
<á^Š£]<Ü‰^q<‚· 
<ì†’fÖ]<íÃÚ^qI<l^ßf×Ö<íée�Ö]<íé×Ò< <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéÊ]†Ç¢]<ÜŠÎ< <

ملي بار المتكونة علـى  ٥٠٠دراسة وتحليل تكرار منظومات القطع عند المستوى الضغطي 
واعتمــدت دورة مناخيــة صــغرى ، ،

لدراستها وتحليـل   ، ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
 و، المنظومات السطحية  المرافقـة لتكرارهـا والوضـع الـذي يتخـذه التيـار النفـاث  عنـد ظهورهـا

، مات القطع وانعكاسها في تغير تكرار المنظومات السـطحية
 .للمقارنــة مــع الــدورة المدروســة  اس

. وقـد اظهـر البحـث وجــود تبـاين شـهري واضــح لتكـرار منخفضـات ومرتفعـات القطــع خـالل الموسـم المطــري
 ١٠٠٠طقــة الشــمالية ظهــور  ســتة منظومــات ضــغطية علــى المســتوى 

ملـي بـار هـي المرتفـع السـيبيري والمرتفـع أألوربـي والمـنخفض المتوسـطي والمـنخفض السـوداني والمــنخفض 
المنـــدمج وأخيـــرًا مـــنخفض الهنـــد الموســـمي أمـــا مرتفعـــات القطـــع فقـــد رافقهـــا لجميـــع حـــاالت تكرارهـــا المرتفـــع 

ملـي بـار  ٣٠٠القطبـي عنـد المسـتوى 
، القطـعنحو الجنوب وتحوله من النمط االنسيابي إلـى الوضـع المنحنـي او الـدائري مـع تشـكل  منخفضـات 

نفسـها  لسـلوكية وبالينحنـي مرتفـع القطـع نحـو الشـمال 
نحنـــي التيـــار النفـــاث شـــبه المـــداري نحـــو الجهـــة ذاتهـــا ليتخـــذ الوضـــع المنحنـــي وبدرجـــة اكبـــر مـــن الوضـــع 
وأظهـــرت المقارنـــة لتكـــرار منظـــومتي القطـــع بـــين الـــدورتين 

وجــــــود انخفــــــاض فــــــي ،   ٢٠٠٨/
% ) ٢٩.٠٤-(و  وبنســـبة تغيـــر ٠٠

وخصوصـا ارتفـاع تكـراره لــبعض %) 
ورافـق تغيـر تكـرار منخفضـات القطـع 

 من الشمالية املنطقة
 خالل والعليا السطحية
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دراسة وتحليل تكرار منظومات القطع عند المستوى الضغطي 
،المنطقــة الشــمالية نتيجــة لتعمــق األخاديــد الهوائيــة واالنبعاجــات الهوائيــة 

٢٠٠٧إلى الموسم  ١٩٩٧/١٩٩٨من الموسم  بدءاً  اً مطري
المنظومات السطحية  المرافقـة لتكرارهـا والوضـع الـذي يتخـذه التيـار النفـاث  عنـد ظهورهـا

مات القطع وانعكاسها في تغير تكرار المنظومات السـطحيةتم بيان دور التغير المناخي على تكرار منظو 
اسكأســ ١٩٦٧/١٩٦٨- ١٩٥٧/١٩٥٨د بيانــات الــدورة المناخيــة 

وقـد اظهـر البحـث وجــود تبـاين شـهري واضــح لتكـرار منخفضـات ومرتفعـات القطــع خـالل الموسـم المطــري
طقــة الشــمالية ظهــور  ســتة منظومــات ضــغطية علــى المســتوى ويرافــق منخفضــات القطــع علــى المن

ملـي بـار هـي المرتفـع السـيبيري والمرتفـع أألوربـي والمـنخفض المتوسـطي والمـنخفض السـوداني والمــنخفض 
المنـــدمج وأخيـــرًا مـــنخفض الهنـــد الموســـمي أمـــا مرتفعـــات القطـــع فقـــد رافقهـــا لجميـــع حـــاالت تكرارهـــا المرتفـــع 

القطبـي عنـد المسـتوى  هوجود تطابق النحناء التيـار النفـاث شـب بحث 
نحو الجنوب وتحوله من النمط االنسيابي إلـى الوضـع المنحنـي او الـدائري مـع تشـكل  منخفضـات 

لينحنـي مرتفـع القطـع نحـو الشـمال ، ملي بـار ٢٠٠الحالة على خرائط المستوى
نحنـــي التيـــار النفـــاث شـــبه المـــداري نحـــو الجهـــة ذاتهـــا ليتخـــذ الوضـــع المنحنـــي وبدرجـــة اكبـــر مـــن الوضـــع 

وأظهـــرت المقارنـــة لتكـــرار منظـــومتي القطـــع بـــين الـــدورتين .   الـــدائري  لضـــعف تكـــراره خـــالل هـــذا الفصـــل
٢٠٠٧-١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٦٨/  ١٩٦٧ -١٩٥٨/

٠٠ للرصـــدة% )١٨.٩-(نخفضـــات القطـــع  بنســـبة تغيـــر بلغـــت 
%)  ٤٠٠(وارتفـع تكـرار مرتفعـات القطـع علــى المنطقـة بنسـبة 

ورافـق تغيـر تكـرار منخفضـات القطـع ،  األولـىخـالل الـدورة  اً تكـرار  لـهاشهر الموسم المطري التـي لـم تشـهد 
  .تغير في تكرار المنظومات الضغطية السطحية

املنطقة فوق اجلوية القطع منظومات
السطحية الضغطية باملنظومات وعالقتها

  املطري املوسم
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    :امللخص 

دراسة وتحليل تكرار منظومات القطع عند المستوى الضغطي ليهدف البحث 
المنطقــة الشــمالية نتيجــة لتعمــق األخاديــد الهوائيــة واالنبعاجــات الهوائيــة 

مطري  اً موسم ١١أمدها 
المنظومات السطحية  المرافقـة لتكرارهـا والوضـع الـذي يتخـذه التيـار النفـاث  عنـد ظهورهـا أنواعودراسة 

تم بيان دور التغير المناخي على تكرار منظو 
د بيانــات الــدورة المناخيــة اواعتمــ

وقـد اظهـر البحـث وجــود تبـاين شـهري واضــح لتكـرار منخفضـات ومرتفعـات القطــع خـالل الموسـم المطــري
ويرافــق منخفضــات القطــع علــى المن

ملـي بـار هـي المرتفـع السـيبيري والمرتفـع أألوربـي والمـنخفض المتوسـطي والمـنخفض السـوداني والمــنخفض 
المنـــدمج وأخيـــرًا مـــنخفض الهنـــد الموســـمي أمـــا مرتفعـــات القطـــع فقـــد رافقهـــا لجميـــع حـــاالت تكرارهـــا المرتفـــع 

بحث اظهر ال و. السيبيري
نحو الجنوب وتحوله من النمط االنسيابي إلـى الوضـع المنحنـي او الـدائري مـع تشـكل  منخفضـات 

الحالة على خرائط المستوى وتنطبق
نحنـــي التيـــار النفـــاث شـــبه المـــداري نحـــو الجهـــة ذاتهـــا ليتخـــذ الوضـــع المنحنـــي وبدرجـــة اكبـــر مـــن الوضـــع ي

الـــدائري  لضـــعف تكـــراره خـــالل هـــذا الفصـــل
١٩٥٧/١٩٥٨المنــــــاخيتين 

نخفضـــات القطـــع  بنســـبة تغيـــر بلغـــت تكـــرار م
وارتفـع تكـرار مرتفعـات القطـع علــى المنطقـة بنسـبة  ١٢للرصـد

اشهر الموسم المطري التـي لـم تشـهد 
تغير في تكرار المنظومات الضغطية السطحية

  

منظومات تكرار
وعالقتها العراق
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Abstract 

This research aims the extension of air studying and analyze the cut off systems 

at the pressure level 500 mb formed over the northern region due to air troughs. 

The study depends or a minor climate Cycle and//seasons/ beginning with 

1977/1998 to, 2007 /2008 . It also analyses the cut off systems assuaged with 

their repetition ,along with the stales jet stream lakes at the time and their 

appearance. Farther, it shows the influence as the Climate change on the 

repenaition and the cut off system, adopting the data and the cycle 1957-1958 

/1967-1968 par basis.   For  comparison the low cut off on the northern region is 

associated with the rig six pressure systems  at the level 1000mb,they are the 

Siberian, high And European high Sudan low Middeterean low, and Indian 

seasonal low  where is accompanied with cut off high the the Siberian, high. The  

research also has show the coincide of the jet stream curing  at 300 mb towards 

the south at at change frome the smooth pattern or cycle pattern, with formation 

off cut off low .the same can be application whith 200 mb thecut off system 

bends towards the north in same way the jet streambeds towards the same 

destination taking curved from bigger than the cycle state from due to the 

weakness of it recurrence during that season . the comparison between the cut 

off system  of both climate cycle 1957/1958-1967/1968 , 1997/1998-2007/2008 

shwed decrease off the frequency  off cut off system recurrence at -18.8 %for 

00z whith change rate  of -29.04 % for 12 z whith increase  in the frequency  of 

cut off high system peaks on the region at rate of 400 % esspeciaiiy  the increase  

of its the frequency . for creation months of rain season which didn’t witness 

any reassurance during the first cycle  and the change of reoccurring of cut off 

system bottoms was accompanied by  reaccurancy of surface pressure system 
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لمـا لهـا مـن أهميـة فـي ،تعد دراسات المناخ الشمولي من أهم الدراسـات فـي حقـل الجغرافيـة المناخيـة : المقدمة 
مختلفـة وفعالياتـه ال اإلنسانتفسير الظواهر الجوية التي لها ارتباط مباشر بكافة مظاهر الحياة والسيما نشاطات 

وقد ساعد التطور الحاصل في دراسات المناخ الشمولي على فهم العديد من الظـواهر المرتبطـة بحركـة الغـالف . 
تبيـين ان لحركـه الهـواء فـي منتصـف طبقـة التروبوسـفير عنـد المسـتوى  و.الجوي وتبايناتها المكانيـة والزمنيـة  

ــار دور  ٥٠٠ ــي ب ــوع المنظومــات الج اً أساســي اً مل ــد ن ــي تحدي ــرز ف ــة الســطحية ومــدى اســتمراريتها وان مــن اب وي
الجويــة خــالل موســم  األحــوالالمنظومــات الضــغطية التــي تظهــر عنــد هــذا المســتوى والمســؤولة عــن خصــائص 

الهوائيـة خـالل  واألخاديـد االنبعاجاتهي منظومات القطع الجوية  المتكونة مع حركة ، في العراق األمطارسقوط 
  .المنظومات  هذه اس على تباين حاالت الطقس المرتبطة بتباين تكرارالفصل البارد ولتي لها انعك

يهدف البحث الى تحليل تكرار منظومات القطع الجويـة علـى المنطقـة الشـمالية مـن العـراق خـالل : هدف البحث 
والتغيـرات التـي طـرأت عليهـا نتيجـة للتغيـر ، من خـالل تحديـد آليـه تشـكلها وطبيعـة تكرارهـا األمطارموسم سقوط 

وعالقتهــا بالمنظومــات الســطحية التــي يظهــر تنــوع كبيــر فــي تكرارهــا خــالل هــذا الفصــل مــن ، المنــاخي العــالمي 
جويــة  راريهاســتقالــذي يشــهد ،الســنة والتــي تعطــي تغيــرات جويــة ســريعة عكــس مــا يحــدث خــالل الفصــل الجــاف 

ملـي بـار الـذي يعمـل علـى ضـخ هـواء مـداري يمثـل  ٥٠٠المداري عنـد المسـتوى  االنبعاجنتيجة لسيطرة ، عالية
ــا يعــزز  ــة مم ــة شــبه المداري ــار الهــوائي الهــابط علــى المنطق ــه لتي ــة الســطحية  اســتقراريهحال المنظومــة الحراري

  .   المتمثلة بمنخفض الهند الموسمي
:                                                                                   باآلتي   حث على جملة من الفرضيات  تمثلتبني الب: فرضية البحث 

يرافق نشاط تبادل الطاقة خالل الموسـم المطيـر تطـور لحركـة الغربيـات العلويـة لتكـون منخفضـات ومرتفعـات -١
  .                                         القطع على المنطقة الشمالية من العراق

 . هناك تباين شهري في تكرار منظومات القطع على المنطقة الشمالية - ٢
هنـــــــاك تبـــــــاين فـــــــي  أنـــــــواع المنظومـــــــات الضـــــــغطية الســـــــطحية عنـــــــد ظهـــــــور منظومـــــــات القطــــــــع                                                        .٣
للتغيرات المناخية العالمية انعكاس واضح على تغيـر تكـرار منظومـات القطـع علـى المنطقـة الشـمالية وبـدورها .٤

 . لها  المرافقةانعكست على تغير تكرار المنظومات السطحية 
-ْ◌ ْ  ٣٥تتمثــل منطقــة الدراســة بالمنطقــة الشــمالية مــن العــراق  الــذي يقــع بــين دائرتــي عــرض  :حــدود البحــث 

ـــن الهـــوامش الجنوبيـــة ،  شـــرقا  ْ ٤٥ِ.٤٨◌ً -ْ◌  ٤٥ً.٣٨شـــماال وقوســـي طـــول   ْ◌  ٣٧,١٨ً اذ  يعـــد جـــزءا م
من شـهر تشـرين ًا لذا يتأثر بحركة الغربيات العلوية خالل موسم سقوط االمطار بد، للعروض المعتدلة الشمالية 

صـغرى امـدها  ةناخيـم ةتكـرار منظومـات القطـع دور خصـائص  الى نهايـة شـهر مـايس واعتمـد فـي تحليـل  األول
                                                                                                                             ٢٠٠٨-٢٠٠٧الـــــــى الموســـــــم  ١٩٩٨-١٩٩٧ســـــــنة مثلتهـــــــا المواســـــــم المطريـــــــة مـــــــن الموســـــــم  ١١

ملــي بــار  ٥٠٠اعتمــد فــي البحــث علــى تحليــل الخــرائط الطقســية اليوميــة للمســتوى الضــغطي : ث منهجيــة البحــ
  )٠١٢(و)٠٠(متابعة تكرار منظومة القطع للرصدتين  تلتحديد تكرار منظومات القطع الجوية وتم

تـم تحليـل  و)  http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html(والمنشـورة علـى الـرابط )توقيت عالمي (
ملــي بــار لمتابعــة نــوع ووضــع  التيــار النفــاث عنــد ظهــور  ٢٠٠ملــي بــار   والمســتوى  ٣٠٠خــرائط المســتوى 
ملي بـار لتحديـد نـوع المنظومـة  ١٠٠٠مطابقة تكرار منظومة القطع مع خرائط المستوى  و تم، منظومة القطع 

