ثم استمر االنخفاض ليبمغ

( وأعمى نسبة تغير كانت لمدورة 6.8-اخية المذكورة )مقدار تغير التكرار بين الدورات المن
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%(مما يشير الى وجود اتجاه نحو انخفاض تكرار المركز 87.93-ألخيرة بواقع )االمناخية 
 الثانوي شمال  البصرة

 GMT00ثانيا : تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي فوق البصرة ألرصده  
وجود اتجاه واضح نحو تناقص تكرار ( 3والشكل )( 3جدول رقم ) يتبين من تحميل بيانات     

المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي ,عمى محطة البصرة حيث أنخفض متوسط تكراره من 
في الدورة المناخية الثانية ومن ثم استمر 3.85تكرار في الدورة المناخية األولىالى 3.94

( ,وبمغ مقدار تغير التكرار بين الدورات :2.3خية الثالثة)االنخفاض ليبمغ تكراره في الدورة المنا
(  -75.;:لمناخية أألخيرة بواقع )%وأعمى نسبة تغير كانت لمدورة ا - 2.99المناخية المذكورة

 مما يشير الى وجود اتجاه نحو انخفاض تكرار المركز الثانوي فوق البصرة
 (1جدول)

 آب 32-تموز  10الموسمي المشكل لمفترة الرطبة متوسط تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند 
 المناخية المدروسة ومقدار تغيره لمدورات

 المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي  فوق البصرة المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي  شمال البصرة موقع المركز
  

نسبة التغير  التكرار الدورة المناخية
% 

نسبة التغير  التكرار نسبة التغير % التكرار نسبة التغير % التكرار
% 

 GMT 021 GMT 00 GMT 021 GMT 00 الرصدة
2958-2968 24 0 26.71 0 2.71 0 1.71 0 
2978-2988 5.9 57.85- 9.28 45.09- 2.63 -5.13 3.54 16.8 

2998-1008 4.8 65.72- 20.9 34.80- 0.28 89.53- 0.36 86.76- 
 -2.28 0.77- -1.92 4.6- مقدار التغير

 ومعادلتي األوساط المتحركة  (3بيانات جدول ) المصدر :
 

 GMT 012 ثالثا: تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي شمال  البصرة 
بين الدورة األولى   :3.;تكرار إلى38.94انخفض متوسط تكرار المركز الثانوي من      

تكرارًا وبمغ مقدار   2;.32لكنو ارتفع قميال  في الدورة المناخية الثالثة ليبمغ والثانية
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% (  -2:.56,-;.67وبمغت نسبة التغير لمدورتين المناخيتين الثانية والثالثة) -3;.4التغير
عمى التوالي مما يشير إلى وجود اتجاه واضح النخفاض تكرار المركز الثانوي خالل ىذه المدة 

 .(4الشكل ) بآز و من شيري تمو 
  GMT 012رابعا : تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي عمى البصرة الرصدة

وجود اتجاه واضح نحو تناقص تكرار ( 4والشكل )( 3يتبين من تحميل بيانات جدول رقم )     
المناخيةاالانو يظير المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي ,عمى محطة البصرة بين الدورات 

تكرار ومن ثم استمر االنخفاض وبحده ليبمغ  :.2فيو ارتفاع بين الدورتين األولى والثانية بمقدار 
تكرارا, وبمغ مقدار تغير التكرار بين الدورات المناخية المذكورة  2.58في الدورة المناخية الثالثة 

 %(8.98:-ة بواقع )( وأعمى نسبة تغير كانت لمدورة المناخية األخير -:3.3)
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (                                                                                                                4بيانات جدول رقم )المصدر : 

( اتجاه تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي 1شكل )

 00خالل المده الرطبة الصيفية اللرصده

الثانوي لمنخفض الهندالموسمي  ز( اتجاه  تكرار المرك2شكل )

 012خالل المدة الرطبة الصيفية للرصده 
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(وجود اتجاه واضح النخفاض تكرار 4و3( والشكمين )4ويالحظ من بيانات الجدول )     
عمى  آب 53-تموز42من  ةالمد خاللالمركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي عمى العراق 

تمثل طور النضج في تكون منخفض اليند الموسمي  الذي  الرغم من أن ىذه المدة من الشيرين
 (5,4232:بدوره عمى تكوين منخفضات ثانوية منيا عمى العراق )الدزيي صالح., يساعد

اكبر في  موسمي كانتالبصرة وان التغيرات الحاصمة في تكرار المركز الثانوي لمنخفض اليند ال
بالنسبة لموقع المركز شمال محطة البصرة أيام المدة الرطبة  012قياسا بالرصدة  00لرصدة ا

انخفاض قيم الرطوبة النسبية خالل الميل التي تعمل عمى رفع  إلى ويعود ىذا التغير باألساس
(إلى وجود اتجاه نحو :36-369,  4235, أقيام الضغط الجوي حيث أشارت دراسة )ألصالحي