تمــد علــى دورتــين منــاخيتين مثلــت الــدورة اع و.الســطحية المرافقــة لتكــرار منظومــة القطــع علــى منطقــة الدراســة 
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ــى كأســاس للمقارنــة للتغيــر  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٧/١٩٩٨والثانيــة  ١٩٦٨/  ١٩٦٧ -١٩٥٧/١٩٥٨ األول
  . الذي طرأ على تكرار المنظومة نتيجة للتغير المناخي العالمي 

 
ً
  مفهوم منظومات القطع اجلوي وأنواعها :اوال

تعــد منظومــات القطــع الجويــة احــد ظــواهر طبقــات الجــو العليــا التــي تظهــر عنــد :   مفهــوم منظومــات القطــع.١
ــى ارتفــاع  ٥٠٠المســتوى الضــغطي  ــار  عل ــي ب ــا  ٥٦٠٠مل ــة ،  متــر تقريب ــة العلوي ــاح الغربي ضــمن نطــاق الري

خطـوط تسـاوي مقفلـة ( اذ تتكـون صـمامات مغلقـة ،وتعرف علـى انهـا انقطـاع لقمـم األمـواج القصـيرة والمتطـورة 
بمرتفعات القطع العليـا والثانيـة  األولىن مرتفعات من الجهة المدارية ومنخفضات من الجهة القطبية تعرف تكو)

يعرف على انه اضطراب نـاتج عـن  و) . ٢(و) ١(الخريطتان )  ٢٩، ٢٠١٢ألشمري (بمنخفضات القطع العليا  
تمثل هـذه األمـواج المرحلـة األخيـرة مـن )  ١٥,١٩٩٦،الزنكنه ( زيادة في نشاط الحركة الطولية لألمواج العليا  
تتطـور فيهـا عـدة  مراحـل ببار، إذ تمر الغربيـات العليـا  ملي ٥٠٠تطور الغربيات العليا على المستوى الضغطي 

من أمواج طويلة إلى أمـواج قصـيرة، ثـم إلـى  مرتفعـات ومنخفضـات قطـع عليـا ، والتـي تمثـل منـاطق ذات ضـغط 
جـوي مرتفـع متقطـع مـن األمـواج القصـيرة والشـديدة االلتـواءات وتعـرف  جوي مـنخفض متقطـع أو منـاطق ضـغط

دائريــة باتجــاه حركــه عقــرب  هوتتحــرك الريــاح فيهــا   بحركــ).١٢٢،  ٢٠١٠،الــوائلي (المتطــورة  األمــواجباســم 
                                                                                           .                   داخل منخفضات القطع  ة عقرب الساعةالساعة داخل مرتفعات القطع   وبصورة معاكسة لحرك

أنواع منظومات القطع                                                                                                          :-٢
)                                                                         ٤١،  ٢٠٠٢.الشمري ( ات القطع الجوي الى نوعين من المنظومات صنف منظومت
نمط من أنماط الحاجز الضغطي على شـكل تقعـر كبيـر فـي خطـوط الضـغط المتسـاوية  وهو: القطعمنخفض  -١

.                                                                                                 حركة هوائية قطبية يكون محتواه من الهواء البارد  ملي بار تحدثه ٥٠٠المغلقة على مستوى 
وهــو نمــط مــن أنمــاط الحــاجز الضــغطي يكــون علــى شــكل تحــدب كبيــر فــي خطــوط الضــغط : مرتفــع القطــع -٢

              ن محتواه من الهواء الدافئتحدثه حركة هواء مدارية ويكو ملي بار ٥٠٠مستوى المتساوية على 
  
  
  
  
  
  

   مرتفع القطع) ٢(خريطة                                منخفض القطع     ) ١(خريطة    
٠٠الرصدة ٢٠٠٦/ ٥/  ٢١يوم                                           ٠٠الرصدة  ٤/١٩٩٨/ ١٣يوم   

 ملي بار المنشورة على الموقع ٥٠٠خرائط المستوى الضغطي :المصدر 
http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html   
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  :آلية تكون منظومات القطع : يا ثان
تتكــون منظومــات القطــع الجــوي نتيجــة الــدورة العامــة للجــو المرتبطــة بنشــاط تبــادل الطاقــة داخــل الغــالف 

ايلــول تتحـرك الشــمس ظاهريـا عــن النصـف الشـمالي مــن الكـرة األرضــية متعامـدةٍ علــى  ٢٣فبعـد ،  الجـوي 
علــى  األولكــانون  ٢١/٢٢وبعــدها تســتمر بحركتهــا باتجــاه النصــف الجنــوبي لتتعامــد يــوم ، خــط االســتواء
، مما يساعد على تحرك انطقه الضغط الجـوي الدائمـة الـى جنـوب مواقعهـا الصـيفية السـابقة ،مدار الجدي 

حيــث تتزحــزح خليــة هــادلي  لتتمركــز عنــد دائــرة عــرض  باالتجــاه نفســهويرافقهــا تحــرك خاليــا العمــل الجــوي 
( علــى هوامشــها الجنوبيــة   شــماال  ممــا يســمح لمنظومــة فيــرل بالتــأثير علــى أجــواء العــراق الــذي يقــع ْ ٢٥

زحزحــة  جنوبيــة نطــاق الغربيــات العلويــة والتيــار النفــاث ويرافــق زحزحــه خليــة فيرل)  ١٠٣، ٢٠١٠،الــدزيي 
وهـي ريـاح غربيـة تتفـق فـي تجاههـا )  أمـواج روسـبي (العليـا  األمواجويرفق حركتهما حركة ، .شبه القطبي

وازن القائم بين منحدر الضـغط الجـوي نحـو الشـمال وقـوة الت نتيجةوالتي تنشا ،  مع حركة األرض الدورانية
علــى شــكل  األمــواجتظهــر حركــة ). ٢١٤. ١٩٨٣.شــحاده (الكوريــوليس التــي تجــذب الريــاح نحــو الشــرق 

تذبذب مـوجي تعـرف باسـم الـنمط الطـولي لألمـواج الهوائيـة المكونـة لالنبعاجـات واألخاديـد ويسـتمر الوضـع 
 ٢٠١٠،الحســيناوي (رج حــراري بــين المنطقــة المداريــة والمنطقــة القطبيــة هنــاك تــد  دامالطــولي لألمــواج مــا

هــذه ونتيجــة لزيــادة تبــادل الطاقــة بــين العــروض المداريــة والعــروض القطبيــة الــذي ينشــط خــالل   ). ١٦٤،
ن الـنمط الطـولي لألمـواج الهوائيـة سـوف يتطـور ويـزداد طـوال وبالمقابـل ينـدفع بـين هـذه االمدة مـن السـنة  فـ

وأحيانًا تتوغـل . ، اج ألسنه من الهواء المداري الدافئ باتجاه القطب، حاملة إليه الهواء المداري الدافئاألمو 
محصورة ضمن الهواء المداري الدافئ مشكلة مـا يعـرف بالضـغط المـنخفض المعـزول ويحـدث األمـر نفسـه 

هـــذه  وتعـــد )٢(و) ١(تـــان رطاالخ.المعــزولالهوائيـــة المداريـــة فتشـــكل بمــا يعـــرف بالضـــغط المرتفـــع  لأللســنة
الضغوط المعزولة بؤرًا فعالة في نقل الهواء البارد القطبي إلى العـروض الـدنيا ونقـل الهـواء الـدافئ المـداري 

خليــــة فيــــرل وصــــول امتــــدادات ةويــــزامن زحزح) .١١٦، ٢٠١٠الـــوائلي (إلـــى العــــروض العليــــا أفقيــــًا ورأســــياً 
  ْ ٤٥واالنبعاجــات التــي تصــل الــى دائــرة ) ٢٢٦،  ١٩٨٣،شــحادة (شــماال  ٣٠إلــى دائــرة عــرض  األخاديــد

شماال نتيجة لزيادة نشاط تبادل الطاقة مما يؤدي الى تعاظم الحركـة الموجيـة للغربيـات العلويـة فعنـد تعمـق 
تعمــل الوضــعية علــى زيــادة الحركــة الدورانيــة المطلقــة للريــاح ، وزيــادة طــول محــوره باتجــاه المــدار األخــدود

تيجـــــــة عمليـــــــة التجمـــــــع الهـــــــوائي فـــــــي طبقـــــــات الجـــــــو العليـــــــا مكونـــــــا الوضـــــــع ن،)١١١، ١٩٩٤،موســـــــى (
يــؤدي تقــارب خطــوط الضــغط  و األخــدودداخــل جســم )  ٩,٢٠٠٦،عبــد الرضــا (،   ) الدواميــة(اإلعصــاري

امـا بالنسـبة لمرتفـع .المتساوية نتيجة لزيادة طول األخدود مكونا منخفض القطـع مـن حركـة موجـه األخـدود 
أألخاديد باتجاه المنطقة المدارية تعمقا لالنبعاجات  باتجاه العروض الوسطى مع زيادة القطع فيقابل تعمق 

، الحركة الدورانية المطلقـة للريـاح نتيجـة النتقـال الهـواء نحـو عـروض أسـرع مـن العـروض التـي خـرج منهـا 
ســامرائي ال(باســم الضــغط العــالي ألحــاجزي   مــا يعــرفويرافقهــا حــدوث عمليــة تفــرق للهــواء العلــوي مكــون 

العليـــا نتيجـــة  األمـــواجأســـباب تكـــون منظومـــات القطـــع الـــى التطـــور فـــي حركـــة  تعزيـــو )  ٣٤٩، ٢٠٠٨،
ممــا يعمــل علــى إحــداث ) ٢٠، ٢٠١٢،الشــمري (لالتقــاء المرتفــع شــبه المــداري مــع نطــاق الريــاح العكســية
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شــمس بحركتهــا آذار تبــدأ ال ٢١وبعــد ،تمــوج واضــح فــي مســار الريــاح الغربيــة مكونــه منظومــات القطــع   
الظاهريـة باتجــاه مــدار الســرطان ممــا يـؤدي الــى تزحــزح خليــة هــادلي نحـو الشــمال مــع حــدوث تراجــع لخليــة 
، فيريــل  باتجــاه العــروض العليــا ويرفــق هــذه الزحزحــة زيــادة فــي نشــاط تبــادل الطاقــة داخــل الغــالف الجــوي

ـــة المداريـــة والقطب يـــة  ممـــا يســـاعد علـــى زيـــادة تعمـــق نتيجـــة للتضـــاد الحـــراري الحاصـــل بـــين الكتـــل الهوائي
اال انـــه فـــي نهايــة الموســـم المطـــري تبـــدأ الهيمنـــة . النبعاجــات واألخاديـــد الجويـــة وتكـــون منظومــات القطـــع 

ويقلـــــل تكـــــرار . المـــــداري  شـــــبهلالنبعاجـــــات الهوائيـــــة بمرتفعـــــات القطـــــع المترافقـــــة لهـــــا والمتمثلـــــة بـــــالمرتفع 
  .شماِال◌ً  ٦٠منخفضات القطع نتيجة لزحزحه خلية فيرل إلى دائرة عرض 

 :حتليل تكرار وعدد أيام بقاء منظومات القطع اجلوي على املنطقة الشمالية : ثالثًا 
  التوزيع الشهري والسنوي لتكرار وعدد أيام بقاء منخفضات القطع  .١
وجود تباين شهري   واضح لتكرار منظومة منخفض القطع )١(والشكل ) ١(يتبين من بيانات جدول رقم   

اذ ســجل أعلــى مجمــوع  تكــرار موســمي ، اإلمطــارعلــى المنطقــة الشــمالية مــن العــراق خــالل موســم ســقوط 
.  اً منخفضـ) ٦.٩٦(مجموعـا موسـميا بلـغ  ١٢بينما سجلت الرصـدة  اً منخفض) ٧.٨٨(وبواقع  ٠٠للرصدة 

وكــانون الثــاني وبعــدل  األولتشــرين الثــاني وكـانون  األشـهرخــالل  ٠٠ويسـجل اعلــى تكــرار شـهري للرصــدة
الهوائيـــة باتجـــاه العـــروض المداريـــة الشـــمالية  األخاديـــدنتيجـــة لتعمـــق   اً منخفضـــ)) ١.٢٧، ١.٠٩، ١.١٨(

اقــة بــين العــروض الــدنيا وزيــادة انحنــاء التيــار النفــاث شــبه القطبــي باتجــاه المنطقــة بســبب نشــاط تبــادل الط
ويرتفـع التكـرار للرصـده ذاتهـا خـالل شـهر .والعروض العليـا ممـا يسـاعد علـى تطـور نشـوء مـنخفض القطـع 

اذ يمثــل هــذا الشــهر بدايــة تراجــع المنظومــات الشــتوية مــع بدايــة ســيطرة ، مــنخفض )  ١,١٨(نيســان ليبلــغ 
ـــة ويرافقهـــا تبـــادل قـــوي للطاقـــة ممـــا يزيـــد  ـــه المنظومـــات المداري ـــة مكون ـــة العلوي مـــن تموجـــات الريـــاح الغربي

فيســجل أعلــى متوســط لتكــراره كــان فــي شــهري تشــرين الثــاني  ١٢امــا بالنســبة للرصــده . منخفضــات القطــع 
، مـــنخفض ) ٠.٩٠(مـــنخفض يليهمـــا شـــهرا كـــانون الثـــاني ونيســـان بواقـــع ) ١.٠٩، ١.٢٧(وشـــباط بواقـــع 

كونــه يمثــل بدايــة نشــاط ، مــنخفض)  ٠.٤٥(واقــع ب األولويســجل أدنــى متوســط تكــرار خــالل شــهر تشــرين 
امـــا فيمـــا يخـــص تبـــاين متوســـط عـــدد أيـــام بقـــاء .  األخاديـــد الهوائيـــة علـــى المنطقـــة الشـــمالية مـــن العـــراق  

ان المجمــوع الموســمي لعــدد ) ٢(والشــكل ) 1(منخفضــات القطــع علــى المنطقــة فتبــين مــن بيانــات الجــدول 
وجود تقارب واضح في متوسـط عـدد أيـام بقائهـا شـهريا التـي لـم تبلـغ يوم مع )  ١١.٤٩(قد بلغ  بقائهاايام 

يــــوم كــــون مــــنخفض القطــــع مــــن المنظومــــات الســــريعة التالشــــي اذ اظهــــر تحليــــل الخــــرائط الخاصــــة )  ٢(
  الى نمط الموجه ما يتراجعغلب حاالت تطور منخفض القطع سرعان أملي بار ان  ٥٠٠بالمستوى 

حــاالت تبــادل الطاقــة او يتطــور فــي احــد الرصــدتين ليختفــي فــي ألرصــده وهــو الــنمط الســائد فــي ،القصــيرة  
    المنطقة  المارة عليها ة يضاف إليها سرعة األمواج القصيرة وصغر مساح.الثانية 
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  )١(جدول  
العراق للمواسم  المنطقة الشمالية منمتوسط تكرار وعدد ايام بقاء منخفضات القطع على 

٢٠٠٨/  ٢٠٠٧ - ١٩٩٧/١٩٩٨  

 عدد أيام البقاء متوسط 
 األشهر متوسط التكرار

12GMT  ٠٠GMT الرصدة  
 تشرين األول 0.72 0.45 ٠.٧٣
 تشرين الثاني 1.18 1.27 ١.٤٦
 كانون األول 1.09 0.81 ١.٥٥
 كانون الثاني 1.27 0.90 ١.٨٢
 شباط 0.81 1.09 ١.٦٤
 اذار 0.63 0.81 ١.٣٧
 نيسان 1.18 0.90 ١.٦٤
  مايس 1 0.72 ١.٢٨
  المجموع 7.88 6.96 ١١.٤٩

ــرائط المســـــــــــــــتوى الضـــــــــــــــغطي : المصـــــــــــــــدر  ـــــــورة علـــــــــــــــى الموقـــــــــــــــع  ٥٠٠خـــــــــــــ ـــــــــــــــي بـــــــــــــــار المنشــــــــ :    مل
http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html   

  )٢(شكل                                      )            ١(شكل                         
  المتوسط الشهري لعدد ايام بقاء منخفض القطع على المنطقة الشماليةمتوسط التكرار الشهري لمنخفضات القطع على المنطقة الشمالية       

  
  
  

  
  
  
  

  
  )١(بيانات الجدول : المصدر 

الشــمالية مــن العــراق فمــن بيانــات  فــوق المنطقــةامــا فيمــا يخــص التبــاين الســنوي لتكــرار منخفضــات القطــع 
أعلــى  1997/1998ســجلت أعلــى تكــرار موســمي اذ ســجل الموســم  ٠٠يتبــين أن الرصــده )  ٢(الجــدول 

-/٢٠٠٥و ٢٠٠٤/٢٠٠٥و ٢٠٠٣/٢٠٠٤و ٢٠٠٠/٢٠٠١تـــاله المواســـم  اً منخفضـــ) 13(تكـــرار بواقـــع 
  . اً منخفض) ٢)(أدنى تكرار والبالغ  ١٩٩٩/٢٠٠٠منخفضات وسجل الموسم )  ١٠(بواقع  ٢٠٠٦
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  التكرار السنوي لمنخفضات القطع على المنطقة) ٢(جدول 
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ - ١٩٩٧/١٩٩٨الشمالية للمواسم 

١2GMT ٠٠GMT الموسم 
١٩٩٨-١٩٩٧ ١٣ ١٥  
١٩٩٩-١٩٩٨ ٦ ٦  
٣ 2 ٢٠٠٠-١٩٩٩  
٢٠٠١-٢٠٠٠ ١٠ ١٠  
٢٠٠٢-٢٠٠١ ٣ ٢  
٢٠٠٣-٢٠٠٢ ١٢ ١٠  
٢٠٠٤-٢٠٠٣ ١٠ ٧  
٢٠٠٥-٢٠٠٤ ١٠ ٤  
٢٠٠٦-٢٠٠٥ ١٠ ٧  
٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٧ ٨  
٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٥ ٥  
 المعدل ٨ ٧

  ملي بار المنشورة على الموقع ٥٠٠خرائط المستوى الضغطي :المصدر 
(http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html) 

تــــاله  اً منخفضــــ)  ١٥(بواقــــع  ١٩٩٧/١٩٩٨فقــــد ســــجل أعلــــى تكــــرار للموســــم  ١٢امــــا بالنســــبة للرصــــدة 
ــــى تكــــرار ســــجل ، منخفضــــات لكــــل منهمــــا)  ١٠(بواقــــع  ٢٠٠٢/٢٠٠٣و ٢٠٠٠/٢٠٠١ انالموســــم وأدن
نتيجة لزيادة نشـاط  ٠٠وعليه فان أعلى تكرار يسجل للرصدة  اً منخفض) ٢(وبواقع  ٢٠٠٢/٢٠٠٣للموسم 

القطبـــي نحـــو  هممـــا يعمــل علـــى زيــادة انحنـــاء التيــار النفـــاث شــب،تبــادل الطاقـــة  وتعمــق األخاديـــد الهوائيــة 
 .نوب الذي يعمل بدورة على زيادة طول األخاديد الهوائية مكونة منخفضات القطعالج
       :            التوزيع الشهري والسنوي لتكرار وعدد أيام بقاء مرتفعات القطع  -٢

ان متوســط التكــرار الشــهري لمرتفعــات القطــع يكــون )٣(والشــكل  )٣(يتبــين مــن تحليــل بيانــات جــدول      
ويســجل اعلــى تكــرار للرصــدتين علــى التــوالي خــالل شــهر تشــرين ، خــالل الموســم المطــري منخفضــا عمومــا

المــداري الــذي يســتمر الــى بدايــة موســم ه نتيجــة لنشــاط التيــار النفــاث شــب،  اً مرتفعــ) ٠.١٨(وبواقــع  األول
ى شـماال ممـا يسـاعد علـْ◌  ٣٥سقوط المطر مع تطور االنبعاجات الهوائية أحيانا الـى شـمال دائـرة عـرض 

والتـي تصــل امتـداداتها الــى شــمال  وجنوبــه   تكـون مرتفعــات القطـع التــي تسـيطر أحيانــا علـى وســط العـراق
واذار ونيســان  قيمــا متســاوية للمتوســطات الشــهرية للتكــرار  األولكــانون  األشــهروتســجل . العــراق احيانــا 

مـع عـدد  أيـام بقائهـا علـى المنطقـة التـي بلـغ  ىسـاو تللت، )٤(شـكل مرتفـع ) ٠.٠٩(وعدد ايام البقـاء وبواقـع 
ممـا يشـير الـى ضـعف نشـاط االنبعاجـات الهوائيـة وقلـه تعمقهـا باتجـاه   اً يومـ)  ٠.٦٣(مجموعها الموسمي 
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اعلـى تكـرار  لمرتفعـات القطـع ١٩٩٧/١٩٩٨اما بالنسبة للتكرار السنوي فقـد سـجل الموسـم . شمال العراق 
  .           مرتفع لكال الرصدتين  ) ١(بواقع  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ناه للموسم مرتفع للرصدتين وأد)  ٢(وبواقع 

  )٣(جدول 
 الرصدة ١2GMT GMT 00 متوسط عدد أيام البقاء

 تشرين األول ٠.١٨ ٠.١٨ ٠.٣٦
 تشرين الثاني ٠ ٠ ٠

 كانون األول ٠.٠٩ ٠.٠٩ ٠.٠٩
 كانون الثاني ٠ ٠ ٠

 شباط ٠ ٠ ٠
 اذار ٠.٠٩ ٠.٠٩ ٠.٠٩
 نيسان ٠.٠٩ ٠.٠٩ ٠.٠٩

 مايس ٠ ٠ ٠
 المجموع ٠.٤٥ ٠.٤٥ ٠.٦٣

-١٩٩٧/١٩٩٨متوسط تكرار وعدد أيام بقاء مرتفعـات القطـع علـى المنطقـة الشـمالية مـن العـراق للمواسـم 
٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  ملي بار المنشورة على الموقع ٥٠٠خرائط المستوى الضغطي :المصدر 
)u.html-http://vortex.plymouth.edu/reanal(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(بيانات جدول : المصدر 
  
  


ل�)٣(  
� ا��ط� �ر����ت ��
رار ا���ري ا���وط�� ا�����!� ا�� ط�� 

٢٠٠٨/ ٢٠٠٧- ١٩٩٧/١٩٩٨ ���وام 


ل�)٤(  
� ا��ط� �ر����ت )��ء أ!�م ��دد ا���ري ا���وط�� 

٢٠٠٧/٢٠٠٨- ١٩٩٧/١٩٩٨ ���وام ا�����!� ا�� ط�� 
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  عالقة تكرار منظومات القطع باملنظومات الضغطية السطحية: رابعًا 
الـــى أنـــواع مختلفـــة مـــن المنظومـــات  اإلمطـــارتتعـــرض المنطقـــة الشـــمالية مـــن العـــراق خـــالل موســـم ســـقوط 

الضغطية السطحية والتي  تعطي تباينات واضحة في الحالة الجوية خالل هذه المده من السنة وخصوصا 
ملــي بــار المرافقــة لظهــور  ١٠٠٠وتبــين مــن تحليــل خــرائط المســتوى ، لعنصــري درجــات الحــرارة والتســاقط  

أنــواع مــن  ةظهــور ســت) ٤(ر بيانــات الجــدول رقــم اذ تظهــ منخفضــات ومرتفعــات القطــع علــى شــمال العــراق
  :                                   المنظومات الضغطية السطحية عند ظهور منخفضات القطع هي 

 ٤٠وهو ضغط جوي مرتفع يتمركز في شمال قارة آسيا بين دائرتـي عـرض : المرتفع الجوي السيبيري  - أ
ألسـيوي اجـة للتبريـد الشـديد للكتلـة الهوائيـة فـوق اليـابس وينشـأ نتي،  شماال فـي الفصـل المطيـر ْ ٦٠-ْ◌ 

ويدخل الى العراق من الجهة الشرقية والشمالية الشرقية من غرب إيران ومن الجهة الشـمالية والشـمالية 
ويرافق تكرا ره انخفـاض درجـات الحـرارة وهبـوب ريـاح شـمالية غربيـة بـاردة وجافـة او . الغربية من تركيا

وســـجل المرتفـــع الســـيبيري أعلـــى  ،) ٧٤،  ٢٠٠١،الربيعـــي (شـــرقية التـــي تولـــد الصـــقيع ريـــاح شـــمالية 
،   ١٢مرتفع للرصدة )  ٢.٢٥(و ٠٠للرصدة  اً مرتفع) ٣.٣٣(مجموع موسمي لمتوسط التكرار والبالغ 

ــــى المنطقــــة بواقــــع  ــــى متوســــط لتكــــراره عل ــــاني أعل  اً مرتفعــــ)  ٠.٦٣و٠.٩٠(ويســــجل شــــهر تشــــرين الث
للرصــدتين اذ  اً مرتفعـ)  ٠.٢٧و ٠.٥٤(لتـوالي يليـه شـهر كـانون الثـاني بمعـدل تكـرار للرصـدتين علـى ا

باتجــاه شـمال العــراق علـى ســحب امتـدادات المرتفــع السـيبيري خصوصــا اذا كــان  األخاديـديرافـق تعمــق 
وسـجل شـهر آذار أدنـى تكـرار ،محور أخدود منخفض القطـع مـن الجهـة الشـمالية الشـرقية او الشـمالية 

للرصــدتين ولــم يظهــر لــه أي تكــرار خــالل شــهر نيســان تــأثر  اً مرتفعــ) ٠.١٨و  ٠.٣٦(بمعــدل  للمرتفــع
  .       المنطقة بأنواع أخرى من المنظومات 

-ْ◌  ٤٥وهـو ضـغط جـوي مرتفـع يتمركـز فـي وسـط قـارة أوربـا بـين دائرتـي عـرض  :ألوربـياالمرتفع  -ب
الى شـهر مـايس ويـدخل  األولة من شهر تشرين  شماال ويبدأ بالظهور على العراق عموما خالل المد ْ ٥٥

عـن انخفـاض درجـات الحـرارة وقلـة التسـاقط وهـدوء  مسـؤوالً الى المنطقة من الجهـة الشـمالية الغربيـة  يكـون 
ـــداد محـــور أخـــدود مـــنخفض القطـــع مـــن جهـــة الشـــمال )  ٧٩,٨٠،  ٢٠٠١، الربيعـــي (الريـــاح  ويعمـــل امت

ي والمتمثل بالكتلة القطبية البحرية   ويسـجل المرتفـع  متوسـطا الغربي على سحب امتدادات المرتفع أألورب
علــى التــوالي ويســجل شــهر شــباط ونيســان  اً مرتفعــ)  ٠.٦٣و ٠.٤٥(موســميا يبلــغ للرصــدتين علــى التــوالي

، ١٢للرصـدة  اً مرتفعـ)  ٠.١٨و ٠.٠٩(و٠٠لرصده  اً مرتفع) ٠.٠٩و  ٠.١٨(أعلى حاالت تكراره بمتوسط
عند تراجع سيطرة المرتفع السيبيري او  األولتشرين الثاني وكانون  شهري الل فقط خ ١٢ويظهر للرصدة 

  . عند مرور احد المنخفضات الجبهوية 
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١٠٩ 

 

المتوسطات الشهرية والمجموع السنوي لتكرار المنظومات السطحية المرافقة لتكرار )  ٤(جدول 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨- ١٩٩٧/١٩٩٨منخفض القطع على المنطقة الشمالية من العراق للمواسم 

المنخفض الهند 
 الموسمي

المنخفض 
 المندمج

المنخفض 
 السوداني

المنخفض 
 المتوسطي

المرتفع  المرتفع األوربي
 السيبيري

 األشهر

  الرصده 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12
تشرين  45.٠ 0.27 0 0 0 0 0.09 0.18 0 0 0.18 0

  األول
تشرين  0.90 0.63 0 0.18 0 0 0.45 0 0 0 0 0

 الثاني
كانون  0.36 0.27 0 0.18 0.09 0.09 0.54 0.27 0.18  0 0 0

 األول
كانون  0.54 0.27 0 0 0.27 0.27 0.45 0.27 0 0.09 0 0

 الثاني
 شباط 027 0.36 0.18 0.09 0.09 0.18 0.18 0.27 0.09 0.18 0 0
 اذار 0.36 0.18 0 0 0 0 0.09 0.09 0.18 0.54 0 0

 نيسان  0 0 0.09 0.18 0 0.09 0.54 0.36 0.36 0.18 0 0.09
 مايس 0.45 0.27 018 0 0 0 0 0 0  0 0.54 0.45
 المجموع 3.33 2.25 0.45 0.63 0.45 0.63 2.34 1.44 0.81 0.99 0.72 0.54

  ملي بار المنشورة على الموقع ١٠٠٠خرائط المستوى الضغطي   :المصدر 
u.html)-http://vortex.plymouth.edu/reanal(  

تتكــون المنخفضــات الجبهويــة علــى طــول امتــداد الجبهــة القطبيــة بــين دائرتــي :: المــنخفض المتوســطي.٣
لمنـــــاطق وتعــــد منطقـــــة البحـــــر المتوســــط مـــــن ا، )٣٣، ١٩٩١،أألســـــدي (شـــــماالِ ) ◌ْ  ٦٥-ْ◌  ٣٥(عــــرض 

ووقوعـه بـين منطقتـين  همياهـ لـدفءالمفضلة في نشوء ومرور المنخفضات الجبهية خالل هذه المده وذلـك 
الكتلـة  األوليمثـل )١٩، ١٩٨٦،شـحاده (مخلفتين في الضغط هما المرتفع أألوربـي والمرتفـع شـبه المـداري 