ارتفاع قيم الضغط الجوي خالل ىذه ألمده وبمغ مقدار تغيره لشير تموز في محطات بغداد 
( 2.9,+3.9,+3.7التوالي , ولشير آب ),+ ( عمى 2.6, + 3.7,+ 3.5والحي والناصرية)+

كرار المركز الثانوي عمى التوالي وأن ارتفاع قيم الضغط الجوي السطحية تعمل عمى تقميل ت
لمنخفض اليند الموسمي. اذ تعمل ىذه الوضعية عمى خفض تكرار الرياح الجنوبية الشرقية 
الرطبة  عمى البصرة .اما بالنسبة التجاه تغير تكرار المركز الثانوي فوق محطة البصرة فيالحظ 

فاض قيم عن انخ وىو ناجم اصالً  012برصدة  قياسا 00ان تغيراتو كانت اكبر لمرصدة 
الرطوبة وارتفاع أقيام الضغط الجوي ,اذ بمغ مقدار  تغير الضغط الجوي في محطة البصرة 

فضاًل عن انو ذو منشأ حراري لكن  (369()الصالحي,مصدر سابق, 2.5لشيري تموز وآب)+
يالحظ من سموكية بيانات الدورات المناخية لتكرار المركز الثانوي ,الى وجود حالو انسحاب 

لمركز الثانوي من وسط وشمال العراق في الدورة المناخية الثانية ليرتفع تكراره نسبيا فوق لموقع ا
البصرة ومع ذلك انو تراجع عنيا بقوة في الدورة المناخية الثالثة  لتظير مراكزه عمى شرق 

 .الجزيرة العربية مما اثر في احد خصائص المدة الرطبة وىي حالة سكون الرياح 
 :في عدد أيام بقاء المركز الثانويالتغير  -ثانيا
 يمثل التغير الحاصل في عدد أيام  بقاء المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي مؤشراً      

ميمًا عمى تحديد خصائص المدة الرطبة المتمثمة بارتفاع معدالت الرطوبة النسبية , فطول مدة 
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بقاء المركز الثانوي  إلى الشمال من محطات الجنوب يعمل عمى استمرار ىبوب الرياح الجنوبية 
الشرقية القادمة من الخميج العربي وىي  تعمل عمى رفع معدالت الرطوبة النسبية وتحديدا عمى 
البصرة بحكم موقعيا القريب من ىذا المسطح المائي, او في حالة ظيور المركز الثانوي فوق 

لبصرة مما يؤدي الى سيادة حالة سكون الرياح وارتفاع نسب الرطوبة في اليواء  ونتيجة ا
 لمتغيرات الحاصمة في تكرار المركز الثانوي فأن التغيرات الحاصمة عمى عدد أيام بقاء 

 .(5( والشكل )5المركز الثانوي أخذت التغيرات التالية   التي يظيرىا جدول رقم )
 ( 3جدول رقم)

 عدد أيام بقاء المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي عمى العراق لمدورات المناخية المدروسةمتوسط 
 

المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي   المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي  شمال البصرة موقع المركز
 فوق البصرة

 نسبة التغير % عدد أيام البقاء متوسط نسبة التغير % متوسط عدد أيام البقاء الدورة المناخية
3;7:-3;8: 42.49 2 5.; 2 
3;9:-3;:: 32.66 6:.6;- 6 4.78 
3;;:-422: 34.49 5;.68- 2.67 ::.68- 

 -3.94 -6 مقدار التغير

 ( ومعادلة األوساط المتحركة                                                                              3بيانات الجدول ) المصدر :      
 : التغير في عدد أيام بقاء المركز الثانوي شمال البصرة : 2

يوم لمدورة المناخية األولى إلى  42.49أيام بقاء المركز الثانوي من  أنخفض متوسط عدد     
يومًا في الدورة الثالثة   34.49الى  يومًا في الدورة المناخية الثانية ومن ثم أرتفع قميال 32.66
يوم ( ,وبنسبة تغير سمبيو بمغت في الدورة  6-( وبمغ مقدار التغير لمدورات الثالث )5شكل)
 % عل التوالي مما يشير الى انخفاض في عدد أيام-6.;5% وفي الدورة الثالثة -6.:6 الثانية

 .مما اثر عمى طول المدة الرطبة فييا سيطرة المركز الثانوي شمال البصرة
 :التغير في عدد أيام بقاء المركز الثانوي فوق البصرة   1

يوم  6ة المناخية ألولى إلى يوم لمدور  ;.5ارتفع متوسط عدد أيام بقاء المركز الثانوي من      
( 6يومًا في الدورة الثالثة  شكل) 2.67في الدورة المناخية الثانية ومن ثم انخفض بحده الى 
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 يومًا ( ,وبنسبة تغير سمبيو بمغت في الدورة الثالثة 3.94-وبمغ مقدار التغير لمدورات الثالث )
 المركز الثانوي فوق البصرة .سيطرة  % عل التوالي مما يشير الى انخفاض عدد أيام-6.::
وعمية فأن لمتغيرات التي طرأت عمى تكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي لمنخفض اليند      