القطبيــــة والثــــاني يمثــــل الكتلــــة المداريــــة ويــــنجم عــــن التقائهمــــا تكــــون الجبهــــة القطبيــــة التــــي تتطــــور عنهــــا 
ويكــون اتجــاه حركتهــا مــن الغــرب الــى الشــرق وتنحــرف أحيانــا باتجــاه الجنــوب . المنخفضــات المتوســطية 

الجويــة لمســارها وأيضــًا نمــط الشــرقي والشــمال الشــرقي لتأثرهــا بعوامــل عديــدة وتتمثــل بــاعتراض المرتفعــات 
فــي عمــق األخــدود وتكراريــة التيــار  فكلمــا كــان هنــاك تــدِن◌ٍ ) ملــي بــار ٥٠٠(األمــواج العليــا ضــمن مســتوى 

النفــاث واتجــاه محــوره بعيــدًا عــن المنطقــة الشــمالية مــن العــراق كلمــا اقتــرن ذلــك بتــدني تكراريــة المنخفضــات 
انعدامها فوق المنطقتـين الوسـطى والجنوبيـة مـن العـراق  ا أوالجوية المتوسطية فوق المنطقة الشمالية وقلته

األمــر الــذي يــنعكس علــى انخفــاض كميــة األمطــار الســاقطة علــى العــراق والســيما فــي المنطقتــين الوســطى 
وتبــين مــن تحليــل تكــرار ظهــور المــنخفض المتوســطي انــه يرافــق ). ١٢٤، ٢٠١٠، الــوائلي ( والجنوبيــة   

لـى المنطقـة الشـمالية مـن العـراق اذ تعمـل الوضـعية علـى زيـادة نشـاط تبـادل بداية دخول منخفض القطع ع
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١١٠ 

 

الكتــل الهوائيــة علــى الجهــة الشــرقية لمــنخفض القطــع الــذي يعمــل علــى تنشــيط حركــه الهــواء الصــاعد علــى 
 ٠٠للرصــدة  اً منخفضــ) ٠.٤٥(طــول الجبهــة البــاردة    ويســجل متوســط تكــرار موســمي للمــنخفض بواقــع 

وكـــانون الثـــاني وشـــباط بواقـــع  األولكـــانون  األشـــهرويتركـــز تكـــراره خـــالل  ١٢للرصـــدة  اً منخفضـــ)٠.٦٣(و
وذلــك ١٢للرصــدة  امنخفضــ)  ٠.١٨و ٠.٢٧.و ٠.٠٩(و ٠٠للرصــده اً منخفضــ)٠.٠٩.و ٠.٢٧و ٠.٠٩(

                                                                  .            لنشاط حركة األخاديد الجوية خالل هذه الشهر وتطور  منخفضات القطع التي تزيد من تعمقها ونشاطها
يعـد مـنخفض السـودان مـن اكثـر المنظومـات الضـغطية تكـرارا مـع منخفضـات  :المنخفض السـوداني  -د 

القطع الجوي بعد المرتفع السيبيري و ويتقدم نحو العراق في حالـة ضـعف المرتفعـات الجويـة والمنخفضـات 
المنخفض جزءا من منطقة الركود )  ٦٢٤، ٢٠١١،موسى (ويعده) ٦٤، ١٩٩١،أألسدي (رى الجوية األخ
وتكــون حركتــه واســعة خــالل الفصــل المطيــر نحــو البحــر األحمــر والجزيــرة العربيــة وتبــين مــن ، االســتوائية

مــنخفض القطــع علــى المنطقــة  تكــرارإن ملــي بــار  ١٠٠٠ملــي بــار و ٥٠٠المطابقــة الخرائطيــة للمســتويين 
شمالية يعمل على سحب امتدادات المنخفض السوداني باتجـاه المنطقـة بسـبب عمليـة سـحب الهـواء الـذي ال

اذ ينشــط ظهــور مــنخفض القطــع ) ١٦٠،مصــدر ســابق ، ألشــمري (يقـوم بــه الــذراع أأليمــن لمــنخفض القطــع
حي عمليـــة ســـحب الهـــواء  الســـطحي باتجـــاه طبقـــات الجـــو العليـــا بســـبب وجـــود فـــارق حـــراري  الهـــواء الســـط

والهواء الموجود ضـمن مـنخفض القطـع ممـا يعمـل علـى سـحب امتـدادات المـنخفض السـوداني نحـو العـراق 
وخصوصــا بعــد تراجــع امتــدادات المرتفــع الســيبيري او ،العربيــة  الجزيــرةوخصوصــا عنــد تواجــده علــى غــرب 

متوسطا بينما سجل ) ٢.٣٤(بواقع  ٠٠وسجل أعلى تكرار موسمي للرصدة.عند مرور منخفض متوسطي 
ويظهر تكراره لجميع اشـهر الموسـم ويسـجل اعلـى تكـرار خـالل  ١٢للرصدة  اً منخفض)  ١.٤٤(موسميًا بلغ

وذلــك لنشــاط  ١٢للرصــدة  اً منخفضــ)  ٠.٣٦(و٠٠للرصــدة  امنخفضــ) ٠.٥٤(شــهر نيســان بمعــدل تكــرار 
خالل فصل  مما يسمح بتقدم المنخفض السوداني الذي ينشط، منخفضات القطع وضعف بقية المنظومات

اذ تعمــل ، ممــا يسـمح بســحب امتداتــه مـن قبــل مـنخفض القطــع ، االسـتوائيلربيـع مــع تزحـزح نطــاق الركــود 
وتعاظم الحركة الرأسية للهواء الصاعد الرطـب ،مثل  هذه الوضعية على زيادة تعمق المنخفض السوداني  

 ) .  ٥٥ ١٩٩٤، أبو حسين( وتكون غيوم الركام المزنية المصحوبة بزخات مطرية شديدة ،
يتكـــون المـــنخفض المنـــدمج نتيجـــة التحـــاد منخفضـــين جـــويين او أكثـــر بحيـــث : المـــنخفض المنـــدمج  -ه

ويحــــدث االنــــدماج بــــين منخفضــــات جويــــة جبهويــــة مــــع . يتشــــكل مــــنخفض جــــوي كبيــــر متعــــدد المراكــــز 
خــالل  االنـدماجوتحـدث حـاالت .،منخفضـات جويـة حراريـة او مـن انـدماج منخفضـات حراريــة مـع بعضـها 

نتيجـــة لتكـــرار أنـــواع مختلفـــة مـــن المنخفضـــات الجويـــة كـــالمنخفض المتوســـطي ،  األمطـــارموســـم ســـقوط 
او بســبب قــوه ،والمــنخفض الســوداني ومنخفضــات شــبه الجزيــرة العربيــة الحراريــة ومــنخفض الهنــد الموســمي 

ينما تعمل قوه الضغط مام بألضغط مرتفع شمال إفريقيا والمرتفع األزوري التي تدفع بالمنخفض السوداني ل
الثانية والمتمثلة بالمرتفع السيبيري التي تعمل علـى إيقـاف المـنخفض المتوسـطي وٕابطـاء حركتـه ممـا يـؤدي 

وتنشــــط حــــاالت االنــــدماج مــــع تكــــرار ،) ٩٩، ٢٠١١،الســــعيدي (الــــى اندماجــــه مــــع المــــنخفض الســــوداني 
شـط سـحب امتـدادات المنخفضـات ينشـط تكـون المنخفضـات الجبهويـة مـن جهـة وين ألنـهمنخفضات القطع 
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و ٠٠منخفضــــِاً◌ للرصــــده ) ٠.٨١
فــي تكــرار المــنخفض المنــدمج  األولــى
علــــى التــــوالي  اً منخفضــــ)  ٠.٣٦و

بسب استمرار تأثر المنطقة بالمنخفضات المتوسطية ومرور المنخفضـات 
حـاالت االنـدماج وتكـوين المنخفضـات 

وهو منخفض حراري المنشأ يتشـكل علـى شـبه القـارة الهنديـة نتيجـة 
ثر العــراق ويتــأ.آذار ويبــدأ بالتوســع مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 

بامتدادات المنخفض في بعض اشهر موسم سقوط األمطـار وتحيـدا خـالل شـهر نيسـان ومـايس وتبـين مـن 
ــــل تكــــراره المرافــــق لظهــــور مــــنخفض القطــــع ان المجــــوع الموســــمي لتكــــراره يبلــــغ منخفضــــاً  )  ٠.٧٢(تحلي

لتكــرار بواقــع فــي معــدل ا األولــىويحتــل شــهر مــايس المرتبــة 
 منخفضًا تكرار على التولي للرصدتين بسبب تعمق امتداداته الى العراق خالل هذا الشهر

فقط  ٠٠منخفضاً  للرصده ) ٠.١٨
   .ة واختفائه خالل الفصل البارد

المجموع الموسمي لتكرار المنظومات الضغطية السطحية المرافقة لتكرار منخفضات القطع على المنطقة 
٢٠٠٧/٢٠٠٨  

 

ظهور منظومة واحدة فقط عند تكرار مرتفع القطع على شمال العراق 
تبـــين مــن مطابقـــة الخـــرائط الســـطحية وخـــرائط ظهــور مرتفـــع القطـــع علـــى شـــمال 
هـــوا كثـــر منظومـــة تكـــرارا اذ ســـجل 
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٠.٨١(اذ ســــجل مــــا مجموعــــة ، الحراريــــة القريبــــة مثــــل المــــنخفض الســــوداني 
األولــىويشــكل شــهرا اذار ونيســان المرتبــة  ١٢منخفضــًا  للرصــدة 

و ٠.١٨( ٠٠المرافقــــة لمــــنخفض القطــــع اذ بلــــغ معــــدل تكرارهــــا للرصــــدة 
بسب استمرار تأثر المنطقة بالمنخفضات المتوسطية ومرور المنخفضـات  ١٢للرصده 

حـاالت االنـدماج وتكـوين المنخفضـات  السودانية وبروز امتدادات المنخفض الهندي مما يؤدي الـى حـدوث
 )        ٩-٨، ٢٠١٤،الحسيناوي والركابي 

وهو منخفض حراري المنشأ يتشـكل علـى شـبه القـارة الهنديـة نتيجـة : منخفض الهند الموسمي
آذار ويبــدأ بالتوســع مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة  ٢١ألســيوي بعــد الظــروف التســخين لليــابس 

بامتدادات المنخفض في بعض اشهر موسم سقوط األمطـار وتحيـدا خـالل شـهر نيسـان ومـايس وتبـين مـن 
ــــل تكــــراره المرافــــق لظهــــور مــــنخفض القطــــع ان المجــــوع الموســــمي لتكــــراره يبلــــغ تحلي

ويحتــل شــهر مــايس المرتبــة  ١٢منخفضــاً  للرصــدة ) 
منخفضًا تكرار على التولي للرصدتين بسبب تعمق امتداداته الى العراق خالل هذا الشهر

٠.١٨( بمعدل تكرار األوليليه شهر تشرين  وضعف تأثير المرتفعات الجوية
ة واختفائه خالل الفصل الباردويختفي لبقية اشهر الموسم من لتراجع امتداته نحو مراكزه الهندي

  )٥(شكل
المجموع الموسمي لتكرار المنظومات الضغطية السطحية المرافقة لتكرار منخفضات القطع على المنطقة 

٢٠٠٧-١٩٩٧/١٩٩٨للمواسم  الشمالية من العراق

  )٥(بيانات جدول : المصدر
 المنظومات السطحية المرافقة لتكرار مرتفع القطع   

ظهور منظومة واحدة فقط عند تكرار مرتفع القطع على شمال العراق ) ٥(يتبين من تحليل بيانات الجدول 
تبـــين مــن مطابقـــة الخـــرائط الســـطحية وخـــرائط ظهــور مرتفـــع القطـــع علـــى شـــمال  أذالمرتفـــع الســـيبيري 

هـــوا كثـــر منظومـــة تكـــرارا اذ ســـجل % ١٠٠العـــراق لجميـــع اشـــهر الموســـم ان المرتفـــع الســـيبيري و بنســـبة 
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الحراريــــة القريبــــة مثــــل المــــنخفض الســــوداني 
منخفضــًا  للرصــدة ) ٠.٩٩(

المرافقــــة لمــــنخفض القطــــع اذ بلــــغ معــــدل تكرارهــــا للرصــــدة 
للرصده )  ٠.١٨. ٠.٥٤(و

السودانية وبروز امتدادات المنخفض الهندي مما يؤدي الـى حـدوث
الحسيناوي والركابي (المندمجة 
منخفض الهند الموسمي -و        

لظــروف التســخين لليــابس 
بامتدادات المنخفض في بعض اشهر موسم سقوط األمطـار وتحيـدا خـالل شـهر نيسـان ومـايس وتبـين مـن 

ــــل تكــــراره المرافــــق لظهــــور مــــنخفض القطــــع ان المجــــوع الموســــمي لتكــــراره يبلــــغ تحلي
) ٠.٥٤(و ٠٠للرصــده

منخفضًا تكرار على التولي للرصدتين بسبب تعمق امتداداته الى العراق خالل هذا الشهر) ٠.٤٥و٠.٥٤(
وضعف تأثير المرتفعات الجوية

ويختفي لبقية اشهر الموسم من لتراجع امتداته نحو مراكزه الهندي

المجموع الموسمي لتكرار المنظومات الضغطية السطحية المرافقة لتكرار منخفضات القطع على المنطقة 
الشمالية من العراق

المنظومات السطحية المرافقة لتكرار مرتفع القطع   :٢
يتبين من تحليل بيانات الجدول 

المرتفـــع الســـيبيري وهــو 
العـــراق لجميـــع اشـــهر الموســـم ان المرتفـــع الســـيبيري و بنســـبة 
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أعلـى معـدل تكـرار  هويسـجل لـ ١٢للرصـده  اً مرتفع)  ٠.٤٥(و ٠٠ ةللرصد)  ٠.٤٥(مجموعا موسميا بلغ 
لألشـهر آذار وكـانون األخـرى  المعـدالت  تمرتفـع الرصـده  وتسـاو ) ٠.١٨(بواقـع  ولاألخال شهر تشرين 

ونيســان ولكــال الرصــدتين اذ يعمــل مرتفــع القطــع علــى تنشــيط ســحب امتــدات المرتفــع الســيبيري مــن  األول
 ٥٠٠خالل تكوين منطقة ضغط مرتفع سطحية من خـالل هبـوط الهـواء العلـوي بعـد تجمعـه عنـد المسـتوى 

  . في مركز مرتفع القطع  ملي بار
  )٥(جدول

المتوسط الشهري لتكرار المرتفع السيبيري  المرافق لتكرار مرتفعات القطع على المنطقة الشمالية 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٧/١٩٩٨للمواسم 

  األشهر  تشرين األول  كانون األول  آذار  نيسان  المجموع الموسمي

  الرصدة ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢  ٠٠  ١٢
 رالتكرا 0.18 .0.18 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.45 0.45

  ملي بار المنشورة على الموقع ١٠٠٠خرائط المستوى الضغطي :المصدر 
)u.html-http://vortex.plymouth.edu/reanal (  

  التيار النفاثعالقة تكرار منظومات القطع بوضعية : خامساً 
ملي بار وجود حالـة مـن التطـابق فـي تكـرار منظومـات القطـع  ٥٠٠تبين من تحليل خرائط المستوى       
القطبــي  هملــي بــار والمتمثــل بحركــة التيــار النفــاث شــب ٣٠٠وحركــه الهــواء فــي المســتوى الضــغطي  الجويــة

القطبـي عبـارة عـن ريـاح غربيـة ه اث شـبفالتيار النفـ، ،المداري شبهملي بار والتيار النفاث  ٢٠٠والمستوى 
عليا تتكون في منطقة التقاء الرياح العليا من خلية روسبي مع الرياح العليا من الخلية القطبية عند مستوى 

أسـفله  نتيجـة الفـروق الحراريـة بـين ) تيار الجبهة القطبية(ملي بارًا وعادة ما ترافقه الجبهة القطبية ) ٣٠٠(
بحيـث ، دمة من العروض القطبيـة مـع كتلـة مداريـة دافئـة قادمـة العـروض المداريـةالكتلة الهوائية باردة  القا
أما . ويمتد من سطح األرض حتى أعلى التروبوسفير وبشكل مائال) تباين حراري(ينتج عنها تضاد حراري 

التيــار شــبه المــداري فهــو عبــارة عــن نطــاق مــن الريــاح الغربيــة العليــا القويــة والتــي يصــل معــدل ســرعة لهــا 
وتسـود فـي الجـزء العلـوي مـن التروبوسـفير وفـوق العـروض الوسـطى مـن نصـفي الكـرة .   السـاعة /كم  ٢٥٠

إال أنـه يختلـف عـن التيـار شـبه القطبـي بأنـه يقـع غالبـًا ،  ملـي بـاراً ) ٢٠٠(مستوى ضغطي  عند، األرضية
) ْ◌  ٣٥–◌ْ  ٢٥(ن دائـرةويتزحزح موقعه بـي،على األطراف الشمالية لخلية هادلي مع التقائها بخلية روسبي 

تشـــير  و، شـــماًال فـــي فصـــل الصـــيف ) ْ◌  ٤٥ -◌ْ  ٣٥(شـــماًال خـــالل فصـــل الشـــتاء وبـــين دائرتـــي عـــرض
بعــض الدراســات الــى أن التيــار النفــاث شــبه المــداري يكتســب فــي بعــض األحيــان موقعــًا مســتقرًا وثابتــًا فــوق 

يظهـــر ) ١٠٦، ١٠٥.صـــدر ســـابق م، الـــوائلي (ســـاحل البحـــر المتوســـط لشـــمالّي أفريقيـــا والشـــرق األوســـط 
ملـي بـار   ٥٠٠التيار النفاث بوضعين نتيجة لحدوث انحناء في مسار الرياح الغربية العلوية عند المستوى 

المـداري عنـدما تنحنـي الريـاح  نحـو العـروض العليـا نتيجـة  شـبهنحو المنطقة المداريـة ونفـس الحالـة للتيـار 
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ث انحنــاءات التيـار النفــاث بتطـور حركـة األمــواج العليـا الــى لنشـاط تبـادل الطاقــة داخـل الغــالف الجـوي حيـ
  :المراحل التالية  ب www.wikipedia .jet stream .org .comوضع منظومة القطع 

ملي بار على شكل  ٥٠٠دورة القرينة العليا حيث يظهر التيار النفاث واألمواج العليا عند مستوى  -١    
ي البسـيط بـين المنطقـة المداريـة والمنطقـة القطبيـة وتكـون الحركـة التبادليـة تيار نطاقي نتيجة للتباين الحرار 

للهواء ضعيفة وعلى طول خطـوط العـرض ويكـون حجـم التموجـات فـي جسـم التيـار النفـاث واألمـواج العليـا 
صغيرا  والريـاح الغربيـة العلويـة تكـون سـريعة وتعـرف هـذة الحالـة بحالـة التـوازن اذ تتـوازى خطـوط الضـغط 

 تساوية مع خطوط الحرارة المتساوية     الم
في المرحلة الثانية نتيجة لبداية حدوث تبادل للكتل الهوائيـة المداريـة والكتـل القطبيـة تبـدأ االمـواج العليـا -٢

      ةالنفاث اتالتيار  نفسها السلوكيةبحني تنبالتحول من النمط المستعرض الى النمط المنحني ل
مواج العليا نتيجة لتحرك الكتل الهوائية المدارية باتجاه العـروض العليـا والقطبيـة تزداد أأللتوأت في األ-٣  

باتجاه المنطقة المدارية وتتم عملية التبادل الحراري لتتطور حركة الغربيـات العلويـة الـى أخاديـد وانبعاجـات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث ــــــــــــــــــــــــــــــار النفــــــــــــــ ــــــــــات التيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تموجـــ ـــــــــــــــــــــزداد معهــــــــــــــــــــــ .                                            ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القطـب اذ يكـون التبـاين الحـراري بـين )الطوليـة (في المرحلة أألخيرة والتي تمثل دورة القرينـة الواطئـة    -٤
والمــدار كبيــرا جــدا ويكبــر حجــم المتوجــات فــي الريــاح الغربيــة العلويــة لتتطــور الــى منخفضــات قطــع ضــمن 

 فيــهوتتقـاطع )  الباروكلينيـة (األخاديـد ومرتفعـات قطـع ضـمن االنبعاجـات  وتوصـف الحالـه بعـدم التـوازن  
الريحي القوية داخـل التيـار  وتساهم عملية القص، خطوط الضغط المتساوية مع خطوط الحرارة المتساوية 

                .النفاث في تطوير الحركة الدوامية التي تنشط الية القطع 
ملي بار المرافقة لظهور منظومـات القطـع   ٢٠٠و ملي بار٣٠٠وقد تبين من المطابقة  لخرائط المستويين 

تطور االنحناء فـي التيـار النفـاث وزيـادة الحركـة الموجيـة لجسـم التيـار يحـدث ان يظهـر التيـار النفـاث شـبه 
والمتـزامن مـع )   O(او الوضـع الـدائري ) U( يمثـل الوضـع المنحنـي لياخـذ الشـكل األولالقطبي بوضعين 

للتيــار النفــاث شــبه المــداري فــي حالــة تعمقــه باتجــاه العــراق خــالل نفســها  ظهــور مــنخفض القطــع  و الحالــة
في حالة تعمقه الـى الشـمال مـن خـط ) O( او الوضع الدائري) Ω(وبوضع منحني . موسم سقوط االمطار

 المتوســــطات) ٦(وتظهــــر بيانــــات الجــــدول ) ٨و٧و٦و٥و٤و٣(مبــــين مــــن الخــــرائط  وشــــماال  ٣٢عــــرض 
المرافـــق لتكـــرار مـــنخفض  الموســـمي ومجموعهـــاالقطبـــي  شـــبهار التيـــار النفـــاث لتكـــرار حـــاالت تكـــر  الشـــهرية

القطبي على  شبهالقطع حيث سجل أعلى متوسط تكرار موسمي للوضعين المنحني والدائري للتيار النفاث 
للوضع  ١٢للرصده ) ١.٨٠(و ٠٠تكرارا للرصده )  ١.٨٦(اذ بلغ متوسطها ،المنطقة الشمالية من العراق 

للوضـــع الـــدائري ويالحـــظ ان أعلـــى  ١٢تكـــرار للرصـــده ) ٥.١٦(و ٠٠تكـــرارا للرصـــده ) ٥.٩٦(المنحنـــي و
، تكــرار يكــون للوضــع الــدائري نتيجــة لتطــور وتعمــق التيــار النفــاث النــاجم عــن نشــاط تبــادل الكتــل الهوائيــة 

 األشـــهروتســجل اعلــى حــاالت الوضــع الــدائري للتيــار خــالل ، ة الباروكلينيــة للهــواء العلــوي وتطــور الحالــ
)  ١.٠٩، ٠.٩٠,١.٠٩(بمتوســــط شــــهري بلــــغ  ٠٠وكــــانون الثــــاني للرصــــدة األولتشــــرين الثــــاني وكــــانون 

بســـبب  ١٢عـــن هبـــوط التيـــار باتجـــاه المنطقـــة المداريـــة بدرجـــه اكبـــر مـــن الرصـــدة النهاريـــة  لناجمـــه، تكـــرار
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القطبــي  شــبهيليهــا شــهر نيســان فـي تكــرار الوضــع الــدائري للتيـار النفــاث ، التكـرار العــالي لمــنخفض القطـع 
تكــرار للرصــدتين  وتعــود ســبب زيــادة الوضــعية المــذكورة الــى زيــادة نشــاط تبــادل الطاقــة ) ٠.٨١(بمتوســط 

موســم المطيــر وزيــادة الجــوي فــي نهايــة ال االســتقرارداخــل الغــالف الجــوي الناجمــة عــن تطــور حــاالت عــدم 
  تكرار منخفض القطع على المنطقة 

  )٦(جدول 
وضعية التيار النفاث شبه القطبي عند ظهور منخفض القطع على المنطقة الشمالية من العراق 

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧و١٩٩٨-١٩٩٧للمواسم 

 الوضع المنحني  الوضع الدائري
 الوضع
 الشهر

GMT 12  ٠٠GMT GMT 12  ٠٠GMT الرصدات 
 األولتشرين  ٠.٠٩

 تشرين الثاني
 األولكانون 

 كانون الثاني
 شباط
 اذار

 نيسان  ٠.٣٦
 مايس

 المجموع  ١.٨٦ ١.٨٠ ٥.٩٦  ٥.١٦
  ملي بار المنشورة على الموقع ٣٠٠خرائط المستوى الضغطي :المصدر 

 )http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html (  
تطور منخفض القطع ) ٤(خريطة   -  ٠٠الرصدة  ١٠/٢/٢٠٠٥تطور منخفض القطع يوم ) ٣(خريطة 

 ٠٠الرصدة  ٢١/٥/٢٠٠٦يوم 
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                           الوضــع ) ٦(خريطــة   ٠٠الرصــدة  ١٠/٢/٢٠٠٥القطبــي يــوم شــبهنحنــاء التيــار النفــاث ا )٥(خريطــة 
 ٠٠الرصدة  ١٠/٢/٢٠٠٥يومالقطبي  شبهالدائري التيار النفاث 

 
 
 
  
  
  
  
  
  

ــــــــرائط المســــــــــــتوى الضــــــــــــغطي : المصــــــــــــدر  ــــــــــــع ٥٠٠و  ٣٠٠خــــ ــــــــــــى الموق ــــــــــــي بــــــــــــار المنشــــــــــــورة عل  مل
)http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html(  
لتكرار مرتفـع القطـع فقـد اظهـر تحليـل السـينوبوتيكي ان ارتبـاط  المرافقةيخص حالة التيار النفاث اما فيما  

ملـــي بـــار نحـــو المنطقـــة  ٢٠٠المـــداري عنـــد المســـتوى  شـــبهظهـــور المرتفـــع يـــرتبط بانحنـــاء التيـــار النفـــاث 
وللوضع المنحني والمتمثلة باندفاع الهـواء المـداري  ) ١٠و٩و٨و٧(من الخرائط تبين الشمالية من العراق و 

الناجم تعمق أالنبعاجـات الهوائيـة باتجـاه ، العلوي لهوامش خلية هادلي الشمالية باتجاه العروض الوسطى  
 ان يتبــين) ٧(ومــن بيانــات الجــدول رقــم . ملــي بــار  ٥٠٠العــراق عنــد تشــكل مرتفــع القطــع عنــد المســتوى 

ـــدائري اذ بلـــغ متوســـط الموســـمي لتكـــرار الوضـــع المنح ي نـــأعلـــى تكـــرار للوضـــع المنحنـــي قياســـا للوضـــع ال
للرصـدتين  ويتركـز تكرارهـا ) ٠.٠٩(للرصدتين  وللوضع الدائري اذ بلغ متوسط الموسمي لتكـرار)  ٠.٣٦(

اء العـراق حتـى السـتمرار سـيطرة التيـار علـى أجـو ) ٠.١٨(بمتوسط شـهري بلـغ  األولتشرين  األشهرخالل 
) ٠.٠٩(وآذار ونيســان بمتوســط شــهري بلــغ للرصــدتين  األولوكــانون  األشــهربدايــة الفصــل المطيــر يليــه 

 شـبهبسـبب عـدم تعمـق سـيطرة التيـار النفـاث  األشـهربينما لم يسجل تكرار للوضع الدائري فقط خـالل هـذه 
   .المداري على أجواء شمال العراق

القطــع علــى المنطقــة الشــمالية مــن العــراق للمواســم  مرتفــععنــد ظهــور  ريالمــداوضــعية التيــار النفــاث شــبه 
٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٧/١٩٩٨.  