آب والتي تمثل المدة الرطبة في صيف  52-تموز43الموسمي عمى العراق خالل المد ه من
تكرار وعدد أيام بقاء االنخفاض  محافظة البصرة ولمدورات المناخية الثالث, نجد اتجاىا عام

المشكمة لممد الرطبة  نتيجة  لتأثير التغير المناخي حيث أشار  المركز الثانوي لممنخفض اليندي
أن ىناك تراجعًا في معدالت عدد أيام بقاء المراكز الثانوية  الى(484مصدر سآبق, )السعيدي,

أما عمى الخميج العربي أو لممنخفض اليندي فوق العراق, ويعود ذلك الستحواذ مركز رئيس يقع 
فوق إيران أو شبو الجزيرة العربية وتعمقو مما ال يسمح بتكون مراكز ثانوية صغيرة تظير فوق 

سيادة لتكرار المركز  الثانوي  وىذا ما تبين في خرائط الدورات المناخية الثانية والثالثة العراق.
ما يرتبط ىذا التغير بالتغير الحاصل كعمى شرق الجزيرة العربية مما اضعف تكراره عمى العراق 

,( إذ 4:8,4:7-,4232في متوسطات الرطوبة النسبية نحو االنخفاض في العراق )األسدي 
ولو  تعمل ىذه الحالة عمى خفض تكرار المركز الثانوي من خالل رفع أقيام الضغط الجوي

الرتفع تكراره نتيجة لتغير  ارتبط التغير الحاصل في تكرار المركز الثانوي بتغيرات درجات الحرارة
( إلى 5;, 4225درجات نحو االرتفاع نتيجة لمتغير المناخي حيث أشارت دراسة )حسين ,

  وجود اتجاه عام الرتفاع درجات الحرارة )العظمى و الصغرى والمعدل ( لشيري تموز وآب.
ر المركز التقميل من ظيو  ىالتي بدورىا عممت عم *اسيم في خفض معدالت الرطوبة النسبية

 في البصرةوتقمص المدة الرطبة  الثانوي لمنخفض اليند عمى العراق

                                                           
 

العوامل المؤثرة في الرطوبة والمتمثمة بالمسطحات في كما يجب األخذ بنظر االعتبار أيضا التغيرات الحاصمة   *
الماضي المائية الداخمية وتحديدا األىوار التي تقمصت مساحتيا بشكل كبير بعد تجفيفيا في تسعينيات القرن 

 وتقمص مساحة األراضي الزراعية نتيجة لتراجع ايرادات نيري دجمة والفرات و اتساع ظاىرة التصحر
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 (                                                                                                                5بيانات جدول رقم ) المصدر :

 
 :أثر تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي عمى بعض خصائص لمدة الرطبة

تبين من التحميل الجغرافي لتكرار المركز الثانويان ىناك مياًل نحو انخفاض متوسط تكرار      
وعدد أيام بقائو فوق العراق خالل المدة الرطبة من فصل الصيف مما ينعكس عمى بعض 
خصائص المناخ خالل ىذه المدة ,وتحديدا عنصر الرطوبة النسبية اذ يمتاز فصل الصيف في 

انخفاض قيم الطوبة النسبية نتيجة لسيطرة نطاق الضغط العالي شبة المداري العراق بالجفاف و 
التي تعيق أي تيارات صاعدة من السطح كما أن درجات الحرارة  ذو التيارات اليوائية اليابطة

ٍٍ لحدوث عمميات التكاثف و أن التيارات  داخل المرتفع )العموي( ال تكون منخفضة بشكل كاِف
اضطراب سطحي بحيث يتحول منخفض اليند الموسمي إلى منخفض  اليابطة فيو تمنع أي

( جميع ىذه الظروف جميعًا تعمل عمى خفض أقيام الرطوبة 7,388, 4235مستقر )الدزيي ,

بقاء المركز الثانوي  أياماتجاه متوسط عدد (3شكل )

 لمنخفض الهند الموسمي خالل المدة الرطبة الصيفية
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التغيرات التي طرأت عمى  أن النسبية والسيما تزامنيا مع  ارتفاع درجات الحرارة السطحية إال
طبة في صيف محافظة البصرة أثر في إحداث تغير في لممدة الر  تكرار المركز الثانوي المشكل

 بعض الخصائص المناخية ليذه الفترة التي تتمثل في:
 