 الوضع الوضع المنحني الوضع الدائري
GMT 12 ٠٠GMT GMT 12  ٠٠GMT الرصده 

 األولتشرين   09٠. ٠.٠٩ 0.09 0.09
 تشرين الثاني ٠ 0 0 0
 األولكانون  0.09 0.09 0 0
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 كانون الثاني 0 0 0 0
 شباط 0 0 0 0
 اذار 0.09 0.09  ٠ 0
 نيسان 0.09 0.09 ٠  ٠
 مايس 0 0 0 0

 المجموع 0.36 0.36 0.09 0.09
  ملي بار المنشورة على الموقع  ٢٠٠خرائط المستوى الضغطي : المصدر 

)http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html(  
  ٠٠الرصدة  ١٦/١٠/١٩٩٧تطور مرتفع القطع يوم ) ٩(خريطة   ٠٠الرصدة  ١٢/٤/١٩٩٨تطور مرتفع القطع يوم ) ٧(خريطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
      

 
 

  
  
  
  
  
  
  

ع الموقملي بار المنشورة على  ٢٠٠و ٥٠٠خرائط المستوى الضغطي :المصدر 
)http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html(  

u.html -http://vortex.plymouth.edu/reanalر ٢٠٠و�� ��  ٠٠٥ ا���ط� ا���وى �را�ط: ا��در 

 ١٢/٤/١٩٩٨انحناء التيار النفاث شبه المداري يوم) ٨(خريطة 

 ٠٠الرصدة 

الوضع الدائري التيار النفاث شبه ) ١٠(خريطة 

 ٠٠الرصدة  ١٠/١٩٩٧/المداري يوم
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ـــا ـــري: ًسادس ـــراق تغ ـــن الع ـــمالية م ـــة الش ـــى املنطق ـــع عل ـــات القط ـــرار منظوم                                               تك
المتحـدة والهيئـة الدوليـة للتغيـر المنـاخي واخرهـا تقريـر  األمـمتشير كافـة التقـارير العلميـة الصـادرة مـن هيئـة 

إلـى حـدوث تغيـر فـي المتوسـط العـالمي لـدرجات الحـرارة )  أألسـاس العلمـي الفيزيـائي( ٢٠١٣تغيـر المنـاخ 
التغيــرات فــي  أنوأشــار التقريــر إلــى  ٢٠١٢-١٨٨٠للمــدة مــن )ْم  ٠.٨٥(محســوبة كاتجــاه خطــي بمقــدار 

ي النصف الشمالي شمال المنطقة المدارية كانت أألكبر تغيرًا مقارنـة بـأي مكـان درجه حرارة التروبوسفير ف
وان نظام الحركة الدورانية الجوية قد تحركت باتجاه القطبـين منـذ سـبعينات القـرن الماضـي ، اخر في العالم

قـة القطبيـة المداري شماال وتحـول مسـار التيـار النفـاث باتجـاه المنط شبهورافقها توسع حزام الضغط العالي 
أشــار الــى احتماليــة حــدوث تغيــر  ٢٠١٤أمــا تقريــر تغيــر المنــاخ )  ٣٩، ٣٧، ٢٠١٣تغيــر المنــاخ تقريــر (

أشـار الـى حــدوث  ووالعشــرين  واحـدفـي النصـف الثــاني مـن القـرن ال) ْم  ٢(فـي متوسـط درجـة الحــرارة الـى 
فـي ) مْ   ٢.٤(الباردة من تشرين الثاني الى نهاية اذار بمقـدار  األشهرتغير واضح لدرجات الحرارة خالل 

وان حـدوث )   IPCC,2104 .29( ٢٠٠٩-١٩٠١الجافـة مـن اسـيا للمـدة مـن  شبهالعروض المعتدلة وال
انعكاس على تغير المنظومات العلوية ومنها منظومات القطع الجوي رغـم انهـا تـرتبط فـي  ههذه التغيرات ل

ل الطاقة داخل الغالف الجوي واي تغير فـي هـذا النظـام يـنعكس علـى تكـوين منظومـات تكونها بنشاط تباد
ان للتغيرات الحاصلة في المنظومة الشمولية الممثلة بالتيار النفاث انعكـاس علـى طبيعـة تكـرار  و، القطع 

الــى حــدوث تغيــر موجــب لتكــرار أليــام ، )  ٣٩٥-٣٩٤، ٢٠١٠، الــوائلي (منظومــة القطــع حيــث توصــل 
توصـل الـى ان وصـول  واء للتيار النفاث شبه المداري أكثر من التيـار النفـاث شـبه القطبـي فـوق العـراق بق

امتــدادات التيــار النفــاث شــبه القطبــي فــوق العــراق ولــيس قلــب التيــار علــى العكــس مــن التيــار النفــاث شــبه 
قارنتهـا ببيانـات وم) ١٩٦٧/١٩٦٨-١٩٥٨/ ١٩٥٧( المداري اذ  تم اعتماد دورة مناخية صغرى للمـد مـن

لمتابعة التغيرات التي طرأت على تكرار وعدد ايام بقـاء منظومـة )  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٧/١٩٩٨( الدورة
  .القطع على شمال العراق وانعكاسها على تغيير تكرارات   المنظومات السطحية 

  .  تغير تكرار وعدد أيام بقاء منخفض القطع -١      
وجــود تغيــر واضــح فــي تكــرار وعــدد ايــام بقــاء مــنخفض القطــع علــى )٨(تبــين مــن تحليــل بيانــات جــدول   

والثانيـة حيـث انخفـض مجمـوع متوسـط تكـرار  األولـىالمنطقة الشمالية من العراق بين الـدورتين المنـاخيتين 
 %)١٨.٩-( بنســــبة تغيــــر بلغــــت اً منخفضــــ )٧.٨٨(الــــى منخفضــــاً  )٩.٧٢(مــــن  ٠٠المــــنخفض للرصــــدة 

ممـا يشـير % )٢٩.٠٤-(وبنسبة تغيـر  اً منخفض  ٦.٩٦الى  اً منخفض ٩.٨١من ) ١٢(وانخفض  للرصدة
نفسـه   االتجـاهبو ، الى وجود اتجاه نحو انخفاض تكرار منخفض القطع على المنطقـة الشـمالية مـن العـراق 

وبـدأ ،  % )١٤.٦٣-(يـوم وبنسـبة تغيـر  ١١.٤٩يـوم  الـى ١٣.٤٦مـن    بقائـهانخفض مجموع عدد ايـام 
وشهر كانون الثاني الى نهايـة الموسـم لشـهر مـايس  األولاعتبارًا من شهر تشرين  ٠٠االنخفاض للرصده 

وبنسبة تغيـر  امنخفض ١منخفض الى  ٢.٠١الذي انخفض تكراره من  االنخفاضالذي شهد أعلى حاالت 
 انخفضــــم ٠.٦٣مــــنخفض الــــى ١.٢٧حيــــث انخفــــض متوســــط تكــــراره مــــن، ويليــــه شــــهر آذار%) ٥٢.٣-(
تشـــرين  األشـــهرفـــي  االنخفـــاض فقـــد حـــدث ١٢أمـــا بالنســـبة للرصـــده %)  ٥٠.٣-( وبنســـبة تغيـــر بلغـــت ،
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وكــانون الثــاني واذار ونيســان ومــايس الــذي بــدورة شــهد أعلــى حــاالت انخفــاض تكــرار  األولوكــانون  األول
تغيــر  وبنســبة  امنخفضــ ٠.٧٢الــى  امنخفضــ  ١.٦٣تكــراره مــن   مــنخفض القطــع حيــث انخفــض متوســط

 ١.٧٢ولية شـهر كـانون الثـاني حيـث انخفـض متوسـط تكـرار منخفضـات القطـع مـن %)  ٥٥.٣-(بلغت  
امــا بالنســبة لعــدد ايــام بقــاء مــنخفض ،   %) ٤٧.٦-(مــنخفض وبنســبة تغيــر بلغــت   ٠.٩٠مــنخفض الــى 

نسب تغيـر كانون الثاني واذار ونيسان ومايس أعلى  األشهروسجل نفسه  القطع فهي أخذت اتجاه التغير 
% ٣٠.٥-و%٣٤.٤-و%  ٢٢.٨-(انخفاض متوسط عدد أيام بقاء منخفض القطع وبنسـب تغيـر بلغـت 

العـــام لتكـــرار وعـــدد ايـــام بقـــاء مـــنخفض   القطـــع علـــى   االتجـــاهعلـــى التـــوالي  وعليـــة فـــان %   ) ٤٦.٦-و
 . المناخي  شمال العراق يميل نحو االنخفاض خالل موسم سقوط األمطار نتيجة للتغير

تغيــــر تكــــرار وعــــدد أيــــام بقــــاء  .٢
:                                                                                                  مرتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

وجود ميل واضح لزيادة تكرار مرتفع القطع على المنطقـة الشـمالية رغـم قلـة ) ٨(من تحليل بيانات الجدول 
  األولكــانون  األشــهرخــالل ه موســم ســقوط المطــر حيــث  بــدأ يظهــر تكــرار لــ تكــراره  علــى المنطقــة خــالل

فـــي الـــدورة المناخيـــة  األشـــهربعـــد ان لـــم يســـجل لـــه اي تكـــرار لهـــذه  اً مرتفعـــ)  ٠.٠٩(وآذار ونيســـان بواقـــع 
للرصــدتين  األولارتفــع تكــراره لشــهر تشــرين  و%) .  ١٠٠(ونســبة تغيــر  ١٩٦٨/١٩٦٧-١٩٥٨/١٩٥٧
 ٠.٠٩وارتفـع مجـوع تكـراره السـنوي مـن % )  ٥٠(ونسـبة تغيـر  اً مرتفعـ) ٠.١٨(الـى  اً مرتفع) ٠.٠٩(من  

يـــوم  ٠.٦٣(الــى  ٠.١٨وارتفـــع عــدد أيــام البقـــاء مــن % ) ٤٠٠(ونســـبة تغيــر بلغــت  يــوم ٠.٤٥يــوم الــى 
مما  يشير  الى وجود  اتجـاه نحـو زيـادة تكـرار منظومـة مرتفـع والقطـع علـى شـمال %) ٢٥٠(ونسبة تغير 

 فيـرلق وهذا يعني أن المـؤثرات المداريـة بـدأت تـؤثر علـى أجـواء المنطقـة رغـم خضـوعها لنشـاط خليـة العرا
خالل فصل سقوط األمطار مما سوف يؤثر مستقبل على  األحـوال الجويـة فيهـا السـيما عنصـري التسـاقط 

  .ودرجات الحرارة
شمال للعراق للدورتين متوسط تكرار وعدد أيام بقاء منخفضات ومرتفعات القطع على ) ٨(جدول 

  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧-١٩٩٨/ ١٩٩٧و ١٩٦٧/١٩٦٨- ١٩٥٧/١٩٥٨المناخيتين
 الرصدات الرصدة أليلية ٠٠GMT  الرصدة النهارية    12GMT متوسط عدد أيام البقاء

الدورة المناخية 
 الثانية

الدورة المناخية 
 األولى

الدورة المناخية 
 الثانية

الدورة المناخية 
 األولى

المناخية الدورة 
 الثانية

الدورة المناخية 
 األولى

ــــــــــــــــــوع         ن
  المنظومة

  
  

  األشهر

مرتفع 
  قطع

منخفض 
  قطع

مرتفع 
  قطع

منخفض 
  قطع

مرتفع 
  قطع

منخفض 
  قطع

مرتفع 
  قطع

منخفض 
  قطع

مرتفع 
  قطع

منخفض 
  قطع

مرتفع 
  قطع

منخفض 
  قطع

تشـــــــــرين  0.81 ٠.٠٩ ٠.٧٢ ٠.١٨  0.90  ٠.٠٩  0.45 ٠.١٨  ٠.٩٠  ٠.١٨ ٠.٧٣ ٠.٣٦
 األول

تشـــــــــرين   0.45  ٠ 1.18 ٠  0.50  ٠  1.27 ٠  ٠.٨١  ٠ ١.٤٦ ٠
 الثاني

كـــــــــــانون   0.71  ٠ 1.09 ٠.٠٩  1.2  ٠  0.81 ٠.٠٩  ١.٢٧  ٠ ١.٥٥ ٠.٠٩
 األول
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كـــــــــــانون   1.54  ٠ 1.27 ٠  1.72  ٠  0.90 ٠  ٢.٣٦  ٠ ١.٨٢ ٠
 الثاني

 شباط  1  ٠ 0.81 ٠  0.72  ٠  1.09 ٠  ١.٢٧  ٠ ١.٦٤ ٠

 اذار  1.27  ٠ 0.63 ٠.٠٩  1.45  ٠  0.81 ٠.٠٩  ٢.٠٩  ٠ ١.٣٧ ٠٩.

 نيسان  1.81  ٠ 1.18 ٠.٠٩  1.63  ٠  0.90 ٠.٠٩  ٢.٣٦  ٠ ١.٦٤ ٠.٠٩

  مايس  2.09  ٠ 1 ٠  1.63  ٠  0.72 ٠  ٢.٤  ٠ ١.٢٨ ٠

  المجموع  9.72  ٠.٠٩ 7.88 ٠.٤٥  9.81  ٠.٠٩ 6.96 ٠.٤٥  ١٣.٤  ٠.١٨ ١١.٤ ٠.٦٣

  ملي بار المنشورة على الموقع ٥٠٠خرائط المستوى : المصدر  
)http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html  (  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(جدول بيانات: المصدر 
                                                  املنظومات السطحية املرافقة لتكرار منظومات القطعتغري تكرار وعدد ايام بقاء : سابعا ً

نتيجة للتغير الحاصل في تكرار منخفضات القطع ومرتفعات القطع على شمال العراق بسبب  للتغير 
مما ينعكس ، لسطحية المناخي  رافق هذا التغير حدوث تغير في طبيعة تكرار المنظومات الضغطية ا

 :وكاالتي . على تغير الخصائص المناخية لشمال العراق
  :   تغير تكرار وعدد أيام بقاء المنظومات السطحية المرافقة لتكرار منخفض القطع - ١

وجـــود تغيـــر واضـــح فـــي ) ١٠) (٩) (٨(واألشـــكال ) ١١(و) ١٠(و) ٩(تبـــين مـــن تحليـــل بيانـــات الجـــداول 
تكــرار وعــدد أيــام بقــاء المنظومــات الضــغطية الســطحية المرافقــة لتكــرار منخفضــات القطــع فبالنســبة للرصــده 

 ١٩٦٧-١٩٥٧/١٩٥٨ األولــىيالحــظ انــه هنــاك ارتفاعــًا فــي تكــرار المرتفعــات الجويــة بــين الــدورتين  ٠٠
حيـــث ارتفـــع المجمـــوع الموســـمي لتكـــرار المرتفـــع ،  ٢٠٠٨/٢٠٠٧-١٩٩٧/١٩٩٨والـــدورة الثانيـــة ١٩٦٨/

وشـهدت جميـع اشـهر الموسـم % ٢٠٨.٣مرتفع وبنسبة تغير بلغـت  ٣.٣٣مرتفع الى  ١.٠٨السيبيري من 
مرتفـع وبنسـبة تغيـر  ٠.٤٥ى مرتفع الـ ٠.٢٧وارتفع تكرار المرتفع أألوربي من ، المطري ارتفاعا في تكراره

نحـو زيـادة تكـرار المرتفعـات الجويـة السـيما المرتفـع الجـوي  اً ممـا يشـير الـى ان هنـاك اتجاهـ% ٦٦.٦بلغـت


ل� )٧(  
� ا��ط� �ر����ت )��ء أ!�م و�دد ��
رار ا��و�, ��2وع�� 

-١٩٥٧/١٩٥٨ ا�� �+!�!ن ��دور�!ن ا�����!� ا�� ط��
٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٦٧/١٩٦٨ 


ل� )٦(  
� ا��ط� � +��4ت )��ء أ!�م و�دد ��
رار ا��و�, ��2وع�� 

-١٩٥٧/١٩٥٨ ا�� �+!�!ن ��دور�!ن ا�����!� ا�� ط��
٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٦٧/١٩٦٨١٩٩٧/١٩٩٨ 
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بالمقابـــــل يالحـــــظ أن هنـــــاك انخفـــــاض فـــــي تكـــــرار المنخفضـــــات الجويـــــة وتحديـــــدا المـــــنخفض . الســـــيبيري 
ـــى  ١.٨٩مـــن  المتوســـطي حيـــث انخفـــض تكـــراره الموســـمي  المرافـــق لمـــنخفض القطـــع  ٠.٤٥مـــنخفض ال