تعد الرياح الجنوبية الشرقية احد العناصر  انخفاض تكرار الرياح الجنوبية الشرقية : -2
 الطقسية المشكمة لمفترة الرطبة في صيف محافظة البصرة ,لكونيا المصدر األساس لرطوبة
اليواء , وتتشكل نتيجة لظيور المركز الضغطي الثانوي عمى وسط العراق الذي يعمل عمى 
سحبيا من الجية الجنوبية الشرقية لمبالد وتزداد فاعمية ىذه الرياح عند سيادة وسيطرة المرتفع  
الجوي عمى جنوب غرب إيران.وتتصف الرياح الجنوبية الشرقية بانخفاض سرعتيا وىدوئيا إذ 

م/ثا (السيما خالل الميل مما انعكس عمى /ارتفاع الرطوبة النسبية خالل  5سرع دون )تسجل 
(,ونتيجة لتغير تكرار وعدد أيام سيطرة المركز  :48المدة الرطبة )أألسدي ,مصدر سابق , 

الثانوي نحو االنخفاض تغيرت نسبة تكرار ىذه الرياح عمى الرغم من كونيا تسجل نسب تكرار 
لسيطرة المركز الثانوي لممنخفض اليندي عمى شرق الجزيرة العربية وامتداد منخفضة نتيجة 

سيطرة لسان الضغط العالي عمى شرق البحر المتوسط  ليفسح المجال لسيادة الرياح الشمالية 
الغربية فضاًل عن قمة تكرار المركز الثانوي لممنخفض اليندي اصاًل. حيث أنخفض تكرار الرياح 

% في الدورة  9.7% في الدورة المناخية أألولى إلى 37.5لممدة الرطبة منالجنوبية الشرقية 
% في الدورة المناخية الثالثة وبمغ مقدار التغير بين الدورات :.9المناخية الثانية ومن ثم إلى

% وفي الدورة -;.72( وبمغت نسبة التغير في الدورة الثانية6( الشكل )  -5.79المذكورة )
يؤثر عمى وجود تغيير في تكرار الرياح الجنوبية الشرقية نحو االنخفاض % مما -3.;6الثالثة

 لبصرة .انتيجة لتراجع تكرار المركز الثانوي شمال وشمال غرب 
 

يقابل ىذا االنخفاض حصول ارتفاع في تكرار الرياح  ارتفاع تكرار الرياح الشمالية الغربية: -3
%في الدورة 76.3( والتي ارتفع تكرارىا خالاللمدةالرطبةمن7الشمالية الغربية الشكل )

بتغير  % لمدورة المناخية الثالثة6.:7إلى %في الدورة الثانية وأخيرا78,6المناخية أألولىإلى 



 . أمحذ جاسم حممذ احلسانتغري تكرار املركز الثانوي ملنخفض اهلنذ املومسً على العـــــراق                                                              د

 واثره  يف تغيري بعض خصائص الفرتة الرطبت يف صيف حمافظت البصرة
 

 

  44                                            1027( لسنة 4-3( العدد)45مجمة الخميج العربي المجمد)

أعمى نسبو تغير كانت خالل الدورة +( خالل أيام المدة الرطبة  و 4.37موجب بمغ )
وىذا االتجاه نحو الزيادة ناجم عن تراجع تكرار المركز  +%( ;.9المناخية الثالثة اذ بمغت )

الضغطي الثانوي مما زاد من حالة التدرج الضغطي بين امتدادات المرتفع الجوي المتمركز 
زيرة العربية  مما عمل عمى شرق البحر المتوسط والمركز الثانوي المتشكل عمى شرق الج

التي تعمل عمى أزاحو طبقة اليواء الرطب  عمى زيادة تكرار الرياح الشمالية الغربية الجافة
 .في صيف محافظة البصرة  مما أثر في تغير خصائص المدة الرطبة

بالسكون اذا كانت سرعتيا بين  توصف الرياح انخفاض تكرار حاالت سكون الرياح : -4
قياس بيفورت وترتبط حاالت سكون الرياح  خالل الفترة الرطبة بتمركز ( وفقا لمم/ثا22.4)

المركز الثانوي لمنخفض اليند الموسمي فوق البصرة نتيجة الرتفاع درجات الحرارة وارتفاع 
معدالت الرطوبة النسبية وتسود حالو من ىدوء الرياح نتيجة لسيادة التيارات اليوائية 

وتعمل ىذه الوضعية عمى رفع نسبة الرطوبة في اليواء  الصاعدة في ضمن المركز الثانوي
( 8( والشكل )6لعدم قدرة الرياح عمى إزاحة اليواء الرطب , ويتبين من بيانات الجدول )

% 4.4وجود انخفاض حاد في تكرار نسب سكون الرياح إذ انخفض تكرار سكون الرياح 
وزادت حالة االنخفاض في الدورة  % في الدورة الثانية4.7في الدورة المناخية أألولى إلى 

(  وسجمت أعمى نسبة  -2.9% , وبمغ مقدار التغير لمدورات الثالث)  :.2الثالثة ليبمغ 
% وان وىذا االنخفاض نجم باألساس عن 85.5تغير في الدورة المناخية أألخيرة والبالغة 

لمناخي وتراجع المركز قمة تكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي فوق البصرة نتيجة لمتغير ا
     الثانوي باتجاه شرق الجزيرة العربية , وزيادة تكرار الرياح الشمالية الغربية .