وانخفــض التكــرار لجميــع اشــهر الموســم وتحــديا لألشــهر ،%) ٩٩.٩-(مــنخفض وبنســبة تغيــر ســلبية بلغــت 
 األشـهروتشـرين الثـاني وآذار ونيسـان ومـايس التـي انخفـض فيهـا االنقطـاع تكـرار خـالل هـذه  األولتشرين 

%) ٣٥-(نخفض وبنســـبة تغيـــر مـــ ٢.٣٤مـــنخفض الـــى  ٣.٦٠وانخفـــض تكـــرار المـــنخفض الســـوداني مـــن 
ولجميــع اشــهر الموســم المطــري حيــث يعــد هــذا المــنخفض أكثــر منظومــات الضــغط المــنخفض تكــرارا مــع 

منخفض الى   ١.٣٥منخفض القطع ويليه باالنخفاض أيضا المنخفض المندمج  حيث انخفض تكراره من 
اتجاهات تغيره الشهرية بين  رغم ان هناك تباين في% ) ٤٠-(منخفض وبنسبة تغير سلبية بلغت   ٠.٨١

ان بقيــة اشــهر الموســم  اال، وشــباط ونيســان بســب تعقــد ظــروف تشــكله  األولكــانون  الشــهرفــي  والزيــادة 
الــى  ٠.٩٠وأخيــرا انخفــض أيضــا تكــرار مــنخفض الهنــد الموســمي مــن. ســجلت انخفاضــا واضــحا للتكــرار 

فقــد اخــذ  ١٢تكــرار المنظومــات للرصــده امــا بالنســبة لتغيــر )%  ٢٢.٢-(تكــرار ونســبة تغيــر بلغــت  ٠.٧٢
حيــث ارتفــع تكــرار المرتفعــات الجويــة وانخفــض تكــرار  ٠٠اتجــاه التغيــر نفــس ســلوكية التغيــر فــي الرصــده 

مرتفـــع إلـــى  ٠.٩المنخفضــات الجويـــة المرافقــة لمـــنخفض القطــع حيـــث ارتفــع تكـــرار المرتفــع الســـيبيري مــن 
مرتفـع  ٠.٦٣مرتفـع إلـى  ٠.٠٩لمرتفـع األوربـي مـن ول%)١٥٠(مرتفع وبنسبة  تغيـر موجبـة بلغـت  ٢.٢٥

ممــا يشــير أيضــا إلــى زيــادة ســيطرة المــرتفعين علــى أجــواء المنطقــة % ٦٠٠وبنســبة تغيــر موجبــة وبنســبة 
 ٠.٤٥مــنخفض إلــى   ١.٨٩وانخفــض تكــرار المــنخفض المتوســطي مــن ، األمطــارلشــمالية خــالل موســم 

)  ٣.٦١(ض تكــــرار المــــنخفض الســــوداني مــــن وانخفــــ.%) ٧٦.١-(مــــنخفض وبنســــبة تغيــــر ســــلبية بلغــــت
وكـذلك انخفـض تكـرار المـنخفض %)  ٦٠.١-(منخفض  وبنسبة تغير سـلبية بلغـت ) ١.٤٤(منخفض إلى
وفــي % )  ٢١.٤-(مــنخفض ونســبة تغيــر ســلبية بلغــت .) ٠.٩٩(مــنخفض الــى )   ١.٢٦(المنــدمج مــن 

مـنخفض ونسـبة ) ٠.٤٥(خفض الـى مـن)٠.٩٩(النهاية أيضًا انخفـض تكـرار مـنخفض الهنـد الموسـمي مـن 
  %).       ٤٥.٥-(تغير سلبية بلغت 

وبنفس السلوكية تغيرت متوسطات عدد أيام بقاء المنظومات المذكورة اذ ارتفع  مجموع متوسط عدد أيام   
وللمرتفـع أألوربـي مـن %)  ١٠٥.٢٥(يـوم ونسـبة تغيـر  ٣.٨٨يـوم إلـى   ١.٨٩بقاء المرتفع السيبيري من 

وبالمقابــل انخفــض متوســط عــدد ايــام بقــاء المــنخفض % )١٨٠(يــوم  وبنســبة تغيــر ١.٢٦ىيــوم الــ ٠.٤٥
وانخفــض متوســط % )  -٦١.٢٩(يــوم ونســبة تغيــر ســلبية بلغــت  ١.٠٨يــوم الــى  ٢.٧٩المتوســطي مــن 

% )  ٣٨.٧-(يـوم ونســبة تغيـر ســلبية بلغــت  ٢.٧يـوم الــى ٤.٤١عـدد أيــام بقـاء المــنخفض السـوداني مــن 
واخيـــرا تغيـــر  %) ٢٩.٦-(يـــوم وبنســـبة تغيـــر ســـلبية بلغـــت  ١.٧١يـــوم الـــى ٢.٤٣مـــن للمـــنخفض المنـــدمج

    % ) .   ٧.١-(يوم ونسبة تغير  ١.١٧يوم الى  ١.٢٦متوسط عدد ايام بقاء منخفض الهند الموسمي من 
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  )٩(جدول 
القطــع المتوســط الشــهري والمجمــوع الموســمي لتكــرار المنظومــات الســطحية المرافقــة لتكــرار منخفضــات 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨- ١٩٩٧/١٩٩٨- ١٩٦٨/ ١٩٦٧-١٩٥٧/١٩٥٨للدورتين المناخيتين  ٠٠للرصدة 
منخفض الهند 

 الموسمي
المنخفض 
 المندمج

المنخفض 
 السوداني

المنخفض 
 المتوسطي

المرتفع  المرتفع األوربي
 السيبيري

نوع 
 المنظومة

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

 األشهر
 

تشرين  0.09 45.٠ 0 0 0 0 ٠.٢٧ 0.09 ٠ 0 ٠.٢٧ 0.18
 األول

تشرين  0.09 0.90 0 0 0.09 0 ٠.٣٦ 0.45 ٠ 0 ٠ 0
 الثاني

كانون  0.09 0.36 0 0 0.09 0.09 ٠.٣٦ 0.54 ٠.٠٩ 0.18 ٠٠ 0
 األول

كانون  0.27 0.54 0.09 0 ٠.٥٤ 0.27 ٠.٠٩ 0.45 ٠.٤٥ 0 ٠ 0
 الثاني

 شباط 0 027 0.09 0.18 ٠.٢٧ 0.09 ٠.٥٤ 0.18 ٠ 0.09 ٠ 0
 اذار 0.18 0.36 0 0 ٠.٢٧ 0 ٠.٣٦ 0.09 ٠.٤٥ 0.18 ٠ 0
 نيسان 0.09 0 0.09 0.09 ٠.٤٥ 0 ٠.٨١ 0.54 ٠.٢٧ 0.36 ٠ 0

 مايس 0.27 0.45 0 018 ٠.١٨ 0 ٠.٨١ 0 ٠.٠٩ 0 ٠.٦٣ 0.54
 المجموع ١.٠٨ 3.33 ٠.٢٧ 0.45 ١.٨٩ 0.45 ٣.٦٠ 2.34 ١.٣٥ 0.81 ٠.٩٠ 0.72

  )١٠(جدول 
المتوسط الشهري والمجموع الموسمي لتكرار المنظومات السطحية المرافقة لتكرار منخفضات القطع 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨- ١٩٩٧/١٩٩٨- ١٩٦٨/ ١٩٦٧- ١٩٥٧/١٩٥٨المناخيتينللدورتين  ١٢للرصدة 
منخفض الهند 

 الموسمي
المنخفض 
 المندمج

المنخفض 
 السوداني

المنخفض 
 المتوسطي

المرتفع  المرتفع األوربي
  السيبيري

نوع 
 المنظومة

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

  األشهر
  

تشرين  0 0.27 0 0 ٠.٠٩  0 ٠.٢٧ 0.18 ٠ 0 ٠.٣٦ 0
  األول

تشرين  0.18 0.63 0 0.18 ٠ 0 ٠.٤٥ 0 ٠ 0 ٠ 0
  الثاني

كانون  0.18  0.27 0 0.18 ٠.٢٧ 0.09 ٠.٣٦ 0.27 ٠.١٨ 0 ٠ 0
 األول

كانون  0.27 0.27 0 0 ٠.٣٦ 0.27 ٠.٣٦ 0.27 ٠.٣٦ 0.09 ٠ 0
 الثاني
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 شباط 0 0.36 0.09 0.09 ٠.٠٩ 0.18 ٠.٣٦ 0.27 ٠ 0.18 ٠ 0
 اذار 0 0.18 0 0 ٠.٦٣ 0 ٠.٣٦ 0.09 ٠.٤٥ 0.54 ٠ 0

 نيسان 0 0 0 0.18 ٠.٤٥ 0.09 ١ 0.36 ٠.٢٧ 0.18 ٠ 0.09
 مايس 0.27 0.27 0 0 ٠ 0 ٠.٤٥ 0 ٠ 0 ٠.٦٣ 0.45
 المجموع ٠.٩ 2.25 ٠.٠٩ 0.63 ١.٨٩ 0.63 ٣.٦١ 1.44 ١.٢٦ 0.99 ٠.٩٩ 0.54

  :ملي بار المنشورة على الموقع  ١٠٠٠خرائط المستوى : المصدر 
u.html-http://vortex.plymouth.edu/reanal  

  )١١(جدول 
الشهري والمجموع الموسمي لعدد ايام بقاء المنظومات السطحية المرافقة لتكرار منخفضات المتوسط 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨- ١٩٩٧/١٩٩٨- ١٩٦٨/ ١٩٦٧-١٩٥٧/١٩٥٨القطع للدورتين المناخيتين
منخفض الهند 

 الموسمي
المنخفض 
 المندمج

المنخفض 
 السوداني

المنخفض 
 المتوسطي

المرتفع  المرتفع األوربي
 السيبيري

نوع 
 المنظومة

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األولى

 األشهر

تشرين  0 0 0 0.09 0 0.36 0.18 0 0 0.45 0.36
 األول

تشرين  0.18 0.72 0 0 0.18 0.09 0.45 0.45 0 0 0 0.09
 الثاني

كانون  0.36 0.81 0 0.36 0.27 0.09 0.45 0.36 0.18 0.18 0 0
 األول

كانون  0.63 0.63 0.09 0.18 0.81 0.27 0.36 0.45 0.45 0.27 0 0
 الثاني

 شباط .0 0.45 0.27 0.36 0.27 0.18 0.54 0.45 0 0.18 0 0
 اذار 0.18 0.36 0 0 0.45 0 0.54 0.27 0.90 0.72 0 0

 نيسان 0.09 0 0.09 0.18 0.54 0.45 0.90 0.54 0.72 0.36 0 0.18
 مايس 0.45 0,72 0 0.18 0.18 0 0.81 0 0.18 0 0.81 0.54
 المجموع 1.89 ٨٨.3 0.45 1.26 2.79 1.08 4.41 2.7 2.43 1.71 ١.٢٦ ١.١٧
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  ) ١١و ١٠و ٩(بيانات الجداول : المصدر 
نستنتج مما سبق أن التغيرات التي طرأت على تكرار منخفض القطع على شمال العراق رافقهـا تغيـر فـي   

وزيــادة ) الموســمي ، المنــدمج ، الســوداني ، المتوســطي ( انخفــاض تكــرار المنخفضــات الجويــة الســطحية  
يــع الجغرافــي لتوزيــع وبــذلك تغيــرت صــورة التوز ، )أألوربــي ، الســيبيري و (نســب تكــرار المرتفعــات الجويــة 

ـــادة لمنظومـــات الضـــغط المرتفـــع وقلـــه  ـــة لتكـــرار مـــنخفض القطـــع لتعطـــي زي المنظومـــات الضـــغطية المرافق
%  ١١.١٠حيــث ارتفعــت نســبة تكــرار المرتفــع الســيبيري مــن ) ١٢(جــدول لمنظومــات الضــغط المــنخفض 

نخفــض نســبة تكــرار ا%  ٧.٤٠الــى %  ٢.٠٢وللمرتفــع أألوربــي مــن %  ٣٨.٢٨الــى  األولــىفــي الــدورة 
% ٢٥.٩٣الــى % ٤٤. ٤٠والمــنخفض الســوداني مــن   ٧.٤٠الــى %  ٢١.٢٠المــنخفض المتوســطي مــن
 ١٠.٦١وانخفض تكـرار مـنخفض الهنـد الموسـمي مـن% ١٢.٣٤الى %  ١٤.٦٣والمنخفض المندمج من 

اض تغيــر منــاخ المنطقــة الشــمالية مــن العــراق  الســيما انخفــعلــى وهــذا مؤشــر واضــح ، %  ٨.٦٥الــى % 
كميات التساقط الناجم عن انخفاض تكرار المنخفضات الجوية وزيادة تكرار المرتفعات الجوية المترافقة مع 

  .تغير تكرار منخفض القطع نحو التناقص  
  

 :ملي بار المنشورة على الموقع  ١٠٠٠خرائط المستوى : المصدر 

http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.html 

� ا��ط� � +��4ت ��
رار أ��را8�9 ا�ط7!� ا�64ط!� ا�� ظو��ت )��ء أ!�م ��دد ا��و�, ا���2وع) ١٠( �
ل�� ا�� ط�� 
 ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧- ١٩٩٧/١٩٩٨- ١٩٦٧/١٩٦٨-١٩٥٨/ ١٩٥٧   ا�� �+!�!ن ��دور�!ن ا�����!�
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النسب المئوية لتكرار المنظومات السطحية المرافقة لتكرار منخفض القطع على شمال ) ١٢(جدول 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٧/١٩٩٨و ١٩٥٨/١٩٦٨-١٩٥٧/١٩٦٧  عراق  للدورتين المناخيتين ال

 المنظومة السطحية  األولىالدورة المناخية  الدورة المناخية الثانية

 المرتفع السيبيري  % ١١.١٠ %38.28
 المرتفع أألوربي  % ٢.٠٢ %7.40
 المنخفض المتوسطي  % ٢١.٢٠ %7.40
 المنخفض السوداني  % ٤٠. ٤٤ %25.93
 المنخفض المندمج  % ١٤.٦٣ %12.34
 منخفض الهند الموسمي  %١٠.٦١ %8.65
 المجموع  % ١٠٠ %100

  )١٠و ٩(بيانات الجدول : المصدر
  : تغير تكرار وعدد أيام بقاء المنظومة السطحية المرافقة لتكرار مرتفع القطع:  ٢
السـطح تكـرار بأن جميع حاالت تكرار مرتفعـات القطـع رافقـه علـى ) ١٣(تبين من تحليل بيانات الجدول   

المرتفــــع الســــيبيري الــــذي ازداد تكــــراره فــــي الــــدورة المناخيــــة الثانيــــة حيــــث ارتفــــع مجمــــوع تكــــراره الموســــمي 
تكــرار  زيــادةتزامنــا مــع %)  ٤٠٠(ونســبة تغيــر بلغــت اً مرتفعــ ٠.٤٥الــى  ٠.٠٩مــن  ١٢و ٠٠للرصــدتين 