 
 
 
 
 



 . أمحذ جاسم حممذ احلسانتغري تكرار املركز الثانوي ملنخفض اهلنذ املومسً على العـــــراق                                                              د

 واثره  يف تغيري بعض خصائص الفرتة الرطبت يف صيف حمافظت البصرة
 

 

  44                                            1027( لسنة 4-3( العدد)45مجمة الخميج العربي المجمد)

 (4جدول) 
النسبة المئوية لتكرار الرياح الجنوبية الشرقية والرياح الشمالية الغربية وحاالت السكون ومقدار تغيرها خالل 

 *المدروسةالمدة الرطبة لمدورات المناخية 
 

 آب 53-تموز  42المدة الرطبة 
 السكون الرياح الشمالية الغربية الرياح الجنوبية الشرقية اتجاه الرياح
 نسبة التغير % التكرار نسبة التغير % التكرار نسبة التغير % التكرار الدورة المناخية

3;7:-3;8: 37.5 2 76.3 2 4.4 2 
3;9:-3;:: 9.7 72.;- 78.6 6.4+ 4.7 35.8+ 
3;;:-422: 9.: 6;.3- 7:.6 9.; + 2.: 85.8- 

 -2.9 +4.37 -5.79 مقدار التغير

 

                                                           
 

اعتمد في  احتساب معدالت تكرار الرياح عمى بيانات محطة أرصاد البصرة ومحطة مطار الكويت  *
 الدولي لوجود قطع في بيانات المحطة األولى

  المصدر:
 الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية ,قسم المناخ , )سجالت الرصدات اليومية ( غير منشورة.                            -3
دولة الكويت ,اإلدارة العامة لمطيران المدني .إدارةاألرصاد الجوية ,قسم مراقبة المناخ ,ممخصات  -4

                                                                          5:;3لطبعة األولى ., ا 4:;3-84;3مناخية ,مطار الكويت الدولي لممدة 
دولة الكويت ,االدارة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة .قسم المناخ .بيانات غير منشورة الكويت  -5

422; 
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( اتجاه تكرار الرياح الجنوبية الشرقية  في 4شكل )

 محطة البصرة خالل المدة الرطبة الصيفية

 ( اتجاه تكرار الرياح الشمالية الغربية  في5شكل )

 محطة البصرة خالل المدة الرطبة الصيفية

( اتجاه تكرار سكون الرياح في محطة 6شكل )

 البصرة خالل المدة الرطبة الصيفية

 (                                                                                                                4بيانات جدول رقم ) المصدر :
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أكبر مؤشر لتغير خصائص المدة الرطبة في صيف  إن انخفاض معدالت الرطوبة النسبية: -5
ة لمتغير الحاصل في تكرار المركز البصرة ىو انخفاض معدالت الرطوبة النسبية ونتيج

الثانوي لمنخفض اليند الموسمي عمى العراق فقد انخفضت معدالت الرطوبة النسبية خالل 
%في الدورة 69.27من فصل الصيف فقد انخفضت معدالت الرطوبة النسبية من ىذه المدة

ية % وانخفض متوسط الرطوبة النسب-85.;5% بنسبة تغير62.:4المناخية أألولى الى
%(, وبمغ مقدار -73.44% في الدورة المناخية الثالثة لترتفع نسبة التغير الى 7;.44الى 

( 9والشكل ) (7(وكما مبين من بيانات جدول رقم )-34.27التغير بين الدورات الثالث) 
ومن مؤشرات انخفاض معدالت الرطوبة النسبية انخفاض عدد األيام التي تزيد فييا قيم 

خالل المدة من   % فأكثر حيث انخفضت نسبة عدد ىذه األيام72نسبية إلى رطوبة اليواء ال
% في الدورة الثالثة, 8.9الدورة الثانية والى  %( في;% لمدورة المناخية أألولى إلى )58.5
الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية ,قسم %بين الدورات ذاتيا):.6% ومن ثم إلى 8.5
إلى وجود اتجاه واضح  اليومية غير  منشورة (مما يشير سجالت الرصدات , المناخ

النخفاض قيم الرطوبة النسبية خالل المدة الرطبة وزيادة جفاف اليواء الناجم عن انخفاض 
تكرار الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة )الشرجي (نتيجة انخفاض تكرار المركز الثانوي 

لزيادة فاعمية عممية ت الحرارة نتيجة لمنخفض اليند الموسمي  , وارتفاع معدالت درجا
 التوصيل الحراري بين جزيئات اليواء بسبب  قمة الرطوبة النسبية.