ارتفـــع  وأي تكــرار  األولــىورة وآذار ونيســان التـــي لــم يشــهد الــد األولكــانون  األشــهرمرتفــع القطــع خــالل 
ممـا يشـير الـى زيـادة %)  ٢٥٠(يـوم بنسـبة تغيـر بلغـت  ٠.٦٣يـوم الـى  ٠.١٨ه من ئمتوسط عدد أيام بقا

  .    تكرار المرتفع السيبيري مع زيادة تكرار مرتفع القطع على شمال العراق  
ار مرتفع القطع على شمال العراق متوسط تكرار وعدد أيام بقاء المرتفع السيبيري المرافق لتكر ) ١٣(جدول 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ١٩٩٧/١٩٩٨و ١٩٦٨/ ١٩٦٧-١٩٥٧/ ١٩٥٨   رتينللدو 
الرصدة  12GMT  متوسط عدد أيام البقاء

  النهارية
٠٠GMT الرصده  الرصدة أليلية  

  
  

  
 األشهر

الدورة 
المناخية 

  الثانية

الدورة 
المناخية 
 األولى

الدورة 
المناخية 

 الثانية

الدورة 
المناخية 
 األولى

الدورة 
المناخية 

 الثانية

الدورة 
المناخية 
 األولى

 األولتشرين  0.09 0.18 0.09 0.18 0.18 0.36
 تشرين الثاني 0 0 0 0 0 0

 األولكانون  0 0.09 0 0.09 0 0.09
 كانون الثاني 0 0 0 0 0 0
 شباط 0 0 0 0 0 0
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 ملــــــــــي بــــــــــار المنشــــــــــورة علــــــــــى الموقــــــــــع ١٠٠٠خــــــــــرائط المســــــــــتوى الضــــــــــغطي :المصــــــــــدر 
u.html-http://vortex.plymouth.edu/reanal  

علـــى المنطقـــة  المجمـــوع الموســـمي لتكـــرار المرتفــع الســـيبيري المرافـــق لتكـــرار مرتفعــات القطـــع)١١(شــكل   
  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧  ١٩٩٧/١٩٩٨و ١٩٦٨/ ١٩٦٧-١٩٥٧/ ١٩٥٨ لدورتينالشمالية من العراق  ل

  
  )١٣(بيانات جدول : المصدر 

  النتائج:  ثامناً 
تبــين مــن تحليــل تكــرار منظومــات القطــع الجويــة علــى المنطقــة الشــمالية مــن العــراق جملــة مــن النتــائج    

 :تمثلت باالتي 
إلــى نــوعين مــن منظومــات القطــع  األمطــارتتعــرض المنطقــة الشــمالية مــن العــراق خــالل موســم ســقوط  -١

الهوائيــة  األخاديــدتعمــق ملــي بــار همــا مــنخفض القطــع الــذي ينشــأ مــن  ٥٠٠الجــوي تظهــر علــى المســتوى 
باتجـــاه العـــروض شـــبه المداريـــة ومرتفـــع القطـــع المتشـــكل مـــع تعمـــق االنبعاجـــات الهوائيـــة باتجـــاه العـــروض 

ويرتبط نشوء منظومتي القطع بنشاط تبادل الطاقة داخـل الغـالف الجـوي الـذي ينشـط خـالل هـذه .الوسطى 
لعلويـة مكونـة الـنمط المغلـق مـن داخـل األخاديـد المدة من السنه بحيث يزداد طول تموجات الرياح الغربية ا

 .  وداخل االنبعاجات الحاوية على هواء دافئ مكونا مرتفع القطع  اً بارد اً مكونا منخفض علوي يحوي هواء
ألخـر خـالل   الـى يكـون تكـرار منخفضـات القطـع علـى المنطقـة الشـمالية مـن العـراق متباينـا مـن شـهر-  ٣

مـنخفض قياسـا )٧.٨٨(اعلـى مجمـوع موسـمي للتكـرار والبـالغ  ٠٠الليليـة  الموسم المطـري وتسـجل الرصـدة
وتســجل .مــنخفض بســبب زيــادة نشــاط تعمــق األخاديــد اتنــاء الليــل ) ٦.٩٦(البالغــة  ١٢بالرصــده النهاريــة 

 ٠.٤٥(  مجموعـًا موسـميا بلـغ للرصـدتين تسجل حيثمنخفضات القطع تكرارا  أعلى من مرتفعات القطع 
 . خالل هذا الموسم  ٣٥لسيطرة خلية فيرل وتزحزحها إلى الى خط عرض  نتيجة اً مرتفع) 
أنـــواع  مـــن  ةملـــي بـــار ظهـــور ســـت ١٠٠٠المســـتوى الســـطحي  عنـــديرافـــق تكـــرار منخفضـــات القطـــع -٥  
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�ا�دورة ا�� �+!� أ.و�

ا�دورة ا�� �+!� ا�:� !�

 اذار 0 0.09 0 0.09 0 0.09
 نيسان 0 0.09 0 0.09 0 0.09

 مايس 0 0 0 0 0 0
 المجموع 0.09 0.45 0.09 0.45 0.18 0.63
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المنظومات الضغطية هي المرتفع السيبيري  والمرتفع أألوربي والمنخفض المتوسطي والمنخفض السوداني 
ممــــا يشــــير إلــــى ان منخفضــــات القطــــع ينشــــط تكــــرار ، خيــــرا المــــنخفض الموســــمي والمــــنخفض المنــــدمج وأ

المنخفضــــات الجويــــة بســــبب عمليــــة الســــحب التــــي يقــــوم بهــــا المــــنخفض العلــــوي للهــــواء داخــــل المــــنخفض 
السطحي مما يطور عملية عدم االستقرار الجوي فيه اما مرتفعات القطـع فقـد رافقهـا لجميـع حـاالت تكرارهـا 

ري لنشــاط التيــارات الهابطــة مــن مرتفعــات القطــع التــي تعمــل علــى ســحب امتــدادات المرتفــع المرتفــع الســيبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــادة تعمقـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبيري وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                                                                                                            الســـــــــــــــــــــــــــ

ملــي بــار وجــود تطــابق النحنــاء التيــار  ٣٠٠ملــي بــار و٥٠٠خرائطيــة للمســتويات أظهــرت المطابقــة ال-٦
القطبي نحو الجنوب وتحولـه مـن الـنمط االنسـيابي الـى الوضـع المنحنـي او الـدائري مـع تشـكل   شبهالنفاث 

منخفضات القطع ممـا يشـير الـى تحكـم انـدفاع الهـواء البـارد داخـل أألخـدود فـي زيـادة انحنـاء التيـار النفـاث 
و الشـــمال ملـــي بـــار لينحنـــي مرتفـــع القطـــع نحـــ ٢٠٠وتنطبـــق الحالـــة علـــى خـــرائط المســـتوى،القطبـــي   شـــبه

ينحني التيار النفاث شبه المداري نحو الجهة ذاتها ليتخذ الوضع المنحني وبدرجة اكبـر نفسها  وبالسلوكية 
 .                          من الوضع الدائري  لضعف تكراره خالل هذا الفصل

مـن الية اذ تبـين للتغيرات المناخية انعكاس واضح في تغير تكرار منظومات القطع على المنطقـة الشـم -٦
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-١٩٩٨/ ١٩٩٧و ١٩٦٨ ١٩٦٧-١٩٥٧/١٩٥٨المقارنة بين الدورتين المناخيتين خالل 

ـــــــض تكرارهـــــــا مـــــــن  ـــــــث انخف ـــــــاض لتكـــــــرار منخفضـــــــات القطـــــــع حي ـــــــى ) ٩.٧٢(وجـــــــود انخف مـــــــنخفض إل
وانخفض مجمـوع ،  ١٢منخفض للرصدة) ٦.٩٦(منخفض الى )٩.٨١(ومن  ٠٠منخفض للرصدة)٧.٨٨(

يــــوم يقابلــــه ارتفــــاع تكــــرار مرتفعــــات القطــــع ولــــنفس المــــده مــــن ) ١١.٤(يــــوم إلــــى ) ١٣.٤(مــــن بقائــــهأيــــام 
يـوم )  ٠.٦٣(يـوم إلـى )  ٠.١٨(مـن  بقائـهمرتفع للرصدتين و ارتفع عدد أيـام ) ٠.٤٥(مرتفع إلى)٠.٠٩(

اثر في مما يشير إلى حدوث تغير في الخصائص الحرارية لطبقة التروبوسفير  نتيجة للتغير المناخي مما 
 .    طبيعة تكرار المنظومتين 

حـدوث تغيـر فـي تكـرار المنظومـات السـطحية   علىانعكس التغير الحاصل في تكرار منخفض القطع _  ٧
 زيــادةاذ انعكــس تغيــر تكــرار منخفضــات القطــع نحــو االنخفــاض الــى خفــض تكــرار المنخفضــات الجويــة و 

%)  ٧.٤٠(الـى%) ٢١.٢(نخفض المتوسطي من تكرار المرتفعات الجوية حيث انخفضت نسبة تكرار الم
والمــنخفض المنــدمج مــن %)٢٥.٩٣(الــى %) ٤٠.٤٤(وانخفضــت نســبة تكــرار المــنخفض الســوداني مــن 

%)  ٣٨.٢(الــــى %)  ١١.١٠(وارتفــــع نســــبة تكــــرار المرتفــــع الســــيبيري مــــن %) ١٢.٣(الــــى %) ١٤.٦(
رار المرتفـع السـيبيري المرافـق لمرتفعـات تك زيادةيقابلها % )  ٧.٤٠(الى %) ٢.٠٢(والمرتفع األوربي من 

ـــر تكـــرار  ـــاقص بســـبب تغي ـــة نحـــو التن ـــات التســـاقط فـــي المنطق ـــى تغيـــر كمي ـــك عل القطـــع ممـــا ســـينعكس ذل
منظومـــات القطـــع الجويـــة والمنظومـــات المرافقـــة وخصوصـــا المنخفضـــات الجويـــة وزيـــادة تكـــرار المرتفعـــات 

  ات الجوية باتجاه المنطقة لمنخفضالجوية التي تعمل كحواجز ضغطية تعيق حركة ا
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 ادرـــــــــــــــــــاملص
رســالة ،تــأثير مــنخفض البحــر أألحمــر علــى األردن فــي فصــلي الربيــع والخريــف ،صــبري محمــود  علــي، حســينأبــو  -١

 . ١٩٩٤،الجامعة األردنية ، كلية الدراسات العليا ، منشوره  ماجستير غير
غيـر ،رسـالة ماجسـتير ،المنخفضات الجوية وٕاثرها في طقس العـراق ومناخـه  تكرار، حسنكاظم عبد الوهاب ،أألسدي -٢

 . ١٩٩١،جامعة البصرة اآلدابكلية ، منشوره
) ٢(المجلـد ، آداب ذي قـار  مجلـة، العـراقتحليل تكرار األمواج المستقيمة علـى ، عزيز كوطي حسين ، الحسيناوي  -٣

  ٢٠١٠جامعة ذي قار )١(العدد 
تكــرار المنخفضــات المندمجــة علــى الجزيــرة العربيــة بحــث ،ز كــوطي حســين ويــونس كامــل ألركــابي عزيــ، الحســيناوي  -٤

  ٢٠١٤مجلة آداب ذي قار  ،مقبول للنشر 
  ٢٠١٣،بغداد ،ن الثقافية العامة دار الشؤو، العراق القديم والمعاصر مناخ، خضرساالر علي ، ييز الد-٥
كليـة ،   منشـوره ماجسـتير غيـررسـالة ، ،تكرار المرتفعات الجوية وٕاثرهـا فـي منـاخ العـراق ،شهالء عدنان ، الربيعي  -٦

 ٢٠٠١، جامعة بغداد اآلداب
،  غيــر منشــوره،رســالة ماجســتير ، موقــع التيــار النفــاث وأثــرة فــي منخفضــات وأمطــار العــراق ، ليــث محمــود ،الزنكنــة  -٧

دار اليـــازوري ، مبـــادئ الطقـــس والمنـــاخ ، قصـــي عبـــد المجيـــد، الســـامرائي  - ٦   ١٩٩٧، دادجامعـــة بغـــ اآلدابكليـــة 
  ٢٠٠٨عمان ، للطباعة 

اثر تغير المناخ فـي تغيـر المنظومـات الشـمولية السـطحية المـؤثرة فـي منـاخ العـراق خـالل ، علي غليس ، السعيدي  -٧
 .    ٢٠١١جامعة البصرة ‘بية كلية التر ،  غير منشوره، ،الفصل المطير، أطروحة دكتوراه

 .١٩٨٣عمان ، مطبعة الجامعة أألردنية ، علم المناخ  ، نعمان ،شحاده -٨
ــر وســمي ،ألشــمري  -٩ ــاخ العــراق  ، حســين جب ــر منشــوره،تكــرار الحــاجز الضــغطي وأثــره فــي عناصــر من رســالة ،  غي

 . ٢٠٠٢،جامعة بغداد اآلدابماجستير  كلية 
 اآلدابكليـة ،  غيـر منشـوره،. أطروحة دكتوراه، مؤشر الدورة وأثره في مناخ العراق ، حسين جبر وسمي،ألشمري  -١٠  

  ٢٠١٢جامعة بغداد 
كليـة العلـوم ،  غيـر منشـوره،ماجسـتير  رسـالة، العـراقتـأثير أمـواج روسـبي علـى منـاخ ، حنـين حـاكم ، عبد الرضا -١١

 ٢٠٠٦.بغداد، الجامعة المستنصرية
                                                                                           ١٩٩٤عمـــــــــــــــــــــــان ، أســـــــــــــــــــــــس علـــــــــــــــــــــــم المنـــــــــــــــــــــــاخ   ، علـــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــن ، موســـــــــــــــــــــــى  -١٢
أثـر التغيـر المنـاخي فـي تغييـر مواقـع التيـارات النفاثـة فــــوق العـراق وانعــكاساته ، عبد العباس عـواد لفتـه،  الوائلي -١٣
  ٢٠١٠، جامعة البصرة ، كلية التربية ، غير منشوره، ،رسالة ماجستير ، اخــيةالمن
، مطبعـة جامعـة كمبريـدج ، األسـاس العلمـي الفيزيـائي ،  ٢٠١٣تغيـر المنـاخ ، الهيئة الحكومية للتغيـر المنـاخي  -١٤

                                                   ٢٠١٣،. المملكة المتحدة 
-١٥ IPCC , Climate Change 2014,Impact ,Adaptation and Vulnerability ,,Cambridge. 

UK, New York .USA .2014 
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  http://vortex.plymouth.edu/reanal-u.htmlالرابط
-١٧ www.wikipedia .jet stream .org .com 

  
 