 (5جدول )
 متوسط الرطوبة النسبية اليومية أليام المدة الرطبة لمدورات المناخية المدروسة ومقدار تغيرها

 آب 53-تموز  43المدة الرطبة  الدورة المناخية
 نسبة التغير% الرطوبة النسبية % متوسط

3;7:-3;8: 69.27 2 

3;9:-3;:: 4:.62 5;.85- 
3;;:-422: 44.;7 73.44- 

 34.27- مقدار التغير

 الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية ,قسم المناخ , بيانات غير منشورة .  المصدر :            
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االرتباط البسيط  لمدورات المناخية الثالث الختباروعند إخضاع المتغيرات الداخمة في البحث 
ومتوسطات  العالقة بين متوسط تكرار المركز الثانوي شمال محطة البصرة وجد أن (8جدول )

 لممدة وىي عالقة طردية قوية,ومع4;.2وبدرجة اشتراك بمغت  8;.2الرطوبة النسبية قد بمغ 
وىي عالقة قوية جدا الن  :;.2وبدرجة اشتراك  ;;.2تكرار الرياح الجنوبية الشرقية فقد بمغت 

وان التراجع الحاصل  حركة الرياح الجنوبية الشرقية ترتبط بموقع المركز الثانوي شمال  البصرة ,
عالقة في متوسطات تكراره انعكس عمى انخفاض تكرار الرياح الجنوبية الشرقية ,اما بالنسبة ل

فقد  وتكرار الرياح الشمالية الغربية متوسط تكرار المركز الثانوي شمال محطة البصرة
وىي عالقة عكسية قوية وىي ناجمة عن  لممدة الرطبة2.97وبدرجة اشتراك بمغت  -9:.2بمغت

 تراجع تكرار
 

                                           
 ( 7بيانات جدول ) المصدر :

الرطوبة النسبية خالل  (اتجاه متوسطات7شكل )

 المدة الرطبة الصيفية في محطة البصرة                
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الثانوي مما زاد من حالة التدرج الضغطي بين امتدادات المركز الثانوي شمال محطة البصرة
البحر المتوسط والمركز الثانوي المتشكل عمى شرق الجزيرة  المرتفع الجوي المتمركز عمى شرق

العربية  مما عمل عمى زيادة تكرار الرياح الشمالية الغربية الجافة وانخفاض قيم الرطوبة النسبية 
وتكرار  اما بالنسبة لعالقة متوسط تكرار المركز الثانوي شمال محطة البصرةخالل المدة الرطبة.

وىي عالقة ارتباط ضعيفة  ;2.2وبدرجة اشتراك بمغت  2.53بمغت حاالت سكون الرياح فقد
ألن وقوع المركز شمال محطة البصرة يعمل عمى سحب الرياح الجنوبية الشرقية مما يقمل 

,  اما بالنسبة لعالقة تغير  تكرار المركز الثانوي فوق محطة البصرة  حاالت سكون الرياح
وىي  2.55وبدرجة اشتراك بمغت  :2.7فقد بمغتطبة ومتوسط الرطوبة النسبية خالل المدة الر 

عالقة ارتباط  متوسطة لكون ارتفاع الرطوبة النسبية يرتبط بيبوب الرياح الجنوبية الشرقية , أما 
وىي 2.34وبدرجة اشتراك بمغت  2.57فقد بمغت العالقة مع تكرار الرياح الجنوبية الشرقية

الصاعدة ضمن المركز الثانوي وضعف سرعة  عالقة ارتباط ضعيفة  بسبب سيادة التيارات
وبدرجة اشتراك بمغت  -2.95فقد بمغت الرياح .اما العالقة مع تكرار الرياح الشمالية الغربية

عالقة ارتباط قوية بسبب تراجع تكرار المركز فوق البصرة وزيادة تكرار عمى شرق الجزيرة 2.75
ية الجافة عمى البصرة ,وأخيرا فقد سجمت عالقة الرياح الشمالية الغرب العربية مما زاد من تكرار

 8;.2وبدرجة اشتراك  :;.2ارتباط قوية جدا مع تراجع  تكرار حاالت سكون الرياح بمغت 
نتيجة النخفاض تكرار المركز الثانوي فوق البصرة المشكل لحالة سكون الرياح التي تعد احد 

 سمات المدة الرطبة .
 (6جدول )

عالقة االرتباط ودرجة االشتراك بين تغير تكرار المركز الثانوي لمنخفض الهند الموسمي المشكل  
 لممدة الرطبة وبعض عناصرها المناخية عمى محطة البصرة لمدورات المناخية قيد البحث

X2,4 X2,y3 X2,Y2 X2,Y1 X1,Y4 X1.Y3 X1,Y2 X1,Y1 المتغيرات 

0.98 0.73- 0.35 0.58 0.31 0.87- 0.99 0.96 R 
0.96 0.53 0.12 0.33 0.09 0.75 0.98 0.92 R2 
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R= معامل األرتباط 

متوسط تكرار المركز الثانوي لمرصدتين شمال البصرة = X1 
المركز الثانوي فوق البصرةمتوسط تكرار  =  X2 
متوسط الرطوبة النسبية % =  Y1 
متوسط تكرار الرياح الجنوبية الشرقية =  Y2 

 Y3= متوسط تكرار الرياح الشمالية الغربية 
متوسط تكرار سكون الرياح  = Y4 
درجة أالشتراك = R2 

 :النتائج
لمنخفض اليند الموسمي عمى تبين من تحميل التغيرات الحاصمة في تكرار المركز الثانوي      

وعالقتو ببعض  :422-:;;3و ::;3-:9;3و  :8;3-:7;3العراق لمدورات المناخية 
خصائص المدة الرطبة في صيف محافظة البصرة بوصفو سمة تتصف بيا المحافظة عن بقية 

 مناطق العراق بحكم موقعيا القريب من الخميج العربي جممة من النتائج تمثمت باالتي :
 

حصول انخفاض في تكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي لممنخفض اليندي عمى العراق  -3
توقيت عالمي وأن اكبر تغير في تكرار المركز  34و 22شمال محطة البصرة ولمرصدتين 

إذ بمغ مقدار اب 53-تموز43أليام المدة الرطبة كافة  المدة من  22الثانوي كأن في الرصدة 
.( وتطابق معو التغيرات -;.4بمقدار تغير بمغ ) 234متيا الرصدة ت( -6.8التغير فيو )

الحاصمة في عدد أيام بقاء المركز الثانوي وارتبط ىذا التغير بالدرجة األساس بتغير الرطوبة 
النسبية نحو االنخفاض والتي بدورىا تعمل عمى رفع أقيام الضغط الجوي وتقمل من تكرار 

لتكرار المركز فوق البصرة فأن اكبر تغير في تكرار المركز  المركز الثانوي  .اما بالنسبة 
 00(0.77-) ( بيمنا بمغ لمرصدة-:3.3إذ بمغ مقدار التغير فيو )234الثانوي كأن في الرصدة 
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مما يشير الى وجود تغير واضح في تكرار المراكز الثانوية لمنخفض اليند الموسمي نحو 
 االنخفاض خالل المدة الرطبة الصيفية . 

أدى التغير الحاصل في تكرار المركز الثانوي لمنخفض ليند الموسمي نحو االنخفاض عمى  -4
العراق الى خفض تكرار الرياح الجنوبية الشرقية عمى البصرة التي بدورىا ساىمت في خفض 
معدالت الرطوبة النسبية إلى حدود متدنية جدا اذ بمغ مقدار التغير لتكرار الرياح الجنوبية 

(  مما سبب   انخفاض معدالت  - 5.79ة لممدة الرطبة ولمدورات المناخية المدروسة )الشرقي
( مما يشير إلى - 34.27الرطوبة النسبية   التي سجمت بدوىا مقدار تغير سالب أيضا بمغ )

أن احد اسبآبانخفاض معدالت الرطوبة النسبية في البصرة خالل لمدة الرطبة الصيفية ىو 
 الثانوي لمنخفض اليند الموسمي . كز انخفاض تكرار المر 

ان التراجع الحاصل في تكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي فوق البصرة عمل عمى خفض  -5
حدةخالل الدورة حاالت سكون الرياح التي تعد احد سمات المدة الرطبةالتي انخفض تكرارىا ب

 .المناخية األخيرة
أيام بقاء المركز الثانوي عمى العراق  مع بقاء سيطرة أن التراجع الحاصل في تكرار وعدد  -6

مركز الضغط المنخفض عمى شرق الجزيرة العربية ساعد عمى تعميق حالة التدرج الضغطي يبن 
المرتفع الجوي الواقع شرق البحر المتوسط  ومنخفض اليند الموسمي مما اسيم في زيادة تكرار 

+( لمدورات 4.37د اتجاىا نحو زيادة التكرار الذي بمغ )الرياح الشمالية الغربية الجافة التي تشي
 المناخية مما عمل عمى خفض قيم الرطوبة النسبية  وزيادة جفاف اليواء.

ولمدورة ::;3-:9;3دأت معدالت الرطوبة النسبية باالنخفاض منذ الدورة المناخية الثانيةب -7
ة لمبصرة تحديدا ولجنوب وىي مدة شيدت  تغيرا في خصائص البيئة الطبيعي :422-:;;3

زالة بساتين النخيل من أجزاء واسعة من المحافظة إبان  العراق عامة والمتمثمة بتجفيف األىوار وا 
عقدي الثمانينيات والتسعينيات مماسبب في انخفاض معدالت الرطوبة النسبية تزامنا مع 

لعراق في ضمن ظروف انخفاض  تكرار وعدد أيام بقاء المركز الثانوي لممنخفض اليندي عمى ا
 تشكيمو لممدة الرطبة  في صيف محافظة البصرة .
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اشترك التغير الحاصل في تكرار المركز الثانوي مع تغير درجات الحرارة نحو االرتفاع  -8
 .المناخي في خفض معدالت الرطوبة النسبية خالل المدة الرطبةنتيجة لمتغير 

 

 :المصادر
األسدي , كاظم عبد الوىاب حسن , تكرار منخفض اليند الموسمي وأثرة في تحديد اتجاىات   -3

 . :;;3( بغداد ,59الرياح السطحية في العراق . مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ,العدد)
ألسدي , كاظم عبد الوىاب حسن, الخصائص المناخية الساينوبتيكية لمفترة الرطبة وراحة اإلنسان ا -4

(, 82,مجمة كمية اآلداب ,جامعة بغداد  العدد ) 4223محافظة البصرة ,دراسة تحميمية لعام  في
 .4224بغداد ,

 ألسدي , كاظم عبد الوىاب حسن وخديجة عبد الزىرة الناصر . اثر التغيرات البيئية في مناخ ا -5
 .4227( .52محافظة البصرة . مجمة وادي الرافدين لعموم البحار , العدد)

ألسدي كاظم عبد الوىاب , تأثير التغيرات المناخية في اتجاىات الرطوبة النسبية في العراق, مجمة ا -6  
 . 4232,كمية التربية , جامعة واسط )العدد العاشر(

حسين ,خديجة عبد الزىرة , تنبؤ محوسب بعنصري الحرارة واألمطار في العراق ,  رسالة ماجستير , -7 
 .,)غير منشورة(4225بصرة ,كمية العموم ,جامعة ال

الدزيي, ساالر عمي وبشرى احمد جواد صالح , موجات الرطوبة الصيفية في العراق دراسة في  -8 
 .                                                                                     :422بغداد , 5:جامعة بغداد , العدد –المناخ الشمولي , مجمة كمية أآلداب

الدزيي, ساالر عمي وبشرى احمد جواد صالح ,جول ميخائيل طميا, الخصائص الرئيسية المتدادات  -9 
جامعة بغداد ,  –ى مناخ العراق , مجمة كمية اآلدابومراكز المرتفعات والمنخفضات الجوية المؤثرة عم

  .4233بغداد , 8;العدد
 .4235,بغداد , 3الدزيي ,ساالر عمي , مناخ العراق القديم والمعاصر ,ط -: 
ة ,مراقبة المناخ ,ممخصات األرصاد الجوي دولة الكويت ,اإلدارة العامة لمطيران المدني .إدارة -; 

 .5:;3, الطبعة األولى . 4:;3-84;3لي لممدة مطار الكويت الدو  ,مناخية
دولة الكويت ,االدارة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة .قسم المناخ .بيانات غير منشورة  -32 

 .;422الكويت 
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إسماعيل ,إنعام سممان , آثر االمتداد الضغطي لممنخفض الموسمي اليندي في بعض عناصر  -33 
مناخ العراق صيفُا )الحرارة, الرطوبة, الرياح( دراسة في الجغرافية المناخية رسالة ماجستير, كمية 

                                                                       م, )غير منشورة(.                                         4223اآلداب, جامعة بغداد, 
 اثر التغير المناخي في تغير معدالت الضغط الجوي في العراق لممدةالصالحي ,مروج ىاشم , -34 
 )غير منشورة(. , 4235(, رسالة ماجستير, كمية التربية جامعة ديالى ,4232 -67;3)
القاضي ,تغريد احمد عمران عيسى , آثر المنخفضات الحرارية في طقس العراق ومناخو, أطروحة  -35 

 , )غير منشورة(.4228دكتوراه, كمية اآلداب, جامعة بغداد, 
القشطيني ,باسل إحسان وريتا عيسى ألبنا , األنماط الضغطية لممناخ الموسمي الصيفي في العراق  -36 

 . 9;;3( بغداد 58لجمعية الجغرافية العراقية , العدد)وأثارىا البيئية, مجمة ا
السعيدي , عمي غميس ,أثــر تغير المنـاخ في تغيير المنظومات الشمولية السطحية المؤثرة فـي -37 

 .4233العراق خالل الفصل المطير, أطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية جامعة البصرة ,
 .:422( الكويت ,364الكويت , مواسم وأنواء فمكية,مجمة بيئتنا.العدد)القبندي,عنود, الرياح في -38 
 .7:;3الكميب , عبد الممك عمي , الطقس والمناخ في دولة الكويت , دار األرقم , الكويت  -39 
الكويت  3ط دراسة في البناء الطبيعي واالقتصادي والبيئي, جغرافية الكويت, عبدالرحمن, الكندري,-:3 

422:. 
 الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية ,قسم المناخ , )سجالت الرصدات اليومية ( غير منشورة.  -;3 

 ممي بار لمشرق أألوسط المنشورة عمى الموقع 3222خرائط المستوى الضغطي  -42 
http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html 
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